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Brollach
Mar fhoghlaimeoir tiomána, tá sé tábhachtach go mbeadh gach eolas agat atá riachtanach le 

tiomáint go sábháilte ar ár mbóithre. Sula dtiomáineann tú ar bhóthar poiblí nó in áit phoiblí is 

ceart ceadúnas foghlaimeora nó ceadúnas tiomána a bheith agat don fheithicil a theastaíonn uait 

a thiomáint. Tá na ceisteanna s’na tástáil teoirice tiomána Carr, Gluaistán agus Tarracóir, ata ar 

fad sa leabhar seo, deartha le do chuid eolais a thástáil agus le tabhairt ort smaoineamh ar na 

cuinsí éagsúla a chasfar ort mar thiománaí. Trí staidéar a dhéanamh ar an ábhar foghlama agus 

an tástáil a phasáil beidh an chéad chéim thábhachtach glactha agat le bheith i do thiománaí 

sábháilte. Tá sé riachtanach go mbainfeá úsáid as do chuid eolais ina dhiaidh sin nuair a bheidh 

tú ar an mbóthar.

Bíonn am agus foighne ag teastáil le tiomáint a fhoghlaim, agus is é an bealach is fearr chun í 

a fhoghlaim ná ceachtanna tiomána a ghlacadh agus cleachtadh an oiread agus is féidir leat le 

tiománaí a bhfuil taithí acu. Ní mór d’fhoghlaimeoirí atá ag fáil a chéad cheadúnas foghlaimeora 

le haghaidh carr, an clár Oiliúint Riachtanach do Thiománaithe (EDT) a dhéanamh, agus ní mór 

d’fhoghlaimeoirí atá ag fáil ceadúnas foghlaimeora le haghaidh gluaisrothair Bunoiliúint Tosaigh 

(IBT) a dhéanamh - tuilleadh eolais ag www.rsa.ie. Tá sé tábhachtach Teagascóir Tiomána 

Faofa (ADI) a aimsiú a mbeidh tú ar do chompord leis/léi agus éisteacht go cúramach leis an 

gcomhairle a thugtar duit. Iarr cúnamh mura bhfuil tú cinnte faoi rud éigin agus féach ar do 

chóip de Rialacha an Bhóthair le treoir a fháil.

Ar deireadh thiar, cuimhnigh gur cheart taitneamh a bhaint as an tiomáint, agus tá súil againn 

go mbeidh blianta fada de thiomáint shábháilte agat.
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Réamhrá
Le mótarfheithicil a thiomáint ar an mbóthar poiblí in Éirinn, ní mór ceadúnas tiomána nó 

ceadúnas foghlaimeora a bheith agat a chlúdaíonn an chatagóir áirithe feithicle a bhfuil sé i 

gceist agat a thiomáint. Le haghaidh cuspóirí ceadúnaithe, tá ceithre chatagóir déag feithicle 

ann, agus iad aitheanta de réir códlitreacha - mar shampla tá carr i gcatagóir B, agus móipéid i 

gcatagóir AM.

Bíonn srianta áirithe i bhfeidhm le ceadúnas foghlaimeora, agus is é an ceann is tábhachtaí acu 

go gcaithfidh sealbhóir cheadúnas iomlán tiomána a bheith i do chuideachta i gcónaí.

Athruithe ar an Tástáil Teoirice Tiománaithe
 

Ón 1 Meitheamh 2017 iarrtar ar dhuine ar 

bith a dhéanann iarratas ar an Tástáil Teoirice 

Tiománaithe a dhearbhú go bhfuil Cárta 

Seirbhísí Poiblí acu agus beidh sé de cheangal 

air a chur i láthair ag an ionad tástála mar 

chruthúnas ar ID. Nuair a bheidh an tástáil á 

chur in áirithe, iarrfar ar iarrthóirí a dhearbhú 

go bhfuil Cárta Seirbhísí Poiblí acu.

Mura bhfuil Cárta Seirbhísí Poiblí fós agat, is 

féidir leat ceapachán a dhéanamh chun ceann a fháil trí MyWelfare.ie a úsáid nó glaoch isteach 

i d’Ionad Intreo áitiúil (oifig leasa shóisialaigh áitiúil). Ba chóir aon cheisteanna faoin bpróiseas 

iarratais seo a dhéanamh trí cuir glaoch ar 1890 927 999 nó 01 7043281.

8

CLÁR



Cé hiad na daoine nach mór dóibh an tástáil teoirice 
tiomána a dhéanamh?

Sula ndéanfaidh tú iarratas ar an gcéad cheadúnas foghlaimeora i gcatagóir ar bith, ní mór pas 

a bheith agat i dtástáil teoirice tiomána a bhaineann leis an gcatagóir sin, agus ní mór duit 

teastas na tástála teoirice tiomána a chur faoi bhráid an údaráis cheadúnaithe laistigh de dhá 

bhliain tar éis an tástáil a phasáil.

Tá ceithre chineál tástáil teoirice tiomána ann; agus déantar iad ag brath ar an gcatagóir 

feithicle a bhfuil sé i gceist ag duine a thiomáint. Clúdaítear an leabhar seo gach ceist a 

bhaineann le na Tástáil Teorice Tiomána Carr, Gluaisrothar, Feithiclí Oibre agus Tarracóir, agus 

baineann codanna éagsúla don leabhar le scrúduithe éagsúla, mar a léirítear thíos.

Catagóir feithicle a bhfuil sé ar intinn agat í 

a thiomáint

Na codanna den leabhar seo a mbainfear 

ceisteanna astu don tástáil

B Carr agus veain éadrom Codanna 1 agus 2

BE Carr agus veain éadrom le leantóir Codanna 1 agus 2

W Tarracóir agus feithicil oibre Codanna 1 agus 2

A Gluaisrothar Codanna 1 agus 3

A1 Gluaisrothar beag Codanna 1 agus 3

A2 Gluaisrothar Teoranta Codanna 1 agus 3

AM Móipéid Codanna 1 agus 3

Tabhair faoi deara nach gcaithfidh tú an tástáil teoirice chéanna a phasáil ach uair amháin. 

Mar shampla, má phasálann tú an tástáil teoirice le haghaidh catagóir B agus má fhaigheann 

tú ceadúnas foghlaimeora le haghaidh catagóir B, agus má theastaíonn uait ina dhiaidh sin 

ceadúnas foghlaimeora a fháil le haghaidh catagóir B1, ní gá duit tástáil teoirice tiomána 

a dhéanamh arís, ar an gcoinníoll go bhfuil ceadúnas bailí foghlaimeora nó ceadúnas bailí 

tiomána agat go fóill le haghaidh catagóir B.

Ag ullmhú don tástáil teoirice tiomána

Ba cheart duit an leabhar seo agus/nó an CD-ROM don Tástáil Teoirice Tiomána, agus Rialacha 

an Bhóthair, a úsáid le hullmhú don tástáil teoirice tiomána. Tá na ceisteanna a chuirfear i do 

thástáil teoirice tiomána Carr, Gluaisrothar, Tarracóir agus Feithiclí Oibre ar fáil sa leabhar seo, 

mar aon leis an bhfreagra ceart agus míniú gearr.

Má chaitheann tú go leor ama agus dua ag ullmhú don tástáil, níor cheart go mbeadh sé 

deacair duit, agus ba cheart go bhfaighfeá pas. Níos tábhachtaí fós, cabhróidh an t-eolas a 

gheobhaidh tú agus tú ag ullmhú don tástáil leat a bheith i do thiománaí níos fearr agus níos 

sábháilte.
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Maidir leis na ceisteanna agus na freagraí sa leabhar 
seo

Sa leabhar seo chuirtear i láthair an gceist, mar aon leis an bhfreagra ceart agus míniú gearr. 

Úsáidtear léaráid chun cuid de na gceisteanna a chuir i láthair, agus ní mór duit míniú a bhaint 

don léaráid le freagra a thabhairt ar an gceist. Mar shampla:

Sa tástáil, cuirfear 40 ceist ort, agus beidh ort 35 ar a laghad a fhreagairt i gceart le pas a fháil. 

Tá na ceisteanna a chuirfear leagtha amach sa leabhar seo - ní chuirfear aon cheist ort nach 

bhfuil sa leabhar.

Sa tástáil, tabharfar ceithre fhreagra fhéideartha ar gach ceist a chuirfear ort. Níl ach ceann 

amháin de na freagraí seo i gceart, agus ní mór duit é a aithint. Tástáil ar ríomhaire atá ann 

agus beidh deis agat cleachtadh roimh an tástáil, ionas go mbeidh taithí agat ar an leagan 

amach.

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Stad d’fheithicil.  

Bíonn an comhartha seo le feiceáil ag acomhail nuair a bhriseann 
mionbhóthar isteach ar mhórbhóthar. Ní mór duit d’fheithicil a 
stopadh go hiomlán ag comhartha STOP.

ABMW0001
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Ag déanamh iarratais ar thástáil teoirice tiomána

Nuair a mheasann tú go bhfuil tú ullmhaithe go leor, déan iarratas leis an tSeirbhís Tástála 

Teoirice Tiomána i gceann de na bealaí seo a leanas:

Ar líne: www.theorytest.ie. 

Ar an teileafón: Le haghaidh tástála i mBéarla glaoigh ar: 1890 606 106

Le haghaidh tástála i nGaeilge glaoigh ar: 1890 606 806

(Is uimhreacha íosghlao iad na huimhreacha teileafóin seo uile.)

Sa phost: Líon foirm iarratais (ar fáil ó aon ionad Seirbhís Náisiúnta um 

Cheadúnais Tiomána nó ar líne ó: www.theorytest.ie) agus cuir sa phost 

í chuig:

An tSeirbhís Tástála Teoirice Tiomána, 

Bosca O.P. 15, 

Dún Dealgan, 

Condae an Lú

Agus iarratas á dhéanamh agat, tabhair sonraí faoi aon riachtanas 

speisialta nó teanga atá agat, ionas go mbeifear in ann na socruithe cuí 

a dhéanamh.

Nuair a bheidh tástáil á cur in áirithe agat, bíodh sonraí do chárta creidmheasa/dochair agus 

d’uimhir PSP (d’uimhir RSI mar a bhí) agat.

Is féidir eolas a fháil faoi na háiteanna agus na hamanna inar féidir tástálacha teoirice a 

dhéanamh ach teagmháil a dhéanamh leis an tSeirbhís Tástála Teoirice Tiomána mar atá 

thuasluaite.
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Conas Ceadúnas Tiomána Chatagóir B a fháil (Carr)

Ullmhú don Tástáil

• Déan staidéar ar an Leabhar 
Tástála Teoirice Tiomána Oifigiúil - 
Ceisteanna & Freagraí nó an CD-ROM 
Tástála Teoirice Tiomána Oifigiúil Ar 
fáil le ceannach ag www.theorytest.ie 

• Cuidíonn roinnt Teagascóirí 
Tiomána Faofa (TTFanna) le 
foghlaimeoirí chun ullmhú dá dTástáil 
Teoirice Tiomána.

An Tástáil Teoirice

• Cuir Tástáil Teoirice Chatagóir B in 

áirithe ar líne trí  www.theorytest.ie 

nó trí ghlao a chur ar 1890 606 106

• Déan & bain amach an Tástáil 

Teoirice

• Faigh Deimhniú TTT

Cead foghlaimeora

• Cuir iarratas isteach ar Chead 
Foghlaimeora Chatagóir B ag Oifig 
Phoiblí na Seirbhíse Náisiúnta um 
Cheadúnas Tiomána (SNCT) ar bith 
Féach www.ndls.ie

ADI & Urraitheoir

• Déan staidéar ar an bpróiseas um 

thiomáint a fhoghlaim. Faigh amach 

cad ba cheart duit a bheith ag súil leis 

agus cén obair ullmhúcháin ba cheart 

duit a dhéanamh sula ndéanann tú do 

chéad cheacht tiomána foirmiúil.

• Roghnaigh ADI agus Urraitheoir 

ionas gur féidir leat tús a chur leis an 

bpróiseas um thiomáint a fhoghlaim. 

Scan anseo chun féachaint ar an bhfís 

seo maidir le ról Urraitheora:

12
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•  Cuir iarratas isteach ar 

Cheadúnas Tiomána Chatagóir 

B ag Oifig Phoiblí na Seirbhíse 

Náisiúnta um Cheadúnas 

Tiomána (SNCT). Féach 

www.ndls.ie. 

• Faigh Ceadúnas Tiomána 

Chatagóir B.

EDT

• Chomh maith le ceachtanna 

tiomána caighdeánacha foirmiúla, 

ceanglaítear ar fhoghlaimeoirí anois, an 

oiliúint Riachtanach do Thiománaithe 

(an clár EDT) a chur i gcrích

• Nuair a chuirfidh tú in iúl dúinn 

go bhfuil tú réidh, déan gach ceann 

den 12 uair den EDT le hArdteagascóir 

Tiomána (ADI) de chuid an RSA. 

Inseoidh do ADI duit nuair  a bheidh 

tú réidh le haghaidh do chéad ceacht 

EDT eile. Scan anseo chun féachaint 

ar fhís maidir le hOiliúint Riachtanach 

do Thiománaithe:

• Déan cleachtadh/ceachtanna 

beartaithe le d‘Urraitheoir

• Cinntigh go bhfuil an Logleabhar 

Oifigiúil comhlánaithe

• Tabhair cuairt ar ‘MY EDT’ ar 

shuíomh gréasáin an RSA lena 

chinntiú go ndearnadh do thaifid ar 

do cheachtanna EDT a uaslódáil

Nóta: Faigh treoir ó do ADI maidir 

le cá huair a dhéanfaidh tú do 

chleachtadh tiomána agus cad atá le 

cleachtadh agat.

Tástáil Tiomána Phraiticiúil

• Nuair a mholann do ADI duit é, 

ba cheart duit do Thástáil Tiomána 

Phraiticiúil a dhéanamh trí  www.

drivingtest.ie.  

Nóta: Ní féidir leat do thástáil a 

dhéanamh go dtí go bhfaighidh an 

RSA dearbhú go bhfuil do EDT curtha 

i gcrích.

• Déan agus bain amach an Tástáil 

Tiomána Phraiticiúil. Scan anseo 

chun féachaint ar an bhfís seo an lá 

a dhéanfaidh tú do thástáil tiomána 

phraiticiúil:

• Faigh Deimhniú Inniúlachta

Ceadúnas Tiomána

TÁBHACHTACH 
Lean ar aghaidh ag cleachtadh a bhfuil foghlamtha agat. Tiomáin do charr ar bhealach a bheidh 

sábháilte agus freagrach ón taobh sóisialta de ionas go mbeidh tú féin agus úsáideoirí bóthair 

eile sábháilte.
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Conas Ceadúnas Tiomána Chatagóir A a fháil 
(Gluaisrothar)

Ullmhú don Tástáil

• Déan staidéar ar an Leabhar Tástála 
Teoirice Tiomána Oifigiúil - Ceisteanna & 
Freagraí nó an CD-ROM Tástála Teoirice 
Tiomána Oifigiúil Ar fáil le ceannach ag 
www.theorytest.ie 

• Cuidíonn roinnt Teagascóirí Tiomána 
Faofa (TTFanna) le foghlaimeoirí chun 
ullmhú dá dTástáil Teoirice Tiomána

An Tástáil Teoirice

• Cuir Tástáil Teoirice Chatagóir A in 

áirithe ar líne trí www.theorytest.ie nó 

trí ghlao a chur ar 1890 606 106 

• Déan & bain amach an Tástáil Teoirice

• Faigh Teastas TTT

Cead foghlaimeora

•  Cuir iarratas isteach ar chead 

foghlaimeora um Ghluaisrothar 

sa chatagóir ábhartha ag Oifig 

Phoiblí na Seirbhíse Náisiúnta um 

Cheadúnas Tiomána (SNCT) ar 

bith. Féach www.ndls.ie. 

•  Léigh an leabhar eolais um 

Bunoiliúint Tosaigh (BIT)

ADI

• Roghnaigh Teagascóir Tiomána 

Faofa (ADI) ionas gur féidir leat tús a 

chur le próiseas na Bunoiliúna Tosaigh 

(BIT) Cúrsa oiliúna éigeantach is ea 

an BIT ina dteagasctar bunscileanna 

tiomána do ghluaisrothaithe faoi 

oiliúint.

14

CLÁR



•  Cuir iarratas isteach ar chead 

foghlaimeora um Ghluaisrothar 

sa chatagóir ábhartha ag Oifigí 

Poiblí na Seirbhíse Náisiúnta um 

Cheadúnas Tiomána (SNCT) ar 

bith. Féach www.ndls.ie. 

•  Faigh an chatagóir ábhartha do 

Cheadúnas Tiomána Gluaisrothair.

BIT

•  Déan 16 huaire de Bhunoiliúint 

Tosaigh (BIT) ar a laghad le 

hArdteagascóir Tiomána (ADI) atá 

cláraithe faoin RSA.

•  Cinntigh go bhfuil an Logleabhar 

Oifigiúil comhlánaithe.

•  Faigh treoir ó do theagascóir faoi 

cá huair ba cheart duit iarratas 

a chur isteach ar do thástáil 

tiomána phraiticiúil.

•  Faigh Deimhniú um Chríochnú 

Sásúil

Tástáil Tiomána Phraiticiúil

• Cuir Tástáil Tiomána Phraiticiúil in  

áirithe trí www.drivingtest.ie. 

Nóta: Ní féidir leat do thástáil a 

dhéanamh go dtí go bhfaighidh an RSA 

dearbhú gur cuireadh do BIT i gcrích.

• Déan agus bain amach an Tástáil 

Tiomána Phraiticiúil

• Faigh Deimhniú Inniúlachta

• Scan chun féachaint ar an bhfís 

seo an lá a dhéanfaidh tú do thástáil 

tiomána phraiticiúil:

• Faigh Deimhniú Inniúlachta

Ceadúnas Tiomána

TÁBHACHTACH 
Lean ar aghaidh ag cleachtadh a bhfuil foghlamtha agat. Tiomáin do ghluaisrothar ar bhealach 

a bheidh sábháilte agus freagrach ón taobh sóisialta de ionas go mbeidh tú féin agus úsáideoirí 

bóthair eile sábháilte.
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Cuid 1: Gach catagóir feithicle

Cúrsaí Dlí/Rialacha an 
Bhóthair



1

2

3

Comharthaí Láimhe/Comharthaí Garda

Céard a chiallaíonn an comhartha láimhe seo?
Tá sé beartaithe ag an rothaí gluaiseacht 
amach nó casadh ar dheis.

Cuireann an comhartha láimhe seo in iúl d’úsáideoirí eile bóithre go 
bhfuil sé beartaithe ag an rothaí gluaiseacht amach nó casadh ar 
dheis. Ba cheart go mbeadh tiománaithe san airdeall go bhféadfadh 
rothaithe gluaiseacht amach os comhair a bhfeithicle gan breathnú.

ABMW0140RU19

Céard a chiallaíonn an comhartha láimhe seo?
Tá sé beartaithe ag an rothaí moilliú nó 
stopadh.

Cuireann an comhartha láimhe seo in iúl d’úsáideoirí eile bóithre go 
bhfuil sé beartaithe ag an rothaí moilliú nó stopadh. D’fhéadfadh sé 
seo a chur in iúl go bhfuil an rothaí ar an eolas faoi bhac éigin romhat, 
mar sin tiomáin go fíorchúramach.

ABMW0141RU19

Cad a chiallaíonn an comhartha láimhe seo?
Tá sé beartaithe ag an rothaí leanúint ar aghaidh.

Cuireann an comhartha láimhe seo in iúl d’úsáideoirí bóthair eile go 
bhfuil sé beartaithe ag an rothaí leanúint díreach ar aghaidh ag an 
acomhal agus ba cheart do thiománaithe a bheith cúramach.

ABMW0142R

Cad a chiallaíonn an comhartha láimhe seo?
Tá sé beartaithe ag an rothaí casadh ar chlé.

Cuireann an comhartha láimhe seo in iúl d’úsáideoirí bóthair eile go 
bhfuil sé beartaithe ag an rothaí casadh ar chlé.

ABMW0143R

CÚRSAÍ DLÍ/RIALACHA AN BHÓTHAIR » COMHARTHAÍ LÁIMHE/COMHARTHAÍ GARDA
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Céard a chiallaíonn an comhartha láimhe seo?
Tá sé beartaithe ag an rothaí casadh ar 
dheis.

Cuireann an comhartha láimhe seo in iúl d’úsáideoirí eile bóithre go 
bhfuil sé beartaithe ag an rothaí gluaiseacht amach nó casadh ar 
dheis. Ba cheart go mbeadh tiománaithe san airdeall go bhféadfadh 
rothaithe gluaiseacht amach os comhair a bhfeithicle.

ABMW0144RU19

Cad a chiallaíonn an comhartha láimhe seo?
Tá sé beartaithe ag an rothaí casadh ar chlé.

Cuireann an comhartha láimhe seo in iúl d’úsáideoirí bóthair eile go 
bhfuil sé beartaithe ag an rothaí casadh ar chlé.

ABMW0145R

Cad a chiallaíonn an comhartha láimhe seo?
Tá sé beartaithe ag an tiománaí casadh ar chlé.

Cuireann an comhartha láimhe seo in iúl d’úsáideoirí 
bóthair eile go bhfuil sé beartaithe ag an tiománaí casadh 
ar chlé agus go n-athróidh treo na feithicle.

ABMW0146R

Cad a chiallaíonn an comhartha láimhe seo?
Tá sé beartaithe ag an tiománaí gluaiseacht 
amach nó casadh ar dheis.

Cuireann an comhartha láimhe seo in iúl d’úsáideoirí 
bóthair eile go bhfuil sé beartaithe ag an tiománaí 
gluaiseacht amach nó casadh ar dheis agus go n-athróidh 
treo na feithicle.

ABMW0147R

Cad a chiallaíonn an comhartha láimhe seo?
Tá sé beartaithe ag an tiománaí moilliú nó 
stopadh.

Cuireann an comhartha láimhe seo in iúl d’úsáideoirí 
bóthair eile go bhfuil sé beartaithe ag an tiománaí moilliú 
nó stopadh agus ba chóir go mbeadh trácht ina d(h)iaidh 
réidh le moilliú freisin.

ABMW0148R

CÚRSAÍ DLÍ/RIALACHA AN BHÓTHAIR » COMHARTHAÍ LÁIMHE/COMHARTHAÍ GARDA

18



1

2

3

Cad a chiallaíonn an comhartha láimhe seo?
Tá sé beartaithe ag an tiománaí casadh ar chlé.

Cuireann an comhartha láimhe seo in iúl d’úsáideoirí 
bóthair eile nó do Gharda ag treorú an tráchta (os comhair 
na feithicle seo), go bhfuil sé beartaithe ag an tiománaí 
casadh ar chlé.

ABMW0149R

Cad a chiallaíonn an comhartha láimhe seo?
Tá sé beartaithe ag an tiománaí casadh ar 
dheis.

Cuireann an comhartha láimhe seo in iúl d’úsáideoirí 
bóthair eile nó do Gharda ag treorú an tráchta (os comhair 
na feithicle seo), go bhfuil sé beartaithe ag an tiománaí 
casadh ar dheis.

ABMW0150R

Céard a chiallaíonn an comhartha láimhe seo?
Tá sé beartaithe ag an tiománaí leanúint 
díreach ar aghaidh.

Cuireann an comhartha láimhe seo in iúl d’úsáideoirí eile 
bóithre nó do Gharda a bhfuil trácht á threorú aige go 
bhfuil sé beartaithe ag an tiománaí leanúint díreach ar 
aghaidh.

ABMW0151RU19

Cad a chiallaíonn an comhartha Garda seo?
Stad más ag druidim ón tosach atá tú.

Agus tú ag druidim le Garda a thugann an comhartha seo 
duit, ní mór duit stopadh.

ABMW0152R

CÚRSAÍ DLÍ/RIALACHA AN BHÓTHAIR » COMHARTHAÍ LÁIMHE/COMHARTHAÍ GARDA
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CÚRSAÍ DLÍ/RIALACHA AN BHÓTHAIR » COMHARTHAÍ LÁIMHE/COMHARTHAÍ GARDA

Cad a chiallaíonn an comhartha Garda seo?
Stad más ag druidim ón chúl atá tú.

Agus tú ag druidim le Garda a thugann an comhartha seo 
duit, ní mór duit stopadh.

ABMW0153R

Cad a chiallaíonn an comhartha Garda seo?
Stad más ag druidim ón tosach nó ón chúl atá 
tú.

Agus tú ag druidim le Garda a thugann an comhartha seo 
duit, ní mór duit stopadh.

ABMW0154R

Cad a chiallaíonn an comhartha Garda seo?
Tá an garda ag comharthú don trácht ag 
druidim leis ón dá thaobh go bhfuil cead acu 
leanúint ar aghaidh.

Agus tú ag druidim le Garda a thugann an comhartha seo 
duit, tá cead agat leanúint ar aghaidh.

ABMW0155R

Cad a chiallaíonn an comhartha Garda seo?
Tá cead ag trácht ón tosach leanúint ar 
aghaidh.

Agus tú ag druidim le Garda a thugann an comhartha seo 
duit, tá cead agat leanúint ar aghaidh.

ABMW0156R

20



1

2

3

CÚRSAÍ DLÍ/RIALACHA AN BHÓTHAIR » CEADÚNÚ

Ceadúnú
Cén uair is féidir leantóir a tharraingt ar bhóthar poiblí gan 
uimhirphláta cúil?

Riamh, caithfidh uimhirphláta a bheith ar taispeáint i gcónaí.

De réir an dlí, ní mór do gach mótarfheithicil uimhirphláta cúil atá glan agus soléite a 
thaispeáint.

ABMW0211RU19

Cén srian atá ar cheadúnas iomlán tiomána tiománaí má d’éirigh leis an 
tiománaí i scrúdú le haghaidh feithicle a bhfuil tras-seoladh uathoibríoch 
inti?

Níl cead ag an tiománaí feithiclí a thiomáint a bhfuil tras-seoladh láimhe 

iontu.

Má éiríonn leat i do scrúdú tiomána i bhfeithicil a bhfuil tras-seoladh uathoibríoch inti, 
déanfar cód 78 a nótáil i gcolún na srianta / faisnéise den cheadúnas iomlán.

ABMW0567RU19

Céard iad na bóithre ar a gceadaítear do shealbhóirí ceadúnais 
foghlaimeora tiomáint?

Gach bóthar seachas mótarbhealaí.

Ní cheadaítear do shealbhóir ceadúnais foghlaimeora tiomáint ar mhótarbhealach. Is cion 
tromchúiseach é.

ABMW0568RU19

Céard iad na bóithre nach gceadaítear do shealbhóirí Ceadúnais 
Foghlaimeora tiomáint orthu?

Ní cheadaítear dóibh tiomáint ar mhótarbhealaí.

Ní cheadaítear do shealbhóir ceadúnais foghlaimeora tiomáint ar mhótarbhealach. Is cion 
tromchúiseach é.

ABMW0570RU19

Má éiríonn le tiománaí pas a fháil ina thástáil tiomána agus feithicil 
a bhfuil traiseoladh uathoibríoch in úsáid aige, céard iad na feithiclí a 
bhfuil cead aige iad a thiomáint?

Feithiclí uathoibríocha amháin i gcatagóir an cheadúnais.

Má éiríonn leat pas a fháil i do thástáil tiomána i bhfeithicil uathoibríoch nó i bhfeithicil 
oiriúnaithe, beidh feidhm ag do láncheadúnas i ndáil leis an gcineál sin feithicle amháin. 
Beidh cód 78 luaite i gcolún na srianta/eolais den cheadúnas ar cheadúnas atá srianta 
d’fheithiclí uathoibríocha.

ABMW0601RU19

21



1

2

3

CÚRSAÍ DLÍ/RIALACHA AN BHÓTHAIR » DOICIMÉID RIACHTANACHA

Doiciméid Riachtanacha

An gceadaítear feithicil a úsáid in áit phoiblí gan diosca mótarchánach 
reatha ar taispeáint?

Ní cheadaítear, ní mór go mbeadh diosca mótarchánach reatha ar 

taispeáint i ngach mótarfheithicil.

Ní mór cáin a bheith curtha ar mhótarfheithicil agus an diosca mótarchánach chun dáta a 
bheith ar taispeáint sular féidir an mhótarfheithicil a chur ar an mbóthar.

ABMW0586RU19

Más mian le tiománaí feithicil a thiomáint ach má tá an diosca 
mótarchánach imithe in éag, céard ba cheart dó a dhéanamh?

Ba cheart dóibh diosca mótarchánach a fháil láithreach.

Ní mór cáin a bheith curtha ar mhótarfheithicil agus an diosca mótarchánach chun dáta a 
bheith ar taispeáint sular féidir an mhótarfheithicil a chur ar an mbóthar.

ABMW0588RU19

Más mian le tiománaí feithicil eile nach bhfuil diosca mótarchánach ar 
taispeáint uirthi faoi láthair a thiomáint, an mbeadh cead aige an diosca 
mótarchánach reatha a aistriú óna fheithicil féin go dtí an fheithicil eile?

Níor cheart in aon imthosca diosca mótarchánach a aistriú chuig feithicil 

eile.

Ní mór cáin a bheith curtha ar mhótarfheithicil agus a diosca mótarchánach chun dáta féin 
a bheith ar taispeáint sular féidir an mhótarfheithicil a chur ar an mbóthar. Áirítear ar an 
diosca mótarchánach eolas faoin bhfeithicil, lena n-áirítear déanamh agus déantús, dath agus 
cláruimhir.

ABMW0589RU19

Nuair atá feithicil á tiomáint ag duine nach úinéir na feithicle é, cé atá 
freagrach as a chinntiú go bhfuil cáin curtha ar an mótarfheithicil agus 
go bhfuil diosca mótarchánach chun dáta ar taispeáint?

Tá tiománaí agus/nó úinéir na feithicle freagrach.

Más úinéir nó tiománaí feithicle thú, ní mór duit a chinntiú go bhfuil cáin curtha ar an 
bhfeithicil agus go bhfuil diosca mótarchánach chun dáta ar taispeáint sular féidir an 
fheithicil a chur ar an mbóthar.

ABMW0590RU19
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Cén uair a chaithfidh diosca mótarchánach reatha a bheith ar taispeáint 
ar fheithicil nua ar bhóthar poiblí?

An t-am ar fad nuair a bhíonn an fheithicil ar bhóthar poiblí.

Ní mór cáin a bheith curtha ar mhótarfheithicil agus an diosca mótarchánach chun dáta a 
bheith ar taispeáint sular féidir an mhótarfheithicil a chur ar an mbóthar.

ABMW0591RU19

Cé atá i dteideal doiciméad cláraithe feithicle tiománaí a fheiceáil?

D’fhéadfadh go n-iarrfadh Garda ort doiciméad cláraithe feithicle a 

thaispeáint ag stáisiún ainmnithe de chuid na nGardaí.

Féadfaidh Garda éileamh a dhéanamh do cheadúnas tiomána a fheiceáil am ar bith, agus ba 
cheart go mbeadh do cheadúnas i do sheilbh agat i gcónaí nuair a bhíonn tú ag tiomáint. 
Féadfaidh Garda do dhiosca árachais, do dhiosca mótarchánach agus an diosca NCT (más 
bainteach) a scrúdú freisin. Féadfaidh Garda a iarraidh ort doiciméid eile a thaispeáint dó 
(lena n-áirítear an doiciméad cláraithe feithicle) ag stáisiún ainmnithe de chuid na nGardaí 
laistigh de 10 lá.

ABMW0592RU19

Má tá an fheithicil á tiomáint ag duine éigin nach úinéir na feithicle é ach 
go bhfuil cead faighte aige ón úinéir, cé ba cheart a chinnteodh go bhfuil 
árachas cuí ag an tiománaí?

An tiománaí agus úinéir na feithicle.

Ní mór go mbeadh árachas ag gach tiománaí a chumhdaíonn iad chun feithicil a thiomáint ar 
bhóthar poiblí. Is cion tromchúiseach é feithicil atá gan árachas a thiomáint. Is cion é freisin 
cead a thabhairt do thiománaí gan árachas feithicil atá faoi d’úinéireacht a thiomáint.

ABMW0593RU19

An bhfuil árachas ag tiománaí chun a fheithicil a thiomáint i ndiaidh dá 
pholasaí árachais a bheith imithe in éag?

Níl an tiománaí faoi árachas i ndiaidh don pholasaí dul in éag.

Ní mór go mbeadh árachas ag gach tiománaí a chumhdaíonn iad chun feithicil a thiomáint ar 
bhóthar poiblí. Ní mór go mbeadh diosca árachais chun dáta ar taispeáint ar an bhfeithicil.

ABMW0594RU19
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Más mian le tiománaí feithicil eile atá faoi úinéireacht phríobháideach 
a thiomáint ach mura bhfuil sé cinnte an bhfuil árachas aige chun an 
fheithicil sin a thiomáint, céard ba cheart dó a dhéanamh?

Ba cheart do thiománaí teagmháil a dhéanamh lena árachóir féin lena 

dheimhniú cibé an bhfuil nó nach bhfuil tiomáint feithiclí eile cumhdaithe 

faoina pholasaí árachais féin.

Má tá aon amhras ort faoi do chumhdach árachais, ba cheart duit an cheist a phlé le do 
chuideachta árachais. Is cion tromchúiseach é tiomáint gan árachas.

ABMW0595RU19

CÚRSAÍ DLÍ/RIALACHA AN BHÓTHAIR » DOICIMÉID RIACHTANACHA

Nuair is mian le tiománaí feithicil a thiomáint agus níl sé/sí cinnte an 
bhfuil clúdach árachais aige/aici, céard ba cheart dó/di a dhéanamh?

Níor cheart don tiománaí tiomáint go dtí go ndearbhaíonn a 

c(h)uideachta árachais go bhfuil cumhdach árachais aige/aici.

Má tá aon amhras ort faoi do chumhdach árachais, ba cheart duit an cheist a phlé le do 
chuideachta árachais. Is cion tromchúiseach é tiomáint gan árachas.

ABMW0596RU19

Céard é an t-íoschumhdach árachais a theastaíonn ó thiománaí chun 
tiomáint ar bhóthar poiblí?

Tríú Páirtí.

Mar thiománaí, ní mór go mbeadh árachas tríú páirtí, ar a laghad, agat.

ABMW0597U19

Cá háit ar féidir le tiománaithe Uasmheáchan Údaraithe (MAM) a 
bhfeithicle a aimsiú?

Ar phláta miotail ar an bhfeithicil.

De ghnáth beidh an pláta ar a dtaispeántar Uasmheáchan Údaraithe (MAM) feithicle 
lonnaithe faoin mboinéad nó san urrann phaisinéirí. Mura bhfuil tú cinnte cá háit ar 
d’fheithicil a bhfuil sé le fáil, seiceáil lámhleabhar an tiománaí a cuireadh ar fáil leis an 
bhfeithicil.

ABMW0781RU19
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Páirceáil

CÚRSAÍ DLÍ/RIALACHA AN BHÓTHAIR » PÁIRCEÁIL

Cá háit a bhfuil cead ag tiománaí páirceáil?

Áit nach bhfuil úsáideoirí bóthair eile, a radharc ar chomharthaí tráchta nó 

ar an mbóthar rompu, á mblocáil.

Is cion é páirceáil ar thaobh bóthair a bhfuil líne bhán shingil nó dhúbailte leanúnach feadh 
a láir. D’fhéadfadh páirceáil ar a leithéid de bhóthar bac a chruthú agus cur isteach ar 
úsáideoirí bóthair eile nó contúirt a chruthú dóibh.

ABMW0189RU19

Cén achar ó thrasrian síogach a bhfuil cosc ar pháirceáil?

15 mhéadar.

Is cion é páirceáil 15 mhéadar roimh nó 5 mhéadar i ndiaidh trasrian coisithe. D’fhéadfadh 
páirceáil ar an mbealach seo srian a chur ar raon radhairc tiománaithe atá ag druidim leis an 
trasrian agus coisithe a chur i mbaol.

ABMW0190RU19

Laistigh de cén t-achar ó acomhal bóithre a bhfuil cosc ar pháirceáil?

5 mhéadar, mura bhfuil spásanna páirceála marcáilte go soiléir.

Is cion é páirceáil 5 mhéadar laistigh d’acomhal bóithre mura bhfuil spásanna páirceála 
marcáilte go soiléir. D’fhéadfadh páirceáil ar an mbealach seo srian a chur ar raon radhairc 
tiománaithe atá ag druidim leis an trasrian agus a bheith ina bac d’fheithiclí móra ar mian 
leo casadh.

ABMW0191RU19

An bhfuil cead ag tiománaí páirceáil ag an mbealach isteach chuig 
áitreabh?

Tá, le cead úinéir an áitribh.

Tá cead agat páirceáil trasna an bhealaigh isteach chuig áitreabh má tá cead faighte agat 
ón úinéir. D’fhéadfadh páirceáil trasna an bhealaigh isteach cur isteach ar nó a bheith 
contúirteach do dhaoine a bhíonn ag dul isteach san áitreabh nó ag fágáil an áitribh.

ABMW0193RU19

Cén uair a cheadaítear páirceáil ar chosán?

Ní cheadaítear páirceáil ar chosán riamh.

Is cion é páirceáil ar chosán. Sa chás go mbíonn feithicil páirceáilte ar chosán, tá seans ann 
go mbeidh ar choisithe seasamh amach ar an mbóthar chun dul timpeall na feithicle agus iad 
féin a chur i mbaol.

ABMW0194RU19
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Cén uair a cheadaítear páirceáil dhúbailte?

Ní cheadaítear riamh é.

Ní cheadaítear páirceáil dhúbailte riamh. Ní cheadaítear páirceáil riamh in áit ar bith a 
bhféadfadh sé cur isteach ar an ngnáthshruth tráchta nó bac nó baol a chruthú d’úsáideoirí eile 
bóithre.

ABMW0195RU19

Cén uair a cheadaítear páirceáil ag stad tacsaithe?

Tá cosc ar pháirceáil ag stad tacsaithe mura bhfuil tacsaí á thiomáint.

Tá cosc ar stopadh nó ar pháirceáil laistigh de limistéar atá marcáilte mar stad tacsaithe mar 
go bhféadfadh sé seo bac a chur ar thacsaithe atá ag dul isteach nó ag imeacht ón stad.

ABMW0196RU19

Cén uair a cheadaítear páirceáil ag coradh géar?

Tá cosc ar pháirceáil ag cor géar i gcónaí.

Tá cosc ar pháirceáil i gcónaí áit a bhféadfadh sé cur isteach ar bhealach ar bith ar an 
ngnáthshruth tráchta nó bac nó baol a chruthú d’úsáideoirí eile bóithre – trí iallach a chur ar 
thiománaithe eile tiomáint i slí an tráchta atá ag teacht ina gcoinne, mar shampla.

ABMW0197RU19

Cén uair a cheadaítear páirceáil ar ghrua cnoic?

Ní cheadaítear páirceáil ar ghrua cnoic riamh.

Tá cosc ar pháirceáil ar ghrua cnoic nó ar dhroichead dronnach. D’fhéadfadh páirceáil ina 
leithéid d’áit srian a chur ar raon radhairc tiománaithe atá ag druidim leis an gcnoc agus iad 
a bhrú isteach i slí an tráchta atá ag teacht ina gcoinne.

ABMW0198RU19

Cén charr, má tá aon cheann acu, atá 
páirceáilte go mícheart?

An dá charr.

Is cion é páirceáil taobh istigh de 15 mhéadar roimh thrasrian coisithe nó 5 mhéadar ina 
dhiaidh. D’fhéadfadh páirceáil ar an gcaoi seo raon radhairc tiománaithe atá ag tarraingt ar 
an trasrian a shrianadh agus coisithe a chur i gcontúirt.

ABMW0251
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CÚRSAÍ DLÍ/RIALACHA AN BHÓTHAIR » COMHARTHAÍ RIALÁLA AGUS COMHARTHAÍ MÓTARBHEALAÍ

Comharthaí Rialála agus Comharthaí 
Mótarbhealaí

Cad é nach mór do thiománaí a dhéanamh nuair nach 
bhfuil líne bhán stop i dteannta an chomhartha seo?
Stad ag an chomhartha

Nuair a bhíonn comhartha STOP ina teannta, cuireann an líne bhán stop 
in iúl an pointe ar gá duit d’fheithicil a stopadh aige. Nuair nach mbíonn 
líne bhán stop i dteannta an chomhartha STOP, ní mór duit stopadh ag an 
gcomhartha.

ABMW0003R

Cad é a chiallaíonn an an comhartha seo agus é ag 
acomhal?
Tabhair ceart slí do thrácht ar an mhórbhóthar.

Agus tú ag acomhal, cuireann an comhartha GÉILL SLÍ in iúl nach mór duit 
ceart slí a thabhairt do thrácht ar mórbhóthar romhat. Ciallaíonn sé seo 
nach mór duit moilliú agus a bheith réidh le stopadh.

ABMW0004R

Céard a chiallaíonn an comhartha seo ag timpeallán?
Géill slí do thrácht ó thaobh na láimhe deise, 
nó trácht atá ar an timpeallán cheana féin.

Ag timpeallán, cuireann an comhartha GÉILL SLÍ in iúl nach mór duit 
moilliú agus a bheith réidh le stopadh. Ní mór duit slí a ghéilleadh 
(ceart slí a thabhairt) do thrácht atá ar an timpeallán cheana féin nó do 
thrácht ó thaobh na láimhe deise.

ABMW0005RU19

Cad é a chiallaíonn an comhartha seo?
Díreach chun tosaigh amháin.

Cuireann an comhartha seo in iúl duit nach mór duit leanúint díreach 
ar aghaidh. Bíonn sé ar taispeáint ar an mbealach isteach chuig sráid 
aontreo de ghnáth.

ABMW0006R
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Cad é a chiallaíonn an comhartha seo?
Cas ar chlé amháin.

Cuireann an comhartha seo in iúl nach mór duit casadh ar chlé. Bíonn 
sé ar taispeáint ag acomhal de ghnáth nuair nach mór don trácht uile 
casadh ar chlé - mar shampla i gcóras aontreo ina mbíonn acomhal.

ABMW0007

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Cas ar dheis amháin.

Cuireann an comhartha seo in iúl nach mór duit casadh ar dheis. De 
ghnáth bíonn sé ar taispeáint ag acomhal nuair nach mór don trácht uile 
casadh ar dheis – i gcóras aontreo ina bhfuil acomhal, mar shampla.

ABMW0008U19

Cad é a chiallaíonn an comhartha seo?
Cas ar chlé romhat.

Cuireann an comhartha seo in iúl nach mór duit casadh ar chlé romhat. 
Bíonn sé le feiceáil agus tú ag tarraingt ar chóras aontreo de ghnáth.

ABMW0009R

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Caithfidh tú casadh ar dheis romhat.

Cuireann an comhartha seo in iúl nach mór duit casadh ar dheis romhat. 
Bíonn sé ar taispeáint agus tú ag tarraingt ar chóras aontreo de ghnáth.

ABMW0010U19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Fan ar chlé.

Cuireann an comhartha seo in iúl nach mór duit fanacht ar chlé. Bíonn sé 
ar taispeáint ag oileán tráchta i lár an bhóthair de ghnáth agus úsáidtear 
é uaireanta freisin chun trácht a rialú nuair a bhíonn oibreacha bóthair ar 
bun.

ABMW0011RU19
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Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Fan ar dheis.

Cuireann an comhartha seo in iúl nach mór duit fanacht ar dheis. Bíonn 
sé ar taispeáint i gcóras aontreo de ghnáth nuair nach mór don trácht 
fanacht ar dheis agus úsáidtear é uaireanta freisin chun trácht a rialú 
nuair a bhíonn oibreacha bóthair ar bun.

ABMW0012RU19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Scoith ar cheachtar taobh.

Cuireann an comhartha seo in iúl duit gur féidir le trácht scoitheadh ar 
cheachtar taobh den oileán tráchta.

ABMW0013U19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Cosc ar iontráil romhat.

Cuireann an comhartha seo in iúl duit nach bhfuil cead agat leanúint 
ar aghaidh i dtreo na saighde. Bíonn sé ar taispeáint chun cosc a chur 
ar thrácht a bheith ag dul sa treo mícheart – sa treo mícheart suas 
sráid aontreo, mar shampla.

ABMW0014RU19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Cosc ar chasadh ar dheis.

Bíonn an comhartha seo ar taispeáint ag acomhal nuair nach 
gceadaítear duit casadh ar dheis.

ABMW0016RU19
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Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Cosc ar chasadh ar chlé.

Bíonn an comhartha seo ar taispeáint ag acomhal nuair nach mbíonn 
cead agat casadh ar chlé.

ABMW0017RU19
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Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Ní cheadaítear U-chasadh.

Cuireann an comhartha seo in iúl duit nach bhfuil cead agat U-chasadh 
a dhéanamh. Bíonn sé ar taispeáint go minic nuair a bhíonn tú ag 
tarraingt ar acomhail ar dhébhealaí. 

Ba cheart go dtuigfeadh tiománaithe chomh maith nach gceadaítear 
U-chastaí aon áit a bhfuil líne bhán leanúnach feadh lár an bhóthair nó 
ar shráid aontreo.

ABMW0018RU19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Is é 30 km/u an t-uasluas.

Cuireann an comhartha seo in iúl duit gurb é 30 km/u an uas-
luasteorainn dhleathach atá ceadaithe ar an stráice seo den bhóthar. 
Bíonn na comharthaí seo le feiceáil i gcriosanna malla i limistéir 
chónaithe.

ABMW0019U19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Is é 50 km/u an t-uasluas.

Cuireann an comhartha seo in iúl duit gurb é 50 km/u an uas-
luasteorainn dhleathach atá ceadaithe ar an stráice seo den bhóthar.

ABMW0020U19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Is é 60 km/u an t-uasluas.

Cuireann an comhartha seo in iúl duit gurb é 60 km/u an uas-
luasteorainn dhleathach atá ceadaithe ar an stráice seo den bhóthar.

ABMW0021U19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Is é 80 km/u an t-uasluas.

Cuireann an comhartha seo in iúl duit gurb é 80 km/u an uas-
luasteorainn dhleathach atá ceadaithe ar an stráice seo den bhóthar.

ABMW0022RU19
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Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Is é 100 km/u an t-uasluas.

Cuireann an comhartha seo in iúl duit gurb é 100 km/u an uas-
luasteorainn dhleathach atá ceadaithe ar an stráice seo den bhóthar.

ABMW0023U19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Is é 120 km/u an t-uasluas.

Cuireann an comhartha seo in iúl duit gurb é 120 km/u an uas-
luasteorainn dhleathach atá ceadaithe ar an stráice seo den bhóthar. 

ABMW0024U19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Ceadaítear páirceáil i rith na n-amanna a thaispeántar.

Cuireann na comharthaí seo in iúl duit go gceadaítear páirceáil sa dá 
threo, ach díreach ag na hamanna a thaispeántar ar an bpláta faisnéise.

ABMW0025U19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Glanbhealach - cosc ar stopadh agus ar pháirceáil i rith na 
n-amanna a thaispeántar.

Ciallaíonn comhartha Glanbhealaigh nach gceadaítear stopadh nó 
páirceáil sa limistéar seo i rith na n-amanna a thaispeántar ar an 
bpláta faisnéise.

ABMW0027U19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Dioscpháirceáil i bhfeidhm i rith an ama a thaispeántar.

Cuireann an comhartha seo in iúl duit go gcaithfidh diosca páirceála a 
bheith ar taispeáint ar d’fheithicil i rith na n-uaireanta a thaispeántar 
ar an bpláta faisnéise.

ABMW0028U19
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Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Stad ainmnithe do thacsaithe.

Cuireann comhartha Stad Tacsaithe in iúl go bhfuil an limistéar seo 
in áirithe do thacsaithe, agus nach gceadaítear d’aon úsáideoirí eile 
bóithre páirceáil nó stopadh.

ABMW0029RU19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Tús raon rothaíochta.

Cuireann an comhartha seo tús raon rothaíochta in iúl. Má tá líne bhán 
bhriste taobh leis an raon, níor cheart d’úsáideoirí eile bóithre an raon 
a úsáid más féidir. Má tá líne bhán leanúnach taobh leis, níl cead ag 
tiománaithe carranna agus feithiclí eile tiomáint air.

ABMW0030U19

Céard a chiallaíonn na comharthaí seo le chéile?
Sráid do choisithe romhat - níl cead isteach ag trácht ach 
amháin i rith na n-amanna a thaispeántar.

Nuair a bhíonn na comharthaí seo le feiceáil le chéile cuireann siad in iúl 
duit go bhfuil sráid do Choisithe amháin romhat agus nach bhfuil cead 
isteach ag trácht ach amháin i rith na n-amanna a thaispeántar ar an 
bpláta faisnéise.

ABMW0033RU19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Is é 3 thonna an t-uasmheáchan ceadaithe.

Cuireann an comhartha seo in iúl duit nach gceadaítear duit dul 
isteach sa limistéar seo má tá d’fheithicil níos troime ná 3 thonna nó 
3,000 kg

ABMW0034U19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Cosc ar scoitheadh.

Cuireann an comhartha seo in iúl duit go bhfuil cosc ar scoitheadh.  
Bíonn na comharthaí seo le feiceáil de ghnáth in áiteanna ina 
bhféadfadh scoitheadh a bheith contúirteach, cosúil le limistéir ina 
bhfuil an infheictheacht lag.

ABMW0039U19
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Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Níl cead ach ag busanna, rothaithe agus tacsaithe an lána 
romhat a úsáid i rith na n-uaireanta a thaispeántar.

Cuireann an comhartha seo in iúl duit go bhfuil lána bus neastaoibh 
leis an sruth romhat ar chlé – is é sin lána ina mbogann na busanna sa 
treo céanna leis an trácht atá ar thaobh a láimhe deise. Taispeántar na 
hamanna a bhfuil an lána bus i bhfeidhm ar an bpláta faisnéise. Níl cead 
ach ag busanna, tacsaithe agus rothaithe an lána bus a úsáid i rith na 
n-uaireanta sin.

ABMW0040RU19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Lána bus agus rothar leis an sruth romhat ar thaobh na 
láimhe clé.

Cuireann an comhartha seo in iúl duit go bhfuil lána bus neastaoibh 
leis an sruth romhat ar thaobh na láimhe clé. Níl cead ach ag busanna, 
tacsaithe agus rothaithe an lána bus a úsáid i rith na n-uaireanta 
oibriúcháin a shonraítear.

ABMW0041RU19
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Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Lána bus agus rothar leis an sruth ar thaobh na láimhe clé.

Cuireann an comhartha seo in iúl duit go bhfuil lána bus neastaoibh 
leis an sruth ar chlé. Níl cead ach ag busanna, tacsaithe agus rothaithe 
an lána bus a úsáid i rith na n-uaireanta oibriúcháin a shonraítear.

ABMW0042RU19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Lána bus agus rothar romhat ar thaobh na láimhe deise.

Cuireann an comhartha seo in iúl duit go bhfuil lána bus taobh deas 
romhat ar thaobh na láimhe deise. Níl cead ach ag busanna, tacsaithe 
agus rothaithe an lána bus a úsáid i rith na n-uaireanta oibriúcháin a 
shonraítear.

ABMW0043RU19

33



1

2

3

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Lána bus in aghaidh an tsrutha ar thaobh na láimhe deise.

Cuireann an comhartha seo in iúl duit nach mór duit tiomáint ar thaobh 
na láimhe clé agus nach bhfuil cead agat an lána bus in aghaidh an 
tsrutha a úsáid i rith an lae nó i rith na hoíche. I lána bus in aghaidh an 
tsrutha bíonn na busanna ag taisteal sa treo eile. 

ABMW0045RU19
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Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Lána bus in aghaidh an tsrutha.

Cuireann an comhartha seo in iúl duit nach mór duit tiomáint ar thaobh 
na láimhe clé agus nach bhfuil cead agat an lána bus in aghaidh an 
tsrutha a úsáid i rith an lae nó i rith na hoíche. I lána bus in aghaidh an 
tsrutha bíonn na busanna ag taisteal sa treo eile. 

ABMW0046U19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Slí isteach chuig an mótarbhealach.

Is comhartha faisnéise mótarbhealaigh é seo a chuireann in iúl 
d’úsáideoirí bóithre go bhfuil siad ag dul isteach ar an mótarbhealach 
anois agus nach mór dóibh aird a thabhairt ar rialacha an 
mhótarbhealaigh. Bíonn an comhartha seo le feiceáil taobh le 
comhartha mótarbhealaigh romhat de ghnáth. 

ABMW0109RU19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Deireadh an mhótarbhealaigh 500 méadar romhat.

Is comhartha faisnéise mótarbhealaigh é seo a chuireann in iúl duit go 
mbeidh deireadh leis an mótarbhealach 500 méadar romhat. Níl feidhm 
le rialacha mótarbhealaigh a thuilleadh, d’fhéadfadh, mar shampla, go 
mbeadh luasteorainn níos ísle infheidhme.

ABMW0110U19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Críoch le mótarbhealach.

Cuireann an comhartha seo críoch le mótarbhealach in iúl. Tá an 
mótarbhealach á fhágáil agat agus ní bheidh feidhm le rialacha an 
mhótarbhealaigh a thuilleadh.

ABMW0111RU19
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Cad é a chiallaíonn an comhartha seo?
300 méadar idir seo agus an chéad bhealach amach eile.

Insíonn na comharthaí eolais mótarbhealaigh seo duit go bhfuil an 
chéad bhealach amach eile ón mótarbhealach 300, 200 agus 100 
méadar romhat faoi seach.

ABMW0112R

CÚRSAÍ DLÍ/RIALACHA AN BHÓTHAIR » COMHARTHAÍ RIALÁLA AGUS COMHARTHAÍ MÓTARBHEALAÍ

Cad é a chiallaíonn an comhartha seo?
Tá 200 méadar idir seo agus an chéad bhealach amach 
eile.

Insíonn na comharthaí eolais mótarbhealaigh seo duit go bhfuil an 
chéad bhealach amach eile ón mótarbhealach 300, 200 agus 100 
méadar romhat faoi seach.

ABMW0113R

Ag oibreacha bóthair, céard a chiallaíonn an comhartha 
seo?
Lean ar aghaidh go cúramach.

Cuireann an comhartha rialaithe tráchta seo in iúl duit gur féidir leat 
leanúint ar aghaidh go cúramach trí oibreacha bóthair.

ABMW0132RU19

Ag oibreacha bóthair, céard a chiallaíonn an comhartha 
seo?
Stop roimh nó ag an gcomhartha.

Ciallaíonn an comhartha rialaithe tráchta seo ag oibreacha bóthair go 
gcaithfidh tú stopadh. 

ABMW0133RU19
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 Céard a chiallaíonn an comhartha seo nuair a bhíonn sé 
ar taispeáint gar do dhola-phlás?
Lána oibriúcháin an bhailitheora dolaí.

Bíonn an comhartha seo in úsáid ag dola-phláis chun trácht a theorú 
isteach i lána inár féidir an táille dola a íoc go díreach leis an airgeadóir. 
De ghnáth, bheadh an lána seo in úsáid ag tiománaithe nach bhfuil an 
tsóinseáil cheart ná clib leictreonach acu ar a bhfeithicil.

ABMW3U19

 

Céard a chiallaíonn an comhartha seo nuair a bhíonn sé 
ar taispeáint gar do dhola-phlás?
Ciseán boinn airgid sa lána seo.

Úsáidtear an comhartha seo ag dola-phláis chun trácht a threorú 
isteach i lána inár féidir an táille dola a íoc tríd an tsóinseáil cheart a 
chur i gciseán boinn airgid uathoibríoch. Bíonn bacainn airde feisithe sa 
lána seo de ghnáth chun cosc a chur ar fheithiclí móra an lána a úsáid. 

ABMW4U19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo nuair a bhíonn sé 
ar taispeáint gar do dhola-phlás?
Glactar le dola leictreonach i lána ar bith.

Bíonn an comhartha seo in úsáid ag dola-phláis mótarbhealaigh 
chun trácht a threorú isteach i lána ina bhailítear an táille dola go 
leictreonach. Nuair a théann an fheithicil tríd an bplás aithnítear go 
leictreonach í trí chlib leictreonach atá feistithe ar an ngaothscáth 
tosaigh. Baileofar an íocaíocht ó chuntas an úsáideora. Níl cead ach ag 
feithiclí a bhfuil clibeanna orthu na lánaí sin a úsáid.

ABMW5U19
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Teorainneacha Luas
Cad é an t-uasluas ceadaithe le haghaidh carranna agus gluaisrothar ar 
mhótarbhealaí?

120 Km/u.

Tá sé mídhleathach 120 Km/u a shárú agus tú ag tiomáint ar mhótarbhealach.

ABMW0183U19

Mura sonraítear a mhalairt, céard é an t-uasluas ceadaithe le haghaidh 
carranna nó gluaisrothair ar bhóithre náisiúnta?

100 Km/u.

Tá sé mídhleathach tiomáint níos tapa ná 100 Km/u ar bhóthar náisiúnta aonbhealaigh.

ABMW0184RU19

Mura sonraítear a mhalairt, cad é an t-uasluas ceadaithe le haghaidh carr 
atá ag tarraingt carbháin ar bhóithre náisiúnta?

80 Km/u.

Tá sé mídhleathach 80 Km/u a shárú nuair atá carbhán á tharraingt ar bhóthar náisiúnta – 
déanfaidh róluas a leithéid d’fheithicil neamhsheasmhach.

ABMW0185RU19

Mura sonraítear a mhalairt, céard é an t-uasluas ceadaithe le haghaidh 
cairr a bhfuil carbhán á tharraingt aige ar mhótarbhealach?

80 Km/u.

Nuair a bhíonn carbhán á tharraingt ar mhótarbhealach tá sé mídhleathach tiomáint 
níos tapa ná 80 Km/u – ciallóidh luas iomarcach go mbeidh feithicil den sórt sin 
neamhsheasmhach.

ABMW0186U19

Mura sonraítear a mhalairt, céard é an t-uasluas ceadaithe le haghaidh 
cairr atá ag tarraingt leantóra ar bhóithre náisiúnta?

80 Km/u.

Nuair a bhíonn leantóir á tharraingt ar bhóthar náisiúnta, tá sé mídhleathach tiomáint 
níos tapa ná 80 Km/u – má thiomáintear níos tapa ná an luas seo beidh an fheithicil 
neamhsheasmhach.

ABMW0187U19

Mura sonraítear a mhalairt, céard é an t-uasluas ceadaithe le haghaidh 
cairr a bhfuil leantóir á tharraingt aige ar mhótarbhealach?

80 Km/u.

Nuair a bhíonn leantóir á tharraingt ar mhótarbhealach tá sé mídhleathach tiomáint níos tapa 
ná 80 Km/u – ciallóidh luas iomarcach go mbeidh feithicil den sórt sin neamhsheasmhach.

ABMW0188U19
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Cén uair a bhíonn luasteorainneacha sealadacha i bhfeidhm ag oibreacha 
bóthair?

Ar feadh thréimhse na n-oibreacha bóthair.

Tá luasteorainneacha sealadacha ag oibreacha bóthair i bhfeidhm ar feadh thréimhse na 
n-oibreacha. Nuair a chuirtear oibreacha bóthair i gcrích, bíonn gnáth-luasteorainneacha i 
bhfeidhm.

ABMW0221RU19

Cén fheithicil a mbíonn díolúine aici ó theorainneacha luais agus í in 
úsáid i gcás éigeandála?

Briogáid dóiteáin.

Agus iad i mbun dualgais, bíonn díolúine ag Gardaí, pearsanra an Bhriogáid Dóiteáin agus 
Otharchairr ó roinnt dlíthe tráchta, lena n-áirítear teorainneacha luais, chomh fada is nach 
gcuireann siad úsáideoirí bóthair eile i mbaol. Má chloiseann nó má fheiceann tú feithicil de 
chuid na nGardaí nó na Seirbhísí Éigeandála ag teacht i do threo i gcoinníollacha éigeandála, 
bí an-chúramach agus géill slí, má tá sé sábháilte é sin a dhéanamh.

ABMW0739R

Cén fheithicil a mbíonn díolúine aici ó theorainneacha luais agus í in 
úsáid i gcás éigeandála?

Otharcharr.

Agus iad i mbun dualgais, bíonn díolúine ag Gardaí, pearsanra na Briogáide Dóiteáin agus 
otharchairr ó roinnt dlíthe tráchta, lena n-áirítear teorainneacha luais, chomh fada is nach 
gcuireann siad úsáideoirí bóthair eile i mbaol. Má chloiseann nó má fheiceann tú feithicil de 
chuid na nGardaí nó na Seirbhísí Éigeandála ag teacht i do threo i gcoinníollacha éigeandála, 
bí an-chúramach agus géill slí, má tá sé sábháilte é sin a dhéanamh.

ABMW33

Cén fheithicil a mbíonn díolúine aici ó theorainneacha luais agus í in 
úsáid i gcás éigeandála?

Garda.

Agus iad i mbun dualgais, bíonn díolúine ag Gardaí, pearsanra na Briogáide Dóiteáin agus 
otharchairr ó roinnt dlíthe tráchta, lena n-áirítear teorainneacha luais, chomh fada is nach 
gcuireann siad úsáideoirí bóthair eile i mbaol. Má chloiseann nó má fheiceann tú feithicil de 
chuid na nGardaí nó na Seirbhísí Éigeandála ag teacht i do threo i gcoinníollacha éigeandála, 
bí an-chúramach agus géill slí, má tá sé sábháilte é sin a dhéanamh.

ABMW34
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Rialaitheoirí tráchta
Cad a chuireann an marc bóthair seo in iúl?
Trasrian síogach.

Is limistéar sainithe é trasrian síogach do choisithe chun 
an bóthar a thrasnú. Mar thiománaí, ní mór duit ceart slí a 
thabhairt do choisithe ar thrasrian síogach.

ABMW0157R

Cad a chuireann an marc bóthair seo in iúl?
Trasrian síogach.

Is limistéar sainithe é trasrian síogach do choisithe chun 
an bóthar a thrasnú. Mar thiománaí, ní mór duit ceart slí a 
thabhairt i gcónaí do choisithe ar thrasrian síogach.

ABMW0158R

Cad a chiallaíonn an marc bóthair seo?
Cosc ar pháirceáil sa limistéar seo.

Cuireann línte bána fiarláin in iúl duit go bhfuil tú ag 
tarraingt ar thrasrian coisithe. Tá cosc ar pháirceáil agus ar 
scoitheadh sa limistéar seo. 

ABMW0159R

Céard a chiallaíonn an marc bóthair 
seo?
Níl cead iontrála ag trácht ach amháin más 
féidir an t-acomhal bosca a thrasnú gan 
stopadh, nó nuair atá tú ag casadh ar dheis.

Níl cead agat an t-acomhal bosca bhuí a iontráil ach 
amháin más rud é gur féidir leat é a thrasnú gan stopadh 
nó más rud é gur ag casadh ar dheis atá tú agus go bhfuil 
an trácht i do choinne ag cur baic ort é sin a dhéanamh.

ABMW0160U19
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Céard a chiallaíonn an marc bóthair seo?
Caithfidh an trácht ar fad fanacht ar 
thaobh na láimhe clé den líne bhán.

Áit a bhfuil líne bhán leanúnach i lár an bhóthair, ní 
cheadaítear duit: 1. A bheith ar scaradh gabhail ar an 
líne bhán nó an líne bhán a thrasnú; 2. Feithicil eile a 
scoitheadh;  3. U-chasadh a dhéanamh; nó 4. Páirceáil ar 
an mbóthar.

ABMW0161U19

Cad a chiallaíonn an marc bóthair agus an 
pláta eolais seo nuair a léirítear le chéile iad?
Cosc ar pháirceáil ag na hamanna agus ar na 
laethanta léirithe.

Ciallaíonn líne bhuí shingil feadh imeall an bhóthair nach 
bhfuil cead páirceála agat ansin i rith na n-amanna léirithe 
ar an bpláta eolais atá ina teannta.

ABMW0163RU1

Cad a chiallaíonn an marc bóthair agus an 
pláta eolais seo nuair a léirítear le chéile iad?
Cosc ar pháirceáil ag na hamanna léirithe.

Ciallaíonn líne bhuí feadh imeall an bhóthair nach bhfuil 
cead páirceála agat ansin i rith na n-amanna léirithe ar an 
bpláta eolais atá ina teannta.

ABMW0164R

Cad a chiallaíonn an marc bóthair seo?
Níl cead ag tiománaí an líne bhán bhriste a 
thrasnú ach sa chás go bhfuil sé sábháilte sin a 
dhéanamh.

Ciallaíonn líne bhán bhriste feadh lár an bhóthair nach 
bhfuil cead an líne a thrasnú agus tú ag scoitheadh ach 
amháin sa chás go bhfuil sé sábháilte é sin a dhéanamh.

ABMW0165R
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Céard a chiallaíonn na marcanna bóthair seo?
Línte bána leanúnacha romhat.

Cuireann línte bána dúbailte briste feadh lár an bhóthair in 
iúl duit go bhfuil línte bána leanúnacha romhat. Ná gabh 
trasna orthu ach amháin sa chás go bhfuil sé sábháilte é 
sin a dhéanamh.

ABMW0166RU19

Más ag tiomáint idir A agus B atá tú, cad a 
chiallaíonn na marcanna bóthair seo?
Tá cead scoite ag tiománaí sa chás go bhfuil sé 
sábháilte sin a dhéanamh.

Áit a bhfuil líne bhán bhriste agus líne bhán leanúnach 
feadh lár an bhóthair, ní mór duit géilleadh don líne is 
gaire duit. Sa chás seo tá cead agat na línte a thrasnú má 
bhíonn deis shábháilte agat. 

ABMW0167R

Más ag tiomáint idir A agus B atá tú, cad a 
chiallaíonn na marcanna bóthair seo?
Níl cead ag tiománaí na línte a thrasnú chun 
scoitheadh.

Áit a bhfuil líne bhán bhriste agus líne bhán leanúnach 
feadh lár an bhóthair, ní mór duit géilleadh don líne is 
gaire duit. Sa chás seo níl cead agat na línte a thrasnú.

ABMW0168R

Céard a chiallaíonn an marc bóthair seo?
Cosc ar iontráil.

Cuireann an marc bóthair seo sráid aontreo in iúl duit. Níl 
cead agat dul isteach sa tsráid seo.

ABMW0169RU19
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Cad a chiallaíonn an marc bóthair seo?
Cosc ar pháirceáil i gcónaí.

Ciallaíonn líne bhuí dhúbailte feadh imeall an bhóthair 
nach bhfuil cead páirceála ansin ag am ar bith.

ABMW0170

Cad a chiallaíonn an marc bóthair seo?
Ní mór do thiománaithe fanacht ar thaobh clé 
na líne báine.

Ciallaíonn líne leanúnach bhán go gcaitheann trácht 
fanacht ar thaobh clé an líne, ní cheadaítear scoitheadh, 
agus tá cosc ar U-chasadh a dhéanamh.

ABMW0171R

Cad a chiallaíonn an líne bhuí bhriste mar 
mharc bóthair?
Imeall an carrbhealaigh nó na crua-ghua.

Déanann líne bhuí bhriste feadh thaobh an bhóthair 
imeall an charrbhealaigh/na gualainne crua a mharcáil. Is 
d’úsáid coisithe agus rothaithe de ghnáth é seo. Tá cead 
agat mar thiománaí, áfach, é a úsáid chun deis a thabhairt 
do thrácht níos gasta scoitheadh, ach amháin sa chás go 
bhfuil sé sábháilte é sin a dhéanamh.

ABMW0172R

Cén aidhm atá le bearta moillithe tráchta?

Chun trácht sa cheantar a mhoilliú.

Is é atá mar aidhm le bearta moillithe tráchta trácht gasta a mhoilliú go luas níos oiriúnaí don 
limistéar a bhfuil siad ag dul isteach ann. Bíonn na bearta seo le fáil i gceantair thuaithe ar an 
mbealach isteach chuig bailte agus sráidbhailte de ghnáth.

ABMW0210RU19

Cé aige a bhfuil cead raon rothar comharthaithe a bhfuil líne bhán 
leanúnach ina theannta ar thaobh na láimhe clé a úsáid?

Rothaithe agus úsáideoirí chathaoireacha rothaí innealta.

Is d’úsáid rothaithe agus d’úsáid chathaoireacha rothaí atá an raon rothar. Níl cead ag 
feithiclí eile dul isteach i raon rothar éigeantach nó é a thrasnú ach amháin sa chás go bhfuil 
sé riachtanach chun taobh-bhóthar nó maoin ata cóngarach don raon rothar a fhágáil.

ABMW0213R
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Cén cineál tráchta ag a bhfuil cead lána rothar a bhfuil líne bhán 
leanúnach taobh leis a úsáid?

Rothaithe agus cathaoireacha rothaí leictreacha.

Is d’úsáid rothaithe agus cathaoireacha rothaí leictreacha amháin lána rothar. Níl cead ag 
feithiclí eile dul isteach i nó thar raon rothar éigeantach mura bhfuil sé riachtanach chun 
taobh-bhóthar nó áitreabh cóngarach don raon rothar a fhágáil.

ABMW0214RU19

Seachas rothaithe agus cathaoireacha rothaí leictreacha, céard iad na 
húsáideoirí eile bóithre ar féidir leo lána rothar nach bhfuil in úsáid ag 
rothaí a bhfuil líne bhán bhriste taobh leis a úsáid?

Is féidir le gach tiománaí úsáid shealadach a bhaint as.

Is féidir le tiománaithe úsáid shealadach a bhaint as raon rothar a bhfuil líne bhán bhriste 
taobh leis ar thaobh na láimhe deise mura bhfuil sé in úsáid ag rothaí.

ABMW0215RU19

Cathain ba cheart do thiománaithe stopadh ag crosaire comhréidh 
iarnróid ag a bhfuil bacainní agus soilse gealánacha dearga?

Stop go sábháilte nuair a bhíonn an solas ómrach le feiceáil, nó nuair a 

thosaíonn soilse dearga ag splancadh.

 Caithfidh tú stopadh go sábháilte nuair a bhíonn an solas ómrach le feiceáil. Ciallaíonn soilse 
gealánacha dearga agus solas tráchta socair dearg an rud céanna - stop go sábháilte nuair a 
bhíonn siad le feiceáil.

ABMW0216RU19

Ag crosaire comhréidh iarnróid ag a bhfuil geataí gan duine ina mbun, 
céard ba cheart do thiománaí cairr a dhéanamh?

Oscail an dá gheata sula dtéann tú trasna.

Ag crosaire comhréidh ag a bhfuil geataí gan duine ina mbun ní mór do thiománaí stopadh, 
a bheith ag faire amach do thraenacha agus éisteacht le haghaidh fhuaim an bhonnáin nó 
fuaim traenacha ag druidim leis. Má tá sé sábháilte, oscail an dá gheata, trasnaigh agus ansin 
dún an dá gheata.

ABMW0217RU19
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Cén soilse a chuireann trasrian síogach in iúl?

Rabhcháin ómra ag splancadh.

Cuireann rabhcháin ómra ag splancadh ar phoil agus straidhpeanna dubha agus bána ar an 
mbóthar trasrian síogach in iúl. Ní mór duit stopadh do choisithe ar an trasrian agus dóibh 
siúd atá ar tí trasnú.

ABMW0218R

Cad a chiallaíonn líne bhán leanúnach 
feadh lár an bhóthair?

Ní cheadaítear U-chasadh.

Níor cheart duit riamh U-chasadh a dhéanamh ar aon stráice de bhóthar a bhfuil líne bhán 
leanúnach feadh a láir. Chiallódh an radharc teoranta ag áiteanna mar sin go mbeadh sé thar 
a bheith míshábháilte U-chasadh a dhéanamh.

ABMW0256RU19

Cad a chiallaíonn líne bhán leanúnach 
feadh lár an bhóthair?

Ní cheadaítear d’fheithiclí an líne a 

thrasnú ná a bheith ar scaradh gabhail ar 

an líne.

Níor cheart duit líne bhán leanúnach i lár an bhóthair a thrasnú ná a bheith ar scaradh 
gabhail ar an líne ach amháin más mian leat dul isteach chuig talamh nó áitreabh agus go 
bhfuil sé sábháilte é sin a dhéanamh.

ABMW0259RU19
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Páirceáil
Nuair is mian leis an tiománaí stopadh go sealadach i limistéar plúchta le 
trácht, cá háit ba cheart don tiománaí páirceáil?

