KIfi HAZIRLI⁄I
Koruyucu k›fl bak›m›, bir zorunluluktur. Burada yer alan önerilerin baz›lar› sizin yapabilece¤iniz, di¤erleri ise uzman bir
teknisyen taraf›ndan yap›lmas› gereken uygulamalard›r. Bu arada unutmay›n›z ki en iyi planlama k›lavuzu, arac›n›z›n
katalo¤udur. Katalo¤u okuyarak imalatç›n›n önerilerine ve servis takvimine uyunuz.
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ç›karken:
Kötü havalarda mümkünse yola biraz daha erken ç›k›n›z.
Meteorolojiden al›nan hava tahmin raporlar›n› k›fl aylar›nda daha çok dikkate al›n›z.
Patinaj zincirini bir an önce al›n›z, yoksa zinciri karaborsadan almak zorunda kal›rs›n›z.
GSM telefonunuzun araç flarj cihaz›n› yan›n›za almay› ihmal etmeyiniz. Ya da varsa yedek bataryan›z› yan›n›za
al›n›z.
Camlar›n, aynalar›n ve de anahtar yuvalar›n›n donmas› halinde arac›n›zda mutlaka hayat›n›z› kurtaracak olan
buz çözücü spreylerden bulundurunuz.
Camlar›n›zda oluflan buzlar› sert bir cisimle kaz›mak cam›n›z› çizmenize yol açabilir, bu nedenle kaz›ma ifllemi
için plastik spatula bulundurunuz.
Otobüsü uzun süre kullanmayacaksan›z mutfak ve tuvaletlerin su depolar›n› tamamen boflalt›n›z veya buz çözücü ile doldurunuz.
K›fl›n h›zl› araç kullanmay›n›z.
K›fl›n arac›n›zda mutlaka kar süpürgesi, buz çözücü, k›fla dayan›kl› silecek suyu, el feneri, eldiven, bot, çekme
halat›, battaniye, küçük bir kürek ve torpido gözünde bir miktar yüksek enerjili yiyecek bulundurunuz.

K›fl Bak›m›
Tafl›t›n›z›n yolda kalmas›n› önleyecek, sürüfl keyfini k›fl›n da yaflaman›z› sa¤layacak, “k›fl bak›m›” olarak adland›rabilece¤imiz önlemler pakedi içinde; akü, antifriz, tafl›tla ilgili her türlü ya¤lama, silecek suyu ve f›skiyeleri, lastik, far ayarlar›, rezistans, rot balans, kalorifer klima, elektronik aksam, ön düzen (tak›m), fren balatalar›, amortisörler ve boya kaporta kontrolleri bulunuyor.
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Akü: Aküleri k›fl›n oldukça zor bir görev bekler. So¤uk motoru çevirmek için çok daha fazla enerji gerekir. Bu nedenle k›fla girmeden önce mutlaka akünüzü kontrol ettiriniz. Asit yo¤unlu¤unun asit sifonu ile test edilmesi akünün durumu hakk›nda bilgi verir. Litre bafl›na 1.28 kilograml›k bir ölçüm bataryan›n çok iyi durumda oldu¤unu gösterir. Akünüz
e¤er zay›fsa flarj ediniz, eski ise de¤ifltiriniz. Sizin yapabilecekleriniz, kutuplar› ve kablo bafllar›n› tel f›rça ile f›rçalamak, tüm yüzeyleri temizlemek, ba¤lant›lar› s›kmak olabilir. E¤er kapaklar› aç›l›yorsa akünün içerisindeki s›v› seviyesini kontrol edebilir, eksikse saf su ekleyebilirsiniz.
Antifrizi mutlaka kontrol edin: So¤utma sistemini korozyona karfl› korumak için yaz k›fl kullan›lmas› gereken antifriz, k›fl›n so¤utma sisteminin donmas›n› önler. Bu nedenle antifrizin derecesini ölçtürünüz ve yetersizse antifriz ekleyerek yeterli düzeye getiriniz.
Radyatörde ve devirdaim sisteminde ortaya ç›kabilecek tüm tortu ve kirlenmelerin önüne geçmek amac›yla da bu
kontrol esast›r. Antifriz, içeri¤i ile so¤utma sistemindeki tortular› eritir ve kaça¤a neden olabilecek delikleri açarak
kaçaklar›n fark edilmesini kolaylaflt›r›r.
Bu arada motor tamamen so¤umadan radyatör kapa¤›n› açmay›n›z! Termostat›n çal›fl›p çal›flmad›¤›n›, kay›fllar›n, kelepçelerin ve hortumlar›n s›k›l›k durumlar›n› kontrol ediniz veya ettiriniz.
