Kinh nghiệm đi phượt xe máy trong mưa
Một trong những thực tế mà dân du lịch bằng xe máy phải đối mặt trong những
chuyến đi không thuận lợi về thời tiết là gặp mưa. Dưới đây là một số kinh nghiệm
hữu ích mà bạn có thể áp dụng cho hành trình của mình khi trời mưa.
Chuẩn bị cho hành trình
Không thể đoán được thời tiết, nhất là ở những vùng bạn dự định ghé qua và dừng
chân cách nơi ở hàng trăm km đường, vì thế hãy chuẩn bị đồ đi mưa sẵn sàng cho
cả hành lý và cho chính cá nhân bạn. Đồ đạc trong balô nên được đóng gói riêng
trong các túi nilông, đề phòng nếu balô bị ngấm nước thì vẫn còn một lớp bảo vệ.
Túi bóng to hoặc mảnh áo mưa để bọc balô vào khi trời mưa lớn. Đặc biệt lưu ý với
các túi đeo đựng đồ giá trị như máy ảnh, điện thoại, giấy tờ hộ chiếu, Vietnam visa
và tiền bạc. Bản thân những chiếc túi này đã có thể có một lớp áo mưa chống nước,
nhưng bạn nên mang thêm một chiếc túi nilông khác để bọc cẩn thận túi đồ. Các túi
bọc thông thường mỏng, nhẹ nên có thể cất ngay phía ngoài, nơi dễ lấy ra nhất. Mỗi
thành viên khi đi du lịch cần có một bộ quần áo đi mưa, loại nhẹ và mỏng, chống
nước tốt. Nên mang theo một áo mưa trùm để mặc thêm bên ngoài và có thể che
thêm balô khi cần thiết. Có ủng đi mưa hoặc giày nilông đi mưa để bọc chân. Khi đi
du lịchnên sử dụng mũ bảo hiểm kín đầu, có kính bảo vệ hoặc loại kính trắng, trong,
có tác dụng chống bụi và bảo vệ mắt tốt khi mưa to trong khi vẫn nhìn rõ đường.
Các trang bị này cũng cần được để nơi dễ lấy ra nhất, sẽ rất hữu ích khi mưa ập
đến bất ngờ và nhanh.
Di chuyển trên đường
Trời mưa, đường trơn, tuyệt đối không nên chạy nhanh, ẩu và luôn luôn phải tuân
thủ luật giao thông. Chạy chậm trên đường đèo, đường đất, sỏi, đồng thời quan sát
kỹ khi chuyển hướng giao thông. Không nên đi vào vệ cỏ vì xe dễ bị trơn trượt, mất
lái gây tai nạn. Bạn nên bật đèn xe khi chạy trong mưa, tránh các va chạm (dù là
nhỏ nhất) đáng tiếc khi đang cần lái. Không bơm bánh xe quá căng. Không nên
thắng gấp, đánh tay lái nhiều. Giữ xe luôn thẳng, nên thắng sớm hơn bình thường.
Đạp thắng nhẹ, rồi tăng dần mức độ, nên sử dụng thêm thắng tay, kết hợp đạp và
nhả liên tục để đảm bảo an toàn. Luôn tạo khoảng cách rộng giữa các phương tiện
giao thông trên đường. Nếu phải di chuyển trên đường bùn đất, lầy lội... chú ý gạt
bỏ bớt đất bám vào lốp, rửa sạch nếu có điều kiện trước khi di chuyển tiếp. Nếu
đường quá trơn có thể dùng dây thừng hoặc dây xích quấn vào lốp xe để tăng độ
bám...
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