
TIPS FOR 

SAFER ROAD TRIPS

Ask your service specialist to 
check these systems for you:

A maintenance check-up can’t guarantee you won’t have 
problems but it will certainly avoid the preventable and give 
you peace of mind. 
 If your car is due for a scheduled 
service or will be due while you are 
on vacation, get it done before you go. 
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AC/heater/defroster

Cooling system 

Belts and hoses

Tires (tread/pressure/wear) 

Fluid levels

Brakes 

Steering/suspension

Emission controls

Lights

Wipers

Horn
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نـصـائح مـفـيــدة
لترافقــك السـالمة
عــلـــى الــطــريـــــق

الصقيع الهواء/سّخان/ مزيل  التوجيه/التعليقمكيِّف  أنظمة   

باالنبعاثات التحكم 

وا�ضواء المصابيح 

الزجاج ا�مامي ماسحات 

السيارة بوق 

التبريد نظام 

وا�نابيب ا�حزمة 

السوائل مستوى 

المكابح

ا�طارات (سطح ا�طار/ضغط
الهواء/ التآكل)

ال يمكن لفحص الصيانة أن يضمن لك عدم حصول أعطال، ولكن 
سيجنبك ما تمكن تجنبه منها بالتأكيد ويمنحك راحة البال.

 ªإذا كان موعد خدمة الصيانة مقرر
قبل أو أثناء قضائك ا�جازة، احرص 

على إجرائها قبل أن تذهب.

أطلب من اختصاصي الخدمة أن 
التالية: ا	نظمة  يقوم بفحص هذه 
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Cell phone power outlet charger

First aid kit

Maps or GPS device  

Information about road
laws (cell phones, child
restraints, etc.) in the 
areas you will be visiting 

Games for the kids

Fully inflated spare tire

Jack – check that it works

Basic tool kit 

Lug wrench and wheel chocks 

Highway flares/reflective triangles 

Oil

Water

Duct tape/electrical tape

Flashlight

Some problems only arise once you are on the road.
Make yourself an emergency kit so you are
prepared for the unexpected. It should include: 

Other items to put on your checklist:

While you are traveling, check your oil, coolant and tire 
pressure every time your stop for gas. And, always make sure 
you tell someone where you are going and when you expect to 
be back.  
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بالهواء)  المحركإطار احتياطي (مملوء  زيت 

مصباح يدوي

ماء

شريط عازل/شريط الصق 
كهربائي

عّدة ا�دوات ا�ساسية

مفتاح الربط وساندة ا�طار

النقالة للهواتف  كهربائي  معلومات عن قوانين السير شاحن 
(استعمال الهواتف النقالة، 
أنظمة تثبيت ا�طفال، إلخ) 

في الدول التي ستزورها
عدة ا�سعافات ا�ولية

ألعاب لتسلية ا�طفالخرائط وجهاز تحديد المواقع العالمي

مصّدات الوقاية على الطريق 
للضوء عاكسة  السريع/مثلثات 

رافعة – تأكد من عملها بشكل سليم

بينما تنطلق في رحالتك، افحص زيت المحرك، سائل التبريد وضغط الهواء 
في ا�طارات في كل مرة تتوّقف عند محطة الوقود. دائمÂ احرص على 

إخبار أحدهم بمقصدك وموعد عودتك.

لذا  الطريق،  تنطلق على  المشاكل عندما  تظهر بعض 
احرص على وضع عّدة الطوارئ في سيارتك كي 

تستعد لكل طارئ. وتحتوي على:

التالية:  أِضف إلى قائمة الطوارئ ا	دوات الضرورية 
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