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1. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar kėbulo būklė yra tinkama saugiai važiuoti. 

Apeidami automobilį apžiūrėkite, ar kėbulas nesurūdijęs, neišpuvęs, nesulūžęs, 
varžtai neatsisukę. 

2. Parodykite, kaip pakeisite tachografo diską. 

Parodyti kaip keičiamas tachografo diskas arba kortelė. 

3. Paaiškinkite, kaip valdysite pakėlimo aikštelę (tik transporto priemonėms su 

pakėlimo aikštele). 

Kabinoje įjunkite valdymo pultą, tuomet svirtelėmis arba mygtukais valdysite 
aikštelę. 

4. Parodykite, kaip tikrinsite, ar ratų tvirtinimo veržlės patikimai užsuktos. 

Apeidami automobilį, raktu patikrikite ratų veržles. 

5. Paaiškinkite, kaip tikrinsite stiklo valytuvų būklę. 

Papurškus skysčio, valytuvas turi tolygiai ir švariai nuvalyti stiklą. Valytuvas 
neturi klibėti ant ašelės, tai reikštų nusidėvėjusią tvirtinimo vietą. 

6. Parodykite, kaip tikrinsite, ar visos durys, įskaitant krovinių skyriaus, yra 

patikimai ir saugiai uždarytos. 

Apeidami automobilį patikrinkite duris, ar jos gerai uždarytos, 
nepersikreipusios, ar vyriai, rankenos ir rankenų fiksatoriai yra tvarkingi. 

7. Paaiškinkite, kaip tikrinsite atšvaitų būklę. 

Apeidami automobilį apžiūrėkite, ar atšvaitai švarūs, nesuskilę, tinkamai 
atspindi šviesą. 

8. Paaiškinkite, kaip tikrinsite purvasaugių būklę. 

Apeidami automobilį apžiūrėkite, ar purvasaugiai nenutrūkę, neįplyšę. 

9. Paaiškinkite, kaip tikrinsite pakabos būklę. 

Pakabos būklė periodiškai tikrinama servise. Vizualiai patikrinama, ar 
nelūžusios spyruoklės arba lingės, nepažeistos oro pagalvės. Važiuojant reikia 
atkreipti dėmesį, ar nėra pašalinių garsų. 

 

 



10. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti prieš užvesdami variklį. 

Skydelyje stebėkite pakaitinimo žvakių indikatorių - turi užgesti, manometrą, 
tepalo lygio, kuro daviklius. 

11. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti užvedę variklį. 

Skydelyje stebėkite oro slėgio, tepalo slėgio, temperatūros daviklius, voltmetrą. 
Atkreipkite dėmesį, ar nedega gedimą indikuojančios lemputės. 

 

12. Paaiškinkite, į ką būtina atsižvelgti pakraunant transporto priemonę. 

Krovinio svoris ir gabaritai turi neviršyti leistinų dydžių. Krovinį paskirstykite 
pagal leistinas apkrovas ašims. Patikrinkite ar padėklai patikimai apvynioti 
plėvele. Krovinį išdėstykite simetriškai, sunkesnius krovinius kraukite apačioje, 
patikimai pritvirtinkite. Krovinys turi netrukdyti matomumui, nebyrėti, neteršti 
aplinkos. 

13. Parodykite, kaip tikrinsite, ar oro sistemoje nėra nuotėkio.  

Išjungę variklį stebėkite, ar nemažėja slėgis sistemoje. Išjungę variklį paremkite 
ratus, atleiskite stovėjimo stabdį ir nuspaudę darbinį stabdį stebėkite, ar slėgis 
nenukrenta greičiau kaip 3 psi (0,2 atm) per minutę automobilyje arba 4 psi (0,3 
atm) per minutę transporto priemonių junginyje. Apeidami automobilį 
pasiklausykite, ar nesigirdi šnypštimo. 

 