Páirceáil in áit shábháilte, dhleathach agus áisiúil.

Níor cheart duit páirceáil ach in áit atá sábháilte, dleathach agus áisiúil. Níor cheart do 
d’fheithicil pháirceáilte a bheith ina cúis contúirte ná baic d’úsáideoirí bóthair eile. Ní 
hionann soilse guaise a úsáid agus cead páirceáil go contúirteach nó go mídhleathach. 

ABMW0331RU19

Céard é glanbhealach?

Limistéar nach gceadaítear stopadh agus páirceáil ann i rith uaireanta 

áirithe.

 Is éard is glanbhealach ann limistéar bóthair nach mór a choinneáil glan le haghaidh trácht 
atá ag gluaiseacht i rith uaireanta áirithe den lá (tréimhsí gnóthacha de ghnáth). Taispeántar 
na hamanna ina bhfuil cosc ar stopadh nó ar pháirceáil ar phláta faisnéise faoin gcomhartha.

ABMW0501RU19
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Soilse trachta

Cad a chiallaíonn an trácht éadroim seo?
Stad, ach sa chás mura bhfuil sé sábháilte sin a 
dhéanamh.

Nuair a bhíonn dath ómra ar na soilse tráchta níl cead agat dul níos 
faide ná an líne stop ach amháin sa chás go bhfuil tú chomh gar sin do 
na soilse go mbeadh sé contúirteach stopadh. 

ABMW0173R
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Cad a chiallaíonn an solas tráchta seo?
Tá cead ag trácht atá ag casadh ar chlé leanúint ar 
aghaidh má tá an tslí roimhe saor ó thrácht.

Ciallaíonn saighead ghlas (scagsholas) go bhfuil cead ag an trácht 
leanúint ar aghaidh i dtreo na saighde sa chás go bhfuil sé sábháilte é 
sin a dhéanamh

ABMW0175U19

Cad a chiallaíonn an trácht éadroim seo?
Tá cead ag trácht leanúint leis má tá an slí os a chomhair 
saor ó thrácht.

Tá cead agat leanúint ort nuair a léirítear solas uaine sa chás go bhfuil 
sé sábháilte é sin a dhéanamh.

ABMW0177R

Cén dath ar na soilse tráchta a bhíonn le feiceáil ndiaidh an tsolais 
ghlais?

Ómra amháin.

Is é dearg-uaine-ómra gnáthord na soilse tráchta.

ABMW0178
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Nuair atá soilse tráchta glas, cén uair nár chóir do thiománaí leanúint ar 
aghaidh?

Nuair nach mbeadh sé sábháilte é sin a dhéanamh.

Cé go gciallaíonn solas tráchta glas gur chóir duit leanúint ort go cúramach, níor chóir duit 
acomhal a iontráil mura bhfuil sé saor ó thrácht nó sa chás go bhféadfá a bheith i do bhac ar 
úsáideoirí bóthair eile.

ABMW0179RU19

CÚRSAÍ DLÍ/RIALACHA AN BHÓTHAIR » RIALAITHEOIRÍ TRÁCHTA » SOILSE TRACHTA

Cén dath ata ar an solas tráchta a leanann solas ómra nach bhfuil ag 
splancadh?

Dearg amháin.

Is é dearg-uaine-ómra gnáthord na soilse tráchta.

ABMW0181R

Céard a chiallaíonn sé nuair a bhíonn saighead 
ghealánach ómrach ar chlé le feiceáil ag 
soilse tráchta?

Féadfaidh tiománaí casadh ar chlé ach caithfidh sé/sí 

ceart slí a thabhairt do thrácht ar an mbóthar eile.

Ciallaíonn saighead ghealánach ómrach ar chlé ag acomhal gur féidir 
leat leanúint ar aghaidh ar chlé ach ach nach mór duit ceart slí a 
thabhairt do choisithe agus do thrácht atá ag teacht tríd an acomhal 
ar an mbóthar eile cheana féin.

ABMW0180RU19

Cad a chiallaíonn solas ómra ag splancadh agus tú ag trasrian 
peileacánach?

Stad agus tabhair ceart slí do choisithe- lean ort má tá an bealach romhat 

saor ó choisithe.

Ciallaíonn solas ómra ag splancadh agus tú ag trasrian peileacánach nach mór duit ceart slí 
a thabhairt do choisithe. Tá cead agat leanúint ort, áfach, más rud é go bhfuil an trasrian 
saor ó choisithe.

ABMW0182
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Cad is ceart do thiománaí a dhéanamh 
agus é nó í ag druidim le soilse tráchta a 
athraíonn ó ghlas go dtí ómra?

Stad, ach amháin sa chás mura bhfuil sé 

sábháilte sin a dhéanamh.

Agus tú ag druidim le soilse tráchta uaine, ba chóir duit a bheith cúramach agus réidh le 
stopadh má thagann an solas ómra ar siúl. 

ABMW0268R
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Cad ba chóir do thiománaí a dhéanamh ag 
solas tráchta ómra.

Stopadh ag an líne ach amháin mura 

mbíonn sé sábháilte sin a dhéanamh.

Ní mór duit stopadh ag solas tráchta ómra de réir dlí, más sábháilte sin a dhéanamh.

ABMW0280R
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Comhartha Rialála
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Cad é a chiallaíonn an comhartha seo?
Lána tram ar thaobh na láimhe clé.

Cuireann an comhartha seo in iúl duit go bhfuil lána tram ar thaobh na 
láimhe clé. Tabhair aire mar d’fhéadfadh coisithe a bheith ag trasnú an 
bhóthair sa limistéar seo.

ABMW2

Comhartha rabhaidh

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Droichead íseal romhat.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhfuil tú ag druidim 
le droichead íseal, le spás cloiginn theoranta mar a thaispeántar ar an 
gcomhartha.

ABMW0078U19

Cad é a chiallaíonn an comhartha seo?
Cáblaí leictreacha lasnairde.

Tugann an comhartha seo rabhadh luath duit go bhfuil cáblaí 
leictreacha lasnairde. Ba chóir do thiománaithe a bhfuil ualaí arda acu a 
bheith cúramach go háirithe. 

ABMW0079

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Crosghaotha romhat.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhféadfadh 
crosghaotha a bheith romhat. D’fhéadfadh tionchar a bheith ag 
crosghaotha ar chobhsaíocht d’fheithicle ar an mbóthar. Bí réidh le 
moilliú más gá.

ABMW0099RU19
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Comharthaí Rabhaidh/Comharthaí Bóthair

Cad é a chiallaíonn an comhartha seo?
Acomhal le bóithre níos lú romhat.

Tugann an comhartha seo rabhadh luath duit go bhfuil acomhal agus 
mionbhóithre ar cheachtar taobh leat romhat. Bí ar an airdeall faoi 
fheithiclí ag teacht chun cinn ó na mionbhóithre.

ABMW0051R

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Y-Acomhal áit a gcasann an príomhbhóthar ar chlé.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhfuil Y-acomhal ag a 
bhfuil mionbhóthar romhat. Cuireann an ghéag is leithne den Y cúrsa 
an phríomhbhóthair in iúl duit.

ABMW0052RU19

Cad é a chiallaíonn an comhartha seo?
Crosbhóithre céimnithe romhat le bóithre ar 
chomhthábhacht.

Tugann an comhartha seo rabhadh luath duit go bhfuil acomhal 
céimnithe romhat agus go bhfuil bóithre ar dheis agus ar chlé. Bí ar an 
airdeall faoi fheithiclí ag teacht chun cinn ó na bóithre seo.

ABMW0053R

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Crosbhóithre le bóithre ar comhchéim romhat.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhfuil acomhal 
crosbhóithre le bóithre atá ar comhchéim romhat. Ag an gcineál seo 
acomhail ba cheart duit an tslí a ghéilleadh do thrácht atá ag teacht ó 
thaobh na láimhe deise agus do thrácht atá ag casadh cheana féin.

ABMW0054RU19

Cad é a chiallaíonn an comhartha seo?
T-acomhal le bóithre ar chomhthábhacht romhat.

Tugann an comhartha seo rabhadh luath duit go bhfuil T-acomhal le 
bóthar ar comhchéim romhat.  
Ní mór duit ceart slí a thabhairt don trácht atá ar an mbóthar cheana 
agus tú ag teacht isteach air. 

ABMW0055R
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Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Y-acomhal le bóithre ar comhchéim romhat.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhfuil Y-acomhal le 
bóithre ar comhchéim romhat. Druid go cúramach le hacomhal den 
chineál seo agus bí réidh le freagairt d’aon athruithe tráchta.

ABMW0056RU19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Y-acomhal le bóithre ar comhchéim romhat.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhfuil Y-acomhal le 
bóthar ar comhchéim romhat. Druid go cúramach le hacomhal den 
chineál seo agus bí réidh le freagairt d’aon athruithe tráchta.

ABMW0057RU19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Crosbhóithre le mórbhóthar romhat.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhfuil acomhal 
crosaire a bhfuil mórbhóthar leis romhat. Bí réidh le stopadh.

ABMW0058RU19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
T-acomhal le bóthar mórthábhachta romhat.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhfuil T-acomhal agus 
mórbhóthar leis romhat. Bí réidh chun slí a ghéilleadh nó stopadh de 
réir mar is gá.

ABMW0059RU19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Crosaire le débhealach romhat.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhfuil acomhal 
crosaire ag débhealach romhat. Ní mór do thiománaithe a bheith 
géarchúiseach, agus a bheith airdeallach ar thrácht as gach treo. Géill 
slí agus/nó stop de réir mar is gá. 

ABMW0060RU19
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Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
T-acomhal le débhealach romhat.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhfuil T-acomhal ag 
débhealach romhat. Ní mór do thiománaithe a bheith géarchúiseach, 
agus a bheith airdeallach ar thrácht as gach treo. Géill slí agus/nó stop 
de réir mar is gá. 

ABMW0061RU19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Trácht ag cumasc ó thaobh na láimhe clé.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhfuil trácht ag cumasc 
ó thaobh na láimhe clé. Ba cheart go mbeadh tú ag súil leis go mbeidh 
feithiclí ag cumasc ó thaobh na láimhe clé. B’fhéidir go mbeidh ort 
moilliú, chun deis a thabhairt do na feithiclí cumasc go sábháilte.

ABMW0062RU19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
An trácht ag cumasc/ag scaradh romhat.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhfuil bóithre ag 
cumasc (ag dul isteach ar an bpríomhbhóthar) agus ag scaradh (ag 
imeacht ón bpríomhbhóthar). Ba cheart go mbeadh tiománaithe réidh 
d’athrú ar luas agus ar threo an tráchta nuair a bhíonn feithiclí ag 
teacht isteach nó ag imeacht ón mbóthar ag na hacomhail ar thaobh na 
láimhe clé romhat.

ABMW0063RU19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Timpeallán romhat.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhfuil timpeallán 
romhat. Ní mór duit a bheith réidh leis an tslí a ghéilleadh d’fheithiclí 
atá ar an timpeallán cheana féin nó d’fheithiclí atá ag teacht ó thaobh 
na láimhe deise.

ABMW0064RU19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Miontimpeallán romhat.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhfuil miontimpeallán 
romhat. Ní mór duit a bheith réidh leis an tslí a ghéilleadh d’fheithiclí 
atá ar an timpeallán cheana féin nó d’fheithiclí atá ag teacht ó thaobh 
na láimhe deise.

ABMW0065RU19
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Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Coirnéal contúirteach romhat.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhfuil coirnéal 
contúirteach romhat ar chlé. B’fhéidir go mbeidh ort moilliú agus 
freagairt d’athruithe ar an trácht romhat.

ABMW0066U19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Cor contúirteach romhat.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhfuil cor contúirteach 
romhat ar chlé. B’fhéidir go mbeidh ort moilliú agus freagairt 
d’athruithe ar an trácht romhat.

ABMW0067U19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Sraith coirnéal contúirteach romhat.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhfuil sraith coirnéal 
contúirteach romhat. Ba cheart duit moilliú agus freagairt d’athruithe 
ar an trácht romhat.

ABMW0068U19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Sraith cor contúirteach romhat.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhfuil sraith cor 
contúirteach romhat. Ba cheart duit moilliú agus freagairt d’athruithe 
ar an trácht romhat.

ABMW0069RU19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Athrú géar sa treo go dtí taobh na láimhe deise.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhfuil athrú géar sa 
treo ar dheis romhat. Ba cheart duit moilliú de réir mar a bhíonn tú ag 
druidim i dtreo na guaise.

ABMW0070RU19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Bóthar ag cúngú ar chlé.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhfuil an bóthar ag 
cúngú ar chlé. Ba cheart duit a bheith cúramach agus a bheith réidh 
chun do shuíomh ar an mbóthar a athrú.

ABMW0071RU19
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Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Bóthar ag cúngú ar an dá thaobh.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhfuil an bóthar ag 
cúngú ar an dá thaobh romhat. Ba cheart duit a bheith cúramach agus a 
bheith réidh le moilliú.

ABMW0072U19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Scarann an bóthar romhat.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go scarann an bóthar 
romhat. Ba cheart duit a bheith réidh chun bogadh ar chlé.

ABMW0073RU19

Cad é a chiallaíonn an comhartha seo?
Deireadh an carrbhealaigh dhúbailte.

Tugann an comhartha seo rabhadh duit go bhfuil deireadh 
carrbhealaigh dhúbailte romhat. Beidh tú ag teacht isteach ar bhóthar 
dhá bhealach gan mhoill.  

ABMW0074

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Trácht dhá threo romhat.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhfuil trácht dhá threo 
romhat, agus trácht i do choinne sa lána ar an taobh thall.

ABMW0075U19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Fána ghéar romhat.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhfuil fána ghéar/fána 
síos romhat. Ba cheart duit freagairt go cuí tríd an luas a athrú agus an 
giar oiriúnach a roghnú.

ABMW0076U19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Ard géar romhat.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhfuil ard géar/cnoc 
suas romhat. Ba cheart duit freagairt go cuí tríd an ngiar oiriúnach a 
roghnú.

ABMW0077U19
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Cad é a chiallaíonn an comhartha seo?
Crosaire comhréidh gan chosaint geataí ná bacainní 
romhat.

Tugann an comhartha seo rabhadh luath duit go bhfuil crosaire 
comhréidh gan chosaint romhat. Seo crosaire gan geataí ná bacainní 
agus ba cheart duit a bheith an-chúramach á thrasnú.

ABMW0080R

Cad é a chiallaíonn an comhartha seo?
Crosaire comhréidh le cosaint geataí ní bacainní romhat.

Tugann an comhartha seo rabhadh luath duit go bhfuil crosaire iarnróid 
romhat atá cosanta le geataí nó le bacainní tógála. Ba chóir go mbeifeá 
réidh chun stopadh agus an treoir riachtanach a leanúint.

ABMW0081

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Crosaire comhréidh romhat atá á chosaint ag soilse agus 
ag bacainní.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhfuil crosaire 
comhréidh iarnróid romhat atá á chosaint ag soilse agus ag bacainní. 
D’fhéadfadh go mbeadh aláram rabhaidh inchloiste ag an gcrosaire 
freisin. Ba cheart go mbeadh tú réidh le stopadh.

ABMW0082U19

Cad é a chiallaíonn an comhartha seo?
Ní mór don tiománaí stopadh nuair a léirítear soilse 
dearga.

Tugann an comhartha seo rabhadh luath nach mór duit stopadh 
nuair a bhíonn soilse dearga ar taispeáint. Bíonn an comhartha seo ar 
taispeáint ag crosaire comhréidh iarnróid.

ABMW0083

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Crosaire comhréidh uathoibríoch romhat.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhfuil crosaire 
comhréidh uathoibríoch romhat. Ba cheart duit leanúint ar aghaidh go 
cúramach agus a bheith réidh le moilliú nó stopadh de réir mar is gá.

ABMW0084RU19
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Cad é a chiallaíonn an comhartha seo?
Mala ghéar sa bhóthar romhat- mar shampla, droichead 
dronnach.

Tugann an comhartha seo rabhadh luath duit go bhfuil dronn sa 
bhóthar. Ba chóir duit do luas a athrú de réir mar is gá.

ABMW0085R

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Log nó claonas géar romhat.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhfuil log nó claonas 
sa bhóthar romhat a d’fhéadfadh a bheith ceilte agus a d’fhéadfadh 
do radharc ar thrácht i do choinne a dhéanamh doiléir. Ba cheart duit 
do luas a mhoilliú dá réir sin agus a thuiscint go bhfuil scoitheadh 
contúirteach sna limistéir seo.

ABMW0086RU19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Sraith uchtóg nó log romhat.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhfuil sraith uchtóg nó 
log romhat. Bí réidh chun do luas a laghdú de réir mar is gá.

ABMW0087RU19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Bóthar sleamhain romhat.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhféadfadh contúirt a 
bheith ag baint le dromchlaí bóthair sleamhain romhat.

ABMW0088U19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Cé, canáil nó abhainn neamhchosanta romhat.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhfuil limistéar uisce 
neamhchosanta romhat. Ba cheart duit a bheith cúramach mar go 
bhfuil sé dainséarach. 

ABMW0089RU19
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Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Scoil romhat.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhfuil scoil romhat. Ba 
cheart duit do luas a athrú de réir mar is gá mar go bhféadfadh páistí a 
bheith sa limistéar seo.

ABMW0091RU19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Páistí scoile ag trasnú romhat.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhféadfadh go mbeadh 
páistí scoile ag trasnú an bhóthair romhat, moilligh más gá agus bí 
réidh le stopadh.

ABMW0092U19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Páistí scoile ag trasnú romhat.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhféadfadh go mbeadh 
páistí scoile ag trasnú an bhóthair romhat, moilligh más gá agus bí réidh 
le stopadh.

ABMW0093U19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Soilse tráchta romhat.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhfuil acomhal á rialú 
ag soilse tráchta romhat. Bíonn an comhartha seo le fáil de ghnáth i 
limistéir nuair nach gá go mbeadh na soilse le feiceáil ag tiománaithe 
píosa roimh ré – i ndiaidh cor sa bhóthar, mar shampla.

ABMW0090RU19

Céard a chiallaíonn na comharthaí seo le chéile?
Fainic páistí ag trasnú.

Bíonn na comharthaí seo ar taispeáint i limistéir chónaithe de ghnáth, 
agus tugann siad luathrabhadh duit go bhféadfadh páistí a bheith ag 
trasnú romhat. Ba cheart leanúint ar aghaidh go cúramach agus a 
bheith réidh le stopadh to tobann.

ABMW0094U19
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Cad é a chiallaíonn an comhartha seo?
Capaill agus capaillíní faoi thionlacan romhat.

Tugann an comhartha seo rabhadh luath duit go bhféadfadh capaill a 
bheith ar an mbóthar romhat. Ba chóir duit aird mar is cuí a léiriú ar 
chapaill agus a marcaigh.

ABMW0095R

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
D’fhéadfadh go mbeadh eallach nó ainmhithe feirme 
romhat.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhféadfadh eallach nó 
ainmhithe feirme eile a bheith ar an mbóthar romhat. Moilligh síos más 
gá agus bí réidh le stopadh.

ABMW0096U19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
D’fhéadfadh go mbeadh caoirigh romhat.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhféadfadh go mbeadh 
caoirigh ar an mbóthar romhat. Moilligh síos más gá agus bí réidh le 
stopadh.

ABMW0097U19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Fianna nó ainmhithe fiáine romhat.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhféadfadh fianna 
nó ainmhithe fiáine eile a bheith ar an mbóthar. Bí réidh le moilliú nó 
stopadh go tobann más gá.

ABMW0098U19

Cad é a chiallaíonn an comhartha seo?
Trasrian coisithe romhat.

Tugann an comhartha seo rabhadh luath duit go bhfuil trasrian coisithe 
romhat. Ba chóir duit a bheith ar an airdeall agus a bheith réidh le 
stopadh.

ABMW0100R
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Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Tollán romhat.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhfuil tollán romhat. 
Ba cheart go dtuigfeadh tú na nósanna imeachta atá le leanúint nuair a 
théann tú isteach i dtollán – lena n-áirítear fanacht achar sábháilte ón 
bhfeithicil romhat nó do spéaclaí gréine a bhaint díot.

ABMW0101RU19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Baol go mbeadh carraigeacha ag titim romhat.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhfuil baol ann go 
dtitfeadh carraigeacha agus smionagar eile ar an mbóthar. Tiomáin go 
cúramach.

ABMW0102RU19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
D’fhéadfadh go mbeadh aerárthaí ag eitilt go híseal.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhféadfadh aerárthaí 
ag eitilt go híseal a bheith sa limistéar seo. D’fhéadfadh aerárthaí ag 
eitilt go híseal cur isteach ar thiománaí mar gheall ar thorann ard a 
bheith le cloisteáil go tobann.

ABMW0103RU19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Ní mór do thiománaí tiomáint ar thaobh na láimhe clé.

Bíonn an comhartha seo ar taispeáint de ghnáth i limistéir ina 
bhféadfadh turasóirí a bheith ag taisteal agus meabhraíonn sé do 
thiománaithe tiomáint ar thaobh na láimhe clé. Bíonn na comharthaí 
seo le fáil thart ar aerfoirt agus calafoirt farantóireachta de ghnáth.

ABMW0104RU19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Crosaire trambhealaigh romhat.

Tugann an comhartha seo luathrabhadh duit go bhfuil crosaire 
trambhealaigh romhat. Ba cheart go mbeadh tú réidh le stopadh agus 
an tslí a ghéilleadh don tram, más gá.

ABMW0105RU19
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Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Oibreacha bóthair romhat.

Cuireann an comhartha rabhaidh seo in iúl duit go bhfuil oibreacha 
bóthair romhat. Ba cheart duit a bheith cúramach agus airdeallach ar 
athrú ar dhromchla an bhóthair, agus innealra agus oibrithe bóthair, 
fad is atá tú ag druidim leis na hoibreacha bóthair.

ABMW0115U19

Cad é a chiallaíonn an comhartha seo?
Dromchla corrach romhat.

Cuireann an comhartha oibreacha bóthair seo in iúl duit go bhfuil 
dromchla corrach romhat agus gur chóir a bheith san airdeall agus tú 
ag druidim leis.

ABMW0116

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Bóthar sleamhain.

Cuireann an comhartha rabhaidh oibreacha bóthair seo in iúl duit go 
bhfuil an dromchla romhat sleamhain mar gheall ar láib nó smionagar 
agus go bhfuil an baol sciorrtha níos mó.

ABMW0117RU19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Bóthar ag cúngú ón taobh clé.

Cuireann an comhartha rabhaidh seo in iúl duit go bhfuil oibreacha 
bóthair romhat áit a bhfuil an bóthar ag cúngú ón taobh clé, rud a 
chruthaíonn guais fhéideartha.

ABMW0118RU19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Bóthar ag cúngú ón taobh deas.

Áit a bhfuil oibreacha bóthair romhat, cuireann an comhartha rabhaidh 
seo in iúl duit go bhfuil an bóthar ag cúngú ón taobh deas, rud a 
chruthaíonn guais fhéideartha.

ABMW0119RU19
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Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Bóthar ag cúngú ar an dá thaobh.

Cuireann an comhartha rabhaidh oibreacha bóthair seo in iúl duit 
go gcúngaíonn an bóthar ar an dá thaobh, rud a chruthaíonn guais 
fhéideartha. Bí réidh le moilliú agus tiomáin go fíorchúramach.

ABMW0120RU19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Fear bratacha romhat.

Cuireann an comhartha rabhaidh oibreacha bóthair seo in iúl duit go 
bhfuil an sruth tráchta romhat á rialú de láimh ag fear bratacha. Bí san 
airdeall agus lean na treoracha a thugann an fear bratacha. 

ABMW0121RU19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Soilse tráchta sealadacha romhat.

Cuireann an comhartha rabhaidh oibreacha bóthair seo in iúl duit go 
bhfuil soilse tráchta sealadacha in úsáid romhat. Ba cheart duit a bheith 
réidh le moilliú, lean ar aghaidh go cúramach agus tabhair aird ar an 
gcomhartha a thaispeántar.

ABMW0122RU19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Trácht dhá threo.

Cuireann an comhartha rabhaidh seo in iúl duit go mbeidh trácht dhá 
threo i bhfeidhm le linn oibreacha bóthair. Lean ort ag tiomáint go 
fíorchúramach. 

ABMW0123U19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Lána neastaoibh an dá cheann dúnta.

Cuireann an comhartha rabhaidh oibreacha bóthair seo in iúl duit 
go bhfuil an lána neastaoibh (taobh clé) dúnta romhat. Má tá tú sa 
lána seo beidh ort gluaiseacht go dtí an lána taobh deas nuair atá sé 
sábháilte é sin a dhéanamh.

ABMW0124RU19
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Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Lána neastaoibh na dtrí gcinn dúnta.

Cuireann an comhartha rabhaidh oibreacha bóthair seo in iúl duit go 
bhfuil lána neastaoibh (taobh clé) na dtrí cinn dúnta romhat. Más sa 
lána seo atá tú beidh ort gluaiseacht go dtí an lána sa lár nuair atá sé 
sábháilte é sin a dhéanamh.

ABMW0125RU19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Lána taobh deas dúnta romhat.

Cuireann an comhartha rabhaidh oibreacha bóthair seo in iúl duit 
go bhfuil lána taobh deas na dtrí cinn dúnta romhat. Ba cheart go 
dtuigfeadh tiománaithe sna lánaí taobh deas nó láir go bhféadfadh 
trácht a bheith ag cumasc ón taobh deas.

ABMW0127RU19

Céard a chiallaíonn na comharthaí seo le chéile?
Críoch le malairt slí.

Cuireann an dá chomhartha seo le chéile in iúl go bhfuil críoch le malairt 
slí. 

ABMW0134U19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Ba cheart do thrácht trasnú ar ais go dtí an lána ar chlé 
romhat.

Cuireann an comhartha rabhaidh oibreacha bóthair seo in iúl duit go 
bhfillfidh cúrsa an bhóthair ar chlé romhat. Bíonn sé seo le feiceáil de 
ghnáth i ndiaidh stráice ina raibh an trácht curtha ar mhalairt slí go dtí 
lána ar thaobh na láimhe deise.

ABMW0135RU19
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Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Ba cheart don trácht trasnú chuig an lána ar thaobh na 
láimhe deise romhat.

Cuireann an comhartha rabhaidh oibreacha bóthair seo in iúl duit go 
bhfillfidh cúrsa an bhóthair ar dheis romhat. 

ABMW0136RU19

Cad é a chiallaíonn an comhartha seo?
Tús an eáriomaire nó an bhaic.

Tugann an comhartha oibreacha bóthair seo rabhadh duit go scarfaidh 
an trácht ina dhá bhealach chun bac a sheachaint.

ABMW0137R

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Críoch le lárthearmann nó bac lárnach.

Cuireann an comhartha rabhaidh oibreacha bóthair seo in iúl duit go 
bhfillfidh trácht a bhí scartha ag an lárthearmann nó ag bac roimhe seo 
ar thrácht dhá threo.

ABMW0138RU19

Cad é a chiallaíonn an comhartha seo?
Ciúnna tráchta dóchúil romhat.

Tugann an comhartha oibreacha bóthair seo rabhadh duit go bhféadfadh 
scuainí tráchta a bheith romhat, mar gheall ar shoilse tráchta 
sealadacha b’fhéidir. Lean ort go cúramach.

ABMW7

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?
Dromchla neamhchothrom.

Tugann an comhartha oibreacha bóthair seo rabhadh duit go bhféadfadh 
go mbeadh dromchla an bhóthair neamhchothrom, mar gheall ar 
athdhromchlú cuid de lána b’fhéidir. Lean ort go cúramach.

ABMW8U19
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Fórsaí atá ag gníomhú ar an bhfeithicil
Cén tionchar a bhíonn ag tiomáint ar ardluas ar ghreim bóthair feithicle?

Laghdaítear cumas greim bóthair na feithicle.

Bíonn tionchar ag tiomáint ar luas ard ar ghreim bóthair. Ar ardluas laghdaíonn an t-aer-
shreabh faoin roth an greim ar an mbóthar agus nuair atá tú ag druidim le cor nó le cúinne, 
bíonn sé níos deacra treo a athrú mar gheall ar mhóiminteam na feithicle.

ABMW0405R

Cén tionchar a bhíonn ag iompar ualaigh ar chumas coscánaithe 
feithicle?

Méadaíonn sé an fad a theastaíonn le stopadh.

Nuair a bhíonn feithicil atá ag iompar ualaigh á tiomáint, ní mór don tiománaí a thuiscint go 
méadóidh na fórsaí ag gníomhú ar an bhfeithicil an fad a theastaíonn le stopadh. Ba cheart 
don tiománaí é seo a chur san áireamh trí an fad ón bhfeithicil roimhe/roimpi a mhéadú.

ABMW0430RU19

Teagmhais agus Imbhuailtí
Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh nuair atá baint aige le 
teagmhas - níor gortaíodh aon duine ach tá baol nó bac á chruthú ag na 
feithiclí ar an mbóthar?

Bí cúramach nuair a bhíonn feithiclí damáistithe á mbogadh agus déan 

gach iarracht rabhadh a thabhairt do thrácht eile.

I gcás imbhuailte nach gortaítear aon duine dá thoradh agus nach ndéantar ach 
miondamáiste do na feithiclí, ba cheart na feithiclí a bhogadh go taobh an bhóthair lena 
chinntiú nach gcruthaíonn siad bac nó nach gcuireann siad úsáideoirí eile bóithre i mbaol.

ABMW0611RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má bhíonn baint aige le 
teagmhas nach ndéantar ach damáiste do mhaoin dá thoradh?

Níl sé riachtanach an teagmhas a thuairisciú do na Gardaí ar an gcoinníoll 

go bhfuil sé tuairiscithe d’úinéir na maoine.

Mura ndéantar damáiste ach do mhaoin amháin agus má tá Garda i láthair, ní mór é a 
thuairisciú do na Gardaí. Mura bhfuil Garda i láthair, ní mór an t-úinéir nó an duine atá i 
bhfeighil na maoine a chur ar an eolas. Mura bhfuil ceachtar díobh i láthair ní mór an t-eolas 
cuí a chur ar fáil ag Stáisiún Gardaí chomh luath agus is féidir. 

ABMW0615RU19
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Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh nuair a ghortaítear duine in 
imbhualadh?

Ná bog an t-íospartach ach amháin má tá baol dóiteáin nó tuilleadh 

gortaithe ann.

Ná bog duine gortaithe ag láthair imbhuailte riamh ach amháin má tá baol dóiteáin nó 
tuilleadh gortaithe ann. D’fhéadfá duine gortaithe a ghortú tuilleadh trí é a bhogadh. Is iad 
na daoine oilte na daoine is fearr a thuigeann conas freastal ar dhaoine gortaithe. Glaoigh ar 
na seirbhísí éigeandála (999 nó 112) nó cinntigh go bhfuil duine éigin eile tar éis glaoch orthu.

ABMW0616RU19

Cén cineál dí ba cheart a thabhairt do dhuine a gortaíodh in imbhualadh?

Níor cheart deoch ar bith a thabhairt.

Níor cheart aon rud a thabhairt le hól do dhuine a gortaíodh in imbhualadh, mar go bhféadfaí 
é a thachtadh. Go hidéalach, ba cheart dul i gcomhairle le daoine oilte roimh fhreastal ar 
dhuine gortaithe. Glaoigh ar na seirbhísí éigeandála (999 nó 112) nó cinntigh go bhfuil duine 
éigin eile tar éis glaoch orthu.

ABMW0617RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh chun cabhair a thabhairt do 
dhuine atá gan aithne gan urlabhra tar éis imbhuailte?

Leag blaincéad nó cóta mór ar an duine chun iarracht a dhéanamh é/í a 

choinneáil te.

Má tá duine gan aithne gan urlabhra i ndiaidh imbhuailte, ba cheart do thiománaí iarracht a 
dhéanamh an duine sin a choinneáil te trí bhlaincéad nó cóta mór a leagan air/uirthi go dtí go 
dtagann na seirbhísí éigeandála. Cuir glaoch ar na seirbhísí éigeandála (999 nó 112) nó déan 
cinnte de gur chuir duine eile glaoch orthu.

ABMW0618RU19

Cé leis ar chóir teagmháil a dhéanamh nuair a ghortaítear duine in 
imbhualadh?

Na seirbhísí éigeandála.

Má bhíonn tú i dtuairt inar gortaíodh duine, déan teagmháil leis na seirbhísí éigeandála 
láithreach ar 112 nó 999. Is iad na daoine oilte na daoine is fearr a thuigeann conas freastal ar 
dhaoine gortaithe.

ABMW0621R
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Má bhíonn baint ag tiománaí le himbhualadh tromchúiseach le tiománaí 
gan árachas, agus nach ngortaítear aon duine, cé dó ar cheart an 
t-imbhualadh a thuairisciú?

Cuideachta árachais an tiománaí agus na Gardaí.

Má bhíonn baint agat le himbhualadh tromchúiseach, ba cheart duit i gcónaí é a thuairisciú 
do na Gardaí agus do do chuideachta árachais féin.

ABMW0623RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má bhíonn baint aige le 
himbhualadh le feithicil eile nach ngortaítear aon duine ann?

Tabhair na sonraí ábhartha ar fad don tiománaí eile.

Má bhíonn baint agat le himbhualadh le feithicil eile nach ngortaítear aon duine ann, ba 
cheart duit na sonraí ábhartha go léir a thabhairt don tiománaí eile - lena n-áirítear ainm, 
seoladh, uimhir chláraithe, déantús agus déanamh, agus na sonraí árachais ar fad.

ABMW0624RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má thagann sé ar láthair 
imbhuailte a bhaineann le feithicil a bhfuil ábhair ghuaiseacha á 
n-iompar inti?

Seas siar agus cuir fios ar na seirbhísí éigeandála

Má thagann tiománaí ar láthair imbhuailte lena bhfuil baint ag feithicil a bhfuil ábhair 
ghuaiseacha á n-iompar inti, ba cheart dó seasamh siar ón láthair. Glaoigh ar na seirbhísí 
éigeandála ar 999 nó 112 agus tabhair an méid eolais agus is féidir dó faoi na lipéid mharcála 
atá ar an bhfeithicil. Ba cheart duit rabhadh a thabhairt d’úsáideoirí eile bóithre faoin mbaol 
freisin. Tabhair deis do na seirbhísí éigeandála aon duine a tharrtháil más gá.

ABMW0625RU19
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Soilse
Cén fáth a mbaineann tábhacht lena chinntiú go bhfuil ceannsoilse na 
feithicle ailínithe i gceart?

Chun cur ar chumas an tiománaí a bheith in ann rudaí a fheiceáil i gceart.

Ba cheart do thiománaí a chinntiú go bhfuil a cheannsoilse ailínithe i gceart ionas nach 
mbeidh tiománaithe atá ag teacht ina choinne á ndalladh agus go mbeidh siad féin in ann 
rudaí a fheiceáil i gceart.

ABMW0633RU19

Cén éifeacht a d’fhéadfadh a bheith ag ceannsoilse nach bhfuil ailínithe i 
gceart?

D’fhéadfadh siad dallrúchán a chur ar thiománaí ag teacht i do choinne.

Ba chóir do thiománaí a chinntiú go bhfuil a c(h)eannsoilse ailínithe i gceart ionas nach 
mbeidh tiománaithe ata ag teacht ina c(h)oinne á ndallrú agus go mbeidh sé nó sí féin ábalta 
feiceáil i gceart.

ABMW0635R

Go ginearálta, cé chomh minic ba cheart soilse feithicle a sheiceáil?

Gach lá roimh thiomáint.

Tá tiománaí freagrach as ródacmhainneacht a fheithicle agus ba cheart dó í a sheiceáil gach 
lá roimh thiomáint. I measc na seiceálacha ba cheart don tiománaí a chinntiú go bhfuil na 
soilse ar fad glan agus ag obair i gceart.

ABMW0636RU19

Cén tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag lionsa briste ar cheannsoilse?

Féadfaidh sé an bíoma a laghdú agus a chur as a riocht.

Tá tiománaí freagrach as ródacmhainneacht a f(h)eithicle agus ba cheart dó/di an 
ródacmhainneacht a sheiceáil go rialta. I measc na seiceálacha ba cheart don tiománaí 
a dhéanamh tá a chinntiú go bhfuil na soilse ar fad ag obair i gceart. Má aimsíonn an 
tiománaí lochtanna sna soilse, cosúil le lionsa briste, ba cheart na lochtanna a dheisiú nó a 
athsholáthar a luaithe agus is féidir.

ABMW0637RU19

An bhfuil sé ceadaithe feithicil a thiomáint ar bhóthar poiblí nuair nach 
bhfuil na soilse coscáin ag obair?

Níl, níl sé ceadaithe riamh.

Ní mór do thiománaí a chinntiú i gcónaí go bhfuil soilse coscáin a fheithicle glan agus ag 
obair i gceart roimh thiomáint ar bhóthar poiblí. Ná tiomáin feithicil riamh mura bhfuil na 
soilse coscáin ag obair i gceart.

ABMW0642RU19
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Céard a chiallaíonn an solas seo?

Níl an cadhnra ag luchtú.

Má lastar solas rabhaidh an chadhnra nuair a bhíonn an tiománaí ag tiomáint, ciallaíonn sé 
go bhfuil fadhb éigin le córas luchtaithe leictrigh na feithicle agus nach bhfuil an cadhnra 
á luchtú i gceart. Ba cheart don tiománaí a chinntiú go gcuireann duine gairmiúil é seo ina 
cheart. Tá sé tábhachtach go dtuigfeadh tiománaí an méid a chiallaíonn soilse guaise a f(h)
eithicle. Tá eolas ina leith seo le fáil i lámhleabhar na feithicle. 

ABMW0643RU19

Céard a chiallaíonn an solas seo?

Tá na ceannsoilse ardléis casta air.

Tá soilse rabhaidh i ngach feithicil chun aird an tiománaí a tharraingt ar rudaí éagsúla. 
Lasann an solas seo nuair atá do cheannsoilse lánléis ar siúl. Tá sé tábhachtach go dtuigfeadh 
tiománaí céard a chiallaíonn na soilse guaise ar a fheithicil. Tá an t-eolas cuí le fáil i 
lámhleabhar na feithicle. 

ABMW0644RU19

Céard a chiallaíonn an solas seo?

Leibhéal íseal d’ola innill.

Má lastar solas rabhaidh na hola innill, ciallaíonn sé go bhfuil leibhéal/brú na hola innill tite. 
Níor cheart duit an fheithicil a thiomáint go dtí go réitítear an fhadhb. Má lastar an solas 
fad is atá an tiománaí ag tiomáint, ba cheart dó/di tarraingt isteach in áit shábháilte chomh 
luath agus is féidir. Tá sé tábhachtach go dtuigfeadh tiománaí an méid a chiallaíonn soilse 
guaise a f(h)eithicle. Tá eolas ina leith seo le fáil i lámhleabhar na feithicle. 

ABMW0645U19

Céard a chiallaíonn an solas seo?

Treotháscaire casta air.

Bíonn soilse rabhaidh i ngach feithicil chun d’aird a dhíriú ar rudaí éagsúla. Cuireann an 
solas seo in iúl duit go bhfuil an treotháscaire casta air. Má tá an solas ar siúl tar éis na 
hionramhála a dhéanamh, cealaigh é ionas nach gcuirfidh tú úsáideoirí bóthair eile amú. Tá 
sé tábhachtach go dtuigfeadh tiománaí an méid a chiallaíonn soilse guaise a f(h)eithicle. Tá 
eolas ina leith seo le fáil i lámhleabhar na feithicle. 

ABMW0646RU19
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Conas a bhíonn acmhainn iomlán iompartha ualaigh feithicle ar eolas ag 
tiománaí?

Trí thagairt a dhéanamh do shonraíocht dhéantúsóir na feithicle.

Is é Ollmheáchan Ceaptha Feithicle an téarma a úsáideann déantúsóirí chun cur síos a 
dhéanamh ar mheáchan na feithicle móide an t-ualach uasta a bhfuil an fheithicil deartha 
lena iompar. Ní mór go dtuigfeadh tiománaithe an acmhainn iompair atá ag a bhfeithicil féin. 
Má dhéantar d’fheithicil a ró-ualú beidh sé níos deacra an fheithicil a choinneáil faoi smacht, 
agus is cion é.

ABMW0628RU19

Cad air a bhfuil uasacmhainn tarraingthe ceadaithe feithicil bunaithe?

Sonraíochtaí an déantúsóra.

Tá an t-uasmheáchan is féidir le d’fheithicil a tharraingt go sábháilte sonraithe ag an 
déantúsóir, agus de ghnáth bíonn sé sonraithe i lámhleabhar an tiománaí, agus i gcásanna 
áirithe ar phláta atá ceangailte ar an bhfeithicil. Is é seo an teorainn tarraingthe atá sábháilte 
don fheithicil agus níor chóir duit í a shárú.

ABMW0629U19

Cén tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag rólódáil feithicle ar a greim ar an 
mbóthar?

D’fhéadfadh sé a bheith níos deacra an fheithicil a rialú mar gheall ar an 

ualach.

Má dhéantar d’fheithicil a ró-ualú beidh sé níos deacra an fheithicil a rialú. Ná déan dearmad: 
is cion é feithicil a ró-ualú.

ABMW0630U19

Cén tionchar a bheadh ag ró-ualú feithicle ina bhfuil paisinéirí nó earraí?

Laghdófaí cumas an tiománaí an fheithicil a rialú.

Má ró-ualaíonn tú d’fheithicil beidh sé níos deacra an fheithicil a rialú, agus méadófar an baol 
imbhuailte

ABMW0631RU19

Cén tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag ualach dáilte go neamhchothrom 
ar fheithicil?

D’fhéadfadh go n-éireodh an fheithicil neamhchobhsaí nuair a bheadh an 

fheithicil á casadh.

Nuair a bhíonn feithicil á lódáil agat ba cheart duit a chinntiú go ndáiltear an t-ualach go 
cothrom. D’fhéadfadh ualach dáilte go neamhchothrom meáchanlár na feithicle a athrú agus 
d’fhéadfadh go mbeadh tionchar aige seo ar an gcoscánú agus ar an stiúradh.

ABMW0632RU19
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Cé acu de na ráitis seo a leanas atá fíor maidir le brú na mbonn agus 
tiomáint ar mhótarbhealach?

Ba cheart don tiománaí a chinntiú go bhfuil brú na mbonn ceart, ar aon 

dul le moltaí an déantóra.

Ba cheart don tiománaí a chinntiú go bhfuil brú na mbonn ar a fheithicil ceart i gcónaí.  
Tá tábhacht ar leith ag baint le brú na mbonn nuair a bhítear ag taisteal achair fhada, ar 
mhótarbhealaí agus ar ardluas.

ABMW0487RU19

Conas a bheadh a fhios ag tiománaí nach raibh bolgán sholas an choscáin 
ag obair?

Trí sheasamh ag cúl na feithicle agus féachaint ar an solas fad is a bhrúnn 

duine éigin eile troitheán an choscáin.

Ionas go mbeidh a fhios ag tiománaí go bhfuil na cúlsoilse coscáin ag obair i gceart, ba cheart dó/
di seasamh ag cúl na feithicle agus a sheiceáil an dtagann na soilse coscáin ar siúl nuair a bhrúnn 
duine éigin eile na coscáin.

ABMW0640RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má fheiceann sé solas 
rabhaidh córais ar dheais a fheithicle le linn dó a bheith ag tiomáint?

Stop agus seiceáil an fhadhb.

Má fheiceann tú solas rabhaidh córais le linn duit a bheith ag tiomáint, ba cheart duit 
stopadh in áit shábháilte chomh luath agus is féidir agus an fhadhb a fhiosrú roimh 
chinneadh a dhéanamh maidir le céard ba cheart duit a dhéanamh. Tá sé tábhachtach go 
dtuigfeadh tiománaí céard a chiallaíonn na soilse guaise ar a fheithicil. Tá an t-eolas cuí le fáil 
i lámhleabhar na feithicle. 

ABMW0650RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má fheiceann sé solas 
rabhaidh córais dearg ar dheais a fheithicle?

Stop agus fiosraigh an chúis.

Má fheiceann tú solas rabhaidh córais dearg le linn duit a bheith ag tiomáint, ba cheart 
duit stopadh in áit shábháilte chomh luath agus is féidir agus an fhadhb a fhiosrú roimh 
chinneadh a dhéanamh maidir le céard ba cheart duit a dhéanamh. Tá sé tábhachtach go 
dtuigfeadh tiománaí céard a chiallaíonn na soilse guaise ar a fheithicil. Tá an t-eolas cuí le fáil 
i lámhleabhar na feithicle. 

ABMW0651RU19
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Cén aidhm atá leis na frithchaiteoirí dearga ag cúl feithicle?

Frithchaitheann siad solas san oíche lena chur in iúl d’úsáideoirí eile 

bóithre go bhfuil an fheithicil ann.

Tá frithchaiteoirí dearga ar mhótarfheithiclí lena chinntiú gur féidir le húsáideoirí eile bóithre 
iad a fheiceáil go héasca. Ba cheart do thiománaithe a chinntiú go bhfuil frithchaiteoirí glan, 
slán agus iad a sheiceáil trí sholas a lonrú orthu lena chinntiú go bhfuil siad ag obair go 
héifeachtach. Le linn a bheith ag tiomáint, ba cheart do thiománaithe a bheith cúramach mar 
go bhféadfadh frithchaiteoirí dearga a thabhairt le fios go bhfuil feithiclí páirceáilte/ina stad 
nó feithiclí atá ag gluaiseacht romhat.

ABMW0652RU19

Má thugann tiománaí faoi deara, agus é/í ag tiomáint, go bhfuil 
cumhacht an innill níos ísle ná mar is gnáth, céard ba cheart dó/di a 
dhéanamh?

A chinntiú go seiceálann meicneoir inniúil an fheithicil.

Má thugann an tiománaí faoi deara nach bhfuil dóthain cumhachta ag feithicil le linn dó/
di a bheith ag tiomáint, d’fhéadfadh go mbeadh roinnt fadhbanna aige/aici, e.g. easpa 
cumhachta le linn scoite. Ba cheart don tiománaí deis a thabhairt do dhuine inniúil an 
fheithicil a sheiceáil a luaithe agus is féidir mar go bhféadfadh roinnt cúiseanna a bheith leis a 
d’fhéadfadh éirí níos measa. 

ABMW0664RU19

Le linn a bheith ag tiomáint, tugann tiománaí boladh láidir breosla faoi 
deara. Céard ba cheart dó a dhéanamh?

Stop in áit shábháilte agus fiosraigh an scéal.

Go hiondúil, is comhartha é boladh láidir breosla go bhfuil rud éigin mícheart, agus ba cheart 
do thiománaithe stopadh agus an scéal a fhiosrú chomh luath agus is féidir. D’fhéadfadh go 
mbeadh peitreal atá ag sileadh nó ag cur thar maoil contúirteach mar go bhfuil sé chomh 
hindóite sin, agus d’fhéadfadh díosal atá ag sileadh an bóthar a dhéanamh an-sleamhain.

ABMW0672RU19

Le linn a bheith ag tiomáint, tugann an tiománaí faoi deara go bhfuil an 
solas dearg le feiceáil ar thomhsaire teochta na feithicle. Céard ba cheart 
dó a dhéanamh?

Stop in áit shábháilte agus fiosraigh an scéal.

Tá soilse rabhaidh agus tomhsairí éagsúla feistithe in go leor feithiclí. Ciallaíonn solas 
rabhaidh nó crios dearg ar thomhsaire teochta go bhfuil an t-inneall ag tosú ag róthéamh 
agus nár cheart an fheithicil a thiomáint go dtí go réitítear an fhadhb. Féach ar lámhleabhar 
na feithicle le haghaidh tuilleadh eolais agus treorach nó faigh comhairle ó dhuine inniúil.

ABMW0677RU19
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Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má thugann sé faoi deara go 
bhfuil gal ag teacht ó urrann an innill?

Stop in áit shábháilte agus fiosraigh an chúis.

Má thugann tiománaí faoi deara go bhfuil gal ag teacht ó urrann an innill, ba cheart dó 
stopadh in áit shábháilte agus an chúis a fhiosrú nuair atá an t-inneall fuaraithe. Ná bain 
caipín radaitheora nó umair chinn nuair a bhíonn an t-inneall te. Is comhartha é gal ag éirí 
ón inneall go bhfuil an t-inneall ag róthéamh agus nár cheart leanúint ar aghaidh leis an 
bhfeithicil a thiomáint. Féach ar lámhleabhar na feithicle le haghaidh tuilleadh eolais agus 
treorach nó faigh comhairle ó dhuine inniúil.

ABMW0678RU19

Má thugann tiománaí faoi deara go bhfuil tionchar ag meirg ar 
chomhpháirteanna struchtúracha dá fheithicil, céard ba cheart dó a 
dhéanamh?

Iad a dheisiú i siopa deisiúcháin inniúil.

Le himeacht ama d’fhéadfadh go mbeadh tionchair éagsúla ag meirg ar fheithiclí. Ba cheart 
do thiománaithe a bhfeithiclí a scrúdú go tréimhsiúil agus má thugann siad comharthaí 
meirge faoi deara ba cheart dóibh measúnú a dhéanamh ar a bhfeithicil agus an fheithicil a 
dheisiú más gá ionas nach ndéanfar tuilleadh damáiste di. Má tá struchtúr feithicle lagaithe 
d’fhéadfadh go mbeadh iarmhairtí tromchúiseacha le tabhairt faoi deara má tharlaíonn 
imbhualadh. 

ABMW0680RU19

Tar éis roth a athrú ar fheithicil, cé acu de na rudaí seo a leanas ba cheart 
a sheiceáil go luath ina dhiaidh sin?

Na rothchnónna.

 } I ndiaidh roth a athrú ar fheithicil moltar na rothchnónna a sheiceáil i ndiaidh tréimhse 

ghearr lena chinntiú go bhfuil siad fós daingnithe i gceart.

ABMW0694RU19

Go ginearálta, cé chomh minic ba cheart do thiománaí brú na mbonn ar 
fheithicil a sheiceáil?

Go rialta.

Tá freagracht dhlíthiúil ar thiománaithe a chinntiú go bhfuil a bhfeithiclí ródacmhainneach. 
Chun é sin a dhéanamh, ba cheart dóibh seiceálacha rialta, go seachtainiúil agus go 
tréimhsiúil, a dhéanamh lena n-áirítear brú na mbonn a sheiceáil go seachtainiúil. 
D’fhéadfadh go mbeadh boinn nach bhfuil teannta i gceart mar bhonn le neamhchobhsaíocht 
feithicle, caitheamh bonn míchothrom agus achair stoptha níos faide.

ABMW0696RU19
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Céard é an phríomhchúis lena chinntiú go bhfuil brú na mbonn ceart?

Cabhrú leis an ngreim bóthair is fearr agus is féidir a chinntiú.

Sonraíonn déantóir na feithicle an brú ceart do na boinn ar fheithicil. Is é seo an brú a 
mbíonn an greim bóthair is fearr agus an coscánú agus ídiú breosla éifeachtach dá thoradh. 
Sonraíonn déantóirí áirithe brúnna difriúla do na boinn chúil agus thosaigh.

ABMW0697RU19

D’fhéadfadh locht ar cén chomhpháirt a bheith mar chúis le caitheamh 
míchothrom nó iomarcach bonn?

Crochadh.

Má tá crochadh caite ar fheithicil, d’fhéadfadh go mbeadh sé mar chúis le caitheamh 
míchothrom nó iomarcach boinn. Má thugann tiománaithe faoi deara go bhfuil a mboinn 
caite go neamhchothrom, ba cheart dóibh an chúis atá leis sin a fhiosrú agus a chinntiú go 
ndeisíonn duine inniúil an fhadhb.

ABMW0698RU19

D’fhéadfadh tiomáint ar bhoinn nach bhfuil sách teannta tionchar a imirt 
ar cén rud?

Ídiú breosla.

Bíonn tionchar diúltach ag brú bonn mícheart ar go leor córas feithicle, lena n-áirítear 
coscáin, crochadh agus stiúradh. D’fhéadfadh go háirithe go mbeadh ídiú breosla feithicle á 
mhéadú mar gheall ar bhoinn nach bhfuil sách teannta. Seiceáil brú na mbonn go rialta agus 
cinntigh go bhfuil siad teannta de réir mholtaí an déantóra. 

ABMW0699RU19

Cén uair ba cheart brú na mbonn a sheiceáil?

Nuair a bhíonn na boinn fuar.

Ba cheart do thiománaithe brú na mbonn ina bhfeithiclí a sheiceáil uair sa tseachtain ar a 
laghad agus roimh thús a chur le haistear fada. Ar mhaithe le cruinneas, déan é seo nuair atá 
na boinn fuar agus úsáid tomhsaire iontaofa. Ba cheart boinn a theannadh i gcónaí de réir 
threoirlínte dhéantóir na feithicle, agus tá eolas ina leith le fáil i lámhleabhar na feithicle.

ABMW0700RU19
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I rith seiceáil sheachtainiúil, tugann tiománaí faoi deara go bhfuil roth 
tosaigh caite go dona. Céard ba cheart don tiománaí a dhéanamh?

Cuir bonn nua in áit an bhoinn atá caite.

Is iad na boinn an t-aon phointe teagmhála idir an fheithicil agus an bóthar, tá an limistéar 
teagmhála beag agus, má tá sé caite, ní bheidh greim ceart agus sábháilte idir na boinn 
agus an bóthar. Is fachtóir tábhachtach é caighdeán na mbonn ar fheithicil chomh fada is 
a bhaineann le cumas coinneála agus coscánaithe na feithicle. Ba cheart do thiománaithe 
a mboinn a sheiceáil go rialta agus má thugann siad faoi deara go bhfuil bonn caite go 
dona, ba cheart dóibh bonn nua a cheannach láithreach. Cé gurb é an teorainn dhlíthiúil 
maidir le doimhneacht tráchta boinn ar fhormhór na bhfeithiclí 1.6mm (1mm le haghaidh 
gluaisrothar), ba cheart do thiománaithe bonn nua a cheannach sula n-éiríonn bonn róchaite.

ABMW0702RU19

Cén tionchar a d’fhéadfadh a bheith ar bhoinn feithicle má bhuailtear 
colbha an bhóthair nó má théitear suas air?

D’fhéadfadh sé dochar a dhéanamh do na taobh-bhallaí.

Ba cheart do thiománaithe iarracht a dhéanamh gan an colbha a bhualadh nó dul suas ar 
an gcolbha mar go ndéanann sé damáiste do thaobh-bhallaí an bhoinn. D’fhéadfadh an 
bonn pléascadh níos déanaí mar gheall ar an damáiste. Má tharlaíonn sé seo ag ardluas 
d’fhéadfadh go gcaillfeadh an tiománaí smacht ar an bhfeithicil agus go mbeadh iarmhairtí 
contúirteacha aige. 

ABMW0703RU19

Céard a thugann snáithe caite ar imeall an taobh istigh de bhonn le fios?

D’fhéadfadh go mbeadh an t-ailíniú stiúrtha lochtach.

Má thugann tiománaí faoi deara go bhfuil an t-imeall taobh istigh de bhonn caite, 
d’fhéadfadh go mbeadh fadhb leis an ailíniú stiúrtha. D’fhéadfadh gur fadhb chontúirteach í 
seo, agus ba cheart do dhuine inniúil an fhadhb a chur ina cheart chomh luath agus is féidir. 
Mura ndéantar é sin, d’fhéadfadh an bonn pléascadh agus d’fhéadfaí smacht a chailleadh ar 
an bhfeithicil. 

ABMW0704RU19
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Maidir le boinn, céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh roimh thús a 
chur le haistear fada?

Seiceáil go bhfuil na boinn teannta ag an ngnáth-aerbhrú.

Tá sé tábhachtach brú na mbonn a sheiceáil roimh thús a chur le haistear fada mar go 
bhféadfadh go mbeadh tionchar diúltach ag aerbhrú mícheart ar go leor de chórais na 
feithicle, lena n-áirítear coscáin, stiúradh, crochadh agus ídiú breosla. Ba cheart boinn a 
theannadh i gcónaí de réir threoirlínte dhéantóir na feithicle, agus tá eolas ina leith le fáil i 
lámhleabhar na feithicle.

ABMW0706RU19

Céard iad na himthosca ina mbeadh an t-aerbhrú sna boinn á mhéadú ag 
tiománaí?

Nuair a bhíonn paisinéirí breise á dtabhairt ar aistear.

Roimh thús a chur le haistear le paisinéirí nó lóid bhreise, ba cheart do thiománaithe an 
t-aerbhrú a sheiceáil agus nuair a bhíonn na boinn á dteannadh acu, ba cheart dóibh brú bonn 
na feithicle a mhéadú de réir an bhrú bonn atá molta ag déantóir na feithicle. Tá an t-eolas 
seo le fáil i lámhleabhar dhéantóir na feithicle. 

ABMW0707RU19

Céard é an chúis is coitianta a bhíonn le stiúradh trom?

Boinn nach bhfuil sách teannta.

Is éard atá i gceist le stiúradh trom nuair a bhíonn ar an tiománaí níos mó iarrachta ná mar is 
gnách a dhéanamh chun an roth stiúrtha a chasadh, rud a d’fhéadfadh tarlú mar thoradh ar 
bhoinn nach bhfuil sách teannta. Seiceáil brú na mbonn ach bí airdeallach go bhféadfadh go 
mbeadh cúiseanna eile le stiúradh trom, cosúil le leibhéal íseal de leacht cumhachtstiúrtha. 
Faigh comhairle ó dhuine inniúil agus fiosraigh an deacracht láithreach. 

ABMW0714RU19
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TIOMÁINT SHÁBHÁILTE AGUS FHREAGRACH AR BHONN SÓISIALTA » TIOMÁINT AIRDEALLAÍ AGUS TUISCEANNA

Cén fáth go bhféadfadh sé a bheith 
contúirteach tiomáint ar shráid a bhfuil 
drochsholas uirthi?

D’fhéadfadh sé a bheith deacair coisithe 

atá ag trasnú i limistéar dorcha a fheiceáil.

Nuair a bhíonn tú ag tiomáint ar bhóthar ar a bhfuil drochsholas, is ceart a bheith níos 
cúramaí - d’fhéadfadh sé a bheith deacair úsáideoirí soghonta bóthair ar nós coisithe a 
fheiceáil. Is ceart duit a bheith réidh chun freagairt do chúinsí tráchta amach romhat a bheith 
ag athrú.

ABMW0262RU19

Cén fáth go bhféadfadh sé a bheith 
contúirteach tiomáint ar shráid le 
drochsholas.

D’fhéadfadh sé a bheith deacair feithiclí 

nach bhfuil lasta go maith a fheiceáil i 

limistéir dhorcha.

ABMW0263R

Céard ba cheart do thiománaí a 
dhéanamh má bhíonn sé/sí dallraithe 
ag soilse feithicle atá ag teacht ina c(h)
oinne?

Féachaint ar an imeall ar thaobh na láimhe 

clé (neastaobh) den bhóthar agus moilligh 

más gá.

Má bhíonn tú dallraithe ag soilse an tráchta atá ag teacht i do choinne, cas do shúile i dtreo 
thaobh na láimhe clé (neastaobh) den bhóthar. Más gá, stop agus lig do do shúile teacht 
chucu féin roimh leanúint ar aghaidh ag tiomáint.

ABMW0266RU19

Cathain is ceart comharthaí (mar shampla le treotháscairí) a thabhairt 
d’úsáideoirí bóthair eile?

Go soiléir agus in am tráth ionas go dtuigfidh úsáideoirí bóthair eile cad 

atá ar intinn agat.

Is bealach é comharthaí a thabhairt le hinsint d’úsáideoirí eile cad atá ar intinn agat a 
dhéanamh. Is ceart comhartha a thabhairt roimh bhogadh ar aghaidh, casadh ar dheis nó 
ar chlé, lánaí a athrú, scoitheadh, moilliú nó stopadh. Tabhair comhartha go soiléir agus in 
am tráth, agus cuimhnigh nach ionann comhartha a thabhairt agus ceart slí a bheith agat. 
D’fhéadfadh comharthaí déanacha mearbhall a chur ar úsáideoirí bóthair eile.

ABMW0341R
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AG TEACHT ÓN BHFEITHICIL NÓ AG TEACHT UIRTHI NÓ AG TUIRLINGT

An bhfuil cead ag tiománaí paisinéir a bhailiú nó a thuirlingt ar 
mhótarbhealach?

Ní cheadaítear do thiománaí riamh paisinéirí a bhailiú nó a thuirlingt ar 

mhótarbhealach.

Deartar mótarbhealaí ionas gur féidir le trácht gluaiseacht níos tapúla agus níos éasca. Tá 
sé mídhleathach agus contúirteach feithicil a stopadh ar aon chuid de mhótarbhealach ach 
amháin i gcás éigeandála nó nuair a chomharthaíonn Garda é sin a dhéanamh.

ABMW0489RU19

Ag teacht ón bhfeithicil nó ag teacht 
uirthi nó ag tuirlingt

Réamhghabháil agus Frithghníomhartha

Tugann tiománaí faoi deara, agus é nó 
í ag teacht gar do bhuachaill ar rothar 
do leanaí, go bhfuil slán fágtha ag an 
mbuachaill lena chara. Céard ba cheart 
don tiománaí a dhéanamh?

A bheith ar an airdeall mar go bhféadfadh 

an buachaill tosú ag rothaíocht nóiméad 

ar bith.

De bharr go mbíonn sé deacair iompar leanaí a thuar, ba chóir duit a bheith réidh i gcónaí 
freagairt d’athrú ar chúrsaí tráchta nó stopadh.

ABMW0223RU19

Cén rud ba chóir don tiománaí a bheith 
ullamh lena aghaidh sa chás seo?

D’fhéadfadh leanbh casadh ar 

ais chun an liathróid a bhailiú 

ón mbóthar.

De bharr go mbíonn sé deacair iompar leanaí a thuar, ba chóir duit a bheith réidh i gcónaí 
freagairt d’athrú ar chúrsaí tráchta agus a bheith réidh le stopadh.

ABMW0226RU19
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RÉAMHGHABHÁIL AGUS FRITHGHNÍOMHARTHA

Agus é nó í ag druidim le trasrian coisithe, 
cad ba chóir do thiománaí a dhéanamh sa 
chás seo?

Moilliú síos in am agus a bheith réidh le 

stopadh.

Nuair a bhíonn coisithe ar thrasrian síogach nó gar dó, ba chóir duit moilliú síos agus tú ag 
druidim leis agus a bheith réidh le stopadh chun deis a thabhairt do na coisithe dul trasna an 
bhóthair go sábháilte.

ABMW0227R

Cad ba chóir don tiománaí a dhéanamh 
má bhíonn leanaí ag súgradh ar imeall an 
bhóthair?

An luas a laghdú, tiomáint go cúramach 

agus a bheith réidh le coscánú.

De bharr go mbíonn sé deacair iompar leanaí a thuar, ba chóir duit a bheith réidh i gcónaí le 
gníomhú mar fhreagra ar athrú ar chúrsaí tráchta agus a bheith réidh le stopadh.

ABMW0232R

Cad ba chóir don tiománaí a bheith ar an 
airdeall faoi sa chás seo?

Daoine ag trasnú an bhóthair ar cúl an 

bhus.

Ba chóir duit an bóthar romhat a léamh i gcónaí agus a bheith réidh le freagairt do chúinse 
tráchta ar bith. Ba chóir duit a bheith ar an airdeall go bhféadfadh coisithe teacht amach 
ó chúl an bhus go háirithe. Sa chás seo ba chóir duit a bheith san airdeall ar choisithe ag 
déanamh ar an mbus. 

ABMW0236R

Tá an carr ar dhath an airgid ag dul thar 
an carr dearg atá páirceáilte, cad ba chóir 
don tiománaí a dhéanamh sa chás seo?

Luas a laghdú go suntasach agus a bheith 

réidh le stopadh.

Ba chóir duit an bóthar a léamh agus a bheith níos cúramaí agus tú ag tiomáint trí áit ina 
bhféadfadh leanaí a bheith ag súgradh. Nuair a thagann liathróid isteach sa bhóthar ba chóir 
duit ag bheith ag súil go bhféadfadh leanbh an liathróid a leanúint chun í a fháil.

ABMW0237R
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RÉAMHGHABHÁIL AGUS FRITHGHNÍOMHARTHA

Céard ba cheartdon tiománaí a bheith 
airdeallach air sa chás seo?

D’fhéadfadh an coisí an t-oileán tráchta a 

fhágáil gan aird a thabhairt ar an mbóthar.

Ba chóir duit a bheith airdeallach ar an mbóthar romhat agus a bheith ag súil leis go mbeidh 
breis coisithe ag siúl thart nuair a bhíonn an tram ag an stad.

ABMW0238RU19

Tá an tiománaí ag leanúint an dá fheithicil 
seo agus is mian leis nó léi scoitheadh - 
cad ba chóir don tiománaí smaoineamh 
air roimh scoitheadh anseo?

Níl raon radhairc an tiománaí sách maith 

le scoitheadh sábháilte a dhéanamh.

Ba chóir duit a chinntiú i gcónaí go bhfuil an bóthar amach romhat glan ionas go mbeidh 
achar sách fada ann le deis a thabhairt duit scoitheadh agus dul ar ais ar an taobh ceart den 
bhóthar gan iallach a chur ar aon úsáideoir bóthair eile luas nó bealach a athrú. Tá barr an 
chnoic róghar le deis a thabhairt do thiománaí scoitheadh go sábháilte, sa chás seo.

ABMW0239R

Cad ba chóir do thiománaí a bheith 
feasach faoi agus é nó í ag druidim 
le feithicil atá ag déanamh iarrachta 
páirceáil?

Go bhféadfaidh an fheithicil atá á páirceáil 

dul isteach sa bhóthar gan rabhadh.

Agus tú ag druidim le feithicil atá á páirceáil ar thaobh an bhóthair, ba chóir duit a bheith ar 
an airdeall gur dócha go bhfuil an tiománaí ag díriú isteach ar an bhfeithicil a pháirceáil agus 
nach dtabharfaidh sé/sí faoi deara, seans, go bhfuil siad ag dul amach ar an mbóthar chun an 
suíomh a cheartú.

ABMW0240R
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RÉAMHGHABHÁIL AGUS FRITHGHNÍOMHARTHA

Cén rud is mó ar chóir don tiománaí a 
bheith san airdeall air sa chás seo? 

D’fhéadfadh an coisí an bóthar a thrasnú 

go tobann os comhair na feithicle.

Is minic go mbíonn sé deacair iompar úsáideoirí bóthair eile a thuar. I gcásanna ina mbíonn 
feithiclí páirceáilte ar an dá thaobh den bhóthar ba chóir duit druidim ina dtreo go cúramach, 
a bheith réidh le freagairt d’athrú tráchta agus a bheith réidh le stopadh.

ABMW0248RU19

Cad ba chóir don tiománaí a bheith 
feasach faoi sa chás seo?

D’fhéadfadh carr nach féidir a fheiceáil a 

bheith amach roimh an mbus.

Agus tú ag druidim le háit ina bhfuil radharc teoranta ba chóir duit a bheith níos cúramaí agus 
a bheith réidh le freagra a thabhairt ar athrú ar staid an tráchta.

ABMW0278R

Agus é nó í ag tiomáint ar an sráid 
aontreo seo le feithiclí páirceáilte ar an 
dá thaobh, cén rud ba chóir do thiománaí 
a bheith ullamh fána choinne?

D’fhéadfadh doras feithicle oscailt ar 

ceachtar den dá thaobh den tsráid.

Agus tú ag tiomáint ar shráid aontreo ba chóir duit a bheith níos cúramaí agus ba chóir duit a 
bheith réidh le freagra a thabhairt ar athrú sa staid tráchta.

ABMW0287R

Céard ba cheart don tiománaí cairr a 
bheith airdeallach air sa chás seo?

Moilliú agus a bheith réidh le 

freagairt.

Nuair atá tú ag druidim le casadh nó coirnéal a bhfuil radharc teoranta ann, ba chóir duit 
moilliú más gá agus a bheith réidh le freagairt d’aon athrú ar na cúinsí tráchta.

ABMW0292RU19

82



1

2

3

RÉAMHGHABHÁIL AGUS FRITHGHNÍOMHARTHA

Cad ba chóir do thiománaí a bheith 
feasach faoi agus é nó í ag tiomáint san 
oíche ar feadh sráid siopadóireachta a 
bhfuil go leor foinsí soilse éagsúla ann?

D’fhéadfadh sé a bheith deacair idirdhealú 

a dhéanamh idir soilse tráchta agus soilse 

geala eile.

Agus tú ag tiomáint san oíche in áit ina bhfuil foinsí soilse éagsúla ann, ní mór duit a bheith 
níos cúramaí, mar d’fhéadfadh sé a bheith níos deacra contúirtí féideartha a fheiceáil.

ABMW0294R

Cén rud is mó ba chóir do thiománaí a 
bheith airdeallach air sa chás seo?

D’fhéadfadh leanaí rith amach gan choinne 

ó idir carranna páirceáilte.

Nuair atá tú ag tiomáint i gceantar cónaithe ní mór duit a bheith ar an airdeall faoin gcontúirt a 
d’fhéadfá a chruthú do leanaí ag spraoi. Ba chóir duit cloí le comharthaí rabhaidh a bhaineann 
le leanaí i gcónaí agus tiomáint dá réir.

ABMW0295RU19

Cad ba chóir do thiománaí a dhéanamh sa 
chás seo?

Luas a ísliú agus a bheith réidh le stopadh 

mar d’fhéadfadh leanaí eile teacht.

Ba chóir duit a bheith ar an airdeall faoi úsáideoirí eile bóthair, go háirithe leanaí, mar 
féadfaidh siad rudaí gan choinne a dhéanamh agus gan ciall bhóthair a léiriú. Ba chóir duit 
a bheith níos cúramaí in áiteanna ina mbíonn leanaí - in aice le scoileanna, láithreacha 
súgartha agus i gceantair chónaithe, mar shampla.

ABMW0296R
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RÉAMHGHABHÁIL AGUS FRITHGHNÍOMHARTHA

Cad ba chóir don tiománaí a bheith 
feasach faoi sa chás seo?

Casadh contúirteach ar dheis amach 

roimhe nó roimpi

Ba chóir duit an bóthar romhat a léamh i gcónaí agus a bheith réidh le freagairt d’athruithe 
ar chúinsí tráchta – aird a thabhairt ar an gcomhartha rabhaidh a léiríonn casadh ar dheis 
amach romhat sa chás seo.

ABMW0304R

Céard ba cheart don tiománaí a dhéanamh nuair atá claonadh géar sa 
bhóthar roimhe/roimpi?

Laghdaigh luas, fan ar chlé agus bí airdeallach ar ghuaiseacha romhat.

De réir mar a dhruideann tú le claonadh géar sa bhóthar, ba cheart go mbeadh tú airdeallach 
go bhféadfadh contúirtí folaithe a bheith romhat. Mar shampla, d’fhéadfadh go mbeadh 
coisithe, rothaithe, nó trácht eile ag teacht i do choinne, nó d’fhéadfadh an claonadh sa 
bhóthar a bheith faoi thuilte. Ba cheart duit a bheith airdeallach ar an mbóthar romhat i 
gcónaí agus a bheith réidh le freagairt do chúinsí tráchta athraitheacha - b’fhéidir go mbeadh 
ort do luas a laghdú agus tiomáint ar bhealach níos cúramaí.

ABMW0314RU19

Cad is ceart do thiománaí a dhéanamh má fheiceann siad triantán dearg 
rabhaidh ar an mbóthar?

Is ceart don tiománaí moilliú agus a bheith ag súil le guais a bheith 

roimhe.

Baintear úsáid as triantáin rabhaidh le trácht atá ag teacht a chur ar an airdeall go bhfuil 
cliseadh feithicle nó imbhualadh os a gcomhair. Nuair a thagann tú ar thriantán rabhaidh, is 
ceart moilliú agus a bheith réidh le stopadh más gá. Ná lig don teagmhas tú a chur amú.

ABMW0315R

Tá an tiománaí ag druidim le soilse tráchta agus tá a fhios aige/aici go 
bhfuil siad glas le tamall. Céard ba chóir don tiománaí a 
dhéanamh?

