
Tatil Dönüşü Aracınızın Bakımı

Tatil Dönüşü Aracınızın Bakımı:
Uzun  yolcular  sonrasında aracınızın belli başı parçalarının bakım görmesi  veya  değiştirilmesi
gerekir.Bu tür bakımlar sürüş güvenliği açısından  büyük  önem taşırken aracınızın ömrü içinde
çok önemlidir.

Frenler: Otomobilde güvenli sürüşün en önemli faktörlerinden biri olan fren   bakımında dikkat
edilmesi gereken koşullar şunlardır.Hidrolik seviyesi   depo ağzından 1,5 santimetre aşağı
seviyesi olarak baz alınmalıdır. Eğer   bu seviye altında bir görünüm var ise depo ağzından
itibaren olan 1,5   santimetre aşağısına kadar hidrolik ilavesi yapınız. Ayrıca Frenlerde   yolculuk
öncesine göre bir değişiklik hissediliyorsa kesinlikle servise   gidilmesi gereklidir.

Motor Yağı : Tatile  çıkmadan önce  motor yağını kontrol etmiş olsanız bile, tatil sonrası 
mutlaka  aracınızla ilgili olarak motorunuzdaki yağı kontrol etmenizde  yarar var  . bu nedenle
yağ eskimiş yada değiştirme zamanı gelmiş  olabilir. Motor  yağını kontrolünü şu şekilde
yapabilirsiniz. Motoru  çalışma ısısına  getirene kadar çalıştırın yada 5 km bir yol kat ettikten 
sonra düz bir  zemin de aracınızı stop edin sonra 1-2 dakika bekleyin.  İlk olarak yağ  çubuğunu
çıkarın ve iyice temizleyin. Yağ çubuğunu yerine  tekrar takın  ve çıkartın yağ seviye çubuğu
üzerinde yağın olduğu en üst  seviyeye  dikkat edin çubuğun en alt ve en üst seviye ortasında
olmasına  özen  gösterin. Eğer alt bir seviyede ise yağ ilave edebilirsiniz.

Hava Filtresi : Az benzinle çok kilometre yapmak için hava filtresinin temiz olması  
gerekmektedir. Hava filtresi Ülkemizin yollarının tozlu ve çamurlu   olmasından dolayı uzun
yolculuklar sonrasında mutlaka temizlenmesi veya   eskimişse yenisiyle değiştirilmesi gerekir.
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Hava filtresinin   değiştirilmesi zamana bağlı değildir. Buna göre hava filtresi haftada   bir yada
ayda bir yada yolun durumuna bağlı olarak 10000 kilometrede bir   değiştirilir.

  

Yıkama : Tatil süresince genellikle  otomobillerin temizliklerine gerekli olan önem gösterilmez.

      

Isınmış  Asfalttan kopan parçalar mıcırlar ve öndeki araçtan gelen  çamurlar  aracınızın
kaportasına yapışır. Özellikle tabana yapışan bu  tip parçalar  aracınızın paslanmasını
hızlandırır. Bu nedenden dolayı  aracınızın  kapsamlı bir temizliğe ihtiyacı olduğu
unutulmamalıdır.
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