Motor ya¤›: Motor ya¤› her zaman oldu¤u gibi yine en önemli görevlerden birini üstlenmektedir. Bu yüzden motor ya¤› seviyesinin gerek k›fl bak›m›nda, gerekse çeflitli zamanlarda kontrol edilmesi gerekir. Motor ya¤› silindirler içerisinde yer alan pistonlar, eksantrik mili, krank yata¤› gibi birçok düzenekle sürekli içli d›fll› çal›fl›r. Ya¤›n eksilmesi ile bu
parçalar birbirine direkt olarak temas etmeye; sonras›nda ise motor ›s›nmaya ve afl›nmaya bafllar.
Ayr›ca sürekli devirdaim olan ya¤›n, zamanla kirlendi¤i için yenilenmesi gerekir. Partiküller ve tozlar›n yap›flmas› ile
ya¤ kal›nlafl›r ve kayganl›¤›n› kaybeder. Performansta düflüfl bafllar. Tafl›t›n markas› ve motor modeline göre ya¤ de¤iflim periyotlar› üretici firma taraf›ndan kesin tarihlerle belirlenmifltir. Bu aral›klarda ya¤ de¤ifliminin yap›lmas› ve kullan›m performans›na göre düzenli olarak ya¤ seviyesi kontrolü yap›lmas›, motorun ömrü ve parça sa¤l›¤› aç›s›ndan
son derece önemlidir.
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Motor ya¤›n›n ak›c›l›¤› (viskozite), bir markan›n en belirleyici özelli¤idir. Gerekli ya¤laman›n yap›labilmesi ve uygun ya¤›n seçilebilmesi için viskozitenin bilinmesi gerekir. Viskozite, ya¤›n kendi ak›fl›na karfl› gösterdi¤i direncin bir ölçüsüdür. Bunun yan›nda akma noktas› olarak bilinen özellik de ya¤›n kendi a¤›rl›¤› ile akabildi¤i en düflük s›cakl›kt›r. Bunun mümkün olabildi¤ince düflük olmas› istenir. So¤uk havalarda ak›flkanl›¤›n› kaybeden, düflük akma noktas›na sahip olmayan bir ya¤; ilk çal›flma an›nda görevini daha çabuk yerine getiremeyece¤inden ilk çal›flma afl›nmalar›na yol
açacak, enerji tasarrufu sa¤lama özelli¤ini yitirecek, pompay› zorlayacak ve arac›n kullan›m süresini k›saltacakt›r.
So¤uk k›fl sabahlar›nda araban›z› çal›flt›r›p 1-2 dakika motorun ›s›nmas›n› bekleyin. Böylece motorun ya¤lama sistemi
motorun her taraf›na ulaflacak ve motorunuzdaki afl›nma en aza inecektir.
fianz›man ve diferansiyel ya¤›: Tafl›t›n›z›n yürüyen aksamlar›n›n bafl›nda gelen parçalar›ndan olan flanz›man ve diferansiyelin ya¤ kontrolü de k›fl bak›m›nda yapt›r›lmal›d›r. Çünkü k›fl aylar›nda yollar daha zorlu oldu¤u için bu parçalara daha büyük ifller düfler. Ayr›ca özellikle çok so¤uk havalarda bu ya¤lar donabilece¤inden kontrolün tam olarak
yap›lmas› flartt›r.
Fren ve direksiyon hidroli¤i: Hava flartlar›n›n de¤iflmesi ile tafl›t›n hakimiyeti ve dolay›s›yla frenler önem kazan›r. Bu
nedenle fren balatalar›, diskler veya kampanalar ile fren kaliperleri en iyi flekilde ayarlanmal›, gerekiyorsa mutlaka de¤ifltirilmelidir. Fren hidroli¤i k›fl bak›m› çerçevesinde gözle yap›lan muayene sonras›nda kontrol edilir. Afl›r› so¤ukta tafl›t› park edece¤iniz zaman el freni yerine tekerleklerin önüne takoz koyarak arac› sabitleyiniz. Böylece fren balatalar›n›n donmas›n› önleyip, kampanaya yap›flmas›n› engellersiniz. Önemli unsurlardan biri olan direksiyon hidrolik ya¤›n›n da k›fl bak›m› s›ras›nda kontrol edilmesi gerekir.
Ya¤ filtresi: Motor ya¤› kontrolü s›ras›nda ya¤ filtresinin de kontrol edilmesi, mümkünse zaman aral›¤› çok aç›lmadan
yenilenmesi tavsiye edilir. Ya¤ filtresi ya¤ içerisindeki partikülleri tutarak motora geri dönmesini engeller. Öte yandan
ya¤ filtrelerinin içerisinde 0.3 ila 1,5 litre aras›nda ya¤ bulunmaktad›r. E¤er ya¤ de¤ifliminde filtre de¤ifltirilmez ise yeni ya¤›n içerisine yüksek say›labilecek miktarda eski ve kirli ya¤ kar›flarak, yeni ya¤›n performans›n› daha bafllang›çta bir miktar afla¤›ya çeker.
