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Check-list para o automóvel: Passagem de Ano
A passagem de ano está à porta, e está quase na altura de se fazer à estrada, escapar à rotina do
quotidiano e desfrutar da companhia da família e amigos. Mas antes, deve preparar o carro.
Verificar de antemão o estado de alguns elementos do carro é a melhor forma de evitar surpresas
desagradáveis que possam comprometer o roteiro ou o orçamento. Para tornar a viagem o mais
segura e confortável possível, a seguradora LOGO elaborou uma check-list com sete pontos
essenciais que não devem ser esquecidos:


Pneus: A pressão está nos níveis recomendados? O relevo do pneu já está muito desgastado?
Se for esse o caso, deve considerar-se o investimento num novo conjunto de pneus em prol da
segurança. Também deve verificar se o pneu sobresselente está em condições. Se vai
conduzir em estradas com neve ou gelo, não esquecer igualmente as correntes.



Limpa Pára-Brisas: Todos os limpa pára-brisas estão a funcionar corretamente? Deve
abastecer o depósito do líquido de limpeza.



Faróis e Piscas: As luzes e os piscas estão a funcionar corretamente? Deve fazer um teste
com alguém no exterior a verificar as luzes enquanto são percorridas todas as funções.



Óleo: Tem óleo suficiente no motor? Deve abastecer caso necessário. Conferir igualmente os
níveis de óleo dos travões e da embraiagem, sendo conveniente estar equipado com um
conjunto de óleo para fazer a reposição em caso de necessidade.



Travões: Sente algum comportamento estranho durante a travagem? A travagem é
desequilibrada ou existem vibrações na direcção? Deve levar o carro a um check-up antes da
partida, caso exista alguma anomalia.



Água: Tem água suficiente no depósito do radiador? Deve abastecer o depósito e, caso o
destino seja uma zona com temperaturas negativas, adicionar aditivo anticongelante.



Emergência: Dispõe de todas as ferramentas necessárias em caso de avaria? Deve fazer-se
acompanhar pelo pneu sobresselente, um colete refletor e um triângulo. Recomenda-se ainda
que tenha um kit de primeiros socorros e um extintor.
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