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INTRODUCERE
Ideea acestui curs auto, în care se include și manualul de legislație
germană a venit de la tine, drag concetățean român stabilit în Germania,
care întâmpini di cultăți în obținerea permisului auto german, categoria
B, din cauza necunoașterii limbii.
Totul a început de la o simplă postare, în primăvara anului 2017 când am
încercat să ajut un cetățean român, care avea

probleme în obținerea

permisului auto aici, în Germania. În urma acelei postări am început să
primesc foarte multe mesaje și apeluri telefonice de la oameni care aveau
nevoie de sfatul și ajutorul meu. Am a at situații dintre cele mai diferite
despre carnete auto, școli și instructori, unele de necrezut chiar. Am
început să caut instructori români în toată Germania. Am găsit extrem
de puțini, iar unii au fost neinteresați să se implice. Atunci am realizat că
sunt unul din puținii instructori români (ca să nu zic unicul) din
Germania, care predă cursul auto inclusiv în limba română.
Au urmat câteva zile de gânduri despre cum te-aș putea ajuta, mai ales
dacă ești unul din cei care nu ai ocazia să faci școala auto cu mine, or, eu
știu din proprie experiență cât este de greu să obții carnetul de șofer
dacă nu înțelegi ceea ce încearcă instructorul să-ți explice. Eu știu ce
înseamnă să te a i în mașină, lângă instructor/examinator, să încerci să
conduci fără greșeli, să acționezi așa cum crezi tu că e corect, să-l asculți
pe el, să încerci să înțelegi ce-a spus, iar între timp să lupți cu gândul că
ai ratat carnetul. Atunci mi-a venit ideea de a organiza cursuri auto
online, astfel ca să te pot ajuta indiferent în ce colț al Germaniei te-ai
a a. Am elaborat inclusiv un vocabular cu cele mai des utilizate cuvinte
germane din acest domeniu, cu traducere în limba română, pentru a
înlătura piedica „eu nu vorbesc limba germană și din această cauză nu
pot face permisul auto”. Făcând cu tine lecții online, scopul meu este săți dau sfaturi în legătură cu ambele examene: atât cel de sală, cât și cel de
5
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oraș, iar la necesitate să iau legătura cu instructorul tău german, pentru
a-ți ușura în acest fel „datul la permis“. Am dedicat un capitol inclusiv
modalităților de a lupta cu frica de examen, care te împiedică să-ți
îndeplinești scopul propus, să te gândești la examenul auto ca la o nouă
etapă în dezvoltarea ta personală. Am experimentat aceste materiale
împreună cu elevii mei, care după ce le-au vizionat au parcurs traseul
vizionat fără greșeli! Deci, cursul auto și manualul creat de mine
funcționează.
Ție, nu îți rămâne decât să studiezi partea teoretică, să vizionezi videourile create de mine, să te familiarizezi cu vocabularul german și să susții
din prima ambele examene!
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C Â T E VA C U V I N T E D E S P R E M I N E

