ಮುನುನ್ಡಿ

ಈ ಮಾಯ್ನುವಲ್ ನಿಮಮ್ ವಾಹನದ ಒಂದು ಅತೀ ಮುಖಯ್
ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತುತ್ ವಾಹನವನುನ್ ಮರುಮಾರಾಟ
ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಮಾ ೕಕ ಅಥವಾ ಚಾಲಕನಿಗೆ
ವಗಾರ್ಯಿಸುವಾಗ ಅದರ ಲ್ರಬೇಕು. ದಯ ಟುಟ್ ನಿಮಮ್ ಹೊಸ
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯನುನ್ ಚಲಾಯಿಸುವ
ದಲು ಈ
ಮಾಯ್ನುವಲ್ ಅನುನ್ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಓದಿ. ಆಗಾಗ
ಮಾಯ್ನುವಲ್ ಅನುನ್ ಮರ ಓದಿ. ಸುರ ೆ, ಚಾಲನೆ ಮತುತ್
ನಿವರ್ಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪರ್ಮುಖ ಮಾ ತಿಗಳನುನ್ ಇದು
ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾಯ್ನುವಲ್ ನ ಲ್ ವರಿ ರುವಂತೆ ನಾಲುಕ್ ಉಚಿತ
ತಪಾಸಣಾ ಸ ರ್ಸ್ ಗಳನುನ್ ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಆಹಾವ್ನ ದೆ.
ನಾಲುಕ್ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣಾ ಕೂಪನ್ ಗಳನುನ್ ಈ ಮಾಯ್ನುವಲ್
ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮಮ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯನುನ್
ಯಾವುದೇ ಸ ರ್ಸ್ ಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ
ದಯ ಟುಟ್ ಈ ಮಾಯ್ನುವಲ್ ಅನುನ್ ನಿಮಮ್ ಡೀಲರ್ ಗೆ
ತೋರಿ .
ನಿಮಮ್ ವಾಹನದ ಬಾ ವ್ಕೆಯನುನ್ ಧೀಘರ್ಗೊ ಸಲು ಮತುತ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವೆಚಚ್ವನುನ್ ಕಡಿತಗೊ ಸಲು, ಕಾಲ ಕಾಲಕೆಕ್
ನಿವರ್ಹಣೆಯನುನ್ “ಕಾಲಕಾಲದ ನಿವರ್ಹಣಾ ವೇಳಾಪಟಿಟ್”ಗೆ
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಮಾಯ್ನುವಲ್ ನ “ತಪಾಸಣಾ ಮತುತ್
ನಿವರ್ಹಣಾ” ಭಾಗದ ಲ್ ವರಿ ದಂತೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ನಿಮಮ್
ತೃಪಿತ್ ಮತುತ್ ಸುರ ೆಗಾಗಿ ಸಮಸೆಯ್ ಮತುತ್ ಅವಘಡಗಳನುನ್
ತಡೆಯುವುದು ಅತಯ್ಗತಯ್.

ಬಾಯ್ಟರಿಗಳು ಮತುತ್ ಟೈರ್ ಗಳು ಇತಾಯ್ದಿಗಳನುನ್
ನ ೕಕರಿಸುವುದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ
ಸರಿಯಾಗಿ, ಸೂಕತ್ವೆನಿ ದಂತೆ ಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು
ರ್ೕತಾಸ್ ಸುತೆತ್ೕವೆ.

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಟೆಡ್

ಈ ಮಾಯ್ನುವಲ್ ನ ಲ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮಾ ತಿಗಳು ಪರ್ಕಟಣೆಯ
ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಲಭಯ್ ರುವ ಇತಿತ್ೕಚೆಗಿನ ಉತಪ್ನನ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್
ಆಧರಿ ದೆ. ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತುತ್ ಇತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳ
ಕಾರಣದಿಂದ, ಈ ಮಾಯ್ನುವಲ್ ಮತುತ್ ನಿಮಮ್ ವಾಹನದ
ಮಾ ತಿಯ ನಡುವೆ ಸವ್ಲಪ್ ವಯ್ತಾಯ್ಸಗಳು ಕಾಣಬಹುದು.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಟೆಡ್ ಯಾವುದೇ
ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಬೇಕಾದರೂ ಉತಾಪ್ದನಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ್,
ಪೂವರ್ಸೂಚನೆ ಕೊಡದೆ ಮತುತ್ ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನೆನ್ೕ
ಈಗಾಗಲೇ ತಯಾರಿ ದ ಮತುತ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ
ವಾಹನಗಳಲೂಲ್ ಮಾಡುವ ಬದಧ್ತೆಯನುನ್ ಹೊಂದಿರದೆಯೇ,
ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಹಕಕ್ನುನ್ ಕಾಯಿದ್ರಿ ಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ವಾಹನವು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಮಾನದಂಡಗಳು ಅಥವಾ
ನಿಯಂತರ್ಣಗ ಗೆ ಬದಧ್ ವಾಗದೆ ಇರಬಹುದು. ಈ ವಾಹನವನುನ್
ಇತರ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಲ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ ಲು
ಪರ್ಯತಿನ್ಸುವ
ದಲು, ಎಲಾಲ್ ಅನವ್ಯಿಸುವ
ನಿಯಂತರ್ಣಗಳನುನ್ ಪರಿ ೕ
ಮತುತ್ ಅಗತಯ್
ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ್ ಮಾಡಿಕೊ ಳ್ .

ನಿತಯ್ದ ತಪಾಸಣೆ ಮತುತ್ ಆರೈಕೆಯನುನ್ “ನಿತಯ್ ತಪಾಸಣಾ
ಪರಿ ೕಲನಾ ಪಟಿಟ್”ಗೆ ತಕಕ್ಂತೆ ಈ ಮಾಯ್ನುವಲ್ ನ “ತಪಾಸಣಾ
ಮತುತ್ ನಿವರ್ಹಣಾ” ಭಾಗದ ಲ್ ವರಿ ದಂತೆ ನಡೆಸಬೇಕು.
ವಾಹನದ ಧೀಘರ್ ಬಾ ಕೆ ಮತುತ್ ಸುರ ತ ಚಾಲನೆಗೆ ಇದು
ಅತಯ್ಗತಯ್.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಟೆಡ್ ಭೂಮಿಯ ಪಾರ್ಕೃತಿಕ
ಸಂಪನೂಮ್ಲಗಳ ಸಂರಕಷ್ಣೆಯ ಲ್ ಶಾವ್ಸ ಹೊಂದಿದೆ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಪರ್ತೀ ವಾಹನದ ಮಾ ೕಕನೂ ಬಳ ದ
ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್, ಕೂಲಂಟ್ ಮತುತ್ ಇತರ ಫೂಲ್ಯಿಡ್ ಗಳು,
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ಪರ್ಮುಖ

ಎಚಚ್ರಿಕೆ /

ಬದಲಾವಣೆ ಎಚಚ್ರಿಕೆ

ಜಾಗರ್ತೆ / ಸೂಚನೆ / ಗಮನಿ

ಎಚಚ್ರಿಕೆ

ದಯ ಟುಟ್ ಈ ಮಾಯ್ನುವಲ್ ಅನುನ್ ಓದಿ ಮತುತ್ ಇದರ
ಸೂಚನೆಗಳನುನ್ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಪಾ . ಶೇಷ
ಮಾ ತಿಗ ಗೆ ಒತುತ್ ನೀಡಲು,
ಚಿಹೆನ್ ಮತುತ್ ಎಚಚ್ರಿಕೆ,
ದಲಾದ ಶೇಷ
ಜಾಗರ್ತೆ, ಸೂಚನೆ ಮತುತ್ ಗಮನಿ
ಅಥರ್ ರುವ ಶಬದ್ಗಳ ಲ್ ವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶೇಷ ಶಬದ್ಗಳ ಲ್
ಪರ್ಮುಖವಾಗಿ ತಿ ಸಲಾದ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚುಚ್
ಗಮನವನುನ್ ನೀಡಿ:

ನಿಮಮ್ ವಾಹನಕೆಕ್ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಡಿ. ಬದಲಾವಣೆ
ಮಾಡುವುದು ಸುರ ೆ, ನಿಯಂತರ್ಣ, ಕಾಯರ್ವೈಖರಿ ಅಥವಾ
ಬಾ ವ್ಕೆಗೆ ಅಪಾಯ ತರುವ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು
ಮಾಡಬಹುದು ಮತುತ್ ಸಕಾರ್ರಿ ನಿಯಂತರ್ಣಗಳ
ಉಲಲ್ಂಘನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿ,
ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಕಾಯರ್ವೈಖರಿ
ಸಮಸೆಯ್ಗಳು ವಾರಂಟಿ ಅಡಿಯ ಲ್ ರಕಷ್ಣೆಗೆ
ಅಹರ್ವಾಗುವುದಿಲಲ್.

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಮರಣ ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳು ಸಂಭ ಸುವ
ಸಾಧಯ್ತೆಯಿರುವ ಅಪಾಯವನುನ್ ಸೂಚಿಸುತತ್ದೆ.

ಜಾಗರ್ತೆ
ಸಣಣ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನಯ್ ಗಾಯಗಳು ಸಂಭ ಸುವ
ಸಾಧಯ್ತೆಯಿರುವ ಅಪಾಯವನುನ್ ಸೂಚಿಸುತತ್ದೆ.

ಸೂಚನೆ
ವಾಹನಕೆಕ್ ಹಾನಿ ಸಂಭ ಸುವ ಸಾಧಯ್ತೆಯಿರುವ
ಅಪಾಯವನುನ್ ಸೂಚಿಸುತತ್ದೆ.

ಸೂಚನೆ:
ನಿವರ್ಹಣೆಯನುನ್ ಸರಳ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಸೂಚನೆಗಳನುನ್
ಸಪ್ಷಟ್ಪಡಿಸುವ ಶೇಷ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಸೂಚಿಸುತತ್ದೆ.
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ಈ ಮಾಯ್ನುವಲ್ ನ ಲ್ ಸಾಲ್ಷ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿರುವ ವೃತತ್ದ
ಅಥರ್- “ಇದನುನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ” ಅಥವಾ “ಇದು ಆಗಲು
ಬಿಡಬೇಡಿ”.

ಸೂಚನೆ
ಬೈಲ್ ಸಂಪಕರ್ ಸಲಕರಣೆಗಳಾದ ಸೆಲುಯ್ಲರ್
ಟೆ
ೕನ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಬಿ ( ಟಿಜನ್ಸ್ ಬಾಯ್ಂಡ್)
ರೇಡಿ ೕಗಳ ಅಸಮಪರ್ಕವಾದ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ನಿಮಮ್
ವಾಹನದ ಇಗಿನ್ಷನ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗೆ ಎಲೆಕಾಟ್ರ್ನಿಕ್
ಮಧಯ್ಪರ್ವೇಶಗಳಾಗಿ, ವಾಹನದ ಕಾಯರ್ವೈಖರಿಯ ಲ್
ಸಮಸೆಯ್ಯಾಗುವ ಸಾಧಯ್ತೆಯಿದೆ. ನಿಮಮ್ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರುತಿ
ಸುಜುಕಿ ವಾಣಿಜಯ್ ಡೀಲರ್ ನನುನ್ ಸಂಪಕಿರ್ ಅಂತಹ
ಬೈಲ್ ಸಂಪಕರ್ ಸಲಕರಣೆಗಳನುನ್ ಜೋಡಿಸಲು
ಸಲಹೆಗಳನುನ್ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಸೂಚನೆ
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಫಾರಸು ಮಾಡಿರದ ಕಡಿಮೆ
ಗುಣಮಟಟ್ದ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಮತುತ್/ಅಥವಾ ಲುಬಿರ್ಕಂಟ್ ಗಳನುನ್
ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯ ಸಂಭ ಸಬಹುದು.
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ವಾರಂಟಿ ಪಾ
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಟೆಡ್ (ಇ ಲ್ಂದ ಮುಂದೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಂದೇ
ಉಲೆಲ್ೕಖಿಸಲಾಗುವುದು), ಭಾರತದ ಲ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯಿಂದ ಮತುತ್ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ
ಡೀಲರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತರಣೆಯಾಗುವ ಪರ್ತೀ ಹೊಸ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವಾಹನ
ಸಾಮಾನಯ್ ಬಳಕೆ ಮತುತ್ ಸ ರ್ಸ್ ಅಡಿಯ ಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಲ್ ಇರಬಹುದಾದ ಧೋಷಗ ಂದ
ಮುಕತ್ವಾಗಿರುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಕಾಯರ್ಕೌಶಲಯ್ವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿಯಮಗಳು ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್
ಅನವ್ಯಿ ರುತತ್ದೆ ಎಂದು ವಾರಂಟಿ ನೀಡುತತ್ದೆ:

(1) ಅಹರ್ತೆ:

ಈ ವಾರಂಟಿಗೆ ಅಹರ್ತೆ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದಿದದ್ ಲ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವಾಹನವನುನ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ
ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಮತುತ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ ತರಿ ರಬೇಕು, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಅಧಿಕೃತ ಕಾಯಾರ್ಕಾರದ ಲ್
ಸ ರ್ಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು.

(2) ನಿಯಮ:

ದಲ ಮಾ ೕಕನಿಗೆ ವಾಹನವನುನ್ ತರಣೆ ಮಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ ಇಪಪ್ತತ್ನಾಲುಕ್ (24)
ತಿಂಗಳುಗಳು ಅಥವಾ 72,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಳು (ಯಾವುದು
ದಲು ಆಗುತತ್ದೋ ಅದು).

(3) ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವಾರಂಟಿ ಬದಧ್ತೆಗಳು:

ಮೇಲೆ ತಿ ರುವ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಲ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವಾಹನದ ಲ್ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳು
ಕಂಡುಬಂದ ಲ್, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಬದಧ್ತೆಯೆಂದರೆ, ತನನ್ದೇ ನಿಧಾರ್ರದ ಲ್,
ಅಂತಹ ಧೋಷವು ತಯಾರಿಯ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಧೋಷದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ
ಕಾಯರ್ಕೌಶಲಯ್ದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಎನುನ್ವುದನುನ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಒಪಿಪ್ಕೊಂಡ ಲ್, ಧೋಷವೆಂದು
ಕಂಡು ಬಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನುನ್ ಹೊಸ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಸಮಾನ ಬೆಲೆಯ ಭಾಗವನುನ್
ಮಾ ೕಕರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಭಾಗ ಮತುತ್ ಕೆಲಸವನುನ್ ಮಾಡಿಕೊಟುಟ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ
ಬದ ಸುವುದು. ಅಂತಹ ದೋಷಪೂಣರ್ ಭಾಗಗಳು, ಅವುಗಳನುನ್ ಬದ ಸಲಾಗಿದದ್ ಲ್, ಮಾರುತಿ
ಸುಜುಕಿಯ ಆ ತ್ಯಾಗುತತ್ವೆ. ಈ ವಾರಂಟಿಯ ಅಡಿಯ ಲ್ ಬಾರದೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ರಿಪೇರಿ
ಅಥವಾ ಬದ ಗೆ ಮಾ ೕಕನು ಜವಾಬಾದ್ರನಾಗಿರುತಾತ್ನೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ನಿಧಾರ್ರವು
ಅಂತಿಮ ಮತುತ್ ಅನವ್ಯಿಸುತತ್ದೆ.

(4) ಮಿತಿ:

ಈ ವಾರಂಟಿ ಅನವ್ಯಿಸುವುದಿಲಲ್:
1)
ನಾಲುಕ್ ಉಚಿತ ಸ ರ್ಸ್ ಗಳನುನ್ ಹೊರತುಪಡಿ ಸಾಮಾನಯ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ಸ ರ್ಸ್ ಗಳ
ಅಗತಯ್ ದೆ, ಮಿತಿಯಿಲಲ್ದೂದ್ ಸೇರಿ, ಆಯಿಲ್ ಮತುತ್ ಫೂಲ್ಯಿಡ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು,
ಉಪಭೋಗಿಗಳು, ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಗುರಿ, ಫಾಸಟ್ನರ್ ಮರ ಬಿಗಿಮಾಡುವುದು, ೕಲ್
ಬಾಯ್ಲೆನಿಸ್ಂಗ್, ೕಲ್ ಸಾಲು ಜೋಡಣೆ ಮತುತ್ ಟೈರ್ ರೊಟೇಶನ್, ಇಂಜೆಕಟ್ರ್
ಗಳನುನ್ಸವ್ಚಛ್ಗೊ ಸುವುದು,ಕಾಬರ್ರೇಟರ್ ಹೊಂದಿಸುವುದು, ಇಗಿನ್ಷನ್ ಟೈಮಿಂಗ್, ಕಲ್ಚ್
ಮತುತ್ ವಾಲ್ವ್ ಕಿಲ್ಯರೆನ್ಸ್ ಇತಾಯ್ದಿ.
2)
ಮಿಟೇಶನ್ ಹೊರತುಪಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಸವೆದ ಭಾಗಗಳು, ಬಲ್ಬ್ ಗಳು,
ಟೈರ್ ಗಳು ಮತುತ್ ಟೂಯ್ಬ್ ಗಳು, ಸಾಪ್ಕ್ರ್ ಪಲ್ಗ್ ಗಳು, ಬೆಲ್ಟ್ ಗಳು, ಹೋಸ್ ಗಳು, ಫಿಲಟ್ರ್
ಗಳು, ವೈಪರ್ ಬೆಲ್ೕಡ್ ಗಳು, ಬುಷ್ ಗಳು, ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು, ಫೂಯ್ಸ್ ಗಳು,
ಕಲ್ಚ್ ಡಿಸ್ಕ್, ಬೆರ್ೕಕ್ ಶೂಗಳು, ಬೆರ್ೕಕ್ ಪಾಯ್ಡ್ ಗಳು, ಕೇಬಲ್ ಮತುತ್ ಎಲಾಲ್ ರಬಬ್ರ್
ಭಾಗಗಳು (ಆಯಿಲ್ ೕಲ್ ಮತುತ್ ಗಾಲ್ಸ್ ರನ್ ಹೊರತುಪಡಿ ).
3)
ಸಪ್ಧೆರ್ಗೆ, ರಾ ಗ ಗೆ ಅಥವಾ ರೇ ಂಗ್ ಗೆ ಬಳ ದ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ.
4)
ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ಢಿಕಿಕ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ರಿಪೇರಿಗಳು ಅಥವಾ ಬದ .
5)
ದುಬರ್ಳಕೆ, ಅಲಕಷ್ಯ್, ಅಸಹಜ ಬಳಕೆ, ಅಜಾಗರೂಕತೆ, ದಾಂಧಲೆ, ಕಳಳ್ತನ, ಗಲಭೆ, ಬೆಂಕಿ,
ಪರ್ವಾಹದಿಂದ- ಭಾಗಗಳ ಒಳಗೆ ನೀರು ಪರ್ವೇ
ಇಂಜಿನ್ ಕಟಿಟ್ಕೊಳುಳ್ವುದು,
ಹೈಡೊರ್ೕಸಾಟ್ಟಿಕ್ ಲಾಕ್ ಇತಾಯ್ದಿಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಳ್ದೆ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ/ ಭಾಗಗ ಗೆ ಹೊರಗಿನ
ಹಾನಿಗ ಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷ/ ಹಾನಿಯಾದ ಲ್.
6)
ಮಾ ೕಕರ ಮಾಯ್ನುವಲ್ನ ಲ್ ನಿದೇರ್ ಸಲಾಗಿರುವುದಕಿಕ್ಂತ ಭಿನನ್ವಾದಂತಹ ಕಲಬೆರಕೆ
ಇಂಧನ, ಲುಬಿರ್ಕೆಂಟ್ಗಳು, ಆಯಿಲ್, ಕೂಲಂಟ್, ಫೂಲ್ಯಿಡ್ಗಳು / ಪಾ ಂಗ್
ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಮತುತ್ ಇಂಧನ / ಲುಬಿರ್ಕಂಟ್ / ಆಯಿಲ್, ಕೂಲಂಟ್ / ಫೂಲ್ಯಿಡ್ಗಳು
ಇತಾಯ್ದಿಗಳ ಬಳಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾದ ಲ್.
7)
ಯಾವುದೇ ವಾಹನವನುನ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದದ್ ಲ್ ಅಥವಾ ಬದ ದದ್ ಲ್, ಮಿಟೇಶನ್
ಇಲಲ್ದುದ್ ಸೇರಿ, ಕಾಯರ್ ವೈಖರಿ ಹೆಚಿಚ್ಸುವ ಅಕಸ್ಸರಿಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ, ಬೆಳಕಿನ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್
ಹೆಚುಚ್ ಪರ್ಖರಗೊ ಸುವುದು, ಇತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತುತ್ ಹೊರಗಿನ/ಸಂಬಂಧಿತ
ಕಾರಣಗಳು.
8)
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ (ನಾನ್-ಎಂಎಸ್ಜಿಎ, ನಾನ್-ಎಂಎಸ್ಜಿಪಿ) ಅಂಗೀಕರಿಸದೆ ಇರುವ
ಯಾವುದೇ ಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಅಕಸ್ಸರಿಗಳನುನ್ ಯಾವುದೇ ವಾಹನದ ಲ್ ಬಳ ದ ಲ್.
9)
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮಾ ೕಕರ ಮಾಯ್ನುವಲ್ ನ ಲ್ ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ಚಾಲನಾ ಸೂಚನೆಗ ಗೆ
ತಕಕ್ಂತೆ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸದೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ.
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10)
11)
12)
13)

14)
15)

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮಾ ೕಕರ ಮಾಯ್ನುವಲ್ ಮತುತ್ ಸ ರ್ಸ್ ಕರಪತರ್ದ ಲ್ ಹೇಳಲಾಗಿರುವ
ಚಾಲನಾ ಸೂಚನೆಗ ಗೆ ತಕಕ್ಂತೆ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸದೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಅಧಿಕೃತ ಕಾಯಾರ್ಗಾರವನುನ್ ಹೊರತುಪಡಿ ದ ಸಥ್ಳಗಳ ಲ್
ಜೋಡಣೆಗೊಂಡ, ಕಳಚಲಾಗಿರುವ, ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ
ಯಾವುದೇ ವಾಹನ.
ವಾಹನವನುನ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕೆಕ್ ನಾಯ್ಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ೕ ಅದನುನ್ ಹೊರತುಪಡಿ
ಬೇರೆ ಉದೆದ್ೕಶಗ ಗೆ ಬಳಕೆಯಾದ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ.
ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಕೆಟುಟ್ ಹೋಗುವುದಕೆಕ್ ಕಾರಣವಾಗಿ ಗಾ ಯಿಂದಾದ ನಷಟ್,
ಔದಯ್ಮಿಕ ನಷಟ್, ಆ ಡ್ ಮಳೆ, ಆ ಕಲುಲ್ ಅಥವಾ ಆ ಕಲುಲ್ ಮಳೆ, ಗಾ ಮಳೆ, ಮಿಂಚು,
ಪ ಗಳ ಕೆಕ್, ಇ ಗಳು ಕಚುಚ್ವುದು/ ಇ ಕಡಿತ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಂತಹ
ಕಾರಣಗ ಂದಾಗಿ ವಾಹನಗ ಗೆ ಹಾನಿಯಾದ ಲ್.
ವಾಹನದ ಕಾಯರ್ ಕೌಶಲಯ್ಕೆಕ್ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಹೆಚುಚ್ ಪರ್ಮುಖವಲಲ್ದ ಧೋಷಗಳು,
ಮಿತಿಗ ಲಲ್ದವೂ ಸೇರಿ, ಧನಿ, ಕಂಪನ ಮತುತ್ ಫೂಲ್ಯಿಡ್ ೕಪ್.
ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಕೃತಿಕ ಸವೆತ ಮತುತ್ ಮುರತವು ಮಿತಿಗಳ ಹೊರತುಪಡಿ ರುವುದು
ಸೇರಿದಂತೆ, ಹಳತಾಗಿರುವುದು, ಸವೆತ &ಮುರಿತ ಅಥವಾ ಬಣಣ್ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವುದು,
ಮಾಸುವುದು, ರೂಪತೆ ಅಥವಾ ಮಂದವಾಗುವುದು ಮತುತ್ ಫಾಯ್ಬಿರ್ಕ್ ಬಣಣ್ ಹೋಗುವುದು
ಇತಾಯ್ದಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಟುಟ್ಹೋಗುವುದು.

16)

ಅಡುಗೆ ಗಾಯ್ಸ್/ಎಲ್ ಪಿಜಿ

18)

ಎಲ್ ಪಿಜಿ/

17)

19)

ಂಡರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತುತ್ ಬಳಕೆ.

V-ಬೆಲ್ಟ್ ಗಳು, ಹೋಸ್ ಗಳು ಮತುತ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೋರಿಕೆಗಳು.

ಎನ್ ಜಿ ಕಿಟ್ ಗ ಂದ ರಿಟೊರ್ೕಫಿಟ್ ಆಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ.

ಮರು ಬಣಣ್ ಬ ಯುವುದರ ಲ್ ಪಾಯ್ಚ್ವಕ್ರ್, ಬಾಡಿ ವಕ್ರ್ ಮತುತ್ ಮೌ ಡ್ಂಗ್ಗಳು ಮತುತ್
ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಟಿರ್ಮ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ.

20)

ಕೊರೆತ, ಬಾಡಿ ಭಾಗಗಳ ತುಕುಕ್

22)

ದೋಷವಾಗಿದೆ ಎನುನ್ವ ಮಾ ತಿ ಇದದ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವಾಹನಕೆಕ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡದೆ
ಅಥವಾ ವಾಹನದ ಮಾ ೕಕನಿಗೆ/ ಬಳಕೆದಾರನು ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಆಗಿರುವ ಹಾನಿಗಳು.

21)

23)
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ಡಿಯುವುದು ಮತುತ್ ಅಥವಾ ಭಾಗಗಳು.

ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಓಡೋಮೀಟರ್ ಬದ ಸಲಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಅಥವಾ
ಓಡೋಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸುಧಾರಿಸಲಾಗಿರುವ / ತಿರುಚಲಾಗಿರುವ/ ಅಥವಾ ಸ ರ್ಸ್
ರೆಕಾಡ್ರ್ಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿಸಲಾಗದೆ ಇರುವುದು.

ವಾಹನವನುನ್ ಬಳಸದೆ ಧೀಘರ್ ಕಾಲದ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ನ ಲ್ಯೇ ಇಟಟ್ ಕಾರಣ
ಬಾಯ್ಟರಿ/ಟೈರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಾಹನಕೆಕ್ ಆಗಿರುವ ಹಾನಿಗಳು.

(5) ವಾರಂಟಿ ಸತ್ರಣೆ:

ವಾರಂಟಿ ಎಂದರೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವಾಹನಗ ಗಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಖಿತವಾಗಿ ಕೊಟಿಟ್ರುವ
ವರವಾಗಿದೆ ಮತುತ್ ಯಾವುದೇ ಡೀಲರ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಥವಾ ಆತನ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ
ಉದೊಯ್ೕಗಿಗೆ ಈ ವಾರಂಟಿಯನುನ್ ಸತ್ರಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೆಚುಚ್ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ರುವುದಿಲಲ್
ಮತುತ್ ಯಾವುದೇ ಡೀಲರ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಥವಾ ಆತನ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಉದೊಯ್ೕಗಿಗೆ
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ವಾರಂಟಿಯನುನ್ ನೀಡುವ
ಅಧಿಕಾರ ರುವುದಿಲಲ್. ಅಥವಾ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪರ್ತಿನಿಧಿಸಲು ಅಥವಾ ಭರವಸೆ
ನೀಡುವಂತಿಲಲ್.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಯನುನ್ ಯಾವುದೇ ಮಾಡೆಲ್
ನ ನಾಯ್ಸಕೆಕ್ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲೂಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತುತ್ ಈ ಂದೆಯೇ ಮಾರಿದ ಯುನಿಟ್
ಗಳಲೂಲ್ ಅದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬದಧ್ತೆಯನುನ್ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲಲ್.

(6) ವಾರಂಟಿ ಸ ರ್ಸ್:

ವಾರಂಟಿ ಸ ರ್ಸ್ ಗಳನುನ್ ಪಡೆದುಕೊಳಳ್ಲು, ಸಂಪೂಣರ್ ವಾಹನವನುನ್ ಮಾ ೕಕರ ವೆಚಚ್ದ ಲ್
ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಾಯಾರ್ಗಾರಕೆಕ್ ಕೊಟಿಟ್ರಬೇಕು.
ವಾಃನವನುನ್ ಸ ರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡುವ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ವಾಹನದ ಲ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುವ ವಸುತ್ಗಳು
ಅಥವಾ ಸಲಕರಣೆಗ ಗೆ ಗಾರ್ಹಕನು ಜವಾಬಾದ್ರನಾಗಿರುತಾತ್ನೆ ಮತುತ್ ಯಾವುದೇ
ಪರಿ ಥ್ತಿಯ ಲ್ಯೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲ್ೕಮ್ ಅನುನ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ರುವುದಿಲಲ್.

(7) ಮಾ ೕಕರ ವಾರಂಟಿ ಜವಾಬಾದ್ರಿಗಳು:

ಇದು ಪರ್ತೀ ಮಾ ೕಕರ ಜವಾಬಾದ್ರಿಯೂ ಆಗಿರುತತ್ದೆ:
- ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಅಧಿಕೃತ ಕಾಯಾರ್ಗಾರ ತಮಮ್ದೇ ವೆಚಚ್ದ ಲ್ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ದ
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ “ಮಾ ೕಕರ” ಮಾಯ್ನುವಲ್ ಮತುತ್ ಸ ರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಲೆಟ್ ಮತುತ್
ನಿವರ್ಹಣೆಯ ಲ್ ಸೂಚಿ ರುವ ಎಲಾಲ್ ಸ ರ್ಸ್ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಅಂತಹ ಸ ರ್ಸ್
ತಪಾಸಣೆಗಳು ನಡೆದಿರುವುದಕೆಕ್ ಸಾಕಷ್ಯ್ಗಳಾಗಿರುತತ್ವೆ.

- “ಮಾ ೕಕರ” ಮಾಯ್ನುವಲ್ ಮತುತ್ ಸ ರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಲೆಟ್ ಮತುತ್ ನಿವರ್ಹಣೆಯ ಲ್
ಸೂಚಿ ರುವ ಎಲಾಲ್ ಸ ರ್ಸ್ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಅಂತಹ ಸ ರ್ಸ್ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಮಾರುತಿ
ಸುಜುಕಿ ಅಧಿಕೃತ ಕಾಯಾರ್ಗಾರದ ಲ್ಯೇ ವಾಹನದ ಲ್ ನಡೆದಿರುವುದಕೆಕ್ ಗಾರ್ಹಕ ಸ ರ್ಸ್
ಮೈಂಟೇನೆನ್ಸ್ ರೆಕಾಡ್ಸ್ರ್ ಪುಟವನುನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತುತ್ ನಿಭಾಯಿ .

- ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ “ಮಾ ೕಕರ ಮಾಯ್ನುವಲ್ ಮತುತ್ ಸ ರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಲೆಟ್” ಅನುನ್
ಅಧಿಕೃತ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಾಯಾರ್ಗಾರದ ಲ್ ಸ ರ್ಸ್ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಮತುತ್ ವಾರಂಟಿ
ಸ ರ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುವಾಗೆಲಾಲ್ ಸ ಲ್ಸಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ.

“ಮಾ ೕಕರ ಮಾಯ್ನುವಲ್ ಮತುತ್ ಸ ರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಲೆಟ್” ಕಳೆದು ಹೋದ ಲ್ ಅಥವಾ ನಾಶವಾದ ಲ್
“ಮಾ ೕಕರ ಮಾಯ್ನುವಲ್ ಮತುತ್ ಸ ರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಲೆಟ್” ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಬದ

77PH0-74E

ವಯ್ವಸೆಥ್ಯಸೂಚನೆಗ ಗಾಗಿ ಮಾ ೕಕರು ವಾಹನವನುನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರುತಿ
ಸುಜುಕಿ ಡೀಲರ್ ರನುನ್ ಸಂಪಕಿರ್ಸಬೇಕು.

(8) ಅನುಗತ ಹಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ಹಕುಕ್ತಾಯ್ಗ:

ವಾಹನದ ಕಳವು, ಸಮಯದ ನಷಟ್, ಅನನುಕೂಲ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಪರೋಕಷ್ ಆಕ ಮ್ಕ
ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಧೋಷದಿಂದಾಗಿ ಮಾ ೕಕರಿಗೆ ಲಭಯ್ವಾಗದೆ ಆಗಿರುವ ಕಾಕತಾ ೕಯ
ಹಾನಿಗಳು ಆದ ಲ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಆ ಬಗೆಗ್ ವಾರಂಟಿ ಅವಧಿಯ ಲ್ ಜವಾಬಾದ್ರಿಯನುನ್
ವ ಕೊಳುಳ್ವುದಿಲಲ್.

(9) ಮಾ ೕಕರ ಬದಲಾವಣೆ:

ವಾಹನದ ಮಾ ೕಕತವ್ ಬದಲಾದ ಲ್ ಉ ದ ವಾರಂಟಿ ಅವಧಿಯು ಹೊಸ ಮಾ ೕಕರಿಗೆ
ಹೋಗುತತ್ದೆ.
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ಎಮಿಶನ್ ವಾರಂಟಿ ನೀತಿ

3. ಭಾಗಗಳ ವಾರಂಟಿಯನುನ್ ನಿಧರ್ರಿಸಲು ಪರಿ ೕಲನೆಯ

ಎಮಿಶನ್ ವಾರಂಟಿಯನುನ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಲಾಲ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವಾಹನಗ ಗೆ (ನಿತಯ್ದ
ವಾರಂಟಿಯನುನ್ ಹೊರತುಪಡಿ ಮತುತ್ ನಿತಯ್ದ ಉತಪ್ನನ್ಕೆಕ್ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುತತ್ದೆ) ನಾಲುಕ್
ಮಹಾನಗರಗಳ ಲ್ (ನವದೆಹ , ಕೋಲಕ್ತಾತ್, ಮುಂಬೈ ಮತುತ್ ಚೆನೆನ್ೖ) ಮಾತರ್ 2001 ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ
ಅನವ್ಯಿಸುವಂತೆ ಒದಗಿಸುತತ್ದೆ.

ನಿಯಮಗಳು:

ಎಮಿಶನ್ ವಾರಂಟಿಯು ವಾಹನವನುನ್
ದಲ ಮಾ ೕಕರಿಗೆ ಡೆ ವರಿ ಮಾಡಿದ 80,000
ಕಿಮೀಗ ಗೆ ಅಥವಾ 3 ವಷರ್ಗ ಗೆ ಅನವ್ಯಿಸುತತ್ದೆ. ಉ ದ ವಾರಂಟಿ ನಿಯಮಗಳು
ಮಾ ೕಕತವ್ದ ಲ್ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಲೂಲ್ ಮಾನಯ್ತೆಯಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ಮುಂದಿಡುವ ನೆನ್ಲೆಯ ಲ್ ಮಾನಯ್ತೆ ಹೊಂದಿರುತತ್ದೆ.

ಷರತುತ್ಗಳು:
1.

ವಾಹನವು ಕೇಂದರ್

ಅಂತಿಮ ಮತುತ್ ಅನವ್ಯವಾಗುತತ್ದೆ. ಪರಿ ೕಲನೆಯ ನಂತರ ವಾರಂಟಿಯ ಷರತಿತ್ಗೆ

ಅನವ್ಯವಾಗದೆ ಇದದ್ ಲ್, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮತುತ್ ಅದರ ಡೀಲರ್ ಎಲಲ್ ವೆಚಚ್ವನೂನ್ ಅಥವಾ
ಅಂತಹ ಪರಿ ೕಲನೆಯ ವೆಚಚ್ದ ಭಾಗವನುನ್ ಮಾ ೕಕರ ಮೇಲೆ ಹೇರಬಹುದು.

4. ಎಮಿಶನ್ ವಾರಂಟಿ ಅಡಿಯ ಲ್, ಭಾಗಗಳನುನ್ (ಅಧಾಯ್ಯ - (ಎ) ನ ಲ್ ಕೊಡಲಾದ) ಉಚಿತವಾಗಿ
ಬದ ಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಕನ್ ಸೂಯ್ಮೇಬಲ್ ಗ ಗೆ ವಾಸತ್ ಕವಾಗಿ ಶುಲಕ್

ಧಿಸಲಾಗುವುದು.

5. ಎಮಿಶನ್ ವಾರಂಟಿ ಅಡಿಯ ಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡಲಾದ ಭಾಗವು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಭಾಗಗಳು

ಬರುತಿತ್ದದ್ ಲ್, ಸವ್ತಂತರ್ವಾಗಿ ಬದ ಸಲಾಗುವುದಿಲಲ್. ಇವು ಸಂಪೂಣರ್ ಅಸೆಂಬಿಲ್ಯ ಅಂತಗರ್ತ
ಭಾಗವಾಗಿರುವ

ನೆನ್ಲೆಯ ಲ್ ಸಂಪೂಣರ್ ಅಸೆಂಬಿಲ್ಯನುನ್ ಅಥವಾ

ಸಟ್ಂನ ಕೆಲವು

ಭಾಗಗಳನುನ್ ಸೂಕತ್ ರಿಪೇರಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಳ ರೀತಿ ಬಳ ಕೊಳುಳ್ವ
ೕಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು ( ಎಂ ಆರ್), 1989 ನಿಯಮ ಸಂಖೆಯ್

115ರ ಉಪನಿಯಮ (2) ದ ಲ್ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಎಮಿಶನ್ ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ ತಲುಪಲು

ಫಲವಾದ ಲ್ ಎಮಿಶನ್ ವಾರಂಟಿ ಅಡಿಯ ಲ್, ವಾರಂಟಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳನುನ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ

ಪರಿ ೕಲನೆಯ ನಂತರ ಪಡೆದುಕೊಳಳ್ಲಾಗುತತ್ದೆ.

2. ವಾರಂಟಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳನುನ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಡೀಲರ್ ನಡೆ ದ ಪರಿ ೕಲನೆಯ
ನಂತರ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಇದು ದೃಢವಾದ ನಿಧಾರ್ರಕೆಕ್

ಬಿ) ಭಾಗ (ಅನೆಕ್ಸ್ - (ಎ) ನ ಲ್ ಕೊಟಟ್ಂತೆ) ದ ಲ್ ಉತಾಪ್ದನಾ ಧೋಷ ರುತತ್ದೆ.
ಥ್ತಿಯ ಲ್ ನಿಭಾಯಿಸಲಾಗಿದದ್ರೂ ಮತುತ್ “ಮಾ ೕಕರ

ಮಾಯ್ನುವಲ್ ಮತುತ್ ಸ ರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಲೆಟ್” ನ ಲ್ ಸೂಚಿ ರುವ
ಬಳಕೆಯಾಗಿದದ್ರೆ ಮತುತ್ ಬಳ ದ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಮತುತ್

ಹೊಂದಿರುತಾತ್ರೆ.

6. ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಿತ ರಿಪೇರಿಗಳು ಅಥವಾ ಬದ
ವಾರಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ

ಭಾಗಗಳು ಅಗತಯ್ವೆಂದು ಎಮಿಶನ್

ಕಂಡು ಬಂದ ಲ್, ಅದು ಉತಪ್ನನ್ ವಾರಂಟಿ ಅಡಿಯ ಲ್ ಬಾರದೆ

ಹೊರತು ವಾರಂಟಿಯ ಅಡಿಯ ಲ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲ್. ಅಂತಹ ರಿಪೇರಿ ಅಥವಾ
ಬದ ಯ ಲ್ ಕನ್ ಸೂಯ್ಮೇಬಲ್ ಗ ಗೆ ವಾಸತ್ ಕವಾಗಿ ಶುಲಕ್

ಧಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ.

ವೆಚಚ್ಕೆಕ್ ಅಥವಾ ವಾರಂಟಿಗಾಗಿ ಅಜಿರ್ ಹಾಕುವಾಗ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಡೀಲರ್ ಮಾಡುವ

ಎ) ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೂಕ್ ಮೂಲ ಸೆಟಿಟ್ಂಗ್ ಗಳನುನ್ ಬದ ಸಲಾಗಿಲಲ್
) ವಾಹನದ ಲ್ ಎಲಲ್ವನೂನ್ ಉತತ್ಮ

ನಿಧಾರ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಹಕಕ್ನುನ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮತುತ್ ಅದರ ಡೀಲರ್

7. ವಾಹನವನುನ್ ಸಮೀಪದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಡೀಲರ್ ವಕ್ರ್ ಶಾಪ್ ಗೆ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುವ

ಕಾರಣವಾಗುತತ್ದೆ,ಅವುಗಳೆಂದರೆ

ವರಗಳಂತೆ ನಿವರ್

ಭಿನನ್ ಆಯಿಲ್ ಗಳು (ಇಂಜಿನ್

ಆಯಿಲ್, ಟಾರ್ನ್ಸ್ ಮಿಶನ್ ಆಯಿಲ್, ಬೆರ್ೕಕ್ ಆಯಿಲ್ ಇತಾಯ್ದಿ) ಸೂಚನೆಗ ಗೆ ತಕಕ್ಂತೆ
ಇದದ್ರೂ ವಾಹನವು ಎಮಿಶನ್ ಗುಣಮಟಟ್ಗಳನುನ್ (1. ರ ಲ್ ಕೊಟಟ್ಂತೆ) ತಲುಪಲು

ಸಾಧಯ್ವಾಗಿಲಲ್.

ಧಾನವು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ

ಮತುತ್ ಅದರ ಡೀಲರ್ ಗಳ ಏಕಮಾತರ್ ನಿಧಾರ್ರ ಮತುತ್ ಪರಿ ೕಲನೆಯ ಫ ತಾಂಶವೇ

ರಿಪೇರಿ ಮತುತ್ / ಅಥವಾ ಪರಿ ೕಲನೆಯ ಸಮಯದ ಲ್ ವಾಹನವು ಲಭಯ್ ಲಲ್ದೆ ಇರುವುದರಿಂದ
ಆದ ನಷಟ್ಕೆಕ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಜವಾಬಾದ್ರನಲಲ್.

8. ಎಮಿಶನ್ ಗುಣಮಟಟ್ಕೆಕ್ ಬದಧ್ವಾಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಶಾಸನಬದಧ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಧಿಸಬಹುದಾದ ದಂಡದ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಜವಾಬಾದ್ರನಲಲ್.

9. ಮಾ ೕಕರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ, ಎಲಾಲ್ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿದದ್ ಲ್ ಎಮಿಶನ್ ವಾರಂಟಿಗೆ
ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದಿಲಲ್.
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10. ಎಲಾಲ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ಕಾಯರ್ಗಳನುನ್ (ಮಾ ೕಕರ ಮಾಯ್ನುವಲ್ ಮತುತ್ ಸ ರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಲೆಟ್
ನ ಲ್ ಸೂಚಿ ದಂತೆ) ಪಾ ಸತಕಕ್ದುದ್ ಮತುತ್ ಮಾಯ್ನುವಲ್ ನ ಲ್ ಎಮಿಶನ್ ವಾರಂಟಿಗಾಗಿ
ದಾಖ ಸಬೇಕು.

11. ವೈಫಲಯ್ವನುನ್ ಪತೆತ್ ಮಾಡಿದ ಪರೀ ೆಯ ನಂತರದ ಅವಧಿಗೆ ಗಾರ್ಹಕರು ಮಾನಯ್ತೆ ಹೊಂದಿದ
ಪಿಯು

(ಮಾ ನಯ್ ನಿಯಂತರ್ಣದ ಲ್) ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ವನುನ್ ಮುಂದಿಡಬೇಕಿದೆ. ಇದಕೆಕ್

ರ ೕದಿಯೂ (ವಾಹನದ ಮೂಲ ಖರೀದಿಯ ದಿನದಿಂದ ವಾಹನವನುನ್ ಮಾ ೕಕರ

ಮಾಯ್ನುವಲ್ ಮತುತ್ ಸ ರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಲೆಟ್ ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿವರ್ಹಣೆಗೆ) ಅಗತಯ್ ದೆ.

ಎಮಿಶನ್ ವಾರಂಟಿಯ ಗದೆ ಇರುವ ತಿ
ಥ್ ಗಳು ಅನವ್ಯಿಸುತತ್ವೆ
1.

ಮಾನಯ್ತೆ ಹೊಂದಿದ ಪಿಯು

3.

ವಾಹನವನುನ್ ಅಸಹಜವಾಗಿ ಬಳ ದದ್ ಲ್. (ಅಪಘಾತ,
ದಾಖಲೆ ಸಾಥ್ಪಿಸುವ ಉದೆದ್ೕಶ ಇತಾಯ್ದಿ).

2.

4.
5.

6.

7.

ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ ಇಲಲ್ದಿದದ್ ಲ್.

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಅಧಿಕೃತ ವಕ್ರ್ ಶಾಪ್ ನ ಲ್ ಮಾ ೕಕರ ಮಾಯ್ನುವಲ್ ನ ಲ್ ಸೂಚಿ ದ
ಕಾಲಾವಧಿಗೆ ತಕಕ್ಂತೆ ವಾಹನವನುನ್ ಸ ರ್ಸ್ ಮಾಡದೆ ಇದದ್ ಲ್.

ೕಟಾರ್ ಸಪ್ಧೆರ್, ರಾ ಗಳು ಅಥವಾ

ನಾನ್ ಎಂಜಿಪಿ (ಮಾರುತಿ ಮಾನಯ್ತೆ ಹೊಂದಿದ ಭಾಗ) ಬಳಕೆ.
ಅನಧಿಕೃತ ರೀತಿಯ ಲ್ ವಾಹನಕೆಕ್ ಬದ .

ಓಡೋಮೀಟರ್ ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದು ವಾಸತ್ ಕ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಓದದೆ
ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದು.

ಕಲಬೆರಕೆಯ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಮತುತ್ / ಅಥವಾ ಸೂಚಿಸದೆ ಇರುವ ಆಯಿಲ್ ಗಳ ಬಳಕೆ (ಇಂಜಿನ್
ಆಯಿಲ್, ಟಾರ್ನ್ಸ್ ಮಿಶನ್ ಆಯಿಲ್ ಮತುತ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ಆಯಿಲ್ ಇತಾಯ್ದಿ).

ಅಧಾಯ್ಯ - (ಎ)

ಎಮಿಶನ್ ವಾರಂಟಿ ಅಡಿಯ ಲ್ ಕವರ್ ಆಗಿರುವ ಭಾಗಗಳು
1. ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಇಂಜೆಕಷ್ನ್ ಅಸೆಂಬಿಲ್, ಪೆರ್ಶರ್ ರೆಗುಯ್ಲೇಟರ್, ಥಾರ್ಟಲ್ ಬಾಡಿ ಅಸೆಂಬಿಲ್
2. ಇಲೆಕಾಟ್ರ್ನಿಕ್ ಕಂಟೊರ್ೕಲ್
ಡುಯ್ಲ್ (ಇ ಎಂ)
3. ಇನೆಟ್ೕಕ್ ಮಾಯ್ನಿ ೕಲ್ಡ್
4. ಇಜಿಆರ್ ವಾಲ್ವ್
5.
ತರಣೆ ಮತುತ್ ಆಂತರಿಕ ಭಾಗಗಳು
6. ಇಗಿನ್ಷನ್ ಕಾಯ್ಲ್
7. ಕಾಯ್ನಿಸಟ್ರ್ ಅಸೆಂಬಿಲ್
8. ವೇಪರ್ ಕಿವ್ಡ್ ಸಪರೇಟರ್
9. ಪೂಯ್ಯೆಲ್ ಟಾಯ್ಂಕ್ ಮತುತ್ ಫಿಲಲ್ರ್ ಕಾಯ್ಪ್
10. ಪಿ
(ಪಾ ಟಿವ್ ಕಾರ್ಂಕ್ ಕೇಸ್ ವೆಂಟಿಲೇಶನ್) ವಾಲ್ವ್
11. ಆಯಿಲ್ ಫಿಲಲ್ರ್ ಕಾಯ್ಪ್
12. ಕಾಯ್ಟ ಟಿಕ್ ಕನವ್ಟರ್ರ್
13. ಎಕಾಸ್ಸ್ಟ್ ಮಾಯ್ನಿ ೕಲ್ಡ್
14. ಸೆನಸ್ರ್ ಗಳನುನ್ ಆಧರಿ ದ ಎಲಾಲ್ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಇಂಜೆಕಷ್ನ್ ಸಟ್ಂ
15. ಹೈ ಪೆರ್ಶರ್ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಪಂಪ್
16. ಗೊಲ್ೕ ಪಲ್ಗ್
17. ಗೊಲ್ೕ ಪಲ್ಗ್ ಕಂಟೊರ್ೕಲರ್
18. ಮಾಯ್ನಿವಟರ್ರ್
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ಷಯಗಳ ಪಟಿಟ್

ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಫಾರಸುಗಳು

1
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2
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3
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ತಪಾಸಣೆ ಮತುತ್ ನಿವರ್ಹಣೆ

7
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ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಫಾರಸುಗಳು

ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಫಾರಸುಗಳು
(ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಮತುತ್ ಬೈ- ಇಂಧನ ಇಂಜಿನ್
ಮಾದರಿಯಿಂದ)
ಪೆಟೊರ್ೕಲ್

ನೀವು 91 ಕಿಕ್ಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಒಕೆಟ್ೕನ್ ಸಂಖೆಯ್ (ಆಒರ್ಎನ್) ಇರುವ
ೕಸರ ತ ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಅನುನ್ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ.

