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Wprowadzenie 

 

Poradnik do Car Mechanic Simulator 2015 to kompletny przewodnik pozwalający odkryć 
wszystkie tajniki pracy mechanika samochodowego w najnowszej odsłonie popularnego 
symulatora. W poradniku znajdziecie szereg porad związanych z wykonywaniem 
remontów poszczególnych, wybranych elementów samochodu, zarówno znajdujących 
się pod przednią maską, jak i na zewnątrz pojazdu. Znajdziemy tutaj także wskazówki 
dotyczące przyjmowania zleceń, jak również nabywania różnego rodzaju ulepszeń. 
Dowiesz się także, jak skutecznie uczestniczyć w aukcjach dostępnych w trakcie rozgrywki 
i zarobić na nich dobre pieniądze, oraz naprawiać zepsute wcześniej rzeczy w celu 
zaoszczędzenia pieniędzy na zakupach. Znajdziesz tutaj także porady dotyczące 
efektywnego badania samochodów i sprawdzania ich stanu technicznego, jak również 
wykorzystywania możliwości garażu. 

Zawartość poradnika: 

• Opis sterowania; 

• Wirtualny spacer po garażu; 

• Opis remontów wybranych podstawowych elementów pojazdu; 

• Opis wybranych zaawansowanych technik remontu pojazdu; 

• Porady dotyczące wykorzystywania poszczególnych elementów garażu; 

• Opis aukcji - dowiesz się, jak zarobić na używanych, zniszczonych samochodach; 

• Spis i porady dotyczące zakupu ulepszeń. 

Amadeusz "ElMundo" Cyganek (www.gry-online.pl) 
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O poradniku 

 

By ułatwić nawigację po poradniku, postanowiłem skorzystać z kolorów ułatwiających 
odnalezienie najważniejszych informacji: 

• kolorem niebieskim zostały zaznaczone wszystkie klawisze potrzebne do wykonania 
poszczególnych czynności; 

• Kolorem pomarańczowym oznaczyłem nazwy wszystkich części, które zostaną 
wykorzystane do przeprowadzenia remontów; 

• pogrubieniem oznaczyłem kolei wszystkie pozostałe istotne informacje, które mogą 
przydać się w trakcie rozgrywki. 

Poradnik został przygotowany na podstawie gry w wersji 1.0.2.3 
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Sterowanie 
Czynności wykonywane poza remontem 

 

Używanie przedmiotu. 

 

Przeglądanie zawartości magazynu części. 

 

Tryb montażu. 

 

Tryb montażu karoserii. 

 

Pokaż lub ukryj karoserię. 

 

Pokaż lub ukryj stan części. 

 

Przesuń samochód. 

 

Pokaż zlecenie naprawy. 
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Czynności wykonywane w trakcie remontu 

 

Oglądanie części, odkręcanie śrubek. 

 

Rozkładanie części, zdejmowanie części, badanie części. 

 

Tryb montażu. 

 

Tryb demontażu 

 

Tryb badania 

 

Przeglądanie zawartości magazynu części. 

 

Pokaż zlecenie naprawy. 

Jazda testowa 

 

Sterowanie pojazdu 

 

Zmiana widoku kamery 

Tryb badania 

 

Tester OBD 

 

Tester kompresji 

 

Miernik elektroniczny 
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Garść porad 
• Zdobywane na początku rozgrywki punkty warto wymienić na narzędzia służące do 

diagnostyki, w drugiej kolejności zainteresujmy się rozwijaniem umiejętności 
naprawiania zużytych części. Przyspieszenie procesu odkręcania śrubek i demontażu 
części wydaje się być z punktu widzenia rozgrywki najmniej istotne, niemniej jest to 
dość uporczywa czynność, więc mniej cierpliwe osoby powinny zacząć od tego 
rozgrywkę. 

• Nie warto sztucznie nabijać punktów doświadczenia, np. poprzez ustawiczne odkręcanie 
i montowanie jednej części. Po osiągnięciu pułapu 3000 punktów współczynnik nagrody 
za zamontowanie lub zdemontowanie jednej części spada z 2 do 1 punktu, a do tego nie 
otrzymujemy za to żadnej gratyfikacji pieniężnej, która posłuży nam do odblokowania 
ścieżki diagnostycznej czy garażu. 

• Na początku rozgrywki warto wybierać jak najmniej skomplikowane zlecenia - pozwolą 
one nam na szybkie zdobycie punktów doświadczenia (100 za każdą ukończoną 
naprawę) stosunkowo niewielkim nakładem pracy. 

• Pamiętaj, by z pomocy finansowej skorzystać bardzo rozsądnie - jest ona tylko 
jednorazowa! 
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