M-am născut în Beiuș, județul Bihor acum 53 de ani. Tot acolo mi-am
petrecut primii șapte ani de viață. Ulterior m-am mutat în Grabati,
județul Timiș, unde m-am căsătorit, am născut doi copii și am locuit
până la emigrarea mea în Germania. Încoace am venit pentru a face
reîntregirea familiei împreună cu cele două fetițe ale mele de trei și patru
ani, ind așteptate de fostul meu soț, care venise cu un an înainte.
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De atunci au trecut trei decenii, pe care i-am locuit cea mai mare parte a
timpului în Köln. Tot în Köln mi-am făcut în 1993 și carnetul de șofer în
limba germană, din simplul motiv că nu am avut posibilitatea să învăț în
limba română. Din fericire, am avut parte de un instructor foarte bun și
înțelegător care, cu toate că mie îmi era foarte frică să conduc, a reușit
nu doar să mă învețe șoferia, ci m-a motivat să devin în 1997 instructor
auto.
Azi experiența mea de instructor auto categoria B numără mai mult de
23 de ani, timp în care am avut ocazia să instruiesc elevi de foarte multe
naționalități. Am parcurs cu ei în acești ani peste 1 200 000 de km, sau
în termeni mai simpli, pot spune că am înconjurat pământul de 30 de
ori.
Nu a fost deloc ușor, pentru că mulți dintre ei nu înțelegeau aproape
nimic din ceea ce le spuneam eu. I-am instruit mai mult prin semne și
desene, or, eu le spuneam una, în timp ce ei făceau alta: în loc să
semnalizeze, ei roteau volanul și în loc să accelereze, ei frânau, ceea ce
însemna că a trebuit de multe ori să conduc în locul lor pentru ca ei să
înțeleagă ce trebuie să facă. Astfel, mulți au învățat împreună cu mine
nu doar șoferia, ci și limba germană. Unora le-a fost greu, pentru că au
avut nevoie de timp și bani, altora - mai ușor, dar într-un nal toți au
reușit să obțină permisul de conducere german. Eu mi-am dat toată
silința în a le face instruirea cât mai accesibilă, le-am oferit cunoștințele
mele cu mult drag și răbdare. Răsplata mea au fost chipurile lor fericite
când într-o mână își țineau carnetul auto, iar cu cealaltă își ștergeau
lacrimile de bucurie!
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CURSUL, MANUALUL PENTRU ORELE
PRACTICE ȘI EXAMENUL DE ORAȘ
De azi înainte nu ar trebui să mai existe pentru tine piedica „eu nu
vorbesc limba germană, și din această cauză nu pot face aici, în
Germania permisul auto categoria B”. Este o barieră pe care ai trecut-o,
datorită acestui curs, datorită acestui manual.
Această barieră de necunoaștere a limbii germane nu mai există pentru
tine!
De acum înainte tu vei putea începe să înveți acasă pentru acest permis
în ambele limbi - română și germană.
Citind și vizionând aceste lecții vei învăța ușor și fără stres să conduci.
Totul va începe în mintea ta, în imaginația ta, iar în momentul când vei
începe să înveți la școală teoria și să faci ore de condus te vei bucura că
știi deja totul, că ești sigur pe tine.
Din limba română tradus în limba germană și invers, în scris și audio, în
videouri și webinare, în mai multe capitole ai tot ce trebuie să știi pentru
a înțelege ce se poate vorbi în mașină în legătură cu pregătirea pentru
examenul de oraș și chiar la examene. Începând cu pregătirea pentru
examenul de sală, cu prima oră de condus, cu comportarea la Stop, pe
autostrăzi și multe altele până la examenul de oraș, tot vei avea și totul
vei ști datorită unui singur curs.
În „cursul de germană pentru obținerea permisului auto categoria B în
Germania”
Împreună cu celălalt curs online al meu pentru pregătirea teoretică unde
ai aplicația în limba română, manualul cu legislația germană în limba
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ce trebuie pentru obținerea permisului auto categoria B în Germania.
În momentul de față învață cu acest curs online peste 800 de elevi în
toată Germania. Mulți dintre ei au reușit deja examenle și sunt mândri
de ei că au obținut permisul auto german.
În momentul când urmează să te înscrii la școală vei

liniștit deoarece

știi ce urmează să faci, care sunt procedurile, ce trebuie să faci în
momentul pregătirii actelor pentru dosar. În afară de asta te familiarizezi
cu cele ce trebuiesc învățate la teorie, știi deja ce vei învăța la orele de
practică, știi ce te așteaptă la examene unde nu trebuie să mai ai frică
deoarece vei ști și înțelege ce va spune instructorul și examinatorul.
Acest lucru te va liniști foarte mult și te vei putea concentra pe învățat și
pe a pune în practică cele învățate, deoarece trebuie duse la timp din
punctul A în punctul Z. Eu spun „la timp” deoarece asta este foarte
important pentru tine dar și pentru ceilalți participanți la tra c.

