ভূ িমকা
এই ময্ানুয়ালিট (িনেদর্ শগ্র িট) আপনার গািড়র একিট
অপিরহাযর্ অংশ এবং গািডর সােথ থাকেত হেব যখন
গািড় িবিক্র করা হেব অথবা একজন নতু ন মািলক বা
অপােরটেরর নােম হ া র করা হেব। আপনার নতু ন
মা িত সুজিু ক গািড় চালাবার আেগ অনুগ্রহ কের
যত্óসহকাের এই ময্ানুয়ালিট পড়ুন এবং কখেনা-সখেনা
এর পুনিবর্চার করেবন। এেত িনরাপত্তা, চালােনা এবং
রক্ষণােবক্ষেণর
পূণর্ তথয্ আেছ। ময্ানুয়ােল েয
চারিট িফ্র ইনে কশন সািভর্ েসর বণর্না েদওয়া আেছ
েস িলর সুেযাগ িনেত আপনােক আম ণ জানােনা হে ।
িফ্র ইনে কশেনর চারিট কুপন এই ময্ানুয়ােলর সােথ
সংযুক্ত আেছ। আপনার মা িত সুজিু ক সািভর্ েসর জনয্
িনেয় েগেল অনুগ্রহ কের আপনার িডলারেক এই
ময্ানুয়ালিট েদখােবন।
আপনার গািড়র েময়াদ বাড়ােনার জনয্ এবং
রক্ষণােবক্ষেণর খরচ কমােনার জনয্, িনিদর্ সময় অ র
রক্ষণােবক্ষণ
অবশয্ই
করেত
হেব
"িপিরয়িডক
েমে নয্া
িসিডউল" অনুযায়ী যার বণর্না এই
ময্ানুয়ােলর "ইনে কশন অয্া
েমে নয্া " অধয্ায়
আেছ। আপনার স ি ও িনরাপত্তা িনি ত করার জনয্
সমসয্া ও দুঘর্টনা িনবারণ করা জ ির।

মা িত সুজিু ক ইি য়া িলিমেটড পৃিথবীর
াকৃ িতক
স েদর সংরক্ষণ এবং সুরক্ষার জনয্ দায়ব ।
র উে েশ্য আমরা েত্যক গািড়ক মািলকেক উৎসাহ
িদই বয্ব ত ইি ন অেয়ল, কুলয্া
এবং অনয্ তরল
পদাথর্, বয্াটাির ও টায়ার ইতয্ািদ িরসাইেকল, িবিক্র বা
সিঠকভােব িন িত্ত করার জনয্, েযমন যথাযথ হেব।

মা িত সুজিু ক ইি য়া িলিমেটড

এই ময্ানুয়ােলর সকল তথয্ সং কণের সমেয় সবর্ েশষ
লভয্ পণয্ তথয্ িভিত্তক। উ িত বা অনয্
পিরবতর্ন িলর দ ন এই ময্ানুয়ােল েদওয়া তথয্
এবং আপনার গািড়র মেধ্য অিমল থাকেত পাের।
মা িত সুজিু ক ইি য়া িলিমেটড িবনা েনািটেস এবং
দায় ছাড়া েয েকানও সমেয় উৎপাদেন পিরবতর্ ন
করার অিধকার সংরিক্ষত রােখ পূেবর্ ৈতির বা িবিক্র
করা গািড়েত একই বা অনু প পিরবতর্ ন করার
জনয্।
এই গািড়িট অনয্ েদেশর িনিরখ বা িবধান পালন
নাও করেত পাের। অনয্ েকানও েদেশ এই গািড়িট
নিথভূ ক্ত করার পূেবর্ ,
েযাজয্ সকল
িবধান
যাচাই ক ন এবং েয়াজনীয় েকানও
পা র
কজ ির

গািড়র েময়াদ বাড়ােনার জনয্ এবং িনরাপেদ গািড়
চালােনার জনয্ "েডইিল ইনে কশন েচকিল " অনুযায়ী
ৈদিনক যাচাই ও যত্ত্ন েনওয়া আবিশ্যক যার বণর্না
এই ময্ানুয়ােলর "ইনে কশন অয্া েমে নয্া " আেছ।
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জ ির
সাবধান/

পা রেণর জনয্ সাবধান
সতকর্তা /িব ি / টীকা

সাবধান

অনুগ্রহ কের এই ময্ানুয়ালিট পড়ুন এবং যত্óসহকাের
এর িনেদর্ শ িল অনুসরণ ক ন। িবেশষ তথয্েক
েদওয়ার জনয্ সাবধান, সতকর্তা, িব ি ও টীকা ও শ িলর িবেশষ মােন আেছ। এই
এর তীক
সংেকেতর শ িল িদেয় তু েল ধরা বাতর্ া িলর িত
িবেশষ মেনােযাগ িদন:

আপনার গািড় পা র করেবন না। পা রণ
িনরাপত্তা, চালােনা, স াদন বা মজবুত থাকার
উপর িতকূল ভাব েফলেত পাের এবং সরকাির
িবধান িল লঙঘন করেত পাের। উপর ,
পা রেণর দ ন ক্ষিত বা স াদন সংক্রা
সমসয্া ওয়ােরি র আওতায় নাও থাকেত পাের।

সাবধান
একিট স াবয্ িবপিত্তর ইি ত েদয় যার দ ন মৃত্ ু য
বা
তর জখম হেত পাের।

সতকর্তা
একিট স াবয্ িবপিত্তর ইি ত েদয় যার দ ন
নগনয্ বা মাঝাির জখম হেত পাের।

িব ি
একিট স াবয্ িবপিত্তর ইি ত েদয় যার দ ন
গািড়র ক্ষিত হেত পাের।

টীকা:

রক্ষণােবক্ষণ সহজ বা িনেদর্ শ িল
িবেশষ তেথ্যর ইি ত েদয়।

করার জনয্
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এই ময্ানুয়ােল
য্াশ থাকা সােকর্ েলর অথর্ হল এটা
করেবন না" অথবা "এটা ঘটেত েদেবন না"।

িব ি
অনুপযুক্তভােব বসােনা েমাবাইল েযাগােযাগ
সর াম েযমন েসলুলার েটিলেফান বা CB
(িসিটেজ
বয্া ) েরিডও আপনার গািড়র
ইগিনশন বয্ব ার সােথ ৈবদু্যিতন বাধা সৃি
করেত পাের, যা েথেক গািড়র স াদেনর সমসয্া
হেত পাের। এই ধরেনর েমাবাইল েযাগােযাগ
সর াম বসােনার উপর পরােশর্ র জনয্ আপনার
মা িত সুজিু ক িডলােরর সােথ েযাগােযাগ ক ন।

িব ি
মা িত সুজিু কর সুপািরশ না করা িন মােনর ই ন
এবং / অথবা লুিব্রকয্া বয্বহার করেল
তর
ক্ষিত হেত পাের।
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সূিচপ

ই েনর সুপািরশ

1

গািড় চালাবার পূেবর্

2

আপনার গািড় চালােনা

3

গািড় চালােনার সুপরামশর্

4

অনয্ কে াল এবং ইকুইপেম

5

গািড় েলাড করা এবং েটা করা

6

িনরীক্ষণ ও রক্ষণােবক্ষণ

7

আপৎকালীন পিরেষবা

8

গািড়র েচহারার যত্

9

সািবর্ ক তথয্

10

িনিদর্ করণ

11

বিড িনমর্ ােণর জনয্ িনেদর্ শ (িবক

শয্ািসর জনয্)

12
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ই েনর সুপািরশ

ই েনর সুপািরশ
ই েনর সুপািরশ ............................................................................ 1-1
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ই েনর সুপািরশ

ই েনর সুপািরশ
(েপ ল এবং বাই-ফুেয়ল ইি ন মেডলএর জনয্)
েপ ল

৯১ অথবা তার েবিশ অকেটন ন র(আরওএন) সহ
আলেলেডড েপ ল বয্বহার করেত হেব অবশয্ই.
• েপ ল/ইথানল িম ণআনেলেডড েপ ল
েপ ল/ইথানল িম ণআনেলেডড েপ ল ও
ইথানল(েগ্র্ রন অয্ালেকাহল)-এর িম ণ েযিট পিরিচত
গয্ােসাহল নােমও, বািণিজ্যকভােব পাওয়া যায় িকছু
অ েল. এই ধরেনর িম ণ আপিন বয্বহার করেত
পােরন আপনার গািড়েত যিদ তা ১০অ এর েবিশ
ইথানল না হয়. এই িবষয়িট িনি ত ক ন েয এই
েপ ল-ইথানল িম েণ েপ েপ েলর জনয্ িনধর্ািরত
মােনর েচেয় কম অকেটন েরিটং না হয়।
• েপ ল/েমথানল ে সআনেলেডড
েপ ল এবং েমথানল(উড অয্ালেকাহল)-এর
িম ণিটও বািণিজ্যকভােব িকছু অ েল পাওয়া যায়.
েকানভােবই ৫অ
এর েবিশ েমথানল রেয়েছ এমন জ ালািন বয্বহার
করেবন না. জ ালািন িস েম ক্ষিত অথবা গািড়র
কমর্ক্ষমতার সমসয্া েয িল এই ধরেনর জ ালািন
বয্বহার করার ফেল হয় তার দািয় মা িত
সুজিু কেনেব না এবং িনউ েভিহকল ওয়ােরি অধীেন
আওতাভূ ক্তও হেব না. েয সম গািড়েত এর কম
েমথানল রেয়ছেস িল আপনার গািড়েতবয্বহার করা
যােব যিদ তার মাধয্েম সহ াবক এবং ক্ষয়
িনেষধাত্মক থােক।

বয্:
েপ ল/অয্ালেকাহল ে
বয্বহার করার সময় যিদ
আপিন াইিভেয়িবিলিট অথবা আপনার গািড়র জ ালািন
অথর্নীিতেতস
না হন, তাহেল আপনার আনেলেডড
েপ ল বয্বহাের িফের যাওয়া উিচত যােত অয্ালেকাহল
েনই।

িব ি
ই েনর টয্াংেক বাতাস থাকার জায়গা আেছ
যােত গরম আবহাওয়ায় ই ন ফুলেত পাের।
আপিন যিদ িফলার় নেজল য়ংিক্রয়ভােব ব
হওয়ার পেরও অথবা একিট াথিমক িবপরীত
ধাক্কা খাওয়ার পেরও ই ন ভরেত থােকন, তাহেল
হাওয়ার েচ ারিট ভিতর্ হেয় যােব। এইভােব
পুেরাপুির ই ন ভরার পের তাপ লাগেল ই ন
েবেড় যাওয়ার ফেল িলক করেব। এমন ই ন িলক
আটকােনার জনয্, িফলার নেজল য়ংিক্রয়ভােব
ব হেয় যাওয়ার পর েতল ভরেবন না, বা যখন
একিট অ য়ংিক্রয় িবক বয্বহার করেবন, তখন
াথিমক িবপরীত ধাক্কা আসার পর েতল ভরেবন
না।

(বাই-ফুেয়ল ইি ন মেডল-এর জনয্)
িসএনিজ
িসএনিজ(কে ্ রসড নয্াচারাল গয্াস) মূলত ৈতির হয়
িমেথন-এর মাধয্েম. িসএনিজ গণয্ করা হয় পির ার
জ ালািন(িক্লন বািনর্ং ফু েয়ল িহেসেব) িহেসেব.
িসএনিজ-এর কম ঘনে র জনয্, এিট সংকুিচত হয় ায়
২০০িট বােররচােপ গািড়র অন-েবাডর্ ে ােরজ দক্ষতা
বাড়ােনার জনয্।

সতকর্তা
অয্াকিসেডে র েক্ষে অথবা িসএনিজ পাইিপংেয়
েকানও বািহ্যক ক্ষিত অথবা িসএনিজ িলেকেজর
েকান লক্ষণ েদেখন েসেক্ষে ঘাবেড় যােবন না
• গািড় থামান এবং ইি ন ব কের িদন, জানলা
খুেল িদন এবং খুেল িদন সম দরজা।
• ময্ানুয়াল শাট অফ ভালভ ব কেরেছন িক
িনি ত হেয় িনন
• েযাগােযাগ ক ন অনুেমািদত মা িত সুজিু ক
কমািশর্ য়াল ওয়াকর্শেপ চটজলিদ পরবতর্ী
সহায়তার জনয্।

িব ি
ই ন ভরার সমেয় অয্ালকহল থাকা ই ন যােত
না উপেচ পেড় তার েখয়াল রাখেবন। গািড়র
বিডেত ই ন উপেচ পড়েল, সােথসােথ তা মুেছ
েদেবন। অয্ালকহল থাকা ই ন িল র়ংেয়র ক্ষিত
করেত পাের, যা িনউ েভিহকল িলিমেটড
ওয়ারাি র আওতায় েনই।
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ই েনর সুপািরশ
(ডেজল ইি ন মেডল-এর জনয্)
িডেজল ই েনর িসেটন ন র (িসএন) 51-এর েবিশ
হওয়া উিচত এবং গ ক থাকা উিচত 50 ppm (পাটর্স
পার িমিলয়ন)-এর কম। মা িত সুজিু ক ইএন 590
মানয্তার িডেজল ই ন বয্বহার করার সুপািরশ কের।
জাহােজর িডেজল ই ন, িহিটং অেয়ল ইতয্ািদ বয্বহার
করেবন না।

িব ি
ই েনর টয্াংেক বাতাস থাকার জায়গা আেছ
যােত গরম আবহাওয়ায় ই ন ফুলেত পাের।
আপিন যিদ িফলার় নেজল য়ংিক্রয়ভােব ব
হওয়ার পেরও অথবা একিট াথিমক িবপরীত
ধাক্কা খাওয়ার পেরও ই ন ভরেত থােকন, তাহেল
হাওয়ার েচ ারিট ভিতর্ হেয় যােব। এইভােব
পুেরাপুির ই ন ভরার পের তাপ লাগেল ই ন
েবেড় যাওয়ার ফেল িলক করেব। এমন ই ন িলক
আটকােনার জনয্, িফলার নেজল য়ংিক্রয়ভােব
ব হেয় যাওয়ার পর েতল ভরেবন না, বা যখন
একিট অ য়ংিক্রয় িবক বয্বহার করেবন, তখন
াথিমক িবপরীত ধাক্কা আসার পর েতল ভরেবন
না।

িব ি
ই ন ভরার সমেয় অয্ালকহল থাকা ই ন যােত
না উপেচ পেড় তার েখয়াল রাখেবন। গািড়র
বিডেত ই ন উপেচ পড়েল, সােথসােথ তা মুেছ
েদেবন। অয্ালকহল থাকা ই ন িল র়ংেয়র ক্ষিত
করেত পাের, যা িনউ েভিহকল িলিমেটড
ওয়ারাি র আওতায় েনই।
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চািব

দরজার তালা

গািড়র বাইের েথেক একিট যা ীর দরজার তালা
লাগােনার জনয্, লক নব নীেচর িদেক েঠলুন, তারপের
দরজার হাতল টানুন এবং ধের রাখুন দরজা ব
করার সমেয়।

পােশর দরজার তালা

উদাহরণ

চালেকর দরজা
উদাহরণ

(1)
(2)

চািবর শনাক্তকরণ ন র চািবর সােথ েদওয়া ধাতু র
টয্াগ বা চািবর উপর েলখা থােক। টয্াগিট (থাকেল)
একিট িনরাপদ জায়গায় রাখুন। আপনার চািব হািরেয়
েগেল, নতু ন চািব বানােনার জনয্, আপনার এই ন রিট
দরকার হেব। ভিবষয্েত বয্বহােরর জনয্ ন রিট নীেচ
িলেখ রাখুন।

চািবর ন র:

(2)

(3)

(4)

51KM024

আপনার গািড়র জনয্ একেজাড়া ব চািব থােক।
বাড়িত চািবিট একিট িনরাপদ জাগয়ায় েরেখ িদন।
একিট চািব গািড়র সব িল তালা খুলেত পাের।

উদাহরণ

(1)
76MH0A001

(1) তালা লাগান
(2) তালা খুলুন
(3) সামেনর

54G005

(4) িপছেনর

(1) তালা লাগান

গািড়র বাইের েথেক চালেকর দরজার তালা লাগােনার
জনয্:

(2) তালা খুলুন

• চািবিট েঢাকান তারপের গািড়র সামেনর িদেক
চািবিটেক েঘারান, অথবা

• লক নব নীেচর িদেক েঠলুন, তারপের টানুন এবং
দরজার হাতলিট ধের রাখুন দরজা ব
সমেয়।

করার

গািড়র বাইের েথেক চালেকর দরজার তালা েখালার
জনয্, চািব েঢাকান তারপের চািবিট গািড়র িপছন
িদেক েঘারান।
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েটইলেগট

েটলেগট িশকেলর সাহােয্য েটলেগট মাঝমািঝ অব ােন
তালাব করা যায় (2)।

উদাহরণ

িব ি
বয্বহার না করার সমেয় েটলেগট িশকল (2)
িপেনর (3) সােথ তালাব ক ন।

(1)

সাবধান

(2)

• েখালা/আধা েখালা অব ায় থাকা েটলেগটসহ

(1)

উদাহরণ
77PH025

তালার হাতল িল েটেন (1) েটইলেগট েখালা যােব।
ব করার সমেয়, আঁট কের লাগােবন।
উদাহরণ

গািড় চালােল েটলেগট দুলেব এবং অনয্েদর
ধাক্কা মারেব, যার ফেল জখম বা মৃত্ ু যও হেত
পাের।
অনয্ চালকরা েটললাইট েদখেত পােবন না,
তারফেল দুঘর্টনা ঘটেব। গািড় চালােনার আেগ
েটলেগট ব
এবং িঠকমত তালাব
থাকা
িনি ত ক ন।

• সবর্ দা েটলেগট ব

এবং দৃঢ়ভােব তালাব
অবশয্ই রাখেবন যােত দুঘর্টনা ঘটেল গািড়
েথেক িজিনসপ িছটেক েবিরেয় না যায়।

• েটলেগট মাঝামািঝ অব ায় তালাব

থাকেল
তার উপর দাঁড়ােবন না, ওজন বা মালপ
রাখেবন না।

(2)

77PM202

• েটলেগট েখালা / মাঝামািঝ অব ায় থাকেল

সাবধান
• েটলেগট (1) পুেরাপুির েখালা থাকার সমেয়
িজিনসপ রাখেল এবং নামােল, একিট ওয়ািনর্ ং
য্া ল ( ঁিশয়াির ি েকাণ) (2) রা ার উপর
েদখা যায় এমন জায়গায় অবশয্ই রাখেত হেব
যােত
অনয্
বয্বহারকারীরা
গািড়িটর
উপি িতর িবষেয় সজাগ হেত পােরন।

• েটলেগট পুেরাপুির েখালা থাকেল, গািড়র
িপছন িদেকর আেলা িল েঢেক যায় এবং েদখা
যায় না েযমন পিজশন লয্া , েঘারার
ইি েকটর, প লয্া ।

(3)

77PM201
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জানলা

আয়না

হাত িদেয় জানলা ওঠােনা নামােনা

িভতেরর িরয়ারিভউ আয়না

উদাহরণ

আপিন হাত িদেয় িভতেরর িবয়ারিভউ আয়না
অয্াডজা , করেত পােরন যােত আপিন আয়নায়
আপনার গািড়র িপছন িদকটা েদখেত পােরন।

উদাহরণ

64P0190

উদাহরণ
60G010

দরজার

উপর

লাগােনা

হাতল

ঘুিরেয়

দরজার

জানলা িল ওঠান বা নামান।

74LHT0235

বাইেরর িরয়ারিভউ আয়না িল

বাইেরর িরয়ারিভউ আয়না( িল) অয্াডজা
ক ন
যােত আয়না ( িলেত) আপিন আপনার গািড়র পােশর
িদক েদখেত পােরন।

িপছেনর জানলা

সাবধান

(1)

পােশর কনেভক্স আয়নায় েদখা গািড় বা অনয্
িজিনেসর আকার বা দূর িবচার করার সমেয়
সাবধান থাকেবন। মেন রাখেবন চয্া া আয়নার
উপর েদখা িজিনস েছাট েদখায় এবং েবিশ দূের
েদখায়।
উদাহরণ
77PH073

জানলা েখালার জনয্, তালা (1) েঠলুন এবং জানলা
াইড ক ন।

িসট (আসন)
িসট অয্াডজা েম

(চালেকর িসট)

সাবধান
গািড় চালােত চালােত কখনও াইভােরর িসট
অয্াডজা
করার েচ া করেবন না। িসট
অভাবনীয়ভােব সের েযেত পাের, যার ফেল
িনয় ণ হারােব। গািড় চালােত
করার আেগ
চালেকর িসট যথাযথ অয্াডজা
করা আেছ
িনি ত ক ন।

সাবধান
িসট েব অিতিরক্ত আলগা থাকা এড়ােনার জনয্,
যা িনরাপত্তা সর াম িহসােব িসট েবে র
কাযর্ কািরতা কিমেয় েদয়, িসট েব
লাগােনার
আেগ িসট িল অয্াডজা
করা আেছ িনি ত
ক ন।
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উদাহরণ

িসট েব

উদাহরণ

উদাহরণ

ômÆXé³f Idö³f

(1)

65D606

সাবধান

65D231S
77PH087

সাবধান

িসট পিজশন অয্াডজা েম
(1)
িলভারিট উপের তু লুন এবং িসটিট

িলভার
াইড ক ন।

অয্াডজা েমে র পের, িসটিট আ িপছু করার েচ া
ক ন েসটা িঠকমত েলেগ আেছ িনি ত করার জনয্।

সতকর্তা
িসট অয্াডজা
করার সমেয়, েখয়াল রাখেবন
িসেট যােত আপনার হাত িচেপ না যায় বা
আপনার শরীের ধাক্কা লােগ।

সবসময় িসটেব

লািগেয় রাখেবন।

সাবধান
চালক এবং সব যা ীেদর িসটেব
লািগেয়
সবসময় অবশয্ই সুরিক্ষত থাকেত হেব, তােদর
বসার জায়গায় একিট এয়ার বয্াগ লাগােনা থাক
বা না থাক, গািড়েত েজাের ধাক্কা লাগেল চরম
জখম বা মৃত্ ু যর ঝঁু িক কমােনার জনয্।

• মানুষেদর

কখনও গািড়র মাল রাখার
জায়গায় বেস যা া করেত েদেবন না। দুঘর্টনা
হেল যারা িসট েব না লািগেয় িসেট বেস যা া
করেছন তােদর জখম হওয়ার ঝঁু িক অেনক
েবিশ।
• িসট েব
সবর্ দা িন িলিখত প িতেত
অয্াডজা করেত হেব:

– েবে র লয্ােপর অংশ েকামেরর বদেল
েশ্রাণীর উপর থাকা উিচত।

– কাঁেধর িফেত িল কাঁেধর বাইেরর িদেকই
লাগােত হেব, এবং কখনও বগেল নয়।

– কাঁেধর িফেত িল আপনার মুখ ও গলা েথেক
দূের থাকেত হেব, িক
পেড় যােব না।

আপনার কাঁধ েথেক
(ক্রমশ)
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উদাহরণ

সাবধান

উদাহরণ

(ক্রমশ)

• একই িসট েব

কখনও একজেনর েবিশ
মানুেষর উপর লাগােবন না এবং েকােল রাখা
িশ
বা বা ার উপর কখনও িসট েব
লাগেবন না। এইভােব িসট েব
লাগােল
দুঘর্টনার সমেয়
তরভােব জখম হেত পাের।

ècY²öhÃ³f Id³f èaö³i
iY²T±ç o¡f céöP±

ômÆXé³f Id³f èaö³i

• িকছু সময় অ র িসট েব

65D201

65D199

সাবধান

সাবধান

(ক্রমশ)

• িফেত েপঁচােনা থাকেল কখনও িসটেব

(ক্রমশ)

• গভর্বতী মিহলােদর িসটেব

লাগােনা উিচত নয় এবং যতটা স ব টাইট
কের লাগােনা উিচত যােত েস িল েথেক পুেরা
সুরক্ষা পাওয়া যায় । আলগা কের লাগােনা
েব
কম সুরক্ষা েদেব টাইট কের লাগােনার
তু লনায়।

লাগােনা উিচত,
যিদও গািড় চালােনার িবষেয় িনিদর্ সুপািরশ
মিহলার িচিকৎসেকর েদওয়া উিচত। মেন
রাখেবন েবে র লয্াপ অংশ যতটা স ব নীেচ
িনতে র ওপর িদেয় লাগােত হেব, েযমন
ছিবেত েদখােনা হেয়েছ।

• িসট েবে র বাকল্ সিঠক বাকল্ খােপ

• আপনার পেকেট বা আপনার েপাশােক থাকা

েঢাকােনা থাকা িনি ত ক ন।
(ক্রমশ)

শক্ত বা পলকা িজিনেসর উপর আপনার িসট
েব লাগােবন না। দুঘর্টনা ঘটেল, িসট েবে র
নীেচ থাকা চশমা, কলম ইতয্ািদর মত িজিনস
জখম করেত পাের।

িল যাচাই কের
েদেখ িনন েবিশ ক্ষেয় এবং খারাপ হেয় েগেছ কী
না। িসট েবে র িফেত ক্ষেয় েগেল, দূিষত হেল
বা েকানও ভােব ক্ষিতগ্র হেল তা বদেল েফলা
উিচত। েজারােলা ধাক্কার সমেয় লাগােনা িসট
েবে র েগাটা অয্ােস িল বদেল েফলা
আবশয্ক, অয্ােস িলর ক্ষিত েদখা না েগেলও।

• িশ

এবং েছাট বা ােদর যথাযথভােব
সুরিক্ষত না কের কখনও গািড়েত িনেয় যাওয়া
উিচত নয়।
• বা ােদর গলায় বা মুেখ যিদ কাঁেধর েব
লােগ, তাহেল বা ািটেক গাড়ীর মাঝখােনর
িদেক সিরেয় িদন।

• িসট েবে র িফেত পািলশ, েতল, রাসায়িনক
পদাথর্ এবং িবেশষত বয্াটািরর অয্ািসড েলেগ
দূিষত হেত েদেবন না। হা া সাবান এবং জল
িদেয় তা িনরাপেদ ধুেয় েফলা েযেত পাের।
(ক্রমশ)

(ক্রমশ)

2-5

77PH0-74E

গািড় চালাবার পূেবর্

সাবধান

উদাহরণ

উদাহরণ

(ক্রমশ)

• িসট েবে র বােকেল েকানও িজিনস েঢাকােবন
না েযমন পয়সা, িক্লপ ইতয্ািদ, এবং েস িলর
উপর তরল পদাথর্ ও েফলেবন না। িসট েবে র
বােকেল েকানও িজিনস ঢু েক েগেল িসট েব
িঠকভােব কাজ নাও করেত পাের।

ècY²öhÃ³f céöP±

লয্াপ-েশালডার েব
ইমােজর্ি

লিকং ির য্াকটর (ইএলআর)

িসট েবে
একিট ইমােজর্ি
লিকং ির য্াকটর
(ইএলআর) আেছ, যার কাজ হল আচমকা থামা বা
ধাক্কা লাগার সমেয় িসট েব িটেক আটেক েদওয়া।
আপনার শরীেরর উপর িদেয় খুব তাড়াতািড় টানেলও
েসটা লক হেয় েযেত পাের। েতমন হেল, েব িট েছেড়
িদন যােত খুেল যায়, তারপের আরও ধীের ধীের
আপনার শরীেরর উপর িদেয় েব িটেক টানুন।

িনরাপত্তার কথা মেন কিরেয় েদওয়া

60A040

ধাক্কা লাগার সমেয় েবে র নীেচ গিড়েয় পড়ার ঝুঁ িক
কমােনার জনয্, েবে র লয্ােপর অংশ আপনার েকােলর
উপর রাখুন যতটা স ব আপনার িনতে র নীেচর
িদেক এবং েবে র কাঁেধর অংশ লয্াচ ে েটর িভতর
িদেয় উপর িদেক েটেন টাইট কের লািগেয় িদন।
েকাণাকুিণ কাঁেধর িফেতর ৈদঘর্য্ িনেজ েথেক বেস যায়
যােত নড়াচড়া করা যায়।

60A036

িসট েব
লাগােনার জনয্, িসেটর এেকবাের িপছন
িদেক েসাজা হেয় বসুন, িসট েবে র সােথ লাগােনা
লয্াচ ে টিট আপনার শরীেরর উপর িদেয় টানুন এবং
বােকেলর মেধ্য েসাজা িটেপ িদন িক্লক আওয়াজ েশানা
না পযর্ ।
উদাহরণ

ôoçRç pö³i foëc Gfü GöK²fçö³f
èdQ²öc P±ök içc
ècY²öhÃ³f céöP

60A039

উদাহরণ
60A038

িসট েব
েখালার জনয্, বােকেলর উপর েবাতামিট
িটপুন এবং আে
কের েব িট েছেড় িদন েবে
অথবা/এবং লয্াচ ে েট হাত েরেখ।
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চালেকর সীট েব ওয়ািনর্ ং লাইট /
সামেনর যা ীর সীট েব ওয়ািনর্ ং
লাইট (িযদ িস ত থােক)
উদাহরণ

(1)

সাবধান
এিট একিট অবশয্ েয়াজনীয় িবষয় েয, চালক ও
যা ীরা যােত সবসময় তােদর সীট েব
েবঁেধ
রােখন। একিট দুঘর্টনা হেল িসট েব না বাঁধা
বয্িক্তর আঘাত পাওয়ার অেনক েবশী ঝঁু িক থােক।
ইগিনশন সুইেচ চািব েঢাকােনার আেগ আপনার
সীট েব েবঁেধ েনওয়ার একিট িনয়িমত অভয্াস
ৈতরী ক ন।

টীকাঃ
চালেকর সীট েব িরমাই ার লাইট / সামেনর যা ীর
সীট েব িরমাই ার লাইট চালক ও সামেনর যা ী
উভেয়র জনয্।
77PM02017

(1) চালেকর সীট েব িরমাই ার লাইট / সামেনর
যা ীর সীট েব িরমাই ার লাইট
চালক এবং / বা সামেনর যা ী তােদর সীট েব না
বাঁধেল, সীট েব িরমাই ার লাইট েল উঠেব বা
দপদপ করেব এবং চালক এবং/বা যা ীেক সীটেবে র
কথা মেন কিরেয় েদওয়ার জনয্ একিট বাজার আওয়াজ
েশানা যােব। আেরা িববরেণর জনয্, নীেচর বয্াখয্া
েদেখ িনন।

চালেকর সীট েব িরমাই ার
ইগিনশন সুইচ “অন” বা চালু করা অব ায় চালেকর
সীট েব যিদ বাঁধা না থােক, িরমাই ার িন পভােব
কাজ কের:
1) াইভােরর সীট েব িরমাই ার লাইট েল উঠেব
2) গািড়র গিতেবগ 15 িকিম/ঘ ােত েপৗঁেছ েগেল,
চালেকর সীট েব িরমাই ার লাইট দপ্দপ্করেব
এবং ায় 95 েসেক ধের একিট বাজার শ
হেব।
3) চালেকর সীটেব বাঁধা পযর্ িরমাই ার লাইটিট
লেব।
চালক যিদ তার সীটেব েবঁেধ েনন এবং পের
সীটেব খুেল েনন, গািড়র গিত অনুযায়ী ধাপ 1) বা
2) েথেক িরমাই ার িসে মিট সিক্রয়কৃ ত হেব। গািড়র
গিত যিদ 15 িকিম/ঘ ার কম হয়, িরমাই ারিট ধাপ

1) েথেক
হেব। যিদ গািড়র গিত 15 িকিম/ঘ ার
েবশী হয়, িরমাই ারিট ধাপ 2) েথেক
হেব।
চালেকর সীটেব বাঁধা থাকেল বা ইগিনশন সুইচ ব
থাকেল, িরমাই ারিট য়ংিক্রয়ভােব বািতলকৃ ত হেব।
সামেনর যা ীর সীট েব িরমাই ার
যিদ সামেনর যা ীর সীেট েকান বয্িক্ত বেসন এবং
ইগিনশন সুইচ “অন” বা “চালু” অব ায় সামেনর
যা ীর সীট েব েখালা থােক, সামেনর যা ীর সীট
েব িরমাই ার সিক্রয়কৃ ত হেব।
উদাহরণ

(2)

69RH203

(2) সামেনর যা ীর সীট েব িরমাই ােরর েস র
সীট েব িরমাই ার েস র (2) িচি ত কের েয,
একজন বয্িক্ত সামেনর সীেট বেস আেছন িক না।
সামেনর যা ীর সীট েব িরমাই ােরর েস রিট সীট
কুশেন ি ত থােক।
াইভােরর সীট েব িরমাই ার েয রকমভােব কাজ
কের, সামেনর যা ীর সীট েব িরমাই ারও
একইরকমভােব কাজ কের।
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িসট েবে র যাচাই
েনািটশ

েনািটশ

• সামেনর যা ীর সীট েব

িরমাই ােরর
েস রিট সীট কুশেন ি ত থােক। যিদ সীট
কুশেন েকান ভারী বা ধারােলা ব রাখা হয়
বা যা ীর সীেট েকান িকছু অপসারণ, েখালা বা
পিরবতর্ন করা হয়, েস রিট িঠকভােব কাজ
নাও করেত পাের বা ক্ষিতগ্র হেত পাের।
সীট কুশেন ভারী বা ধারােলা ব রাখেবন না।
যা ীর সীট অপসারণ, েসখান েথেক িকছু
েখালা বা পিরবতর্ন করেবন না।

• সীট কভােরর ধরেণর উপর িনভর্র কের,
েস েরর কাযর্ ধারার উপর িতকূল ভাব
পড়েত পাের। মা িত সুজিু ক েজারােলাভােব
সুপািরশ করেছ েয, আপিন যােত এই গািড়র
জনয্ িনিদর্ আসল সীট কভার বয্বহার কেরন।

• আপিন যিদ সামেনর যা ীর সীট কুশেন তরল
সুগ ী, পানীয় বা জুেসর মত তরল িছটেক
েফেলন, সামেনর যা ীর সীট কুশেন থাকা সীট
েব িরমাই ােরর েস র ক্ষিতগ্র হেত পাের।
তরল িছটেক পড়েল সােথ সােথ একিট নরম
কাপড় িদেয় তা মুেছ িনন।
(ক্রমশ)

(ক্রমশ)

উদাহরণ

• সামেনর যা ীর সীেট বসাকােল, এিট খুব
পূণর্ েয, যা ী যােত খাড়াভােব বেসন,
সীেটর বয্াকের েক েঠকনা িদেয় েঝাঁেকন এবং
সীট কুশেনর েক েল বেসন, যােত সীটেব
িরমাই ার িসে মিট িঠকভােব কাজ কের।
একজন যা ী অ-যথাযথভােব বসেল (জবুথবু
হেয় বসেল, ধােরর িদেক ঘুের দাঁড়ােল, সামেনর
িদেক বা ধােরর িদেক বসেল) তা এই িসে েমর
কাযর্ ধারায় বাধা ৈতরী করেত পাের, কারণ
এিট যা ীিটেক নাও িচি ত করেত পাের।

টীকা:
• আপিন যিদ যা ীর সীেট একিট ব রােখন,
েস রিট ব িটর ওজনেক অনুভূত করেব এবং
সামেন যা ীর সীট েব িরমাই ার লাইট েল
উঠেব এবং এরপর িভতেরর বাজারিট িবপ্করেত
পাের।

• যিদ সামেনর যা ীর সীেট একিট বা া বা েছাটখােটা
েকান বয্িক্ত বেসন বা সামেনর যা ীর সীেট কুশন
রাখা হয়, েসেক্ষে েস র এই ওজনিট ধরেত সক্ষম
নাও হেত পাের এবং িভতেরর বাজার নাও বাজেত
পাের।

টীকা:
মা িত সুজিু ক মা িত সুজিু ক েজনুইন “সীট কভার”
বয্বহােরর সুপািরশ কের।

65D209S

িকছু সময় অ র িসটেব
িল যাচাই ক ন েস িল
িঠকমত কাজ কর়েছ এবং ক্ষিতগ্র নয় িনি ত করার
জনয্। িফেত, বাকল্, লয্াচ ে ট, ির য্াকটর,
অয্াকােরজ, এবং গাইড লুপ িল পরীক্ষা ক ন। েয
িসট েব
িল কাজ কর়েছ না বা ক্ষিতগ্র েস িল
বদেল েফলুন।

সাবধান
েয েকানও ধাক্কা লাগার পের সব িল িসট েব
অয্ােস িল অবশয্ই যাচাই করেবন। েয িসট
েবে র অয্ােস িলিট ধাক্কা লাগার সমেয় বয্বহার
হি ল (হা া ধাক্কা লাগা ছাড়া) তা বদেল েফলা
উিচত, অয্ােস িলর ক্ষিত েদখা না েগেলও। েয
েকানও িসট েব অয্ােস িল েযটা ধাক্কা লাগার
সমেয় বয্বহার করা হি ল না েসটা পা ােনা
উিচত যিদ েসটা িঠকমত কাজ না কের বা
েকানওভােব ক্ষিতগ্র থােক।
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ইন ুেম

ক্লা ার বা য াংশ

ীেডািমটার
2. তথয্ িডসে
3. ি প িমটার িসেলক্টর নব
4. ওয়ািনর্ং ও ইি েকটর লাইট িল
1.