Ba cheart don tiománaí a bheith ar an airdeall go bhféadfadh na soilse athrú 

sula sroicheann sé/sí iad agus ba cheart go mbeadh sé/sí réidh le stopadh.

Ba cheart duit aird a thabhairt ar an mbóthar romhat i gcónaí agus a bheith réidh le freagairt 
do chúinsí tráchta athraitheacha. Má bhí na soilse tráchta glas le tamall, ba cheart duit a 
bheith réidh le stopadh, mar gur dócha go bhfuil na soilse ar tí athrú go hómra.

ABMW0316RU19
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RÉAMHGHABHÁIL AGUS FRITHGHNÍOMHARTHA

Céard ba cheart do thiománaí a bhíonn ag druidim le hacomhal atá á 
rialú ag soilse tráchta de ghnáth a dhéanamh nuair nach bhfuil na soilse 
tráchta ag obair?

Caitheamh leis mar acomhal gan mharc agus leanúint ar aghaidh go 

cúramach le linn duit a bheith ag faire amach do thrácht eile.

Ba cheart duit aird a thabhairt ar an mbóthar romhat i gcónaí agus a bheith réidh le freagairt 
do chúinsí tráchta athraitheacha. Mura mbíonn na soilse tráchta ag obair, ba cheart duit 
druidim i dtreo an acomhail go cúramach, agus níor cheart duit leanúint ar aghaidh ach 
amháin má bhíonn sé sábháilte.

ABMW0317RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má bhíonn eallach ar an 
mbóthar roimhe/roimpi?

Ba cheart don tiománaí an luas a laghdú agus dul thar bráid go cúramach.

Ba cheart duit aird a thabhairt ar an mbóthar romhat i gcónaí agus a bheith réidh le freagairt 
do chúinsí tráchta athraitheacha. Má chastar eallach nó ainmhithe eile ort ar an mbóthar, 
is ceart moilliú agus a bheith réidh le stopadh. Ná séid an bonnán agus ná déan aon rud 
a scanródh na hainmhithe. Ní mór duit stopadh má threoraíonn an té atá freagrach as na 
hainmhithe duit é sin a dhéanamh.

ABMW0318RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má fheiceann sé/sí marcaigh 
ar chapaill ar an mbóthar roimhe/roimpi?

Ba cheart don tiománaí moilliú, glanspás breise a cheadú agus dul thar 

bráid go cúramach.

Ba cheart duit aird a thabhairt ar an mbóthar romhat i gcónaí agus a bheith réidh le freagairt 
do chúinsí tráchta athraitheacha.  Má chastar capaill nó ainmhithe eile ort ar an mbóthar, 
ba cheart duit moilliú agus a bheith réidh le stopadh. Ná séid an bonnán agus ná déan aon 
rud a scanródh na hainmhithe. Ní mór duit stopadh má threoraíonn an té atá freagrach as na 
hainmhithe duit é sin a dhéanamh.

ABMW0319RU19

Cad is ceart do thiománaithe a bheith eolach fúthu má bhuaileann siad le 
capaill agus marcaigh ar an mbóthar?

Is ceart do thiománaithe a thuiscint go bhféadfadh torann ard óna 

bhfeithicil na capaill a scanrú agus tabhairt orthu sceitheadh.

Is ceart duit a bheith eolach faoi na freagrachtaí atá ort i leith ainmhithe ar an mbóthar. 
Is furasta geit a bhaint as capall agus d’fhéadfaidís rith leo mar gheall ar aon torann nó 
gníomhaíocht thobann.

ABMW0320R
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RÉAMHGHABHÁIL AGUS FRITHGHNÍOMHARTHA

Céard ba cheart don tiománaí a dhéanamh agus é/í ag druidim le cnoc 
dronnach?

Ba cheart don tiománaí luas a laghdú, fanacht ar chlé agus a bheith ar an 

airdeall maidir le guaiseacha roimhe/roimpi.

De réir mar a bheidh tú ag druidim le droichead nó cnoc dronnach, ba cheart duit a bheith 
ar an airdeall go bhféadfadh contúirtí folaithe a bheith romhat – trácht atá ag teacht i do 
choinne a scoitheadh, mar shampla.  Ba cheart duit aird a thabhairt ar an mbóthar romhat i 
gcónaí agus a bheith réidh le freagairt do chúinsí tráchta athraitheacha cosúil leis seo.

ABMW0321RU19

Cén chontúirt a d’fhéadfadh a bheith ann i rith sholas an lae nuair a 
théann tiománaí isteach i limistéar ina bhfuil scáth trom á chaitheamh ag 
crainn os a c(h)ionn?

D’fhéadfadh infheictheacht a bheith laghdaithe go tobann.

Nuair a théann tú isteach in áit atá faoi scáth trom tar éis tiomáint i solas geal na gréine, 
d’fhéadfadh tamall a bheith ag teastáil ó do shúile le dul i dtaithí ar an athrú, agus b’fhéidir 
nach bhfeicfeá guais láithreach bonn.

ABMW0339RU19

Cén tionchar a bhíonn ag comhartha mall a thabhairt ar úsáideoirí 
bóthair eile?

B’fhéidir nár tugadh dóthain ama dóibh chun freagairt.

Is bealach é comharthaí a thabhairt le hinsint d’úsáideoirí bóthair eile cad atá ar intinn 
agat a dhéanamh. Dá réir sin, ba cheart duit comhartha ceart a thabhairt roimh bhogadh ar 
aghaidh, casadh ar dheis nó ar chlé, athrú ó lána amháin go lána eile, scoitheadh, moilliú 
nó stopadh. Tabhair comhartha go soiléir agus in am tráth, agus cuimhnigh nach ionann 
comhartha a thabhairt agus ceart slí a bheith agat. D’fhéadfadh comharthaí déanacha a 
bheith á dtabhairt mearbhall a chur ar úsáideoirí bóthair eile.

ABMW0343RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh nuair a bhíonn sé/sí ag 
druidim le soilse tráchta atá fanta dearg?

Stopadh agus leanúint ar aghaidh go fíorchúramach.

le linn do thiománaí a bheith ag druidim le soilse tráchta atá fanta dearg, ba cheart do 
thiománaí stopadh agus leanúint ar aghaidh go cúramach nuair atá an tslí saor ó thrácht. 

ABMW0348RU19
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RÉAMHGHABHÁIL AGUS FRITHGHNÍOMHARTHA

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh nuair a bhíonn sé ag druidim 
le comharthaí rabhaidh le haghaidh oibreacha bóthair?

An luas a laghdú agus a bheith réidh le stopadh d’fheithiclí oibre nó fear 

bratacha.

Ba cheart do thiománaí druidim le hoibreacha bóthair go cúramach i gcónaí mar go 
bhféadfadh go mbeadh sé riachtanach déileáil lena lán guaiseacha – lena n-áirítear oibrithe 
bóthair, feithiclí oibre, dromchlaí corracha bóthair agus rialuithe sealadacha tráchta.

ABMW0468RU19

Má shíleann tiománaí nach bhfaca úsáideoir bóithre táscairí a fheithicle, 
céard ba cheart don tiománaí a dhéanamh?

Úsáid comhartha láimhe atá soiléir agus cinntitheach chomh maith.

Má tá amhras ar an tiománaí ar chúis éigin nach bhfuil comhartha cuí á thabhairt ag na 
táscairí, ba cheart dó comharthaí láimhe cinntitheacha a thabhairt mar aon leis an méid atá 
beartaithe aige a dhéanamh a chur in iúl d’úsáideoirí eile bóithre.  

ABMW0560RU19

Cén rud ar chóir do thiománaí a dhéanamh chun an gá le coscánú géar a 
sheachaint?

Féach roimhe/roimpi agus a bheith ag coinne lena bhféadfaí daoine eile a 

dhéanamh.

Ba chóir go mbeadh a fhios agat i gcónaí cén luas ar a bhfuil tú ag taisteal, ba chóir duit 
tiomáint i gcónaí ag luas atá oiriúnach do na coinníollacha tiomána atá ann, agus ba chóir 
duit a bheith in ann stopadh go réidh agus go sábháilte laistigh den achar a fheiceann tú glan 
amach romhat.

ABMW0627R
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TIOMÁINT SHÁBHÁILTE AGUS FHREAGRACH AR BHONN SÓISIALTA » SEACHRÁIN TIOMÁNA

Má bhíonn tiománaí ag tiomáint agus má bhíonn sé/sí ag iarraidh fón 
póca láimhe a úsáid, céard ba chóir dó/di a dhéanamh?

Stopadh in áit shábháilte roimh an bhfón a úsáid.

Is cion é agus tá sé an-chontúirteach fón póca láimhe a úsáid nuair a bhíonn feithicil nó 
gluaisrothar á thiomáint mar go gciallaíonn sé nach bhfuil tú ag díriú go hiomlán ar an 
tiomáint. Cé nach bhfuil sé mídhleathach fearas lámhshaor fóin a úsáid, i gcúinsí áirithe 
d’fhéadfadh sé cur isteach ar an tiománaí ar bhealach contúirteach, agus d’fhéadfaí tú a 
ionchúiseamh as tiomáint chontúirteach, tiomáint mhíchúramach nó tiomáint gan aire agus 
cúram ceart. Má theastaíonn ó thiománaí glao a dhéanamh ba cheart dó/di tarraingt isteach 
agus stopadh in áit shábháilte. 

ABMW0380RU19

Tiomáint san Oíche
Cathain ba cheart do thiománaí ceannsoilse maolaithe a 
úsáid?

Sa tréimhse díreach i ndiaidh clapsholais go dtí díreach roimh éirí na 

gréine.

Sainmhínítear uaireanta soilsithe mar an tréimhse ama inár cheart do thiománaithe na 
ceannsoilse maolaithe a chur ar siúl ionas go bhfeicfear iad. Tosaíonn an tréimhse seo 
leathuair tar éis luí na gréine agus críochnaíonn sí leathuair roimh éirí na gréine de ghnáth.

ABMW0207RU19

Céard iad na soilse ba cheart a bheith ar siúl ar fheithicil ag clapsholas?

Ceannsoilse maolaithe.

Ní mór do thiománaithe a bheith in ann feiceáil agus a bheith le feiceáil i rith gach tréimhse 
de leibhéil ísle solais – ag clapsholas agus ag éirí na gréine agus i roinnt coinníollacha droch-
aimsire, mar shampla. Nuair a bhíonn an solas íseal, ba cheart duit na ceannsoilse maolaithe 
a chasadh air. Molann an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre do ghluaisrothaithe agus do 
thiománaithe a gceannsoilse maolaithe nó soilse i rith an lae a chasadh air i rith uaireanta 
sholas an lae.

ABMW0208RU19
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TIOMÁINT SHÁBHÁILTE AGUS FHREAGRACH AR BHONN SÓISIALTA » TIOMÁINT SAN OÍCHE

Céard a d’fhéadfadh a bheith mar thoradh ar cheannsoilse a bheith 
oiriúnaithe ar bhealach mícheart?

D’fhéadfaí úsáideoirí bóthair atá ag teacht i do choinne a bheith dallraithe.

Tá tú freagrach as a chinntiú go mbíonn d’fheithicil ródacmhainneach agus go bhfuil a 
ceannsoilse coigeartaithe i gceart. Má bhíonn na ceannsoilse as líne is lú an éifeacht a bheidh 
acu, agus d’fhéadfaidís trácht atá ag teacht i do choinne a dhallrú, fiú agus iad maolaithe.

ABMW0439RU19

Nuair a bhítear ag tiomáint san oíche, cathain is ceart do thiománaí 
ceannsoilse ardaithe na feithicle a mhaolú?

Ag bualadh le trácht eile nó nuair a bhítear laistiar díobh.

Nuair a bhíonn tú ag tiomáint i rith na hoíche agus casann tú ar fheithiclí eile, ba cheart duit 
do cheannsoilse a mhaolú ionas nach ndallraíonn tú iad. Agus ba cheart duit do cheannsoilse 
a mhaolú má bhíonn tú ag tiomáint taobh thiar d’fheithicil eile ionas nach ndallraíonn do 
shoilse an tiománaí trína scátháin.

ABMW0440R

Nuair a bhíonn tiománaí ag tiomáint san oíche agus dallta ag soilse 
feithicle atá ag teacht ina c(h)oinne, céard ba cheart dó/di a 
dhéanamh?

Féachaint i dtreo na ciumhaise agus moilligh agus stopadh más gá.

Má bhíonn tú dallraithe ag soilse feithicle ag teacht i do choinne, breathnaigh i dtreo na 
ciumhaise go dtí go mbíonn an fheithicil imithe tharat. Moilligh agus stop más gá.

ABMW0441RU19

Tá taithí ag tiománaí ar bheith ag tiomáint go rialta i rith sholas an lae 
agus caithfidh sé/sí tabhairt faoi thuras i rith na hoíche anois. Céard ba 
cheart don tiománaí a dhéanamh?

Tiomáint ar luas níos ísle ná mar a thiomáineann sé/sí i rith an lae toisc go 

laghdaítear infheictheacht i rith na hoíche.

Mura bhfuil taithí agat ar a bheith ag tiomáint i rith na hoíche, uaireanta tógann sé roinnt 
mhaith ama dul i dtaithí ar na coinníollacha tiomána. Mar gheall air sin, b’fhéidir go mbeidh 
ort tiomáint níos moille go dtí go dtéann tú i dtaithí ar an infheictheacht laghdaithe i rith na 
hoíche.

ABMW0442RU19
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TIOMÁINT SHÁBHÁILTE AGUS FHREAGRACH AR BHONN SÓISIALTA » TIOMÁINT SAN OÍCHE

Maidir le luas na feithicle, céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh 
nuair a bhíonn sé/sí ag tiomáint i rith na hoíche?

Tiomáint ag luas a cheadaíonn don tiománaí stopadh laistigh den fhad ar 

féidir leis/léi a fheiceáil roimhe atá saor ó thrácht.

Nuair a bhíonn tiománaí ag tiomáint i rith na hoíche i ndea-chúinsí tiomána, cuireann lán-
cheannsoilse cairr ar chumas an tiománaí 100 méadar os a c(h)omhair a fheiceáil de ghnáth. 
Mar sin ba cheart duit taisteal ag luas a cheadaíonn duit stopadh taobh istigh den fhad sin.

ABMW0443RU19

Cad é an cur chuige is sábháilte don tiománaí a bhíonn ag tiomáint san 
oíche?

Tiomáint ag luas a chuireann ar chumas an tiománaí stopadh laistigh den 

fhad roimhe/roimpi ar léir dó/di atá saor ó thrácht.

Nuair a bhíonn tú ag tiomáint i rith na hoíche nuair a bhíonn na cúinsí tiomána go maith, is 
gnách go gceadaíonn ceannsoilse maolaithe cairr do thiománaí radharc a bheith aige/aici ar 
30 méadar roimhe/roimpi. Mar sin ba cheart duit taisteal ag luas a cheadaíonn duit stopadh 
taobh istigh den fhad sin.

ABMW0444RU19

Nuair a chasann tiománaí ar fheithicil atá ag teacht ina c(h)oinne san 
oíche, céard ba cheart dó/di a dhéanamh?

Gan féachaint go díreach ar shoilse na feithicle atá ag teacht ina c(h)oinne.

Má dhallann soilse feithicle atá ag teacht i do choinne thú, ba cheart duit féachaint i dtreo 
na ciumhaise go dtí go mbíonn an fheithicil imithe thar bráid agus / nó moilliú agus stopadh 
más gá.

ABMW0445RU19

Cén uair a bhfuil sé sábháilte do thiománaí ceannsoilse lánléis a úsáid le 
linn dó a bheith ag tiomáint san oíche?

Nuair nach bhfuil aon trácht i do choinne.

Ba cheart do thiománaithe na ceannsoilse lánléis a úsáid, chun infheictheacht a fheabhsú, 
nuair a bhíonn siad ag tiomáint san oíche i gceantair thuaithe gan solas – cuirfidh sé seo ar 
a gcumas féachaint chomh fada rompu agus is féidir. Ba cheart a chinntiú, áfach, go bhfuil 
na soilse seo maolaithe áit ar gá lena chinntiú nach ndalltar nó nach gcuirtear isteach ar 
úsáideoirí eile bóithre.

ABMW0446RU19

Céard iad na soilse ba cheart a bheith ar siúl ag tiománaí atá ag tiomáint 
taobh thiar de thrácht eile san oíche?

Ceannsoilse maolaithe.

Ba cheart do thiománaithe a gceannsoilse a mhaolú nuair a bhíonn siad ag tiomáint taobh 
thiar d’fheithicil eile ionas nach ndallann do shoilse ina scáthán an tiománaí romhat.

ABMW0447RU19
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TIOMÁINT SHÁBHÁILTE AGUS FHREAGRACH AR BHONN SÓISIALTA » TIOMÁINT SAN OÍCHE

Le linn a bheith ag tiomáint san oíche, cathain ba cheart do thiománaí 
ceannsoilse maolaithe a úsáid?

Nuair a chastar ar thrácht eile nó le linn a bheith ag tiomáint taobh thiar 

de thrácht eile.

Le linn a bheith ag tiomáint san oíche ba cheart do thiománaithe a gceannsoilse lánléis a 
mhaolú nuair a chasann siad ar nó nuair a leanann siad trácht ionas nach ndallann nó nach 
gcuireann siad úsáideoirí eile bóithre i mbaol.

ABMW0448RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má bhíonn sé dallta ag soilse 
feithicle atá ag teacht ina choinne?

Ná féach go díreach ar na soilse.

Má bhíonn tú dallta ag na soilse ó fheithicil atá ag teacht i do choinne, ná féach go díreach 
ar na soilse atá ag teacht i do choinne. Seachas sin féach i dtreo na ciumhaise go dtí go bhfuil 
an fheithicil imithe tharat agus/nó moilligh agus stop más gá. Seachnóidh sé seo aon daille 
shealadach a tharlaíonn mar gheall ar ghile na soilse atá ag teacht i do choinne.

ABMW0450RU19

An bhfuil cead ag tiománaí an bonnán a shéideadh le linn dó a bheith ag 
tiomáint i limistéar faoi fhoirgnimh san oíche?

Tá, a30pm agus 7:00am ní féidir an bonnán a shéideadh ach amháin i gcás 

éigeandála.

Níl cead ag tiománaithe an bonnán a shéideadh i limistéar faoi fhoirgnimh idir 11:30pm 
agus 7:00am ach amháin má tharlaíonn éigeandáil tráchta. Ná bain úsáid as bonnán ach 
amháin chun rabhadh a thabhairt d’úsáideoirí eile bóithre nó le cur in iúl dóibh gur ann 
do d’fheithicil, ar mhaithe le sábháilteacht. Ní thugann úsáid an bhonnáin ceart slí go 
huathoibríoch do thiománaithe. Ná bain úsáid as an mbonnán riamh chun freagairt ó 
thiománaí eile a mhúscailt nó chun tiománaí eile a cháineadh.

ABMW0721RU19

Cathain a bhíonn cosc ar an mbonnán a úsáid?

Idir 11:30pm agus 7:00am i limistéar faoi fhoirgnimh.

Ní ceadmhach do thiománaithe an bonnán a shéideadh i limistéar faoi fhoirgnimh idir 
11:30pm agus 7:00am ach amháin má tharlaíonn eachtra éigeandála tráchta. Ná séid an 
bonnán ach amháin chun rabhadh a thabhairt d’úsáideoirí bóthair eile nó lena chur in iúl 
dóibh gur ann duit, ar mhaithe le sábháilteacht. Ní hionann an bonnán a shéideadh agus 
ceart slí uathoibríoch a thabhairt don tiománaí. Ná séid an bonnán riamh chun cur isteach ar 
nó achasán a thabhairt do thiománaí eile.

ABMW0723RU19
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Ag tiomáint go socair
Cén fáth a bhfuil dranntiomáint (tiomáint róghar don fheithicil romhat) 
contúirteach?

Ní bheidh dóthain faid ag an bhfeithicil le stopadh go sábháilte le linn 

éigeandála.

Má bhíonn tú ag tiomáint róghar don fheithicil romhat agus má choscánaíonn an fheithicil 
sin go tobann, ní bheidh go leor ama agat chun freagairt. Mar gheall air sin ba cheart fad 
sábháilte a choinneáil idir tú féin agus an fheithicil romhat i gcónaí. Bealach amháin chun fad 
sábháilte a ríomh in aimsir thirim é an riail dhá shoicind: lig do dhá shoicind, ar a laghad, dul 
thart idir an fheithicil romhat agus d’fheithicil féin nuair atá tú ag dul thar phointe fosaithe 
cosúil le cuaille solais nó cuaille eolais.

ABMW0337RU19

An gceadaítear dranntiomáint ar mhótarbhealach nó ar dhébhealach?

Ní cheadaítear, mar go bhféadfadh an fheithicil roimh an 

tiománaí stopadh go tobann.

Má bhíonn tú ag tiomáint róghar don fheithicil romhat agus má choscánaíonn an fheithicil 
sin go tobann, ní bheidh go leor ama agat chun freagairt. Mar gheall air sin ba cheart fad 
sábháilte a choinneáil idir tú féin agus an fheithicil romhat i gcónaí.  Bealach amháin chun fad 
sábháilte a ríomh in aimsir thirim é an riail dhá shoicind: lig do dhá shoicind, ar a laghad, dul 
thart idir an fheithicil romhat agus d’fheithicil féin nuair atá tú ag dul thar phointe fosaithe 
cosúil le cuaille solais nó cuaille eolais.

ABMW0338RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má bhíonn feithicil eile sa 
bhealach air/uirthi ag acomhal?

A bheith foighneach agus béasach.

Ba cheart duit iarracht a dhéanamh a bheith foighneach i gcónaí. Tá sé tábhachtach a 
thuiscint nach ceart iomlán é an ceart slí, agus ba cheart duit leanúint ar aghaidh go 
cúramach agus aird a thabhairt ar úsáideoirí bóthair eile. Tá sé níos sábháilte agus níos 
freagraí go sóisialta.

ABMW0382RU19
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Tá tiománaí atá ag tabhairt faoi thuras feargach nó trína chéile. Céard ba 
cheart dó/di a dhéanamh?

Níor cheart do thiománaí tiomáint go dtí sé go mbíonn sé/sí ar a s(h)

uaimhneas.

Má thiomáineann tú nuair atá tú feargach nó trína chéile, is mó an seans go mbeidh tú 
páirteach in imbhualadh, agus go gcuirfidh drochiompar tiománaithe eile isteach ort. Bí 
cinnte go bhfuil tú ar do shuaimhneas agus compordach sula dtugann tú faoi thuras.

ABMW0383RU19

Nuair a bhíonn feithicil á scoitheadh agus nuair atá trácht i do choinne, 
céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh?

Lig don fheithicil atá do do scoitheadh imeacht tharat agus filleadh go 

sábháilte ar thaobh na láimhe clé den bhóthar.

Nuair a bhíonn feithicil do do scoitheadh agus feithiclí ag teacht i do choinne, ba cheart 
duit an trácht eile ar fad a chur san áireamh agus cead a thabhairt don fheithicil atá do do 
scoitheadh bogadh isteach romhat chun an baol imbhuailte a sheachaint.

ABMW0384RU19
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Nuair a bhíonn deifir ar thiománaí eile agus nuair a ghearrann sé/sí 
isteach os comhair feithicle, céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh?

A bheith foighneach agus gan díoltas a lorg.

Mura n-iompraíonn tiománaí eile é féin mar is ceart, níor cheart duit ligean dó/di cur isteach 
ort - coinnigh srian ort féin agus ná bac leis/léi. Méadaíonn buile bhóthair an baol imbhuailte.

ABMW0385RU19

Céard ba cheart do thiománaí a bheith san airdeall air le linn dó a bheith 
ag tiomáint trí stráice den bhóthar ina bhfuil oibreacha bóthair ar siúl?

Lánaí níos cúinge ná mar is iondúil agus limistéir ghualainne 

theoranta.

Le linn a bheith ag taisteal trí limistéar oibreacha bóthair, ní mór do thiománaí a bheith 
fíorchúramach, mar go bhféadfadh achar dhromchla an bhóthair a bheith laghdaithe go 
suntasach. D’fhéadfadh go mbeadh sé níos cúinge, corrach, sleamhain nó go mbeadh 
cloichíní scaoilte ann a chruthódh baol d’oibrithe bóthair agus d’úsáideoirí eile bóithre.

ABMW0469RU19
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Tiomáint i ndrochaimsir

Céard ba chóir don tiománaí a bheith 
airdeallach air nuair a bhíonn bus atá 
ag taisteal ar bhóthar a bhfuil oighear á 
leanúint aige/aici?

Tá gá le fad coscánaithe níos faide.

Agus tú ag tiomáint i gcoinníollacha oighreacha, ba chóir duit an luas a laghdú i gcónaí agus 
bearna níos mó a fhágáil idir tú féin agus an fheithicil romhat ionas go mbeidh tú ábalta 
stopadh go sábháilte más gá.

ABMW0241RU19

Cén cineál soilse ba chóir do thiománaí a 
úsáid i gceo trom? 

Soilse ceo tosaigh agus cúil chomh maith 

le ceannsoilse maolaithe.

Nuair a bhíonn tú ag tiomáint sa cheo trom ba chóir duit do shoilse ceo tosaigh agus cúil a 
chasadh air, chomh maith leis na ceannsoilse maolaithe. Níor chóir duit tiomáint sa cheo le 
ceannsoilse príomhbhíoma ar siúl.

ABMW0246RU19

Tar éis díle bháistí, cén fáth ar chóir do 
thiománaí fanacht níos faide siar ón 
bhfeithicil roimhe/roimpi?

Mar go bhféadfadh an sprae uisce ó na 

rothaí cur isteach ar infheictheacht.

D’fhéadfadh go mbeadh tionchar ag báisteach throm ar cé chomh maith is atá tú in ann rudaí 
a fheiceáil agus cé chomh maith is atá úsáideoirí bóthair eile in ann tusa a fheiceáil. Mar 
gheall air sin ba cheart duit moilliú nuair a bhíonn sé ag báisteach go trom agus ba cheart 
duit fanacht níos faide siar ón bhfeithicil romhat.

ABMW0286RU19
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Céard ba cheart don tiománaí a bheith airdeallach air nuair a bhíonn 
marcanna bóthair ar nós línte nó treoshaigheada á dtrasnú i rith aimsir 
fhliuch?

Méadaítear an fad stoptha a theastaíonn mar gheall ar laghdú ar ghreim 

na mbonn.

Ba cheart go mbeadh tú airdeallach ar an tionchar a bhíonn ag athruithe ar dhromchla an 
bhóthair. D’fhéadfadh go mbeadh marcanna bóthair agus treoshaigheada, mar shampla, 
sleamhain nuair a bhíonn siad fliuch. Nuair is féidir, seachain tiomáint ar mharcanna bóthair, agus 
tabhair aird ar an mbaol sciorrtha méadaithe.

ABMW0326RU19

Cén tionchar a bhíonn ag báisteach ar 
thiomáint sa chúinse seo?

Méadaítear baol sciorradh.

I ndálaí fliucha, ní bhíonn greim chomh maith sin ag do chuid bonn ar dhromchla an bhóthair, 
méadaítear d’fhad stoptha agus is mó an seans go sciorrfaidh tú. Ar na cúiseanna seo ba 
cheart duit luas a ísliú le linn nó tar éis báistí agus fanacht níos faide siar ón bhfeithicil os do 
chomhair.

ABMW0344R

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh nuair a bhíonn scamaill 
dhorcha ann agus nuair a bhíonn an infheictheacht laghdaithe i rith 
uaireanta sholas an lae?

Tiomáint leis na ceannsoilse maolaithe casta air.

Ní mór do thiománaithe a bheith in ann feiceáil agus a bheith le feiceáil i rith gach 
tréimhse de leibhéil ísle solais – ag luí na gréine agus ag breacadh an lae agus i rith roinnt 
coinníollacha droch-aimsire, mar shampla. Ba chóir duit na ceannsoilse maolaithe a chasadh 
air nuair a bhíonn an solas íseal.

ABMW0349RU19

Cén tionchar a bhíonn ag dromchla fliuch bóthair ar chumas coscánaithe 
feithicle?

De ghnáth, dúblaítear an gnáthfhad coscánaithe a bhíonn riachtanach ar 

dhromchla tirim.

I ndálaí fliucha, ní bhíonn greim chomh maith sin ag do chuid bonn ar dhromchla an bhóthair 
agus a bhíonn nuair a bhíonn sé tirim, agus méadaítear d’fhad stoptha. Ar na cúiseanna seo, 
ba cheart duit moilliú i rith nó tar éis báistí agus fanacht níos faide siar ón bhfeithicil romhat.

ABMW0392RU19
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Cén fhad stoptha ba cheart do thiománaí a chur san áireamh nuair a 
bhíonn sé/sí ag tiomáint nuair a bhíonn sneachta nó oighear ar an 
mbóthar?

Suas le deich n-oiread an ghnáthfhaid.

Nuair a bhíonn tiománaí ag tiomáint nuair a bhíonn sneachta nó oighear ar an mbóthar ba 
cheart dó/di fad níos mó spáis a fhágáil idir an fheithicil roimhe/roimpi mar go bhféadfadh na 
faid stoptha a bheith deich n-oiread níos mó ná an gnáthfhad.

ABMW0397RU19

Cén tionchar a bhíonn aige ar rialú na feithicle má tá brat uisce idir boinn 
na feithicle agus dromchla an bhóthair?

Ní bheidh an stiúradh agus an coscánú chomh héifeachtach céanna.

Le linn a bheith ag tiomáint ar bhóthar ar a bhfuil go leor uisce dromchla, d’fhéadfadh brat 
uisce bailiú idir na boinn agus dromchla an bhóthair. Tugtar hidreaplánáil air seo, laghdaítear 
greim na mbonn ar an mbóthar agus d’fhéadfadh go mbeadh sé mar bhonn le caillteanas 
iomlán smachta ar stiúradh agus ar choscánú na feithicle. 

ABMW0400RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh agus é/í ag tiomáint ar 
bhóithre sleamhna?

Tiomáint ag luasanna níos ísle agus luasghéarú agus coscánú go réidh.

Nuair a bhíonn tiománaithe ag tiomáint nuair a bhíonn an bóthar sleamhain, ba cheart 
dóibh luasghéarú agus coscánú go réidh agus de réir a chéile. Cabhróidh sé seo lena chinntiú 
nach sciorrfaidh nó nach sleamhnóidh an fheithicil mar aon le smacht a choinneáil ar an 
bhfeithicil.

ABMW0403RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh nuair a bhíonn sé/sí ag 
taisteal síos le fána ar shneachta nó oighear?

Roghnaigh giar oiriúnach agus coscánaigh go réidh chun an luas a rialú.

Nuair a bhíonn tú ag taisteal síos le fána nuair a bhíonn sneachta nó oighear ar an mbóthar, 
ba cheart duit giar níos ísle a roghnú chun buntáiste a bhaint as coscánú innill agus na 
coscáin a úsáid go han-réidh nuair is gá.

ABMW0404RU19
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In aimsir fhliuch conas a bheadh tiománaí in ann a mheas cad é an fad 
sábháilte leanúna ón bhfeithicil os a c(h)omhair?

Trí ligean do cheithre shoicind dul thart idir an uair a théann an fheithicil 

os comhair fheithicil an tiománaí agus feithicil an tiománaí thar phointe 

fosaithe.

I gcoinníollacha fliucha ba cheart duit bearna de cheithre shoicind ar a laghad a choimeád 
idir tú féin agus an fheithicil os do chomhair – dhá oiread níos faide, ar a laghad, ná mar a 
choimeádfá i gcoinníollacha tirime.

ABMW0428RU19

Cén cineál soilse ba cheart do thiománaí a úsáid nuair a bhíonn sé/sí ag 
tiomáint i gceo trom?

Tiomáint le ceannsoilse maolaithe agus le soilse ceo.

I gceo trom ba cheart duit ceannsoilse agus soilse ceo maolaithe a úsáid (má bhíonn 
siad ann). Ní bhíonn taobhshoilse láidir go leor sa cheo, agus is féidir le lán-cheannsoilse 
frithchaitheamh den cheo agus é a dhéanamh níos deacra cá háit a bhfuil tú ag dul a 
fheiceáil.

ABMW0435RU19

Cad is ceart do thiománaí a dhéanamh agus iad ag tiomáint i gceo trom?

Luas a laghdú agus ceannsoilse maolaithe a úsáid.

I gceo trom ba cheart duit do luas a laghdú agus úsáid a bhaint as do cheannsoilse tumtha 
agus soilse ceo (má bhíonn siad ann). Ní bhíonn soilse taoibh láidir go leor sa cheo, agus is 
féidir le ceannsoilse lána frithchaitheamh de bharr an cheo agus é a dhéanamh níos deacra 
feiceáil cá bhfuil tú ag dul.

ABMW0436R

Cathain ba cheart do thiománaí soilse ceo a úsáid ar feithicil?

Ná húsáid soilse ceo ach nuair a bhíonn an ceo dlúth agus nuair a bhíonn 

sneachta ag titim

Níor cheart do thiománaí soilse ceo a úsáid ach amháin nuair a bhíonn an ceo dlúth nó nuair 
a bhíonn sneachta ag titim. Ní mór iad a chasadh as gach uair eile.

ABMW0451RU19

97



1

2

3

TIOMÁINT SHÁBHÁILTE AGUS FHREAGRACH AR BHONN SÓISIALTA » TIOMÁINT I NDROCHAIMSIR

Cén uair is féidir le tiománaí a bheith ag súil le hoighear dubh?

Nuair a thiteann an teocht go dtí gar don reophointe.

Tá oighear dubh beagnach dofheicthe agus is brat tanaí oighir é ar dhromchla an bhóthair. 
Uaireanta d’fhéadfadh go mbeadh sé cosúil le brat uisce nó go bhfuil an bóthar fliuch. 

ABMW0452RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má bhíonn oighear dubh ar an 
mbóthar?

Seachain coscánú, stiúradh, agus luasghéarú géar.

Má shíleann tiománaí go bhfuil oighear dubh ar an mbóthar, ba cheart coscánú, stiúradh 
agus luasghéarú géar a sheachaint. Cabhróidh sé seo leis an mbaol sciorrtha a laghdú.

ABMW0453RU19

Cá háit is dócha go mbeidh oighear dubh ar an mbóthar?

I limistéir faoi fhoscadh nó faoi scáth.

Bíonn oighear dubh ann nuair a reonn taise ar dhromchla an-fhuar. D’fhéadfadh go mbeadh 
oighear dubh ar bhóithre agus ar dhroichid nochta nuair a d’fhéadfadh stráicí eile den 
bhóthar céanna a bheith gan oighear. Tá oighear dubh beagnach dofheicthe, agus dá bhrí sin, 
cruthaíonn sé baol ar leith do ghluaisrothaithe agus do thiománaithe. In aimsir gheimhriúil, 
má thugann tú laghdú ar fhuaim na mbonn faoi deara, nó má éiríonn an stiúradh níos 
éadroime, ba cheart duit a bheith san airdeall go bhféadfadh oighear dubh a bheith ar an 
mbóthar.

ABMW0454RU19

Céard é an cleachtas is sábháilte nuair a bhíonn tiománaí ag tiomáint ar 
bhóithre oighreata?

Tiomáin ar luas níos ísle ná mar is iondúil agus bain úsáid as luasghéarú 

agus coscánú réidh.

Le linn a bheith ag tiomáint ar bhóithre oighreata, ba cheart do thiománaí coscánú, stiúradh 
agus luasghéarú géar a sheachaint. Cabhróidh sé seo leis an mbaol sciorrtha a laghdú.

ABMW0455RU19

Cén tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag bóithre oighreata ar thiomáint 
feithicle?

Bheadh níos mó seans ann go sciorrfadh an fheithicil.

D’fhéadfadh go mbeadh tionchar suntasach ag bóithre oighreata ar láimhseáil feithicle, agus 
go mbeadh an baol sciorrtha méadaithe.  Le linn a bheith ag tiomáint ar bhóithre oighreata, 
ba cheart do thiománaí coscánú, stiúradh agus luasghéarú géar a sheachaint. Cabhróidh sé 
seo leis an mbaol sciorrtha a laghdú.

ABMW0456RU19
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Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh le linn a bheith ag tiomáint ar 
bhóithre sleamhna?

Úsáid luasghéarú agus coscánú réidh.

Tá níos lú greama ag boinn ar an mbóthar nuair a bhíonn sé fliuch nó oighreata. Moilligh i 
gcoinníollacha sciorrtha, agus fan achar níos faide siar ón bhfeithicil romhat.

ABMW0457RU19

Cén chaoi ba cheart do thiománaí tiomáint ar chnoc géar nó droichead 
dronnach nuair atá an bóthar sleamhain?

Tiomáin go fíorchúramach.

Bí níos cúraimí le linn tiomáint ar chnoic ghéara nó ar dhroichid shleamhna i gcoinníollacha 
sleamhna. Moilligh go réidh nuair a bhíonn tú ag druidim leis, roghnaigh an giar oiriúnach do 
luas na feithicle agus úsáid stiúradh agus luasghéarú réidh.

ABMW0458RU19

Seachas an baol sciorrtha, céard air ba cheart don tiománaí a bheith san 
airdeall le linn a bheith ag tiomáint sa sneachta?

D’fhéadfadh go n-éireodh comharthaí bóthair agus marcanna bóthair 

doiléir.

D’fhéadfadh comharthaí bóthair agus marcanna bóthair éirí doiléir sa sneachta. Má 
tharlaíonn sé seo, d’fhéadfadh go mbeadh deacracht agat na comharthaí rialacháin, rabhaidh 
agus eolais a léamh. Is í seo an phríomhchúis go mbíonn cruthanna éagsúla ar na comharthaí 
seo. Ba cheart do thiománaithe aird ar leith a thabhairt nuair a bhíonn siad ag taisteal sna 
coinníollacha seo.

ABMW0459RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh le linn a bheith ag tiomáint i 
mbáisteach throm?

A thuiscint go bhféadfadh an fheithicil sleamhnú nó ‘hidreaplánáil’.

Ar bhóthar fliuch, d’fhéadfadh brat uisce bailiú idir na boinn agus dromchla an bhóthair. 
Tugtar hidreaplánáil air seo agus is éard a tharlaíonn dá toradh go laghdaítear greim na 
mbonn ar an mbóthar, agus bíonn tionchar aige seo ar an stiúradh agus ar an gcoscánú.  Ar 
na cúiseanna seo ba cheart don tiománaí moilliú le linn agus i ndiaidh báistí agus fanacht 
achar níos faide siar ón bhfeithicil roimhe.

ABMW0460RU19
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Cén chontúirt a bhaineann le tiomáint ar ardluasanna ar bhóithre 
fliucha?

An chontúirt go dtarlóidh ‘hidreaplánáil’ nó sleamhnú thar dhromchla an 

bhóthair.

Ba cheart don tiománaí a luas a rialú le linn báisteach throm nó nuair atá uisce ag bailiú ar 
dhromchla an bhóthair. Cabhróidh sé seo le ‘hidreaplánáil’ a sheachaint arb éard a tharlaíonn 
dá toradh go laghdaítear greim na mbonn ar an mbóthar, agus bíonn tionchar aige seo ar 
an stiúradh agus ar an gcoscánú.  Ar na cúiseanna seo ba cheart don tiománaí moilliú le linn 
agus i ndiaidh báistí agus fanacht achar níos faide siar ón bhfeithicil roimhe.

ABMW0461RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh tar éis dul trí stráice bóthair 
atá faoi thuile?

Brúigh troitheán na gcoscán go héadrom ar luas íseal ar feadh achair 

ghearr chun na coscáin a thriomú.

Le linn a bheith ag tiomáint trí stráice den bhóthar atá faoi thuile, d’fhéadfadh nach mbeadh 
na coscáin chomh héifeachtach. Má tharlaíonn sé sin, tástáil do choscáin chun a chinntiú 
nach ndearna an t-uisce dochar dóibh – seiceáil i do scátháin roimh é sin a dhéanamh. Má tá 
dochar déanta do na coscáin, brúigh go réidh ar throitheán na gcoscán le linn duit a bheith 
ag tiomáint go dtí go dtriomaíonn siad agus go bhfuil siad ag obair mar is gnách.

ABMW0465RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má bhíonn limistéar 
éadomhain ar stráice den bhóthar roimhe faoi thuile?

Tiomáin i ngiar íseal chomh mall agus is féidir agus coinnigh na 

himrothluithe ard.

Nuair a bhíonn tú ag druidim le stráice bóthair ar a bhfuil tuile éadomhain, laghdaigh an 
luas agus bí san airdeall ar aon chontúirt sa limistéar.  Le linn a bheith ag tiomáint trí uisce 
dromchla, tiomáin i ngiar íseal chomh mall agus is féidir agus coinnigh na himrothluithe ard 
ionas nach stopfaidh tú.

ABMW0467RU19

Tar éis díle bháistí, cén fáth ar chóir do thiománaí fanacht níos faide siar 
ón bhfeithicil roimhe/roimpi?

De bhrí go bhfuil na faid stoptha riachtanacha níos mó.

Ar dhromchla bóthair fhliuch, ní bhíonn greim chomh maith sin ag do chuid bonn ar 
dhromchla an bhóthair agus a bhíonn i gcúinsí tirime agus méadaítear an fad stoptha 
riachtanach. Dá bharr sin ba cheart duit moilliú i rith nó tar éis báistí trom agus fanacht níos 
faide siar ón bhfeithicil romhat.

ABMW13U19
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Tiomáint i dTolláin

Go ginearálta, cé acu de na rudaí seo a leanas ba cheart do thiománaí a 
dhéanamh roimh dhul isteach i dtollán?

Cinntigh go bhfuil na ceannsoilse maolaithe casta air.

Go ginearálta, ba cheart do thiománaí a cheannsoilse maolaithe a chasadh air roimh dhul 
isteach i dtollán.

ABMW0515RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh nuair a théann sé/sí isteach 
ar thollán?

Fanacht fad sábháilte ón bhfeithicil roimhe/roimpi.

Ba cheart don tiománaí fanacht fad sábháilte ón bhfeithicil roimhe/roimpi, ag cur san 
áireamh go bhfuil siad ag dul isteach ar thollán agus go bhféadfadh éigeandáil a bheith mar 
thoradh ar dhranntiomáint. Is é 50 méadar an t-íosfhad sábháilte a mholtar do charr nó do 
ghluaisrothar agus is 100 méadar a mholtar do gach feithicil eile. Ná déan dearmad ar an riail 
2 shoicind riamh.

ABMW0516RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má tá plódú an-trom tráchta i 
dtollán?

Cas air na soilse guaise.

Má tá plódú tráchta i dtollán, ba cheart duit na soilse guaise a chasadh air agus fanacht go 
foighneach. Fág achar sábháilte idir tú féin agus an fheithicil romhat, fiú nuair atá an trácht 
ag gluaiseacht go mall. Éist le haghaidh teachtaireachtaí tráchta ar stáisiún raidió an tolláin, 
má tá sé ar fáil.

ABMW0520RU19

Cad a ba chóir do thiománaí a dhéanamh má thagann an trácht chun stad 
i dtollán?

An t-inneall a chasadh as.

Má stopann an trácht i dtollán, múch an t-inneall chun neartú múiche a sheachaint sa tollán. 
Ba chóir duit fanacht go foighneach agus treoracha oibreoirí an tolláin a leanúint.

ABMW0521R
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Cad ba chóir do thiománaí a dhéanamh má bhriseann a f(h)eithicil síos i 
dtollán?

An fón éigeandála a úsáid chun glaoch ar chuidiú.

Má chliseann ar d’fheithicil nó má bhíonn baint agat le himbhualadh i dtollán cuir do shoilse 
guaise ar siúl, cas as d’inneall, téigh chuig stáisiún éigeandála agus bain úsáid as an teileafón 
éigeandála chun oibreoir an tolláin a chur ar an eolas.

ABMW0523R

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má tharlaíonn briseadh síos 
nó eachtra i dtollán?

An t-inneall a chasadh air agus na soilse guaise a chasadh air.

Má chliseann ar d’fheithicil nó má bhíonn baint agat le himbhualadh i dtollán, cuir do shoilse 
guaise ar siúl, cas as d’inneall, téigh chuig stáisiún éigeandála agus bain úsáid as an teileafón 
éigeandála chun oibreoir an tolláin a chur ar an eolas.

ABMW0524RU19

Cad a ba chóir do thiománaí a dhéanamh má théann a f(h)eithicil trí thine 
i dtollán?

An fheithicil a fhágáil agus leanúint ar an mbealach éalaithe.

Má théann d’fheithicil trí thine i dtollán, ba chóir duit an fheithicil a stopadh chomh luath 
agus is féidir, na paisinéirí a ligean amach go háit shábháilte, dul chuig stáisiún éigeandála 
agus úsáid a bhaint as teileafón éigeandála chun oibreoir tolláin a chur ar an eolas.

ABMW0525R
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Tosca Riosca Tiomáinte
Agus tú ag tiomáint ar bhóthar 
duirleogach cén fáth ba chóir duit a 
bheith níos cúramaí?

Tá dromchla an bhóthair neamhchothrom 

agus athraíonn an ghreim ar an mbóthar.

Féadfaidh dromchlaí bóthair éagsúla tionchar a imirt ar ghreim d’fheithicle ar an mbóthar 
agus ar fhaid stoptha. Ba chóir duit a bheith airdeallach air sin agus tú ag tiomáint ar 
dhromchlaí éagsúla - mar shampla thar chlocha duirlinge nó rianta tram. 

ABMW0285R

Cén fáth ar chóir do thiománaí a bheith 
níos cúramaí anseo?

De bharr gur mó an baol sciorrtha atá ann.

Sa chás go mbíonn duilleoga tite ar dhromchla an bhóthair, d’fhéadfadh greim níos lú a bheith 
ag do bhoinn ar an mbóthar agus d’fhéadfadh d’fhaid choscánaithe a bheith méadaithe.

ABMW0289R

Cad is ceart do thiománaí a dhéanamh má bhíonn doirteadh ola ar an 
mbóthar?

Moilliú trí choscánú réidh agus na soilse guaise a lasadh.

Nuair a bhíonn ola doirte ar an mbóthar, beidh greim na mbonn laghdaithe, agus d’fhéadfá 
sciorradh má dhéanann tú coscánú géar. Má thagann tú ar ola ar an mbóthar, déan coscánú 
go réidh agus las do shoilse guaise ar feadh tréimhse giorra mar rabhadh do thrácht eile faoin 
gcontúirt.

ABMW0322R

Céard ba cheart do thiománaí a bheith airdeallach air roimh línte 
traenach nó tram a thrasnú?

D’fhéadfadh an dromchla a bheith neamhchothrom agus go mbeadh greim 

na mbonn laghdaithe nuair a thrasnaítear na ráillí.

Ba cheart go mbeadh tú airdeallach ar an tionchar a bhíonn ag athruithe ar dhromchla 
an bhóthair. Ag crosairí iarnróid agus tram, mar shampla, d’fhéadfadh an dromchla 
neamhchothrom nó paistí ola greim na mbonn a laghdú.  Moilligh agus tú ag druidim le 
crosairí traenach nó tram agus méadaigh an fad ón bhfeithicil romhat.

ABMW0325RU19
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Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má bhíonn cloichíní scaoilte 
ar bhóthar?

Moilligh agus ceadaigh glanadh breise do thrácht eile.

Má tá cloichíní scaoilte ar an mbóthar, ba cheart duit moilliú agus cloí le haon luasteorainn 
mhoillithe agus spás breise (nó glanspás) a fhágáil idir d’fheithicil féin agus trácht eile. 
Tabharfaidh sé seo níos mó ama duit le stopadh chomh maith más gá, agus cabhróidh sé leis 
an líon cloichíní a chaitheann d’fheithicil suas i gcoinne feithiclí eile agus gortú féideartha do 
choisithe a laghdú.

ABMW0401RU19

Agus é nó í ag tiomáint ar bhóthar a bhfuil línte tram air, cén fáth ar 
chóir dó nó di a bheith níos cúramaí?

Féadfaidh tiomáint ar na rianta greim na mbonn a laghdú.

Féadfaidh dromchlaí bóthair éagsúla tionchar a imirt ar ghreim d’fheithicle ar an mbóthar 
agus ar fhaid stoptha. Ba chóir duit a bheith airdeallach air sin agus tú ag tiomáint ar 
dhromchlaí éagsúla - mar shampla thar chlocha duirlinge nó rianta tram. 

ABMW12
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Cúrsaí Comhshaoil agus Tiomáint 
neamhdhíobhálach don chomshaol

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh nuair a bhíonn láib ar an 
mbóthar?

An luas a laghdú agus a bheith san airdeall ar fheithiclí feirme nó oibre ar 

an mbóthar.

Nuair a bhíonn láib ar an mbóthar ba cheart duit moilliú agus a thuiscint go bhfuil baol 
sciorrtha ann. Beidh an t-achar stoptha níos mó freisin áit a bhfuil láib ar an mbóthar.

ABMW0462RU19

Céard faoi a thugtar eolas ar an diail seo?

Imrothlú innill.

Tomhaiseann an t-áiritheoir imrothlaithe luas an innill, in imrothluithe sa nóiméad. Go 
ginearálta, dá airde na n-imrothluithe, is ea is mó an breosla a úsáideann an t-inneall, agus 
mar sin ba cheart do thiománaithe súil a choinneáil ar an áiritheoir imrothlaithe chun cabhrú 
leo tiomáint ar bhealach atá níos éiceabháiche.

ABMW0662RU19

Céard faoi a sholáthraíonn an t-áiritheoir imrothlaithe 
eolas?

Imrothluithe innill.

Tomhaiseann an t-áiritheoir imrothlaithe luas an innill, in imrothluithe sa nóiméad. Go 
ginearálta, dá airde na n-imrothluithe, is ea is mó an breosla a úsáideann an t-inneall, agus 
mar sin ba cheart do thiománaithe súil a choinneáil ar an áiritheoir imrothlaithe chun cabhrú 
leo tiomáint ar bhealach atá níos éiceabháiche.

ABMW0663RU19

105



1

2

3

Go ginearálta, céard a chiallaíonn deatach gorm ag teacht ó sceithphíopa 
na feithicle?

Tá ola á dó ag an inneall.

D’fhéadfadh go mbeadh deatach gorm ag teacht ó sceithphíopa feithicle nuair atá ola 
á dó. Easpa cothabhála agus innill chaite na cúiseanna is coitianta. Tá an deatach gorm 
seo dochrach don chomhshaol agus d’fhéadfadh go mbeadh sé costasach. Ba cheart do 
thiománaithe a chinntiú go seiceálann duine inniúil an fheithicil.  

ABMW0688RU19

CÚRSAÍ COMHSHAOIL AGUS TIOMÁINT NEAMHDHÍOBHÁLACH DON CHOMSHAOL

Cén tionchar a bhíonn ag sceithphíopa caite?

Laghdaítear scagadh na múiche agus bíonn torann an innill níos airde.

D’fhéadfadh go mbeadh roinnt éifeachtaí ag sceithchóras caite, lena n-áirítear níos mó 
torainn ón inneall agus níos mó múiche atá dochrach don chomhshaol (mar nach bhfuil 
siad scagtha i gceart). Tá ceanglais ann lena chinntiú go bhfuil reachtaíocht AE agus na 
hÉireann á comhlíonadh ag feithiclí. Déantar tástáil ar fheithiclí lena chinntiú go bhfuil siad 
comhlíontach nuair atá tástáil ródacmhainneachta á déanamh. 

ABMW0689RU19

Cén tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag sceithchóras lochtach?

D’fhéadfadh sé leibhéil torainn agus truaillithe na feithicle a mhéadú.

D’fhéadfadh go mbeadh roinnt éifeachtaí diúltacha ag sceithchóras caite, lena n-áirítear 
níos mó torainn ón inneall agus níos mó múiche atá dochrach don chomhshaol (mar nach 
bhfuil siad scagtha i gceart). Tá ceanglais ann lena chinntiú go bhfuil reachtaíocht AE agus na 
hÉireann á comhlíonadh ag feithiclí. Déantar tástáil ar fheithiclí lena chinntiú go bhfuil siad 
comhlíontach nuair atá tástáil ródacmhainneachta á déanamh. 

ABMW0690RU19

Cén aidhm atá le tiontaire catalaíoch?

Scagann sé gáis sceite agus laghdaíonn sé aerthruailliú.

Is é an aidhm atá le tiontaire catalaíoch (CAT) gáis nimhiúla nó thruaillithe cosúil le 
haonocsaíd charbóin, ocsaíd de nítrigin agus hidreacarbóin neamhdhóite a bhaint ó 
astaíochtaí sceite. Nuair atá an CAT lochtach, lastar solas rabhaidh bainistíochta innill ar an 
deais agus ba cheart do thiománaí comhairle a lorg ó dhuine inniúil.

ABMW0691U19
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Cén tionchar a bhíonn ag tiomáint ar ardluas go leanúnach ar ídiú 
breosla?

Méadaíonn sé ídiú breosla.

Méadaíonn tiomáint ar ardluasanna go leanúnach d’ídiú breosla. Úsáideann feithiclí atá ag 
tiomáint ag 112km/u thart ar 30% níos mó breosla ná feithicil atá ag taisteal ag 80km/u

ABMW0717RU19

Cad a d’fhéadfadh tiománaí a dhéanamh le héifeachtacht breosla níos 
fearr a fháil óna f(h)eithicil?

A chinntiú go ndéantar seirbhís rialta ar an bhfeithicil.

Ceann de na príomhbhealaí le héifeachtúlacht mhaith breosla a bhaint amach ná a chinntiú 
go mbíonn an fheithicil á cothabháil go maith. Ba chóir seirbhísiú a dhéanamh de réir mar 
a mholann an déantóir. Is féidir le scrúdú rialta bhrú na mbonn cabhrú le héifeachtúlacht 
mhaith breosla a chinntiú.

ABMW0718R

Conas is féidir éifeachtúlacht breosla a fheabhsú?

Luasghéarú réidh a úsáid agus athruithe giair a dhéanamh atá oiriúnach 

don luas.

ABMW0719RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh chun ídiú breosla a f(h)eithicle 
a íoslaghdú?

Úsáid a bhaint as luasghéarú agus coscánú réidh.

Má thiomáintear go réidh cabhrófar le hídiú breosla a laghdú. Bí airdeallach ar an mbóthar 
romhat agus athraigh luas in am tráth, agus seachain luasghéarú crua agus coscánú déanach.

ABMW0716RU19

Cén tionchar a bhíonn ag luasghéarú crua ar ídiú breosla?

Méadaítear ídiú breosla.

Méadaíonn luasghéarú crua ídiú breosla. Cabhraíonn luasghéarú réidh le hídiú breosla agus 
astaíochtaí ó fheithiclí a laghdú. Déan iarracht gan an t-inneall a róreibheáil agus bain úsáid 
as an ngiar oiriúnach do luas na feithicle. Nuair a bhíonn tú ag moilliú, bain do chos den 
luasaire agus tabhair deis don fheithicil moilliú de réir a chéile sula gcuireann tú na coscáin i 
bhfeidhm.

ABMW0715U19

Is féidir le tiománaí cur le héifeachtúlacht breosla a fheithicle trí bheith airdeallach ar an 
mbóthar roimhe agus tiomáint go réidh.  Déantar é seo trí luasghéarú go réidh, an giar is 
oiriúnaí don luas atá á thaisteal a úsáid agus coscánú géar a sheachaint.
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Cén tionchar a bhíonn ag sceithphíopa caite ar fheithicil?

Méadaíonn na leibhéil torainn agus truaillithe gáis.

Is dócha go ndéanfaidh feithicil a bhfuil sceithphíopa caite inti níos mó torainn agus go 
dtáirgfidh sí níos mó astaíochtaí truaillithe. Tá dianrialacháin ann maidir le torann agus 
leibhéil astaíochtaí feithiclí, agus déantar dianscrúdú orthu nuair a dhéantar an NCT ar an 
bhfeithicil.

ABMW0720RU19

Conas a dhéanann mótarfheithiclí dochar don chomhshaol?

Trí leibhéil aonocsaíd charbóin a ardú.

Gás nimhiúil is ea aonocsaíd charbóin a scaoileann múch feithicle isteach san atmaisféar. 
Féadfaidh tiomáint ar bhonn eacnamaíoch agus feithicil a chothabháil go maith leibhéal na 
n-astuithe aonocsaíd charbóin a ísliú.

ABMW0725R

Céard is féidir le tiománaí a dhéanamh chun éifeachtúlacht breosla a 
uasmhéadú agus le linn tiomána?

Gan meáchan nach bhfuil gá leis a iompar.

Dá mhéad é an meáchan atá i d’fheithicil, is é is mó breosla a úsáideann tú. Méadaíonn úsáid 
raca dín nó bosca dín gaothsheasmhacht agus méadaíonn sé seo ídiú breosla freisin - suas le 
15%. Bain anuas racaí agus boscaí dín nuair nach mbíonn úsáid á mbaint astu.

ABMW0727RU19

Cén gníomh is dócha a mhéadóidh ídiú breosla?

Luasghéarú géar.

Méadaíonn luasghéarú géar ídiú breosla. Má thiomáintear go réidh laghdaítear an caitheamh 
agus cuimilt agus feabhsaítear ídiú breosla. Bain úsáid as an ngiar is airde is féidir gan stró a 
chur ar an inneall.

ABMW0728RU19

Cad iad na roghanna is féidir le tiománaithe a dhéanamh chun cabhrú 
leis an gcomhshaol a chosaint?

Iompar poiblí a úsáid.

Cabhraíonn úsáid a bhaint as iompar poiblí leis an gcomhshaol a chosaint. Is bealach nach 
ndéanann an oiread sin dochair don chomhshaol iad busanna, tramanna agus traenacha 
chun líon mór daoine a iompar, go háirithe i gceantair uirbeacha. Smaoinigh ar iompar poiblí 
a úsáid nuair is féidir – ní hamháin go bhfuil sé níos neamhdhíobhálaí don timpeallacht, ach 
d’fhéadfadh sé a bheith níos cost-éifeachtúla nuair a chuireann tú costas breosla agus táillí 
páirceála san áireamh.

ABMW0729RU19
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Cad is féidir a bhaint amach tríd an stíl tiomána ar a dtugtar ‘éicea-
Thiomáint’?

Laghdú ar ídiú breosla.

Áirítear ar na buntáistí ó ‘éicea-thiomáint’ sábháilteacht níos fearr ar bhóithre, ídiú breosla 
níos fearr agus níos lú astuithe. Is tiománaí níos éifeachtúla é nó í an tiománaí a smaoiníonn 
ar an gcomhshaol mar foghlaimíonn siad le haird a thabhairt ar an mbóthar níos faide amach 
rompu agus léiríonn siad scileanna tuartha níos fearr. Laghdaíonn sé sin an gá le luasghéarú 
agus coscánú crua agus eascraíonn stíl tiomána níos eacnamaíche agus níos réidhe as sin.

ABMW0730R

Cén gníomh a chabhraíonn le éicea-Thiomáint?

Giar ard a roghnú chomh luath agus is féidir.

Cuireann Éicea-thiomáint le sábháilteacht ar bhóithre agus laghdaíonn sí ídiú breosla agus 
astuithe díobhálacha chomh maith. Tugann éicea-thiománaithe aird ar an mbóthar go maith 
amach rompu agus déanann siad a dtarlóidh amach rompu a thuar. 

Laghdaíonn sé sin an gá le luasghéarú agus coscánú crua agus eascraíonn tiomáint níos 
compordaí agus níos sábháilte as sin fad is a dhéantar breosla a shábháil agus astuithe a 
laghdú.

ABMW0731R

Conas is féidir le tiománaí cabhrú leis an gcomhshaol?

Trí luas a laghdú.

Mar thiománaí, is féidir leat níos lú damáiste a dhéanamh don chomhshaol má thiomáineann 
tú go réidh agus má sheachnaíonn tú luasghéarú agus coscánú crua. Úsaideann feithiclí ag 
taisteal ag 110 km/u suas le 30% níos mó breosla ná iad siúd ag taisteal ag 80km/u. Níor 
chóir duit tiomáint níos moille ná mar is gá, áfach, nó cuirfidh tú isteach ar úsáideoirí eile an 
bhóthair.

ABMW0732R

Cad is féidir a bhaint amach tríd an 
stíl tiomána ar a dtugtar ‘Tiomáint 
Éiceolaíoch’?

Sábháilteacht bhóthair feabhsaithe.

Áirítear i measc bhuntáistí na tiomána éiceolaíche sábháilteacht bhóthair feabhsaithe, ídiú 
breosla níos fearr agus níos lú astaíochtaí. Is tiománaí níos éifeachtúla é/í an tiománaí a 
chuireann an comhshaol san áireamh mar go bhfoghlaimíonn sé/sí conas níos mó airde a 
thabhairt ar an mbóthar roimhe/roimpi agus bíonn scileanna réamh-mheasta níos fearr aige/
aici. Laghdaíonn sé seo an gá atá le luasghéarú agus coscánú crua, rud is cúis le stíl tiomána 
níos eacnamaíche agus níos réidhe.

ABMW279U19
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Céard is féidir a bhaint amach tríd an stíl tiomána ar a dtugtar 
‘Éicithiomáint’?

Éifeachtúlacht breosla mhéadaithe.

Áirítear i measc ceann den iliomad buntáistí a bhaineann le stíl éicithiomána; éifeachtúlacht 
breosla mhéadaithe, níos lú astaíochtaí agus sábháilteacht tiománaí feabhsaithe. Is tiománaí 
níos éifeachtúla é an tiománaí éicea-chomhfhiosach mar go bhfoghlaimíonn sé conas a bheith 
airdeallach ar an mbóthar níos faide roimhe agus bíonn scileanna réamhghabhála níos fearr 
aige. Laghdaíonn sé seo an gá atá le luasghéarú agus coscánú crua, rud is cúis le stíl tiomána 
níos eacnamaíche agus turas níos réidhe.

ABMW28U19

Cén gníomh a chabhraíonn le hÉicithiomáint?

Tiomáint ar luas seasta.

Áirítear i measc ceann den iliomad buntáistí a bhaineann le tiomáint ar luas seasta: 
éifeachtúlacht breosla mhéadaithe, astaíochtaí laghdaithe agus sábháilteacht tiománaí 
feabhsaithe. Is tiománaí níos éifeachtúla é an tiománaí éicea-chomhfhiosach mar go 
bhfoghlaimíonn sé conas a bheith airdeallach ar an mbóthar níos faide roimhe agus bíonn 
scileanna réamhghabhála níos fearr aige. Laghdaíonn sé seo an gá atá le luasghéarú agus 
coscánú crua, rud is cúis le stíl tiomána níos eacnamaíche agus turas níos réidhe.

ABMW29U19

Cén gníomh a chabhraíonn le Tiomáint Éiceolaíoch?

Ag féachaint chun tosaigh agus a bheith ag smaoineamh ar an méid a 

d’fhéadfadh a bheith romhat.

Áirítear i measc ceann de na buntáistí ar fad a bhaineann le stíl tiomána éiceolaíche; 
éifeachtúlacht breosla méadaithe, níos lú astaíochtaí agus sábháilteacht tiománaí 
feabhsaithe. Is tiománaí níos éifeachtúla é/í an tiománaí a chuireann an comhshaol san 
áireamh mar go bhfoghlaimíonn sé/sí conas níos mó airde a thabhairt ar an mbóthar roimhe/
roimpi agus bíonn scileanna réamh-mheasta níos fearr aige/aici. Laghdaíonn sé seo an gá atá 
le luasghéarú agus coscánú crua, rud is cúis le stíl tiomána níos eacnamaíche agus turas níos 
réidhe.

ABMW30U19
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Oiriúnacht chun Tiomáint » Drugaí agus 
Alcól

Cén tionchar a bhíonn ag alcól ar iompraíocht tiománaí?

Cuireann sé moill ar fhreagairtí tiománaí.

Is mórchúinse é alcól in imbhuailtí a bhféadfadh bás agus gortú a bheith mar thoradh orthu. 
Bíonn tionchar ag méideanna beaga alcóil fiú ar do bhreithiúnas agus ar do chumas tiomána. 

ABMW0388RU19

Cén tionchar a bhíonn ag alcól ar thiománaí?

Laghdaíonn sé dianmhachnamh.

Is mórchúinse é alcól in imbhuailtí a bhféadfadh bás agus gortú a bheith mar thoradh 
orthu. Bíonn tionchar ag méideanna beaga alcóil fiú ar do bhreithiúnas, ar do chumas 
dianmhachnaimh agus ar do chumas freagairt do ghuaiseacha. Níor cheart do thiománaí 
tiomáint faoi thionchar an óil riamh.

ABMW0389RU19

Má tá cógas á ghlacadh ag tiománaí cairr nó tiománaí gluaisrothair a 
d’fhéadfadh cur isteach ar a c(h)uid tiomána, céard ba cheart dó/di a 
dhéanamh?

Comhairle leighis a lorg maidir le tiomáint.

D’fhéadfadh go mbeadh tionchar ag roinnt cógais ar chumas tiománaí tiomáint go sábháilte.  
Má tá cógas de chineál ar bith á ghlacadh agat, ba cheart duit fiafraigh de do dhochtúir nó de 
phoitigéir, an bhfuil sé sábháilte tiomáint fad is go bhfuil an cógas á ghlacadh agat. Léigh an 
bhileog faisnéise d’othair atá leis an gcógas.

ABMW0390RU19

De réir na Tuairisce réamhthuairte, an mó seans go mbeidh fir nó mná ag 
tiomáint faoi thionchar an óil agus an mó seans go mbeidh baint ag fir nó 
mná le himbhualadh marfach?

Fir

Fuarthas amach sa Tuairisc réamhthuairte gur mó fear ná bean in Éirinn a thiomáineann faoi 
thionchar an alcóil agus a mbíonn baint acu le himbhualadh marfach. Ciallaíonn sé seo nach 
mór duit a bheith cúramach faoin té a nglacann tú síob uaidh nó uaithi - an féidir leat a bheith 
cinnte nach raibh do chara ag ól sular bhuail sé/sí leat? Bí ciallmhar agus ná glac le síob má 
shíleann tú go raibh do chara ag ól agus go bhfuil sé beartaithe aige/aici dul ag tiomáint. Má 
tá amhras ort, déan socrú éigin eile chun dul abhaile.

RSA00037A
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De réir na Tuairisce réamhthuairte, cén cineál feithicle a raibh formhór 
na ndaoine ag tiomáint nuair a bhí alcól ólta acu agus nuair a tharla 
imbhualadh marfach arb é an tiománaí ba chúis leis?

Carr príobháideach

Fuarthas amach sa Tuairisc réamhthuairte gur mó tiománaí carr príobháideach ná tiománaí 
feithiclí eile a mbíonn alcól ólta acu sula mbíonn baint acu le tuairt. Ciallaíonn sé seo má 
shocraíonn tú síob abhaile a fháil i gcarr, i ndiaidh a bheith i gcomhluadar daoine áit a raibh 
deoch ar fáil, gur mó seans atá ann go mbeidh alcól ólta ag an tiománaí. Ciallaíonn sé sin 
nach féidir leat talamh slán a dhéanamh de chúrsaí sábháilteachta. Déan cibé rud is féidir leat 
chun tú féin agus do chairde eile - an tiománaí san áireamh - a chosaint.

RSA00038A

De réir na Tuairisce réamhthuairte, cén cineál imbhualadh marfach ar mó 
seans go mbeadh baint ag duine ag tiomáint faoi thionchar an óil leis?

Imbhualadh feithicil aonair

Fuarthas amach sa Tuairisc réamhthuairte gurb é an t-imbhualadh aonchairr an cineál tuairte 
is coitianta a mbíonn baint ag alcól léi.

RSA00039A

De réir na Tuairisce réamhthuairte, céard iad laethanta na seachtaine 
ar mó seans go mbeidh daoine ag tiomáint faoi thionchar an óil agus go 
dtarlóidh imbhualadh marfach a mbeidh an tiománaí freagrach as?

Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh

Fuarthas amach sa Tuairisc réamhthuairte gur mó imbhualadh a bhfuil baint ag alcól leis a 
tharlaíonn ar an Satharn agus ar an Domhnach i gcomparáid le laethanta eile na seachtaine.

RSA00040A

De réir na Tuairisce réamhthuairte, céard é an t-aoisghrúpa a raibh an 
líon is mó tiománaithe arb iad ba chúis le himbhuailtí marfacha a raibh 
baint ag alcól leo, luaite leis?

16-24 bliain

Fuarthas amach sa Tuairisc réamhthuairte gur mó seans go mbeidh tiománaithe idir 16-24 
bliain d’aois ag tiomáint faoi thionchar alcóil agus go mbeidh baint acu le himbhualadh 
marfach. Tá tiomáint faoi thionchar an óil contúirteach ag aois ar bith, áfach.

RSA00043A
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Dícháilítear tiománaí go huathoibríoch ó thiomáint, ar feadh cén fhad, 
má dhiúltaigh sé/sí, i gcás an chéad chiona, sampla fola, fuail nó anála a 
chur ar fáil do bhall de An Garda Síochána?

4 bliana

D’fhéadfaí tiománaithe a dhiúltaíonn sampla anála, fola nó fuail a sholáthar do Gharda, i 
gcás an chéad chiona, a   ó thiomáint ar feadh ceithre bliana. Ach ní gá duit imní a bheith 
ort sampla a sholáthar mura raibh tú ag ól. Caith nóiméad ag smaoineamh ar an tionchar ar 
do shaol féin agus ar shaol do chairde agus do theaghlaigh má chuirtear cosc tiomána ort ar 
feadh tréimhse ama ar bith.

RSA00045A

Cé acu díobh seo a leanas a d’fhéadfadh a bheith ina n-iarmhairt 
fhéideartha do thiománaí faoi oiliúint má thiomáineann sé i ndiaidh dó 
méid chomh beag le haonad alcóil amháin a ól?

Dícháiliú trí mhí ó thiomáint

Tá teorainn an chion alcóil san fhuil i bhfad níos ísle le haghaidh tiománaithe 
nuacheadúnaithe/faoi oiliúint ná mar atá le haghaidh tiománaí a bhfuil láncheadúnas aige 
ar feadh breis is dhá bhliain (ach ní tiománaí nuacheadúnaithe).  FÍRIC Dá réir sin, bheadh an 
teorainn níos ísle á sárú ag méid chomh beag le haonad alcóil amháin.

RSA00046AU19

De réir na Tuairisce réamhthuairte, céard é an t-aoisghrúpa a raibh an 
líon is mó básanna paisinéirí, in imbhuailtí a raibh baint ag alcól leo, 
luaite leis?

17-24 bliain

Fuarthas amach sa Tuairisc réamhthuairte gurb iad paisinéirí in aoisghrúpa 17-24 bliain 
d’aois is mó atá i mbaol a maraithe in imbhualadh a bhfuil baint ag alcól leis. Ta tiomáint 
faoi thionchar alcóil contúirteach ach is é seo an t-aoisghrúpa a bhfuil an baol is mó luaite 
leis. Bí ciallmhar agus ná glac le síob má shíleann tú go raibh do chara ag ól agus go bhfuil 
sé beartaithe aige/aici dul ag tiomáint. Má tá amhras ort, déan socrú éigin eile chun dul 
abhaile.

RSA00048A

Céard í an uastréimhse dícháilithe a fhorchuirtear sa chúirt sa chás go 
sáraíonn an leibhéal cion alcóil san fhuil (BAC) braite sa tiománaí faoi 
oiliúint 80 mg?

Sé bliana

Nuair a thástáiltear tiománaí faoi oiliúint agus sa chás go bhfuil an leibhéal Cion Alcóil san 
Fhuil os cionn 80mg d’fhéadfaí go gcuirfí cosc tiomána suas le sé bliana air/uirthi. Caith 
nóiméad ag smaoineamh ar an méid sin. Cé chomh mór is a bhraitheann tú ar do charr? 
An dtiomáineann tú chun na hoibre? An mbraitheann daoine muinteartha ort chun síob a 
thabhairt dóibh? Má ólann tú alcól agus má thiomáineann tú carr d’fhéadfadh sé sin ar fad 
athrú.

RSA00049A
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De réir na Tuairisce réamhthuairte, cén céatadán den 169 tiománaí a 
maraíodh in imbhualadh a raibh baint ag alcól leis, a raibh alcól ólta 
acu?