• ಪೆಟೊರ್ೕಲ್/ ಎಥೆನಾಲ್ ಬೆಲ್ಂಡ್ಗಳು

ೕಸರ ತ ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಮತುತ್ ಎಥೆನಾಲನ್ಂತಹ (ಧಾನಯ್ದ
ಆಲೊಕ್ೕಹಾಲ್) ಬೆಲ್ಂಡಗ್ಳನುನ್ ಗಾಯ್ಸೋಹಾಲ್ಎಂದೂ
ಕರೆಯಲಾಗುತತ್ದೆ, ಅವುಗಳು ಅದೇ ಏರಿಯಾದ ಲ್
ವಾಣಿಜಯ್ವಾಗಿಯೂ ಲಭಯ್ ರುತತ್ವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಬೆಲ್ಂಡಗ್ಳನುನ್
10% ಎಥೆನಾ ಗ್ಂತ ಹೆಚುಚ್ ಇಲಲ್ದೆ ಇದದ್ ಲ್ ನಿಮಮ್ ವಾಹನದ ಲ್
ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ಎಥೆನಾಲ್ ಬೆಲ್ಂಡನ್ ಲ್ ಪೆಟೊರ್ೕಲೆಗ್
ಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದಕಿಕ್ಂತ ಕಡಿಮೆ ಒಕೆಟ್ೕನ್
ರೇಟಿಂಗ್ ಇರುವುದಿಲಲ್ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿ .

• ಪೆಟೊರ್ೕಲ್/ಮೆಥೆನಾಲ್ ಬೆಲ್ಂಡ್ಗಳು

ೕಸರ ತ ಪೆಟೊರ್ೕಲಮ್ತುತ್ ಮೆಥೆನಾಲ್ (ವುಡ್ ಆಲೊಕ್ೕಹಾಲ್)
ಬೆಲ್ಂಡಗ್ಳು ಕೆಲವು ಪರ್ದೇಶಗಳ ಲ್ ವಾಣಿಜಾಯ್ತಮ್ಕವಾಗಿಯೂ
ಲಭಯ್ ವೆ. ಯಾವುದೇ ಪರಿ ಥ್ತಿಯ ಲ್ಯೂ 5% ಗಿಂತ ಹೆಚುಚ್
ಮೆಥನಾಲ್ಇರುವಂತಹ ಇಂಧನಗಳನುನ್ ಬಳಸಬೇಡಿ.
ಅಂತಹ ಇಂಧನಗಳನುನ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ
ಫೂಯ್ಯೆ ಸ್ಸಟ್ಂ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಕಾಯರ್ದ ಲ್ನ
ಸಮಸೆಯ್ಗ ಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಜವಾಬಾದ್ರರಲಲ್ ಮತುತ್ ಹೊಸ
ವಾಹನ ವಾರಂಟಿಯ ಲ್ ಅದು ಅನವ್ಯವಾಗುವುದಿಲಲ್.
5% ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮೆಥನಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ
ಫೂಯ್ಯೆಲ್ಗಳ ಲ್ ಸಹದಾರ್ವಕಗಳು ಮತುತ್ ಕೊರೆತ ತಡೆಯುವ
ಅಂಶಗಳು ಹೊಂದಿದದ್ರೆ, ಅದನುನ್ ನಿಮಮ್ ವಾಹನದ ಲ್ ಬಳಸಲು
ಸೂಕತ್ವಾಗಿರುತತ್ದೆ.

ಸೂಚನೆ:

ನೀವು ಪೆಟೊರ್ೕಲ್/ ಆಲೊಕ್ೕಹಾಲ್ ಬೆಲ್ಂಡ್ ಬಳಸುತಿತ್ರುವಾಗ
ಇಮಮ್ ವಾಹನದ ಚಾಲನೆಯ ದಕಷ್ತೆ ಅಥವಾ ಫೂಯ್ಯೆಲ್
ಬಳಕೆಯ ದಕಷ್ತೆಯ ಬಗೆಗ್ ನಿಮಗೆ ತೃಪಿತ್ ಇಲಲ್ದೆ ಇದದ್ ಲ್, ನೀವು
ಆಲೊಕ್ೕಹಾಲ್ ಇಲಲ್ದ ೕಸರ ತ ಪೆಟೊರ್ೕಲಬ್ಳಸಲು
ಆರಂಭಿಸಬೇಕು.

(ಬೈ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಇಂಜಿನಾಮ್ಡೆಲೆಗ್)
.ಎನ್.ಜಿ.
.ಎನ್.ಜಿ. (ಕಂಪೆರ್ಸಾಡ್ನ್ಯ್ಚುರಲ್ ಗಾಯ್ಸ್) ಪರ್ಧಾನವಾಗಿ
ಮೀಥೇನಿನ್ಂದ ರೂಪಿಸಲಪ್ಟಿಟ್ದೆ. .ಎನ್.ಜಿ. ಅನುನ್ ಶುದಧ್ ದಹನ
ಇಂಧನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಪ್ಟಿಟ್ದೆ. .ಎನ್.ಜಿ. ಕಡಿಮೆ
ಸಾಂದರ್ತೆಯಿಂದಾಗಿ, 200 ಬಾಪೆರ್ರ್ಶಗೆರ್ ಕಂಪೆರ್ಸಾಮ್ಡಿ ವಾಹನದ
ಸಂಗರ್ಹ ಸಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ ವಧಿರ್ಸಲಾಗುತತ್ದೆ.

ಸೂಚನ
ಬಿ ಯಾಗಿರುವ ಹವಾಮಾನದ ಲ್ ಫೂಯ್ಯೆಲ್
ಸತ್ರಣೆಗೊಳಳ್ಲು ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಟಾಯ್ಂಕನ್ ಲ್ ಸಾಕಷುಟ್
ಗಾ ಯಾಡುವ ಸಥ್ಳ ದೆ. ಫಿಲಲ್ರ್ ನಾಜಲ್
ಸವ್ಯಂಚಾ ತವಾಗಿ ಮುಚಿಚ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅಥವಾ
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಲ್ ಗಾ
ಂದಕೆಕ್ ಹರಿದ ನಂತರವೂ ನೀವು
ಇಂಧನ ತುಂಬುವುದನುನ್ ನೀವು ಮುಂದುವರಿ ದ ಲ್, ಏರ್
ಚೇಂಬರ್ ತುಂಬಿಕೊಳಳ್ ದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಲ್ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ತುಂಬಿರುವಾಗ ಬಿ ಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಲ್, ಸತ್ರಣೆಯ
ಕಾರಣದಿಂದ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧಯ್ತೆ ಇರುತತ್ದೆ.
ಅಂತಹ ಪೂಣರ್ ಸೋರಿಕೆಯನುನ್ ತಡೆಯಲು, ಫಿಲಲ್ರ್
ನಾಜಲ್ ಸವ್ಯಂಚಾ ತವಾಗಿ ಮುಚಿಚ್ಕೊಳುಳ್ವಾಗ, ಅಥವಾ
ಪಯಾರ್ಯ ಸವ್ಯಂಚಾ ತವಲಲ್ದ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್
ಬದ ಸುವಾಗ, ಆರಂಭದ ಹಂತದ ಲ್ ತೆರಪಿನ ಲ್ ಮರ
ಗಾ ಹರಿದಾಡುವಾಗ ತುಂಬುವುದನುನ್ ನಿ ಲ್ .

ಜಾಗರ್ತೆ
.ಎನ್.ಜಿ. ಸೋರಿಕೆ ಅತವಾ ಕಕರ್ಶ ಶಬದ್ ಅಥವಾ
ಯಾವುದೇ ಬಾಹಯ್ ಹಾನಿಯು .ಎನ್.ಜಿ. ಪೈಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ
ಅಪಘಾತದ ವೇಳೆ ಉಂಟಾದರೆ ಆತಂಕ ಬೇಡ.
∙ ವಾಹನ ಸಾಟ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಮತುತ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಫಾಮ್ಡಿ, ಕಿಟಕಿ
ಮತುತ್ ಎಲಲ್ ಬಾಗಿಲುಗಳನುನ್ ಕೆಳಕೆಕ್ ಇ .
∙ ಮಾಯ್ನುಯ್ಅಲ್ಶಟ್ಆಫ್ವಾಲ್ವ್ಮುಚಿಚ್ರುವುದನುನ್
ಖಚಿತಪಡಿ .
∙ ದೃಢೀಕೃತ ಮಾರುತಿ ಕಮ ರ್ಯಲವ್ಕಾಶ್ರ್ಪೆಗ್ ತಕಷ್ಣವೇ
ಹೆಚಿಚ್ನ ನೆರ ಗಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಸೂಚನ
ಮರ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸುವಾಗ ಆಲೊಕ್ೕಹಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ
ಇಂಧನವನುನ್ ಚೆಲಲ್ದಂತೆ ಜಾಗರೂಕತೆ ವ . ಇಂಧನವನುನ್
ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಚೆ ಲ್ದ ಲ್, ತಕಷ್ಣವೇ ಅದನುನ್ ಒರೆ .
ಆಲೊಕ್ೕಹಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಇಂಧನವು ಹಾನಿ ತರಬಹುದು.
ಅದು ಹೊಸ ವಾಹನದ ವಾಯ್ರಂಟಿಯ ಲ್ ಅನವ್ಯಿಸುವುದಿಲಲ್.
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ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಫಾರಸುಗಳು
(ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಮಾತರ್)

ಟೇನ್ ನಂಬರ್ ( ನ್) 51 ರ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಡೀಸಲ್
ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಮತುತ್ 50 ppm (ಪಿ.ಪಿ.ಮ್) ಗಿಂತ (ಪರ್ತೀ
ಮಿ ಯನ್ ಗೆ ಭಾಗಗಳು) ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸಲಫ್ರ್ ವಸುತ್
ಷಯಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿದ ಡೀಸೆಲ್ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಅನೆನ್ೕ
ಕಡಾಡ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಬಳಸತಕಕ್ದುದ್. EN590 ಗೆ
ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವ ಡೀಸೆಲ್ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಬಳಸುವಂತೆ
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಫಾರಸು ಮಾಡುತತ್ದೆ. ಮೆರೈನ್ ಡೀಸಲ್
ಫೂಯ್ಯೆಲ್, ೕಟಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಗಳು ಇತಾಯ್ದಿ ಬಳಸಬೇಡಿ.

ಸೂಚನೆ
ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಟಾಯ್ಂಕ್ ನ ಲ್ ಬಿ ವಾತಾವರಣದ ಲ್ ಫೂಯ್ಯೆಲ್
ಸತ್ರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಏರ್ ಸೆಪ್ೕಸ್ ಇದೆ. ಫಿಲಲ್ರ್
ನಾಜಲ್ ಯಾಂತಿರ್ಕವಾಗಿ ಶಟಾಫ್ ಆದ ಮೇಲೂ ಅಥವಾ
ಬೊಲ್ೕ ಬಾಯ್ಕ್ ನಡೆದ ಮೇಲೂ, ನೀವು ಫೂಯ್ಯೆಲ್
ತುಂಬುವುದನುನ್ ಮುಂದುವರಿ ದ ಲ್ ಏರ್ ಚೇಂಬರ್ ತುಂಬಿ
ಬಿಡುತತ್ದೆ. ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ತುಂಬಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಲ್ ಬಿ ಗೆ
ತೆರೆದುಕೊಳುಳ್ವುದು ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಸತ್ರಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ
ಸೋರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗ ದೆ. ಅಂತಹ ಫೂಯ್ಯೆಲ್
ಸೋರಿಕೆಯನುನ್ ತಡೆಯಲು, ಫಿಲಲ್ರ್ ನಾಜಲ್
ಯಾಂತಿರ್ಕವಾಗಿ ಶಟಾಫ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪಯಾರ್ಯ
ನಾನ್ ಆಟೋಮಾಯ್ಟಿಕ್ ಸಟ್ಂ ಬಳಸುವಾಗ
ತುಂಬುವುದನುನ್ ಬಿಡಿ. ಆರಂಭಿಕ ಗಾ ಮರ ಬರುವುದು
ನಡೆಯುತತ್ದೆ.

ಸೂಚನೆ
ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಮರ ತುಂಬುವಾಗ ಆಲೊಕ್ೕಹಾಲ್ ತುಂಬಿರುವ
ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಅನುನ್ ಚೆಲಲ್ದೆ ಇರುವ ಬಗೆಗ್ ಜಾಗರ್ತೆವ .
ವಾಹನದ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ೕಗೆ ಚೆ ಲ್ದ ಲ್, ತಕಷ್ಣವೇ
ಅದನುನ್ ಒರೆ ಬಿಡಿ. ಆಲೊಕ್ೕಹಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಫೂಯ್ಯೆಲ್
ಪೈಂಟ್ ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊಸ ವಾಹನ ಮಿಟೆಡ್
ವಾರಂಟಿಯ ಲ್ ಅದಕೆಕ್ ರಕಷ್ಣೆ ನೀಡಲಾಗಿಲಲ್.
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ಕೀಗಳು

ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಗಳು

ಉದಾಹರಣೆ

(2)

ಡೆ ವರ್ ಗಳ ಡೋರ್

ಉದಾಹರಣೆ

(1)

(2)

ಕೀ ಗುರುತು ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್ ಲೋಹದ ಟಾಯ್ಗ್ ನ ಲ್ ಸಾಟ್ಂಪ್
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಟಾಯ್ಗ್ ಅನುನ್ ಕೀ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಕೀಗಳ
ಮೇಲೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಟಾಯ್ಗ್ ಅನುನ್ (ಇದದ್ ಲ್) ಸುರ ತವಾದ
ಸಥ್ಳದ ಲ್ಡಿ. ನೀವು ನಿಮಮ್ ಕೀಗಳನುನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಲ್, ಹೊಸ
ಕೀಗಳನುನ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಈ ನಂಬರ್ದ ಅಗತಯ್ ದೆ. ನಿಮಮ್
ಭ ಷಯ್ದ ಉಲೆಲ್ೕಖಕಾಕ್ಗಿ ಕೆಳಗಿನ ನಂಬರ್ವನುನ್ ಬರೆಯಿರಿ.

(3)

(1)

(4)

51KM024

ನಿಮಮ್ ವಾಹನವು ಸಮಾನ ಕೀಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತತ್ದೆ. ಸೆಪ್ೕರ್
ಕೀಯನುನ್ ಸುರ ತವಾದ ಸಥ್ಳದ ಲ್ಡಿ. ಒಂದು ಕೀ ವಾಹನದ
ಮೇ ನ ಎಲಾಲ್ ಲಾಕ್ ಗಳನೂನ್ ತೆರೆಯಬಲಲ್ದು.

ಕೀ ನಂಬರ್:

ಉದಾಹರಣೆ

ಸೈಡ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಗಳು

76MH0A001

(1)
(2)
(3)
(4)

ಲಾಕ್
ಅನಾಲ್ಕ್
ಫರ್ಂಟ್
ರೇರ್

54G005

(1) ಲಾಕ್
(2) ಅನಾಲ್ಕ್

ಟೈಲ್ ಗೇಟ್

ವಾಹನದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಡೆ ವಸ್ರ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು:
∙ ಕೀಯನುನ್ ತೂರಿ ಮತುತ್ ಕೀಯ ಟಾಪ್ ಅನುನ್ ವಾಹನದ
ಫರ್ಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ , ಅಥವಾ
∙ ಲಾಕ್ ನಾಬ್ ಅನುನ್ ಕೆಳಗೆ ದೂಡಿ, ನಂತರ ಎಳೆದು ನೀವು
ಡೋರ್ ಮುಚುಚ್ವಾಗ ಡೋರ್ ಹಾಯ್ಂಡಲ್ ಡಿಯಿರಿ.
ವಾಹನದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಡೆ ವಸ್ರ್ ಡೋರ್ ಅನುನ್ ಅನಾಲ್ಕ್
ಮಾಡಲು, ಕೀಯನುನ್ ತೂರಿ ಮತುತ್ ಕೀಯ ಟಾಪ್ ಅನುನ್
ವಾಹನದ ರೇರ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ .
ಪಾಯ್ಸೆಂಜಸ್ರ್ ಡೋರ್ ಅನುನ್ ವಾಹನದ ಹೊರಗೆ ಲಾಕ್
ಮಾಡಲು, ಲಾಕ್ ನಾಬ್ ಅನುನ್ ಕೆಳಗೆ ದೂಡಿ, ನಂತರ
ಎಳೆಯಿರಿ ಮತುತ್ ಡೋರ್ ಮುಚುಚ್ವಾಗ ಡೋರ್ ಹಾಯ್ಂಡಲ್
ಅನುನ್ ಡಿಯಿರಿ.

(1)

ಉದಾಹರಣೆ
77PH025
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ಲಾಕ್ ಹಾಯ್ಂಡಲ್ ಗಳನುನ್ (1) ಎಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಟೈಲ್ ಗೇಟ್
ಅನುನ್ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಮುಚುಚ್ವಾಗ ಅವುಗಳನುನ್ ದೃಢವಾಗಿ
ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ.

ಉದಾಹರಣೆ

(2)
(3)

77PM201

ಟೈಲ್ ಗೇಟ್ ಚೈನ್ (2) ನೆರ ನಿಂದ ಟೈಲ್ ಗೇಟ್ ಅನುನ್
ಇಂಟಮೀರ್ಡಿಯೇಟ್
ಷನ್ ಅ ಲ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸೂಚನೆ
ಟೈಲ್ ಗೇಟ್ ಚೈನ್ (2) ಅನುನ್ ಬಳಸದೆ ಇದಾದ್ಗ ಪಿನ್ (3)
ಜೊತೆಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ.

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
∙ ಟೈಲ್ ಗೇಟ್ ತೆರೆದಿರುವಂತೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದು/
ಇಂಟಮೀರ್ಡಿಯೇಟ್
ಷನ್ ಟೈಲ್ ಗೇಟ್ ವ್ಂಗ್
ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳಳ್ಬಹುದು. ಇದರಿಂದ
ಗಾಯ ಅಥವಾ ಸಾವೂ ಸಂಭ ಸಬಹುದು.
∙ ಟೈಲ್ ಗೇಟ್ ತೆರೆದಿರುವಂತೆ / ಇಂಟಮೀರ್ಡಿಯೇಟ್
ಷನ್ ಇತರ ಡೆ ವರ್ ಗಳನುನ್ ಟೈಲ್ ಲೈಟ್ ಗಳು
ಕಾಣದಂತೆ ಅಮುಕಿ ಡಿಯುತತ್ದೆ, ಇದರಿಂದ
ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭ ಸಬಹುದು. ಚಾಲನೆಗೆ
ದಲು
ಟೈಲ್ ಗೇಟ್ ಮುಚಿಚ್ರುವುದು ಮತುತ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವುದನುನ್
ಖಚಿತಪಡಿ .
∙ ಅಪಘಾತದ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ವಾಹನದ ಲ್ರುವ ಸರಕು
ಹೊರಗೆ ತಳಳ್ಲಪ್ಡದಂತೆ ಟೈಲ್ ಗೇಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ
ಮುಚಿಚ್ರುವುದನುನ್ ಮತುತ್ ದೃಢವಾಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವುದನುನ್
ಖಚಿತಪಡಿ .
∙ ಇಂಟಮೀರ್ಡಿಯೇಟ್
ಷನ್ ನ ಲ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವಾಗ
ಟೈಲ್ ಗೇಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಲಲ್ಬೇಡಿ, ಭಾರ ಇಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ
ಸರಕು ಇಡಬೇಡಿ.
∙ ಟೈಲ್ ಗೇಟ್ ಪೂಣರ್ ತೆರೆದ ಥ್ತಿಯ ಲ್ ಇದಾದ್ಗ,
ವಾಹನದ ರೇರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಗಳಾದ
ಷನ್
ಲಾಯ್ಂಪ್, ಟನ್ರ್ ಗನ್ಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಮತುತ್ ಸಾಟ್ಪ್
ಲಾಯ್ಂಪ್ ಮುಚಿಚ್ ಹೋಗುತತ್ದೆ, ಮತುತ್ ಕಾಣುವುದಿಲಲ್.

ಉದಾಹರಣೆ

(1)

(2)

77PM202

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
∙ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮತುತ್ ಅನೊಲ್ೕಡಿಂಗ್ ಅನುನ್ ಟೈಲ್ ಗೇಟ್ (1)
ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ತೆರೆದಿರುವ ಥ್ತಿಯ ಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದು
ಎಚಚ್ರಿಕೆ ನೀಡುವ ಟರ್ಯಾಂಗಲ್ (2) ಅನುನ್ ಇತರ
ಬಳಕೆದಾರರನುನ್ ವಾಹನ ಇರುವ ಬಗೆಗ್ ಎಚಚ್ರಿಸಲು
ರಸೆತ್ಯ ಮೇಲೆ ಕಣಿಣ್ಗೆ ಕಾಣುವ ಥ್ತಿಯ ಲ್
ಇಡಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ.
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ಂಡೋಗಳು

ಂಡೋವನುನ್ ತೆರೆಯಲು, ಲಾಕ್ (1) ಅನುನ್ ದೂಡಿ ಮತುತ್
ಂಡೋವನುನ್ ಜಾರಿ .

ಮಾಯ್ನುವಲ್ ಂಡೋ ನಿಯಂತರ್ಣ

ಉದಾಹರಣೆ

ಕನನ್ಡಿಗಳು

ಉದಾಹರಣೆ

ರೇರ್ ವೂಯ್ ಮಿರರ್ ಒಳಗೆ

ಕನನ್ಡಿಯ ಲ್ ನಿಮಮ್ ವಾಹನದ ಂದಿನ ದೃಶಯ್ವನುನ್ ನೋಡಲು
ನೀವು ಒಳಗಿನ ರೇರ್ ವೂಯ್ ಮಿರರ್ ಹೊಂದಿ ಕೊಳಳ್ಬಹುದು.

60G010

ಡೋರ್ ಪಾಯ್ನಲ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಹಾಯ್ಂಡಲ್ ಅನುನ್ ತಿರುಗಿಸುವ
ಮೂಲಕ ಡೋರ್ ಂಡೋಗಳನುನ್ ಮೇಲೆತಿತ್ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ.

ರೇರ್ ಂಡೋ

ಉದಾಹರಣೆ

64P0190
74LHT0235

ಹೊರಗಿನ ರೇರ್ ವೂಯ್ ಮಿರರ್ ಗಳು

ನೀವು ಕನನ್ಡಿಗಳ ಲ್ ನಿಮಮ್ ವಾಹನದ ಬದಿಯನುನ್ ಹೊರಗಿನ
ರೇರ್ ವೂಯ್ ಮಿರರ್ ಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿ .

(1)

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಸೈಡ್ ಕಾನೆವ್ಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ನ ಲ್ ಕಾಣುವ ವಾಹನದ ಗಾತರ್
ಅಥವಾ ಅಂತರ ಅಥವಾ ಇತರ ವಸುತ್ವನುನ್ ನಿಧರ್ರಿಸುವಾಗ
ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿರಿ. ವಸುತ್ಗಳು ಹೆಚುಚ್ ಸಣಣ್ದಾಗಿ
ಕಾಣಿಸುತತ್ವೆ ಮತುತ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಮಿರರ್ ನ ಲ್
ಕಾಣುವುದಕಿಕ್ಂತಲೂ ಹೆಚುಚ್ ದೂರದ ಲ್ರುವಂತೆ ಕಾಣುತತ್ವೆ.

ಉದಾಹರಣೆ
77PH073

ೕಟ್ ಗಳು
ೕಟ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ (ಡೆ ವರ್ ನ ೕಟು)
ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಡೆ ವಸ್ರ್ ೕಟ್ ಹೊಂದಿಸಲು
ಯಾವತೂತ್ ಪರ್ಯತಿನ್ಸಬೇಡಿ. ೕಟು ಆಕ ಮ್ಕವಾಗಿ ಚ ಸುವ
ಸಾಧಯ್ತೆ ಇದುದ್, ನಿಯಂತರ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಳಳ್ಬಹುದು. ನೀವು
ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ
ದಲೇ ಡೆ ವಸ್ರ್ ೕಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ
ಹೊಂದಿ ರುವುದನುನ್ ಖಚಿತಪಡಿ .

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಸುರ ತ ಸಾಧನವಾಗಿ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗಳ ಪರಿಣಾಮವನುನ್
ಕಡಿಮೆಗೊ ಸುವ ರೀತಿಯ ಲ್ ಮಿತಿಮೀರಿ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗಳು
ಸಡಿಲವಾಗುವುದನುನ್ ತಪಿಪ್ಸಲು, ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗಳನುನ್
ಕಟಿಟ್ಕೊಳುಳ್ವ
ದಲೇ ೕಟ್ ಗಳನುನ್
ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿರುವುದನುನ್ ಖಚಿತಪಡಿ .
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ಉದಾಹರಣೆ

ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗಳು

ಉದಾಹರಣೆ

ಉದಾಹರಣೆ

ಪೆ ವ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ

(1)

65D606
65D231S
77PH087

ೕಟ್

ಷನ್ ಅಜಸ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ವರ್ (1)

ವರ್ ಅನುನ್ ಮೇಲಕೆಕ್ ಎಳೆದು

ೕಟನುನ್ ಜಾರಿ .

ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ನಂತರ, ೕಟನುನ್ ಮುಂದಕೆಕ್ ಮತುತ್ ಂದಕೆಕ್
ಚ ಸಲು ಪರ್ಯುತಿನ್ ಅದನುನ್ ಭದರ್ವಾಗಿ
ಕಿಕ್ಸಲಾಗಿರುವುದನುನ್ ಖಚಿತಪಡಿ .ಮುಚಿಚ್ದ ಮೇಲೆ,
ೕಟುಗಳನುನ್ ಸವ್ಲಪ್ ಚ
ಅವು ಭದರ್ವಾಗಿ ಕಿಕ್ಸಲಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿ .

ಜಾಗರ್ತೆ
ೕಟನುನ್ ಹೊಂದಿ ಕೊಳುಳ್ವಾಗ ೕಟಿನ ನಡುವೆ ಕೈಗಳು
ಕಿಕ್ಕೊಳಳ್ದಂತೆ ಅಥವಾ ನಿಮಮ್ ದೇಹಕೆಕ್ ಹೊಡೆತ ಬೀಳದೆ
ಇರುವಂತೆ ಜಾಗರೂಕತೆ ವ .

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ನಿಮಮ್ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗಳನುನ್ ಸದಾ ಧರಿ ಇರಿ.

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಅಪಘಾತದ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಮರಣದ
ಅಪಾಯವನುನ್ ಕಡಿಮೆಗೊ ಸಲು, ಏರ್ ಬಾಯ್ಗ್ ಗಳು
ೕಟಿಂಗ್
ಷನಿಗೆ ಮೌಂಟ್ ಆಗಿದದ್ರೂ ಅಥವಾ ಆಗಿರದೆ
ಇದದ್ರೂ ಸಹ, ಚಾಲಕ ಮತುತ್ ಪರ್ಯಾಣಿಕರು ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್
ಗಳನುನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು.

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
∙ ವಾಹನದ ಕಾಗೋರ್ ಏರಿಯಾದ ಲ್ ಜನರಿಗೆ
ಪರ್ಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಅಪಘಾತವಾಗುವ
ಸಾಧಯ್ತೆಯಿದದ್ ಲ್, ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನುನ್ ಭದರ್ವಾಗಿ
ಕಿಕ್ ಕೊಂಡಿರದೆ ಪರ್ಯಾಣ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ವಯ್ಕಿತ್ಗ ಗೆ
ಅಪಾಯವಾಗುವ ಸಾಧಯ್ತೆ ಹೆಚಿಚ್ರುತತ್ದೆ.
∙ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗಳನುನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ಹೊಂದಿ ಕೊಳಳ್ಬೇಕು:
– ಬೆಲ್ಟ್ ನ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗವನುನ್ ಪೆ ವ್ಸ್ ನ ಕೆಳ ಭಾಗದ ಲ್
ಧರಿಸಬೇಕೇ ನಾ ಸೊಂಟದ ಸುತತ್ಲೂ ಧರಿಸಬಾರದು.
– ಶೋಲಡ್ರ್ ಸಾಟ್ರ್ಪ್ ಗಳನುನ್ ಬಾಹುಗ ಂದ ಹೊರಗೆ
ಧರಿಸಬೇಕು ಮತುತ್ ತೋ ನ ಅಡಿಯ ಲ್ ಯಾವತೂತ್
ತೊಡಬಾರದು.
– ಶೋಲಡ್ರ್ ಸಾಟ್ರ್ಪ್ ಗಳನುನ್ ಮುಖದಿಂದ ಮತುತ್
ಕುತಿತ್ಗೆಯಿಂದ ದೂರ ಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಿಮಮ್
ಬಾಹುಗ ಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಇರಬಾರದು.
(ಮುಂದುವರಿದಿದೆ..)
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ಉದಾಹರಣೆ

ನಿತಂಬಗಳ ಬ ಸಾಧಯ್ವಾದಷುಟ್
ಕೆಳಭಾಗದ ಲ್

ಪೆ ವ್ಸ್ ನ ಸುತತ್ಲೂ

65D201

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
(ಮುಂದುವರಿದಿದೆ)
∙ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗಳನುನ್ ಸಾಟ್ರ್ಪ್ಸ್ ತಿರುಚಿರುವಂತೆ ಎಂದೂ
ಧರಿಸಬಾರದು ಮತುತ್ ಅನುಕೂಲವನುನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು
ಸಾಕಷುಟ್ ಬಿಗಿಗೊ ಸಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನುನ್
ಯಾವ ರಕಷ್ಣೆಗಾಗಿ ನಾಯ್ಸಗೊ ಸಲಾಗಿದೆ ೕ ಅದು
ಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ
ಹೊಂದಿ ಕೊಂಡ ಬೆ ಟ್ಗೆ ಹೋ ದ ಲ್ ಸಡಿಲವಾಗಿರುವ
ಬೆ ಟ್ನಿಂದ ಹೆಚುಚ್ ರಕಷ್ಣೆ ಗುವುದಿಲಲ್.
∙ ಪರ್ತೀ ೕಟ್ ಬೆಲಟ್ನುನ್ ಕಿಕ್ಸುವ ಜಾಗದ ಲ್ ಸೂಕತ್ವಾದ
ಬಕಲ್ ಕಾಯ್ಚ್ ಒಳಗೆ ತೂರಿ ರುವುದನುನ್ ಖಚಿತಪಡಿ .
(ಮುಂದುವರಿದಿದೆ..)

65D199

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
(ಮುಂದುವರಿದಿದೆ)
∙ ಗಭಿರ್ಣಿ ಮ ಳೆಯ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಸಲಹೆಗಾರರು ಆಕೆಗಾಗಿ
ಸೂಕತ್ ರೀತಿಯ ಚಾಲನೆಯ ನಿದಿರ್ಷಟ್ತೆಗಳನುನ್ ಫಾರಸು
ಮಾಡಿದಾದ್ರಾದರೂ ಕೂಡ ಮ ಳೆ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗಳನುನ್
ಬಳಸಬೇಕು. ಬೆ ಟ್ನ ಕೆಳಭಾಗವನುನ್ ಸಾಧಯ್ವಾದಷುಟ್
ಕೆಳಭಾಗದ ಲ್ ನಿತಂಬದ ಸುತತ್ಲೂ, ಚಿತರ್ದ ಲ್
ತೋರಿ ರುವಂತೆ ಧರಿಸಬೇಕು ಎನುನ್ವುದು ನೆನಪಿರ .
∙ ಬಟೆಟ್ಯ ಲ್ರುವ ಅಥವಾ ನಿಮಮ್ ಪಾಕೆಟ್ ಗಳ ಲ್ರುವ
ಕಠಿಣವಾದ ಅಥವಾ ಮುರಿಯಬಹುದಾದ ವಸುತ್ಗಳ ಮೇಲೆ
ನಿಮಮ್ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನುನ್ ಧರಿಸಬೇಡಿ. ಅಪಘಾತಗಳು
ಸಂಭ ದ ಲ್, ಗಾಜುಗಳು, ಪೆನುನ್ಗಳು ಇತಾಯ್ದಿ
ವಸುತ್ಗಳು ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಡಿಯ ಲ್ದದ್ರೆ ಗಾಯಗಳನುನ್
ಮಾಡಬಹುದು.
(ಮುಂದುವರಿದಿದೆ..)

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
(ಮುಂದುವರಿದಿದೆ)
∙ ಅದೇ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನುನ್ ಒಬಬ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚುಚ್ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳು
ಧರಿಸಬಾರದು. ಹಸುಗೂಸು ಅಥವಾ ವಯ್ಕಿತ್ಯ ಮಡಿಲ ಲ್
ಕು ತಿರುವ ಮಗು ಗೆ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನುನ್
ಜೋಡಿಸಬೇಡಿ. ಆ ರೀತಿಯ ಲ್ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಳ ದ ಲ್
ಅಪಘಾತದ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗುವ
ಸಾಧಯ್ತೆಯಿದೆ.
∙ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆಕ್ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಸೆಂಬಿಲ್ಗಳನುನ್ ಮಿತಿಮೀರಿದ
ಸವೆತ ಮತುತ್ ಹಾನಿಗಾಗಿ ಪರೀ ಗಟಿಟ್ಪಟಿಟ್ಗಳು
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲ್ ೋಭೆಗೊಂಡಿದದ್ ಲ್,
ಕಶಮ್ಲಗೊಂಡಿದದ್ ಲ್ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯಾಗಿದದ್ ಲ್ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್
ಗಳನುನ್ ಬದ ಸತಕಕ್ದುದ್. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸವೆದು ಹೋದ
ಮೇಲೆ, ಅಸೆಂಬಿಲ್ಗೆ ಆದ ಹಾನಿ ಹೆಚುಚ್ ಕಾಣಿಸದೆ ಇದದ್ಲೂಲ್
ಸಂಪೂಣರ್ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಸೆಂಬಿಲ್ಯನುನ್ ಬದ ಸುವುದು
ಅತಯ್ಗತಯ್.
∙ ಸೂಕತ್ವಾದ ಭದರ್ತೆಯಿಲಲ್ದೆ ಹಸುಗೂಸುಗಳು ಮತುತ್ ಸಣಣ್
ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಪರ್ಯಾಣಿಸಬಾರದು.
∙ ಮಕಕ್ ಗೆ, ಶುಲಡ್ರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗಳು ಕುತಿತ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮುಖಕೆಕ್
ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ ಲ್ ಅವರನುನ್ ವಾಹನದ ಮಧಯ್ಭಾಗದ
ಸಮೀಪದ ಲ್ ಕೂರಿಸಬೇಕು.
∙ ಪಾ ಶ್ ಗಳು, ಆಯಿಲ್ ಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತುತ್
ಮುಖಯ್ವಾಗಿ ಬಾಯ್ಟರಿ ಆ ಡ್ ಗ ಂದ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ನ
ಗಟಿಟ್ಪಟಿಟ್ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದನುನ್ ತಪಿಪ್ . ಮೃದುವಾದ
ಸೋಪ್ ಮತುತ್ ನೀರನುನ್ ಬಳ ಸವ್ಚಛ್ತೆಯನುನ್
ಸುರ ತವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
(ಮುಂದುವರಿದಿದೆ..)
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ಉದಾಹರಣೆ

ಉದಾಹರಣೆ

(ಮುಂದುವರಿದಿದೆ)
∙ ಕಾಯಿನ್ ಗಳು, ಕಿಲ್ಪ್ ಗಳು ಇತಾಯ್ದಿ ಯಾವುದೇ
ವಸುತ್ಗಳನುನ್ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಕಲ್ ಗಳ ಲ್ ತೂರಿಸಬೇಡಿ
ಮತುತ್ ಈ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ದರ್ವವನುನ್ ಚೆಲಲ್ದಿರುವಂತೆ
ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಬಾಹಯ್ ವಸುತ್ಗಳು ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಕಲ್
ನ ಲ್ ಲುಕಿಕೊಂಡ ಲ್ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡದೆ ಇರಬಹುದು.

ಕೆಳ ನಿತಂಬಗಳ ಮೇಲೆ

ಲಾಯ್ಪ್ ಶುಲಡ್ರ್ ಬೆಲ್ಟ್

ಎಮಜೆರ್ನಿಸ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ರಿಟಾರ್ಕಟ್ರ್ (ಇ.ಎಲ್.ಆರ್)

ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ನ ಲ್ ಎಮಜೆರ್ನಿಸ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ರಿಟಾರ್ಕಟ್ರ್
(ಇ.ಎಲ್.ಆರ್) ಇದೆ. ಅದು ಆಕ ಮ್ಕವಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ಅಥವಾ
ಪರಿಣಾಮವಾದಾಗ ಮಾತರ್ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನುನ್ ಲಾಕ್
ಮಾಡುವಂತೆ ನಾಯ್ಸಗೊ ಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮಮ್ ದೇಹದ ಸುತತ್
ಬೆಲ್ಟ್ ಅನುನ್ ತವ್ರಿತವಾಗಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡ ಲ್ ಅದು ಲಾಕ್
ಆಗಿಬಿಡಬಹುದು. ಇದು ನಡೆದ ಲ್, ಬೆಲ್ಟ್ ಅನುನ್ ಅನಾಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ
ಮತುತ್ ನಿಮಮ್ ದೇಹದ ಸುತತ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಳೆದು ಲಾಕ್
ಮಾಡಿ.

ಸುರ ೆಯ ನೆನಪು

ಉದಾಹರಣೆ

60A036

60A040

ಢಿಕಿಕ್ಯ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಡಿಯ ಲ್ ಜಾರುವ ಅಪಾಯವನುನ್
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಬೆಲ್ಟ್ ನ ತೊಡೆ ಭಾಗವನುನ್ ನಿಮಮ್ ತೊಡೆಯ
ಮೇಲೆ ಕೆಳ ನಿತಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಧಯ್ವಾದಷುಟ್
ಷನ್
ಮಾಡಿ. ಮತುತ್ ಬೆ ಟ್ನ ಶುಲಡ್ರ್ ಭಾಗವನುನ್ ಮೇಲುಮ್ಖವಾಗಿ
ಲಾಯ್ಚ್ ಪೆಲ್ೕಟ್ ಮೂಲಕ ಎಳೆದು ಅದನುನ್ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕೂರಿ .
ಡಯಗನಲ್ ಶುಲಡ್ರ್ ಸಾಟ್ರ್ಪ್ ಉದದ್ವನುನ್ ಚಲನೆಯ ಸಾವ್ತಂತರ್ಯ್
ಇರುವಂತೆ ಹೊಂದಿ .

ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನುನ್ ಬಿಗಿಮಾಡಲು, ನೇರವಾಗಿ ಕು ತುಕೊ ಳ್
ಮತುತ್ ೕಟಿನ ಲ್ ಂದಕೆಕ್ ಒರಗಿ. ೕಟ್ ಬೆ ಟ್ಗೆ ಜೋಡಿ ದ
ಲಾಯ್ಚ್ ಪೆಲ್ೕಟ್ ಅನುನ್ ನಿಮಮ್ ದೇಹದ ಸುತತ್ ಎಳೆಯಿರಿ. ಕಿಲ್ಕ್ ಧನಿ
ಕೇಳುವವರೆಗೂ ಅದನುನ್ ಬಕಲ್ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಒತಿತ್.

ಉದಾಹರಣೆ

ನೇರವಾಗಿ ಕು ತುಕೊ ಳ್ ಮತುತ್
ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಂದಕೆಕ್ ಒರಗಿ
ಕೆಳ ನಿತಂಬಗಳ ಮೇಲೆ

60A039

60A038

ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನುನ್ ಕಳಚಲು, ಬಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬಟನ್ ಅನುನ್
ದೂಡಿ ಮತುತ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗೆ ಅಥವಾ / ಮತುತ್ ಲಾಯ್ಚ್ ಪೆಲ್ೕಟಿಗೆ
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ಕೈಯನುನ್ ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನುನ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ
ಬೆಲ್ಟ್ ಅನುನ್ ಂತೆಗೆದುಕೊ ಳ್.

ಡೆ ವಸ್ರ್ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ವಾನಿರ್ಂಗ್ ಲೈಟ್/
ಫರ್ಂಟ್ ಪಾಯ್ಸೆಂಜಸ್ರ್ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್
ವಾನಿರ್ಂಗ್ ಲೈಟ್
ಉದಾಹರಣೆ

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಡೆ ವರ್ ಮತುತ್ ಪರ್ಯಾಣಿಕರು ಎಲಾಲ್ ಸಮಯದಲೂಲ್ ೕಟ್
ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸುವುದು ಕಡಾಡ್ಯ. ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸದಿದದ್ ವಯ್ಕಿತ್
ಅಪಘಾತ ಸಂಭ ದ ಲ್ ಹೆಚಿಚ್ನ ಅಪಾಯಕೆಕ್ ಒಳಗಾಗುವ
ಸಾಧಯ್ತೆ ಇರುತತ್ದೆ. ಇಗಿನ್ೕಷನ್ ವ್ಚ್ ಆನ್ ಮಾಡುವ
ದಲು ನಿಮಮ್ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಿಗಿಗೊ ಸುವುದನುನ್
ನಿಯಮಿತವಾದ ಅಭಾಯ್ಸ ಮಾಡಿಕೊ ಳ್.

ಗಮನಿ :

ಚಾಲಕರ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ನೆನಪಿಸುವ ಲೈಟ್ / ಮುಂಭಾಗದ
ಪರ್ಯಾಣಿಕರ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ನೆನಪಿಸುವ ಲೈಟ್ ಎರಡೂ ಚಾಲಕ
ಮತುತ್ ಮುಂಭಾಗದ ಪರ್ಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುತತ್ದೆ.

ಡೆ ವಸ್ರ್ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್

77PM02017

(1) ಡೆ ವಸ್ರ್ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಲೈಟ್ / ಫರ್ಂಟ್
ಪಾಯ್ಸೆಂಜಸ್ರ್ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಲೈಟ್

ಚಾಲಕ ಮತುತ್ / ಅಥವಾ ಮುಂಭಾಗದ ಲ್ ಕು ತ ಪರ್ಯಾಣಿಕರು
ತಮಮ್ ೕಟೆಬ್ಲಟ್ಗ್ಳನುನ್ ಬಿಗಿಗೊ ಸುವುದು / ಬಿಗಿಗೊ ಸದೆ
ಇದಾದ್ಗ, ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗುತತ್ದೆ
ಅಥವಾ ಬೆಳಗುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಒಂದು ಬಜರ್ ಧನಿ ಚಾಲಕ ಮತುತ್/
ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಣಿಕರಿಗೆ ೕಟ್ ಬೆಲಟ್ಗ್ಳನುನ್ ಬಿಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ
ನೆನಪಿಸುತತ್ದೆ. ಹೆಚಿಚ್ನ ವರಗ ಗೆ, ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ
ವರಣೆಯನುನ್ ಓದಿ.

ಇಗಿನ್ಷನ್ ವ್ಚ್ “ON” (ಆನ್) ಆಗಿದದ್ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಅಥವಾ
ಇಗಿನ್ಷನ್
ೕಡ್ “ON” (ಆನ್) ಇದಾದ್ಗ ಡೆ ವಸ್ರ್ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್
ಬಿಗಿ ಮಾಡದೆ ಇದದ್ ಲ್, ನೆನಪಿಸುವ ಕಾಯರ್ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ನಡೆಯುತತ್ದೆ:
1) ಡೆ ವಸ್ರ್ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ನೆನಪಿಸುವ ಬೆಳಕು ಬೆಳಗುತತ್ದೆ.
2) ವಾಹನದ ವೇಗವು 15 km/h ತಲುಪಿದಾಗ, ಡೆ ವಸ್ರ್ ೕಟ್
ಬೆಲ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಬೆಳಕು ಬೆಳಗುತತ್ದೆ ಮತುತ್ 95
ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಬಜರ್ ಧನಿಯು
ಳಗುತತ್ದೆ.
3) ಡೆ ವರ್ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಿಗಿ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ನೆನಪಿಸುವ
ಬೆಳಕು ಆನ್ ಆಗಿಯೇ ಇರುತತ್ದೆ.
ಡೆ ವರ್ ತನನ್ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನುನ್ ಬಿಗಿ ಮಾಡಿದದ್ರೆ ಮತುತ್ ನಂತರ
ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನುನ್ ಬಿಚಿಚ್ದ ಲ್, ವಾಹನದ ವೇಗವನುನ್ ಅನುಸರಿ
ಹಂತ 1) ಅಥವಾ 2) ರಿಂದ ನೆನಪಿಸುವ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯು
ಸಕಿರ್ಯಗೊಳಳ್ ದೆ. ವಾಹನದ ವೇಗವು 15 km/h ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ
ಇದದ್ ಲ್ ನೆನಪಿಸುವುದು ಹಂತ 1) ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗ ದೆ.
ವಾಹನದ ವೇಗವು 15 km/h ಗಿಂತ ಹೆಚಾಚ್ಗಿದದ್ ,ಲ್
ನೆನಪಿಸುವುದು ಹಂತ 2) ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗ ದೆ.

ಡೆ ವಸ್ರ್ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನುನ್ ಬಿಗಿಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಇಗಿನ್ಷನ್
ವ್ಚ್ OFF (ಆಫ್) ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಇಗಿನ್ಷನ್
ೕಡ್ ಆಫ್
ಮಾಡಿದಾಗ ನೆನಪಿಸುವುದು ಸವ್ಯಂಚಾ ತವಾಗಿ ನಿಂತು
ಹೋಗುತತ್ದೆ.

ಮುಂಭಾಗದ ಪರ್ಯಾಣಿಕರ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್
ನೆನಪಿಸುವುದು

ಮುಂಭಾಗದ ಪರ್ಯಾಣಿಕರ ೕಟನ್ ಲ್ ವಯ್ಕಿತ್ ಬಬ್ರು ಕು ತಿದದ್ರೆ
ಮತುತ್ ಇಗಿನ್ಷನ್ ವ್ಚ್ “ON” (ಆನ್)
ಷನನ್ ಲ್ದಾದ್ಗ ಅಥವಾ
ಇಗಿನ್ಷನ್
ೕಡ್ “ON” (ಆನ್) ಆಗಿದಾದ್ಗ, ಮುಂಭಾಗದ
ಪರ್ಯಾಣಿಕರ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನುನ್ ಬಿಗಿ ಮಾಡದೆ ಇದದ್ ಲ್,
ಮುಂಭಾಗದ ಪರ್ಯಾಣಿಕರ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ನೆನಪಿಸುವ ವಯ್ವಸೆಥ್
ಸಕಿರ್ಯಗೊಳಳ್ ದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ
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(2)ಮುಂಭಾಗದ ಪರ್ಯಾಣಿಕರ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ನೆನಪಿಸುವುದು.

ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಸೆನಸ್ರ್ (2) ವಯ್ಕಿತ್ಯು ಮುಂಭಾಗದ
ೕಟನ್ ಲ್ ಕು ತಿದಾದ್ರೆಯೇ ಎನುನ್ವುದನುನ್ ಪತೆತ್ ಹಚುಚ್ತತ್ದೆ.
ಮುಂಭಾಗದ ಪರ್ಯಾಣಿಕರ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ೕಟಿನ
ಕುಷನನ್ ಲ್ರುತತ್ದೆ.
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ಮುಂಭಾಗದ ಪರ್ಯಾಣಿಕರ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಕೂಡ
ಚಾಲಕರ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ರೀತಿಯ ಲ್ಯೇ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತತ್ದೆ.