4

1

4

2

3
77PM02001
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ি

েডািমটার

ইনফরেমশন িডসে

(ডেজল ইি ন মেডল-এর জনয্)

ি েডািমটার গাড়ীর গিত েদখায়।

(েপ ল এবং বাই-ফুেয়ল ইি ন মেডল-এর

উদাহরণ

ফুেয়ল গজ

জনয্)

(েপ ল এবং বাই-ফুেয়ল ইি ন মেডল-এর

উদাহরণ

জনয্)
েপ ল

(1)

উদাহরণ

77PH006

ইগিনশন সুইচ যখন "ON" করা থােক, তখন এই
গজিট ফু েয়ল টয্াংেক কতটা েতল আেছ তার একিট
আ াজ েদয়। "F" মােন ভিতর্ আেছ এবং "E" মােন
খািল হেয় েগেছ।
ফু েয়ল িমটােরর সূচক যিদ ধুমা "E" েদখায়, তাহেল
যত তাড়াতািড় স ব েতল ভ ন।

(1)
77PM07020

(বাই-ফুেয়ল ইি ন মেডল-এর জনয্)
িসএনিজ
উদাহরণ

টীকা:

েশেষর অংশিট দপদপ করা মােন, েতল
েগেছ।

(A) (C) (A)
(B)

(2)

77PM07029

* অয্াি েকশন ডেজল ইি ন মেডল-এর জনয্
(ডেজল ইি ন মেডল-এর জনয্)

ায় েশষ হেয়

(1) িচ িটর মােন হল েতল ভরার ঢাকনািট গাড়ীর
ডানিদেক আেছ।

উদাহরণ

¼A½
¼×[½

(2)

(1)
77PM07019

(1)

(1)
77PH109
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(1) ি প িমটার িসেলক্টর নব
(2) ইনফরেমশন িডসে

ইগিনশন সুইচ যখন "ON" করা থােক, ইনফরেমশন
িডসে িন িলিখত তথয্ িল েদখায়।

িডসে (এ)

(েপ ল এবং বাই-ফুেয়ল ইি ন মেডল-এর
জনয্)

ওেডািমটার / ি প িমটার / ঘিড় /

াইটেনস কে াল

ফুেয়ল গজ

ইগিনশন সুইচ যখন "ON" করা থােক, তখন িডসে
(এ) ফু েয়ল গজ েদখায়।
এই অধয্ােয় ‘ফু েয়ল গজ‘ েদখুন।

(a)
¼A½

ইগিনশন সুইচ যখন "ON" করা থােক তখন িডসে
(িব) িন িলিখত েকানও একিট সংেকত েদখায়,
ওেডািমটার, ি প িমটার A, ি প িমটার B বা ঘিড়।
িডসে ইি েকশন (িব) সুইচ করার জনয্,
িমটার িসেলকটর নব (1) েঠলুন।

(b)
¼×[½

(b)
¼×[½

(c)
¼×a½

(c)
¼×a½

¼×Q½
(d)

¼×Q½
(d)

ওেডািমটার/ ি প িমটার / ঘিড় /
াইটেনস কে াল

ত ি প

উদাহরণ

(a)
¼A½

উদাহরণ

ফু েয়ল গজ

িডসে (িব)

(ডেজল ইি ন মেডল-এর জনয্)

(e)
¼cO½

(e)
¼cO½

77PH007
77P H007

(এ) ওেডািমটার
(িব) ি প িমটার A
(িস) ি প িমটার B
(িড়) ঘিড়
(ই) াইটেনস কে াল*
* পিজশন আেলা এবং/অথবা েহডলাইট িল
থাকার সমেয় াইটেনস কে াল েদখা েদেব।

ালা
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ি প িমটার

সাবধান
গািড় চালােত চালােত িডসে িঠক করেত েচ া
করেল, আপিন গািড়র িনয় ণ হািরেয় েফলেত
পােরন।
গািড় চালােত চালােত িডসে
েচ া করেবন না।

টীকা:

অয্াডজা

করার

আপিন যখন নব েঠলেবন এবং ছাড়েবন িচ
বদেল যােব।

ওেডািমটার

গািড়িট েমাট েয দূরে
নিথভু ক্ত কের।

িল

চালােনা হেয়েছ ওেডািমটার তা

িব ি
ওেডািমটােরর িহসাব েখয়াল করেবন এবং
েয়াজনীয়
সািভর্েসর
জনয্
িনমিয়ত
রক্ষণােবক্ষেণর িনঘর্
যাচাই করেবন। উপযুক্ত
মাইেলেজর িবরিতেত েয়াজনীয় সািভর্স িল না
করােল িনিদর্ য াংেশর েবিশ ক্ষয় বা ক্ষিত হেত
পাের।

দূরে র যা ায় অথবা দুইবার েতল ভিতর্ করার
সমেয়র মেধ্য যা া করার দূর মাপার জনয্ ি প
িমটার বয্বহার করা েযেত পাের।
আপিন ত ভােব ি প িমটার A বা ি প িমটার B
বয্বহার করেত পােরন।
ি প িমটার শূনয্েত িরেসট করার জনয্ ি প িমটার
িসেলকটর নবিট (1) েঠেল অ ক্ষণ ধের রাখুন যখন
িডসে েত ি প িমটার েদখােব।

টীকা:
ি প িমটারিট 9999.9. পযর্ সংখয্া েদখােত পাের। এই
সংখয্া অিতক্রম করার পের িনেজ েথেক 0.0-েত িফের
আসেব।

ঘিড়
িডসে

সময় েদখায়।

সময় বদলােনার জনয্
1) ইি েকটর িসেলকটর নব (1) েঠেল ধের রাখুন

যতক্ষণ না িমিনেটর সংেকত দপ্ দপ্ কের।
2) িমিনট বদলােনার জনয্, ি প িমটার িসেলক র নব

(1) বাের বাের েঠলেত থাকুন িমিনট সংেকত দপ্
দপ্ না করা অবিধ।
ত িমিনেটর সংখয্া
বদলােনার জনয্, ি প িমটার িসেলক্টর নব (1)
েঠেল ধের রাখুন। িমিনেটর সংেকত েসট করার
জনয্, 5 েসেক অেপক্ষা ক ন ঘ ার সংেকত দপ্
দপ্ না করা অবিধ।
3) ঘ ার সংখয্া বদলােনার জনয্, ি প িমটার
িসেলক র নব (1) বাের বাের েঠলেত থাকুন
িমিনট সংেকত দপ্ দপ্ না করা অবিধ। 5 েসেক
অেপক্ষা ক ন ঘ ার সংেকত দপ্ দপ্ করেত

করেব। ঘ ার সংখয্া বদলােনার জনয্,
ত ি প
িমটার িসেলক র নব (1) েঠেল ধের রাখুন।
ঘ া েসট করার জনয্ 5 েসেক অেপক্ষা ক ন।

সাবধান
গািড় চালােত চালােত িডসে অয্াডজা করার
েচ া করেল, আপিন গািড়র িনয় ণ হািরেয়
েফলেত পােরন।
গাড়ী চালােত চালােত িডসে
েচ া করেবন না।

অয্াডজা

করার

টীকা:
আপিন যখন েনেগিটভ (-) তারিট পুনরায় বয্াটািরেত
লাগােবন, ঘিড়র ইি েকশন চলেত
করেব। আবার
আপনার পছ অনুযায়ী ইি েকশন বদেল িদন।

াইটেনস কে াল
পিজশন আেলা এবং/অথবা েহডলাইট িল েল থাকার
সমেয়, আপিন িমটােরর আেলার েজার িনয় ণ করেত
পােরন।
ইন ু েম
পয্ােনেলর আেলা িলর াইটেনস বদলােনার
জনয্, ইি েকটর নব (1) েঠেল ধের রাখুন।

সাবধান
গািড় চালােত চালােত িডসে িঠক করেত েচ া
করেল, আপিন গািড়র িনয় ণ হািরেয় েফলেত
পােরন।
গাড়ী চালােত চালােত িডসে
েচ া করেবন না।

অয্াডজা

করার
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টীকা:
• াইটেনস কে াল িডসে সিক্রয় করার পর ায় 10
েসেকে র মেধ্য আপিন যিদ ি প িমটার িসেলকক্টর
নব না েঠেলন, াইটেনস কে াল িডসে িনেজ
েথেক বািতল হেয় যােব।
• আপিন আবার বয্াটািরেত তার লাগােল, ইন ু েম
পয্ােনেলর আেলা িলর াইটেনস আবার এেস যােব।
আপনার পছ অনুযায়ী াইটেনস অয্াডজা
কের
িনন।

উদাহরণ

টীকা:
• বগািড় সবসময় অেটা েমাড অথবা েপ লেমাড-এ
চালু করেত পরামশর্ েদওয়া হয়.
77PM02002

ফুেয়ল েমাডস(যিদ সি ত থােক)
গািড়েত িতনধরেনর ফু েয়ল েমাড থােক েপ ল, অেটা
এবং েফাসর্ড িসএনিজ েমাডস েয িল েবেছ েনওয়া যায়
িসেলক্টর সুইচ (১)-এ চাপ েদওয়ার মাধয্েম েযিট
রেয়েছ ডয্াশেবােডর্ ি য়ািরং

সহ সুইচ অন ক ন এবং গািড় চালু হেব “অেটা
েমাড”-এ, িসএনিজ ইি েকটর িডসে েত জ?
লেতিনভেত
থাকেব এবং েপ ল ইি েকটরিডসে হেব. িসএনিজ-েত
পিরবতর্ ন করার পর, িসএনিজ ইি েকটর িডসে হেব
এবং েপ লইি েকটর িনেজই সুইচ অফ হেয় যােব।

েপ ল েমাড

ইেলর ডানিদেক.
উদাহরণ

এই েমােড ইি ন েপ লেমােড চালু হেব এবং তারপর
িনেজই িসএনিজ-েত পিরবিতর্ ত হেয় যােব েপ্রাগাম
করা ওযািমর্ং আপ অব ািটেত েপৗছােনার পর. ইগিনশন
সহ সুইচ অন ক ন এবং গািড় চালু হেব “অেটা
েমাড”-এ, িসএনিজ ইি েকটর িডসে েত জ?
লেতিনভেত
থাকেব এবং েপ ল ইি েকটরিডসে হেব. িসএনিজ-েত
পিরবতর্ ন করার পর, িসএনিজ ইি েকটর িডসে হেব
এবং েপ লইি েকটর িনেজই সুইচ অফ হেয় যােব।

• অয্ামিবেয়

/ ইি েনর তাপমা া িজেরা িডিগ্র
েসলিসয়ােসর নীেচ থাকাকালীন গািড় চালু করা হেল
িসএনিজ-েত জালািন বদল করা স ব হেব না. এই
সবেক্ষে ইি ন চালুক ন েপ লেমাড-এ যতক্ষণ না
এিট গরম বহয় এবং তারপরিসএনিজ-েত বদল কের
আেরকবারচালু করার েচ া ক ন।

েফাসর্ ড িসএনিজ েমাড
উদাহরণ

অেটা েমাড
উদাহরণ

(1)

77PM02004

77PM02005

77PM02003

এই েমােড ইি ন েপ লেমােড চালু হেব এবং তারপর
িনেজই িসএনিজ-েত পিরবিতর্ ত হেয় যােব েপ্রাগাম
করা ওযািমর্ং আপ অব ািটেত েপৗছােনার পর. ইগিনশন

এিট হল ইমােজর্ি
েমাড এবং েযখােন েপ ল য্াে
েপ লেনই েসখােন এিট বয্ব ত হেত পাের. এই েমােড
গািড় চালু হয় িসএনিজ েমােড এবং িসএনিজ েমােডই
চলেত থােক. “অন” ইগিনশন সহ ইি ন না চলেল
েচ ওভার বা বদল করার সুইচ চাপ িদেয় ধের রাখুন
যতক্ষণ না িসএনিজ ইি েকটর িডসে হয়। এই েমােড,
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িসএনিজ ইি েকটর িডসে
“অফ” হেয় থাকেব।

হেব এবং েপ ল ইে কটর

টীকা:

েপ ল টয্াে যেথ পিরমাণ েপ ল রাখার জনয্ পরামশর্
েদওয়া হে . গািড় েফাসর্ড ইি ন েমােড চালু হেব না
যিদ অয্ামিবেয় /ইি েনর তাপমা া িজেরা িডিগ্র
েসলিসয়ােসর নীেচ হয়। গািড় অেটা েমােড চালু করার
পরামশর্ েদওয়া হে ।

িসএনিজ েথেক অেটােমিটক েচ ওভার েমাড
েথেক েপ লেমাড

যিদ ইি ন চলাকালীন িসএনিজ েশষ হেয় যায়, গািড়
িনেজই িসএনিজ েমাডেথেক েপ লেমােড চেল যােবএবং
িসনিজ িটর সতকর্ তার লয্া িট জ?
লেতিনভেত থাকেব.
েপ ল ইি েকটর
য়ংিক্রয়ভােব িডসে হেত থাকেব
এবং িনেজই সুইচ অফ হেয় যােব.এই তথয্িট িনি ত
করেত েচ ওভার সুইচিট একবার চাপ িদন. িসএনিজ
ময্ালফাংশন
ওয়ািনর্ং
লয্া িট
জ?
লােনভা
ব
কেরেদেবেচ ওভারসুইচিটেত চাপ েদওয়ার পের এবং
েপ ল ইি েকটরিট ক্রমাগত জ?
লেত থাকেব.যাইেহাক
িসএনিজ িট ইি েকটর লয্া িট জ?
লােনভাচািলেয় যােব
িতিট পরবতর্ী ইগিনশন অন-এর পের, ইগিনশন অফ
অব ািট থাকেবিসনিজ ারা গািড় আবার না ভরা
পযর্ .যিদ িসএনিজ আবার ভরা হয়, তাহেল অনুগ্রহ কের
ফু েয়ল েচ ওভার সুইচিটেত চাপ িদন একবার যােত
িসএনিজ-েত পিরবিতর্ ত হয়, গািড় িসএনিজ-েত চালােনা
যায়।

টীকা:

• বযখন ইগিনশন সুইচিট ‘“অন” থােক এই িসএনিজ

ময্ালফাংশন ওয়ািনর্ং লয্া িট আেস সংেক্ষেপ এিট
েদখেত, েয িসএনিজ ময্ালফাংশন লয্া িট িটমুক্ত.

“অন” থাকা অব ায় যিদ িসএনিজ
ময্ালফাংশন ওয়ািনর্ং লয্া িট অনবরত জ?
লেত থােক,
তাহেল বুঝেত হেবেসখােন িকছু সমসয্া আেছ. েদির
না কের আপনার গািড়েদিখেয় িনন অনুেমািদত
মা িত সুজিু ক কমািশর্য়াল ওয়াকর্ শেপ.যিদ িসএনিজ
ময্ালফাংশন ওয়ািনর্ং লয্া
ইি ন চলাকালীন
জ?
লেত-িনভেত থােক তার মােন িসএনিজ িসে েম
সমসয্ারেয়েছেয অব ায় গািড়িসএনিজ েমােডচলেত
পারেব না এবং িনেজই েপ লেমােড হেয় যােব.
এেক্ষে
আপনার গািড় একবার েদিখেয় িনন
অনুেমািদত মা িত সুজিু ক ওয়াকর্ শেপ।

ওয়ািনর্ ং ও ইি েকটর ( ঁিশয়ারী ও
িদক িনেদর্ শ) আেলা িল
ে ক িসে েমর ওয়ািনর্ ং আেলা

• ইগিনশন

82K170

িতনিট আলাদা ধরেনর কাজ হয় যা িনভর্ র কের
গািড়িটর িনিদর্ করেণর উপর।
1) ইগিনশন

সুইচ "ON" করা হেল অ ক্ষণ আেলা
আেস।
2) আেলা
েল যখন ইগিনশন সুইচ "ON" থাকা
অব ায় পািকর্ ং ে ক লাগােনা হয়।
3) উি িখত একিট বা উভয় পিরি িতেত আেলা েল।
4) আেলা তখনও
েল যখন ে ক েতেলর আধাের
েতেলর পিরমাণ িনিদর্ মা ার নীেচ চেল যায়।
ইি ন চালু করার পের এবং পািকর্ ং ে ক খুেল েদওয়ার
পের আেলা চেল যাওয়া উিচত, যিদ ে ক েতেলর
আধাের যেথ েতল থােক।
গািড় চালােনার সমেয় ে ক িসে ম ওয়ািনর্ং আেলা
েল ওঠা মােন গািড়র ে ক িসে েম িকছু েগালমাল
আেছ। এমন হেল, আপনার উিচত:
1) রা া েছেড় গািড় ধাের িনেয় সাবধােন থামােনা।
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সাবধান
মেন রাখেবন গািড় থামার দূর েবিশ হেত পাের,
আপনােক েজাের পয্ােডল েঠলেত হেব, তােত
পয্ােডল াভািবেকর েথেক েবিশ নীেচ চেল েযেত
পাের।

যােব। ে ক েতেলর আধাের েতল ভরা
অ র রক্ষণােবক্ষণ মেন করা হয়।

াভািবক সময়

অেয়ল েপ্রসার আেলা

িটপূণর্ ইি েকটর আেলা

2) রা ার পােশ সাবধােন গািড়র ইি ন চালু ক ন

এবং থামান ে ক িল পরীক্ষা করার জনয্।
– আপিন যিদ িনরাপদ মেন কেরন, তাহেল সাবধােন
কম গিতেত িনকটতম িডলােরর কােছ গািড়
চািলেয় িনেয় যান েমরামেতর জনয্, অথবা।
– েমরামেতর় জেন্য গািড়িট িনকটতম অনুেমািদত
মা িত সুজিু ক কমািশর্য়াল কারখানায় েটা কের
িনেয় যান।

সাবধান
িন িলিখত েকানও অব া হেল, আপনার উিচত
হেব অিবলে আপনার মা িত সুজিু ক কমািশর্ য়াল
িডলারেক ে ক িসে ম পরীক্ষা করেত বলা।
• ইি ন চালু করার এবং পািকর্ং ে ক পুেরাপুির
খুেল েদওয়ার পেরও যিদ ে ক িসে েমর
ঁিশয়ারী আেলা না িনেভযায়।

• ইগিনশন সুইচ "ON" করেল যিদ ে ক িসে েমর
ঁিশয়ারী আেলা না

েল।

• গািড় চল

অব ায় থাকাকালীন যিদ ে ক
িসে েমর ঁিশয়ারী আেলা েল ওেঠ।

টীকা:
েযেহতু িড ে ক বয্ব া িনেজ িনেজ অয্াডজা কের
েনয় তাই ে ক পয্াড িল ক্ষেয় েগেল েতেলর র েনেম

50G051

63J031

আপনার গািড়েত একিট ক ্ য
ু টার-িনয়ি ত িনগর্মন
িনয় ণ বয্ব া আেছ। ইন ু েম
পয্ােনেল একিট
ময্ালফাংশন ইি েকটর আেলা েদওয়া আেছ কখন
িনগমর্ন িনয় ণ বয্ব ার সািভর্ স করেত হেব তা
জানােনার জনয্। ময্ালফাংশন ইি েকটর আেলািট
ইগিনশন সুইচ "ON" করা থাকেল েল ওেঠ যােত
আপিন বুঝেত পােরন আেলািট কাজ করেছ এবং ইি ন
চালু হেল িনেব যােব।
যিদ ময্ালফাংশন ইি েকটর আেলািট ইি ন চালু থাকা
অব ায় েল ওেঠ, তাহেল িনগর্মন িনয় ণ বয্ব ািট
ক্ষিতগ্র হেয়েছ। গািড়িট আপনার িনকটতম মা িত
সুজিু ক কমািশর্য়াল িডলােরর কােছ িনেয় যান
িট
েমরামত করােনার জনয্।

িব ি
ময্ালফাংশন ইি েকটর আেলা লা অব ায় গাড়ী
চালােল গাড়ীর িনগর্ মন িনয় ণ বয্ব ার ায়ী
ক্ষিত হেত পাের, েবিশ েতল লাগেত পাের এবং
চালােনার েযাগয্তা কেম েযেত পাের।

এই আেলািট ইগিনশন সুইচ "ON" করা থাকেল েল
ওেঠ এবং ইি ন চালু হেল িনেব যায়। িক
েতেলর
চাপ যেথ
না থাকেল
েল থাকেব। গািড় চল
উঠেল, যত
অব ায় থাকাকালীন আেলািট
েল
তাড়াতািড় স ব গািড় রা ার পােশ িনেয় যান এবং
ইি ন ব কের িদন।
েতেলর র যাচাই ক ন এবং েয়াজন হেল সুপািরশ
করা পিরমাণ ইি ন অেয়ল ঢালুন। যেথ েতল থাকেল,
গািড়িট পুনরায় চালাবার আেগ আপনার মা িত সুজিু ক
কমািশর্য়াল িডলারেক িদেয় লুিব্রেকশন বয্ব া যাচাই
কিরেয় েনওয়া উিচত।

িব ি
• এই আেলা লা অব ায় আপিন যিদ ইি ন চালু
কেরন তাহেল ইি েনর চরম ক্ষিত হেত পাের।

• েতল েযাগ করার জনয্ অেয়ল েপ্রসার আেলার
উপর িনভর্র করেবন না। িনিদর্ সময় অ র
ইি ন অেয়েলর মা া যাচাই করেত ভু লেবন
না।
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হাই ইি ন কুলয্া েট ােরচার
ওয়ািনর্ ং লাইট (লাল রংেয়র)

চািজর্ং আেলা

টানর্ িসগনয্াল ইি েকটর (েঘারার আেলা)

50G052

এই আেলািট ইগিনশন সুইচ "ON" করেল েল ওেঠ
এবং ইি ন চালু হেল িনেব যায়। এই আেলািট েল
থােক মােন বয্াটািরর চািজর্ং বয্ব ায় িকছু েগালমাল
হেয়েছ। ইি ন চলার সমেয় আেলা
-েল উঠেল,
আপনার মা িত সুজিু ক কমািশর্য়াল িডলারেক িদেয়
অিবলে চািজর্ং বয্ব ার যাচাই করােনা উিচত।

চালেকর সীট েব ওয়ািনর্ ং লাইট /
সামেনর যা ীর সীট েব ওয়ািনর্ ং লাইট
(িযদ িস ত থােক)

50G055
54G344

ইগিনশন সুইচ "ON" করেল, এই আেলািট সামানয্ েল
ওেঠ যােত আপিন বুঝেত পােরন আেলািট কাজ করেছ।
চল গািড়েত এই আেলািট দপ্দপ্ করা মােন ইি ন
গরম হেয় েগেছ। গািড় চালােবন না তাহেল গািড়
সিত্য অতয্িধক গরম হেয় েযেত পাের। আেলািট যিদ
দপ্দপ্ না কের ে ল থােক তাহেল ইি ন েবিশ গরম
হেছ। ইমােজর্ি
সািভর্ স অধয্ােয়র ইফ দয্ ইি ন
ওভারিহটস্-এ েদওয়া িনেদর্ শ িল অনুসরণ ক ন।

আপিন যখন বাঁিদক বা ডানিদেক েঘারার সুইচ েদন
তখন ইন ু েম পয্ােনেল অনু প সবুজ তীর িচ েসই
িদক বরাবর দপ্দপ্ করেব। আপিন যখন হয্াজাডর্
ওয়ািনর্ং সুইচিট অন কেরন তখন উভয় তীর লেব
িনবেব সব িল টানর্ িসগনয্াল আেলার সােথ সােথ।

েমইন িবম (হাই িবম) ইি েকটর আেলা

িব ি
ইি ন অিতিরক্ত গরম হওয়া সমেয় গািড় চািলেয়
েগেল ইি েনর মারা ক ক্ষিত হেত পাের।
50G056

এই আেলািট েল যখন েহড লাইট েমইন িবম (হাই
িবম) ালােনা হয়।
60G049

চালক বা সামেনর যা ী তার সীটেব না বাঁধেল, এই
লাইটিট েল উঠেব এবং/বা দপ্দপ্ করেব।
সীট েব িরমাই ােরর িববরেণর জনয্, এই িবভােগ
“সীট েব ও িশ িনয় ণ িসে ম িল” েদখুন।
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ফুেয়ল িফ ার ওয়়ািনর্ ং আেলা

িসএনিজ ময্ালফাংশন ওয়ািনর্ ং লাইট(যিদ
সি ত থােক)

লাইিটং কে াল িলভার
উদাহরণ

60A541

এই আেলািট কেয়ক েসেকে র জনয্ েল ইগিনশন সুইচ
"ON" করা হেল যােত আপিন বুঝেত পােরন আেলািট
কাজ করেছ।
গািড় চল অব ায় আেলািট লেল, ফু েয়ল িফ াের
জল থাকার সভাবনা থােক। যত তাড়াতািড় সভব জল
েবর কের িদন। জল েবর কের েদওয়ার িববরেণর জনয্
“ইনে কশন অয্া
েমে নয্া ” অধয্ােয় “ফু েয়ল
িফ ার” েদখুন।

ে া াগ ইি েকটর আেলা

60A543

কুলয্াে র তাপমা া যেথ ঠা া থাকেল, ইগিনশন সুইচ
"ON" করেল এই আেলািট েল ওেঠ এবং ইি ন চালু
করার জনয্ ে া াগ গরম হেয় েগেল এই আেলািট
িনেব যায়।

77PMC015

যখন ইগিনশন সুইচিট “অন” থােক এই িসএনিজ
ময্ালফাংশন

ওয়ািনর্ং

লয্া

িট

আেস

েদখেত, েয িসএনিজ ময্ালফাংশন লয্া

সংেক্ষেপ
িট

এিট

িটমুক্ত.

• ইগিনশন “অন” থাকা অব ায় যিদ িসএনিজ

ময্ালফাংশন ওয়ািনর্ং লয্া িট অনবরত জ?
লেত
থােক, তাহেল বুঝেত হেবেসখােন িকছু সমসয্া
আেছ
• েদির না কের আপনার গািড়েদিখেয় িনন
অনুেমািদত
মা িত
সুজিু ক
কমািশর্য়াল
ওয়াকর্ শেপ.যিদ িসএনিজ ময্ালফাংশন ওয়ািনর্ং
লয্া
ইি ন চলাকালীন জ?
লেত- িনভেত থােক
তার মােন িসএনিজ িসে েম সমসয্ারেয়েছেয
অব ায় গািড়িসএনিজ েমােডচলেত পারেব না
এবং িনেজই েপ লেমােড হেয় যােব. এেক্ষে
আপনার গািড় একবার েদিখেয় িনন অনুেমািদত
মা িত সুজিু ক ওয়াকর্ শেপ।

65D611

সাবধান
স াবয্ জখম এড়ােনার জনয্, ি য়ািরং ইেলর
িভতর িদেয় হাত ঢু িকেয় কে াল িল চালােবন
না।
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লাইিটং অপােরশন

েহড লাইট েলেভিলং সুইচ

উদাহরণ
উদাহরণ

উদাহরণ

77PH110

আেলা লালােনা বা েনবােনার জনয্, িলভােরর েশেষ
েয নবিট আেছ েসিট েঘারান। েঘারােনার িতনিট
জায়গা আেছ:
OFF (অফ)
সব আেলা িনেব যায়।

সামেনর িদেকর আেলা িপছন িদেকর আেলা, লাইেস
ে েটর আেলা এবং সর ােমর আেলা িল লেছ িক
েহড লাইট লেছ না।

সামেনর িদেকর আেলা, িপছন িদেকর আেলা, লাইেস
ে েটর আেলা এবং েহডলাইট িল লেছ।

77PH111

েহড লাইট
লা অব ায় িলভারিট সামেনর িদেক
েঠলুন হাই িবম (েমইন িবম) আেলা েদওয়ার জনয্
অথবা েলা িবম আেলার জনয্ িলভারিট নীেচর িদেক
টানুন। হাই িবম িল ( ধান িবম িল) যখন েল,
তখন ইন ু েম পয্ােনেল ধান িবম (হাই িবম) সূচক
আেলা
েল ওেঠ। অিতক্রম করা সংেকত িহসােব
মুহূেতর্ র জনয্ হাই িবম (েমইন িবম) সিক্রয় করার
জনয্, িলভারিট িনেজর িদেক সামানয্ টানুন এবং
সংেকতিট েদওয়া হেয় েগেল েছেড় িদন।

77PH010

আপনার গািড়র ওজন অনুযায়ী এই সুইচিট ঘুিরেয়
েহডলাইট িবেমর উ তা িঠক ক ন। নীেচর সারণীেত
যথাযথ সুইেচর অব ান েদখােনা হেয়েছ গািড়র আলাদা
আলাদা ওজেনর জনয্।

(েপ ল এবং বাই-ফুেয়ল ইি ন মেডলএর জনয্)
েভিহকল েলাড কি শন
ধুমা

সুইেচর অব ান

চালক

0

চালক + পুেরা মালপ

2
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(ডেজল ইি ন

েভিহকল েলাড কি শন
ধুমা

টানর্ িসগনয্াল চালােনা

মেডল-এর জনয্)
সুইেচর অব ান

চালক

0

চালক + পুেরা মালপ

3

ইগিনশন সুইচিট "ON" -এ েরেখ, ডানিদেক বা
বাঁিদেক েঘারার সংেকত েদওয়ার জনয্ িলভারিট উপের
ওঠান বা নামান।

হয্াজাডর্ ওয়ািনর্ ং সুইচ
উদাহরণ

(1)

উদাহরণ

িসগনয্াল কে াল িলভারিট েঘারান

(2)

উদাহরণ

77PH112

সংেকত েদওয়ার িলভার উপের বা নীেচ েঠলুন।
েঘারার পের সংেকতিট ব হেয় যােব এবং িলভারিট
াভািবক অব ায় িফের আসেব।

65D611

সাবধান
স াবয্ জখম এড়ােনার জনয্, ি য়ািরং ইেলর
িভতর িদেয় হাত ঢু িকেয় কে াল িল চালােবন
না।

77PH028

(1) অন
(2) অফ

িবপিত্ত ঁিশয়ারী আেলা ালােনার জনয্ হয্াজাডর্ ওয়ািনর্ং
সুইচিট উপর িদেক টানুন। সব িল েঘারা সংেকেতর
আেলা এবং উভয়িদেক েঘারার ইি েকটর িল একসােথ
লেব িনবেব। আেলা িল েনবােনার জনয্ সুইচিট নীেচ
েঠলুন।
আপৎকালীন পািকর্ ংেয়র সমেয় বা যখন আপনার গািড়
যানবাহেনর জনয্ একিট িবপিত্ত হেয় যায় তখন অনয্
যানবাহন িলেক সতকর্ করার জনয্ হয্াজাডর্ ওয়ািনর্ং
আেলা িল বয্বহার ক ন।
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উই িশল ওয়াইপার িল

উই িশল ওয়াইপার িলভার

উই িশ

উদাহরণ

উদাহরণ

ওয়াশার (লাগােনা থাকেল)

উদাহরণ

77PM02015

65D611

সাবধান
স াবয্ জখম এড়ােনার জনয্, ি য়ািরং ইেলর
িভতর িদেয় হাত ঢু িকেয় কে াল িল চালােবন
না।

ওয়াইপার চালােনা

ইগিনশন সুইচ "ON" করা থাকেল, আপিন ওয়াইপার
িলভার বয্বহার করেত পােরন।

উই িশল ওয়াইপার িল চালােনার জনয্ িলভােরর
েশেষর িদেক থাকা নবিট েঘারান েকানও একিট
চালােনার অব ােন। "LO" অব ােন ওয়াইপার িল আে
চেল। "HI" অব ােন ওয়াইপার িল
ত চেল।
ওয়াইপার িল থামােনার জনয্ িলভারিট "OFF" -এ
ঘুিরেয় িদন।

77PM02016

উই িশ ওয়াশার তরল ে ্ র করার জনয্, িলভারিট
িনেজর িদেক টানুন।

সাবধান
উই িশ
ওয়াশার
আধাের
েরিডেয়টর
অয্াি িফ্রজ বয্বহার করেবন না। উই িশে
ওই তরল ে ্ র করেল দশর্ নপা া ভীষণ কেম
েযেত পাের, এবং আপনার বাহেনর রংও খারাপ
হেত পাের।
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িব ি
উই িশ
ওয়াইপার এবং ওয়াশার বয্ব া
উপাদােনর ক্ষিত িনবারণ করার জনয্ আপনার
িন িলিখত সাবধানী পদেক্ষপ েনওয়া উিচৎ:
• যখন উই িশ ওয়াশার তরেলর ে ্ র ব
হেয় যায় তখন িলভারিট ধের রাখেবন না,
রাখেল ওয়াশার মেটােরর ক্ষিত হেত পাের।

•

হনর্

িসএনিজ িসিল ার ওয়ািনর্ ং েলেভল
(যিদ সি ত থােক)

উদাহরণ

উদাহরণ

কেনা উই িশে র ময়লা ওয়াইপার িদেয়
সরেনার েচ া করেবন না, করেল উই িশ
এবং ওয়াইপার ে েডর ক্ষিত হেত পাের।
ওয়াইপার চালােনার আেগ সবর্ দা ওয়াশার
তরল িদেয় উই িশ িভিজেয় েনেবন।

• ওয়াইপার বয্বহার করার আেগ ওয়াইপার ে ড
েথেক বরফ বা জমা বরফ সিরেয় েফলেবন।

• ওয়াশার

তরেলর মা া িনয়িমত যাচাই
করেবন। খারাপ আবহাওয়ায় ঘনঘন যাচাই
করেবন।

77PH029

হনর্ বাজােনার জনয্ ি য়ািরং ইেলর উপর হনর্ েবাতাম
িটপুন। ইগিনশন সুইচ েয েকানও অব ােন থাকেলও
হনর্ বাজেব।

• ঠা া আবহাওয়ায় তরেলর আধার 3/4 ভিতর্
করেবন যােত তাপমা া কেম েগেল াবণ জেম
যাওয়ার মত জায়গা থােক।

77PM02006

িসএনিজ িসিল াের আপিন এই েলেবল খুঁেজ
পােবন
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িসএনিজ ওয়ািনর্ ং েলেবল
(যিদ সি ত থােক)

িসএনিজ ময্ানুয়াল শাট-অফ ভালভ
(যিদ সি ত থােক)

বাইট হয্া

সাইড (আরএইচএস)

উদাহরণ

উদাহরণ

উদাহরণ

Valve 1

VIEW A

OPEN

CLOSE

VIEW A
77PM02011

উদাহরণ

VIEW A
OPEN

77PM02012

OPE

N

CL
O

SE

CLOSE
77PM02007

িসএনিজ

ওয়ািনর্ং

েলেবল

সামেনর ডানিদেকর দরজায়.

অবি ত

হল

TURN THE KNOB 270 DEGREE
77PM02014
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েলফট হয্া

সাইড (এলএইচএস)

উভয়

িসএনিজ

ভালভ ব
উদাহরণ

করা ইি েন িসএনিজ সরবরাহ ব

করেত

নবিটেক ঘিড়র কাঁটা অনুযায়ী িনেদর্ েশ (

বয্ ক

েথেক) স
নবিটেক

ূণর্ভােব েঘারান।
ইি েন

ঘিড়র

িসএনিজ

কাঁটার

স

ূণর্

চালুর

িবপরীত(

বয্

ক

•

সতকর্তা

CLOSE

77PM02013

ময্ানুয়াল শাট অফ ভালভ অবি ত িসএনিজ িসিল াের
যা েদওয়া রেয়েছ গািড়েত বিড়র নীেচ.গািড়েত রেয়েছ
দুিট িসএনিজ িসিল ার বিডর নীেচ,

িতিটেত রেয়েছ

একিট

ভালভ.ময্ানুয়াল

ময্ানুয়াল

শাট

অফ

•

জনয্

ময্ানুয়াল শাট অফ ভালভ২ (এলএইচএস) িট
বয্বহার করার সময় িনি ত কের িনন েয
আপনার হাত েযন এক্স পাইেপ না েঠেক যায়.
গািড় চালােনার পের, এক্স পাইপ আপনার হাত
পুিড়েয় েদওয়ার মেতা যেথ গরম হেত পাের।

OPEN

টীকা:

• সরকােরর

•
সরবরাহ

েথেক) িদেক েঘারান.