92%

Tá an fhianaise le fáil sna figiúirí: Fuarthas amach sa Tuairisc réamhthuairte go raibh alcól 
ólta roimh ré ag 9 as gach 10 tiománaí a maraíodh in imbhuailtí a raibh baint ag alcól leo. 
Bíonn tionchar fiú ag méideanna beaga alcóil ar thiománaithe. Bíonn tionchar ag alcól ar do 
bhreithiúnas, radharc, comhordú agus ag a frithghníomhúcháin, rud is cúis le mórearráidí 
tiomána.

RSA00050A

De réir na Tuairisce réamhthuairte, cé mhéad coisí a maraíodh a raibh 
baint ag alcól a bheith ólta ag an gcoisí lena b(h)ás?

Idir 41 - 90

Bíonn tionchar ag alcól ar gach duine a ólann é. Fuarthas amach sa Tuairisc réamhthuairte 
go raibh alcól ólta ag 81 coisí a maraíodh i rith 2008-2012. Tugann sé sin le fios, beag beann 
ar an gcineál úsáideora bóthair thú, nach mór duit a bheith cúramach agus gan na bóithre a 
úsáid tar éis alcól a ól.

RSA00051A

De réir na Tuarascála Réamhthuairte, cé mhéad imbhualadh marfach a 
raibh baint ag alcól leo?

Idir 31 agus 45%

De réir Thuarascáil Réamhthuairte 2008-2012, bhí baint ag alcól le 38% de na 867 imbhualadh 
ar taifead.

RSA00053AU19

De réir na Tuairisce réamhthuairte, cé mhéad paisinéir a maraíodh in 
imbhualadh arb eol go raibh baint ag alcól leis?

Idir  71 - 90

Fuarthas amach sa Tuairisc réamhthuairte gur maraíodh 83 paisinéir in imbhualadh idir 
2008 and 2012 a raibh baint ag alcól leis, nuair a bhí tiománaí nó gluaisrothaí ag ól. Ina 
theannta sin, d’fhéadfadh baint a bheith ag paisinéirí a bhí ag ól le tuairteanna freisin, trí 
chur isteach ar an tiománaí mar shampla. Ní hiad na tiománaithe amháin atá freagrach as 
na bóithre a úsáid go sábháilte agus a bheith freagrach go sóisialta. Má theastaíonn uait a 
bheith sábháilte i gcónaí, ní mór duit a bheith freagrach as do ghníomhartha féin, go háirithe 
gníomhartha a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar thiománaithe agus ar úsáideoirí eile an 
bhóthair.

RSA00055AU19
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De réir na Tuarascála Réamhthuairte, as an 867 imbhualadh marfach, cé 
mhéad díobh a raibh baint ag alcól leo?

251-350

Bhí baint ag alcól le himbhuailtí marfacha. Féach ar an Tuarascáil.

RSA00056AU19

Céard iad na pionóis do thiomáint faoi thionchar dí do thiománaí faoi 
oiliúint ag a bhfuil cion alcóil san fhuil (BAC) de 20mg go 80mg le 
haghaidh gach 100 millilítear fola?

Fíneáil €200 agus dícháiliú tiomána 3 mhí.

Is fachtóir suntasach é alcól i dtuairteanna a mbíonn bás agus gortú dá mbarr.

Is léir ó thaighde atá déanta go mbíonn tionchar fiú ag méideanna beaga alcóil ar do 
bhreithiúnas agus

ar do chumas tiomána. Tá sé neamhdhleathach tiomáint má tá do leibhéil alcóil níos airde ná 
na teorainneacha dlíthiúla.

RSA0200

Céard iad na pionóis do thiomáint faoi thionchar dí do thiománaí 
gairmiúil ag a bhfuil láncheadúnas cairr agus a bhfuil cion alcóil san fhuil 
(BAC) de 20mg go 80mg le haghaidh gach 100 millilítear fola aige?

Fíneáil €200 agus dícháiliú tiomána 3 mhí.

Is fachtóir suntasach é alcól i dtuairteanna a mbíonn bás agus gortú dá mbarr.

Is léir ó thaighde atá déanta go mbíonn tionchar fiú ag méideanna beaga alcóil ar do 
bhreithiúnas agus

ar do chumas tiomána. Tá sé neamhdhleathach tiomáint má tá do leibhéil alcóil níos airde ná 
na teorainneacha dlíthiúla.

RSA0201

Céard iad na pionóis do thiomáint faoi thionchar dí do thiománaí ag a 
bhfuil cion alcóil san fhuil (BAC) de 80mg go 100mg le haghaidh gach 100 
millilítear fola?

Fíneáil €400 agus dícháiliú tiomána 6 mhí.

Is fachtóir suntasach é alcól i dtuairteanna a mbíonn bás agus gortú dá mbarr.

Is léir ó thaighde atá déanta go mbíonn tionchar fiú ag méideanna beaga alcóil ar do 
bhreithiúnas agus

ar do chumas tiomána. Tá sé neamhdhleathach tiomáint má tá do leibhéil alcóil níos airde ná 
na teorainneacha dlíthiúla.

RSA0202
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Céard é an pionós le haghaidh tiománaí a dhiúltaíonn samplaí anála, fola 
nó fuail a thabhairt do An Garda Síochána mar fhianaise le haghaidh an 
dara cion?

Dícháiliú uathoibríoch ar feadh 4 bliana.

Is fachtóir suntasach é alcól i dtuairteanna a mbíonn bás agus gortú dá mbarr. Is léir ó 
thaighde atá déanta go mbíonn tionchar fiú ag méideanna beaga alcóil ar do bhreithiúnas 
agus ar do chumas tiomána. Tá sé neamhdhleathach tiomáint má tá na leibhéil alcóil os cionn 
na dtreorainneacha dlíthiúla, nó má tá tiománaí faoi thionchar drugaí. Is cion é diúltú sampla 
anála, fola nó fuail a thabhairt.

RSA0203
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An féidir leis An Garda Síochána tástáil cois bóthair le haghaidh drugaí 
agus alcóil a dhéanamh ar maidin?

Is féidir, is féidir tástáil a dhéanamh am ar bith.

Tá sé in aghaidh an dlí carr, gluaisrothar, trucail, bus, rothar leictreach nó feithicil atá á 
tarraingt ag ainmhí a thiomáint nuair atá tiománaí ‘faoi thionchar ábhair mheisciúil sa mhéid 
is nach bhfuil sé in ann an fheithicil a smachtú’. Áirítear in ábhair mheisciúla alcól agus 
drugaí, is cuma má thógtar le chéile nó ina n-aonar iad. Cuimsíonn an focal ‘drugaí’ anseo 
cógais dhlíthiúla ordaithe agus cógais thar an gcuntar (OTC).

RSA0204

I dteannta le tástáil mallachair, céard is féidir le Garda a iarraidh má tá 
amhras ann go bhfuil an tiománaí ag tiomáint faoi thionchar drugaí?

Sampla seile.

Má stoptar tiománaí ag seiceáil cois bóthair, ba cheart go dtuigfeadh sé, i dteannta leis an 
tástáil mallachair, gur féidir le Gardaí sampla seile a iarraidh freisin má tá amhras ann go 
bhfuil an tiománaí faoi thionchar drugaí.

RSA0205

Céard é an pionós uasta do thiomáint faoi thionchar drugaí tráth an 
chiontaithe?

Fíneáil €5,000 agus 6 mhí sa phríosún.

Ba cheart go dtuigfeadh tiománaithe na dianphionóis atá ann má chinneann siad tiomáint i 
nidiadh dóibh drugaí a thógáil agus go dtugtar é seo faoi deara. Tá tiomáint faoi thionchar 
drugaí fíorchontúirteach mar gheall ar na héifeachtaí atá ag drugaí ar an inchinn.

RSA0206
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An bhfuil difríocht idir na teorainneacha le haghaidh tiomáint faoi 
thionchar dí agus drugaí má thugtar a leithéid faoi deara ar maidin?

Níl, tá siad mar an gcéanna an t-am ar fad.

Ní athraíonn na teorainneacha do thiomáint faoi thionchar dí agus drugaí ag brath ar an am 
den lá a sheiceáiltear tiománaithe. Fanann alcól agus drugaí sa chorp ar feadh tréimhse ama. 
Ba cheart do thiománaí smaoineamh go cúramach roimh fheithicil a thiomáint ar maidin i 
ndiaidh alcól a ól nó drugaí a thógáil, agus ba cheart go dtuigfeadh sé go bhféadfadh sé a 
bheith go maith thar an teorainn fós. (Athscríofa)

RSA0207

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh nuair a bhíonn feithicil 
seirbhísí éigeandála ag druidim gar dó agus go bhfuil na soilse gorma 
gealánacha casta air?

Freagairt go tapa, go sábháilte agus go cúramach chun cead a thabhairt 

don fheithicil seirbhísí éigeandála é a scoitheadh.

Ní mór go mbeadh a fhios ag tiománaí céard ba cheart dó a dhéanamh nuair a fheiceann sé 
feithicil éigeandála. Ní mór do thiománaí freagairt go tapa, go sábháilte agus go cúramach 
chun cead a thabhairt d’fheithiclí seirbhísí éigeandála scoitheadh. Tá sé tábhachtach a bheith 
airdeallach agus aireach an t-am ar fad. 

RSA0208

Céard nár cheart do thiománaí a dhéanamh riamh nuair a bhíonn feithicil 
seirbhísí éigeandála ag druidim gar dó ar a bhfuil na soilse gorma 
gealánacha casta air?

Coscánaigh go tobann nó blocáil an bóthar.

Ní mór go mbeadh a fhios ag tiománaí céard ba cheart dó a dhéanamh nuair a fheiceann sé 
feithicil éigeandála. Ní mór do thiománaí freagairt go tapa, go sábháilte agus go cúramach 
chun cead a thabhairt d’fheithiclí seirbhísí éigeandála scoitheadh. Tá sé tábhachtach a bheith 
airdeallach agus aireach an t-am ar fad. 

RSA0209

An bhfuil cead ag tiománaí tiomáint trí sholas dearg nó an luasteorainn a 
shárú chun cead a thabhairt d’fheithicil seirbhísí éigeandála scoitheadh?

Níl, níor cheart do thiománaí tiomáint trí sholas dearg nó tiomáint 

níos tapa riamh chun cead a thabhairt d’fheithicil seirbhísí éigeandála 

scoitheadh.

Ní mór go mbeadh a fhios ag tiománaí céard ba cheart dó a dhéanamh nuair a fheiceann sé 
feithicil éigeandála. Ní mór do thiománaí freagairt go tapa, go sábháilte agus go cúramach 
chun cead a thabhairt d’fheithiclí seirbhísí éigeandála scoitheadh. Tá sé tábhachtach a bheith 
airdeallach agus aireach an t-am ar fad.

RSA0210
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Má tá sé sábháilte rothaí a scoitheadh i limistéir luais suas le 50kmu, 
céard é an t-achar íosta scoite a mholtar?

Ceadaigh íosmhéid 1 mhéadar.

Ba cheart do thiománaí a fheithicil a thiomáint sách gar don taobh clé chun deis a thabhairt 
don trácht scoitheadh go sábháilte ar dheis, ach gan a bheith chomh fada sin ar chlé go bhfuil 
sé ag tiomáint i lána rothar nó ag blocáil nó ag cur rothaithe nó coisithe i mbaol. Nuair is 
mian le tiománaí rothaí a scoitheadh agus nuair atá sé sábháilte é sin a dhéanamh, ba cheart 
dó, más féidir, an glanspás molta a thabhairt ag brath ar an limistéar luasteorann ina bhfuil 
sé.

RSA0211
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Má tá sé sábháilte rothaí a scoitheadh i limistéir luais suas le 50kmu, 
céard é an t-achar íosta scoite a mholtar?

Ceadaigh uasmhéid 1.75 mhéadar.

Ba cheart do thiománaí a fheithicil a thiomáint sách gar don taobh clé chun deis a thabhairt 
don trácht scoitheadh go sábháilte ar dheis, ach gan a bheith chomh fada sin ar chlé go bhfuil 
sé ag tiomáint i lána rothar nó ag blocáil nó ag cur rothaithe nó coisithe i mbaol. Nuair is 
mian le tiománaí rothaí a scoitheadh agus nuair atá sé sábháilte é sin a dhéanamh, ba cheart 
dó, más féidir, an glanspás molta a thabhairt ag brath ar an limistéar luasteorann ina bhfuil 
sé.

RSA0212

Conas is féidir le coisí atá ag siúl ar thaobh bóthair nach bhfuil mórán 
soilse gar dó, an baol go dtarlóidh tionóisc a laghdú?

Caith éadaí sofheicthe.

Fiú amháin leis na ceannsoilse is fearr, ní gá go bhfeicfeadh tiománaithe an oiread céanna 
san oíche agus a fheiceann siad i rith an lae. Tá sé fíordheacair coisithe agus rothair gan 
soilse a fheiceáil sa dorchadas, go háirithe má bhíonn orthu déileáil leis an dallrú ó na soilse 
ina gcoinne. Ba cheart do choisithe éadaí geala agus sofheicthe a chaitheamh i rith an lae 
i gcónaí agus éadaí frithchaiteacha san oíche nuair a bhíonn siad ag siúl taobh amuigh de 
limistéir faoi fhoirgnimh.

RSA0213

Céard é trasrian coisithe cúirtéise?

Áit ag a bhfuil trasrian coisithe neamhrialaithe.

Níor cheart do choisithe dul isteach in áiteanna trasnaithe neamhrialaithe (trasrian cúirtéise) 
ach amháin má tá a fhios ag an trácht ar fad go bhfuil siad ansin má tá an bóthar á thrasnú 
acu. Ba cheart do thiománaithe atá ag dul isteach in áiteanna trasnaithe neamhrialaithe 
(trasrian cúirtéise) freagairt trí thiomáint go han-mhall, agus a bheith san airdeall ar na 
contúirtí a d’fhéadfadh a bheith ag baint leis an limistéar a bheith in úsáid ag coisithe.

RSA0214
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Céard é an tionchar is dóichí a bheidh ag tiománaithe ‘ag speiceáil’ ag 
láthair teagmhais tráchta?

D’fhéadfadh sé a bheith mar bhonn le tuilleadh teagmhas mar go gcuirtear 

isteach ar thiománaithe.

Nuair a bhíonn tiománaithe ag druidim le nó gar do láthair teagmhais, bíonn siad le feiceáil 
‘ag speiceáil’ go minic. Is éard a chiallaíonn sé seo do chloigeann a chasadh agus do mhuineál 
a shíneadh chun radharc níos fearr a fháil ar an méid atá ag tarlú. D’fhéadfadh go mbeadh 
tranglam tráchta dá bharr mar go moillíonn tiománaithe ionas gur féidir leo a bheith ‘ag 
speiceáil’. D’fhéadfadh go mbeadh teagmhais bhóthair dá thoradh freisin mar go gcuirtear 
isteach ar thiománaithe agus go n-athraíonn siad a luas agus/nó treo fad is atá siad ag cur 
isteach ar thiománaithe eile freisin.

RSA0215

Cén chaoi ba cheart do thiománaí freagairt d’fheithiclí seirbhísí 
éigeandála ar a bhfuil soilse gorma gealánacha agus/nó bonnáin?

Seiceáil na scátháin roimh spás a lorg chun bogadh i leataobh.

Má fheiceann tú aon fheithicil éigeandála ag druidim leat a bhfuil soilse agus/nó bonnáin ar 
siúl uirthi, seiceáil do scátháin siar chun luas na feithicle/na bhfeithiclí éigeandála a mheas 
agus chun faire amach do choisithe, rothaithe, gluaisrothaithe agus úsáideoirí eile bóithre. 
Cuir in iúl go bhfuil sé beartaithe agat tarraingt isteach. Tarraing isteach i spás a bhfuil 
dóthain spáis ann don fheithicil/do na feithiclí éigeandála scoitheadh go sábháilte. Lean ar 
aghaidh go sábháilte agus breathnaigh thart ort mar is cuí agus tabhair na comharthaí cuí i 
ndiaidh don fheithicil éigeandála tú a scoitheadh.

RSA0216

Céard é an pionós le haghaidh úinéir feithicle a cheadaíonn do thiománaí 
faoi oiliúint a fheithicil a thiomáint gan tionlacan?

Déanfar seilbh a ghabháil ar a fheithicil.

Ní mór do thiománaí faoi oiliúint a thuiscint go bhféadfaí seilbh a ghabháil ar fheithicil 
mar thoradh ar thiomáint gan tionlacan i bhfeithicil, fiú má tá cead tugtha ag an úinéir an 
fheithicil a thiomáint.

RSA0217

Cuirfear cosc ar thiománaí ag a bhfuil ceadúnas foghlaimeora a 
fhaigheann 7 bpointe píonóis i dtréimhse 36 mí (trí bliana) ó thiomáint ar 
feadh cé mhéad mí?

6 mhí.

Ba cheart go dtuigfeadh tiománaí faoi oiliúint go bhfuil tairseach pointí pionóis níos ísle ann 
le haghaidh tiománaithe faoi oiliúint nó tiománaithe nuacheadúnaithe

RSA0218
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OIRIÚNACHT CHUN TIOMÁINT » TUIRSE

Céard é an cion íosta pointí pionóis le haghaidh tiománaí faoi oiliúint 
nach bhfuil ‘L’ Plátaí ar taispeáint aige ar thosach agus ar chúl na 
feithicle?

2 phointe pionóis.

Ba cheart go dtuigfeadh tiománaí faoi oiliúint na ceanglais dhlíthiúla chun ‘L’ plátaí a 
thaispeáint ag tosach agus ag cúl agus na himpleachtaí a bhíonn ann mura ndéantar 
amhlaidh.

RSA0219

Oiriúnacht chun Tiomáint » Tuirse

Cad is ceart do thiománaí a dhéanamh má thagann fonn codlata orthu 
agus iad ag tiomáint?

Stopadh, scíth a ligean le siúlóid ghearr más féidir.

Is féidir le tiomáint nuair a bhíonn tuirse ort a bheith an-chontúirteach, agus bíonn tuirse 
in cúis le cuid mhór drochthimpistí. Má bhíonn tú an-tuirseach d’fhéadfá mioncholadh a 
dhéanamh dá bharr (titim i do choladh ar feadh soicind). Ag 100km/u bíonn tú ag taisteal ag 
28 méadar sa soicind, má dhéanann tú mionchodladh ar feadh 4 shoicind fiú, beidh níos mó 
ná 100 méadar curtha díot agat gan smacht ar an bhfeithicil. Ná bí ag tiomáint riamh agus 
tú ag troid leis an gcodladh. Má thagann fonn codlata ort agus tú ag tiomáint, stop in áit 
shábháilte agus dean dreas beag codlata. Faigh aer úr ansin agus sín amach na cosa tamall 
roimh dhul ar aghaidh. D’fhéadfadh deoch bunaithe ar chaiféin ar nós caife cabhrú freisin.

ABMW0359R

Cad is ceart do thiománaí a dhéanamh má thagann tuirse orthu agus iad 
ag tiomáint?

Is ceart don tiománaí stopadh agus a scíth a ligean

Is féidir le tiomáint nuair a bhíonn tuirse ort a bheith an-chontúirteach, agus bíonn tuirse 
in cúis le cuid mhór drochthimpistí. Má bhíonn tú an-tuirseach d’fhéadfá mioncholadh a 
dhéanamh dá bharr (titim i do choladh ar feadh soicind). Ag 100km/u bíonn tú ag taisteal ag 
28 méadar sa soicind, má dhéanann tú mionchodladh ar feadh 4 shoicind fiú, beidh níos mó 
ná 100 méadar curtha díot agat gan smacht ar an bhfeithicil. Ná bí ag tiomáint riamh agus 
tú ag troid leis an gcodladh. Má thagann fonn codlata ort agus tú ag tiomáint, stop in áit 
shábháilte agus dean dreas beag codlata. Faigh aer úr ansin agus sín amach na cosa tamall 
roimh dhul ar aghaidh. D’fhéadfadh deoch bunaithe ar chaiféin ar nós caife cabhrú freisin.

ABMW0360R
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Céard ba cheart do thiománaí a bheith san airdeall air le linn a bheith ag 
tiomáint san oíche?

Go bhfuil baol ann go dtitfidh an tiománaí féin nó tiománaithe eile a 

chodladh.

D’fhéadfadh go mbeadh tiomáint nuair a bhíonn tuirse ort an-chontúirteach, agus is é 
tuirse thiomána ceann de na príomhchúiseanna a bhíonn le himbhuailtí tromchúiseacha ar 
bhóithre. Má bhíonn fonn codlata ar thiománaí le linn dó a bheith ag tiomáint, ba cheart dó 
stopadh in áit shábháilte agus deoch a bhfuil caiféin ann a ól agus néal codlata a fháil. Ina 
dhiaidh sin, ba cheart don tiománaí cúpla nóiméad a chaitheamh ag súil amuigh faoin aer 
roimh leanúint ar aghaidh ag tiomáint. Is é an t-aon leigheas ar thuirse codladh ceart. Ná 
tiomáin riamh nuair a bhíonn tuirse ort.

ABMW0449RU19

TIOMÁINT SHÁBHÁILTE AGUS FHREAGRACH AR BHONN SÓISIALTA » LUAS A BHAINISTIÚ

Luas a Bhainistiú

Faoi réir na luasteorann, cad é an luas tiomána ‘is sábháilte’?

An luas a cheadaíonn don tiománaí an fheithicil a stopadh laistigh den 

achar saor ó thrácht is féidir leis/léi a fheiceáil roimhe/roimpi.

Ba cheart duit tiomáint i gcónaí ag luas a cheadaíonn duit stopadh laistigh den achar is féidir 
leat a fheiceáil romhat saor ó thrácht.  Má mheasann tú nach n-éireoidh leat an fheithicil 
a stopadh go sábháilte laistigh den raon radhairc atá romhat, tá tú ag tiomáint róthapa - 
moilligh.

ABMW0379U19

Cén cheann díobh seo a théann i bhfeidhm ar fhad coscánaithe feithicle?

Luas agus meáchan na feithicle.

Braitheann fad stoptha d’fheithicle ar luas agus meáchan na feithicle. Bíonn gá le faid 
stoptha níos mó ag feithiclí atá níos troime agus níos sciobtha.

ABMW0426R
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Tiomáint il-lána

TIOMÁINT SHÁBHÁILTE AGUS FHREAGRACH AR BHONN SÓISIALTA » TIOMÁINT IL-LÁNA

Céard ba chóir do thiománaí a dhéanamh nuair a bhíonn sé/sí ag dul 
isteach ar mhótarbhealach ó shliosbhóthar?

Iarracht a dhéanamh taisteal ag luas feithicle an tráchta atá ar an 

mótarbhealach cheana féin agus comhcheangal leis an trácht sin i 

mbearna oiriúnach.

Nuair a théann tiománaí isteach ar mhótarbhealach ba cheart dó/di iarracht a dhéanamh 
taisteal ag an luas céanna le trácht an mhótarbhealaigh agus comhcheangal leis an trácht 
nuair a thugtar bearna oiriúnach faoi deara, tiomáint sa ghualainn chrua a sheachaint, agus 
ceart slí a ghéilleadh do thrácht atá ar an mótarbhealach cheana.

ABMW0488RU19

Le linn a bheith ag tiomáint ar mhótarbhealach, céard ba cheart do 
thiománaí a dhéanamh má théann sé thar an mbealach amach?

Fág an mótarbhealach ag an gcéad bhealach amach eile agus 

trasnaigh go dtí an taobh eile trí úsáid a bhaint as an uasbhealach (nó 

íosbhealach).Má thiomáineann tiománaí thar an mbealach amach cuí le linn a bheith ag tiomáint ar 
mhótarbhealach, ba cheart dó leanúint ar aghaidh go dtí an chéad acomhal amach eile, áit 
ar féidir an mótarbhealach a fhágáil agus dul ar ais ar an mótarbhealach arís ar an taobh eile 
den mhótarbhealach.

ABMW0490RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh le linn dó dul isteach ar 
shliosbhóthar tar éis mótarbhealach a fhágáil?

Cloígh leis an luasteorainn ar an mbóthar a bhfuil an tiománaí ag dul 

isteach air.

Nuair atá mótarbhealach á fhágáil ag tiománaí, ba cheart dul isteach ar an lána 
luasmhoillithe agus an luas a laghdú. Ba cheart don tiománaí cloí leis an luasteorainn ar an 
mbóthar a bhfuil sé ag dul isteach air.

ABMW0492RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má thiomáineann sé thar an 
mbealach amach beartaithe de dhearmad?

Lean ar aghaidh ag tiomáint agus fág ag an gcéad bhealach amach eile.

Má thiomáineann tiománaí thar an mbealach amach cuí le linn a bheith ag tiomáint ar 
mhótarbhealach, ba cheart dó leanúint ar aghaidh go dtí an chéad acomhal amach eile, áit ar 
féidir an mótarbhealach a fhágáil agus dul ar ais ar an mótarbhealach arís ar an taobh eile.

ABMW0493RU19
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TIOMÁINT SHÁBHÁILTE AGUS FHREAGRACH AR BHONN SÓISIALTA » TIOMÁINT IL-LÁNA

Céard é an phríomhdhifríocht idir tiomáint ar mhótarbhealach agus 
tiomáint ar chineálacha eile bóithre?

Go ginearálta ceadaítear do thrácht taisteal ar luas níos airde ar 

mhótarbhealach.

Deartar mótarbhealaí ionas gur féidir le trácht gluaiseacht níos tapúla agus níos éasca, gan 
soilse tráchta, crosbhóithre, crosairí comhréidh agus gnéithe eile bóthair a d’fhéadfadh 
trácht a mhoilliú.  Chomh maith leis sin, tá srianta i bhfeidhm maidir leis na tiománaithe 
a bhfuil cead acu mótarbhealach a úsáid - tá cosc ar thiománaithe faoi oiliúint agus ar 
ghluaisrothair faoi 50 cc, mar shampla.

ABMW0494RU19

Ar mhótarbhealach dhá lána, cén nós ba cheart do thiománaí a 
chleachtadh nuair is mian leis/léi feithicil eile a scoitheadh 
go sábháilte?

Úsáid na scátháin, tabhair comhartha agus scoith sa lána ar thaobh na 

láimhe deise nuair atá sé sábháilte é sin a dhéanamh.

Nuair is mian le tiománaí scoitheadh ar mhótarbhealach, go ginearálta níor cheart dó/di ach 
scoitheadh ar thaobh na láimhe deise mura bhfuil an trácht ag gluaiseacht ar aghaidh go mall 
i scuainí.  Ba cheart don tiománaí an gnáthamh Ionramháil–Scáthán–Comharthaigh–Scáthán 
(caochspotaí) a úsáid.  Seiceáil na scátháin, comharthaigh a bhfuil ar intinn agat, seiceáil na 
scátháin arís (agus na caochspotaí), agus críochnaigh an ionramháil nuair atá sé sábháilte 
é sin a dhéanamh. Ba cheart don tiománaí aird ar leith a thabhairt ar luas an tráchta taobh 
thiar dó/di roimh bhogadh amach.   Nuair a bhíonn siad réidh ag scoitheadh, ba cheart don 
tiománaí bogadh ar ais go réidh chuig an lána ar thaobh na láimhe clé.

ABMW0495RU19
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Breathnóireacht agus Scátháin

BREATHNÓIREACHT AGUS SCÁTHÁIN

Cad ba chóir a dhéanamh sa chás seo?

Súil ghéar a choinneáil ar pháistí agus a 

bheith ullmhaithe chun coscánú roimh ré.

De bharr go mbíonn sé deacair iompar páistí a thuar, ba chóir duit a bheith réidh i gcónaí 
freagairt d’athrú ar chúrsaí tráchta nó stopadh.

ABMW0222RU19

Céard ba cheart don tiománaí a 
dhéanamh agus é/í ag druidim le cás mar 
seo? 

Moilligh agus bí réidh le coscánú mar 

go bhféadfadh an cailín ar an gcosán an 

bóthar a thrasnú go tobann.

Go minic bíonn sé deacair iompar úsáideoirí bóthair eile a thuar. Ba cheart duit a bheith réidh 
le stopadh má shiúlann an coisí amach ar an mbóthar agus má stopann an carr airgid go tapa.

ABMW0249RU19

Cathain is cóir do thiománaí scáthán radharc cúil na feithicle a úsáid?

Roimh athrú treo.

Is ceart duit do chuid scáthán a úsáid le fanacht eolach ar dhálaí tráchta laistiar díot agus 
timpeall ort. Seiceáil do scáthán i gcónaí sula n-athraíonn tú treo ar bhóthar, agus sula 
ndéanann tú comhartha nó sula gcuireann tú tús le hionramháil.

ABMW0346R

Conas is ceart do thiománaí dul ar aghaidh má bhíonn bac ar a radharc 
ag acomhal?

Bogadh amach ar an mbóthar ag faire amach go cúramach le haghaidh 

tráchta eile.

Má bhíonn bac ar do radharc agus tú ag acomhal, bog go cúramach chuig ionad ina mbeidh 
radharc agat, gan cur isteach ar úsáideoirí bóthair eile. Déan an staid a mheas ansin roimh 
dhul ar aghaidh.

ABMW0347R

124



1

2

3

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh nuair is mian leis U-chasadh a 
dhéanamh?

Seiceáil nach bóthar aontreo é an bóthar.

Más mian leat U-chasadh a dhéanamh, ní mór duit áit atá sábháilte agus dleathach a roghnú 
ar dtús. Seiceáil mórthimpeall le haghaidh úsáideoirí eile bóithre agus ná cuir isteach ar a 
gceart slí. Déan an ionramháil go héifeachtach agus go sábháilte.

ABMW0357RU19

Céard ba cheart do thiománaí ar mian leis/léi aischasadh a dhéanamh?

Féachaint roimhe/roimpi agus laistiar dó/di le haghaidh trácht ina c(h)

oinne agus casadh go tapa le linn duit a bheith ag faire thart.

Más mian leat aischasadh a dhéanamh, ní mór duit ar dtús áit a roghnú atá sábháilte agus 
dleathach. Bí ag faire amach d’úsáideoirí bóthair eile agus ná cuir isteach ar a gceart slí ar 
bhealach ar bith. Cuir an ionramháil i gcrích go héifeachtúil agus go sábháilte.

ABMW0358RU19

BREATHNÓIREACHT AGUS SCÁTHÁIN

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má theastaíonn uaidh/uaithi 
athrú go dtí an lána ar dheis, áit a bhfuil trácht eile?

An scáthán a úsáid, comhartha a dhéanamh agus bogadh isteach sa lána ar 

dheis nuair a bhíonn bearna oiriúnach sa trácht sa lána sin.

Aon uair a athraíonn tú ó lána amháin go dtí lána eile, ba cheart duit an gnáthamh 
Ionramháil Scáthán-Comharthaigh-Scáthán (caochspotaí)- a úsáid. Seiceáil na scátháin, 
déan comhartha lena bhfuil ar intinn agat a chur in iúl, seiceáil na scátháin arís (agus na 
caochspotaí), agus nuair a bhíonn bearna oiriúnach ar fáil bog an fheithicil isteach sa chéad 
lána eile, ag géilleadh slí do thrácht atá sa lána sin cheana féin.

ABMW0387RU19

Céard ba cheart do thiománaí a bheith ábalta a fheiceáil i scátháin na 
feithicle nuair atá siad oiriúnaithe i gceart?

An limistéar taobh thiar agus ar gach taobh den fheithicil.

Cuireann scátháin feithicle atá oiriúnaithe i gceart ar chumas tiománaithe an bóthar taobh 
thiar agus ar gach taobh díobh a fheiceáil. Cabhraíonn sé seo le tiománaithe an méid atá ag 
tarlú taobh thiar díobh a chur san áireamh, ionas gur féidir leo cinntí eolasacha, cearta agus 
níos sábháilte a dhéanamh.

ABMW0683RU19
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BREATHNÓIREACHT AGUS SCÁTHÁIN

Céard ba cheart do thiománaí a bheith ábalta a fheiceáil i scátháin 
sheachtracha na feithicle nuair a bhíonn siad oiriúnaithe i gceart?

An limistéar ar gach taobh den fheithicil.

Cuireann scátháin sheachtracha ar chumas tiománaithe an limistéar ar gach taobh den 
fheithicil a fheiceáil. Ní mór do thiománaithe gach guais shofheicthe a chur san áireamh 
ionas gur féidir cinntí eolasacha, cearta agus níos sábháilte a dhéanamh.

ABMW0684RU19

Tá clúdach éadrom láibe agus dusta ar scátháin sheachtracha na 
feithicle. Céard ba cheart don tiománaí a dhéanamh?

Na scátháin a ghlanadh le héadach nó ciarsúr páipéir roimh thús a chur 

leis an turas.

Is é an aidhm atá le scátháin an radharc atá ag an tiománaí ar chúl agus ar thaobhanna na 
feithicle a mhéadú ionas go mbeidh an tiománaí in ann gach guais infheicthe a chur san 
áireamh. Cinnteoidh úsáid cheart a bhaint as na scátháin go mbeidh tiománaithe in ann cinntí 
eolasacha, cearta agus sábháilte a dhéanamh. Ba cheart do thiománaithe a chinntiú go bhfuil 
gach scáthán, na scátháin taobh istigh den charr chomh maith, glan agus coigeartaithe mar 
is ceart i gcónaí chun an radharc is fearr agus is féidir a chinntiú. 

ABMW0685U19

Cén tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag aimsir fhliuch ar scátháin 
sheachtracha feithicle?

D’fhéadfadh braonta uisce cur isteach ar an íomhá fhrithchaite.

Le linn a bheith ag tiomáint in aimsir fhliuch, d’fhéadfadh braonta beaga uisce bailiú ar 
ghloine na scáthán seachtrach. D’fhéadfadh go gciallódh sé seo go mbeadh sé níos deacra 
an bóthar taobh thiar agus ar na taobhanna a fheiceáil. Cas air na dínéaltóirí scátháin, má tá 
siad feistithe. Más gá, stop agus glan iad. 

ABMW0687U19
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TIOMÁINT SHÁBHÁILTE AGUS FHREAGRACH AR BHONN SÓISIALTA » SCOITHEADH   (AGUS DUL THART)

Cén uair a cheadaítear feithicil eile a scoitheadh ar an taobh clé?

Nuair atá an fheithicil chun tosaigh ag tabhairt comhartha chun casadh ar 

dheis nó i lánaí malltráchta.

Ní mór duit scoitheadh ar thaobh na láimhe deise de ghnáth. Tá cúinsí ann, afách, inár féidir 
scoitheadh ar thaobh na láimhe clé – nuair atá an fheithicil bogtha amach agus comhartha 
tugtha chun casadh ar dheis, mar shampla.

ABMW0212RU19

Scoitheadh   (agus dul thart)

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh le linn dó/di feithiclí 
páirceáilte a scoitheadh i gceantar cónaitheach?

Fág a dhóthain spáis nuair atá na carranna á scoitheadh agat.

Nuair a bhíonn feithiclí páirceáilte i gceantar cónaitheach á scoitheadh agat, bog isteach 
i suíomh sábháilte scoite in am agus fág neart spáis idir d’fheithicil féin agus na feithiclí 
páirceáilte ionas gur mó seans go bhfeicfidh tú leanaí beaga sa cheantar agus ar fhaitíos go 
n-osclaíonn duine doras a chairr nuair a bhíonn tú ag dul thar bráid. 

ABMW0396RU19
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TIOMÁINT SHÁBHÁILTE AGUS FHREAGRACH AR BHONN SÓISIALTA » TIMPEALLÁIN

Timpealláin
Nuair a bhíonn tiománaí ag druidim le timpeallán, cé dó ar cheart do 
thiománaí ceart slí a ghéilleadh?

Ní mór don tiománaí ceart slí a ghéilleadh don trácht atá ag druidim leis 

an timpeallán ó thaobh na láimhe deise nó do thrácht atá ar an timpeallán 

cheana féin.

Ba chóir do thiománaithe a bheith cúramach i gcónaí nuair a bhíonn siad ag druidim le 
timpealláin. Ba cheart dóibh a bheith réidh chun ceart slí a ghéilleadh don trácht ar thaobh 
na láimhe deise, don trácht atá ar an timpeallán cheana féin, do choisithe atá ag trasnú 
cheana féin agus a bheith réidh chun stopadh i gcónaí más gá.

ABMW0507RU19

Cén treo inar chóir do thiománaí tiontú agus é/í ag dul isteach ar 
thimpeallán?

Go dtí an taobh ar chlé.

De réir dlí caithfidh tú dul isteach ar thimpeallán trí chasadh ar chlé agus géilleadh do thrácht 
atá ar an timpeallán cheana.

ABMW0508R

Go ginearálta, sa chás go bhfuil dhá lána ar an mbealach isteach chuig 
timpeallán, cén lána ba cheart do thiománaí a roghnú nuair a bhíonn sé 
beartaithe aige dul amach ar thaobh na láimhe deise (thar shuíomh 12 a 
chlog) den timpeallán?

An lána ar thaobh na láimhe deise.

Nuair a dhruideann tiománaí le timpeallán ag a bhfuil dhá lána, ba cheart dó an ceann 
is oiriúnaí a roghnú bunaithe ar na marcanna bóthair agus ar an mbealach amach atá 
beartaithe aige a roghnú ag an timpeallán. Úsáidtear an lána clé go ginearálta d’fheithiclí 
atá ag dul amach ar chlé (9 a chlog) nó díreach ar aghaidh (12 a chlog) agus an lána deas 
d’fheithiclí atá ag dul amach ar aon bhealach tar éis a 12 a chlog.

ABMW0509RU19

Cén lána ba cheart do thiománaí a úsáid agus é ag druidim le timpeallán 
nuair atá sé beartaithe aige dul amach ar an gcéad bhealach amach ar 
chlé?

An lána ar thaobh na láimhe clé.

Nuair atá sé beartaithe ag tiománaí aon bhealach amach idir 6 a chlog agus 12 a chlog a 
roghnú ba cheart dó go ginearálta druidim leis an timpeallán sa lána ar chlé mura gcuirtear a 
mhalairt in iúl leis na marcanna bóthair. 

ABMW0510RU19
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Roinnt an Bhóthair

Mar thiománaí an chairr, cén iompar atá 
ceart?

Féadfaidh tiománaí leanúint ar aghaidh go 

cúramach.

Féadfaidh tú leanúint ar aghaidh, ach ba chóir duit a bheith ar an airdeall gur ann don 
ghluaisrothaí. Ba chóir duit a bheith réidh i gcónaí gníomhú mar fhreagra ar athrú ar chúrsaí 
tráchta – mar shampla, b’fhéidir nach bhfaca an gluaisrothaí d’fheithicil. 

ABMW0224R

Cad ba chóir don tiománaí a dhéanamh sa 
chás seo?

Ní mór don tiománaí géilleadh don charr 

buí ar an timpeallán.

Nuair a bhaineann tú an timpeallán amach, ní mór duit géilleadh don trácht atá ag teacht ó 
thaobh na láimhe deise – ach amháin má chuireann comharthaí, marcanna bóthair nó soilse 
tráchta a mhalairt in iúl duit.

ABMW0228R

Cad ba chóir don tiománaí a dhéanamh sa 
chás seo?

Féadfaidh an tiománaí casadh os comhair 

an dá charr eile.

Agus tú ag casadh ar dheis ó mhórbhóthar go dtí mionbhóthar, ní mór duit géilleadh don trácht 
atá ag teacht i do threo , agus níor chóir duit leanúint ar aghaidh go dtí go mbeidh sé sábháilte 
é sin a dhéanamh. Ní mór do na tiománaithe ar na mionbhóithre géilleadh don trácht ar an 
mórbhóthar, áfach.

ABMW0230R
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Céard ba chóir don tiománaí a dhéanamh 
sa chás seo?

Féadfaidh an tiománaí leanúint ar aghaidh 

go cúramach.

Agus tú ag druidim le crosbhóthar, ba chóir duit an comhartha bóthair a sheiceáil chun an 
trácht a bhfuil tosaíocht aige a chinntiú agus a bheith súil leis go bhféadfadh trácht a bheith 
ag teacht ó cheachtar den dá thaobh. Níl ceart slí uathoibríoch ar an mbóthar ag feithiclí. Is í 
an riail is tábhachtaí leanúint ar aghaidh go cúramach i ngach cúinse.

ABMW0233RU19

Céard ba chóir don tiománaí a dhéanamh 
sa chás seo?

Féadfaidh an tiománaí casadh ar dheis.

Féadfaidh tú casadh ar dheis mura bhfuil aon trácht ag teacht i do choinne ach ba chóir duit a 
bheith ar an airdeall go bhféadfadh trácht a bheith ag teach ó mhionbhóithre.

ABMW0234RU19

Cad ba chóir don tiománaí a dhéanamh sa 
chás seo?

Ní mór don tiománaí ligean don trucail 

ghorm leanúint ar aghaidh.

Agus tú ag casadh ar dheis ó mhórbhóthar go dtí mionbhóthar, ní mór duit géilleadh don 
trácht atá ag teacht i do threo, agus níor chóir duit leanúint ar aghaidh go dtí go mbeidh sé 
sábháilte é sin a dhéanamh. Ba chóir duit a bheith ar an airdeall chomh maith go bhféadfadh 
trácht teacht ón mionbhóthar.

ABMW0235R

Cad is ceart don tiománaí a dhéanamh? 

Is ceart don tiománaí ligean don charr buí 

dul ar aghaidh.

Ag acomhal crosaire ag a bhfuil gach bóthar ar comhchéim, bíonn tús áite ag trácht ó thaobh 
na láimhe deise. Tá sé tábhachtach a thuiscint nach ceart daingean é ceart slí. Ní mór duit 
leanúint ar aghaidh go cúramach agus aird mar is cuí a thabhairt ar úsáideoirí eile bóthair.

ABMW0250R
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Cad is ceart don tiománaí a dhéanamh?

Stad ag an líne Stop.

De réir dlí ní mór duit stopadh ag líne Stop (nó ag comhartha Stop mura bhfuil líne Stop ann) 
agus fanacht ar thrácht eile roimh dhul ar aghaidh.

ABMW0254R

Tá sé ar intinn ag an tiománaí casadh ar 
clé ag an acomhal seo - cad is ceart don 
tiománaí a dhéanamh?

Ligean don rothaí leanúint ar aghaidh 

roimh chasadh ar clé.

Ná téigh thar rothaí agus tú ag druidim le hacomhal ag a mbeidh tú ag casadh ar chlé. 
D’fhéadfadh an rothaí a bheith ag leanúint díreach ar aghaidh. Is úsáideoirí bóthair soghonta 
iad rothaithe agus d’fhéadfadh nach mbeidís cobhsaí i dtrácht mhall agus ag acomhail. 
Tabhair níos mó spáis dóibh.

ABMW0261R

Tá sé ar intinn ag an tiománaí casadh ar 
dheis ag an acomhal seo - céard ba cheart 
don tiománaí a dhéanamh?

Leanúint ar aghaidh tar éis don bhus agus 

don ghluaisrothar dul thar bráid.

Nuair a bhíonn tú ag casadh ar dheis ag acomhal, ba chóir duit géilleadh don trácht ar an 
mórbhóthar, agus don trácht i do choinne ag an acomhal.

ABMW0264RU19

Nuair atá sé ar intinn agat casadh ar 
dheis mar a léirítear, céard ba cheart don 
tiománaí cairr a dhéanamh?

Fanacht agus ligean don fheithicil atá ag 

teacht ina c(h)oinne dul thar bráid.

Nuair a bhíonn tú ag casadh ar dheis ó phríomhbhóthar go dtí taobhbhóthar, ní mór duit, de 
réir dlí, géilleadh don trácht atá ag teacht i do choinne ar an bpríomhbhóthar.

ABMW0270RU19
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Cén chontúirt ba chóir do thiománaí a 
bheith airdeallach fúithi ag dul thar bharr 
an chnoic seo?

D’fhéadfadh feithicil atá ag gluaiseacht go 

mall a bheith i do lána.

Agus tú ag druidim le barr cnoic ba chóir duit a bheith níos cúramaí agus a bheith réidh le 
freagra a thabhairt ar athrú ar staid an tráchta.

ABMW0272R

Cén chontúirt ba chóir do thiománaí a 
bheith airdeallach fúithi ag dul thar bharr 
an chnoic seo?

D’fhéadfadh feithicil atá briste síos a 

bheith ann.

Agus tú ag druidim le barr cnoic ba chóir duit a bheith níos cúramaí agus a bheith réidh le 
freagra a thabhairt ar athrú ar staid an tráchta.

ABMW0273R

Cén chontúirt ba chóir do thiománaí a 
bheith airdeallach fúithi ag dul thar bharr 
an chnoic seo?

D’fhéadfadh coisithe a bheith ag teacht i 

do threo.

Agus tú ag druidim le barr cnoic ba chóir duit a bheith níos cúramaí agus a bheith réidh le 
freagra a thabhairt ar athrú ar staid an tráchta.

ABMW0275R

Cén chontúirt ba chóir do thiománaí a 
bheith airdeallach fúithi ag dul thar bharr 
an chnoic seo?

D’fhéadfadh beostoc a bheith ar an 

mbóthar.

Agus tú ag druidim le barr cnoic ba chóir duit a bheith níos cúramaí agus a bheith réidh le 
freagra a thabhairt ar athrú ar staid an tráchta.

ABMW0276R
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Cén chontúirt ba chóir do thiománaí 
a bheith airdeallach fúithi ag dul thar 
bharr an chnoic seo?

D’fhéadfadh gearradh fálta a bheith ar 

siúl.

Agus tú ag druidim le barr cnoic ba chóir duit a bheith níos cúramaí agus a bheith réidh le 
freagra a thabhairt ar athrú ar staid an tráchta.

ABMW0277R

Cad ba chóir do thiománaí a dhéanamh 
agus é nó í ag leanúint díreach ar 
aghaidh sa lána láir.

Moilliú síos agus ligean don tiománaí 

amach roimhe nó roimpi lána a athrú.

ABMW0279R

Céard ba cheart do thiománaí a bheith 
airdeallach air nuair a bhíonn an 
gluaisrothaí a leanúint aige/aici, agus 
nuair atá an carr bán ag cúlú isteach ar an 
mbóthar?

D’fhéadfadh fad coscánaithe níos faide 

ná an gnáthfhad a bheith ag teastáil 

ón tiománaí a bhfuil an gluaisrothar á 

leanúint aige/aici.

Ba chóir duit fanacht fad sábháilte siar ón bhfeithicil romhat i gcónaí má bhíonn sí ag 
moilliú nó ag stopadh. Tabhair aird ar an mbóthar i gcónaí agus bí réidh le freagairt i gceart 
d’athruithe ar an trácht romhat.

ABMW0282RU19

Cad ba chóir do thiománaí a dhéanamh 
agus é nó í ag druidim leis an gcás seo?

Laghdaigh luas agus bí ullamh stopadh 

más gá.

Nuair nach léir an tosaíocht bhóthair b’fhéidir go mbeidh ort géilleadh d’fheithiclí atá ag 
teacht i do threo. Ná tiomáin feithicil isteach in áit nach féidir a ghlanadh ná ina bhféadfadh 
sí bac nó caolas tráchta a chruthú.

ABMW0283R
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Agus é nó í ag tiomáint ar an sráid 
aontreo seo le feithiclí páirceáilte ar an 
dá thaobh, cén rud ba chóir do thiománaí 
a bheith ullamh fána choinne?

Coisithe ag trasnú na sráide idir na 

feithiclí.

Agus tú ag tiomáint ar shráid aontreo ba chóir duit a bheith níos cúramaí agus ba chóir duit a 
bheith réidh le freagra a thabhairt ar athrú sa staid tráchta.

ABMW0288R

Céard ba cheart do thiománaí a 
dhéanamh sa chás seo má tá sé ar intinn 
aige/aici casadh ar chlé?

Ceart slí a ghéilleadh do choisithe atá ag 

trasnú cheana féin.

De réir dlí, ní mór duit géilleadh do choisithe a bhfuil acomhal á thrasnú acu cheana féin. 
Is úsáideoirí bóthair soghonta iad coisithe agus ba chóir duit a bheith níos cúramaí agus tú 
ag tiomáint in áiteanna ina bhféadfadh iarracht a bheith á déanamh ag coisithe an bóthar a 
thrasnú.

ABMW0290RU19

Cad ba chóir do thiománaí a dhéanamh 
agus é nó í ag casadh ar dheis ag an 
acomhal seo?

Ligim don charr dearg dul ar aghaidh.

Agus tú ag casadh ar dheis ó phríomhbhóthar isteach i dtaobh-bhóthar, ní mór duit géilleadh 
don trácht atá ag teacht i do threo ar an bpríomhbhóthar, fiú má bhíonn siad ag casadh ar chlé 
isteach sa bhóthar céanna.  

ABMW0291R

Cén fheithicil ba chóir di fanacht sa chás 
seo?

Ba chóir don tiománaí taobh thiar den 

veain atá stoptha fanacht.

Agus tú ag scoitheadh feithicil pháirceáilte nó bac, ba chóir duit géilleadh d’fheithiclí atá ag 
teacht i do threo ionas nach mbeith orthu moilliú síos nó dul i mbun gnímh sheachantaigh.

ABMW0297R
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Cén duine ba chóir dó fanacht sa chás 
seo?

Ba chóir don tiománaí sa charr dearg 

fanacht.

Bíonn tosaíocht ag feithicil atá ag tiomáint ar an bpríomhbhóthar ar fheithiclí atá ag teacht 
ó thaobh-bhóithre. Ní mór duit a thuiscint, mar sin féin, nach ceart iomlán é an ceart slí agus 
gur chóir a bheith béasach agus ba cheart duit moilliú d’úsáideoirí bóthair eile an t-am ar fad.

ABMW0298R

Céard ba cheart do thiománaí atá ag 
iarraidh casadh ar dheis a dhéanamh sa 
chás seo?

Leanúint díreach ar aghaidh nó casadh ar 

chlé.

De réir mar a dhruideann tú le hacomhal agus nuair is mian leat casadh ar dheis, ba cheart duit a 
bheith airdeallach ar an mbóthar romhat agus a bheith san ionad ceart le casadh in am.

ABMW0306RU19

Cén fheithicil atá san ionad ceart le casadh 
ar dheis a dhéanamh ón bpríomhbhóthar 
isteach sa mhionbhóthar?

3

Is é díreach ar chlé ón lár an t-ionad ceart le casadh ar dheis 
a dhéanamh as ó phríomhbhóthar go mionbhóthar. Is ceart 
duit an t-ionad ceart a ghlacadh in am tráth agus gan cúinne 
a ghearradh nó ‘muineál eala’ a dhéanamh - dul níos faide ná 
an pointe casta mar atá carr (2) sa phictiúr.

ABMW0307R

Cén fheithicil atá san ionad ceart le casadh 
ar dheis a dhéanamh ón bpríomhbhóthar 
isteach sa mhionbhóthar?

1

Is é an t-ionad ceart le casadh ar chlé a dhéanamh as 
mionbhóthar go príomhbhóthar ná coinneáil chomh 
cóngarach agus is féidir leis an taobh clé den bhóthar. 
Ag casadh ar chlé duit, ná luasc amach go leathan agus 
ná dreap suas ar an gcolbha. 

ABMW0312R

12
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Céard air a tharraingíonn rabhcháin ómra ghealánacha ar fheithicil atá 
ag teacht ina c(h)oinne, aird an tiománaí?

Go bhféadfadh an fheithicil atá ag teacht ina c(h)oinne a bheith ag 

gluaiseacht go mall nó a bheith an-leathan.

Bíonn rabhcháin ómra ghealánacha á n-úsáid ag feithiclí tarrthála agus ag feithiclí a 
iompraíonn ualaí neamhghnácha. Ba cheart a thuiscint go bhféadfadh breis spáis a bheith ag 
teastáil ó na feithiclí seo agus go bhféadfaidís trácht ina ndiaidh a cheilt. Nuair a thagann tú 
ar fheithiclí mar seo, moilligh agus bí réidh le stopadh más gá.

ABMW0323RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má chasann sé/sí ar fheithicil 
a bhfuil rabhcháin ómra ghealánacha uirthi?

Moilliú agus a bheith réidh le stopadh.

Bíonn rabhcháin ómra ghealánacha á n-úsáid ag feithiclí tarrthála agus ag feithiclí a 
iompraíonn ualaí neamhghnácha. Ba cheart a thuiscint go bhféadfadh breis spáis a bheith ag 
teastáil ó na feithiclí seo agus go bhféadfaidís trácht ina ndiaidh a cheilt. Nuair a thagann tú 
ar fheithiclí mar seo, moilligh agus bí réidh le stopadh más gá.

ABMW0324RU19

Ag ullmhú le stopadh tugann tiománaí faoi deara go bhfuil an fheithicil 
laistiar de ag tarraingt leantóra. Cad is ceart don tiománaí a dhéanamh?

Comhartha a thabhairt in am tráth agus tarraingt isteach de réir a chéile le 

fad stoptha breise a thabhairt don bhfeithicil laistiar.

Nuair a bhíonn tú ag moilliú nó ag stopadh, is ceart aird a thabhairt ar an gcineál feithicle 
atá do do leanúint. Más feithicil mhór atá do do leanúint mar shampla, nó feithicil atá ag 
tarraingt leantóra, is ceart smaoineamh ar chomhartha a thabhairt beagán níos luaithe ná 
mar is gnáth le go leor ama a thabhairt don fheithicil laistiar díot freagairt go sábháilte.

ABMW0328R

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh ar bhóthar caol nuair a 
bhíonn feithicil eile ag teacht i malairt treo?

Moilliú agus glanspás réasúnta a cheadú idir a f(h)eithicil agus an fheithicil 

atá ag teacht ina c(h)oinne roimh leanúint ar aghaidh.

Ní mór a bheith réidh i gcónaí freagairt d’aon ghuais atá romhat. Nuair a chastar feithicil ort 
atá ag teacht i do choinne ar bhóthar caol, ba cheart duit a bheith tuisceanach agus moilliú 
go luas cuí ionas gur féidir leis an dá fheithicil dul thar a chéile go sábháilte.

ABMW0330RU19
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Nuair a bhíonn tiománaí ag tiomáint laistiar d’fheithicil eile nach bhfuil 
sé ar intinn aige/aici í a scoitheadh, céard ba cheart don tiománaí a 
dhéanamh?

Fanacht i bhfad siar chun ligean don trácht i do dhiaidh scoitheadh.

Ba cheart dóthain spáis a fhágáil i gcónaí idir d’fheithicil féin agus an fheithicil romhat. 
Ceadóidh sé seo duit stopadh go sábháilte (laistigh den fhad atá le feiceáil go soiléir agat). 
Cinnteoidh sé go mbeidh dóthain spáis ag feithiclí atá ag scoitheadh tarraingt isteach sa lána 
clé go sábháilte nuair atá siad imithe tharat.

ABMW0332RU19

Nuair a bhíonn tiománaí ag tiomáint i líne tráchta agus nuair nach bhfuil 
sé ar intinn aige/aici an líne tráchta a scoitheadh, céard ba cheart don 
tiománaí a dhéanamh?

Fanacht siar agus bearna a fhágáil ionas gur féidir le tiománaithe eile 

scoitheadh.

Ba cheart dóthain spáis a fhágáil i gcónaí idir d’fheithicil féin agus an fheithicil romhat. 
Ceadóidh sé seo duit stopadh go sábháilte (laistigh den fhad atá le feiceáil go soiléir agat). 
Cinnteoidh sé go mbeidh dóthain spáis ag feithiclí atá ag scoitheadh tarraingt isteach sa lána 
clé go sábháilte nuair atá siad imithe tharat.

ABMW0333RU19

Cad is ceart do thiománaí a dhéanamh nuair a bhíonn feithicil eile á 
scoitheadh?

Leanúint ar aghaidh ag an luas céanna.

Nuair a bhíonn feithicil eile do do scoitheadh, is ceart duit leanúint ar aghaidh ar an luas 
céanna ach a bheith ar an airdeall ar eagla go dtarraingeodh an fheithicil atá ag scoitheadh 
isteach go tobann os do chomhair.

ABMW0340R

Nuair a bhíonn tiománaí ag tiomáint isteach i mbearna chaol idir feithiclí 
atá ag teacht ina c(h)oinne agus feithiclí atá páirceáilte ar chlé. Céard ba 
cheart don tiománaí a dhéanamh?

Comharthú ar dheis, stop más gá go dtí go mbíonn an trácht i do choinne 

imithe thar bráid.

Nuair a chastar trácht ort atá ag teacht i do choinne ag bearna chaol, ba cheart duit a bheith 
tuisceanach agus moilliú go dtí luas cuí ionas gur féidir leat féin agus leis na feithiclí eile dul 
thar a chéile go sábháilte. Más gá, géill slí d’fheithiclí eile.

ABMW0342RU19
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Nuair a bhíonn tiománaí ag tiomáint laistiar d’fheithicil earraí troma, atá 
ag comharthú le casadh ar dheis, céard ba cheart dó/di a dhéanamh?

Fanacht laistiar go dtí go mbíonn dóthain spáis ann chun an fheithicil a 

scoitheadh ar an taobh istigh nó go dtí go mbíonn an casadh críochnaithe 

ag an bhfeithicil.

Bíonn spás breise ar an mbóthar de dhíth ar fheithiclí earraí troma, agus nuair a bhíonn 
siad ag casadh d’fhéadfadh starradh na feithicle luascadh amach sa bhealach ar thrácht 
a d’fhéadfadh a bheith ag scoitheadh nó ag dul thar an trácht. Mar gheall air sin, is 
smaoineamh maith é fanacht siar agus ligean don fheithicil earraí troma a casadh a chríochnú 
mura mbíonn dóthain spáis ann chun an fheithicil a scoitheadh go sábháilte.

ABMW0350RU19

Nuair a bhíonn tiománaí ag tiomáint laistiar de bhus atá ag comharthú 
go bhfuil sé ag casadh ar chlé, céard ba cheart dó/di a dhéanamh?

Fanacht siar agus ligean don bhus an casadh a chríochnú.

Lig do bhus casadh ar chlé a chríochnú i gcónaí, mar go bhfuil do réimse radhairc srianta, 
agus d’fhéadfadh sé a bheith dainséarach iarracht a dhéanamh an bus a scoitheadh.

ABMW0351RU19

Nuair a bhíonn tiománaí ag tiomáint ar bhóthar leathan laistiar 
d’fheithicil atá tar éis comharthú go bhfuil sí ag casadh ar dheis, céard ba 
cheart dó/di a dhéanamh?

Scoitheadh ar thaobh na láimhe clé agus leanúint ar aghaidh má tá sé 

sábháilte é sin a dhéanamh.

Tá sé ceadaithe scoitheadh ar thaobh na láimhe clé nuair atá an tiománaí romhat tar éis 
bogadh amach agus comhartha a thabhairt go bhfuil sé ar intinn aige/aici leanúint ar 
aghaidh – ar an gcoinníoll go bhfuil dóthain spáis ann chun é sin a dhéanamh go sábháilte 
agus mura mbíonn luascadh feithicle móire atá ag casadh ar dheis sa bhealach ort.

ABMW0355RU19

Cathain a bhíonn sé ceadaithe feithicil eile a scoitheadh ar an neastaobh 
(taobh na láimhe clé)?

Nuair atá an fheithicil roimh an tiománaí ag comharthú chun casadh ar 

dheis.

Tá sé ceadaithe scoitheadh ar thaobh na láimhe clé nuair atá an tiománaí romhat tar éis 
bogadh amach agus comhartha a thabhairt go bhfuil sé ar intinn aige/aici leanúint ar 
aghaidh – ar an gcoinníoll go bhfuil dóthain spáis ann chun é sin a dhéanamh go sábháilte 
agus mura mbíonn luascadh feithicle móire atá ag casadh ar dheis sa bhealach ort.

ABMW0356RU19
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Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh mura bhfuil sé/sí ag taisteal 
chomh tapa leis an bhfeithicil roimhe/roimpi?

Ba cheart don tiománaí fanacht ar chlé agus ligean d’fheithiclí eile é/í a 

scoitheadh más mian leo.

Tabhair aird an mbóthar romhat i gcónaí agus bí réidh le freagairt do chúinse tráchta ar bith. 
Níor cheart duit tiomáint chomh mall sin go mbeidh d’fheithicil ina bac gan ghá ar úsáideoirí 
bóthair eile. Fan chomh gar do thaobh na láimhe clé agus atá sábháilte chun cead a thabhairt 
d’fheithiclí eile tú a scoitheadh go sábháilte más mian leo.

ABMW0362RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh más mian leis/léi tiomáint 
trasna bóthair atá gnóthach agus má tá na gnáthshoilse tráchta a 
rialaíonn an t-acomhal as feidhm go sealadach?

Breathnú thart, fanacht le haghaidh briseadh soiléir sa trácht agus lean ar 

aghaidh ag trasnú an bhóthair go sábháilte.

Tabhair aird an mbóthar romhat i gcónaí agus bí réidh le freagairt do chúinse tráchta ar bith. 
Sa chás seo, ná lean ar aghaidh go dtí nach bhfuil aon trácht ann agus go bhfuil sé sábháilte é 
sin a dhéanamh. Ná glac leis go bhfuil an ceart slí agat.

ABMW0365RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má fheiceann sé/sí bus scoile 
ina stad ar an neastaobh (taobh na láimhe clé) den bhóthar roimhe/
roimpi?

Luas a laghdú agus an bus a scoitheadh go cúramach.

Bí airdeallach ar an mbóthar i gcónaí agus bí réidh le freagairt do chúinse tráchta ar bith - sa 
chás seo, bí ag faire amach d’úsáideoirí soghonta bóthair ar nós leanaí scoile a d’fhéadfadh a 
bheith ag dul isteach ar bhusanna scoile nó ag fágáil busanna scoile.

ABMW0366RU19

Céard ba cheart don tiománaí a dhéanamh nuair a bhíonn sé/sí ag 
tiomáint laistiar d’fheithicil atá ag dul ó thaobh go taobh ar an mbóthar 
ar bhealach contúirteach?

Ba cheart don tiománaí fanacht i bhfad siar agus in ionad sábháilte.

Ba cheart duit a bheith réidh i gcónaí freagairt d’aon ghuais romhat. Má bhíonn an fheithicil 
romhat ag dul ó thaobh go taobh, d’fhéadfadh sé nach bhfuil aird iomlán á tabhairt ag an 
tiománaí ar an mbóthar nó go bhfuil a c(h)umas tiomána lagaithe mar gheall ar ólachán, 
drugaí nó tuirse. Má cheapann tú go bhfuil an fheithicil ina baol do shábháilteacht an 
phobail, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis na Gardaí nó le faire tráchta (íosghlao 
1890 205 805), ach ná déan amhlaidh nuair atá tú ag tiomáint.

ABMW0367RU19
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Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má tá feithicil earraí troma 
roimhe/roimpi tar éis bogadh amach chun casadh ar chlé?

Fanacht laistiar den fheithicil agus ligean di an casadh a chríochnú.

Tabhair aird an mbóthar romhat i gcónaí agus bí réidh le freagairt do chúinse tráchta ar bith. 
Sa chás seo, ba cheart duit a chur san áireamh go mbeidh spás breise ag teastáil ó fheithiclí 
earraí troma chun casadh ar chlé a chríochnú, agus ba cheart duit fanacht taobh thiar den 
fheithicil go dtí go mbíonn an casadh déanta.

ABMW0368RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má bhíonn bus roimhe/roimpi 
tar éis bogadh amach chun casadh ar chlé a dhéanamh agus má tá trácht 
ag teacht ina c(h)oinne?

Fanacht siar agus ligean don bhus an casadh a chríochnú.

Tabhair aird an mbóthar romhat i gcónaí agus bí réidh le freagairt do chúinse tráchta ar bith. 
Sa chás seo, ba cheart duit a chur san áireamh go mbeidh spás breise ag teastáil ón mbus leis 
an gcasadh a dhéanamh. Dá réir sin, níor cheart duit an bus a scoitheadh, mar dá ndéanfadh 
tú é sin bheadh ar an trácht i do c(h)oinne a luas nó cúrsa a athrú. Ná déan dearmad nár 
cheart duit scoitheadh riamh agus tú ag druidim le hacomhal.

ABMW0369RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má fheiceann sé/sí trucail 
ag cúlú isteach i dtaobh-bhealach ar thaobh na láimhe clé den bhóthar 
roimhe/roimpi?

Stop go sábháilte agus fan go dtí go bhfuil an bealach saor ó thrácht.

Tabhair aird an mbóthar romhat i gcónaí agus bí réidh le freagairt do chúinse tráchta ar bith. 
Ba cheart go mbeadh aird agat ar na deacrachtaí a d’fhéadfadh a bheith ag tiománaithe 
feithiclí móra agus iad ag cúlú isteach i dtaobh-bhealach.  Sa chás seo, d’fhéadfadh feithicil 
mhór atá ag cúlú bac a chur ar do radharc ar an mbóthar romhat de réir mar a dhruideann 
tú gar dó, agus ba cheart duit a dhóthain spáis a thabhairt do thiománaí na trucaile chun an 
ionramháil a dhéanamh. 

ABMW0370RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh más eisean/ise an chéad 
duine sa scuaine chun casadh ar dheis ag soilse tráchta nuair atá an solas 
glas agus nuair atá trácht ag teacht ina c(h)oinne?

Lean ar aghaidh i dtreo lár an acomhail agus cas go sábháilte nuair a 

bhíonn bearna shábháilte le tabhairt faoi deara.

Más mian leat casadh ar dheis ag soilse tráchta, tiomáin isteach san acomhal nuair a 
fheiceann tú solas glas, agus cinntigh nach bhfuil aon trácht atá ag teacht i do c(h)oinne á 
bhlocáil agat. Ansin críochnaigh an casadh nuair a bhíonn sé sábháilte.

ABMW0371RU19
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Cathain a bhíonn sé ceadaithe trácht atá i do choinne a fhórsáil go dtí an 
crua-ghrua ar an taobh eile den bhóthar le linn scoitheadh?

Ní cheadaítear trácht atá i do choinne a fhórsáil isteach sa chrua-ghrua le 

linn scoitheadh.

Tá scoitheadh den chineál seo contúirteach. Níor chóir feithicil eile a scoitheadh ach nuair 
a bhíonn sé sábháilte é sin a dhéanamh, duit féin agus don trácht uile. Roimh scoitheadh, 
déan cinnte de go bhfuil an bóthar romhat glan agus go bhfuil go leor spáis agat chun an 
ionramháil scoite a chríochnú agus teacht ar ais chuig do thaobh féin den bhóthar gan brú a 
chur ar aon tiománaí eile luas ná cúrsa a athrú.

ABMW0372R

Nuair a chasann tú ar thrácht i do choinne ar bhóthar náisiúnta, an 
gceadaítear duit dul isteach ar an ngualainn chrua chun ligean do thrácht 
i do dhiaidh tú a scoitheadh?

Ceadaítear, ach go sealadach, nuair a bhíonn an ghualainn chrua saor ó 

thrácht agus nuair a bhíonn sé sábháilte tiomáint ansin.

Ar bhóithre náisiúnta, is le haghaidh coisithe agus rothaithe amháin an ghualainn chrua de 
ghnáth.  Más mian leat ligean d’fheithicil laistiar díot tú a scoitheadh, ceadaítear duit an 
ghualainn chrua a úsáid ar feadh tamaill bhig mura mbíonn coisithe nó rothaithe á húsáid 
agus mura bhfuil aon acomhal nó bealach isteach in aice láimhe.  I gcás mótarbhealaí, áfach, 
níor cheart duit tiomáint ar an ngualainn chrua, ach amháin i gcás éigeandála.

ABMW0374RU19

Nuair a bhíonn tú ag tiomáint ar bhóthar náisiúnta an gceadaítear 
tiomáint ar an ngualainn chrua chun ligean do thrácht atá ag gluaiseacht 
níos tapa tú a scoitheadh?

Ceadaítear, ach go sealadach, nuair a bhíonn an ghualainn chrua saor ó 

thrácht agus nuair a bhíonn sé sábháilte tiomáint ansin.

Ar bhóithre náisiúnta, is le haghaidh coisithe agus rothaithe amháin an ghualainn chrua de 
ghnáth.  Más mian leat ligean d’fheithicil laistiar díot tú a scoitheadh, ceadaítear duit an 
ghualainn chrua a úsáid ar feadh tamaill bhig mura mbíonn coisithe nó rothaithe á húsáid 
agus mura bhfuil aon acomhal nó bealach isteach in aice láimhe. I gcás mótarbhealaí, áfach, 
níor cheart duit tiomáint ar an ngualainn chrua, ach amháin i gcás éigeandála.

ABMW0375RU19
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Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh i scuaine tráchta faoi stiúir ag 
soilse tráchta?

Ba cheart do thiománaí fanacht san áit a bhfuil sé/sí sa scuaine i gcónaí.

Tabhair aird an mbóthar romhat i gcónaí agus bí réidh le freagairt do chúinse tráchta ar 
bith. Ó am go ham, d’fhéadfadh go mbeadh ort fanacht i scuaine tráchta. Sa chás seo, ba 
cheart duit a bheith foighneach agus béasach le tiománaithe bóthair eile. Tá sé míbhéasach 
an scuaine a shárú, d’fhéadfadh sé a bheith contúirteach, agus d’fhéadfadh sé a bheith mar 
bhonn le heachtra buile bhóthair nó imbhualadh.

ABMW0376RU19

Céard ba cheart don tiománaí a dhéanamh nuair a bhíonn feithicil nach 
bhfuil cur amach aige/aici uirthi á tiomáint aige/aici?

Tiomáin níos cúramaí ar dtús agus ag luas níos ísle go dtí go bhfuil cur 

amach ceart aige/aici ar an bhfeithicil.

Ba cheart go mbeadh tú in ann na rialtáin ar fad i d’fheithicil a aimsiú agus a úsáid, lena 
n-áirítear na feidhmeanna sábháilteachta agus lampaí rabhaidh ar fad. Nuair a bhíonn tú ag 
tiomáint, ní mór duit a bheith in ann díriú ar a bhfuil ag tarlú timpeall ort agus ba chóir duit 
a bheith in ann rialtáin na feithicle a oibriú gan smaoineamh.  Nuair a shuíonn tú i suíochán 
tiománaí i bhfeithicil nach bhfuil cur amach agat uirthi, ba cheart duit druil chró chuimsithigh 
a dhéanamh roimh bhogadh ar aghaidh.

ABMW0377RU19

Nuair a bhíonn tiománaí stoptha ag soilse tráchta agus nuair a bhíonn an 
solas glas le feiceáil, céard ba cheart dó/di a dhéanamh?

Seiceáil go bhfuil úsáideoirí bóthair eile bogtha ar aghaidh ón acomhal 

agus bog ar aghaidh go cúramach.

Nuair a bhíonn tú stoptha ag soilse tráchta agus nuair a bhíonn an solas glas le feiceáil, ba 
cheart duit a chinntiú go bhfuil an bealach saor ó thrácht agus leanúint ar aghaidh má tá 
sábháilte é sin a dhéanamh.

ABMW0381RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh nuair a pholltar bonn agus é/í 
ag tiomáint?

Stopadh in áit shábháilte agus an bonn a athrú.

Má phléascann bonn agus tú ag tiomáint, aimsigh áit oiriúnach shábháilte le stopadh agus 
athraigh an bonn. Mura féidir leat áit oiriúnach a aimsiú láithreach, tiomáin go mall (leis na 
soilse guaise casta air) chun tuilleadh damáiste don bhonn nó don imeall a sheachaint go dtí 
go n-aimsítear áit shábháilte.

ABMW0386RU19
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Tar éis feithicil eile a scoitheadh, céard ba cheart do thiománaí a 
dhéanamh?

Bogadh siar ar chlé de réir a chéile nuair a bhíonn an fheithicil scoite.

Tar éis duit scoitheadh, féach i do scátháin, comharthaigh agus bog ar ais isteach i do ghnáth-
ionad sa lána chomh luath agus a bhíonn sé sábháilte. Lean ort go deas réidh, bog siar agus 
isteach de réir a chéile agus fág neart spáis don fheithicil eile agus ná gearr isteach go géar.

ABMW0394RU19

Cé mhéad spáis ba cheart do thiománaithe a cheadú de ghnáth nuair a 
bhíonn feithiclí páirceáilte á scoitheadh?

Leithead dorais.

Nuair a bhíonn feithiclí páirceáilte á scoitheadh agat, ba cheart duit leithead dorais, ar 
a laghad, a fhágáil ar fhaitíos go n-osclaíonn duine éigin doras a c(h)airr gan choinne, 
cinnteoidh tú ar an tslí seo freisin go mbeidh radharc níos fearr agat ar choisithe sa cheantar. 

