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بسمه تعالی
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کنترل سطح مایعات
.) فصل زمستان منبع شیشه شور را از مایع ضد یخ پر نمایید(منبع شیشه شور پر می باشد؟ □

می باشد؟ حد فاصل حداقل و حداکثر ) رادیاتور(سطح مایع خنک کننده موتور □

؟می باشدبیشتر % 10+ مقصد یا پمپ گازوئیل بعدي مانده تامیزان سوخت باك به اندازه مسافت □

کنترل هاي خارج از کابین
بازدید کلی از سالمت شیشه هاي جلو طرفین ، آینه ها  و عملکرد ادوات□

بازدید از سالمت و عدم آسیب دیدگی و عملکرد چراغ بیرونی ، راهنما و فالشر و چراغهاي خطر عقب □

بازرسی کابین، شاسی ، رنگ و تصادف□

بازدید از وضعیت باتري ها ، قطع کن و چگونگی شارژ□

بررسی سالمت توپی چرخ ها ، الستیک ها ، زاپاس و فشار باد آنها□

عدم وجود نشتی هواکنترل □

کنترل عدم نشتی مایع خنک کن موتور و روغن موتور و مدار سایر سیاالت□

کنترل دامنه زمانی گارانتی باتري ها□

کنترل سالمت تیغه برف پاکن ها ، چشمی شیشه شورو لوله هاي مرتبط□

بازدید از وضعیت جک باالبر اتاق و قفل کن اتاق□

فشار باد تایر هابازدید □
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کنترل هاي داخل کابین 
کنترل سالمت و صحت عملکرد صندلی□

کنترل عملکرد آینه ها و شیشه باالبر ها□

اطمینان از سالمت کلی و تزئینات داخل کابین و عملکرد ادوات□

کنترل عملکرد بخاري درجا و ایرکاندیشن□

اصالح و حذف پیام خطابررسی پیام هاي خطا و پیگیري □

بررسی دفترچه سرویس ادواري سیاالت □

کنترل عملکرد کلیه چراغ هاي داخل و خارج کابین ، بوق شهري ، بوق بادي ، فندك و جاسیگاري□

شیشه شور و برف پاك کن) داخل کابین( ، راهنماها و فالشرهاي چراغ هاکلیه کلید ها و نشانگرعملکردازبازدید□

هاکنترلسایر 
کنترل عملکرد قفل کابین، در حالت قفل و باز شدن و کنترل رویت هشدارها مربوط بر روي ادوات نشانگرها□

عملکرد درب ها و قفل درب هاکنترل □

کنترل وضعیت استارت مناسب و صداي عادي موتور□

یا نشانگرهاتست وضعیت مناسب سیستم ترمز و عدم اشکال در ادوات عملکردي □

شروع رانندگیدر زمان کنترل
.همواره از کمربند ایمنی استفاده نمایید□

.صندلی راننده و آینه ها را براي قرار گرفتن در وضعیت مناسب رانندگی ، تنظیم کنید□

.مراقبت عابرین و سایر کاربران جاده باشید□

همیار شوفر

1397ماه فروردین
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