Valve 2

শাটঅফ ভালভ১

শাট-অফ

অফ করা যায়।

ভালভেখালা

হয্া

ময্ানুয়াল

করার মাধয্েম িসএনিজ সরবরাহ সুইচড

ভালভ ব

কের

িসিল ার িলেত

টীকা:
• যিদ ময্ানুয়াল শাট-অফ ভালভিট স ূণর্ভােব না
েখােল, তাহেল ইি ন িঠকভােব চলেব না।
• যিদ ময্ানুয়াল শাট-অফ ভালভিট ব
অব ায়
থােক, িসিল াের িসএনিজভরা স ব নয়।

•

•
•

িনয়ম অনুযায়ী, িসএনিজ িসিল ার
পিরিচিত ে েট বিণর্ত অনুযায়ী
র পরীক্ষার
তািরখ েথেক িত িতন(বছর) িসএনিজ িসিল ার
পরীক্ষা করেত হেব এবং শংসাপ িদেত হেব.
েক্রতােক সরকার অনুেমািদত পরীক্ষাকরণ এেজি র
কােছ গািড় িদেত হেব।
পরীক্ষা বয্থর্ হেল িসএনিজ িনগর্মন ে শেনর মাধয্েম
িসএনিজ ভরা নাও েযেত পাের ফলাফল িহেসেব
অথবা েয়াগকারী কতৃর্ পেক্ষর মাধয্েম গািড় বাজয়া
করা েযেত পাের।
িসএনিজ িসিল ার পরীক্ষার সম খরচ েক্রতােকই
বহন করেত হেব
সরকােরর িনয়ম অনুযায়ী, িসএনিজ িসিল ার
পিরিচিত ে েট বিণর্ত অনুযায়ী
র পরীক্ষার
তািরখ ২০ বছের িসএনিজ িসিল ারিট বািতল
করেত হেব।
সরকার অনুেমািদত বিজর্ তাংেশর এেজি র মাধয্েম
েক্রতােক িনেজর খরেচ িসিল ার বািতল করেত হেব.
েকানও বয্িক্ত েকানও িসিল ার িরিফল করেত
পারেবন না, যাউপ-ধারা (২) এর অধীেন
েমরামত করা হেযেছেকানও গয্ােসর সােথ স ূণর্
িরেপাটর্ না থাকেলিসিল াের েমরামত ও পরীক্ষা
করা,সং ারকারীর শংসাপ
সহেটি ংেয়র িচফেক
কে ালারেক েদওয়া হয়এবং তার অনুমিত পাওয়া
যায়এর িরিফিলং জনয্।

এবং ভালভ২ যথাক্রেম গািড়র রাইট

সাইড (আরএইচএস) এবং েল

হয্া

সাইড

(এলএইচএস) েথেক বয্বহার করা হয়।
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সাবধান
• িসিল ার অয্ােস িল েথেক কখেনাই িসিল ার
ভালভ খুেল েনেবন না. েযেকান সহায়তার
জনয্ অনুেমািদত মা িত সুজিু ক কমািশর্ য়াল
ওয়াকর্শেপ
েযাগােযাগ
ক ন.কখনও
িসিল ার।

• পির ার করার েচ া করেবন না।েকানও
সমসয্ার েক্ষে অনুেমািদত মা িত সুজিু ক
কমািশর্ য়াল ওয়াকর্শেপ েযাগােযাগ ক ন।

• একবার িসিল ার অয্ােস িল েথেক বদল/
অপসারণ করার পর েযই িসিল ার ভালভ আর
বয্বহার করেবন না।

• এমনিক ইি ন ব হওয়া পযর্ িসিল ার েথেক
িসএনিজ ক্ষয় া হেলও িকছু টা িসএনিজ টয্াে
চােপর মেধ্য রেয় যায়।
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আপনার গািড় চালােনা
এগজ

গয্াস ওয়ািনর্ং (িনগর্ত গয্ােসর

ঁিশয়ারী) ...................................... 3-1

াতয্িহক পিরদশর্ন যাচাইতািলকা .............................................................. 3-1
ইি ন অেয়েলর বয্বহার........................................................................... 3-2
ইগিনশন সুইচ ........................................................................................ 3-2

3

পািকর্ ং েব্রক িলভার .............................................................................. 3-4
েপডল ................................................................................................... 3-4
ইি ন

াটর্ করা .................................................................................... 3-5

া িমশন (িগয়ার) বয্বহার করা........................................................... 3-6
েব্রক করা ........................................................................................... 3-7
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এগজ গয্াস ওয়ািনর্ ং (িনগর্ ত
গয্ােসর ঁিশয়ারী)

সাবধান
(ক্রমশ)

াতয্িহক পিরদশর্ ন যাচাইতািলকা
গাড়ী চালাবার আেগ

• েখালা জায়গােতও, অেনকক্ষেণর জনয্ ইি ন

উদাহরণ

82DY03

সাবধান
এগজ গয্াস েসবন করেবন না। এগজ গয্ােস
কাবর্ ন মেনাক্সাইড থােক, একিট বণর্ হীন ও গ হীন
মারা ক গয্াস। েযেহতু কাবর্ ন মেনাক্সাইড শনাক্ত
করা কিঠন, তাই িন িলিখত সাবধানতা িল
অবশয্ই েনেবন যােত আপনার গাড়ীর িভতের
কাবর্ ন মেনাক্সাইড না ঢু কেত পাের।
• গয্ােরজ বা েকানও েঘরা জায়গায় ইি ন
চািলেয় রাখেবন না।
(ক্রমশ)

চািলেয় পাকর্ করেবন না।
• আপনার গাড়ীর বাতাস চলাচেলর বয্ব া
যােত িঠকমত কাজ করেত পাের তারজনয্
গাড়ীর সামেনর িদেকর বাতাস েঢাকার িগ্রল
সবর্ দা পির ার রাখেবন বরফ, পাতা বা অনয্
বাধা িল েথেক।
• এগজ নেলর মুখ পির ার রাখুন বরফ এবং
অনয্ িজিনস েথেক যােত গাড়ীর নীেচ কম
এগজ গয্াস জেম। তু ষার ঝেড়র সমেয় পাকর্
করার েক্ষে এটা িবেশষভােব জ ির।
• এগজ বয্ব া িনিদর্ সময় অ র যাচাই ক ন
খারাপ হওয়া এবং িলক থাকা েদখার জনয্।
িকছু খারাপ বা িলক থাকেল অিবলে তার
েমরামত করা উিচত।

উদাহরণ

77PM03001

1) জানলা, আয়না, আেলা ও িরে কটর িল পির ার

ও বাধামুক্ত থাকা িনি ত ক ন।
িবষয় িলর জনয্ টায়ার িলর চাক্ষু ষ
পরীক্ষা ক ন:
– ে ড েভর গভীরতা
– অ াভািবক ক্ষয়, ফাটল এবং ক্ষিত
– আলগা চাকার নাট
– েকানও িজিনস েলেগ থাকা েযমন েপেরক, পাথর
ইতয্ািদ।
িবশদ িববরেণর জনয্ “ইনে কশন অয্া েমে নয্া ”
অধয্ােয় “টায়াসর্” েদখুন।
3) তরল বা েতল িলক করেছ কী না েদখুন।
4) ইি েনর ঢাকনা পুেরাপুির ব এবং আটকােনা থাকা
িনি ত ক ন।
2) িন িলিখত
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5) েহডলাইট, টানর্ িসগনয্াল লাইট, ে ক লাইট এবং

ইি ন অেয়েলর বয্বহার

6)

াভািবক গাড়ী চলার সমেয় ইি েনর িকছু
অেয়ল লাগা াভািবক।

7)
8)
9)
10)
11)
12)

হনর্ যাচাই ক ন েস িল িঠক কাজ করেছ েদখার
জনয্।
চালেকর িসট অয্াডজা
ক ন।
ে ক েপডল এবং পািকর্ ং ে ক িলভার যাচাই
ক ন।
আয়না িল অয্াডজা ক ন।
আপনার এবং যা ীর িসট েব
যথাযথভােব
লাগােনা আেছ িনি ত ক ন।
চািব "ON"-এ েঘারােনামা সব িল ওয়ািনর্ং লাইট
েল ওঠা িনি ত ক ন।
সব িল গজ যাচাই ক ন।
পািকর্ ং ে ক খুেল েদওয়ার পের ে ক িসে ম
ওয়ািনর্ং লাইট িনেব যাওয়া িনি ত ক ন।

স ােহ একবার, অথবা িতবার গাড়ীেত েতল ভরার
সমেয়, িন িলিখত যাচাই িল করেবন:
1) ইি ন আেয়েলর মা া
2) কুলয্াে র মা া
3) ে ক

ইেডর মা া
ওয়াশার তরেলর মা া সূচক (লাগােনা
থাকেল)
5) বয্াটাির বেণর মা া
6) লয্ােচর কাজ করা
লুিব্রেকশন িনঘর্ে র জনয্ “ইনে কশন অয্া
েমে নয্া ” অধয্ােয়র “িপিরয়িডক েমে নয্া
িশিডউল‘ -এ “শয্ািশ অয্া বিডর” “অল লয্ােচস,
িহে স অয্া লক্স” েদখুন।
4) উই িশ

মােস একবার, অথবা িতবার গাড়ীেত েতল ভরার
সমেয় একিট টায়ার েপ্রসার গজ িদেয় চাকার হাওয়া
যাচাই ক ন। বাড়িত চাকার হওয়াও যাচাই ক ন।

ইি ন

ইি ন অেয়ল লাগার পিরমাণ িনভর্ র কের েতেলর
ঘনে র, েতেলর মােনর এবং েয অব ায় গাড়ীিট
চালােনার হে তার উপর।
েবিশ গিতেত গাড়ী চালােনার সমেয় েবিশ েতল খরচ
হয় যখন ঘনঘন গিত বাড়ােনা ও কমােনা হয়।
গাড়ীেত েলাক েবিশ থাকেলও আপনার ইি ন েবিশ
েতল েনেব।
নতু ন ইি ন েবিশ েতল েনয়, কারণ তার িপ ন, িরং
এবং িসিল ােরর েদওয়াল িল তখনও খাপ খায় িন।
নতু ন ইি ন িল ায় 5000 িকিম (3000 মাইল)
চলার পের াভািবক পিরমাণ েতল বয্বহার কের।

আপনার আর একিট িবষয়ও জানেত হেব তা হল
লঘুকারী উপাদান িল উেব যায় যখন গাড়ীিট আবার
েবিশ গিতেত চালােনা হয়, েযমন এক্সেপ্রস ওেয়েত,
তখন েবাঝা যায় েবিশ গিতেত গাড়ী চালােল েতল খুব
েবিশ লােগ।

ইগিনশন সুইচ
উদাহরণ

েতল লাগা:
সেবর্ া
িত 1000 িকিমর জনয্ 1.0 িলটার
( িত 600 মাইেলর জনয্ 1 েকায়াঢর্)
বয্বহার হওয়া েতেলর পিরমাণ িবচার করার সমেয়,
মেন রাখেবন েতল পাতলা হেয় েযেত পাের তাই

কৃ ত

েতেলর মা া িনভুর্ লভােব িবচার করা মুি ল হয়।
উদাহরণ প, একিট গাড়ী যিদ বােরবাের কম দূর
যায়, এবং
াভািবক পিরমাণ েতল বয্বহার কের,
তাহেল িডপি ক েতেলর মা া কেম যাওয়া এেকবাের
না েদখােত পাের, এমন কী 1000 িকিম (600
মাইল) বা তার েবিশ চলার পেরও তার কারণ হল
ক্রমশ ই ন বা জলীয় বা
েলেগ েতল পাতলা হে ,
তার ফেল েদখাে

65D611

সাবধান
স াবয্ জখম এড়ােনার জনয্, ি য়ািরং ইেলর
িভতর িদেয় হাত ঢু িকেয় কে াল িল চালােবন
না।

েতেলর মা ার পিরবতর্ ন হয় িন।
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START (

উদাহরণ

াটর্)

একিট
াটর্ার েমাটেরর সাহােয্য ইি ন
াটর্ করার
এটা হল অব ান। ইি ন চালু হওয়ার সােথসােথ এই
অব ান েথেক চািবিট েছেড় িদেত হেব।
উদাহরণ

77PH002

িব ি
• একবাের 30 েসেকে র েবিশ

াটর্ার েমাটরিট
বয্বহার করেবন না। ইি ন চালু না হেল, 15
েসেক
অেপক্ষা করার পের আবার েচ া
ক ন। কেয়কবার েচ া করার পর ইি ন াটর্
না হেল, ই ন এবং ইগিনশন বয্ব া যাচাই
ক ন অথবা আপনার মা িত সুজিু ক
কমািশর্ য়াল িডলারেক েদখান।
• ইি ন না চলেল ইগিনশন সুইচ "ON" কের
রাখেবন না তাহেল বয্াটাির িডসচাচর্ হেব।

ইগিনশন সুইেচর িন িলিখত চারিট অব ান আেছ:

LOCK (লক)

এটা হল
াভািবক পািকর্ ংেয়র অব ান। েকবল এই
অব ােন চািব েবর করা যায়।
ি য়ািরংেয়র তালা েখালার জনয্, চািবিট েঢাকান এবং
ঘিড়র কাটার িদেক ঘুিরেয় েকানও একিট অনয্ অব ােন
যান। ি য়ািরংেয়র তালা েখালার জনয্ চািব েঘারােত
আপনার অসুিবধা হেল, চািব েঘারােনার সমেয় ি য়ািরং
ইলিট সামানয্ ডান িদেক বা বাঁিদেক েঘারােত েচ া
ক ন।

ACC (এিসিস)

েরিডওর মত আনুষি ক সর াম চলেত পাের, িক
ইি ন চলেব না।

ON (অন)

এটা হল চালােনার াভািবক অব ান। সকল ৈবদু্যিতক
বয্ব া অন হেয় যায়।

82DY04

সাবধান
• গািড় চলেত থাকা অব ায় ইগিনশন চািব
কখনও েবর করেবন না। ি য়ািরং ইেল তালা
েলেগ যােব এবং আপিন গািড়িটর গিতপথ িঠক
রাখেত পারেবন না।

• গািড় েছেড় চেল যাওয়ার সমেয় সবর্ দা
ইগিনশন চািব েবর কের েনেবন। অ ক্ষেণর
জনয্ েগেলও। তাছাড়া পাকর্ করা গািড়র
িভতের বা ােদর একলা েরেখ যােবন না। উ
বা গরম আবহাওয়ায় তােদর সিদর্ গিমর্ হেত
পাের। তা েথেক
তর জখম বা মৃত্ ু য পযর্
হেত পাের।
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পািকর্ং ে ক িলভার
উদাহরণ

সাবধান
• পািকর্ং ে ক লাগােনা অব ায় কখনও গািড়

(2)
(1)

(3)

77PH030

(1) লাগােনার জনয্
(2) েখালার জনয্
(3) েখালার জনয্

পািকর্ ং ে ক িলভারিট দুইিট িসেটর মাঝখােন থােক।
পািকর্ ং ে ক লাগােনার জনয্ ে ক েপডল নীেচ ধের
েরেখ পািকর্ ং ে ক িলভার উপর িদেক টানুন। পািকর্ ং
ে ক েখালার জনয্, ে ক েপডল নীেচ ধের রাখুন,
পািকর্ ং ে ক িলভার সামানয্ েটেন, আপনার বুেড়া
আ ল
ু িদেয় িলভােরর েশেষ থাকা েবাতামিট েঠলুন,
এবং িলভারিট আিদ অব ােন নািমেয় িদন।

চালােবন না: অিতিরক্ত গরম হওয়ার জনয্
িপছেনর েব্রেকর কাযর্ কািরতা কেম েযেত
পাের, েব্রেকর েময়াদ কেম েযেত পাের, বা
েব্রেকর ায়ী ক্ষিত হেত পাের।
• পািকর্ং ে ক যিদ সুরিক্ষতভােব গািড় ধের
রাখেত না পাের বা পুেরাপুির না ছােড়, তাহেল
অনুেমািদত মা িত সুজিু ক কমািশর্ য়াল
িডলার়েক িদেয় আপনার গািড়িট অিবলে
যাচাই করান।

সাবধান
গািড় েছেড় যাওয়ার আেগ সবর্ দা পুেরাপুির পািকর্ং
ে ক লাগােবন, না হেল গািড় গড়ােত পাের, যার
ফেল জখম বা ক্ষিত হেত পাের। পািকর্ং করার
সমেয় িগয়ার িশফট িলভার অবশয্ই িরভাসর্ বা
ফা র্ িগয়াের রাখেবন। মেন রাখেবন, গািড়িট
িগয়াের রাখা থাকেলও, আপিন পািকর্ং ে ক
পুেরাপুির লাগেবন।

সাবধান
অতয্ ঠা া আবহাওয়া গািড় পািকর্ং করার
সমেয় িন িলিখত প িত বয্বহার করা উিচত:
1) পািকর্ং ে ক লাগান।
2) ইি ন ব ক ন, তারপের িরভাসর্ বা ফা র্
িগয়াের িদেয় রাখুন।
3) গািড় েথেক েবিরেয় আসুন এবং চাকা িলর
নীেচ চক বিসেয় িদন।
4) পািকর্ং ে ক খুেল িদন।
গািড়েত িফের আসার পের, থেম অবশয্ই
পািকর্ং ে ক লাগেবন। তারপের চাকার
চক িল সরােবন।

েপডল
উদাহরণ

(1)

(2)

(3)

80J2121
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ক্লাচ েপডল (1)

ক্লাচ েপডল বয্বহার করা হয় চাকার সােথ
াইভ
েখালার জনয্ ইি ন চালু করার, থামার, বা িগয়ার
িশ িলভার বদলােনার সমেয়। েপডল নীেচ েঠলেল ক্লাচ
খুেল যায়।

সাবধান
ক্লাচ েপডেল পা েরেখ গািড় চালােবন না। তােত
ক্লাচ অতয্িধক ক্ষেয় েযেত পাের, ক্লােচর ক্ষিত হেত
পাের অথবা ইি ন েব্রিকং অ তয্িশতভােব কেম
েযেত পাের।

ে ক েপডল (2)

আপনার গািড়েত সামেনর িদেক িড ে ক এবং িপছন
িদেক াম ে ক আেছ। ে ক েপডল নীেচ েঠলেল উভয়
ে ক ধের।

2) িগয়ার

সাবধান
ক্রমাগত ে ক লাগােবন না বা েপডেলর উপর
আপনার পা রাখেবন না। তার ফেল ে ক িল
অতয্িধক গরম হেয় েযেত পাের এবং অিনি ত
ে ক হেত পাের, াভািবেকর েথেক দূের িগেয়
থামেত পাের অথবা েব্রেকর ায়ী ক্ষিত হেত
পাের।

অয্ািক্সেলেরটর েপডল (3)

এই েপডলিট ইি েনর গিত িনয় ণ কের। অয্ািক্সেলেরটর
েপডল নীেচ েঠলেল েবিশ শিক্ত উত্প হয় এবং গিত
েবেড় যায়।

ইি ন
ইি ন

াটর্ করা
াটর্ করার আেগ

সাবধান
ইি ন চালু করার আেগ পািকর্ং ে ক পুেরাপুির
লাগেবন এবং িগয়ার িলভার িনউ ােল রাখেবন।

(েপ ল এবং বাই-ফুেয়ল ইি ন মেডলএর জনয্)
কিট শীতল এবং উ

ইি ন

করাএিক্সলােরটর পয্ােডল আপনার পা িদেয় একিট
শীতল এবং উ ইি ন
কের ইি নিট িঢেল কের
িদনইগিনশন িক-িট “ াটর্”-এ ঘুিরেয িদেয. িক-িট
েছেড় িদন ইি ন চালু হওয়ার পর.

সতকর্তা

ে ক করার সমেয় মােঝমেধ্য আপিন েব্রেকর
কয্াঁচকয্াঁচ কয্াঁচকয্াঁচ আওয়াজ
নেত পােরন। এটা
একিট াভািবক বয্াপার যা পিরেবশগত কারেণর দ ন
হয় েযমন ঠা া, আ র্ তা, বরফ ইতয্ািদ।

• তাৎক্ষিণকভােব

াটর্ার চালু করা
ক নইি ন
হওয়ার পের অনয্থায়
িসে মিট ক্ষিতগ্র হেত পাের।
• একবাের ইি নেক 12 েসেকে র েবিশ
কের রাখেবন না. একবােরর েচ ায় যিদ
চালু না হয় তাহেল আবার েচ া করার
15 েসেক অেপক্ষা ক ন।

সাবধান
িতবার ে ক করার সমেয় েব্রেকর কয্াঁচকয্াঁচ
আওয়াজ খুব েবিশ হেল, আপনার মা িত সুজিু ক
কমািশর্ য়াল িডলারেক িদেয় ে ক িল যাচাই
কিরেয় েনওয়া উিচত।

"N" (িনউ াল)- এ রাখুন এবং ক্লাচ
েপডল েমেঝ পযর্ নীেচ েঠলুন।
ইি ন াটর্ করার সমেয় ক্লাচ েপেডল ধের রাখুন।

উদাহরণ
77PH014

1) পািকর্ ং ে ক পুেরাপুির েলেগ থাকা িনি ত ক ন।

ব
াটর্ার
িঢেল
ইি ন
আেগ

যিদ ইি ন িঢেল করার 12 েসেকে র পের চালু না হয়
তাহেল, 15 েসেক অেপক্ষা ক ন, তারপর চাপ িদন
অয্ােক্সলটর পয্ােডেল এর েঘারার 1/3 অবিধ এবং
আবার ইি ন িঢেল করার েচ া ক ন. যখন ইি ন
চালু হেব তখন িক এবং অয্ােক্সলটরিট েছেড় িদন. যিদ
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ইি ন চালু না হয়, তখন িঢলা করাকালীন অয্ােক্সেলটর
পয্ােডলিট ধের রাখেত হেব. যিদ ইি ন েভেস িগেয়
থােক তাহেল ইি নিট এভােব পির ার হেয় যােব।

টীকা:
েথেক

িসএনিজ

েমােড

পিরবতর্ ন

করেত

অয্ােক্সেলটর পয্ােডেল চাপ েদেবন না.

• ইগিনিশন সুইচ অন থাকা অব ায় এবং ইি ন যিদ
না চেল, িসএনিজ ময্ালফাংশন ওয়ািনর্ং লয্া

এর

জােলভা এটাই েবাঝায় েয জালািন ঢাকনািট েখালা.

• গািড় এই অব ায় চালু হেব না. এিটর পরামশর্ সব
সময় েদওয়া হয় েয গািড়চালু ক ন অেটা েমাড-এ
অথবা েপ লেমাড-এ ইি েনর জীবন উ ত করার
জনয্।

• অয্ামিবেয় /ইি েনর

ঠা া এবং উ
ঠা া ইি ন

• িসএনিজ েমাডেথেক েপ লেমােড

য়ংিক্রয় পিরবতর্ ন

হওয়া কালীন ইি ন খািল হওয়া েরাধ করেত েপ ল

(বাই-ফুেয়ল ইি ন-এর জনয্)

• েপ ল

েমােড চালু হেব না. গািড় অেটা েমােড চালু করার
পরামশর্ েদওয়া হয়।

তাপমা া

িজেরা

িডিগ্র

টয্াে

যেথ

পিরমাণ েপ ল রাখার পরামশর্ েদওয়া

হে ।
সুইচ চাপ েদওয়ার পের িসএনিজ
ময্ালফাংশান ওয়ািনর্ং লয্া
জােনভা না কের,
তাহেল গািড়িট কাছাকািছ অনুেমািদত মা িত সুজিু ক
কমািশর্য়াল ওয়াকর্ শেপ গািড় িনেয় যান।

ইি ন

াটর্ করা

ইগিনশন সুইচ "ON" -এ েঘারান এবং ে া
াগ
ইি েকটর না েনবা অবিধ অেপক্ষা ক ন। যিদ েসটা
েল ওেঠ ইগিনশন ‘চািব "START" -এ ঘুিরেয় ইি ন
ক্রয্াংক করন। ইি ন চালু হেল চািব েছেড় িদন।

িব ি

• েচ ওভার

• ইি ন চালু হেয় েগেল
াটর্ার েঘার়ােবন না
নতু বা াটর্ার বয্ব া খারাপ হেয় েযেত পাের।
• একবাের 30 েসেকে র েবিশ ইি ন ক্রয্াংক
করেবন না। থম েচ ায় ইি ন চালু না হেল 15
েসেক পের আবার েচ া ক ন।

উ

ইি ন

ইগিনশন চািব "START" ঘুিরেয় ইি ন ক্রয্াংক ক ন।
ইি ন চালু হেল চািব েছেড় িদন।

েসলিসয়ােসর নীেচ থাকা অব ায় গািড় চালু থাকেল
িসএনিজ-েত জালািন বদল করা স ব হেব না. এই
অব ায় ইি ন েপ লেমােড চালু ক ন যতক্ষণ না
এিট গরম হেয় ওেঠ এবং তারপর িসএনিজ - েত
পিরবতর্ ন করার জনয্ ইি ন আবার চালু করার েচ া
ক ন. েপ ল টয্াে

যেথ

পিরমাণ েপ ল রাখেত

পরামশর্ েদওয়া হয়।

• েপ ল টয্াে

যেথ

পিরমাণ েপ ল রাখেত পরামশর্

েদওয়া হয়।

• অয্ামিবেয়

/

ইি েনর

তাপমা া

িজেরা

িডিগ্র

েসলিসয়ােসর নীেচ থাকেল গািড েফাসর্ড িসএনিজ
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টােবর্ াচাজর্ার িদেয় ইি ন ব
সাবধান হেবন

উঁচু জায়গায় ওঠা বা েবিশ গিতেত গািড় চালাবার
পের ইি ন ব
করার সমেয়, এক িমিনট বা তার
েবিশ সমেয়র জনয্ ইি ন চালু রাখুন (িনিষ
না
হেল) টােবর্াচাজর্ার এবং ইি ন অেয়ল ঠা া করার
জনয্। এটা করা হয় যােত ইি ন অেয়ল েবিশ গরম না
হেয় যায়। অবনিত হওয়া ইি ন অেয়ল টােবর্া চাজর্ােরর
িবয়ািরং িল খারাপ কের েদেব।

ফুেয়লএ
পুনরায়

িট
েপর
াটর্ করা

পের

া িমশন (িগয়ার) বয্বহার করা

কর়ার সমেয়

িডেজল

ময্ানুয়াল(হাতিদেয়) া িমশন
উদাহরণ

সামেন যাওয়ার সব িল িগয়ার িসনেক্রানাইজ করা
আেছ ফেল িনঃশে এবং অনায়ােস িগয়ার েঠলা যায়।
িগয়ার েদওয়ার আেগ সবর্দা ক্লাচ েপডল পুেরাপুির নীেচ
েঠলেবন।

নীচু িগয়াের আসার জনয্ সেবর্ াচ অনুেমািদত
গিত
(েপ ল এবং বাই-ফুেয়ল ইি ন মেডল-এর জনয্)
ডাউনিশফিটং (নীচু
িগয়াের যাওয়ার জনয্)

ইি ন

ইি ন যিদ ব
হেয় যায় এবং েলা ফু েয়ল ওয়ািনর্ং
লাইট ও ময্ালফাংশন ইি েকটর লাইট
েল ওেঠ,
তাহেল িন িলিখত প িত বয্বহার ক ন:
1) েতেলর টয্াংক ভিতর্ ক ন।
2) ইগিনশন চািব 5-10 েসেক "ON" অব ােন ধের
রাখুন ই ন আসার জনয্।
3) ইি ন চালু করার জনয্ উি িখত
াটর্ করার
ণালী অনুসরণ ক ন।
ইি ন চালু হওয়ার পেরও ময্ালফাংশন ইি েকটর লাইট
েল থাকেল, ইি েনর েকানও সমসয্া হেত পাের।
আপনার মা িত সুজিু ক কমািশর্য়াল িডলারেক ইি ন
যাচাই করেত বলুন।

িশফিটং (িগয়ার েদওয়া)

65D038

ািটর্ং অফ

াটর্ ব করার জনয্, ক্লাচ েপডল েমেঝ পযর্ নীেচ
েঠলুন এবং 1ম বা 2য় িগয়াের িদন। পািকর্ ং ে ক
েখালার পের, ক্রমশ ক্লাচ ছাড়ুন। ইি েনর আওয়াজ
বদলােনা েশানার পের, ধীের ধীের অয্ািক্সেলেরটর চাপুন
ক্রমশ ক্লাচ ছাড়েত ছাড়েত।

টীকা:

াভািবক চালােনার সমেয়
াটর্ অেফর জনয্ 2য়
িগয়ার েদওয়ার সুপািরশ করা হয়।
• কাঁচা রা া িদেয় চালােনার সমেয়, এবেরােখবেরা
জায়গায় বা ভারী ওজন িনেয় চালােনার সমেয় েবিশ
শিক্তর েয়াজন হয় তাই গাড়ী 1ম িগয়াের রাখার
সুপািরশ করা হয়।
•

িকিম/ঘ া

2য় েথেক 1ম

20

3য় েথেক 2য়

70

4থর্ েথেক 3য়

100

5ম েথেক 4থর্

130

(ডেজল ইি ন মেডল-এর জনয্)
ডাউনিশফিটং (নীচু
িগয়াের যাওয়ার জনয্)

িকিম/ঘ া

2য় েথেক 1ম

5

3য় েথেক 2য়

40

4থর্ েথেক 3য়

60

5ম েথেক 4থর্

85
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* টীকা:
আপিন হয়ত সেবর্াচ অনুেমািদত গিতেত েযেত পারেবন
না গািড় চালােনার পিরি িত এবং/অথবা গািড়র
অব ার দ ন।

িব ি
নীেচর িগয়াের যাওয়ার সমেয়, সেবর্ াচ
অনুেমািদত গিতর েবিশ গিতেত অবশয্ই নীেচর
িগয়াের যােবন না, তাহেল ইি েনর ভীষণ ক্ষিত
হেত পাের।

িব ি
• ক্লােচর ক্ষিত এড়ােনার জনয্, গািড় চালােনার

সমেয় পা রাখার জায়গা িহসােব ক্লাচ েপডল
বয্বহার করেবন না অথবা ঢালু জ়ায়গায় গািড়
দাঁড় কিরেয় রাখার জনয্ ক্লাচ বয্বহার করেবন
না। িগয়ার েদওয়ার সমেয় ক্লাচ পুেরাপুির নীেচ
েঠলেবন।

• িগয়ার বদলাবার বা

ািটর্ং অেফর সমেয়,
ইি েনর গিত বাড়ােবন না। ইি েনর গিত
বাড়ােল ইি েনর েময়াদ কেম েযেত পাের এবং
িগয়ার মসৃণভােব নাও েদওয়া েযেত পাের।

সাবধান
• আপনার গিত কমান এবং নীচু িগয়াের যান
দীঘর্ অথবা খাড়া পাহাড় েথেক নামার সমেয়।
নীচু িগয়ার ইি নেক ে ক করেত েদেব।
ক্রমাগত ে ক করেবন না তাহেল েস িল েবিশ
গরম হেয় েযেত পাের, যার ফেল ে ক নাও
লাগেত পাের।

• িপছল রা ায় গাড়ী চালােনার সমেয়, নীচু
িগয়াের যাওয়ার আেগ অবশয্ই গিত কমােবন।
অতয্ািধক এবং অথবা আচমকা ইি েনর গিত
পিরবতর্েনর দ ন য্াকশন কেম েযেত পাের,
যার ফেল আপিন িনয় ণ হারােত পােরন।

িব ি
িরভাসর্ িগয়াের েদওয়ার আেগ গািড় পুেরাপুির
িন ল থাকা িনি ত ক ন।
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পািকর্ং েস র

েস েরর অব ান িল (িযদ িস ত থােক)

• পািকর্ ং েস র িসে ম িপছেনর বা ােরর কােছ
বাধা িল িচি ত করার জনয্ আ ােসািনক
েস র িল বয্বহার কের। আপিন পাকর্ করার সময়
বা ধীের ধীের গািড় সরােনার সময় েকান বাধা
অনুভূত হেল, িসে মিট একিট বাজার আওয়াজ কের
আপনােক সতকর্ করেব।
• িসে মিট একিট আ ােসািনক তর িনগর্ত কের
এবং সংি
েস রিট একিট বাধা ারা িতফিলত
িফরিত তর েক িচি ত কের।
িসে মিট আ ােসািনক তর
ারা বাধািটেত ধাক্কা
খাওয়া এবং েসখান েথেক িফের আসেত েনওয়া
সমেয়র পিরমাপ কের এবং এিট েথেক এিট বাধািটর
অব ান িনধর্ারণ কের।
• আপিন যখন ইগিনশন সুইচ “অন” বা চালু করেবন
এবং গীয়ারিশফ্ট িলভার “R” অব ােন আেস, তখন
পািকর্ ং েস র বয্বহার করা েযেত পাের। এই
কাযর্ধারািট এই েক্ষ িলেত সহায়ক হয়: বাঁক িদেয়
েঘারােনা; গািড়িটেক সমা রাল পািকর্ ং করা; একিট
গািড়েক গয্ােরেজ েঢাকােনা; একিট স পথ িদেয়
গািড় চালােনা; এবং বাধা িল থাকা একিট জায়গা
িদেয় ধীের ধীের গািড় চালােনা।

সাবধান

িপছেনর বা

াের।

• পািকর্ং েস র বাজার শ

কের বাধা িল
স েকর্ আপনােক সতকর্ করেব, তাহেলও
আপনােক িবেশষ যত্ন িনেয় গািড় চালােত হেব।

উদাহরণ

• েস র িল

ধুমা একিট সীিমত জায়গােত
এবং
ধুমা
গািড় যখন একিট সীিমত
গিতসীমােত চলেছ তখন বাধা িলেক িচি ত
করেত পাের। তাই, েগালেমেল জায়গা িলেত
আপনােক অবশয্ই সরাসির তািকেয় বা
িরয়ারিভউ িমরর বয্বহার কের চািরিদক
খিতেয় েদখেত েদখেত গািড়িটেক আে আে
সরােত হেব। আপিন যিদ
ধুমা পািকর্ং
েস েরর উপর িভিত্ত কের গািড়িটেক িনয় ণ
করেত থােকন, েসেক্ষে একিট দুঘর্টনা ঘটার
বড় ঝঁু িক রেয়েছ।

টীকা:
গীয়ারিশ িলভারেক “R” অব ােন িনেয় যাওয়া হেল,
একিট বাজার একবার বাজেব।

টীকা
পািকর্ং েস র িল ধুমা চালেকর সহায়ক
িহেসেব কাজ কের।

1
77PM03002

(1) িপছেনর েস র িল (2িট জায়গা)

টীকা
• েস েরর জায়গােত আঘাত করা বা েস েরর
জায়গােত একিট উ -চােপর কার ওয়াশােরর
নজ্ল িনেদর্ িশত করা এিড়েয় চলুন। তা না হেল,
েস র িল ক্ষিতগ্র হেত পাের।
• যিদ বা ার একিট শক্ত ব েত আঘাত কের,
এর উপের থাকা েস র িল যথাযথভােব কাজ
নাও করেত পাের। যিদ তা হেয় থােক, মা িত
সুজিু ল অনুেমািদত একিট ওয়াকর্শেপ েস র িল
যাচাই কিরেয় িনন।
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কাযর্ কর েস র িল
গীয়ারিশ

িলভােরর অব ােনর উপর িনভর্ র কের েস র িল িন

গীয়ারিশ িলভােরর
অব ান

R

িপছেনর েস র িল

অন বা চালু

পভােব কাজ কের থােক:

N, 1- 5

আস জায়গা িল েযখােন
বাধা িল িচি ত হেত পাের
উদাহরণ

অফ বা ব

78MM05003

• একিট েস র েথেক ায় 20 cm (8 in.)-এর মেধয্
থাকা বা েস েরর নীেচ থাকা একিট বাধা
িচি তেযাগয্ নাও হেত পাের।
• েস র িল গািড়র িপছন েথেক 1.5 m (5 ft) পযর্
েদয়ােলর মত বাধা িলেক িচি ত করেত পাের।
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• িসে মিট একিট েরাড সাইন বা এই ধরেণর

সাবধান
নীেচর অব া িলেত, পািকর্ং েস র িসে ম
াভািবকভােব কাজ নাও করেত পাের, কারণ
েস র িল বাধা িলেক সিঠকভােব িচি ত করেত
পারেব না।
– েস র িল কাদা, বরফ বা অনয্ানয্ উপাদান
িদেয় আবৃত রেয়েছ। (সাধারণ কাযর্ ধারােত
এই ধরেণর উপাদান িলেক অবশয্ই
অপসািরত করেত হেব।)
– েস র িল জেলর িছেট বা বল বৃি েত
িভেজ িগেয় থােক।
– েস র িল একিট হাত, ি কার, আনুষি ক
েকান িজিনস ইতয্ািদ িদেয় ঢাকা রেয়েছ।
– েস েরর অনুভূতকারী জায়গার মেধয্ একিট
আনুষি ক অংশ বা অনয্ েকান ব সংি
রেয়েছ।
– েটেন েনওয়ার ক, বািণিজয্কভােব উপল
কণর্ ার েপাল, েরিডও অয্াে না ইতয্ািদর মত
িজিনস িল বা ােরর সােথ সং ািপত
রেয়েছ।
– সাসেপনশেন পিরবতর্ন বা অনয্ানয্ কারেণ
বা ােরর উ তা পিরবিতর্ত হেয়েছ।
– সরাসির সূযর্ােলাক েথেক চ গরম বা
িহমশীতল আবহাওয়ার কারেণ েস েরর
জায়গা িল চ গরম হেয় িগেয়েছ।
– গািড়িট একিট ক্ষ তল, নিত, পাথুের রা া
বা ঘাসজিমেত রেয়েছ।
– গািড়িট একিট খাড়া েকােণ রেয়েছ।
(চলেব)

সাবধান
(চলেব)
– েস র িল অনয্ গািড়র হণর্ , ইি ন, এয়ার
ে িকং িসে ম (বড় গািড় িল) বা পািকর্ং
েস র েথেক আ াসিনক নেয়জ অনুভূত
কেরেছ।
– বাধা িল েস র িলর খুব কােছ রেয়েছ।
– েস র িল একিট উ
িতফলনকারী ব
েযমন কাঁচ েথেক একিট েকােণ রেয়েছ।
(আ াসিনক তর িল বাধা িল েথেক
িতফিলত হে না।)
• েস র িল নীেচর ধরেণর বাধা িল
সিঠকভােব িচি ত করেত সক্ষম নাও হেত
পাের:
– তােরর জাল বা সুেতার মত পাতলা উপাদান
িদেয় ৈতরী ব িল
– বগর্ াকার িকনারা বাঁধােনার পাথর বা তীক্ষ্ণ
ধারযুক্ত অনয্ানয্ ব িল
– বড় উপেরর অংশ স িলত উঁচু ব িল
েযমন একিট েরাড সাইন
– কম উ তার ব িল েযমন িকনারা
বাঁধােনার পাথর
– শ েশাষণকারী ব িল েযমন তু েলা বা
তু ষার

ব িলর দূর আসল দূরে র েচেয় কম কের
েদখােত পাের।

পািকর্ং েস র ারা বাধা িনেদর্ শন
একিট বাধা িচি ত করার পর, পািকর্ ং েস েরর একিট
অভয্ রীন বাজাের আওয়াজ হয়।
• িপছেনর একিট েস র একিট বাধােক িচি ত করেল,
িপছেনর সীেট িপছেন ি ত একিট বাজার আওয়াজ
কের।
• েস র িল েদয়ােলর মত বাধা িলেক িচি ত করেল
সতকর্ তা দান কের।
দূর

( ায়)

বাজার

100 – 150 cm (39 –
59 in)

িবরিত িদেয় িদেয়
েছাট িবপ

60 – 100 cm (24 –
39 in)

খুব েছাট িবরিত িদেয়
িদেয় িদেয় েছাট িবপ

60 cm (24 in) -র
েচেয় কম

টানা িবপ

টীকা:
• গািড় িল কাছাকািছেত এেল েস েরর েথেক নীচু
েপাল বা বাধা িল িচি ত নাও হেত পাের, এমনিক
েস িল একটূ দূর েথেক িচি ত হেলও তা হেব।
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সতকর্তা ও িনেদর্ শক বাতর্া িল
পািকর্ ং েস র িসে ম সংক্রা একিট সমসয্া বা
সতকর্ তা থাকেল, একিট বাজার এই স েকর্ জানােব।
এর িনেদর্ শনা অনুসরণ ক ন।
• বাজার িকছু ক্ষণ পরপর শ করেছ। িনেদর্ িশত
েস ের েকান ময়লা পেড়েছ। একিট নরম কাপড়
িদেয় এিট মুেছ পির ার কের িনন। যিদ েমাছার
পেরও বাজারিট ব না হয়, তাহেল পািকর্ ং েস র
িসে েম েকান সমসয্া হেয় থাকেত পাের। মা িত
সুজিু কর অনুেমািদত একিট ওয়াকর্ শেপ আপনার
গািড়িট েদিখেয় িনন।

