ARAÇ KONTROL VE BAKIMI
Arac›n›z›n motor, hidrolik seviyeleri, radyatör, silecekler, akaryak›t deposu ve merkezi ya¤lama sistemini düzenli olarak kontrol edin ve eksiklerinizi tamamlay›n. K›fl mevsiminde silecek suyunun içerisine bir miktar saf alkol veya silecek antifirizi koyman›z camlar›n›z›n k›fl›n so¤uk havada buzlanmas›n› önler.
Elektrik tertibat› ve ifllevinin kontrolü: Farlar, sinyal lambalar›, park ikaz ve stop lambalar›n› deneyerek kontrol edin.
Römork ba¤lant› kablolar›n› ve römork lambalar›n› unutmay›n.
Fren tertibat› bak›m› ve ifllevinin kontrolü: Hava tüplerinin içinde su varsa boflalt›n, hava bas›nc› düflüklü¤ünü araç
üreticisinin verilerine göre kontrol edin.
Fren balatalar›n›n, fren ara ba¤lant› kablolar›n›n ve römork ba¤lant› piminin kontrolünü ihmal etmeyin. Arac› bir süre
kullanarak fren testi uygulay›n.
Araç d›fl durumunun kontrolü: Branda, direkler, kapaklar, kapak kilitleri, yük zemini, yük emniyet teçhizat›, takozlar, kapal› kasa tertibat› ve kapal› kasa ba¤lant›lar›n› gözden geçirin.
Ba¤lant› tertibatlar›n›n kontrolü: Romörk ba¤lant› pimi / treyler pleyti ba¤lant›lar›n›n ve emniyetinin kontrolünü unutmay›n.
Lastiklerin kontrolü: Lastik profil derinli¤ini ölçün (minimum 3 mm), profil temizli¤ine dikkat edin; hava bas›nc›n›, bijon s›k›l›k kontrolünü yapmay› unutmay›n. Hasarlar varsa uzman›na gösterin. Do¤ru lastik bas›nc› ayar›, güvenli ve tasarruflu bir seyir için hayati önem tafl›r ve zorunlu kontrollerin bafl›nda gelir. Bunun için lastikleri sürekli gözle kontrol
edilmeli ve hava bas›nçlar› da belirli aral›klarla ölçülerek eksikleri tamamlanmal›d›r. Bu arada yedek lastiklerinizin hava bas›nc›n›, durumunu, ba¤lant› yerini, stepneyi kald›r›p indiren kolu kontrol etmeyi de unutmay›n.
Araç kabini durumu ve ifllevinin kontrolü: Kontrol lambalar›, göstergeler, kalorifer/havaland›rma, görüfl sahas›, takometre ve ka¤›tlar›n›n kontrolünü unutmay›n. Kabin kilitlerini mutlaka gözden geçirin, silecek ve lastiklerinin sa¤lam
olmas›na ve sa¤l›kl› çal›flmas›na dikkat edin. Cam f›skiyesinin su püskürtmesini kontrol edin.
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Sürücü koltu¤unun ve direksiyonun ayar›: Koltuk, oturma pozisyonuna geçti¤inizde dizlerinizin araç gösterge tablosuna çarpmayacak ve ayaklar›n›zla pedallar›n dibine kadar basabilece¤iniz flekilde, duruma göre yüksek veya alçak
olarak ayarlanmal›d›r. Direksiyon, kollar›n›z›n aç›lar› eflit olarak yanlardan kavranmal›d›r. (Saat 10’u 10 geçe pozisyonu). Bu esnada s›rt›n›z koltu¤a yasl› olmal›d›r. A¤›r vas›talar›n ço¤unda direksiyon yüksekli¤i ve e¤imi ayarlanabilmektedir. Ayr›ca direksiyon bofllu¤una dikkat edilmesi gerekir. Direksiyon sorun olacak düzeyde ise servise al›nmal›d›r. Unutulmamas› gereken bir husus da çok yüksek veya çok düflük hava bas›nc›n›n direksiyonu ola¤an dönüfllerde
doksan derece döndürüp sorun yaratabilece¤idir.
