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ARAÇ GÖSTERGELERİ
1.) Motor devir saati:0 ila 8 rakamların bulunduğu gösterge ibre “0”
rakamını gösterdiğinde motorun çalışmadığını ifade eder.
Rakamlar 1/1000 değerindedir.1 dakikada motorun kaç defa
döndüğünü göstermektedir.Genellikle seyir halinde iken 1500/2500
devir civarında araç kullanılır.

2.) 0 ,1/2 ve 1 rakamları ile üzerinde yakıt pompası bulunan simge 
yakıt göstergesidir.Yani aracın yakıt miktarını gösterir.

3.) 50,90,130  rakamları ve termometre simgesi bulunan gösterge 
aracın motor hararet göstergesidir.Yani;motorun sıcaklığının 90 
Derece civarında olması uygundur.

4.) Araç bilgisayarı araç ile ilgili bize teknik bilgiler verir.Yakıt 
miktarı,kaç kilometer yol gidileceğini,lastik hava basınçlarını,dijital 
olarak yapılan hız gibi…
a)Yağdanlık sembolü olarak yanan gösterge motor yağ basıncını 
gösterir.Motor çalıştığında gösterge söner.

5.) 0 ila 220 rakamlarının olduğu gösterge:Aracımızın seyir halinde
iken kaç kilometre hızla gittiğini gösterir.(Her araçta mevcuttur.)

6.) Emniyet kemeri uyarı göstergesi:Emniyet kemerinin takılmadığını 
sesli ve görüntülü olarak bildirir.Bu işaret kırmızı renktedir.
“Kemer takmak yasal bir zorunluluktur.”
Kırmızı ikaz şıkları sönmeden yola devam edilmez.
7.) El freninin çekili olduğunu gösteren lambadır:El freni indirilmeden
bu ikaz lambası sönmez ve yola devam edilemez.
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1.Sol tarafta bulunan kol “sinyal” koludur.
Direksiyon simidini 9/15 pozisyonunda tuttuğumuzdan
dolayı,direksiyonu hiç bırakmadan sol elimizin parmakları ile
aşağı ve yukarı kolu hareket ettirerek gideceğimiz yöne doğru
sinyalimizi vermiş olacağız.

*Kolu yukarı doğru parmaklarımız ile ittirdiğimizde sağa sinyal vermiş oluruz.
(Gösterge panelinde yanıp sönen simge ve sinyalin verildiği anlamına gelen ses 
duyarız.
*Kolu aşağı doğru parmaklarımız ile ittirdiğimizde sola sinyal vermiş oluruz.
*Kolu gösterge paneline doğru ittirdiğimizde uzun farlar yanar.
*Aynı şekilde bu kolu kendimize doğru hafif yine parmaklarımız ile 
çekip/bıraktığımızda karşı tarafa sellektör yapmış oluyoruz.
Uzunlar olarak bilinen farlarımızı anlık olarak yanıp söndürürüz.
Karanlık ve/veya ışığın yetersiz olduğu  Kör noktalarda,dönemeçlerde,virajlı 
yollarda köprü ve tünel girişlerinde büyük araçları sollarken kullanırız.
Önemli not:Uzun farlar seyir halinde iken sürekli açık tutulması durumunda, aşırı 
ışık karşı dan gelen araç sürücüsünün gözünü rahatsız edeceğinden ve görüş 
açısını etkileyeceğinden dolayı,karşıdan araç geldiğinde veya bir aracı yakın takip 
etmeye başladığımızda muhakkak söndürülmesi gerekmektedir,aksi halde kazaya 
sebebiyet verilir.
2.AIRBAG:Hava Yastığı anlamına gelir.Kaza anında çarpmadan dolayı açılarak 
yaralanma şiddetini aza indirir.
3.Korna:Direksiyon simidinin orta kısmının herhangi bir yerine bastığımızda korna 
çalmaktadır.
4.Kontak anahtarı:Aracımızı çalıştırmak için kullanılır.

5.Cam silecek kolu:Kolu kendimize doğru hafif esnettiğimiz de ön cam su fiskiyesi
çalışır ve cam yıkanır.
Kolu ön panele doğru hafif esnettiğimiz de ise arka cam su fiskiyesi çalışır ve cam 
yıkanır.
Ayrıca;3 kademeden oluşan silecek kolu,yağışlı havalarda yağışın sıklığına göre, 
kademeleri arttırılarak görüş açısının iyi bir şekilde görünmesini sağlar.
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SOL-ÖN PANEL
1.)Far anahtarı:İki kademeden oluşan bu 
kumanda (saat yönünde 
çevrildiğinde)1.kademede park lambası
yanar,

İkinci Kademede ise kısa farlar yanar. 
(kısa far)
Önemli not:Kısa farlar açık olduğunda sinyal 
kolunu gösterge paneline doğru ittirdiğimizde 
ise uzun farlar yanmaktadır.

2.)Sis farları:Resimde sembol olarak 
gösterilen
Üst tarafta bulunan sembol ön sis farlarını,
Alt tarafta bulunan sembol arka sis farlarının 
yanmasını sağlar.(Gösterge panelinde mavi 
far göstergesi yanar)
3.)Motor ön kaput açma kolu.

3.)Dış ayna ayarı:”L” harfi Left “R” harfi Right
Sol-Sağ anlamına gelir.Dış ayna ayarını yapmak 
için kullanılmaktadır.
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ORTA-ÖN PANEL
1.)Dörtlü Flaşör:Herhangi acil bir durum halinde (araç 
lastiği patladığında,araç arıza yaptığında,) emniyet 
şeridine çekilip durduğumuzda ve/veya park 
ederken,park yerinden geriye doğru çıktığımızda diğer 
sürücüleri uyarmak amacı ile kullanılır.
2.)Kapı Kilitleri:Araç içerisinde iken kapıları açma ve 

kapamak için kullanılır.
2.Radyo/teyp kumanda düğmesi.

3.)Kar tanesi sembolü:Klima açma kapama düğmesidir. 

4.)Klima veya Kalorifer ayırım düğmesi:Mavi renkli 
yöne getirdiğimizde havalandırmayı açar,kırmızı renkli 
yöne getirdiğimizde kaloriferi açar.(sol)
Fan ayar düğmesi:İçeriye gelecek olan hava akımının 
(sıcak veya soğuk) şiddetini ayarlamamıza yarar.(orta)
Kalorifer veya klima dan gelen (sıcak/soğuk) hava 
akımının yönünü düzenlemek için kullanılır. (sağ)
5.Arka cam rezistansı:Arka camda oluşan buğulanmayı 
(soğuk veya yağışlı havalarda) camı ısıtarak kısa sürede 
çözer ve net görüş açısına sahip olmamızı sağlar.
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