ে ক করা

সাবধান
ে ক ােম জল ঢু েক েগেল, েব্রেকর স াদন
খারাপ এবং অিনি ত হেয় েযেত পাের।
জেলর িভতর িদেয় চালােনার পের বা গািড়র
নীেচর িদক েধায়ার পের কম গিতেত চািলেয়
পরীক্ষা কের েদখুন ে ক াভািবকভােব কাজ
করেছ কীনা। ে ক াভািবেকর েথেক কম কযর্ কর
হেল আে চািলেয় বাের বাের ে ক ক ন যতক্ষণ
না েব্রেকর াভািবক কাযর্ ক্ষমতা িফের আেস।

উদাহরণ

পাওয়ার অয্ািসে ড ে ক

60G165S

েয েকানও গািড় পুেরাপুির থামােনার জনয্ েয দূর়ে র
েয়াজন হয় তা গািড়র গিত অনুযায়ী বােড়। েযমন
60 িকিম/ঘ া (37 মাইল িত ঘ া) গিতেত ে ক
করার জনয্ 30 িকিম/ ঘ া (19 মাইল িত ঘ া)
গিতর তু লনায় 4 ন েবিশ দূর লাগেব। আপনার
গািড় এবং থামার জায়গায় মেধ্য যেথ দূর েরেখ
ে ক করেত
ক ন, এবং ক্রমশ গিত কিমেয়
েফলুন।

আপনার গািড়েত পাওয়ার অয্ািসে ড ে ক আেছ।
ইি ন েথেম যাওয়ার দ ন বা অনয্ বয্থর্তার দ ন
পাওয়ােরর সহায়তা চেল েগেল, িসে ম তাও পুেরাপুির
কাজ কের িবপরীত পাওয়াের এবং আপিন গািড়িট
পুেরাপুির থামােত পারেবন একবার ে ক েপডল নীেচ
েঠেল ধের েরেখ। িবপরীত পাওয়ার ে ক েপডল নীেচ
নামােনার সমেয় আংিশক বয্বহার হয় এবং িতবার
েপডল নীেচ েঠলার সমেয় কেম যায়। েপডেলর উপের
ি র এবং সমান চাপ িদন। েপডল পা
করেবন না।

সাবধান
ে ক িসে েম িবপরীত পাওয়ার না থাকেলও
আপিন গািড়িট থামােত পার়েবন াভািবেকর
েথেক েজাের ে ক কের। যিদও থামার দূর তার
জনয্ েবিশ হেত পাের।
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রািনং-ইন

উদাহরণ

কয্াটািলিটক কনভাটর্ার
উদাহরণ

িব ি

52D078S

সাবধান
• সবসময় িসট েব
েব

লািগেয় রাখেবন। দত্ত িসট

বয্বহার কের, চালক এবং যা ীেদর

সবসময় যথাযথভােব সুরিক্ষত থাকা উিচত।
িসট েবে র যথাযথ বয্বহােরর উপর িনেদর্ েশর
জনয্ “িসট েব স” অধয্ায় েদখুন।

• মদ বা মাদক বয্ পান কের কখনও গাড়ী
চালােবন না। মদ এবং মাদক বয্ আপনার
িনরাপেদ
গাড়ী
চালােনার
েযাগয্তােক
তরভােব দুবর্ল করেত পাের, যার ফেল
আপনার এবং অনয্েদর জখম হওয়ার ঝঁু িক
অেনক েবেড় যায়। আপিন ক্লা , অসু , িবরক্ত
বা মানিসক চােপ থাকেলও আপনার গাড়ী
চালােনা উিচত নয়।

ইি েনর ভিবষয্ৎ স াদন এবং িনভর্রতা িনভর্র
কের
েত ইি েনর যত্ন েনওয়া এবং িনয় ণ
রাখার উপর। থম 960 িকিম গাড়ী চালােনার
সমেয় িন িলিখত সাবধানতা িল েমেন চলা
িবেশষভােব জ ির।
•

াটর্ করার পের, ইি েনর গিত বাড়ােবন না।
ইি ন ক্রমশ গরম ক ন।

• অেনকক্ষণ একই গিতেত গািড় চালােবন না।
গিত কমােল ও বাড়ােল চলমান য াংশ িল
ভালমত খাপ খােব।
• থামা অব া েথেক ধীের ধীের

াটর্ ক ন।

পুেরা টল াটর্ এিড়েয় যান।
• থম 320 িকিম গািড় চালােনার সমেয় েজাের
ে ক করেবন না।
• উঁচু িগয়াের িদেয় আে গািড় চালােবন না।
• মাঝাির ইি ন গিতেত গািড় চালান।
• েট্রলার েটা করেবন না।

77PH201

কয্াটািলিটক কনভাটর্ােরর কাজ হল আপনার গািড়র
এগজে
থাকা ক্ষিতকারী দূষণ িলর পিরমাণ কমােনা।
কয্াটািলিটক কনভাটর্ার লাগােনা গািড়েত িসসাযুক্ত ই ন
বয্বহার করা িনিষ , কারণ িসসা কয্াটািল
বয্ব ার
দূষণ- াসকারী উপকরণ িলেক িনি ˜য় কের েদয়।
কনভাটর্ারিট গািড়িট যতিদন চলেব ততিদন িটেক
থাকার জনয্ ৈতির করা হেয়েছ াভািবকভােব বয্বহার
করা হেল এবং িসসামুক্ত ই ন বয্বহার করা হেল।
আলাদাভােব কনভাটর্ ় ারিটর রক্ষণােবক্ষণ করেত হেব না।
যিদও, ইি ন উপযুক্তভােব িটউন রাখা খুব জু ির।
িমসফায়ার করা ইি ন, ইি ন িঠক মত িটউন করা না
থাকেল যা ঘেট, কয্াটািল
(অনুঘটক)-েক েবিশ
গরম কের িদেত পাের। তার দ ন কয্াটািল
এবং
গািড়র অনয্ উপকরণ িলর ায়ী ক্ষিত হেত পাের।
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িব ি
কয্াটিল

বা গািড়র অনয্ উপকরণ িলর ক্ষিত

এড়ােনার জনয্:
• ইি েনর রক্ষণােবক্ষণ ক ন
উপযুক্তভােব চলেত পাের।

কম ই ন লাগা

সাবধান

যােত

তা

• ইি েনর
িট হেল িবেশষত যখন ইি ন
িমসফায়ার কের বা পুেরাপুির স াদন করেত
পাের না, তখন অিবলে গািড়িটর সািভর্স
করান।
• গািড়িট িগয়াের এবং চলা অব ায় থাকেল
ইি ন ব করেবন না বা ইগিনশন বয্াহত
করেবন না।
• গািড়িট েঠেল বা েটেন বা ঢালু রা া িদেয়
গিড়েয় ইি ন াটর্ করার েচ া করেবন না।

আপিন েযখােন গািড় পাকর্ করেবন এবং চালােবন
েসই
জায়গা িলেত
সাবধান
থাকেবন;
কয্াটািলিটক কনভাটর্ার এবং এগজে র অনয্
উপকরণ িল খুব েবিশ গরম হেয় েযেত পাের। েয
েকানও গািড়র মত এই গািড়িট েসই জায়গায়
পাকর্ করেবন না বা চালােবন না েযখােন
দহনেযাগয্ িজিনস আেছ েযমন কেনা ঘাস বা
পাতা েয িল গরম এগজে র সং েশর্ আসেত
পাের।

• অিতিরক্ত উ
চালােবন না।

অতয্িধক আইডিলং (ইি ন চািলেয় দাঁড় কিরেয়
রাখা) করেবন না

গািড় থামােনার পর আপনােক এক িমিনেটর েবিশ
অেপক্ষা করেত হেল ইি ন ব কের িদন এবং পের
আবার
াটর্ ক ন। ঠা া ইি ন গরম করার সমেয়,
ইি ন আইেডল হেত েদেবন না বা পুেরা টল েদেবন
না যতক্ষণ না ইি ন চলার তাপমা ায়। গািড় চািলেয়
ইি ন গরম ক ন।

আচমকা গিত বাড়ােবন না

অচল অব া েথেক অথবা চালােনার সমেয় আচমকা
রেণর দ ন অেহতু ক ই ন খরচ হয় এবং ইি েনর
আয়ু কেম যায়। ধীর গিতেত চালােত
ক ন।

উদাহরণ

অেহতু ক থামেবন না

• অেনকক্ষণ ধের গািড় াটর্ কের েরেখ েদেবন
না যিদ ইি েনর আওয়াজ িঠক না হয় বা
অনয্রকম িট থােক।
• ই েনর টয্াংেক ই ন খািল হওয়ার
েদেবন না।

িন িলিখত িনেদর্ শ িলর সাহােয্য আপিন ই েনর খরচ
কমােত পােরন।

অেহতু ক গিত কমােবন না বা থামেবন না। যখনই
স ব হেব ম র, ি র গিত বজায় রাখার েচ া
করেবন। গিত কমােনার পর আবার বাড়ােল েবিশ
ই ন লােগ।

ের েযেত

ি র গিতেত গািড় চালান

ইি ন গিতেত আপনার গািড়

রা া এবং যানবাহেনর অব া অনুযায়ী যতটা সভব
একই গিত রাখার েচ া ক ন।
82DY05
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হাইওেয়েত (জাতীয় সড়েক) গািড়
চালােনা

এয়ার িক্লনার পির ার রাখুন
উদাহরণ

হাইওেয়র
গিতেত
গািড়
চালােনার
িন িলিখত িলর িত মেনােযাগ েদেবন:

উদাহরণ

সমেয়,

• গািড়র গিত অনুযায়ী থামার দূর বাড়েব। থামার
জায়গার যেথ দূের ে ক ক ন বাড়িত থামার
দূর পাবার জনয্।

60A183S

এয়ার িক্লনাের ধুেলা ভরা থাকেল বাতাস ঢু কেত েবিশ
বাধা পােব, তারফেল কম শিক্ত উৎপ হেব এবং েবিশ
ই ন লাগেব।

ওজন নূ্যনতম রাখুন

েবিশ ওজন থাকেল গািড় েবিশ ই ন বয্বহার করেব।
িজিনসপ বা মালপ েবর কের িদন েয়াজন না হেল।

চাকার হাওয়া সিঠক রাখুন

চাকায় হাওয়া কম থাকেল ই েনর অপচয় হেব কারণ
চাকা েঘারােত েবিশ শিক্ত লাগেব। চালেকর দরজার
লক িপলাের থাকা েলেবেল েদখােনা হওয়ার মাপ
অনুয়ায়ী আপনার টায়ার িল ফু িলেয় রাখেবন।

• বৃি
পড়েল
হাইেড্রাে িনং
ঘটেত
পাের।
হাইেড্রাে িনং হল রা া এবং গািড়র চাকার সােথ
েযাগােযাগ না থাকা মাঝখােন জেলর আ রণ থাকার
দ ন। হাইেড্রাে িনং অব ায় গািড়র গিতপথ রাখা
বা ে ক করা খুব কিঠন হেত পাের, যার ফেল
িনয় ণ হারােত পাের। েভজা র়া ায় কম গিতেত
গািড় চালান।
• েবিশ গিতেত, গািড়র উপর দুপােশর বাতাস লাগেত
পাের। তাই, গিত কমান এবং অ তয্ািশত ঝাপটা
সামলােনার জনয্ ৈতির থাকুন, যা একিট পাহােড়র
েফাকর অিতক্রম করার সমেয় সুড়ে র েবেরােনার
মুেখ বা বড় গািড় অিতক্রম কের চেল যাওয়ার
সমেয় ঘটেত পাের, ইতয্ািদ।

পাহােড় গািড় চালােনা
• খাড়া পাহাের ওঠার সমেয়, গািড়র গিত কমেত
করেত পাের এবং শিক্তর অভাব েদখােত পাের।
এমন হেল, নীচু িগয়ার িদন যােত ইি ন আবার
াভািবক শিক্তর মেধ্য কাজ করেত পাের।
তাড়াতািড় িগয়ার িদন যােত গািড়িট চলনেবগ না
হারায়।
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সাবধান
খাড়া বা দীঘর্ পাহাড় িদেয় েনেম আসার সমেয়
ে ক েপডল অেনকক্ষণ বা খুব ঘনঘন চাপেবন
না। এরফেল ে ক েবিশ গরম হেয় েযেত পাের এবং
ে ক করার কাযর্ কািরতা কেম েযেত পাের। এই
সাবধানতা অবল ন না করেল গািড়র উপর
িনয় ণ হািরেয় েযেত পাের।
েথেম থাকা অব া েথেক চড়াই/ঢােল চালােনার
সমেয়।
• দৃঢ়ভােব পািকর্ ং ে ক লাগান যােত গািড় িপছনিদেক
গিড়েয় না যায়।
• ক্লাচ েপডাল িটেপ ১ম িগয়ার িদন।
• ক্লাচ েচেপ রাখুন।

• চালােত যাবার সমেয়, অয্ািক্সেলট র েপডাল িটপুন
আর সােথসােথ ধীের ক্লাচ েপডাল ছাড়ুন। গািড়
চলেত
করেল, মশ পািকর্ ং ে ক খুেল িদন।

• পাহাড় েথেক েনেম আসার সমেয়, ইি নেক ে ক
করার জনয্ বয্বহার করা উিচত নীচু িগয়াের িদেয়।
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আপনার গািড় আটেক েগেল

িব ি
পাড়ার েথেক নামার সমেয়, ইগিনশন চািব
কখনও "LOCK" অব ােন েঘারােবন না। তােত
িনগর্ মন িনয় ণ বয্ব ার ক্ষিত হেত পাের।

িপছল রা ায় গািড় চালােনা
উদাহরণ

বরফ, কাদা বা বািলেত আপনার গািড় আটেক েগেল,
নীেচ েদওয়া িনেদর্ শ িল অনুসরণ ক ন:
1) ফা র্

এবং িরভাসর্ িগয়ােরর মেধ্য িগয়ার সামেন
িপছেন েঠলুন। এর দ ন গািড়িট দুলেব এবং
আপনােক যেথ চলনেবগ িদেত পাের গািড়িট েবর
কের আনেত। অয্াকিসেলটের েকামলভােব চাপ িদন
যােত চাকা নূ্যনতম িমিনট িত আবতর্ েন েঘাের।
িগয়ার েদওয়ার সমেয় অয্াকিসেলেরটর েথেক
আপনার পা তু েল িনন।
ইি ন গিত বাড়ােবন না। চাকা খুব েবিশ ঘুরেল
টায়ার আরও বেস যােব, তখন গািড় েবর করা
আরও মুি ল হেব।
2) কেয়ক িমিনট েদাল খাওয়ােনার পেরও আপনার
গািড় আটেক থাকেল, আর একিট গািড় িদেয় েটেন
আপনার গািড় ওঠান।

িভেজ রা ায় গািড় চালােনা
িব ি
• েভজা রা ায় গািড় চালােনার সমেয় রা ায়
জমা জেলর উপর িদেয় গািড় চালােবন না।
ইি েনর েখােপ েবিশ জল ঢু েক েগেল ইি ন এবং
অথবা ৈবদু্যিতক উপাদান িলর ক্ষিত হেত
পাের।
• গভীর জেল আটেক েগেল, জল ন কমা পযর্
াটর্ করেবন না।
• জল সংকুিচত করা যায় না, ইি েনর িভতের
জল থাকেল ইি েনর ক্ষিত হয়।
উদাহরণ

সাবধান
82DY06

রা া েভজা থাকেল আপনার কম গিতেত গািড় চালােনা
উিচত
কেনা রা ার তু লনায় কারণ ে ক করার
সমেয় টায়ার িপছিলেয় যাওয়ার স াবনা থােক।
িহমশীতল, বরেফ ঢাকা বা কাদা থাকা রা ায় গািড়
চালােনার সমেয় আপনার গিত কমান এবং আচমকা
গিত বাড়ােনা, আকি ক ে ক করা বা েবিশ ি য়ািরং
েঘারােনা এিড়েয় চলুন।

েদাল খাওয়ােনার সমেয় গািড়র কােছ কা েক
দাঁড়ােত েদেবন না, এবং ি েডািমটাের েদখােনা
40 িকিম / ঘ া -এর েথেক েবিশ ত চাকা
েঘারােবন না। অিত ত চাকা েঘারােল বয্িক্তগত
জখম এবং/অথবা গািড়র ক্ষিত হেত পাের।

িব ি

82DY07

কেয়ক িমিনেটর েবিশ গািড় েদাল খাওয়ােবন না।
অেনকক্ষণ েদালােল ইি ন গরম হেয় েযেত পাের
বা িগয়ােরর ক্ষিত হেত পাের।
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গািড় চালােনার সুপরামশর্

সাবধান
এই অধয্ােয়র গািড় চালােনার সুপরামশর্ িল
অনুসরণ
করা
ছাড়াও,
িন িলিখত
সাবধানতা িল েমেন চলা জ ির।
• আপিন অবশয্ই আপনার টায়ােরর অব া ভাল
থাকা এবং সবসময় তােত িনধর্ ািরত হাওয়া
থাকা িনি ত করেবন। িবশদ িববরেণর জনয্
‘ইনে কশন অয্া
েমে নয্া ‘ অধয্ােয়
‘টায়াসর্ ‘ েদখুন।
• মা িত সুজিু কর অনুেমািদত টায়ার ছাড়া অনয্
টায়ার বয্বহার করেবন না। কখনও সামেনর
এবং িপছেনর চাকায় আলাদা মােপর বা
ধরেনর টায়ার লাগােবন না। অনুেমািদত
টায়ার িলর িবষেয় তেথ্যর জনয্ চালেকর
দরজার লক িপলাের থাকা টায়ার ইনফর়েমশন
েলেবল েদখুন।
• আপনার গািড় উপের ওঠােনার জনয্ (জয্াক
আপ) কখনও বড় মােপর টায়ার বা িবেশষ শক
অয্াবজবর্ ার ও ি ্ রং বয্বহার করেবন না।
তােত চালােনার ৈবিশ য্ িল বদেল যােব।
বড়মােপর টায়ার বাে র উপর িদেয় যাওয়ার
সমেয় গািড়র বিডেত ঘষেতও পাের, যার ফেল
গািড় বা টায়ােরর ক্ষিত হেত পাের।
• জেলর উপর িদেয় চালােনার পর, কম গিতেত
চািলেয় ে ক িল পরীক্ষা ক ন েস িল িঠকমত
কাজ করেছ কী না েদখার জনয্। ে ক
াভািবেকর েথেক কম কাযর্ করী হেল, কম
গিতেত গািড় চািলেয় বােরবাের ে ক কের
িকেয় েফলুন যতক্ষণ না ে ক িল াভািবক
অব ায় িফের আেস।

িনরাপেদ গািড় চালােনার জনয্ যা
করেবন এবং যা কর়েবন না
আপনার গািড় যত্নসহকাের চালান। েকবল িনেজর
িনরাপত্তার কথাই ভাবেবন না রা ায় থাকা অনয্েদর
িনরাপত্তার কথাও মেন রাখেবন, তাহেল আপিন েসরা
এবং অিত আরামদায়ক গািড় চালােনার অিভ তা
পােবন।
িন িলিখত িল হল িনরাপদ
িনয়ম। িবষয়ব ভাল কের
েস িল পড়ুন যােত আপিন
এবং আনে র সােথ চালােত

গািড় চালােনার েমৗিলক
েবাঝার জনয্ যত্নসহকাের
আপনার গািড় িনরাপেদ
পােরন।

3) গািড় চালােত

করার আেগ িনরাপত্তার জনয্
আপনার গািড়র চারিদেক েদেখ িনন।
4) আচমকা গিত বাড়ােবন না, কারণ তা িবপ নক
এবং তােত ই েনর অপচয় হয়।

সাধারণ গািড় চালােনা
1)

2)

3)

াটর্ করা

1) গািড় চালােনার সিঠক ভি র জনয্

অয্াডজা ক ন।
2) িপছেনর আয়না অয্াডজা
ভাল কের েদখা যায়।

াইভােরর িসট

4)

ক ন যােত িপছনিদেক
5)

উদাহরণ

6)

7)

1/3 - G
2/3 - G

8)

K²ç³f fèV²

èdQ²öc³f içcfçpc

প লাইট বা
প সাইেনর আেগ অবশয্ই
থামেবন। য্ািফক আেলা বা সংেকত না থাকা
রা ার েমােড় যাওয়ার সমেয়, িনরাপত্তার জনয্
ধীের গািড় চালান।
সবর্দা সামেনর গািড় েথেক িনরাপদ দূরে থাকুন
যােত িপছন িদেক ধাক্কা মারা এড়ােনা যায়, যিদ
সামেনর গািড়িট আচমকা েথেম যায়।
েঘারার বা রা া বদলােনার অ ত 30 িমটার আেগ
েঘারার সংেকত িদন যােত ধাক্কা না লােগ।
বাঁেক েবশ করার পূেবর্, গিত িনরাপদ মা ায়
িনেয় আসুন। বাঁক েনওয়ার সময় ে ক করেবন
না, করেল গািড় হড়েক েযেত পাের।
অনয্ গািড় িলেক অিতক্রম করার সমেয় সামেন
েথেক আসা গািড় িলর উপর নজর রাখুন এবং
যত্নসহকাের িনরাপত্তা িনি ত ক ন।
এঁেকেবঁেক গািড় চালােবন না তােত গািড়র উপর
আপনার িনয় ণ থাকেব না এবং তারফেল একিট
দুঘর্টনা ঘটেত পাের।
েবিশ গিতেত েবপেরায়া গািড় চালােবন না তার
বদেল রা ার অব া অনুয়ায়ী িনরাপদ গিতেত
গািড় চালান গািড়র গিত একরকম েরেখ।
গিত যত বাড়েব, চালেকর চাক্ষু ষ পিরিধ তত স
হেব। এমন অব ায়, েকানও িবপিত্ত তয্াশা করা
মুি ল এবং চালক ক্লা েবাধ কেরন।

77PM04002
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গািড় চালােনার সুপরামশর্
2. ক্রমশ ে ক ক ন।
3. গািড়িট দাঁড় কিরেয় িদন

উদাহরণ

দক্ষভােব
ইি েনর ে ক বয্বহার করার েচ া
ক ন। ফু ট ে ক অিতিরক্ত বয্বহার করেল তার
কাযর্কািরতা কেম েযেত পাের।

40 èK²èh/GBP± 100°

90 èK²èh/GBP± 65°

100 èK²èh/GBP± 40°

3) ঢালুপেথ গািড় চালােনার সমেয়, ে ক করার বদেল

দীঘর্ পথ গািড় চালােনা
1) যা া

করার আেগ িনরাপত্তা যাচাই িল
অবশয্ই করেবন।
2) দুঘর্টনা এড়ােনার জনয্ িনয়িমত িবরিতেত িব াম
িনন যা িন ালু বা ক্লা থাকার দ ন হেত পাের।
77PM04001

9) েবিশ

গিতেত গািড় চালােনার সমেয় গািড় খুব
েবিশ েঘারােবন না। েঘারােল গািড়র উপর আপিন
িনয় ণ হারােত পােরন।
10) েবিশ গিতেত অনয্ গািড়েক অিতক্রম করা বা েলন
বদলােনার সমেয় দুইিট গািড়র মেধ্য দূর যেথ
রাখেবন।

ে ক করা

1) আপনার

গািড় পাকর্ করার সমেয় পািকর্ ং ে ক
লাগান এবং অিতিরক্ত িনরাপত্তার জনয্ িগয়ার
িলভার ফা র্ িগয়ার বা িরভাসর্ িগয়াের েঠলুন।

2) হয্া

ে ক বয্বহার করেবন না যিদ না তা
অপিরহাযর্ হয়। তার দ ন গািড় হড়েক যায় এবং
একিট সংঘষর্ হেত পাের। ক্ষেয় যাওয়া টায়ােরর
েক্ষে তা িবেশষভােব িবপ নক কারণ তােত গািড়
আরও েবিশ হড়েক যায়।
িতন ধােপ ফু ট ে ক বয্বহার ক ন
1. আপনার িপছেনর গািড়েক সাবধান কের িদন

রাি েবলা গািড় চালােনা
1) িদেনর

েবলার তু লনায় রাি েবলায় কম গিতেত
গািড় চালােবন কারণ রাি েবলা দশর্নপা া সীিমত
থােক।
2) র়াি েবলা অনয্ গািড়েক অিতক্রম করেবন না।
অ কার গিতর িত আপনার েবাধশিক্তর বয্াঘাত
ঘটায় যার দ ন দুইিট গািড়র মেধ্য দূর িবচার
করেত আপনার অসুিবধা হয়।
3) হাই িবেম েহডলাইট বয্বহার করেবন না যিদ না
তা অিনবাযর্ হয়। এর দ ন অিভমুখী গািড়র
চালেকর বা আপনার সামেন থাকা গািড়র চালেকর
দশর্ন ক্ষু হেত পাের, যার দ ন একিট দুঘর্টনা
ঘটেত পাের।

িনরাপত্তার বয্বধান

গািড় চালােনার সমেয় িনরাপত্তার জনয্ িকছু সাবধানতা
পালন করা জ ির যােত আপিন অনয্ চালকেদর
িটপূণর্ বা অ তয্িশত গািড় চালােনার েমাকািবলা
করেত পােরন। তারজনয্ িন িলিখত িল পালন ক ন।
• িনরাপদ গিতেত গািড় চালান।
• আপনার সামেনর গািড় েথেক যেথ দূরে থাকুন।
• অনয্ গািড় িলেক অিতক্রম করার জনয্ িনেজেক
বাধয্ করেবন না।
• আচমকা গিত বাড়ােবন না, খুব েবিশ েঘারােবন না
অথবা হঠাৎ থামেবন না।
• গািড় চালােনার সমেয়র মেধ্য যেথ
বয্বধান
রাখেবন।
• য্ািফক িনয়ম ও িবধান িল েমেন চলুন।

উপংসংহার

েকানও িনখুঁত চালক েনই। েত্যক গািড় চালেকর
য়াস হওয়া উিচত ভু ল না করা। িনরাপত্তার
সেচতনতা েকবল আপনার এবং অনয্ সড়ক
বয্বহারকারীেদর িনরাপত্তা িনি ত কের না, তা
আপনার গািড়র ক্ষয়ক্ষিত কমায়, গািড়র আয়ু বাড়ায়,
ই েনর অপচয় হয় না এবং আরামদায়ক গািড়
চালােনার অিভ তা িনি ত কের।
তািলকাভু ক্ত যা করণীয় এবং যা করণীয় নয় অনুসরণ
করেল গািড় চালােনার অিভ তা অনয্ রকম হেব।

4) জানলার

কাঁচ
সবর্দা
পির ার
রাখেবন।
উই িশে র কাঁচ
কেনা থাকেল ওয়়াইপার
চালােবন না, চালােল ওয়াইপােরর ে ড এবং কাঁেচর
ক্ষিত হেত পাের।
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ফুেয়ল িফলার কয্াপ
(েপ ল এবং বাই-ফুেয়ল ইি ন মেডল-এর জনয্)
িসএনিজ িফলার ভালভ
(বাই-ফুেয়ল ইি ন মেডল-এর জনয্)

িসএনিজ িফলার দরজা (1) িট েখালার জনয্ চািবিট
লাগান এবং চািবর উপেরর িদকটা গািড়র সামেনর িদেক
িনেয় যান।

টীকা:

যিদ কয্াপ েহা ার (3)-এর মাধয্েম জালািন
িফলােররঢাকনা সাজােনা থােক, তাহেল আবার জ লািন
ভরার জনয্ জালািন িফলার কয্াপিট ধরেত কয্াপ
েহা ারিট বয্বহার ক ন।
িফিলং যংিক্রয়ভােব েকেট যায়যখনিসিল ােরর
চাপসরবরাহকারী চােপর সমান হয।s

উদাহরণ
77PM05005

িসএনিজ িফলার ভালভ ঢাকনা সরােনার জনয্:
উদাহরণ
77PM05003

গািড়র ডানিদেক িসএনিজ িফলার ভালভিট অবি ত।

1) িসএনিজ িফলার দরজা (1) খুলুন।
2)ঘিড়র কাঁটার িবপরীত িদেক এিট ঘুিরেয় িসএনিজ
িফলার ভালভ (2) িট সরান।

িসএনিজ িফলার ভয্ালু কভার আবার ইন করেত হেল:
1)িসএনিজ িফলার ভালভ কভার (2)- িটেক ঘিড়র
কাঁটার িবপরীেত েঘারান যতক্ষণ না এিট স ূণর্ ব
হয়।
2)িসএনিজ িফলার দরজা (1) ব

ক ন.

টীকা:

• যিদ িসএনিজ িফলার কভার (2) িঠকমেতা ব

না
হয়, আপিন গািড় চালু করেত পারেবন না।
• গািড় ি র অব ােত িসএনিজ িফলার খবার (2)
েখালা থাকেল ইি ন ব হেয় যােব।

টীকা:

গািড় চলাচেলর সময় িসএনিজ িফলার বেক্স কাঁকর েবশ
করেত পাের. যখনই েদখেবন এিট সিরেয় েফলুন.

(2)

(1)

(1)
উদাহরণ
77PM05001

উদাহরণ
77PM05006
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(েপ ল ইি ন মেডল-এর জনয্)
েপ ল িফিলং কয্াপ

জালানীভরার
কয্াপিট
সরােত,
এিট
ঘিড়র
কাঁটারিবপরীেত ঘুিরেয িদন। জালানীিফলার কয্াপিট
পুনরায় ইন করেত,এিটেক ঘিড়র কাঁটার িদেক ঘুিরেয়
িদনিবিভ িক্লক নেত না পাওয়া পযর্ ।

(ডেজল ইি ন মেডল-এর জনয্)
েডেজল িফিলং কয্াপ

সতকর্তা
ফুেয়ল িফলার কয্াপিট ধীের ধীের খুলুন। ই ন
চােপ থাকেত পাের এবং েফায়ারার মত েবিরেয়
আসেত পাের, যার দ ন জখম হেত পাের।

উদাহরণ
77PH031

জালািন ভরার কয্াপিট গািড়র ডানিদেক অবি ত।

óLçkç³f
RÛi

f™² K²³fç³f
RÛi

সাবধান
ই ন ভীষন দহনেযাগয্। েতল ভরার সমেয়
ধূমপান করেবন না, এবং েসখােন েকানও
অি িশখা বা ু িল না থাকা িনি ত ক ন।

সাবধান
আপনােক যিদ ফুেয়ল কয্াপ পা ােত হয়, তাহেল
মা িতর আসল ঢাকনা বয্বহার ক ন। অনুপযুক্ত
ঢাকনা বয্বহার করেল ই ন অথবা িনগমর্ ন
িনয় ণ বয্ব ার িট হেত পাের। তাছাড়া দুঘর্টনা
ঘটেল ই ন িলকও করেত পাের।

উদাহরণ
77PH031

ফু েয়ল িফলার কয্াপিট গািড়র ডানিদেক আেছ।

óLçkç³f
RÛi

f™² K²³fç³f
RÛi

উদাহরণ

উদাহরণ
68KN048

68KN048
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জালানীভরার
কয্াপিট
সরােত,
এিট
ঘিড়র
কাঁটারিবপরীেত ঘুিরেয িদন। জালানীিফলার কয্াপিট
পুনরায় ইন
করেত, এিটেক ঘিড়র কাঁটার িদেক
ঘুিরেয় িদনিবিভ িক্লক নেত না পাওয়া পযর্ .

ি ন ক াটর্েম (েযখােন ইি ন
বসােনা আেছ।)

উদাহরণ

(1)

সতকর্তা
ফুেয়ল িফলার কয্াপিট ধীের ধীের খুলুন। ই ন
চােপ থাকেত পাের এবং েফায়ারার মত েবিরেয়
আসেত পাের, যার দ ন জখম হেত পাের।

সাবধান
ই ন ভীষন দহনেযাগয্। েতল ভরার সমেয়
ধূমপান করেবন না, এবং েসখােন েকানও
অি িশখা বা ু িল না থাকা িনি ত ক ন।

সাবধান
আপনােক যিদ ফুেয়ল কয্াপ পা ােত হয়, তাহেল
মা িতর আসল ঢাকনা বয্বহার ক ন। অনুপযুক্ত
ঢাকনা বয্বহার করেল ই ন অথবা িনগমর্ ন
িনয় ণ বয্ব ার িট হেত পাের। তাছাড়া দুঘর্টনা
ঘটেল ই ন িলকও করেত পাের।

(2)

উদাহরণ
77PH094

ইি ন ক াটর্েম েখালার জনয্:
1) চালেকর িসট েব
বাকল (1) িসটবয্াক অব ােন
ওঠান। যা ীর িসট েবে র বাকল মজুত ক ন
(2)।
2) চালেকর িসেটর জনয্, িসটিট এেকবাের িপছন িদেক
েঠেল িদন।

(4)
(3)
77PH093

3) চালেকর িসেটর জনয্, িসটবয্াক সামেনর িদেক ভাঁজ

করার জনয্ লক িলভারিট (3) টানুন।

সতকর্তা
চালেকর িসট িপছন িদেক েঠলার সমেয়,
িসটবয্াকিট েঠলুন।
আপিন িসটবয্ােকর উপর িদেক ধের থাকেল,
আপনার হাত িসটবয্াক এবং েদওয়ােলর
মাঝখােন িচেপ েযেত পাের, যা েথেক বয্িক্তগত
জখম হেত পাের।

টীকা:
িসটবয্াক েকবল ি য়ািরং
4)

ইল পযর্

ভাঁজ করা যােব।

েত্যক িসেটর সামেনর িদেকর লক হাতল িল
(4) ক েথেক খু.হল িনন।
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5) িসট উপের ওঠান এবং িফেত (11)

চালেকর িদক

উদাহরণ

উদাহরণ

(8)

(11)
(9)

(7)

(10)

(6)
(5)

77PH081

• লেকর হাতল

ক েথেক েখালার জনয্, “PULL”
অংশিট (5) টানুন এবং ক (8) েথেক িরংিট
(7) ছািড়েয় িনন।
• লক হয্াে ল লক করার জনয্, িরংিট (7) েকর
(8) উপর রাখুন তারপের “PUSH” অংশিট (6)
েঠেল িদন।

77PH102

যা ীর িদক
উদাহরণ

(9)

(11)

েকর (9)
সােথ লািগেয় িদন।
ক (10) িসেটর িফেত
লাগােনার জনয্ বয্বহার করা হয় না।

িব ি
চালেকর িসট পিজশন অয্াডজা েম িলভােরর
সােথ িফেতিট আটকােবন না অথবা িফেত িল
লাগােনার সমেয় িসট িলর উপর অিতিরক্ত েজার
েদেবন না। তা করেল িফেত Ùছেড় েযেত পাের,
ক
এবং/অথবা
চালেকর
িসট
পিজশন
অয্াডজা েম িলভার েভেঙ েযেত পাের।

• ইি ন েখােপর ঢাকনা ব

করার জনয্,
েযভােব খুেলেছন তার িবপরীত ক্রেম ব ক
• ব করার পের, িসট িল সরােনার েচ া
যােত েস িল দৃঢ়ভােব েলেগ যায়।
• যা ী িসেটর িপছন িদেক িফেত িল রাখুন
ছিবেত েদখােনা হেয়েছ।

আপিন
ন।
ক ন
েযমন

(10)

77PH103

টীকা:
িফেত িল (11) যা ী িসেটর িসটবয্ােকর িপছন িদেক
আেছ।
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সান ভাইজর

উদাহরণ

অভয্ রীণ আেলা

উদাহরণ

উদাহরণ

(3) (1) (2)

77PH097

সাবধান
িফেত িল যা ী িসেটর িপছন িদেকর জায়গায়
রাখেবন। একজন যা ীর েদহ িফেতেত জিড়েয়
পড়েল,
তর জখম হওয়ার ঝঁু িক থােক েযমন
দম আটকােনা। েতমন হেল, কাঁিচ িদেয় িফেত িল
েকেট েফলুন।

সতকর্তা
গািড়র ক াটর্েম ব করার সমেয়, েদখেবন
িসেট আপনার হাত বা চালেকর িসট েব বাকল
িচেপ না যায় অথবা আপনার শরীের তার ধাক্কা
না লােগ।

77PH004

77PH074

সান ভাইজার গািড়র চালেকর িদেক েদওয়া আেছ। সান
ভাইজার নীেচর িদেক নামােনা যায় উই িশে র িভতর
িদেয় আসা আেলার ঝলক আটকােনার জনয্, অথবা
েসটা খুেল পােশর িদেক রাখা যায় জানলার িভতর
িদেয় আসা আেলার ঝলক আটকােনার জনয্।

এই আেলার সুইচিটর দুইিট অব ান আেছ। নব (3)
বয্বহার কের এই অব ান িল িনবর্াচন করা যায়।
দুইিট অব ােনর িক্রয়াকলাপ হল:

িব ি
সান ভাইজার েখালা এবং লাগােনার সমেয়, সান
ভাইজােরর পােশর িদক ধের খুলেবন বা লাগােবন
েযমন েরখািচে েদখােনা হেয়েছ, েতমন না করেল
সান ভাইজােরর ক্ষিত হেত পাের।

অন (1)
আেলা েল এবং

েল থােক।

অফ (2)
আেলা িনেব যায়।
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াভ বক্স

অয্াকেসসির সেকট

মাল রাখার জায়গা
উদাহরণ

(1)

(2)

উদাহরণ

উদাহরণ
77PH044

77PH045

অয্াকেসসির সেকটিট কাজ কের যখন ইগিনশন সুইচ
"ACC" অথবা "ON"-এ েদওয়া থােক। এই সেকটিট
ৈবদু্যিতক আনুষি ক সর াম িলর জনয্ বয্বহার করা
েযেত পাের 12 েভা /120 ওয়াট িবদু্যৎ শিক্ত
েদওয়ার জনয্।

াভ বক্স েখালার জনয্, নব ঘিড়র কাঁটার উে ািদেক
েঘারান। ব করার জনয্ ঢাকনািট েঠলুন যতক্ষণ না
দৃঢ়ভােব আটকায়। াভ বেক্স তালা লাগােনার জনয্
নেবর
িভতর চািব ঢু িকেয় ঘিড়র কাঁটার িদেক
েঘারান। াভ বেক্সর তালা েখালার জনয্ নেবর িভতর
চািব ঢু িকেয় ঘিড়র কাঁটার উে ািদেক েঘারান।