ABMW0398RU19

In aimsir thirim, conas a bheadh tiománaí in ann a mheas cad é an fad 
leanúna sábháilte idir a f(h)eithicil agus an fheithicil os a c(h)omhair?

Trí úsáid a bhaint as pointe fosaithe agus an riail dhá shoicind a chur i 

bhfeidhm.

 Féadfaidh tiománaí fad sábháilte ón bhfeithicil roimhe/roimpi a mheas trí úsáid a bhaint 
as an riail dhá shoicind, de bhrí go dtomhaistear é seo trí phointe fosaithe a roghnú nuair 
a scoitheann an fheithicil os comhair an tiománaí, trí “Ní bhriseann ach amadán an riail 
dhá shoicind” a rá. Má imíonn tú thar an pointe fosaithe sula mbíonn an frása ráite agat, 
tá d’fheithicil róghar, moilligh go mall sábháilte agus méadaigh an fad idir tú féin agus an 
fheithicil os do chomhair.  

ABMW0427RU19

Nuair is mian le tiománaí casadh ar dheis ag deireadh sráid aontreo, cár 
cheart don charr a bheith?

Tiomáin chomh gar agus is féidir leat do thaobh na láimhe deise den 

bhóthar.

Nuair is mian le tiománaí casadh ar dheis ar shráid aontreo, ba cheart na scátháin a sheiceáil, 
comharthaigh go bhfuil sé ag bogadh ar dheis agus ionramháil isteach ar thaobh na láimhe 
deise nuair atá sé sábháilte é sin a dhéanamh. Ansin críochnaigh an casadh isteach sa lána cuí 
den tsráid ina bhfuil sé ag dul isteach.

ABMW0470RU19
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Nuair is mian le tiománaí casadh ar chlé isteach in áitreabh agus go 
bhfuil lána bus ar chlé, cad ba cheart don tiománaí a dhéanamh?

An tslí a ghéilleadh do rothaithe, tacsaithe agus busanna a bhféadfadh an 

lána bus a bheith in úsáid acu.

Má theastaíonn ó thiománaí lána bus a thrasnú ar an taobh clé chun dul isteach in áitreabh, 
ba cheart dó a bheith fíorchúramach nach bhfuil aon bhusanna, tacsaithe nó rothaithe sa 
lána bus.  Ba cheart don tiománaí na scátháin a sheiceáil, comhartha a thabhairt agus casadh 
isteach chuig an áitreabh nuair atá sé sábháilte é sin a dhéanamh.

ABMW0472RU19

Cén cineál tráchta a bhfuil cead aige lána bus in aghaidh an tsrutha a 
úsáid?

Busanna ar sheirbhís sceidealta.

Is éard is lána bus in aghaidh an tsrutha ann lána a ghluaiseann malairt treo leis an trácht 
in aice leis. Níl cead ach ag busanna ar sheirbhís sceidealta lána bus in aghaidh an tsrutha a 
úsáid.

ABMW0474U19

Cén cineál tráchta a bhfuil cead aige lána bus leis an sruth a úsáid le linn 
na n-uaireanta sonraithe ar na comharthaí faisnéise ag tús an lána?

Busanna, tacsaithe agus rothaithe.

Tá lána bus sainithe le haghaidh úsáid busanna. Is éard is lána bus leis an sruth ann lána 
a ghluaiseann sa treo céanna leis an trácht in aice leis. Féadfaidh tacsaithe agus rothaithe 
lánaí bus leis an sruth a úsáid freisin. Féadfaidh trácht eile lánaí bus a úsáid lasmuigh de na 
huaireanta fógartha ar an bpláta atá ag gabháil leis.

ABMW0475RU19

Le linn a bheith ag tiomáint feadh débhealaigh i ngnáthchoinníollacha 
tiomána, cén lána ar cheart do thiománaí a bheith ann?

Sa lána ar thaobh na láimhe clé ach amháin más mian leis an tiománaí 

scoitheadh nó casadh ar dheis.

De ghnáth caithfidh tú tiomáint sa lána ar thaobh na láimhe clé de dhébhealach, ach amháin 
le linn scoite nó tiontaithe ar dheis achar gar romhat.

ABMW0477RU19
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Cad atá ag bóthar 2 móide 1?

Dhá lána neamhmhótarbhealaigh i dtreo amháin agus lána amháin 

neamhmhótarbhealaigh i malairt treo.

Ar bhóthar ‘2-móide-1’, bíonn dhá lána i dtreo amháin taistil agus lána amháin sa treo eile. 
Nuair is gá duit scoitheadh ba chóir duit fanacht go dtí go sroicheann tú áit an dá lána a 
tharlaíonn thart ar gach 2 chiliméadar. Sna háiteanna ina bhfuil bacainní sábháilte ag scaradh 
an dá threo tráchta, ní fhéadfaidh tú casadh ar dheis ach amháin ag acomhail theoranta.

ABMW0480R

Cad atá ag bóthar 2-móide-1?

Dhá lána tráchta i dtreo amháin agus lána tráchta amháin i malairt treo.

Ar bhóthar 2-móide-1, bíonn dhá lána ag dul i dtreo amháin taistil agus bíonn lána amháin ag 
dul sa treo eile. Éascaíonn fad an dá lána scoitheadh sábháilte agus malartaítear é le fad aon 
lána ag thart ar gach 2 chiliméadar.

ABMW0482RU19

Cén áit ar féidir le tiománaí scoitheadh ar bhóthar 2 móide 1?

Sa réimse dhá lána.

Ar bhóthar ‘2-móide-1’, bíonn dhá lána i dtreo amháin taistil agus lána amháin sa treo eile. 
Nuair is gá duit scoitheadh ba chóir duit fanacht go dtí go sroicheann tú áit an dá lána a 
tharlaíonn thart ar gach 2 chiliméadar. Sna háiteanna ina bhfuil bacainní sábháilte ag scaradh 
an dá threo tráchta, ní fhéadfaidh tú casadh ar dheis ach amháin ag acomhail theoranta.

ABMW0483R

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh le linn a bheith ag taisteal ar 
mhótarbhealach nó ar dhébhealach?

Bí san airdeall ar thiománaithe eile a d’fhéadfadh lánaí a athrú go tobann 

nó luas a laghdú.

Deartar mótarbhealaí agus débhealaí chun cabhrú le trácht taisteal níos tapúla agus níos 
sábháilte idir cinn scríbe. D’fhéadfadh coinníollacha tráchta athrú go han-tapa mar gheall ar 
an luas agus ar an méadú sa trácht agus sna lánaí, agus ní mór duit a bheith san airdeall, go 
háirithe ar thiománaithe eile ag athrú lánaí nó ag laghdú luais.

ABMW0484RU19
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I ngnáthchoinníollacha tiomána ar mhótarbhealach, cén lána ba cheart 
don tiománaí a bheith ann?

Tiomáin sa lána neastaoibh (ar thaobh na láimhe clé) ach amháin má tá sé 

beartaithe scoitheadh.

Tá na gnáthrialacha fan ar chlé i bhfeidhm nuair atá tú ag tiomáint ar mhótarbhealach – ba 
cheart do thiománaí fanacht sa lána neastaoibh (taobh clé) mura bhfuil sé ag scoitheadh.

ABMW0485RU19

Cad dó is féidir gualainn chrua an mhótarbhealaigh a úsáid?

Stopadh le linn éigeandála.

Tá baol breise ann nuair a thiomáintear ar mhótarbhealach mar gheall ar líon níos airde 
feithiclí agus luas níos airde. Chun críocha sábháilteachta níor cheart do thiománaí tiomáint 
nó stopadh ar an ngualainn chrua ach amháin i gcás éigeandála nó briseadh síos.

ABMW0496RU19

I ndiaidh an mhótarbhealaigh a fhágáil agus le linn a bheith ag druidim 
le hacomhal ag deireadh lána luasmhoillithe (sliosbhóthar), céard ba 
cheart do thiománaí a dhéanamh?

Bí san airdeall ar thrácht i do choinne agus trácht ag trasnú ag deireadh 

sliosbhóthair.

Ba cheart don tiománaí a bheith ag faire amach do chomharthaí ar a dtaispeántar luas 
níos ísle; an luasmhéadar a úsáid lena chinntiú go bhfuil aird á tabhairt ar an luasteorainn 
laghdaithe; gan a ligean i ndearmad go bhféadfadh cora géara a bheith ar na sliosbhóithre 
agus ar na bóithre ceangail idir mótarbhealaí agus go bhféadfadh go mbeadh acomhail 
agus trácht eile ar an mbóthar. Ná déan dearmad nach bhfuil rialacha an mhótarbhealaigh i 
bhfeidhm níos mó.

ABMW0497RU19

Is mian le tiománaí leanúint díreach ar aghaidh ag acomhal crosaire atá 
ar comhchéim. Má chasann trácht eile ar an tiománaí céard é an riail 
ghinearálta atá i bhfeidhm?

Tá an ceart slí ag trácht atá ag teacht ó thaobh na láimhe deise den 

tiománaí.

Má tá tiománaí ag acomhal ag a bhfuil na bóithre ar comhchéim, tá an ceart slí ag an trácht 
ar thaobh na láimhe deise den tiománaí. Ní mór don tiománaí ligean don trácht sin dul thairis 
roimh ghluaiseacht ar aghaidh. Tá sé tábhachtach a thuiscint nach ceart daingean é an ceart 
slí. Ní mór do thiománaithe leanúint ar aghaidh go cúramach agus meas a bheith acu ar 
úsáideoirí eile an bhóthair.

ABMW0499RU19
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Go ginearálta, le linn a bheith ag casadh ar dheis ar bhóthar dhá threo, 
cár cheart go mbeadh feithicil an tiománaí?

Díreach ar thaobh na láimhe clé de lár an bhóthair.

Go ginearálta, ba cheart go mbeadh an tiománaí díreach ar chlé de lár an bhóthair roimh 
chasadh ar dheis. Áit a bhfuil an bóthar sách leathan, tugann sé seo deis do thrácht ag teacht 
ón gcúl agus ag leanúint díreach ar aghaidh scoitheadh go sábháilte ar thaobh na láimhe clé. 
Ba cheart go mbeadh an tiománaí san airdeall ar mharcanna bóthair a threoraíonn é chun 
cúrsa áirithe a leanúint.

ABMW0513RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh roimh chasadh ar dheis ó 
mhórbhóthar go mionbhóthar?

Ceart slí a ghéilleadh do thrácht i do choinne agus do choisithe agus iad ag 

trasnú ag an gcrosaire.

Ní mór don tiománaí an tslí a ghéilleadh do thrácht ina choinne agus do choisithe atá ag 
trasnú cheana féin le linn a bheith ag casadh ar dheis ó mhórbhóthar go mionbhóthar.

ABMW0514RU19
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Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má phléascann bonn chun 
tosaigh nuair a bhíonn sé/sí ag tiomáint?

Greim láidir a choimeád ar an roth stiúrtha.

Má phléascann bonn tosaigh ar fheithicil, éireoidh stiúradh na feithicle neamhchobhsaí. 
Coinnigh guaim ort féin – moilligh de réir a chéile agus coinnigh greim láidir ar an roth 
stiúrtha. Stop in áit shábháilte chun an roth a athrú, agus cuir úsáideoirí bóthair eile ar an 
eolas trí na soilse guaise a chasadh air.

ABMW0605RU19

Cad ba chóir do thiománaí a dhéanamh má thagann poll ar bhonn agus 
iad ar an mótarbhealach?

Tarraingt isteach in áit shábháilte ar an ngualainn chrua agus glaoch ar 

chúnamh.

Ná déan iarracht roth a athrú ar mhótarbhealach mar d’fhéadfadh sé seo a bheith an-
dainséarach. Tiomáin an carr isteach ar an ngualainn chrua agus nuair a bhíonn sé sábháilte, 
éirigh as an bhfeithicil agus téigh taobh thiar den bhac. Glaoigh ar chabhair ó theileafón 
éigeandála an mhótarbhealaigh nó ar fhón póca (cuir glaoch ar na Gardaí).

ABMW0606R

Cén réamhchúraimí ba cheart do thiománaí a dhéanamh in aghaidh baol 
dóiteáin ina fheithicil?

Múchtóir dóiteáin oiriúnach a iompar san fheithicil i gcónaí.

De ghnáth, is comhartha é boladh láidir breosla go bhfuil rud éigin mícheart, agus ba cheart 
duit stopadh agus an deacracht a fhiosrú chomh luath agus is féidir. D’fhéadfadh go mbeadh 
peitreal atá ag sileadh nó ag cur thar maoil contúirteach mar go bhfuil sé chomh hindóite 
sin. Is dea-chleachtas é múchtóir dóiteáin a iompar i d’fheithicil, ionas go mbeidh tú in ann 
déileáil le dóiteáin bheaga

ABMW0607RU19

Cathain ar cheart don tiománaí soilse guaise a úsáid ar mhótarbhealach?

Nuair a bhriseann an fheithicil síos.

Sa chás go mbriseann d’fheithicil síos ar mhótarbhealach, tiomáin go dtí an ghualainn chrua 
agus cuir na soilse guaise ar siúl, d’fhonn rabhadh a thabhairt don trácht taobh thiar díot. 
Nuair atá sé sábháilte, éirigh as an bhfeithicil agus bog taobh thiar den bhac. Glaoigh ar 
chabhair ó theileafón éigeandála an mhótarbhealaigh nó ar fhón póca (cuir glaoch ar na 
Gardaí).

ABMW0609R
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Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má bhíonn a f(h)eithicil briste 
síos ar mhótarbhealach agus má tá sé/sí ag fanacht ar chúnamh?

Cas ar na soilse guaise, téigh amach as an bhfeithicil, agus seasamh go 

sábháilte taobh leis an bhfeithicil.

Má bhriseann d’fheithicil síos ar an mbóthar, cas air na soilse guaise i gcónaí agus seas 
amach ón bhfeithicil nuair atá tú ag fanacht ar chúnamh - tabharfaidh sé seo rabhadh don 
trácht eile go bhfuil feithicil stoptha ar an mbóthar.

ABMW0610U19

Cén gníomh ar chóir do thiománaí a dhéanamh nuair a chasann feithicil 
le soilse gorma ag splancadh air nó uirthi.

Gluaiseacht ar chlé agus ullmhú le haghaidh stopadh más gá.

Nuair a thugann tú feithicil éigeandála faoi deara sa scáthán siar nó amach romhat, ba chóir 
duit gluaiseacht isteach ar chlé nuair atá sé sábháilte é sin a dhéanamh agus ligean don 
fheithicil dul tharat go sábháilte. Ná stop láithreach, mar d’fhéadfadh sé sin bac níos mó a 
chruthú don fheithicil éigeandála.

ABMW0736R

Cad ba chóir do thiománaí a dhéanamh sa chás go bhfuil otharcharr 
stoptha amach roimhe nó roimpi, agus na soilse gorma ar splancadh?

Luas a laghdú agus ullmhaítear le haghaidh stad.

Nuair a thagann tú ar fheithicil éigeandála atá stoptha ar an mbóthar, ba chóir duit moilliú 
agus fáil réidh le stopadh. Níor chóir duit stopadh lena bhfuil ag tarlú a fháil amach mar 
d’fhéadfadh sé seo a bheith dainséarach agus d’fhéadfá bac sa sruth tráchta a chruthú.

ABMW0737

Conas a aithnítear feithiclí éigeandála?

Soilse dearga nó gorma ag splancáil.

Má chloiseann nó má fheiceann tú feithicil éigeandála ag teacht agus an bonnán á shéideadh 
nó na soilse rabhaidh ag splancáil, bí fíorchúramach agus fág an bealach má tá sé sábháilte é 
sin a dhéanamh.

ABMW0738RU19
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Úsáideoirí Bóithre Leochaileacha » Rothaí
Céard ba chóir don tiománaí cairr a 
dhéanamh sa chás seo?

Ní mór don tiománaí ligean don rothaí 

leanúint ar aghaidh.

Nuair atá tú ag casadh ar dheis ó mhórbhóthar go mionbhóthar, ní mór duit géilleadh don 
trácht atá ag teacht i do choinne, agus níor chóir duit leanúint ar aghaidh go dtí go mbeidh sé 
sábháilte é sin a dhéanamh.

ABMW0225RU19

Cad ba chóir do thiománaí an chairr 
ar dhath an airgid a dhéanamh sula 
gcasfaidh sé nó sí ar chlé?

Ligean don rothaí atá ag dul díreach ar 

aghaidh dul thar bhráid.

Ná téigh thar rothaí agus tú ag druidim le hacomhal ag a mbeidh tú ag casadh ar chlé. 
D’fhéadfadh an rothaí a bheith ag leanúint díreach ar aghaidh. Is úsáideoirí bóthair soghonta 
iad rothaithe agus d’fhéadfadh nach mbeidís cobhsaí i dtrácht mall agus ag acomhail. Tabhair 
níos mó spáis dóibh.

ABMW0242R

Céard ba cheart don tiománaí a bheith 
airdeallach air sa chás seo?

Féadfaidh an rothaí bogadh amach ar 

an mbóthar gan aird ar thrácht atá ag 

gluaiseacht.

Ba cheart duit a bheith níos cúramaí agus tú ag druidim le rothaithe atá ar tí lána rothar a 
fhágáil agus dul amach ar an mbóthar.

ABMW0252RU19

Conas is ceart do thiománaí an rothaí a 
scoitheadh sa chás seo?

An líne bhán bhriste a thrasnú.

San áit a bhfuil dhá líne i lár an bhóthair, ní mór duit géilleadh don cheann is gaire duit. Más 
líne bhán bhriste í an líne is gaire duit, is féidir leat scoitheadh de réir dlí, fad is a bhíonn sé 
sábháilte é sin a dhéanamh.  

ABMW0257R
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Nuair a bhíonn sé/sí stoptha ag soilse tráchta, cé hiad na húsáideoirí 
bóthair ar chóir do thiománaí aird ar leith a thabhairt orthu ar thaobh na 
láimhe clé?

Rothaithe.

Roimh bhogadh ar aghaidh ó shoilse tráchta agus go háirithe nuair a bhíonn an tiománaí 
ag casadh ar chlé ba chóir dó/di a bheith san airdeall ar rothaithe agus ar ghluaisrothaithe 
ar thaobh na láimhe clé go ginearálta – go háirithe san áit a bhfuil líne stop forbartha do 
rothaithe níos faide ar aghaidh ná mar atá d’úsáideoirí bóthair eile.

ABMW0536RU19

I dtrácht cathrach atá ag gluaiseacht go mall, ba cheart do thiománaí a 
chaochspotaí a sheiceáil anois agus arís le haghaidh cén cineál úsáideoirí 
bóithre go háirithe?

Rothaithe.

Ba cheart go mbeadh tiománaithe san airdeall ar agus go seiceálfaidís caochspotaí roimh 
ghluaiseacht ar aghaidh agus treo a athrú más cuí. D’fhéadfadh sé tarlú go héasca go mbeadh 
rothaithe ceilte i gcaochspota, agus go bhféadfaidís a bheith ag taisteal níos tapa ná tusa i 
dtrácht atá ag gluaiseacht go mall.

ABMW0539RU19

Nuair a bhíonn tiománaí ag tiomáint ar bhóthar ar a bhfuil sclaigeanna 
agus má bhíonn rothaí roimhe, céard ba cheart dó a dhéanamh?

Fág glanspás breise ar eagla go dtéann an rothaí ar leataobh chun sclaig a 

sheachaint.

Níor cheart duit chomh leochaileach is atá rothaithe a ligean i ndearmad riamh. Nuair atá 
tú ag tiomáint ar bhóthar ina bhfuil go leor sclaigeanna nó drochdhromchlaí, tabhair neart 
glanspáis do na rothaithe nuair a bhíonn siad á scoitheadh agat. Ná dearmad go bhféadfaidís 
dul ar leataobh go tobann chun sclaigeanna a sheachaint.

ABMW0550RU19

Céard ba cheart do thiománaí a bheith san airdeall air nuair a bhíonn sé 
ag casadh ar dheis isteach ar thaobh-bhóthar?

D’fhéadfadh go mbeadh rothaithe ar thaobh na láimhe clé (neastaobh).

Le linn a bheith ag casadh ar chlé, ba cheart go dtuigfeadh tiománaithe go bhféadfadh 
rothaithe agus coisithe a bheith ar thaobh na láimhe clé (neastaobh). Seiceáil ar thaobh do 
láimhe clé (neastaobh) i gcónaí sula gcasann tú ar chlé.

ABMW0552RU19
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Cén nós imeachta ba cheart do thiománaí a leanúint nuair a bhíonn 
sé beartaithe aige rothaí roimhe atá ag taisteal sa treo céanna a 
scoitheadh?

Seiceáil na scátháin, tabhair comhartha agus gluais amach má tá sé 

sábháilte.

Ba cheart do thiománaithe an gnáthamh ionramhála - scátháin - comharthaithe a leanúint 
nuair a bhíonn siad ag scoitheadh. Níor cheart do thiománaithe scoitheadh ach amháin nuair 
atá sé sábháilte é sin a dhéanamh. Tabhair breis spáis do rothaithe nuair atá tú á scoitheadh, 
mar go mb’fhéidir go mbeadh orthu gluaiseacht amach chun sclaig a sheachaint, nó go 
bhféadfadh an ghaoth iad a shéideadh amach romhat ar laethanta gaofara.  

ABMW0559RU19

Le linn a bheith ag tiomáint ar bhóithre tuaithe neamhshoilsithe ar 
maidin agus sa tráthnóna i rith an gheimhridh nuair a bhíonn sé dorcha, 
céard ba cheart do thiománaí a bheith san airdeall air?

Tá rothaithe i bhfad níos leochailí nuair nach bhfuil soilse maithe sa 

cheantar.

Ba cheart do thiománaithe a bheith an-chúramach nuair a bhíonn siad ag tiomáint ar 
maidin agus san oíche i rith an gheimhridh dhorcha - d’fhéadfadh nach mbeadh úsáideoirí 
leochaileacha bóithre cosúil le rothaithe agus coisithe (páistí scoile go háirithe) le feiceáil go 
héasca nuair atá sé dorcha.

ABMW0562RU19

Nuair atá sé ar intinn ag tiománaí casadh ar chlé ag acomhal ag a bhfuil 
coisithe agus rothaithe, céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh?

Seiceáil do scátháin agus bí ag faire amach do rothaithe nó do choisithe ar 

thaobh na láimhe clé.

Níl ceart slí níos mó ag an bhfeithicil ná mar atá ag aon úsáideoir bóthair eile. Mar thiománaí 
ba cheart duit aird ar leith a thabhairt ar úsáideoirí bóthair soghonta cosúil le coisithe, 
rothaithe agus gluaisrothaithe, agus a thuiscint go bhfuil cead acu an bóthar a úsáid go 
sábháilte.

ABMW19U19

Céard ba cheart do thiománaí a bhíonn ag tiomáint i rith na hoíche ar 
bhóthar neamhshoilsithe a dhéanamh?

A bheith ag faire amach d’ainmhithe nó do bheostoc ar seachrán.

Nuair a bhíonn tiománaí ag tiomáint i rith na hoíche agus fiú leis na ceannsoilse is fearr, 
d’fhéadfadh sé a bheith an-deacair na guaiseacha ar fad a d’fhéadfadh a bheith le tabhairt 
faoi deara a fheiceáil – ainmhithe ar seachrán nó beostoc ar an mbóthar. San oíche ba cheart 
duit tiomáint ag luas a cheadaíonn duit stopadh go sábháilte laistigh den achar is féidir leat a 
fheiceáil romhat atá saor ó thrácht.

ABMW24U19
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Úsáideoirí Bóithre Leochaileacha » Coisithe
Nuair nach bhfuil cosán ann, cén áit ar chóir do choisithe siúl?

Ar thaobh na láimhe deise den bhóthar.

Nuair nach gcuirtear cosán ar fáil ba chóir do choisithe siúl ar thaobh na láimhe deise den 
bhóthar os comhair an tráchta ina gcoinne. Ba cheart do thiománaithe a bheith eolach ar 
Rialacha an Bhóthair do choisithe, tiomáint go cúramach agus a bheith réidh le gníomhú i 
gcás athrú tráchta ar bith. 

ABMW0199R

Ar bhóthar cúng gnóthach, céard ba cheart do choisithe a dhéanamh 
nuair a bhíonn siad ag siúl?

Siúil duine i ndiaidh an duine eile.

Ba cheart do choisithe siúl duine i ndiaidh duine ar bhóithre cúnga gnóthacha. Ba cheart go 
mbeadh tiománaithe eolach ar Rialacha an Bhóthair do choisithe, tiomáint go cúramach agus 
a bheith réidh le freagairt d’aon athruithe ar an trácht.

ABMW0203RU19

Cathain ba cheart do choisithe éadaí frithchaiteacha a chaitheamh san 
oíche?

San oíche, nuair a bhíonn siad ag siúl lasmuigh de limistéir faoi 

fhoirgnimh.

Nuair a bhíonn siad ag siúl san oíche ba cheart do choisithe éadaí frithchaiteacha a 
chaitheamh i gcónaí lasmuigh de limistéir faoi fhoirgnimh. Tá sé seo tábhachtach go háirithe 
nuair nach bhfuil aon soilsiú sráide ann agus nuair nach bhfuil aon chosán do choisithe ann.

ABMW0204RU19

Cad ba chóir do thiománaí a bheith ar an 
airdeall faoi sa cheantar seo?

D’fhéadfadh coisithe trasnú idir carranna 

páirceáilte.

Agus tú ag tiomáint i gceantar tógtha, ba chóir duit tiomáint go cúramach agus a bheith réidh 
le gníomhú mar fhreagra ar choisithe ag trasnú ó idir feithiclí páirceáilte.mórbhóthar, áfach.

ABMW0231R
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ÚSÁIDEOIRÍ BÓITHRE LEOCHAILEACHA » COISITHE

Cad ba chóir do thiománaí a dhéanamh sa 
chás seo?

Ligean don choisí an bóthar a thrasnú.

Agus tú ag druidim le trasrian síogach, ní mór duit géilleadh do choisithe atá ar an mbóthar 
cheana nó ar tí é a thrasnú.

ABMW0302R

Tá coisithe ar a gcosán romhat agus tá linnte uisce ar an mbóthar. Cad is 
ceart don tiománaí a dhéanamh?

Moilliú agus iarracht a dhéanamh na linnte uisce a sheachaint ionas nach 

gcaitear uisce ar na coisithe.

Le linn cúinsí fliucha, is ceart aird a thabhairt ar an tionchar a bheadh ag uisce dromchla ar 
chobhsaíocht d’fheithicle. Bíonn sé seo amhlaidh go háirithe nuair a luíonn an t-uisce i linnte. 
Ag tiomáint trí uisce dromchla, is ceart tuiscint a léiriú do choisithe agus ar rothaithe agus 
iarracht a dhéanamh gan uisce a chaitheamh in airde leo agus tú ag dul tharstu.

ABMW0327R

Má bhíonn an solas uaine le feiceáil le linn do thiománaí a bheith stoptha 
ag soilse tráchta ach go mbíonn coisithe fós ag trasnú an bhóthair, céard 
ba cheart do thiománaí a dhéanamh?

Fanacht chomh fada agus is féidir chun deis a thabhairt dóibh an bóthar a 

thrasnú.

Ciallaíonn solas tráchta uaine gur féidir leanúint ar aghaidh ag tiomáint má tá an bealach 
glan. Má tá coisithe ag trasnú, caithfidh tú an tslí a ghéilleadh dóibh agus ligean dóibh an 
bóthar a thrasnú go sábháilte roimh leanúint ar aghaidh ag tiomáint.

ABMW0528RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má athraíonn an solas 
tráchta go dtí dath uaine nuair atá coisithe fós ag trasnú ag trasrian 
peileacánach?

Fan go foighneach go dtí go mbíonn an bóthar trasnaithe acu.

Ciallaíonn solas tráchta uaine gur féidir leanúint ar aghaidh ag tiomáint má tá an bealach 
glan. Má tá coisithe ag trasnú ag trasrian peileacánach, géill an tslí dóibh agus lig dóibh an 
bóthar a thrasnú go sábháilte roimh leanúint ar aghaidh ag tiomáint.

ABMW0537RU19

154



1

2

3

ÚSÁIDEOIRÍ BÓITHRE LEOCHAILEACHA » COISITHE

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má fheiceann sé páistí ar an 
mbóthar roimhe nuair a bhíonn sé ag tiomáint?

Laghdaigh an luas agus bí réidh le stopadh más gá.

Níl a fhios ag aon duine céard a d’fhéadfadh páistí a dhéanamh. Má bhíonn tiománaí ag 
tiomáint ar luas níos airde agus má bhíonn páistí gar dó, caithfidh sé a bheith réidh chun 
freagairt do rud ar bith a d’fhéadfadh tarlú gan choinne, moilliú agus a bheith réidh le 
stopadh más gá. 

ABMW0545RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má fheiceann sé bogshodairí 
roimhe ar chlé?

Seiceáil na scátháin, tabhair comhartha agus scoith, ag tabhairt dóthain 

glanspáis dóibh.

Tá daoine ar an mbóthar níos leochailí ná feithiclí, mar sin ba cheart a bheith fíorchúramach 
nuair a bhíonn tú in aice leo. Má fheiceann tú daoine ag bogshodar romhat, úsáid an 
gnáthamh ionramhála scátháin-comharthaithe agus tabhair neart glanspáis do bhogshodairí 
nuair a bhíonn siad á scoitheadh agat.

ABMW0549RU19

Le linn a bheith ag tiomáint ar bhóthar tuaithe atá gan chosáin, céard ba 
cheart do thiománaí a bheith ag súil leis a bheith ag teacht ina threo ar a 
thaobh féin den bhóthar?

Coisithe.

Áit nach bhfuil cosán, caithfidh coisithe siúl ar thaobh an tráchta atá ag teacht ina gcoinne 
agus ba cheart go dtuigfeadh tiománaithe é sin. Is úsáideoirí bóithre leochaileacha iad 
coisithe agus ba cheart go dtuigfeadh tiománaithe go bhféadfaidís a bheith ar an mbóthar, ar 
bhóithre tuaithe go háirithe. 

ABMW0556RU19

Céard ba cheart do thiománaí a bhíonn ag tiomáint i rith na hoíche ar 
bhóthar neamhshoilsithe a dhéanamh?

Faire amach do choisithe a bhfuil éadaí dorcha á gcaitheamh acu.

Nuair a bhíonn tiománaí ag tiomáint san oíche, agus fiú leis na ceannsoilse is fearr, is 
féidir leis a bheith an-deacair na guaiseacha ar fad a d’fhéadfadh a bheith ann a fheiceáil – 
coisithe a bhfuil éadaí dorcha á gcaitheamh acu, mar shampla. Mar is gnách, ba cheart do 
thiománaithe tiomáint ag luas a chuirfidh ar a gcumas stopadh go sábháilte laistigh den fad 
atá saor ó thrácht atá le feiceáil acu.

ABMW0557RU19
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Céard a d’fhéadfadh tarlú má pháirceálann tiománaí ar chosán?

D’fhéadfaí bac a chur ar choisithe.

Níor cheart duit páirceáil ar chosán riamh. D’fhéadfadh go mbeadh ar choisithe (lena 
n-áirítear daoine ag a bhfuil páistí óga i naíchóistí, pramanna agus úsáideoirí cathaoireacha 
rothaí freisin) dul amach ar an mbóthar chun dul timpeall do charr, agus d’fhéadfadh sé sin 
iad a chur i mbaol.

ABMW0558RU19

ÚSÁIDEOIRÍ BÓITHRE LEOCHAILEACHA » COISITHE

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh le linn a bheith ag tiomáint ar 
bhóthar tuaithe nuair atá trácht taobh thiar dó, agus go gcasann coisithe 
air?

Comharthaigh go bhfuil sé beartaithe aige na coisithe a scoitheadh.

Le linn a bheith ag tiomáint ar bhóthar gan chosáin, ba cheart do thiománaithe a bheith 
fíorchúramach nuair a chasann siad ar choisithe ar an mbóthar. Nuair atá sé beartaithe acu 
gluaiseacht amach agus scoitheadh, ba cheart dóibh na scátháin a sheiceáil agus comhartha 
a thabhairt don trácht ina ndiaidh lena chur in iúl do thiománaithe taobh thiar go bhfuil siad 
ag athrú treo mar gheall ar an nguais atá rompu. 

ABMW0561RU19

Le linn a bheith ag tiomáint ar bhóithre tuaithe neamhshoilsithe ar 
maidin agus sa tráthnóna i rith an gheimhridh nuair a bhíonn sé dorcha, 
céard ba cheart do thiománaí a bheith san airdeall air?

D’fhéadfadh go mbeadh coisithe leochaileacha ag siúl ar an mbóthar.

Ba cheart do thiománaithe a bheith an-chúramach nuair a bhíonn siad ag tiomáint ar 
maidin agus san oíche i rith an gheimhridh dhorcha - d’fhéadfadh nach mbeadh úsáideoirí 
leochaileacha bóithre cosúil le rothaithe agus coisithe (páistí scoile go háirithe) le feiceáil go 
héasca nuair atá sé dorcha.

ABMW0564RU19

Le linn a bheith ag tiomáint ar bhóithre tuaithe neamhshoilsithe ar 
maidin agus sa tráthnóna i rith an gheimhridh nuair a bhíonn sé dorcha, 
céard ba cheart do thiománaí a bheith san airdeall air?

Tá páistí scoile níos leochailí ar bhóithre tuaithe neamhshoilsithe ar maidin 

agus sa tráthnóna sa gheimhreadh nuair a bhíonn sé dorcha.

Ba cheart do thiománaithe a bheith an-chúramach nuair a bhíonn siad ag tiomáint ar 
maidin agus san oíche i rith an gheimhridh dhorcha - d’fhéadfadh nach mbeadh úsáideoirí 
leochaileacha bóithre cosúil le rothaithe agus coisithe (páistí scoile go háirithe) le feiceáil go 
héasca nuair atá sé dorcha.

ABMW0565RU19
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ÚSÁIDEOIRÍ BÓITHRE LEOCHAILEACHA » COISITHE

Ag acomhail bóthair, cén cineál úsáideoirí bóthair is leochailí?

Coisithe.

Níl ceart slí uathoibríoch ag feithiclí ag acomhail. Mar thiománaí ba chóir duit aird ar leith 
a thabhairt ar úsáideoirí soghonta eile bóthair dála coisithe, rothaithe agus gluaisrothaithe 
agus a bheith meabhrach go bhfuil sé de chomhcheart acu an bóthar a úsáid i sábháilteacht.

ABMW16 

Cé acu de na húsáideoirí bóthair seo a leanas is soghonta i dtrácht 
cathrach atá ag gluaiseacht go mall? 

Coisithe.

I dtrácht cathrach atá ag gluaiseacht go mall, ba chóir duit a bheith san airdeall ar 
chaochspotaí agus iad a sheiceáil roimh aon ionramháil a dhéanamh. D’fhéadfadh coisithe 
a bheith ‘faoi cheilt’ go héasca i gcaochspota, agus i dtrácht a ghluaiseann go mall, 
d’fhéadfaidís a bheith ag gluaiseacht níos tapúla ná tú féin.

ABMW22U19

Tiománaí Foghlaimeora
Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh nuair a fheiceann sé/sí 
feithicil ag gluaiseacht go mall roimhe/roimpi atá á tiomáint ag tiománaí 
faoi oiliúint?

Fan píosa fada taobh thiar den fheithicil ionas nach gcuirfidh tú aon bhrú 

nach bhfuil gá leis ar an tiománaí.

Bí foighneach agus cúirtéiseach nuair a bhíonn tú ag tiomáint taobh thiar de thiománaí faoi 
oiliúint. Níl an taithí chéanna ag tiománaithe faoi oiliúint agus atá ag úsáideoirí bóthair eile 
agus d’fhéadfadh nach mbeidís ar a gcompord ag tiomáint má chuirtear faoi bhrú iad.

ABMW0531RU19

Cén dóigh is dóichí a fhreagróidh tiománaí faoi oiliúint do dhálaí tráchta 
neamhghnácha?

Níos moille ná tiománaí a bhfuil taithí aige/aici.

Ba chóir duit a bheith foighneach agus tú ag tiomáint i ndiaidh tiománaí faoi oiliúint. Tá seans 
ann nach bhfreagródh tiománaithe faoi oiliúint do chúinsí tráchta neamhghnácha chomh 
maith céanna le tiománaí a bhfuil taithí aige/aici.

ABMW0532RU19
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ÚSÁIDEOIRÍ BÓITHRE LEOCHAILEACHA » GLUAISROTHAÍ

Gluaisrothaí
Cad ba chóir don tiománaí cairr a 
dhéanamh sa chás seo?

Ní mór do thiománaí an chairr ligean don 

ghluaisrothar leanúint ar aghaidh.

Agus tú ag casadh ar dheis ó mhórbhóthar go dtí mionbhóthar, ní mór duit géilleadh don 
trácht atá ag teacht i do threo. Níor chóir duit leanúint ar aghaidh ach amháin nuair a bhíonn 
sé sábháilte é sin a dhéanamh.

ABMW0229R

Ag acomhail, cén cineál úsáideoirí bóthair is soghonta?

Gluaisrothaithe.

Ba cheart go dtuigfeadh tiománaithe nach bhfuil ceart slí uathoibríoch ag aon fheithicil ag 
acomhal. Ní mór do thiománaithe aird ar leith a thabhairt ar úsáideoirí bóthair soghonta 
cosúil le gluaisrothaithe nach gá go mbeadh a láithreacht ar an mbóthar chomh feiceálach le 
cineálacha eile feithiclí mar go bhfuil siad níos lú nó mar gheall ar bhaic. 

ABMW0535RU19

Ag soilse tráchta, cé hiad na húsáideoirí bóithre ar an taobh clé 
(neastaobh) ba cheart do thiománaí a bheith san airdeall orthu go 
háirithe?

Gluaisrothaithe.

Roimh leanúint ar aghaidh ó shoilse tráchta, ba cheart go mbeifeá san airdeall ar 
ghluaisrothaithe ag teacht gan choinne ar thaobh na láimhe clé (neastaobh). 

ABMW0541U19

Ag soilse tráchta, cé hiad na húsáideoirí bóthair ar chóir do thiománaí 
aird ar leith a thabhairt orthu ar thaobh na láimhe clé?

Gluaisrothaithe.

Roimh bhogadh ar aghaidh ag soilse tráchta, ba cheart go mbeadh an tiománaí airdeallach ar 
thrácht, go háirithe coisithe agus gluaisrothaithe, ar thaobh na láimhe clé, go háirithe áit a 
bhfuil líne stoptha forbartha do rothaithe roimh an líne le haghaidh úsáideoirí bóthair eile.

ABMW18U19

Cé acu de na húsáideoirí bóthair seo a leanas is soghonta i dtrácht 
cathrach atá ag gluaiseacht go mall?

Gluaisrothaithe.

I dtrácht cathrach atá ag gluaiseacht go mall, ba chóir duit a bheith san airdeall ar 
chaochspotaí agus iad a sheiceáil roimh aon ionramháil a dhéanamh. D’fhéadfadh 
gluaisrothaithe a bheith ceilte go héasca i gcaochspota, agus i dtrácht a ghluaiseann go mall, 
d’fhéadfaidís a bheith ag gluaiseacht níos tapa ná tú féin.

ABMW21U19
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RIALÚ FEITHICLE » COSCÁIN

Coscáin
Cad é an toradh is dóichí a bheadh ar choscánú tobann?

D’fhéadfadh go mbuailfí an fheithicil ón gcúl.

Chomh maith le bheith airdeallach ar an mbóthar romhat, ba cheart duit a bheith airdeallach 
ar an trácht taobh thiar díot freisin. Cuideoidh sé seo leat gníomhú i gceart sa chás go 
mbíonn ort coscánú go tobann.

ABMW0425RU19

Má tá troitheán coscáin na feithicle bog nó spúinsiúil nuair a bhrúitear é, 
céard a chiallaíonn sé sin?

Tá locht ar an gcóras leachta coscán.

Má tá an troitheán coscáin bog nó spúinsiúil nuair a bhrúitear é, d’fhéadfadh go mbeadh 
an leibhéal leachta coscán íseal agus go mbeadh locht ar an gcóras. Gach uair a chuireann 
tiománaí tús le haistear, ba cheart dó na coscáin a thástáil. Má aimsítear locht, ba cheart do 
dhuine inniúil é a sheiceáil. Ba cheart do thiománaithe leibhéil an leachta coscán a sheiceáil 
go rialta. 

ABMW0655RU19

Le linn a bheith ag tiomáint, cén fáth a d’fhéadfadh amhras a bheith ar 
thiománaí go bhfuil leibhéal an leachta coscán ina fheithicil íseal?

Tá na coscáin spúinsiúil agus bog.

Má tá an troitheán coscáin bog nó spúinsiúil nuair a bhrúitear é, d’fhéadfadh go mbeadh 
an leibhéal leachta coscán íseal agus go mbeadh locht ar an gcóras. Gach uair a chuireann 
tiománaí tús le haistear, ba cheart dó na coscáin a thástáil. Má aimsítear locht, ba cheart do 
dhuine inniúil é a sheiceáil. Ba cheart do thiománaithe leibhéil an leachta coscán a sheiceáil 
go rialta. 

ABMW0656RU19

Má chloiseann tiománaí fuaim scríobtha nuair a bhrúnn sé an coscán, cén 
chúis is dóichí atá leis sin?

Tá na líneálacha coscáin nó na pillíní coscáin caite.

Ba cheart do thiománaithe a gcoscáin a thástáil go rialta agus go háirithe roimh thús a chur 
le haistear. Má chloiseann tiománaí fuaim scríobtha nuair a bhrúnn sé an coscán, áfach, is 
é an chúis is dóichí leis ná go bhfuil na líneálacha coscáin nó na pillíní coscáin caite. Sa chás 
seo, ní oibreoidh coscáin chomh maith agus ba cheart dóibh agus ba cheart don tiománaí 
coscáin nua a fháil ó dhuine inniúil láithreach. 

ABMW0658RU19
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Céard a d’fhéadfadh a thabhairt le fios go bhfuil fadhb le córas 
coscánaithe na feithicle?

Tá rud éigin mícheart le cumas stoptha na feithicle.

Ba cheart do thiománaithe a gcoscáin a thástáil roimh thús a chur le haistear. Le linn 
tiomána má thugann tiománaí faoi deara go bhfuil sé ag tógáil níos mó ama ná mar is iondúil 
an fheithicil a stopadh, ba cheart dó dul chuig duine inniúil láithreach chun na coscáin a 
sheiceáil.

ABMW0659RU19

RIALÚ FEITHICLE » RIALUITHE PRÍOMHÚLA

Rialuithe Príomhúla

Cén rud a fhéadfaidh feithicil a chur ag sciorradh?

An iomarca coscánaithe throm.

D’fhéadfadh coscánú crua a bheith ina chúis le sciorradh feithicle, go háirithe má tá dromchla 
an bhóthair fliuch nó míchothrom, nó má tá na boinn caite nó mura bhfuil siad teannta i 
gceart. Bí airdeallach ar an mbóthar romhat agus déan iarracht coscánú trom a sheachaint, 
go háirithe i gcúinsí fliucha nó sciorracha.

ABMW31U19
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CÚRSAÍ TEICNIÚLA » CÓRAIS CHOSCÁNAITHE

Córais Choscánaithe
Céard a dhéanann Córas coscánaithe frithghlasála (CCF)?

Coisceann CCF glasáil na mbonn i rith coinníollacha ina dtarlaíonn coscánú 

géar.

Is cineál córas coscánaithe é an córas coscánaithe frithghlasála (CCF) a fhaightear i 
bhformhór na gcarranna nua-aimseartha. Oibríonn sé go huathoibríoch nuair a bhíonn an 
tiománaí ag coscánú go géar. In aimsir fhliuch d’fhéadfadh sé cosc a chur ar na boinn ó 
sciorradh ionas, más gá, gur féidir leis an tiománaí leanúint ar aghaidh ag stiúradh nuair a 
bhíonn sé ag coscánú. Ba cheart go dtuigfeá nach laghdaíonn CCF an t-achar coscánaithe.

ABMW0654U19

D’fhéadfadh tiomáint ar bhoinn nach bhfuil sách teannta tionchar a imirt 
ar cén rud?

Cumas coscánaithe.

D’fhéadfadh go mbeadh tionchar diúltach ag bonn nach bhfuil sách teannta ar go leor de 
chórais na feithicle, lena n-áirítear a cumas coscánaithe, crochadh, stiúradh agus ídiú breosla. 
Go háirithe, d’fhéadfadh go mbeadh tionchar ag boinn nach bhfuil sách teannta ar chumas 
coscánaithe na feithicle agus na boinn a bheith á gcaitheamh roimh am. Ba cheart boinn a 
theannadh i gcónaí de réir threoirlínte dhéantóir na feithicle, agus tá eolas ina leith le fáil i 
lámhleabhar na feithicle.

ABMW27U19
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CÚRSAÍ TEICNIÚLA » MEICNEOIRÍ FEITHICLE

Meicneoirí Feithicle

Má chloiseann tiománaí cliceáil níos tapúla ná mar is iondúil nuair a 
chasann sé air lasc an táscaire, céard a d’fhéadfadh a bheith mícheart?

D’fhéadfadh go mbeadh bolgán táscaire séidte.

De ghnáth cuireann torann tapa cliceála nuair a chasann tú air táscaire in iúl go bhfuil 
teipthe ar cheann de na bolgáin táscaire. Tá tiománaithe freagrach as a chinntiú go bhfuil 
a bhfeithiclí ródacmhainneach. Ba cheart go n-áireodh sé seo seiceáil a dhéanamh go rialta 
lena chinntiú go bhfuil gach solas, frithchaiteoir agus táscaire ag obair i gceart.

ABMW0653RU19

Má bhíonn feithicil a bhfuil traiseoladh uathoibríoch inti á tiomáint, 
céard ba cheart do thiománaí a bheith san airdeall air go háirithe?

Go bhfuil cumhacht coscánaithe an innill laghdaithe.

Nuair a bhíonn feithicil uathoibríoch á tiomáint, ní gá go moilleodh sí ag an ráta céanna 
le feithicil a bhfuil giarbhosca láimhe inti nuair a scaoileann an tiománaí leis an luasaire. 
Ba cheart go mbeadh tiománaithe san airdeall air seo, mar go bhféadfadh sé a bheith 
riachtanach an coscán a bhrú níos túisce le stopadh san áit is mian leo.

ABMW0660RU19

Cén éifeacht atá ag traiseoladh uathoibríoch ar chumhacht coscánaithe 
an innill?

Laghdaíonn sé í.

Nuair a bhíonn feithicil uathoibríoch á tiomáint, ní gá go moilleodh sí ag an ráta céanna 
le feithicil a bhfuil giarbhosca láimhe inti nuair a scaoileann an tiománaí leis an luasaire. 
Ba cheart go mbeadh tiománaithe san airdeall air seo, mar go bhféadfadh sé a bheith 
riachtanach an coscán a bhrú níos túisce le stopadh san áit is mian leo.

ABMW0661U19

Má thaispeántar beagán brú nó brú ar éigean sa bhrúthomhsaire ola, nó 
má bhíonn an solas rabhaidh le feiceáil, cén cineál faidhbe a d’fhéadfadh 
a bheith ann?

Tá an leibhéal ola ró-íseal.

Ba cheart do thiománaithe an leibhéal ola ina bhfeithicil a sheiceáil go rialta, agus má tá 
sé íseal, ba cheart tuilleadh ola a chur inti. Más gá ola a chur san fheithicil go rialta, lig do 
dhuine inniúil an fheithicil a sheiceáil lena fháil amach an bhfuil fadhb éigin ann.

ABMW0665RU19
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Céard a d’fhéadfadh tarlú mura n-athraítear an ola in inneall na feithicle 
chomh minic agus is gá?

D’fhéadfadh go mbeadh codanna den inneall á gcaitheamh níos mó.

Éiríonn ola innill neamhéifeachtúil le himeacht aimsire - cailleann sí a slaodacht agus 
cáilíochtaí bealaithe agus, dá réir sin, ní mór an ola a athrú de réir mar is gá de réir mholtaí 
an déantóra. Mura ndéantar é sin d’fhéadfaí damáiste costasach agus fairsing a dhéanamh 
don inneall. Athraítear an ola de ghnáth nuair a bhíonn an fheithicil á seirbhísiú.

ABMW0666RU19

Má thiomáintear feithicil a bhfuil brú ola íseal inti, cén tionchar a bheidh 
aige sin ar an inneall?

Méadaíonn sé caitheamh agus cuimilt an innill.

Is iondúil go mbaineann brú ola íseal le leibhéal ola íseal nó le caidéal ola lochtach. Ba cheart 
ola a chur san fheithicil má tá leibhéal na hola innill íseal de réir mholtaí an déantóra. Mura 
ndéantar é sin d’fhéadfaí damáiste costasach agus fairsing a dhéanamh don inneall. 

ABMW0667RU19

Má tá léamh thomhsaire brú ola na feithicle íseal nó má bhíonn an 
solas rabhaidh dearg brú ola ar siúl, céard ba cheart do thiománaí a 
dhéanamh?

Tiomáin chomh fada le háit shábháilte, stop an fheithicil agus seiceáil an 

leibhéal ola.

Tá cúrsaíocht ola riachtanach ionas go n-oibreoidh inneall na feithicle go sábháilte. Má 
thugann na soilse guaise nó tomhsairí le fios go bhfuil an ola nó an brú ola íseal, ba cheart 
don tiománaí stopadh chomh luath agus is féidir in áit shábháilte, leibhéal na hola a 
sheiceáil, agus ola a chur san fheithicil más gá. D’fhéadfaí damáiste a dhéanamh don inneall 
má leantar ar aghaidh ag tiomáint.  Mura mbaineann an fhadhb leis an leibhéal ola amháin, 
cinntigh go seiceálann duine inniúil an fheithicil. 

ABMW0668RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh roimh leibhéal na hola in 
inneall feithicle a sheiceáil?

Cinntigh go bhfuil an t-inneall casta as agus fuar.

Ba cheart go mbeadh buneolas ag tiománaithe ar na seiceálacha rialta is gá a dhéanamh ar 
a bhfeithiclí. Tá sé tábhachtach leibhéal na hola innill a sheiceáil – déan é seo nuair atá an 
fheithicil páirceáilte ar thalamh cothrom agus nuair atá an t-inneall casta as agus fuar chun 
léamh níos beaichte a fháil. Féach ar lámhleabhar na feithicle chun tuilleadh eolais agus 
treorach a fháil. 

ABMW0669RU19
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Cén aidhm atá ag ola innill?

Bealaíonn sé an t-inneall.

Is é atá mar aidhm leis an ola innill na codanna den inneall a bhíonn ag gluaiseacht a bhealú 
agus a fhuarú. Féach ar lámhleabhar na feithicle chun tuilleadh eolais agus treorach a fháil. 

ABMW0670RU19

Cathain a mholtar fuarthán a úsáid?

I rith na bliana ar fad.

Is é an aidhm atá le fuarthán an t-inneall a choimeád fionnuar nuair a bhíonn sé ar siúl. Is 
iondúil gur meascán d’uisce agus de fhrithreo é fuarthán – cinntíonn sé sin go gcoimeádtar 
an t-inneall fionnuar agus nach reonn an fuarthán nuair a bhíonn an aimsir an-fhuar. 

ABMW0673RU19

Céard a tharlaíonn má bhíonn an cadhnra i bhfeithicil ídithe?

Ní thosóidh an t-inneall.

Tá cadhnra i ngach mótarfheithicil chun cumhacht a sholáthar, go príomha chun an 
t-inneall a thosú. Má tá cadhnra ídithe, ní bheidh an tiománaí in ann an t-inneall a thosú sa 
ghnáthbhealach. Nuair a bhíonn an t-inneall ar siúl, táirgeann sé a leictreachas féin chun 
an cadhnra a athluchtú agus chun na comhpháirteanna leictreacha éagsúla a rith, lena 
n-áirítear soilse, teas, an raidió, agus mar sin de. Má tá an cadhnra ídithe go hiomlán beidh sé 
riachtanach cadhnra nua a fháil.

ABMW0675RU19

Céard é an phríomhaidhm atá leis an gcadhnra atá feistithe i 
mótarfheithicil atá á cumhachtú ag peitreal - nó ag díosal?

An t-inneall a thosú.

Is é an phríomhaidhm atá leis an gcadhnra an t-inneall a thosú. Nuair a bhíonn an t-inneall 
ar siúl, táirgeann sé a leictreachas féin chun an cadhnra a athluchtú agus chun na 
comhpháirteanna leictreacha éagsúla a rith, lena n-áirítear soilse, teas, an raidió, agus mar 
sin de.

ABMW0676RU19

Cén tionchar a bheadh ag cadhnra íseal ar fheidhmíocht tiomána 
feithicle?

Ní bheadh tionchar ar bith aige.

D’fhéadfadh go mbeadh sé deacair carr a thosú má tá an cadhnra íseal, ach nuair a bhíonn 
an t-inneall ag rith, ní dhéanann sé aon difríocht. Má theipeann ar an gcadhnra luchtú nó 
fanacht lánluchtaithe, faigh comhairle ó dhuine inniúil. 

ABMW0681RU19
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Cén tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag maolaire turrainge caite ar 
fheithicil?

D’fhéadfadh sé an fheithicil a chur ag ‘preabadh’ ar bhealach 

neamhchobhsaí.
D’fhéadfadh go mbeadh tionchar suntasach ag maolaire turrainge caite ar an bhfeithicil 
go háirithe ar dhromchlaí corracha nó le linn casadh coirnéal agus d’fhéadfadh go mbeadh 
sé mar bhonn le caitheamh agus cuimilt neamhriachtanach na mbonn. D’fhéadfadh sé an 
t-achar stoptha a mhéadú mura mbeadh teagmháil cheart ag na rothaí leis an mbóthar le linn 
coscánú géar.

ABMW0682RU19

Cén fáth ba cheart comhla nua a shuiteáil nuair a bhíonn bonn gan 
feadán á fheistiú?

Lena chinntiú go bhfanann an bonn teannta.

Nuair a bhíonn bonn nua gan feadán á fheistiú ar fheithicil moltar an chomhla a athrú. 
Moltar é seo mar go raibh an tseanchomhla ar an roth ó feistíodh an seanbhonn. D’fhéadfadh 
go gclisfeadh ar an tseanchomhla, go sceithfeadh sí nó go mbeadh aer ag éalú.

ABMW0693RU19

Cén tionchar a bhíonn ag brú bonn íseal ar fheithicil?

Cuirtear isteach ar choscánú agus ar chasadh coirnéal.
Bíonn drochthionchar ag brú bonn mícheart ar go leor de chórais na feithicle, lena n-áirítear 
crochadh, stiúradh agus ídiú breosla. Go háirithe, d’fhéadfadh go mbeadh tionchar ag boinn 
nach bhfuil sách teannta ar chumas coscánaithe na feithicle agus a héifeachtacht ag casadh 
coirnéal. Ba cheart boinn a theannadh i gcónaí de réir threoirlínte dhéantóir na feithicle, agus 
tá eolas ina leith le fáil i lámhleabhar na feithicle.

ABMW0701RU19

Cén tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag boinn nach bhfuil sách teannta ar 
fheithicil?

Coscánú agus stiúradh lagaithe.

Ba cheart do thiománaithe brú bonn a bhfeithiclí a sheiceáil (an bonn spártha san áireamh) 
go rialta, uair sa tseachtain ar a laghad. Bíonn tionchar diúltach ag boinn nach bhfuil 
sách teannta ar chórais feithicle, lena n-áirítear cumas coscánaithe, crochadh, stiúradh, 
ídiú breosla agus caitheamh bonn roimh am. Ba cheart boinn a theannadh i gcónaí de réir 
threoirlínte dhéantóir na feithicle, agus tá eolas ina leith le fáil i lámhleabhar na feithicle.

ABMW0708RU19

Le linn tiomána ar luasanna níos airde, céard a thugann creathadh 
leanúnach sa stiúradh le fios?

Tá an chothromaíocht rotha míchothrom.

Má mhothaíonn an tiománaí creathadh leanúnach sa stiúradh, go háirithe ar luasanna níos airde, 
d’fhéadfadh sé sin a thabhairt le fios go bhfuil cothromaíocht rothaí na feithicle míchothrom. 
D’fhéadfadh neamhchobhsaíocht i láimhseáil na feithicle a bheith mar thoradh air seo. Má 
tharlaíonn sé seo, ba cheart duit deis a thabhairt do dhuine inniúil an fheithicil a sheiceáil. 

ABMW0713RU19
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Ceadúnú
Cén uair a chaithfidh sealbhóir Ceadúnais Foghlaimeora L-phlátaí a 
thaispeáint ar a charr?

I gcónaí le linn tiomána.

Ní mór do shealbhóir ceadúnais foghlaimeora L-phlátaí a thaispeáint ar thosach agus ar chúl 
an chairr i gcónraí nuair a bhíonn sé ag tiomáint ar bhóithre poiblí.

BW0038RU19

Céard é an líon is mó paisinéirí is féidir a iompar i bhfeithicil atá á 
tiomáint ag sealbhóir ceadúnais tiomána chatagóir B?

8 bpaisinéir.

Ní cheadaítear do shealbhóir ceadúnais tiomána chatagóir B feithicil a thiomáint ina bhfuil 
suíocháin le haghaidh níos mó ná 8 bpaisinéir, gan an tiománaí san áireamh.

BW0044RU19

Cén uair is féidir le sealbhóir Cheadúnas Foghlaimeora Chatagóir W 
paisinéir a iompar?

Nuair nach atá ceadúnas tiomána Chatagóir W ag an bpaisinéir chomh 

maith agus nuair atá an fheithicil deartha chun paisinéir a iompar.

BW0045RU19

Is féidir le sealbhóir ceadúnais foghlaimeora chatagóir W paisinéir a iompar san fheithicil sa 
chás seo amháin: dearadh an fheithicil chun paisinéir a iompar, agus tá ceadúnas tiomána 
iomlán i gcatagóir W i seilbh an phaisinéara le dhá bhliain nó níos mó.

Cén uair ar chóir a ligean do pháistí tarracóir a thiomáint?

Níor chóir ligean do pháistí tarracóir a thiomáint.

Níl cead ag daoine faoi bhun 16 bliana d’aois tarracóir a thiomáint in áit phoiblí.

BW0052R
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Doiciméid Riachtanacha
Cén áit ar chóir do L-phlátaí a bheith ar taispeáint?

Chun tosaigh agus ar gcúl araon.

Ní mór do shealbhóir ceadúnais foghlaimeora L-phlátaí a thaispeáint ar thosach agus ar chúl 
an chairr an t-am ar fad agus iad ag tiomáint ar bhóithre poiblí.

BW0037R

Conas ba cheart do thiománaí uasmheáchan ceadaithe a fheithicle a 
ríomh?

Meáchan gan ualach na feithicle a chur leis an lód a cheadaítear a iompar.

Is ionann uasmheáchan ceadaithe feithicle agus meáchan na feithicle gan ualach móide an 
lód uasta is féidir a iompar inti. Is cion é feithicil a rólódáil, mar go laghdaítear do chumas an 
fheithicil a smachtú go héifeachtach.

BW0039RU19

Céard é mais údaraithe uasta (MAM) cairr is féidir le sealbhóir ceadúnais 
tiomána chatagóir B a thiomáint?

3,500 cileagram.

Ní cheadaítear do shealbhóir ceadúnais tiomána chatagóir B feithicil a bhfuil MAM níos má ná 
3,500 kg aici a thiomáint. Tá an srian seo sonraithe ar an gceadúnas.

BW0040RU19

Cad é an t-ollmheáchan feithicle is mó is féidir le sealbhóir cheadúnas 
tiomána chatagóir B a thiomáint?

3,500 cileagram.

Níl cead ag sealbhóir ceadúnais tiomána de chatagóir B feithicil a thiomáint a bhfuil 
ollmheáchan ceaptha níos mó ná 3,500 kg aici. Déantar taifead de seo ar an gceadúnas.

BW0582R

Cionta / Pionóis
An bhfuil cead ag tiománaí díosal clasach (glas) a úsáid i gcarr ar bhóthar 
poiblí?

Ní féidir díosal glas a úsáid i gcarr riamh.

Má bhaintear gnáthúsáid as feithicil ar bhóthar poiblí, ní mór úsáid a bhaint as díosal neamh-
lascainithe (bán), mar tá na dleachtanna máil iomchuí san áireamh sa phraghas ceannaithe. 
D’fhéadfaí an dlí a chur ar thiománaithe as díosal glas a úsáid i bhfeithicil ar bhóthar poiblí.

BW0085RU19
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Comharthaí Rialála agus Comharthaí 
Mótarbhealaí

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?

Lána tram ar thaobh na láimhe deise.

Cuireann an comhartha seo in iúl duit go bhfuil lána tram taobh deas ar thaobh na láimhe 
deise. Ba cheart go dtuigfeadh tiománaithe go bhféadfadh coisithe a bheith sa limistéar. 

ABMW0050RAU19

Fiúntais Bhóthair
Cathain nach mór a mbeadh scáthán siar feistithe i dtarracóir nó i 
bhfeithicil oibre?

Ní mór go mbeadh scáthán siar feistithe iontu i gcónaí.

Ba cheart go mbeadh scáthán siar i ngach feithicil a úsáidtear ar bhóthar poiblí. Ba cheart an 
scáthán a úsáid lena chur ar chumas an tiománaí an trácht agus na coinníollacha bóthair agus 
gach taobh a fheiceáil i gceart.

BW0087RU19

Rialaitheoirí tráchta » Rialála

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?

Cosc ar fheithiclí atá níos troime ná an meáchan a 

thaispeántar a pháirceáil.

Cuireann an comhartha seo in iúl duit nach gceadaítear duit d’fheithicil a 
pháirceáil sa limistéar seo má tá an fheithicil níos troime ná an teorainn 
mheáchain a thaispeántar.

ABMW0038U19

Céard a chiallaíonn an comhartha seo?

Lána bus leis an sruth ar thaobh na láimhe deise.

Cuireann an comhartha seo in iúl duit go bhfuil lána bus taobh deas leis an sruth ar thaobh 
na láimhe deise. Níl cead ach ag busanna, tacsaithe agus rothaithe an lána bus a úsáid i rith 
na n-uaireanta oibriúcháin a shonraítear.

ABMW0044RAU19
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Fórsaí atá ag gníomhú ar an bhfeithicil

Cén tionchar a bhíonn ag tarraingt leantóra ualaithe ar chumas stoptha?

Méadaíonn sé an fad stoptha.

Má bhíonn leantóir ag iompar ualaigh á tharraingt agat, ba cheart duit a bheith airdeallach 
go bhféadfadh d’fhad coscánaithe a bheith i bhfad níos mó ag brath ar mheáchan agus ar 
mhéid an leantóra. Ba cheart don tiománaí é seo a chur san áireamh trí an fad ón bhfeithicil 
roimhe/roimpi a mhéadú.

ABMW0434RU19

Teagmhais agus Imbhuailtí

Tá tiománaí i ndiaidh loiceadh i lár crosaire comhréidh neamhfhálaithe 
agus ní féidir leis/léi an t-inneall a atosú. Tá an cloigín rabhaidh ag 
bualadh. Céard ba cheart don tiománaí a dhéanamh?

Siúl amach ón gcrosaire agus glaoch ar an oibreoir comharthaí ionas gur 

féidir na traenacha a stopadh.

Sa chás seo, ba chóir don tiománaí agus do na paisinéirí ar fad an fheithicil a fhágáil agus 
an teileafón éigeandála ag an gcrosaire a úsáid láithreach chun teagmháil a dhéanamh leis 
an oibreoir comharthaí ionas gur féidir traenacha a stopadh. Más gá, tabhair rabhadh do 
thiománaithe eile. Ná fill ar an bhfeithicil go dtí go bhfaightear treoir ón oibreoir comharthaí 
nó ó na seirbhísí éigeandála.

BW0046RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má chliseann ar a fheithicil ag 
crosaire comhréidh iarnróid uathoibríoch?

Paisinéirí a bhogadh amach ón gcrosaire agus glaoch a chur ar an 

oibritheoir comharthaí ionas gur féidir na traenacha a stopadh.

Sa chás seo, ba cheart duit féin agus do na paisinéirí ar fad an fheithicil a fhágáil agus an 
teileafón éigeandála ag an gcrosaire a úsáid láithreach chun teagmháil a dhéanamh leis 
an oibritheoir comharthaí ionas gur féidir traenacha a stopadh. Más gá, tabhair rabhadh 
do thiománaithe eile. Ná fill ar an bhfeithicil go dtí go bhfaightear treoir ón oibritheoir 
comharthaí nó ó na seirbhísí éigeandála.

BW0051RU19
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Céard é an tionchar láithreach a bhíonn ag imbhualadh díreach in éadan 
a chéile idir dhá charr atá ag taisteal ag luas ard?

Caitear gach duine i ngach feithicil chun tosaigh go foréigneach.

In imbhualadh díreach in éadan a chéile, brúitear paisinéirí sa dá fheithicil chun tosaigh, 
agus mura mbíonn criosanna sábhála orthu d’fhéadfaidís dul tríd an ngaothscáth. Is iad na 
tiománaithe atá freagrach as a chinntiú go gcaitheann gach paisinéir faoi bhun 17 mbliana 
d’aois crios sábhála. Tá paisinéirí níos sine freagrach as criosanna sábhála a chaitheamh.

BW0053U19

Cathain ba cheart do thiománaí soilse guaise a úsáid?

Nuair a bhriseann an fheithicil síos.

Bain úsáid as soilse guaise le rabhadh a thabhairt d’úsáideoirí bóthair eile go bhfuil dainséar 
os a gcomhair amach. Mar shampla, má tá feithicil tiománaí briste síos agus stoptha ar 
ghualainn chrua, ba cheart dó/di na soilse guaise a úsaid chun rabhadh a thabhairt lena chur 
in iúl d’úsáideoirí bóthair eile go bhfuil siad ann.

BW0073RU19

Cathain ar cheart do thiománaí soilse guaise a f(h)eithicle a úsáid?

Nuair atá bac dosheachanta á chruthú aige/aici.

Bain úsáid as soilse guaise le rabhadh a thabhairt d’úsáideoirí bóthair eile go bhfuil dainséar 
os a gcomhair amach. Mar shampla, má tá bac dosheachanta á chruthú ag tiománaí cosúil 
le feithicil a bheith briste síos, ba cheart dóibh soilse guaise na feithicle a chasadh air chun 
rabhadh a thabhairt d’úsáideoirí bóthair eile go bhfuil siad ann.

BW0075RU19

Cathain ar cheart do thiománaí soilse guaise a f(h)eithicle a úsáid?

Nuair atá a f(h)eithicil briste síos agus nuair atá bac á chruthú ag an 

bhfeithicil.

Bain úsáid as soilse guaise le rabhadh a thabhairt d’úsáideoirí bóthair eile go bhfuil dainséar 
os a gcomhair amach. Mar shampla, má tá bac dosheachanta á chruthú ag tiománaí cosúil 
le feithicil a bheith briste síos, ba cheart dóibh soilse guaise na feithicle a chasadh air chun 
rabhadh a thabhairt d’úsáideoirí bóthair eile go bhfuil siad ann.

BW0076RU19
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Nuair a theipeann ar lanna cuimilteora an gaothscáth a ghlanadh, céard 
ba cheart don tiománaí a dhéanamh?

Faigh lanna cuimilteora nua chomh luath agus is féidir.

Úsáid na cuimilteoirí gaothscátha chun an gaothscáth a choimeád glan ó bháisteach, sprae, 
sneachta nó ceo. Seiceáil iad go rialta lena chinntiú go bhfuil siad ag obair i gceart, agus faigh 
cinn nua nuair a éiríonn siad caite, sula mbíonn siad gan éifeacht.

BW0099RU19

Má chliseann feithicil ar mhótarbhealach, céard ba cheart do dhuine a 
dhéanamh?

Úsáid teileafón cois bóthair chun teagmháil a dhéanamh leis na Gardaí 

agus ná déan iarracht an obair dheisiúcháin a dhéanamh tú féin riamh.

Nuair a chliseann ar fheithicil ar mhótarbhealach, ba cheart do thiománaí an fheithicil 
a bhogadh chuig an ngualainn chrua, an teileafón cois bóthair a úsáid chun teagmháil a 
dhéanamh leis na Gardaí, agus gan feiste rabhaidh a leagan ar an mótarbhealach. Níor cheart 
do thiománaí iarracht obair dheisiúcháin a dhéanamh riamh sa ghualainn chrua. 

BW0112U19

Ar mhótarbhealach, cathain ar cheart do thiománaí soilse guaise a 
úsáid?

Nuair a bhriseann an fheithicil síos.

Bain úsáid as soilse guaise le rabhadh a thabhairt d’úsáideoirí bóthair eile go bhfuil dainséar 
os a gcomhair amach. Mar shampla, má tá d’fheithicil briste síos agus stoptha ar ghualainn 
chrua, is féidir leat na soilse guaise a úsaid chun rabhadh a thabhairt d’fheithiclí atá do do 
leanúint go bhfuil tú ann.

BW1U19

Má chliseann feithicil ar mhótarbhealach, céard ba cheart do dhuine a 
dhéanamh?

Bog an fheithicil chuig an ngualainn chrua.

Bog an fheithicil chuig an ngualainn chrua. Páirceáil chomh gar do thaobh na láimhe clé 
agus is féidir. Mura féidir é seo a dhéanamh, déan iarrachtaí rabhadh a thabhairt do na 
tiománaithe eile, cosúil leis na soilse guaise a chasadh air.

BW3U19
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Má bhriseann feithicil síos ar mhótarbhealach, céard ba cheart do dhuine 
a dhéanamh?

Veist shofheicthe a chaitheamh.

An fheithicil a bhogadh chuig an ngualainn chrua. Páirceáil chomh gar do thaobh na láimhe 
clé agus is féidir. Mura féidir é seo a dhéanamh, déan iarrachtaí rabhadh a thabhairt do na 
tiománaithe eile, cosúil leis na soilse guaise a chasadh air. Caith veist shofheicthe. Bíodh 
dhá veist shofheicthe, ar a laghad, agat san fheithicil i gcónaí.

BW4U19

Má chliseann ar fheithicil, cár cheart don tiománaí stopadh?

Chomh fada ar chlé agus is féidir.

Nuair a chliseann ar fheithicil tá sé tábhachtach an fheithicil a bhogadh isteach chomh 
fada ar thaobh na láimhe clé agus is féidir ionas nach gcuirfidh tú isteach ar úsáideoirí eile 
bóithre agus ar mhaithe le sábháilteacht na ndaoine atá san fheithicil.

CPC1297U19

Céard é an bealach is tapúla chun rabhadh a thabhairt do thrácht eile 
faoi thuairt?

Úsáid soilse guaise.

Má thagann tú ar láthair tuairte aimsigh áit shábháilte le stopadh ionas nach gcuireann 
tú tú féin nó daoine eile i mbaol, agus tabhair rabhaidh d’úsáideoirí eile bóithre faoin 
teagmhas trí úsáid a bhaint as soilse guaise.

CPC1307U19

Nuair is mian leat a chur in iúl do na seirbhísí éigeandála gur tharla 
tuairt, cén uimhir theileafóin ba cheart a úsáid?

112.

Má thagann tiománaí ar thuairt nó má tá baint ag tiománaí le tuairt, tá sé riachtanach 
cúnamh a fháil ó na seirbhísí éigeandála ar bhonn práinne. Is é 112 an uimhir éigeandála a 
úsáidtear go coitianta san Eoraip ach in Éirinn is féidir 999 a úsáid chomh maith.

CPC1316U19

Nuair atáthar ag glaoch ar chúnamh ar theileafón éigeandála ar an 
mótarbhealach, cé air a chuirtear glaoch?

Na Gardaí.

Tá na teileafóin éigeandála ag taobh mótarbhealaigh nasctha go díreach leis An Garda 
Síochána ionas gur féidir leo freagairt go cuí chomh luath agus is féidir. Tá suíomh beacht 
gach glaoch a dhéantar ag úsáid na dteileafón seo ar eolas ag na Gardaí.