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Hava filtresi: Hava filtresi yaz aylar›nda artan toz miktar›yla birlikte daha kolay y›pran›r. Bu nedenle hava filtresi de
k›fl›n kontrol edilmeli ve gerekiyorsa de¤ifltirilmelidir.
Hava filtreleri, motora gereken miktarda hava kar›fl›m›n›n gönderilmesini sa¤layan emme sisteminin birinci basama¤›n› oluflturur. Kirlenen filtrenin t›kanmas› sebebiyle emilen havan›n azalmas› performans› düflürür. Hava bas›nc› düfler
ve yanma sa¤l›ks›z hale gelir. Sürücü al›flt›¤› performans› almak amac›yla bilinçli veya bilinçsiz olarak daha fazla gaz
pedal›na basar. Dolay›s›yla yak›t tüketimi artar. Bu nedenle yeni de olsa ya¤l› tip olmayan hava filtrelerinizi bas›nçl›
hava ile temizletmeniz gerekir.
V kay›fl›na dikkat: Yaz aylar›nda genleflen V kay›fl›, özelli¤ini kaybeder. Tafl›tlarda radyatör pervanesini kay›fllar hareket ettirir. Bu nedenle V kay›fl›n›n ifllevi son derece önemlidir. Uzun dönemde esnekli¤ini kaybeden kay›fl›n kopma
ihtimali artar. Bu durumda motor tamamen iptal olma durumuna gelir. Sözgelimi; su pompas› çal›flmaz ve motor hararet yapmaya bafllar. Alternatör çal›flmayaca¤›ndan akü biter. Havaland›rma ba¤lant›l› ise tafl›t›n bu fonksiyonu da
durur. Böylece zincirleme bir hata ile tafl›t çal›flamaz hale gelir. Kay›fl› germeniz mümkünse, gererek kullan›n, aksi takdirde kay›fl› de¤ifltirmek gerekir.
Silecek ve silecek suyu: Sürücünün aç›k bir görüfl sahas›n›n olmas› güvenlik aç›s›ndan çok önemlidir. Bu nedenle
silecekleri imkan›n›z oldu¤unda yenilemelisiniz. Hasarl› bir silecek lasti¤i, camdaki kiri iyice yayarak görüfl mesafenizi daralt›r. Sileceklerin lastik ve kollar›n›n sa¤l›kl› çal›flmas›, cam üzerinde zeminin tamamen temizlenmesi aç›s›ndan
önemlidir. Yaz aylar›nda s›cak hava nedeniyle afl›nm›fl, sertleflmifl silecek lastiklerinin kontrol edilmesi k›fl bak›m›nda
olmazsa olmazlardan biridir.
Bu arada silecek suyuna piyasada bulunan deterjanlar›n kat›lmas›, kal›nt› b›rak›p kanallar› t›kayabilece¤i için tavsiye
edilmez. Silecek sistemleri için özel olarak üretilmifl, çözünürlük seviyesi çok yüksek deterjanl› sular› kullanmak en iyi
çözümdür. Silecek suyunuzun donup kab›n› patlatmamas› için silecek suyuna donmay› engelleyici silecek suyu katk›lar›ndan da eklenebilir. F›skiyelerin uçlar› da t›kanm›flsa bir i¤ne yard›m› ile aç›labilir.
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Ayr›ca k›fl›n don tehlikesi varsa silecekleri yukar› kald›rarak camdan ay›r›n›z, aksi takdirde so¤u¤un etkisiyle silecekler cama yap›flacak ve de silme özelliklerini yitireceklerdir.
Üflümemek için kalorifere bakt›r›n›z: K›fl mevsimi öncesinde kalorifer ve klima bak›m›n›n mutlaka yap›lmas› gerekir. Kalorifer sistemi, direkt olarak hava sirkülasyonuna ba¤l› bir ›s›tma sistemi oldu¤undan, zamanla kirlenmeye ve fiziksel olarak afl›nmaya aç›k bir düzenektir. Hava kanallar›n›n t›kanarak çal›flmamas› veya havay› yönlendiren küçük
kapakç›klar›n bozulmas› gibi etkenler, kalorifer sisteminde aksamalara neden olabilir. Torpidoda yer alan kanallardan
baz› küçük maddelerin sisteme kaçmas› t›kanmalara yol açabilir. Bu nedenle klima kanallar›n›n, ayr›ca klima filtresi ile
fan›n›n, bunun yan›nda tabii ki klima gaz›n›n k›fl bafllang›c›nda kontrol ettirilmesi gerekir. Yolcu konforu ve sürücü görüflünün aç›k tutulmas› için ›s›t›c› ve defrosterin iyi durumda olmas› gerekir. Il›k k›fl günlerinde ara s›ra klimay›, klima
kompresöründe oluflabilecek olas› bir hasar› önlemek için k›sa bir süre çal›flt›r›n›z.