ಸೂಚನೆ
∙ ಮುಂಭಾಗದ ಪರ್ಯಾಣಿಕರ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್
ರಿಮೈಂಡಸೆರ್ನಸ್ರ್ ೕಟಿನ ಕುಷನನ್ ಲ್ರುತತ್ದೆ. ೕಟಿನ
ಕುಷನ್ ಮೇಲೆ ಬಾರವಾದ ಅಥವಾ ತೀಕಷ್ಣ್ ವಸುತ್ಗಳನುನ್
ಇಟಾಟ್ಗ ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಣಿಕರ ೕಟನುನ್ ಕಳಚುವುದು,
ಅಪಜೋಡಣೆ ಮತುತ್ ಮಾಪಾರ್ಡು ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೆನಸ್ರ್
ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸದೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ
ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಭಾರವಾದ ಅಥವಾ ತೀಕಷ್ಣ್
ವಸುತ್ಗಳನುನ್ ೕಟಿನ ಕುಷನ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಡಿ.
ಪರ್ಯಾಣಿಕರ ೕಟನುನ್ ಕಳಚುವುದು, ಅಪಜೋಡಣೆ ಮತುತ್
ಮಾಪಾರ್ಡು ಮಾಡಬೇಡಿ.
∙
ಧ ರೀತಿಯ ೕಟು ಕವಗರ್ಳನುನ್ ಅವಲಂಬಿ ,
ಸೆನಸ್ಕಾರ್ಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆಯ ಲ್ ಏರುಪೇರಾಗಬಹುದು.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮಾನಯ್ತೆ ಹೊಂದಿದ ೕಟ್ ಕವರ್
ಅನೆನ್ೕ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕವಾಗಿ ಈ ವಾಹನಕೆಕ್ ಬಳಸುವಂತೆ
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬಲವಾಗಿ ಫಾರಸು ಮಾಡುತತ್ದೆ.
∙ ದರ್ವರೂಪದ ವಾಸನೆ ಪದಾಥರ್ಗಳು, ತಂಪು ಪಾನೀಯ
ಅಥವಾ ಶರಬತುತ್ಗಳಂತಹ ದರ್ವವಸುತ್ಗಳನುನ್
ಮುಂಭಾಗದ ಪರ್ಯಾಣಿಕರ ೕಟಿನ ಕುಷನ್ ಮೇಲೆ
ಚೆ ಲ್ದರೆ, ೕಟಿನ ಕುಷನನ್ ಲ್ರುವ ಮುಂಭಾಗದ
ಪರ್ಯಾಣಿಕರ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡನರ್ ಸೆನಸ್ಗೆರ್
ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಚೆ ಲ್ದ ತಕಷ್ಣವೇ ಮೃದು
ಬಟೆಟ್ಯಿಂದ ದರ್ವವನುನ್ ಒರೆ ಒಣಗಿಸಬೇಕು.
(ಮುಂದುವರಿದಿದೆ..)

ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ತಪಾಸಣೆ

ಸೂಚನೆ
(ಮುಂದುವರಿದಿದೆ..)
∙ ಮುಂಭಾಗದ ಪರ್ಯಾಣಿಕರ ೕಟೆ ಲೆ
ಕು ತುಕೊಳುಳ್ವಾಗ ೕಟೆಬ್ಲ್ಟ್ ನೆನಪಿಸುವ ವಯ್ವಸೆಥ್
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸಲು
ಪರ್ಯಾಣಿಕರು ನೇರವಾಗಿ ಕು ತುಕೊಳಳ್ಬೇಕು, ೕಟಿನ
ಶಾರ್ಂತಿ ಭಾಗದ ರುದಧ್ ವಾಲುವ ಮೂಲಕ ಕುಷನ್
ಮಧಯ್ಭಾಗದ ಲ್ ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಿ ಕೂರಬೇಕು.
ಪರ್ಯಾಣಿಕರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕು ತುಕೊಳಳ್ದೆ ಇದದ್ ಲ್
(ಜಾರುವುದು, ಬದಿಗೆ ಬಾಗುವುದು, ಮುಂದೆ ಅಥವಾ
ಬದಿಗೆ ಕೂರುವುದು) ಸೆನಸ್ರ್ ಪರ್ಯಾಣಿಕರನುನ್
ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗದೆ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಸೂಕತ್ವಾಗಿ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸದೆ ಇರಬಹುದು.

ಗಮನಿ :
∙ ನೀವು ವಸುತ್ ಂದನುನ್ ಪರ್ಯಾಣಿಕರ ೕಟಿನ ಮೇಲೆ ಇಟಟ್ ಲ್,
ವಸುತ್ ನ ಭಾರವನುನ್ ಸೆನಸ್ಮೂರ್ಲಕ ಗುರುತಿಸಬಹುದು
ಮತುತ್ ಮುಂಭಾಗದ ಪರ್ಯಾಣಿಕರ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್
ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗ ದೆ ಮತುತ್ ಆಗ ಒಳಗಿನ ಬಜರ್ ಬೀಪ್ ಸದುದ್
ಮಾಡ ದೆ.
∙ ಮಗು ಅಥವಾ ಚಿಕಕ್ ಗಾತರ್ದ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳು ಮುಂಭಾಗದ
ಪರ್ಯಾಣಿಕರ ೕಟಿನ ಲ್ ಕು ತುಕೊಳುಳ್ವಾಗ ಅಥವಾ
ಮುಂಭಾಗದ ಪರ್ಯಾಣಿಕರ ೕಟಿನ ಲ್ ಕುಷನ್ ಹಾಕಿದಾಗ,
ಸೆನಸ್ಭಾರ್ರವನುನ್ ಗುರುತಿಸದೆ ಇರಬಹುದು ಮತುತ್ ಒಳಗಿನ
ಬಜರ್ ಸದುದ್ ಮಾಡದೆ ಇರಬಹುದು.
ಗಮನಿ :
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮಾನಯ್ತೆ ಹೊಂದಿರುವ “ ೕಟ್ ಕವರ್”
ವಸುತ್ವನೆನ್ೕ ಬಳಸುವಂತೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಫಾರಸು
ಮಾಡುತತ್ದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ
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ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತತ್ವೆ ಮತುತ್
ಹಾನಿಯಾಗಿಲಲ್ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿ ಕೊಳಳ್ಲು ಕಾಲ ಕಾಲಕೆಕ್
ಅವುಗಳನುನ್ ಪರೀ . ಗಟಿಟ್ಪಟಿಟ್, ಬಕಲ್ ಗಳು, ಲಾಯ್ಚ್ ಪೆಲ್ೕಟ್
ಗಳು, ರಿಟಾರ್ಕಟ್ರ್ ಗಳು, ಆಂಕೋರೇಜ್ ಗಳುತ ಮತುತ್ ಗೈಡ್
ಲೂಪ್ ಗಳನುನ್ ಪರೀ . ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಇರುವ
ಮತುತ್ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗಳನುನ್ ಬದ .

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಯಾವುದೇ ಅವಘಡದ ನಂತರ ಎಲಾಲ್ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್
ಅಸೆಂಬಿಲ್ಗಳನುನ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಖಚಿತಪಡಿ .
ಅಸೆಂಬಿಲ್ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಾಣದೆ ಇದದ್ರೂ ಸಹ,
ಢಿಕಿಕ್ಯ (ಅತೀ ಸಣಣ್ ಹೊರತುಪಡಿ ) ಸಂದಭರ್ದ ಲ್
ಬಳಕೆಯ ಲ್ದದ್ ಯಾವುದೇ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಸೆಂಬಿಲ್ಯನುನ್
ಬದ ಸಬೇಕು. ಢಿಕಿಕ್ಯ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಬಳಕೆಯ ಲ್ಲಲ್ದ
ಯಾವುದೇ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಸೆಂಬಿಲ್ಯನುನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡದೆ ಇದದ್ ಲ್ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಇದದ್ ಲ್
ಬದ ಸಬೇಕು.
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ಇನ್ ಸುಟ್ರ್ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಸಟ್ರ್

1. ಪ್ೕಡೋಮೀಟರ್
2. ಮಾ ತಿ ಡಿಸ್ಪ್ ಲೇ
3. ಟಿರ್ಪ್ ಮೀಟರ್ ಸೆಲೆಕಟ್ರ್ ನಾಬ್
4. ವಾನಿರ್ಂಗ್ ಮತುತ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಲೈಟ್ಸ್

4

1

4

2

3
77PM02001
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ಪ್ೕಡೋಮೀಟರ್

ಪ್ೕಡೋಮೀಟರ್ ವಾಹನದ ವೇಗವನುನ್ ಸೂಚಿಸುತತ್ದೆ.

ಪ್ೕಡ್ ಅಲಟ್ರ್ ಸಟ್ಂ

ಪ್ೕಡ್ ಅಲಟ್ರ್ ಸಟ್ಂ ವೇಗ ಅತಿಯಾದಾಗ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸದುದ್
ಮಾಡಿ ಎಚಚ್ರಿಕೆಯನುನ್ ನೀಡುತತ್ದೆ.ವಾಹನದ ವೇಗವು 80 km/h
ಮೀರಿದಾಗ, ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮಟಟ್ದ ಎಚಚ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ಎರಡು ಬೀಪ್
ಸದುದ್ಗಳು ಪರ್ತೀ ನಿಮಿಷಕೊಕ್ಮೆಮ್ ಕೇ ಬರುತತ್ದೆ. ವಾಹನವು
120 km/h ವೇಗವನುನ್ ಮೀರಿದಾಗ ದಿವ್ತೀಯ ಹಂತದ
ಎಚಚ್ರಿಕೆಯು ನಿರಂತರ ಬೀಪ್ ಸದುದ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕೇ
ಬರುತತ್ದೆ. ವಾಹನದ ವೇಗವು 118 km/h ಇ ದ ಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಎಚಚ್ರಿಕೆಯು ಮರ ಆರಂಭವಾಗುತತ್ದೆ. ವಾಹನದ ವೇಗವು
78 km/h ಇ ದ ಲ್ ವೇಗದ ಎಚಚ್ರಿಕೆ ನೀಡುವ ಶಬದ್ವು
ಸಂಪೂಣರ್ ನಿಂತು ಹೋಗುತತ್ದೆ. ಈ ಬಜರ್ ವಾಹನದ ಲ್
ಯಾವುದೇ ದೋಷವನುನ್ ಸೂಚಿಸುವುದಿಲಲ್.

(ಬೈ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲೆಗ್)

ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಮೀಟರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ
“E” ಯನುನ್ ತೋರಿ ದ ಲ್ ಟಾಯ್ಂಕ್ ಅನುನ್ ಸಾಧಯ್ವಾದಷುಟ್
ಬೇಗನೇ ಮರ ತುಂಬಿ.

.ಎನ್.ಜಿ.

ಸೂಚನೆ:
ಕೊನೆಯ ಭಾಗವು ಬೆಳಗುತಿತ್ದದ್ ಲ್, ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಬಹುತೇಕ
ಖಾ ಯಾಗಿದೆ ಎಂದಥರ್ವಾಗಿರುತತ್ದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ

ಗುರುತು (1) ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಫಿಲಲ್ರ್ ಡೋರ್ ವಾಹನದ
ಬಲಭಾಗದ ಲ್ರುವುದನುನ್ ಸೂಚಿಸುತತ್ದೆ.

ಮಾ ತಿ ಪರ್ದಶರ್ನ

(1)
77PM07019

ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಗೇಜ್

(ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮಾದರಿಗಾಗಿ)

(ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಮತುತ್ ದಿವ್-ಇಂಧನ ಎಂಜಿನ್
ಮಾದರಿಗಾಗಿ)

(ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಮತುತ್ ದಿವ್-ಇಂಧನ ಎಂಜಿನ್
ಮಾದರಿಗಾಗಿ)
ಉದಾಹರಣೆ

ಉದಾಹರಣೆ

ಪೆಟೊರ್ೕಲ್

ಉದಾಹರಣೆ
(A)* (C) (A)
(B)

(1)
77PH006

ಇಗಿನ್ಷನ್ ವ್ಚ್ “ON” (ಆನ್)
ಷನ್ ನ ಲ್ದಾದ್ಗ, ಈ ಗೇಜ್
ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಟಾಯ್ಂಕ್ ನ ಲ್ರುವ ಅಂದಾಜು ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಅನುನ್
ಸೂಚಿಸುತತ್ದೆ. “F” ಎಂದರೆ ಪೂಣರ್ ಮತುತ್ “E” ಎಂದರೆ ಖಾ
ಎಂದಥರ್.

(1)

(2)

(1)
77PM07029

77PM07020
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*ಬೈ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲೆಗ್ ಅನವ್ಯಿಸುತತ್ದೆ

ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಗೇಜ್

ಇಗಿನ್ಷನ್ ವ್ಚ್ “ON” (ಆನ್)
ಷನ್ ನ ಲ್ರುವಾಗ, ಡಿಸ್ಪ್
ಲೇ (A) ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಗೇಜ್ ಅನುನ್ ತೋರಿಸುತತ್ದೆ.

(ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮಾದರಿಗಾಗಿ)

ಈ

ಓಡೋಮೀಟರ್ / ಟಿರ್ಪ್ ಮೀಟರ್ / ಕಾಲ್ಕ್ / ಬೆ ಟೆನ್ಸ್
ಕಂಟೊರ್ೕಲ್

ಉದಾಹರಣೆ

ಇಗಿನ್ಷನ್ ವ್ಚ್ “ON” (ಆನ್)
ಷನ್ ನ ಲ್ರುವಾಗ, ಡಿಸ್ಪ್
ಲೇ (B) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನುನ್ ಕೊಡುತತ್ದೆ,
ಓಡೋಮೀಟರ್, ಟಿರ್ಪ್ ಮೀಟರ್ A, ಟಿರ್ಪ್ ಮೀಟರ್ B ಅಥವಾ
ಕಾಲ್ಕ್

(A)
(B)

(2)

ಡಿಸ್ಪ್ ಲೇ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ (B) ಯನುನ್ ಬದ ಸಲು, ಟಿರ್ಪ್
ಮೀಟರ್ ಸೆಲೆಕಟ್ರ್ ನಾಬ್ (1) ಅನುನ್ ತವ್ರಿತವಾಗಿ ದೂಡಿ.

ಉದಾಹರಣೆ

(a)

(b)

(1)
77PH109

(1) ಟಿರ್ಪ್ ಮೀಟರ್ ಸೆಲೆಕಟ್ರ್ ನಾಬ್
(2) ಮಾ ತಿ ಡಿಸ್ಪ್ ಲೇ
ಇಗಿನ್ಷನ್ ವ್ಚ್ “ON” (ಆನ್)
ಷನ್ ನ ಲ್ರುವಾಗ, ಮಾ ತಿ
ಡಿಸ್ಪ್ ಲೇ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ತೋರಿಸುತತ್ದೆ.

ಡಿಸ್ಪ್ ಲೇ (A)
ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಗೇಜ್
ಡಿಸ್ಪ್ ಲೇ (B)

ಭಾಗದ ಲ್ “ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಗೇಜ್” ಅನುನ್ ಓದಿ.

(ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಮತುತ್ ದಿವ್-ಇಂಧನ ಎಂಜಿನ್
ಮಾದರಿಗಾಗಿ)

ಓಡೋಮೀಟರ್/ ಟಿರ್ಪ್ ಮೀಟರ್/ ಕಾಲ್ಕ್/ ಬೆ ಟೆನ್ಸ್
ಕಂಟೊರ್ೕಲ್

(c)

(d)

(e)
77PH007

ಡಿಸ್ಪ್ ಲೇ (C)

ಫೂಯ್ಯೆಲೊ ಡಗ್ಳು (ಅಳವಡಿ ದ ಲ್)

2-11

77PH0-74E

ಚಾಲನೆಗೆ ಮುನನ್
(ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ)

ಎಚಚ್ರಿಕೆ

ಉದಾಹರಣೆ

ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ ಲೇಯನುನ್ ಹೊಂದಿಸಲು ನೀವು
ಪರ್ಯತಿನ್ ದ ಲ್, ನೀವು ವಾಹನದ ನಿಯಂತರ್ಣವನುನ್
ಕಳೆದುಕೊಳಳ್ಬಹುದು.
ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ ಲೇಯನುನ್ ಹೊಂದಿಸಲು
ಪರ್ಯತಿನ್ಸಬೇಡಿ.

(a)

ಸೂಚನೆ:
ನಾಬ್ ಅನುನ್ ದೂಡುವಾಗ ಮತುತ್ ರಿ ೕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ
ಸೂಚನೆಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.

(b)

ಓಡೋಮೀಟರ್

ವಾಹನವನುನ್ ಚಲಾಯಿ ರುವ ಒಟುಟ್ ಅಂತರವನುನ್
ಓಡೋಮೀಟರ್ ದಾಖ ಸುತತ್ದೆ.

(c)

ಸೂಚನೆ

(d)

ನಿಮಮ್ ಓಡೋಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್ ಇಟುಟ್ಕೊ ಳ್ ಮತುತ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವೇಳಾಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಸೇವೆಗ ಗೆ
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರೀ .
ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಸೇವೆಗಳನುನ್ ಸೂಕತ್ ಮೈಲೇಜ್ ಅವಧಿಗಳ ಲ್
ನಡೆಸಲು ಫಲವಾಗುವುದು ಕೆಲವು ಭಾಗಗ ಗೆ ಹೆಚಾಚ್ದ
ಸವೆತ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

(e)

*

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

ಓಡೋಮೀಟರ್
ಟಿರ್ಪ್ ಮೀಟರ್ A
ಟಿರ್ಪ್ ಮೀಟರ್ B
ಕಾಲ್ಕ್
ಬೆ ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಟೊರ್ೕಲ್*

77PH007

ಷನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಮತುತ್ / ಅಥವಾ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಗಳು ಆನ್
ಆಗಿದಾದ್ಗ ಬೆ ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಟೊರ್ೕಲ್ ಕಾಣಿಸುತತ್ದೆ.

ಟಿರ್ಪ್ ಮೀಟರ್

ಸಣಣ್ ಪರ್ವಾಸಗಳು ಅಥವಾ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಸಾಪ್ಪ್ ಗಳ ನಡುವೆ
ಪರ್ಯಾಣಿ ದ ಅಂತರವನುನ್ ಅಳೆಯಲು ಟಿರ್ಪ್ ಮೀಟರ್ ಅನುನ್
ಬಳಸಬಹುದು.
ಟಿರ್ಪ್ ಮೀಟರ್ A ಅಥವಾ ಟಿರ್ಪ್ ಮೀಟರ್ B ಯನುನ್
ಸವ್ತಂತರ್ವಾಗಿ ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು.

ಟಿರ್ಪ್ ಮೀಟರ್ ಸೆಲೆಕಟ್ರ್ ನಾಬ್ (1) ಅನುನ್ ಸವ್ಲಪ್ ಹೊತುತ್
ಡಿದುಕೊ ಳ್.

ಸೂಚನೆ:
ಟಿರ್ಪ್ ಮೀಟರ್ ನ ಸೂಚಿತ ಗರಿಷಠ್ ಮೌಲಯ್ 9999.9. ನೀವು
ಗರಿಷಠ್ ಮೌಲಯ್ವನುನ್ ಮೀರಿ ಮುಂದುವರಿದಾಗ, ಸೂಚಿತ
ಮೌಲಯ್ವು 0.0 ಗೆ ಮರಳುತತ್ದೆ.

ಗಡಿಯಾರ

ಡಿಸ್ಪ್ ಲೇ ಸಮಯವನುನ್ ತೋರಿಸುತತ್ದೆ.
ಸಮಯ ಸೂಚನೆಯನುನ್ ಬದ ಸಲು:
1) ಮಿನಿಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಬೆಳಗುವವರೆಗೆ ಟಿರ್ಪ್ ಮೀಟರ್
ಸೆಲೆಕಟ್ರ್ ನಾಬ್ (1) ಅನುನ್ ದೂಡಿ ಮತುತ್ ಡಿದಿಡಿ.
2) ಮಿನಿಟ್ ಸೂಚನೆಯನುನ್ ಬದ ಸಲು, ಟಿರ್ಪ್ ಮೀಟರ್
ಸೆಲೆಕಟ್ರ್ ನಾಬ್ (1) ಅನುನ್ ಮಿನಿಟ್ ಸೂಚನೆ ಬೆಳಗುವಾಗ
ಪದೇ ಪದೇ ದೂಡಿ. ಮಿನಿಟ್ ಸೂಚನೆಯನುನ್ ತವ್ರಿತವಾಗಿ
ಬದ ಸಲು, ಟಿರ್ಪ್ ಮೀಟರ್ ಸೆಲೆಕಟ್ರ್ ನಾಬ್ (1) ಅನುನ್
ದೂಡಿ ಮತುತ್ ಡಿದಿಡಿ. ಮಿನಿಟ್ ಸೂಚನೆಯನುನ್ ಸೆಟ್
ಮಾಡಲು ಗಂಟೆ ಸೂಚನೆಯು ಬೆಳಗಲು
ಆರಂಭವಾಗುವವರೆಗೆ 5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಿರಿ.
3) ಗಂಟೆ ಸೂಚನೆ ಬದ ಸಲು, ಮಿನಿಟ್ ಸೂಚನೆ
ಹೊಳೆಯುವವರೆಗೂ ಟಿರ್ಪ್ ಮೀಟರ್ ಸೆಲೆಕಟ್ರ್ ನಾಬ್ (1)
ಅನುನ್ ಪದೇ ಪದೇ ದೂಡಿ. 5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಿರಿ
ಮತುತ್ ಗಂಟೆ ಸೂಚನೆಯು ಹೊಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುತತ್ದೆ.
ಗಂಟೆ ಸೂಚನೆಯನುನ್ ಬದ ಸಲು, ತವ್ರಿತವಾಗಿ ಟಿರ್ಪ್
ಮೀಟರ್ ಸೆಲೆಕಟ್ರ್ ನಾಬ್ (1) ಅನುನ್ ದೂಡಿ ಮತುತ್
ಡಿದಿಡಿ. ಗಂಟೆ ಸೂಚನೆಯನುನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲು 5
ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಿರಿ.

ಟಿರ್ಪ್ ಮೀಟರ್ ಅನುನ್ ಜೀರೋಗೆ ರಿಸೆಟ್ ಮಾಡಲು, ದೂಡಿ
ಮತುತ್ ಡಿಸ್ಪ್ ಲೇನ ಲ್ ಟಿರ್ಪ್ ಮೀಟರ್ ಎಂದು ತೋರಿಸುವಾಗ
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ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ ಲೇಯನುನ್ ಹೊಂದಿಸಲು ನೀವು
ಪರ್ಯತಿನ್ ದ ಲ್, ನೀವು ವಾಹನದ ನಿಯಂತರ್ಣವನುನ್
ಕಳೆದುಕೊಳಳ್ಬಹುದು.
ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ ಲೇಯನುನ್ ಹೊಂದಿಸಲು
ಪರ್ಯತಿನ್ಸಬೇಡಿ.

ಸೂಚನೆ:
ನೆಗೆಟಿವ್ (-) ಟಮಿರ್ನಲ್ ಅನುನ್ ಬಾಯ್ಟರಿಗೆ ನೀವು ಮರ
ಸಂಪಕಿರ್ ದಾಗ ಗಂಟೆಯ ಸೂಚನೆಯು ಮರ
ಆರಂಭಗೊಳುಳ್ತತ್ದೆ. ಸೂಚನೆಯನುನ್ ನಿಮಮ್ ಆದಯ್ತೆಗೆ
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತೊತ್ಮೆಮ್ ಬದ .

ಬೆಳಕಿನ ನಿಯಂತರ್ಣ

ಲೈಟ್ ಗಳು ಮತುತ್ / ಅಥವಾ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಗಳನುನ್ “ಆನ್” (ON)
ಥ್ತಿಯ ಲ್
ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀವು ಮೀಟರ್ ಬೆಳಗುವ
ತೀವರ್ತೆಯನುನ್ ನಿಯಂತಿರ್ಸಬಹುದು.

ಸೂಚನೆ:
∙ ಬೆಳಕಿನ ನಿಯಂತರ್ಣ ಡಿಸ್ಪ್ ಲೇ ಸಕಿರ್ಯಗೊ ದ 10
ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಒಳಗೆ ಟಿರ್ಪ್ ಮೀಟರ್ ಸೆಲೆಕಟ್ರ್ ನಾಬ್ ಅನುನ್
ದೂಡದೆ ಇದದ್ ಲ್, ಬೆಳಕಿನ ನಿಯಂತರ್ಣ ಡಿಸ್ಪ್ ಲೇ
ಸವ್ಯಂಚಾ ತವಾಗಿ ರದಾದ್ಗುತತ್ದೆ.
∙ ನೀವು ಬಾಯ್ಟರಿಯನುನ್ ಮರ ಸಂಪಕಿರ್ ದಾಗ, ಇನ್
ಸುಟ್ರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಯ್ನಲ್ ಬೆಳಕಿನ ಹೊಳಪು ಮರ
ಆರಂಭಗೊಳುಳ್ತತ್ದೆ. ನಿಮಮ್ ಆದಯ್ತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ
ಬೆಳಕನುನ್ ಮರ ಹೊಂದಿ .

ಫೂಯ್ಯೆಲೊ ಡಗ್ಳು (ಅಳವಡಿ ದ ಲ್)

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ ಲೇಯನುನ್ ಹೊಂದಿಸಲು ನೀವು
ಪರ್ಯತಿನ್ ದ ಲ್, ನೀವು ವಾಹನದ ನಿಯಂತರ್ಣವನುನ್
ಕಳೆದುಕೊಳಳ್ಬಹುದು.

ೕಡ್

ಉದಾಹರಣೆ

77PM02002

ಈ

ವಾಹನದ ಲ್ ಮೂರು ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಪೆಟೊರ್ೕಲ್
ೕಡಗ್ ವೆ.
ಡಾಯ್ಶೊಬ್ೕಡನ್ರ್ ಟ್ೕರಿಂಗಿವ್ೕಲನ್ ಬಲ ಬದಿಯ ಲ್ರುವ ಸೆಲೆಕಟ್ರ್ ವ್ಚ್
(1) ಒತುತ್ವ ಮೂಲಕ ಪೆಟೊರ್ೕಲ್, ಅಟೋ ಮತುತ್
ೕ ಡ್ಸ್ರ್.ಎನ್.ಜಿ.
ೕಡಗ್ಳನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ

ಇನ್ ಸುಟ್ರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಯ್ನೆಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಗಳ ಹೊಳಪನುನ್
ಬದ ಸಲು, ಟಿರ್ಪ್ ಮೀಟರ್ ಸೆಲೆಕಟ್ರ್ ನಾಬ್ (1) ಅನುನ್ ದೂಡಿ
ಮತುತ್ ಡಿದಿಡಿ.

ಪೆಟೊರ್ೕಲ್

ೕಡನ್ ಲ್ ವಾಹನವು ಪೆಟೊರ್ೕಲನ್ ಲ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ಆಗಿ, ಪೆಟೊರ್ೕಲ್
ೕಡನ್ ಲ್ ರನ್ ಆಗುತತ್ದೆ. ಈ
ೕಡನ್ ಲ್ ಪೆಟೊರ್ೕಲ್
ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೋರಿಸುತತ್ದೆ ಮತುತ್ .ಎನ್.ಜಿ.
ಇಂಡಿಕೇಟರ್ “ಆಫ್” ಆಗಿಯೇ ಇರುತತ್ದೆ.

ಅಟೋ

ೕಡ್

ಉದಾಹರಣೆ

(1)
77PM02003

ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ ಲೇಯನುನ್ ಹೊಂದಿಸಲು
ಪರ್ಯತಿನ್ಸಬೇಡಿ.
77PM02005

ಈ
ೕಡನ್ ಲ್ ಪೆಟೊರ್ೕಲೊ ಡನ್ ಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ಆಗುತತ್ದೆ
ಮತುತ್ ನಂತರ
ೕಜಿತ ವಾಮಿರ್ಂಗ್ ಅಪಿ ತಿಯ ನಂತರ
ಸವ್ಯಂಚಾ ತವಾಗಿ .ಎನ್.ಜಿ.ಗೆ ತಲುಪುತತ್ದೆ. ಇಗಿನ್ಶನ್
ವ್ಚ್ ಆನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಹನವನುನ್ “ಅಟೋ
ೕಡ್”ನ ಲ್ ಆನಾಮ್ಡಿದರೆ, ಡಿಸೆಪ್ಲ್ೕಯ ಲ್ .ಎನ್.ಜಿ.
ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ತೋರಿಸುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ಇಂಡಿಕೇಟರ್
ಕಾಣಿಸುತತ್ದೆ. .ಎನ್.ಜಿ.ಗೆ ಬದಲಾದ ನಂತರ, .ಎನ್.ಜಿ.
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ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಕಾಣಿಸುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ಇಂಡಿಕೇಟರ್
ಸವ್ಯಂಚಾ ತವಾಗಿ ಆಫ್ಆಗುತತ್ದೆ.

ಸೂಚನೆ:

ಸೂಚನೆ:

∙ ಇಂಜಿನ್ ಬಾ ಕೆ ಹೆಚಚ್ಲು ಅಟೋ
ೕಡ್ ಅಥವಾ
ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ೕಡನ್ ಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಆರಂಭಿಸುವುದನುನ್ ಫಾರಸು
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
∙ ಏಂಬಿಯಂಟ್/ಇಂಜಿನ್ ತಾಪಮಾನವು ಶೂನಯ್ ಡಿಗಿರ್
ಸೆ ಸ್ಯ ಗ್ಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದಾದ್ಗ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಆದರೆ ವಾಹನದ
ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಚೇಂಜ್ಓವರ್ .ಎನ್.ಜಿ.ಗೆ ಆಗುವುದಿಲಲ್.
ಇಂತಹ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್, ಬೆಚಚ್ಗಾಗುವವರೆಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಅನುನ್
ಪೆಟೊರ್ೕಲ್
ೕಡನ್ ಲ್ ರನ್ ಮಾಡಿ ಮತುತ್ ನಂತರ
.ಎನ್.ಜಿ.ಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಚೇಂಜ್ಓವರ್ ರಿಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಲು
ಪರ್ಯತಿನ್ .

ೕಸ್ಡ್ರ್ .ಎನ್.ಜಿ.

ಈ
ೕಡನ್ ಲ್, .ಎನ್.ಜಿ. ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ತೋರಿಸುತತ್ದೆ ಮತುತ್
ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಫ್ ಆಗಿಯೇ ಇರುತತ್ದೆ.

∙ ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಟಾಯ್ಂಕನ್ ಲ್ ಸೂಕತ್ ಪರ್ಮಾಣದ ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಅನುನ್
ಇಟಿಟ್ರಬೇಕು.
∙ ಏಂಬಿಯಂಟ್/ಇಂಜಿನ್ ತಾಪಮಾನವು ಶೂನಯ್ ಡಿಗಿರ್
ಸೆ ಸ್ಯ ಗ್ಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದಾದ್ಗ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಆದರೆ ವಾಹನದ
ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಚೇಂಜ್ಓವರ್ .ಎನ್.ಜಿ.ಗೆ ಆಗುವುದಿಲಲ್.
ಅಟೋ ೕಡನ್ ಲ್ ವಾಹನ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಮಾಡುವುದನುನ್
ಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

.ಎನ್.ಜಿ.
ೕಡಿನ್ಂದ ಪೆಟೊರ್ೕಲ್
ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ಚೇಂಜ್ಓವರ್

ೕಡೆಗ್

ಇಂಜಿನ್ ರನ್ ಆಗುತಿತ್ರುವಾಗ .ಎನ್.ಜಿ. ಖಾ ಯಾದರೆ,
ವಾಹನವು ಸವ್ಯಂಚಾ ತವಾಗಿ .ಎನ್.ಜಿ.
ೕಡಿನ್ಂದ
ಪೆಟೊರ್ೕಲ್
ೕಡೆಗ್ ಚೇಂಜ್ಓವರ್ ಆಗುತತ್ದೆ ಮತುತ್ .ಎನ್.ಜಿ.
ದೋಷ ಎಚಚ್ರಿಕೆ ದೀಪವು ಬೆಳಗಲು ಆರಂಭಿಸುತತ್ದೆ. ಪೆಟೊರ್ೕಲ್
ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರ್ದಶರ್ನಗೊಳುಳ್ತತ್ದೆ ಮತುತ್
.ಎನ್.ಜಿ. ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಸವ್ಯಂಚಾ ತವಾಗಿ ಆಫ್ ಆಗುತತ್ದೆ.

ೕಡ್

ಉದಾಹರಣೆ

77PM02004

ಇದು ಎಮಜೆರ್ನಿಸ್
ೕಡ್ ಮತುತ್ ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಟಾಯ್ಂಕನ್ ಲ್
ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಇಲಲ್ದ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಇದನುನ್ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ
ೕಡ್fನ ಲ್ ವಾಹನವು .ಎನ್.ಜಿ.
ೕಡನ್ ಲ್
ಆರಂಭವಾಗುತತ್ದೆ ಮತುತ್ .ಎನ್.ಜಿ.
ೕಡನ್ಲೆಲ್ೕ
ಮುಂದುವರಿಯುತತ್ದೆ. ಇಗಿನ್ಶನ್ ಆನ್ ಆಗಿ, ಇಂಜಿನ್ ರನ್
ಆಗದಿದದ್ರೆ, .ಎನ್.ಜಿ. ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಮಾತರ್ ತೋರಿಸುವುದಕೆಕ್
ಬದಲಾಗುವವರೆಗೆ ಚೇಂಜ್ಓವರ್ ವ್ಚ್ ಅನುನ್ ಡಿದುಕೊ ಳ್.

ಈ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಸಮಮ್ತಿಸಲು, ಒಮೆಮ್ ಚೇಂಜ್ಓವರ್ ವ್ಚ್
ಒತಿತ್. ಚೇಂಜ್ಓವರ್ ವ್ಚ್ ಒತಿತ್ದ ನಂತರ .ಎನ್.ಜಿ. ದೋಷ
ಎಚಚ್ರಿಕೆ ದೀಪವು ಬಿಲ್ಂಕ್ ಆಗುವುದನುನ್ ನಿ ಲ್ಸುತತ್ದೆ ಮತುತ್
ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳಗಲು
ಆರಂಭಿಸುತತ್ದೆ.
ಆದರೂ, ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡಿದ .ಎನ್.ಜಿ.ಯನುನ್ ವಾಹನಕೆಕ್
ಅಳವಡಿಸುವವರೆಗೂ ಇಗಿನ್ಶನ್ ಆನ್- ಇಗಿನ್ಶನ್ ಆಫ್ ರೀತಿ
ಬಿಲ್ಂಕ್ ಆಗುತತ್ಲೇ ಇರುತತ್ದೆ. .ಎನ್.ಜಿ. ರಿಫಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ,
.ಎನ್.ಜಿ.ಗೆ ಚೇಂಜ್ಓವರ್ ಮಾಡುವುದಕಾಕ್ಗಿ ಫೂಯ್ಯೆಲ್
ಚೇಂಜ್ಓವರ್ ವ್ಚ್ ಅನುನ್ ಒಮೆಮ್ ಒತಿತ್. ನಂತರ ವಾಹನವನುನ್
.ಎನ್.ಜಿ.ಯ ಲ್ ರನ್ ಮಾಡಿ.

ಸೂಚನೆ:
∙

.ಎನ್.ಜಿ. ೕಡಿನ್ಂದ ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ೕಡೆಗ್ ಸವ್ಯಂಚಾ ತ
ಚೇಂಜ್ಓವರ್ ಆಗುವಾಗ ಇಂಜಿನ್ ನಿಲುಲ್ವುದನುನ್ ತಡೆಯಲು
ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಟಾಯ್ಂಕನ್ ಲ್ ಸಾಕಷುಟ್ ಪರ್ಮಾಣದ ಪೆಟೊರ್ೕಲ್
ಹಾಕಿರುವುದನುನ್ ಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
∙ ಚೇಂಜ್ಓವರ್ ವ್ಚ್ ಅನುನ್ ಒತಿತ್ದ ನಂತರ .ಎನ್.ಜಿ.
ದೋಷ ಎಚಚ್ರಿಕೆ ದೀಪವು ಬಿಲ್ಂಕ್ ಆಗುವುದು ನಿಲಲ್ದಿದದ್ರೆ
ಸಮೀಪದ ದೃಢೀಕೃತ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಮ ರ್ಯಲ್
ವಕಾಶ್ರ್ಪನ್ ಲ್ ವಾಹನವನುನ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊ ಳ್

ಎಚಚ್ರಿಕೆ ಮತುತ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಲೈಟ್ ಗಳು
ಬೆರ್ೕಕ್ ಸಟ್ಂ ವಾನಿರ್ಂಗ್ ಲೈಟ್

82K170

ವಾಹನದ ನಿದಿರ್ಷಟ್ತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾಲುಕ್
ರೀತಿಯ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಗಳು ಇವೆ.

ಭಿನನ್

1)

ಇಗಿನ್ಷನ್ ವ್ಚ್ ಅನುನ್ “ON” (ಆನ್)
ಷನ್ ಗೆ
ತಂದಾಗ ಲೈಟ್ ಸವ್ಲಪ್ ಮಾತರ್ ಬೆಳಗುತತ್ದೆ.
2) ಇಗಿನ್ಷನ್ ವ್ಚ್ ಅನುನ್ “ON” (ಆನ್)
ಷನ್ ನ ಲ್ದದ್ಂತೆ
ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ಅನುನ್ ಚಲಾಯಿ ದಾಗ ಲೈಟ್
ಬೆಳಗುತತ್ದೆ.
3) ಮೇ ನ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡೂ
ಥ್ತಿಗಳ ಲ್ ಲೈಟ್ ಬೆಳಗುತತ್ದೆ.
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4) ಬೆರ್ೕಕ್ ಫೂಲ್ಯಿಡ್ ರಿಸವಾರ್ಯರ್ ನ ಲ್ ಫೂಲ್ಯಿಡ್ ನಿದಿರ್ಷಟ್
ಮಟಟ್ಕಿಕ್ಂತ ಕೆಳಗೆ ಇ ದಾಗಲೂ ಲೈಟ್ ಆನ್
ಆಗಿಬಿಡುತತ್ದೆ.
ಇಂಜಿನ್ ಆರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ ಮತುತ್ ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ಅನುನ್
ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ರಿ ೕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬೆರ್ೕಕ್ ಫೂಲ್ಯಿಡ್
ರಿಸವಾರ್ಯರ್ ನ ಲ್ ಸಾಕಷುಟ್ ಫೂಲ್ಯಿಡ್ ಮಟಟ್ ಇದದ್ರೆ ಲೈಟ್
ಆಫ್ ಆಗಬೇಕು.
ನೀವು ವಾಹನವನುನ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತಿತ್ದಾದ್ಗ ಬೆರ್ೕಕ್ ಸಟ್ಂ
ವಾನಿರ್ಂಗ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆದ ಲ್, ವಾಹನದ ಬೆರ್ೕಕ್ ಸಟ್ಂನ ಲ್
ಏನೋ ಸಮಸೆಯ್ಯಿದೆ ಎಂದು ತಿ ದುಕೊಳಳ್ಬೇಕು. ಅದು
ನಡೆದ ಲ್, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು:
1)

ವಾಹನವನುನ್ ರಸೆತ್ಬದಿಗೆ ತಂದು ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ
ನಿ ಲ್ಸುವುದು.

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ವಾಹನ ನಿ ಲ್ಸುವ ಅಂತರವು ಸಾತ್ರವಾಗಿರ , ಪೆಡಲ್
ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೆಚುಚ್ ಪರ್ಯತನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ಬರಬಹುದು,
ಮತುತ್ ಪೆಡಲ್ ಸಾಮಾನಯ್ಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚುಚ್ ಕೆಳಗೆ
ಹೋಗಬಹುದು.
2) ರಸೆತ್ಯ ಬದಿಯ ಲ್ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಮಾಡುವುದು
ಮತುತ್ ನಿ ಲ್ಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆರ್ೕಕ್ ಗಳನುನ್ ಪರೀ .
– ಅದು ಸುರ ತ ಎಂದು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಲ್,
ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದ ಲ್ ಸಮೀಪದ ಡೀಲರ್
ಬ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಚಲಾಯಿ , ಅಥವಾ
– ಸಮೀಪದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಮ ರ್ಯಲ್ ಡೀಲರ್
ಬ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ವಾಹನವನುನ್ ಎಳೆದೊಯಿಯ್ರಿ.

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಥ್ತಿ ಸಂಭ ದ ಲ್, ನೀವು ತಕಷ್ಣವೇ
ನಿಮಮ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಮ ರ್ಯಲ್ ಡೀಲರ್ ಅನುನ್
ಬೆರ್ೕಕ್ ಸಟ್ಂ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಬೇಕು.
∙ ಇಂಜಿನ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಮತುತ್ ಪಾಕಿರ್ಂಗ್
ಬೆರ್ೕಕ್ ಅನುನ್ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ರಿ ೕಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ
ಬೆರ್ೕಕ್ ಸಟ್ಂ ವಾನಿರ್ಂಗ್ ಲೈಟ್ ಹೋಗದೇ ಇದದ್ ಲ್.
∙ ಇಗಿನ್ಷನ್ ವ್ಚ್ ಅನುನ್ “ON” (ಆನ್)
ಷನ್ ಗೆ
ತಿರುಗಿ ದಾಗ ಬೆರ್ೕಕ್ ಸಟ್ಂ ವಾನಿರ್ಂಗ್ ಲೈಟ್ ಆನ್
ಆಗದೆ ಇದದ್ ಲ್.
∙ ವಾಹನದ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆ ಸಮಯದ ಲ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ಸಟ್ಂ
ವಾನಿರ್ಂಗ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆದ ಲ್.

ಸೂಚನೆ:
ಬೆರ್ೕಕ್ ಸಟ್ಂ ಸವ್ಯಂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತಿತ್ರುವ ಕಾರಣ,
ಬೆರ್ೕಕ್ ಪಾಯ್ಡ್ ಗಳು ಸವೆದು ಹೋಗುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಫೂಲ್ಯಿಡ್
ಮಟಟ್ವು ಇ ಯ ದೆ. ಬೆರ್ೕಕ್ ಫೂಲ್ಯಿಡ್ ರಿಸವಾರ್ಯರನುನ್ ಮತೆತ್
ತುಂಬುವುದು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನಯ್ ನಿವರ್ಹಣೆ
ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಧೋಷ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಲೈಟ್

63J031

ನಿಮಮ್ ವಾಹನದ ಲ್ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ನಿಯಂತಿರ್ತ ಧೂಮ
ನಿಯಂತರ್ಣ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯಿದೆ. ಎಮಿಶನ್ ಕಂಟೊರ್ೕಲ್ ಸಟ್ಂ ಅನುನ್
ಸ ರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತಯ್ ಬರುವಾಗ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲು
ಧೋಷ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಲೈಟ್ ಅನುನ್ ಇನ್ ಸುಟ್ರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಯ್ನಲ್
ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಗಿನ್ಷನ್ ವ್ಚ್ “ON” (ಆನ್) ಆಗಿದಾದ್ಗ
ಧೋಷ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಲೈಟ್ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಅದು
ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ರುವುದನುನ್ ಸೂಚಿಸುತತ್ದೆ ಮತುತ್
ಇಂಜಿನ್ ಆರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ನಂದಿ ಹೋಗುತತ್ದೆ.
ಇಂಜಿನ್ ಚ ಸುತಿತ್ರುವಾಗಲೂ ಧೋಷ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಲೈಟ್
ಆನ್ ಆಗಿದದ್ ಲ್, ಎಮಿಶನ್ ಕಂಟೊರ್ೕಲ್ ಸಟ್ಂನ ಲ್ ಏನೋ
ಸಮಸೆಯ್ಯಿದೆ ಎಂದು ತಿ ಯಬೇಕು. ವಾಹನವನುನ್ ಸಮೀಪದ
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಮ ರ್ಯಲ್ ಡೀಲರ್ ಬ ಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾನಿಯನುನ್ ಸರಿಪಡಿ .

ಸೂಚನೆ
ಧೋಷ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಲೈಟ್ ಬೆಳಗುತಿತ್ದಾದ್ಗಲೂ
ವಾಹನವನುನ್ ಚಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ವಾಹನದ ಎಮಿಶನ್
ಕಂಟೊರ್ೕಲ್ ಸಟ್ಂಗೆ ಶಾಶವ್ತ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧಯ್ತೆಯಿದೆ
ಮತುತ್ ಇದು ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಇಕಾನಮಿ ಮತುತ್ ಚಾಲನೆಯ
ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
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ಚಾಲನೆಗೆ ಮುನನ್
ಆಯಿಲ್ ಪೆರ್ಶರ್ ಲೈಟ್

ಚಾಜಿರ್ಂಗ್ ಲೈಟ್

ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ನೆನಪಿಸುವುದು ಸಂಬಂಧಿ ದ ವರಗ ಗೆ “ ೕಟ್
ಬೆಲಟ್ಗ್ಳು ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ನಿಭರ್ಂಧಿಸುವ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳು”
ಭಾಗವನುನ್ ಓದಿ.

ಹೈ ಇಂಜಿನ್ ಕೂಲಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಾನಿರ್ಂಗ್
ಲೈಟ್ (ಕೆಂಪು ಬಣಣ್)
50G051

ಇಗಿನ್ಷನ್ ವ್ಚ್ ಆನ್
ಷನ್ ನ ಲ್ದಾದ್ಗ ಲೈಟ್ ಬೆಳಗುತತ್ದೆ
ಮತುತ್ ಇಂಜಿನ್ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಅದು ನಂದಿ ಹೋಗುತತ್ದೆ.
ಸಾಕಷುಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪೆರ್ಶರ್ ಇಲಲ್ದೆ ಇದದ್ ಲ್ ಲೈಟ್ “ON” (ಆನ್)
ಆಗುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಆನ್ ಆಗಿಯೇ ಇರುತತ್ದೆ. ಚಾಲನೆಯ ಲ್ದಾದ್ಗ
ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಿದದ್ ಲ್, ಸಾಧಯ್ವಾದಷುಟ್ ಬೇಗನೇ ರಸೆತ್ಯ ಬದಿಗೆ
ವಾಹನವನುನ್ ತಂದು ಇಂಜಿನ್ ಸಥ್ಗಿತಗೊ .
ಆಯಿಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನುನ್ ಪರೀ
ಮತುತ್ ಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವ
ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಅನುನ್ ಅಗತಯ್ ದದ್ ಲ್ ಸೇರಿ . ಸಾಕಷುಟ್
ಆಯಿಲ್ ಇದದ್ ಲ್, ವಾಹನವನುನ್ ಮತೊತ್ಮೆಮ್ ಚಲಾಯಿಸುವ
ದಲು ಲುಬಿರ್ಕೇಶನ್ ಸಟ್ಂ ಅನುನ್ ನಿಮಮ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ
ಕಮ ರ್ಯಲ್ ಡೀಲರ್ ಪರೀ ಸಬೇಕು.

ಸೂಚನೆ
∙ ಈ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ನೀವು ಇಂಜಿನ್ ಚಾಲನೆ
ಮಾಡಿದ ಲ್, ಗಂಭೀರ ಇಂಜಿನ್ ಹಾನಿಯಾಗುವ
ಸಾಧಯ್ತೆಯಿದೆ.
∙ ಆಯಿಲ್ ಸೇರಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲು ಆಯಿಲ್ ಪೆರ್ಶರ್
ಲೈಟ್ ಅನೆನ್ೕ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಡಿ. ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್
ಮಟಟ್ವನುನ್ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆಕ್ ಪರೀ ಸುತಾತ್ ಇರಬೇಕು.

50G052

ಇಗಿನ್ಷನ್ ವ್ಚ್ “ON” (ಆನ್)
ಷನ್ ನ ಲ್ದಾದ್ಗ ಲೈಟ್
ಬೆಳಗುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಇಂಜಿನ್ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಅದು ನಂದಿ
ಹೋಗುತತ್ದೆ. ಬಾಯ್ಟರಿ ಚಾಜಿರ್ಂಗ್ ಸಟ್ಂನ ಲ್ ಏನಾದರೂ
ಸಮಸೆಯ್ ಇದದ್ ಲ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಆನ್ ಆಗಿಯೇ
ಉ ಯುತತ್ದೆ. ಇಂಜಿನ್ ಚಾಲನೆಯ ಲ್ದಾದ್ಗ ಲೈಟ್ ಆನ್
ಆದ ಲ್, ಚಾಜಿರ್ಂಗ್ ಸಟ್ಂ ಅನುನ್ ತಕಷ್ಣವೇ ನಿಮಮ್ ಮಾರುತಿ
ಸುಜುಕಿ ಕಮ ರ್ಯಲ್ ಡೀಲರ್ ಮೂಲಕ ತಪಾಸಣೆ
ಮಾಡಬೇಕು.

ಡೆ ವಸ್ರ್ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ವಾನಿರ್ಂಗ್ ಲೈಟ್/
ಮುಂಭಾಗದ ಪರ್ಯಾಣಿಕರ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ವಾನಿರ್ಂಗ್
ಲೈಟ್

54G344

ಇಗಿನ್ಷನ್ ವ್ಚ್ ಅನುನ್ ಆನ್
ಷನ್ ಗೆ ತಂದಾಗ, ಈ ಲೈಟ್
ಸವ್ಲಪ್ ಸಮಯದ ಕಾಲ “ON” (ಆನ್) ಆಗುತತ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಲೈಟ್
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದೆ ಎನುನ್ವುದನುನ್ ನೀವು ಪರೀ ಸಬಹುದು.
ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಲೈಟ್ ಬೆಳಗಿದ ಲ್, ಇಂಜಿನ್
ಬಿ ಯಾಗಿ ಓಡುತಿತ್ದೆ ಎಂದಥರ್ವಾಗಿದೆ. ವಾಸತ್ವದ ಅತಿಯಾದ
ಬಿ ಯಾಗು ಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಾದ ಚಾಲನಾ
ಥ್ತಿಗಳನುನ್ ತಪಿಪ್ ಕೊ ಳ್. ಬೆಳಗದೆಯೇ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಿ
ನಿಂತ ಲ್, ಇಂಜಿನ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿ ಯಾಗುತಿತ್ದೆ
ಎಂದಥರ್ವಾಗಿದೆ. “ತುತುರ್ ಸ ರ್ಸ್” ಭಾಗದ “ಇಂಜಿನ್
ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿ ಯಾದ ಲ್” ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನುನ್
ಪಾ .