িব ি
অনুপযুক্ত ৈবদু্যিতক আনুষি ক সর াম বয্বহার
করেল আপনার গািড়র ৈবদু্যিতক বয্ব ার ক্ষিত
হেত পাের। আপিন অবশয্ই েসইসব ৈবদু্যিতক
আনুষি ক সর াম বয্বহার করেবন েয িল এই
ধরেনর সেকেট েঢাকােনা যায়।

সাবধান
াভ বেক্সর ঢাকনা খুেল কখনও গািড় চালােবন
না। দুঘর্টনা ঘটেল েসটা জখম করেত পাের।

(3)
(4)
77PH104

(1) ইন ু েম

পয্ােনল পেকট (চালেকর িদেক)
পয্ােনল েট্র (মাঝখােন)/ইন ু েম
পয্ােনল পেকট (মাঝখােন)
(3) ইন ুেম পয্ােনল েট্র (যা ীর িদেক)
(4) েস ার পেকট
(2) ইন ু েম
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ইন
ইন
েস

ুেম পয্ােনল পেকট (1)/(2) /
ুেম পয্ােনল েট্র (2)/(3) /
ার পেকট (4)

এয়ার েভ

ে ম ক
সামেনর

উদাহরণ

উদাহরণ

সাবধান
পেকট/েট্রর উপের েকানও িজিনস রাখেবন না
েয িল চল গািড়েত পেড় েযেত পাের।
সাবধানতা অবল ন না করেল িজিনসিট েপডল
বয্বহার করেত অসুিবধা সৃি করেত পাের যা
েথেক গািড়র িনয় ণ হািরেয় েযেত পাের বা
একিট দুঘর্টনা ঘটেত পাের।

(2)
(1)

77PM502

গািড়র এয়ার েভ িল চালেকর িদেক এবং যা ীর
িদেক আেছ। এয়ার েভ েখালা বা ব করার জনয্,
নব (1) উপর নীেচ ক ন
-যাপ (2) েখালা
অথবা ব
করার জনয্। “েখালা” থাকেল, গািড়র
িভতের তাজা বাতাস ঢু কেব।

(1)

77PH035

ে ম কিট (1) গািড়র সামেনর িদেক েদওয়া আেছ
েযটা আপৎকালীন পিরি িতেত এবং েটেন িনেয়
যাওয়ার জনয্ বয্বহার করা েযেত পাের।
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অনয্ কে াল এবং ইকুইপেম
রা ায় বা হাইওেয়েত আপনার গািড় েটেন িনেয়
যাওয়ার জনয্ “ইমােজর্ি সািভর্ স” অধয্ােয় “েটািয়ং-এর
অধীন িনেদর্ শ িল অনুসরণ ক ন”।

সাবধান

অয্ািস

িগ্রপ

উদাহরণ

(1)

অনয্ একিট গািড় েটা করার জনয্ বা রা ায় বা
হাইওেয়েত আপনার গািড় েটা করার জনয্ ে ম
ক বয্বহার করেবন না।
ে ম কিট (1) েকবল আপৎকালীন পিরি িতেত
বয্বহার করার জনয্ ৈতির করা হেয়েছ েযমন যিদ
আপনার গািড় বা অনয্ একিট গািড় গভীর কাদা
বা বরেফ আটেক যায়।
77PM501

িব ি
আপিন যখন ে ম ক (1) বয্বহার কেরন, তখন
এমনভােব গািড় চালােবন না যােত েকর উপর
যেথ চাপ পের। এই ধরেনর কােজর জনয্ ক বা
গািড়র বিডর ক্ষিত হেত পাের।
আচমকা গিত বাড়ােবন না।

অয্ািস
িগ্রপ িল (1) গািড়র চালেকর িদেক এবং
যা ীর িদেক েদওয়া আেছ। অয্ািস িগ্রপ িলর সাহােয্য
চালক / যা ী গািড়েত অনায়ােস ঢু কেত এবং েবেরােত
পােরন।
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গািড় েলাড করা eবং েটা করা
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গািড় েলাড করা
আপনার গািড় িনিদর্ oজন ধারণkমতার জনয্ ৈতির
করা হেয়়েছ। আপনার গািড়র oজেনর ধারণkমতা gস
েভিহকল oেয়ট েরিটং (িজিভডbআর)িদেয় েদখােনা
হেয়েছ eবং পািমর্িসবল ময্ািkমাম aয্াকেসল oেয়ট
(িপeডb, সামেনর eবং িপছেনর) িদেয় েদখােনা
হেয়েছ। িজিভডbআর o িপeডb (সামেনর eবং
িপছেনর) ‘েsিসিফেকশn‘ aধয্ােয় তািলকাভু k আেছ।
িজিভডbআর - সেবর্াc aনুেমািদত পুেরাপুির ভরা
গািড়র সািবর্ক oজন (সকল যাtী, আনুষি ক যntপািত
eবং মালমt েযাগ েট্রiলার েনাজ oেয়ট eকিট
েট্রiলার েটেন িনেয় েগেল তা সহ)।
িপeডb - (সামেনর eবং িপছেনর) eকিট eকক
aয্াকেসেলর সেবর্াc aনুেমািদত oজন।
ভিতর্ থাকা গািড়র আসল oজন eবং সামেনর o
িপছেনর aয্াকেসেলর আসল oজন গািড়িট oজন কের
জানা যােব। ei oজন িল িজিভডbআর eবং িপeডb
-eর সােথ িমিলেয় েদখুন (সামেনর eবং িপছেনর)।
যিদ gস েভিহকল oেয়ট বা েকানo eকিট aয্াকেসেলর
oজন eর েবিশ হয়, তাহেল আপনােক aবশয্i যেথ
oজন েবর কের িদেত হেব aনুেমািদত oজেন নািমেয়
আনার জনয্।

সাবধান
আপনার গািড়েত কখনo েবিশ oজন রাখেবন
না। gস েভিহকল oেয়ট (গািড়র oজন, সব যাtীর
oজন, আনুষি ক যntপািতর oজন, মালপেtর
eবং েট্রiলার েনােজর oজন eকিট েট্রiলার
েটেন িনেয় েগেল ei সব oজন eকেt) কখনo gস
েভিহকল oেয়ট েরিটং (িজিভডbআর) aবশয্i
aিতkম করেব না। uপরn eকিট oজন কখনo
eমনভােব ভাগ করেবন না যােত সামেনর বা
িপছেনর aয্াকেসেলর uপের oজন পািমর্ িসবল
ময্ািkমাম aয্াকেসল oেয়ট (িপeডb) aিতkম
কের।

েট্রiলার েটা করা
আপনার গািড়িট eকজন চালক, eকজন যাtী eবং
িকছু মালপt বহন করার জনয্ ৈতির করা হেয়িছল,
eকিট েট্রলার েটেন িনেয় যাoয়ার জনয্। আপনার
গািড় িদেয় eকিট েট্রiলার েটেন িনেয় যাoয়া মা িত
সুজিু ক সুপািরশ কের না। eকিট েট্রiলার েটেন িনেয়
েগেল গািড় চালােনা, গািড়র েময়াদ, eবং inন
বয্বহােরর uপর pিতkল pভাব পড়েব।

সাবধান
মালপt সবর্ দা সমানভােব রাখেবন। বয্িkগত
জখম বা গািড়র kিত eড়ােনার জনয্, মালপt
েবঁেধ রাখুন আচমকা গািড় ঘুরেল যােত তা সের
না যায়। ভারী িজিনস িল মালপt রাখার
জায়গার িভতর িদেক েমেঝর uপর রাখুন।
মালপt িসেটর িপেঠর ucতা পযর্ n রাখেবন
কখনo তার েথেক uঁচুেত রাখেবন না।
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উদাহরণ

সাবধান
(ক্রমশ)

• ইি ন চািলেয় যখন সািভর্েসর কাজ করেত

•

77PM07008

সাবধান

•

•

আপনার গািড়র উপের কাজ করার সমেয়
আপনার খুব সতকর্ থাকা উিচত ৈদব জখম
এড়ােনার জনয্। এখােন কেয়কিট সতকর্ তা
েদওয়া হেয়েছ যা আপনােক অবশয্ই সাবধােন
পালন করেত হেব:
• গয্ােরজ বা অনয্ েঘরা জায়গায় ইি ন
চািলেয় রাখেবন না।
• ইি ন চলার সমেয় হাত, জামাকাপড়,
হািতয়ার এবং অনয্ িজিনসপ
পাখা ও
াইভ েবে র নাগােলর বাইের রাখেবন।
পাখািট হয়ত তখন চলেছ না, িক েসটা
অতিকর্ েত িনেজ েথেক চলেত পাের।

•
•
•

হেব, তখন পািকর্ং েব্রক পুেরাপুির অবশয্ই
লািগেয় রাখেবন এবং িগয়ারের িলভার
িনউ ােল রাখেবন।
ইি ন চালু করার সমেয় বা যখন ইি নিট
চলেত থােক, তখন ইগিনশন তার িলেত বা
ইগিনশন বয্ব ার অনয্ য াংেশ হাত েদেবন না,
হাত িদেল আপিন ৈবদু্যিতক শক েখেত পােরন।
গরম ইি ন, এগজ
ময্ািনেফা
এবং নল,
মাফলার, েরিডেয়টর এবং জেলর েহাস িলেত
হাত লাগােবন না।
ই ন বা বয্ািটিরর চারপােশ ধূমপান করেত
েদেবন না, ু িল বা অি িশখা আসেত েদেবন
না। দহনেযাগয্ গয্াস উপি ত আেছ।
আপনার গািড়েত থাকা বহনেযাগয্ জয্াক িদেয়
ওঠােনা গািড়র নীেচ কখনও যােবন না।
বয্ািটিরর পিজিটভ এবং েনেগিটভ টািমর্ নােলর
মেধ্য ৈদব শটর্ সািকর্ট হেত েদেবন না।
বয্বহার হওয়া েতল, কুলয্া এবং অনয্ তরল
পদাথর্ বা া ও েপাষা জীেবর নাগােলর বাইের
রাখেবন। বয্বহার হওয়া তরল পদাথর্
যথাযথভােব িন িত্ত করেবন; তা কখনও
জিমেত, নদর্ মায় ইতয্ািদেত েফলেবন না।

রক্ষণােবক্ষেণর িনঘর্
আপনার গািড়র উপর িনয়িমত রক্ষণােবক্ষেণর কাজ িল
কখন করা উিচত নীেচর সারণীেত তার সময় েদখােনা
হেয়েছ। এই সারণীেত িকেলািমটার এবং মােসর উে খ
আেছ যখন আপনার িনরীক্ষা, অয্াডজা েম ,
লুিব্রেকশন এবং অনয্ সািভর্ স িল করা উিচত।

সাবধান
মা িত সুজিু কর সুপািরশ হল আপনার
অনুেমািদত
মা িত
সুজিু ক
কমািশর্ য়াল
কারখানায় আপনার গািড়র রক্ষণােবক্ষণ করা
উিচত।

িব ি
আপনার গািড়র যখনই য াংশ বদলাবার
েয়াজন হেব, তখন আমােদর সুপািরশ হল
আপিন মা িতর আসল য াংশ বা তার সমতু লয্
বয্বহার করেবন।

(ক্রমশ)
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িনিদর্
িনঘর্

সময় অ র রক্ষণােবক্ষণ

“C” : পির ার ক ন
“R” : পা ান বা বদলান
“I” : িনরীক্ষণ, পির ার, অয্াডজা , লুি েক
ক ন অথবা পা ান েযমন দরকার
“L” : লুি েক ক ন
“T” : িনিদর্ টকর্ অনুযায়ী টাইট ক ন
“O” : েঘারান

টীকা:

এই
সারিণেত
90,000 িকিম
মাইেলজ
পযর্
সািভর্ স িলর িনঘ
েদওয়া আেছ। 90,000 িকিম
অিতক্রেমর পের, একই সািভর্ স একই িবরিতেত
যথাক্রেম ক ন।
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িনরীক্ষণ ও রক্ষণােবক্ষণ
িবরিত: এই িবরিত ওেডািমটােরর সংখয্া অথবা মাস িদেয় িবচার
করেত হেব, েযটা আেগ আসেব।
িকিম (x1000)
মাস
ইি ন
1-1.

জেলর পা

াইভ, অ ারেনটর েব

1-2.

ইি ন কুলয্া

( র, িলক করা)

1-3.

ইি ন অেয়ল এবং ইি ন অেয়ল িফ ার

1-4.

(টান থাকা, ক্ষেয় যাওয়া)

িবনামূেল্য িনরীক্ষা

টাকার িবিনমেয় িনিদর্

সময় অ র রক্ষণােবক্ষণ

5

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2

4

8

12

16

20

24

28

32

36

-

-

-

-

I

-

-

-

R

-

l

l

R

l

R

l

R

l

R

l

-

R

R

R

R

R

R

R

R

R

কুিলং বয্ব ার েহাস এবং কেনকশন িল (িলক করা এবং ক্ষিত হওয়া)

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

1-5.

ইি ন িসিল ার ঢাকনার েবা

(আলগা থাকা, ক্ষিতগ্র )

-

T

T

T

T

T

T

T

T

T

1-6.

ইি ন মাউি ং এবং ময্ািনেফা

িফিক্সং (আলগা থাকা, ক্ষিতগ্র )

1-7.

ভাল্ভ িক্লয়াের

1-8.

এগজ

বয্ব া (আওয়াজ, িলক হওয়া বা

1-9.

এগজ

গয্াস িরসাকুর্ েলশন ভাল্ভ

1-10.

পিজিটভ ক্রয্া

ইগিনশন
2-1.
2-2

াকর্

াগ

l

l

l

l

l

l

l

l

-

I

-

-

I

-

-

-

l

-

l

-

l

-

l

-

l

-

-

-

C

-

-

C

-

-

C

l

-

l

-

l

-

l

-

l

-

প ল এবং বাই-ফু েয়ল

-

-

l

-

l

-

l

-

l

-

প ল এবং বাই-ফু েয়ল

-

l

R

l

R

l

R

l

R

l

প ল এবং বাই-ফু েয়ল

ইগিনশন ওয়য্ার(ক্ষিত, ক্ষয়)

l
-

-

িটপূণর্)

েকস েভি েলশন

l
-

ফুেয়ল(ই ন)
3-1.

পাকা রা া

এয়ার িক্লনার িফ ার এিলেম

ধুেলা উড়েছ

3-2.

ফু েয়ল টয্াংেকর ঢাকনা, ফু েয়েলর লাইন ও কােনকশন (িলক হওয়া এবং ক্ষিত হওয়া)

3-3..

ফু েয়ল িফ ার ও ওয়াটার েড্রইিনং

3-4.

ফু েয়ল িফ ার(িলেকজ)

3-5.

িসএনিজ ফু েয়ল লাইন েজাড়মুখ(গয্াস িলেকজ)

বাই-ফু েয়ল

3-6.

িসএনিজ কম চাপ িফ ার কািটর্জ ও-িরং সহিসএনিজ

বাই-ফু েয়ল

3-7.

সহিসএনিজ িসিল ার িলক পরীক্ষা এবং শংসাপ

3-8.

িসএনিজ িফলার আধার ও-িরং

ডেজল

দান

িত 5,000 িকিম অ র পির ার ক ন।

িত 40,000 িকিম অ র পা ান।

িত 2,500 িকিম অ র পির ার ক ন।

িত 40,000 িকিম অ র পা ান।

পিরি িত চরম হেল আরও ঘনঘন পা ান।
l
l

-

-

-

l

-

I

I

R

I

R

I

R

I

R

I

I

I

I

I

R

I

I

I

R

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

-

-

R

-

R

-

R

-

R

-

বাই-ফু েয়ল

সরকার অনুেমািদত েটি ং এেজ ী অনুেমািদত

বাই-ফু েয়ল

িত াপন ক ন

ারি ক পরীক্ষার তািরখ েথেক

িত 3 বছর পর

িত 4 বছর বা 300,000 িকিম পর, েযিট আেগ আেস
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ক্লাচ এবং িগয়ার
4-1.

ক্লাচ েপডল (ে /আলগা থাকা)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-2.

ক্লাচ ি প করা ( য্ািগং বা অিতিরক্ত ক্ষিত হওয়া)

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

4-3.

িগয়ার সরােনার তার িল।

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-4.

ময্ানুয়াল

l

l

1,60,000 িকিম বা 10 বছের পা ান েযটা আেগ আসেব।
l
l
l
l
l
l

l

l

I

I

80,000 িকিম বা 4 বছের পা ান েযটা আেগ আসেব।
I
I
I
I
I
I

I

I&L

4-5.
4-6.

া িমশন অেয়ল ( র, িলক হওয়া)

িপছেনর িডফােরনিশয়াল অেয়ল ( র, িলক হওয়া)
েপলার শয্া

/ ইউিনভাসর্াল জেয়

(আলগা থাকা, ক্ষিতগ্র )

I&L

I&L

I&L

I&L

I&L

I&L

I

I

I

I&L

I&L
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িনরীক্ষণ ও রক্ষণােবক্ষণ
িবরিত: এই িবরিত ওেডািমটােরর সংখয্া অথবা মাস িদেয় িবচার
করেত হেব, েযটা আেগ আসেব।
িকিম (x1000)
মাস

িবনামূেল্য িনরীক্ষা

টাকার িবিনমেয় িনিদর্

সময় অ র রক্ষণােবক্ষণ

5

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2

4

8

12

16

20

24

28

32

36
I

ে ক
5-1.

ে ক

I

I

R

I

R

I

R

I

R

5-2.

ে ক েপডাল (েপডাল - সামেনর পয্ােনেলর মেধ্য বয্বধান)

ু ইড ( র, িলক হওয়া)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

5-3.

পািকর্ ং ে ক িলভার ও তার (ে , ক্ষিত হওয়া)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

5-4.

ে ক িড

5-5.

ে ক

ও পয্াড (ক্ষয়)

5-6.

মা ার িসিল ার,
ক্ষিতগ্র )

5-7.

ে ক েহাস এবং নল (িলক থাকা, ক্ষিতগ্র )

াম এবং

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

(ক্ষয়)

–

I

I

I

I

I

I

I

I

I

ইল িসিল ার এবং কয্ািলপার িপ ন (তরল িলক করা, বুট /িসল

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I&O

চাকা
6-1.

টায়ার (হাওয়ার মাপ, অ াভািবক ক্ষয়, ফাটল ও আবতর্ ন)

I&O

I&O

I&O

I&O

I&O

I&O

I&O

I&O

I&O

6-2.

চাকা (ক্ষিত হওয়া)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

6-3.

সামেনর/িপছেনর চাকার িবয়ািরং (আলগা থাকা, ক্ষিত হওয়া)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

সামেনর / িপছেনর সাে

নশন

7-1.

সামেনর সাে নশন

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

7-2.

সামেনর সাে নশন আমর্স, নােকল সােপাটর্ এবং েটনশন রড িল (আলগা থাকা,

াট এবং শক অয্াবজবর্ার (েতল িলক করা, ক্ষিতগ্র )

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

7-3.

িপছেনর িলফ ি ্ রং (ক্ষিতগ্র )

I

I

I

I

I

I

I

I

I

7-4.

িপছেনর শক অয্াবজবর্ার (েতল িলক করা, ক্ষিতগ্র )

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

7-5.

সকল েবা

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

এবং নাট (আলগা থাকা)

ি য়ািরং
8-1.

ি য়ািরং

8-2.

ি য়ািরং কলােমর রড এবং আমর্ িল (আলগা থাকা, ক্ষিতগ্র , ক্ষেয় যাওয়া)

ইল (ে , আলগা থাকা)
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িনরীক্ষণ ও রক্ষণােবক্ষণ
িবরিত: এই িবরিত ওেডািমটােরর সংখয্া অথবা মাস িদেয় িবচার
করেত হেব, েযটা আেগ আসেব।
িকিম (x1000)
মাস

িবনামূেল্য িনরীক্ষা

টাকার িবিনমেয় িনিদর্

সময় অ র রক্ষণােবক্ষণ

5

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2

4

8

12

16

20

24

28

32

36

I

ৈবদু্যিতক
9-1.

বয্াটাির ইেলকেট্রালাইট ( র, িলক হওয়া)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

9-2.

বয্াটাির েভাে জ

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

9-3.

ওয়য্ািরং হারেনস কােনকশন (আলগা থাকা, ক্ষিত হওয়া)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

9-4.

লাইিটং বয্ব া (কাজ করা, দাগ থাকা,

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

9-5.

হনর্ (কাজ করা)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

ক্ষিত হওয়া)

বিড
10-1.

শয্ািশর সব িল েবা

ও নাট (টাইট ক ন)

10-2.

সব িল লয্াচ, ক া ও তালা (কাজ কের)

10-3.

মাল রাখার জায়গা (পরীক্ষা ক ন)

I

T

T

T

T

T

T

T

T

T

I&L

I&L

I&L

I&L

I&L

I&L

I&L

I&L

I&L

I&L

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

সড়েক পরীক্ষা করা
11-1.
11-2.

ে ক, িগয়ার সরােনা এবং ি েডািমটােরর কাজ করা
বিড ও শয্ািশর আওয়াজ
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খির ারেক েয িনরীক্ষা ও রক্ষণােবক্ষেণর কাজ িল করেত হেব
আপিন েয িনরীক্ষা ও রক্ষণােবক্ষেণর কাজ িল করেত পােরন তা নীেচর সারিণেত েদখােনা হেয়েছ।
আপনার কত সময় অ র িনরীক্ষা, িগ্রজ েদওয়া, লুি েক এবং অনয্ পিরেষবা িল করা উিচত এই সারিণেত তা েদখােনা হেয়েছ।
পুনরাবৃিত্ত

ক্র নং

ৈদিনক

1

মািসক

সূ

েত্যক টায়ােরর (বাড়িত চাকাসহ) হাওয়া, অ াভািবক ক্ষয়, ফাটল ও ক্ষিত যাচাই ক ন।

2

ইি ন অেয়েলর

3

কুলয্া আধাের কুলয্াে র র েদখুন এবং েয়াজন হেল, সুপািরশ করা মা িত েজনুইন কুলয্া
ওয়াটার 30/70 অনুপােত িমিশেয় তাই িদেয় টপ আপ ক ন।

4
সা ািহক

িক্রয়াকলাপ

র েদখুন,

েয়াজন হেল, মা িত েজনুইন িডেজল েতল িদেয় টপ আপ ক ন।

া িমশন অেয়ল এবং িফডােরনিশয়াল অেয়েলর

5

ে ক ু ইড িরজাভর্ য়াের ে ক
আপ ক ন।

6

গািড় িনরীক্ষা ক ন
• ইি ন অেয়ল িলেকর জনয্
• কুলয্া িলেকর জনয্
• ে ক ু ইউ িলেকর জনয্

7

বয্ািটিরর ইেলকেটালাইট

পৃ া নং 7-21

ু ইেডর

এবং িডি

র যাচাই ক ন।

র যাচাই ক ন এবং

র, টািমর্নাল এবং

পৃ া নং 7-9

েয়াজন হেল, মা িত েজনুইন ে ক

পৃ া নং 7-13
ু ইড েঢেল টপ

• সামেনর সাে নশন ােটর িলেকর জনয্
• িপছেনর শক অয্াবজবর্ােরর িলেকর জনয্
• ই ন িলেকর জনয্
• া িমশন এবং িডফােরনিশয়াল অেয়ল িলেকর জনয্
য্ােকট যাচাই ক ন।

8

ইল মাউি ংেয়র নাট যাচাই ক ন এবং

েয়াজন হেল টাইট ক ন।

9

াইভ েবে র ক্ষিত বা অবনিত যাচাই ক ন।

পৃ া নং 7-13

পৃ া নং 7-18
িনরীক্ষা ও
রক্ষণােবক্ষণ
অধয্ায়
পৃ া নং 7-23
পৃ া নং 8-5
পৃ া নং 7-8

10

এয়ার িফ ার এিলেম

পির ার ক ন।

11

মাি পারপাস িগ্রজ িদেয় সব িল আংটা, কবজা এবং তালায় িগ্রজ লাগান।

12

িগ্রজ ব ুক িদেয় পòেপলার শয্াফট ইউিনভাসর্াল জেয়ে

13

ফু েয়ল িফ ােরর েড্রন

পৃ া নং 7-14
িগ্রজ লাগান।

াগ আলগা কের জল ও তলািন বার কের িদন।

পৃ া নং 7-5
পৃ া নং 7-20
পৃ া নং 7-18
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যখন েযমন
েয়াজন হেব

14

ক্লাচ েপডেলর ে

যাচাই ক ন।

15

ে ক কের ে ক েপডেলর সােথ নীেচর কােপর্েটর দূর

16

যথাযথ অয্াডজা েমে র জনয্ পািকর্ ং ে ক যাচাই ক ন।

* চাকার অয্ালাইনেম এবং ভারসাময্ যাচাই এবং /অথবা অয্াডজা

পৃ া নং 7-17
যাচাই ক ন, ইি ন চলালাকীন।

পৃ া নং 7-19
পৃ া নং 7-20

ক ন যিদ গািড়িট একিদেক টােন বা েবিশ গিতেত েদােল।
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াইভ েব

(েপ ল এবং বাই-ফুেয়ল ইি ন মেডল-এর
জনয্)

সাবধান

উদাহরণ

GE

ইি ন চালু থাকার সমেয় হাত, চু ল, জামাকাপড়,
হািতয়ার ইতয্ািদ চল পাখা এবং াইভ েব
েথেক দূের রাখুন।

ইি ন অেয়ল এবং িফ ার
বেশষভােব উে িখত েতল

(েপ ল এবং বাই-ফুেয়ল ইি ন মেডল-এর
জনয্)
উদাহরণ

েব
িল েয ক্ষিতগ্র নয় তা িনি ত করার জনয্
েস িলও পরীক্ষা করা উিচত।
েব
বদলাবার বা অয্াডজা
করাবার েয়াজন হেল
আপনার মা িত সুজিু ক কমািশর্য়াল িডলারেক িদেয়
কাজিট করান।

(1)
DEF: 5.0 – 7.0 mm
(0.20 – 0.28 in.)
: 100 N (10 kg, 22 lbs) press
GE: Generator
DEF: Deflection
77PM07001

(িডেজল ইি ন মেডেলর জনয্)
াইভ েব
যায়।

িলর টান

য়ংিক্রয়ভােব অয্াডজা

77PM07002

(1) পছে র

হেয়

েব
িল েয ক্ষিতগ্র নয় তা িনি ত করার জনয্
েস িলও পরীক্ষা করা উিচত।
েব
বদলাবার বা অয্াডজা
করাবার েয়াজন হেল
আপনার মা িত সুজিু ক কমািশর্য়াল িডলারেক িদেয়
কাজিট করান।

আপিন েয ইি ন েতলিট বয্বহার কেরন তা এসিজ
এসএইচ, এসেজ, এসএল, এসএম অথবা এসএন-এর
ণমােনর েশ্রণীিবভােগরই িকনা তা িনি ত কের িনন.
উপেরাক্ত চাটর্ অনুযায়ী সিঠক ওেয়ল িভসেকািসিট েবেছ
িনন. এসএই-৫ড -৩০েতল বয্বহার কেরন যােত তার
জনয্ পরামশর্ েদওয়া হেয় েবিশ.
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েতেলর র যাচাই

(ডেজল ইি ন মেডল-এর জনয্)

(েপ ল এবং বাই-ফুেয়ল ইি ন মেডল-এর
জনয্)

উদাহরণ

(1)
উদাহরণ

(1)
5W-30
-30
-22

-20
-4

-10
14

0
32

10
50

20
68

30
86

(1) ইি ন অেয়ল িডপি ক
আপনার গািড়র ইি েনর যথাযথ লুি েকশেনর জনয্
ইি ন অেয়ল সিঠক
ের রাখা জ ির। সমতল
জায়গায় গািড় দাঁড় কিরেয় েতেলর র েদখুন। গািড়িট
ঢালু জায়গায় দাঁিড়েয় থাকেল েতেলর র িনভুর্ ল হেব
না। ইি ন চালু করার আেগ বা ইি ন ব
করার
অ ত 5 িমিনট পের েতেলর র পরীক্ষা করা উিচত।

অনায়ােস িচনেত পারার জনয্ ইি ন অেয়ল িডপি েকর
হাতলিটর রং হলুদ রাখা হেয়েছ।

40
104

উদাহরণ
76MH024

Dd³f èaöK²³f
céöP±³f èaöK²³f

(1) পছ সই

আপিন েয 5W-30 ইি ন অেয়ল বয্বহার কেরন তা
েযন অবশয্ই মান েশ্রণীিবভাগ ACEA A5/B5 -এর
অধীন থােক। উি িখত সারণী অনুযায়ী যথাযথ েতেলর
গাঢ়তার মা া বয্বহার ক ন।

77PM07023

(ডেজল ইি ন মেডল-এর জনয্)
উদাহরণ

(1)
52D084

অেয়ল িডপি কিট েটেন েবর কের আনুন, পির ার
কাপড় িদেয় েতল মুেছ েফলুন, িডপি কিট ইি েনর
িভতর পযর্ ঢু িকেয় িদন, তারপের আবার েবর কের
আনুন। লািঠেত েয উ এবং নী সীমা েদখােনা আেছ
েতেলর র তার মেধ্য থাকা উিচত। েতেলর র নীেচর
সীমার কাছাকািছ থাকেল যেথ েতল ঢালুন যােত র
উপেরর সীমায় েপৗঁেছ যায়।
77PH036
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ইি ন অেয়ল এবং িফ ার বদলােনা

(ডেজল ইি ন মেডল-এর জনয্)

িব ি
িনয়িমত েতেলর মা া পরীক্ষা না কর়েল অ তু ল
েতেলর দ ন ইি েনর
তর েগালমাল হেত
পাের।

ইি ন উ থাকা অব ায় ইি ন অেয়ল েফেল িদন।
1) েতল ভরার ঢাকনা খুলুন।
2) েতল ভরার ঢাকনা খুলুন।
3) একিট ের
িদেয় েড্রন াগ খুেল েফলুন এবং
ইি ন অেয়ল েবর কের িদন।

উদাহরণ

সতকর্তা

িব ি

েড্রন াগ আলগা করার সমেয় ইি ন অেয়ল
আপনার আঙু ল েপাড়ােনার মত গরম থাকেত
পাের। েড্রন াগ হাত িদেয় ধরার মত ঠা া না
হওয়া অবিধ অেপক্ষা ক ন।

উ সীমার েবিশ েতল ঢালেবন না। অিতিরক্ত
েতেলও ইি েনর
তর েগালমাল হয়।

িরিফিলং
(েপ ল এবং বাই-ফুেয়ল ইি ন মেডল-এর
জনয্)
উদাহরণ

77PH037

েতল ভরার ঢাকনাটা খুেল েফলুন তারপের ধীের ধীের
েতল ভরার গেতর্ েতল ঢালুন িডপি েক েতেলর র
উপেরর সীমায় আনার জনয্। েদখেবন েতল েযন উপেচ
না পেড়। অিতিরক্ত েতল অিত অ েতেলর মতই
খারাপ। েতল ভরার পের, ইি ন চালু ক ন এবং ায়
পাঁচ িমিনট পযর্ চলেত িদন। ইি ন ব ক ন, পাঁচ
িমিনট অেপক্ষা কর়ুন তারপের আবার েতেলর
র
েদখুন।

(েপ ল এবং বাই-ফুেয়ল ইি ন মেডল-এর
জনয্)
উদাহরণ

(1)

77PM07024

77PM07007
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সাবধান

উদাহরণ

(1)
77PH038

েড্রন াগ টাইট করার টকর্ (1):
50 Nm (5.1 kg-m, 36.9 lb-ft)

নতু ন এবং বয্বহার করা েতল িবপ নক হেত
পাের। নতু ন বা বয্বহার করা েতল িগেল েফলেল
বা া এবং েপাষা জীেবর অিন হেত পাের। তাই
নতু ন এবং বয্বহার করা েতল ও বয্বহার করা
অেয়ল িফ ার বা া এবং েপাষা জীবেদর
নাগােলর বাইের রাখুন।
বােরবাের, দীঘর্ সময় বয্বহার করা ইি ন অেয়ল
েলেগ থাকেল েকর কয্ানসার হেত পাের।
বয্বহার করা েতল েক অ ক্ষণ েলেগ থাকেল ক
ালা করেত পাের।
বয্বহার করা েতল েক লাগা কমােনার জনয্
েতল বদলােনার সমেয় ল া হাতা জামা প ন
এবং েভেজ না এমন দ ানা প ন (েযমন িডশ
েধায়ার দ ানা) । আপনার েক েতল েলেগ েগেল
খুব ভাল কের সাবান এবং জল িদেয় তা ধুেয়
েফলুন।
েকানও জামাকাপড় বা নয্াকড়া েতেল েভজা
থাকেল েকেচ েফলুন।
বয্বহার করা েতল ও িফ ার িরসাইেকল ক ন
বা যথাযথভােব িন িত্ত ক ন।
4) েড্রন

াগ এবং গয্াসেকট আবার লািগেয় িদন।
একিট ের িদেয় িনিদর্ টকর্ পযর্
াগিট টাইট
ক ন।

অেয়ল িফ ার পাে

িদন

1) একিট অেয়ল িফ ার ের

িদেয় ঘিড়র কাঁটার
উে ািদেক ঘুিরেয় অেয়ল িফ ার খুেল েফলুন।
2) ইি েনর েযই জায়গায় নতু ন িফ ারিট বসােনা হেব
েসই জায়গািট পির ার নয্াকড়া িদেয় মুেছ েফলুন।
3) নতু ন অেয়ল িফ ােরর রবার গয্াসেকেটর চারপােশ
সামানয্ ইি ন অেয়ল মািখেয় িদন।
4) হাত িদেয় নতু ন িফ ারিঢ
ু ক ন যতক্ষণ না
িফ ার গয্াসেকট বসােনার জায়়গায় েপৗঁছায়।
উদাহরণ

(1)

(2)
77PH017

(1) আলগা ক ন
(2) টাইট ক ন
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টাইট ক ন (িফ ােরর উপর িদক েথেক
েদেখ)
উদাহরণ

(2)

িব ি
েতল িলক করা েরাধ করার জনয্, অেয়ল িফ ার
টাইট থাকা িনি ত ক ন, িক মা ািধক টাইট
করেবন না।

েতল ভ ন এবং িলক আেছ কী না যাচাই
ক ন।
1) িফলার গতর্ িদেয় েতল ঢালুন এবং িফলার ঢাকনা

(1)

54G093

(1) অেয়ল িফ ার
(2) 3/4 েঘারােনা

িব ি
যথাযথভােব অেয়ল িফ ার টাইট করার জনয্,
িফ ােরর গয্াসেকটিট থেম েয জায়গায় লােগ
েসই অব ানিট িনভুর্ লভােব িচি ত করা জ ির।

লাগান।
েতেলর
আনুমািনক
ধারণক্ষমতার
জনয্,
“ে িসিফেকস ” অধয্ােয় “কয্াপিসিটস” দফািট
েদখুন।
2) ইি ন চালু ক ন এবং যত্ন সহকাের েদখুন অেয়ল
িফ ার ও েড্রন াগ েথেক েতল িলক করেছ কী
না। অ ত 5 িমিনট িবিভ গিতেত ইি ন চালান।
3) ইি ন ব
কের ায় 5 িমিনট অেপক্ষা ক ন।
েতেলর র আবার যাচাই ক ন এবং েয়াজন
হেল আরও েতল ঢালুন। িলক আেছ কী না আবার
েদখুন।

িব ি
• অেয়ল িফ ার যখন পা ােবন তখন একিট
মা িত আসল িফ ার বয্বহার করার জনয্
আপনােক সুপািরশ করা হয়। আপিন বাজােরর
েকানও িফ ার বয্বহার করেল, েসটা সমতু লয্
ণমােনর িনি ত ক ন এবং িনমর্ াতার
িনেদর্ শ িল অনুসরণ ক ন।
• অেয়ল িফ ার বা েড্রন াগ েথেক েতল িলক
করা মােন িঠক কের বসােনা হয় িন বা
গয্াসেকটিট খারাপ হেয় েগেছ। আপিন েকানও
িলক খুঁেজ েপেল বা িফ ার যথাযথভােব টাইট
করা আেছ জানা না থাকেল, আপনার মা িত
সুজিু ক কমািশর্ য়াল িডলারেক িদেয় গািড়িট
যাচাই করান।

5) িনিদর্

মা ায় (অথবা িনিদর্ টকর্ পযর্ ) ঘুিরেয়
িফ ার টাইট ক ন েলেগ থাকা জায়গায় একিট
অেয়ল িফ ার ের িদেয়।
অেয়ল িফ ার টাইট করার টকর্ হল
3/4 েঘারা অথবা
14 Nm (1.4 kgf-m, 10.3 lbf-ft)
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ইি ন কুলয্া
কুলয্া

পছ

করা

আপনার ইি েনর কাময্ স াদন এবং েময়াদ বজায়
রাখার জনয্ মা িত েজনুইন কুলয্া বা তার সমতু লয্
বয্বহার ক ন।
আপনার কুিলং বয্ব ার জনয্ এই ধরেনর কুলয্া হল
েসরা:
• কারণ এটা ইি েনর তাপমা া যথাযথ রােখ।
• কারণ এটা ঠা ায় জেম যাওয়া এবং গরেম ফু েট
যাওয়ার িবর়ুে সুরক্ষা েদয়।
• কারণ এটা ক্ষয় ও জংেয়র িব ে সিঠক সুরক্ষা
েদয়।
উপযুক্ত কুলয্া
বয্বহার না করেল আপনার কুিলং
বয্ব ার ক্ষিত হেত পাের। আপনার অনুেমািদত মা িত
সুজিু ক কমািশর্য়াল িডলার উপযুক্ত কুলয্া পছ করেত
আপনােক সাহাযয্ করেত পােরন।

িব ি
আপনার কুিলং বয্ব ার ক্ষিত এড়ােনার জনয্:
• সবর্ দা উ মােনর ইথাইিলন াইকল িভিত্তক
নন-িসিলেকট কৃিতর কুলয্া বয্বহার ক ন
এবং তার সােথ সিঠক অনুপােত িডি
ওয়াটার িমিশেয় লঘু ক ন।
• কুলয্াে র সােথ িডি
ওয়াটার েমশােনার
সিঠক অনুপাত 30/ 70 িনি ত ক ন এবং
েকানও েক্ষে অনুপাত 70/30 -এর েবিশ হওয়া
উিচত নয়। 70/30 -এর েবিশ অনুপােত কুলয্া
ও িডি
ওয়াটার েমশােল মা ািধক গরম
হেয় যােব।
• লঘু না করা কুলয্া বা সাধারণ কেলর জল
বয্বহার করেবন না।
• অিতিরক্ত ইনিহিবটার বা অয্ািডিটভ েযাগ
করেবন না। েস িল আপনার কুিলং বয্ব ার
সােথ মানানসই নাও হেত পাের।
• িবিভ রকেমর েমৗিলক কুলয্া েমশােবন না।
তা করেল িসল তাড়াতািড় খারাপ হেয় যােব
এবং /অথবা খুব গরম এবং ইি েনর বয্াপক
ক্ষিত হওয়ার স াবনা থাকেব।

কুলয্া

র যাচাই করা

েরিডয়টেরর বদেল, িরজাভর্ য়ার টয্াংেক কুলয্াে র র
যাচাই ক ন। ইি ন ঠা া থাকার সমেয় কুলয্াে র র
“ফু ল” এবং “েলা” দােগর মেধ্য থাকা উিচত।
েয়াজন হেল টচর্ িদেয় েদখুন

কুলয্া

েযাগ করা
সাবধান

িগেল েফলেল বা েসবন করেল ইি ন কুলয্া
অিন কর বা মারা ক। অয্াি িফ্রজ বা কুলয্া
বণ পান করেবন না। িগেল েফলেল বিম করার
েচ া করেবন না। অিবলে একিট িবষ িনয় ণ
েক বা একজন িচিকৎসেকর সােথ েযাগােযাগ
ক ন। েধাঁয়া বা গরম বা েসবন করেবন না;
েসবন করেল েখালা জায়গায় চেল যান। কুলয্া
েচােখ ঢু েক েগেল, জেলর ঝাপটা িদেয় েচাখ ধুেয়
েফলুন এবং িচিকৎসা করান। কুলয্া
বয্বহার
করার পের খুব ভাল কের হাত ধুেয় েফলেবন।
বণ জীবজ র জনয্ও িবষাক্ত হেত পাের। বা া
এবং জীবজ র নাগােলর বাইের রাখেবন।

িব ি
• আপিন েয িম ণিট বয্বহার করেবন তােত
30% ঘনে র অয্াি িফ্রজ থাকা উিচত।

• আপনার এলাকায় িন তম পিরবয্া তাপমা া
- 35°C (-31°F) বা তার নীেচ তয্াশা করা
হেল েবিশ ঘন বয্বহার ক ন 60% পযর্ ,
অয্াি িফ্রজ পাে উে খ করা িনেদর্ শ অনুসরণ
কের।
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(েপ ল এবং বাই-ফুেয়ল ইি ন মেডল-এর
জনয্)
উদাহরণ

কুলয্াে র র "L" (েলা) দােগর নীেচ থাকেল, আরও
কুলয্া ঢালেত হেব।
িরজাভর্ য়ার টয্াংেকর ঢাকা খুেল কুলয্া ঢালুন যতক্ষণ
না িরজভর্ য়ার টয্াংেকর র "F" (ফু ল) দােগ েপৗঁছায়।
িরজাভর্ য়ােরর টয্াংক কখনও "F" (ফু ল) দােগর েবিশ
ভরেবন না।

িব ি
িরজাভর্য়ার টয্াংেক ঢাকনা লাগােনার সমেয়,
ঢাকনার দােগর সােথ টয্াংেকর দাগ েমলান। তা
না করেল কুলয্া িলক করেত পাের।

FULL
LOW

কুলয্া
77PM07010

(ডেজল ইি ন মেডল-এর জনয্)

এয়ার িক্লনার
এয়ার িক্লনার ধুেলােত আটেক থাকেল, হওয়া ঢু কেত
েবিশ বাধা পােব, তার ফেল শিক্তর উৎপাদন কেম
যােব এবং ই ন েবিশ লাগেব।

(েপ ল এবং বাই-ফুেয়ল ইি ন মেডল-এর
জনয্)
উদাহরণ

পা ােনা

কুলয্া
বদলাবার েযেহতু িবেশষ প িত আেছ, তাই
আমরা আপনার গািড়িট িনকটতম মা িত সুজিু ক
কমািশর্য়াল িডলােরর কােছ িনেয় যাওয়ার সুপািরশ
কির।

উদাহরণ
77PM07011

ZÇõ_
å_ç
77PH039
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(ডেজল ইি ন মেডল-এর জনয্)

াকর্ ােগ

CORRECT

(েপ ল এবং বাই-ফুেয়ল ইি ন মেডল-এর
জনয্)

উদাহরণ

WRONG

উদাহরণ

উদাহরণ
77PM07004

াকর্

77PH040

েবশ করেত,

িলভার চাপ েদওয়ার সময় কাপলােরর
সংেযাগিট িবি
ক ন.
2) েবা
িল সরান, এবং
াকর্ াগ বুট টানুন.