CPC1317U19
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Sa chás go n-aimsítear duine gortaithe sínte ar an mbóthar, ar cheart an 
duine sin a bhogadh?

Má theastaíonn CPR ón duine.

Mura bhfuil duine a aimsíodh sínte ar an mbóthar ag análú, d’fhéadfadh go mbeadh sé 
riachtanach é a bhogadh chun CPR éigeandála a dhéanamh go sábháilte. D’fhéadfadh go 
mbeadh sé riachtanach freisin duine a bhogadh in imthosca eile ach ba cheart measúnú 
práinneach a dhéanamh ar dtús.

CPC1322U19

Nuair a bhíonn tú ag déileáil le híospartaigh tuairte, ná dearmad F A I. 
Cad dó a sheasann an chéad litir F?

Feadán anála.

Nuair a bhíonn comharthaí beatha íospartaigh tuairte á meas, ba cheart an gnáthamh 
bunúsach seo a leanas a úsáid i gcónaí - Seiceáil go bhfuil Feadán Anála an íospartaigh gan 
bhac ar dtús, ansin seiceáil go bhfuil sé ag Análú, agus ansin seiceáil an tImshruthú (FAI).

CPC1324U19

Nuair a bhíonn tú ag déileáil le híospartaigh tuairte, ná dearmad F A I. 
Cad dó a sheasann an litir I?

Imshruthú.

Nuair a bhíonn comharthaí beatha íospartaigh tuairte á meas, ba cheart an gnáthamh 
bunúsach seo a leanas a úsáid i gcónaí - Seiceáil go bhfuil Feadán Anála an íospartaigh gan 
bhac ar dtús, ansin seiceáil go bhfuil sé ag Análú, agus ansin seiceáil an tImshruthú (FAI).

CPC1326U19

Cad é an gharchabhair bhunúsach is fearr do dhuine a dódh?

Cuir uisce fuar ar an dó.

Maidir le duine a dódh, ar dtús seiceáil ar baineadh geit as an duine, ansin déan iarracht 
an dó a fhuarú más féidir leat.  Déan iarracht uisce nó leacht eile atá glan, fuar agus 
neamhthocsaineach a fháil le doirteadh air.  D’fhéadfadh an leacht an ball den chorp atá 
buaillte a fhuarú agus an damáiste a laghdú. Ba cheart don duine comhairle liachta a fháil a 
luaithe agus is féidir.

CPC1329U19
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Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má theipeann ar bholgán an 
cheannsolais ar dheis nuair a bhíonn tiománaí ag tiomáint i rith na hoíche?

Bolgán nua a fháil láithreach.

De réir an dlí, ní mór go mbeadh ceannsoilse ar thaobh na láimhe deise agus clé d’fheithiclí 
(ach amháin gluaisrothair). Ba cheart soilse lochtacha a dheisiú láithreach. D’fhéadfadh 
feithicil nach bhfuil ach ceannsolas amháin uirthi guais a chruthú d’úsáideoirí eile bóithre nó 
d’fhéadfaí a cheapadh gur gluaisrothar atá ann.

BW0028RU19

Go ginearálta, cén soilsiú ba cheart a bheith ar charr, tarracóir nó feithicil 
oibre le linn tiomána?

Ceannsoilse, taobhshoilse tosaigh agus cúil, cúlsolas uimhirphláta, 

frithchaiteoirí dearga cúil, soilse coscáin agus táscairí.

De réir an dlí, ní mór go ginearálta go mbeadh ceannsoilse, taobhshoilse tosaigh agus cúil, 
cúlsolas uimhirphláta, frithchaiteoirí cúil, soilse coscáin agus táscairí ar gach carr, tarracóir 
agus feithicil oibre. Tá roinnt eisceachtaí ann, cosúil le carranna Leictreacha ag a bhfuil 
uasluas 38km/u.

BW0032U19

Cén éifeacht a bhíonn ag soilse guaise ar shoilse coscáin?

Éifeacht ar bith.

Oibríonn na soilse guaise go neamhspleách ar na soilse eile ar an bhfeithicil (seachas na 
treotháscairí), agus níl aon tionchar acu ar na soilse coscáin. Úsáid na soilse guaise chun 
rabhadh a thabhairt d’úsáideoirí bóthair eile go bhfuil dainséar os a gcomhair amach, 
nuair atá d’fheithicil briste síos agus ag cruthú baic, nó nuair is gá duit moilliú go géar ar 
mhótarbhealach. 

BW0072RU19

Céard iad na soilse nach mór a bheith ar leantóir cairr dhá acastóir?

Táscairí, soilse coscáin, soilse uimhirphláta chúil, frithchaiteoirí dearga 

agus cúlsoilse.

Ní mór soilse táscaire cúil, soilse coscáin, solas uimhirphláta cúil, frithchaiteoirí dearga agus 
cúlsoilse a bheith ar gach feithicil, leantóirí san áireamh.

BW0077RU19

Cén cineál soilse ba cheart a bheith ar leantóir tarracóra le linn uaireanta 
soilsithe?

Táscairí, soilse coscáin, solas uimhirphláta chúil, frithchaiteoirí dearga 

agus cúlsoilse.

Ní mór go mbeadh táscairí cúil, soilse coscáin, solas uimhirphláta chúil, frithchaiteoirí dearga 
agus cúlsoilse ar leantóir atá á tharraingt ag tarracóir nuair atá sé á tharraingt ar bhóthar 
poiblí.

BW0078U19
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Láimhseáil Ualaigh
Cén chontúirt a d’fhéadfadh a bheith ag baint le tarracóir agus leantóir a 
thiomáint thar dhroichead dronnach?

D’fhéadfaí go ndícheanglófaí an leantóir agus an fheithicil.

Roimh leantóir a tharraingt, ba cheart do thiománaí a chinntiú go bhfuil a dhóthain scóipe ón 
talamh ag an nascaire tarraingthe. Má bhuaileann an nascaire tarraingthe an bóthar, nuair 
atá sé ag taisteal os cionn droichead dronnach, mar shampla, tá baol ann go ndícheanglófar 
an leantóir. Ba cheart do thiománaithe an baol seo a chur san áireamh nuair a bhíonn a 
dturas á phleanáil agus a dhéanamh acu.

BW0034RU19

Cad ba chóir do thiománaí déanamh nuair a iarrtar air/uirthi feithicil a 
thiomáint a mheasann sé/sí a bheith forualaithe?

Diúltú an fheithicil a thiomáint.

Níor chóir duit feithicil a mheasann tú a bheith forualaithe a thabhairt amach ar bhóthar 
poiblí. Tá forualú contúirteach mar bíonn tionchar aici ar chobhsaíocht agus ar chumas 
coscánaithe na feithicle.

BW0057R

Conas a d’fhéadfadh leantóra forualaithe atá á tharraingt cur isteach ar 
fheithicil?

D’fhéadfadh sé bac a chur ar stiúradh agus ar choscáin na feithicle.

Níor chóir leantóir forualaithe a thabhairt amach ar bhóthar poiblí. Cuireann leantóir 
forualaithe isteach ar chobhsaíocht, ar stiúradh agus ar chumas coscánaithe na feithicle atá 
á tarraingt.

BW0058R

Céard a léiríonn innéacs ualaigh an rotha?

Uasualach ar féidir le roth a iompar.

Léiríonn an t-innéacs ualaigh cén t-uasmheáchan is féidir le bonn a iompar go sábháilte. 
Agus bonn nua á chur ar d’fheithicil, ba chóir duit a chinntiú go gcoinneoidh an bonn nua an 
t-innéacs ualaigh ceart don fheithicil.

BW0091

Is mian le tiománaí tiomáint i rith na hoíche, ach tá an bolgán 
ceannsoilse ar thaobh na láimhe deise séidte. Céard ba cheart don 
tiománaí a dhéanamh?

Gan tiomáint go dtí go ndéantar an bolgán a athsholáthar.

Tá tiománaí freagrach as ródacmhainneacht a f(h)eithicle agus ba cheart dó/di an 
ródacmhainneacht a sheiceáil go rialta. Níor cheart do thiománaithe tiomáint ar an mbóthar 
ach amháin má tá ceannsoilse na feithicle ag obair agus coigeartaithe i gceart, agus glan.

ABMW0638RU19
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Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh roimh charbhán a tharraingt?

Scátháin shínte a fheistiú ar an bhfeithicil tharraingthe.

Má tá sé beartaithe ag tiománaí carbhán a tharraingt, ba cheart dó/di scátháin shínte a 
fheistiú ar an dá thaobh den fheithicil tharraingthe. Cuirfidh sé seo ar chumas an tiománaí 
súil níos fearr a choinneáil ar an trácht taobh thiar agus ar an dá thaobh.

BW0005RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má chuireann comhdhlúthú 
isteach ar fhuinneoga na feithicle?

Na fuinneoga a thriomú le héadach agus ansin an córas dínéaltóra a úsáid.

Cinntigh go bhfuil na fuinneoga glan agus soiléir i gcónaí ionas go mbeidh an tiománaí 
in ann an bóthar agus na coinníollacha tráchta mórthimpeall air/uirthi a fheiceáil. Is 
féidir le comhdhlúthú ar an bhfuinneog bac tromchúiseach a chur ar chumas tiománaí 
breathnóireacht cheart a dhéanamh. Ba cheart go mbeadh a fhios ag tiománaithe conas 
córas aerála na feithicle a úsáid i gceart chun na fuinneoga a choinneáil glan.

BW0010RU19

Cén tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag solas na gréine i gcarr ina bhfuil 
fuinneoga salacha?

D’fhéadfadh sé infheictheacht a laghdú ar bhealach tromchúiseach.

Tá sé riachtanach go mbeadh gach fuinneog san fheithicil glan agus soiléir i gcónaí ionas go 
mbeidh tiománaithe in ann an bóthar agus na coinníollacha tráchta mórthimpeall air/uirthi 
a fheiceáil. Guais faoi leith iad fuinneoga salacha nuair a bhíonn an ghrian go híseal sa spéir. 
Chomh maith leis, laghdaíonn fuinneoga salacha infheictheacht i rith uaireanta breacsholais 
agus dorchadais. 

BW0011RU19
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Trealamh Sábháilteachta

Agus an roth á athrú ag duine i lár bóthair phoiblí cad ba cheart do 
dhuine a dhéanamh chun a shábháilteacht féin a chinntiú?

Éadaigh frithchaiteacha a chaitheamh agus soilse guaise na feithicle a chur 

ar siúl.

Agus roth á athrú agat ar thaobh an bhóthair, cas ar na soilse guaise agus bíodh éadaí 
frithchaiteacha nó éadaí ar dhath éadrom á gcaitheamh agat. Cuideoidh sé seo le 
gluaisteánaithe eile frithghníomhú agus moilliú síos, agus iad ag druidim leat.

BW0055R

Cén rud nach mór do thiománaí a dhéanamh chun baol gortaithe muiníl a 
sheachaint i gcás imbhuailte ón taobh thiar?

Úsáid a bhaint as ceannbhac atá curtha in oiriúint i gceart.

Tá sé riachtanach go mbeadh na ceannbhaic curtha in oiriúint i gceart don tiománaí agus 
do na paisinéirí. Tá ceannbhaic deartha chun cosaint a thabhairt don mhuineál agus don 
dromlach i gcás imbhuailte agus, dá réir sin, chun fuiplasc a laghdú nó a sheachaint. Mura 
bhfuil ceannbhaic curtha in oiriúint i gceart is mó an baol atá ann do na taistealaithe.

BW0086RU19

Sa chás go bhfuil criosanna sábhála feistithe i gcarr, cathain ba cheart do 
dhaoine fásta iad a chaitheamh?

I gcónaí.

Ní mór don tiománaí agus do gach paisinéir i gcarr crios sábhála a chaitheamh, nó, i gcás 
páiste, córas sábháilteachta oiriúnach.

BW0118RU19

Cé a bhfuil freagrach as cinnte a dhéanamh go bhfuil crios sábhála á 
chaitheamh ag paisinéir ós cionn 17 bliana d’aois agus é/í ag taisteal i 
gcarr.

An paisinéir amháin.

Má tá an paisinéir os cionn 17 mbliana d’aois, is orthu féin atá an fhreagracht cloí le 
rialacháin ó thaobh chriosanna sábhála de. Faoi bhun na haoise sin, is ar an tiománaí atá an 
fhreagracht.

BW0121RU19
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Cé atá freagrach as a chinntiú go bhfuil crios sábhála á chaitheamh ag 
paisinéir os cionn 17 mbliana d’aois le linn dó/di a bheith ag taisteal i 
gcarr?

An tiománaí amháin.

Nuair atá an paisinéir os cionn 17 mbliana d’aois agus nuair atá sé/sí ag taisteal i gcarr, tá 
an fhreagracht dhlíthiúil air/uirthi na rialacha maidir le criosanna sábhála a chomhlíonadh. 
Faoin aois sin, is ar an tiománaí atá an fhreagracht.

BW0122RU19

Cé atá freagrach as a chinntiú go bhfuil srian sábháilteachta páiste á 
chaitheamh ag páiste i bhfeithicil?

An tiománaí amháin.

Nuair atá an paisinéir os cionn 17 mbliana d’aois agus nuair atá sé/sí ag taisteal i gcarr, 
tá an fhreagracht dhlíthiúil air/uirthu na rialacha maidir le srian sábháilteachta páiste a 
chomhlíonadh. Faoin aois sin, is ar an tiománaí atá an fhreagracht.

BW0123AU19

Go ginearálta, cén chaoi ba cheart páistí faoi 3 bliana d’aois a choinneáil 
sábháilte i bhfeithicil?

Ba cheart go mbeadh páistí ina suí i suíochán sábháilte páiste i gcónaí.

Tá criosanna sábhála deartha do dhaoine fásta agus do pháistí níos sine go príomha. Ní 
mór go mbeadh páistí faoi 3 bliana d’aois srianta i srian oiriúnach sábháilteachta páiste. 
Rabhadh ; Ná húsáid suíochán cairr páiste aghaidh ar chúl i suíochán atá á chosaint ag mála 
aeir gníomhach tosaigh.

BW0124U19

 An féidir páiste atá faoi 3 bliana d’aois a iompar gan a bheith i srian 
sábháilteachta páiste i suíochán tosaigh paisinéara na feithicle.

Ní féidir, ní mór go mbeadh páiste srianta sa suíochán oiriúnach páiste i 

gcónaí.

Go ginearálta, níor cheart do pháistí taisteal gan srian i bhfeithicil riamh. Ní mór go 
mbeadh páistí faoi 3 bliana d’aois srianta i srian oiriúnach sábháilteachta páiste. Rabhadh 
; Ná húsáid suíochán cairr páiste aghaidh ar chúl i suíochán atá á chosaint ag mála aeir 
gníomhach tosaigh.

BW0125RU19
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Sábháilteacht Feithicle agus Seiceáil 
Teicniúla

Cén chontúirt a d’fhéadfadh a theacht aníos ó sheafta tiomána 
cumhachtdúiseachta ar tharracóir?

Mura gclúdaítear é, is féidir éadaigh a ghabháil isteach ann.

Má tá tú ag obair ar chúl tarracóra, ba chóir duit a bheith ar an airdeall, sa chás nach bhfuil 
an seafta tiomána cumhachtdúiseachta clúdaithe, go bhféadfadh éadaí scaoilte dul i bhfostú 
ann agus go bhféadfadh gortú nó bás a bheith mar thoradh air sin.

BW0054

Nuair a bhíonn leantóir á cheangal ag tiománaí lena f(h)eithicil, céard ba 
cheart dó/di a sheiceáil?

Go bhfuil an t-ualach scaipthe go cothrom.

Cabhraíonn meáchan dáilte i gceart chun cobhsaíocht na feithicle tarraingthe agus an 
leantóra a chinntiú. Sa leantóir, ba cheart go mbeadh mórchuid an ualaigh os cionn na 
n-acastóirí. Má chuirtear ualach trom ar thosach an leantóra, beidh an iomarca meáchain 
chun tosaigh ar nascaire na feithicle tarraingthe agus beidh sé deacair í a stiúradh dá bharr. 
Má chuirtear ualach trom ar chúl an leantóra, beidh níos lú meáchain ar acastóir cúil na 
feithicle tarraingthe, agus beidh an fheithicil níos neamhchobhsaí dá bharr.

BW0060RU19

Nuair a bhíonn leantóir á cheangal ag tiománaí lena fheithicil, céard ba 
cheart dó a sheiceáil?

Go bhfuil cúpláil an leantóra ceangailte go sábháilte.

Roimh leantóir nó carbhán a tharraingt, seiceáil go bhfuil an barra tarraingthe ceangailte 
go sábháilte leis an bhfeithicil tarraingthe, go bhfuil cúpláil an leantóra ceangailte i gceart 
leis an mbarra tarraingthe agus glasáilte i gceart, agus go bhfuil an cábla éalaithe nasctha i 
gceart.

BW0061RU19

Cad a ba chóir do thiománaí a dhéanamh chun an fheithicil tharraingthe 
a cheangal go docht roimh dhíchónascadh?

A coscán láimhe a fheidhmiú, an adhaint a chasadh as agus giar íseal a 

oibriú.

Roimh leantóir a dhínascadh, cuir an coscán láimhe ar siúl, cas as an adhaint agus cuir giar 
níos ísle i bhfeidhm, ionas nach mbogfaidh an fheithicil tarraingthe fad a bhíonn an leantóir á 
dhí-nascadh agat.

BW0062R
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RIOSCA A BHAINISTIÚ » SÁBHÁILTEACHT FEITHICLE AGUS SEICEÁIL TEICNIÚLA

Céard é miondoimhneacht snáithe na gcarranna de réir an dlí?

1.6 milliméadar

Ní mór go mbeadh miondoimhneacht snáithe de 1.6mm ar fud an phríomhsnáithe ag gach 
feithicil seachas gluaisrothair agus feithiclí den seanré. Ar mhaithe le sábháilteacht, áfach, ba 
cheart go n-athrófaí boinn na feithicle roimh dóibh a bheith chomh caite leis sin.

BW0088R

Tugann tiománaí faoi deara go bhfuil na lanna cuimilteora caite. Céard 
ba cheart dó a dhéanamh?

Lanna nua a fháil chomh luath agus is féidir.

Úsáid na cuimilteoirí gaothscátha chun an gaothscáth a choimeád glan ó bháisteach, sprae, 
sneachta nó ceo. Seiceáil iad go rialta lena chinntiú go bhfuil siad ag obair i gceart, agus faigh 
cinn nua nuair a éiríonn siad caite, sula mbíonn siad gan éifeacht.

BW0097RU19

Conas ba cheart córas sábháilteachta páiste a fheistiú i bhfeithicil?

Ba cheart é a fheistiú de réir threoracha an déantóra.

Moltar an suíochán páiste a fheistiú i gceart, de réir threoracha an déantóra, tá sé níos 
sábháilte an suíochán a fheistiú i suíochán cúil an chairr agus suíochán cairr páiste a 
cheannach ó mhiondíoltóir atá sásta a sheiceáil an n-oireann an suíochán don charr agus 
don pháiste.

BW0126RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh chun an fheithicil a dhaingniú 
nuair atá roth neastaoibh (taobh clé) tosaigh á athrú?

Cinntigh nach féidir leis an bhfeithicil rolladh nuair atá an fheithicil crochta 

le seac.

Más gá do thiománaí roth neastaoibh (taobh clé) tosaigh a athrú, cinntigh go ndéantar é in 
áit shábháilte ar thalamh comhréidh. Bí cúramach, caith veist/seaicéad sofheicthe, úsáid 
triantán rabhaidh agus soilse guaise de réir mar is gá. Ba cheart an fheithicil a dhaingniú tríd 
an gcoscán páirceála (coscán láimhe) a fheidhmiú, an t-inneall a chasadh as, giar íseal a úsáid 
agus ding rotha a úsáid más gá. Mura bhfuil a fhios agat conas roth a athrú, faigh cabhair ó 
dhuine inniúil.

ABMW0710RU19

Cé acu díobh seo a leanas nach mór do thiománaí a choinneáil i ndea-
bhail?

Criosanna sábhála.

Tá tiománaithe freagrach as ródacmhainneacht a bhfeithiclí agus ní mór dóibh iad a sheiceáil 
go rialta. I measc na seiceálacha ba cheart a dhéanamh tá orthu a chinntiú go bhfuil 
na criosanna sábhála go léir (criosanna an tiománaí agus na bpaisinéirí) glan, bainte as 
aimhréidh agus ag obair i gceart.

ABMW25U19
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Cuid 2: Carranna, veaineanna éadroma, 
tarracóirí agus feithiclí oibre

Tiomáint Shábháilte 
agus fhreagrach ar 
bhonn sóisialta
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Tiomáint Airdeallaí agus tuisceanna

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh nuair is mian leis/léi fón póca 
a úsáid?

Tarraingt isteach agus stopadh in áit shábháilte.

Tá sé mídhleathach fón póca a úsáid nó a láimhseáil nuair a bhíonn tú ag tiomáint. Ní mór 
duit d’aird go léir a dhíriú ar an tiomáint, an t-am ar fad, agus mar sin níor chóir duit fón póca 
a úsáid nó a láimhseáil riamh nuair a bhíonn tú ag tiomáint. Más mian leat fón póca a úsáid, 
is é an t-aon rud sábháilte is féidir a dhéanamh áit shábháilte le stopadh a aimsiú.

BW0001RU19

TIOMÁINT AIRDEALLAÍ AGUS TUISCEANNA

Ag teacht ón bhfeithicil nó ag teacht uirthi 
nó ag tuirlingt

Roimh fheithicil ar bhóthar gnóthach a fhágáil, céard ba cheart don 
tiománaí a chinntiú?

Roimh an doras a oscailt, ba cheart don tiománaí a sheiceáil go bhfuil sé 

sábháilte é sin a dhéanamh.

Nuair a bhíonn feithicil atá páirceáilte ar bhóthar gnóthach á fágáil, ba cheart don tiománaí 
a sheiceáil go bhfuil sé sábháilte roimh an doras a oscailt, mar go bhféadfadh rothaithe nó 
trácht eile a bheith ag dul thar bráid.

BW0002RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh roimh dó/di an fheithicil a 
fhágáil?

A taobhscáthán a sheiceáil agus breathnú siar roimh an doras a oscailt.

Roimh aon doras a oscailt, seiceáil an bhfuil aon úsáideoir bóthair eile ag dul thar bráid, go 
háirithe coisithe, rothaithe agus gluaisrothaithe. Fág an fheithicil nuair atá sé sábháilte, agus 
dún an doras a luaithe agus is féidir. Áit ar féidir, ba cheart do phaisinéirí an fheithicil a fhágáil 
ar an taobh is gaire don cholbha, nuair is féidir.

BW0113RU19
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Conas ar cheart do thiománaí a fheithicil a dhaingniú roimh dó í a 
fhágáil?

Cur an coscán páirceála i bhfeidhm, cas as an t-inneall agus cur i ngiar 

íseal í.

Roimh d’fheithicil a fhágáil cuir an coscán láimhe i bhfeidhm, cas as an t-inneall agus cuir giar 
íseal i bhfeidhm. Sa chás go bhfuil tras-seoladh uathoibríoch san fheithicil, roghnaigh “P” 
(Páirceáil).

BW0114R

Cén réamhchúram sábháilteachta ba cheart do thiománaí a dhéanamh 
nuair a bhíonn sé ag fágáil a fheithicle?

Seiceáil mórthimpeall le haghaidh trácht agus coisithe ina choinne roimh 

an doras a oscailt.

Roimh aon doras a oscailt, seiceáil an bhfuil aon úsáideoir eile bóithre thart, agus go háirithe 
seiceáil le haghaidh coisithe, rothaithe agus gluaisrothaithe. Fág an fheithicil nuair atá sé 
sábháilte, agus dún an doras a luaithe agus is féidir. Ba cheart do phaisinéirí an fheithicil a 
fhágáil ar an taobh is gaire don cholbha nuair is féidir.

BW0115U19

Ar bhóthar gnóthach, conas ba cheart do thiománaí ligean dá phaisinéirí 
feithicil a fhágáil?

Stop agus lig dóibh an fheithicil a fhágáil ar an taobh is cóngaraí don 

cholbha.

Roimh chead a thabhairt aon doras a oscailt, seiceáil an bhfuil aon úsáideoirí eile bóithre ag 
dul thar bráid, agus bí san airdeall go háirithe ar choisithe, rothaithe agus gluaisrothaithe. Ba 
cheart do phaisinéirí an fheithicil a fhágáil ar an taobh is gaire don cholbha, gan cur isteach ar 
choisithe.

BW0116RU19

TIOMÁINT AIRDEALLAÍ AGUS TUISCEANNA

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh lena chinntiú go bhfuil a 
fheithicil sábháilte roimh í a fhágáil?

Cas an coscán láimhe air agus cas as an t-inneall.

Sula bhfágann tú d’fheithicil, cuir an coscán láimhe ar siúl agus cas as an adhaint. Seiceáil 
lena chinntiú go bhfuil tú in ann an doras a oscailt go sábháilte gan daoine eile a chur i mbaol, 
agus tar amach nuair atá sé sábháilte é a dhéanamh.

CD0150RU19
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TIOMÁINT AIRDEALLAÍ AGUS TUISCEANNA

Cén chomhairle ba cheart do thiománaí a chur ar phaisinéirí roimh 
dhoirse a oscailt?

Seiceáil mórthimpeall na feithicle agus oscail an doras go cúramach.

Roimh dhoirse ar bith a oscailt, deimhnigh nach bhfuil aon úsáideoirí bóithre eile in aice leat, 
gluaisrothaithe agus coisithe go háirithe

RSA01047

Conas a chinntíonn tú go bhfuil d’fheithicil páirceáilte go sábháilte?

Ná páirceáil d’fheithicil in áit a bhféadfadh sé úsáideoirí bóithre eile a chur 

i mbaol.

Nuair a bhíonn tú ag páirceáil cinntigh nach gcuireann tú isteach ar an ngnáthshruth tráchta 
agus nach gcuireann d’fheithicil isteach ar, go mblocálann sí nó go gcuireann sí úsáideoirí 
bóithre eile i mbaol.

RSA01048

Céard ba cheart a chur san áireamh le linn duit a bheith ag cúlú amach as 
spás páirceála?

Seiceáil an bhfuil aon choisí nó aon fheithicil mórthimpeall ort.

Tá roinnt carrchlós deartha chun deis a thabhairt duit tiomáint isteach i spás ionas go mbeidh 
sé níos éasca do chuid siopadóireachta a chur isteach san fheithicil.  I gcásanna mar sin 
ní mór duit a bheith níos cúramaí le linn duit a bheith ag cúlú as an spás páirceála mar go 
bhféadfadh coisithe agus feithiclí a bheith ag dul thar chúl d’fheithicle.

RSA01049
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Réamhghabháil agus Frithghníomhartha

RÉAMHGHABHÁIL AGUS FRITHGHNÍOMHARTHA

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má tá sé beartaithe aige a 
fheithicil a chúlú isteach i limistéar nach bhfuil sé in ann a fheiceáil?

Iarr ar dhuine éigin tú a threorú fad is a bhíonn tú ag cúlú.

Ná déan iarracht cúlú isteach i limistéar nach bhfuil tú in ann a fheiceáil i gceart. Ba cheart 
duit cúnamh a fháil ó dhuine éigin atá in ann tú a threorú isteach sa limistéar go sábháilte.

BW0016RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má dhallann ceannsoilse atá 
ag frithchaiteamh i scáthán siar a fheithicle é?

Úsáid modh na hoíche ar a scáthán siar.

Má tá tiománaí á dhalladh ag soilse an tráchta taobh thiar, ba cheart dó a scáthán siar a chur 
in oiriúint do mhodh na hoíche. Cuirfidh sé seo ar a chumas díriú ar an mbóthar roimhe agus 
gan ligean do shoilse ón trácht ina dhiaidh cur isteach air.

BW0029RU19

Cén uair is mó a bhfuil baol ann go n-aisiompóidh tarracóir?

Ag casadh go géar.

Nuair a bhíonn tarracóir á thiomáint agat, ba cheart go dtuigfeá nach bhfuil tarracóirí chomh 
cobhsaí le feithiclí eile agus go mbeadh tú níos cúramaí nuair a bhíonn tú i mbun ionramhála.

BW0064RU19
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AG IOMPAR PAISINÉIRÍ

Ag iompar paisinéirí
Cén fáth a bhfuil sé contúirteach ligean do pháistí seasamh sa spás idir 
suíocháin thosaigh cairr?

D’fhéadfaí go gcaithfí chun tosaigh iad má chuirtear na coscáin i bhfeidhm 

go tobann.

Nuair a bhíonn páistí á n-iompar i gcarr nó i bhfeithicil earraí, is ar an tiománaí atá an 
fhreagracht a chinntiú go bhfuil srian cuí orthu.

BW0047RU19

Cén uair a thugtar cead do pháistí seasamh lena gceann amach thuas ar 
dhíon gréine oscailte?

Ní bhíonn cead riamh ag páistí é seo a dhéanamh.

Agus páistí á n-iompar i gcarr nó i bhfeithicil earraí, is ar an tiománaí atá an fhreagracht a 
chinntiú go bhfuil srian oiriúnach orthu.

BW0048R

Cén uair is féidir le sealbhóir an Cheadúnais Foghlaimeora Chatagóir W 
paisinéir a iompar ar tharracóir nó feithicil oibriúcháin?

Nuair a bhíonn suíocháin phaisinéara mar is cuí ann mar aon le ceadúnas 

iomlán chatagóir W ag an phaisinéir.

Is féidir le sealbhóir ceadúnais i gcatagóir W paisinéir a iompar san fheithicil sa chás seo 
amháin: 1.dearadh an fheithicil chun paisinéir a iompar, agus 2. tá láncheadúnas tiomána i 
gcatagóir W i seilbh an phaisinéara le dhá bhliain nó níos mó.

BW0049

An gceadaíteardo pháistí a bheith leo féin i bhfeithicil?

Níor chóir páistí a fhágáil leo féin i bhfeithicil.

Ná fágtar páistí gan duine ina mbun i bhfeithicil, fiú ar feadh tréimhse ghairid ama. 
D’fhéadfadh páistí cur isteach ar rialaitheoirí na feithicle, agus ní fhéadfaidís déileáil le staid 
éigeandála ar nós tine nó mífheidhm aibhléise a d’fhéadfadh gortú tromchúiseach nó bás a 
bheith mar thoradh air.

BW0050R

Cén uair a bhíonn cead ag tiománaí níos mó paisinéirí ná an mhéid 
criosanna sábhála atá sa charr?

Níl cead riamh é a dhéanamh.

Ní mór do thiománaí a chinntiú go bhfuil crios sábhála ag gach paisinéir san fheithicil. Is cion 
é má theipeann ar dhuine crios sábhála a chaitheamh.

Tá sé mar fhreagracht ar an tiománaí a chinntiú go gcaitheann paisinéirí faoi bhun 17 mbliana 
d’aois crios sábhála. Tá paisinéirí eile freagrach iad féin as criosanna sábhála a chaitheamh.

BW0056R
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FEITHICIL LUCHTAITHE A THIOMÁINT

Feithicil Luchtaithe a Thiomáint

Conas ar chóir do thiománaí tabhairt faoi chasadh agus feithicil ualaithe 
go hiomlán á tiomáint aige?

Ar luas níos fadálaí ná mar a dhéantar agus í folamh.

D’fhéadfadh cailleadh smachta a bheith mar thoradh ar thiomáint ghasta roimh agus trí chor 
sa bhóthar i bhfeithicil atá go hiomlán lódáilte. Is féidir é seo a sheachaint trí thiomáint ar 
bhealach sábháilte agus ciallmhar agus a bheith airdeallach ar an mbóthar romhat.

BW0131R

Ag cén pointe is mó a bhfuil baol ann go n-aistreoidh lastas feithicle?

Ag dul timpeall ar choirnéal.

Is ar an tiománaí atá an fhreagracht a chinntiú go bhfuil an t-ualach daingnithe i gceart 
agus dáilte go cothrom, ionas gur féidir smacht cheart a choinneáil ar an bhfeithicil nuair a 
athraítear an treo agus nuair a dhéantar coscánú.

BW0130R

Tiomáint san Oíche

Nuair a bhíonn tú ag tiomáint san oíche ba cheart go gcuirfeadh lán-
cheannsoilse gnáthchairr ar chumas an tiománaí cé mhéad méadar chun 
tosaigh a fheiceáil?

100 méadar.

I rith na hoíche nuair a bhíonn na cúinsí tiomána go maith, is gnách go gceadaíonn lán-
cheannsoilse cairr do thiománaí radharc a bheith aige/aici ar 100 méadar os a c(h)omhair. 
Mar sin, ba cheart duit taisteal ag luas a ligeann duit stopadh taobh istigh den fhad sin.

ABMW0437RU19

Nuair a bhíonn tú ag tiomáint i rith na hoíche, ba cheart go gceadódh 
ceannsoilse maolaithe gnáthchairr do thiománaí radharc a bheith aige/
aici ar cé mhéad méadar os a c(h)omhair?

30 méadar.

Nuair a bhíonn tú ag tiomáint i rith na hoíche nuair a bhíonn na cúinsí tiomána go maith, is 
gnách go gceadaíonn ceannsoilse maolaithe cairr do thiománaí radharc a bheith aige/aici 
ar 30 méadar os a c(h)omhair. Mar sin ba cheart duit taisteal ag luas a ligeann duit stopadh 
taobh istigh den fhad sin.

ABMW0438RU19
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TIOMÁINT SAN OÍCHE

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má chuirtear dallachar air/
uirthi de bharr soilse ag lonrú ina scáthán inmheánach?

Claonadh an scátháin a choigeartú go sealadach.

Má tá soilse an tráchta i do dhiaidh á bhfrithchaitheamh i do scáthán inmheánach ag cur 
dallachar ort, cas air modh na hoíche / frithdhallrúcháin. Mura bhfuil na gnéithe seo feistithe 
ar an bhfeithicil ba cheart do thiománaithe claonadh an scátháin inmheánaigh a oiriúnú go 
sealadach chun an dallrú a mhaolú agus deis a thabhairt dóibh tiomáint ar bhealach nach 
mbeidh aon rud ag cur isteach orthu. 

BW0030RU19

San oíche, cén tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag tiomáint le ceannsolas 
amháin ar thiománaithe ag teacht i do choinne?

D’fhéadfadh go gceapfaidís gur gluaisrothar é an fheithicil.

De réir an dlí, ní mór go mbeadh dhá cheannsolas ar mhótarfheithiclí (ach amháin 
gluaisrothair). D’fhéadfaí go gceapfaí gur gluaisrothar é feithicil ar a bhfuil ceannsolas 
amháin agus go gcreidfeadh úsáideoirí eile bóithre go bhfuil sé i suíomh difriúil ar an mbóthar 
ná mar atá. Ba cheart soilse feithiclí a sheiceáil go rialta agus soilsiú lochtach a dheisiú 
láithreach.

BW0031RU19

Céard iad na soilse ba cheart a bheith le feiceáil ar charr, tarracóir 
nó feithicil oibre páirceáilte i rith na hoíche ar bhóthar poiblí 
neamhshoilsithe

Taobhsholas amháin ar a laghad chun tosaigh agus ar gcúl ar an taobh is 

cóngaraí do lár an bhóthair.

Má bhíonn feithicil fágtha ar bhóthar poiblí neamhshoilsithe san oíche, d’fhéadfadh go 
mbeadh contúirt á cruthú d’úsáideoirí bóthair eile. Dá réir sin, ba cheart do thiománaithe 
taobhshoilse/soilse páirceála a fhágáil casta air, ionas gur féidir le húsáideoirí bóthair eile 
an fheithicil a fheiceáil. Níor cheart do thiománaithe ceannsoilse a fhágáil casta air mar go 
bhféadfadh siad úsáideoirí bóthair eile a chur dá dtreoir.

BW0033U19

Cathain ba cheart do thiománaí úsáid a bhaint as taobhshoilse na 
feithicle?

Nuair a bhíonn sé/sí ag páirceáil ar bhóthar neamhshoilsithe.

Nuair a fhágtar feithicil ar bhóthar poiblí neamhshoilsithe san oíche d’fhéadfaí go 
mbeadh contúirt á cruthú d’úsáideoirí bóthair eile. Dá réir sin, ba cheart do thiománaithe 
taobhshoilse/soilse páirceála a fhágáil casta air, ionas gur féidir le húsáideoirí bóthair eile 
an fheithicil a fheiceáil. Níor cheart do thiománaithe ceannsoilse a fhágáil casta air nuair a 
bhíonn siad páirceáilte mar go bhféadfadh siad úsáideoirí bóthair eile a chur dá dtreoir.

BW0069RU19
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AG TIOMÁINT GO SOCAIR

Ag tiomáint go socair

Cé dó ba cheart do thiománaí tiomáint ionsaitheach a thuairisciú?

Stáisiún Áitiúil an Gharda Síochána nó Faire Tráchta.

Tuairiscigh gach teagmhas de thiomáint ionsaitheach d’Fhaire Tráchta nó do stáisiún 
Gardaí.  Is iad sin na daoine is fearr atá in ann déileáil le tiomáint ionsaitheach.

CPC1348U19

Tiomáint i ndrochaimsir
Cén fáth a dtógann sé níos mó ama an fheithicil a stopadh ar bhóthar 
fliuch?

Tá níos lú greama bóthair ag na boinn ná mar atá in aimsir thirim.

Nuair a bhíonn feithiclí ag tiomáint ar dhromhchlaí fliucha bóthair tá greim na mbonn 
laghdaithe rud is cúis le faid stoptha i bhfad níos faide. Ba cheart go mbeadh tuiscint ag 
tiománaithe ar na coinníollacha seo agus an luas a laghdú mar go bhféadfadh sciorradh a 
bheith mar thoradh ar stopadh go tapa. 

ABMW0399AU19

Sa chás seo, céard ba cheart 
don tiománaí sa lána ar dheis ar 
dhébhealach a bheith airdeallach air?

D’fhéadfadh trasghaotha an gluaisrothaí 

a shéideadh isteach ina bhealach.

Nuair a bhíonn tiománaí ag tiomáint i gcoinníollacha fliucha agus gaofara, ba cheart do 
dtuigfeadh sé/sí go bhféadfadh na coinníollacha seo tionchar a imirt ar chobhsaíocht 
úsáideoirí bóthair soghonta cosúil le gluaisrothaithe nó rothaithe. D’fhéadfaí go séidfí na 
húsáideoirí bóthair seo isteach os comhair an tiománaí nuair a bhíonn siad ag taisteal i 
limistéir atá oscailte agus gan foscadh. 

BW0004RU19
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Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má tá fuinneoga na feithicle 
clúdaithe le hoighear?

Glan an t-oighear go hiomlán ó na fuinneoga ar fad.

Cinntigh go bhfuil na fuinneoga ar fad saor ó oighear ionas gur féidir leis an tiománaí súil 
a choinneáil ar bhealach sábháilte ar na coinníollacha bóthair agus tráchta mórthimpeall 
air/uirthi. Baineann tábhacht faoi leith leis sin nuair a bhíonn an tiománaí ag tiomáint i 
gcoinníollacha sciorracha. Is dea-nós é canna dí-oighreora a iompar san fheithicil agus, más 
féidir, taiscumar an ghlantóra a líonadh le hoibreán dí-oighreora.

BW0008RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má tá fuinneoga agus 
scátháin na feithicle clúdaithe le hoighear?

An córas teasa a chur ar siúl agus scríobán a úsáid chun an t-oighear a 

ghlanadh roimh thiomáint.

Cinntigh go bhfuil na fuinneoga agus scátháin ar fad saor ó oighear ionas gur féidir leis an 
tiománaí súil a choinneáil ar bhealach sábháilte ar na coinníollacha bóthair agus tráchta 
mórthimpeall air/uirthi. Baineann tábhacht faoi leith leis sin nuair a bhíonn an tiománaí ag 
tiomáint i gcoinníollacha sciorracha. Is dea-nós é canna dí-oighreora a iompar san fheithicil 
agus, más féidir, taiscumar an ghlantóra a líonadh le hoibreán dí-oighreora.

BW0009RU19

Cén uair ba cheart na cúlsoilse ceo a úsáid?

I gceo trom nó nuair a bhíonn sneachta ag titim.

Níor cheart do thiománaí cúlsoilse ceo a úsáid ach nuair a bhíonn ceo trom nó sneachta ag 
titim. I ngnáthchoinníollacha bóthair agus aimsire, d’fhéadfadh soilse ceo a bheith in úsáid 
na tiománaithe taobh thiar a dhalladh nó a chaochadh. Chomh maith leis sin, d’fhéadfadh sé 
a bheith níos deacra na soilse coscáin a fheiceáil nuair a bhíonn na soilse ceo in úsáid.

BW0026RU19

Cén uair ba cheart na cúlsoilse ceo a úsáid?

Nuair atá ceo trom nó sneachta ag titim.

Níor cheart do thiománaí cúlsoilse ceo a úsáid ach nuair a bhíonn ceo trom nó sneachta ag 
titim. I ngnáthchoinníollacha bóthair agus aimsire, d’fhéadfadh soilse ceo a bheith in úsáid 
na tiománaithe taobh thiar a dhalladh nó a chaochadh. Chomh maith leis sin, d’fhéadfadh sé 
a bheith níos deacra na soilse coscáin a fheiceáil nuair a bhíonn na soilse ceo in úsáid.

BW0027RU19
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Cén tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag aimsir fhliuch ar scátháin 
sheachtracha na feithicle?

Cur as do radharc cúil an tiománaí.
Le linn tiomána sa bháisteach, d’fhéadfadh braonta uisce greamú de na scátháin 
sheachtracha agus cur as do radharc an tiománaí ar thaobh agus ar chúl na feithicle. Má tá 
scátháin téite go leictreach ar d’fheithicil, cas ar siúl iad chun iad a ghlanadh. Nó, stop anois 
is arís chun iad a ghlanadh de láimh.

CD0083RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh roimh thús a chur le haistear i 
ndroch-choinníollacha aimsire?

Seiceáil réamhfhaisnéis na haimsire don aistear atá beartaithe.

Tá tiomáint i ndroch-choinníollacha aimsire níos contúirtí agus níos tuirsiúla. Ba cheart do 
thiománaithe réamhaisnéis na haimsire agus rabhaidh aimsire agus foinsí eile a sheiceáil 
chun eolas a fháil faoi na coinníollacha a bhfuiltear ag súil leo ar an aistear atá beartaithe, 
agus breis ama a cheadú chun an aistear a dhéanamh. 

CD0099AAU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh roimh thús a chur le haistear 
nuair atá an aimsir go dona?

Líon taiscumar an chórais nite gaothscátha.

Roimh thús a chur le haistear fada i ndrochaimsir, ba cheart go gcinnteodh an tiománaí go 
bhfuil dóthain leachta sa bhuidéal nite gaothscátha chun an gaothscáth a choinneáil glan sna 
coinníollacha seo.  

CD0100RU19

Le linn tiomána ar chnoc, conas ba cheart tiomáint síos fána ghéar nuair 
a bhíonn sneachta ann nó in aimsir sheaca?

Úsáid giar níos ísle go luath agus brúigh na coscáin go réidh chun an luas a 

choinneáil íseal.

Nuair a bhíonn sneachta nó oighear ar an mbóthar, tógann sé níos faide ar fheithicil stopadh. 
Roimh thús a chur le tiomáint síos fána ghéar i bhfeithicil mhór, ba cheart don tiománaí an 
luas a laghdú agus giar níos ísle a roghnú, coscánú go réidh agus díreach nuair is gá. Má tá 
moillitheoir ar féidir é a roghnú de láimh ar an bhfeithicil, cuir i bhfeidhm é roimh thús a chur 
le tiomáint síos le fána.

CD0103U19

Má tá an stiúradh éadrom, céard é an rud IS DÓCHÚLA a d’fhéadfadh a 
bheith i gceist?

Dromchla oighreach.

Is fianaise é éadroime stiúrtha ar chaillteanas tarraingthe. Go ginearálta, tarlaíonn sé seo 
nuair a bhíonn dromchla an bhóthair oighreach.  Bíonn an dromchla ar a bhfuil oighear i 
bhfad níos crua agus níos míne má an dromchla ar a bhfuil báisteach, nó sneachta, dá bhrí 
sin, bheadh sé deacair sciorradh a sheachaint agus ba cheart do thiománaithe suas le 10 
n-uaireanta an ghnáthfhaid coscánaithe shábháilte a cheadú chun stopadh go sábháilte.

CPC1138AU19
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TIOMÁINT I DTOLLÁIN

Tiomáint i dTolláin
Roimh thiomáint trí thollán, céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh?

Seiceáil an bhfuil dóthain breosla agat.

Más amhlaidh go mbeidh tú ag taisteal trí thollán, ní mór duit a chinntiú go bhfuil dóthain 
breosla i d’fheithicil chun dul ó thaobh amháin go dtí an taobh eile den tollán.

CD0154RAU19

Roimh dhul isteach i dtollán, céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh 
chun a radharc a fheabhsú?

Bain dó a spéaclaí gréine.

Tabhair faoi deara go bhfuil i bhfad níos lú solais i dtollán, fiú nuair a bhíonn soilse an tolláin 
casta air. Chun do radharc a fheabhsú, bain díot do spéaclaí gréine roimh dhul isteach sa 
tollán.

CD0156RU19

Nuair a chuirtear stop le feithicil i dtollán mar gheall ar phlódú tráchta, 
céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh?

Cas air na soilse guaise.

Má chasann tranglam tráchta ort le linn duit feithicil a thiomáint trí thollán, ba cheart achar 
sábháilte a fhágáil idir tú féin agus an fheithicil romhat agus do shoilse guaise a chasadh air 
nuair a bhíonn tú stoptha.

CD0158RU19

Nuair a chuirtear stop le feithicil i dtollán mar gheall ar phlódú tráchta, 
céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh?

Cas as an t-inneall.

Sa chás go mbíonn tú stoptha ar feadh tréimhse ama nuair a bhíonn feithicil á tiomáint agat 
trí thollán, ba cheart duit an t-inneall a chasadh as chun an mhúch sa tollán a laghdú agus 
breosla a chaomhnú.

CD0159RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má chuirtear stop lena 
fheithicil i dtollán mar gheall ar chliseadh nó ar thuairt?

Glaoigh ar chúnamh ó stáisiún éigeandála.

Má tá cliseadh nó tuairt sa tollán, stop, cas as an t-inneall, cas air na soilse guaise, seiceáil 
an raidió le haghaidh treoracha agus úsáid an teileafón éigeandála ag an stáisiún éigeandála 
chun cúnamh a lorg, seiceáil na comharthaí leictreonacha ar fad sa tollán le haghaidh eolais.

CD0160RU19
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Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má chliseann ar a fheithicil i 
dtollán?

Úsáid an teileafón éigeandála chun cúnamh a iarraidh.

Má stopann feithicil tiománaí i dtollán mar gheall ar chliseadh, cas as an t-inneall, cas air na 
soilse guaise, seiceáil an raidió le haghaidh treoracha agus úsáid an teileafón éigeandála ag 
an stáisiún éigeandála chun cúnamh a lorg, seiceáil na comharthaí leictreonacha ar fad sa 
tollán le haghaidh eolais.

CD0161RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má chliseann ar a fheithicil i 
dtollán?

Cas air na soilse guaise.

Má stopann feithicil tiománaí i dtollán mar gheall ar chliseadh, cas as an t-inneall, cas air na 
soilse guaise, seiceáil an raidió le haghaidh treoracha agus úsáid an teileafón éigeandála ag 
an stáisiún éigeandála chun cúnamh a lorg, seiceáil na comharthaí leictreonacha ar fad sa 
tollán le haghaidh eolais.

CD0162RU19

Má théann feithicil atá á tiomáint trí thollán trí thine, céard ba cheart 
don tiománaí a dhéanamh?

Fág an fheithicil láithreach agus úsáid an teileafón éigeandála ag an 

stáisiún éigeandála is gaire.

Má tá deatach nó tine san fheithicil, cas as an t-inneall, fág an fheithicil láithreach, téigh 
chomh fada leis an stáisiún éigeandála agus úsáid an teileafón éigeandála chun oibritheoir an 
tolláin a chur ar an eolas agus fág an tollán tríd an mbealach amach is gaire.

CD0163RU19

TIOMÁINT I DTOLLÁIN

Tosca Riosca Tiomáinte

Cén éifeacht a bhíonn ag paistí ola nó díosail ar dhromchla bóthair?

Laghdaíonn sé greim dromchla na mbonn.

D’fhéadfadh paiste ola nó díosail ar an mbóthar greim do bhonn ar an mbóthar a laghdú go 
suntasach, rud a bhféadfadh sciorradh tarlú dá bharr.

ABMW0402RAU19
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CÚRSAÍ COMHSHAOIL AGUS TIOMÁINT NEAMHDHÍOBHÁLACH DON CHOMSHAOL

Cúrsaí Comhshaoil agus Tiomáint 
neamhdhíobhálach don chomshaol

Cén éifeacht a d’fhéadfadh a bheith ag an inneall a rólíonadh le hola?

D’fhéadfaí damáiste a dhéanamh don tiontaire catalaíoch.

Tá sé riachtanach nach rólíontar inneall na feithicle le hola mar go bhféadfaí damáiste bhuan 
a dhéanamh don tiontaire Catalaíoch arb ionann é agus cuid de chórais sceite fhormhór na 
bhfeithiclí agus baineann sé suas le 75% den aonocsaíd charbóin, ocsaíd de nítrigin agus 
hidreacarbóin ó sceithphíopa na feithicle. Má dhéantar damáiste don tiontaire Catalaíoch 
méadaítear na hastaíochtaí sceite.

BW0083RU19

Céard a d’fhéadfadh tiománaí a dhéanamh chun truailliú iomarcach ó 
sceithphíopa a fheithicle a sheachaint?

Athraigh scagairí aeir na feithicle go rialta.

Ba cheart do thiománaithe seirbhís a dhéanamh ar a bhfeithiclí go rialta de réir threoirlínte 
an déantóra. Úsáideann feithicil a bhfuil scagaire aeir salach ann níos mó breosla agus 
cruthaíonn sí níos mó truaillithe sceithphíopa. Ba cheart scagairí aeir a athrú mar chuid de 
ghnáthsheirbhís. Má bhaintear úsáid as feithicil i gcoinníollacha deannachúla tá seans ann 
go mbeidh sé riachtanach an scagaire aeir a athrú níos minice. Tá níos mó eolais ar fáil i 
lámhleabhar úinéir na feithicle.

BW0107RU19

Go ginearálta, cé chomh minic ba cheart seirbhís a dhéanamh ar 
fheithicil?

De réir mholadh an déantúsóra.

Ba cheart do thiománaithe seirbhís a dhéanamh ar a bhfeithicil go rialta de réir threoirlínte an 
déantúsóra. Cabhraíonn sé seo lena chinntiú go mbeidh an fheithicil ag obair i gceart, agus, 
dá bharr sin, go mbeidh breosla á choigilt agus go mbeidh astaíochtaí á laghdú. Chomh maith 
leis sin, ba cheart do thiománaithe scrúduithe laethúla agus seachtainiúla a dhéanamh ar na 
leibhéil leachta agus ar na boinn. 

BW0108RU19

Cén aidhm atá le tiontaire catalaíoch?

Astaíochtaí dochracha sceithphíopa a laghdú.

Is cuid de sceithchóras feithicle iad tiontairí catalaíocha. Cabhraíonn siad leis an gcomhshaol 
a chosaint trí 75% den aonocsaíd charbóin, den ocsaíd de nítrigin agus de hidreacarbóin a 
bhaint ó sceithphíopa na feithicle. 

BW0109RU19
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OIRIÚNACHT CHUN TIOMÁINT » DRUGAÍ AGUS ALCÓL

Oiriúnacht chun Tiomáint » Drugaí agus 
Alcól
Cad iad na tréimhsí ama inar féidir tiománaí a thástáil le haghaidh drugaí 
ag seicphointe cois bóthair?

Aon am den lá nó den oíche.

Ceadaítear, de réir dlí, tiománaí a thástáil am ar bith.

RSA01045U19

Cé mhéad pointí pionóis a bhfaighidh tiománaí faoi oiliúint gan tionlacan 
tráth a chiontaithe?

4 phointe pionóis.

Ní mór go dtuigfeadh tiománaí faoi oiliúint go méadaítear na pointí pionóis go 4 mar gheall ar 
thiomáint gan tionlacan tráth a chiontaithe.

RSA0220

Cén fíneáil a ghearrtar ar thiománaí faoi oiliúint a thiomáineann feithicil 
gan tionlacan?

120

Ní mór go dtuigfeadh tiománaí faoi oiliúint go méadaítear an fhíneáil go dtí €120 mar gheall 
ar thiomáint gan tionlacan tráth a chiontaithe.

RSA0221

Céard é an fhíneáil íosta a bheidh le híoc ag tiománaí faoi oiliúint a stop 
na Gardaí mar go raibh sé ag tiomáint gan tionlacan?

80

Ba cheart go dtuigfeadh tiománaí faoi oiliúint, má stopann Garda é mar go bhfuil sé ag 
tiomáint gan tionlacan, go mbeidh pionós airgeadais i gceist.

RSA0222

Má cheadaíonn úinéir feithicle do thiománaí faoi oiliúint a fheithicil a 
thiomáint, céard é an fhíneáil uasta a d’fhéadfadh a bheith le híoc ag an 
úinéir?

1000

Ní mór go dtuigfeadh tiománaí faoi oiliúint go bhféadfadh go mbeadh fíneáil suas le €1,000 
le híoc agus go ndéanfaí seilbh a ghabháil ar a fheithicil má thiomáineann sé gan tionlacan i 
bhfeithicil nach bhfuil faoina úinéireacht.

RSA0223
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An bhfuil cead ag tiománaí faoi oiliúint tiomáint gan tionlacan má tá 
cead faighte aige ó úinéir na feithicle?

Níl, níl cead ag tiománaí faoi oiliúint tiomáint gan tionlacan fiú má tá cead 

faighte aige ón úinéir.

Ní mór go dtuigfeadh tiománaí faoi oiliúint, fiú má tá cead faighte ó úinéir na feithicle. nach 
bhfuil cead aige tiomáint gan tionlacan.

RSA0224

Cé chomh fada is nach mór go mbeadh a láncheadúnas i gcatagóir B ag 
tiománaí tionlacain an tiománaí faoi oiliúint?

2 bhliain.

Ní mór go dtuigfeadh tiománaí faoi oiliúint nach féidir le duine ar bith a bheith ina thiománaí 
tionlacain. Ní mór go mbeadh láncheadúnas ag tiománaí tionlacain ar feadh 2 bhliain, ar a 
laghad, agus go mbeadh roinnt mhaith taithí tiomána aige.

RSA0225

Céard é an tsuim mhuirir sheasta agus na pionóis tabhaithe le haghaidh 
tiománaí faoi oiliúint a thiomáineann gan tionlacan?

Fíneáil €80 agus 2 phointe pionóis.

Ní mór go dtuigfeadh tiománaí faoi oiliúint go mbíonn pionóis de thoradh na tiomána gan 
tionlacan.

RSA0226

D’fhéadfadh go bhfaigheadh tiománaí faoi oiliúint a bhíonn ag tiomáint 
gan tionlacan, íosmhéid de cé mhéad pointí pionóis?

2 phointe pionóis.

Ní mór go dtuigfeadh tiománaí faoi oiliúint go mbeidh cion pointí pionóis mar thoradh ar 
thiomáint gan tionlacan.

RSA0227

Nuair atá pas faighte ag tiománaí faoi oiliúint ina thástáil tiomána, 
an bhfuil cead aige tiomáint gan tionlacan mar go bhfuil Deimhniú 
Inniúlachta ina sheilbh?

Níl, níl cead ag tiománaí faoi oiliúint tiomáint gan tionlacan go dtí go 

bhfuil láncheadúnas tiomána aige sa chatagóir sin.

Ní mór go dtuigfeadh tiománaí faoi oiliúint a fhaigheann pas ina thástáil tiomána go 
mbaineann na rialacha a bhaineann le sealbhóirí ceadúnais foghlaimeora leo fós go dtí go 
bhfuil siad i seilbh láncheadúnas tiomána sa chatagóir sin. Ní láncheadúnas é Deimhniú 
Inniúlachta.

RSA0228
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An bhfuil cead ag tiománaí faoi oiliúint tiomáint gan tionlacan má tá an 
tríú ceadúnas foghlaimeora nó níos mó i ndiaidh a chéile faighte aige?

Níl, ní féidir leis tiomáint gan tionlacan ar aon cheadúnas 

foghlaimeora.

Ní mór go dtuigfeadh tiománaí faoi oiliúint nach bhfuil cead aige in imthosca ar bith, tiomáint 
gan tionlacan beag beann ar an méid Ceadúnas Foghlaimeora a bhí ina sheilbh.

RSA0229

An féidir le duine a fuair pas ina thástáil tiomána cairr le dhá bhliain 
anuas feidhmiú mar thiománaí tionlacain?

Ní féidir, ní mór go mbeadh láncheadúnas tiomána aige ar 

feadh íosmhéid 2 bhliain.

Ionas gur féidir le duine feidhmiú mar thiománaí tionlacain le haghaidh tiománaí faoi oiliúint, 
ní mór go mbeadh láncheadúnas tiomána aige ar feadh 2 bhliain ar a laghad.

RSA0230

An bhfuil aon ócáid ann nuair is féidir le tiománaí faoi oiliúint tiomáint 
gan tionlacan?

Níl, ní mór go mbeadh tiománaí cáilithe ag tionlacan 

tiománaithe faoi oiliúint an t-am ar fad.

Níl, ní mór go mbeadh tiománaí cáilithe ag tionlacan tiománaithe faoi oiliúint an t-am ar fad.

RSA0231

Oiriúnacht chun Tiomáint » Tuirse
Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh lena chinntiú go mbeidh sé 
san airdeall i rith aistir fhada?

Méadaigh an aerchúrsaíocht agus stop más gá.

I rith aistir fhada, ba cheart do thiománaí sosanna rialta a ghlacadh. Cabhróidh siúlóid ghearr 
agus deoch le caiféin (tae nó caife) chun tiománaí a choinneáil airdeallach. Ba cheart an 
fheithicil a choinneáil fionnuar agus aeráilte go maith le sruth leanúnach d’aer úr.

BW0018RU19

Céard is féidir le tiománaí a dhéanamh ionas go mbeidh sé ar an airdeall 
le linn aistir fhada?

Stop, páirceáil in áit shábháilte agus ól cupán caife.

Má leanann tiománaí ar aghaidh ag tiomáint nuair a bhíonn fonn codlata air, d’fhéadfadh go 
mbeadh sé cosúil le bheith os cionn na huasteorann alcóil do thiománaithe. Má stopann an 
tiománaí an fheithicil in áit shábháilte, má ólann sé caife agus má fhaigheann sé néal codlata 
ar feadh 15 nóiméad, beidh sé in ann tamall eile a chaitheamh ag tiomáint.  

CD0032U19
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TIOMÁINT SHÁBHÁILTE AGUS FHREAGRACH AR BHONN SÓISIALTA » LUAS A BHAINISTIÚ

Cad é an t-íosfhad coscánaithe a mholtar do charr atá ag taisteal ag 
50Km/u ar bhóthar tirim?

25 méadar.

Braitheann íosfhad iomlán stoptha feithicle ar cheithre rud; am braistinte, am freagartha, 
am freagartha na feithicle, agus cumas coscánaithe na feithicle. Is é an t-íosfhad stoptha a 
mholtar le haghaidh cairr atá ag taisteal ag 50km/u i gcoinníollacha tirime 25 méadar.

ABMW0406RAU19

Céard é an t-íosfhad stoptha a mholtar le haghaidh cairr atá ag taisteal 
ag 50km/u ar bhóthar fliuch?

36 méadar.

Braitheann íosfhad iomlán stoptha feithicle ar cheithre rud; am braistinte, am freagartha, 
am freagartha na feithicle, agus cumas coscánaithe na feithicle. Is é an t-íosfhad stoptha a 
mholtar le haghaidh cairr atá ag taisteal ag 50km/u i gcoinníollacha fliucha 36 méadar.

ABMW0407RAU19

Céard é an t-íosfhad stoptha a mholtar le haghaidh cairr atá ag taisteal 
ag 100km/u ar bhóthar tirim?

70 méadar.

Braitheann íosfhad iomlán stoptha feithicle ar cheithre rud; am braistinte, am freagartha, 
am freagartha na feithicle, agus cumas coscánaithe na feithicle.  Is é an t-íosfhad stoptha a 
mholtar le haghaidh cairr atá ag taisteal ag 100km/u i gcoinníollacha tirime 70 méadar.

ABMW0408RAU19

Luas a Bhainistiú

Nuair a thiomáintear tarracóir agus leantóir, cad ba chóir don tiománaí 
a dhéanamh agus é/í ag dul isteach ar thimpeallán chun an baol go 
n-aisiompódh an tarracóir a sheachaint.

Luas a laghdú

Agus tarracóir le leantóir á thiomáint agat, is gá a bheith níos cúramaí mar gheall ar neamh-
chobhsaíocht na feithicle. Tiomáin ar luas sábháilte i gcónaí, go háirithe agus tú ag athrú 
treo, ag dul isteach chuig timpeallán mar shampla.

BW0065R
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Céard a chiallaíonn an téarma aisfhilleadh?

Nuair atá an leantóir ag taisteal níos tapa ná an fheithicil atá á tharraingt.

Laghdaíonn tarraingt leantóra nó carbháin cobhsaíocht na feithicle tarraingthe go suntasach. 
Má bhrúnn tiománaí go géar ar na coscáin nó má mhoillíonn sé/sí go tapa, d’fhéadfadh an 
leantóir casadh thart ar chúplán an nascaire tharraingthe, rud a chuirfeadh an dá fheithicil as 
cúrsa, agus d’fhéadfaidís aisiompú fiú.

BW0066RU19

Cén uair is mó a bhfuil baol ann go dtarlódh casadh ‘scian druidte’?

Nuair a dhéantar iarracht luas a laghdú le linn taistil síos fána.

Laghdaíonn tarraingt leantóra nó carbháin cobhsaíocht na feithicle tarraingthe go suntasach. 
Má bhrúnn tiománaí go géar ar na coscáin nó má mhoillíonn sé síos go tapa, d’fhéadfadh an 
leantóir casadh thart ar chúplán an nascaire tarraingthe agus an dá fheithicil a chur as cúrsa, 
agus fiú aisiompú.

BW0067

TIOMÁINT SHÁBHÁILTE AGUS FHREAGRACH AR BHONN SÓISIALTA » TIOMÁINT IL-LÁNA

Tiomáint il-lána

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh nuair a bhíonn sé ag dul 
isteach ar mhótarbhealach ó shliosbhóthar?

A luas a oiriúnú ionas go mbeidh sé ag tiomáint chomh tapa leis an trácht 

ar an mótarbhealach, agus bogadh isteach sa trácht nuair a fheiceann sé 

bearna oiriúnach.

Nuair a bhíonn tiománaithe ag bogadh isteach ar mhótarbhealach ó shliosbhóthar ba cheart 
dóibh a luas a oiriúnú do luas thrácht an mhótarbhealaigh sa lána luasghéaraithe agus ansin 
bogadh isteach i mbearna oiriúnach i Lána 1. Ná cuir brú ar thrácht eile dul i leataobh nó 
moilliú chun d’fheithicil a sheachaint.

CD0173RU19

203



1

2

3

BREATHNÓIREACHT AGUS SCÁTHÁIN

Breathnóireacht agus Scátháin

Cá bhfuil na caochspotaí nach mór do thiománaí a bheith airdeallach 
orthu nuair a bhíonn leantóir ualaithe á tharraingt aige/aici?

An limistéar ar thaobh agus ar chúl na feithicle agus an leantóir nach féidir 

leis an tiománaí a fheiceáil.

Is limistéar é caochspota nach féidir le tiománaí a fheiceáil nuair a bhíonn sé/sí ag breathnú 
roimhe/roimpi nó sna scátháin. Ba cheart duit do chaochspotaí a sheiceáil roimh duit treo 
nó lána a athrú. Bíonn na caochspotaí is mó ag na feithiclí is mó, agus ba cheart é sin a 
chur san áireamh nuair a bhíonn tú ag tiomáint laistiar d’fheithicil mhór, ar nós feithicle a 
bhfuil leantóir ualaithe á tarraingt aici. Sa chás seo, murar féidir leat scáthán na feithicle 
tarraingthe a fheiceáil, ní féidir le tiománaí na feithicle sin tusa a fheiceáil.

ABMW0354RU19

Nuair atá tiománaí ag casadh ar chlé, céard iad na scátháin ba cheart dó 
a úsáid go háirithe?

An scáthán inmheánach agus an scáthán seachtrach ar chlé.

Nuair a bhíonn tiománaithe ag casadh ar chlé, ba cheart dóibh a bheith airdeallach go 
háirithe ar rothaithe agus ar fheithiclí eile ar a neastaobh (taobh clé). Dá réir sin, nuair a 
bhíonn scátháin á seiceáil, tá sé tábhachtach an scáthán seachtrach ar chlé agus an scáthán 
inmheánach a sheiceáil roimh chasadh. Ní mór do thiománaithe úsáid a bhaint as an 
ngnáthamh ionramhála scátháin-comharthaithe-scátháin nuair a bhíonn siad ag casadh. Ba 
cheart dóibh a bheith cúramach go háirithe má tá slí bus agus/nó lána rothar á thrasnú.

ABMW0686RU19

Céard ba cheart do thiománaí a bhfuil leantóir ard agus leathan á 
tharraingt aige a dhéanamh?

Úsáid a bhaint as scátháin shínte chun trácht i do dhiaidh a sheiceáil.

Nuair a bhíonn leantóir ard agus leathan á tharraingt ag tiománaí, ba cheart dó/di scátháin 
shínte a úsáid ar an dá thaobh den fheithicil tharraingthe. Cuirfidh sé seo ar chumas an 
tiománaí súil níos fearr a choinneáil ar an trácht taobh thiar agus ar an dá thaobh.

BW0006RU19
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BREATHNÓIREACHT AGUS SCÁTHÁIN

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh roimh a fheithicil a chúlú?

Breathnú siar thar an dá ghualainn agus taobh thiar dó.

Roimh chúlú, breathnaigh siar thar do dhá ghualainn agus taobh thiar díot le seiceáil nach 
bhfuil páistí nó úsáideoirí eile bóithre gar don fheithicil agus go bhfuil sé sábháilte cúlú.

BW0012RU19

Cén bhreathnóireacht ar leith ba chóir do thiománaí a dhéanamh sula 
gcúlaíonn sé/sí feithicil a bhfuil gaireas rabhaidh inchloiste sheachtraigh 
feistithe inti?

Ba cheart breathnú chun tosaigh, ar na taobhanna agus ar chúl na 

feithicle, na caochspotaí san áireamh.

Níor cheart do thiománaithe brath ar ghaireas rabhaidh inchloiste sheachtraigh amháin chun 
rabhadh a thabhairt do dhaoine eile go bhfuil a f(h)eithicil ag cúlú. Roimh chúlú, ní mór do 
thiománaithe a chinntiú go bhfuil sé sábháilte é sin a dhéanamh trí gach breathnóireacht chuí 
a dhéanamh chun tosaigh, ar na taobhanna agus taobh thiar den fheithicil, na caochspotaí 
san áireamh. Ná glac leis riamh go bhfuil sé sábháilte cúlú ar an ábhar go bhfuil gléas 
rabhaidh inchloiste san fheithicil.

BW0013U19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh nuair atá sé beartaithe aige 
cúlú isteach i dtaobh-bhóthar?

Seiceáil mórthimpeall go cúramach roimh agus i rith an chúlaithe.

Roimh agus le linn duit cúlú isteach i dtaobh-bhóthar, seiceáil mórthimpeall lena chinntiú 
go bhfuil sé sábháilte agus gur féidir an ionramháil a dhéanamh, agus tabhair aird ar leith ar 
choisithe atá ag trasnú taobh thiar den fheithicil agus ar aon úsáideoirí eile bóithre. 

BW0014RU19
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ROINNT AN BHÓTHAIR

Cén frása a mholtar do thiománaithe le cabhrú leo fad sábháilte eatarthu 
féin agus an fheithicil rompu ar bhóthar tirim a oibriú amach?

“Ní bhriseann ach amadán an riail dhá shoicind.”

Féadfaidh tiománaí fad sábháilte ón bhfeithicil roimhe/roimpi a mheas trí úsáid a bhaint 
as an riail dhá shoicind, de bhrí go dtomhaistear é seo trí phointe fosaithe a roghnú nuair 
a scoitheann an fheithicil os comhair an tiománaí, trí “Ní bhriseann ach amadán an riail 
dhá shoicind” a rá. Má imíonn tú thar an pointe fosaithe sula mbíonn an frása ráite agat, 
tá d’fheithicil róghar, moilligh go mall sábháilte agus méadaigh an fad idir tú féin agus an 
fheithicil os do chomhair.  

ABMW0429RAU19

Cén uair is leor bratach dearg mar chomhartha go bhfuil lastais ar chúil 
atá níos faide ná aon mhéadar amháin?

I rith an lae amháin.

Caithfidh tú aon lastas a mharcáil a bhíonn ag gobadh amach níos mó ná méadar amháin le 
bratach dhearg le linn uaireanta sholas an lae. Caithfidh tú solas dearg a úsáid san oíche.

BW0129R

Roinnt an Bhóthair

Céard a tharlódh má ghearrann tiománaí isteach róluath nuair a bhíonn 
feithicil eile á scoitheadh?

Chuirfeadh sé brú ar an bhfeithicil eile moilliú nó treo a athrú go tobann, 

rud a bheadh contúirteach.

Le linn scoite cinntigh go bhfuil an bóthar romhat saor ó thrácht ionas go bhfuil dóthain 
achair agat chun scoitheadh agus filleadh ar ais ar do thaobh féin den bhóthar gan brú a chur 
ar aon úsáideoir bóthair eile a luas nó treo a athrú. Nuair atá tú imithe píosa maith thar an 
fheithicil, seiceáil na scátháin, comharthaigh agus fill de réir a chéile ar an lána bunaidh, ag 
déanamh cinnte de nach ngearrann tú trasna os comhair na feithicle atá díreach scoite agat.

ABMW0395AU19
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GNÍOMHÚ ÉIGEANDÁLA/ GNÍOMH CEARTAITHEACH

Gníomhú Éigeandála/ Gníomh Ceartaitheach

Céard ar cheart don tiománaí a dhéanamh má phléascann bonn na 
feithicle a bhfuil á thiomáint acu.

Beir greim láidir ar an roth stiúrtha agus stop an fheithicil ar thaobh an 

bhóthair.

Má phléascann bonn ar d’fheithicil, beir greim láidir ar an roth stiúrtha, moilligh diaidh ar 
ndiaidh agus stop nuair a bhíonn sé sábháilte é sin a dhéanamh. Cas na soilse guaise ar siúl 
le rabhadh a thabhairt d’úsáideoirí bóthair eile agus athraigh an roth nó glaoigh ar dhuine 
le cuidiú leat.

BW0132R

Conas ba cheart do thiománaí na coscáin a úsáid i gcás éigeandála más 
rud é go bhfuil córas coscánaithe frithghlasála (ABS) feistithe sa charr?

Brúigh an coscán go láidir agus coinnigh brúite é.

Má tá ABS i d’fheithicil, brúigh an coscán go láidir. Ní stopfaidh ABS an fheithicil níos tapa, 
ach cuirfidh sé cosc ar na rothaí glasáil. Cabhróidh sé sin leat smacht a choinneáil ar an 
bhfeithicil.

BW0135RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má tharlaíonn sciorradh 
cliathánach sna ceithre roth?

Cas an roth stiúrtha sa treo céanna leis an sciorradh agus laghdaigh an brú 

ar an luasaire.

Má tharlaíonn sciorradh i gceithre roth d’fheithicil, cas an roth stiúrtha sa treo céanna 
leis an sciorradh agus laghdaigh an brú ar an luasaire. Ba cheart go gcabhródh sé seo leis 
na rothaí a thabhairt ar ais i líne dhíreach agus go gceadódh sé duit smacht a fháil ar an 
bhfeithicil arís.

BW0136RU19

Céard ar cheart don tiománaí a dhéanamh má tharlaíonn sciorradh 
cliathánach na rotha tosaigh?

Scaoil an luascaire.