ಸೂಚನೆ
60G049

ಚಾಲಕ ಅಥವಾ ಮುಂಭಾಗದ ಪರ್ಯಾಣಿಕರು ತಮಮ್ ೕಟ್
ಬೆಲ್ಟ್ ಅನುನ್ ಬಿಗಿ ಮಾಡದೆ ಇದಾದ್ಗ, ಈ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗುತತ್ದೆ
ಮತುತ್/ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಂಕ್ ಆಗುತತ್ದೆ.

ಇಂಜಿನ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿ ಯಾಗಿದೆ ಎನುನ್ವ ಸೂಚನೆ
ಇದಾದ್ಗಲೂ ವಾಹನವನುನ್ ಚಲಾಯಿಸುವುದನುನ್
ಮುಂದುವರಿ ದ ಲ್ ಗಂಭೀರ ಇಂಜಿನ್ ಹಾನಿಗೆ
ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
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ಚಾಲನೆಗೆ ಮುನನ್
ಟನ್ರ್ ಗನ್ಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಗಳು

ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಫಿಲಟ್ರ್ ವಾನಿರ್ಂಗ್ ಲೈಟ್
(ಅಳವಡಿ ದ ಲ್)

50G055

ನೀವು ಎಡ ಅಥವಾ ಬಲ ಟನ್ರ್ ಗನ್ಲ್ ಗಳನುನ್ ಆನ್
ಮಾಡಿದಾಗ, ಇನ್ ಸುಟ್ರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಯ್ನೆಲ್ ನ ಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟಟ್
ಹ ರು ಬಾಣವು ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ಟನ್ರ್ ಗನ್ಲ್ ಲೈಟ್ ಗಳ
ಜೊತೆಯ ಲ್ ಬೆಳಗುತತ್ದೆ. ನೀವು ಹಜಾಡ್ರ್ ವಾನಿರ್ಂಗ್ ವ್ಚ್
ಅನುನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಎಲಾಲ್ ಟನ್ರ್ ಗನ್ಲ್ ಲೈಟ್ ಗಳ
ಜೊತೆಯ ಲ್ ಎರಡೂ ಬಾಣಗಳು ಬೆಳಗುತತ್ವೆ.

ಮೈನ್ ಬೀಮ್ (ಹೈ ಬೀಮ್) ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಲೈಟ್

.ಎನ್.ಜಿ. ದೋಷ ಎಚಚ್ರಿಕೆ ಲೈಟ್
(ಅಳವಡಿ ದ ಲ್)

ಇಗಿನ್ಷನ್ ವ್ಚ್ ಅನುನ್ ಆನ್
ಷನಿಗೆ ತಂದಾಗ ಹಲವು
ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಈ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಿರುತತ್ದೆ. ೕಗಾಗಿ ನೀವು
ಲೈಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀ ಸಬಹುದು.
ಚಾಲನೆಯ ಲ್ದಾದ್ಗ ಲೈಟ್ “ON” (ಆನ್) ಆದ ಲ್, ಫೂಯ್ಯೆಲ್
ಫಿಲಟ್ರ್ ನ ಲ್ ನೀರಿನಂಶ ಬೆರೆತಿರುವ ಸಾಧಯ್ತೆಯಿದೆ.
ಸಾಧಯ್ವಾದಷುಟ್ ಬೇಗನೇ ನೀರನುನ್ ಬ ಯಬೇಕು. ನೀರು
ಬ ಯುವ ಬಗೆಗ್ ವರಗ ಗಾಗಿ “ತಪಾಸಣೆ ಮತುತ್ ನಿವರ್ಹಣೆ”
ಭಾಗದ ಲ್ “ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಫಿಲಟ್ರ್” ಅನುನ್ ಓದಿ.

ಗೊಲ್ೕ ಪಲ್ಗ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಲೈಟ್ (ಅಳವಡಿ ದ ಲ್)

50G056

ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಮೈನ್ ಬೀಮ್ಸ್ (ಹೈ ಬೀಮ್ಸ್) ಆನ್ ಆಗಿದಾದ್ಗ ಈ
ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆನ್ ಆಗುತತ್ದೆ.

77PMC015

60A541

60A543

ಕೂಲಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸಾಕಷುಟ್ ತಂಪಾಗಿದದ್ ಲ್, ಇಗಿನ್ಷನ್
ವ್ಚ್ “ON” (ಆನ್) ಆಗಿದದ್ ಲ್ ಈಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗುತತ್ದೆ ಮತುತ್
ಇಂಜಿನ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಲು ಸಾಕಾಗುವಷುಟ್ ಗೊಲ್ೕ ಪಲ್ಗ್
ಬಿ ಯಾದಾಗ ನಂದಿ ಹೋಗುತತ್ದೆ.

ಇಗಿನ್ಶನ್ ವ್ಚ್ ಅನುನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಎನ್ ಈ .ಎನ್.ಜಿ.
ದೋಷ ದೀಪವು ದೋಷಮುಕತ್ವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿ ೕ ಸಲು
ದೋಷ ಎಚಚ್ರಿಕೆ ದೀಪವು ಒಮೆಮ್ಯಷೆಟ್ೕ ಕಾಣಿಸುತತ್ದೆ.
∙ ಇಗಿನ್ಶನ್ ಆನ್ ಆಗಿದಾದ್ಗ .ಎನ್.ಜಿ. ದೋಷ ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ದೀಪವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳಗುತಿತ್ದದ್ರೆ, .ಎನ್.ಜಿ.
ಸಟ್ಂನ ಲ್ ಸಮಸೆಯ್ಯಿದೆ ಎಂದಥರ್. ತಕಷ್ಣ ನಿಮಮ್
ವಾಹನವನುನ್ ದೃಢೀಕೃತ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಮ ರ್ಯಲ್
ವಕಾಶ್ರ್ಪನ್ ಲ್ ಪರಿ ೕ ಕೊ ಳ್.
∙ .ಎನ್.ಜಿ. ದೋಷ ಎಚಚ್ರಿಕೆ ದೀಪವು ಇಂಜಿನ್ ರನ್
ಆಗುತಿತ್ರುವಾಗಲೂ ಬೆಳಗುತಿತ್ದದ್ರೆ, ವಾಹನವು .ಎನ್.ಜಿ.
ೕಡನ್ ಲ್ ರನ್ ಆಗುವುದನುನ್ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಲ್ ಮತುತ್
ಪೆಟೊರ್ಲ್
ೕಡೆಗ್ ವ್ಚ್ ಸವ್ಯಂಚಾ ತವಾಗಿ ವ್ಚ್ಓವರ್
ಆಗಲು ಸಮಸೆಯ್ಯಿದೆ ಎಂಬಥರ್ ಉಂಟಾಗುತತ್ದೆ. ದೃಢೀಕೃತ
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಮ ರ್ಯಲ್ ವಕಾಶ್ರ್ಪನ್ ಲ್ ನಿಮಮ್
ವಾಹನವನುನ್ ಪರಿ ೕ ಕೊ ಳ್.

ಸೂಚನೆ:

ಇಗಿನ್ಶನ್ ವ್ಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಜಿನ್ ರನ್ ಆಗುತಿತ್ಲಲ್ದಿದದ್ರೆ,
.ಎನ್.ಜಿ. ಲಾಯ್ಂಪ್ ಬಿಲ್ಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಡ್
ತೆರೆದಿದೆ ಎಂದಥರ್. ಈ ಥ್ತಿಯ ಲ್ ವಾಹನ ಆನ್ ಆಗುವುದಿಲಲ್.
ವಾಹನ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಲು ಮುಚಚ್ಳ ಮುಚಿಚ್.
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ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಂಟೊರ್ೕಲ್ ವರ್

ಲೈಟ್ ಗಳನುನ್ ಆನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ಗೆ ತಿರುಗಿಸಲು, ನಾಬ್ ಅನುನ್
ವರ್ ತುದಿಯ ಲ್ ತಿರುಗಿ . ಮೂರು
ಷನ್ ಗಳು ಇವೆ:

ಉದಾಹರಣೆ

ಆಫ್

ಎಲಾಲ್ ಲೈಟ್ ಗಳೂ ಆಫ್ ಆಗಿವೆ.
ಫರ್ಂಟ್
ಷನ್ ಲೈಟ್ಸ್, ಟೈಲ್ ಲೈಟ್ಸ್, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪೆಲ್ೕಟ್
ಲೈಟ್ಸ್ ಮತುತ್ ಇನ್ ಸುಟ್ರ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ
ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಗಿವೆ.

65D611

(ಹೈ ಬೀಮ್) ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಸುಟ್ರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಯ್ನೆಲ್
ಮೇಲೆ ಆನ್ ಆಗುತತ್ದೆ. ಹೈ ಬೀಮ್ಸ್ (ಮೈನ್ ಬೀಮ್ಸ್ ) ಗಳನುನ್
ಪಾ ಂಗ್ ಗನ್ಲ್ ಆಗಿ ತಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಕಿರ್ಯಗೊ ಸಲು, ವರ್
ಅನುನ್ ಮೆಲಲ್ಗೆ ನಿಮಮ್ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯಿರಿ ಮತುತ್ ನೀವು ಗನ್ಲ್
ಪೂಣರ್ಗೊ ದಾಗ ಅದನುನ್ ರಿ ೕಸ್ ಮಾಡಿ.

ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಲೆವೆ ಂಗ್ ವ್ಚ್
ಉದಾಹರಣೆ

ಫರ್ಂಟ್
ಷನ್ ಲೈಟ್ಸ್, ಟೈಲ್ ಲೈಟ್ಸ್, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪೆಲ್ೕಟ್
ಲೈಟ್ಸ್, ಇನ್ ಸುಟ್ರ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಮತುತ್ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆನ್
ಆಗಿವೆ.

ಉದಾಹರಣೆ

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಗಾಯದಿಂದ ತಪಿಪ್ ಕೊಳಳ್ಲು, ಟ್ೕರಿಂಗ್ ೕಲ್ ಅನುನ್
ಡಿದುಕೊಂಡೇ ಕಂಟೊರ್ೕಲ್ ಗಳನುನ್ ಚಲಾಯಿಸಬೇಡಿ.

77PH010

ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ

ಈ ವ್ಚ್ ಅನುನ್ ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬೀಮ್
ಅನುನ್ ನಿಮಮ್ ವಾಹನದ ಲೋಡ್ ಥ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ
ಸಮತಟಾಟ್ಗಿ . ಭಿನನ್ ವಾಹನದ ಲೋಡ್ ಥ್ತಿಗ ಗೆ ಕೆಳಗಿನ
ಚಾಟ್ರ್ ಸೂಕತ್ ವ್ಚ್
ಷನ್ ಅನುನ್ ತೋರಿಸುತತ್ದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ

77PH111

77PH110

ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಹೈ ಬೀಮ್ಸ್ (ಮೈನ್ ಬೀಮ್ಸ್)
ಗೆ ಬದ ಸಲು ವರ್ ಅನುನ್ ಮುಂದಕೆಕ್ ದೂಡಿ. ಅಥವಾ ವರ್
ಅನುನ್ ಲೋ ಬೀಮ್ಸ್ ಗೆ ಬದ ಸಲು ನಿಮಮ್ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯಿರಿ. ಹೈ
ಬೀಮ್ಸ್ (ಮೈನ್ ಬೀಮ್ಸ್) ಆನ್ ಆಗಿರುವಾಗ, ಮೈನ್ ಬೀಮ್ಸ್
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(ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಮತುತ್ ದಿವ್-ಇಂಧನ ಎಂಜಿನ್
ಮಾದರಿಗಾಗಿ)
ವಾಹನ ಲೋಡ್

ಥ್ತಿ

ವ್ಚ್

ಷನ್

ಚಾಲಕ ಮಾತರ್

0

ಚಾಲಕ + ಪೂಣರ್ ಕಾಗೋರ್ (ಲೋಡ್
ಪಾಲ್ಟ್ ಫಾಮ್ರ್ ಮೇಲೆ ಸಮನಾಗಿ
ಹಂಚಿದ ಲೋಡ್).

2

ಥ್ತಿ

ವ್ಚ್

ಗಾಯದಿಂದ ತಪಿಪ್ ಕೊಳಳ್ಲು, ಟ್ೕರಿಂಗ್ ೕಲ್ ಅನುನ್
ಡಿದುಕೊಂಡೇ ಕಂಟೊರ್ೕಲ್ ಗಳನುನ್ ಚಲಾಯಿಸಬೇಡಿ.
ಇಗಿನ್ಷನ್ ವ್ಚ್ “ON” (ಆನ್)
ಷನ್ ನ ಲ್ರುವಾಗ, ಬಲ
ಅಥವಾ ಎಡ ಗನ್ಲ್ ಗಳನುನ್ ಸಕಿರ್ಯಗೊ ಸಲು ವರ್ ಅನುನ್
ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಚ .

0

ಚಾಲಕ + ಪೂಣರ್ ಕಾಗೋರ್ (ಲೋಡ್
ಪಾಲ್ಟ್ ಫಾಮ್ರ್ ಮೇಲೆ ಸಮನಾಗಿ
ಹಂಚಿದ ಲೋಡ್).

3

(1)

(2)

ಉದಾಹರಣೆ

ಷನ್

ಚಾಲಕ ಮಾತರ್

ಉದಾಹರಣೆ

ಟನ್ರ್ ಗನ್ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ

(ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲ್)
ವಾಹನ ಲೋಡ್

ಹಜಾಡ್ರ್ ವಾನಿರ್ಂಗ್ ವ್ಚ್

ಎಚಚ್ರಿಕೆ

77PH028

(1) ಆನ್
(2) ಆಫ್

ಟನ್ರ್ ಗನ್ಲ್ ಕಂಟೊರ್ೕಲ್ ವರ್
77PH112

ಉದಾಹರಣೆ
ಚ

ವರ್ ಅನುನ್ ಮೇಲುಮ್ಖ ಅಥವಾ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಗನ್ಲ್ ಗೆ
. ತಿರುವು ಪೂಣರ್ಗೊಂಡಾಗ, ಗನ್ಲ್ ರದಾದ್ಗುತತ್ದೆ ಮತುತ್
ವರ್ ತನನ್ ಸಾಮಾನಯ್
ಷನ್ ಗೆ ಂತಿರುಗುತತ್ದೆ.

ಹಜಾಡ್ರ್ ವಾನಿರ್ಂಗ್ ಲೈಟ್ ಗಳನುನ್ ಸಕಿರ್ಯಗೊ ಸಲು
ಹಜಾಡ್ರ್ ವಾನಿರ್ಂಗ್ ವ್ಚ್ ಅನುನ್ ಮೇಲಕೆಕ್ ಎಳೆಯಿರಿ. ಎಲಾಲ್
ಟನ್ರ್ ಗನ್ಲ್ ಲೈಟ್ ಗಳು ಮತುತ್ ಎರಡೂ ಟನ್ರ್ ಗನ್ಲ್
ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬೆಳಗುತತ್ವೆ. ಲೈಟ್ ಗಳನುನ್
ಆಫ್ ಮಾಡಲು ವ್ಚ್ ಕೆಳಕೆಕ್ ದೂಡಿ.
ತುತುರ್ ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಅಥವಾ ನಿಮಮ್ ವಾಹನವು
ಟಾರ್ಫಿಕ್ ಹಜಾಡ್ರ್ ಆಗುವ ಸಾಧಯ್ತೆ ಇದಾದ್ಗ ಹಜಾಡ್ರ್
ವಾನಿರ್ಂಗ್ ಲೈಟ್ ಗಳನುನ್ ಇತರ ಸಾರಿಗೆಯನುನ್ ಎಚಚ್ರಿಸಲು
ಬಳಸಬಹುದು.

65D611
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ಂಡ್ ೕಲ್ಡ್ ವೈಪರ್ ಮತುತ್ ವಾಶರ್ ಲೆವರ್
ಉದಾಹರಣೆ

ಂಡ್ ೕಲ್ಡ್ ವೈಪರ್ ಗಳು

ಂಡ್ ೕಲ್ಡ್ ವಾಶರ್ (ಅಳವಡಿ ದ ಲ್)
ಉದಾಹರಣೆ

ಉದಾಹರಣೆ

77PM02015

65D611

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಗಾಯದಿಂದ ತಪಿಪ್ ಕೊಳಳ್ಲು, ಟ್ೕರಿಂಗ್ ೕಲ್ ಅನುನ್
ಡಿದುಕೊಂಡೇ ಕಂಟೊರ್ೕಲ್ ಗಳನುನ್ ಚಲಾಯಿಸಬೇಡಿ.

ವೈಪರ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ

ಇಗಿನ್ಷನ್ ವ್ಚ್ “ON” (ಆನ್)
ಷನ್ ನ ಲ್ದಾದ್ಗ, ನೀವು
ವೈಪರ್ ವರ್ ಅನುನ್ ಬಳಸಬಹುದು.

ಂಡ್ ೕಲ್ಡ್ ವೈಪರ್ ಗಳನುನ್ ಆನ್ ಮಾಡಲು ನಾಬ್ ಅನುನ್
ವರ್ ಎಂಡ್ ನ ಲ್ ಒಂದು ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ
ಷನ್
ಗ ಗೆ ತಿರುಗಿ . “LO” (ಎಲ್)
ಷನ್ ನ ಲ್, ವೈಪರ್
ನಿಯಮಿತವಾದ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದ ಲ್ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತತ್ದೆ.
“HI” (ಎಚ್)
ಷನ್ ನ ಲ್, ವೈಪರ್ ನಿಯಮಿತವಾದ
ಅತಿವೇಗದ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತತ್ದೆ. ವೈಪರ್ ಗಳನುನ್ ಆಫ್
ಮಾಡಲು, ವರ್ ಅನುನ್ ಮರ “OFF” (ಆಫ್)
ಷನ್ ಗೆ
ತಿರುಗಿಸಬೇಕು.

77PM02016

ಂಡ್ ೕಲ್ಡ್ ವಾಶರ್ ದರ್ವ ಂಪಡಿಸಲು, ಲೆವರ್ ಅನುನ್ ನಿಮಮ್
ದಿಕಿಕ್ಗೆ ಎಳೆಯಿರಿ

ಎಚಚ್ರಿಕೆ

ಂಡ್ ೕಲ್ಡ್ ವಾಶರ್ ರಿಸವಾರ್ಯಿರ್ ನ ಲ್ ರೇಡಿಯೇಟರ್
ಆಂಟಿಫಿರ್ೕಜ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಇದನುನ್ ಂಡ್ ೕಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ
ಂಪಡಿ ದರೆ ಅದರ ಸಪ್ಷಟ್ತೆಯನುನ್ ತೀವರ್ವಾಗಿ
ಅಸಹಜಗೊ ಸುತತ್ದೆ, ಹಾಗೂ ನಿಮಮ್ ವಾಹನದ ಪೇಂಟ್
ಹಾಳುಮಾಡುತತ್ದೆ
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ಸೂಚನೆ
ಂಡ್ ೕಲ್ಡ್ ವೈಪರ್ ಮತುತ್ ವಾಶರ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಭಾಗಗ ಗೆ
ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ನೀವು ಕೆಳಗಿನ
ಮುನೆನ್ಚಚ್ರಿಕೆಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಬೇಕು:
∙ ಂಡ್ ೕಲ್ಡ್ ವಾಶರ್ ದರ್ವ ಂಪಡಿಸದೇ ಅಥವಾ
ವಾಶರ್
ೕಟಾರ್ ಹಾನಿಗೊಳಗಗಿದದ್ರೆ ಲೆವರ್ ಅನುನ್
ಡಿಯಬೇಡಿ.
∙ ವೈಪರ್ ಗ ಂದ ಒಣಗಿದ ಂಡ್ ೕಲ್ಡ್ ನಿಂದ ಕೊಳೆ
ತೆಗೆಯಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಂಡ್ ೕಲ್ಡ್
ಮತುತ್ ವೈಪರ್ ಬೆಲ್ೕಡ್ ಹಾಳುಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ
ಂಡ್ ೕಲ್ಡ್ ನ ಲ್ ವೈಪರ್ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುವ
ದಲು ವಾಶರ್ ದರ್ವ ಂಪಡಿ .
∙ ವೈಪರ್ ಗಳನುನ್ ಬಳಸುವ
ದಲು ವೈಪರ್ ಬೆಲ್ೕಡ್
ನಿಂದ ಕಟಿಟ್ದ ಮ ತೆಗೆಯಿರಿ.
∙ ವಾಶರ್ ದರ್ವವನುನ್ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರೀ .
ಹವಾಮಾನ ಕೆಟಟ್ದಾಗಿದದ್ರೆ ಆಗಾಗೆಗ್ ಪರೀ .
∙ ಉಷಾಣ್ಂಶ ೕತ ೕಕರಣವಾಗುವಷುಟ್ ಕಡಿಮೆಗೆ
ಕು ದಿದದ್ರೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ವಾಶರ್ ದರ್ವ ರಿಸವಾರ್ಯಿರ್
ಅನುನ್ ಚ ಗಾಲದ ಲ್ ಗುಗ್ ಕೆಗಾಗಿ 3/4 ನಷುಟ್ ತುಂಬಿ .

ಹಾನ್ರ್

.ಎನ್.ಜಿ.
ಂಡರ್ ವಾನಿರ್ಂಗ್ ಲೇಬಲ್
(ಅಳವಡಿ ದ )ಲ್

ಉದಾಹರಣೆ

ಉದಾಹರಣೆ

77PH029

ಹಾನ್ರ್ ಧನಿ ಮಾಡಲು ಹಾನ್ರ್ ಬಟನ್ ಅನುನ್ ಟ್ೕರಿಂಗ್ ೕಲ್
ಗೆ ಒತಿತ್. ಹಾನ್ರ್ ಯಾವುದೇ
ಷನ್ ನಲೂಲ್ ಸಹ ಇಗಿನ್ಷನ್
ವ್ಚ್ ಜೊತೆಗೆ ಧನಿ ಮಾಡ ದೆ.

77PM02006

.ಎನ್.ಜಿ.
ಂಡನರ್ ಲ್ ನೀವು ಈ ಲೇಬಲ್
ಕಂಡುಕೊಳುಳ್ತಿತ್ೕರಿ.
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.ಎನ್.ಜಿ. ಎಚಚ್ರಿಕೆ ಲೇಬಲ್
(ಅಳವಡಿ ದ )ಲ್

.ಎನ್.ಜಿ. ಮಾಯ್ನುಯ್ಅಲ್ ಶಟ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ವ್
(ಅಳವಡಿ ದ ಲ್)
ಉದಾಹರಣೆ

ಫರ್ಂಟ್ ಡೆ ವ್ ಡೋರ್

ಬಲಗೈ ಬದಿ (ಆಎರ್ಚ್ಎಸ್)
ಉದಾಹರಣೆ

ಉದಾಹರಣೆ

ªÁ¯ïé 1

«ÃPÀëuÉ A

vÉgÉ¬Äj

«ÃPÀëuÉ A
77PM02011

«ÃPÀëuÉ

ªÀÄÄaÑ

ಉದಾಹರಣೆ

A

vÉgÉ¬Äj

77PM02012

OPE

N

SE

77PM02007

.ಎನ್.ಜಿ. ಎಚಚ್ರಿಕೆ ಲೇಬಲ್ ಫರ್ಂಟ್ ರೈಟ್ ಡೋನರ್ ಲ್
ಕಾಣಿಸುತತ್ದೆ.

£Á¨ï

270

CL
O

ªÀÄÄaÑ

rVæ wgÀÄV¹
77PM02014
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ಎಡಗೈ ಬದಿ (ಎಲ್ಎಚ್ಎಸ್)

ಮಾಯ್ನುಯ್ಅಲ್ ಶಟ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ವ್ 1 ಮತುತ್ 2 ಅನುನ್ ವಾಹನದ
ಬಲ ಬದಿ (ಆಎರ್ಚ್ಎಚ್) ಮತುತ್ ಎಡಬದಿಯ (ಎಲ್ಎಚ್ಎಸ್)
ಅ ಲ್ ನೋಡಬಹುದು.
ಎರಡೂ .ಎನ್.ಜಿ.
ಂಡರುಗಳ ಲ್ ಮಾಯ್ನುಯ್ಅಲ್ ಶಟ್ ಆಫ್
ವಾಲ್ವ್ ಅನುನ್ ಮುಚುಚ್ವ ಮೂಲಕ .ಎನ್.ಜಿ. ಪೂರೈಕೆಯನುನ್
ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ವಾಲ್ವ್ ಕೊಲ್ೕ ಂಗ್: ಇಂಜಿನೆಗ್ .ಎನ್.ಜಿ. ಪೂರೈಕೆಯನುನ್
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಮುಚಚ್ಲು ಪರ್ದ ಣಾಕಾರವಾಗಿ ನಾಬ್ ಅನುನ್
ತಿರುಗಿ (ವೂಯ್ ಎ ಇಂದ).
ವಾಲ್ವ್ ತೆರೆಯುವುದು: ಇಂಜಿನೆಗ್ .ಎನ್.ಜಿ. ಪೂರೈಕೆಯನುನ್
ತೆರೆಯಲು ನಾಬ್ ಅನುನ್ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಅಪರ್ದ ಣಾಕಾರವಾಗಿ
ತಿರುಗಿ (ವೂಯ್ ಎ ಇಂದ).

ಉದಾಹರಣೆ

ªÁ¯ïé 2
ಜಾಗರ್ತೆ
vÉgÉ¬Äj
ªÀÄÄaÑ

ಮಾಯ್ನುಯ್ಅಲ್ ಶಟ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ವ್ 2 (ಎಲ್ಎಚ್ಎಸ್)
ಮುಟುಟ್ವಾಗ ನಿಮಮ್ ಕೈ ಎಕಾಸ್ಸ್ಟ್ ಪೈಪೆಗ್ ತಾಕದಂತೆ ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ವ . ಡೆ ಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಿಮಮ್ ಕೈ ಸುಡುವಷುಟ್
ಎಕಾಸ್ಸ್ಟ್ ಪೈಪ್ ಬಿ ಯಾಗಿರಬಹುದು.

ಸೂಚನೆ:

77PM02013

.ಎನ್.ಜಿ.
ಂಡರುಗಳ ಲ್ ಮಾಯ್ನುಯ್ಅಲ್ ಶಟ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ವ್
ನೀಡಲಾಗಿರುತತ್ದೆ, ಇದನುನ್ ವಾಹನದ ಕೆಳಭಾಗದ ಲ್
ನೀಡಲಾಗಿರುತತ್ದೆ.
ವಾಹನದ ಕೆಳಭಾಗದ ಲ್ ಎರಡು .ಎನ್.ಜಿ.
ಂಡರುಗಳು
ಇರುತತ್ವೆ, ಪರ್ತಿ ಂದಕೂಕ್ ಮಾಯ್ನುಯ್ಅಲ್ ಶಟ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ವ್
ಇರುತತ್ದೆ.

∙ ಮಾಯ್ನುಯ್ಅಲ್ ಶಟ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ವ್ ಸಂಪೂಣರ್ ತೆರೆಯದಿದದ್ರೆ,
ಆಗ ಇಂಜಿನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ರನ್ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು.
∙ ಮಾಯ್ನುಯ್ಅಲ್ ಶಟ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ವ್ ಮುಚಿಚ್ ದ ಥ್ತಿಯ ಲ್ದದ್ರೆ,

ಂಡರ್ಗೆ .ಎನ್.ಜಿ. ಅನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು
ಸಾಧಯ್ವಾಗದಿರಬಹುದು.

ಸೂಚನೆ:

∙ ಸಕಾರ್ರದ ನಿಯಮಾವ ಪರ್ಕಾರ, .ಎನ್.ಜಿ.

∙
∙

∙
∙

∙
∙

ಂಡರ್
ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೆಲ್ೕಟನ್ ಲ್ ನಮೂದಿ ದ ಪರ್ಕಾರ ಆರಂಭಿಕ
ಪರೀ ೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪರ್ತಿ ಮೂರು (3)
ವಷರ್ಗ ಗೊಮೆಮ್ .ಎನ್.ಜಿ.
ಂಡರ್ ಅನುನ್
ಪರಿ ೕ ಸಬೇಕು ಮತುತ್ ಪರ್ಮಾಣೀಕರಿಸಬೇಕು.
ಸಕಾರ್ರ ಅನು ೕದಿ ದ ಟೆ ಟ್ಂಗ್ ಏಜೆನಿಸ್ಗೆ ವಾಹನವನುನ್
ಗಾರ್ಹಕರು ಸ ಲ್ಸಬೇಕು.
ಂಡರ್ ಅನುನ್ ಪರೀ ಸಲು ಫಲವಾದರೆ, .ಎನ್.ಜಿ.
ಡಿಸೆಪ್ನಿಸ್ಂಗ್ ಸೆಟ್ೕಷನಗ್ಳ ಲ್ .ಎನ್.ಜಿ. ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು
ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಜಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ವಾಹನವನುನ್ ಮುಟುಟ್ಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳಳ್ಬಹುದು.
.ಎನ್.ಜಿ.
ಂಡರ್ ಪರೀ ೆಯ ಎಲಲ್ ವೆಚಚ್ಗಳನುನ್
ಗಾರ್ಹಕರು ಭರಿಸಬೇಕು.
ಸಕಾರ್ರಿ ನಿಯಮಾವ ಪರ್ಕಾರ, .ಎನ್.ಜಿ.
ಂಡರ್
ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೆಲ್ೕಟನ್ ಲ್ ನಮೂದಿ ದಂತೆ ಆರಂಭಿಕ
ಪರೀ ೆ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 20 ವಷರ್ಗಳ ಲ್ .ಎನ್.ಜಿ.
ಂಡರ್ ಅನುನ್ ವಜಯ್ರ್ಗೊ ಸಬೇಕು.
ಸಕಾರ್ರ ಅನು ೕದಿ ದ ಸಾಕ್ರ್ಪ್ ಏಜೆನಿಸ್ ಮೂಲಕ
ಗಾರ್ಹಕರು ತಮಮ್ ವೆಚಚ್ದ ಲ್
ಂಡರ್ ವಜಯ್ರ್ಗೊ ಸಬೇಕು.
ಂಡರ್ ಮೇಲೆ ನಡೆ ದ ರಿಪೇರಿ ಮತುತ್ ಪರೀ ೆಯ
ಸಂಪೂಣರ್ ವರದಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಪರೀ ೆಯ ಬಗೆಗ್ ರಿಪೇರಿ
ಮಾಡಿದವರ ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ ಇಲಲ್ದಿದದ್ರೆ ಉಪ ನಿಯಮ (2)
ಅಡಿಯ ಲ್ ಯಾವುದೇ ಗಾಯ್ ನ್ಂದ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ
ಂಡರ್ ಅನುನ್ ಯಾವ ವಯ್ಕಿತ್ಯೂ ರಿಫಿಲ್ ಮಾಡಬಾರದು.
ಈ ವರದಿಯನುನ್ ಚೀಫ್ ಕಂಟೊರ್ೕಲಗೆರ್ ಸ ಲ್ಸಬೇಕು ಮತುತ್
ರಿಫಿ ಲ್ಂಗೆಗ್ ಅವರ ಅನುಮತಿಯನುನ್ ಪಡೆಯಬೇಕು.
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∙

ಎಚಚ್ರಿಕೆ

ಂಡರ್ ಅಸೆಂಬಿಲ್ಯಿಂದ
ಂಡರ್ ವಾಲ್ವ್ ಅನುನ್
ಎಂದಿಗೂ ತೆಗೆಯಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯಕಾಕ್ಗಿ
ದೃಢೀಕೃತ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಮ ರ್ಯಲ್ ವಕಾಶ್ರ್ಪೆಗ್
ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
∙
ಂಡರ್ ಸವ್ಚಛ್ಗೊ ಸಲು ಎಂದೂ ಪರ್ಯತಿನ್ಸಬೇಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸಮಸೆಯ್ ಇದದ್ರೆ, ದೃಢೀಕೃತ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ
ಕಮ ರ್ಯಲ್ ವಕಾಶ್ರ್ಪೆಗ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
∙
ಂಡರ್ ಅಸೆಂಬಿಲ್ಯಿಂದ ರಿಪೆಲ್ೕಸ್/ತೆಗೆದ ನಂತರ
ಂಡರ್ ವಾಲ್ವ್ ಅನುನ್ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.
∙ ಇಂಜಿನ್ ನಿಲುಲ್ವವರೆಗೂ
ಂಡನಿರ್ಂದ
.ಎನ್.ಜಿ.ಯನುನ್ ಬಳ ದದ್ರೂ, ಒತತ್ಡದ ಲ್ ಸವ್ಲಪ್ ಮಟಿಟ್ನ
.ಎನ್.ಜಿ. ಉ ದಿರುತತ್ದೆ.
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ನಿಮಮ್ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ
ಎಕಾಸ್ಸ್ಟ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವಾನಿರ್ಂಗ್ .........................................................................3-1
ನಿತಯ್ದ ಪರಿ ೕಲನಾ ಪಟಿಟ್............................................................................. 3-1
ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಬಳಕೆ...............................................................................3-2
ಇಗಿನ್ಷನ್ ವ್ಚ್ ........................................................................................... 3-2
ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ವರ್ ............................................................................. 3-4
ಪೆಡಲ್.......................................................................................................3-4
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ಎಕಾಸ್ಸ್ಟ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವಾನಿರ್ಂಗ್

ಎಚಚ್ರಿಕೆ

ಉದಾಹರಣೆ

82DY03

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಎಕಾಸ್ಸ್ಟ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಗಳನುನ್ ಉ ರಾಡುವುದನುನ್ ತಪಿಪ್ .
ಎಕಾಸ್ಸ್ಟ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಗಳ ಲ್ ಕಾಬರ್ನ್
ನಾಕೆಸ್ೖಡ್ ಇರುತತ್ದೆ.
ಇದು ಬಣಣ್ ಲಲ್ದ ಮತುತ್ ವಾಸನೆಯಿಲಲ್ದ ಸಾಕಷುಟ್
ಮಾರಕವಾದ ಅನಿಲವಾಗಿದೆ. ಕಾಬರ್ನ್
ನಾಕೆಸ್ೖಡ್ ಅನುನ್
ಕಂಡು ಡಿಯುವುದು ಬಹಳ ಕಷಟ್ವಾದ ಕಾರಣ, ಕಾಬರ್ನ್
ನಾಕೆಸ್ೖಡ್ ನಿಮಮ್ ವಾಹನ ಒಳಗೆ ಪರ್ವೇ ಸದಂತೆ ಈ
ಕೆಳಗಿನ ಮುಂಜಾಗರ್ತೆಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನುನ್
ಖಚಿತಪಡಿ .
∙ ಇಂಜಿನ್ ಅನುನ್ ಚಾಲನೆಯ ಥ್ತಿಯ ಲ್ ಗಾಯ್ರೇಜಿನ ಲ್
ಅಥವಾ ಇತರ ಮುಚಿಚ್ದ ಸಥ್ಳಗಳ ಲ್ ಇಡಬೇಡಿ.

(ಮುಂದುವರಿದಿದೆ...)

(ಮುಂದುವರಿದಿದೆ)
∙ ಇಂಜಿನ್ ಅನುನ್ ಚಾಲನೆಯ ಥ್ತಿಯ ಲ್ ತೆರೆದ
ಪರ್ದೇಶದಲೂಲ್ ಸಹ ಧೀಘರ್ ಅವಧಿಗೆ ಪಾಕ್ರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
∙ ನಿಮಮ್ ವಾಹನದ ಗಾ ಪರಿಚಲನೆಯ ಸಟ್ಂನ ಲ್ ಸೂಕತ್
ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲು, ಮ, ಎಲೆಗಳು,
ಅಥವಾ ಇತರ ತಡೆಗಳನುನ್ ಎಲಾಲ್ ಸಮಯದಲೂಲ್
ನಿವಾರಿಸಲು ವಾಹನದ ಫರ್ಂಟ್ ನ ಲ್ ಏರ್ ಇನೆಲ್ಟ್ ಗಿರ್ಲ್
ಅನುನ್ ಇಡಿ.
∙ ವಾಹನದ ಅಡಿಯ ಲ್ ಎಕಾಸ್ಸ್ಟ್ ಗಾಯ್ಸ್
ತುಂಬಿಕೊಳುಳ್ವುದನುನ್ ಕಡಿಮೆಗೊ ಸಲು ಎಕಾಸ್ಸ್ಟ್ ಪೈಪ್
ಜಾಗದ ಲ್ ಮ ಅಥವಾ ಇತರ ವಸುತ್ಗಳು ಇಲಲ್ದಿರುವಂತೆ
ಗಮನಿ . ಮಗಾ ಯ ಥ್ತಿಯ ಲ್ ಪಾಕ್ರ್ ಮಾಡಿದಾಗ
ಇದು ಅತೀ ಮುಖಯ್ವಾಗಿರುತತ್ದೆ.
∙ ಎಕಾಸ್ಸ್ಟ್ ಸಟ್ಂ ಅನುನ್ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆಕ್ ಹಾನಿ ಮತುತ್
ಸೋರಿಕೆಗ ಗಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ
ಅಥವಾ ಸೋರಿಕೆಗಳನುನ್ ತಕಷ್ಣವೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ನಿತಯ್ದ ತಪಾಸಣಾ ಪರಿ ೕಲನಾಪಟಿಟ್.
ಚಾಲನೆಗೆ

ದಲು
ಉದಾಹರಣೆ

779M03001

1)

ಂಡೋಗಳು, ಮಿರರ್ ಗಳು, ಲೈಟ್ ಗಳು ಮತುತ್ ರಿಫೆಲ್ಕಟ್ರ್ ಗಳು
ಸವ್ಚಛ್ವಾಗಿರುವುದು ಮತುತ್ ತಡೆಯಿಲಲ್ದೆ ಇರುವುದನುನ್ ಖಚಿತಪಡಿ .
2) ಟೈರ್ ಗಳನುನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಾಯಿಂಟುಗ ಗಾಗಿ ನೋಡಿ
ಪರೀ :
– ಥೆರ್ಡ್ ಗೂರ್ವ್ ನ ಆಳ
– ಅಸಹಜ ಸವೆತ, ಮುರಿತಗಳು ಮತುತ್ ಹಾನಿ
– ಸಡಿಲ ೕಲ್ ನಟುಟ್ಗಳು
– ಹೊರಗಿನ ಕಣಗಳಾದ ಳೆಗಳು, ಕಲುಲ್ಗಳು ಇತಾಯ್ದಿಗಳ
ಇರು ಕೆ
ವರಗ ಗಾಗಿ “ತಪಾಸಣೆ ಮತುತ್ ನಿವರ್ಹಣೆ” ಭಾಗದ ಲ್ “ಟೈರ್ ಗಳು”
ಓದಿ.
3) ಫೂಲ್ ಯಿ ಡ್ ಮತುತ್ ಆಯಿಲ್ ಸೋರಿಕೆಗ ಗಾಗಿ ಗಮನಿ .
4) ಇಂಜಿನ್ ಕಂಪಾಟ್ರ್ ಮೆಂಟ್ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಮುಚಿಚ್ದೆ ಮತುತ್
ಲಾಯ್ಚ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿ .
5) ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಗಳು, ಟನ್ರ್ ಗನ್ಲ್ ಲೈಟ್ ಗಳು, ಬೆರ್ೕಕ್ ಲೈಟ್ ಗಳು
ಮತುತ್ ಹಾನ್ರ್ ಅನುನ್ ಸೂಕತ್ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆಗಾಗಿ ಪರೀ .
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ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಬಳಕೆ

6) ಡೆ ವರ್ ೕಟ್ ಹೊಂದಿ .
7) ಬೆರ್ೕ ಕ್ ಪೆಡಲ್ ಮತುತ್ ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಬೆರ್ೕ ಕ್ ವರ್ ಅನುನ್
ಪರೀ .
8) ಮಿರರ್ ಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿ .
9) ನೀವು ಮತುತ್ ಪರ್ಯಾಣಿಕರು ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗಳನುನ್
ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಿರುವುದನುನ್ ಖಚಿತಪಡಿ .
10) ಕೀಯನುನ್ “ON” (ಆನ್)
ಷನಿಗೆ ತಿರುಗಿ ದಾಗ
ಎಲಾಲ್ ವಾನಿರ್ಂಗ್ ಲೈಟ್ ಗಳು ಆನ್ ಆಗಿರುವುದನುನ್
ಖಚಿತಪಡಿ .
11) ಎಲಾಲ್ ಗೇಜ್ ಗಳನುನ್ ಪರೀ .
12) ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಬೆರ್ೕ ಕ್ ರಿ ೕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆರ್ೕ ಕ್ ಸಟ್ಂ
ವಾನಿರ್ಂಗ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುವುದು ಖಚಿತಪಡಿ .

ಸಾಮಾನಯ್ ವಾಹನ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಇಂಜಿನ್
ಸವ್ಲಪ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿದೆ.

ವಾರಕೊಕ್ಮೆಮ್, ಅಥವಾ ಪರ್ತೀ ಬಾರಿ ನಿಮಮ್ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಟಾಯ್ಂಕ್
ತುಂಬಿದಾಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರಿ ೕಲನೆಗಳನುನ್ ಮಾಡಿ:
1) ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಮಟಟ್
2) ಕೂಲಂಟ್ ಮಟಟ್
3) ಬೆರ್ೕ ಕ್ ಫೂಲ್ ಯಿ ಡ್ ಮಟಟ್
4) ಂಡ್ ೕಲ್ಡ್ ವಾಶರ್ ದರ್ವದ ಮಟಟ್
(ಸುಸಜಿಜ್ ತ ವಾಗಿದದ್ ಲ್ )
5) ಬಾಯ್ಟರಿ ಇಲೆಕೊಟ್ರ್ೕ ಲೈಟ್ ಮಟಟ್
6) ಲಾಯ್ಚ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ
ಲುಬಿರ್ಕೇಶನ್ ವೇಳಾಪಟಿಟ್ಗೆ ಇರುವ “ತಪಾಸಣೆ ಮತುತ್
ನಿವರ್ಹಣೆ”ಯ ಲ್ “ಕಾಲ ಕಾಲಕೆಕ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವೇಳಾಪಟಿಟ್” ಯ ಲ್ “ಚಾ ಮತುತ್ ಬಾಡಿ” ಯ “ಎಲಾಲ್
ಲಾಯ್ಚ್ ಗಳು, ಂಜ್ ಗಳು & ಲಾಕ್ ಗಳು” ನೋಡಿ.
ತಿಂಗ ಗೆ ಒಮೆಮ್, ಅಥವಾ ಪರ್ತೀ ಬಾರಿ ನೀವು ಫೂಯ್ಯೆಲ್
ಟಾಯ್ಂಕ್ ತುಂಬುತಿತ್ೕರಿ. ಟೈರ್ ಪೆರ್ಶರ್ ಗೇಜ್ ಬಳ ಟೈರ್
ಪೆರ್ಶರ್ ಪರೀ . ಸೆಪ್ೕರ್ ಟೈರ್ ನ ಟೈರ್ ಪೆರ್ಶರನೂನ್ ಪರೀ

ಬಳ ದ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಪರ್ಮಾಣವು ಆಯಿಲ್ ನ ಸಾಕ್ ಟಿ,
ಆಯಿಲ್ ಗುಣಮಟಟ್ ಮತುತ್ ವಾಹನದ ಚಾಲನೆ ನಡೆ ದ
ಥ್ತಿಯನುನ್ ಆಧರಿ ದೆ.
ಹೈ ಪ್ೕಡ್ ಚಾಲನೆಯ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ ಆಯಿಲ್ ಅನುನ್
ಬಳಸಲಾಗುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಪದೇ ಪದೇ ವೇಗ ಮತುತ್ ವೇಗ
ಕಡಿತವಾದಾಗಲೂ ಹೆಚುಚ್ ಆಯಿಲ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತತ್ದೆ. ಅಧಿಕ
ಲೋಡ್ ಗಳ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್, ನಿಮಮ್ ಇಂಜಿನ್ ಕೂಡ ಹೆಚುಚ್
ಆಯಿಲನುನ್ ಬಳಸುತತ್ದೆ.
ಒಂದು ಹೊಸ ಇಂಜಿನ್ ಹೆಚುಚ್ ಆಯಿಲನುನ್ ಬಳಸುತತ್ದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಪಿಸಟ್ನ್ ಗಳು, ಪಿಸಟ್ನ್ ರಿಂಗ್ ಗಳು ಮತುತ್
ಂಡರ್ ವಾಲ್ ಗಳು ಇನೂನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ಬರಬೇಕಿದೆ.
ಸುಮಾರು 5000 km (3000 miles) ಚಾಲನೆಯ ನಂತರ
ಮಾತರ್ ಹೊಸ ಇಂಜಿನ್ ಗಳು ಆಯಿಲ್ ಬಳಕೆಯ ಸಾಮಾನಯ್
ಮಟಟ್ವನುನ್ ತಲುಪುವುದು.

ಎಕ್ಸ್ ಪೆರ್ಸ್ ವೇ
ದಲಾಗಿ ವಾಹನವನುನ್ ಅಧಿಕ ವೇಗದ ಲ್
ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಆ ಯಾಗಿ
ಹೋಗುತತ್ವೆ ಎನುನ್ವುದನೂನ್ ನೀವು ತಿ ದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು.
ೕಗಾಗಿ ಅಧಿಕ ವೇಗದ ಚಾಲನೆಯ ಲ್ ಆಯಿಲ್ ಹೆಚುಚ್
ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತತ್ದೆ.

ಇಗಿನ್ಷನ್ ವ್ಚ್

ಉದಾಹರಣೆ

ಆಯಿಲ್ ಬಳಕೆ:
ಗರಿಷಠ್ 1.0 L ಪರ್ತೀ 1000 km
(1 ಕಾವ್ಟರ್ರ್ ಪರ್ತೀ 600 miles)

.

ಆಯಿಲ್ ಬಳಕೆಯ ಪರ್ಮಾಣವನುನ್ ನಿಧರ್ರಿಸುವಾಗ, ಆಯಿಲ್
ಕರಗಬಹುದು ಮತುತ್ ಅದರಿಂದ ನಿಜವಾದ ಆಯಿಲ್ ಮಟಟ್ವನುನ್
ಕರಾರುವಕಾಕ್ಗಿ ನಿಧರ್ರಿಸುವುದು ಕಷಟ್ವಾಗಬಹುದು
ಎನುನ್ವುದನುನ್ ಗಮನದ ಲ್ರಿ .
ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ, ಒಂದು ವಾಹನವನುನ್ ಪದೇ ಪದೇ
ಪರ್ಯಾಣಕೆಕ್ ಬಳಸಲಾಗಿದದ್ ಲ್ ಮತುತ್ ಸಾಮಾನಯ್ ಪರ್ಮಾಣದ
ಆಯಿಲನುನ್ ಅದು ಬಳಸುತಿತ್ದದ್ ಲ್, ಡಿಪ್ ಟ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ ಮಟಟ್ದ ಲ್
1000 km (600 miles) ಅಥವಾ ಹೆಚುಚ್ ಚಾಲನೆಯ ನಂತರವೂ
ಯಾವುದೇ ಇ ಕೆಯನುನ್ ತೋರಿಸದೆ ಇರಬಹುದು. ಆಯಿಲ್
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಮತುತ್ ತೇವಾಂಶದ ಜೊತೆಗೆ
ಕರಗುವುದೇ ಇದಕೆಕ್ ಕಾರಣ. ಹಾಗೆ ಆಯಿಲ್ ಮಟಟ್ ಬದಲಾಗಿಲಲ್
ಎಂದೇ ಕಂಡುಬರುತತ್ದೆ.

65D611

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಗಾಯಗಳಾಗುವ ಸಾಧಯ್ತೆಯನುನ್ ತಪಿಪ್ ಕೊಳಳ್ಲು ಟ್ೕರಿಂಗ್
ೕಲ್ ಡಿದುಕೊಂಡೇ ಕಂಟೊರ್ೕಲ್ ಗಳನುನ್ ನಿಯಂತಿರ್ಸಲು
ಪರ್ಯತಿನ್ಸಬೇಡಿ.
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ಸಾಟ್ಟ್ರ್

ಉದಾಹರಣೆ

ಸಾಟ್ಟರ್ರ್
ೕಟಾರ್ ಬಳ ಇಂಜಿನ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಲು ಈ
ಷನ್. ಇಂಜಿನ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಕೀಯನುನ್ ಆ
ಷನ್ ನಿಂದ ಕಳಚಬೇಕು.

