ΠΡΙΝ ΑΠΟ
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ

▶ Σ
 υμβουλευτείτε απαραιτήτως το δελτίο

καιρού, ενημερωθείτε για τις συνθήκες στο
οδικό δίκτυο και αποφύγετε την αιχμή των
καιρικών φαινομένων. Αν δεν είναι απολύτως
απαραίτητο, μην ταξιδέψετε.
▶ Μ
 ην ξεκινάτε χωρίς τις σωστές

αντιολισθητικές αλυσίδες και χωρίς να
είστε απόλυτα σίγουροι ότι ξέρετε να τις
τοποθετήσετε. Ένα ζευγάρι αδιάβροχα λεπτά
γάντια είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση.
▶ Προτιμήστε να ταξιδεύετε πρωινές ώρες.
▶ Β
 εβαιωθείτε ότι το καλοριφέρ & το σύστημα

κλιματισμού του αυτοκινήτου λειτουργούν
σωστά.
▶ Β
 εβαιωθείτε ότι έχετε μαζί τρίγωνο

ασφαλείας και ανακλαστικό γιλέκο.
▶ Γ
 εμίστε το ντεπόζιτο με καύσιμα και το δοχείο

αποθήκευσης νερού με ισχυρό αντιπηκτικό
υγρό, για τον καθαρισμό των εμπρός & των
πίσω τζαμιών.

▶ Μη χρησιμοποιείτε
την ανακύκλωση αέρα
(θολώνουν τα τζάμια).
▶ Μην πατάτε δυνατά το
γκάζι και αποφεύγετε
τις απότομες αυξομειώσεις ταχύτητας.
▶ Μην προσπερνάτε.
▶ Μη σταθμεύετε σε
ανηφόρα.
▶ Έχετε συνεχώς αναμμένα τα μεσαία φώτα.
Αν η ορατότητα είναι
χαμηλή, ανάβετε επιπλέον τα εμπρός και τα
πίσω φώτα ομίχλης.
▶ Οδηγείτε ήρεμα, χωρίς
βιασύνη, με χαμηλή
ταχύτητα και απαλές κινήσεις του τιμονιού και
περνάτε τις ανηφόρες
με «φόρα».
▶ Φρενάρετε, κατεβάζοντας σταδιακά τις
ταχύτητες και αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε
το πεντάλ του φρένου.
Στην κατηφόρα να βάζετε πρώτη ή δευτέρα.

ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ
ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ

▶ Δ
 ιατηρείτε μεγάλη απόσταση ασφαλείας από
κάθε προπορευόμενο
όχημα (πολύ μεγαλύτερη
από την απόσταση που
κρατάτε σε στεγνό οδόστρωμα).

ΤΑ «ΜΥΣΤΙΚΑ»
ΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ

Εάν η Τροχαία διατάξει την υποχρεωτική χρήση
των αντιολισθητικών αλυσίδων, σταματήστε στο
πλησιέστερο parking ή Σταθμό Εξυπηρέτησης
Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) του αυτοκινητόδρομου,
προκειμένου να τις τοποθετήσετε. Μη σταματάτε ποτέ στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α).
Μην ξεχνάτε ότι οι αλυσίδες:

▶ Δ
 ιευκολύνετε το έργο
των εκχιονιστικών, κρατώντας αποστάσεις, ειδικά από τυχόν προπορευόμενα εκχιονιστικά. Μην
τα προσπερνάτε ποτέ και
μην τους φράσσετε τον
δρόμο.

▶ Τ οποθετούνται πάντα στους κινητήριους
τροχούς.

▶ Α
 κολουθείτε πάντα τις
οδηγίες της Τροχαίας και
του προσωπικού των
αυτοκινητόδρομων και
διαβάζετε με προσοχή τις
πληροφορίες των φωτεινών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όσο κινείστε με αλυσίδες σε
χιονισμένο οδόστρωμα, η ταχύτητα δεν πρέπει
να ξεπερνά τα 40 χλμ./ώρα. Αν τα ξεπεράσετε,
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να σπάσουν οι αλυσίδες και να κάνουν ζημιά στο αυτοκίνητο.

▶ Τ οποθετούνται στους εμπρός τροχούς, στα
οχήματα με μόνιμη τετρακίνηση.
▶ Ε
 ίναι σωστά τοποθετημένες όταν δείχνουν
και είναι τεντωμένες.
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