Má tharlaíonn sciorradh cliathánach sna rothaí tosaigh scaoil an luasaire agus déan iarracht 
gan stiúradh go dtí go mbíonn ar a laghad beagán greama ag na boinn ar an mbóthar.

BW0137R

207



1

2

3

Céard ar cheart don tiománaí a dhéanamh má tharlaíonn sciorradh 
cliathánach na rotha cúil?

Cas an roth stiúrtha an bealach céanna ina bhfuil na rotha cúil ag dul.

Má tharlaíonn sciorradh cliathánach sna rothaí cúil cas an roth stiúrtha an bealach céanna 
ina bhfuil na rothaí cúil ag dul. Ba cheart é seo a dhéanamh diaidh ar ndiaidh, má dhéantar 
róstiúradh d’fhéadfadh an fheithicil sciorradh i malairt treo.

BW0138R

GNÍOMHÚ ÉIGEANDÁLA/ GNÍOMH CEARTAITHEACH

Conas ba cheart do thiománaí feithicil gan chóras coscánaithe 
frithghlasála (ABS) déileáil le sciorradh díreach sna rothaí tosaigh?

Brúigh agus scaoil an coscán coise ag eatraimh thapa.

Mura bhfuil ABS ar d’fheithicil agus má tharlaíonn sciorradh díreach sna rothaí tosaigh mar 
gheall ar choscánú, brúigh agus scaoil an coscán go tapa, arís is arís eile. Cabhróidh sé sin 
le haishchur ghreim na mbonn agus cuirfidh sé ar do chumas smacht a fháil ar an bhfeithicil 
arís.

BW0139RU19

Céard ar cheart don tiománaí a dhéanamh má phléascann bonn agus iad 
ar an mbóthar?

Brúigh an coscán go séimh leis an bhfeithicil a stopadh.

Má phléascann bonn ar d’fheithicil, beir greim láidir ar an roth stiúrtha, moilligh diaidh ar 
ndiaidh agus stop nuair a bhíonn sé sábháilte é sin a dhéanamh. Cas na soilse guaise ar siúl 
le rabhadh a thabhairt d’úsáideoirí bóthair eile agus athraigh an roth nó glaoigh ar dhuine 
le cuidiú leat.

BW0140R

Cén tionchar a bheadh ag pléascadh bonn tosaigh ar fheithicil?

Tarraingeofar an roth stiúrtha go taobh amháin.

Má phléascann bonn tosaigh ar an bhfeithicil atá á tiomáint agat, mothóidh tú an tionchar 
tríd an roth stiúrtha. Tarraingeoidh an roth i dtreo thaobh an bhoinn phléascaithe, de ghnáth.

BW0141RU19

Cén tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag pléascadh bonn cúil ar fheithicil?

D’fhéadfadh an fheithicil bogadh ó thaobh go taobh dá bharr.

Má phléascann bonn cúil ar an bhfeithicil atá á tiomáint agat, d’fhéadfadh an fheithicil 
bogadh ó thaobh go taobh, agus beidh tionchar aige seo ar chobhsaíocht na feithicle. 
Moilligh, tarraing isteach in áit shábháilte agus cuir na soilse guaise ar siúl. Athraigh an roth 
nó glaoigh ar chúnamh.

BW0142RU19
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GNÍOMHÚ ÉIGEANDÁLA/ GNÍOMH CEARTAITHEACH

Cad ba cheart don tiománaí a dhéanamh má theipeann ar an inneall go 
tobann agus é/í ag tiomáint?

Comharthaigh ar dtús agus ansin treoraigh an fheithicil go taobh an 

bhóthair.

Má theipeann ar inneall na feithicle agus tú ag tiomáint ní mór duit comharthú agus 
ansin an fheithicil a threorú go taobh an bhóthair. Cas na soilse guaise ar siúl agus téigh i 
dteagmháil leis an tseirbhís briste síos ábhartha chun cúnamh a fháil.

BW0143R

Cén éifeacht a bheadh aige ar chumhachtstiúradh hiodrálach dá 
dteipfeadh ar an inneall leis an trácht ag bogadh go mall.

Éireodh an stiúradh trom agus bheadh sé deacair é a oibriú.

Feidhmíonn cumhachtstiúradh hiodrálach de bharr pumpa, cuireann inneall na feithicle 
an pumpa seo i ngníomh. Má loiceann an t-inneall, teipeann ar an bpumpa agus éiríonn an 
stiúradh trom agus teastóidh iarracht i bhfad níos mó chun an roth a chasadh.

BW0144R

Nuair a bhíonn tiománaí ag tiomáint, síleann sé go bhféadfadh an carr 
atá ag teacht ina choinne tuairteáil isteach ina fheithicil. Céard ba cheart 
dó a dhéanamh?

Séid an bonnán chun aird an tiománaí eile a tharraingt air agus déan 

gníomhaíocht sheachantach.

Má tá feithicil ag teacht i do choinne romhat, déan gníomhaíocht sheachantach agus séid 
do bhonnán chun aird an tiománaí eile a tharraingt ort. Stop d’fheithicil láithreach.

BW0148RU19

Céard ba cheart do thiománaí a dhéanamh má fheiceann sé/sí guais 
roimhe/roimpi ar an mbóthar gan choinne?

Luasmhoilligh agus brúigh an coscán coise go láidir.

Chun d’fheithicil a stopadh i gcás éigeandála, brúigh an coscán coise go láidir agus coinnigh 
brúite é go dtí go stopann an fheithicil. An troitheán cráige a dhíbhrú díreach sula stopann 
tú.

BW0149RU19
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GNÍOMHÚ ÉIGEANDÁLA/ GNÍOMH CEARTAITHEACH

Nuair a bhíonn tiománaí ag tiomáint agus nuair a chaithfidh sé/sí 
stopadh go tobann, céard ba cheart dó/di a dhéanamh?

Brúigh an coscán coise go láidir.

Chun d’fheithicil a stopadh i gcás éigeandála, brúigh an coscán coise go láidir agus coinnigh 
brúite é go dtí go stopann an fheithicil. Díbhrúigh an troitheán cráige díreach sula stopann 
tú.

BW0150RU19

Más gá stopadh i gcás éigeandála, céard ba cheart do thiománaí a 
dhéanamh?

An coscán coise a bhrú go láidir.

Chun d’fheithicil a stopadh i gcás éigeandála, brúigh an coscán coise go láidir agus coinnigh 
brúite é go dtí go stopann an fheithicil. Díbhrúigh an troitheán cráige díreach sula stopann 
tú.

BW0151RU19

Más gá stopadh i gcás éigeandála, céard ba cheart do thiománaí a 
dhéanamh?

An coscán coise a bhrú go láidir.

Chun d’fheithicil a stopadh i gcás éigeandála, brúigh an coscán coise go láidir agus coinnigh 
brúite é go dtí go stopann an fheithicil. Díbhrúigh an troitheán cráige díreach sula stopann tú.

BW0152RU19

Céard ar cheart don tiománaí a dhéanamh ionas nach mbeidh gá leis stop 
éigeandála a dhéanamh.

Fad sábháilte a choinneáil idir tú féin agus an fheithicil os do chomhair.

Agus tú ag tiomáint sa trácht bí ag faire ar an mbóthar amach romhat agus coinnigh fad 
sábháilte ón bhfeithicil os do chomhair. Bain úsáid as an riail dhá shoicind leis an bhfad 
sábháilte ón bhfeithicil os do chomhair a mheas.

BW0153

Céard ar cheart don tiománaí a dhéanamh ionas nach mbeidh gá leis stop 
éigeandála a dhéanamh.

Féach ós do chomhair amach chomh fada agus is féidir leat.

Agus tú ag tiomáint sa trácht bí ag faire ar an mbóthar amach romhat agus coinnigh fad 
sábháilte ón bhfeithicil os do chomhair. Bain úsáid as an riail dhá shoicind leis an bhfad 
sábháilte ón bhfeithicil os do chomhair a mheas.

BW5
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Úsáideoirí Bóithre Leochaileacha » Rothaí

ÚSÁIDEOIRÍ BÓITHRE LEOCHAILEACHA » ROTHAÍ

Nuair atá sé beartaithe ag tiománaí casadh ar thaobh na láimhe clé ar 
acomhal gnóthach ar shráid cathrach agus má tá coisithe agus rothaithe 
sa limistéar, céard ba cheart don tiománaí a dhéanamh?

Bí ag faire amach le haghaidh rothaithe nó coisithe a d’fhéadfadh iarracht 

a dhéanamh an bóthar a thrasnú os comhair na feithicle.

Nuair a bhíonn tiománaí ag casadh ar chlé ar shráid cathrach ghnóthach, ba cheart dó aird 
ar leith a thabhairt ar úsáideoirí leochaileacha bóithre cosúil le coisithe, rothaithe agus 
gluaisrothaithe a d’fhéadfadh teacht amach ar an tsráid gan choinne agus nach gá go 
dtuigidís a bhfuil beartaithe ag an bhfeithicil a dhéanamh.

AMBW0538RU19

Úsáideoirí Bóithre Leochaileacha » Coisithe

Tagann tiománaí chomh fada le trasrian peileacánach ag a bhfuil solas 
gealánach ómrach. Tá coisí ar an mbóthar fós. Céard ba cheart don 
tiománaí a dhéanamh?

Fan go foighneach agus lig don choisí trasnú ar a luas féin.

Ní mór duit ceart slí a thabhairt do choisithe ag trasrian peileacánach nuair atá an solas 
ómrach ag splancáil.

CD0178RU19
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Cuid 2: Carranna, veaineanna éadroma, 
tarracóirí agus feithiclí oibre

Rialú Feithicle
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RIALÚ FEITHICLE » COBHSAÍOCHT FEITHICLÍ A RIALÚ

Cobhsaíocht feithiclí a rialú

Cén fáth ba cheart tarracóir a thiomáint níos moille ar dhromchlaí 
corracha bóthair?

Chun drochphreabhadh a sheachaint.

Ba cheart do thiománaithe tiomáint níos moille ar dhromchla corrach bóthair mar go 
bhféadfadh tarracóir a thiomáint ar luas a bheith mar bhonn leis an bhfeithicil nó an leantóir 
éirí neamhchobhsaí agus go mbeadh sé deacair an fheithicil nó an leantóir a choinneáil faoi 
smacht. Má tharlaíonn drochphreabadh, d’fhéadfadh go gcaillfeadh rothaí an tarracóra 
teagmháil leis an mbóthar, rud a mbeadh éifeacht dhiúltach aige ar an stiúradh agus ar an 
gcoscánú. 

BW0023RU19

Cén chineál fuaim a bhféadfá cruthú de bharr cúinneáil sciobtha.

Scréachaíl bhoinn.

Má thiomáineann tú timpeall cúinne rósciobtha tosóidh na boinn ag ardú ó dhromchla an 
bhóthair agus cruthófar scréachaíl dá bharr. Má leanann tú ort ag tiomáint mar sin, d’fhéadfá 
smacht ar an bhfeithicil a chailleadh.

BW0110

Rialuithe Príomhúla

Cén uair ba cheart an coscán láimhe a úsáid chun feithicil a stopadh?

Riamh, go hiondúil.

Go ginearálta, níor cheart an coscán láimhe a úsáid chun feithicil a stopadh riamh. 
D’fhéadfadh gur cleachtas contúirteach a bheadh ann, mar go bhféadfadh na rothaí cúil 
glasáil agus go bhféadfadh an fheithicil sciorradh ó smacht. Chomh maith leis sin, nuair a 
úsáidtear an coscán láimhe, ní lastar na cúlsoilse coscáin chun rabhadh a thabhairt don 
trácht taobh thiar. 

BW0024RU19
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Cén chontúirt a bhaineann leis an gcoscán láimhe (coscán páirceála) a 
úsáid nuair atá an fheithicil ag gluaiseacht?

D’fhéadfadh na rothaí glasáil agus d’fhéadfadh an fheithicil sciorradh dá 

bharr.

Seachas i gcás éigeandála, níor cheart an coscán láimhe (coscán páirceála) a úsáid riamh 
nuair atá an fheithicil ag gluaiseacht. D’fhéadfadh gur cleachtas contúirteach a bheadh ann, 
mar go bhféadfadh na rothaí cúil glasáil agus go bhféadfadh an fheithicil sciorradh ó smacht. 
Ina theannta sin, níl aon rabhadh á thabhairt don trácht taobh thiar ag na soilse coscáin. 

BW0025RU19

RIALÚ FEITHICLE » RIALUITHE PRÍOMHÚLA

Cé hiad na rothaí ar a n-oibríonn an coscán páirceála (coscán láimhe) de 
ghnáth?

Na rothaí cúil.

Sa chuid is mó d’fheithiclí, ní oibríonn an coscán láimhe ach ar na rothaí cúil. Is í an fheidhm 
atá ag an gcoscán páirceála (coscán láimhe) stop a chur leis an bhfeithicil ó bhogadh nuair 
an fheithicil páirceáilte nó stoptha ar chnoc. De ghnáth úsáideann tiománaithe an coscán 
páirceála nuair atá an fheithicil stoptha cheana féin agus níor cheart é a úsáid go ginearálta 
chun an fheithicil a stopadh. Tá sé níos tábhachtaí fós úsáid a bhaint as an gcoscán páirceála 
nuair a bhíonn tú páirceáilte ar chnoc nó nuair atá tú stoptha i bhfeithicil ina bhfuil tras-
seoladh uathoibríoch chun gluaiseacht a sheachaint. 

BW0079RU19

Cén modh tiomána a mholtar nuair a bhíonn feithicil ina bhfuil tras-
seoladh uathoibríoch á tiomáint?

Brúigh an luasaire agus an coscán leis an gcos dheas.

Nuair a bhíonn feithicil ina bhfuil tras-seoladh uathoibríoch á tiomáint, ba cheart do 
thiománaithe an chos dheas a úsáid chun an luasaire agus an coscán a bhrú, díreach mar 
a dhéantar i bhfeithiclí ina bhfuil giarbhosca láimhe. Go ginearálta, tá sé tábhachtach go 
seachnófaí úsáid a bhaint as an luasaire agus as an gcoscán ag an am céanna.

BW0081RU19

Cén éifeacht a bhíonn ann mura gcuirtear suíochán an tiománaí in 
oiriúint i gceart?

D’fhéadfadh sé moill a chur ar an tiománaí agus é ag iarraidh na fheithicil 

a stiúradh i gceart.

Sula dtosaíonn tú amach ar aistear, ba chóir duit suíomh tiomána oiriúnach agus compordach 
a thógáil trí shuíochán an tiomána a athrú go dtí suíomh inar féidir na rialaitheoirí go léir sa 
bhfeithicil a oibriú go héifeachtach.

BW0096R
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Cuid 2: Carranna, veaineanna éadroma, 
tarracóirí agus feithiclí oibre
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CÚRSAÍ TEICNIÚLA » CÓRAIS CHOSCÁNAITHE

Córais Choscánaithe
Go ginearálta, nuair a sháraítear cén t-ollmheáchan feithicle a chaithfear 
coscáin a fheistiú ar leantóir?

750 kg

Caithfear coscáin a fheistiú ar leantóir má sháraíonn a ollmheáchan feithicle 750 kg nó leath 
de mheáchan na feithicle tarraingthe.

BW0080RU19

Cúrsaí Teicniúla Bainteach le Sábháilteacht 
Bóithre
Le linn tiomána, cár cheart do thiománaí a chos chlé a leagan?

Ar an urlár nó ar thaca coise.

Nuair a bhíonn tiománaí ag tiomáint ba cheart dó a chos chlé a leagan ar an urlár nó ar thaca 
coise ach ní faoi na troitheáin. D’fhéadfadh sé sin a bheith mar bhonn le ham freagartha 
moillithe i gcás éigeandála. D’fhéadfadh go mbeadh cóstáil mar thoradh ar chos a leagan 
ar an troitheán, a d’fhéadfadh luas na feithicle a mhéadú trí thimpiste, nó damáiste a 
dhéanamh do mheicníocht na cráige.    

ABMW0711RU19

Ar mhótarbhealach, cathain ar cheart don tiománaí soilse guaise a 
úsáid?

Agus tú ag moilliú go tobann de bharr dainséir ós do chomhair.

Bain úsáid as soilse guaise le rabhadh a thabhairt d’úsáideoirí bóthair eile go bhfuil dainséar 
os a gcomhair amach. Mar shampla, féadfaidh tú na soilse guaise a úsáid chun rabhadh a 
thabhairt d’fheithiclí taobh thiar díot sna cúinsí seo a leanas:

 } Má bhíonn ort moilliú síos go géar – mar gheall ar bhrú tráchta ar an mbóthar romhat, 

mar shampla; nó 

 } Má tá d’fheithicil briste síos agus bac á chruthú aici, nó má tá tú stoptha ar an ngualainn 

chrua. 

Oibríonn soilse guaise go neamhspleách ó na soilse eile go léir ar fheithicil (ach amháin 
táscairí treo), agus ní bhíonn éifeacht ag a n-úsáid ar na soilse coscáin.

BW0071R
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CÚRSAÍ TEICNIÚLA » CÚRSAÍ TEICNIÚLA BAINTEACH LE SÁBHÁILTEACHT BÓITHRE

Céard ar cheart don tiománaí a dhéanamh má bhíonn aerbhac sa chóras 
breosla.

Ní mór an t-aer a sceitheadh ón gcóras breosla.

Féadfaidh aerbhac a bheith sa chóras breosla má ligeann tú don stór breosla éirí ró-íseal 
nó má bhíonn sceitheadh sa chóras. Ba chóir duit an fhadhb a réiteach roimh thiomáint. 
D’fhéadfadh an réiteach a bheith chomh simplí leis an gcóras breosla a sceitheadh chun an 
t-aer a scaoileadh amach.

BW0084R

Meicneoirí Feithicle

Tar éis roth a athrú ar fheithicil, cé acu de na rudaí seo a leanas ba cheart 
a sheiceáil i ndiaidh achair ghearr?

Teinne rothchnó.

Tar éis roth ar fheithicil a athrú, seiceáil teinne na rothchnónna nó na stodaí ar an roth ionaid 
i ndiaidh tiomáint ar feadh achair ghearr lena chinntiú go bhfuil siad feistithe go daingean. 
Má tá amhras ort, faigh comhairle ó dhuine inniúil. 

ABMW26U19

Faoi cén chúinsí a bhféadfar boinn chrosdualacha agus boinn gha-
dhualacha a chuir ar fheithicil?

Nuair a chuirtear gach cineál roth ar acastóir éagsúil.

De ghnáth, ba chóir duit an cineál céanna boinn a shuiteáil timpeall na feithicle go léir. Más 
gá duit meascán de bhoinn chrosdualacha agus boinn gha-dhualacha a shuiteáil, áfach, ba 
chóir do na boinn ar acastóir ar bith a bheith den chineál céanna.

BW0092R
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CÚRSAÍ DLÍ/RIALACHA AN BHÓTHAIR » CEADÚNÚ

Ceadúnú
Cad iad na cúinsí inar féidir paisinéir cúlóige a bheith á iompar ag 
sealbhóir ceadúnais foghlaimeora gluaisrothair?

Ní cheadaítear é faoi thoscaí ar bith.

Tá sé in aghaidh an dlí do shealbhóir ceadúnais foghlaimeora gluaisrothair paisinéir cúlóige 
a iompar ag am ar bith. Mar úsáideoirí soghonta bóthair, ní mór nach n-iompraíonn 
gluaisrothaithe paisinéir cúlóige go dtí go bhfuil a dtraenáil bhunúsách thosaigh curtha i 
gcrích acu, an tastáil phractiúil tiomána bainte amach acu agus a gceadúnas iomlán tiomána 
faighte acu i gcomhair an chatagóra gluaisrothair in úsaid.

AM0186RU19

Cad é an t-uastoilleadh ciúbach innill gluaisrothair atá ceadaithe do 
shealbhóir ceadúnais tiomána de chatagóir A1 a thiomáint?

125cc.

Tá sealbhóir ceadúnais tiomána de chatagóir A1 teoranta chun gluaisrothaithe a thiomáint 
nach bhfuil níos mó ná 125cc. Tá sé seo i dteannta aon teorainneacha maidir le cumhacht 
ineill agus coimheas cumhachta le meáchan.

AM0187RU19

Cad í an uaschumhacht cheadaithe d’innill gluaisrothair i gcás duine atá i 
seilbh láncheadúnais tiomána de chatagóir A?

11 cileavata.

Déantar sealbhóir ceadúnais tiomána de chatagóir A a shrianadh do ghluaisrothair a bhfuil 
uas-aschur cumhachta innill de 11 chileavata acu. Tá sé seo i dteannta aon teorainneacha 
maidir le toilleadh ciúbach agus coimheas cumhachta le meáchan.

AM0194U19

Faoi cén chúinsí a cheadaítear do leanbh gluaisrothar a thiomáint in áit 
phoiblí?

Ní féidir riamh.

Is é 16 bliana an aois is lú gur féidir gluaisrothar a thiomáint in áit phoiblí. Ní féidir ceadúnas 
foghlaimeora gluaisrothair a eisiúint do dhuine ar bith faoin aois sin.

AM0195R

Doiciméid Riachtanacha
Cén dóigh ar chóir L-phláta a chomhshuí?

L dearg ar chúlra bán.

Ba chóir L-phlátaí a thaispeáint ar an tosach agus ar gcúl. Ba chóir L dearg ar chúlra bán a 
bheith ann agus níor chóir dóibh a bheith níos lú ná 15cm ar airde agus ba chóir imeall 2cm 
ar a laghad a bheith orthu. Ní mór do ghluaisrothaí foghlaimeora bibe buí a chaitheamh agus 
L-phlátaí a thaispeáint ar an tosach agus ar gcúl. Níor chóir do na L-phlátaí a bheith níos lú ná 
15cm ar airde ar chúlra bán.

ABMW0569R
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COMHARTHAÍ RIALÁLA AGUS COMHARTHAÍ MÓTARBHEALAÍ

Comharthaí Rialála agus Comharthaí 
Mótarbhealaí

Cad é a chiallaíonn an comhartha seo?
Sraith uchtóg nó log romhat.

Tugann an comhartha seo rabhadh luath duit go bhfuil sraith uchtóg nó 
log romhat. Ba chóir do luas a laghdú de réir mar is gá.

ABMW0001

Cad é a chiallaíonn an comhartha seo?
Achar sleamhain den bhóthar romhat.

Tugann an comhartha seo rabhadh luath duit go bhfuil contúirt ann go 
bhféadfá sciorradh mar gheall ar dhromchla bóthair éiginnte romhat.

ABMW0002R

Cad é a chiallaíonn an comhartha seo?
Cosc ar chasadh ar dheis.

ABMW0015R

Cad é a chiallaíonn an comhartha seo?
Cosc ar pháirceáil.

Cuireann an comhartha seo in iúl duit go bhfuil cosc ar pháirceáil ar 
cheachtar treo.

ABMW0026

Cad é a chiallaíonn an comhartha seo?
Tá 100 méadar idir seo agus an chéad bhealach amach 
eile.

Insíonn na comharthaí eolais mótarbhealaigh seo duit go bhfuil an 
chéad bhealach amach eile ón mótarbhealach 300, 200 agus 100 
méadar romhat faoi seach.

ABMW0114R

Bíonn an comhartha seo ar taispeáint ag acomhal nuair nach mbíonn 
cead agat casadh ar dheis
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CÚRSAÍ DLÍ/RIALACHA AN BHÓTHAIR » RIALAITHEOIRÍ TRÁCHTA » SOILSE TRACHTACOMHARTHAÍ RIALÁLA AGUS COMHARTHAÍ MÓTARBHEALAÍ

Rialaitheoirí tráchta » Soilse trachta
Cad a chiallaíonn an trácht éadroim seo?
Tá cead ag an tiománaí leanúint leis i dtreo na saighde 
glaise má tá an bealach roimhe saor ó thrácht.

Ciallaíonn saighead uaine (scagsholas) go bhfuil cead ag an trácht 
leanúint leis i dtreo na saighde uaine sa chás go bhfuil sé sábháilte é 
sin a dhéanamh.

ABMW0174R

Cad a chiallaíonn an trácht éadroim seo?
Ní mór do thrácht stopadh ag an solas tráchta.

Is ionann solas dearg agus STOP. Níl cead agat dul níos faide ná an líne 
stop nó (mura bhfuil líne stop ann) níos faide ná an solas féin.

ABMW0176R

Cé acu úsáideoirí bóithre nach mór dóibh bheith in oiriúint le soilse 
tráchta (soilse coisithe san áireamh)?

Úsáideoirí bóithre uile.

Mar úsáideoirí bóthair, ní mór do choisithe cloí le rialaithe tráchta. 

Ba chóir go mbeadh tiománaithe ar an eolas gur féidir le soilse tráchta agus soilse coisithe 
a bheith ceangailte le chéile ag acomhal agus ba chóir dóibh cúram agus tuiscint a léiriú do 
choisithe.

ABMW0205R
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Comharthaí Tráchta » Comharthaí 
Rabhaidh / Comharthaí Bóthair

Cad é a chiallaíonn an comhartha seo?
Cloichíní scaoilte ar an mbóthar.

Tugann an comhartha oibreacha bóthar seo rabhadh duit go bhfuil 
dromchla nua ar an mbóthar romhat agus go bhféadfadh cloichíní 
scaoilte a bheith air. Ba chóir duit do luas a mhoilliú agus tú ag tiomáint 
tríd an limistéar seo mar d’fhéadfadh cloichíní scaoilte dul i bhfeidhm ar 
ghreim d’fheithicle ar an mbóthar agus ar a coscánú.

ABMW6

Sonraíochtaí Feithicle
Cad é an t-íoschumas innill is gá a bheith i ngluaisrothar le bheith in ann 
taisteal ar mhótarbhealach?

50cc

Le taisteal ar mhótarbhealach, ní mór cumas innill 50 cc nó níos mó a bheith ag gluaisrothar 
agus é bheith in ann taisteal ag 50 km/uair ar a laghad.

AM0204U19

COMHARTHAÍ RABHAIDH / COMHARTHAÍ BÓTHAIR
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RIOSCA A BHAINISTIÚ » FÓRSAÍ ATÁ AG GNÍOMHÚ AR AN BHFEITHICIL

Fórsaí atá ag gníomhú ar an bhfeithicil
Cén éifeacht atá ag carr cliathánach ar achar stoptha gluaisrothair?

Méadaíonn sé an t-achar stoptha, go háirithe ag dul síos le fána.

Ba cheart do ghluaisrothaithe a bhfuil carr cliathánach in úsáid acu breis achair stoptha a 
fhágáil ná mar a fhágann siad nuair a bhíonn siad ag tiomáint gan carr cliathánach, mar go 
méadaíonn meáchan breise an chairr chliathánaigh an t-achar stoptha, go háirithe ag dul síos 
le fána.

AM0140RU19

Teagmhais agus Imbhuailtí

Céard ba cheart do ghluaisrothaí a dhéanamh sa chás go dtarlaíonn 
sciorradh cliathánach sa roth tosaigh?

Stiúir sa treo céanna ina bhfuil an gluaisrothar ag dul agus scaoil leis an 

scóig.

Sa chás go dtarlaíonn sciorradh cliathánach sa roth tosaigh, ba cheart do ghluaisrothaithe 
stiúradh i dtreo an sciorrtha agus scaoileadh leis an scóig. Tarlaíonn sciorrthaí nuair a 
athraítear luas nó treo go tobann agus nuair nach féidir le boinn greim a choinneáil ar an 
mbóthar. Laghdaigh an baol sciorrtha tríd an luas a chur in oiriúint do na coinníollacha agus 
oibriú géar na rialtán a sheachaint.  

AM0018RU19

Céard iad na himthosca inar cheart an lasc scoite innill a úsáid?

I gcás éigeandála.

Níor cheart do ghluaisrothaithe an lasc scoite innill a úsáid ach amháin i gcás éigeandála, 
tar éis imbhuailte nó titime, mar shampla. Tá sé tábhachtach an lasc a sheiceáil go 
tréimhsiúil agus a chinntiú go bhfuil sí ag obair i gceart.

AM0037RU19

Céard iad na soilse ba cheart a bheith le feiceáil ar ghluaisrothar má tá 
cliste air san oíche ar bhóthar neamhlasta?

Solas bán chun tosaigh agus solas dearg ar chúl.

Má bhíonn gluaisrothar páirceáilte/cliste ar bhóthar neamhlasta san oíche, d’fhéadfaí 
contúirt a chruthú d’úsáideoirí eile bóthair. Tá an gluaisrothaí freagrach as a chinntiú go 
mbíonn a ghluaisrothar le feiceáil, mar sin ba cheart dó soilse páirceála a fheithicle a chasadh 
air (bán chun tosaigh agus dearg ar chúl). Ar fhormhór na ngluaisrothar, is féidir é seo a 
dhéanamh tríd an eochair a chasadh cniog eile thar an suíomh glasála ar an lasc adhainte, 
agus is féidir an eochair a bhaint amach ansin.

AM0181RU19
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RIOSCA A BHAINISTIÚ » SOILSE

Soilse
Ar mhaithe le sábháilteacht ar bhóithre, céard ba cheart a choinneáil 
glan ar ghluaisrothar?

Ceannsolas.

Tá gluaisrothaithe freagrach as a chinntiú go bhfuil dea-bhail ar a ngluaisrothair. Má 
choinnítear na soilse (tosaigh agus cúil), frithchaiteoirí agus uimhirphláta glan, beidh 
radharc níos fearr acu agus beidh siad níos feiceálaí d’úsáideoirí eile bóithre.

AM0031RU19

Ar mhaithe le sábháilteacht ar bhóithre, céard ba cheart a choinneáil 
glan ar ghluaisrothar?

Soilse cúil.

Tá gluaisrothaithe freagrach as a chinntiú go bhfuil dea-bhail ar a ngluaisrothair. Má 
choinnítear na soilse (tosaigh agus cúil), frithchaiteoirí agus uimhirphláta glan, beidh 
radharc níos fearr acu agus beidh siad níos feiceálaí d’úsáideoirí eile bóithre.

AM0032RU19

Éadaí Cosanta
Cén caighdeán ba cheart do ghluaisrothaí a chinntiú atá á chomhlíonadh 
ag a threalamh cosanta?

Comhartha CE an Chaighdeáin Eorpaigh.

Ba cheart do ghluaisrothaí éadaí oiriúnacha a chaitheamh i gcónaí mar aon le clogad nuair 
a bhíonn gluaisrothar á thiomáint. Ba cheart go mbeadh éadaí cosanta pearsanta deartha 
chun duine a chosaint ó imbhualadh agus briseadh cnis agus ó choinníollacha drochaimsire. 
Cinntigh go bhfuil d’éadaí/trealamh gluaisrothair a chuireann in iúl go bhfuil sé in ann tú a 
chosaint marcáilte le Comhartha CE an Chaighdeáin Eorpaigh nó a choibhéis. Ba cheart do 
ghluaisrothaithe seaicéad fluaraiseach agus frithchaiteach a chaitheamh i gcónaí ionas go 
mbeidh sé níos sofheicthe ag úsáideoirí eile bóithre.

AM0002RU19

Cén uair ba cheart do ghluaisrothaí éadaí cosanta sofheicthe a 
chaitheamh?

An t-am ar fad.

Ba cheart do ghluaisrothaithe éadaí oiriúnacha sofheicthe a chaitheamh i gcónaí mar aon 
le clogad nuair a bhíonn gluaisrothar á thiomáint. Tá éadaí cosanta sofheicthe deartha lena 
chinntiú go mbeidh gluaisrothaithe níos sofheicthe ag úsáideoirí eile bóithre agus chun iad 
a chosaint ó choinníollacha drochaimsire. Ina theannta sin, is féidir le héadaí cosanta cabhrú 
le duine a chosaint ó ghortú i gcás tuairte nó titime. Tá tuilleadh comhairle le fáil i rannóg 
16 de Rialacha an Bhóthair.

AM0003RU19
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Céard ba cheart do ghluaisrothaí a dhéanamh chun a chosa agus a 
ghéaga íochtair a chosaint le linn dó a bheith ag tiomáint?

Buataisí cosanta a chaitheamh.

Ba cheart do ghluaisrothaithe buataisí sábháilte agus treisithe a chaitheamh ar gach aistear. 
Ní thugann bróga, cuaráin, nó bróga reatha dóthain cosanta ón aimsir nó tacaíocht i gcás 
tuairte nó titime. Ba cheart go mbeadh buataisí sách ard chun do lorgaí agus do rúitíní a 
chosaint. Tá tuilleadh comhairle le fáil i rannóg 16 de Rialacha an Bhóthair. 

AM0004RU19

Céard é an phríomhaidhm atá le lámhainní gluaisrothair a chaitheamh 
nuair a bhíonn gluaisrothar á thiomáint?

Lámha an ghluaisrothaí a chosaint má thiteann sé.

Ba cheart do ghluaisrothaithe lámhainní cearta gluaisrothair a chaitheamh ar gach aistear. 
Cabhróidh siad chun lámha a chosaint ó ghortú sa chás go dtarlaíonn imbhualadh nó 
titim agus i rith droch-choinníollacha aimsire. Roghnaigh lámhainní a thugann an méid is 
mó cosanta gan cur isteach ar chumas an ghluaisrothaí na rialtáin a úsáid go héasca. Tá 
tuilleadh eolais faoi éadaí cosanta le fáil i rannóg 16 de Rialacha an Bhóthair. 

AM0005RU19

Cén chaoi ba cheart do ghluaisrothaí a shúile a chosaint nuair a bhíonn 
gluaisrothar á thiomáint?

Trí chlogad ar a bhfuil scáthlán nó spéaclaí cosanta a chaitheamh.

Ba cheart do ghluaisrothaithe súilchosaint a chaitheamh i gcónaí. Tá scáthlán insocraithe 
ar fhormhór na gclogad chun na súile a chosaint ón ngaoth, báisteach, scealpóga cloiche, 
cuileanna agus feithidí. Mura bhfuil scáthlán ar an gclogad, ba cheart do ghluaisrothaithe 
spéaclaí cosanta a chaitheamh.

AM0007RU19

Cén uair a cheadaítear gluaisrothar nó móipéid a thiomáint ar bhóthar 
poiblí, gan chlogad?

Ní cheadaítear riamh é.

De réir an dlí caithfidh gluaisrothaithe clogad cuí gluaisrothair a chaitheamh nuair a bhíonn 
móipéid nó gluaisrothar á thiomáint in áit phoiblí. Ba cheart go mbeadh caighdeáin AE á 
gcomhlíonadh ag an gclogad agus go mbeadh sé feistithe go sábháilte. Tabhair faoi deara, 
go bhfuil sé in aghaidh an dlí clogad nach bhfuil feistithe a chaitheamh nuair a bhíonn 
gluaisrothar á thiomáint. Ní bheidh clogad neamhfheistithe go hiomlán éifeachtach i gcás 
tuairte, agus go deimhin d’fhéadfadh go ndéanfadh sé níos mó damáiste.

AM0008RU19
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Céard ba cheart do ghluaisrothaí a dhéanamh lena chinntiú go mbeidh sé 
le feiceáil ag úsáideoirí eile bóithre?

Caith ábhar frithchaiteach agus fluaraiseach.

Ba cheart do ghluaisrothaithe iarracht a dhéanamh i gcónaí a chinntiú go bhfuil a fhios ag 
úsáideoirí eile bóithre go bhfuil siad ar an mbóthar.  Is féidir infheictheacht a fheabhsú trí 
éadaí sofheicthe a chaitheamh agus an ceannsolas/na ceannsoilse a chasadh air i gcónaí.

AM0167RU19

Sábháilteacht Feithicle agus Seiceáil 
Teicniúla

Cén leacht atá le fáil sa taiscumar seo?

Leacht coscán.

Is iondúil go bhfuil taiscumar tosaigh an leachta coscán 
feistithe ar an hanla ar dheis ar ghluaisrothair nua-
aimseartha a bhfuil coscáin hiodrálacha iontu. D’fhéadfadh 
gur coimeádán trédhearcach nó coimeádán le gloine 
amhairc a bheadh sa taiscumar ionas gur féidir an leibhéal 
leachta a sheiceáil. Ba cheart do ghluaisrothaithe é seo 
a sheiceáil go rialta nuair atá an gluaisrothar ingearach 
ar dhromchla comhréidh. Beidh éifeacht shuntasach ag 
leibhéal íseal leacht coscán ar oibriú sábháilte an chórais 
choscánaithe.

AM0014RU19

Céard ba cheart a sheiceáil nuair atá an slabhra tiomána á oiriúnú?

Ailíniú na rothaí.

Nuair a bhíonn an slabhra tiomána á oiriúnú, cinntigh go bhfuil an roth cúil ailínithe i 
gceart. Mura ndéantar é sin d’fhéadfadh go mbeadh an bonn á chaitheamh roimh am agus 
beidh tionchar aige ar láimhseáil an rothair, go háirithe nuair a bhíonn coirnéil á gcasadh.

AM0027RU19
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Céard é an íosteorainn dhlíthiúil maidir le doimhneacht tráchta boinn le 
haghaidh gluaisrothar?

1.0 milliméadar.

Is é 1mm an t-íosteorainn maidir le doimhneacht tráchta boinn le haghaidh gluaisrothar. 
Tá sé inmholta, an bonn a athrú sula mbíonn sé chomh híseal sin chun an greim bóthair a 
fheabhsú, go háirithe in aimsir fhliuch. Bíonn táscaire caithimh ar roinnt bonn san eitre lena 
thaispeáint go bhfuil an bonn ag druidim leis an íoscheanglas dlíthiúil.

AM0041RU19

Ar mhaithe le sábháilteacht ar bhóithre, céard ba cheart a choinneáil 
glan ar ghluaisrothar?

Uimhirphláta.

Tá gluaisrothaithe freagrach as a chinntiú go bhfuil dea-bhail ar a ngluaisrothair. Má 
choinnítear na soilse (tosaigh agus cúil), frithchaiteoirí, agus an uimhirphláta glan beidh 
úsáideoirí eile bóithre in ann tú a fheiceáil níos fearr. De réir an dlí, ba cheart go mbeadh 
uimhirphlátaí infheicthe i gcónaí.

AM2U19

Cén éifeacht a d’fhéadfadh a bheith ag ailíniú mícheart an bhoinn chúil 
ar ghluaisrothar?

Ró-ídiú na mbonn.

Mura ndéantar ailíniú cheart an na bonn, is é seo nuair nach leanann an roth cúil líne 
chéanna an rotha tosaigh. D’fhéadfaí go mbeadh sé ina chúis le caitheamh iomarach ar an 
mbonn a bhfuil cumas laghaithe stoptha, míchobhsaíocht gluaisrothair agus láimhseáil níos 
deacra de thoradh air.

AM3U19
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Cuid 3: Gluaisrothair agus móipéidí

Tiomáint Shábháilte agus 
fhreagrach ar bhonn 
sóisialta
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TIOMÁINT AIRDEALLAÍ AGUS TUISCEANNA

Tiomáint Airdeallaí agus tuisceanna
Céard ba cheart do ghluaisrothaí a bheith san airdeall air nuair a bhíonn 
sé ag taisteal ar dhébhealach?

D’fhéadfadh feithiclí eile lána a athrú gan a gcaochspotaí a sheiceáil.

Le linn tiomána ar dhébhealach, ba cheart do ghluaisrothaithe féachaint ar an mbóthar 
rompu agus a bheith réidh don fhéidearthacht go bhféadfadh trácht eile lána a athrú go tapa 
gan breathnú thart mar is cuí nó gan rabhadh cuí a thabhairt.

AM0161RU19

Ag teacht ón bhfeithicil nó ag teacht uirthi 
nó ag tuirlingt

Cad ba cheart do ghluaisrothaí a dhéanamh díreach roimh thuirling ó 
ghluaisrothar?

Breathnú siar le cinntiú go bhfuil sé sábháilte.

Is é an gníomh deiridh ba cheart do ghluaisrothaí a dheánamh roimh thuirlingt ná breathnú 
siad le seiceáil maidir le úsáideoirí eile bóthair agus le cinntiú go bhfuil sé sábhailte chun 
tuirlingt. De gnáth, ba cheart dóibh tuirlingt ar an neastaobh (taobh ar chlé), amach ón 
trácht.

AM0201U19

Cad is ceart do ghluaisrothaí a dhéanamh sula dtuirlingíonn paisinéir de 
ghluaisrothar?

Breathnú siar le cinntiú go bhfuil sé sábháilte.

Is é an gníomh deiridh ba cheart do ghluaisrothaí a dheánamh sula dtuirlingíonn sé/sí féin 
ná a p(h)aisinéir ón ngluaisrothar ná breathnú siad le seiceáil maidir le úsáideoirí eile bóthair 
agus le cinntiú go bhfuil sé sábhailte chun tuirlingt. De gnáth, ba cheart dóibh tuirlingt ar an 
neastaobh (taobh ar chlé), amach ón trácht.

AM0203U19
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Cén fáth ba cheart do ghluaisrothaí tuirlingt de ghluaisrothar ar thaobh 
na láimhe clé?

Mar nach mbíonn an taobh sin gar don trácht a bhíonn ag dul thar bráid 

go hiondúil.

Ar mhaithe le do shábháilteacht, ba cheart duit i gcónaí tuirlingt de ghluaisrothar ar thaobh 
na láimhe clé mar gurb é sin an taobh nach bhfuil in aice leis an trácht atá ag dul thar bráid.

RSA01012U19

Cé atá freagrach as a chinntiú go bhfuil clogad feistithe i gceart á 
chaitheamh ag paisinéir cúlóige le linn dó/di a bheith ag taisteal ar 
ghluaisrothar?

Mar nach mbíonn an taobh sin gar don trácht a bhíonn ag dul thar bráid 

go hiondúil.

Is é an gluaisrothaí atá freagrach as a chinntiú go bhfuil clogad feistithe i gceart á 
chaitheamh ag an bpaisinéir.

RSA01014

Réamhghabháil agus Frithghníomhartha
Cad is ceart do thiománaí a bhíonn ag 
taisteal laistiar den bhfeithicil seo a 
dhéanamh?

Luas a laghdú agus ullmhú le haghaidh 

stopadh.

Ba chóir duit an bóthar romhat a léamh i gcónaí agus a bheith réidh le freagairt do chúinse 
tráchta ar bith.

ABMW0255R

Nuair a bhíonn tiománaí ag acomhal ina bhfuil infheictheacht fíor-
theoranta, cad is ceart don tiománaí a dhéanamh?

Bogadh amach go fíorchúramach, ag faire amach go cúramach ar dheis 

agus ar clé.

Nuair a bhíonn do radharc faoi bhac ag acomhal, is ceart duit bogadh go cúramach go hionad 
ina mbeidh radharc agat, gan cur isteach ar úsáideoirí bóthair eile. Is ceart duit an staid a 
mheas ansin roimh dhul ar aghaidh.

ABMW0345R
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RÉAMHGHABHÁIL AGUS FRITHGHNÍOMHARTHA

Céard ba cheart do rothaí a bheith san airdeall air nuair a bhíonn 
marcanna bóthair ar nós línte nó saigheada á dtrasnú?

Laghdaítear greim na mbonn.

Ag tiomáint ar 2 bhonn, ní mór do rothaithe a bheith san airdeall i gcónaí ar neamhrialtachtaí 
nó fadhbanna eile ar dhromchla an bhóthair. D’fhéadfadh go n-áireofaí anseo na marcanna 
bóthair ar fad.

ABMW0464RU19

Cathain atá sé cuí do ghluaisrothaí suíomh neastaobh a ghlacadh?

Agus é/í ag druidim le cor ar thaobh na láimhe deise, chun radharc luath a 

fháil ar an mbóthar os a c(h)omhair.

Agus tú ag druidim le cor deisil, féadfaidh tú suíomh a ghlacadh i dtreo taoibh clé an lána, 
chun radharc níos fearr den bhóthar romhat a fháil. Bheadh feidhm aige seo de ghnáth 
taobh amuigh de cheantair luasteorainneacha áirithe.

AM0073RU19

Cén buntáiste a bhaineann le bheith sa suíomh ceart agus tú ag dul 
timpeall ar chor?

Ligeann sé duit radharc níos fearr a fháil ar an mbóthar romhat.

Is é an buntáiste a bhaineann leis an suíomh ceart a aimsiú agus tú ag dul ar chor ná go 
dtugann sé radharc luath duit ar an mbóthar romhat tríd an gcor. Ar chora clé bíonn spás 
breise ó chontúirtí ar thaobh an bhóthair, agus ar chora ar thaobh na láimhe deise tugann 
sé sábháilteacht sa bhreis ar thrácht atá ag teacht i do threo.

AM0085RU19

Conas ba cheart do ghluaisrothaí déine coir a mheas?

Aird a thabhairt ar chomharthaí atá le feiceáil roimh an gcor.

Bíonn an chuid is mó de chora agus de choirnéil marcáilte le comharthaí foláirimh buí. 
Nuair a shroicheann tú an cor, bí airdeallach ar an bpointe ag a mbuaileann ciumhais an 
neastaoibh agus an chiumhais chlé le chéile, agus tabhair aird ar an athrú a thagann ar an 
bpointe seo nuair a bhíonn tú ag tiomáint tríd an gcor. Tugann sé seo an deis duit déine an 
choir a mheas agus do luas a oiriúnú dá réir.

AM0089RU19
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Céard ba cheart do ghluaisrothaí a dhéanamh má tá feithicil earraí troma 
á leanúint aige agus má tharraingíonn carr atá ag scoitheadh isteach sa 
bhearna eatarthu agus an fheithicil rompu?

Fan siar ionas go mbeidh bearna shábháilte ann arís.

Ba cheart do ghluaisrothaithe a chinntiú i gcónaí go bhfuil achar sábháilte eatarthu agus na 
feithiclí rompu. Má scoitheann feithicil eile thú agus má tharraingíonn sí isteach sa bhearna 
seo, ba cheart duit moilliú agus a chinntiú go bhfuil bearna shábháilte idir tú féin agus an 
fheithicil romhat. I ngnáthchoinníollacha ba cheart gurb é an riail dhá shoicind a bheadh 
i gceist, in aimsir fhliuch agus i ndroch-choinníollacha aimsire ba cheart do ghluaisrothaí 
bearna ceithre shoicind ar a laghad a fhágáil idir é féin agus an fheithicil roimhe.  Nuair a 
bhíonn sneachta nó oighear ar na bóithre, ba cheart é seo a mhéadú go dtí deich n-uaire an 
ghnáthfhad.

AM0128RU19

Cé acu seo a bhíonn éifeacht acu ar an bhfad stoptha?

Luas an ghluaisrothair.

Bíonn éifeacht ag luas ar fhad stoptha gluaisrothair. Go ginearálta, molann an ÚSB pleánail i 
gcomhair fad stoptha íosta de 25 meadar i gconníollacht tirime, ach méadaíonn sé sin go 70 
meadar nó níos mó ag 100km/uair.

AM0139RU19

Cad é an gnáthfhad stoptha ag carr nó gluaisrothar ag taisteal ar bhóthar 
tirim ag 80 km/u?

53 méadar.

Nuair a bhítear ag taisteal ar luas 80 km/uair i gcúinsí maithe tirime, is é 53 méadar an 
fad stoptha. Is ionann é seo agus 15 mhéadar d’fhad freagartha agus 38 méadar d’fhad 
coscánaithe.

AM0141R

Cé acu díobh seo a leanas a bhfuil éifeacht acu ar achar stoptha?

Am freagartha.

Is ionann an t-achar stoptha agus suim an achair fhreagartha agus an achair choscánaithe le 
chéile. Is ionann an t-am freagartha agus an méid ama a thógann sé a thuiscint go bhfuil guais 
ann agus freagairt don ghuais sin. Cuir an coscán i bhfeidhm, mar shampla. D’fhéadfadh go 
mbeadh éifeacht dhiúltach ag aois, alcól, drugaí, tuirse, staid sláinte agus staid meabhrach ar 
am freagartha.

AM0143RU19
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Cad iad na nithe ar leith is ceart do ghluaisrothaí a bheith ag faire amach 
dóibh agus é/í ag druidim le hacomhal as a bhfuil feithicil ag teacht?

Is féidir nach bhfaca tiománaí na feithicle atá ag teach amach an 

gluaisrothaí.

Baineann guaiseanna ar leith le hacomhail do ghluaisrothaithe de bharr a bpróifíle cúnga. Tá 
siad níos deacra le feiceáil dá bharr, agus mar sin, ba cheart a bheith airdealla ag druidim le 
hachomhail. Ina theannta sin, ní bhíonn roinnt mhaith tiománaithe ag faire amach i gceart 
nuair a bhíonn siad ag teacht amach ó thaobh-bhóthar agus d’fhéadfaí go dteipfeadh orthu 
gluaisrothaí a thabhairt faoi deara. Is ceart duit é seo a bheith ar intinn agat agus tú ag 
druidim le hacomhail le taobh-bhóithre. Ba cheart dóibh a n-infheictheacht féin a fheabhsú trí 
éadaí sofheicthe iomlan a chaitheamh agus na ceannsoilse a bheith ar siúl i gcónaí.

AM0160RU19

Céard ba cheart do ghluaisrothaí a bheith san airdeall air go háirithe 
nuair a bhíonn trucail mhór nó bus á leanúint?

B’fhéidir nach bhfeicfeadh feithiclí atá ag teacht as taobh-bhóithre an 

gluaisrothar taobh thiar den fheithicil níos mó.

Le linn a bheith ar ghluaisrothar taobh thiar de thrucail mhór nó bus, ní bheidh 
gluaisrothaithe le feiceáil go héasca ag tiománaithe atá ag teacht ó thaobh-bhóithre. Bí 
airdeallach ar an mbóthar romhat i gcónaí agus fág neart spáis idir do ghluaisrothar agus 
an fheithicil romhat.  Ba cheart do ghluaisrothaithe é sin a chur san áireamh agus fanacht i 
bhfad siar nuair a bhíonn siad ag druidim le hacomhail le taobh-bhóithre. Ba cheart dóibh a 
n-infheictheacht féin a fheabhsú trí éadaí sofheicthe a chaitheamh agus an ceannsolas/na 
ceannsoilse a chasadh air i gcónaí.

AM0162RU19

Céard ba cheart do ghluaisrothaí a dhéanamh nuair a bhíonn sé ag 
taisteal ar phríomhbhóthar le trácht ag teacht amach as taobh-bhóithre 
nach mbeadh in ann an gluaisrothar a fheiceáil?

Féach romhat agus coinnigh súil ar an mbóthar.

Le linn a bheith ag taisteal feadh bóthair ar a bhfuil go leor acomhal agus trácht ag teacht 
amach, ba cheart do Ghluaisrothaithe súil a choinneáil ar an mbóthar rompu, agus a bheith 
réidh chun freagairt d’aon fheithicil a d’fhéadfadh casadh isteach ina mbealach. Cuir do luas 
in oiriúint don bhóthar agus do na coinníollacha tráchta i gcónaí.

AM0176RU19
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Agus tú ag tiomáint ar phríomhbhóthar feiceann gluaisrothaí feithicil 
ag teacht amach as taobh-bhóthar isteach ina threo. Cad is ceart don 
tiománaí a dhéanamh?

Moilliú agus a bheith réidh le stopadh.

Agus iad ag tiomáint ar bhóthar agus feithicil ag teacht amach as taobh-bhóthar isteach 
ina dtreo ba cheart do ghluaisrothaithe moilliú agus a bheith réidh le stopadh. Ba cheart 
do ghluaisrothaithe iarracht a dhéanamh an bóthar romhpu a léamh agus a bheith réidh le 
freagairt d’aon fheithicil a chasann isteach ina dtreo.

AM0177RU19

RÉAMHGHABHÁIL AGUS FRITHGHNÍOMHARTHA

Cad iad na rudaí ar leith is ceart do ghluaisrothaí a bheith ag faire amach 
dóibh agus iad ag druidim le taobh-bhóthar?

B’fhéidir nach bhfeicfidh tiománaithe feithiclí éigeandála an gluaisrothaí.

Mar úsáideoir bóthair soghonta, ba chóir do ghluaisrothaí a bheith ar a (h)airdeall go háirithe 
agus ag teacht i dtreo taobh-bhóithre de bhrí go bhféadfadh sé tarlú nach bhfeicfeadh 
tiománaithe feithiclí ag teacht chun cinn tú. Má tá amhras ann moilligh agus déan iarracht 
breathnú sa tsúil ar an tiománaí eile.  Ba chóir duit tiomáint go cosantach i gcónaí agus a 
bheith ullamh le stopadh más gá.

AM23U19

Conas is ceart do ghluaisrothaí tabhairt faoi chor ar an mbóthar?

Sa suíomh ceart.

Agus tú ag druidim le cor ba cheart an suíomh ceart ar an mbóthar a ghlacadh, do luas a 
choigeartú agus an giar is oiriúnaí don luas sin a roghnú. Ag dul trí chor, ba cheart duit do 
líne a choinneáil ar luas seasta, d’fhonn cobhsaíochta agus uasmhéid ghreim na mbonn ar 
an mbóthar a chinntiú. Tá sé seo fíorthábhachtach ar bhóthar nach bhfuil mín nó atá fliuch.

AM5U19

Cad ba chóir don tiománaí ghluaisrothar a bheith airdeallach faoi agus é 
ag dul timpeall ar chor?

Acomhal caoch nó bealaí amach.

Agus tú ag dul timpeall ar chor ba chóir duit a bheith ar an airdeall faoi nithe nach bhfuiltear 
ag súil leo. Athrú ar na cúinsí bóthair, cosúil le poill, nó láib ar an mbóthar, nó trácht eile ag 
teacht ar an mbóthar a d’fhéadfadh a bheith ina n-údar timpiste.

AM7
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Cad ba chóir do ghluaisrothaí a thabhairt san áireamh sula nglacfaidh sé 
suíomh ar chor clé?

Cibé an bhfuil sé riachtanach a gcúrsa a athrú mura bhfuil bac lena 

radharc.

Agus tú ag druidim le cor clé, ba chóir duit cinneadh a dhéanamh cibé acu an mbeidh nó 
nach mbeidh sé riachtanach an suíomh thall a ghlacadh. Má bhíonn radharc glan ar an 
mbóthar romhat, d’fhéadfadh sé a bheith níos fearr do shuíomh láir a chothú agus tú ag dul 
tríd an gcor.

AM8U19

Ag iompar paisinéirí

Conas is ceart do ghluaisrothaí é/í féin a choinneáil ar cothrom agus 
paisinéir cúlóige á iompar aige/aici ar ghluaisrothar?

Treorú don phaisinéir cúlóige claonadh sa threo céanna leis an tiománaí ar 

chora.

Ar mhaithe le cothromaíocht agus smacht ceart a choinneáil ar do ghluaisrothar agus paisinéir 
á iompar, is ceart duit comhairliú don phaisinéir claonadh sa treo céanna leat féin agus tú ag 
dul timpeall cora.

AM0196RU19

Conas is ceart do ghluaisrothaí é/í féin a choinneáil ar cothrom agus 
paisinéir cúlóige á iompar aige/aici ar ghluaisrothar?

Treorú don phaisinéir cúlóige claonadh sa threo céanna leis an tiománaí ar 

chora.

Ar mhaithe le cothromaíocht agus smacht ceart a choinneáil ar do ghluaisrothar agus paisinéir 
á iompar, is ceart duit comhairliú don phaisinéir claonadh sa treo céanna leat féin agus tú ag 
dul timpeall cora.

AM0197RU19
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TIOMÁINT SAN OÍCHE

Tiomáint san Oíche
Céard ba cheart do ghluaisrothaí a dhéanamh lena chinntiú go mbeidh sé 
le feiceáil ag úsáideoirí eile bóithre?

Tiomáin leis an gceannsolas maolaithe casta air.

Ba cheart do ghluaisrothaithe iarracht a dhéanamh i gcónaí a chinntiú go bhfuil a fhios ag 
úsáideoirí eile bóithre go bhfuil siad ar an mbóthar.  Is féidir infheictheacht a fheabhsú trí 
thiomáint leis an gceannsolas/na ceannsoilse casta air an t-am ar fad. Ina theannta sin, trí 
éadaí sofheicthe a chaitheamh agus an gluaisrothar a thiomáint san áit cheart ar an mbóthar, 
is féidir chomh infheicthe is atá gluaisrothaithe ar an mbóthar i súile úsáideoirí eile bóthair a 
fheabhsú.

AM0168RU19

Nuair a bhíonn gluaisrothaí ag tiomáint ar ghluaisrothar timpeall coir ar 
bhóthar neamhlasta san oíche gan aon trácht ina choinne, cén solas ba 
cheart dó a úsáid?

Ceannsolas lánléis.

Ar bhóthar neamhlasta san oíche, ba cheart do Ghluaisrothaithe a gceannsolas príomhléis 
a úsáid chun cabhrú leo feiceáil agus chun cabhrú le daoine eile iad a fheiceáil. Trí úsáid a 
bhaint as an lánléas nuair a bhíonn tú ag druidim le cor, is féidir cabhrú le trácht i do choinne 
gluaisrothaithe a fheiceáil níos túisce. Ach ba cheart dóibh ansin, áfach, úsáid a bhaint as 
ceannsoilse maolaithe nuair a fheiceann siad trácht ina gcoinne nó coisithe ar an mbóthar.

AM0174RU19

Céard iad na himthosca inar cheart do ghluaisrothaí ceannsoilse lánléis a 
úsáid?

Nuair a bhíonn sé ag tiomáint ar bhóithre neamhlasta san oíche.

Ba cheart do ghluaisrothaithe an ceannsolas príomhléis a úsáid nuair a bhíonn siad ag 
tiomáint ar bhóithre neamhlasta san oíche ionas gur féidir leo feiceáil agus gur féidir 
le húsáideoirí eile bóithre iad a fheiceáil. Nuair a bhíonn an solas lánléis casta air agat, 
taispeántar solas rabhaidh gorm ar an bpainéal ionstraimí. Ná dearmad na ceannsoilse 
maolaithe a chasadh air arís nuair a chasann úsáideoirí eile bóithre ort.

AM0175RU19

Céard iad na soilse ba cheart a bheith casta air ag gluaisrothaí san oíche?

Ceannlampa, lampa cúil dearg, solas an uimhirphláta agus frithchaiteoir 

cúil dearg.

Ba cheart de réir dlí go mbeadh ceannlampa bán nó buí, solas cúil dearg, solas uimhirphláta 
agus frithchaiteoir cúil dearg ar mhóipéid nó ar ghluaisrothar. Ba cheart iad seo a sheiceáil go 
rialta agus iad a choinneáil glan. Cabhróidh sé seo lena chinntiú go mbeidh an gluaisrothaí le 
feiceáil san oíche.

AM0180U19
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TIOMÁINT I NDROCHAIMSIR

Cad ba chóir do ghluaisrothaí a dhéanamh agus é/í ag tiomáint trí 
thuile?

Imrothlaithe an innill a choinnigh ar luas ard

Tabhair faoi limistéir faoi thuile go cúramach. Má bhíonn an chosúlacht air go bhfuil an 
t-uisce ródhomhain, téigh ar mhalairt slí. Má bhíonn an chosúlacht air go bhfuil an t-uisce 
éadomhan a thuilleadh chun dul tríd go sábháilte, bog tríd i ngiar íseal agus coinnigh 
imrothlaithe an innill ard ionas nach dtéánn uisce isteach sa sceithphíopa. Roimh dhul ar 
aghaidh leis an turas, seiceáil na coscáin faoi dhó nó faoi thrí le cinntiú go bhfuil siad ag 
obair roimh dhul ar aghaidh.

AM0117RU19

I ndiaidh duit tiomáint trí thuile, conas ba cheart do ghluaisrothaí na 
coscáin a thriomú?

Tiomáin an gluaisrothar go mall fad is atá na coscáin á gcur i bhfeidhm go 

réidh.

I ndiaidh an gluaisrothar a thiomáint trí limistéar faoi thuile agus roimh leanúint ar aghaidh. 
Nuair a bhíonn sé sábháilte, ba cheart an dá choscán a thástáil trí iad a fheidhmiú go réidh 
cúpla uair go mall go dtí go mbíonn siad tirim agus ag obair mar is ceart.

AM0118RU19

Cad ba chóir do ghluaisrothaí a bheith san airdeall air nuair a bhíonn 
tarra ag leá ar an mbóthar?

D’fhéadfadh tarra atá ag leá greim na mbonn ar an mbóthar a laghdú.

In aimsir an-te, is féidir le dromchla tarmac éirí bog. Nuair a tharlaíonn sé seo, ba chóir duit 
a bheith níos cúramaí agus tú ag coscánú agus ag timpeallú cor, toisc go mbeidh greim 
laghdaithe ag na boinn ar an mbóthar.

AM0119RU19

Cad ba chóir do ghluaisrothaí a bheith san airdeall air nuair a bhíonn 
tarra ag leá ar an mbóthar?

Déanann tarra atá ag leá faid stoptha a mhéadú.

In aimsir an-te, is féidir le dromchla tarmac éirí bog. Nuair a tharlaíonn sé seo, ba chóir do 
ghluaisrothaithe a bheith níos cúramaí agus iad ag coscánú agus ag timpeallú cor, toisc go 
mbeidh greim laghdaithe ag na boinn ar an mbóthar.

AM0120RU19
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Cad ba chóir do ghluaisrothaithe a dhéanamh i gcoinníollacha gaofara?

Féach ar aghaidh agus a bheith ag súil le trasghaotha.

Nuair a bhíonn gaoth láidir ag séideadh d’fhéadfaí go mbeadh gluaisrothaithe níos 
soghonta. Ba chóir dóibh moilliú agus iarracht a dhéanamh a bheith réidh do na háiteanna 
is dóichí ina dtéann trasghaotha i bhfeidhm ar an ngluaisrothair, mar shampla ag dul thar 
bhearnaí i sceacha ar thaobh an bhóthair nó idir foirgnimh arda nó ar bhóthair gan fhothain 
nó ar dhroichid arda nó ar uasbhealaí. Bí ar an airdeall go bhféadfadh na gaotha dul i 
bhfeidhm ar úsáideoirí eile bóthair, ar nós coisithe, rothaithe agus feithiclí taobharda.

AM0121RU19

Cén chaoi a mbeadh a fhios ag gluaisrothaí dá mbeadh oighear dubh ar 
an mbóthar?

Laghdófar fuaim na mbonn.

D’fhéadfadh go mbeadh oighear dubh beagnach dofheicthe nó go mbeadh sé cosúil le 
brat uisce, rud a chiallaíonn go gcruthaíonn sé guais ar leith do ghluaisrothaithe. In aimsir 
gheimhriúil, má thugtar laghdú ar fhuaim na mbonn faoi deara nó má éiríonn an stiúradh 
níos éadroime, ba cheart do ghluaisrothaithe a chur san áireamh go bhféadfadh oighear 
dubh a bheith ar an mbóthar. Ba cheart dóibh dul in oiriúint do na coinníollacha trí mhoilliú, 
suas le 10 n-uaire an ghnáthachair stoptha a cheadú agus a chinntiú go bhfuil na rialtáin ar 
fad in úsáid go deas réidh. Más gá, úsáid modh iompair níos sábháilte.

AM0122RU19

Cén fáth ba cheart do ghluaisrothaí fanacht i bhfad siar ón bhfeithicil 
roimhe le linn dó a bheith ag tiomáint?

Tugann sé achar stoptha níos sábháilte don ghluaisrothaí.

I rith gnáthchoinníollacha, ba cheart do ghluaisrothaithe bearna dhá shoicind ar a laghad 
a fhágáil idir an fheithicil rompu, agus níos mó i ndroch-choinníollacha. Tugann an bhearna 
seo dóthain spáis dóibh coscánú go sábháilte sa chás go moillíonn nó go n-athraíonn 
an fheithicil rompu treo go tobann. Ceadaíonn sé don ghluaisrothaí an bóthar roimh an 
fheithicil roimhe a fheiceáil.

AM0125RU19

Conas ba chóir fórsa coscánaithe a roinnt amach agus gluaisrothar á 
stopadh ar bhóthar díreach i gcoinníollacha fliucha nó sleamhna?

An méid céanna brú a chur ar an dá choscán.

Éilítear oibriú éagsúil na gcoscán i gcoinníollacha fliúcha ná mar a éilítear i gconníollacha 
tirime. I gcoinníollacha fliucha, ba chóir an méad céanna brú a chur i bhfeidhm ar an dá 
choscán.  Tá córais coscánaithe nasctha ag go leor gluaisrothair a chiallaíonn go n-oibríonn 
brú ar luamhán amháin an dá choscán. Ba chóir do ghluaisrothaithe lámhleabhar na 
feithicle a úsáid chun dul i dtaithí le hoibriú sábhailte rialtáin na feithicle.

AM0138RU19
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Cén fáth go gcaillfeadh tiománaí smacht ar an ngluaisrothair?

Uisce ar an mbóthar.

Tá sé níos dóchúla go gcaillfeadh gluaisrothaithe smacht ar an ngluaisrothar i ndroch-
chonníollacha aimsire nuair a bhíonn dromchlaí bóthair níos sleamhaine. Ba chóir dóibh a 
bheith ar an airdeall ar dhromchlaí fliucha, láib nó gairbhéil agus duilleoga fliucha ar an 
mbóthar. Beidh na coinníollacha seo níos guaisí gar do chora, ag acomhail nuair a bheidh ar 
ghluaisrothaithe coscánú, luas a mhéadú nó treo a athrú. I gcoinníollacha mar sin, ba cheart 
do gluaisrothaithe moilliú agus am sa bhreis a ligean chun freagairt ar dhroch-choinníollacha 
bóthair.

AM0144RU19

Cad ba cheart do ghluaisrothaí a dhéanamh má sciorrann an roth cúil 
faoi luasghéarú ar dhromchlaí fliucha?

An brú ar an scóig a laghdú.

Ba cheart do ghluaisrothaithe a bheith cúramach agus iad ag luasghéarú i gcoinníollacha 
fliucha. Is féidir go mbeadh barraíocht luasghéaraithe ina cúis le sciorradh an rotha cúil, 
agus tá baol ann go gcaillfidh tú smacht ar an ngluaisrothair. Má thosaíonn an roth cúil ag 
sciorradh, laghdaigh brú ar an scóig ionas go rachaidh an chumhacht atá ag dul chuig na 
rothaí i laghad leis, go dtí bhfuil smacht iomlán ar an ngluaisrothar ann arís.

AM0159RU19

Cad is ceart do ghluaisrothaí a dhéanamh lena gcumas féachana a 
fheabhsú i mbáisteach an-throm?

Luas a laghdú

I mbáisteach throm, d’fhéadfadh go mibeidh droch-infheictheacht ann de bhaarr carnadh 
uisce ar thaobh amuigh an tscáthláin. Mar sin, ba cheart do ghluaisrothaithe luas a mhoilliú, 
mar thugann sé seo níos mó ama dóibh athruithe ar choinníollacha bóthair agus tráchta a 
fheiceáil agus freagairt orthu.

AM0166RU19

Cén tionchar is féidir a bheith ag gaotha láidre ar ghluaisrothaí?

D’fhéadfadh an gluaisrothaí a bheith séidte as cúrsa.

Is féidir le puth tobann gaoithe tiománaí gluaisrothair a chur as cúrsa, go háirithe le 
crosghaotha. Ba cheart cúram breise a ghlacadh i gcúinsí gaofara toisc go mbíonn baol ann go 
séidfear tú isteach i gcosán feithiclí eile.

AM0182
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Céard ba cheart do ghluaisrothaí a dhéanamh nuair a bhíonn sé ag 
taisteal sa cheo?

Moilligh, úsáid ceannsolas maolaithe agus fan ag lár an lána tiomána.

Le linn a bheith ag taisteal sa cheo, ba cheart do Ghluaisrothaithe a cheannlampa(í) maolaithe 
a úsáid agus fanacht i lár a lána. Seachain príomhlampaí lánléis a úsáid mar go laghdófar 
infheictheacht. Má fhantar i lár an bhóthair tugtar deis níos fearr don ghluaisrothaí freagairt 
d’aon rud a tharlaíonn i rith coinníollacha infheictheachta íseal. Tiomáin go fíorchúramach 
agus bí réidh le freagairt d’athruithe i gcoinníollacha bóthair nó tráchta. Ina theannta sin, ba 
cheart go gcinnteodh gluaisrothaithe go bhfuil na soilse ar fad ag obair an t-am ar fad.

AM0183RU19

Cad go háirithe is ceart do ghluaisrothaí aird a thabhairt air le linn taistil 
in aimsir the má bhíonn an tarra ar an mbóthar ag leá agus bog?

Greim boinn laghdaithe toisc gn n-éiríonn dromchla an bhóthair níos boige.

In aimsir an-te, is féidir le dromchla tarmac éirí bog. Nuair a tharlaíonn sé seo, ba chóir do 
ghluaisrothaithe luas a mhoilliú agus a bheith níos cúramaí agus iad ag coscánú agus ag 
timpeallú cor, toisc go mbeidh greim laghdaithe ag na boinn ar an mbóthar.

AM0184RU19

Cad a bhíonn níos deacra a fheiceáil má bhíonn an ghrian ag taitneamh 
go láidir?

Táscairí ghluaisrothair.

Faoi sholas na gréine, b’fhéidir nach mbeadh soilse coscáin agus táscairí an ghluaisrothaí 
le feiceáil go soiléir. Sna cúinsí sin is ceart duit smaoineamh ar chomhartha soiléir láimhe a 
thabhairt d’úsáideoirí bóthair eile lena bhfuil ar intinn agat a dhéanamh a léiriú dóibh.

AM0185R

Cad go háirithe is ceart do ghluaisrothaí aird a thabhairt air le linn taistil 
in aimsir the má bhíonn an tarra ar an mbóthar ag leá agus bog?

Méadaítear faid stoptha.

Ba cheart do ghluaisrothaithe a bheith ar a n-airdeall gur féidir le dromchlaí tarmac éirí 
bog in amisir an-te, agus go laghdaítear greim boinn. Nuair a tharlaíonn sé seo, ba chóir do 
ghluaisrothaithe luas a mhoilliú agus a bheith níos cúramaí ag timpeallú cor, agus níos mó 
ama a fhágáil chun coscánú.

AM25U19
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Cad a ba chóir do thiománaí a dhéanamh má bhriseann a f(h)eithicil síos 
nó má tá baint aige/aici le imbhualadh i dtollán?

Lastar soilse guaise agus Siúl chuig stáisiún éigeandála chun glaoch ar 

chuidiú.

Má chliseann ar d’fheithicil nó má bhíonn baint agat le himbhualadh i dtollán cuir do shoilse 
guaise ar siúl, cas as d’inneall, téigh chuig stáisiún éigeandála agus bain úsáid as an teileafón 
éigeandála chun oibreoir an tolláin a chur ar an eolas.

ABMW0522R

Tosca Riosca Tiomáinte

Cad is ceart do thiománaithe a dhéanamh nuair a thagann siad ar 
oibreacha bóthair agus innealra créchartadh ag gluaiseacht thart.

Laghdaigh luas mar go bhféadfadh gairbhéal scaoilte nó pluda a bheith ar 

an mbóthar.

Is é is dóichí go mbeidh pluda agus gairbhéal ar an mbóthar agus innealra crécharta i mbun 
oibre. Mar gheall ar ghleo na n-inneall seo chomh maith, bheadh sé deacair d’oibrithe bóthair 
trácht a chloisteáil ag teacht. Má thagann tú ar innealra crécharta, moilligh agus gabh ar 
aghaidh le fíorchúram.

ABMW0378R

Cén tionchar a bhíonn ag díosal doirte ar bhóthar?

Bíonn an bóthar níos sleamhaine.

Laghdaíonn bóithre fliucha nó gréisceacha greim do bhonn ar an mbóthar agus is ionann é sin 
agus foinse fhéideartha sciorrtha

ABMW0402R

Cén éifeacht a d’fhéadfadh a bheith ann má thiomáintear thar 
mharcanna bóthar cosúil le línte agus saigheada treocha?

D’fhéadfadh go laghdófaí greim na mbonn go háirithe san aimsir fhliuch.

Tá sé tábhachtach go bhfuil gluaisrothaithe eolach gur féidir gur féidir leis an péint a 
úsáidtear i marcanna bóthair a bheith sleamhan go háirithe san aimsir fhliuch. Ba chóir do 
ghluaisrothaithe iarracht a dhéanamh gan tiomáint thar na marcanna seo.

