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KAZA VE TRAFİK CEZALARINDAN KAÇINMAK İÇİN ARACIN AMPULLERİNİ NASIL
DEĞİŞTİRECEĞİNİZİ BİLMELİSİNİZ

  

Aracın  farları, sinyalleri ve fren lambaları, devamlı kontrol  edilmeleri ve  bozulduklarında derhal
değiştirilmeleri gereken can alıcı  emniyet  unsurlarıdır. Bu, sadece önemli bir emniyet önlemi
değil aynı  zamanda  bir trafik kuralıdır.

Aracınızdaki ampullerin  değiştirilme işlemi  marka ve modeller arasında değişecektir. Ancak 
merak etmeyin, nispeten  basittir ve bir alet çantasına (tornavida,  lokma anahtar, açık uçlu 
ayarlı penseler) sahip olan hemen hemen herkes  tarafından yapılabilir.

Sönmüş  olan ampuller dışarıdaki  insanlar tarafından kolaylıkla anlaşılsa da  sürücü tarafından
daha az  farkedilir. Ampuller her ay kontrol  edilmelidir. Akşamları farları  açarak bir denetimde
bulunun. Farların  her ikisi de parlak olmalı ve  farlarda kir ve parçacık bulunmamalıdır.  Yolcu
tarafındaki far ön ve  alt tarafı aydınlatmalı, sürücü tarafındaki  far ise aşağı ve biraz sağ  tarafı
aydınlatmalıdır.
Uzun farları  denetlemek için yakın. Uzun  farlar daha parlak olmalıdır ve hem sürücü  hem de
yolcu tarafındaki  ampuller karşıyı aydınlatmalıdır.
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Sağ sinyali yakın ve ön ile arkadaki yanıp sönen sinyalleri   kontrol edin. Sol sinyal ve aracın
tüm sinyallerini yakacak olan   flaşörler için de bu işlemi tekrarlayın.

      

Herhangi bir sinyalin  olması gerektiğinden daha hızlı yanıp  söndüğünü fark ederseniz, bu, 
elektronik rölenin bozulmakta olduğunun  bir göstergesidir ve  değiştirilmesi gerekir. Bu kolay ve
ucuz bir  tamirdir. Röle, aracın  sigorta kutusunun yanında yerleştirilmiş  olmalıdır (kullanım 
kılavuzunuza bakınız). Sigorta gibi o da  çekilebilmektedir. Sinyal  rölesi otomobil parçaları
satan birçok yerde  bulunabilir. Yenisini  almaya giderken bir eşleştirme yapmak için  eskisini de
yanınızda  götürmeniz iyi olacaktır.
Sigortalar konusu  üstünde durmaya devam  edersek; farların veya fren lambalarının her  ikisi
de ya da tüm  sinyalleriniz bir kerede bozulmuşsa, bu çoğunlukla  bir sigorta  problemidir –
ampul değil. Kullanım kılavuzuna bakarak  ilgili  sigortaları değiştirin. Her sigortada akım
şiddetini belirten  numaralar  vardır. Ciddi elektrik problemleri yaşamamak için sigortaları  
değiştirirken aynı akım şiddetinde olmalarına dikkat edin.

Fren   lambalarını test etmek için siz aracın arkasındayken, başka birinden   frenlere basmasını
rica edin. Bir yardımcı bulamazsanız, aracınızı, fren   lambalarının aydınlatmasını görmenize
yardımcı olacak bir yüzeye   arkadan yaklaştırın (bir garaj kapısı ya da duvar yeterli olacaktır).

  

FARLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

  

Adım 1 – Yedek ampul satın alın
Çoğu  yeni araçta ampuller  farlara sabitlenmiş şekildedir ve bu nedenle tüm  farın değiştirilmesi
 gerekir. Diğer araçlarda ampuller fardan  çıkarılabilir,  değiştirilebilir ve farlara yeniden
takılabilir.

  

Adım 2A – Eski Farın Değiştirilmesi
Elektrik  bağlantısını  yeni fara takın, farı yerine koyun ve desteği ve pervazı  yeniden kurun. 
Bağlantının yapıldığını ve yeni farın doğru bir şekilde  çalıştığından  emin olmak için cıvataları
sıkmadan önce farları yakın.

  

Adım 2B – Ampullerin Değiştirilmesi
Aracın  kaputunu açın  ve güvenli bir şekilde durmasını sağlayın. Farların  arkasında, motor 
bölmesinin içinde elektrik bağlantısını bulun ve nasıl  söküleceğini  belirleyin. Genelde bu
bağlantı (el ile) döndürülerek  çıkarılır ve  böylece ampul ortaya çıkar. Ampul de yerinden
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döndürülerek  çıkarılır.  Yeni ampulü yerleştirin, elektrik bağlantısı yapın ve yeni  farı test  edin.

  

FREN LAMBALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ
Aracın  bagajını açın ve  bagajın güvenli bir şekilde durmasını sağlayın. Fren  lambalarının 
arkasında, bagajın içinde elektrik bağlantısını bulun ve  nasıl  söküleceğini belirleyin. Bu
bağlantıyı ortaya çıkarmak için  bagajın  halısını ya da döşemesini kaldırmanız gerekebilir.
Genelde bu  bağlantı  (el ile) döndürülerek çıkarılır ve böylece ampul ortaya çıkar.  Ampul de 
yerinden döndürülerek çıkarılır. Yeni ampulü yerleştirin,  elektrik  bağlantısı yapın ve yeni
ampulü test edin.

  

SİNYALLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Arka Sinyaller

Aracın   bagajını açın ve bagajın güvenli bir şekilde durmasını sağlayın. Sinyal   lambalarının
arkasında, bagajın içinde elektrik bağlantısını bulun ve   nasıl söküleceğini belirleyin. Bu
bağlantıyı ortaya çıkarmak için   bagajın halısını ya da döşemesini kaldırmanız gerekebilir.
Genelde bu   bağlantı (el ile) döndürülerek çıkarılır ve böylece ampul ortaya çıkar.   Ampul de
yerinden döndürülerek çıkarılır. Yeni ampulü yerleştirin,   elektrik bağlantısı yapın ve yeni
ampulü test edin.
Yan Sinyaller

Yan   sinyaller, sinyal ampulünün ortaya çıkması için ya aracın dışından   gevşetilir ya da bu
ampullere motor bölmesinden ulaşılır. Bu   belirlendikten sonra, arka sinyaller için yukarıda
bahsedilen işlemleri   tekrarlayın ve ampulü test edin.

Eski ampuller zehirli olmasa  da,  ampuller dönüştürülebilir malzemelerden (cam, metal, plastik) 
 yapılmaktadır. Doğaya zarar vermeyecek şekilde imha edilmesini, mümkünse   geri dönüşüm
için, belediyenin geri dönüşüm kumbaralarına atılmasını   tavsiye ederiz.
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