Frica aparține acum trecutului, este o poveste.
În unul din capitole îți voi spune cum să te comporți pentru a trece peste
această senzație de frică, care te împiedică să îți îndeplinești scopul
propus. Gândește-te că examenul auto este o nouă etapă în dezvoltarea
ta personală de care nu trebuie să ai frică. Tu trebuie de fapt să

i

mândru că ai reușit până aici, cu toate că de multe ori nu ți-a fost sșor.
Acum, când ai ajuns în acest punct înaintea examenului nu trebuie să îți
e frică. Respect da, dar nu frică deoarece tu știi că ești bine pregătit, știi
ce ți se cere la acest examen și nu ai nici un motiv întemeiat să îți e
frică. Important este să ai încredere în tine și în ceea ce ai învățat
teoretic și practic. Tu știi că conduci bine, ceea ce este un lucru foarte
important. În curând vei primi acest drept de a conduce un vehicul
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română și lecțiile predate de mine tot în limba română, i sigur că ai tot

singur în tra c. Reușind acest examen ai făcut încă un pas înainte în
viața ta, un pas care înseamnă poate pentru tine independență, libertate,
mândrie, mai mult timp liber, ușurință, un serviciu mai ușor.
Într-un cuvânt, o viață mai bună pentru tine și familia ta.
Așa că bucură-te! Numai un singur pas și ți-ai atins scopul stabilit.
Într-unul din capitole vei avea toate cuvintele necesare ție în ordine
alfabetică.
Toate cuvintele și propozițiile sunt ușor de învățat, reținut și aplicat când
ai nevoie de ele.
Scoate la imprimantă foile, fără poze. Ia-le cu tine la școală când te
înscrii, la birouri unde îți procuri actele pentru dosar, la ora de condus.
Le poți arăta instructorului tău înaintea orei de condus, iar el te va ajuta
citind aceste foi cu tine împreună.
El va citi cele scrise în germană și va ști cum te poate învăța pentru ca tu
să înțelegi mai bine. Așa tu ai ocazia de a te pregăti mai bine pentru ora
de condus.
Aici îți spun din experiența mea că și noi, instructorii, suntem bucuroși
dacă putem ajuta elevii să învețe cât mai ușor posibil, deoarece este și
pentru noi mai ușor, iar ora de condus este mai plăcută. Prin faptul că ai
acest curs arăți că îți dai silința de a învăța această limbă și el își va da
mai multă silință să te ajute.
Având acest curs și învățând prin intermediul lui, tu:

• Nu vei mai avea frică că nu vei înțelege limba și vei face multe ore de
condus

fi
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• Nu vei mai avea frică că în timpul orei de condus, până ai tradus tu ce
spune el ai trecut deja de intersecție

• Nu vei mai avea frică că te faci de rușine că nu știi limba
• Nu vei mai avea nevoie de un traducător în spatele tau de care trebuie
să te rogi sau chiar să îl plătești să vină cu tine

• Vei avea puține ore de condus
• Vei cheltui o sumă mai mică pentru acest permis
• Te vei pregăti deja de acasă
• Vei ști despre ce este vorba și ce se așteaptă de la tine
În timp ce vei învăța acasă cu acest curs, întins comod pe fotoliu,
noțiunile pentru obținerea permisului, vei economisi nu numai bani și
timp, vei învăța și limba germană.
Felicitări! Da! Tu faci ceva în această privință. Fii mândru de tine că nu te
lași pradă sorții în ceea ce privește această temă - obținerea permisului
auto în Germania, învățarea limbii germane; în ceea ce privește dorința
ta de a te integra aici și a duce o viață mai bună.
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Planul după care vei

instruit. Așa poți veri ca ce ai

învățat și ce mai ai de învățat.
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ETAPA ELEMENTARĂ
GRUNDSTUFE

ORELE PRACTICE
DIE FAHRSTUNDEN
După lege ai voie să faci teoria și practica în paralel. Eu îți recomand să
faci mai întâi teoria și după ce ai reușit-o, să începi orele de practică.
Mergi la școală și spune-i instructorului că dorești să începi orele de
condus.
Eu vreau ore de condus.
Ich will Fahrstunden haben
Cu cine trebuie să vorbesc?
Mit wem muss ich reden?

14
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Când este prima mea oră de condus?
Wann ist meine erste Fahrstunde?
Deine erste Fahrstunde ist am …
Prima ta ora de condus este pe…
Unde ne întâlnim?
Wo tre en wir uns?
Cum este cu plata pentru ore?
Wie ist mit der Bezahlung für die Fahrstunden?
Eu nu pot conduce azi.
Ich kann heute nicht fahren.
Eu trebuie să renunț la ora următoare.
Ich muss die nächste Fahrstunde absagen
Când pot conduce iarăși?
Wann kann ich wieder fahren?
Când am următoarea oră de condus?
Wann habe ich die nächste Fahrstunde?

