
Düzenli Araç Bakım ve Servisi

GENİŞ KAPSAMLI DÜZENLİ BAKIM VE SERVİS REHBERİ İÇİN ÖNERİLER:
Yağ   ve Filtreler: Aracınızın yağ ve filtrelerini üreticinin önerdiği zaman   aralıklarında değiştirin.
Motora iyi bir yağ basıncı sağlayabilmek  için  yağ seviyesini her iki haftada bir kontrol edin.

Kayışlar: Kayışları 5.000 km.de bir kontrol edin – Aracınızdaki alternatör, fan   ve soğutma
sistemleri, doğru çalışabilmeleri için kayış sistemleri   kullanır ve kayışlar düzenli olarak kontrol
edilmeli, gerektiğinde   değiştirilmelidir. Gözle yapılacak bir kontrolde, kayışlarda yıpranma ya  
da tırtıklı kenarlar oluşmaya başlamışsa , kayışların değiştirilme   zamanı gelmiştir.

  

Kayış kopmadan önlem alınmazsa, çok kötü sonuçlar doğabilir.

Hortumlar: Hortumları 5.000 km.de bir kontrol edin – Konu soğutma sistemi   olduğunda,
hortumlar özenle kontrol edilmeli ve gerektiğinde   değiştirilmelidir. Bir hortumun durumunu, onu
sıkarak test edebilirsiniz   – kolayca sıkılabilen yumuşamış hortumlar mutlaka değiştirilmelidir.

Lastikler: Lastiklerde düzensiz aşınma olup olmadığını periyodik olarak kontrol   edin –
Lastiklerde bu tarz aşınmalar varsa aracınızı nitelikli bir   teknisyene gösterin ve lastik hizalarını
kontrol ettirin.
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Lastiklerdeki  aşınmaları kontrol etmek için lastik dişleri arasına  bir bozuk para  sokun ve
başparmağınızla işaretleyin. Her bir lastiğin  diş derinliği,  diğerlerinin diş derinliklerinden en
fazla 2 milimetre  kadar sapmalıdır.  5 milimetreden daha az diş derinliğine sahip olan  lastikler 
değiştirilmelidir.

  

Ayrıca 8.000 km.de bir lastiklerin yerlerini değiştirin.

      

Lastik Basıncı: Lastik basınçlarını ayda en az  bir kez  kontrol edin. Olası lastik sorunlarını
önceden belirlemek çok  önemlidir  ve bu bağlamda lastik kontrolü güvenli sürüş için hayati
önem  taşır.  Kullanım kılavuzunda aracınız için doğru lastik basıncı mutlaka  bulunur 
Sıcaklıktaki değişiklikler çarpıcı bir şekilde lastik  basınçlarını  etkileyebilir. Bu nedenle mevsim
değişikliklerinde lastik  basınçlarını  sık sık kontrol edin.

Araç Sıvıları: Sıvıların kontrol  edilmesi ve değiştirilmesi – Motor yağı dışında diğer  hayati
sıvılar da  (fren hidroliği, hidrolik direksiyon yağı, şanzıman  yağı, soğutma  suyu) kontrol
edilmeli ve yeniden doldurulmalıdır.  Şanzıman ve hidrolik  direksiyon yağı, doğru sıvı
seviyesinin  gösterilebilmesi için seviye  çizgileri bulunmaktadır. Fren hidroliği ve  soğutma suyu,
dolana kadar  eklenebilir.

Aydınlatmalar: Aydınlatmaları  kontrol edin –  Farların ve fren lambalarının çalıştığından emin
olun.  Eski ve zayıf  ampulleri değiştirin ve her zaman yedeklerini aracınızda  taşıyın.  Ayrıca
kışın da aracınızı düzenli bir şekilde yıkayın.

  

Farların  temiz olması gece görüşünü geliştirecek ve diğerlerinin  sizi daha net  bir şekilde
görmesini sağlayacaktır. Düzenli yıkama,  buzlu yol yüzeyleri  için kullanılan tuzun kaporta
boyasına zarar  vermesini de önler.

Dış Belirtiler:  Dışarıdan görünen  belirtilere dikkat edin – Eğer aracınız sıvı  sızdırıyorsa ciddi
bir  problem olabilir. Sürekli aynı yere park  ediyorsanız, olası  sızıntılarda sizi uyarabilecek
lekeler için dikkatli  olun. 

Özel  formüllü ve uzun mesafelere dayanıklı Castrol  yağları, contaların  korunması ve bakımı
için özel katkılar içerir ve bu  suretle eski ve  uzun mesafe kat etmiş motorlarda genel bir sorun
olan  sızdırmaları  azaltmada yardımcı olur.
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Aracınız çok fazla kilometre yapmışsa, motorda ağır yıpranma göstergesi olan mavi bir duman
çıkarıp çıkarmadığını kontrol edin.

  

Bodrum Sezer Rent A Car Olarak Tüm Araçlarımızı Her 8.000 km.de bir Bakımını
Anlaşmalı Yetkili Servislerimizde Yaptırmaktayız.
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