ಉದಾಹರಣೆ

77PH002

ಇಗಿನ್ಷನ್ ವ್ಚ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲುಕ್
ಹೊಂದಿದೆ:

ಲಾಕಾಲ್ಕ್

ಇದು ಸಾಮಾನಯ್ ಪಾಕಿರ್ಂಗ್
ಒಂದೇ
ಷನ್ ಇದಾಗಿದೆ.

ಷನ್ ಗಳನುನ್

ಷನ್. ಕೀಯನುನ್ ಕಳಚುವ

ಟ್ೕರಿಂಗ್ ಲಾಕ್ ರಿ ೕಸ್ ಮಾಡಲು, ಕೀಯನುನ್ ತೂರಿ ಮತುತ್
ಅದನುನ್ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕೆಕ್ ಒಂದು ಅಥವಾ ಮತೊತ್ಂದು
ಷನ್ ಗೆ ತಿರುಗಿ . ಟ್ೕರಿಂಗ್ ಅನುನ್ ಅನಾಲ್ಕ್ ಮಾಡಲು
ನಿಮಗೆ ಕೀಯನುನ್ ತಿರುಗಿಸಲು ಸಮಸೆಯ್ಯಾದ ಲ್, ಕೀಯನುನ್
ತಿರುಗಿಸುತತ್ಲೇ ಟ್ೕರಿಂಗ್ ೕಲ್ ಅನುನ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಲ
ಅಥವಾ ಎಡದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಪರ್ಯತಿನ್ .

ಎ. .

ಅಕೆಸ್ಸರಿ ಸಾಕೆಟ್ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುವ ಅಕೆಸ್ಸರಿಗಳು, ಆದರೆ
ಇಂಜಿನ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುತತ್ದೆ.

ಆನ್

ಇದು ಸಾಮಾನಯ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುವ
ಸಟ್ಂಗಳು ಆನ್ ಆಗಿರುತತ್ವೆ.

ಷನ್. ಇಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್

ಸೂಚನೆ
∙ ಸಾಟ್ಟರ್ರ್
ೕಟಾರ್ ಅನುನ್ ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ 30
ಸೆಕೆಂಡುಗ ಗಿಂತ ಹೆಚುಚ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಇಂಜಿನ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್
ಆಗದೆ ಇದದ್ ಲ್, ಮತೊತ್ಮೆಮ್ ಪರ್ಯತಿನ್ಸುವ
ದಲು 15
ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಿರಿ. ಹಲವು ಪರ್ಯತನ್ಗಳ
ನಂತರವೂ ಇಂಜಿನ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಆಗದೆ ಇದದ್ ಲ್, ಫೂಯ್ಯೆಲ್
ಮತುತ್ ಇಗಿನ್ಷನ್ ಸಟ್ಂಗಳನುನ್ ಪರೀ ಅಥವಾ
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಮ ರ್ಯಲ್ ಡೀಲರ್ ರನುನ್
ಸಂಪಕಿರ್ .
∙ ಬಾಯ್ಟರಿ ಡಿಸ್ ಚಾಜ್ರ್ ಆಗುವ ಕಾರಣ ಇಂಜಿನ್
ಚಾಲನೆಯಾಗದೆ ಇದದ್ ಲ್ ಇಗಿನ್ಷನ್ ವ್ಚ್ ಅನುನ್ “ON”
(ಆನ್)
ಷನ್ ನ ಲ್ ಬಿಡಬೇಡಿ.

82DY04

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
∙ ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯ ಲ್ದಾದ್ಗ ಯಾವತೂತ್ ಇಗಿನ್ಷನ್
ಕೀಯನುನ್ ಕಳಚಬೇಡಿ. ಟ್ೕರಿಂಗ್ ೕಲ್ ಲಾಕ್ ಆಗುತತ್ದೆ
ಮತುತ್ ನೀವು ವಾಹನವನುನ್ ಟ್ೕರ್ ಮಾಡಲು
ಸಾಧಯ್ವಾಗುವುದಿಲಲ್.
∙ ವಾಹನವನುನ್ ಬಿಡುವಾಗ ಅಲಪ್ ಅವಧಿಗೇ ಆಗಿದದ್ರೂ ಸಹ,
ಯಾವಾಗಲೂ ಇಗಿನ್ಷನ್ ಕೀಯನುನ್ ಕಳಚಿ. ಪಾಕ್ರ್
ಮಾಡಿರುವ ವಾಹನದ ಲ್ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಏಕಾಂತದ ಲ್
ಬಿಡಬೇಡಿ. ಬಿ ಯಾದ ವಾತಾವರಣದ ಲ್ ಅವರು
ಬಿ ಯಿಂದ ನಲುಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ
ಅಥವಾ ಮರಣ ಸಂಭ ಸುವ ಸಾಧಯ್ತೆಯೂ ಇದೆ.
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ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ವರ್
ಉದಾಹರಣೆ
(1)

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
(2)
(3)

77PH030

(1) ಸೆಟ್ ಮಾಡಲು
(2) ರಿ ೕಸ್ ಮಾಡಲು
(3) ರಿ ೕಸ್ ಮಾಡಲು
ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ವರ್ ೕಟ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಪಾಕಿರ್ಂಗ್
ಬೆರ್ೕಕ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲು, ಬೆರ್ೕಕ್ ಪೆಡಲ್ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಡಿಯಿರಿ
ಮತುತ್ ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ವರ್ ಅನುನ್ ಮೇಲುಮ್ಖವಾಗಿರಿ .
ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ರಿ ೕಸ್ ಮಾಡಲು, ಬೆರ್ೕಕ್ ಪೆಡಲ್ ಅನುನ್
ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಡಿಯಿರಿ, ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ವರ್ ಮೇಲೆ
ಮೆಲಲ್ಗೆ ಮೇಲುಮ್ಖವಾಗಿ ಎತಿತ್, ಹೆಬೆಬ್ರ ನಿಂದ ವರ್
ತುದಿಯ ಲ್ರುವ ಬಟನ್ ಅನುನ್ ದೂಡಿ, ಮತುತ್ ವರ್ ಅನುನ್
ಅದರ ಸವ್ಸಾಥ್ನಕೆಕ್ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ.

∙ ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ಆನ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ನಿಮಮ್ ವಾಹನವನುನ್
ಚಲಾಯಿಸಬೇಡಿ: ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿ ಯಾಗುವುದು, ಬೆರ್ೕಕ್
ಬಾ ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಅಥವಾ ಶಾಶವ್ತವಾಗಿ
ಬೆರ್ೕಕ್ ಹಾನಿಯಾಗಿ ರೇರ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ಕೌಶಲಯ್
ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
∙ ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ವಾಹನವನುನ್ ಭದರ್ವಾಗಿ ಡಿದಿಡದೆ
ಇದದ್ ಲ್ ಅಥವಾ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ರಿ ೕಸ್ ಆಗದೆ ಇದದ್ ಲ್,
ನಿಮಮ್ ವಾಹನವನುನ್ ತಕಷ್ಣವೇ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ
ಕಮ ರ್ಯಲ್ ಡೀಲರ್ ಬ ತಪಾಸಣೆ
ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಬೇಕು.

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ನಿಮಮ್ ವಾಹನವನುನ್ ಬಿಡುವ
ದಲು ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಬೆರ್ೕಕ್
ಅನುನ್ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲಲ್ದಿದದ್ರೆ ಅದು ಚ
ಗಾಯ ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಸಂಭ ಸಬಹುದು. ಪಾಕ್ರ್
ಮಾಡುವಾಗ, ಗೇರ್ ಫ್ಟ್ ವರ್ ರಿವಸ್ರ್ ಅಥವಾ
ದಲ
ಗೇರ್ ನ ಲ್ರುವುದನುನ್ ಖಚಿತಪಡಿ . ನೆನಪಿಡಿ. ಟಾರ್ನ್ಸ್
ಮಿಶನ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೇರ್ ನ ಲ್ದದ್ರೂ ಸಹ, ನೀವು
ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ಅನುನ್ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಅತಿಯಾದ ೕತಲ ವಾತಾವರಣದ ಲ್ ವಾಹನವನುನ್ ಪಾಕ್ರ್
ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ ಲ್, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯನುನ್ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು:
1) ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ.
2) ಇಂಜಿನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ರಿವಸ್ರ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್
ಗೇರ್ ಗೆ ಬದ .
3) ವಾಹನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನಿನ್ ಮತುತ್ ೕಲ್ ಗ ಗೆ
ಚೋಕ್ ನೀಡಿ.
4) ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ರಿ ೕಸ್ ಮಾಡಿ.
ನೀವು ವಾಹನಕೆಕ್ ಮರ ದಾಗ,
ದ ಗೆ ಪಾಕಿರ್ಂಗ್
ಬೆರ್ೕಕ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲು ನೆನಪಿಡಿ. ನಂತರ ೕಲ್ ಗಳ
ಚೋಕ್ ಕಳಚಿ.

ಪೆಡಲ್
ಉದಾಹರಣೆ
(1)

(2)

(3)
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ನಿಮಮ್ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ
ಕಲ್ಚ್ ಪೆಡಲ್ (1)

ಎಚಚ್ರಿಕೆ

ಇಂಜಿನ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಮಾಡುವಾಗ, ನಿಲುಲ್ವಾಗ, ಅಥವಾ ಗೇರ್
ಫ್ಟ್ ವರ್ ಬದ ಸುವಾಗ ಡೆ ವ್ ಅನುನ್ ೕಲ್ ಗ ಂದ
ಕಳಚಲು ಕಲ್ಚ್ ಪೆಡಲ್ ಬಳಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಪೆಡಲ್ ತಗಿಗ್ ದಾಗ
ಕಲ್ಚ್ ಕಳಚುತತ್ದೆ.

ಬೆರ್ೕಕ್ ಗಳನುನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ನಿಮಮ್
ಕಾಲನುನ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಶರ್ಮಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಬೇಡಿ.
ಇದರಿಂದ ಬೆರ್ೕಕ್ ಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿ ಯಾಗಬಹುದು.
ಅದರಿಂದ ಅನಿರೀ ತ ಬೆರ್ೕಕಿಂಗ್ ಆಕಷ್ನ್ ಆಗಿ, ದೀಘರ್ಕಾ ೕನ
ನಿಲುಗಡೆ ಅಂತರ ಅಥವಾ ಶಾಶವ್ತ ಬೆರ್ೕಕ್
ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಕಲ್ಚ್ ಪೆಡಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲನುನ್ ಶರ್ಮಿ ಚಾಲನೆ
ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಧಿಕ ಕಲ್ಚ್ ಸವೆತ, ಕಲ್ಚ್
ಹಾನಿಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಇಂಜಿನ್ ಬೆರ್ೕಕಿಂಗ್ ಅನಿರೀ ತ
ನಷಟ್ಕೆಕ್ ಕಾರಣವಾಗ ದೆ.

ಬೆರ್ೕಕ್ ಪೆಡಲ್ (2)

ನಿಮಮ್ ವಾಹನವು ಫರ್ಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬೆರ್ೕಕ್ಸ್ ಮತುತ್ ರೇರ್ ಡರ್ಮ್
ಬೆರ್ೕಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆರ್ೕಕ್ ಪೆಡಲ್ ಅನುನ್ ತಗಿಗ್ಸುವುದು ಎರಡೂ
ಬೆರ್ೕಕ್ ಗಳ ಸೆಟ್ ಗ ಗೆ ಅನವ್ಯಿಸುತತ್ದೆ.
ಬೆರ್ೕಕ್ ಗಳನುನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಕೆಲ ಮೆಮ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ಕೀರಲು
ಧನಿಯನುನ್ ನೀವು ಕೇ ಕೊಳಳ್ಬಹುದು. ಇದು ಸಾಮಾನಯ್
ಥ್ತಿಯ ಲ್ ಪರಿಸರದ ಅಂಶಗಳಾದ ೕತ, ಜೌಗು, ಮ
ಇತಾಯ್ದಿಗ ಂದ ಸಂಭ ರುತತ್ದೆ.

ಅಕಸ್ಲರೇಟರ್ ಪೆಡಲ್ (3)

ಈ ಪೆಡಲ್ ಇಂಜಿನ್ ವೇಗವನುನ್ ನಿಯಂತಿರ್ಸುತತ್ದೆ.
ಅಕಸ್ಲರೇಟರ್ ಪೆಡಲ್ ತಗಿಗ್ಸುವುದರಿಂದ ಪವರ್ ಔಟುಪ್ಟ್
ಮತುತ್ ವೇಗವನುನ್ ಏರಿಸುತತ್ದೆ.

ಇಂಜಿನ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಮಾಡುವುದು
ಇಂಜಿನ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಮಾಡುವ

2) “N” (ಎನ್) (ನೂಯ್ಟರ್ಲ್)ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಮತುತ್ ಕಲ್ ಚ್
ಪೆಡಲ್ ಅನುನ್
ಲ್ೕ ರ್ ವರೆಗೆ ತಗಿಗ್ . ಇಂಜಿನ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್
ಮಾಡುವಾಗ ಕಲ್ ಚ್ ಪೆಡಲ್ ಅನುನ್ ಡಿದಿಡಿ.

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುವುದನುನ್ ಮತುತ್
ಟಾರ್ನ್ಸ್ ಮಿಶನ್ ನೂಯ್ಟರ್ಲ್ ನ ಲ್ದೆ ಎನುನ್ವುದನುನ್ ಇಂಜಿನ್
ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸುವ
ದಲು ಖಚಿತಪಡಿ .

(ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಮತುತ್ ದಿವ್-ಇಂಧನ ಎಂಜಿನ್
ಮಾದರಿಗಾಗಿ)
ತಂಪಾದ ಮತುತ್ ಬಿ ಯಾದ ಇಂಜಿನ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್
ಮಾಡುವುದು

ಅಕಸ್ಲರೇಟರ್ ಪೆಡ ನ್ಂದ ನಿಮಮ್ ಕಾಲನುನ್ ತೆಗೆಯುವ ಮೂಲಕ,
ಇಗಿನ್ಷನ್ ಕೀಯನುನ್ ‘ಸಾಟ್ಟ್ರ್’ಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಂಜಿನ್
ಕಾರ್ಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಜಿನ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಆದಾಗ ಕೀ ಬಿಡಿ.

ದಲು

ಸೂಚನೆ

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಬೆರ್ೕಕ್ ನಿಂದ ಕೀರಲು ಧನಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಇದದ್ ಲ್ ಮತುತ್ ಪರ್ತೀ
ಬಾರಿ ಬೆರ್ೕಕ್ ಹಾಕುವಾಗಲೂ ಬಂದ ಲ್, ಬೆರ್ೕಕ್ ಗಳನುನ್
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಮ ರ್ಯಲ್ ಡೀಲರ್ ಬ
ಪರೀ ಕೊಳಳ್ಬೇಕು.

ಉದಾಹರಣೆ

∙ ಇಂಜಿನ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಆದ ತಕಷ್ಣವೇ ಸಾಟ್ಟರ್ರ್ ಅನುನ್
ತಕಷ್ಣವೇ ತಿರುಗಿಸುವುದನುನ್ ನಿ ಲ್ , ಇಲಲ್ದೆ ಇದದ್ ಲ್
ಸಾಟ್ಟರ್ರ್ ಸಟ್ಂಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.
∙ ಇಂಜಿನ್ ಅನುನ್ 12 ಸೆಕೆಂಡುಗ ಗಿಂತ ಹೆಚುಚ್ ಕಾಲ
ಒಮೆಮ್ಗೆ ಕಾರ್ಂಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಂಜಿನ್
ದಲ
ಪರ್ಯತನ್ದ ಲ್ ಆರಂಭವಾಗದೆ ಇದದ್ ಲ್, ಮತೊತ್ಮೆಮ್
ಪರ್ಯತಿನ್ಸುವ
ದಲು 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಿರಿ.

77PH014

1)

ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರುವುದನುನ್
ಖಚಿತಪಡಿ .

12 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ
ಇಂಜಿನ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಆಗದೇ ಇದದ್ ಲ್, 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ
ಕಾಯಿರಿ, ನಂತರ ಅಕಸ್ಲರೇಟರ್ ಪೆಡಲ್ ಅನುನ್ ಅದರ
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ಟಾರ್ವೆಲ್ಗೆ 1/3 ಗೆ ಒತಿತ್ ಮತುತ್ ಇಂಜಿನ್ ಅನುನ್ ಮತೊತ್ಮೆಮ್
ಕಾರ್ಂಕ್ ಮಾಡಲು ಪರ್ಯತಿನ್ . ಕೀಯನುನ್ ಬಿಡಿ ಮತುತ್ ಇಂಜಿನ್
ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಆಗುವಾಗ ಪೆಡಲ್ಅಕಸ್ಲರೇಟ್ ಮಾಡಿ.
ಇನೂನ್ ಇಂಜಿನ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಆಗದೇ ಇದದ್ ಲ್, ಕಾರ್ಂಕಿಂಗ್
ಮಾಡುವಾಗ ಅಕಸ್ಲರೇಟರ್ ಪೆಡಲ್ ಅನುನ್
ಡಿದಿಡಲು
ಪರ್ಯತಿನ್ . ಇದರಿಂದ ಎಂಜಿನನ್ ಲ್ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದದ್ ಲ್
ಸರಿಯಾಗಿಬಿಡುತತ್ದೆ.

ಸೂಚನೆ:
(ಬೈ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ)
ೕಡೆಗ್ ಚೇಂಜ್ಓವರ್ ಮಾಡಲು
∙ ಪೆಟೊರ್ೕ ನ್ಂದ .ಎನ್.ಜಿ.
ಅಕಸ್ಲರೇಟರ್ ಪೆಡಲ್ ಒತತ್ಬೇಡಿ.
∙ ಇಗಿನ್ಶನ್ ವ್ಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಜಿನ್ ರನ್ ಆಗದೇ ಇದದ್ರೆ,
ಇಂಧನ ಮುಚಚ್ಳ ತೆರೆದಿದೆ ಎಂಬುದನುನ್ .ಎನ್.ಜಿ. ದೋಷ
ಎಚಚ್ರಿಕೆ ಲಾಯ್ಂಪ್ ಬೆಳಗು ಕೆಯು ಸೂಚಿಸುತತ್ದೆ.
ೕಡ್ ಅಥವಾ
∙ ಇಂಜಿನ್ ಬಾ ಕೆಯನುನ್ ವಧಿರ್ಸಲು ಅಟೋ
ಪೆಟೊರ್ೕಲ್
ೕಡನ್ ಲ್ ವಾಹನವನುನ್ ಆರಂಭಿಸುವುದನುನ್
ಎಂದಿಗೂ ಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
∙ ಏಂಬಿಯಂಟ್/ಇಂಜಿನ್ ತಾಪಮಾನವು ಶೂನಯ್ ಡಿಗಿರ್
ಸೆ ಸ್ಯ ಗ್ಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದಾದ್ಗ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಆದರೆ ವಾಹನದ
ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಚೇಂಜ್ಓವರ್ .ಎನ್.ಜಿ.ಗೆ ಆಗುವುದಿಲಲ್.
ಇಂತಹ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್, ಬೆಚಚ್ಗಾಗುವವರೆಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಅನುನ್
ಪೆಟೊರ್ೕಲ್
ೕಡನ್ ಲ್ ರನ್ ಮಾಡಿ ಮತುತ್ ನಂತರ
.ಎನ್.ಜಿ.ಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಚೇಂಜ್ಓವರ್ ರಿಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಲು
ಪರ್ಯತಿನ್ .
∙ ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಟಾಯ್ಂಕನ್ ಲ್ ಸೂಕತ್ ಪರ್ಮಾಣದ ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಅನುನ್
ಇಟಿಟ್ರಬೇಕು.
∙ ಏಂಬಿಯೆಂಟ್/ಇಂಜಿನ್ ತಾಪಮಾನವು ಶೂನಯ್ ಡಿಗಿರ್
ಸೆ ಶ್ಯ ಗ್ಂತ ಕೆಳಗೆ ಇದದ್ರೆ ೕಸ್ಡ್ರ್ .ಎನ್.ಜಿ. ೕಡನ್ ಲ್
ವಾಹನ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಆಗದು. ಅಟೋ ೕಡನ್ ಲ್ ವಾಹನ ಸಾಟ್ಟ್ರ್
ಮಾಡುವುದನುನ್ ಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
∙ .ಎನ್.ಜಿ.
ೕಡಿನ್ಂದ ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ೕಡೆಗ್ ಸವ್ಯಂಚಾ ತ
ಚೇಂಜ್ಓವರ್ ಆಗುವಾಗ ಇಂಜಿನ್ ನಿಲುಲ್ವುದನುನ್ ತಡೆಯಲು

ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಟಾಯ್ಂಕನ್ ಲ್ ಸಾಕಷುಟ್ ಪರ್ಮಾಣದ ಪೆಟೊರ್ೕಲ್
ಹಾಕಿರುವುದನುನ್ ಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
∙ ಚೇಂಜ್ಓವರ್ ವ್ಚ್ ಅನುನ್ ಒತಿತ್ದ ನಂತರ .ಎನ್.ಜಿ.
ದೋಷ ಎಚಚ್ರಿಕೆ ದೀಪವು ಬಿಲ್ಂಕ್ ಆಗುವುದು ನಿಲಲ್ದಿದದ್ರೆ
ಸಮೀಪದ ದೃಢೀಕೃತ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಮ ರ್ಯಲ್
ವಕಾಶ್ರ್ಪನ್ ಲ್ ವಾಹನವನುನ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊ ಳ್.
(ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮಾದರಿಗಾಗಿ)

ತಂಪಾದ ಇಂಜಿನ್

ಇಗಿನ್ಷನ್ ವ್ಚ್ ಅನುನ್ “ON” (ಆನ್)
ಷನ್ ಗೆ ತನಿನ್ ಮತುತ್
ಗೊಲ್ೕ ಪಲ್ಗ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆನ್ ಆದ ಲ್ ನಂದಿ ಹೋಗುವವರೆಗೂ
ಕಾಯಿರಿ. ಇಗಿನ್ಷನ್ ಕೀಯನುನ್ “START” (ಸಾಟ್ಟ್ರ್) ಗೆ
ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಜಿನ್
ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಆಗುವಾಗ ಕೀಯನುನ್ ರಿ ೕಸ್ ಮಾಡಿ.

ಸೂಚನೆ
∙ ಇಂಜಿನ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಸಾಟ್ಟರ್ರ್ ಅನುನ್
ತಿರುಗಿಸುವುದು ತಕಷ್ಣವೇ ನಿ ಲ್ ಅಥವಾ ಸಾಟ್ಟರ್ರ್
ಸಟ್ಂಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.
∙ ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗ ಗೆ ಹೆಚುಚ್ ಕಾಲ ಇಂಜಿನ್
ಕಾರ್ಂಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ದಲ ಪರ್ಯತನ್ದ ಲ್ ಇಂಜಿನ್
ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಆಗದೇ ಇದದ್ ಲ್, ಸುಮಾರು 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ
ಕಾಲ ಕಾದು ನಂತರ ಮತೊತ್ಮೆಮ್ ಪರ್ಯತಿನ್ .

ಬಿ ಇಂಜಿನ್

ಇಗಿನ್ಷನ್ ಕೀಯನುನ್ “START” (ಸಾಟ್ಟ್ರ್) ಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ
ಮೂಲಕ ಇಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಜಿನ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್
ಆಗುವಾಗ ಕೀಯನುನ್ ರಿ ೕಸ್ ಮಾಡಿ.

ಟಬೋರ್ಚಾಜರ್ರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಅನುನ್ ನಿ ಲ್ಸುವಾಗ
ಜಾಗರ್ತೆವ .
ಏರುವಾಗ ಅಥವಾ ಅತಯ್ಧಿಕ ವೇಗದ ಚಾಲನೆಯ ಸಮಯದ ಲ್
ಇಂಜಿನ್ ನಿ ಲ್ಸುವಾಗ, ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಅಥವಾ ಹೆಚುಚ್ ಕಾಲ
(ತಡೆ ಇಲಲ್ದೆ ಇದದ್ ಲ್) ಇಂಜಿನ್ ಅನುನ್ ತಟಸಥ್ವಾಗಿ
ಟಬೋರ್ಚಾಜರ್ರ್ ಮತುತ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಅನುನ್ ತಂಪಾಗಿ .
ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಕೆಡುವುದನುನ್ ತಪಿಪ್ಸಲು ೕಗೆ
ಮಾಡಲಾಗುತತ್ದೆ. ಕೆಟುಟ್ ಹೋದ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್
ಟಬೋರ್ಚಾಜರ್ರಿನ ಬೇರಿಂಗ್ ಗ ಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟು
ಮಾಡಬಹುದು.

ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಖಾ ನಿಲುಗಡೆಯ ನಂತರ ಡೀಸಲ್ ಇಂಜಿನ್
ಅನುನ್ ಮರ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಮಾಡುವುದು

ಇಂಜಿನ್ ನಿಂತು ಹೋದ ಲ್ ಮತುತ್ ಕಡಿಮೆ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಇರುವ
ಎಚಚ್ರಿಕೆಯ ಲೈಟ್ ಮತುತ್ ಧೋಷ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಲೈಟ್
ಬೆಳಗಿದ ಲ್, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಧಾನ ಅನುಸರಿ :
1) ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಟಾಯ್ಂಕ್ ತುಂಬಿ.
2) ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಅನುನ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಲು 5-10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ
ಕಾಲ ಇಗಿನ್ಷನ್ ಕೀಯನುನ್ “ON” (ಆನ್)
ಷನ್ ಗೆ
ತನಿನ್.
3) ಇಂಜಿನ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಲು ಮೇಲೆ ಹೇ ರುವ
ಸಾಟ್ಟಿರ್ಂಗ್ ಧಾನವನುನ್ ಮಾಡಿ.
ಇಂಜಿನ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಆದ ಮೇಲೂ ಧೋಷ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಲೈಟ್
ಇನೂನ್ ಉರಿಯುತಿತ್ದದ್ ಲ್, ಇಂಜಿನ್ ನ ಲ್ ಏನಾದರೂ ಸಮಸೆಯ್
ಇರುವ ಸಾಧಯ್ತೆಯಿದೆ. ನಿಮಮ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಮ ರ್ಯಲ್
ಡೀಲರ್ ಬ ಇಂಜಿನ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇ .
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ಟಾರ್ನ್ಸ್ ಮಿಶನ್ ಬಳಸುವುದು

ಬದ ಸುವುದು

ಎಲಾಲ್ ಫಾವರ್ಡ್ರ್ ಗೇರ್ ಗಳು ಂಕೊರ್ನೈಸ್ ಆಗಿದುದ್,
ಮೌನವಾಗಿ ಮತುತ್ ಸರಳವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಒದಗಿಸುತತ್ವೆ.
ಗೇರ್ ಗಳನುನ್ ಬದ ಸುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲ್ಚ್ ಪೆಡಲ್ ನ ಲ್
ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ದೂಡಿ.

ಮಾಯ್ನುವಲ್ ಟಾರ್ನ್ಸ್ ಮಿಶನ್
ಉದಾಹರಣೆ

ಗರಿಷಠ್ ಅವಕಾಶ ರುವ ವೇಗಗಳ ಲ್ ಕೆಳಗೆ ದೂಡುವುದು.

65D038

ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಮಾಡುವುದು

ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಲು, ಕಲ್ಚ್ ಪೆಡಲ್ ಅನುನ್
ಲ್ೕರ್ ವರೆಗೂ ತಗಿಗ್
ಮತುತ್ 1ನೇ ಮತುತ್ 2ನೇ ಗೇರ್ ಗೆ ಬದ . ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಬೆರ್ೕಕ್
ರಿ ೕಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲ್ಚ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ.
ಇಂಜಿನ್ ಧನಿಯ ಲ್ ಬದಲಾವಣೆಯನುನ್ ಕೇ ದಾಗ,
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಕಸ್ಲರೇಟರ್ ಅನುನ್ ಒತುತ್ತಾತ್ ಮೆಲಲ್ನೆ ಕಲ್ಚ್
ಬಿಡುವುದನುನ್ ಮುಂದುವರಿ .

ಸೂಚನೆ:

∙ ಸಾಮಾನಯ್ ಚಾಲನೆಯ ಲ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಲು ಫಾರಸು
ಮಾಡಿರುವ ಗೇರ್
ಷನ್ 2ನೇ ಗೇರ್.
∙ ದೊಡಡ್ ಚಾಲನಾ ಬಲ ಅಗತಯ್ ರುವ ಕಾರ್ಸ್ ಕಂಟಿರ್ೕ ಚಾಲನೆ,
ತೆವಳುತಾತ್ ಸಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಲೋಡಿಂಗ್ ಚಾಲನೆಯ
ಸಂದಭರ್ದ ಲ್,
ಷನ್ ಅನುನ್ 1ನೇ ಗೇರ್ ಗೆ ಬದ ಸಲು
ಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

km/h

2ನೇ ರಿಂದ 1ನೇ

20

3ನೇ ರಿಂದ 2ನೇ

70

4ನೇ ರಿಂದ 3ನೇ

100

5ನೇ ರಿಂದ 4ನೇ

130

(ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ)
ಕೆಳಗೆ ದೂಡುವುದು

ಕೆಳಗಿನ ಗೇರ್ ಗೆ ಇ ಸುವಾಗ, ಗರಿಷಠ್ ಲಭಯ್ ರುವ
ವೇಗಗ ಗಿಂತ ಹೆಚುಚ್ ವೇಗದ ಲ್ ಇ ಸದೆ ಇರುವಂತೆ
ಖಚಿತಪಡಿ . ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ ಇಂಜಿನ್ ಹಾನಿ
ಸಂಭ ಸಬಹುದು.

ಎಚಚ್ರಿಕೆ

(ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಮತುತ್ ದಿವ್-ಇಂಧನ ಎಂಜಿನ್
ಮಾದರಿಗಾಗಿ)
ಕೆಳಗೆ ದೂಡುವುದು

ಸೂಚನೆ

km/h

2ನೇ ರಿಂದ 1ನೇ

5

3ನೇ ರಿಂದ 2ನೇ

40

4ನೇ ರಿಂದ 3ನೇ

60

5ನೇ ರಿಂದ 4ನೇ

85

∙ ನಿಮಮ್ ವೇಗವನುನ್ ಇ
ಮತುತ್ ಧೀಘರ್ವಾದ ಅಥವಾ
ಕಡಿದಾದ ಗುಡಡ್ದ ಲ್ ಇ ಯುವಾಗ ಕೆಳಗಿನ ಗೇರ್ ಗೆ
ಬದ . ಕೆಳಗಿನ ಗೇರ್ ಇಂಜಿನ್ ಗೆ ಬೆರ್ೕಕಿಂಗ್ ಅನುನ್
ಒದಗಿಸುತತ್ದೆ. ಬೆರ್ೕಕ್ ಗಳನುನ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು
ತಪಿಪ್ ಅಥವಾ ಅವು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿ ಯಾಗಿ ಬೆರ್ೕಕ್
ಫಲವಾಗಬಹುದು.
∙ ಜಾರುವ ರಸೆತ್ಗಳ ಲ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಕೆಳಗೆ
ಇ ಯುವ
ದಲು ನಿಧಾನಿಸುವುದನುನ್ ಖಚಿತಪಡಿ .
ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಮತುತ್ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನ್ ವೇಗದ ಲ್
ಆಕ ಮ್ಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಘಷರ್ಣೆಯ ನಷಟ್ಕೆಕ್
ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ನೀವು ನಿಯಂತರ್ಣ
ಕಳೆದುಕೊಳಳ್ಬಹುದು.

ಸೂಚನೆ
ನೀವು ರಿವಸ್ರ್ ಗೆ ಬದ ಸುವ
ದಲು ವಾಹನವು
ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಥ್ರವಾಗಿರುವುದನುನ್ ಖಚಿತಪಡಿ .

*ಸೂಚನೆ:
ವಾಹನಾ ಥ್ತಿ ಮತುತ್ / ಅಥವಾ ವಾಹನದ ಥ್ತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ
ನೀವು ಗರಿಷಠ್ ಲಭಯ್ ರುವ ವೇಗಕೆಕ್ ನೀವು ಅಕಸ್ಲರೇಟ್
ಮಾಡಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗದೆ ಇರಬಹುದು.
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ಸೂಚನೆ
∙ ಕಲ್ಚ್ ಹಾನಿಯನುನ್ ತಪಿಪ್ಸಲು ನೆರವಾಗಲು, ಚಾಲನೆ
ಮಾಡುವಾಗ ಕಲ್ಚ್ ಪೆಡಲ್ ಅನುನ್ ಪಾದ ಇಡಲು
ಬಳಸಬೇಡಿ. ಅಥವಾ ವಾಹನವನುನ್ ಇ ಜಾರಿನ ಲ್
ಥ್ರವಾಗಿ ನಿ ಲ್ಸಲು ಕಲ್ಚ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಬದ ಸುವಾಗ
ಕಲ್ಚ್ ಅನುನ್ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ತಗಿಗ್ .
∙ ಬದ ಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಆರಂಭಿಸುವಾಗ, ಇಂಜಿನ್ ಅನುನ್
ವೇಗಗೊ ಸಬೇಡಿ. ಇಂಜಿನ್ ವೇಗಗೊ ಸುವುದರಿಂದ
ಇಂಜಿನ್ ಬಾ ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಮತುತ್
ಸರಾಗವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಬೀರಬಹುದು.

ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಸೆನಸ್ಗರ್ಳು

∙ ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಸೆನಸ್ರ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯು ರೇರ್ ಬಂಪರ್ ಬ ಇರುವ
ಅಡಚಣೆಯನುನ್ ಪತೆತ್ ಮಾಡಲು ಅಲಾಟ್ರ್ಸಾನಿಕ್ ಸೆನಸ್ಗರ್ಳನುನ್
ಬಳಸುತತ್ದೆ. ನೀವು ಪಾಕ್ರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ
ವಾಹನವನುನ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚ ಸುವಾಗ ಅಡಚಣೆಯ
ಸಂವೇದನೆಯನುನ್ ವ್ೕಕರಿ ದಾಗ, ವಯ್ವಸೆಥ್ಯು ಬಜರ್
ಧನಿಯ ಮೂಲಕ ಎಚಚ್ರಿಕೆ ನೀಡುತತ್ದೆ.
∙ ಸಟ್ಂ ಅಲಾಟ್ರ್ಸಾನಿಕ್ ತರಂಗವನುನ್ ಹೊರಸೂಸುತತ್ದೆ ಮತುತ್
ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ಪರ್ತಿಫ ದ ತರಂಗವನುನ್ ಸಂಬಂಧಿತ
ಸೆನಸ್ರ್ ಪತೆತ್ ಹಚುಚ್ತತ್ದೆ. ಅಲಾಟ್ರ್ಸಾನಿಕ್ ತರಂಗವು
ಅಡಚಣೆಯನುನ್ ತಲುಪಿ ಮರ ಪರ್ತಿಫ ಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ
ಸಮಯವನುನ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯು ಅಳೆಯುತತ್ದೆ, ಅದರಿಂದ ಅದು
ಅಡಚಣೆಯ ಸಾಥ್ನವನುನ್ ನಿಧರ್ರಿಸುತತ್ದೆ.
∙ ನೀವು ಇಗಿನ್ಷನ್ ವ್ಚ್ ಅನುನ್ “ON” (ಆನ್) ಥ್ತಿಗೆ ತಂದಾಗ
ಮತುತ್ ಗೇರ್ ಫ್ಟ್ ವರ್ “R” ಸಾಥ್ನದ ಲ್ ಇದಾದ್ಗ ಪಾಕಿರ್ಂಗ್
ಸೆನಸ್ರ್ ಕಾಯರ್ವನುನ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಕೆಳಗಿನ
ಚಾರದ ಲ್ ಈ ಕಾಯರ್ವು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತತ್ದೆ: ಕಬ್ರ್
ಮೇಲೆ ಎಳೆಯುವುದು; ವಾಹನದ ಸಮಾಂತರ ಪಾಕಿರ್ಂಗ್;
ಗಾಯ್ರೇಜ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಹನವನುನ್ ಎಳೆಯುವುದು; ಅಲೇ

ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನಡೆಸುವುದು; ಅಡಚಣೆಗ ರುವ ಜಾಗದ ಲ್
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚ ಸುವುದು.

ಸೆನಸ್ರ್ ಸಥ್ಳಗಳು
ರೇರ್ ಬಂಪರ್ ಮೇಲೆ

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
∙ ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಸೆನಸ್ರ್ ಅಡಚಣೆಗ ದಾದ್ಗ ಬಜರ್ ಸದಿದ್ನ
ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಎಚಚ್ರಿಕೆ ನೀಡುತತ್ದೆ. ಹಾಗಿದದ್ರೂ, ನೀವು
ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ.
∙ ಸೆನಸ್ಗರ್ಳು ಒಂದಿಷುಟ್ ಮಿತಿಗೊ ದ ಸಥ್ಳದ ಲ್ ಮತುತ್
ವಾಃನವು ೕಮಿತ ವೇಗದ ಗತಿಯ ಲ್ ಚ ಸುತಿತ್ದಾದ್ಗ
ಮಾತರ್ವೇ ಅಡಚಣೆಗಳನುನ್ ಪತೆತ್ ಮಾಡಬಹುದು. ೕಗಾಗಿ
ನಾಜೂಕಾದ ಸಥ್ಳಗಳ ಲ್, ನೀವು ಸುತತ್ಮುತತ್
ಪರಿ ೕ ಸುತತ್ಲೇ ನಿಮಮ್ ನೇರ ದೃ ಟ್ ಮತುತ್ ರೇವೂಯ್ರ್
ಮಿರಗರ್ಳನುನ್ ಬಬಳ ಕೊಂಡು ವಾಹನವನುನ್
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚ ಸಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. ಪಾಕಿರ್ಂಗ್
ಸೆನಸ್ಗರ್ಳನೆನ್ೕ ನಂಬಿಕೊಂಡು ನೀವು ವಾಹನ ನಿಯಂತರ್ಣ
ಮಾಡಿದ ಲ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚಾಚ್ಗುವ ಸಾಧಯ್ತೆಯಿದೆ.

ಗಮನಿ :

ಗೇ ರ್ಫ್ಟ್ ವರ್ ಅನುನ್ “R” ಸಾಥ್ನಕೆಕ್ ಬದ
ಬಾರಿ ಬಜರ್ ಧನಿ ಕೇ ಸುತತ್ದೆ.

ದಾಗ ಒಂದು

ಸೂಚನೆ
ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಸೆನಸ್ಗರ್ಳು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು
ಮಾತರ್ವಷೆಟ್ೕ ಇರುತತ್ವೆ.

ಉದಾಹರಣೆ

1

77PM03002

(1) ರೇರ್ ಸೆನಸ್ರ್ಗಳು (2 ಸಥ್ಳಗಳು)

ಸೂಚನೆ
∙ ಸೆನಸ್ರ್ ಏರಿಯಾಗ ಗೆ ಬಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ
ಅತಿಯಾದ ಒತತ್ಡದ ಕಾವಾರ್ಷರ್ ನಾಜಲ್ ಅನುನ್ ಸೆನಸ್ರ್
ಏರಿಯಾಗ ಗೆ ನಿದೇರ್ ಸುವುದನುನ್ ತಪಿಪ್ . ಇಲಲ್ದೆ
ಇದದ್ ಲ್, ಸೆನಸ್ಗರ್ ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.
∙ ಬಂಪರ್ ಗಟಿಟ್ಯಾದ ವಸುತ್ ಗೆ ಬಡಿದ ಲ್, ಸೆನಸ್ಗರ್ಳು
ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಇರಬಹುದು. ಅದು ನಡೆದ ಲ್,
ಸೆನಸ್ಗರ್ಳನುನ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಅಧಿಕೃತ
ಕಾಯಾರ್ಗಾರದ ಲ್ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಬಹುದು.
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ನಿಮಮ್ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುವ ಸೆನಸ್ಗರ್ಳು

ಗೇ ರ್ಫ್ಟ್ ವರ್ ಸಾಥ್ನವನುನ್ ಆಧರಿ ಸೆನಸ್ಗರ್ಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತತ್ವೆ:
ಗೇ ರ್ಫ್ಟ್ ವರ್
ಷನ್
ರೇರ್ ಸೆನಸ್ಗರ್ಳು

ಅಡಚಣೆಗಳನುನ್ ಪತೆತ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಂದಾಜು
ಏರಿಯಾಗಳು

ಉದಾಹರಣೆ
R

N, 1ನೇ – 5ನೇ

“ON” (ಆನ್)

OFF (ಆಫ್)

78MM05003

∙ ಸೆನಸ್ಗೆರ್ 20 cm (8 in) ನ ಒಳಗಿರುವ ಅಥವಾ
ಸೆನಸ್ಗಿರ್ಂತ ನೇರ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಅಡಚಣೆಯನುನ್ ಪತೆತ್
ಹಚಚ್ಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗುವುದಿಲಲ್.
∙ ವಾಹನದ ರೇನಿರ್ಂದ ಸುಮಾರು 1.5 cm (5 ft) ವರೆಗಿನ
ಗೋಡೆಯವರೆಗೆ ಅಡಚಣೆಗಳನುನ್ ಸೆನಸ್ಗರ್ಳು
ಗುರುತಿಸಬಲಲ್ವು.

3-9

77PH0-74E

ನಿಮಮ್ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ
ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಸೆನಸ್ನಿರ್ಂದ ಅಡಚಣೆಯ ಸೂಚನೆ

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಥ್ತಿಗಳ ಲ್, ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಸೆನಸ್ರ್ ಸಟ್ಂ
ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಇರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ
ಸೆನಸ್ಗರ್ಳು ಅಡಚಣೆಗಳನುನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪತೆತ್ ಮಾಡಲು
ಸಾಧಯ್ವಾಗದೆ ಇರಬಹುದು.
- ಸೆನಸ್ಗರ್ಳ ಮೇಲೆ ಮಣುಣ್, ಮ ಅಥವಾ ಇತರ
ವಸುತ್ಗಳು ಮುಚಿಚ್ಕೊಳಳ್ಬಹುದು. (ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸಲು ಅಂತಹ ವಸುತ್ಗಳನುನ್
ನಿವಾರಿಸಬೇಕು.)
- ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ
ಸೆನಸ್ಗರ್ಳು ಒದೆದ್ಯಾಗಬಹುದು.
- ಸೆನಸ್ಗರ್ಳನುನ್ ಕೈಯಿಂದ, ಟ್ಕರ್, ಸಲಕರಣೆ
ಇತಾಯ್ದಿಯಿಂದ ಮುಚಚ್ಲಾಗಿರುತತ್ದೆ.
- ಸೆನಸ್ನರ್ ಸಂವೇದನೆ ವ್ೕಕರಿಸುವ ಜಾಗದ ಲ್ ಸಲಕರಣೆ
ಅಥವಾ ಇತರ ವಸುತ್ವನುನ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುತತ್ದೆ.
- ಎಳೆಯುವ ಹುಕಗ್ಳು, ವಾಣಿಜಯ್ವಾಗಿ ಲಭಯ್ ರುವ
ಕಾನರ್ರ್ ಕಂಬಗಳು, ರೇಡಿ ೕ ಏಂಟೆನಾಗಳು
ಇತಾಯ್ದಿಗಳನುನ್ ಬಂಪಮೇರ್ಲೆ ಅಳವಡಿ ರಲಾಗುತತ್ದೆ.
- ಸಸೆಪ್ನಷ್ನ್ ಮಾಪಾರ್ಡು ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರಣಗ ಗಾಗಿ
ಬಂಪನರ್ ಎತತ್ರವನುನ್ ಬದ ರಲಾಗುತತ್ದೆ.
- ಸೆನಸ್ರ್ ಏರಿಯಾಗಳು ನೇರವಾದ ಸೂಯರ್ನ
ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿ ಯಾಗುತತ್ವೆ ಅಥವಾ
ೕತಗಾ ಯ ಹವಾಮಾನದ ಲ್ ೕತಲಗೊಳುಳ್ತತ್ವೆ.
- ಒರಟಾದ ಹೊರಮೈ, ಇ ಜಾರು, ಜ ಲ್ಕಲುಲ್ಗಳ ರಸೆತ್
ಅಥವಾ ಹುಲುಲ್ಗಾವಲು ಹೊಲದ ಮೇಲೆ ವಾಹನ
ಚ ದಾಗ.
- ವಾಹನವು ತೀಕಷ್ಣ್ವಾದ ಕೋನದ ಲ್ರುವಾಗ.
(ಮುಂದುವರಿಯ ದೆ)

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
(ಮುಂದುವರಿಯ ದೆ)
- ಮತೊತ್ಂದು ವಾಹನದ ಹಾನ್ರ್, ಎಂಜಿನ್, ಏರ್
ಬೆರ್ೕಕಿಂಗ್ ಸಟ್ಂ (ದೊಡಡ್ ವಾಹನಗಳು) ಅಥವಾ
ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಸೆನಸ್ಗರ್ ಂದ ಸೆನಸ್ಗರ್ ಗೆ ಅಡಿಡ್ಯಾಗಿದೆ.
- ಅಡಚಣೆಗಳು ಸೆನಸ್ಗರ್ ಗೆ ಅತೀ ಹತಿತ್ರವಾಗಿವೆ.
- ಸೆನಸ್ಗರ್ಳು ಗಾಜಿನಂತಹ ಅತಿಯಾಗಿ ಪರ್ತಿಫ ಸುವ
ವಸುತ್ಗ ಗೆ ಕೋನೀಯವಾಗಿ ಇವೆ. (ಅಲಾಟ್ರ್ಸಾನಿಕ್
ತರಂಗಗಳು ಅಡಚಣೆಗ ಂದ ಮರ
ಪರ್ತಿಫ ಸುವುದಿಲಲ್)
∙ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಡಚಣೆಗಳನುನ್ ಸೆನಸ್ಗರ್ಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಪತೆತ್
ಹಚಚ್ಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗದೆ ಇರಬಹುದು:
- ತಂತಿಗಳ ಜಾಲ ಅಥವಾ ಹಗಗ್ಗಳಂತಹ ತೆಳುವಾದ
ವಸುತ್ ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಸುತ್ಗಳು
- ಚೌಕಾಕಾರದ ಘನಕಲುಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ತೀಕಷ್ಣ್
ತುದಿಗ ರುವ ವಸುತ್ಗಳು
- ರಸೆತ್ಯ ಸೂಚನೆಯಂಥ ದೊಡಡ್ ಮೇಲಾಭ್ಗದ ಉದದ್ನೆಯ
ವಸುತ್
- ಕಬೊಸ್ಟ್ೕರ್ನಗ್ಳಂತಹ ಹೆಚುಚ್ ಕಾಣಿಸದೆ ಇರುವ ವಸುತ್ಗಳು
- ಹತಿತ್ ಮತುತ್ ಮದಂತಹ ಶಬದ್ವನುನ್ ೕರುವ ವಸುತ್ಗಳು

ಗಮನಿ :

∙ ದೂರದಿಂದ ಪತೆತ್ಯಾದರೂ ಸಹ ವಾಹನವು ಸಮೀಪದ ಲ್
ಚ ಸುವಾಗ ತೆಳುವಾದ ಕಂಬಗಳು ಅಥವಾ ಸೆನಸ್ಗರ್ ಗಿಂತ
ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ವಸುತ್ಗ ಗೆ ಪತೆತ್ಯಾಗದೆ ಇರಬಹುದು.
∙ ರಸೆತ್ಯ ಚಿಹೆನ್ ಅಥವಾ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಅಡಚಣೆಗಳನುನ್
ವಾಸತ್ ಕ ಅಂತರಕಿಕ್ಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಯ್ವಸೆಥ್ಯು
ಅಂದಾಜಿಸುವ ಸಾಧಯ್ತೆಯಿದೆ.

