איך נמנע תקלות ברכב?
)וטיפ נוסף שווה במיוחד…(
הגעה למוסך יכולה במקרים רבים להיות פרוצדורה מעייפת .גם כאשר
מדובר בטיפולים שוטפים ושגרתיים ,אנו נוטים לדחות אותם ,על אף
הצורך ,ולחכות שיהיה לנו מספיק זמן אליהם .למרות שאנחנו באדיב,
נעשה הכל על מנת שהחוויה שלכם אצלנו תהיה מקצועית ,מהירה ויעילה,
יש מספר טיפים יקרי ערך ,שאם תקפידו עליהם ,תוכלו להימנע מתקלות
ברכב ומהוצאות שאינן מתוכננות.

בדיקת שמן ומילוי במידת הצורך
כאשר אנו בודקים את כמות השמן במיכל באופן קבוע ,אנו יכולים לאתר
במהירות נזילה של שמן .נזילות כאלה יכולות להצביע על תקלות שונות
במנוע .במידה וחסר שמן ,תוכלו למלא אותו בעצמכם ,על ידי מספר
פעולות פשוטות .בתחילה ,משכו את החוצה את מד השמן )אם אתם
מסתבכים עדיף לפנות למוסך( שלפו אותו ,ונקו אותו עם מטלית או
נייר סופג .לאחר מכן הכניסו אותו בחזרה והוציאו אותו שוב .השמן
אמור להיות בין  2הסמנים ליד קצה המדיד ,שקוף ,נקי ולא מלכלכך.

בדיקת אוויר בצמיגים
חשוב לשמור על לחץ אוויר תקין בצמיגים .הסיבה לכך היא כי נסיעה
בצמיגים מנופחים ,מחזקת את אחיזת הכביש של הרכב ומונעת תאונות
דרכים .סיבה נוספת ,היא צמיג שלא יהיה מנופח ,יתבלה יותר מהר.
וסיבה אחרונה וחשובה ,היא שצמיג שלא יהיה מנופח יגרום לכך שצריכת

הדלק תהיה גבוהה יותר מה שיגרור אותנו להוצאות מיותרות ולזיהום
אוויר מיותר .הטיפ שלנו ,הוא שבכשאתם ממלאים דלק ,וודאו שהכול
תקין בצמיגים לפי סוג הרכב.

שטיפה של חלונות הרכב
השטיפה של חלונות הרכב היא דבר חשוב במיוחד ,שאין להקל בו ראש.
על מנת לנהוג בצורה בטוחה ,שתאפשר לנו שדה ראייה נקי ,חשוב
להקפיד על שטיפה של חלונות הרכב .גם מבפנים וגם מבחוץ .השיטה
הפשוטה היא לקחת דלי ,סמרטוט רך ,סבון וספוג .לאחר  25דקות של
ניקוי ,הרכב שלכם יראה כמו חדש ) ותרוויחו גם קצת כושר( .בנוסף,
לכלוך יכול להרוס את המגבים ולפגוע במנגנון החלון.

שמירה על תחזוקה ועל ניקיון הרכב
הקפדה על תחזוקה שוטפת היא דבר נחוץ ומשתלם ,אשר ברבות הזמן שומר
על ערכו ועל תפקודו של הרכב ,מפני עלים ,אבק ,טל ושמש .אלו
יכולים לגרום לפגיעה ברכב במספר בחינות :התפתחות של סדקים
וחריצים בשכבות שמגינות על צבע הרכב ,בלאי של הצבע ולעיתים אף
סתימות בצינורות הניקוז שבנמצאים בצידי השמשות .שמירה והקפדה על
תחזוקה ועל ניקיון קבוע של הרכב ,באופן עקבי ,יכולה למנוע באופן
מובהק את הביקורים שלכם במוסך.

בדיקת אורות
בדיקת אורות היא פעולה פשוטה שאפשר לבצע אותה בכוחות עצמכם
בחניה .כאשר יש שריפה בקצב מוגבר בנורות של פנסי הרכב ,ניתן
להסיק כי מדובר על תקלה במערכת החשמל של הרכב .על מנת לשמור על

הבטיחות שלנו ,חשוב לפנות למוסך לטיפול מהיר בתקלה.
מרכז שירות אדיב ארמוזה – מענה מקצועי ורחב בטיפולי הרכב
אין ספק ,כי שמירה על טיפים אלו ,תסייע למנוע תקלות שונות ברכב,
והוצאות מיותרות .יחד עם זאת חשוב לציין ולומר שטיפולים תקופתיים
הם דבר הכרחי במוסך ,וישנן לא פעם תקלות המתגלות רק בעת ביקור
במוסך.
אצלנו באדיב ,מרכז שירות מורשה לרכבי מאזדה ופורד ,תמצאו מספר
מחלקות אשר מספקות מענה מקצועי רחב בטיפולי הרכב ,ביניהם
דיאגנוסטיקה ממוחשבת ,פחחות ,צבע ,מכונאות ,חשמל ומערכות של
מיזוג אוויר .השירות שלנו מקצועי ,עם ניסיון רב ,וכולל וליווי
מלא לאורך כל התהליך ,עד לפיתרון המהיר .אנו עובדים בהסדרים עם
חברות הביטוח השונות ומסייעים לכל הנהגים שלנו לעלות חזרה ,באופן
בטוח על הכביש.

השאר פרטים ויועץ שירות מייד איתך