পােশর ক্লয্া
িল খুেল েফলুন, এবং এয়ার িক্লনােরর
বাক্স েথেক এিলেম িট েবর কের িনন।
77PM07003

উদাহরণ

াগ

1) িরিলজ

কাবর্ন জমার জনয্ আপনার পযর্ায়ক্রেম
াকর্
াগ িল
েদেখেনওয়া উিচত. কাবর্ন জেম যখনএকিট
াকর্ ােগ,
শিক্তশালী াকর্ উৎপািদত হেত পাের না. তার অথবা িপেনর
সাহােয্য কাবর্ন জমা সরান এবং াকর্ াগ ফাঁেক সাম সয্
আনুন. াকর্ াগ িল বয্বহার করেত,চাপ েদওয়ার সময়
কাপলােরর সংেযাগ িবি
ক নিরিলজ.

িব ি
•

াকর্ সংেযাগিট িবি
করার জনয্ বুট টান
িদন, েকবেল নয়. েকবেল টান িদেল ক্ষিত হেব.

LOOSEN

60A183

েনাংরা েদখােল, এয়ার িক্লনার পির ার ক ন অথবা
তার জায়গায় একিট নতু ন লাগান।

TIGHTEN

উদাহরণ
77PM07017
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িগয়ার অেয়ল
িব ি

িব ি

•

াকর্
াগ ইন
করার জনয্ সুতা িবচু্ যিত
হওয়া এিড়েয় েযেত আপনার আঙু েলর মাধয্েম
ও িলেত চাপ িদন. 20.0 - 30.0 Nm (2.0 - 3.0
kg-m, 15.0 - 22.0 lb-ft)- েত টকর্ ের সহ
াকর্
াগ টাইট ক ন. াগ িল সরােনার
সময় ইি েন দূষক িলেক েবশ করেত েদেবন
না.
• ভু সুতা সাইেজর াকর্ াগ কখনও বয্বহার
করেবন না.

িস়্পাকর্ াগ বদল করার সময়, আপনার গািড়র
জনয্ িনিদর্ করার য্া ও ধরনিটই আপনার
বয্বহার করা উিচত. িনিদর্
ােগর জনয্ েদখুন
“ে িসিফেকশন” িবভাগিট বইিটর েশেষ. আপিন
যিদ িনিদর্ করা য্াে র পিরবেতর্ অনয্ েকান
য্া বয্বহার করেত চান, আপনার অনুেমািদত
মা িত সুজিু ক কমািশর্ য়াল ওয়াকর্শেপ েযাগােযাগ
ক ন.

ময্ানুয়াল া িমশন অেয়ল

িগয়ার অেয়ল ঢালার সমেয়, নীেচর সারিণেত েদখােনা
যথাযথ ঘন এবং েগ্রড থাকা িগয়ার অেয়ল বয্বহার
ক ন।

ময্ানুয়াল া িমশন অেয়ল
উদাহরণ
75W-80
o

C -30
F -22

o

-20
-4

-10
14

0
32

10
50

20
68

30
86

40
104
68LM728

“a”

আমরা চাই আপিন বয্বহার ক ন:
ময্ানুয়াল
া িমশন িগয়ার অেয়েলর জনয্ "মা িত
েজনুইন িগয়ার অেয়ল 75W-80"।

উদাহরণ
77PM07018

াকর্ াগ ফাঁক “a”:
ঐণওঘখঢ৬ঔ
0.8 – 0.9 mm (0.031 – 0.035 in.)

িপছেনর িডফােরনিশয়াল অেয়ল
উদাহরণ

85W-140
o

C -30
o
F -22

-20
-4

-10
14

0
32

10
50

20
68

30
86

40
104
77PH075

আমরা চাই আপিন বয্বহার ক ন:
িপছেনর িডফােরনিশয়াল অেয়েলর জনয্ "েটাটালিফনােয়
য্ানেস
এলএল 85W-140"।
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িগয়ার অেয়েলর র যাচাই
ময্ানুয়াল া িমশন
উদাহরণ

(1)

(2)

77PH078

িপছেনর িডফােরনিশয়াল

িগয়ার অেয়েলর র যাচাই করার জনয্, িন িলিখত
প িত বয্বহার ক ন:
1) সমতল জায়গায় গািড়িট পাকর্ ক ন পািকর্ ং ে ক
লািগেয়। তারপের ইি ন ব ক ন।
2) অেয়ল িফলার াগ খুেল েফলুন (1)।
3) আপনার আঙু ল িদেয় ফু েটার িভতের পরীক্ষা
ক ন। অেয়়েলর র াগ গেতর্ র নীেচ পযর্ এেস
েগেল, েতেলর র িঠক হেব। তাই হেল াগিট
আবার লািগেয় িদন।
4) েতেলর র কম থাকেল, অেয়ল িফলার ােগর গতর্
(1)
এর িভতর িদেয় িগয়ার অেয়ল ঢালুন
যতক্ষণ না েতেলর
র িফলার গেতর্ র নীেচ
েপৗঁছায়, তারপের াগিট আবার লািগেয় িদন।

অেয়ল িফলার এবং েলেভল
করার টকর্
ময্ানুয়াল া িমশন (1):

ােগর জনয্ টাইট

23 Nm (2.3 kgf-m, 17.0 lbf-ft)

িব ি
াগ টাইট করার সমেয়, েতল িলক করা
আটকােনার জনয্ ােগর সুেতা িলেত িন িলিখত
িসিলং েযৗগ বা তার সমতু লয্ লাগান।
মা িত সুজিু ক ব

নং “1216E” বা “1217G”

িগয়ার অেয়ল পা ােনা

েযেহতু িবেশষ প িত, িজিনসপ এবং হািতয়ার লােগ
তাই আমরা এই কাজিট আপনার অনুেমািদত মা িত
সুজিু ক কমািশর্য়াল িডলারেক করেত েদওয়ার জনয্
আপনােক সুপািরশ কির।

ক্লাচ েপডল
েকেবল িনয়ি ত ক্লাচ

িপছেনর িডফােরনিশয়াল (2):

(1)

উদাহরণ

25 Nm (2.5 kgf-m, 18.5 lbf-ft)

টীকা:
িপছেনর িডফােরনিশয়ােলর জনয্ সবর্দা একিট নতু ন
অেয়ল িফলার ও েলেভল াগ (1) বয্বহার করেবন।

(2)

সতকর্তা

উদাহরণ
77PH047

1. অেয়ল

িফলার ও েলেভল
েবিশ বয্বহার করেবন না)।
2. অেয়ল েড্রন াগ।

াগ (একবােরর

গািড় চালােনার পের, িগয়ার অেয়েলর তাপমা া
আপনার ক েপাড়ােনার মত গরম থাকেত পাের।
অেয়ল ু েয়ল াগ হাত িদেয় ধরার মত ঠা া
হওয়ার জনয্ অেপক্ষা ক ন তারপের িগয়ার
অেয়েলর র পরীক্ষা ক ন।

“a”
54G274

ক্লাচ েপডল ে

“িড”:

10 - 15 mm (0.4 - 0.6 in.)
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ক্লাচ েপডেলর ে আপনার হাত িদেয় ক্লাচ েপডল
সিরেয় মাপুন এবং যতক্ষণ না আপিন বাধা পাে ন
েসই দূর মাপুন। ক্লাচ েপডেলর ে িনধর্ািরত মােনর
মেধ্য থাকেত হেব। ে উি িখত েথেক েবিশ বা কম
থাকেল, অথবা েপডল পুেরাপুির নীেচ েঠেল ক্লাচ য্াগ
করা েবাধ করেল, আপনার মা িত সুজিু ক কমািশর্য়াল
িডলারেক িদেয় ক্লাচ পরীক্ষা করান।

2) েড্রন

ফুেয়ল িফ ার
মেডল-এর জনয্)

ে েকর তরল

(ডেজল

ইি ন

উদাহরণ

ু (1) আলগা ক ন। জল েবিরেয় যােব।

আসেল েড্রন

ু টাইট ক ন।

নীেচর িনেদর্ িশকা অনুসরণ না করেল িনেজর
জখম হেত পাের বা ে ক বয্ব ার
তর ক্ষিত
হেত পাের।

েড্রন ু র জনয্ টাইট করার টকর্
1.0 Nm (0.10 kgf-m, 0.74 lbf-ft)

• িরজাভর্য়ােরর ে ক ু ইড একিট িনিদর্

ে ক

40 60 80
km/h
20
100
120

•

77PH089

ফু েয়ল িফ ারিট একিট ওয়াটার েসিডেম র িহসােবও
কাজ কের।

চু র েছঁ ড়া কাপড় রাখুন।

ত তরল কেম যাওয়া মােন ে ক বয্ব ায়
িলক আেছ যা অিবলে
আপনার মা িত
সুজিু ক কমািশর্ য়াল িডলারেক িদেয় পরীক্ষা
করােত হেব।

• মা িতর েজনুইন ে ক

77PM706

অনুযায়ী জল

1) ফু েয়ল িফ ার েড্রন নেজেলর নীেচ একিট পা

মা ার
নীেচ েনেম েগেল, ইন ুেম
পয্ােনেল ে ক
ওয়ািনর্ ং আেলািট “ েল উঠেব” (ইি ন অবশয্ই
চালু থাকেত হেব এবং পািকর্ং ে ক লাগােনা
থাকেব না)। আেলা
েল উঠেল অিবলে
আপনার মা িত সুজিু ক কমািশর্ য়াল িডলারেক
ে ক বয্ব া পরীক্ষা করেত বলুন।

উদাহরণ

(1)

িনিদর্ সময় অ র রক্ষণােবক্ষণ িনঘর্
েফেল িদন। জল েফলার জনয্:

সাবধান

3) জল েবিরেয় যাওয়ার পর িডেজল েতল েবিরেয়

বা

ইন ু েম পয্ােনেল িরজাভর্ য়ার েদেখ ে ক ু ইেডর র
যাচাই ক ন। ে ক ু ইেডর িরজাভর্ য়ার যাচাই করার
জনয্ ি য়ািরং ইেলর ডানিদেক থাকা ঢাকনািট খুেল
েফলুন। েদখুন তরেলর
র "MAX" এবং "MIN"
দােগর মেধ্য আেছ। ে ক ু ইেডর র "MIN"-এর
কােছ থাকেল মা িত েজনুইন ে ক ু ইড "MAX" র
পযর্ ঢালুন।

ু ইড ছাড়া অনয্
েকানও তরল বয্বহার করেবন না। উ ার করা
ু ইড বা েয ু ইড একিট পুরেনা ও েখালা পাে
রাখা হেয়েছ তা বয্বহার করেবন না। ে ক
ু ইড িরজাভর্য়াের অনয্ েকানও কণা বা তরল
না রাখা জ ির।

সতকর্তা
ে ক ু ইড আপনার েচােখর এবং রং করা
জায়গার ক্ষিত করেত পাের। িরজাভর্য়ার ভরার
সময় সতকর্ থাকেবন।
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উদাহরণ

সাবধান
• েবিশ ওজন চািপেয় গািড়িট চালােল, ে ক কের
গািড় থামােনার দূর েবিশ হেত পাের এবং
েপডেলর উপর েবিশ চাপ িদেত হেত পাের।

টীকা:
ে ক েপডাল এবং সামেনর পয্ােনেলর মেধ্য দূর
মাপার সমেয়, আপনার মােপর মেধ্য পােপাশ বা
সামেনর পয্ােনেলর উপেরর রবার অবশয্ই ধরেবন না।

সাবধান
ে ক ু ইড িগেল েফলেল ক্ষিতকারক বা মারাত্মক,
এবং েক বা েচােখ লাগেল অিন কর। িগেল
েফলেল বিম করেবন না। অিবলে একিট িবষ
িনয় ণ েকে ্ র বা একজন িচিকৎেকর সােথ েদখা
ক ন। ে ক ু ইড েচােখ লাগেল, েচােখ জেলর
ঝাপটা িদন এবং িচিকৎসা করান। নাড়াচাড়া
করার পের ভাল কের হাত ধুেয় েনেবন। বণ
জীবজ র জনয্ িবষাক্ত হেত পাের। বা া এবং
জীবজন্ত্তু র নাগােলর বাইের রাখেবন।

টীকা:
িড ে ক িলর েক্ষে , ে ক পয্াড িল ক্ষেয় যাওয়ার
সােথ সােথ ু ইেডর মা া ক্রমশ কেম যােব তয্াশা
করা েযেত পাের।

ে ক েপডল

ে ক েঠলার সমেয়
ে র মত অনুভূিত ছাড়া িঠক
উ তায় ে ক েপডল থামেছ কী না যাচাই ক ন। না
হেল আপনার মা িত সুজিু ক কমািশর্য়াল িডলারেক িদেয়
ে ক বয্ব া পরীক্ষা করান। ে ক েপডেলর িঠক
উ তায় আপনার সে হ থাকেল িন িলিখত িল যাচাই
ক ন:

54G108S

েপডেলর সােথ েমেঝর কােপর্েটর নূ্যনতম
বয্বধান থাকা উিচত “a”:
েপ ল এবং বাই-ফুেয়ল ইি ন মেডল-এর
জনয্

উদাহরণ
77PM07013

150 mm (6 in.)

ডেজল ইি ন মেডল-এর জনয্

180 mm (7.1 in.)

ইি ন চালু থাকা অব ায়, ে ক েপডল এবং সামেনর
পয্ােনেলর মেধ্য দূর মাপুন যখন েপডলিট ায় 30
েকিজ (66 পাউ ) ওজন িদেয় নীেচ েঠলা হেয়েছ।
েয়াজনীয় নূ্যনতম দূর
হল েযমন িনিদর্
করা
হেয়েছ। আপনার গািড়র ে ক বয্ব া েযেহতু িনেজ
েথেক অয্াডজা
হয় তাই েপডল অয্াডজা
করার
দরকার েনই।
েপডল এবং সামেনর পয্ােনেলর দূর যিদ েয়াজনীয়
নূ্যনতম দূরে র েথেক কম হয়, তাহেল আপনার
মা িত সুজিু ক কমািশর্য়াল িডলারেক িদেয় আপনার
গািড় পরীক্ষা করান।

সাবধান
আপনার গািড়র ে ক বয্ব ায় আপিন িন িলিখত
েকানও সমসয্ার স ুখীন হেয় থাকেল অিবলে
আপনার মা িত সুজিু ক কমািশর্ য়াল িডলারেক
িদেয় গািড়িট পরীক্ষা করান।
• িঠক মত ে ক করেছ না
• অসমান ে ক করেছ (সব চাকা সমানভােব
ে ক হেছ না)।
• েপডল অেনক নীচু পযর্ েঠলেত হে
• ে ক টানেছ
• অতয্িধক আওয়াজ
• েপডল ওঠানামা করেছ (েপডল নীেচ েঠলেল
কাঁেপ।)
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পািকর্ং ে ক
20 kgf
(44 lbf)

সাবধান
উদাহরণ

• গািড়েত েবিশ ওজন চাপােনা থাকেল পািকর্ং
ে ক কাযর্ কর নাও হেত পাের। গািড়িট দাঁড়
কিরেয় র়াখার জনয্ বাড়িত চক বয্বহার
ক ন।

এবং বাঁিদেক ঘুিরেয় একিট েখালা জায়গায়
গিতেত চল অব ায়। ে র দূর িনিদর্ করেণর
হেল বা আপনার েচােখ অনয্ েকানও ভু ল ধরা
আপনার মা িত সুজিু ক কমািশর্য়াল িডলারেক
গািড় অবশয্ই পরীক্ষা করােত হেব।

েপলার শয্া
জেয়

ি য়ািরং

ম র
বাইের
পড়েল
িদেয়

এবং ইউিনভাসর্ াল

সামেন

উদাহরণ
77PM702

উদাহরণ

যর্ ােচট টু েথর িনিদর্ করণ “িব”:
7ম – 9ম দাঁত
িলভার টানার বল (1):
200 N (20 kgf, 44 lbf)
পািকর্ ং ে কিটর অয্াডজা েম
িঠক আেছ যাচাই
করার জনয্ যর্ােচেট কতবার িক্লক শ হে
ণুন ধীের
ধীের পািকর্ ং ে ক িলভার েশষ পযর্ায় পযর্ টানার
সমেয়। পািকর্ ং ে েকর িলভার িনিদর্
যর্ােচট িটেথর
মেধ্য েথেম যাওয়া উিচত এবং িপছেনর চাকা িল
অনড় অব ায় থাকা উিচত। পািকর্ ং ে ক যথাযথভােব
অয্াডজা করা না থাকেল বা িলভার পুেরাপুির ছাড়ার
পের ে ক িল য্াগ করেল, আপনার মা িত সুজিু ক
কমািশর্য়াল িডলারেক িদেয় পািকর্ ং ে ক পরীক্ষা করান
এবং/অথবা অয্াডজা করান।

“c”

(1)
77PH042

ি য়ািরং ইল ে “C”:
0 – 30 mm (0.0 – 1.2 in.)
মাঝখান েথেক ি য়ািরং ইল
ধীের ধীের ঘুিরেয় ি য়ািরং
এবং সামানয্ বাধা অনুভব না
ে িনিদর্ মােনর মেধ্য থাকা

(2)
77PM703

বাঁিদেক েথেক ডানিদেক
ইেলর ে যাচাই ক ন
করা পযর্ দূর মাপুন।
উিচত।

ি য়ািরং
ইল অনায়ােস এবং মসৃণভােব েকানও
ঝাঁকুিন ছাড়া ঘুরেছ যাচাই ক ন পুেরাপুির ডানিদেক
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িপছেন

টায়ােরর িনরীক্ষণ

টায়ার

উদাহরণ

আপনার গািড়র টায়ার িল মােস অ ত একবার পরীক্ষা
ক ন িন িলিখত যাচাই িলর মাধয্েম:

উদাহরণ

1) একিট টায়ার েপ্রসার গজ িদেয় হাওয়ার পিরমাণ
মাপুন। েয়াজন হেল হাওয়ার পিরমাণ অয্াডজা
ক ন। বাড়িত টায়ারিটও যাচাই করেত ভু লেবনা
না।

(1)

সাবধান

(2)

• টায়ার িল ঠা া থাকার সমেয় হাওয়া মাপা
77PM704

সািভর্ স িনঘর্
অনুযায়ী
েপলার শয্া
ইউিনভাসর্াল
জেয়ে র (1) (সামেনর ও িপছেনর িদক) লুি েক
ক ন।
েপলার শয্া
ইউিনভাসর্াল জেয়
লুি েক
করার
জনয্ আপনােক িগ্রজ ব ুক (2) এবং অনুেমািদত িগ্রজ
এনএলিজআই েগ্রড 2 বয্বহার করেত হেব।

77PM705

আপনার গািড়র সামেনর এবং িপছেনর টায়ােরর হাওয়া
ভরার িনিদর্ করণ টায়ার ইনফরেমশন েলেবল-এ
তািলকাভু ক্ত আেছ। সামেনর এবং িপছেনর টায়াের
িনিদর্ পিরমাণ হাওয়া থাকা উিচত।
মেন রাখেবন বাড়িত টায়ারিটর েক্ষে এই মান েযাজয্
নয়, যিদ থােক।

উিচত না হেল আপিন িনভুর্ ল মাপ নাও েপেত
পােরন।
• ক্রমশ টায়াের হাওয়া ভরার সমেয় মােঝমােঝ
হাওয়ার পিরমাণ যাচাই ক ন, যতক্ষণ না
িনিদর্ পিরমাণ ভরা হয়।

• টায়াের কখনও কম বা েবিশ হাওয়া ভরেবন
না।

• কম

হাওয়া থাকেল চালােনার সমেয়
অ াভািবক লক্ষণ েদখা িদেত পাের অথবা িরম
টায়ার িবেডর উপর সের েযেত পাের, যার
ফেল একিট দুঘর্টনা ঘটেত পাের অথবা টায়ার
বা িরেমর ক্ষিত হেত পাের।
• েবিশ হাওয়া ভরেল টায়ার েফেট েযেত পাের,
যার ফেল বয্িক্তগত জখম হেত পাের। েবিশ
হাওয়া ভরা থাকেল গািড় চালােনার সমেয়
অ াভািবক লক্ষণ েদখা িদেত পাের যার দ ন
একিট দুঘর্টনা ঘটেত পাের।

7-22

77PH0-74E

িনরীক্ষণ ও রক্ষণােবক্ষণ

িব ি

সতকর্তা

উদাহরণ

রা ার েদওয়ােল ধাক্কা লাগেল এবং পাথেরর উপর
িদেয় গািড় চালােল টায়ার িলর ক্ষিত হেত পাের
এবং েস িলর ভারসাময্ ন হেত পাের। আপনার
মা িত সুজিু ক কমািশর্ য়াল িডলারেক িদেয়
অবশয্ই মােঝমেধ্য টায়ার ও চাকার ভারসাময্
পরীক্ষা করােবন।

(1)

(2)

4)

ইল নাট আলগা আেছ কী না েদখুন।

5) টায়াের েকানও েপেরক, পাথর বা অনয্ িজিনস

আলাদা মােপর টায়ার িদেয় আিদ ট়ায়ার িল
বদলােল ি েডািমটার বা ওেডািমটােরর
িরিডং িল ভু ল হেত পাের। আিদ টায়ার িলর
জায়গায় অনয্ মােপর টায়ার েকনার আেগ
আপনার মা িত সুজিু ক কমািশর্ য়াল িডলােরর
পরামশর্ িনন।

টায়ােরর আবতর্ন

েলেগ েনই যাচাই ক ন।
52KM110

(1) িট্রড ক্ষেয় যাওয়ার সূচক
(2) ইি েকটর রাখার িচ
2) িট্রড

েভর গভীরতা 1.6 িমিম (0.06 ইি )
-এর েবিশ আেছ যাচাই ক ন। আপনার যাচাই
করার সুিবধার জনয্ টায়ার িলর
েভ েমাে ডইন িট্রড ক্ষেয় যাওয়ার ইি েকটর আেছ।
ইি েকটর িল যখন িট্রেডর গােয় েদখা যায় তখন
িট্রেডর বািক গভীরতা হল 1.6 িমিম (0.06
ইি ) বা তার েথেক কম তাই টায়ারিট পাে
েফলা উিচত।
3) অ াভািবক ক্ষয়, ফাটল এবং ক্ষিত পরীক্ষা ক ন।
ফাটল বা অনয্ ক্ষিত থাকা টায়ার িল পাে েফলা
উিচত। েকানও টায়াের অ াভািবক ক্ষয় েদখা েগেল
আপনার মা িত সুজিু ক কমািশর্য়াল িডলারেক িদেয়
েসটা পরীক্ষা করান।*

সাবধান

5-T±ç³içö³f³f AçfYá²c

4-T±ç³içö³f³f AçfYá²c

• আপনার গািড়র সব িল টায়ার একই ধরেনর
এবং মােপর। সিঠক ি য়ািরং এবং গািড়
চালােনা িনি ত করার জনয্ এটা জ ির।
আপনার গািড়র চারিট চাকায় আলাদা মােপর
বা ধরেনর টায়ার কখনও লাগােবন না।
ধুমা মা িত সুজিু ক অনুেমািদত মাপ ও
ধরেনর টায়ার অথবা অনু প িবক সর াম
বয্বহার করা উিচত আপনার গািড়র জনয্।
• আপনার গািড়েত েয চাকা এবং টায়ার
লাগােনা আেছ েস িল েখালা বাজােরর টায়ার
বা চাকা িদেয় পা ােল আপনার গািড়র
ি য়ািরং ও চালােনার েক্ষে পযর্ া পিরবতর্ ন
হেত পাের।
• সুতরাং আপনার গািড়র জনয্ মা িত সুজিু ক
অনুেমািদত বা তার সমতু লয্ চাকা বা টায়ার
বয্বহার ক ন।

উদাহরণ
80JK7001

আপনার টায়ােরর অসমান ক্ষেয় যাওয়া এড়ােনার জনয্
এবং টায়ােরর েময়াদ বাড়ােনার জনয্, উদাহরণ
অনুযায়ী টায়ার িল ঘুিরেয় লাগান। িত 10000 িকিম
অ র টায়ার িল অনয্ চাকায় লাগােনা উিচত।
আবতর্ েনর পের, আপনার গািড়র টায়ার ইনফরেমশন
েলেবেল উে িখত িনিদ করণ অনুযায়ী সামেনর এবং
িপছেনর টায়ােরর হাওয়া িঠক ক ন।
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চাকা বয্ালা

করা

মসৃণ রা ায় গািড় অ াভািবকভােব কাঁপেল, অনুেমািদত
মা িত সুজিু ক কমািশর্য়াল কারখানায় চাকা বয্ালা
করান।

চাকার অয্ালাইনেম

টায়ার অ াভািবকভােব ক্ষেয় েগেল বা একিদেক টানেল,
অনুেমািদত
মা িত সুজিু ক কমািশর্য়াল কারখানায়
চাকার অয্ালাইনেম
করান।

সাবধান

উদাহরণ

যিদ বয্াটািরর েলেভল সবর্ িনম্‚ সীমার (2) িনেচ
েনেম যাওয়ার পেরও বয্বহার করা হয়, তেব
েসেক্ষে বয্াটািরর আয়ু কেম যাওয়া, বাইেরর
অংশ গরম হেয় যাওয়া বা বয্াটাির েথেক
হাইেড্রােজন গয্াস েবিরেয় িবে ারণ এর ঘটনাও
ঘটেত পাের। তাই, িন সীমায় (2) েলেভল েনেম
যাওয়া বয্াটাির কখেনাই বয্বহার করা উিচত
নয়।

(1)
(2)

বয্াটাির
সাবধান
• বয্াটাির িল দহনেযাগয্ হাইেড্রােজন গয্াস
উৎপ কের। বয্াটািরর কােছ অি িশখা বা
ু িল রাখেবন না রাখেল একিট িবে ারণ
হেত পাের।
• বয্াটাির পরীক্ষা বা সািভর্স করার সমেয়,
েনেগিটভ তার খুেল রাখেবন। শটর্ সািকর্ট
এড়ােনার জনয্ একসােথ েকানও ধাতু র িজিনস
বয্াটাির েপা এবং গািড়র সােথ লাগােবন না।
• িনেজর অিন এড়ােনার জনয্ অথবা আপনার
গািড় বা বয্াটািরর ক্ষিত এড়ােনার জনয্ এই
পুি কার “ইমােজর্ি সািভর্স” অধয্ােয় উে িখত
জা
ািটর্ং িনেদর্ শ িল অনুসরণ ক ন যিদ
আপনার গািড়েক জা
াটর্ করােত হয়।

54GM701

রক্ষণােবক্ষণ-মুক্ত বয্াটািরর (ঢাকনাহীন ধরেনর), জনয্
আপনােক জল ঢালেত হেব না। সনাতন ধরেনর
বয্াটািরেত জল ভরার ঢাকনা থােক, বয্াটািরর বেণর
মা া সবর্দা অবশয্ই উপেরর দাগ (1) এবং নীেচর
দাগ (2) -এর মেধ্য রাখেত হেব। িনিদর্
সময়
অ র আপনার বয্াটাির, বয্াটাির টািমর্নােলর েকস, এবং
বয্াটাির ধের রাখার য্ােকট যাচাই করা উিচত ক্ষিত
বা ক্ষেয়র জনয্। জেলর সােথ অয্ােমািনয়া বা েবিকং
েসাডা িমিশেয় শক্ত বু শ িদেয় ক্ষয় পির ার কের
েফলুন। ক্ষয় তু েল েফলার পের পির ার জল িদেয় ধুেয়
েফলুন।
আপনার গািড় যিদ একমাস বা তার েবিশ সময় না
চালােনা হয়, তাহেল বয্াটািরর েনেগিটভ টািমর্নাল েথেক
তার খুেল িদন যােত বয্াটাির িডসচাজর্ না হেয় যায়।

িব ি
বয্াটািরেত তরেলর পিরমান যিদ ঊধবর্ সীমা (1)
েপিরেয় েবিশ ঢালা হেয় যায়, েসেক্ষে গািড়
চালােনার সময় ঝাঁকুিনেত তরল িলক হেয়
েবিরেয় আসেত পাের বা বয্াটাির চাজর্ করার
সময় িকছু েক্ষে ওই তরল ে ্ র কের বাইের
েবেরােত পাের। এর ফেল বয্াটািরর আেশপােশর
য াংেশর ক্ষিত হেত পাের। যিদ বয্াটািরর তরল
েকােনাভােব উপেচ পেড়, তা তখনই জল িদেয়
পির ার কের েফলা দরকার। ঊধবর্ সীমার (1)
েপিরেয় বয্াটািরেত তরল ভরা উিচত নয়।

টীকা:
বয্াটাির বয্বহােরর সােথ সােথ বয্াটািরর তরল েশষ
হেত থােক। যিদ তরেলর সীমা ঊধবর্সীমােরখা (1) ও
িন সীমােরখার (2) মেধ্য থােক তেব িডি
ওয়াটার বা পিরেশািধত জল েযাগ করেত হেব
ঊধবর্সীমােরখা (1) পযর্ ।
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িফউজ

ইি েনর জায়গায় থাকা িফউজ িল

েমইন িফউজ/ াইমাির িফউজ/ িরেল

আপনার গািড়েত িতন রকেমর িফউজ আেছ, যার
বণর্না হল িন প:

িফউিজএবল িল
িফউজ

ওয়য্ার অয্া

েমইন িফউজ বয্াটাির েথেক সরাসির কাের

েমইন
েনয়।

(1)

াইমাির িফউজ

(2)

(3) (4)

(5) (6) (7) (8)

এই িফউজ িল েমইন িফউজ এবং একক িফউজ িলর
মেধ্য থােক এবং এই িল ৈবদু্যিতক সর ােমর জনয্
থােক।

(14)

(9)

(10) (11) (12) (13)

এই িফউজ িল আলাদা আলাদা ৈবদু্যিতক সািকর্ েটর
জনয্।
একিট িফউজ েখালার জনয্, িফউজ পুলার
বয্বহার ক ন েযটা িরেল বেক্স েদওয়া আেছ।

77PH076

(1)

(18)

(19)
(20)

(16)
(17)

(1)

77PH077

উদাহরণ
77PM07012

–

(2)

–

(3)

–

(4)

–

(5)

20A

(6)

30A

FI (ফু েয়ল ইনেজক্টর) (বাই-ফু েয়ল)

(7)

30A

ST ( ািটর্ং েমাটর)

(8)

15A

হনর্/হয্াজাডর্

(9)

70A

ALT (অ ারেনটর)

(10)

20A

ে া

াগ (ডেজল)

(11)

20A

ে া

াগ 2 (ডেজল)

(12)

40A

বয্াটাির

(13)

40A

IGN (ইগিনশন সুইচ)

(14)

30A

RDTR (েরিডেয়টর ফয্ান)

(15)

–

(16)

–

খািল (ডেজল)

(17)

–

খািল (ডেজল)

(18)

–

ফু েয়ল ইনেজক্টর েমইন িরেল(ডেজল)

(19)

15A

FI2 (ফু েয়ল ইনেজকক্টর 2) (ডেজল)

(20)

20A

INJ DRV (ইনেজকক্টর াইভার)
(ডেজল)

(21)

7.5A

(15)

ইি িভজুয়াল িফউজ

ST ( ািটর্ং েমাটর িরেল)(ডেজল)

(1)

িসএনিজ ভালভ িরেল (বাই-ফু েয়ল)
RDTR (েরিডেয়টর ফয্ান িরেল)
ে া 2 (ে া

াগ 2 িরেল) (ডেজল)

ফু েয়ল পা

িরেল(বাই-ফু েয়ল)

F/P (ফু েয়ল পা
F/P (ফু েয়ল পা
F/P (ফু েয়ল পা

িরেল) (ডেজল)
িরেল) (বাই-ফু েয়ল)
) (ডেজল)

িসএনিজ ভালভ (বাই-ফু েয়ল)

ে া

াগ িরেল (ডেজল)

জালািন ইে কশন িরেল(বাই-ফু েয়ল)

িসএনিজ
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েমইন িফউজ, াইমাির
িফউজ এবং িকছু একক
িফউজ ইি েনর জায়গায় লাগােনা আেছ। েমইন িফউজ
উেড় েগেল, েকানও ৈবদু্যিতক উপরকরণ কাজ করেব
না। াইমাির িফউজ উেড় েগেল, পা া েলাড
েপর
েকানও ৈবদু্যিতক উপকরণ কাজ করেব না। েমইন
িফউজ,
াইমাির িফউজ বা একিট একক িফউজ
বদলােত হেল একিট আসল মা িত িফউজ বয্বহার
করেবন। িফউজ েবর করার জনয্ িরেল বেক্স েদওয়া
িফউজ পুলার (1) বয্বহার ক ন।