Rezistans ve ayna ›s›t›c›lar›: Arka cama müdahale etmek sürüfl s›ras›nda çok zor oldu¤u için en büyük yard›mc› olan
rezistans da k›fl bak›m›nda kontrol edilmelidir. Ayr›ca, d›fl ayna ›s›t›c›lar›n›n ya¤murda bu¤lanmas› ve karla kaplanmas› görüflünüzü olumsuz yönde etkileyecektir. Ayna ›s›t›c›lar›n›z›n da kontrolünü yapman›z gerekir.
Farlar: K›fl bak›m› çerçevesinde farlar›n da kontrolü ve ayarlar›n›n yap›lmas› gereklidir. Çünkü farlara k›fl aylar›nda daha çok ihtiyaç duyulmaktad›r. Tüm lambalar› kontrol ediniz ve çal›flt›klar›ndan emin olunuz. Lambalar›n üzerini kaplayan yol kirlerini ›slak bir bezle temizleyiniz. Görüfl azald›¤›nda mutlaka farlar›n›z› yak›n›z. Hareket etmeden önce arka ve ön farlardaki kar ve buzlar› temizleyiniz.
Lastikler: Lastikler k›fl koflullar›nda sorun ç›karacak gibi görünüyorsa, masraf› ne kadar fazla olursa olsun, de¤ifltirilmelidir. Çünkü tafl›t› yere ba¤layan ve güvenli bir yolculuk yapmam›z› sa¤layan lastiklerdir. Yedek lasti¤inizi de kontrol ederek iyi ve haz›r durumda olmas›n› sa¤lay›n›z. Lastik bas›nçlar›n›z› haftada bir so¤ukken kontrol ediniz.
Bu arada, k›fl aylar›na girmeden önce mutlaka k›fl lastiklerinin tak›lmas› gerekir. Geliflmifl s›rt ve difl yap›lar› sayesinde sert koflullara dayan›kl› k›fl lastikleri ayn› zamanda su ve buzda yüksek hareket kabiliyetine sahiptir.
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Lastiklerin hava bas›nc› ve difl derinli¤i kontrolünü yap›n›z. Lastik difllerinin derinli¤i, ideal bir sürüfl için en az 3 mm
olmal›d›r. Bu, hayati bir noktad›r. Lastik diflleri, yolda ya¤mur sular›n›n boflalt›lmas› ve arac›n yola rahat ve sa¤lam
basarak ilerleyebilmesini sa¤lar.
Gövde ve boya: Tafl›t›n›z›n boyas› üzerinde meydana gelen çizikler, kötü hava flartlar›yla birlikte daha büyük sorun
haline gelir. Çünkü buradan s›zan su zamanla arac›n boyas›nda ciddi problemler yaratabilir. Bu nedenle boyadaki bu
tür bölgeler rötufllanmal›d›r.
K›fl›n yol tuzlar›n›n arac›n›z›n metal k›s›mlar›n› çürütmemesi için mümkünse arac›n›z› sefer sonras› y›kay›n›z. Bu arada
iyi bir cilalama da ya¤›flla gelen kirleticilerin araç yüzeyine yap›flmas›n› önler.
Gövde ve döflemede küçük delikler olup olmad›¤›n› da kontrol ediniz. Kap› fitillerini silikonlamak, kilit silindirini ya¤lamak gerekebilir. S›cakl›k iyice düflmeden kap› lastik contalar›na silikon spreyi s›k›n›z. Bunun sonucunda lastik
yumuflar ve karoseriye yap›flmaz. Kilitleri de donmaya karfl›, içlerine reçinesiz ya¤ püskürterek koruyabilirsiniz.
Kaçaklara karfl› egzoz sisteminizi de kontrol ettiriniz.
Arac›n›z› kapal› garajda çal›flt›rarak ›s›tmay›n›z. Egzoz duman› ölümcül olabilir.
Yak›t ve hava tank›: Yak›t sistemindeki nemin donmas›n› önlemek için deponuza ayda bir kez bir flifle buz önleyici
kat›k ekleyiniz. Yak›t deponuzu yar›dan fazla dolu tutunuz. Dolu tutulan yak›t deposu borulardaki donmay› önler. Hava
tüplerindeki su da zaman›nda boflaltmal›d›r.
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