PRIMA ORA DE CONDUS
DIE ERSTE FAHRSTUNDE
Când ai oră de condus, trebuie să i punctual.
Instructorul nu te așteaptă decât aproximativ 15 minute și acest timp îl
trage din ora ta de condus. În caz că nu vii, va trebui să plătești ora.
Vorbește cu el despre asta. Dacă ai reușit testul de ochi cu ochelari,
trebuie să îi ai la tine, sau lentilele de contact.

15
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În funcție de cum știi să conduci (poate ai condus deja), așa va începe el
orele cu tine.
De exemplu, direct pe o stradă liniștită sau pe o parcare.
Înainte să te urci la volan, dechide ușa din spate și pune geaca, geanta
sau ce mai ai cu tine. Telefonul mobil dă-l pe încet (silențios)!
Dacă tu ai învățat totul aici cu mine, înseamnă că știi ce este de făcut,
știi cum trebuie reglat totul, așa vei face economie de timp și de bani.
Tu îi spui: Eu am mai condus.
Ich bin schon mal gefahren.
Dacă nu ai condus niciodată îi spui:
Eu nu am condus niciodată, eu am emoții.
Ich bin noch nie gefahren, bin aufgeregt.
Sfatul meu! Pentru a economisi bani și timp este bine să știi cât mai
multe despre mașina cu care conduci și despre cum funcționează ea.

16

MANUAL PRACTICĂ

Descarcă-ți lista gratuită de la mine cu ce poți exersa la poligon.
Linkul îl primești.
Te poți uita și pe youtube https://youtu.be/kuD8-1G8foU
Primul lucru pe care îl faci este:

• să îți reglezi scaunul în lungime așa ca să ajungi cu piciorul stâng la

pedala din stânga, care se numește ambreiaj, dar piciorul nu are voie
să e întins. Vezi în video cum.

• să îți reglezi spătarul. Spătarul îl reglezi astfel încât dacă stai lipit de el
să poți ajunge la volan cu mâinile, iar brațele să e puțin îndoite.
Instructorul nu îți va spune nimic dacă el vede că tu știi. El poate îți va
arăta unde și cum îți poti regla scaunul. Interesează-te înainte de ora de
condus cu ce fel de mașină vei conduce și uită-te pe youtube cum îți poti
regla scaunul la acest tip de mașină sau du-te într-un salon auto
(Autohaus) și uită-te acolo, ca să cunoști mașina. Poți întreba și
instructorul în timpul orelor de teorie.

17
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Cum și unde îmi pot regla scaunul?
Wie und wo kann ich meinen Sitz einstellen?
În lungime: în față, în spate.
In längst Richtung: nach Vorne, nach Hinten.
În sus.
In der Höhe.
Cum și unde îmi pot regla spătarul?
Wie und wo kann ich meine Rückenlehne einstellen?
Dacă reglezi spătarul întinde mâinile spre volan și așa poți veri ca
poziția bună, el te va ajuta. Este foarte important să îți reglezi scaunul
când urci la volan. Apoi reglezi oglinzile. Nu urca la volan cu geaca pe
tine. Nu veni la orele de condus îmbrăcat gros. În timpul orei te vei
încălzi și vei avea probleme apoi.
Cum și unde îmi pot regla tetiera?
Wie und wo kann ich meine Kopfstütze einstellen?
Tetiera, nu doar confort, ci şi siguranţă!
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Multă vreme s-a considerat că tetierele sunt doar elemente pasive de
susţinere a capului în timpul călătoriei cu automobilul, adică elemente
de confort. De fapt, ele sunt destinate în primul rând reţinerii capului în
caz de impact, ind elemente de protecţie şi siguranţă pasivă mai ales la
accidentele produse prin coliziunea din spate, că în momentul coliziunii
scaunul împinge corpul înainte în timp ce capul şi gâtul au tendinţa de a
rămâne pe vechea poziţie, adică în spate.
Fiecare trebuie să regleze corect poziţia tetierei potrivit dimensiunilor
corpului său, să

e poziţionată puţin mai sus de nivelul urechilor.

E cienţa tetierelor poate

maximă doar dacă sunt reglate corect şi

acţionează în strânsă legătură cu centurile de siguranţă.

