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როგორ გამოვიყენო ხმოვანი სიგნალი?  
  გასწრების წინ ავარიის დროს, სხვა    

  გასაფრთხილებლად გადასარჩენად მიზნით  Attention!  
     გაითვალისწინეთ, 
  

X ✅ X 
ხმოვანი სიგნალი 

 დასახლებულში არ უნდა იყოს 
    

      უფრო 

     ხანგრძლივი, 

 

დაუსახლებელში ✅ ✅ X  ვიდრე ეს 
 აუცილებელია!     

         

ალბათ, დაინტერესდებოდით, თუ ხმოვანი სიგნალით არა, მაშ როგორ ვანიშნო სხვა 

ავტომობილს დასახლებულში გასწრების დაწყების წინ? როგორ გავაფრთხილო ის? 

 

ამას ფარებით ვაკეთებთ, თუმცა აღნიშნულ კითხვაზე პასუხს მაინც 2 ვარიანტი აქვს თუ დღეა, 

თუ ღამეა... 
 

1. დღისით ბუნებრივია, არცერთ ავტომობილს არ აქვს ჩართული წინა განათების ფარები 
 

(გამონაკლისი შემთხვევების გარდა). შესაბამისად, სრულებით საკმარისია უბრალოდ ფარების ჩართვა-

გამორთვა, რათა თქვენ წინ მიმავალმა მძღოლმა შეგამჩნიოთ და ჩანაფიქრს მიგიხვდეთ... 
 

2. ღამით ყველას გვინთია წინა ფარები, უფრო ზუსტები რომ ვიყოთ: ახლო განათების ფარები. 
 

ამიტომ, განსხვავების შესაქმნელად ახლო განათების - შორ განათებაზე მრავალჯერადი გადართვა 

მოგვიწევს! 
 

მოხვევის შუქ-მაჩვენებელი (კარგით, ჰო! : "პავაროტნიკი") 
 

1. გაითვალისწინეთ! ირთვება აბსოლუტურად ყველა შემთხვევაში. თუ მოგივიდათ შეკითხვა: 

ვალდებულია თუ არა მძღოლი აღნიშნულ "ჭ" სიტუაციაში ჩართოს მოხვევის შუქ-მაჩვენებელი,  
პასუხი ცალსახაა: დიიააახხ! ვალდებულია  გამონაკლისია მხოლოდ ერთი შემთხვევა, ისიც 1 

 
ბილეთი გვხვდება ასეთი კითხვით: თუ სხვა შეგვყავს შეცდომაში, მხოლოდ ამ შემთხვევაში არ 

ვრთავთ მაჩვენებელს! მაგალითად, არსაით ვუხვევთ და ისე, უბრალოდ ჩაგვერთო... 
 

2. მოხვევის მაჩვენებელს ვრთავთ უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, თუმცა მოხვევის მაჩვენებლის 

ჩართვა სულაც არ ნიშნავს, რომ ახლა უკვე ბურთიც თქვენია და მოედანიც! მაჩვენებლის ჩართვა 

არც უსაფრთხოების აუცილებელი ზომებისგან გათავისუფლებთ და არც რაიმე სახის 

უპირატესობას განიჭებთ. 
 

3. მაჩვენებელი უნდა ჩართოთ იქამდე, სანამ უშუალოდ მოხვევას დაიწყებდეთ: წინასწარ! ამით სხვა 

მძღოლებს მისცემთ მომზადებისა და პროგნოზირების საშუალებას, შესაბამისად, ისინი 

მზაობაში შეხვდებიან თქვენს მანევრს: დაგითმობენ გზას ან პირიქით! მაჩვენებელი უნდა 

გამოირთოს მოხვევის დასრულებისთანავე. უმეტეს შემთხვევაში, თანამედროვე ავტომობილები 

აღნიშნულს თავად აკეთებენ: ავტომატურად თიშავენ მაჩვენებს საჭის საპირისპირო 

მიმართულებით დატრიალებისას. 
 

4. თუ მწყობრიდან გამოვიდა მაჩვენებელი, სხვა მძღოლების გასაფრთხილებლად უნდა 

გამოიყენოთ თქვენივე ხელი: რას ვიზამთ... 



სიგნალები (ნაწილიII)
 

თუ ვდგავართ რას ვრთავთ? რომელ ფარებს? 
 

თუ განათებული ადგილია და ყველაფერი, მათ შორის, გაჩერებული მანქანაც 

კარგად ჩანს, ამ შემთხვევაში, არაფრის ჩართვა არ არის საჭირო! 

 

თუ გაუნათებელი ადგილია ან არასაკმარისი ხილვადობაა, ესე იგი, აუცილებელია 

სხვა მძღოლის რაიმეთი გაფრთხილება, რომ ეს სივრცე დაკავებულია. აუცილებელია 

რაიმეს ჩართვა, რათა მან შეგვნიშნოს და მიიღოს შესაბამისი ზომები. შესაბამისად, 

ვრთავთ: 
 

o წინა და უკანა საგაბარიტო სინათლეებს ან 
 

o პარკირების ნათურებს (პარკირების ნათურები შედარებით თანამედროვე რამაა, 

ის მანქანის ცალ მხარეს ანათებს - წინ და უკან. იმ მხარეს, რომელიც სხვა 

მანქანების სავალი ნაწილის მხარეს აღმოჩნდა)  
 
 

 

პარკირების ნათურები 
 
 
 

 

პარკირების ნათურების გამოსაყენებლად, მანქანის სიგრძე და სიგანე, 

შესაბამისად, არ უნდა აღემატებოდეს 6-ს და 2 მეტრს, ასევე, მანქანა უნდა იყოს 

მისაბმელის გარეშე. 
 
 

 

ფარ-პროჟექტორი 
 
 

 

აი, რასაც გვერდით სურათზე ხედავთ, ეს არის ფარ-

პროჟექტორი. გინახავთ, ალბათ, ფილმები, სადაც ჯიპებზე 

და უცნაურ მანქანებზე უყენიათ, ტყეში დასდევენ რემბოს 
და ა.შ.   

აღნიშნული პროჟექტორის გამოყენება დასახლებულში, რა თქმა 

უნდა, აკრძალულია. აი, დაუსახლებელში კი - შეგიძლიათ მისი 

გამოყენება მხოლოდ დარწმუნდით, რომ საპირისპირო 
მიმართულებით არავინ მოდის!  