সাবধান
ধান বা মুখয্ িফউজ উেড় েগেল আপনার গািড়িট
একিট অনুেমািদত মা িত সুজিু ক কমািশর্য়াল
কারখানায় অবশয্ই যাচাই কিরেয় েনেবন। সবর্দা
পা ােনার জনয্ মা িতর আসল িফউজ বয্বহার
ক ন। কখনও একিট িবক বয্বহার করেবন না
েযমন একিট তার, সামিয়ক েমরামেতর জনয্
করেলও বয্াপক ৈবদু্যিতক ক্ষিত হেত পাের এবং
আ ন েলেগ েযেত পাের।

ডয্াশেবােডর্র নীেচ থাকা িফউজ িল
উদাহরণ

টীকা:
িফউজ বেক্স সবসময় বাড়িত িফউজ এবং িফউজ
পুলার অবশয্ই থাকেত হেব।

উদাহরণ

70A

77PH048

èU±K² AçöQ²

(1) (2)

(3) (4) (5)

(6)

Dö´V² óMöQ²
(7) (8) (9) (10)

(11)

60G111

77PH049
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েমইন িফউজ/ াইমাির িফউজ
(1)

10A

(2)

10A

েহডলাইট (বাঁ িদেকর)

10A

েটইল লাইট

(4)

10A

প লাইট

(5)

15A

েরিডও/েডাম

(6)

10A

ST SIG

(7)

10A

িমটার

10A

ইগিনশন (বাই-ফু েয়ল)

(9)

10A

বয্াক-আপ লাইট

15A

ওয়াইপার

15A

সতকর্তা
• আেলার বা

èU±K² AçöQ²

Dö´V² óMöQ²
65D046

IG1 ইগিনশন (ডেজল)

(10)
(11)

পা ােনা

েহডলাইট (ডান িদেকর)

(3)

(8)

বা

উদাহরণ

আনুষি ক

িফউজ বক্সিট ডয্াশেবােডর্র নীেচ আেছ।

সাবধান
সবসময় একিট উেড় যাওয়া িফউেজর জায়গায়
সিঠক অয্াি য়ােরর িফউজ লাগােবন। একিট
উেড় যাওয়া িফউেজর জায়গায় কখনও েকানও
িবক বয্বহার করেবন না েযমন অয্ালুিমিনয়াম
ফেয়ল বা তার। আপিন একিট নতু ন িফউজ
লাগােনার পের েসটা যিদ অ সমেয়র মেধ্য
উেড় যায়, তাহেল আপনার বড় রকেমর
ৈবদু্যিতক সমসয্া আেছ। অিবলে
আপনার
গািড়িট আপনার অনুেমািদত মা িত সুজিু ক
কমািশর্ য়াল কারখানায় েদখান।

িল েনবােনার িঠক পের আপনার
আ ল
ু েপাড়ােনার মত গরম থাকেত পাের।
হয্ােলােজন েহডলাইট বা িলর েক্ষে এমনই
হয়। বা িল যেথ
ঠা া হওয়ার পের
পা ান।
• েহডলাইট বা িলেত চাপযুক্ত হয্ােলােজন
গয্াস ভরা থােক। েস িল েফেট েযেত পাের
এবং েস িলেত ধাক্কা লাগেল বা েস িল পেড়
েগেল আপনােক আহত করেত পাের। সাবধােন
এই িল নাড়াচাড়া করেবন।

িব ি
হয্ােলােজন বা িল েল থাকার সমেয় আপনার
েকর েতল েলেগ েবিশ গরম হেয় েফেট েযেত
পাের। একিট পির ার কাপড় িদেয় নতু ন বা
ধ ন।

িব ি
ঘনঘন বা পা ােনা মােন ৈবদু্যিতক বয্ব ার
পরীক্ষা করা দরকার। আপনার অনুেমািদত
মা িত সুজিু ক কমািশর্ য়াল কারখানায় এই
কাজিট করােনা উিচত।
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টীকা:
বৃি র সময় বা পের অথবা গািড় েধাওয়ার পের
বাইেরর আেলার েলে র (েহডলাইট, িপছেনর সমাহার
আেলা ইতয্ািদ) উপর বা
জমেতও পাের। এটা একটা
াকৃ িতক ঘটনা যা িভতেরর বািত এবং বাইেরর
তাপমা ার মেধ্যর পাথর্েক্যর কারেণ ঘেট থােক।
েলে র উপেরর অ ায়ী বা
েকােনা
িট নয় এবং
এটা যান চালােনার সময় েকানরকেমর অ া ে ্ যর
কারণ ঘটােব না।
বা
পির ার হেয় যােব যখন পিরেবেশর অব া বদেল
েরৗ ?
ল হেব বা যখন েহডলয্া িটেক জািলেয় েরেখ
েদওয়া হেব। তেব, যিদ বািতর িভতের জল চু ঁ ইেয়
েবেরায়, তাহেল আপনার অনুেমািদত মা িত সুজিু ক
কারখানার সােথ েযাগােযাগ ক ন।

েহডলাইট

সামেনর টানর্ িসগনয্াল লাইট
সামেনর পিজশন লাইট

(4)

(3)

েযেহতু িবেশষ প িতর েয়াজন আেছ তাই আমরা
আপনােক বা বদলােনার জনয্ আপনার অনুেমািদত
মা িত সুজিু ক কমািশর্য়াল কারখানায় আপনার গািড়
িনেয় যাওয়ার পরামশর্ িদই।

িপছেনর কি েনশন লাইটO
উদাহরণ

(1)

2) কাপলার খুেল েফলুন (3)। িসিলং রবার সিরেয়

িনন (4)।

উদাহরণ

উদাহরণ

(6)

(5)

উদাহরণ

(1)

(2)

77PH055

1)

(1)

(2)

77PH051

ু িল (1) খুেল েফলুন এবং ঢাকনািট (2) খুেল
েফলুন।

(1)

77PH052
77PH050

1)

ু িল (1) খুেল েফলুন এবং এয়ার ইনেলট
বাক্সিট (2) খুেল েফলুন

3) িরেটইিনং ি

্ রং (5) সামেনর িদেক েঠেল ক
েথেক েবর কের িনন। তারপের বা িট (6) খুেল
েফলুন। েযই ক্রেম খুেলেছন তার িবপরীত ক্রেম
নতু ন বা িট লাগান।

(3)

(4)

(5)

উদাহরণ
77PH056
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1)
উদাহরণ

ু িল (1) খুেল েফলুন এবং ঢাকনািট (2) খুেল
েফলুন।

ওয়াইপার ে ড
উদাহরণ

উদাহরণ

(3)

(3) / (4) / (5)

(6)
(7)

(4)
76MH0A123

(5)

(6) খুেল েফলা
(7) লাগােনা
2) টানর্ িসগনয্াল লাইট (3), েটইল/ে ক লাইট (4)

অথবা িরভািসর্ং লাইট (5) -এর বা এবং বা
েহা ার েখালার জনয্ বা িট েঠেল ঘিড়র কাঁটার
উে ািদেক েঘারান। নতু ন বা
লাগােনার জনয্
েঠেল ঘিড়র কাঁটার িদেক ঘুিরেয় িদন।

লাইেস

ে েটর লাইট
(1)

77PH063

(4) খুেল েফলা
(5) লাগােনা

77PM07028

2) লাইেস

ে ট লাইেটর বা েখালা এবং লাগােনার
জনয্ (3) বা েটেন েবর ক ন বা েঠেল লািগেয়
িদন।

িভতেরর লাইট

েল
েখালার জনয্ একিট চয্া া ু
াইভাের নরম
কাপড় েপঁিচেয় খুলুন েযমন েদখােনা হেয়েছ। লাগােনার
জনয্ ধু েঠেল িদন।

(1)

উদাহরণ

উদাহরণ

(2)

77PH066

ওয়াইপার ে ড িল মুচমুেচ বা ক্ষিতগ্র হেয় েগেল বা
েমাছার সমেয় আওয়াজ করেল, েস িল পাে িদন।
নতু ন ওয়াইপার ে ড লাগােনার জনয্ নীেচর প িত
অনুসরণ ক ন।

িব ি
জানলায় আঁচড় লাগা বা েভে যাওয়া এড়ােনার
জনয্, ওয়াইপার ে ড পা ােনার সমেয়
ওয়াইপােরর ডা া েযন জানলায় ধাক্কা না মাের।

77PH057
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টীকা:
িকছু ওয়াইপার ে ড এখােন বিণর্ত ওয়াইপার িলর
েথেক আলাদা হেত পাের যা িনভর্ র কের গািড়র
িনিদর্ করেণর উপর। েতমন হেল, যথাযথ বদলােনার
প িতর জনয্ আপনার অনুেমািদত মা িত সুজিু ক
কমািশর্য়াল কারখানার পরামশর্ িনন।

েখালা

উদাহরণ

উদাহরণ

(2)

উই িশে র ওয়াইপার িলর জনয্:
উদাহরণ

(1)

উদাহরণ

60A260

লাগােনা
উদাহরণ

(2)

(1)

70G119

1) ওয়াইপােরর

থাকুন।

ডা ািট উই িশল েথেক দূের ধের

(1)
(1)
54G130

2) তালা (1) িটপুন ওয়াইপােরর ডা ার (2) িদেক

এবং ডা া েথেক ওয়াইপােরর কাঠােমা খুেল েফলুন
েযমন েদখােনা হেয়েছ।
3) ওয়াইপার ে েডর তালার িদকিট খুেল েফলুন এবং
ে ডিট েটেন েবর কের আনুন েযমন েদখােনা
হেয়েছ।

54G132

(1) তালা লাগা িদক
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উদাহরণ

উই িশ ওয়াশার ু ইড/েধায়ার
তরল (লাগােনা থাকেল)

উদাহরণ

উদাহরণ

(3)

(A)
(3)

(B)
(3)

68PH00754

(3) িরেটইনার
4) নতু ন ে ডিট দুইিট ধাতু র িরেটইনার ছাড়া েদওয়া

হেল পুরেনা ে ড েথেক েস িল খুেল নতু নিটেত
লািগেয় িদন।
উদাহরণ

(3)

60MH072

(এ) উপের
(িব) নীেচ

টীকা:
ধাতু র িরেটইনার (3) লাগােনার সমেয় ধাতু র
িরেটইনার িল অবশয্ই উি িখত ছিবেত েদখােনা িদশায়
রাখেবন।
77PM07027

5) েখালার

(3)

িবপরীত ক্রেম নতু ন ে ড িল লাগান,
তালা লাগেনার িদকিট ওয়াইপােরর ডা ার িদেক
েরেখ।
ে েড যথাযথভােব সব িল
ক েলেগ যাওয়া
িনি ত ক ন। ে েডর িদকিট জায়গামত আটেক
িদন।
6) ওয়াইপােরর কাঠােমা ডা ার সােথ লাগান, লক
িলভারিট ডা ার সােথ িঠকমত েলেগ যাওয়া
িনি ত ক ন।

টয্াে ওয়াশার ু ইড আেছ েদেখ িনন। েয়াজন হেল
ভের িনন। ভাল জােতর উই িশ
ওয়াশার ু ইড
বয্বহার ক ন, েয়াজন অনুযায়ী জল েমশান।

60MH071
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সাবধান
উই িশ
ওয়াশার
আধাের
েরিডেয়টার
অয্াি িফ্রজ বয্বহার করেবন না। তা উই িশে
ে ্ র করেল দশর্ নপা া ভীষণ কেম যােব, এবং
আপনার গািড়র রংও খারাপ হেত পাের।

িব ি
ওয়াশার টয্া খািল থাকা অব ায় মটর চালােল
ক্ষিত হেত পাের।
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টায়ার বদলােনার হািতয়ার

(1) জয্াক

ইল েব্রস
(3) জয্াক হয্াে ল
(4)
য্ানার
(2)

উদাহরণ

বাড়িত টায়ারিট েবেডর নীেচ আেছ। বাড়িত টায়ারিট
েবর করার জনয্:
উদাহরণ

টায়ার বদলােনার হািতয়়ার িল চালেকর িসেটর িপছেন
রাখা আেছ।
জয্াক েবর করার জনয্, তার শয্াফট ঘিড়র কাঁটার
উে ািদেক ঘুিরেয় জয্াক য্ােকট েথেক েটেন েবর কের
িনন। জয্াক িঠকমত েরেখ েদওয়ার জনয্
য্ােকেট
বিসেয় শয্াফট ঘিড়র কাঁটার িদেক েঘারান যতক্ষণ না
জয্াকিট িঠকমত েলেগ যায়।

(1)

(1)

(3)

77PH099

1) বাড়িত টায়ােরর েহা ার

(2)

(4)

77PH202

ক নাট আলগা ক ন
(1)।
2) বাড়িত টায়ােরর েহা ার
ক খুেল েফলুন এবং
ধীের ধীের নীেচ নামান।
3) বাড়িত টায়ােরর েকে ্ র লাগােনা ু িট খুেল েফলুন
তারপের টায়ারিট েবর কের িনন।
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সাবধা ন
টায়ার বদলােনার হািতয়ার িল বয্বহার করার
পের, েস িল অবশয্ই সুরিক্ষত ভােব েরেখ েদেবন
নতু বা দুঘর্টনা ঘটেল েস িল জখম করেত পাের।

জয্ািকং িনেদর্ শসমূহ

উদাহরণ

উদাহরণ

×ØÚö\ö [ýgçÅ×VãEõ åHçÌ[ýçX
LîçEõ c÷îçã³Qö_ åaçLç EõÌ[ýÓX
×ØÚö\ö [ýgçÅ×VãEõ åHçÌ[ýçX A[ýe =\öÌ^ Ì[ýQö Töç_ç[ýµù EõÌ[ýÓX

সতকর্তা
জয্াক েকবল চাকা বদলােনার জনয্ বয্বহার করা
উিচত। জয্াক বয্বহার করার আেগ এই অধয্ােয়
জয্াকসংক্রা িনেদর্ শ িল পড়া জ ির।

77PH054

1) গািড় সমতল শক্ত জায়গায় বাখুন।

2) পািকর্ ং েব্রক দৃঢ়ভােব লাগান এবং িগয়ার িলভার

"R" (িরভাসর্) -এ রাখুন।

সাবধান
• গািড় জয্াক িদেয় ওঠােনার সময় িগয়ার
িলভার অবশয্ই "R" (িরভাসর্ ) -এ রাখেবন।
• িগয়ার িলভার "N" (িনউ াল)-এ েরেখ কখনও
জয্াক িদেয় গািড় ওঠােবন না। নতু বা, নড়বেড়
জয্াক একিট দুঘর্টনা ঘটােত পাের।

77PH802

উদাহরণ

3) আপনার গািড় যানবাহেনর কােছ থাকেল হয্াজাডর্

ওয়ািনং

য্াশার চািলেয় িদন।
তার উে ািদেক েকাণাকুিণ
সামেনর এবং িপছেনর চাকা আটেক রাখুন।
5) েযই চাকািট েতালা হে
তার কােছ বাড়িত চাকািট
রাখুন েযমন ছিবেত েদখােনা হেয়েছ যিদ জয্াক
িপছিলেয় যায় েসই জনয্।
4) েয চাকািট েতালা হে

54G253
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সামেনর িদেক জয্াক লাগােনার জায়গা
উদাহরণ

িপছন িদেক জয্াক লাগােনার জায়গা
উদাহরণ

6) জয্াকিট

খাড়া কের রাখুন এবং জয্াক হয্াে ল
ঘিড়র কাঁটার িদেক ঘুিরেয় জয্াক উপের ওঠান
যতক্ষণ না জয্ােকর েহড
ভ গািড়র নীেচ থাকা
জয্াক বাের েলেগ যায়। ছিব েদখুন।
7) টায়ার জিম েথেক না ওঠা অবিধ ধীের ধীের এবং
মসৃণভােব জয্াক ওঠােত থাকুন। েয়াজেনর েথেক
েবিশ গািড় উপের ওঠােবন না।

সাবধা ন
• সমতল শক্ত জিমেত চাকা বদলােনার জনয্ই
েকবল জয্াক বয্বহার করেবন।

• ঢালু জায়গায় কখনও জয্াক িদেয় গািড়
ওঠােবন না।
জয্ািকং পেয়
ছাড়া অনয্ েকাথাও
জয্াক লািগেয় কখনও গািড় ওঠােবন না েয
চাকািট বদলােত হেব তার কােছ(ছিবেত
েদখােনা হেয়েছ)।
• জয্াক িদেয় গািড় ওঠােনা থাকেল গািড়র নীেচ
কখনও ঢু কেবন না।
• গািড় জয্ােকর উপর থাকাকালীন কখনও
ইি ন চালােবন না এবং যা ীেদর কখনও
গািড়েত থাকেত েদেবন না।

• িনিদর্
77PH106

উদাহরণ

77PH084

77PS052
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গয্ােরজ জয্াক িদেয় গািড় ওঠােনা
• নীেচ েদখােনা েকানও একিট জায়গায় গয্ােরজ জয্াক

গয্ােরজ জয্ােকর জনয্ িপছেনর জয্ািকং পেয়
(2)

লাগান।

উদাহরণ

• ওঠােনা গািড় সবসময় জয্াক
রাখেবন (বািণিজ্যকভােব
েদখােনা জায়গা িলেত।

গয্ােরজ জয্ােকর জনয্

য্া
িদেয় ধের
পাওয়া যায়) নীেচ

জয্ািকং পেয়

জয্াক য্া (3) অথবা টু -কলম িলফেটর জনয্
লাগােনার জায়গা
উদাহরণ

(1)

উদাহরণ

77PS055 (2)

িব ি
• এগজ

পাইেপ কখনও গয্ােরজ জয্াক
লাগােবন না।
• িপছনিদেক লাগােনার জায়গায় জয্াক য্া
অথবা টু -কলাম িল
লাগেনার সমেয়,
েদখেবন আেশপােশর য াংশ িলর সােথ যােত
েলেগ না যায় েযমন পািকর্ং েকেবল বা ই ন
টয্াংেকর য্া ।

(2)
77PH101

টীকা:
অিতিরক্ত িববরেণর জনয্, অনুগ্রহ কের একিট
অনুেমািদত মা িত সুজিু ক কমািশর্য়াল িডলােরর সােথ
েযাগােযাগ ক ন।

(1)
77PH060
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চাকা বদলােনা

একিট চাকা বদলােনার জনয্ িন িলিখত প িত
বয্বহার ক ন:
1) গািড় েথেক সব যা ী এবং মালপ নািমেয় িদন।
2) গািড় েথেক জয্াক, হািতয়ার এবং বাড়িত চাকািট
েবর কের িনন।
3) চাকার নাট িল আলগা ক ন িক
খুেল েফলেবন
না।
4) জয্াক িদেয় গািড় ওঠান।
5) চাকার নাট এবং চাকা খুেল েফলুন।
6) নতু ন চাকা লাগােনার আেগ, একিট পির ার কাপড়
িদেয় চাকা এবং হােবর জায়গা েথেক কাদা বা
ধুেলা পির ার কের েফলুন। হাবিট সাবধােন
পির ার করেবন; গািড় চালােনার দ ন েসিট গরম
থাকেত পাের।
7) নতু ন চাকািট বসান এবং ইল নাট িল লাগান
েমাচার িদকটা চাকার িদেক েরেখ। িতিট নাট
হাত িদেয় যতটা স ব টাইট ক ন যতক্ষণ না
চাকািট হােবর উপর দৃঢ়ভােব বেস যায়।

উদাহরণ

জা

সাবধা ন

AçkMç K²³fµc

• বয্াটাির ঠা ায় জেম েগেছ মেন হেল কখনও

T±çBT± K²³fµc
•
•
54G116

চাকার নােটর জনয্ টাইট করার টকর্
100 Nm (10.2 kgf-m, 73.8 lbf-ft)

•

8) জয্াক নািমেয় িনন এবং নাট িল পুেরাপুির টাইট

কের িদন েকাণাকুিণ িদেক ের
েদখােনা হেয়েছ।

ািটর্ংেয়র িনেদর্ শসমূহ

িদেয় ছিবেত েযমন

•

সাবধা ন
আসল চাকার নাট িদেয় িনিদর্ টেকর্ টাইট ক ন
চাকা বদলােনার পর যত তাড়াতািড় স ব।
েবিঠক চাকার নাট বা অনুপযুক্তভােব টাইট করা
চাকার নাট আলগা হেয় েযেত পাের অথবা পেড়
েযেত পাের, যা েথেক দুঘর্টনা হেত পাের। আপনার
টকর্ ের‡ না থাকেল, অনুেমািদত মা িত সুজিু ক
কমািশর্ য়াল িডলারেক িদেয় চাকার নােটর টকর্
যাচাই করান।

•

আপনার গািড় জা
াটর্ করােনার েচ া
করেবন না। এই অব ায় বয্াটাির িল েফেট
েযেত পাের বা ফাটল ধরেত পাের জা
াটর্
করােনার েচ া করেল।
জা
তার িল লাগােনার সমেয়, আপনার
হাত এবং জা
তার িল অবশয্ই পুিল, েব ,
অথবা পাখার েথেক দূের রাখেবন।
বয্াটাির েথেক দহনেযাগয্ হাইেড্রােজন গয্াস
ৈতির হয়। বয্াটািরর কােছ অি িশখা এবং
ু িল রাখেবন না নতু বা একিট িবে ারণ
ঘটেত পাের। বয্াটািরর আেশপােশ কাজ করার
সমেয় কখনও ধূমপান করেবন না।
জা
ািটর্ংেয়র জনয্ আপিন েয বু ার
বয্টাির বয্বহার কেরন তা অনয্ একিট গািড়েত
বসােনা থাকেল, িনি ত করেবন গািড় িল
যােত এেক অপেরর সােথ শর্ না কের।
িবনা কারেণ, আপনার বয্াটা়ির বােরবাের
িডসচাজর্ হেয় েগেল, একিট অনুেমািদত মা িত
সুজিু ক কমািশর্ য়াল িডলার িদেয় আপনার
গািড়িট পরীক্ষা করান।
িনেজর অিন
অথবা আপনার গািড় বা
বয্াটািরর ক্ষিত এড়ােনার জনয্, নীেচ েদওয়া
জা
য্ািটর্ংেয়র িনেদর্ শ িল িনখুঁতভােব এবং
সিঠক ক্রেম অনুসরণ ক ন।
আপনার সে হ থাকেল, েযাগয্ সড়ক
পিরেষবােক ডাকুন।

8-5

77PH0-74E

আপৎকালীন পিরেষবা
3. ি তীয়

িব ি

উদাহরণ

েঠেল বা েটেন আপনার গািড় াটর্ ় করা উিচত
নয়। এইভােব াটর্ করেল কয্াটািলিটক
কনভাটর্ােরর িচর ায়ী ক্ষিত হেত পাের। দুবর্ল বা
অেকেজা বয্াটাির থাকা গািড় াটর্ করার জনয্
জা িলড িল বয্বহার ক ন।

আপনার গািড় জা
ািটর্ং করােনার
সমেয় িন িলিখত প িত বয্বহার ক ন:
1) আপনার গািড় জা

াটর্ করােনার জনয্
ধু
একিট 12-েভা
বয্াটাির বয্বহার ক ন। ভাল
12-েভা
বয্াটাির আপনার গািড়র কােছ রাখুন
যােত জা
িলড িল উভয় বয্াটািরেত েপৗঁছায়।
যখন অনয্ একিট গািড়েত লাগােনা বয্াটাির বয্বহার
করেবন, তখন গািড় িল যােত েলেগ না থােক
েদখেবন। উভয়় গািড়র পািকর্ ং েব্রক পুেরাপুির
লাগান।
2) িনরাপত্তার জনয্ দরকার ছাড়া (েযমন েহড লাইট
বা হয্াজাডর্ লাইট) গািড়র সব সর াম িনিবেয়
িদন।

জা
িলেডর একিট মুখ বু ার
বয্াটািরর েনেগিটভ (–) টািমর্নােল লাগান (2)।
4. েশষ কােনকশনিট একিট রং না করা ভারী
ধাতু র অংেশ লাগান (যথা বেস যাওয়া বয্াটাির
(1) গািড়িটর েডার লয্াচ াইকার (3)।

সাবধা ন
জা
িলড কখনও সরাসির িডসচাজর্ হওয়া
বয্াটািরর েনেগিটভ (–) টািমর্ নােল লাগােবন না,
তাহেল একিট িবে ারণ হেত পাের।

(3)

4

4) আপিন েয বু

ার বয্াটািরিট বয্বহার় করেছন েসিট
অনয্ একিট গািড়েত লাগােনা থাকেল, েসই
গািড়িটর ইি ন চালু ক ন। মাঝাির গিতেত ইি ন
চালান।
5) বেস যাওয়া বয্াটাির গািড়িটর ইি ন চালু ক ন।
6) জা
িলড িল আপিন েযই ক্রেম লািগেয়িছেলন
তার িঠক িবপরীত ক্রেম খুেল েফলুন।

1
(1)

3

2
(2)
77PS056

3) িন িলিখতভােব জা
1.

িলড লাগান:

থেম জা
িলেডর একিট িদক বেস যাওয়া
বয্াটািরর পেজিটভ (+) টািমর্নােল লাগান (1)।

2. অনয্

িদকিট বু ার
টািমর্নােল লাগান (2)।

বয্াটািরর

পেজিটভ (+)
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েটা করা (েটেন িনেয় যাওয়া)

আপনার গািড়িট েটেন িনেয় েযেত হেল, একিট
েপশাদার পিরেষবার সােথ েযাগােযাগ ক ন। আপনার
িডলার আপনােক িব ািরত েটািয়ং িনেদর্ শ িদেত পারেব।

িব ি
েটািয়ং করার সমেয় আপনার গািড়র ক্ষিত
এড়াবার জনয্, উপযুক্ত সর াম এবং েটািয়ং
প িত অবশয্ই বয্বহার করেত হেব।

2- ইল

াইভ (2 ড িড) ময্ানুয়াল া িমশন

ময্ানুয়াল া িমশন থাকা গািড় িল িন িলিখত েকানও
একিট প িতেত করেত হেব।
1) সামেনর

িদক েথেক, সামেনর চাকা িল উপের
ওঠােনা থাকেব এবং িপছেনর চাকা িল জিমেত
থাকেব। েটা করার আেগ অবশয্ই িগয়ার িনউ ােল
রাখেবন এবং পািকর্ ং েব্রক খুেল েদেবন।
2) িপছন িদক েথেক, িপছেনর চাকা ওঠােনা হেব এবং
সামেনর চাকা জিমর উপের থাকেব, অবশয্
ি য়ািরং এবং াইভেট্রন যিদ কাজ করার মত
অব ায় থােক। েটা করার পূেবর্, ি য়ািরং ইেলর
তালা অবশয্ই খুেল রাখেবন
(ইগিনশন চািব
"ACC" অব ােন থাকা উিচত), এবং ি য়ািরং
ইলিট একিট ক্লয্া
িদেয় আটেক রাখেত হেব
েযটা েটািয়ংেয়র জনয্ িবেশষভােব ৈতির করা
হেয়েছ।

িব ি
েটািয়ং করার সমেয় সামেনর চাকা িল েথেক েয
ধাক্কা আসেব তা সামলােনার জনয্ ি য়ািরং
কলাম যেথ মজবুত নয়। েটা করার আেগ সবর্ দা
ি য়ািরং ইেলর তালা খুেল রাখেবন।

াটর্ার কাজ না করেল

1) ইগিনশন সুইচিট েহডলাইট

ািলেয় "START"-এ
েঘারােনার েচ া ক ন বয্াটািরর অব া যাচাই
করার জনয্। েহডলাইট িলর আেলা খুব
কেম
েগেল বা িনেব েগেল, সাধারণত েবাঝায় বয্াটাির
েশষ হেয় েগেছ অথবা বয্াটাির টািমর্নােলর সােথ
তার িঠকমত েলেগ েনই। বয্াটাির িরচাজর্ ক ন
অথবা বয্াটািরর টািমর্নাল কনটয্াক্ট িঠক ক ন
েযমন েয়াজন হয়।

2) েহড

লাইেটর আেলা উ ল থাকেল, িফউজ িল
পরীক্ষা ক ন। াটর্ার কাজ না করার কারণ
েবাঝা না েগেল, বড়সর ৈবদু্যিতক সমসয্া হেত
পাের। আপনার অনুেমািদত মা িত সুজিু ক
কমািশর্য়াল িডলারেক িদেয় গািড়িট যাচাই করান।

ইি ন ােডড হেল

ইি েন অিতিরক্ত ই ন এেস েগেল
াটর্ করেত মুি ল
হেত পাের। এমন হেল অয্াকিসেলেরটর েপডল েমেঝ
পযর্ িটেপ েরেখ ইি ন ক্রয্াংক ক ন।
• াটর্ার েমাটর 30 েসেকে র েবিশ চালােবন না।

ইি ন গরম হেয় েগেল

ইি ন সামিয়কভােব েবিশ গরম হেয় েযেত পাের কেঠার
গািড় চালােনার পিরি িতেত। গািড় চালােনার সমেয় হাই
ইি ন কুলয্া
তাপমা া ঁিশয়াির আেলা জ েল েল
উঠেল:
1) গািড়িট একিট িনরাপদ জায়গায় িনেয় পাকর্ ক ন।
2) কেয়ক িমিনট ইি নিট
াভািবক আইেডল গিতেত
চলেত িদন যতক্ষণ না হাই ইি ন কুলয্া তাপমা া
িশয়াির আেলা িনেব যায়।

সাবধা ন
আপিন যিদ বা
েবেরােত েদেখন বা েশােনন,
একিট িনরাপদ জায়গায় গািড়িট দাঁড় করান এবং
সােথসােথ ইি ন ব কের িদন ঠা া হওয়ার
জনয্। বা থাকেল ইি েনর ঢাকনা খুলেবন না।
যখন আর বা েদখা বা েশানা যােব না, তখন
ইি েনর ঢাকনা খুেল েদখুন কুলয্া তাও ফুটেছ
কী না। ফুটেত থাকেল তা ব না হওয়া অবিধ
আপনােক অেপক্ষা করেত হেব যাওয়ার জনয্।
হাই ইি ন কুলয্া তাপমা ার ঁিশয়াির আেলা িনেব না
েগেল:
1) ইি ন ব
কের িদেয় জেলর পাে র েব
এবং
পুিল খারাপ হয় িন বা ি প করেছ না যাচাই
ক ন। েকানও িট পাওয়া েগেল তা িঠক ক ন।
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কুলয্াে র মা া েদখুন। কুলয্াে র মা া
"LOW" -এর নীেচ থাকেল, েরিডেয়টর, জেলর
পা , এবং েরিডেয়টর ও িহটার নেল িলক আেছ
কী না েদখুন। েকানও িলক আপনার েচােখ পড়েল
তার জনয্ই হয়ত েবিশ গরম হেয় েগেছ, িলক িল
না সিরেয়় ইি ন চালােবন না।
3) আপিন েকানও িলক খুঁেজ না েপেল, সাবধােন
আধাের কুলয্া ঢালুন তারপের েরিডেয়টের ঢালুন,
েয়াজন হেল। (ইনে কশন অয্া
েমে নয্া
অধয্ােয় “ইি ন কুলয্া ” েদখুন।)
2) আধাের

টীকা:
ইি ন েবিশ গরম হেয় েগেল এবং আপিন কী করেবন
িঠক করেত না পারেল আপনার মা িত সুজিু ক
কমািশর্য়াল িডলােরর সােথ েযাগােযাগ ক ন।
উদাহরণ

সাবধা ন
• জেলর তাপমা া যখন েবিশ থােক তখন
েরিডেয়টেরর ঢাকনা (অথবা িডেজল ইি েনর
জনয্ িডগয্ািসং টয্াংেকর ঢাকনা) েখালা
িবপ নক হেব, কারণ চাপ থাকার ফেল ফুট
তরল পদাথর্ এবং বা েবিরেয় আসেত পাের।
কুলয্াে র তাপমা া কেম যাওয়ার পেরই
েকবল ঢাকনািট েখালা উিচত।
• বয্িক্তগত জখম িনবারণ করার জনয্, হাত,
হািতয়ার এবং েপাশাক ইি ন কুিলং ফয্ান েথেক
দূের রাখুন। এই ৈবদু্যিতক পাখা িল আচমকা
িনেজ েথেক চলেত পাের।

গািড়র নীেচর িদেক ধাক্কা লাগার দ ন
সমসয্া
আপনার গািড়র নীেচর িদেক ধাক্কা লাগেল, একিট
অনুেমািদত মা িত সুজিু ক কমািশর্য়াল িডলারেক যাচাই
করেত বলুন। না হেল ি য়ািরং, সাে নশন,
াইভলাইন, এবং েব্রক ইতয্ািদ খারাপ হেত পাের যার
ফেল আপিন িনরাপেদ গািড় চালােত পারেবন না।

ওয়ািনর্ ং য্া ল ( ঁিশয়ারী ি েকাণ)
উদাহরণ

MHO-07-001

গািড় েব্রক-ডাউন করেল বা আপৎকালীন থামার
সমেয়, েযখােন, আপনার গািড় একিট স াবয্
যানবাহেনর িবপিত্ত হেত পাের, আপনার গািড়র সােথ
েদওয়া ঁিশয়ারী ি েকাণিট রা ার উপর রাখুন আপনার
গািড়র িপছন িদেক বাধামুক্ত জায়গায় যােত অিভমুখী
যানবাহন 50-100 িমটার দূরে সতকর্ হেত পাের।
ি েকােণর িতফলনকারী িদকিট অিভমুখী যানবাহেনর
িদেক থাকেত হেব। অনুগ্রহ কের গািড় েথেক নামার
আেগ িবপিত্ত ঁিশয়ারী আেলা িল িলেয় িদন ঁিশয়ারী
ি েকাণিট রাখার জনয্।
উদাহরণ

65D350d

MHO-07-014-1
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• ঢাকনার িভতর েথেক যত্নসহকাের ঁিশয়ারী ি েকাণিট
েবর ক ন তীর 1 িদেয় েযমন েদখােনা হেয়েছ।
িতফলক আমর্ খুেল
েফলুন এবং আমর্ িল এেক অপেরর সােথ ডানিদেকর
আেমর্ রাখা িক্লপ িদেয় তালাব
ক ন। ঘিড়র
কাঁটার উে ািদেক নীেচর
য্া িট খুলুন তীর 3
িদেয় েযমন েদখােনা হেয়েছ।
ঁিশয়ারী ি েকাণিট
গািড়র িপছন িদেক সমতল জায়গায় বসান।
• ঢাকনার িভতের রাখার জনয্ েখালার িবপরীত
প িত বয্বহার ক ন।

• তীর িদেয় েদখােনা উভয়

উদাহরণ

Y²çkç
dÆèY²e²kcK²ç³fé
dïcüY²k
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ক্ষয় িনেরাধ.......................................................................................... 9-1
গািড় পির ার করা ............................................................................... 9-2
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ক্ষয় িনেরাধ
ক্ষয় েথেক সুরিক্ষত রাখার জনয্ আপনার গািড়র ভাল
যত্ন েনওয়া জ ির। আপনার গািড়র ক্ষয় িনবারণ
করার জনয্ কীভােব রক্ষণােবক্ষণ করেত হয় তার
িনেদর্ শ িল নীেচ েদওয়া আেছ। অনুগ্রহ কের যত্নসহকাের
এই িনেদর্ শ িল পড়েবন এবং অনুসরণ করেবন।

ক্ষেয়র িবষেয় জ ির তথয্

অিতিরক্ত িক্লনােরর েয়াজন হেত পাের। আপিন েয
িক্লনার বয্বহার করেবন তা রং করা জায়গার জনয্
ক্ষিতকারক নয় এবং িনিদর্ ভােব আপনার উে শয্
েমটােব তা িনি ত করেবন। এই িবেশষ িক্লনার িল
বয্বহার করার সমেয় িনমর্াতার িনেদর্ শ অনুসরণ ক ন।

কীভােব ক্ষয় েরাধ করেত হয়

িফিনেশর ক্ষিত েমরামত ক ন

ঘনঘন আপনার গািড় জল িদেয় েধােবন

ক্ষেয়র চিলত কারণ িল
1) গািড়র নীেচর িদেক বা কাঠােমার েয জায়গা িলেত

পির ার করার জনয্ েপঁছােনা যায় না েসখােন জেম
ওঠা রা ার লবণ, ধুেলা, জলীয় বা , অথবা
রাসায়িনক পদাথর্।
2) েছাটখােটা দুঘর্টনা বা পাথর বা নুিড়েত ঘষা েলেগ
েদেব যাওয়া, িট্রট করা বা রং করা ধাতু র গােয়
আঁচড় লাগা বা েকানওরকম ক্ষিত হওয়া।

েয পিরেবশগত পিরি িত িলর জনয্ ক্ষয়
হয়

এই তথয্ েথেক েবাঝা যায় আপনার গািড় (িবেশষত
নীেচর িদেক) যতটা স ব পির ার ও কেনা রাখা
েকন জ ির। রং বা সুরক্ষাকারী েকািটংেয়র েকানও
রকম ক্ষিত যত তাড়াতািড় স ব েমরামত করাও
সমান জ ির।

ত

1) র
Ìা ার লবণ, ধুেলা িনয় ণকারী রাসায়িনক পদাথর্,

সমুেদ্রর হাওয়া বা িশ জাত দূষণ ধাতু র ক্ষয়
তাড়াতািড় করেব।
2) েবিশ আ র্ তা ক্ষেয়র হার বাড়ােব িবেশষত
তাপমা া যখন বরফ জমার িঠক উপের থােক।
3) েবিশক্ষণ গািড়র িনিদর্
জায়গায় জলীয় বা
থাকেল ক্ষয় হেব বিডর বািক জায়গা িল পুেরাপুির
কেনা থাকেলও।
4) উ তাপমা া ক্ষেয়র হার
ত করেব গািড়র েসই
সব জায়গায় েযখােন তাড়াতািড়
িকেয় েফলার
জনয্ ভালভােব বাতাস চলাচল কের না।

আপনার গািড়র িফিনশ বজায় রাখা এবং ক্ষয়
এড়ােনার েসরা উপায় হল গািড় ঘনঘন জল িদেয় ধুেয়
পির ার রাখা।
আপনার গািড় শীতকােল অ ত একবার এবং
শীতকােলর িঠক পের একবার েধােবন। আপনার গািড়,
িবেশষভােব নীেচর িদক, যতটা স ব পির ার ও
কেনা রাখেবন।
আপিন যিদ ঘনঘন লবণাক্ত রা া িদেয় গািড় চালান,
তাহেল শীতকােল মােস অ ত একবার আপনার গািড়
েধায়া উিচত। আপিন সমুেদ্রর কােছ বাস করেল,
আপনার গািড় সারা বছর মােস অ ত একবার েধায়া
উিচত।
েধায়ার
েদখুন।