CENTURA DE SIGURANȚĂ
SICHERHEITSGURT

O pui așa să nu e nici prea sus, nici prea jos și să nu e întoarsă.

fi
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Tu trebuie să îți pui centura.
Du mußt dich anschnallen
Ține minte, nu ai centura pusă la examen și pleci de pe loc, te va pica. În
timpul parcării te poți dezlega, lucru pe care eu nu îl recomand, dar
trebuie să te legi după ce ai terminat de parcat, lucru care de multe ori
este uitat.
§ 21a Centuri de siguranță, căști de protecție
§ 21a Sicherheitsgurte, Schutzhelme
Obligația de a purta centurile de siguranță în Germania este
reglementată în § 21a din Legea privind circulația rutieră (StVO)
în care se spune: Oricine conduce un vehicul trebuie să își pună centura
de siguranță - indiferent dacă sunt copii sau adulți. De ce este atât de
important? Pentru că centură de siguranță poate salva vieți. După cum
raportează ADAC, în cazul unei coliziuni, o viteză de 64 km / h este
su cientă pentru a provoca răni ale capului, pieptului sau picioarelor,
punând în pericol viața persoanelor care nu o cuplează chiar dacă au
airbag-ul instalat.
Excepții de la această obligație centurii de siguranță
Șoferul este responsabil de asigurarea faptului că toți pasagerii au
centurile de siguranță regulamentar puse.
Cu toate acestea, cuplarea centurilor de siguranță permite și excepții.
Aici aveți unele dintre ele. Acestea se aplică:

• Persoanelor a ate în așa-numitul tra c „din ușă în ușă” care trebuie să
părăsească vehiculul în mod regulat și la intervale scurte de timp.
Acest lucru se aplică, de exemplu, transportatorilor de colete.

• Șofatului la pas, cu spatele sau pe parcări
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• Pasagerilor din autobuzele în care pasagerii au voie inclusiv să stea
așezați.
Copiii și siguranța în mașină:
Întrucât, de obicei, copiii nu sunt încă capabili să acționeze independent
și se numără printre cei mai vulnerabili utilizatori ai drumurilor, trebuie
să

e protejați în mod deosebit. Fixarea centurii de siguranță nu este

su cientă. Regulamentul privind circulația rutieră prevede că toți copiii
cu vârsta mai mică de 12 ani sau mai scunzi de 150 cm au voie să
meargă într-o mașină numai dacă sunt așezați pe sau în scaune adecvate
pentru copii
Dar care scaun este cel potrivit?
Oricine caută un scaun pentru copii într-un magazin sau pe Internet știe
selecția este imensă și poate

destul de copleșitoare. Din fericire, există

reguli clare pe care părinții le pot folosi ca ghid. Cea mai importantă
notă: scaunul pentru copii trebuie să aibă un sigiliu de aprobare
corespunzător.
Aceste standarde pentru scaunele pentru copii sunt aprobate:

• i-Size / UN ECE Reg. 129
• ONU ECE 44/04
• ONU ECE 44/03
Etichetele acestor standarde se găsesc direct pe scaunul pentru copii.
Nu ai centura pusă? Aceste amenzi sunt de așteptat dacă intri într-un
control.
Din catalogul amenzilor:
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• Copil pe scaunul pentru copii prescris, dar nu este corect legat 30 de
euro * Dacă sunt mai mulți copii, amenda crește

• Copilul nu stă pe scaunul destinat pentru copii 60 de euro * Dacă sunt
mai mulți copii, amenda crește.
În cazuri excepționale, șoferii pot

scutiți de cerința centurii de

siguranță. Acest lucru este posibil în următoarele trei cazuri:

• Din motive de sănătate. În cazul în care, de exemplu, ești restricționat
zic în zona pieptului. Pentru a

scutit de purtarea centurilor de

siguranță din motive de sănătate, ai nevoie de un certi cat. Trebuie să
prezinți acest act autorității responsabile cu permisul de conducere.
Poate

aprobat mai întâi pentru o perioadă limitată, apoi pe o

perioadă nelimitată de timp. De asememenea, biroul poate solicita
transformarea sistemului de curele, de la centurile convenționale în 3
puncte în centuri de ham.
Centura de siguranță obligatorie pentru femeile gravide
De obicei, femeile însărcinate nu pot

exceptate de la cerința centurii de

siguranță. Ele au posibilitatea de a folosi centura pentru gravide Scwangerschaftsgurt.
Dacă totuși medicul recomandă șofatul fără centura de siguranță, trebuie
cerută o scutire, cu care se merge la biroul de permise pentru un
certi cat de scutire de la ei. Numai cu acest certi cat, cei de la biroul de
permise au voie să facă excepție de la această lege.

