Rady dla kierowców
Podstawowym zadaniem ka¿dego kierowcy jest przygotowanie siebie i samochodu
na trudne sytuacje. W aucie powinny zawsze znajdowaæ siê takie przedmioty, jak: latarka,
koce, ganica oraz trójk¹t odblaskowy i odpowiednio wyposa¿ona apteczka. Dobrze jest
mieæ ze sob¹ telefon komórkowy (na³adowany) oraz numery telefonów do serwisu, pomocy drogowej itp.
Przed jazd¹ koniecznie trzeba sprawdziæ stan opon. Nawet jeli bie¿nik jest jeszcze
odpowiednio g³êboki, stare opony mog¹ wymagaæ wymiany. Pamiêtaj tak¿e o w³aciwym
cinieniu w oponie. Wycieraczki nale¿y wymieniaæ dwa razy do roku lub po ok. 10 tysi¹cach kilometrów. Podczas jazdy w ulewnym deszczu sparcia³e, b¹d popêkane wycieraczki mog¹ doprowadziæ do nieszczêcia.
O ile twoje auto nie jest wyposa¿one w opony typu RunOnFlat, sprawd gdzie znajduje
siê w nim zapasowe ko³o, a tak¿e podnonik oraz klucze (o ile w ogóle je masz).
Przede wszystkim nigdy nie prowad samochodu po spo¿yciu alkoholu, nie przekraczaj dozwolonej prêdkoci, stosuj siê do znaków drogowych.
Podczas ulewnego deszczu lub burzy nale¿y zwolniæ i upewniæ siê, czy wiat³a s¹
w³¹czone. Unikaæ zalanych wod¹ dróg. Jeli musisz siê zatrzymaæ lub zwolniæ nie hamuj
zbyt gwa³townie, bo to grozi zablokowaniem kó³ i polizgiem. Je¿eli dojdzie do aquaplaningu, czyli polizgu na cienkiej warstwie wody, nie hamuj ani nie wykonuj gwa³townych ruchów kierownic¹. Delikatnie ujmij gazu, a¿ samochód zwolni, a ty znowu poczujesz drogê
pod ko³ami. Jeli musisz zahamowaæ, hamuj pulsacyjnie, chyba ¿e masz ABS, który
w razie potrzeby skutecznie naladuje hamowanie pulsacyjne.
Jeli musisz siê zatrzymaæ na poboczu w czasie burzy, pozostañ w aucie. Jest siê
w nim mniej nara¿onym na uderzenie pioruna ni¿ na otwartej przestrzeni.
Mg³a mo¿e ograniczyæ widocznoæ nawet do kilkudziesiêciu metrów. W³¹cz wiêc
wiat³a mijania lub przeciwmg³owe przednie, albo oba te wiat³a jednoczenie. Nie w³¹czaj
wiate³ drogowych, które tylko odbijaj¹ siê od mg³y i jeszcze zmniejszaj¹ widocznoæ. Jeli
widocznoæ jest mniejsza ni¿ 50 metrów, mo¿na w³¹czyæ tylne wiat³a przeciwmg³owe.
Zwolnij i zwracaj uwagê na prêdkociomierz. Mg³a tworzy iluzjê zwolnionego tempa i mo¿e
siê wydawaæ, ¿e jedziesz wolno, podczas gdy w rzeczywistoci znacznie przekraczasz
prêdkoæ.
W ciemnociach cz³owiek gorzej widzi k¹tem oka, mniej precyzyjnie ocenia odleg³oæ
i s³abiej rozró¿nia kolory. Starsi kierowcy maj¹ wiêksze trudnoci z widzeniem w nocy. Kolejny element podnosz¹cy ryzyko jazdy w nocy to zmêczenie. Sennoæ sprawia, ¿e spada
koncentracja i szybkoæ reakcji. Unikaj palenia. Nikotyna i tlenek wêgla pogarszaj¹ nocne
widzenie. W³¹czaj wiat³a ju¿ o zmierzchu. Wprawdzie nie wp³yn¹ na to, jak ty widzisz drogê,
ale sprawi¹, ¿e bêdziesz lepiej widoczny dla innych. - Zwolnij i zwiêksz dystans od poprzedzaj¹cego samochodu. W nocy trudniej jest oceniæ prêdkoæ i odleg³oæ. - Poza obszarem
zabudowanym, na obszarach nieowietlonych mo¿na u¿ywaæ wiate³ drogowych. Nale¿y je
jednak obowi¹zkowo wy³¹czyæ, jak tylko zobaczysz samochód jad¹cy z przeciwka lub przed
tob¹. Czêsto zatrzymuj siê na odpoczynek. Podczas ka¿dej takiej przerwy rób kilka æwiczeñ.
Jeli czujesz siê zbyt zmêczony, zatrzymaj siê i odpocznij.