িনেদর্ েশর

জনয্

“েভিহকল

িক্লিনং”

অধয্ায়

জেম থাকা অবাি úত িজিনস সিরেয় েফলুন
অবাি úত িজিনস েযমন লবণ, রাসায়িনক পদাথর্,
রা ার েতল বা আলকাতরা, গােছর ছাল, পািখর িব া
এবং িশ জাত িনগর্মন আপনার গািড়র িফিনশ খারাপ
করেত পাের যিদ গািড়র রং করা জায়গার উপর
থােক। এই ব িল যত তাড়াতািড় স ব সিরেয়
েফলুন। এই ব িল জল িদেয় ধুেয় না েগেল একিট

আপনার গািড়র রং করা জায়গার ক্ষিত যত্নসহকাের
পরীক্ষা ক ন। রংেয় চ া ওঠা বা আঁচড় েদখেল,
অিবলে টাচ আপ ক ন যােত ক্ষয়
হেত না
পাের। রং উেঠ যাওয়া বা আঁচড় যিদ ধাতু পযর্
েপৗঁেছ িগেয় থােক তাহেল একজন েযাগয্ বিডর িম ীেক
িদেয় েমরামত করান।

যা ীেদর এবং মাল রাখার জায়গা পির ার
রাখুন
জলীয় বা
ধুেলা বা কাদা পােপােসর নীেচ জমেত
পাের এবং তা েথেক ক্ষয় হেত পাের। মােঝমেধ্য
পােপাস িল তু েল েদখুন েস িল পির ার ও
কেনা
আেছ িনি ত করার জনয্। আরও ঘনঘন পরীক্ষা
করেত হেব যিদ গািড়িট কাঁচা রা ায় বা েভজা
আবহাওয়া বয্বহার করা হয়।
িকছু িজিনস েযমন রাসায়িনক পদাথর্, সার, িক্লনার,
লবণ ইতয্ািদ
াভািবকভােব অতয্
ক্ষয়কারী। এই
িজিনস িল িসল করা পাে ভের িনেয় যাওয়া উিচত।
িকছু উপেচ পড়েল বা িলক করেল, অিবলে জায়গািট
মুেছ পির ার এবং কেনা কের েফলুন।

আপনার গািড় একিট
কেনা, ভাল বায়ু
চলাচল থাকা জায়গায় রাখেবন
সয্াঁতসয্াঁেত, ভাল বায়ু চলাচল না থাকা জায়গায়
আপনার গািড় পাকর্ করেবন না। আপিন আপনার
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গয্ােরেজ সচরাচর গািড় ধুেল এবং েভজা থাকা অব ায়
ঘনঘন চালােল আপনার গয্ােরজ সয্াঁতসয্াঁেত হেয় েযেত
পাের। গয্ােরেজর উ
আ র্ তায় ক্ষয় হেত পাের বা
ক্ষেয়র হার ত হেত পাের। একিট েভজা গািড় গরম
করা গয্ােরেজও ক্ষেয় েযেত পাের বায়ু চলাচর ভাল না
থাকেল।

সাবধান

সাবধান
গািড়র িভতেরর বা বাইেরর িদক পির ােরর
সময় কখেনা লয্াকার িথনার, েপ ল, েবনিজেনর
মত দাহয্ াবক বা ীচ বা বািড়েত বয্বহাযর্ কড়া
িডটারেজে র মত পির ার করার উপাদান
বয্বহার করেবন না। এই উপাদান িল বয্িক্তগত
আঘাত বা গািড়র ক্ষিতর কারণ হেত পাের।

িভতেরর অংশ পির ার করা

এগজ
বয্ব ার উপকরণ িলর উপর বা চারপােশ
অিতিরক্ত আ ারেকািটং বা জং িনেরাধক েকািটং
লাগােবন না েযমন কয্াটািলিটক কনভাটর্ার, এগজ
নল ইতয্ািদ। আ ারেকািটংেয়র পদাথর্ েবিশ গরম
হেয় েগেল আ ন লাগেত পাের।

গািড় পির ার করা
উদাহরণ

76G044S

িভনাইল স ার িজিনস (যা ীর সীট বােদ)
সাবান বা হালকা িডটারেজ উ জেল িমিশেয় একিট
বণ ৈতরী ক ন। একিট
বা নরম কাপড় িদেয়
িভনাইল অংশিটেত এই বণিট িদন এবং ময়লা আলগা
হওয়ার জনয্ কেয়ক িমিনট সময় িদন।
ময়লা ও সাবােনর
বণ অপসারেণর জনয্ একিট
পির ার হালকা েভজা কাপড় িদেয় তলিট ঘেষ িনন।
তেল িকছু ময়লা তখনও েলেগ থাকেল, িক্রয়ািটেক
পুনরাবৃত্ত ক ন।
েফি েকর স ার িজিনস (যা ীর সীট বােদ)
একিট ভয্াকুয়াম ক্লীনার িদেয় আলগা ময়লা অপসারণ
ক ন।
একিট হালকা সাবােনর বণ বয্বহার কের, একিট
পির ার হালকা েভজা কাপড় িদেয় দাগ লাগা অংশ িল
ঘেষ িনন। সাবান অপসারেণর জনয্, জল িদেয় িভিজেয়
িচেপ েনওয়া একিট কাপড় িদেয় আবার জায়গা িল
ঘেষ িনন। দাগ অপসািরত হওয়া পযর্ এই িক্রয়ািট
পুনরাবৃত্ত ক ন, বা কড়া দাগ িলর জনয্ একিট
বািণিজয্ক েফি ক ক্লীনার বয্বহার ক ন। আপিন যিদ
একিট েফি ক ক্লীনার বয্বহার কেরন,
তকারীর
িনেদর্ শনা ও পূবর্সতকর্ তা িল সতকর্ ভােব অনুসরণ
ক ন।

েফি েকর স ার িজিনস/িভনাইল (সামেনর
যা ীর সীেটর জনয্)
পির ার করার জনয্ তরল বয্বহার করেবন না, কারণ
এিট েফি েকর মেধয্ ঢু েক েযেত পাের এবং িসেটর
েস েরর ক্ষিত করেত পাের।

সতকর্তা
• সামেনর যা ীর সীেট তরল না আধা-কিঠন
েকান িজিনস ছলেক েফলেবন না। আপিন যিদ
সামেনর যা ীর সীেট তা ছলেক েফেলন,
তৎক্ষণাৎ একিট নরম কাপড় িদেয় তা মুেছ
িকেয় িনন। েস েরর সােথ তরেলর সং েশর্ র
ফেল সীট েব
িরমাই ার েস েরর
কাযর্ কািরতােত ভাব পড়েত পাের।
• যা ীর সীেট েকান ধারােলা বা ভারী ব
রাখেবন না, যা সীেটর স ার মধয্ িদেয় েবশ
করেত পাের এবং েস েরর ক্ষিত করেত পাের।
সীট েব
িল
একিট হালকা সাবান ও জল িদেয় সীটেব
িল
পির ার কের িনন। েব
িলেত ীচ বা ডাই বয্বহার
করেবন না। এ িল েব
িলর েফি কেক দুবর্ল কের
িদেত পাের।
িভনাইল ে ার ময্াট িল
জল বা হালকা সাবান িদেয় িভনাইল েথেক সাধারণ
ময়লা অপসািরত করা েযেত পাের। ময়লা আলগা
করেত সহায়তার জনয্ একিট াশ বয্বহার ক ন।
ময়লা আলগা হেয় যাওয়ার পর, ময্াটিটেক ভালভােব
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জল িদেয় ধুেয় িনন এবং একিট ছায়ােত তা
িনন।

িকেয়

কােপর্ট

ভয্াকুম িক্লনার িদেয় যতটা স ব ধুেলা এবং ময়লা
তু েল েফলুন। হা া সাবােনর বণ লািগেয়, একিট
পির ার েভজা কাপড় িদেয় েছাপ থাকা জায়গার উপর
ঘষুন। সাবান েতালার জনয্, জায়়গািট আবার জেল
েভজােনা কাপড় িদেয় ঘেষ েফলুন। দাগ না ওঠা পযর্
এইভােব পির ার করেত থাকুন, অথবা কড়া দােগর
জনয্ একিট বািণিজ্যক কােপর্ট িক্লনার বয্বহার ক ন।
আপিন কােপর্ট িক্লনার বয্বহার করেল, িনমর্াতার িনেদর্ শ
ও ঁিশয়ারী িল যত্নসহকাের অনুসরণ করেবন।

ইন ুেম

বাইেরর িদক পির ার করা

সাবধান

িব ি
আপনার গািড় পির ার এবং ধুেলামুক্ত রাখা
জ ির। আপিন আপনার গািড় পির ার না রাখেত
পারেল, রং ান হেয় েযেত পাের বা গািড়র
বিডর িবিভ য াংশ ক্ষেয় েযেত পাের।

েধায়া
উদাহরণ

বা পািলশ করেবন না।

• বিড এবং েফ ােরর নীেচর িদক পির ার
করার সমেয়, েযখােন ছুঁ চেলা অংশ থাকেত
পাের, আপনার দ ানা এবং পুেরা হাতা জামা
পরা উিচত আপনার হাত এবং বা যােত না
কােট।
• আপনার গািড় েধায়ার পের, গািড় চালােনার
আেগ যত্নসহকাের ে ক িল পির ার ক ন,
েস িল াভািবকভােব কাজ করেছ িনি ত
ক ন।
গািড় েধায়ার সময়, েযখােন সূেযর্র আেলা পেড় না
েসখােন গািড় পাকর্ ক ন এবং নীেচ েদওয়া িনেদর্ শ িল
অনুসরণ ক ন:
1) বিডর নীেচর িদেক এবং চাকার হাউিজং িলেত
েপ্রসারাইজড (েজারােলা চােপ থাকা) জল িদেয়
কাদা এবং জ াল ধুেয় েফলুন। চু র জল বয্বহার
করেবন।

পয্ােনল এবং কনেসাল

হা া ধুেলা ভয্াকুম িক্লনার িদেয় তু েল িনন। খুব
েমাচড়ােনা েভজা কাপড় িদেয় আলেতাভােব ময়লা মুেছ
েফলুন। ময়লা না ওঠা পযর্ এইভােব পির ার করেত
থাকুন।

িব ি
ৈবদু্যিতক উপকরণ েযমন সুইচ িসিলকন থাকা
রাসায়িনক পদাথর্ িদেয় মুছেবন না। এই িল
উপকরণ খারাপ কের েদেব।

• ইি ন চালু েরেখ আপনার গািড় কখনও েধােবন

82DY09

িব ি
গািড় েধায়ার সমেয়:
• াি ক অংশ িলর উপর 80°C (176°F)-এর
েবিশ তাপমা ার বা বা গরম জল েদেবন না।

• ইি েনর উপকরণ িলর ক্ষিত এড়ােনার জনয্
েস িলর উপর েপ্রসারাইজড জল েদেবন না।
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2) ময়লা আলগা করার জনয্ জল িদেয় বিড ধুেয়

িনন। বহমান কেলর জল িদেয় বিডর বাইেরর
িদক েথেক ময়লা এবং কাদা তু েল েফলুন। আপিন
নরম
বা বু শ বয্বহার করেত পােরন। শক্ত
িজিনস বয্বহার করেবন না েয িল রং বা াি েক
আঁচড় লাগােত পাের। মেন রাখেবন অেনক েক্ষে
েহডলাইেটর ঢাকনা বা েল িল াি েকর থােক।

িব ি
রং বা াি েকর উপর ক্ষিত এড়ােনার জনয্, চু র
জল িদেয় ময়লা মুেছ েফলুন। উি িখত প িত
অবশয্ই অনুসরণ করেবন।
3) পুেরা বাইেরর িদক

বা নরম কাপেড় হা া
িডটারডেজ বা কার ওয়াশ সাবান লািগেয় ধুেয়
েফলুন।
বা কাপড় ঘনঘন সাবােনর বেণ
েভজােত হেব।

িব ি
বািণিজ্যক কার ওয়াশ পণয্ বয্বহার করার
সমেয়, িনমর্ াতার
ঁিশয়ারীর
িত েখয়াল
রাখেবন। কখনও কড়া ঘেরায়া িডটারেজ বা
সাবান বয্বহার করেবন না।

রংেয়র ক্ষিত েদখুন।
নীেচর প িত অনুযায়ী েসখােন টাচ
1. খারাপ হওয়া জায়গা পির ার
িদন।
2. রং ঝাঁিকেয় একিট েছাট বু শ
জায়গায় টচ আপ ক ন।
3. রং পুেরাপুির
কােত িদন।

6) যত্নসহকাের

ক্ষিত থাকেল
আপ ক ন:
কের
কােত

পািলশ করা
উদাহরণ

িদেয় রং ওঠা

িব ি
আপিন অেটােমিটক কার ওয়াশ বয্বহার করেল,
িনি ত করেবন আপনার গািড়র য়লােরর মত
বিডর অংশ যােত খারাপ না হেয় যায়। সে হ
থাকেল কার ওয়াশ িমি র পরামশর্ িনন।
82DY010

গািড় েধায়ার পের, রং সুরিক্ষত এবং সু র রাখার
জনয্ ওয়াক্স এবং পািলশ করার সুপািরশ করা হয়।

• সব সময় ভাল জােতর ওয়াক্স এবং পািলশ বয্বহার
করেবন।

• ওয়য্াক্স এবং পািলশ বয্বহার করার সমেয় িনমর্াতার
ঁিশয়ারী িল পালন করেবন।

4) ময়লা

পুেরাপুির উেঠ েগেল কেলর জল িদেয়
িডটারেজ ধুেয় েফলুন।
5) জেল েধায়ার পর, িভেজ শয্াময় বা কাপড় িদেয়
গািড় মুেছ েফলুন এবং ছায়ােত কােত িদন।
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ফাসটয্াগ (যিদ লাগােনা থােক)

ইি েনর ক্রিমক ন র
উদাহরণ

শয্ািশর ক্রিমক ন র
উদাহরণ

সড়ক পিরবহন ও হাইওেয় ম েকর িনেদর্ শ অনুযায়ী
েত্যক গািড়র জনয্ ফাসটয্াগ (1) বাধয্তামূলক,
ইেলক িনক েটাল সংগ্রহ করার জনয্ বা অনয্ েকানও
উে েশ্যর জনয্, ভারত সরকার েযমন িনেদর্ শ েদেব।
ফাসটয্াগ টয্ােগর ক্ষিত হেল বা সামেনর উই ি ্ রন
বদলােনা হেল, অনুগ্রহ কের আপনার িনকটতম
অনুেমািদত মা িত সুজিু ক কমািশর্য়াল িডলােরর সােথ
েযাগােযাগ ক ন।
উদাহরণ

54G082
77PH059

শয্ািশ এবং/অথবা ইি েনর ক্রিমক ন র গািড়
েরিজ ার (িনব ীকরণ) করার জনয্ লােগ। আপনার
িডলারেকও এই ন র সাহাযয্ কের িবেশষ পিরেষবা
তথয্ পাবার বা েদওয়ার সমেয়। যখনই আপনার
মা িত সুজিু ক কমািশর্য়াল িডলােরর সােথ পরামশর্
করার দরকার হেব, এই ন রিট িদেয় আপনার গািড়
েচনােত ভু লেবন না। ন রিট পড়েত আপনার অসুিবধা
হেল, শনাক্তকরণ ে েটও আপিন ন রিট েদখেত পােবন।

(1)

ইি েনর ক্রিমক ন র িসিল ার েকর উপর মুিদ্রত
থােক েযমন ছিবেত েদখােনা হেয়েছ।

66MM01001
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সািবর্ ক তথয্

গািড়র িভতর েথেক েযমন েদখায়
উদাহরণ

গািড়র বাইের েথেক েযমন েদখায়
উদাহরণ

িসএনিজ িকট না ার
আইেডি িফেকশন (যিদ সি ত হয়)
উদাহরণ

Easy to Cruise

!

Please do not peel off the tag, as it
would permanently damage the tag

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

=Vçc÷
Ì
[ý
S
4

64MM01002

64MM01003

টীকা:
েয ছিব েদখােনা হেয়েছ েসটা ধুমা ধারণা েদওয়ার
জনয্। েয সর ামিট গািড়র উপের বসােনা হেব তার
অভয্ রীণ কাঠােমা আলাদা হেত পাের।

টীকা:
েয ছিব েদখােনা হেয়েছ েসটা ধুমা ধারণা েদওয়ার
জনয্। েয সর ামিট গািড়র উপের বসােনা হেব তার
অভয্ রীণ কাঠােমা আলাদা হেত পাের।
টীকা:
• উই ি ্ রন েথেক টয্াগিট সিরেয় েফলার েচ া করেল
টয্াগিটর িচর ায়ী ক্ষিত হেব।
• উই ি ্ রেনর েযখােন টয্াগিট লাগােনা আেছ েসই
জায়গািট রাসায়িনক িক্লনার িদেয় পির ার করেল
টয্াগিটর ক্ষিত হেত পাের।
• টয্ােগর উপের েকান ছুঁ চােলা িজিনস বয্বহার করেল
টয্ােগর ক্ষিত হেত পাের।

(1)

77PM10002

িসএনিজ িসিল ার আইেডি িফেকশন না ার ও িসএনিজ
িকট ইন েলশেনর তািরখিট েদখােনা মেতা কােগর্া বিডর
ডানিদেক অবি ত।
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সািবর্ ক তথয্

হাই িসিকউিরিট েরিজে ্ রশন ে ট
(HSRP)
(যিদ েযাজয্ হয়)
ধানসড়ক

অনুযায়ী

ও

সড়ক

িতিট

পিরবহন

নতু ন

ম ক

যানবাহেনর

এর

িনয়ম

HSRP

থাকা

আবিশ্যক।
HSRP েত থাকেব;
• সামেনর ও েপছেনর HSRP, েয িলর িতিট ২িট
কের
য্াপ লেকর মাধয্েম ন র ে ট অংেশ
আটকােনা থাকেব।
• তৃ তীয় লাইেস
েপ্ -টিট থাকেব সামেনর উই
িশে র ওপের।

তৃ তীয় লাইেস

ে ট

উদাহরণ

তৃ তীয় লাইেস ে ট - েযিট গািড়র
বাইের েথেকই েদখা যােব

• েকােনা ধারােলা ব র বয্বহারও েলেবেলর ক্ষিত
করেত পাের।

• তৃ তীয় লাইেস

(a)

উদাহরণ

হেল অবশয্ই
করেত হেব।

((b))
(c))
(e)

F : XXXXXXXX

-

R : XXXXXXXX

((d))

এই অনুসাের)

টীকা:
ছিবেত েযমন েদখা যাে তা ধুমা েবাঝােনার জনয্।
গািড়েত লাগােনা েলেবল এর আসল গঠন ছিব েথেক
আলাদা হেত পাের।

64MM01005

¼1½

তৃ তীয় লাইেস

ে ট

উদাহরণ

Notice

64MM01008

টীকা:
• উই
েচ া
কের
• উই
সময়
একই

তৃ তীয় লাইেস ে ট - যা গািড়র
েভতর েথেক েদখা যােব

-

(a) HSRP ইসু্য করা সং ার নাম
(b) গািড়র েরিজে ্ রশন ন র
(c) ইউিনক েলসার ন র - সামেনর ে ট
(d) ইউিনক েলসার ন র - েপছেনর ে ট
(e) ১ম েরিজে ্ রশেনর তািরখ (িদন/মাস/সাল,

(1)

ে ট িট বদলােনার েকােনা েয়াজন
ীকৃ ত সং ার সােথই েযাগােযাগ কেরই

ি ˜ন েথেক তৃ তীয় লাইেস ে টিট েখালার
করেল তা েলেবলিটেক বরাবেরর জনয্ ন
িদেত পাের।
ি ˜েনর েলেবল লাগােনা অংেশ পির ােরর
েকােনা রাসায়িনক জাতীয় বয্ েলেগ েগেলও
ক্ষিত হেত পাের।

It is unlawful for any person to duplicate, alter,
change, deface, destroy, multilate, remove,
tear down this Third Registration Plate Sticker,
except if done by authority of law.
Do not wipe with harsh abrasive materials,
detergents, etc. as it may deface or damage this Sticker.
64MM01009

টীকা:
ছিবেত েদখােনা েলেবল

ধুমা

েবাঝােনার জনয্।

টীকা:
তৃ তীয় লাইেস ে ট এর রং (েপছেনর অংশ) হেলা
ঘণঢঠ িনয়ম অনুযায়ী যা সড়ক পিরবহন ও ধান
সড়ক ম ক ারা িনিদর্ করা হেয়েছ।
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িনিদর্ করণ

িনিদর্ করণ
টীকা:
িনিদর্ করণ িবনা েনািটেস পিরবতর্ ন সােপক্ষ।

েপ ল:বাই েপ ল ইি ন মেডল
বাই-ফু েয়ল : বাইফু েয়ল(েপ ল+িসএনিজ) ইি ন মেডল
িডেজল: িডেজল ইি েনর মেডল

সামগ্রীর: আকার

ইউিনট: িমিম

েমাট ৈদঘর্য্

3800

েমাট

1562

েমাট উ তা

1883

ইলেবস

2110

য্াক

সামগ্রীর: মাস (ওজন)

কাভর্ মাস (ওজন)

সামেনর

1345

িপছেনর

1330

ইউিনট: েকিজ
েপ ল

860

বাই-ফু েয়ল

975

ডেজল

860

গািড়র গ্রস মাস (ওজন) েরিটং
অয্াকেসেলর অনুেমািদত সেবর্াচ ওজন

1600
সামেনর

900

িপছেনর

1020
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িনিদর্ করণ

সামগ্রী: ইি ন

ডেজল

েপ ল এর বাই-ফুেয়ল

E08A (DOHC)

G12B (DOHC)

2

4

েবার

77.0 িমিম

71 িমিম

ে ্ রাক

85.1 িমিম

75.5 িমিম

িপ ন িডসে সেম

793 ঘনেসিম

1196 ঘনেসিম

সংেকাচন অনুপাত

15.1 ± 0.4 : 1

9.9: 1

ধরন
িসিল ােরর সংখয্া

সামগ্রী: ৈবদু্যিতক
াকর্

ােগ

েপ ল
ডেজল

BOSCH-FR6DC

বয্াটাির

12V 38B20R

িফউজ

“ইনে কশন অয্া

েমে নয্া ” অধয্ায় েদখুন।
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িনিদর্ করণ

সামগ্রী: আেলা

ওয়ােটজ

বা নং

েহডলাইট

12V 60/55W

H4

পিজশন লাইট

12V 5W

W5W

সামেনর

12V 21W

PY21W

িপছেনর

12V 21W

P21W

ে ক/েটইল লাইট

12V 21/5W

P21/5W

িরভািসর্ং লাইট

12V 21W

P21W

লাইেস

12V 5W

W5W

12V 5W

C5W

টানর্ িসগনয্াল লাইট

ে ট লাইট

অভয্ রীণ লাইট
সামগ্রী: চাকা এবং টায়ারসমূহ
টায়ােরর মাপ

155R13 LT 8PR 90/89Q*

িরেমর মাপ

13X4J
িনিদর্ টায়ােরর হাওয়ার জনয্, চালেকর দরজার লক িপলাের রাখা টায়ার ইনফরেমশন
েলেবল েদখুন।

টায়ােরর হাওয়া

* যিদ আপিন িনিদর্

েলাড ইনেডক্স েরট এবং গিত

তীক অনুযায়ী টায়ার রাখেত না পােরন, তাহেল টায়ার েবিশ েলাড ইনেডক্স েরট এবং গিত

তীক অনুযায়ী রাখুন।
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িনিদর্ করণ

সামগ্রী: সুপািরশ করা ফুেয়ল/লুিব্রকয্া

এবং কয্াপািসিট (আনুমািনক)

েপ ল
ফু েয়ল

বাই-ফু েয়ল

30 িলটার #
েপ ল
ডেজল

“ফু েয়ল েরকেমে শন” অধয্ায় েদখুন।

ডেজল
েপ ল
ইি ন অেয়ল

বাই-ফু েয়ল
ডেজল

ইি ন কুলয্া
ময্ানুয়াল

া িমশন অেয়ল

ডেজল

#

েশ্রণীিবভাগ: এসিজ+, এসএইচ,এসেজ, এসএল, এসএম
অথবা এসএন

5.2 িলটার (অেয়ল িফ ােরর সােথ পা ােত
হেব)

কৃ ি ম েতল, মান: ACEA A5/B5
গাঢ় : SAE 5W-30

3.4 িলটার (অেয়ল িফ ােরর সােথ পা ােত
হেব)

েমে নয্া ” অধয্ায় েদখুন।

3.5 িলটার (িরজাভর্ য়ার টয্াংকসহ)
1.4 িলটার

"MGGO 75W-80"

1.3 িলটার

িপছেনর িডফােরনিশয়াল অেয়ল

“েটাটালিফনা লফ্

ে ক

“মা িত েজনুইন ে ক

ু ইড

35 িলটার
30 িলটার

“ইনে কশন অয্া
েপ ল

5 িলটার #

য্াে লফ এলএল 85W-140"
ু ইড”

1.6 িলটার
“ইনে কশন অয্া
েমে নয্া ” অধয্ােয়র
িনেদর্ শ অনুযায়ী সিঠক েতেলর মা া পযর্
েতল ভ ন।

# েয পিরমাণ ই ন ভরার জনয্ আপনােক সুপািরশ করা হয় তার তু লনায় ই ন টয্াে র ধারণক্ষমতা সামানয্ েবিশ থােক। িনরাপত্তা এবং ৈব ািনক কারেণর জনয্ বাড়িত
ধারণক্ষমতা দান করা হয়।
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বিড িনমর্ ােণর জনয্ িনেদর্ শ

বিড িনমর্ ােণর জনয্ িনেদর্ শ

(b) ওজন এবং তার ব ন: পূণর্ বাহেনর নূ্যনতম

কয্াব-শয্ািশ বাহেনর উপর বিডর িনমর্াণ িন িলিখত সুপািরশ এবং সীমা শতর্ অনুযায়ী িনবর্াহ করা হেব:

(a) মাপ: িনমর্াতার সরবরাহ করা কয্াব শয্ািস বাহেনর উপর েয েলাড(ভাির) বিড / েয়াগ িনমর্াণ করা হেব
তা নূ্যনতম এবং সেবর্া আবৃতর মেধ্য যােত বেস যায় েসই ভােব ৈতির করেত হেব িন িলিখত িনদশর্েন
েযমন িনিদর্ করা হেয়েছ।

েয়াগ
এমনভােব িনমর্াণ করা হেব যােত বাহেনর
বাইের পৃ তেল ধারােলা
া
বা ধারােলা
েবিরেয় থাকা অংশ না থােক যার দ ন ঝুঁ িক
বা
তর জখম হওয়ার স াবনা েবেড় যায়
একজন বয্িক্তর বিড ওয়ােকর্ ধাক্কা লাগেল
অথবা মুেখামুখী ধাক্কা লাগার সমেয় ঘেষ েগেল।
বাহনিট দাঁিড়েয় থাকা এবং চল উভয় অব ার
েক্ষে তা েযাজয্। বাইেরর িদেক েকাণা এবং
েবিরেয় থাকা অংশ বাঁেকর বয্াস 2.5 িমিমর
েবিশ না রাখার সুপািরশ করা হয়। বিড
CMVR
িনয়ম
124(1)-11-এর
অধীন
িনধর্ািরত শতর্ পূরণ করেব।

3800 mm

1490 mm
753 mm

cíicY²h DÎP±Y²ç

2230 mm(max)

2230 mm(max)

oöfáçÎP± DÎP±Y²ç

উপের িকছু না চািপেয় ওজন এবং েপেলাড
CMVR িনয়ম 122-এর অধীন শতর্ অনুযায়ী
িনিদর্ কের বিড িনমর্াতা বিড িনমর্াতার ে ট
বসােব।

(c) বিডর বাইেরর িদক: েলাড বিড /

1562 mm

1562 mm

উদাহরণ

কাবর্ ওজন িবেবচনা কের েলাড বিড/ েয়াগ
িনমর্াণ করা হেব যা হল 860 েকিজ এবং
সেবর্া কাভর্ ওজন হল 1140 েকিজ। সামেনর
অয্ােক্সল এবং িপছেনর অয্ােক্সেলর কাবর্ ওজেনর
অনুপাত 1.46 -এর েবিশ হেব না।

Ddö³f foçöcç³f Rç³iMç ³fçLç

740 mm (hçèT±

óZöK² ãiçöo³f DÎP±Y²ç)
77PM12003
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বিড িনমর্ ােণর জনয্ িনেদর্ শ
(d) লাইিটং এবং িসগনয্ািলং সর় াম: কয্াব শয্ািস েহড লয্া

অয্ােস িল লািগেয় সরবরাহ করা হে তার
সােথ একিট অ ায়ী পয্ােনল থাকেব িপছেনর সমবায় আেলা এবং ন র ে েটর আেলা সহ। েহড লয্া
অয্ােস িলর অব ান বদলােনা হেব না। নীেচর বণর্নােত িনিদর্ সুপািরশকৃ ত অব ােন িপছেনর কি েনশন
লয্া
িল, েরিজে শন ে ট লয্া
িল এবং পািকর্ ং েস রেক েলাড বিড/অয্াি েকশেন লাগােনা উিচত।

10.5 - 0.3

+

+

+

+

K²çöcr²³f oçBV²

+

R2.5 0.3
Ø 23.0 - 0.3

761.9 mm

+

: 0.9° - 3°

েডক/বিড েফিব্রেকশন ছাড়া আপনার সুপার
কযাির গাড়ী রাখেবন না

100.2 mm

dçèKá²ü ôoÛo³f

èdQ²öc³f èaöK²³f
Bè—²öK²T±³f

612 mm

èdQ²öc³f è³föeÉ²u
è³föeÉ²r²³f
583.3 mm

ôoÛo³f ôK²çX
Ddö³f³f

সতকর্তা
K²çöcr²³f oçBV²

+

+

+

R2.5 0.3
Ø 23.0 - 0.3

22.0 - 0.3

10.5 - 0.3

+

12.0 - 0.3

+

22.0 - 0.3

উদাহরণ
12.0 - 0.3

িডসেক্লইমার: (দািয় অ ীকারকারী িববৃিত): সুপার
কয্াির শয্ািস িবকে র বিড িনমােণর্র জনয্ মািলক /
বিড িনমর্াতা েযাজয্ CMVR শতর্ আর েসই সমেয়
েযাজয্ রাজয্ েমাটর বাহন িনয়ম পালন করেবন।
বিড/ েয়াগ িনমর্ােণর দ ন
েযাজয্ আইন অমানয্
কর়া হেল বাহন/গািড়র িনমর্াতা দায়ী হেব না, যিদ তা
িনমর্াতার সুপািরশ এবং িবদয্মান িবধান অমানয্ কের
করা হয়।

260 mm

335 mm
670 mm

ôT±Bk/«d âiçàd
è³fg²çèoáü âiçàd
kçBöoÛo ódÈT± âiçàd
77PM12002

(e) িরে -কিটভ েটপ: বিড িনমর্াতা একিট লাল রংেয়র িরে -কিটভ েটপ (অ ত 20 িমিম চওড়া) বাহেনর

িপছন িদেক বিডর উপর আড়াআিড় ভােব লাগােবন এবং CMVR িনয়ম 104-এর অধীন শতর্ িল পালন
করেবন।

(f) ফমর্ 22A ভাগ II: বিড িনমর্াতা CMVR িনয়ম 47-এর অধীন শতর্ অনুযায়ী ফমর্ 22A ভাগ II
করেবন।

দান

(g) বিড িনমর্াতা ৈবদু্যিতক ওয়য্ািরং, ৈবদু্যিতক সর াম, েব্রক সংেযাগ, েব্রক পাইিপং, ই ন সংেযাগ,
িনগর্মন বয্ব া এবং শয্ািসর উপাদান িল বিড িনমর্াণকালীন পিরবতর্ ন করেবন না।
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বিড িনমর্ ােণর জনয্ িনেদর্ শ
(ডেজল ইি ন মেডল-এর জনয্)

(b) ওজন এবং তার ব ন: পূণর্ বাহেনর নূ্যনতম

কয্াব-শয্ািশ বাহেনর উপর বিডর িনমর্াণ িন িলিখত সুপািরশ এবং সীমা শতর্ অনুযায়ী িনবর্াহ করা হেব:

(a) মাপ: িনমর্াতার সরবরাহ করা কয্াব শয্ািস বাহেনর উপর েয েলাড(ভাির) বিড / েয়াগ িনমর্াণ করা হেব
তা নূ্যনতম এবং সেবর্া আবৃতর মেধ্য যােত বেস যায় েসই ভােব ৈতির করেত হেব িন িলিখত িনদশর্েন
েযমন িনিদর্ করা হেয়েছ।

1562 mm

1562 mm

উদাহরণ

(c) বিডর বাইেরর িদক: েলাড বিড /

েয়াগ
এমনভােব িনমর্াণ করা হেব যােত বাহেনর
বাইের পৃ তেল ধারােলা
া
বা ধারােলা
েবিরেয় থাকা অংশ না থােক যার দ ন ঝুঁ িক
বা
তর জখম হওয়ার স াবনা েবেড় যায়
একজন বয্িক্তর বিড ওয়ােকর্ ধাক্কা লাগেল
অথবা মুেখামুখী ধাক্কা লাগার সমেয় ঘেষ েগেল।
বাহনিট দাঁিড়েয় থাকা এবং চল উভয় অব ার
েক্ষে তা েযাজয্। বাইেরর িদেক েকাণা এবং
েবিরেয় থাকা অংশ বাঁেকর বয্াস 2.5 িমিমর
েবিশ না রাখার সুপািরশ করা হয়। বিড
CMVR িনয়ম124(1)-11-এর অধীন িনধর্ািরত
শতর্ পূরণ করেব।

3800 mm

1376 mm
753 mm

cíicY²h DÎP±Y²ç

2116 mm

2230 mm(max)

oöfáçÎP± DÎP±Y²ç

কাবর্ ওজন িবেবচনা কের েলাড বিড/ েয়াগ
িনমর্াণ করা হেব যা হল 860 েকিজ এবং
সেবর্া কাভর্ ওজন হল 930 েকিজ। সামেনর
অয্ােক্সল এবং িপছেনর অয্ােক্সেলর কাবর্ ওজেনর
অনুপাত 1.389 -এর েবিশ হেব না।
উপের িকছু না চািপেয় ওজন এবং েপেলাড
CMVR িনয়ম 122-এর অধীন শতর্ অনুযায়ী
িনিদর্ কের বিড িনমর্াতা বিড িনমর্াতার ে ট
বসােব।

Ddö³f foçöcç³f Rç³iMç ³fçLç

740 mm (hçèT±

óZöK² ãiçöo³f DÎP±Y²ç)
77PM12001
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বিড িনমর্ ােণর জনয্ িনেদর্ শ
d) লাইিটং এবং িসগনয্ািলং সর় াম: কয্াব শয্ািস েহড লয্া

অয্ােস িল লািগেয় সরবরাহ করা হে তার
সােথ একিট অ ায়ী পয্ােনল থাকেব িপছেনর সমবায় আেলা এবং ন র ে েটর আেলা সহ। েহড লয্া
অয্ােস িলর অব ান বদলােনা হেব না। িপছেনর সমবায় আেলা এবং ন র ে েটর আেলা েলাড বিড/ েয়ােগ
লাগােনা হেব সুপািরশ করা অব ান অনুযায়ী (উ তা এবং বহর) েযমন নীেচর উদাহরেণ েদখােনা হেয়েছ।

=Vçc÷Ì[ýS
98 ×]×]

760 ×]×]

×Y»K÷ãXÌ[ý ×VEõ c÷O×³QöãEõ»RôOÌ[ý

িডসেক্লইমার: (দািয় অ ীকারকারী িববৃিত): সুপার
কয্াির শয্ািস িবকে র বিড িনমােণর্র জনয্ মািলক /
বিড িনমর্াতা েযাজয্ CMVR শতর্ আর েসই সমেয়
েযাজয্ রাজয্ েমাটর বাহন িনয়ম পালন করেবন।
বিড/ েয়াগ িনমর্ােণর দ ন
েযাজয্ আইন অমানয্
কর়া হেল বাহন/গািড়র িনমর্াতা দায়ী হেব না, যিদ তা
িনমর্াতার সুপািরশ এবং িবদয্মান িবধান অমানয্ কের
করা হয়।

সতকর্তা

630 ×]×]

েডক/বিড েফিব্রেকশন ছাড়া আপনার সুপার
কযাির গাড়ী রাখেবন না
260 ×]×]

æ»RôO_/ºRôOY %çã_ç
×Y»K÷ãX ^çCÌ^çÌ[ý %çã_ç

×Y»K÷ãXÌ[ý ×Ì[ýäZÀõkôÌ[ý
X¶‘öÌ[ý æYÀä»RôOÌ[ý %çã_ç

77PM12002

(e) িরে -কিটভ েটপ: বিড িনমর্াতা একিট লাল রংেয়র িরে -কিটভ েটপ (অ ত 20 িমিম চওড়া) বাহেনর
িপছন িদেক বিডর উপর আড়াআিড় ভােব লাগােবন এবং CMVR িনয়ম 104-এর অধীন শতর্ িল পালন
করেবন।

(f) ফমর্ 22A ভাগ II: বিড িনমর্াতা CMVR িনয়ম 47-এর অধীন শতর্ অনুযায়ী ফমর্
করেবন।

22A ভাগ II

দান

(g) বিড িনমর্াতা ৈবদু্যিতক ওয়য্ািরং, ৈবদু্যিতক সর াম, েব্রক সংেযাগ, েব্রক পাইিপং, ই ন সংেযাগ,
িনগর্মন বয্ব া এবং শয্ািসর উপাদান িল বিড িনমর্াণকালীন পিরবতর্ ন করেবন না।
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