• Solicitantul are mai puțin de 150 de centimetri. Dacă dimensiunea
corpului este sub acest nivel, trebuie dovedită cu actul de identitate.
Autoritatea competentă poate emite apoi o scutire.
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• Centura de siguranță nu este pusă 30 de euro

• Dacă în mașină nu există centuri de siguranță - Oldtimer.
Atenție aici la copii! Dacă nu există centuri de siguranță, așa cum este
cazul unei mașini de epocă, șoferul și pasagerul din față sunt scutiți de
purtarea centurilor de siguranță.

REGLAREA OGLINZILOR
DIE SPIEGEL EINSTELLEN

Cea interioară Der Innenspiegel
Trebuie să o reglezi așa ca să vezi în oglindă tot geamul din spate.
O prinzi cu amândouă mâinile din lateral, nu pui degetele pe sticlă!

Oglinda exterioară Aussenspiegel
Oglinzile exterioare le pui așa ca să vezi strada și numai în colțul de
jos de lângă mașină trebuie să vezi o parte mică din mașină.
Pentru a regla cele din exterior ai nevoie de curent. De aceea, trebuie să
pui cheia pe contact. Aici trebuie să îl întrebi pe instructor prima dată.
MANUAL PRACTICĂ
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Eu vreau să îmi reglez oglinzile exterioare, eu vreau să pun pe contact.
Ich will meine Außenspiegel einstelle, ich will die Zündung einschalten.
El îți va arăta sau explica unde este și cum folosești poziția contact.
De obicei:

• dacă ai o cheie o întorci în prima poziție fără să e nevoie să apeși
ambreiajul,

• dacă nu are cheie apeși pe buton „START”, „STOP” fără să apeși
ambreiajul.
Aici poți porni contactul.
Hier kannst du die Zündung einschalten.
Învârte o dată /apasă o dată.
Einmal drehen /einmal drücken.
Nu porni mașina fără să vadă el sau atunci când chiar el nu este atent la
tine, deoarece el se va speria.
Acum îl poți întreba unde și cum reglezi oglinzile exterioare:
Unde și cum pot regla oglinzile?
Wo und wie kann ich die Spiegel einstellen?
De la mașină la mașină sunt mai multe posibilități de unde le poți regla.
În video din curs vei vedea la golf și la renault.
Indiferent cum îți reglezi oglinzile, vei avea acel
unghi/punct mort Toter Winkel.
De aceea, este foarte important să întorci capul atunci când schimbi
banda, când treci pe lângă un obstacol.
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Întoarce capul, privirea peste umăr.
Bitte Schulterblick machen.

Punctul/unghi mort
Toter Winkel

Este punctul în care o porțiune din jurul mașinii nu poate

vizibilă prin

oglinzile retrovizoare. Pentru a pre-întâmpina acest punct mort, poți să
te uiți peste umărul drept și peste cel stâng direct prin geamurile laterale
ale mașinii.
După ce ești gata, poți spune:
Eu sunt gata.
Ich bin fertig.
Ok, tu poți porni.
Ok, du kannst dann losfahren.
Ține minte! Oglinzile retrovizoare te ajută să vezi ce se întâmpla în
jurul mașinii. Ele sunt importante și indispensabile pentru siguranța ta
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când ești la volan. Folosește-le cât de des pentru că este la fel de
important să știi ce se întâmplă în spatele tău, ca și vizibilitatea în fața ta
Tu ai auzit de oglinda uneori numită „oglindă de zi/de noapte“?
Aceasta este oglinda ta interioară care poate