ಅಡಚಣೆಯನುನ್ ಪತೆತ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಸೆನಸ್ರ್
ಒಳಗೆ ಬಜರ್ ಧನಿಯನುನ್
ಳಗಿಸುತತ್ದೆ.
∙ ರೇನರ್ ಲ್ರುವ ಸೆನಸ್ರ್ ಅಡಚಣೆಯನುನ್ ಪತೆತ್ಮಾಡಿದಾಗ
ರೇರ್ ೕಟ್ ಂಬದಿಯ ಲ್ರುವ ಬಜರ್
ಳಗುತತ್ದೆ.
∙ ಗೋಡೆಗಳಂತಹ ಅಡಚಣೆಯನುನ್ ಪತೆತ್ ಮಾಡಿದಾಗ
ಎಚಚ್ರಿಕೆಯ ಧನಿ
ಳಗುತತ್ದೆ.
ದೂರ
(ಸುಮಾರು)

ಬಜರ್

100 – 150 cm
(39 – 59 in)

ಅತೀ ಸಣಣ್ ಅಂತರದ ಲ್ ಸಣಣ್
ಸದುದ್ಗಳು

60-100 cm
(24-39 in)

ಅತೀ ಸಣಣ್ ಅಂತರದ ಲ್ ಸಣಣ್
ಸದುದ್ಗಳು

60 cm ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ (24
in)

ನಿರಂತರ ಸದುದ್

ಎಚಚ್ರಿಕೆ ಮತುತ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಸಂದೇಶಗಳು
ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಸೆನಸ್ರ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಸಮಸೆಯ್
ಅಥವಾ ಎಚಚ್ರಿಕೆ ಇದದ್ ಲ್, ಬಜರ್ ಅದರ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ
ನೀಡುತತ್ದೆ. ಅದರ ಸೂಚನೆಯನುನ್ ಅನುಸರಿ .
∙ ಬಜರ್ ತಡೆತಡೆದು ಸದುದ್ ಮಾಡುತತ್ದೆ. ಇಂಡಿಕೇಟರ್
ಸೆನಸ್ರ್ ಮ ನಗೊಂಡಿರುತತ್ದೆ. ಅದನುನ್ ಮೃದು ಬಟೆಟ್ಯಿಂದ
ಸವ್ಚಛ್ಗೊ . ಒರೆ ದ ನಂತರವೂ ಸದುದ್ ನಿಲಲ್ದೆ ಹೋದ ಲ್
ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಸೆನಸ್ರ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಲ್ ಸಮಸೆಯ್ ಇರಬಹುದು.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಅಧಿಕೃತ ಕಾಯಾರ್ಗಾರದ ಲ್ ನಿಮಮ್
ವಾಹನವನುನ್ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿ .
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ನಿಮಮ್ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ

ಬೆರ್ೕಕಿಂಗ್

ಎಚಚ್ರಿಕೆ

ಉದಾಹರಣೆ

ಬೆರ್ೕಕ್ ಡರ್ಮ್ ಗ ಗೆ ನೀರು ಹೋದ ಲ್, ಬೆರ್ೕಕ್ ಪರ್ದಶರ್ನವು
ದುಬರ್ಲವಾಗಬಹುದು ಮತುತ್ ಊ ಸಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗದೆ ಇರಬಹುದು.
ವಾಹನವನುನ್ ನೀರಿನ ಲ್ ಚಲಾಯಿ ದಾಗ ಅಥವಾ ವಾಹನದ ಒಳಗೆ
ತೊಳೆದಾಗ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದ ಲ್ ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆರ್ೕಕ್ ಗಳನುನ್
ಪರೀ . ಅವುಗಳು ತಮಮ್ ಸಾಮಾನಯ್ ಪರಿಣಾಮವನುನ್
ಉ ಕೊಂಡಿವೆಯೇ ಎಂದು ಗಮನಿ . ಬೆರ್ೕಕ್ ಗಳು ಸಾಮಾನಯ್ಕಿಕ್ಂತ
ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದದ್ ಲ್, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತಾತ್
ಬೆರ್ೕಕ್ ಗಳು ತಮಮ್ ಸಾಮಾನಯ್ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ಮರ
ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ಪದೇಪದೇ ಬೆರ್ೕಕ್ ಹಾಕಿ ಅವುಗಳನುನ್ ಒಣಗಿ .

ಪವರ್ ಅ ಸೆಟ್ಡ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ಗಳು
60G165S

ಯಾವುದೇ ವಾಹನವನುನ್ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ
ಅಂತರವು ವಾಹನದ ವೇಗದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚಾಚ್ಗುತತ್ದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ 30 km/h (19 mph) ಬೇಕಾಗುವ ಬೆರ್ೕಕಿಂಗ್
ಅಂತರಕೆಕ್ ಹೋ ದ ಲ್ 60 km/h (37 mph) ಬೇಕಾಗುವ
ಬೆರ್ೕಕಿಂಗ್ ಅಂತರವು ಸರಿ ಸುಮಾರು 4 ಪಟುಟ್ ಹೆಚಾಚ್ಗಿರುತತ್ದೆ.
ನಿಮಮ್ ವಾಹನ ಮತುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವೆ ಸಾಕಷುಟ್
ಅಂತರ ಇರುವಾಗ ವಾಹನವನುನ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿ
ಮತುತ್ ಮೆಲಲ್ನೆ ನಿಧಾನಿ .

ನಿಮಮ್ ವಾಹನಕೆಕ್ ಪವರ್ ಅ ಸೆಟ್ಡ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ಗಳು ಇವೆ.
ನಿಂತಿರುವ ಇಂಜಿನ್ ಅಥವಾ ಇತರ ವೈಫಲಯ್ಗ ಂದ ಪವರ್
ಅ ಸಟ್ನ್ಸ್ ಅನುನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಲ್, ಸಟ್ಂ ಇನೂನ್ ರಿವಸ್ರ್
ಪವರ್ ನ ಲ್ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ನೀವು
ಒಮೆಮ್ ಅದನುನ್ ಡಿತಕೆಕ್ ತಂದು ಬೆರ್ೕಕ್ ಪೆಡಲ್ ಅನುನ್ ಒತುತ್ವ
ಮೂಲಕ ವಾಹನವನುನ್ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಿ ಲ್ಸಬಹುದು. ನೀವು
ಬೆರ್ೕಕ್ ಪೆಡಲ್ ಅನುನ್ ಒತಿತ್ದಾಗ ರಿವಸ್ರ್ ಪವರ್ ಅನುನ್ ಬಾಗಶಃ
ಬಳಸಲಾಗಿರುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಪರ್ತೀ ಬಾರಿ ಪೆಡಲ್ ಒತಿತ್ದಾಗಲೂ
ಅದು ಕಡಿತಗೊಳುಳ್ತತ್ದೆ. ಸರಾಗವಾದ ಮತುತ್ ಸಮಾನವಾದ
ಪೆರ್ಶರನುನ್ ಪೆಡಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. ಪೆಡಲ್ ಅನುನ್ ಪಂಪ್
ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಬೆರ್ೕಕ್ ಸಟ್ಂನ ಲ್ ರಿಸವ್ರ್ ಪವರ್ ಇಲಲ್ದೆ ಇದಾದ್ಗಲೂ, ನೀವು
ವಾಹನವನುನ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ಪೆಡಲ್ ಅನುನ್ ಸಾಮಾನಯ್
ಅಗತಯ್ ರುವುದಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚುಚ್ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಒತುತ್ವ ಮೂಲಕ
ನಿ ಲ್ಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಲುಗಡೆಯ ಅಂತರ ಹೆಚುಚ್
ದೀಘರ್ವಾಗಿರಬಹುದು.
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ಚಾಲನೆಯ ಲ್ದೆ

ಉದಾಹರಣೆ

ಕಾಯ್ಟ ಟಿಕ್ ಕನವ್ಟರ್ರ್
ಸೂಚನೆ

52D078S

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
∙ ನಿಮಮ್ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗಳನುನ್ ಸದಾ ಧರಿ ಕೊಂಡು ಇರಿ.
ಡೆ ವರ್ ಮತುತ್ ಪರ್ಯಾಣಿಕರು ಒದಗಿ ರುವ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್
ಗಳನುನ್ ಬಳ ಕೊಂಡು ಎಲಾಲ್ ಸಮಯದ ಲ್
ಸಂಯಮದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗಳನುನ್
ಸೂಕತ್ರೀತಿಯ ಲ್ ಬಳಸುವ ಮಾ ತಿಗ ಗಾಗಿ “ ೕಟ್
ಬೆಲ್ಟ್”ಗಳ ಭಾಗವನುನ್ ಓದಿ.
∙ ಆಲೊಕ್ೕಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಮಾದಕ ದರ್ವಯ್ಗಳನುನ್
ಸೇ
ಯಾವತೂತ್ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಬೇಡಿ.
ಆಲೊಕ್ೕಹಾಲ್ ಮತುತ್ ಇತರ ಮಾದಕ ದರ್ವಯ್ಗಳು
ಸುರ ತವಾಗಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವ ನಿಮಮ್
ಸಾಮಥಯ್ರ್ದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ
ಬೀರುತತ್ವೆ. ಸವ್ತಃ ನಿಮಗೆ ಮತುತ್ ಇತರರಿಗೆ ನೀವು
ಗಾಯಗಳನುನ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧಯ್ತೆಯೂ ಇದೆ. ನೀವು
ಬಹಳ ಬಳ ದಾದ್ಗ, ಅನಾರೋಗಯ್, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತುತ್
ಒತತ್ಡದ ಲ್ ಇದಾದ್ಗಲೂ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದನುನ್
ತಪಿಪ್ .

ಮುಂದಿನ ಪರ್ದಶರ್ನ ಮತುತ್ ಇಂಜಿನ್ ನ ಶಾವ್ಸಾಹರ್ತೆಯು
ಆರಂಭದ ಲ್ ತೋರಿ ರುವ ಆರೈಕೆ ಮತುತ್ ಸಂಯಮದ
ಚಾಲನೆಯನುನ್ ಅವಲಂಬಿ ರುತತ್ದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ
ಮುಂಜಾಗರ್ತೆಗಳನುನ್ ಆರಂಭದ 960 ಕಿಮೀ ವಾಹನ
ಚಾಲನೆಯ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವುದು ಅತೀ
ಮುಖಯ್ವಾಗಿದೆ.
∙ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಇಂಜಿನ್ ಅನುನ್ ವೇಗವಾಗಿ
ಓಡಿಸಬೇಡಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಚಚ್ಗೆ ಮಾಡಿ
∙ ದೀಘರ್ಕಾಲ ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯನುನ್ ಒಂದೇ ವೇಗದ ಲ್
ಮಾಡುವುದನುನ್ ತಪಿಪ್ . ನಿಮಮ್ ವೇಗವನುನ್ ಬದ ದ ಲ್
ಚ ಸುವ ಭಾಗಗಳು ತುಂಡಾಗುವ ಸಾಧಯ್ತೆಯಿದೆ.
∙ ನಿಲಾದ್ಣದಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿ. ಪೂಣರ್
ಥಾರ್ಟಲ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಗಳನುನ್ ತಪಿಪ್ .
∙ ಮುಖಯ್ವಾಗಿ
ದಲ 320 ಕಿಮೀ ಚಾಲನೆಯ ಲ್ ಕಠಿಣ
ಬೆರ್ೕಕಿಂಗ್ ಅನುನ್ ತಪಿಪ್ .
∙ ಟಾರ್ನ್ಸ್ ಮಿಶನ್ ಹೈ ಗೇರ್ ನ ಲ್ರುವಂತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ
ಚ ಸಬೇಡಿ.
∙ ಸಾಧಾರಣ ಇಂಜಿನ್ ವೇಗದ ಲ್ ವಾಹನವನುನ್ ಚಲಾಯ .
∙ ಟೆ ಲರ್ ಅನುನ್ ಎಳೆಯಬೇಡಿ.

ಉದಾಹರಣೆ

77PH201

ನಿಮಮ್ ವಾಹನದ ಎಕಾಸ್ಸ್ಟ್ ನ ಲ್ರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ಮಾ ನಯ್ಗಳ
ಪರ್ಮಾಣವನುನ್ ಕನಿಷಠ್ಗೊ ಸುವುದು ಕಾಯ್ಟ ಟಿಕ್ ಕನವ್ಟರ್ರ್
ಉದೆದ್ೕಶವಾಗಿದೆ. ಕಾಯ್ಟ ಟಿಕ್ ಕನವ್ಟರ್ರ್ ಇರುವ ವಾಹನದ ಲ್
ಸತು ಇರುವ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಬಳಕೆಯನುನ್ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಸತು ಕಾಯ್ಟ ಟಿಕ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಮಾ ನಯ್ ಕಡಿಮೆ
ಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳನುನ್ ನಿ ಕ್ರ್ಯಗೊ ಸುತತ್ದೆ.
ವಾಹನದ ಬಾ ಕೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಬಳಕೆಯ ಲ್ ಮತುತ್ ಸತು ಲಲ್ದ
ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಬಳ ದಾಗ ದೀಘರ್ಕಾಲ ಬರಲು ಕನವ್ಟರ್ರ್ ಅನುನ್
ನಾಯ್ಸಗೊ ಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಶೇಷ ನಿವರ್ಹಣೆಯ
ಅಗತಯ್ವು ಕನವ್ಟರ್ರ್ ಗೆ ಇಲಲ್. ಆದರೆ, ಇಂಜಿನ್ ಅನುನ್
ಸೂಕತ್ವಾಗಿ ಟೂಯ್ನ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳುಳ್ವುದೂ ಅತೀ
ಮುಖಯ್. ಅಸಮಪರ್ಕವಾಗಿ ಟೂಯ್ನ್ ಆಗಿರುವ ಇಂಜಿನ್ ನಿಂದಾಗಿ
ಇಂಜಿನ್ ಮಿಸ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗುತತ್ದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಯ್ಟ ಸ್ಟ್ ನ
ಅತಿಯಾದ ಬಿ ಯಾಗು ಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು
ಶಾಶವ್ತವಾಗಿ ಕಾಯ್ಟ ಸ್ಟ್ ಗೆ ಮತುತ್ ಇತರ ವಾಹನ ಭಾಗಗ ಗೆ
ಬಿ ಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
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ಸೂಚನೆ
ಹಾನಿಯಾಗುವ ಕಾಯ್ಟ ಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇತರ ವಾಹನ
ಹಾನಿಯನುನ್ ತಪಿಪ್ಸಲು:
∙ ಇಂಜಿನ್ ಅನುನ್ ಸೂಕತ್ ಕಾಯರ್ಕಾರಿ ಥ್ತಿಯ ಲ್ ನಿವರ್ಹಣೆ
ಮಾಡಬೇಕು.
∙ ಇಂಜಿನ್ ಧೋಷ ದದ್ ಲ್, ಮುಖಯ್ವಾಗಿ ಇಂಜಿನ್ ಮಿಸ್
ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗುವುದು ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾಯರ್ವೈಖರಿಯ
ನಷಟ್ವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡ ಲ್ ವಾಹನವನುನ್ ತಕಷ್ಣವೇ
ಸ ರ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು.
∙ ಇಂಜಿನ್ ಅನುನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಟಾರ್ನ್ಸ್
ಮಿಶನ್ ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಗೇರ್ ನ ಲ್ದಾದ್ಗ ಮತುತ್
ವಾಹನವು ಚ ಸುತಿತ್ದಾದ್ಗ ಇಗಿನ್ಷನ್ ಗೆ ಅಡಿಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
∙ ವಾಹನವನುನ್ ದೂಡುವುದು ಅಥವಾ ಎಳೆಯುವ ಮೂಲಕ
ಇಂಜಿನ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸಬೇಡಿ. ಅಥವಾ
ಇ ಜಾರಿನ ಲ್ ವಾಹನ ಇ ಸಬೇಡಿ.
∙ ತಟಸಥ್ವಾಗಿ ನಿ ಲ್ಸುವುದು ಕಷಟ್ವಾದಾಗ ಅಥವಾ ಇತರ
ಧೋಷಗ ದಾದ್ಗ ದೀಘರ್ಕಾಲದವರೆಗೆ ವಾಹನವನುನ್
ಐಡಲ್ ನ ಲ್ಡಬೇಡಿ.
∙ ಐಡಿಲ್ಂಗ್ ಗಡುಸಾಗಿದದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇತರ ದೋಷ ದದ್ರೆ
ದೀಘರ್ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ವಾಹನವನುನ್ ಐಡಲನ್ ಲ್
ಇಡಬೇಡಿ.
∙ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಟಾಯ್ಂಕ್ ಅನುನ್ ಖಾ ಮಟಟ್ದ ಸಮೀಪಕೆಕ್
ಬರಲೂ ಬಿಡಬೇಡಿ.
∙ ಅತಿಯಾದ ಅಧಿಕ ಇಂಜಿನ್ ವೇಗದ ಲ್ ವಾಹನ
ಚಲಾಯಿಸಬೇಡಿ.

ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಇಕಾನಮಿ ಸುಧಾರಣೆ

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ನೀವು ವಾಹನ ಪಾಕ್ರ್ ಮಾಡುವ ಮತುತ್ ಚಲಾಯಿಸುವ
ಪರ್ದೇಶಗಳ ಬಗೆಗ್ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಕಾಯ್ಟ ಟಿಕ್ ಕನವ್ಟರ್ರ್
ಮತುತ್ ಇತರ ಎಕಾಸ್ಸ್ಟ್ ಭಾಗಗಳು ಅಧಿಕ ಬಿ ಯಾಗಬಹುದು.
ಯಾವುದೇ ವಾಹನದ ಷಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ, ಈ
ವಾಹನವನೂನ್ ಉರಿಯುವ ವಸುತ್ಗಳು ಇರುವ ಅಂದರೆ ಒಣ
ಹುಲುಲ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳು ಇರುವ ಕಡೆಯ ಲ್ ನಿ ಲ್ಸಬೇಡಿ
ಅಥವಾ ಚಲಾಯಿಸಬೇಡಿ. ಅವು ಬಿ ಎಕಾಸ್ಸ್ಟ್ ಸಟ್ಂ
ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪಕರ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾ ತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಇಕಾನಮಿ
ಸುಧಾರಿಸಲು ನೆರವಾಗ ವೆ.

ಮಿತಿಮೀರಿದ ಐಡಿಲ್ಂಗ್ ತಪಿಪ್

ನೀವು ಪಾಕ್ರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚುಚ್ ಕಾಲ
ಕಾಯಬೇಕಿದದ್ ಲ್, ಇಂಜಿನ್ ನಿ ಲ್ ಮತುತ್ ಮತೊತ್ಮೆಮ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್
ಮಾಡಿ. ತಂಪಾದ ಇಂಜಿನ್ ಅನುನ್ ವಾಮ್ರ್ ಅಪ್
ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ, ಇಂಜಿನ್ ಐಡಲ್ ಆಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ
ಪೂಣರ್ ಥಾರ್ಟಲ್ ಅನುನ್ ಇಂಜಿನ್ ತನನ್ ಕಾಯರ್ಕಾರಿ
ಉಷಣ್ತೆಯನುನ್ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಹಚಿಚ್. ಇಂಜಿನ್ ಅನುನ್
ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ವಾಮ್ರ್ ಅಪ್ ಆಗಲು ಬಿಡಿ.

ಆಕ ಮ್ಕವಾಗಿ ಅಕಸ್ಲರೇಶನ್ ಹಾಕುವುದು ತಪಿಪ್

ನಿಲಾದ್ಣದಿಂದ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ
ಆಕ ಮ್ಕ ಅಕಸ್ಲರೇಶನ್ ಅನಗತಯ್ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತತ್ದೆ
ಮತುತ್ ಇಂಜಿನ್ ಬಾ ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತತ್ದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ
ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿ.

ಅನಗತಯ್ ನಿಲಾದ್ನಗಳನುನ್ ತಪಿಪ್

ಅನಗತಯ್ ಡಿಸಲರೇಶನ್ ಮತುತ್ ನಿಲಾದ್ಣವನುನ್ ತಪಿಪ್ . ನಿಧಾನ,
ನಿರಂತರ ವೇಗವನುನ್ ಸಾಧಯ್ವಾದಷುಟ್ ನಿವರ್ ಸಲು ಪರ್ಯತಿನ್ .
ನಿಧಾನಗೊ ಸುವುದು ಮತುತ್ ನಂತರ ಮತೊತ್ಮೆಮ್
ವೇಗಗೊ ಸುವುದು ಹೆಚುಚ್ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಬಳಸುತತ್ದೆ.
82DY05

ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಮಿತಿಯ ವೇಗದ ಲ್ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.

ರಸೆತ್ ಮತುತ್ ಸಾರಿಗೆ ಥ್ತಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಂತೆ ವೇಗವನುನ್
ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಮಿತಿಯ ಲ್ರಿ .
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ಹೆದಾದ್ರಿ ಚಾಲನೆ

ಏರ್ ಕಿಲ್ೕನರ್ ಸವ್ಚಛ್ವಾಗಿಡಿ

ಉದಾಹರಣೆ

60A183S

ಏರ್ ಕಿಲ್ೕನರ್ ನ ಲ್ ಧೂಳು ತುಂಬಿದ ಲ್, ಹೆಚುಚ್ ಒಳ ೕರುವ
ನಿರೋಧಕತೆ ಇರುತತ್ದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪವರ್ ಔಟುಪ್ಟ್
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಬಳಕೆ ಏರುತತ್ದೆ.

ಕನಿಷಠ್ ತೂಕವನುನ್ ಕಾದಿರಿ

ಲೋಡ್ ಹೆಚಾಚ್ಗಿದದ್ಷುಟ್, ವಾಹನವು ಹೆಚುಚ್ ಫೂಯ್ಯೆಲ್
ಬಳಸುತತ್ದೆ. ಯಾವುದೇ ಲಗೇಜ್ ಅಥವಾ ಕಾಗೋರ್ ಅನಗತಯ್
ಎನಿ ದ ಲ್ ಅದನುನ್ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ.

ಟೈರ್ ಪೆರ್ಶರ್ ಸರಿಯಾಗಿಡಿ

ಟೈರ್ ಗಳನುನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಬಿಬ್ಸದೆ ಇದದ್ ಲ್ ಟೈರ್ ಗಳ
ಚಾಲನೆಯ ನಿರೋಧಕ ಶಕಿತ್ ಹೆಚಾಚ್ಗುವ ಕಾರಣದಿಂದ
ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ನಷಟ್ವಾಗ ದೆ. ವಾಹನದ ಟೈರ್ ಗಳನುನ್ ಡೆ ವಸ್ರ್
ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಪಿಲಲ್ರ್ ನ ಲೇಬಲ್ ನ ಲ್ ತೋರಿ ರುವ
ಸರಿಯಾದ ಪೆರ್ಶರ್ ಗೆ ಉಬಿಬ್ .

ಹೆದಾದ್ರಿಯ ಲ್ ವೇಗದಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ
ಷಯಗಳತತ್ ಗಮನಹರಿ :
∙ ವಾಹನದ ವೇಗದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲುಗಡೆ ಅಂತರವೂ
ಪರ್ಗತಿಯುತವಾಗಿ ಏರುತತ್ದೆ. ನಿಲುಗಡೆಯ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ
ಮುಂದೆ ನಿಲಾದ್ಣದ ಅಂತರ ಸಾಕ ಟ್ರುವಂತೆ ಬೆರ್ೕಕ್ ಗಳನುನ್
ಹಾಕಿ.
∙ ಮಳೆಗಾಲದ ಲ್ ಹೈಡೊರ್ೕಪಾಲ್ನಿಂಗ್ ಆಗಬಹುದು.
ಹೈಡೊರ್ೕಪಾಲ್ನಿಂಗ್ ಎನುನ್ವುದು ರಸೆತ್ ಮೇಲೆ ಮತುತ್
ವಾಹನದ ಟೈರ್ ಗಳ ನಡುವೆ ನೀರಿನ ಅಂಶಗಳು ಬರುವ
ಕಾರಣ ನೇರ ಸಂಪಕರ್ವು ನಷಟ್ವಾಗುವುದು.
ಹೈಡೊರ್ೕಪಾಲ್ನಿಂಗ್ ಆದಾಗ ವಾಹನದ ಟ್ೕರಿಂಗ್ ಅಥವಾ
ಬೆರ್ೕಕಿಂಗ್ ಕಷಟ್ವಾಗಬಹುದು ಮತುತ್ ನಿಯಂತರ್ಣ
ಕಳೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಸಾಧಯ್ತೆಯೂ ಇದೆ. ರಸೆತ್ಯ ಹೊರಮೈ
ತೇವವಾಗಿದಾದ್ಗ ವೇಗವನುನ್ ಕಡಿಮೆಯಿಡಿ.
∙ ಅಧಿಕ ವೇಗಗಳ ಲ್, ವಾಹನವು ವಾತಾವರಣದ ಗಾ ಯ
ಹೊಡೆತದ ಪರಿಣಾಮಕೆಕ್ ಲುಕಬಹುದು. ೕಗಾಗಿ, ವೇಗ
ಕಡಿಮೆಗೊ
ಮತುತ್ ಗುಡಡ್ದ ಬ ಸಾಗುವಾಗ ಅಥವಾ
ದೊಡಡ್ ವಾಹನಗಳು ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇತಾಯ್ದಿ
ಸಂದಭರ್ಗಳ ಲ್ ಟನಲ್ ಗಳ ಹೊರಗಡೆ ನಡೆಯಬಹುದಾದ
ಅನಿರೀ ತ ಬಫರಿಂಗ್ ಗೆ ದಧ್ವಾಗಿರಿ.

ಗುಡಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು
∙ ಕಡಿದಾದ ಗುಡಡ್ಗಳನುನ್ ಏರುವಾಗ, ವಾಹನವು
ನಿಧಾನಗೊಳಳ್ಬಹುದು ಮತುತ್ ಶಕಿತ್ ಇಲಲ್ದ ಥ್ತಿ
ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಡೆದ ಲ್, ನೀವು ಕೆಳಗಿನ ಗೇರ್ ಗೆ
ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಮತತ್ ತನನ್ ಸಾಮಾನಯ್
ಪವರ್ ರೇಂಜ್ ನ ಲ್ ಚಾಲನೆಗೊಳಳ್ಲು ಆರಂಭವಾಗುತತ್ದೆ.
ವಾಹನವು
ಮೆಂಟಮ್ ಕಳೆದುಕೊಳುಳ್ವುದರಿಂದ ರ ಸಲು
ತವ್ರಿತವಾಗಿ ಬದ .
∙ ಗುಡಡ್ದ ಇ ಜಾರಿನ ಲ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಜಿನ್ ಅನುನ್
ಕೆಳಗಿನ ಗೇರ್ ಗೆ ಬದ ಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆರ್ೕಕಿಂಗ್
ಬಳಸಬೇಕು.

ಉದಾಹರಣೆ

77PH003

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಇ ಜಾರಿನ ಲ್ ಅಥವಾ ದೀಘರ್ಗುಡಡ್ದ ಲ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ಪೆಡಲನುನ್
ಒತಿತ್ ಬಹಳ ಹೊತುತ್ ಇರಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಆಗಾಗೆಗ್ ಒತತ್ಬೇಡಿ.
ಇದತಿಂದ ಬೆರ್ೕಕ್ ಹೆಚುಚ್ ಬಿ ಯಾಗಿ ಬೆರ್ೕಕಿಂಗ್ ಪರಿಣಾಮ
ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಮುಂಜಾಗರ್ತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ದೆ
ಇದದ್ ಲ್ ವಾಹನ ನಿಯಂತರ್ಣವನುನ್ ನೀವು
ಕಳೆದುಕೊಳಳ್ಬಹುದು.

ಗುಡಡ್ದ ಮೇಲೆ / ಗೆರ್ೕಡಿಯಂಟ್ ನ ಲ್ ಚ ಸುವಾಗ,
ಥ್ರವಾದ ಥ್ತಿಯಿಂದ

∙ ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ಅನುನ್ ದೃಢವಾಗಿ ಹಾಕಿ. ಹಾಗೆ ವಾಹನ
ಂದಕೆಕ್ ಉರುಳದಂತೆ ಗಮನಹರಿ .
∙ ಕಲ್ಚ್ ಪೆಡಲ್ ಅನುನ್ ಒತಿತ್ ಮತುತ್ ಗೇರ್ ಫ್ಟ್ ವರ್ ಅನುನ್
1ನೇ ಆಯೆಕ್ ಥ್ತಿಗೆ ತನಿನ್.
∙ ಕಲ್ಚ್ ಜಾರಿಸಬೇಡಿ.
∙ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಲು ದಧ್ರಾದಾಗ ಅಕಸ್ಲರೇಟರ್ ಪೆಡಲ್ ಒತಿತ್
ಮತುತ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲ್ಚ್ ಪೆಡಲ್ ಅನುನ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ
ರಿ ೕಸ್ ಮಾಡಿ. ವಾಹನವು ಚ ಸಲು ಆರಂಭಿ ದಾಗ
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ರಿ ೕಸ್ ಮಾಡಿ.
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1)

ಸೂಚನೆ
ಗುಡಡ್ದ ಲ್ ಇ ಯುವಾಗ, ಇಗಿನ್ಷನ್ ಕೀಯನುನ್ “LOCK”
(ಲಾಕ್)
ಷನ್ ಗೆ ತಿರುಗಿಸಬೇಡಿ. ಹೊಗೆ ನಿಯಂತರ್ಣ
ವಯ್ವಸೆಥ್ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.

ಜಾರುವ ರಸೆತ್ಗಳ ಲ್ ಚಾಲನೆ

ಟಾರ್ನ್ಸ್ ಮಿಶನ್ ಅನುನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಮತುತ್ ರಿವಸ್ರ್ ನಡುವೆ
ಂದಕೆಕ್ ಮತುತ್ ಮುಂದಕೆಕ್ ಬದ . ಇದು ರಾಕಿಂಗ್
ಚಲನೆಯನುನ್ ಸೃ ಟ್ ನಿಮಮ್ ವಾಹನವನುನ್
ಸವ್ತಂತರ್ಗೊ ಸಲು ಸಾಕಷುಟ್ ಚಲನೆಯನುನ್ ಕೊಡಬಹುದು.
ಆಕಸ್ಲರೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಮೆಲಲ್ಗೆ ಒತಿತ್ ೕಲ್ ಅನುನ್ ಕನಿಷಠ್
ೕಲ್ ಆರ್ ಪಿಎಂನ ಲ್ ತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ.
ಬದ ಸುವಾಗ ನಿಮಮ್ ಪಾದವನುನ್ ಅಕಸ್ಲರೇಟರ್ ನಿಂದ
ಕಳಚಿ.
ಇಂಜಿನ್ ಅನುನ್ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿಸಬೇಡಿ. ಮಿತಿ ಮೀರಿದ
ೕಲ್ ಪ್ನ್ ಟೈರ್ ಗಳನುನ್ ಆಳವಾಗಿ ಒಳ ನೂಕುತತ್ದೆ
ಮತುತ್ ವಾಹನವನುನ್ ಸವ್ತಂತರ್ಗೊ ಸುವುದು
ಕಷಟ್ವಾಗುತತ್ದೆ.
2) ನಿಮಮ್ ವಾಹನವು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ರಾಕಿಂಗ್ ನಂತರ
ಕಿಕ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಲ್, ನಿಮಮ್ ವಾಹನವನುನ್ ಹೊರಗೆ
ತೆಗೆಯಲು ಮತೊತ್ಂದು ವಾಹನವನುನ್ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಉದಾಹರಣೆ
82DY06

ಟೈರ್ ಗಳು ಬೆರ್ೕಕಿಂಗ್ ಸಮಯದ ಲ್ ಜಾರುವ ಸಾಧಯ್ತೆ ಇರುವ
ಕಾರಣ ತೇವಾಂಶ ರುವ ಥ್ತಿಯ ಲ್ ನೀವು ಒಣ ರಸೆತ್ಗ ಗಿಂತ
ಕಡಿಮೆ ವೇಗದ ಲ್ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಮ ರುವ, ಜಾರುವ
ಅಥವಾ ಮಣುಣ್ ತುಂಬಿದ ರಸೆತ್ಗಳ ಲ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ
ನಿಮಮ್ ವೇಗವನುನ್ ಕಡಿತಗೊ
ಮತುತ್ ಆಕ ಮ್ಕವಾಗಿ ವೇಗ
ಏರಸುವುದು, ತಡೆ ತಡೆದು ಬೆರ್ೕಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ತೀಕಷ್ಣ್ ಟ್ೕರಿಂಗ್
ಚಲನೆಯನುನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ನಿಮಮ್ ವಾಹನ ಕಿಕ್ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ

ತೇವ ರುವ ರಸೆತ್ಗಳ ಲ್ ಚಾಲನೆ
ಮಾಡುವುದು
ಸೂಚನೆ
∙ ತೇವ ಇರುವ ರಸೆತ್ಗಳ ಲ್ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ, ರಸೆತ್ಯ ಲ್
ಅತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಚಾಲನೆ
ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಂಜಿನ್ ಕಂಪಾಟ್ರ್ ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ
ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಪರ್ವೇ ದ ಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮತುತ್
ಇಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್ ಭಾಗಗ ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.
∙ ಆಳವಾದ ನೀರಿನ ಲ್ ಕಿಕ್ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಲ್, ನೀರಿನ ಮಟಟ್
ಇ ಯುವವರೆಗೂ ನಿ ಲ್ಸಬೇಡಿ.
∙ ನೀರು ಆ ಯಾಗದ ಕಾರಣ, ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗೆ ನೀರು
ನಿಲುಲ್ವುದು ಇಂಜಿನ್ ಗೆ ಹಾನಿಕರ.

ಉದಾಹರಣೆ

ನೀವು ರಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತಿತ್ರುವಾಗ ಇನಾಯ್ರಿಗೂ ವಾಹನದ
ಬ ನಿಲಲ್ಲು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಮತುತ್ ೕಲ್ ಗಳನುನ್ ಸೂಚಿ ರುವ
40 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆ ವೇಗಕಿಕ್ಮತ ಹೆಚುಚ್ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ೕಡೋ
ಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಸಬೇಡಿ. ೕಲ್ ಗಳನುನ್ ವೇಗವಾಗಿ
ತಿರುಗಿಸುವುದರಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಗಾಯ ಮತುತ್ / ಅಥವಾ
ವಾಹನಕೆಕ್ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.

ಸೂಚನೆ
ವಾಹನವನುನ್ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗ ಗೆ ಹೆಚುಚ್ ಕಾಲ ರಾಕಿಂಗ್
ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸುದೀಘರ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಇಂಜಿನ್
ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿ ಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಟಾರ್ನ್ಸ್ ಮಿಶನ್
ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

82DY07

ವಾಹನವು ಮ, ಮಣುಣ್ ಅಥವಾ ಮರಳ ಲ್ ಕಿಕ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ
ಕೆಳಗಿನ ಸೂಚನೆಗಳನುನ್ ಪಾ :
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ಚಾಲನಾ ಸಲಹೆಗಳು
ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಈ ಭಾಗದ ಲ್ ಚಾಲನಾ ಸಲಹೆಗಳನುನ್ ಪಾ ಸುವ ಜೊತೆಗೆ,
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮುಂಜಾಗರ್ತೆಗಳನುನ್ ಗಮನಿಸುವುದೂ ಅಗತಯ್.
∙ ನಿಮಮ್ ಟೈರ್ ಗಳು ಉತತ್ಮ ಥ್ತಿಯ ಲ್ರುವುದನುನ್
ಖಚಿತಪಡಿ ಮತುತ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂಚಿತ ಟೈರ್
ಒತತ್ಡವನುನ್ ನಿಭಾಯಿ . “ತಪಾಸಣೆ ಮತುತ್ ನಿವರ್ಹಣೆ”
ಭಾಗದ ಲ್ ವರಗ ಗಾಗಿ “ಟೈರ್ ಗಳು” ಓದಿ.
∙ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ನಿದೇರ್ಶನ ನೀಡಿರುವುದು ಹೊರತಾದ
ಟೈರ್ ಗಳನುನ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಫರ್ಂಟ್ ಮತುತ್ ರೇರ್ ೕಲ್
ಗಳ ಲ್ ಭಿನನ್ ಗಾತರ್ ಮತುತ್ ಧದ ಟೈರ್ ಗಳನುನ್
ಯಾವತೂತ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಟೈರ್ ಗ ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮಾ ತಿಗ ಗೆ, ಚಾಲಕರ ಡೋರ್ ಲಾಕ್
ಪಿಲಲ್ರ್ ಮೇ ರುವ ಟೈರ್ ಮಾ ತಿ ಲೇಬಲ್ ಅನುನ್ ಓದಿ.
∙ ವಾಹನವನುನ್ ಮೇಲೆತತ್ಲು (ಜಾಕಪ್) ಅತಿಯಾದ ಗಾತರ್ದ
ಟೈರ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಷ ಶಾಕ್ ಅಬಾಸ್ಬರ್ರ್ ಗಳು
ಮತುತ್ ಂಗ್ ಗಳನುನ್ ಯಾವತೂತ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಇದು
ನಿಭಾಯಿಸುವ ಅಂಶಗಳನುನ್ ಬದ ಸ ದೆ. ಅತೀ ಗಾತರ್ದ
ಟೈರ್ ಗ ಂದಾಗಿ ಏರುತಗುಗ್ಗಳ ಲ್ ವಾಹನದ ಬಾಡಿ ಒರೆ
ಹೋಗಿ ವಾಹನಕೆಕ್ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಟೈರ್ ವೈಫಲಯ್ಕೆಕ್
ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
∙ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಅವುಗಳು
ತಮಮ್ ಸಾಮಾನಯ್ ಕಾಯರ್ವೈಖರಿಯನುನ್
ಉ ಕೊಂಡಿವೆಯೇ ಎಂದು ನಿಧಾನ ವೇಗದ ಲ್ ಚಾಲನೆ
ಮಾಡಿ ಬೆರ್ೕಕ್ ಗಳನುನ್ ಪರೀ . ಅವುಗಳು
ಸಾಮಾನಯ್ಕಿಕ್ಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಯರ್ವೈಖರಿ ತೋರಿ ದ ಲ್,
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತಾತ್, ಬೆರ್ೕಕ್ ಮರ ತಮಮ್
ಕಾಯರ್ ವೈಖರಿ ಪಡೆಯುವವರೆಗೂ ಪದೇ ಪದೇ ಬೆರ್ೕಕ್
ಗಳನುನ್ ಹಾಕಿ ಅವುಗಳನುನ್ ಒಣಗಿ .

ಸುರ ತ ಚಾಲನೆಗಾಗಿ ಮಾಡು ಮತುತ್
ಮಾಡಬೇಡಿ

ನಿಮಮ್ ವಾಹನವನುನ್ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಲ್ ಜಾಗರೂಕತೆವ .
ನಿಮಮ್ ಸುರ ೆ ಮಾತರ್ವಲಲ್, ರಸೆತ್ಯ ಲ್ ಸಾಗುವ ಇತರರ ಸುರ ೆ
ಕಡೆಗೂ ಗಮನಕೊಡಿ ಮತುತ್ ಆ ಮೂಲಕ ಉತತ್ಮ ಮತುತ್ ಅತೀ
ತಕರವಾದ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನುನ್ ಪಡೆದುಕೊ ಳ್.
ಈ ಕೆಳಗಿನವು ಸುರ ತ ಚಾಲನೆಗಾಗಿ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಗಳು
ಷಯಗಳನುನ್ ಉತತ್ಮವಾಗಿ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು
ಅವುಗಳನುನ್ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಓದಿ. ಆ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮಮ್
ವಾಹನದ ಲ್ ಸುರ ತವಾಗಿ ಮತುತ್ ಸಂತೃಪತ್ ಚಾಲನೆಯನುನ್
ಮಾಡಬಹುದು.

ಆರಂಭಿಸುವುದು
1)

ಡೆ ವರ್ ರ ೕಟ್ ಅನುನ್ ಸೂಕತ್ ಚಾಲನಾ ಭಂಗಿಗಾಗಿ
ಹೊಂದಿ .
2) ಸಾಧಯ್ವಾದ ಅತುಯ್ತತ್ಮ ರೇರ್ ವೂಯ್ ಪಡೆಯಲು ರೇರ್ ವೂಯ್
ಮಿರರ್ ಅನುನ್ ಹೊಂದಿ .

ಉದಾಹರಣೆ

3) ಚ ಸುವ
ದಲು, ನಿಮಮ್ ವಾಹನದ ಸುತತ್ಲೂ ಗಮನಿ
ಮತುತ್ ಸುರ ೆಯನುನ್ ದೃಢೀಕರಿ .
4) ತಕಷ್ಣವೇ ವೇಗವನುನ್ ಏರಿಸಬೇಡಿ. ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿ
ಮತುತ್ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ನಷಟ್ವಾಗಬಹುದು.

ಸಾಮಾನಯ್ ಚಾಲನೆ
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

1/3 gÀ°è
2/3 gÀ°è
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8)

»A¨sÁUÀzÀ mÁæ¦üPï

77PM04002

ಸಾಟ್ಪ್ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಸಾಟ್ಪ್ ಸೈನ್ ಗೆ
ದಲು
ನಿ ಲ್ಸಲು ಖಚಿತಪಡಿ . ಯಾವುದೇ ಸಾರಿಗೆ ಲೈಟ್ ಗಳು
ಅಥವಾ ಚಿಹೆನ್ಗಳು ಇಲಲ್ದೆ ಇದಾದ್ಗ ತಡೆ ಂದರ ಕಡೆಗೆ
ಸಾಗುವಾಗ, ಸುರ ತವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚ .
ಮುಂದೆ ಇರುವ ವಾಹನವು ಆಕ ಮ್ಕವಾಗಿ ನಿಂತ ಲ್
ಂಬದಿಯ ಲ್ ಢಿಕಿಕ್ಯನುನ್ ತಡೆಯಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರ
ವಾಹನಗಳನುನ್ಸುರ ತವಾದ ಅಂತರದ ಲ್ ಂಬಾ .
ಟನ್ರ್ ಮಾಡುವ
ದಲು ಅಥವಾ ಲೇನ್ ಬದ ಸುವಾಗ
ದಲು
ಟನ್ರ್ ಗನ್ಲ್ ಅನುನ್ ಕನಿಷಠ್ 30 ಮೀಟರ್ ಗ ಗೆ
ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಮೂಲಕ ಢಿಕಿಕ್ಯಾಗದಂತೆ ಗಮನಹರಿ .
ಮೂಲೆ ಂದನುನ್ ಪರ್ವೇ ಸುವ
ದಲು ಸುರ ತ
ವೇಗಕೆಕ್ ಇ . ಮೂಲೆಯ ಲ್ ತಿರುಗಿಸುವಾಗ ಬೆರ್ೕಕ್
ಗಳನುನ್ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಜಾರುವ ಸಾಧಯ್ತೆಯಿದೆ.
ಬೇರೆ ವಾಹನಗಳನುನ್ ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ
ಬರುತಿತ್ರುವ ವಾಹನಗಳನುನ್ ಗಮನಿ ಮತುತ್
ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಸುರ ತವಾಗಿ ಚಲಾಯಿ .
ಜಿಗ್ ಜಾಗ್ ಚಾಲನೆಗೆ ಪರ್ಯತಿನ್ಸಬೇಡಿ. ಅದು ವಾಹನದ
ಮೇಲೆ ನಿಮಮ್ ನಿಯಂತರ್ಣವನುನ್ ಕಳೆದುಕೊಳುಳ್ವಂತೆ
ಮಾಡಬಹುದು ಮತುತ್ ಅಪಘಾತಕೆಕ್ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಒಟಾಟ್ರೆಯಾಗಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಬೇಡಿ. ನಿರಂತರವಾದ
ವೇಗವನುನ್ ನಿಭಾಯಿ ಕೊಂಡು ರಸೆತ್ ಥ್ತಿಗ ಗೆ
ಸೂಕತ್ವೆನಿಸುವಂತೆ ಸುರ ತ ವೇಗದ ಲ್ ಚಾಲನೆಗೆ
ಪರ್ಯತಿನ್ .
ವೇಗ ಅಧಿಕವಾಗಿದದ್ಷುಟ್, ಚಾಲಕನ ದೃ ಟ್ಯ ರೇಂಜ್
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಬಿಡುತತ್ದೆ. ಅಂತಹ ಥ್ತಿಯ ಲ್, ಯಾವುದೇ
ಅಪಾಯವನುನ್ ಊ ಸುವುದು ಕಷಟ್ ಮತುತ್ ಚಾಲಕನಿಗೆ
ಸು ತ್ನ ಅನುಭವವಾಗಬಹುದು.
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ಚಾಲನಾ ಸಲಹೆಗಳು
2. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆರ್ೕಕ್ ಗಳನುನ್ ಹಾಕಿ.
3. ವಾಹನವನುನ್ ನಿ ಲ್ .
3) ಇ ಜಾರಿನ ಲ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಬೆರ್ೕಕ್ ಬಳಸದೆ
ಇರಲು ಪರ್ಯತಿನ್ . ಆದರೆ ಇಂಜಿನ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ಅನುನ್
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳ . ಫೂಟ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ಅನುನ್ ಹೆಚುಚ್
ಬಳಸುವುದು ಬೆರ್ೕಕ್ ನ ಕಾಯರ್ವೈಖರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು
ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆ

ದೀಘರ್ ಅಂತರದ ಚಾಲನೆ
1)

77PM04001

9) ಅಧಿಕ ವೇಗದ ಚಾಲನೆಯ ಲ್ ತೀಕಷ್ಣ್ವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು
ಪರ್ಯತಿನ್ಸಬೇಡಿ. ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ನಿಮಮ್
ನಿಯಂತರ್ಣವನುನ್ ಕಳೆದುಕೊಳಳ್ಬಹುದು.
10) ಅಧಿಕ ವೇಗದ ಲ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಓವರ್ ಟೇಕ್
ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಲೇನ್ ಗಳನುನ್ ಬದ ಸುವಾಗ,
ವಾಹನದಿಂದ ವಾಹನದ ನಡುವೆ ಸಾಕಷುಟ್ ಅಂತರವನುನ್
ಇಡಿ.

ಬೆರ್ೕಕಿಂಗ್
1)

ನಿಮಮ್ ವಾಹನವನುನ್ ಪಾಕ್ರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾಕಿರ್ಂಗ್
ಬೆರ್ೕಕ್ ಬಳ ಮತುತ್ ಗೇರ್ ಫ್ಟ್ ವರ್ ಅನುನ್ ಸುರ ೆಗಾಗಿ
ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಅಥವಾ ರಿವಸ್ರ್ ಗೇರ್ ನ ಲ್ ಬದ .
2) ತಪಿಪ್ಸಲು ಸಾಧಯ್ವೇ ಇಲಲ್ವಾದ ಲ್ ಹೊರತುಪಡಿ ಹಾಯ್ಂಡ್
ಬೆರ್ೕಕಿಂಗ್ ಅನುನ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಅದು ವಾಹನ ಕ್ಡ್
ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಢಿಕಿಕ್ಯಾಗುವ
ಸಾಧಯ್ತೆಯೂ ಇದೆ. ಟೈರ್ ಗಳು ಸವೆದು ಹೋಗಿರುವಾಗ
ಹೆಚುಚ್ ಕ್ಡ್ ಆಗುವ ಕಾರಣ ಇನೂನ್ ಹೆಚುಚ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ.

ಫೂಟ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ಅನುನ್ ಮೂರು ಹಂತಗಳ ಲ್ ಬಳ .
1. ನಿಮಮ್ ಂದೆ ಇರುವ ವಾಹನವನುನ್ ಎಚಚ್ರಿ

ಪರ್ಯಾಣವನುನ್ ಆರಂಭಿಸುವ
ದಲು ಸುರ ಾ
ಪರಿ ೕಲನೆಗಳನುನ್ ನಡೆ ರುವುದು ಖಚಿತಪಡಿ .
2) ಕಾಲ ಕಾಲಕೆಕ್ ಸಾಕಷುಟ್ ಶಾರ್ಂತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು
ನಿದಾರ್ನುಭವ ಅಥವಾ ಸು ತ್ನಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದ
ಅಪಘಾತಗಳನುನ್ ತಪಿಪ್ .

ರಾತಿರ್ ಸಮಯದ ಚಾಲನೆ
1)

ದಿನದ ವೇಳೆಗೆ ಹೋ ದ ಲ್ ರಾತಿರ್ಯ ಲ್ ಕಡಿಮೆ
ವೇಗದ ಲ್ ಚಲಾಯಿ . ಏಕೆಂದರೆ ರಾತಿರ್ಯ ಲ್ ದೃಶಯ್ದ
ರೇಂಜ್ ೕಮಿತವಾಗಿರುತತ್ದೆ.
2) ಇತರ ವಾಹನಗಳನುನ್ ರಾತಿರ್ಯ ಲ್ ಓವರ್ ಟೇಕ್
ಮಾಡುವುದು ತಪಿಪ್ . ಕತತ್ಲು ವೇಗದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಬೀರುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ವಾಹನದಿಂದ ವಾಹನದ ನಡು ನ
ನಿಧಾರ್ರ ತಪಾಪ್ಗಬಹುದು.
3) ಅನಿವಾಯರ್ವಾಗದ ಹೊರಗಾಗಿ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಗಳನುನ್ ಹೈ
ಬೀಮ್ ನ ಲ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಮುಂದೆ ಬರುತಿತ್ರುವ ಅಥವಾ
ನಿಮಮ್ ಮುಂದಿರುವ ವಾಹನದ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಅದು ದೃಶಯ್
ಗೋಚರಿಸದಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಿಂದ
ಅಪಘಾತವಾಗಬಹುದು.
4)
ಂಡೋ ಗಾಲ್ಸ್ ಗಳನುನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸವ್ಚಛ್ವಾಗಿಡಿ.
ಂಡ್ ೕಲ್ಡ್ ಗಾಲ್ಸ್ ಒಣಗಿದಾದ್ಗ ಂಡ್ ೕಲ್ಡ್ ವೈಪರ್
ಚಲಾಯಿಸಬೇಡಿ. ಇಲಲ್ದಿದದ್ ಲ್ ವೈಪರ್ ಬೆಲ್ೕಡ್ ಮತುತ್ ಗಾಲ್ಸ್
ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.