Aynalar: Kazalar›n engellenmesi için dikiz aynalar›n›n ayar› yap›larak yol görüntü kontrolü yap›lmal›d›r. Aynalar, koltu¤unuzda sürüfl pozisyonunda otururken arac›n en son ucunu görecek flekilde ayarlanmal›d›r.
Yedek parçalar›n kontrolü: Kay›fllar, ampuller, sigortalar, akaryak›t filtresi ve parçalar› (kelepçeler, hortumlar, vs),
oksitlenmeyi giderici sprey gibi yolculuk esnas›nda ihtiyaç duyaca¤›n›z yedekler yan›n›zda mutlaka bulunmal›d›r.
Araç donan›m› kontrolü: ‹kaz lambas›, ikaz üçgeni (reflektör), ikaz yele¤i, ilk yard›m çantas›, kriko, tamir tak›m çantas›, yük emniyet gereçleri, yang›n söndürücülerin yerinde ve sa¤lam olmas›na dikkat edin.
Arac›n ön taraf›n›n kontrolü:
• Farlar
• Rüzgarl›k
• Günefl siperli¤i ve haval› korna
• Rüzgar siperli¤i
• Silecek lastikleri (Cama yap›flma bas›nc› ve su f›flk›rtma memeleri)
• D›fl aynalar ve tutamaklar›
• Motor kaputu (Ön kapak) araç kabini devrilmeden kontdol edilemez
• V-kay›fl›
• Ön cama su püskürtme mekanizmas›
• Radyatör s›v›s›
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Radyatör, turbo ve ya¤ so¤utucusu
Motor ya¤› ve doldurma dayanaklar›
Debriyaj ve hidrolik direksiyon için dengeleme kaplar›
Ba¤lant› noktalar› ve hortumlar
Sinyaller ve ikaz sinyal ›fl›klar›
Park ›fl›klar›, uzun farlar ve ›fl›k kornas› ile ilave farlar
Tampon ve çekme halat› takma yeri
Plaka ve ruhsat damgas›
Taban görüfl kontrolü: Radyatör, motor ve flanz›man

Arac›n yan taraf›n›n kontrolü:
• Yan kap›lar, yan camlar ve kaymayan kabin girifl basamaklar›
• Dingiller, yaylanma, düzey ayar› ve frenler
• Direksiyon
• Jantlar ve lastikler (Profil, bas›nç, lastikteki yabanc› maddeler)
• Egzoz
• Araç yan ›fl›klar›
• Akü
• Kurt a¤z› kontrolü (Akü kutup bafllar›)
• Yak›t deposu
• Sürücü kabini s›zd›rmazl›¤›
• Hava filtresi, aksesuar ve donan›mlar, üstyap›
• Hava deposu ve kurutucusu
• Çoklu dolafl›m koruma sübab›
• Merkezi ya¤lama
• Yan çarpma korumas›
• Aktarma organlar›
• Yedek lastik ve alt korumas›
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Ifl›kland›rma sisteminin tamam›
Trafik tescil damgal› plaka ve son fenni muayene plaketi
Hava ve elektrik ba¤lant› yerleri
Römorklar için kurt a¤z›
Römork ba¤lant› tak›m›
Römork çeki kolu ve römork fren sübab› ile boflaltma düzene¤i
Model aç›klamal› plaket ile destek düzene¤i

Arac›n arka taraf›n›n kontrolü:
• Üstyap›: Tenteler, üst parmakl›k (kemer kavsi), tespit mandall›,kabin paneli veya kap›lar
• Ifl›kland›rma: Arka ›fl›klar, sinyaller, ikaz ›fl›klar›, stop lambalar›
• Ifl›kland›rmal› plaka, trafik tescil plaketi
• Arka panel (Kaza an›nda tafl›t alt›na araç s›k›flmas›n› engelleyen paneller)
Sürücü kabinin kontrolü:
• Koltuk ayar› pedallar
• Direksiyon ayar›
• Tüm flalter, dü¤me ve benzerinin kontrolü
• Kontrol ›fl›klar›
• Frenler
• El freni
• EG - Kontrol aleti
• Gösterge paneli ›fl›kland›rmas›
• Emniyet kemeri
• Fren testi
• ‹lk yard›m çantas›, ikaz üçgeni, yang›n söndürücünün ulafl›labilirli¤i ve kullan›labilirli¤inin kontrolü
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