înclinată pentru a reduce

luminozitatea și strălucirea luminilor, în special pentru farurile
cu fascicul ridicat ale vehiculelor în spatele cărora altfel ar

re ectate

direct în ochii șoferului noaptea.
Există versiunile de înclinare manuală, pentru a regla oglinda între
pozițiile „zi” și „noapte”. Oglinda reglată reduce lumină re ectată în
ochii șoferului.
Sistemele actuale utilizează, de obicei, fotosensorii montați în oglinda
retrovizoare pentru a detecta lumina și a întuneca oglinda cu
ajutorul electrochromismului.
Această caracteristică electrochromă a fost, de asemenea, încorporată
în oglinzile cu vedere laterală, permițându-le să diminueze și să reducă
strălucirea.
În timpul examenului examinatorul tău așteptă ca tu să folosești
oglinzile retrovizoare în mod natural tot timpul, nu doar când se apropie
un pericol sau când faci o manevră. Aceasta este o practică ce devine
obisnuință prin exercițiu, așa că începe de acum să le folosesti, pentru că
la examen vei obține câte o penalizare pentru ecare folosire incorectă a
lor. Nu uita să-ți reglezi oglinzile înainte de pornire, chiar dacă sunt deja
reglate!
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PEDALELE
DIE PEDALLEN

Mașina are trei pedale.
Das Auto hat drei Pedallen.
În stânga este ambreiajul.
Links ist die Kupplung.
În mijloc este frâna.
In der Mitte ist die Bremse.
În dreapta este accelerația.
Rechts ist das Gaspedall..
Cu piciorul stâng apeși ambreiajul, totdeauna până jos și mai repede.
Mit dem linken Fuss trittst du die Kupplung bis unten und zügig.
Cu piciorul drept apeși e accelerația, e frâna.
Mit dem rechten Fuss trittst du das Gas oder die Bremse.
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TREPTELE DE VITEZĂ
DIE GAN GSC HALTUN G

Pentru a putea lua sau schimba vitezele trebuie să apeși pe ambreiaj,
până jos și mai repede.
Damit du ein Gang nehmen kannst oder schalten kannst musst du die
Kupplung zügig tretten bis unten.
Acum apasă pe ambreiaj, vom exersa de câteva ori vitezele pe loc. Jetzt
trete die Kupplung. Wir üben ein paar mal wie du die Gänge wechseln
kannst.
În mijloc este punctul mort, nu este nici o viteză.
In der Mitte ist der Leerlauf.
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Ca să iei viteza unu trebuie să duci maneta la tine și în față.
Damit du den ersten Gang nehmen kannst musst du den Hebel zu dir
ziehen und nach vorne drücken.
Pentru treapta a doua, tragi spre tine și în spate.
Für den zweiten Gang musst du in deine Richtung ziehen und nach
hinten
Pentru treapta a treia împingi pe mijloc și împingi ușor drept în față. Für
den dritten Gang drück es in der Mitte und dann gerade nach vorne.
Pentru treapta a patra revii în miloc și tragi drept în spate.
Für den vierten Gang kommst in die Mitte und ziehst gerade nach
hinten.
Pentru treapta a cincea revii la mijloc împingi spre dreapta și în față. Für
den fünfen Gang kommst in die Mitte, nach rechts drücken und nach
vorne.
Pentru treapta a șasea, din a cincea tragi numai în spate de manetă. Für
den sechsten Gang ziehst du den Hebel gerade nach hinten.
Viteza din spate (R) diferă de la model la model. Der Rückwärtsgang ist
vom Modell zu Modell unterschiedlich.
Încearcă să iei și 1-3-5.
Probier mal 1-3-5.
Încearcă și 2-4-6.
Probier mal 2-4-6.
Exersează și din a treia într-a doua.
Übe mal von den Drieten in den Zweiten.
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Exersează și din a doua într-a întâia.
Übe mal von den Zweiten in den Ersten.

Când folosești ambreiajul?

Ambreiajul îl folosești când pornești de pe loc, când vrei să schimbi
treapta de viteză și când vrei să te oprești din mers.
Nu călca ambreiajul de ecare dată când frânezi, nu este nevoie, te rog să
nu ai frică că ți se va opri motorul. El nu se oprește așa de repede. Știu,
la școala de șoferi înveți la început să nu frânezi până nu ai călcat
ambreiajul. Asta ți se cere la început pentru că mergi cu viteză mică, la
pas. Dar pe parcursul orelor de condus, tu trebuie să înveți
comportamentul corect.
După cum vezi în poză ambreiajul are, să spunem așa pe înțelesul
tuturor, trei componente, este ca un sandvici - două felii de pâine și o
bucată de șuncă.
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