AM0151RU19
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Cúrsaí Comhshaoil agus Tiomáint 
neamhdhíobhálach don chomshaol

Céard a d’fhéadfadh tarlú má fhágtar an tachtaire casta air?

D’fhéadfadh go méadódh caitheamh an innill agus ídiú breosla.

Feidhmíonn an t-inneall ar mheascán de bhreosla agus aer. Nuair a bhíonn an t-inneall fuar, 
cuir an tachtaire i bhfeidhm chun an méid breosla sa mheascán a mhéadú. Má fhágtar an 
tachtaire ar siúl ar feadh tréimhse níos faide ná mar is gá, áfach, d’fhéadfadh go mbeadh 
caitheamh iomarcach innill mar aon le méadú ar ídiú breosla agus truailliú dá bharr.

AM0029RU19

Cad é an tionchar a bheadh aige dá mbainfí an sceithphíopa de 
ghluaisrothar?

Mhéadófaí torann agus truailliú deataigh.

Bíonn sceithphíopa feistithe ar inneall le torann agus truailliú deataigh a rialú. Má bhaintear 
é, méadaítear torann agus truailliú deataigh. Cuirtear isteach ar fheidhmíocht an innill freisin.

AM0200

Cé acu de na bealaí seo arb ionann é agus bealach atá neamhdhíobhálach 
don chomhshaol chun dramh-ola innill gluaisrothair a dhiúscairt?

Tabhair chuig sainsaoráid diúscartha dramhaíola é.

Glactar le dramh-ola dramhaíola mar dhramhaíl ghuaiseach agus níor cheart duit é a 
dhiúscairt ach trína thabhairt chuig sainsaoráid diúscartha dramhaíola áit a ndéanfar é a 
dhiúscairt ar bhealach atá neamhdhíobhálach don chomhshaol.

RSA01013
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LUAS A BHAINISTIÚ

Cén éifeacht a bhíonn ag timpeallú coirneála ar luas iomarcach ar an 
ngluaisrothar?

Tá cobhsaíocht níos lú ag an ngluaisrothar.

Laghdaítear ar chobhsaíocht an ghluaisrothair agus cuirtear brú breise ar ghreim na mbonn 
ar an mbóthar má théitear timpeall coirnéil faoi luas. Méadaítear ar na héifeachtaí seo i 
gcomhar leis an luas agus meáchan an ghluaisrothair.

AM0080RU19

Cad ina leith ba cheart do ghluaisrothaí a bheith níos cúramanaí agus 
gluaisrothair níos cumhachtaí á thiomáint aige/aice?

D’fhéadfadh an dearcadh a bheith ag an ngluaisrothaí go bhfuil sé/sí ag 

taisteal níos moille ná mar atá i ndáiríre.

Is gnách le gluaisrothair chumhachtacha a bheith ciúin, a bheith gan mórán tonnchreatha 
agus a bheith in ann gluaiseacht go mear gan stró ar an inneall. Ar a leithéid de ghluaisrothar, 
tá níos mó rioscaí do ghluaisrothaithe toisc go d’fhéadfadh siad luas a mhéadú gan fios dóíbh 
agus go mbeidh siad i gcás nach féidir leo a smachtú.

AM0178RU19

Cé acu seo a bhfhuil éifeacht acu ar fhad stoptha gluaisrothair?

Bail na mbonn.

Laghdaíonn boinn atá caite nó nach bhfuil teannta i gceart, greim na mbonn ar an mbóthar 
agus de thoradh sin d’fhéadfadh go sciorrfadh an gluaisrothar i rith stopadh éigeandála. 
Déan scrúdú rialta ar bhail do bhonn agus seiceáil go bhfuil siad teannta i gceart chun greim 
éifeachtach ar an mbóthar a chinntiú. Is í teorainn dhlíthiúil maidir le doimhneacht tráchta 
boinn ar ghluaisrothar ná 1mm, ach cinntigh go n-athchuireann tú boinn sula n-éiríonn siad 
caite. 

AM19U19

Cé acu seo a bhfhuil éifeacht acu ar fhad stoptha gluaisrothair?

Coinníollacha bóthair.

Laghdaítear greim na mbonn agus méadaítear ar fhad stoptha ar dhromchlaí bóthair atá 
fliuch, oighreach nó scaoilteach. Is é an gnáthfhad stoptha do ghluaisrothair atá ag taisteal ar 
luas 80km/uair ar bhóthar maith tirim ná 52 meadar, ach ar bhóthar fliuch méadaítear é seo 
go dtí 81 méadar.

AM20U19
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TIOMÁINT IL-LÁNA

Cad ba chóir do ghluaisrothaí a dhéanamh tar éis feithicil mhór a 
scoitheadh ar mhótarbhealach?

An scáthán clé a sheiceáil, comhartha a thabhairt agus bogadh isteach ar 

chlé nuair a bhíonn sé sábháilte é sin a dhéanamh.

Tar éis feithicil mór a scoitheadh, ba cheart do ghluaisrothaithe a scáthán a seiceáil agus 
comharthaigh, agus ansin cinntigh go bhfuil sé sábháilte bogadh ar ais isteach ar chlé trí 
scátháin a sheiceáil arís, ag cinntiú go bhfagann siad a dhóthain spáis don fheithicil níos mó.

AM0205U19

Breathnóireacht agus Scátháin

Teastaíonn ó thiománaí ghluaisrothar lánaí a athrú sa trácht throm. Cén 
fáth go bhfuil an dara féachaint ag teastáil?

B’fhéidir nach gclúdódh an scáthán na spotaí caocha.

Is éard atá sa dara féachaint ná féachaint amháin eile ar chlé, ar dheis nó ar chúl isteach sna 
spotaí caocha nach gclúdaíonn an scáthán. Ba cheart duit an dara féachaint a dhéanamh 
sula mbogann tú agus sula n-athraíonn tú treo.

AM0045R

Cad ba cheart do thiománaí ghluaisrothair a dhéanamh díreach sula 
mbogann sé as staid páirceáilte?

Féach thar a ngualainn don fhéachaint dheireadh.

Is é an dara féachaint an radharc deiridh sula mbogtar amach ó thaobh an bhóthair. Is 
éard atá sa dara féachaint ná féachaint amháin eile ar chlé, ar dheis nó ar chúl isteach sna 
spotaí caocha nach gclúdaíonn an scáthán. Ba chóir duit an dara féachaint a dhéanamh sula 
mbogann tú agus sula n-athraíonn tú an treo nó lánaí.

AM0046R

Cad atá i gceist leis ‘an dara féachaint’?

Féachaint thar do gualainn sula n-imíonn tú chun bealaigh, sula gcasann 

tú nó sula n-athraíonn tú lánaí.

Is éard atá sa dara féachaint ná féachait dheireadh ar chlé, ar dheis nó ar chúl isteach sna 
spotaí caocha nach gclúdaíonn an scáthán. Ba chóir duit an dara féachaint a dhéanamh sula 
mbogann tú agus sula n-athraíonn tú an treo nó lánaí.

AM0047RU19
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BREATHNÓIREACHT AGUS SCÁTHÁIN

Cén toradh a bheadh ar úsáid iomaracach scáthán nó a bheith ag 
féachaint ar chúl go minic?

Laghdófaí ar chumas an duine an bóthar roimhe a léamh.

Ba chóir do ghluaisrothaithe an bóthar a léamh i gceart agus gníomhú dá réir. Má bhaintear 
úsáid iomarcach e as scátháin, nó má fheictear ar chúl ró-mhici, bainfidh sé d’aird an 
ghluaisrothaithe den bhóthar agus d’fhéadfadh sé am freagartha a mhéadú.

AM0154RU19

Céard iad na himthosca inar cheart do ghluaisrothaí féachaint ‘tarrthála’ 
a dhéanamh?

Roimh U-Chasadh a dhéanamh.

Is éard atá i gceist leis an bhféachaint ‘tarrthála’ an fhéachaint dheiridh thar an ngualainn chlé 
agus/nó dheas chun an limistéar caochspota a sheiceáil, nach féidir a fheiceáil sna scátháin, 
lena chinntiú nach bhfuil aon rud gan choinne ag tarlú roimh ionramháil a dhéanamh. Ó tharla 
gur úsáideoirí leochaileacha bóithre iad Gluaisrothaithe ba cheart dóibh an tseiceáil seo a 
dhéanamh roimh ghluaiseacht ar aghaidh, roimh athrú suntasach a dhéanamh ar a suíomh ar 
an mbóthar, nó roimh U-chasadh a dhéanamh.

AM0170RU19

Céard iad na seiceálacha deiridh ba cheart do ghluaisrothaí a dhéanamh 
roimh U-Chasadh a dhéanamh?

Déan féachaint ‘tarrthála’ agus seiceáil go bhfuil an bóthar glan sa dá 

threo.

Is éard atá i gceist leis an bhféachaint ‘tarrthála’ an fhéachaint dheiridh thar an ngualainn 
chlé agus/nó dheas chun an limistéar caochspota a sheiceáil, nach féidir a fheiceáil sna 
scátháin, lena chinntiú nach bhfuil aon rud gan choinne ag tarlú roimh ionramháil a 
dhéanamh. Ó tharla gur úsáideoirí leochaileacha bóithre iad Gluaisrothaithe ba cheart 
dóibh an tseiceáil seo a dhéanamh roimh ghluaiseacht ar aghaidh, roimh athrú suntasach a 
dhéanamh ar a suíomh ar an mbóthar, nó roimh U-chasadh a dhéanamh.

AM0171RU19

Céard iad na himthosca inar cheart do ghluaisrothaí féachaint ‘tarrthála’ 
a dhéanamh chun seiceáil do thrácht eile?

Roimh threo a athrú.

Is éard atá i gceist leis an bhféachaint ‘tarrthála’ an fhéachaint dheiridh thar an ngualainn 
chlé agus/nó dheas chun an limistéar caochspota a sheiceáil, nach féidir a fheiceáil sna 
scátháin, lena chinntiú nach bhfuil aon rud gan choinne ag tarlú roimh ionramháil a 
dhéanamh. Ó tharla gur úsáideoirí leochaileacha bóithre iad Gluaisrothaithe ba cheart 
dóibh an tseiceáil seo a dhéanamh roimh ghluaiseacht ar aghaidh, roimh athrú suntasach a 
dhéanamh ar a suíomh ar an mbóthar, nó roimh U-chasadh a dhéanamh.

AM0172RU19
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BREATHNÓIREACHT AGUS SCÁTHÁIN

Céard ba cheart do ghluaisrothaí a dhéanamh roimh athrú ón lána clé go 
dtí an lána deas?

Féach sna scátháin, comharthaigh agus déan féachaint ‘tarrthála’ ar dheis.

Roimh athrú ón lána clé go dtí an lána deas, tá sé riachtanach go n-úsáideann Gluaisrothaithe 
an gnáthamh ionramhála scátháin-comharthaithe lena sheiceáil an bhfuil sé sábháilte 
leanúint ar aghaidh. Chun é seo a dhéanamh, ba cheart dóibh a scátháin a sheiceáil, 
comhartha a thabhairt agus féachaint ‘tarrthála’ a dhéanamh lena chinntiú go bhfuil sé 
sábháilte lána an athrú.

AM0179RU19

Cathain ba cheart do thiománaí ghluaisrothair ‘an dara féachaint’ a 
dhéanamh?

Roimh lána a athrú.

Is ionann ‘an dara féachaint’ agus féachaint thar an ngualainn chlé nó dheas le breathnú ar 
an limistéar caochspotaí nach bhfuil clúdaithe ag na scátháin. Ba cheart go ndéantar é sula 
mbogann an gluaisrothaí ar aghaidh, roimh shuíomh ar an mbóthar a athrú, agus roimh 
U-chasadh a dhéanamh.

AM24U19

Scoitheadh   (agus dul thart)

Cén suíomh ba chóir do ghluaisrothaí a ghlacadh taobh thiar d’fheithicil 
a bhfuil sé ar intinn aige/aici a scoitheadh? 

Taobh thiománaí na feithicle roimhe.

Nuair a bhíonn sé ar intinn agat scoitheadh thar an bhfeithicil romhat, ba cheart duit do 
ghluaisrothar a chur ar thaobh thiománaí ar chúl na feithicle roimhat, agus go leor spáis a 
fhágáil le radharc maith a fháil den bhóthar romhat. Is féidir leat an deis a ghlacadh ansin 
scoitheadh go mín agus go sábháilte.

AM0072RU19

Cad ba chóir don ghuaisrothaí a chinntiú agus é/í ag scoitheadh?

Ná bí i do chúis le brú a chur ar thrácht ag teacht i do threo a gcúrsa nó a 

luas a athrú.

Sula scoitear thar fheithicil eile, ba chóir duit a chinntiú go bhfuil an bóthar romhat glan 
agus gur féidir leat scoitheadh go sábháilte gan iarraidh ar an trácht atá á scoitheadh agat 
a luas nó a gcúrsa a athrú. Ba chóir duit spás a dhóthain a fhágáil don trácht a bhfuiltear ag 
scoitheadh thairsti ar fhaitíos go n-athróidís a gcúrsa i rith na gluaiseachta.

AM0092RU19
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SCOITHEADH   (AGUS DUL THART)

Cad ba chóir don ghluaisrothaí a sheachaint agus é/í ag scoitheadh ar 
bhóthar aon bhealaigh le trácht dhá bhealach?

Scoitheadh ag teacht suas ar acomhal.

Agus feithicil eile á scoitheadh agat ar charrbhealach singil le trácht dhá threo níor chóir 
duit an tríú líne tráchta trasna a chruthú trí fheithicil a scoitheadh atá ag scoitheadh cheana 
féin nó trí fheithicil a scoitheadh agus trácht ag teacht i do threo, fiú mura dtrasnaíonn tú 
líne láir an bhóthair.

AM0093RU19

Le linn scoite feithicle moille ar charrbhealach singil, cén ghuais a 
d’fhéadfadh a bheith ann?

D’fheadfadh an fheithicil casadh ar dheis go mall nó gan aon chomhartha.

Agus tú ag ullmhú chun trucail atá ag gluaiseacht go mall nó feithicil mhór a scoitheadh, tá 
a lán rudaí le bheith eolach fúthu mar ghluaisrothaí. Ní mór duit a bheith eolach ní hamháin 
ar an bhfeithicil amach romhat ach freisin ar chúinsí eile a d’fheadfadh teacht chun cinn. 
D’fhéadfadh úsáideoirí eile bóthair rud éigin a dhéanamh nach mbeifeá ag siúl leis agus 
d’fhéadfadh nach mbeadh dóthain airde á tabhairt acu ar ghluaisrothaí a d’fhéadfadh a 
bheith ar an mbóthar.

AM0098RU19

Cad ba chóir don tiománaí ghluaisrothair a dhéanamh díreach tar éis 
scoitheadh thar fheithicil mhór ar dhébhealach sula mbogann sé ar ais 
chuig an lána ar chlé?

An scáthán ar chlé a sheiceáil, comhartha a thabhairt agus bog ar ais nuair 

atá sé sábháilte é sin a dhéanamh.

Tar éis scoitheadh thar an bhfeithicil mhór, ba chóir duit do scáthán clé a sheiceáil, 
comhartha a thabhairt, agus an dara féachaint a thabhairt ar chlé agus diaidh ar ndiaidh 
bog ar ais chuig an lána ar chlé gan gearradh trasna na feithicle a scoith tú thairsti.

AM0099R

Tá tiománaí ghluaisrothair tar éis bogadh níos gaire don fheithicil roimhe 
sula scoitheann sé thairsti Cad ba chóir dóibh a bheith san airdeall faoi?

D’fhéadfadh an tiománaí roimhe an coscáin a chur síos gan choinne.

De réir mar a thagann tú i dtreo na feithicle romhat agus sula scoitheann tú thairsti, ní mór 
a bheith ar an airdeall go mbeidh níos lú ama agat freagra a thabhairt má mhéadaíonn an 
tiománaí romhat a luas, má mhoillíonn sé/sí nó má stopann sé/sí. Dá bhrí sin ba chóir duit 
na contúirtí uile ar an mbóthar romhat a mheas sula nglacfá an suíomh seo, agus mura 
dtiocfaidh an deis aníos scoitheadh ba chóir duit sleamhnú siar fada go leor ón bhfeithicil 
romhat le bheith sábháilte agus tú á leanacht.

AM0100R
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SCOITHEADH   (AGUS DUL THART)

Cad ba chóir don ghluaisrothaí a sheachaint agus é/í ag scoitheadh?

Gan a bheith in ann bogadh isteach arís ar an taobh clé.

Agus feithicil eile á scoitheadh agat, ba cheart duit a chinntiú go bhfuil do dhóthain ama 
agat chun dul ar ais chuig do thaobh féin den bhóthar.

AM10U19

Agus tú ag scoitheadh thar thrucail mall, cén guais a d’fhéadfadh a 
theacht aníos?

D’fhéadfaí go mbeidh feithiclí malla eile roimh an trucail.

Agus tú ag ullmhú chun trucail atá ag gluaiseacht go mall nó feithicil mhór a scoitheadh, tá 
a lán rudaí le bheith eolach fúthu mar ghluaisrothaí. Ní mór duit a bheith eolach ní hamháin 
ar an bhfeithicil amach romhat ach freisin ar chúinsí eile a d’fheadfadh teacht chun cinn. 
D’fhéadfadh úsáideoirí eile bóthair rud éigin a dhéanamh nach mbeifeá ag siúl leis agus 
d’fhéadfadh nach mbeadh dóthain airde á tabhairt acu ar ghluaisrothaí a d’fhéadfadh a 
bheith ar an mbóthar.

AM11U19

Agus tú ag scoitheadh thar leoraí mall, cén guais a d’fhéadfadh a theacht 
aníos?

Tá tiománaí feithicle ar an mbóthar ar do chlé romhat amach ag casadh ar 

dheis agus níl a fhios aige go bhfuil tú ann.

Agus tú ag ullmhú chun trucail atá ag gluaiseacht go mall nó feithicil mhór a scoitheadh tá 
a lán rudaí le bheith eolach fúthu mar ghluaisrothaí. Ní mór duit a bheith eolach ní hamháin 
ar an bhfeithicil amach romhat ach freisin ar chúinsí eile a d’fheadfadh teacht chun cinn. 
D’fhéadfadh úsáideoirí eile bóthair rud éigin a dhéanamh nach mbeifeá ag súil leis agus 
d’fhéadfadh nach mbeadh dóthain airde á tabhairt acu ar ghluaisrothaí a d’fhéadfadh a 
bheith ar an mbóthar.

AM12

Agus tú ag scoitheadh thar thrucail mall, cén guais a d’fhéadfadh a 
theacht aníos?

D’fhéadfaí go gcasfadh feithicl ar chlé ó acomhal ar dheis díreach ar 

aghaidh.

Agus tú ag ullmhú chun trucail atá ag gluaiseacht go mall nó feithicil mhór a scoitheadh, tá 
a lán rudaí le bheith eolach fúthu mar ghluaisrothaí. Ní mór duit a bheith eolach ní hamháin 
ar an bhfeithicil amach romhat ach freisin ar chúinsí eile a d’fheadfadh teacht chun cinn. 
D’fhéadfadh úsáideoirí eile bóthair rud éigin a dhéanamh nach mbeifeá ag siúl leis agus 
d’fhéadfadh nach mbeadh dóthain airde á tabhairt acu ar ghluaisrothaí a d’fhéadfadh a 
bheith ar an mbóthar.

AM13U19

249



1

2

3

SCOITHEADH   (AGUS DUL THART)

Tá gluaisrothaí tar éis bogadh níos gaire don fheithicil roimhe sula 
scoitheann sé thairsti. Cad ba chóir dóibh a bheith san airdeall is mó 
faoi?

D’fhéadfadh an tiománaí roimhe/roimpi coscánú gan choinne.

De réir mar a thagann tú i dtreo na feithicle romhat agus sula scoitheann tú thairsti, ní mór 
a bheith ar an airdeall go mbeidh níos lú ama agat freagra a thabhairt má mhéadaíonn an 
tiománaí romhat a luas, má mhoillíonn sé/sí nó má choscánaíonn sé/sí go tobann. Dá bhrí 
sin ba chóir duit na guaiseacha uile ar an mbóthar romhat a mheas sula nglacfá an suíomh 
seo, agus mura dtiocfaidh an deis aníos scoitheadh ba chóir duit sleamhnú siar le bheith 
sábháilte agus tú á leanacht.

AM14U19

Tá gluaisrothaí tar éis bogadh níos gaire don fheithicil roimhe sula 
scoitheann sé thairsti. Cad ba chóir dóibh a bheith san airdeall faoi?

D’fhéadfadh an tiománaí roimhe/roimpi casadh ar dheis go tobann.

De réir mar a thagann tú i dtreo na feithicle romhat agus sula scoitheann tú thairsti, ní 
mór a bheith ar an airdeall go mbeidh níos lú ama agat chun freagairt má mhéadaíonn an 
tiománaí romhat a luas, má mhoillíonn sé/sí nó má choscánaíonn sé/sí go tobann. Dá bhrí 
sin ba chóir duit na guaiseacha uile ar an mbóthar romhat a mheas sula nglacfá an suíomh 
seo, agus mura dtiocfaidh an deis aníos scoitheadh ba chóir duit sleamhnú siar le bheith 
sábháilte agus tú á leanacht.

AM15U19

Cad ba chóir do thiománaí a dhéanamh le linn dó/di scoitheadh?

Scáthán comhartha a thabhairt, tarrtháil agus ionramháil.

Sula scoitear thar fheithicil eile, ba chóir duit a chinntiú go bhfuil an bóthar romhat glan 
agus gur féidir leat scoitheadh go sábháilte gan iarraidh ar an trácht atá á scoitheadh agat 
a luas nó a gcúrsa a athrú. Ba chóir duit spás a dhóthain a fhágáil don trácht a bhfuiltear ag 
scoitheadh thairsti ar fhaitíos go n-athróidís a gcúrsa i rith na gluaiseachta.

AM9U19
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ROINNT AN BHÓTHAIR

Roinnt an Bhóthair

Tá sé ar intinn ag an tiománaí casadh ar 
dheis ag an acomhal seo - cad is ceart don 
tiománaí a dhéanamh?

Stopadh ag an líne.

Ní mór duit stopadh ag an líne má tá acomhal faoi rialú ag comhartha Stop agus ag líne Stop. 
Ná téigh ar aghaidh go dtí go bhfuil sé sábháilte é sin a dhéanamh.

ABMW0265R

Tá bus ag bogadh amach ó bhus-stad romhat. Cad is ceart don tiománaí a 
dhéanamh?

Moilliú agus ligean dó bogadh amach.

Is ceart do thiománaí ligean do bhus atá ag comharthú teacht isteach sa sruth tráchta 
agus iad ag bogadh amach ó stad. Bí cúramach faoi choisithe atá ag teacht de nó ag dul ar 
bhusanna, go háirithe leanaí in aice le scoileanna.

ABMW0329R

Cad is ceart do thiománaí a dhéanamh má bhíonn siad laistiar den 
sceideal agus nach mbainfidh siad ceann scríbe amach in am?

Tiomáint go foighneach le ceann scríbe a bhaint amach go sábháilte.

Is ceart duit tiomáint i gcónaí ar luas a cheadaíonn duit stopadh go sábháilte laistigh den 
achar gur féidir leat a fheiceáil atá glan. Ní haon leithscéal é a bheith déanach le haghaidh 
coinne leis an luasteorainn a shárú nó le tiomáint ar luas nach bhfuil sábháilte. Tar slán.

ABMW0361R

Sa suíomh seo tráchta, cad é suíomh an ghluaisrothair?

Sa suíomh ceart.

Is é an gnáthshuíomh ná lár an lána. Ar bhóthar aonbhealaigh le trácht dhá bhealach, is é an 
suíomh ceart ná leathshlí idir lár an bhóthair agus an taobh clé. Is é an buntáiste a ghabhann 
leis an suíomh seo ná go mbíonn tú níos feiceálaí do thrácht eile, agus go mbíonn tú i suíomh 
níos fearr chun na poill agus smionagar a sheachaint. De bhreis air sin laghdaíonn sé an 
dóchúlacht go mbeidh coimhlint le trácht ag teacht i do threo. Ba chóir duit, áfach, aird a 
thabhairt ar leithead an bhóthair, ar dhromchla an bhóthair, agus ar aon bhac agus tú ag 
tiomáint.

AM0059R
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Ar bhóthar tuaithe aon bhealach, cad 
ba chóir don tiománaí ghluaisrothair a 
dhéanamh?

An féar i lár an bhóthair a sheachaint.

Agus tú ag tiomáint ar bhóthar tuaithe aon 
bhealaigh, ba chóir duit an féar agus smionagar 
a bhailíonn i lár an bhóthair a sheachaint, 
toisc go bhféadfadh sé seo a bheith ina údar 
míchobhsaíochta nó titime.

AM0060RU19

Céard é an suíomh ceart ar an mbóthar i lánaí marcáilte nuair a bhíonn 
gluaisrothar á thiomáint sa gháthshlí?

Leathshlí idir an neastaobh agus lár an bhóthair.

Is é lár an lána an gnáthshuíomh. Ar bhóthar aonbhealaigh ar a bhfuil trácht dhá threo, is é 
an suíomh ceart leathshlí idir lár an bhóthair agus an taobh clé. Ba cheart duit, áfach, aird 
a thabhairt ar leithead an bhóthair, riocht dhromchla an bhóthair, agus ar aon bhaic nuair a 
bhíonn tú ag tiomáint.

AM0070RU19

ROINNT AN BHÓTHAIR

Cén fáth ar cheart do thiománaí gluaisrothair suíomh ar an neastaobh a 
ghlacadh?

In am tráthúil sula gcasfar ar chlé.

Agus tú ag druidim le cor ar thaobh na láimhe deise, le radharc teoranta den bhóthar 
romhat, ba chóir duit suíomh a ghlacadh i dtreo thaobh na láimhe clé den bhóthar, chun 
radharc níos fearr den bhóthar romhat a fháil. Bheadh feidhm aige seo de ghnáth taobh 
amuigh de cheantair luasteorainneacha áirithe.

Sula gcastar ar chlé ba chóir duit freisin a bheith ar an neastaobh sula gcasann tú ar chlé. 
Cuireann sé seo bac le trácht eile taisteal ar do thaobh istigh agus ligeann sé don trácht 
taobh thiar díot leanacht ar aghaidh nó casadh ar dheis go sábháilte.

AM0074R

Cad iad na príomhbhuntáistí a bhaineann le tiomáint i lár an bhóthair, 
leathshlí idir imeall an neastaoibh agus líne láir an bhóthair?

Tugann sé spás sábháilte leordhóthanach don tiománaí ar gach taobh de.

Is é an gnáthshuíomh agus tú ag tiomáint ar bhóthar aonbhealaigh a bhfuil trácht dhá-
bhealaigh air is ea leathbhealach idir lár an bhóthair agus taobh clé den bhóthar. Is é an 
buntáiste a ghabhann leis an suíomh seo ná go mbíonn tú níos feiceálaí do thrácht eile, agus 
go mbíonn tú i suíomh níos fearr chun na poill agus smionagar a sheachaint. De bhreis air sin 
laghdaíonn sé an dóchúlacht go mbeidh coimhlint le trácht ag teacht i do threo.

AM0076RU19
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ROINNT AN BHÓTHAIR

Cad iad an cúinsí inar chóir do thiománaí ghluaisrothair an suíomh as-coir 
a ghlacadh?

In am tráthúil roimh chasadh ar dheis.

Tugann an suíomh as cóir radharc níos fearr duit ar an mbóthar romhat thar chor clé. Ba 
chóir a bheith ar an airdeall, áfach, go bhféadfadh trácht atá ag teacht i do threo a bheith i 
lár an bhóthair, agus sa chás sin ní mór bogadh isteach níos faide ar chlé.

AM0078R

Céard ba cheart do ghluaisrothaí a bheith san airdeall air nuair a bhíonn 
sé ag tiomáint gar d’fheithicil níos mó roimhe?

Beidh an gluaisrothaí i gcaochspota thiománaí na feithicle roimhe.

Ba cheart do ghluaisrothaithe fanacht i bhfad siar ó fheithiclí níos mó ionas go mbeidh 
radharc níos fearr acu. Má thiomáineann gluaisrothaí róghar don fheithicil, ní gá go mbeadh 
a fhios ag tiománaí na feithicle móire go bhfuil sé ann. Beidh an gluaisrothaí ceilte ó radharc 
an tráchta ina choinne freisin agus d’fhéadfadh go mbeadh bac ar radharc an tráchta ar an 
mbóthar roimhe freisin. 

AM0127RU19

Go ginearálta, cad is féidir le gluaisrothaí a dhéanamh ionas go mbeidh 
úsáideoirí bóthair eile níos airdeallaí go bhfuil siad ar an mbóthar?

Tiomáint i gcaochspotaí tiománaithe feithiclí eile a sheachaint.

Ba cheart do ghluaisrothaithe iarracht a dhéanamh i gcónaí úsáideoirí bóthair eile a chur ar a 
n-airdeall go bhfuil siad ar an mbóthar. Nuair is féidir é a sheachaint ná tiomáin i gcaochspotaí 
úsáideoirí bóithre eile. Ba cheart do ghluaisrothaithe é seo a chur san áireamh agus iad féin a 
shuíomh ionas go mbeidh an infheictheacht is fearr orthu. Ba cheart dóibh a n-infheictheacht 
féin a fheabhsú trí éadaí sofheicthe iomlan a chaitheamh agus na ceannsoilse a bheith ar siúl 
i gcónaí.

AM0164RU19

Go ginearálta, conas is féidir le gluaisrothaí a chinntiú go mbeidh a fhios 
ag úsáideoirí eile bóithre go bhfuil sé ar an mbóthar?

Tiomáint áit ar féidir iad a fheiceáil agus fanacht achar sábháilte siar ó 

thrácht eile.

Ba cheart do ghluaisrothaithe iarracht a dhéanamh i gcónaí a chinntiú go bhfuil a fhios 
ag úsáideoirí eile bóithre go bhfuil siad ar an mbóthar. Nuair is féidir, seachain tiomáint i 
gcaochspotaí úsáideoirí eile bóithre. Ba cheart do ghluaisrothaithe é seo a chur san áireamh 
agus tiomáint ar bhealach a chiallaíonn go mbeidh siad chomh hinfheicthe agus is féidir. Ba 
cheart dóibh a n-infheictheacht féin a fheabhsú trí éadaí sofheicthe a chaitheamh agus an 
ceannsolas/na ceannsoilse a chasadh air i gcónaí.

AM0165RU19
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Cad ba chóir do ghluaisrothaí a bheith ar an airdeall faoi agus é/í taobh 
thiar agus gar d’fheithicil níos mó roimhe?

Ní bheidh an gluaisrothaí chomh feiceálach sin do thrácht ag teacht ina 

c(h)oinne.

Má thiomáineann gluaisrothaí ró-ghar taobh thiar d’fheithicil mhór rompu/roimpi, seans 
nach mbeidh tiománaí na feithicle sin feasach gurb ann duit. Beidh an gluaisrothaí as 
radharc aon trácht ag teach i do threo chomh maith.

AM18U19

ROINNT AN BHÓTHAIR

Gníomhú Éigeandála/ Gníomh 
Ceartaitheach

Cad ba chóir do thiománaí a dhéanamh nuair a fheiceann sé nó sí 
innealra oibreacha bóithre le soilse ómra ag splancadh amach roimhe nó 
roimpi?

Moilliú síos agus ullmhú le haghaidh stopadh más gá.

Nuair a thugann tú feithiclí oibre amach romhat faoi deara, ba chóir duit moilliú agus fáil 
réidh le stopadh do na hoibreacha. Bí an-chúramach ag tiomáint trí oibreacha bóthair mar 
d’fhéadfadh dromchla an bhóthair a bheith míchothrom nó sleamhain.

ABMW0735R

Cad ba chóir do thiománaí gluaisrothar a dhéanamh má thagann poll sa 
bhonn go tobann?

An scóig a dhúnadh agus stopadh go réidh.

Má thagann poll sa bhonn gan choinne, níor chóir duit coscánú go tobann toisc go n-éireodh 
an gluaisrothar níos míshocra. Ba chóir greim daingean a fháil ar na hanlaí, an scóig a 
scaoileadh agus an gluaisrothar a stopadh go mall ar thaobh an bhóthair.

AM0101R

254



1

2

3

GNÍOMHÚ ÉIGEANDÁLA/ GNÍOMH CEARTAITHEACH

Conas ar chóir do thiománaí ghluaisrothair a inneall a stopadh de 
ghnáth?

An adhaint a mhúchadh.

Seo í a leanas an ghnáthtreoir chun inneall gluaisrothair a stopadh:  

1. Dún an scóig.
2. Cuir an giar neodrach i bhfeidhm.
3. Múch an t-ineall leis an eochair adhainte.
4. Múch an sconna breosla (más ann dó).

Má úsáideann tú an eochair adhainte chun an t-inneall a stopadh, is lú an seans a bheidh 
ann go bhfágfaidh tú an eochair san adhaint nuair a fhágfaidh tú an gluaisrothar. 
Ba chóir an lasc múchta innill a úsáid i gcás éigeandála amháin.

AM0102R

Conas ar cheart do thiománaí ghluaisrothar na coscáin a úsáid le stopadh 
go tapa i gcás éigeandála?

An coscán cúil a úsáid agus ansin an coscán tosaigh.

Agus tú ag coscánú i gcás éigeandála, ba chóir duit an scóig a dhúnadh agus an coscán 
tosaigh a úsáid díreach roimh an gceann ar gcúl agus an brú ar na coscáin a mhéadú go 
seasta. Ba chóir duit na cúinsí bóthair agus aimsire a thabhairt san áireamh agus an méid 
ceart den choscán a úsáid ar gach bonn agus an éifeacht is fearr a fháil gan na boinn a 
ghlasáil suas agus tú á dhéanamh.

AM0103R

Cad ba chóir do thiománaí ghluaisrothair a dhéanamh má theipeann ar 
an ghluaisrothar agus é ag tiomáint leis?

Comharthaigh ar dtús agus ansin treoraigh an fheithicil go taobh an 

bhóthair.

Má bhíonn tú ag tiomáint leat agus go dteipeann ar do ghluaisrothar, ba chóir duit féachaint 
taobh thiar díot agus comhartha a thabhairt agus é a stiúradh go taobh an bhóthair a luath 
agus is féidir leat.

AM0104R
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Cad ba chóir do thiománaí ghluaisrothair 
a dhéanamh nuair a chasann sé ar 
fheithicil mhór ar bhóthar cúng?

Moilliú síos agus leanacht ar aghaidh go 

cúramach.

Má chasann tú ar feithicil mhór ar bhóthar cúng, ba chóir duit moilliú síos agus bogadh 
isteach ar chlé chomh fada is a bhíonn sé sábháilte é sin a dhéanamh. Ba chóir go mbeifeá ag 
súil le feithiclí eile a d’fhéadfadh a bheith i bhfolach taobh thiar den fheithicil ag teacht i do 
threo.

AM0107R

GNÍOMHÚ ÉIGEANDÁLA/ GNÍOMH CEARTAITHEACH

Cad ba chóir do ghluaisrothaí a bheith 
eolach air nuair a chasann sé ar 
fheithicil mhór ar bhóthar cúng?

Go bhfuil an radharc amach roimhe 

laghdaithe.

Má chasann tú ar feithicil mhór ar bhóthar cúng, ba chóir duit moilliú síos agus bogadh 
isteach ar chlé chomh fada is a bhíonn sé sábháilte é sin a dhéanamh. Ba chóir go mbeifeá ag 
súil le feithiclí eile a d’fhéadfadh a bheith i bhfolach taobh thiar den fheithicil ag teacht i do 
threo.

AM0108RU19

Cén guais ar chóir do thiománaí an 
ghluaisrothair a bheith san airdeall faoi 
sa suíomh seo?

Dromchla fliuch an bhóthair.

Ba chóir a bheith cúramach ar bhóithre fliucha. Fág am breise do mhoilliú nó do stopadh toisc 
go mbeidh laghdú ar ghreim na mbonn ar an mbóthair. Bí níos cúramaí agus tú ag coscánú nó 
ag timpeallú cor ar dhromchlaí fliucha.

AM0110R
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GNÍOMHÚ ÉIGEANDÁLA/ GNÍOMH CEARTAITHEACH

Cad ba chóir don ghluaisrothaí a chur 
san áireamh sa suíomh seo?

Go bhféadfaí é/í a chur óna c(h)úrsa le 

cumhacht na gaoithe ón trucail atá ag 

teacht ina t(h)reo.

Agus tú ag tiomáint sa taobh thall, ba chóir a bheith ar an airdeall faoi aon fheithiclí ag 
teacht i do threo go háirithe iad sin atá ag taisteal in aice le nó thar lár an bhóthair. Ba chóir 
go mbeifeá ag súil le suaitheadh gaoithe a chruthóidh na feithiclí móra ag teacht i do threo ar 
luas ard. 

AM0114RU19

Cad ba chóir don ghluaisrothaí a dhéanamh má bhíonn an scóig 
greamaithe ar oscailt agus é/í ag gluaiseacht?

An lasc scoite leictreach a oibriú.

I gcuinse éigeandála, mar shampla an scóig greamaithe ar oscailt, ba chóír do ghluaisrothí a 
lasc scoire leictreach a úsáid (Lasc chlabhsúir / Stopadh éigeandála innill) chun an t-inneall 
a stopadh agus an gluaisrothar a stopadh go sábháilte. Is féidir an lasc seo a úsáid chun an 
t-inneall a stopadh tar éis imbhuailte nó titime.

AM0150RU19

Cad ba cheart do thiománaí ghluaisrothair a bheith airdeallach faoi agus 
é ag druidim le trasráillí-iarnróid?

D’fhéadfadh an bhacainn teacht síos.

Bí cúramach agus tú ag teacht chuig trasráillí iarnróid. Laghdaigh luas agus bí ullamh stopadh 
más gá é. Bí ullamh d’athruithe ar dhromchla an bhóthair. Seans nach mbeidh na ráillí ar an 
leibhéal céanna leis an mbóthar. Bí ar an airdeall go bhféadfadh na ráillí agus aon mharcanna 
bóthair a bheith sleamhain in aimsir bháistí.

AM16U19

Úsáideoirí Bóithre Leochaileacha » Rothaí
Is mian le tiománaí tarraingt amach as 
cabhsa agus casadh ar dheis amach ar an 
mbóthar. Ag an am céanna tá rothaí ag 
teacht ón taobh dheis agus is mian le coisí 
trasnú. Cén duine a chaithfidh fanacht?

Caithfidh an tiománaí fanacht.

De réir dlí, ní mór duit géilleadh d’úsáideoirí bóthair eile, lena n-áirítear coisithe agus 
rothaithe, nuair a bhíonn tú ag dul isteach nó amach as cabhsa.

ABMW0253R
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Cuid 3: Gluaisrothair agus móipéidí

Rialú Feithicle
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RIALÚ FEITHICLE » COSCÁIN

Le linn gluaisrothaíochta, cathain ba cheart an coscán cúil ar 
ghluaisrothar a úsáid leis féin?

I rith gluaiseachtaí malla.

Sa ghnáthshlí ba chóir do ghluaisrothaithe an coscán tosaigh a fheidhmiú díreach roimh an 
gcoscán cúil. Tá an coscán tosaigh i bhfad níos cumhachtaí ná an coscán cúil. Ach nuair a 
bhíonn tú ag taisteal ar luas an-mhall nó ag déanamh gluaiseachtaí malla is féidir le húsáid 
an choscáin chúil amháin smacht níos réidhe a chothú agus cobhsaíocht a fheabhsú. Tá córais 
coscánaithe nasctha ag go leor gluaisrothair a chiallaíonn go n-oibríonn brú ar luamhán 
amháin an dá choscán. Ba chóir do ghluaisrothaithe lámhleabhar na feithicle a úsáid chun dul 
i dtaithí le hoibriú sábháilte rialtáin na feithicle.

AM0129RU19

Coscáin

Cobhsaíocht feithiclí a rialú

Cén fáth gur cheart do ghluaisrothaí a chinntiú go bhfuil an seastán 
taoibh ardaithe go hiomlán sula mbogann sé?

Chun díchobhsú an ghluaisrothair a sheachaint nuair a bhíonn coirnéil á 

gcasadh.

Ná húsáid an seastán taoibh ach nuair a bhíonn an gluaisrothar á pháirceáil. Ardaigh é go 
hiomlán sula mbogann tú ar aghaidh. Tá sé contúirteach gluaisrothar a thiomáint nuair a 
bhíonn an seastán síos, mar go bhféadfadh sé dul i bhfostú sa talamh nuair a bhíonn coirnéil 
á gcasadh agus d’fhéadfaí smacht a chailleadh ar an ngluaisrothar.

AM0038RU19

Cén uair ba cheart brú na mbonn a mhéadú?

Nuair a bhíonn paisinéir cúlóige á iompar.

D’fhéadfadh go mbeadh ar ghluaisrothaithe brú na mbonn a mhéadú ar ghluaisrothar nuair 
a bhíonn meáchan breise á iompar, cosúil le paisinéir cúlóige agus/nó bagáiste. Tá eolas 
maidir le brú na mbonn le fáil i lámhleabhar an úinéara.

AM0040RU19

Cén suíomh inar chóir cosa thiománaí ghluaisrothair a bheith agus é 
stoptha ag na soilse tráchta, ag comhartha stop, nó sa trácht?

An chos clé síos.

Nuair a bhítear stoptha sa trácht, ba chóir do do chos chlé a bheith thíos chun 
cothromaíocht a chothú agus ba chóir do do chos dheas a bheith ar an gcúlchoscán chun an 
gluaisrothar a dhaingniú.

AM0054R
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RIALÚ FEITHICLE » COBHSAÍOCHT FEITHICLÍ A RIALÚ

Cén suíomh inar chóir cosa thiománaí ghluaisrothair a bheith agus é ag 
tiomáint sa trácht?

Dhá chois in airde.

D’fhonn cothromaíocht agus smacht a chothú, ba chóir duit do chosa a choinneáil ar na 
tacaí coise agus an gluaisrothar ag bogadh.

AM0055R

Nuair a bhíonn tiománaí ghluaisrothar ag dul timpeall ar chúinne cad ba 
chóir dó a dhéanamh?

Luí isteach i dtreo an chasaidh.

Nuair a bhítear ar dul timpeall ar chúinne ní mór luí isteach i dtreo an taoibh istigh den chor. 
Sa suíomh seo oibríonn an domhantarraingt chun an gluaisrothar a choimeád socair. Mura 
luíonn tú an gluaisrothar isteach sa chuar nó sa chor, beidh an claonadh ann leanacht ar 
aghaidh i líne dhíreach.

AM0079R

Conas is ceart ghuaisrothaí tabhairt faoi chor ar an mbóthar?

Ar an luas ceart.

Agus tú ag druidim le cor ba cheart an suíomh ceart ar an mbóthar a ghlacadh, do luas a 
choigeartú agus an giar is oiriúnaí don luas sin a roghnú. Ag dul trí chor, ba cheart duit do 
líne a choinneáil ar luas seasta, d’fhonn cobhsaíochta agus uasmhéid ghreim na mbonn ar an 
mbóthar a chinntiú. Tá sé seo fíor-thábhachtach ar bhóthar nach bhfuil mín nó atá fliuch.

AM0082RU19

Cad ba chóir don ghuaisrothaí a chinntiú agus é/í ag dul timpeall 
coirnéil?

Go bhfuil an luas i gceart.

Agus tú ag dul timpeall coirnéil, ba chóir duit luas seasta agus ceart a choinneál d’fhonn 
cobhsaíochta agus uasmhéid ghreim na mbonn ar an mbóthar a chinntiú. Tá sé seo fíor-
thábhachtach ar bhóthar nach bhfuil mín nó atá fliuch.

AM0083RU19

Cén fáth a mbíonn cúram speisialta de dhíth agus tú ag dul timpeall ar 
chora ar ghluaisrothar agus carr cliathánach ceangailte leis?

Tá an meáchan sa bhreis ina bhac ar ionramháil an chairr chliathánaigh.

Bíonn cúram speisialta de dhíth nuair a bhítear ag tiomáint gluaisrothair a bhfuil carr 
cliathánach air. Tá sé seo fíor go háirithe ar chora agus nuair a bhítear ag casadh - ní féidir 
an t-aonad a luascadh sa bhealach céanna agus is féidir nuair is gluaisrothar amháin a 
bhíonn i gceist agus caithfear an t-aonad a stiúradh le brú nó tarraingt cinnte ar na hanlaí.  
Bíonn i bhfad níos mó iarrachta ag gabháil leis seo ná le luí isteach nó amach a dhéanamh.

AM0090RU19
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Cén fáth a mbíonn cúram speisialta de dhíth agus tú ag dul timpeall ar 
chora ar ghluaisrothar agus carr cliathánach ceangailte leis?

Mar gheall ar an meáchan a bheith á chaitheamh amach, ardóidh sé sin an 

carr cliathánach ón mbóthar.

Bíonn cúram speisialta de dhíth agus gluaisrothar á thiomáint le carr cliathánach leis, go 
háirithe nuair a bhíonn cor clé á thimpeallú, toisc go n-ardaíonn an carr cliathánach den 
bhóthar mar gheall ar an meáchan a chaitear amach uait.

AM0091RU19

Cén uair ba cheart do ghluaisrothaí úsáid an choscáin tosaigh a 
sheachaint?

Nuair a bhíonn an gluaisrothar claonta nó ag casadh.

Ba cheart do ghluaisrothaithe úsáid an choscáin thosaigh a sheachaint nuair a bhíonn sé 
claonta ar chora, ag casadh ag acomhal, agus ar dhromchlaí scaoilteacha. Dá n-úsáidfí 
an coscán tosaigh sna cásanna sin d’fhéadfaí an gluaisrothar a dhíriú ar an mbóthar rud 
a chiallódh go leanfadh sé díreach ar aghaidh, nó go gcaillfí smacht. Más féidir, seachain 
coscánú ar chor, ach más gá don ghluaisrothaí coscánú ar chor, úsáid an coscán cúil go réidh.

AM0130RU19

Céard ba cheart do ghluaisrothaí a dhéanamh chun a ghluaisrothar a 
choinneáil cobhsaí nuair atá sé claonta?

Tiomáin ar bhealach comhsheasmhach.

Tá sé tábhachtach go bhfanfadh Gluaisrothaithe cobhsaí nuair a bhíonn siad claonta nó ag 
casadh coirnéal, agus déanann siad é seo trí thiomáint ar bhealach comhsheasmhach. Má 
chuirtear an coscán i bhfeidhm nó má tarraingítear isteach an chrág le linn a bheith ag casadh 
coirnéal cuirtear isteach ar an tiomáint agus laghdaítear cobhsaíocht an ghluaisrothair, rud a 
bhféadfadh caillteanas smachta tarlú dá bharr.

AM0131RU19

Cad ba chóir don ghluaisrothaí a dhéanamh agus é/í ag dul síos cnoc 
fada géar?

Giar níos ísle a úsáid ag céim luath.

Agus iad ag dul síos cnoc fada géar, bá chóir do ghluaisrothaithe coscánú innill a úsáid chun 
luas seasta a chothú. Má íslítear giar, méadaítear ar éifeachtúlacht an choscánaithe innill. 
Laghdaíonn sé seo ídiú na gcoscán agus cuidíonn sé le róthéamh na gcoscán a sheachaint 
agus lena chinntiú go bhfuil siad níos éifeachtaí nuair atá siad ag teastáil.

AM0132RU19
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Céard ba cheart do ghluaisrothaí a dhéanamh nuair atá sé ag tiomáint 
síos le fána ar bhóthar fada, géar agus casta?

Úsáid na coscáin ó am go ham nuair a bhíonn tú ag tiomáint ar bhóthar 

díreach.

Nuair a bhíonn gluaisrothaí ag tiomáint síos le fána ar bhóthar fada, géar agus casta, 
tá sé ríthábhachtach smacht a choinneáil ar luas trí úsáid shábháilte a bhaint as an 
gcóras coscánaithe. Áiríonn sé seo úsáid a bhaint as meascán de choscánú innill agus de 
ghnáthchoscánú nuair a bhíonn an gluaisrothar ceartingearach agus i líne dhíreach. Nuair a 
bhíonn gluaisrothaí ag druidim le cora, coscánaigh go luath agus cuir críoch leis an gcoscánú 
sula sroichtear an cor. Má choscánaítear i gcor d’fhéadfadh an gluaisrothar éirí ceartingearach 
agus d’fhéadfadh an tiománaí smacht a chailleadh.

AM0133RU19

Cén uair ba cheart do ghluaisrothaí coscánú go géar?

Ag taisteal i líne dhíreach.

Bíonn sé níos sábháilte i gcónaí coscánú nuair a bhíonn an gluaisrothar ceartingearach agus 
ag taisteal i líne dhíreach. Ba cheart do ghluaisrothaithe coscánú ar chora a sheachaint, agus 
an coscánú a oiriúnú do na coinníollacha bóthair. Nuair a bhíonn gluaisrothaí ag druidim 
le cora, coscánaigh go luath agus cuir críoch leis an gcoscánú sula sroichtear an cor. Má 
choscánaítear i gcor d’fhéadfadh an gluaisrothar éirí ceartingearach agus d’fhéadfadh an 
tiománaí smacht a chailleadh.

AM0134RU19

Agus é/í ag tiomáint i ngnáthchoinníollacha, conas ba chóir don 
ghluaisrothaí an dá choscán a oibriú chun stopadh go hiomlán?

An coscán tosaigh a oibriú agus ansin an coscán cúil a oibriú.

Chun stopadh go sábháilte sa dea-aimsir agus i ndea-choinníollacha bóthair, ba chóir do 
ghluaisrothaithe an coscán tosaigh a úsáid agus ansin an coscán cúil a úsáid. Ba chóir níos 
mó brú a chur ar an tosach, mar tugann sé seo an chumhacht stoptha is fearr.  Tá córais 
coscánaithe nasctha ag go leor gluaisrothair a chiallaíonn go n-oibríonn brú ar luamhán 
amháin an dá choscán. Ba chóir do ghluaisrothaithe lámhleabhar na feithicle a úsáid chun 
dul i dtaithí le hoibriú sábhailte rialtáin na feithicle. I gcoinníollacha fliucha, ba chóir an méid 
céanna brú a chur i bhfeidhm ar an dá choscán.

AM0136RU19
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Conas ba chóir fórsa coscánaithe a roinnt amach agus gluaisrothar á 
stopadh ar bhóthar díreach i gcoinníollacha tirime?

Beagán níos mó brú a chur chun tosaigh.

Éilítear oibriú éagsúil na gcoscán i gcoinníollacha bothair thirim ná mar a éilítear i gcuinsí 
fliúcha. I gcoinníollacha tirime, ba chóir níos mó brú a chur ar an tosach go ginearálta, mar 
tugann sé seo an chumhacht agus greim stoptha is fearr faoi choscánú.  Tá córais coscánaithe 
nasctha ag go leor gluaisrothair a chiallaíonn go n-oibríonn brú ar luamhán amháin an dá 
choscán. Ba chóir do ghluaisrothaithe lámhleabhar na feithicle a úsáid chun dul i dtaithí le 
hoibriú sábhailte rialtáin na feithicle. I gcoinníollacha fliucha, ba chóir an méad céanna brú a 
chur i bhfeidhm ar an dá choscán.

AM0137RU19

RIALÚ FEITHICLE » COBHSAÍOCHT FEITHICLÍ A RIALÚ

Cén éifeacht a d’fheadfadh a bheith ag tiomáint ar ráillí tram ar 
ghluaisrothar?

D’fhéadfaí go mbeidh sí ina cúis le cailliúnt cobhsaíochta an gluaisrothair.

Ba cheart do ghluaisrothaithe tiomáint go cúramach in aice nó thar ráillí traenach nó tram, 
ach go háirithe nuair atá siad ag casadh.. B’fhéidir nach mbeadh na ráillí ar an leibhéal ceanna 
leis an mbóthar, agus d’fhéadfadh go gcaillfeadh an gluaisrothar cobhsaíochta agus é ag 
leanúint nó ag trasnú na raillí.

AM0145RU19

Cad a tharlaíonn de gnáth nuair a oibríonn an tiománaí an dá choscán ag 
an am céanna, ach leis an mbrú is mó ar chúl?

D’fhéadfadh an bonn tosaigh glasáil.

Nuair a oibríonn gluasrothaí na coscáin ar a g(h)luaisrothar, bogann a m(h)eáchan agus 
meáchan an ghluaisrothair ar aghaidh ar an roth tosaigh, agus laghdaítear an meáchan ar 
an roth cúil. Má chuirtear an iomarca brú coscánaithe ar an mbonn cúil ag an bpointe seo, 
d’fhéadfadh sé glasáil suas agus d’fhéadfadh sciorradh agus/nó easpa thromchúiseach 
smachtaithe a bheith de thoradh air. I ngnáthchoinníollacha, ba chóir duit an coscán tosaigh a 
úsáid ar dtús agus ansin an ceann ar gcúl leis an mbrú is mó ar an gceann tosaigh.

AM0149RU19

Cad ba cheart do ghluaisrothaí a dhéanamh chun sciorradh a sheachaint?

Gan úsáid a bhaint as an gcoscán tosaigh nuair a bhíonn an gluaisrothar ar 

leathard.

Toisc gur lú an teagmháil boinn a bhíonn ag gluaisrothair ar an mbóthar ná mar a bhíonn ag 
feithiclí eile, is ceart i gcónaí coscánú faoi smacht. Le baol sciorrtha a sheachaint ná bain úsáid 
as an gcoscán tosaigh má bhíonn an t-inneall ar leathard. Bíonn sé níos sábháilte i gcónaí 
coscánú agus tú ag taisteal suas go díreach ar líne dhíreach. Ba chóir do ghluaisrothaithe 
coscánú ar chora a sheachaint, agus an coscánú a choigeartú do choinníollacha an bhóthair 
i gcónaí. Ag teacht ar chora, coscánaigh go luath agus críochnaigh an coscánú roimh an cor. 
Is féidir go mbeidh coscánú i gcor a bhaith ina cúis le díriú an ghluaisrothir agus cailliúnt 
fhéideartha smachtaithe.

AM0157RU19
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Cén imthosca ina gceadaítear do phaisinéir cúlóige a bheith ag suí i 
leataobh ar ghluaisrothar?

Riamh.

Ba cheart i gcónaí do phaisinéirí suí ar ghluaisrothar ag féachaint rompu agus go mbeadh an 
dá chos ar na tacaí coise i gcónaí.

AM0199U19

Cén fáth go gcaillfeadh tiománaí smacht ar ghluaisrothar?

Duilleoga fliucha ar an mbóthar.

Tá sé níos dóchúla go gcaillfeadh gluaisrothaithe smacht ar an ngluaisrothar i ndroch-
chonníollacha aimsire nuair a bhíonn dromchlaí bóthair níos sleamhaine. Ba chóir dóibh a 
bheith ar an airdeall ar dhromchlaí fliucha, láib nó gairbhéil agus duilleoga fliucha ar an 
mbóthar. Beidh na coinníollacha seo níos guaisí gar do chora, ag acomhail nuair a bheidh 
orthu coscánú, luas a mhéadú nó treo a athrú.

AM21U19

Cén fáth go gcaillfeadh tiománaí smacht ar ghluaisrothar?

Láib ar an mbóthar.

Tá sé níos dóchúla go gcaillfeadh gluaisrothaithe smacht ar a ngluaisrothar i ndroch-
chonníollacha aimsire nuair a bhíonn dromchlaí bóthair níos sleamhaine. Ba chóir dóibh a 
bheith ar an airdeall ar dhromchlaí fliucha, láib nó gairbhéil agus duilleoga fliucha ar an 
mbóthar. Beidh na coinníollacha seo níos guaisí gar do chora, ag acomhail nuair a bheidh ar 
ghluaisrothaithe coscánú, luas a mhéadú nó treo a athrú.

AM22U19

Cén éifeacht a bhíonn ag timpeallú coirneála ar luas ar an ngluaisrothar?

Cuirtear brú breise ar ghreim na mbonn ar an mbóthar.

Tá sé níos dóchúla go gcaillfeadh gluaisrothaithe smacht ar a ngluaisrothar i ndroch-
chonníollacha aimsire nuair a bhíonn dromchlaí bóthair níos sleamhaine. Ba chóir dóibh a 
bheith ar an airdeall ar dhromchlaí fliucha, láib nó gairbhéil agus duilleoga fliucha ar an 
mbóthar. Beidh na coinníollacha seo níos guaisí gar do chora, ag acomhail nuair a bheidh ar 
ghluaisrothaithe coscánú, luas a mhéadú nó treo a athrú.

AM4

Conas is ceart do ghluaisrothaí tabhairt faoi chor ar an mbóthar?

Sa ghiar ceart.

Agus tú ag druidim le cor ba cheart an suíomh ceart ar an mbóthar a ghlacadh, do luas a 
choigeartú agus an giar is oiriúnaí don luas sin a roghnú. Ag dul trí chor, ba cheart duit do 
líne a choinneáil ar luas seasta, d’fhonn cobhsaíochta agus uasmhéid ghreim na mbonn ar an 
mbóthar a chinntiú. Tá sé seo fíorthábhachtach ar bhóthar nach bhfuil mín nó atá fliuch.

AM6U19
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Céard a chiallaíonn an solas seo nuair a bhíonn sé le feiceáil 
ar an bpainéal ionstraimí?

Níl an gluaisrothar i ngiar.

Is den tábhacht é go mbeadh eolas agus tuiscint ag Gluaisrothaithe ar na soilse rabhaidh 
éagsúla atá ar an bpainéal ionstraimí. Tugann an solas uaine le fios go bhfuil an traiseoladh 
neodrach. Tá sé tábhachtach é seo a sheiceáil roimh an t-inneall a thosú.

AM0009RU19

Céard a chiallaíonn an solas seo nuair a bhíonn sé le feiceáil 
ar an bpainéal ionstraimí?

Níl giar i bhfeidhm.

Is den tábhacht é go mbeadh eolas agus tuiscint ag Gluaisrothaithe ar na soilse rabhaidh 
éagsúla atá ar an bpainéal ionstraimí. Tugann an solas uaine le fios go bhfuil an traiseoladh 
neodrach. Tá sé tábhachtach é seo a sheiceáil roimh an t-inneall a thosú.

AM0017RU19

Céard ba cheart do ghluaisrothaí a sheiceáil roimh an t-inneall a thosú?

Go bhfuil an giar neodrach roghnaithe.

Is den tábhacht é go mbeadh eolas agus tuiscint ag Gluaisrothaithe ar na soilse rabhaidh 
éagsúla atá ar an bpainéal ionstraimí. Tugann an solas uaine le fios go bhfuil an traiseoladh 
neodrach. Tá sé tábhachtach é seo a sheiceáil roimh an t-inneall a thosú.

AM0021RU19

Cén éifeacht atá ag an tachtaire a chur i bhfeidhm ar feadh tréimhse 
fhada?

Méadaítear ídiú breosla agus truailliú.

Feidhmíonn an t-inneall ar mheascán de bhreosla agus aer. Nuair a bhíonn an t-inneall fuar, 
cuir an tachtaire i bhfeidhm chun an méid breosla sa mheascán a mhéadú. Má fhágtar an 
tachtaire ar siúl ar feadh tréimhse níos faide ná mar is gá, áfach, méadófar an t-ídiú breosla 
agus truailliú dá bharr.

AM0028RU19
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Céard le haghaidh an lasc seo?

Ceannsolas.

Is féidir na ceannsoilse maolaithe agus na ceannsoilse 
lánléis a roghnú leis an lasc seo. Ba cheart do 
ghluaisrothaithe úsáid a bhaint as na ceannsoilse maolaithe 
nuair a bhíonn trácht ag teacht ina gcoinne, nuair a 
bhíonn siad taobh thiar de thrácht eile, i rith coinníollacha 
drochaimsire agus lena chinntiú nach gcuirtear isteach 
ar úsáideoirí eile bóithre. Ba cheart do ghluaisrothaithe 
úsáid a bhaint as na ceannsoilse maolaithe i gcónaí nuair a 
bhíonn siad ag tiomáint. 

AM0010RU19

Cad chuige an luamhán seo ar ghluaisrothar le 
tras-seoladh de láimh?

An chrág.

Ar ghluaisrothar nua-aimseartha le tras-seoladh de láimh, 
úsáidtear an luamhán seo leis an gcrág a fheidhmiú. 
Úsáidtear é chun an tiomántán idir an t-inneall agus an 
bonn tiomána a scaradh agus tú ag bogadh chun bealaigh, 
ag stopadh agus ag athrú na ngiar.

AM0011R

Cad chuige an lasc seo?

Stop éigeandála an innill.

Cuirtear stop éigeandála an innill i bhfeidhm leis an lasc 
seo. Níor cheart é a úsáid chun an t-inneall a stopadh ach 
amháin tar éis timpiste nó titime. Ní mór áfach é a sheiceáil 
ó am go ham le cinntiú go bhfuil sé ag feidhmiú i gceart.

AM0012R

Céard le haghaidh an luamhán seo?

Coscáin.

Ar ghluaisrothar nua-aimseartha, úsáidtear an luamhán 
seo chun an coscán tosaigh nó an comhchóras coscánaithe 
a chur i bhfeidhm. Chun an coscán a chur i bhfeidhm, fáisc 
an luamhán. Dá mhéad brú a úsáideann tú nuair a bhíonn 
an luamhán á fháscadh agat, is ea is soiléire a bheith an 
éifeacht choscánaithe. Is den tábhacht é go mbeadh a fhios 
ag gluaisrothaithe conas an córas coscánaithe a úsáid, má 
tá amhras ort féach ar lámhleabhar an déantóra áit a bhfuil 
eolas faoi úsáid shábháilte agus chuí na gcoscán. 

AM0013RU19
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Céard le haghaidh an luamhán coise seo, atá 
ar neastaobh (taobh clé) gluaisrothar nua-
aimseartha?

Na giaranna.

Ar fhormhór na ngluaisrothar nua-aimseartha ina bhfuil traiseoladh lámhghiarála, tá an 
giarluamhán suite ar an neastaobh (taobh clé) díreach os comhair an taca coise. Roghnaíonn 
gluaisrothaithe giaranna tríd an luamhán a ardú nó a bhrú síos lena gcos clé. Ba cheart go 
dtuigfeadh gluaisrothaithe conas a oibríonn a ngluaisrothar féin, mar go bhféadfadh líon 
éagsúla giaranna a bheith i ngluaisrothair de dhéanamh agus de mhúnla difriúil.

AM0015RU19

Céard le haghaidh an luamhán coise seo, atá 
suite ar an taobh deas de ghluaisrothar nua-
aimseartha?

An coscán coise.

Ar ghluaisrothar nua-aimseartha ina bhfuil traiseoladh lámhghiarála, tá an luamhán coscáin 
cúil suite ar an taobh deas os comhair an taca coise. Cuireann an gluaisrothaí an coscán cúil i 
bhfeidhm tríd an troitheán a bhrú lena chos deas. Níl an coscán cúil chomh éifeachtach leis an 
gcoscán tosaigh, dá réir sin, ba cheart do ghluaisrothaithe é a úsáid i dteannta leis an gcoscán 
tosaigh ar mhaithe lena chinntiú go bhfuil an chumhacht stoptha barrmhaith. Tá comhchóras 
coscánaithe in go leor gluaisrothar nua-aimseartha, féach ar lámhleabhar na feithicle má 
theastaíonn tuilleadh eolais uait. 

AM0016RU19

Cad ba chóir don tiománaí ghluaisrothair a sheiceáil roimh dó an t-inneall 
a thosú?

Go bhfuil an giarluamhán sa socrú neodrach.

Sula dtosófaí an t-inneall, ba chóir a chinntiú go bhfuil an giarluamhán sa socrú neodrach. Is 
féidir é seo a chinntiú trí sheiceáil go bhfuil an solas uaine neodrach ar lasadh ar an bpainéal 
ionstraimí.

AM0044R

Cad is féidir le gluaisrothaí a dhéanamh chun an baol sciorrtha a laghdú?

Luas a mhéadú go tomhaiste.

Má dhéantar an iomarca luasghéaraithe is féidir le roth tosaigh an ghluaisrothair ardú ón 
mbóthar nó is féidir leis an roth cúil rothlam a dhéanamh. Is féidir cobhsaíocht a chailliúint 
mar gheall ar na nithe seo ar fad agus d’fhéadfadh an gluaisrothar dul as smacht nó sciorradh. 
Úsáid luasghéarú tomhaiste smachtaithe i gcónaí.

AM0155RU19
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Córais Choscánaithe

Céard ba cheart do ghluaisrothaí a bheith san airdeall air maidir le 
coscáin a oibríonn le cábla?

Síneann siad nuair a bhíonn siad in úsáid.

Ba cheart coscáin a oibríonn le cábla a sheiceáil go rialta lena fháil amach an bhfuil siad 
ag feidhmiú go héifeachtach. Má bhíonn an cábla sceite nó róshínte, ba cheart cábla nua a 
cheannach, agus mura mbíonn na coscáin sách éifeachtach mar gheall ar chaitheamh pillíní 
coscáin nó crúite coscáin, d’fhéadfadh go mbeadh sé riachtanach an cábla a oiriúnú de réir 
lámhleabhar an úinéara.

AM0030RU19

Meicneoirí Feithicle

Cad a chiallaíonn an solas rabhaidh agus/nó an crios dearg ar 
thomhsaire breosla?

Tá leibhéal íseal ag an mbreosla san umar.

Tá soilse rabhaidh agus tomhsairí éagsúla i go leor feithiclí. Ciallaíonn crios dearg nó solas 
rabhaidh ar thomhsaire breosla go bhfuil an fheithicil gann ar bhreosla agus gur chóir 
tuilleadh breosla a chur inti chomh luath agus is féidir.

ABMW0674R

Céard a léiríonn rátáil luais an bhoinn?

An luas uasta dá bhfuil an bonn deartha.

Is é rátáil luais boinn an luas uasta dá bhfuil an bonn deartha. Baineann sé seo le 
hacmhainneacht luais an bhoinn. Ní bhaineann sé leis an luas ar a bhféadfadh an bonn a 
thiomáint nó a bheadh ceadaithe de réir an dlí a thiomáint.

ABMW0692R

Céard a d’fhéadfadh tarlú má theipeann ar ghluaisrothaí an slabhra 
tiomána ar a ghluaisrothar a bhealú?

Méadóidh ráta caithimh an tslabhra.

Ba cheart do ghluaisrothaithe a slabhra tiomána a scrúdú, a bhealú agus a oiriúnú i 
gcomhréir le lámhleabhar an úinéara. Mura ndéantar an slabhra a bhealú i gceart, 
méadófar ráta caithimh an tslabhra agus na sproicéad roimh am. Tá bealaí speisialta ar fáil 
dó seo.

AM0022RU19
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Céard a d’fhéadfadh tarlú má tá an slabhra tiomána ar ghluaisrothar 
scaoilte?

D’fhéadfadh an roth cúil glasáil.

Má bhíonn slabhra gluaisrothair caite nó scaoilte, d’fhéadfadh sé titim dá sproicéid 
agus d’fhéadfadh an roth cúil glasáil dá bharr, agus d’fhéadfaí smacht a chailleadh ar an 
ngluaisrothar dá bharr. Cinntigh go bhfuil an slabhra tiomána oiriúnaithe agus bealaithe i 
gceart de réir lámhleabhar an úinéara. 

AM0023RU19

Céard a d’fhéadfadh tarlú má thiomáintear gluaisrothar nuair atá an 
slabhra tiomána scaoilte?

D’fhéadfadh an roth cúil glasáil.

Má bhíonn slabhra gluaisrothair caite nó scaoilte, d’fhéadfadh sé titim dá sproicéid 
agus d’fhéadfadh an roth cúil glasáil dá bharr, agus d’fhéadfaí smacht a chailleadh ar an 
ngluaisrothar dá bharr. Cinntigh go bhfuil an slabhra tiomána oiriúnaithe agus bealaithe i 
gceart de réir lámhleabhar an úinéara. 

AM0024RU19

Céard a d’fhéadfadh tarlú mura mbíonn slabhra tiomána gluaisrothair 
oiriúnaithe i gceart?

D’fhéadfadh sé fuaim ghliogarnaí a chruthú.

Má thugann gluaisrothaí fuaim ghliogarnaí faoi deara tá sé tábhachtach an chúis a sheiceáil 
mar go mb’fhéidir nach mbeadh i gceist ach nach bhfuil an slabhra tiomána oiriúnaithe i 
gceart, rud a bhféadfadh iarmhairtí tromchúiseacha a bheith aige. Faigh cabhair ó dhuine 
inniúil láithreach. 

AM0025RU19

Céard é an iarmhairt is dócha a bheidh mar thoradh ar ghluaisrothar a 
bhfuil an slabhra tiomána ann caite a thiomáint?

D’fhéadfadh an slabhra síneadh nó briseadh.

Má bhíonn slabhra gluaisrothair caite nó scaoilte, d’fhéadfadh sé síneadh, briseadh nó titim 
dá sproicéid agus glasáil, agus d’fhéadfaí smacht a chailleadh ar an ngluaisrothar dá bharr. 
D’fhéadfadh fuaim ghliogarnaí a bheith le cloisteáil de ghnáth nuair atá slabhra caite, agus 
ba cheart don ghluaisrothaí an fhadhb a fhiosrú agus a réiteach.

AM0026RU19
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Cén t-údar a d’fhéadfadh a bheith le drochailíniú bonn cúil?

Athoiriúnú mícheart an rotha chúil.

Nuair a bhíonn roth cúil á oiriúnú nó á athoiriúnú ar ghluaisrothar, cinntigh go bhfuil sé 
ailínithe díreach taobh thiar den roth tosaigh. Mura ndéantar é seo, d’fhéadfadh go mbeadh 
caitheamh míchothrom bonn agus/nó neamhchobhsaíocht le tabhairt faoi deara nuair a 
bhíonn coirnéil á gcasadh.

AM0034RU19

Céard a d’fhéadfadh tarlú má bhíonn na himthacaí stiúrtha caite ar 
ghluaisrothar?

D’fhéadfadh sé a bheith deacair an gluaisrothar a smachtú.

Cinntíonn na himthacaí stiúrtha go mbeidh stiúradh an ghluaisrothair réidh. Má bhíonn 
siad caite, éiríonn an stiúradh scaoilte nó longadánach, agus éiríonn an gluaisrothar 
neamhchobhsaí agus bíonn sé deacair é a smachtú. Faigh cabhair ó dhuine inniúil 
láithreach. 

AM0035RU19

Cén fáth a bhféadfadh an stiúradh a bheith longadánach?

Imthacaí stiúrtha caite.

Cinntíonn na himthacaí stiúrtha go mbeidh stiúradh an ghluaisrothair réidh. Má bhíonn 
siad caite, éiríonn an stiúradh scaoilte nó longadánach, agus éiríonn an gluaisrothar 
neamhchobhsaí. Faigh cabhair ó dhuine inniúil láithreach. 

AM0036RU19

Cén éifeacht a d’fhéadfadh a bheith ag ailíniú mícheart rothaí ar 
ghluaisrothar?

Cobhsaíocht laghdaithe.

Mura mbíonn rothaí ailínithe i gceart, d’fhéadfadh an gluaisrothar imeacht amach thar 
an líne. Beidh tionchar aige seo ar láimhseáil agus ar chobhsaíocht an ghluaisrothair, 
go háirithe nuair a bhíonn coirnéil á gcasadh. Ina theannta sin, d’fhéadfadh go mbeadh 
caitheamh méadaithe bonn dá thoradh. 

AM0033RU19

Cén rud is féidir leis an gcóras smachtaithe tarraingthe a sheachaint?

Rothlam rothaí nuair a bhítear ag luasghéarú.

Cuidíonn córas smachtaithe tarraingthe ar ghluaisrothar le bac a cur le rothlam rotha agus 
luas á mhéadú. Cuidíonn sé seo leat greim an chúlbhoinn a mhéadú agus luas á mhéadú 
i gcúinsí sleamhna, ag bogadh chun bealaigh agus ar choranna agus ar chúinní. Bí ar 
d’airdeall, go d’fhéadfadh nach mbeidh rialtáin tarraingthe ag an-chuid gluaisrothair, mar 
sin déan tagairt do lámhleabhar na feithicle le haghaidh tuilleadh eolais.

AM0043RU19
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