ಸುರ ೆಯ ಗೆರೆ

ಚಾಲನೆಯ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಸವ್ತಃ ಸುರ ಾ ಅಂತರವನುನ್
ಹಾಕಿಕೊಳುಳ್ವುದು ಮುಖಯ್. ಹಾಗೆ ಇತರ ಚಾಲಕರ ಧೋಷಗಳು
ಅಥವಾ ಅನಿರೀ ತ ಚಾಲನೆಯನುನ್ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು.
ಅದಕಾಕ್ಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವರಗಳನುನ್ ಗಮನಿ .
∙ ಸುರ ತ ವೇಗದ ಲ್ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿ
∙ ನಿಮಮ್ ವಾಹನ ಮತುತ್ ಮುಂದಿನ ವಾಹನದ ನಡುವೆ ಸೂಕತ್
ಅಂತರವನುನ್ ಕಾಯಿದ್ರಿ .
∙ ಇತರ ವಾಹನಗಳನುನ್ ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡಲು ಸವ್ತಃ ಒತತ್ಡ
ತಂದಕೊಳಳ್ಬೇಡಿ.
∙ ತಕಷ್ಣವೇ ವೇಗ ಕೊಡುವುದು, ತೀಕಷ್ಣ್ವಾಗಿ ಟ್ೕರ್
ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಆಕ ಮ್ಕವಾಗಿ ನಿ ಲ್ಸುವುದು
ಮಾಡಬೇಡಿ.
∙ ಚಾಲನಾ ವೇಳಾಪಟಿಟ್ಯ ನಡುವೆ ಸಾಕಷುಟ್ ಅಂತರಗಳನುನ್
ಕಾಯುದ್ಕೊ ಳ್.
∙ ಟಾರ್ಫಿಕ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತುತ್ ನಿಯಂತರ್ಣಗಳನುನ್ ಗಮನಿ .

ಮುಕಾತ್ಯ
ಪರಿಪೂಣರ್ ಚಾಲಕ ಎಂದು ಇರುವುದಿಲಲ್. ಆದರೆ ಪರ್ತೀ
ಚಾಲಕನೂ ಪರಿಪೂಣರ್ತೆ ಸಾಧಿಸಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸಬೇಕು.
ಸುರ ೆಯ ಪರ್ ೆ ನಿಮಮ್ ಸುರ ೆಯ ಖಾತರಿ ಕೊಡುವುದು
ಮಾತರ್ವಲಲ್, ಇತರ ರಸೆತ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸುರ ೆಯನೂನ್
ಕಾಪಾಡುತತ್ದೆ. ಅಲಲ್ದೆ ವಾಹನದ ಸವೆತ ಮತುತ್ ಮುರಿತವನುನ್
ಕಡಿಮೆಗೊ ಸುತತ್ದೆ, ವಾಹನದ ಬಾ ಕೆ ಹೆಚಾಚ್ಗುತತ್ದೆ, ಉತತ್ಮ
ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಸಾಮಥಯ್ರ್ ಕೊಡುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ತಕರವಾದ
ವಾಹನಾ ಅನುಭವದ ಖಾತರಿ ಕೊಡುತತ್ದೆ.
ಪಟಿಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಡು ಮತುತ್ ಮಾಡಬೇಡಿಗಳನುನ್ ಪಾ .
ಚಾಲನೆಯು ಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಉತತ್ಮವಾಗ ದೆ.
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ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಫಿಲಲ್ರ್ ಕಾಯ್ಪ್

77PM05003

ವಾಹನದ ಬಲ ಬದಿಯ ಲ್ .ಎನ್.ಜಿ. ಫಿಲಲ್ರ್ ವಾಲ್ವ್ ಇದೆ.

Äj
vÉgÉ¬

ಉದಾಹರಣೆ

ಸೂಚನೆ:
ಕಾಯ್ಪ್ ಹೋಲಡ್ರ್ ಅನುನ್ (3) ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಫಿಲಲ್ರ್ ಡೋರ್
ಹೊಂದಿದದ್ರೆ, ಆಗ ರಿಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಫಿಲಲ್ರ್
ಕಾಯ್ಪ್ ಡಿದುಕೊಳಳ್ಲು ಕಾಯ್ಪ್ ಹೋಲಡ್ರ್ ಅನುನ್ ಬಳ .
ಡಿಸೆಪ್ನ್ಸ್ ಪೆರ್ಶಗೆರ್ ಸಮಾನವಾಗಿ
ಂಡರ್ ಪೆರ್ಶರ್ ಕೂಡ
ಉಂಟಾದರೆ ಅಟೊಮಾಯ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಫಿ ಲ್ಂಗ್ ಕಟ್ ಆಫ್
ಆಗುತತ್ದೆ.

ªÀÄÄaÑ

(ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಮತುತ್ ಬೈ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲ್)
.ಎನ್.ಜಿ. ಫಿಲಲ್ರ್ ವಾಲ್ವ್
(ಬೈ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲೆಗ್)

.ಎನ್.ಜಿ. ಫಿಲಲ್ರ್ ಡೋರ್ (1) ಅನುನ್ ಅನಾಲ್ಕ್ ಮಾಡಲು, ಕೀ
ಹಾಕಿ ಮತುತ್ ಕೀ ಮೇಲಾಭ್ಗವನುನ್ ವಾಹನದ ಮುಂಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿ .

.ಎನ್.ಜಿ. ಫಿಲಲ್ರ್ ವಾಲ್ವ್ ಕವರ್ ಅನುನ್ ರಿಇನಾಸ್ಟ್ಲ್
ಮಾಡಲು:
1) .ಎನ್.ಜಿ. ಫಿಲಲ್ರ್ ವಾಲ್ವ್ ಕವರ್ (2) ಅನುನ್ ಪೂತಿರ್
ಮುಚುಚ್ವವರೆಗೂ ಅಪರ್ದ ಣಾಕಾರವಾಗಿ ತಿರುಗಿ .
2) .ಎನ್.ಜಿ. ಫಿಲಲ್ರ್ ಡೋರ್ (1) ಕೊಲ್ೕಸ್ ಮಾಡಿ.

ಸೂಚನೆ:

ಉದಾಹರಣೆ
77PM05005

.ಎನ್.ಜಿ. ಫಿಲಲ್ರ್ ವಾಲ್ವ್ ಕವರ್ ಅನುನ್ ತೆಗೆಯಲು:
1) .ಎನ್.ಜಿ. ಫಿಲಲ್ರ್ ಡೋರ್ (1) ತೆರೆಯಿರಿ
2) ಅಪರ್ದ ಣಾಕಾರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ .ಎನ್.ಜಿ.
ಫಿಲಲ್ರ್ ವಾಲ್ವ್ ಕವರ್ (2) ಅನುನ್ ತೆಗೆಯಿರಿ.

∙

.ಎನ್.ಜಿ. ಫಿಲಲ್ರ್ ಕವರ್ (2) ಅನುನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚಚ್ದೇ
ಇದದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ವಾಹನ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಲು
ಸಾಧಯ್ವಾಗುವುದಿಲಲ್.
∙ ವಾಹನ ಸೆಟ್ೕಷನರಿ ಥ್ತಿಯ ಲ್ದಾದ್ಗ .ಎನ್.ಜಿ. ಫಿಲಲ್ರ್ ಕವರ್
(2) ತೆರೆದರೆ ಇಂಜಿನ್ ಸಾಟ್ಪ್ ಆಗುತತ್ದೆ.

ಸೂಚನೆ :

ವಾಹನದ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆಯ ಲ್, .ಎನ್.ಜಿ. ಫಿಲಲ್ರ್ ಬಾಕೆಸ್ಗ್
ಗಾರ್ವೆಲಗ್ಳು ಸೇರಿಕೊಳಳ್ಬಹುದು. ಇದು ಕಂಡುಬಂದಾಗ
ತೆಗೆಯಿರಿ.

(2)

(1)

ಉದಾಹರಣೆ
77PM05001

(1)

ಉದಾಹರಣೆ
77PM05006
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ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಫಿ ಲ್ಂಗ್ ಕಾಯ್ಪ್

ಜಾಗರ್ತೆ

(ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲೆಗ್)

(ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲೆಗ್)
ಡೀಸೆಲ್ ಫಿ ಲ್ಂಗ್ ಕಾಯ್ಪ್

ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಫಿಲಲ್ರ್ ಕಾಯ್ಪ್ ಅನುನ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಳಚಿ.
ಇಂಧನದ ಮೇಲೆ ಒತತ್ಡ ಬೀಳಬಹುದು ಮತುತ್ ಅದು
ಂಪಡೆನೆಯಾಗಿ ಗಾಯಕೆಕ್ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಇಂಧನ ಬೇಗನೇ ಉರಿಯುವ ವಸುತ್. ಇಂಧನವನುನ್
ಮರುತುಂಬಿಸುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮತುತ್
ಎಲೂಲ್ ತೆರೆದ ಜಾವ್ಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಗಳು
ಪರ್ದೇಶದ ಲ್ ಇಲಲ್ವೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿ .

ಉದಾಹರಣೆ
77PH031

ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಫಿಲಲ್ರ್ ಕಾಯ್ಪಾವ್ಹನದ ಬಲಬದಿಯ ಲ್ದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ

ತೆರೆಯಿರಿ

ಮುಚಿಚ್

68KN048

ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಫಿಲಲ್ರ್ ಕಾಯ್ಪ್ ಅನುನ್ ಕಳಚಲು, ಅದನುನ್ ಬಲದಿಂದ
ಎಡಕೆಕ್ ತಿರುಗಿ . ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಫಿಲಲ್ರ್ ಕಾಯ್ಪ್ ಅನುನ್ ಮರ
ಜೋಡಿಸಲು, ಅದನುನ್ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕೆಕ್ ಹಲವು ಕಿಲ್ಕ್ ಧನಿ
ಕೇಳುವವರೆಗೂ ತಿರುಗಿ .

ಉದಾಹರಣೆ

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ನಿಮಗೆ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಕಾಯ್ಪ್ ಬದ ಸುವ ಅಗತಯ್ ಕಂಡುಬಂದ ಲ್
ಮಾರುತಿಯ ಮಾನಯ್ತೆ ಹೊಂದಿದ ಕಾಯ್ಪ್ ಬಳ .
ಅಸಮಪರ್ಕವಾದ ಕಾಯ್ಪ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಫೂಯ್ಯೆಲ್
ಸಟ್ಂನ ಲ್ ಅಥವಾ ಧೂಮ ಹೊರಬಿಡುವ ನಿಯಂತರ್ಣ
ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಲ್ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿ ಕೊಳಳ್ಬಹುದು ಅದರಿಂದ
ಅಪಘಾತವಾದ ಲ್ ಇಂಧನ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧಯ್ತೆಯೂ
ಇದೆ.

77PH031

ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಫಿಲಲ್ರ್ ಕಾಯ್ಪಾವ್ಹನದ ಬಲಬದಿಯ ಲ್ದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ

ತೆರೆಯಿರಿ

ಮುಚಿಚ್

68KN048

ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಫಿಲಲ್ರ್ ಕಾಯ್ಪ್ ಅನುನ್ ಕಳಚಲು, ಅದನುನ್ ಬಲದಿಂದ
ಎಡಕೆಕ್ ತಿರುಗಿ . ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಫಿಲಲ್ರ್ ಕಾಯ್ಪ್ ಅನುನ್ ಮರ
ಜೋಡಿಸಲು, ಅದನುನ್ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕೆಕ್ ಹಲವು ಕಿಲ್ಕ್ ಧನಿ
ಕೇಳುವವರೆಗೂ ತಿರುಗಿ .
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ಜಾಗರ್ತೆ

ಇಂಜಿನ್ ಭಾಗ

ಉದಾಹರಣೆ
(1)

ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಫಿಲಲ್ರ್ ಕಾಯ್ಪ್ ಅನುನ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಳಚಿ.
ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಒತತ್ಡದ ಲ್ರಬಹುದು ಮತುತ್ ಹೊರಗೆ ಚೆಲುಲ್ವ
ಮೂಲಕ ಗಾಯಗಳಾಗಬಹುದು.

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಅತಿ ಬೇಗನೇ ಉರಿ ಹತಿತ್ಕೊಳುಳ್ತತ್ದೆ. ಫೂಯ್ಯೆಲ್
ಮರ ತುಂಬಿಸುತಿತ್ರುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತುತ್
ಜಾಗದ ಲ್ ತೆರೆದ ಉರಿಜಾವ್ಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಿಡಿಗಳು ಇಲಲ್ದೆ
ಇರುವುದನುನ್ ಖಾತರಿಪಡಿ .

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ನೀವು ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಕಾಯ್ಪ್ ಬದ ಸಬೇಕೆಂದಾದ ಲ್ ಮಾರುತಿ
ಮಾನಯ್ತೆ ಹೊಂದಿದ ಕಾಯ್ಪ್ ಬಳ . ಅಸಮಪರ್ಕ ಕಾಯ್ಪ್
ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಸಟ್ಂ ಧೋಷ ಅಥವಾ ಧೂಮ
ನಿಯಂತರ್ಣ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಧೋಷಕೆಕ್ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಅಪಘಾತದ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಸೋರಿಕೆಗೂ ಅದು
ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

(2)

ಉದಾಹರಣೆ
77PH094

ಇಂಜಿನ್ ಭಾಗವನುನ್ ತೆರೆಯಲು:
1) ಚಾಲಕನ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಕಲ್ (1) ಅನುನ್ ೕಟ್ ಬಾಯ್ಕ್
ಷನ್ ಗೆ ಮೇಲೆತಿತ್. ಪರ್ಯಾಣಿಕರ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಕಲ್
(2) ಅನುನ್ ಸಂಗರ್ ಡಿ.
2) ಚಾಲಕನ ೕಟ್ ಗಾಗಿ, ೕಟನುನ್ ಅತೀ ಂಬದಿ
ಷನ್
ಗೆ ಜಾರಿ .

ಜಾಗರ್ತೆ
ನೀವು ಚಾಲಕನ ೕಟನುನ್ ಂಬದಿಗೆ ಜಾರಿಸುವಾಗ ೕಟ್
ಬಾಯ್ಕ್ ಅನುನ್ ದೂಡಿ.
ನೀವು ೕಟ್ ಬಾಯ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಅನುನ್ ಡಿದಾಗ, ೕಟ್ ಬಾಯ್ಕ್
ಮತುತ್ ಕಾಯ್ಬಿನ್ ಬಾಯ್ಕ್ ಪಾಯ್ನಲ್ ನಡುವೆ ತೂರಿಕೊಂಡು
ವೈಯಕಿತ್ಕವಾಗಿ ಗಾಯಗಳಾಗಬಹುದು.

(4)
(3)
77PH093

3) ಚಾಲಕನ ೕಟಿಗೆ, ೕಟ್ ಬಾಯ್ಕ್ ಅನುನ್ ಮುಂದಕೆಕ್
ಮಡಚಲು ಲಾಕ್ ವರ್ (3) ಅನುನ್ ಎಳೆಯಿರಿ.

ಸೂಚನೆ:
ೕಟ್ ಬಾಯ್ಕ್ ಅನುನ್
ಷನ್ ವರೆಗೆ ಮಾತರ್ ಮಡಚಬಹುದು.
ಆಗ ಅದು ಟ್ೕರಿಂಗ್ ೕಲ್ ಜೊತೆ ಸಂಪಕರ್ಕೆಕ್ ಬರುತತ್ದೆ.
4) ಲಾಕ್ ಹಾಯ್ಂಡಲ್ ಗಳನುನ್ (4) ಪರ್ತೀ
ಎಂಡ್ ನ ಲ್ ಹುಕ್ ತೆಗೆಯಿರಿ.

ೕಟಿನ ಫರ್ಂಟ್
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ಉದಾಹರಣೆ

∙ ಮುಚಿಚ್ದ ಮೇಲೆ, ೕಟುಗಳನುನ್ ಸವ್ಲಪ್ ಚ
ಅವು ಭದರ್ವಾಗಿ
ಕಿಕ್ಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿ .
∙ ಚಿತರ್ದ ಲ್ ತೋರಿ ರುವಂತೆ ಸಾಟ್ರ್ಪ್ ಗಳನುನ್ ಪರ್ಯಾಣಿಕರ
ೕಟಿನ ಂದೆ ಇರುವ ಜಾಗದ ಲ್ ಸಂಗರ್ .

ಪರ್ಯಾಣಿಕರ ಬದಿ

ಉದಾಹರಣೆ

(8)

(9)

(11)

(7)

ಉದಾಹರಣೆ
(10)

(6)
(5)

77PH081

∙ ಲಾಕ್ ಹಾಯ್ಂಡಲ್ ಹುಕ್ ತೆಗೆಯಲು “PULL” (ಎಳೆಯುವುದು)
ಭಾಗ (5) ವನುನ್ ಎಳೆಯಿರಿ ಮತುತ್ ರಿಂಗ್ (7) ಅನುನ್ ಹುಕ್ (8)
ನಿಂದ ಕಳಚಿ.
∙ ಲಾಕ್ ಹಾಯ್ಂಡಲ್ ಅನುನ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ರಿಂಗ್ (7) ಅನುನ್
ಹುಕ್ (8) ನ ಮೇ ಡಿ ಮತುತ್ ನಂತರ “PUSH” (ದೂಡುವ)
ಭಾಗ (6) ದೂಡಿಬಿಡಿ.

ಚಾಲಕರ ಬದಿ

ಉದಾಹರಣೆ

(11)
(9)

(10)

77PH102

77PH103

ಸೂಚನೆ:
ಸಾಟ್ರ್ಪ್ ಗಳು (11) ಪರ್ಯಾಣಿಕರ ೕಟಿನ ಂಬದಿಯ ಲ್
ಲಭಯ್ ದೆ.
5)

ೕಟನುನ್ ಮೇಲೆತಿತ್ ಮತುತ್ ಸಾಟ್ರ್ಪ್ (11) ಅನುನ್ ಹುಕ್ (9) ಗೆ
ಜೋಡಿ . ಹುಕ್ (10) ಅನುನ್ ೕಟ್ ಸಾಟ್ರ್ಪ್ ಗೆ ಜೋಡಿಸಲು
ಬಳಸಲಾಗಿಲಲ್.

ಸೂಚನೆ
ಸಾಟ್ರ್ಪ್ ಅನುನ್ ಚಾಲಕನ ೕಟ್
ಷನ್ ಅಜಸ್ಟ್ ಮೆಂಟ್
ವರ್ ಗೆ ಹುಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಥವಾ ಸಾಟ್ರ್ಪ್ ಗ ಂದ ಹುಕ್
ಆಗಿರುವಾಗ ೕಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಗತಯ್ ಒತತ್ಡವನುನ್
ಹಾಕಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾಟ್ರ್ಪ್ ಗಳು, ಹುಕ್
ಗಳು ಮತುತ್/ ಅಥವಾ ಚಾಲಕನ ೕಟ್
ಷನ್ ಅಜಸ್ಟ್
ಮೆಂಟ್ ವರ್ ಮುರಿದು ಹೋಗಬಹುದು.
∙ ಇಂಜಿನ್ ಕಂಪಾಟ್ರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಚಚ್ಲು, ನೀವು ಅದನುನ್
ತೆರೆದಿರುವ ಹಂತಗಳನುನ್ ರುದಧ್ ರೀತಿಯ ಲ್ ಮಾಡಿ.

77PH097

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಸಾಟ್ರ್ಪ್ ಗಳನುನ್ ಪರ್ಯಾಣಿಕರ ೕಟಿನ ಂಬದಿ ಇರುವ
ಜಾಗದ ಲ್ ಸಂಗರ್ ಡಿ. ಕು ತವರ ದೇಹವು ಸಾಟ್ರ್ಪ್ ಗಳ ಲ್
ಲುಕಿಕೊಂಡ ಲ್, ಗಂಭೀರ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಉ ರುಗಟುಟ್ವ
ಸಾಧಯ್ತೆಯಿದೆ. ಹಾಗಾದ ಲ್, ಸಾಟ್ರ್ಪ್ ಗಳನುನ್ ಕತತ್ರಿಯಿಂದ
ಕತತ್ರಿ .

ಜಾಗರ್ತೆ
ಇಂಜಿನ್ ಕಂಪಾಟ್ರ್ ಮೆಂಟ್ ಅನುನ್ ಮುಚುಚ್ವಾಗ, ೕಟ್
ಗಳು ಅಥವಾ ಚಾಲಕನ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಕಲ್ ನಿಮಮ್ ಕೈಗ ಗೆ
ಚುಚಚ್ದಂತೆ ಅಥವಾ ದೇಹಕೆಕ್ ಹೊಡೆದುಕೊಳಳ್ದಂತೆ
ಜಾಗರ್ತೆವ .
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ಸನ್ ವೈಸರ್

ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಲೈಟ್

ಉದಾಹರಣೆ

ಉದಾಹರಣೆ

ಅಕಸ್ಸರಿ ಸಾಕೆಟ್

(3) (1) (2)

ಉದಾಹರಣೆ
77PH004

ಸನ್ ವೈಸರ್ ವಾಹನದ ಚಾಲಕನ ಬದಿಯ ಲ್ ಲಭಯ್ ದೆ. ಸನ್
ವೈಸರ್ ಅನುನ್ ಕೆಳಗೆ ಎಳೆದು ಂಡ್ ೕಲ್ಡ್ ನಿಂದ ಬರುವ
ಬೆಳಕಿನ ತೀವರ್ತೆಯಿಂದ ತಪಿಪ್ ಕೊಳಳ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ
ಅವುಗಳ ಹುಕ್ ತೆಗೆಯಬಹುದು ಮತುತ್ ಸೈಡ್ ಂಡೋದಿಂದ
ಬರುವ ಕಿರಣಗಳನುನ್ ತಡೆಯಲು ಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು.

ಸೂಚನೆ
ಸನ್ ವೈಸರ್ ಹುಕ್ ತೆಗೆಯುವುದು ಮತುತ್ ಹುಕ್
ಮಾಡುವಾಗ, ಚಿತರ್ದ ಲ್ ತೋರಿ ರುವಂತೆ ಸನ್ ವೈಸರ್ ನ
ಬದಿಯನುನ್ ಡಿದಿರುವುದನುನ್ ಖಾತರಿಪಡಿ . ಇಲಲ್ದಿದದ್ ಲ್
ಸನ್ ವೈಸರ್ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.

77PH074

ಈ ಲೈಟ್ ವ್ಚ್ ಗೆ ಎರಡು
ಷನ್ ಗ ವೆ. ಈ
ಗಳನುನ್ ನಾಬ್ (3) ಬಳ ಆರಿಸಬಹುದು. ಎರಡು
ಗಳ ಕೆಲಸಗಳೆಂದರೆ:

ಆನ್ (1)

ಲೈಟ್ ಬರುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಉ ಯುತತ್ದೆ ಆನ್.

ಆಫ್ (2)

ಲೈಟ್ ಉ ದುಕೊಳುಳ್ತತ್ದೆ ಆಫ್.

ಷನ್
ಷನ್

77PH044

ಇಗಿನ್ಷನ್ ವ್ಚ್ “ACC” (ಎ. . ) ಅಥವಾ “ON” (ಆನ್)
ಷನ್ ನ ಲ್ರುವಾಗ ಅಕಸ್ ಸರಿ ಸಾಕೆಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತತ್ದೆ.
ಈ ಸಾಕೆಟ್ ಅನುನ್ ದುಯ್ತ್ ಅಕೆಸ್ಸರಿಗ ಗೆ 12
ೕಲ್ಟ್ / 120
ವಾಟ್ ಪವರ್ ಕೊಡಲು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೂಚನೆ
ಅಸಮಪರ್ಕ ಇಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್ ಅಕೆಸ್ಸರಿಗಳು ನಿಮಮ್ ವಾಹನದ
ಇಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್ ಸಟ್ಂಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು
ಬಳಸುವ ಯಾವುದೇ ಇಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್ ಅಕಸ್ಸರಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯ
ಸಾಕೆಟ್ ಗೆ ಪಲ್ಗ್ ಮಾಡಲು ನಾಯ್ಸಗೊ ರುವುದನುನ್
ಖಚಿತಪಡಿ .
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ಗಲ್ವ್ ಬಾಕ್ಸ್

ಸಂಗರ್ಹ ಸಥ್ಳ

ಇನ್ ಸುಟ್ರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಯ್ನೆಲ್ ಪಾಕೆಟ್ (1)/(2) / ಇನ್
ಸುಟ್ರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಯ್ನೆಲ್ ಟೆರ್ೕ (2)/(3) / ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯ್ಕೆಟ್
(4)

ಉದಾಹರಣೆ

(1)

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯ ಲ್ದಾದ್ಗ ಪಾಕೆಟ್ / ಟೆರ್ೕನಿಂದ
ಬೀಳಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ವಸುತ್ಗಳನುನ್ ಇಡಬೇಡಿ.
ಮುಂಜಾಗರ್ತಾ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು ಫಲವಾದ ಲ್
ಪೆಡಲ್ ಗಳ ನಡುವೆ ವಸುತ್ ಬಂದು ವಾಹನದ ನಿಯಂತರ್ಣ
ತಪಿಪ್ ಹೋಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಪಘಾತ ಸಂಭ ಸಬಹುದು.

(2)

ಉದಾಹರಣೆ
77PH045

ಗಲ್ವ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆರೆಯಲು ನಾಬ್ ಅನುನ್ ಬಲದಿಂದ ಎಡಕೆಕ್
ತಿರುಗಿ . ಅದನುನ್ ಮುಚಚ್ಲು ಡ್ ಅನುನ್ ಲಾಯ್ಚ್ ಭದರ್ವಾಗಿ
ಕೂರುವವರೆಗೆ ದೂಡಿ. ಗಲ್ವ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಕೀಯನುನ್
ನಾಬ್ ಗೆ ತೂರಿ ಮತುತ್ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕೆಕ್ ತಿರುಗಿ . ಗಲ್ವ್
ಬಾಕ್ಸ್ ಅನಾಲ್ಕ್ ಮಾಡಲು, ಕೀಯನುನ್ ನಾಬ್ ಗೆ ತೂರಿ
ಬಲದಿಂದ ಎಡಕೆಕ್ ತಿರುಗಿ .

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಗಲ್ವ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ ತೆರೆದಿರುವಂತೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಬೇಡಿ.
ಅಪಘಾತ ನಡೆದ ಲ್ ಇದು ಗಾಯಗಳನುನ್ ಮಾಡಬಹುದು.

(3)
(4)
77PH104

(1) ಇನ್ ಸುಟ್ರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಯ್ನೆಲ್
(2) ಇನ್ ಸುಟ್ರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಯ್ನೆಲ್
ಇನ್ ಸುಟ್ರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಯ್ನೆಲ್
(3) ಇನ್ ಸುಟ್ರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಯ್ನೆಲ್
(4) ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯ್ಕೆಟ್

ಪಾಕೆಟ್ (ಚಾಲಕನ ಬದಿ)
ಟೆರ್ೕ (ಕೇಂದರ್) /
ಪಾಕೆಟ್ (ಕೇಂದರ್)
(ಪರ್ಯಾಣಿಕರ ಬದಿ)
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ಏರ್ ವೆಂಟ್

ಫೆರ್ೕಮ್ ಹುಕ್
ಉದಾಹರಣೆ

ರಸೆತ್ ಅಥವಾ ಹೆದಾದ್ರಿಯ ಲ್ ವಾಹನವನುನ್ ಎಳೆದೊಯಯ್ಲು
“ತುತುರ್ ಸೇವೆ” ಭಾಗದ ಲ್ “ಎಳೆದೊಯುಯ್ವುದು”
ಸೂಚನೆಯನುನ್ ಪಾ .

ಫರ್ಂಟ್

ಎಚಚ್ರಿಕೆ

ಉದಾಹರಣೆ

ಫೆರ್ೕಮ್ ಹುಕ್ ಅನುನ್ ಮತೊತ್ಂದು ವಾಹನವನುನ್
ಎಳೆದೊಯಯ್ಲು ರಸೆತ್ ಅಥವಾ ಹೆದಾದ್ರಿಯ ಲ್ ನಿಮಮ್ ವಾಹನ
ಎಳೆದೊಯಯ್ಲು ಬಳಸಬೇಡಿ.
ಹುಕ್ (1) ಅನುನ್ ತುತುರ್ ಪರಿ ಥ್ತಿಯ ಲ್ ಬಳಸಲು ಮಾತರ್
ನಾಯ್ಸಗೊ ಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಮ್ ವಾಹನ ಅಥವಾ
ಮತೊತ್ಂದು ವಾಹನ ಆಳವಾದ ಕೆಸರು ಅಥವಾ ಮದ ಲ್
ಮುಳುಗಿದದ್ಂತಹ ಸಂದಭರ್.

(2)
(1)

ಸೂಚನೆ

77PM502

ಫೆರ್ೕಮ್ ಹುಕ್ (1) ಅನುನ್ ನೀವು ಬಳಸುವಾಗ, ಹುಕ್ ಗೆ
ಆಘಾತ ಕೊಡಬಹುದಾದ ರೀತಿಯ ಲ್ ವಾಹನ
ಚಲಾಯಿಸಬೇಡಿ. ಅಂತಹ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಯಿಂದ ಹುಕ್ ಗೆ
ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ವಾಹನದ ಬಾಡಿಗೆ
ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.

ಏರ್ ವೆಂಟ್ ಗಳು ವಾಹನದ ಚಾಲಕನ ಬದಿ ಮತುತ್
ಪರ್ಯಾಣಿಕರ ಬದಿಯ ಲ್ದೆ. ಏರ್ ವೆಂಟ್ ತೆರೆಯುವುದು ಮತುತ್
ಮುಚಚ್ಲು, ನಾಬ್ (1) ಅನುನ್ ನೇರವಾಗಿ ಚ
ಫಾಲ್ಯ್ಪ್ (2) ಅನುನ್
ತೆರೆಯಿರಿ ಮತುತ್ ಮುಚಿಚ್ರಿ. “ತೆರೆದಾಗ” ತಾಜಾ ಗಾ ಕಾಯ್ಬಿನ್
ಒಳಗೆ ಬರುತತ್ದೆ.

ಆಕ ಮ್ಕವಾಗಿ ವೇಗ ಏರಿಸಬೇಡಿ.

(1)
77PH035

ಫೆರ್ೕಮ್ ಹುಕ್ (1) ಅನುನ್ ತುತುರ್ ಸನಿನ್ವೇಶಗಳು ಮತುತ್ ಸಾಗಾಟ
ಉದೆದ್ೕಶಗ ಗಾಗಿ ವಾಹನದ ಫರ್ಂಟ್ ನ ಲ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
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ಅ ಸ್ಟ್ ಗಿರ್ಪ್
(1)

ಉದಾಹರಣೆ

77PM501

ಅ ಸ್ಟ್ ಗಿರ್ಪ್ ಗಳು (1) ವಾಹನದ ಚಾಲಕನ ಬದಿ ಮತುತ್
ಪರ್ಯಾಣಿಕರ ಬದಿಯ ಲ್ದೆ. ಅ ಸ್ಟ್ ಗಿರ್ಪ್ ಗಳನುನ್ ಚಾಲಕ /
ಪರ್ಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಾಹನದಿಂದ ಒಳಗೆ ಬರಲು ಮತುತ್ ಹೊರಗೆ
ಹೋಗಲು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
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ವಾಹನಕೆಕ್ ಭಾರ ತುಂಬುವುದು ಮತುತ್ ಎಳೆದೊಯುಯ್ವುದು
ವಾಹನಕೆಕ್ ಭಾರ ತುಂಬುವುದು .....................................................................6-1
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ವಾಹನ ಲೋಡಿಂಗ್

ನಿಮಮ್ ವಾಹನವನುನ್ ನಿದಿರ್ಷಟ್ ತೂಕದ ಸಾಮಥಯ್ರ್ಗ ಗಾಗಿ
ನಾಯ್ಸಗೊ ಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮಮ್ ವಾಹನದ ತೂಕದ
ಸಾಮಥಯ್ರ್ಗಳನುನ್ ಒಟುಟ್ ವಾಹನ ತೂಕ (ಜಿ ಡಬುಲ್ಯ್ಆರ್) ಮತುತ್
ಅವಕಾಶ ರುವ ಗರಿಷಠ್ ಆಕಸ್ಲ್ ತೂಕ ರೇಟಿಂಗ್ ನಿಂದ
(ಪಿಎಡಬುಲ್ಯ್, ಫರ್ಂಟ್ ಮತುತ್ ರೇರ್) ಸೂಚಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ
ಜಿ ಡಬುಲ್ಯ್ಆರ್ ಮತುತ್ ಪಿಎಡಬುಲ್ಯ್ (ಫರ್ಂಟ್ ಮತುತ್ ರೇರ್) ಗಳನುನ್
ನಿದಿರ್ಷಟ್ತೆಗಳ ಭಾಗದ ಲ್ ಪಟಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಜಿ ಡಬುಲ್ಯ್ಆರ್ - ಪೂಣರ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿರುವ ವಾಹನದ ಗರಿಷಠ್
ಅವಕಾಶ ರುವ ಒಟುಟ್ ತೂಕ (ಎಲಾಲ್ ಪರ್ಯಾಣಿಕರು ಸೇರಿ,
ಅಕಸ್ಸರಿಗಳು ಮತುತ್ ಸರಕು ಮತುತ್ ಟೆ ಲರ್
ಎಳೆದೊಯುಯ್ವುದಾದ ಲ್ ಟೆ ಲರ್ ಮುಂಬದಿ ತೂಕ).
ಪಿಎಡಬುಲ್ಯ್ - (ಫರ್ಂಟ್ ಮತುತ್ ರೇರ್) ಗರಿಷಠ್ ಅವಕಾಶ ರುವ
ತೂಕ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಆಕಸ್ಲ್ ಮೇಲೆ.
ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವ ವಾಹನದ ವಾಸತ್ ಕ ತೂಕ ಮತುತ್ ಫರ್ಂಟ್
ಮತುತ್ ರೇರ್ ಆಕಸ್ಲ್ ಗಳ ವಾಸತ್ ಕ ಲೋಡ್ ಗಳನುನ್
ವಾಹನವನುನ್ ತೂಕ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವೇ
ನಿಧರ್ರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ತೂಕಗಳನುನ್ ಜಿ ಡಬುಲ್ಯ್ಆರ್ ಮತುತ್
ಪಿಎಡಬುಲ್ಯ್ ಗೆ (ಫರ್ಂಟ್ ಮತುತ್ ರೇರ್) ಹೋ . ಒಟುಟ್ ವಾಹನದ
ತೂಕ ಅಥವಾ ಪರ್ತೀ ಆಕಸ್ಲ್ ನ ಲೋಡ್ ಈ ರೇಟಿಂಗ್ ಗಳನುನ್
ಮೀರಿದ ಲ್, ನೀವು ಲೋಡ್ ಅನುನ್ ರೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ
ಸಾಮಥಯ್ರ್ಕೆಕ್ ಇ ಸಲು ಸಾಕಷುಟ್ ತೂಕವನುನ್ ಕಳಚಬೇಕು.

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ನಿಮಮ್ ವಾಹನವನುನ್ ಎಂದಿಗೂ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಒಟುಟ್ ವಾಹನ ತೂಕ (ವಾಹನದ ತೂಕಗಳ
ತತ್, ಎಲಾಲ್
ಪರ್ಯಾಣಿಕರು, ಅಕಸ್ಸರಿಗಳು ಮತುತ್ ಕಾಗೋರ್ ಮತುತ್
ಎಳೆದೊಯುಯ್ವುದಾದ ಲ್ ಟೆ ಲರ್ ಮುಂಬದಿ ತೂಕ) ಒಟುಟ್
ವಾಹನದ ತೂಕ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನುನ್ ಮೀರಬಾರದು.
(ಜಿ ಡಬುಲ್ಯ್ಆರ್) ಅಲಲ್ದೆ, ಫರ್ಂಟ್ ಅಥವಾ ರೇರ್ ಆಕಸ್ಲ್
ಮೇಲೆ ತೂಕವು ಅವಕಾಶ ರುವ ಗರಿಷಠ್ ಆಕಸ್ಲ್ ತೂಕ
(ಪಿಎಡಬುಲ್ಯ್) ಮಿತಿಯನುನ್ ಮೀರುವಂತೆ ಲೋಡ್ ಅನುನ್
ಯಾವತೂತ್ ತುಂಬಬೇಡಿ.

ಟೆ ಲರ್ ಎಳೆದೊಯುಯ್ವುದು

ನಿಮಮ್ ವಾಹನವು ಮೂಲತಃ ಒಬಬ್ ಚಾಲಕ, ಒಬಬ್ ಪರ್ಯಾಣಿಕ
ಮತುತ್ ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಪರ್ಮಾಣದ ಸರಕನುನ್ ಕೊಂಡೊಯಯ್ಲು
ನಾಯ್ಸಗೊಂಡಿತುತ್. ಯಾವುದೇ ಟೆ ಲರ್ ಎಳೆದೊಯಯ್ಲು ಅಲಲ್.
ಟೆ ಲರ್ ಎಳೆಯಲು ನಿಮಮ್ ವಾಹನ ಬಳಸುವುದನುನ್ ಮಾರುತಿ
ಸುಜುಕಿ ಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲಲ್. ಟೆ ಲರ್ ಎಳೆಯುವುದು
ನಿಭಾಯಿಸುವುದು, ಬಾ ಕೆ ಮತುತ್ ಇಂಧನ ಸಾಮಥಯ್ರ್ದ ಮೇಲೆ
ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಸರಕನುನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿ ಇಡಿ. ನಿಮಮ್
ವಾಹನಕೆಕ್ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯನುನ್ ತಪಿಪ್ಸಲು, ವಾಹನ
ಆಕ ಮ್ಕವಾಗಿ ಚ ಸುತತ್ದೆ ಎಂದಾದ ಲ್ ಸರಕನುನ್
ಯಾವಾಗಲೂ ಭದರ್ವಾಗಿಡಿ. ಭಾರವಾದ ವಸುತ್ಗಳನುನ್
ಲ್ೕರ್ ಮೇ ಡಿ ಮತುತ್ ಸರಕು ಪರ್ದೇಶದಿಂದ ಎಷುಟ್ ಮುಂದೆ
ಸಾಧಯ್ ೕ ಅಷುಟ್ ಮುಂದಿಡಿ. ಸರಕನುನ್ ೕಟ್ ಂಬದಿಗಿಂತ
ಎತತ್ರದ ಲ್ ಯಾವತೂತ್ ಇಡಬೇಡಿ.
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ತಪಾಸಣೆ ಮತುತ್ ನಿವರ್ಹಣೆ
ಉದಾಹರಣೆ

ಎಚಚ್ರಿಕೆ

77PM07008

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಅಪಘಾತದ ಗಾಯವನುನ್ ತಪಿಪ್ಸಲು ನಿಮಮ್ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆ ವ ಸಬೇಕು. ಇ ಲ್
ನೀವು ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು
ಮುಂಜಾಗರ್ತೆಗಳು ಇ ಲ್ವೆ:
∙ ಗಾಯ್ರೇಜ್ ಗಳ ಲ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಮುಚಿಚ್ದ ಜಾಗಗಳ ಲ್
ಇಂಜಿನ್ ಅನುನ್ ಚಾಲನೆಯ ಥ್ತಿಯ ಲ್ ಇಡಬೇಡಿ.
∙ ಇಂಜಿನ್ ಚಾಲನೆಯ ಥ್ತಿಯ ಲ್ದಾದ್ಗ, ಕೈಗಳು, ಬಟೆಟ್,
ಸಾಧನಗಳು ಮತುತ್ ಇತರ ವಸುತ್ಗಳನುನ್ ಫಾಯ್ನ್ ಮತುತ್
ಡೆ ವ್ ಬೆಲ್ಟ್ ನಿಂದ ದೂರ ಡಿ. ಫಾಯ್ನ್ ಚ ಸದೆ
ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಎಚಚ್ರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅದು
ಸವ್ಯಂಚಾ ತವಾಗಿಯೇ ಆನ್ ಆಗುತತ್ದೆ.
(ಮುಂದುವರಿದಿದೆ)

(ಮುಂದುವರಿದಿದೆ)
∙ ಇಂಜಿನ್ ಚಾಲನೆಯ ಲ್ದಾದ್ಗ ಸ ರ್ಸ್ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವುದು ಅಗತಯ್ವೆನಿ ದಾಗ, ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಬೆರ್ೕಕ್
ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತುತ್ ಟಾರ್ನ್ಸ್ ಮಿಶನ್
ನೂಯ್ಟರ್ಲ್ ನ ಲ್ದೆ ಎನುನ್ವುದನುನ್ ಖಚಿತಪಡಿ .
∙ ಇಂಜಿನ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನ್
ಚಾಲನೆಯ ಥ್ತಿಯ ಲ್ ಇಗಿನ್ಷನ್ ವೈರ್ ಗಳು ಅಥವಾ
ಇತರ ಇಗಿನ್ಷನ್ ಸಟ್ಂ ಭಾಗಗಳನುನ್ ಸಪ್ ರ್ಸಬೇಡಿ.
ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇಲೆಕಿಟ್ರ್ಕ್ ಶಾಕ್ ತಗಲುವ
ಸಾಧಯ್ತೆಯಿದೆ.
∙ ಬಿ ಯಾದ ಇಂಜಿನ್, ಎಕಾಸ್ಸ್ಟ್ ಮಾಯ್ನಿ ೕಲ್ಡ್ ಮತುತ್
ಪೈಪ್ ಗಳು, ಮಫರ್, ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಮತುತ್ ವಾಟರ್
ಹೋಸ್ ಗಳನುನ್ ಸಪ್ ರ್ಸದೆ ಇರುವಂತೆ ಜಾಗರೂಕತೆ
ವ .
∙ ಹೊಗೆ, ಕಿಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಜಾವ್ಲೆಗಳನುನ್ ಇಂಧನ ಅಥವಾ
ಬಾಯ್ಟರಿಯ ಅಕಕ್ಪಕಕ್ದ ಲ್ ಇಡಬೇಡಿ. ದಹಯ್ ವಸುತ್ಗ ವೆ.
∙ ನಿಮಮ್ ವಾಹನದ ಲ್ ಕೊಡಲಾಗಿರುವ ೕಟೇರ್ಬಲ್
ಜಾಯ್ಕ್ ಸ ೕಟ್ರ್ ನ ಲ್ರುವ ವಾಹನದ ಅಡಿಯ ಲ್
ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ತೂರಬೇಡಿ.
∙ ಪಾ ಟಿವ್ ಮತುತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಾಯ್ಟರಿ ಟಮಿರ್ನಲ್ ಗಳ
ನಡುವೆ ಆಕ ಮ್ಕ ಶಾಟ್ರ್ ಸಕೂಯ್ರ್ಟ್ ಗಳಾಗದಂತೆ
ಎಚಚ್ರವ .
∙ ಬಳ ದ ಆಯಿಲ್, ಕೂಲಂಟ್ ಮತುತ್ ಇತರ ಫೂಲ್ಯಿಡ್
ಗಳನುನ್ ಮಕಕ್ಳು ಮತುತ್ ಸಾಕು ಪಾರ್ಣಿಗ ಂದ ದೂರ ಡಿ.
ಬಳ ದ ಫೂಲ್ಯಿಡ್ ಗಳನುನ್ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಲೇವಾರಿ
ಮಾಡಿ; ಅವುಗಳನುನ್ ಎಂದಿಗೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ, ಚರಂಡಿ
ಇತಾಯ್ದಿಯ ಲ್ ಸುರಿಯಬೇಡಿ.

ನಿವರ್ಹಣಾ ವೇಳಾಪಟಿಟ್

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ನಿಮಮ್ ವಾಹನಕೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಿತಯ್ದ
ನಿವರ್ಹಣೆಯ ಸಮಯದ ವರಗ ವೆ. ಈ ಪಟಿಟ್ಯು
ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಳು ಮತುತ್ ತಿಂಗಳುಗಳ ಲ್ ಯಾವಾಗ
ತಪಾಸಣೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಲುಬಿರ್ಕೇಶನ್ ಮತುತ್ ಇತರ ಸ ರ್ಸ್
ಗಳನುನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನುನ್ವ ವರಗ ವೆ.

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ನಿಮಮ್ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಮ ರ್ಯಲ್ ವಕ್ರ್
ಶಾಪ್ ನಿಮಮ್ ವಾಹನಕೆಕ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕೆಲಸವನುನ್ ಮಾಡಬೇಕು
ಎಂದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಫಾರಸು ಮಾಡುತತ್ದೆ.

ಸೂಚನೆ
ನಿಮಮ್ ವಾಹನದ ಭಾಗಗಳನುನ್ ಬದ ಸುವುದು
ಅಗತಯ್ವಾದಾಗ, ಮಾರುತಿ ಮಾನಯ್ತೆ ಹೊಂದಿದ ಬದ
ಭಾಗಗಳನುನ್ ಅಥವಾ ಅದಕೆಕ್ ಸಮನಾದುವನೆನ್ೕ ಬಳ .
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ತಪಾಸಣೆ ಮತುತ್ ನಿವರ್ಹಣೆ

ಕಾಲ ಕಾಲದ ನಿವರ್ಹಣಾ ವೇಳಾಪಟಿಟ್
“C”:
“R”:
“I”:

“L”:
“T”:
“O”:

ಸವ್ಚಛ್
ಬದ
ಅಥವಾ ಪರಿವತಿರ್
ತಪಾಸಣೆ, ಸವ್ಚಛ್, ಹೊಂದಿಕೆ, ಲುಬಿರ್ಕೇಟ್ ಅಥವಾ
ಅಗತಯ್ ದದ್ಂತೆ ಬದ ಸುವುದು
ಲುಬಿರ್ಕೇಟ್
ನಿದಿರ್ಷಟ್ಪಡಿ ದ ಟಾಕ್ರ್ ಗೆ ಬಿಗಿಮಾಡಿ
ತಿರುಗಿ

ಸೂಚನೆ:
ಈ ಷಯಗಳ ಪಟಿಟ್ಯು 90,000 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜಿಗೆ
ನಿಗದಿಪಡಿ ರುವ ಸ ರ್ಸ್ ಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿರುತತ್ದೆ. 90,000
ಕಿಮೀ ನಂತರ, ಕರ್ಮವಾಗಿ ಅದೇ ಸಮಯದ ಕಾಲಾವಧಿಗಳ ಲ್
ಅದೇ ಸ ರ್ಸ್ ಗಳನುನ್ಮಾಡಿ.
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ತಪಾಸಣೆ ಮತುತ್ ನಿವರ್ಹಣೆ
ಕಾಲಾವಧಿ: ಈ ಕಾಲಾವಧಿಯನುನ್ ಓಡೋಮೀಟರ್ ನ ಲ್ ನಿಧರ್ರಿಸಬೇಕು,
ಅಥವಾ ತಿಂಗಳುಗಳು, ಯಾವುದು
ದಲು ಬರುತತ್ದೋ ಅದು.

ಸವ್ತಂತರ್ ತಪಾಸಣೆ
5

10

ನೀರಿನ ಪಂಪ್ ಡೆ ವ್, ಆಲಟ್ನೇರ್ಟರ್ ಬೆಲ್ಟ್ (ಟೆನಷ್ನ್, ಸವೆತ)

–

–

1-3.

ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಮತುತ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಫಿಲಟ್ರ್

-

1-5.

ಇಂಜಿನ್

1-7.

ವಾಲ್ವ್ ಕಿಲ್ಯರೆನ್ಸ್

ಇಂಜಿನ್
1-1.

1-2.
1-4.
1-6.

ತಿಂಗಳುಗಳು

ಕೂ ಂಗ್

ೕಲ್ಡ್ ಫಿಕಿಸ್ಂಗ್ (ಸಡಿಲ, ಹಾನಿ)

1-10.

ಎಕಾಸ್ಸ್ಟ್ ಗಾಯ್ಸ್ ರಿಸಕುಯ್ರ್ಲೇಶನ್ ವಾಲ್ವ್

ಇಗಿನ್ಷನ್

2-1.

2-2.

ಫೂಯ್ಯೆಲ್

ಪಾ ಟಿವ್ ಕಾರ್ಂಕ್ ಕೇಸ್ ವೆಂಟಿಲೇಶನ್ ವಯ್ವಸೆಥ್

ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಬೈ ಫೂಯ್ಯೆಲ್

ಇಗಿನ್ಷನ್ ವೈರ್ (ಹಾನಿ,

ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಬೈ ಫೂಯ್ಯೆಲ್

ರೂಪತೆ)

ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಬೈ ಫೂಯ್ಯೆಲ್

3-1.

ಏರ್ ಕಿಲ್ೕನರ್ ಫಿಲಟ್ರ್ ಎ ಮೆಂಟ್

3-2.

ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಟಾಯ್ಂಕ್ ಕಾಯ್ಪ್, ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮತುತ್ ಕನೆಕಷ್ನ್ ಗಳು (ಸೋರಿಕೆ ಮತುತ್ ಹಾನಿ)

3-3.

3-4.
3-5.

3-6.
3-7.

3-8.

–

R

R

R

R

-

T

T

T

–

–

–

I

I

ಸಟ್ಂ (ಶಬದ್, ಸೋರಿಕೆ ಅಥವಾ ಧೋಷಪೂಣರ್)

ಸಾಪ್ಕ್ರ್ ಪಲ್ಗ್

–

l

ಂಡರ್ ಹೆಡ್ ಕವರ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಗಳು (ಸಡಿಲ, ಹಾನಿ)

ಎಕಾಸ್ಸ್ಟ್

30

l

ಸಟ್ಂ ಹೋಸ್ ಗಳು ಮತುತ್ ಕನೆಕಷ್ನ್ ಗಳು (ಸೋರಿಕೆ ಮತುತ್ ಹಾನಿ)

ಇಂಜಿನ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಮತುತ್ ಮಾಯ್ನಿ

20

2

ಇಂಜಿನ್ ಕೂಲಂಟ್ (ಮಟಟ್, ಸೋರಿಕೆ)

1-8.

1-9.

ಕಿಮೀ (x1000)

ಪೇವ್ಡ್ – ರಸೆತ್

ದೂಳು ತುಂಬಿದ

ಥ್ತಿ

4

l
l

I

l

–

–

–

l

–
–

–

–
l

ಡೀಸೆಲ್
ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಬೈ ಫೂಯ್ಯೆಲ್

I

I

.ಎನ್.ಜಿ. ಲೋ ಪೆರ್ಷರ್ ಫಿಲಟ್ರ್ ಕಾಟಿರ್ರ್ಡ್ಜ್ ಹಾಗೂ ಒ-ರಿಂಗ್

ಬೈ ಫೂಯ್ಯೆಲ್
ಬೈ ಫೂಯ್ಯೆಲ್

–

.ಎನ್.ಜಿ. ಫಿಲಲ್ರ್ ರಿಸೆಪಟ್ಕಲ್ ಒ-ರಿಂಗ್

ಬೈ ಫೂಯ್ಯೆಲ್
ಬೈ ಫೂಯ್ಯೆಲ್

.ಎನ್.ಜಿ. ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಲೈನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ (ಗಾಯ್ಸ್
.ಎನ್.ಜಿ.

ಂಡರ್

ೕಕ್

ೕಕೇಜ್)

–
l

I

12

l
l

–

–

C

l

–

R

16

l

l
l

ಸಕಾರ್ರ ಅನು

–

–

I

I

I

R

I

I

–

R

80

90

R

–

R

R

R

T

T

T

T

I

–

–

–

R

R

T

T

–

–

I

–

–
l

I

R
l

I

l
l

I

l

–

I

–

–

–

C

–

I

l

R

l

I

R

I

I

–

70

–

l

20

60

28

I

–

50

24

R

I

l
l

40

ಪರ್ತೀ 2,500 ಕಿಮೀ ಸವ್ಚಛ್ ಪರ್ತೀ 40,000 ಕಿಮೀ ಬದ
–

ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಫಿಲಟ್ರ್ (ಸೋರಿಕೆ)

8

ಪರ್ತೀ 5,000 ಕಿಮೀ ಸವ್ಚಛ್ ಪರ್ತೀ 40,000 ಕಿಮೀ ಬದ
l

ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಫಿಲಟ್ರ್ ಮತುತ್ ನೀರು ಬ ಯುವುದು

ಕಾಲ ಕಾಲದ ನಿವರ್ಹಣಾ ವೆಚಚ್

R
R

–

–
l

I

l

R

–

–
l

32

R
l

I

36

l
l

I

I

l

–

–

C

l

–

l

R

–

l

ಥ್ತಿಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿದದ್ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ ಬೇಗನೇ ಬದ ಸಬೇಕು.
–

–

–

I

I

I

R

I

I

I
–

R

l

–

R

I

I

R

I

I

–

R

ೕದಿ ದ ಟೆ ಟ್ಂಗ್ ಏಜೆನಿಸ್ಯಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಪರೀ ೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪರ್ತಿ 3 ವಷರ್ಗಳು

ಪರ್ತಿ 4 ವಷರ್ಗಳು ಅಥವಾ 300,000 ಕಿ.ಮೀ ಪೈಕಿ ಯಾವುದು ಬೇಗ

I
I

–

ೕ ಆಗ ಬದ
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ತಪಾಸಣೆ ಮತುತ್ ನಿವರ್ಹಣೆ
ಕಾಲಾವಧಿ: ಈ ಕಾಲಾವಧಿಯನುನ್ ಓಡೋಮೀಟರ್ ನ ಲ್ ನಿಧರ್ರಿಸಬೇಕು,
ಅಥವಾ ತಿಂಗಳುಗಳು, ಯಾುದು
ದಲು ಬರುತತ್ದೋ ಅದು.

4-1.

ಕಲ್ಚ್ ಪೆಡಲ್ (ಪೆಲ್ೕ)

4-3.

ಗೇರ್ ಫಟ್ರ್ ಕೇಬಲ್ ಗಳು

4-4.
4-5.
4-6.

ಬೆರ್ೕಕ್
5-1.

ಕಲ್ಚ್

ಲ್ಪಿಪ್ಂಗ್ (ಎಳೆದೊಯುಯ್ವುದು ಅಥವಾ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಹಾನಿ)

ಮಾಯ್ನುವಲ್ ಟಾರ್ನ್ಸ್ ಮಿಶನ್ ಆಯಿಲ್ (ಮಟಟ್, ಸೋರಿಕೆ)
ರೇರ್ ಡಿಫರೆನಿಷ್ಯಲ್ ಆಯಿಲ್ (ಮಟಟ್, ಸೋರಿಕೆ)
ರ್ಪೆಲಲ್ರ್ ಶಾಫ್ಟ್/ ಯುನಿವಸರ್ಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ (ಸಡಿಲ, ಹಾನಿ)
ಬೆರ್ೕಕ್ ಫೂಲ್ಯಿಡ್ (ಮಟಟ್, ಸೋರಿಕೆ)

5-2.

ಬೆರ್ೕಕ್ ಪೆಡಲ್ (ಪೆಡಲ್ - ಫರ್ಂಟ್ ಪಾಯ್ನಲ್ ಕಿಲ್ಯರೆನ್ಸ್)

5-4.

ಬೆರ್ೕಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮತುತ್ ಪಾಯ್ಡ್ (ಸವೆತ)

5-6.

ಮಾಸಟ್ರ್
ಂಡರ್,
ೕಲ್ ಹಾನಿ)

5-3.
5-5.

5-7.

ೕಲ್

ಕಿಮೀ (x1000)
ತಿಂಗಳುಗಳು

ಕಲ್ಚ್ ಮತುತ್ ಟಾರ್ನ್ಸ್ ಮಿಶನ್
4-2.

ಸವ್ತಂತರ್ ತಪಾಸಣೆ

ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಬೆರ್ೕಕ್

ವರ್ ಮತುತ್ ಕೇಬಲ್ (ಪೆಲ್ೕ, ಹಾನಿ)

ಬೆರ್ೕಕ್ ಡರ್ಮ್ ಮತುತ್ ಶೂಗಳು (ಸವೆತ)
ೕಲ್

ಂಡರ್ ಮತುತ್ ಕಾಯ್ ಪರ್ ಪಿಸಟ್ನ್ (ಫೂಲ್ಯಿಡ್ ಸೋರಿಕೆ, ಬೂಟ್ /

ಬೆರ್ೕಕ್ ಹೋಸ್ ಗಳು ಮತುತ್ ಪೈಪ್ ಗಳು (ಸೋರಿಕೆ, ಹಾನಿ)

6-1.

ಟೈರ್ ಗಳು (ಏರ್ ಪೆರ್ಶರ್, ಅಸಹಜ ಸವೆತ, ಬಿರುಕು ಮತುತ್ ರೊಟೇಶನ್)

6-3.

ಫರ್ಂಟ್/ ರೇರ್

6-2.

ೕಲ್ಸ್ (ಹಾನಿ)

ಫರ್ಂಟ್/ ರೇರ್ ಸಸೆಪ್ನಷ್ನ್
7-1.

ೕಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ (ಸಡಿಲ, ಹಾನಿ)

ಫರ್ಂಟ್ ಸಸೆಪ್ನಷ್ನ್ ಸಟ್ರ್ಟ್ ಮತುತ್ ಶಾಕ್ ಅಬಾಸ್ಬರ್ರ್ (ಆಯಿಲ್ ಸೋರಿಕೆ, ಹಾನಿ)

7-2.

ಫರ್ಂಟ್ ಸಸೆಪ್ನಷ್ನ್ ಆಮ್ಸ್ರ್, ನಕಲ್ ಸ

7-4.

ರೇರ್ ಶಾಕ್ ಅಬಾಸ್ಬರ್ರ್ (ಆಯಿಲ್ ಸೋರಿಕೆ, ಹಾನಿ)

7-3.
7-5.

ರೇರ್

ೕಫ್

ಂಗ್ (ಹಾನಿ)

ೕಟ್ರ್ ಮತುತ್ ಟೆನಷ್ನ್ ರಾಡ್ ಗಳು (ಸಡಿಲ, ಹಾನಿ)

ಎಲಾಲ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಗಳು ಮತುತ್ ನಟುಟ್ಗಳು (ಸಡಿಲ)

5

2
l

I
l

10
4

l

I
l

20
8

l

I
l

ಕಾಲ ಕಾಲದ ನಿವರ್ಹಣಾ ವೆಚಚ್
30
12

40
16

l

l

I

I

l

l

1,60,000 ಕಿಮೀ ಅಥವಾ 10 ವಷರ್ಗಳ ಲ್ ಯಾವುದು
I

I

I

I

80,000 ಕಿಮೀ ಅಥವಾ 4 ವಷರ್ಗಳ ಲ್ ಯಾವುದು
I

I
I

I

I

I

I

I

I&L

I&L

I

R

I

I

I

I

I

I

I

I

I

50

20
l

I
l

60

24
l

I
l

70

28
l

I
l

ದಲು ಬರುತತ್ದೋ ಅದರ ಲ್ ಬದ
I

I

I

ದಲು ಬರುತತ್ದೋ ಅದರ ಲ್ ಬದ
I

I

I

80
32
l

90
36
l

I

I

I

I

l

I

l

I

I&L

I&L

I&L

I&L

I&L

I&L

I&L

I

R

I

R

I

R

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

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I&O

I&O

I&O

I&O

I&O

I&O

I&O

I&O

I&O

I&O

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

I

T

T

T

T

T

T

T

T

I

I
I

T

I

I

I

T

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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ತಪಾಸಣೆ ಮತುತ್ ನಿವರ್ಹಣೆ
ಕಾಲಾವಧಿ: ಈ ಕಾಲಾವಧಿಯನುನ್ ಓಡೋಮೀಟರ್ ನ ಲ್ ನಿಧರ್ರಿಸಬೇಕು,
ಅಥವಾ ತಿಂಗಳುಗಳು, ಯಾವುದು
ದಲು ಬರುತತ್ದೋ ಅದು.
ಟ್ೕರಿಂಗ್

8-1.

8-2.

ಇಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್
9-1.

ಸವ್ತಂತರ್ ತಪಾಸಣೆ
ಕಿಮೀ (x1000)
ತಿಂಗಳುಗಳು

ಟ್ೕರಿಂಗ್

ೕಲ್ (ಪೆಲ್ೕ, ಸಡಿಲ)

ಟ್ೕರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ ರಾಡ್ ಗಳು ಮತುತ್ ಆಮ್ರ್ ಗಳು (ಸಡಿಲ, ಹಾನಿ, ಸವೆತ)

ಬಾಯ್ಟರಿ ಎಲೆಕೊಟ್ರ್ೕಲೈಟ್ (ಸಮತಟುಟ್, ಸೋರಿಕೆ)

5

2
I

I
I

9-2.

ಬಾಯ್ಟರಿ

ೕಲೆಟ್ೕಜ್

I

9-4.

ಲೈಟಿಂಗ್

ಸಟ್ಂ (ಆಪರೇಶನ್, ಸೆಟ್ೕನ್ಸ್, ಹಾನಿ)

I

9-6.

ಪರಿಕರ ಸಾಕೆಟ್ (ಆಪರೇಶನ್)

9-3.
9-5.

ಬಾಡಿ

10-1.

10-2.

ವೈರಿಂಗ್ ಹಾನೆರ್ಸ್ ಕನೆಕಷ್ನ್ (ಸಡಿಲ, ಹಾನಿ)
ಹಾನ್ರ್ (ಆಪರೇಶನ್)

ಎಲಾಲ್ ಚಾ

ಂಜ್ ಗಳು ಮತುತ್ ಲಾಕ್ ಗಳು (ಕಾಯರ್)

10-3.

ಕಾಗೋರ್ ಬೆಡ್ (ತಪಾಸಣೆ)

11-1.

ಬೆರ್ೕಕ್ಸ್, ಗೇರ್ ಫಿಟ್ಂಗ್ ಮತುತ್

ರಸೆತ್ ಪರೀ ೆ
11-2.

ಬಾಡಿ ಮತುತ್ ಚಾ

ಶಬದ್

I

I

ಬೋಲ್ಟ್ ಗಳು ಮತುತ್ ನಟುಟ್ಗಳು (ಬಿಗಿಯಾಗಿವೆ)

ಎಲಾಲ್ ಲಾಯ್ಚ್ ಗಳು,

I

ಪ್ೕಡೋಮೀಟರ್ ಆಪರೇಶನ್

I

10
4
I

I
I

I

I

I

I

I

T

20
8
I

I
I

I

I

I

I

I

T

ಕಾಲ ಕಾಲದ ನಿವರ್ಹಣಾ ವೆಚಚ್
30
12
I

I
I

I

I

I

I

I

T

40
16
I

50

20
I

60

24
I

70

28
I

80
32
I

90
36
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

T

I
I
I

T

I
I
I

T

I
I
I

T

I

I

I

I

I

I

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

I
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ತಪಾಸಣೆ ಮತುತ್ ನಿವರ್ಹಣೆ

ತಪಾಸಣೆ & ನಿವರ್ಹಣೆ ಕಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಗಾರ್ಹಕರೇ ನಡೆಸಬೇಕು
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಟಿಟ್ಯು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ತಪಾಸಣೆ ಮತುತ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕಾಯರ್ಗಳನುನ್ ತೋರಿಸುತತ್ದೆ.
ಈ ಪಟಿಟ್ಯು ನೀವು ತಪಾಸಣೆ, ಗಿರ್ೕ ಂಗ್, ಲುಬಿರ್ಕೇಶನ್ ಮತುತ್ ಇತರ ಸ ರ್ಸ್ ಗಳನುನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದೂ ತೋರಿಸುತತ್ದೆ.
ಫಿರ್ೕಕೆವ್ನಿಸ್

ಕರ್ಮ
ಸಂಖೆಯ್

ನಿತಯ್ವೂ

1

ಏರ್ ಪೆರ್ಶರ್, ಅಸಹಜವಾದ ಸವೆತ, ಮುರಿತಗಳು ಮತುತ್ ಹಾನಿಗೆ ಎಲಾಲ್ ಟೈರ್ ಗಳನುನ್ (ಸೆಪ್ೕರ್
ಮಾಡಿ.

2

ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಮಟಟ್ವನುನ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ. ಅಗತಯ್ ದದ್ ಲ್, ಮಾರುತಿ ಮಾನಯ್ತೆ ಹೊಂದಿದ ಡೀಸಲ್ ಆಯಿಲ್ ಟಾಪಪ್ ಮಾಡಿ.

ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್ 7-9

3

ಕೂಲಂಟ್ ರಿಸವಾರ್ಯರ್ ನ ಲ್ ಕೂಲಂಟ್ ಮಟಟ್ವನುನ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಮತುತ್ ಅಗತಯ್ ದದ್ ಲ್, ಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಮಾರುತಿ
ಜೆನೂಯ್ನ್ ಕೂಲಂಟ್ ಮತುತ್ 30/70 ಸೂಚಿತ ಅನುಪಾತದ ಲ್ ಡಿ ಟ್ಲ್ ಮಾಡಿದ ನೀರಿನ ಮಿಶರ್ಣವನುನ್ ಟಾಪಪ್ ಮಾಡಿ.

ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್ 7-13

4

ಟಾರ್ನ್ಸ್ ಮಿಶನ್ ಆಯಿಲ್ ಮಟಟ್ ಮತುತ್ ಡಿಫರೆನಿಷ್ಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ಮಟಟ್ವನುನ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ.

ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್ 7-13

5

ಬೆರ್ೕಕ್ ಫೂಲ್ಯಿಡ್ ಮಟಟ್ವನುನ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ಫೂಲ್ಯಿಡ್ ರಿಸವಾರ್ಯರ್ ನ ಲ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಮತುತ್ ಅಗತಯ್ ದದ್ ಲ್, ಮಾರುತಿ ಜೆನೂಯ್ನ್
ಬೆರ್ೕಕ್ ಫೂಲ್ಯಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಟಾಪಪ್ ಮಾಡಿ.

ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್ 7-18

6

ಇದಕಾಕ್ಗಿ ವಾಹನವನುನ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ
∙ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಸೋರಿಕೆ
∙ ಕೂಲಂಟ್ ಸೋರಿಕೆ
∙ ಬೆರ್ೕಕ್ ಫೂಲ್ಯಿಡ್ ಸೋರಿಕೆ

7

ಬಾಯ್ಟರಿ ಇಲೆಕೊಟ್ರ್ೕಲೈಟ್ ಮಟಟ್, ಟಮಿರ್ನಲ್ ಗಳು ಮತುತ್ ಬಾರ್ಕೆಟ್.

ವಾರಕೊಕ್ಮೆಮ್

8

ಆಪರೇಶನ್

∙
∙
∙
∙

ಉಲೆಲ್ೕಖ
ೕಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ) ತಪಾಸಣೆ

ಫರ್ಂಟ್ ಸಸೆಪ್ನಷ್ನ್ ಸಟ್ರ್ಟ್ ಸೋರಿಕೆ
ರೇರ್ ಶಾಕ್ ಅಬಾಸ್ಬರ್ರ್ ಸೋರಿಕೆ
ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಸೋರಿಕೆ
ಟಾರ್ನ್ಸ್ ಮಿಶನ್ ಆಯಿಲ್ ಮತುತ್ ಡಿಫರೆನಿಷ್ಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ಸೋರಿಕೆ.

ೕಲ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ನಟುಟ್ಗಳನುನ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಮತುತ್ ಅಗತಯ್ ದದ್ ಲ್ ಬಿಗಿಮಾಡಿ.

ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್ 7-21

ತಪಾಸಣೆ &
ನಿವರ್ಹಣೆ
ಭಾಗ
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್ 7-23
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್ 8-5

7-6

77PH0-74E

ತಪಾಸಣೆ ಮತುತ್ ನಿವರ್ಹಣೆ

ತಿಂಗ ಗೊಮೆಮ್

ಅಗತಯ್ ಬಿದಾದ್ಗಲೆಲಲ್

9

ಡೆ ವ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನುನ್ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಕೆಟುಟ್ ಹೋಗಿರುವುದು.

ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್ 7-8

10

ಸವ್ಚಛ್ ಏರ್ ಫಿಲಟ್ರ್ ಎ ಮೆಂಟ್.

ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್ 7-14

11

ಬಹು ಉದೆದ್ೕಶ ಗಿರ್ೕಸ್ ಬಳ

12

ಗಿರ್ೕಸ್ ಗನ್ ಬಳ

ಎಲಾಲ್ ಲಾಯ್ಚ್ ಗಳು,

ಂಜ್ ಗಳು ಮತುತ್ ಲಾಕ್ ಗ ಗೆ ಗಿರ್ೕಸ್ ಹಚಿಚ್.

ರ್ಪೆಲಲ್ರ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಯುನಿವಸರ್ಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಗಿರ್ೕಸ್ ಮಾಡಿ.

13

ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಫಿಲಟ್ರ್ ನ ಡೆ ನ್ ಸೂಕ್ರ್ವನುನ್ಸಡಿ

14

ಕಲ್ಚ್ ಪೆಡಲ್ ಪೆಲ್ೕ ತಪಾಸಣೆ.

15

ಇಂಜಿನ್ ಚಾಲನೆಯ ಲ್ದಾದ್ಗ ಬೆರ್ೕಕ್ ಪೆಡಲ್ ನಿಂದ
ಮಾಡಿ.

16

ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ಸೂಕತ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ.

ಮತುತ್ ನೀರು ಮತುತ್ ನಿ ೇಪವನುನ್ ಬ ಯಿರಿ.

ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್ 7-5
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್ 7-20
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್ 7-18
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್ 7-17

ಲ್ೕರ್ ಪಾಯ್ನೆಲ್ ಅಂತರವನುನ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ಗಳನುನ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ತಪಾಸಣೆ

ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್ 7-19
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್ 7-20

* ವಾಹನ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯುತತ್ದದ್ ಲ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ವೇಗದ ಲ್ ಕಂಪಿಸುತಿತ್ದದ್ ಲ್ ೕಲ್ ಸಾಲು ಜೋಡಣೆಯನುನ್ ಮತುತ್ ಸಮತೋಲನವನುನ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಮತುತ್/ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿ .
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ಡೆ ವ್ ಬೆಲ್ಟ್

(ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಮತುತ್ ಬೈ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗೆ)

ಎಚಚ್ರಿಕೆ

GE

ಉದಾಹರಣೆ

ಇಂಜಿನ್ ಚಾಲನೆಯ ಲ್ದಾದ್ಗ ಕೈಗಳು, ಕೂದಲು,ಬಟೆಟ್,
ಸಾಧನಗಳು ಇತಾಯ್ದಿಯನುನ್ ಚ ಸುವ ಫಾಯ್ನ್ ಮತುತ್ ಡೆ ವ್
ಬೆಲ್ಟ್ ಗ ಂದ ದೂರ ಡಿ.
ಡೆ ವ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಟೆನಷ್ನ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನುನ್ ಖಚಿತಪಡಿ .
ಬೆಲ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಸಡಿಲವಾಗಿದದ್ರೆ, ಬಾಯ್ಟರಿ ಚಾಜಿರ್ಂಗ್
ಸೂಕತ್ವಾಗಿಲಲ್ದಿದದ್ರೆ, ಇಂಜಿನ್ ಓವ ೕರ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ
ಪರೀತ ಬೆಲ್ಟ್ ಸವಕ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಪುಲೆಲ್ಗಳ
ಮಧೆಯ್ ಹೆಬೆಬ್ರ ನಿಂದ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನುನ್ ಒತಿತ್ದಾಗ ಅದು
ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಳಾಗಿಲಲ್ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಅದನುನ್
ಪರಿ ೕ ಸಬೇಕು. ನೀವು ಬೆಲ್ಟ್ ಅನುನ್ ಬದ ಸಲು ಅಥವಾ
ಹೊಂದಿಸಲು ಬಯ ದರೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ
ಕಮ ರ್ಯಲ್ ವಕಾಶ್ರ್ಪನ್ ಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊ ಳ್.

ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಮತುತ್ ಫಿಲಟ್ರ್
ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಆಯಿಲ್

(ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಮತುತ್ ಬೈ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗೆ)

ಉದಾಹರಣೆ

(1)
DEF: 5.0 – 7.0 mm
(0.20 – 0.28 in.)
: 100 N (10 kg, 22 lbs) ಪೆರ್ಸ್

ಗೆ: ಜೆನರೇಟರ್
ಡೆಫ್: ಡಿಫೆಲ್ಕ್ಶನ್

(ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗೆ)

77PM07001

ಡೆ ವ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಟೆನಷ್ನ್ ಸವ್ಯಂಚಾ ತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳುಳ್ತತ್ದೆ.
ಬೆಲ್ಟ್ ಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿಲಲ್ ಎಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸಲು
ಪರೀ ಸಬೇಕು.
ಬೆಲ್ಟ್ ಬದ ಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅಗತಯ್
ಬಂದ ಲ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಮ ರ್ಯಲ್ ಡೀಲರ್ ಬ ಇದನುನ್
ಮಾಡಿಕೊ ಳ್.

(1) ಆದಯ್ತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

77PM07002

ನೀವು ಬಳಸುವ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ SG+, SH, SJ, SL, SM
ಅಥವಾ SN ಗುಣಮಟಟ್ದ ವಗೀರ್ಕರಣದ ಅಡಿಯ ಲ್ ಬರುತತ್ದೆ
ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿ . ಮೇ ನ ಚಾಟೆಗ್ರ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೂಕತ್
ಆಯಿಲ್ ಸಾಕ್ ಟಿಯನುನ್ ಆರಿ ಕೊ ಳ್. SAE 5W- 30 ಆಯಿಲ್
ಅನೆನ್ೕ ಬಳಸುವಂತೆ ಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
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ತಪಾಸಣೆ ಮತುತ್ ನಿವರ್ಹಣೆ
ಆಯಿಲ್ ಮಟಟ್ ಪರೀ ೆ

(ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗೆ)

(ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಮತುತ್ ಬೈ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗೆ)

ಉದಾಹರಣೆ

ಉದಾಹರಣೆ

(1)

(1)
5W-30
-30
-22

-20
-4

-10
14

0
32

10
50

20
68

30
86

ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಅನುನ್ ನಿಮಮ್ ವಾಹನದ ಸೂಕತ್ ಲುಬಿರ್ಕೇಶನ್
ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಇಡುವುದು ಅತೀ ಅಗತಯ್ವಾಗಿದೆ.
ವಾಹನವನುನ್ ಸಮತಟಾಟ್ದ ಹೊರಮೈ ಮೇಲೆ ನಿ ಲ್ ಆಯಿಲ್
ಪರೀ ೆ ಮಾಡಿ. ವಾಹನವು ಇ ಜಾರಿನ ಲ್ದದ್ ಲ್ ಆಯಿಲ್ ಮಟಟ್
ಸೂಚನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗದಿರಬಹುದು. ಆಯಿಲ್ ಮಟಟ್ವನುನ್
ಇಂಜಿನ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಆಗುವ
ದಲು ಅಥವಾ ಇಂಜಿನ್ ನಿ ಲ್ಸುವ
ಕನಿಷಠ್ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಪರೀ ೆ ಮಾಡತಕಕ್ದುದ್.
ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಡಿಪ್ ಟ್ಕ್ ನ ಹಾಯ್ಂಡಲ್ ಹಳದಿ ಬಣಣ್ದ ಲ್ದುದ್
ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

40
104

ಉದಾಹರಣೆ

ಮೇ ನ
ಕೆಳಗಿನ

76MH024

(1) ಆದಯ್ತೆಯ
ನೀವು ಬಳಸುವ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ 5W-30 ಗುಣಮಟಟ್ ಭಾಗ
ACEA A5/B5 ದ ಲ್ ಬರುತತ್ದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿ ಕೊ ಳ್.
ಮೇ ನ ಚಾಟ್ರ್ ಗೆ ತಕಕ್ಂತೆ ಸೂಕತ್ ಆಯಿಲ್ ಸಾಕ್ ಟಿಯನುನ್
ಬಳ .

(ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗೆ)

ಉದಾಹರಣೆ

77PM07023

(1)

52D084

ಆಯಿಲ್ ಡಿಪ್ ಟ್ಕ್ ಹೊರಗೆಳೆಯಿರಿ, ಸವ್ಚಛ್ ಬಟೆಟ್ಯ ಲ್
ಆಯಿಲನುನ್ ಒರೆ , ಡಿಪ್ ಟ್ಕ್ ಅನುನ್ ಇಂಜಿನ್ ನ ಲ್ ಇ
ಮತುತ್ ನಂತರ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಟ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಆಯಿಲ್ ಟ್ಕ್ ನ ಲ್
ತೋರಿ ರುವಂತೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಳೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಕೆಳಗಿನ
ಮಿತಿಯ ಲ್ ಆಯಿಲ್ ಮಟಟ್ವನುನ್ ತೋರಿಸುತಿತ್ದದ್ ಲ್ ಸಾಕಷುಟ್
ಆಯಿಲನುನ್ ಸೇರಿ ಮೇ ನ ಮಿತಿಗೆ ಆಯಿಲನುನ್ ಏರಿ .
77PH036

(1) ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಡಿಪ್

ಟ್ಕ್
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ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಮತುತ್ ಫಿಲಟ್ರ್ ಬದಲಾವಣೆ

(ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗೆ)

ಸೂಚನೆ
ಆಯಿಲ್ ಮಟಟ್ವನುನ್ ನಿತಯ್ವೂ ಪರೀ ಸಲು ಫಲವಾದ ಲ್
ಸಾಕಷುಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇಲಲ್ದ ಕಾರಣ ಗಂಭೀರ ಇಂಜಿನ್
ಸಮಸೆಯ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಇಂಜಿನ್ ಇನೂನ್ ಬಿ ಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲನುನ್
ಬ ಯಿರಿ.
1) ಆಯಿಲ್ ಫಿಲಲ್ರ್ ಕಾಯ್ಪ್ ಕಳಚಿ.
2) ಡೆ ನ್ ಪಲ್ಗ್ ಅಡಿಯ ಲ್ ಡೆ ನ್ ಪಾಯ್ನ್ ಇಡಿ.
3) ರೆಂಚ್ ಬಳ , ಡೆ ನ್ ಪಲ್ಗ್ ಕಳಚಿ ಮತುತ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ನಿಂದ
ಹೊರಗೆಳೆಯಿರಿ.

ಉದಾಹರಣೆ

ಸೂಚನೆ

ಜಾಗರ್ತೆ

ಗರಿಷಠ್ ಮಿತಿಯನುನ್ ಮೀರಿ ಆಯಿಲನುನ್ ಟಾಪಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಅತಿಯಾದ ಆಯಿಲ್ ಗಂಭೀರ ಇಂಜಿನ್ ಸಮಸೆಯ್ಗೆ
ಕಾರಣವಾಗುತತ್ದೆ.

ಮರ ತುಂಬುವುದು

(ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಮತುತ್ ಬೈ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗೆ)

ಉದಾಹರಣೆ

ಡೆ ನ್ ಪಲ್ಗ್ ಸಡಿಲಗೊಂಡ ಲ್ ನಿಮಮ್ ಕೈ ಸುಡುವಷುಟ್ ಇಂಜಿನ್
ಆಯಿಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಿ ಯಾಗಿರಬಹುದು. ಡೆ ನ್ ಪಲ್ಗ್
ಅನುನ್ ಬರಿಗೈಯ ಲ್ ಮುಟಟ್ಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗುವಷುಟ್
ತಂಪಾಗುವವರೆಗೂ ಕಾಯಿರಿ.
77PH037

ಆಯಿಲ್ ಫಿಲಲ್ರ್ ಕಾಯ್ಪ್ ಕಳಚಿ ಮತುತ್ ಆಯಿಲನುನ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ
ಫಿಲಲ್ರ್ ಹೋಲ್ ಮೂಲಕ ತುಂಬಿ ಆಯಿಲ್ ಮಟಟ್ವನುನ್ ಡಿಪ್
ಟ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಮೇ ನ ಮಿತಿಗೆ ತನಿನ್ ಅತಿಯಾಗಿ ತುಂಬದೆ
ಇರುವಂತೆ ಜಾಗರೂಕತೆ ವ . ಅತಿಯಾದ ಆಯಿಲ್ ಅತೀ
ಕಡಿಮೆ ಆಯಿಲ್ ನಷೆಟ್ೕ ಕೆಟಟ್ದಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಮರ ತುಂಬಿದ
ನಂತರ, ಇಂಜಿನ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಮತುತ್ ಒಂದು
ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ತಟಸಥ್ವಾಗಿಡಿ. ಇಂಜಿನ್ ನಿ ಲ್ , 5 ನಿಮಿಷಗಳ
ಕಾಲ ಕಾಯಿರಿ ಮತುತ್ ಆಯಿಲ್ ಮಟಟ್ವನುನ್ ಮತೊತ್ಮೆಮ್
ಪರೀ .

(ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಮತುತ್ ಬೈ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗೆ)

ಉದಾಹರಣೆ

(1)

77PM07024

77PM07007
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(ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗೆ)

ಉದಾಹರಣೆ

(1)
77PH038

ಡೆ ನ್ ಪಲ್ಗ್ ಗೆ ಟಾಕ್ರ್ ಬಿಗಿಗೊ ಸುವುದು (1):
50 Nm (5.1 kgf-m, 36.9 Ibf-ft)

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಹೊಸ ಮತುತ್ ಬಳ ದ ಆಯಿಲ್ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು
ಮಕಕ್ಳು ಮತುತ್ ಸಾಕು ಪಾರ್ಣಿಗಳು ಹೊಸ ಮತುತ್ ಬಳ ದ
ಆಯಿಲ್ ನುಂಗಿ ಹಾನಿ ತಂದುಕೊಳಳ್ಬಹುದು. ಹೊಸ ಮತುತ್
ಬಳ ದ ಆಯಿಲನುನ್ ಮತುತ್ ಬಳ ದ ಆಯಿಲ್ ಫಿಲಟ್ರ್ ಗಳನುನ್
ಮಕಕ್ಳು ಮತುತ್ ಸಾಕು ಪಾರ್ಣಿಗ ಂದ ದೂರ ಡಿ.
ಬಳ ದ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಪುನರಾವತಿರ್ತ,
ಧೀಘರ್ಕಾಲದ ಸಂಪಕರ್ ಚಮರ್ದ ಕಾಯ್ನಸ್ರ್ ಗೆ
ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಬಳ ದ ಆಯಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸವ್ಲಪ್ ಮಾತರ್ವೇ
ಸಂಪಕರ್ವಾದರೂ ಚಮರ್ ಉರಿಯಬಹುದು.
ಬಳ ದ ಆಯಿಲ್ ಸಂಪಕರ್ ಬಾರದಂತೆ ಮಾಡಲು ಆಯಿಲ್
ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಧೀಘರ್ ಲ್ೕವ್ ಶರಟು ಧರಿ
ಮತುತ್ ತೇವಾಂಶ ರಕಷ್ಣೆಯ ಗಲ್ವ್ಸ್ (ಡಿಶ್ ವಾ ಂಗ್ ಗಲ್ವ್ಸ್
ನಂತಹ) ಧರಿ . ಆಯಿಲ್ ಚಮರ್ದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪಕರ್ಕೆಕ್
ಬಂದ ಲ್ ಸಾಬೂನು ಮತುತ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಸಂಪೂಣರ್
ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಯಾವುದೇ ಬಟೆಟ್ ಅಥವಾ ಕೊಳೆ ಬಟೆಟ್ ಆಯಿ ನಿಂದ
ಒದೆದ್ಯಾದ ಲ್ ಯಂತರ್ದ ಲ್ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಬಳ ದ ಆಯಿಲ್ ಗಳು ಮತುತ್ ಫಿಲಟ್ರ್ ಗಳನುನ್ ನ ೕಕರಿ
ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ.
4) ಡೆ ನ್ ಪಲ್ಗ್ ಮತುತ್ ಗಾಯ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅನುನ್ ಮರ ಅಳವಡಿ . ರೆಂಚ್ ಬಳ
ಸೂಚಿತ ಟಾಕ್ರ್ ಗೆ ಪಲ್ಗ್ ಬಿಗಿಮಾಡಿ.

ಆಯಿಲ್ ಫಿಲಟ್ರ್ ಬದ
1)

ಆಯಿಲ್ ಫಿಲಟ್ರ್ ರೆಂಚ್ ಬಳಸುವಾಗ ಆಯಿಲ್ ಫಿಲಟ್ರನುನ್ ಬಲದಿಂದ
ಎಡಕೆಕ್ ತಿರುಗಿ ಮತುತ್ ಕಳಚಿ.
2) ಕಿಲ್ೕನ್ ಕೊಳೆಬಟೆಟ್ಯನುನ್ ಬಳ ಹೊಸ ಫಿಲಟ್ರ್ ಅನುನ್ ಕೂರಿಸಬೇಕಾದ
ಇಂಜಿನ್ ಮೇ ನ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಹೊರಮೈಯನುನ್ ಒರೆ ಬಿಡಿ.
3) ಸವ್ಲಪ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲನುನ್ ಹೊಸ ಆಯಿಲ್ ಫಿಲಟ್ರಿನ ರಬಬ್ರ್
ಗಾಯ್ಸೆಕ್ಟ್ ಸುತತ್ ಹಾಕಿ.
4) ಫಿಲಟ್ರ್ ಗಾಯ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಹೊರಮೈ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪಕರ್ಕೆಕ್
ಬರುವವರೆಗೆ ಹೊಸ ಫಿಲಟ್ರನುನ್ ಕೈಯಿಂದ ಸೂಕ್ರ್ ಮಾಡಿ.

ಉದಾಹರಣೆ

(1)

(2)
77PH017

(1) ಸಡಿ
(2) ಬಿಗಿಮಾಡಿ
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ಬಿಗಿಮಾಡುವುದು (ಫಿಲಟ್ರ್ ಟಾಪ್ ನಿಂದ ನೋಡಲಾಗಿದೆ)

ಸೂಚನೆ

ಉದಾಹರಣೆ

ಆಯಿಲ್ ೕಕೇಜ್ ಅನುನ್ ತಪಿಪ್ಸಲು, ಆಯಿಲ್ ಫಿಲಟ್ರ್
ಬಿಗಿಯಾಗಿರುವುದನುನ್ ಖಚಿತಪಡಿ . ಆದರೆ ಅದನುನ್
ಅಗತಯ್ಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚುಚ್ ಬಿಗಿಮಾಡಬೇಡಿ.

ಆಯಿಲ್ ಮರ ತುಂಬಿ ಮತುತ್ ಸೋರಿಕೆಗಳನುನ್
ಪರೀ
1)

54G093

(1) ಆಯಿಲ್ ಫಿಲಟ್ರ್
(2) 3/4 ತಿರುವು

ಸೂಚನೆ

ಆಯಿಲನುನ್ ಫಿಲಟ್ರ್ ಹೋಲ್ ಮೂಲಕ ತುಂಬಿ ಮತುತ್ ಫಿಲಲ್ರ್ ಕಾಯ್ಪ್
ಅಳವಡಿ .
ಆಯಿ ನ ಅಂದಾಜು ಸಾಮಥಯ್ರ್ಕಾಕ್ಗಿ “ನಿದಿರ್ಷಟ್ತೆಗಳು” ಭಾಗದ ಲ್
“ಸಾಮಥಯ್ರ್ಗಳು” ಐಟಂನ ಲ್ ಓದಿ.
2) ಇಂಜಿನ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಮತುತ್ ಆಯಿಲ್ ಫಿಲಟ್ರ್ ಮತುತ್ ಡೆ ನ್ ಪಲ್ಗ್
ನ ಲ್ ಸೋರಿಕೆಗ ಗಾಗಿ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಗಮನಿ . ಇಂಜಿನ್ ಅನುನ್
ಧ ವೇಗಗಳ ಲ್ ಕನಿಷಠ್ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚಲಾಯಿ .
3) ಇಂಜಿನ್ ನಿ ಲ್ ಮತುತ್ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಿರಿ. ಆಯಿಲ್
ಮಟಟ್ವನುನ್ ಮತೊತ್ಮೆಮ್ ಪರೀ ಮತುತ್ ಅಗತಯ್ ಆಯಿಲನುನ್ ಸೇರಿ .
ಸೋರಿಕೆಗಾಗಿ ಮತೊತ್ಮೆಮ್ ಪರೀ .

ಸೂಚನೆ
∙ ಆಯಿಲ್ ಫಿಲಟ್ರನುನ್ ಬದ ಸುವಾಗ, ನೀವು ಮಾರುತಿ
ಮಾನಯ್ತೆ ಹೊಂದಿದ ಫಿಲಟ್ರನೆನ್ೕ ಬಳಸಲು ಫಾರಸು
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊರಗಿನ ಮಾಕೆರ್ಟ್
ಫಿಲಟ್ರನುನ್ಬಳಸುವುದಾದ ,ಲ್ ಸಮಾನ ಗುಣಮಟಟ್ದನುನ್
ಆರಿಸುವುದನುನ್ ಮತುತ್ ತಯಾರಕರ ಸೂಚನೆಗಳನುನ್
ಪಾ ರುವುದನುನ್ ಖಚಿತಪಡಿ .
∙ ಆಯಿಲ್ ಫಿಲಟ್ರ್ ಅಥವಾ ಡೆ ನ್ ಪಲ್ಗ್ ಸುತತ್ ಆಯಿಲ್
ಸೋರಿಕೆಗಳು ಅಸಮಪರ್ಕವಾದ ಅಳವಡಿಕೆಯನುನ್
ಅಥವಾ ಗಾಯ್ಸೆಕ್ಟ್ ಹಾನಿಯನುನ್ ಸೂಚಿಸುತತ್ದೆ. ನಿಮಗೆ
ಏನಾದರೂ ಸೋರಿಕೆ ಕಂಡ ಲ್ ಅಥವಾ ಫಿಲಟ್ರ್ ಅನುನ್
ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಗಿಯಲಾಗಿದೆ ಎನುನ್ವ ಖಾತರಿ ಇಲಲ್ದಿದದ್ ಲ್,
ವಾಹನವನುನ್ ನಿಮಮ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಮ ರ್ಯಲ್
ಡೀಲರ್ ಬ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಕೊ ಳ್.

ಆಯಿಲ್ ಫಿಲಟ್ರನುನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಗಿಮಾಡಲು ಫಿಲಟ್ರ್
ಗಾಯ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಹೊರಮೈಯನುನ್
ದಲು
ಸಂಪಕಿರ್ಸುವ ಲ್ ಕರಾರುವಕಾಕ್ಗಿ ಅದರ
ಷನ್
ಗುರುತಿಸುವುದು ಅಗತಯ್.
5)

ಆಯಿಲ್ ಫಿಲಟ್ರ್ ರೆಂಚ್ ಬಳ ಕೊಂಡು ಫಿಲಟ್ರ್ ಸೂಚಿತ ತಿರುವನುನ್
ಸಂಪಕರ್ದ ಬಿಂದು ನಿಂದ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಹೊರಮೈವರೆಗೆ (ಅಥವಾ
ಸೂಚಿತ ಟಾಕ್ರ್ ಗೆ) ಬಿಗಿಮಾಡಿ.
ಆಯಿಲ್ ಫಿಲಟ್ರಿಗೆ ಟಾಕ್ರ್ ಹೊಂದಿಸುವುದು.
3/4 ತಿರುವು ಅಥವಾ
14 Nm (1.4 kgf-m, 10.3 Ibf-ft)
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ಇಂಜಿನ್ ಕೂಲಂಟ್
ಕೂಲಂಟ್ ಆಯೆಕ್

ಅತಯ್ಧಿಕ ಕಾಯರ್ವೈಖರಿಯನುನ್ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಮತುತ್ ಇಂಜಿನ್
ಬಾ ಕೆಯನುನ್ ನಿಭಾಯಿಸಲು, ಮಾರುತಿ ಮಾನಯ್ತೆ ಹೊಂದಿದ
ಕೂಲಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾದುದನುನ್ ನಿಭಾಯಿ .
ಈ ರೀತಿಯ ಕೂಲಂಟ್ ನಿಮಮ್ ಕೂ ಂಗ್ ಸಟ್ಂಗೆ ಅತುಯ್ತತ್ಮ:
∙ ಇದು ಸೂಕತ್ವಾದ ಇಂಜಿನ್ ಉಷಣ್ತೆಯನುನ್ ನಿಭಾಯಿಸಲು
ನೆರವಾಗುತತ್ದೆ.
∙ ೕತ ೕಕರಣ ಬಿಂದು ಮತುತ್ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ರುದಧ್
ಸೂಕತ್ ರಕಷ್ಣೆಯನುನ್ ಕೊಡುತತ್ದೆ.
∙ ತುಕುಕ್ ಡಿಯುವುದು ಮತುತ್ ಕೊರೆತದಿಂದ ಸೂಕತ್ ರಕಷ್ಣೆ
ಕೊಡುತತ್ದೆ.
ಸೂಕತ್ ಕೂಲಂಟ್ ಬಳಸಲು ಫಲವಾದ ಲ್ ನಿಮಮ್ ಕೂ ಂಗ್
ಸಟ್ಂ ಗೆ ಹಾನಿ ತರಬಹುದು. ನಿಮಮ್ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರುತಿ
ಸುಜುಕಿ ಕಮ ರ್ಯಲ್ ಡೀಲರ್ ನಿಮಗೆ ಸೂಕತ್ ಕೂಲಂಟ್
ಆರಿಸಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು.

ಸೂಚನೆ
ನಿಮಮ್ ಕೂ ಂಗ್ ಸಟ್ಂಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದನುನ್ ತಪಿಪ್ಸಲು:
∙ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧಿಕ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಎಥೀ ೕನ್ ಗೆಲ್ೖಕಾಲ್
ಆಧಾರಿತ ನಾನ್
ಕೇಟ್ ಟೈಪ್ ಕೂಲಂಟ್
ಅನುನ್ಕರಗಿದ ಡಿ ಟ್ಲ್ಡ್ ನೀರಿನ ಲ್ ಸೂಕತ್ ಮಿಶರ್ಣದ
ಸಾರದ ಲ್ ಬಳ .
∙ ಸೂಕತ್ ಮಿಶರ್ಣವು 30/70 ಕೂಲಂಟ್ ಗೆ ಡಿ ಟ್ಲ್ ನೀರು
ಮತುತ್ ಯಾವುದೇ ಸಂದಭರ್ದಲೂಲ್ 70/30 ಕಿಕ್ಂತ ಅಧಿಕ
ಆಗದಿರುವುದನುನ್ ಖಾತರಿಪಡಿ . 70/30 ಕೂಲಂಟ್ ಗೆ
ಡಿ ಟ್ಲ್ಡ್ ನೀರಿಗಿಂತ ಹೆಚುಚ್ ಸಾರ ಇದದ್ ಲ್ ಅಧಿಕ
ಬಿ ಯಾಗುವ ಥ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತತ್ದೆ.
∙ ನೇರ ಕೂಲಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನಯ್ ನೀರು ಬಳಸಬೇಡಿ.
∙ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಇನ್ ಬಿಟರ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಅಡಿಟಿವ್ ಗಳನುನ್
ಬೆರೆಸಬೇಡಿ. ಅವುಗಳು ಕೂ ಂಗ್ ಸಟ್ಂ ಜೊತೆಗೆ
ಹೊಂದಿಕೊಳಳ್ದೆ ಇರಬಹುದು.
∙ ಭಿನನ್ ಧಗಳ ಬೇಸ್ ಕೂಲಂಟ್ ಗಳನುನ್ ಮಿಶರ್
ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ೕಲ್ ಸವೆತ ಮತುತ್/
ಅಥವಾ ಅತೀ ಬಿ ಯೇರುವ ಸಾಧಯ್ತೆ ಮತುತ್ ಅತಿಯಾದ
ಇಂಜಿನ್ ಹಾದಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಕೂಲಂಟ್ ಮಟಟ್ ಪರೀ ೆ

ಕೂಲಂಟ್ ಮಟಟ್ವನುನ್ ರಿಸವಾರ್ಯರ್ ಟಾಯ್ಂಕ್ ನ ಲ್ ಪರೀ ,
ರೇಡಿಯೇಟರ್ ನ ಲ್ ಅಲಲ್. ಇಂಜಿನ್ ಕೂಲ್ ಮೂಲಕ ಕೂಲಂಟ್
ಮಟಟ್ವು “ಪೂಣರ್” ಮತುತ್ “ಕಡಿಮೆ” ಗುರುತುಗಳ ನಡುವೆ
ಇರಬೇಕು. ಹಾಯ್ಂಡ್ ಲೈಟ್ ಅನುನ್ ಅಗತಯ್ ದದ್ ಲ್ ಬಳ .

ಕೂಲಂಟ್ ಸೇರಿಸುವುದು
ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ನುಂಗಿದರೆ ಅಥವಾ ಹೊಟೆಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇಂಜಿನ್ ಕೂಲಂಟ್
ಹಾನಿಕರ ಅಥವಾ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಆಂಟಿಫಿರ್ೕಜ್
ಅಥವಾ ಕೂಲಂಟ್ ದರ್ವವನುನ್ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ. ನುಂಗಿದ ಲ್
ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಒತತ್ಡ ಹೇರಬೇಡಿ. ತಕಷ್ಣವೇ ಷ
ನಿಯಂತರ್ಣ ಕೇಂದರ್ ಅಥವಾ ವೈದಯ್ರನುನ್ ಸಂಪಕಿರ್ .
ಮಂಜು ಅಥವಾ ಬಿ ಆ ಯನುನ್ ಸೇ ಸಬೇಡಿ. ಸೇ ದ ಲ್
ತಾಜಾ ಗಾ ಗೆ ಬಿಡಿ. ಕೂಲಂಟ್ ಕಣಿಣ್ಗೆ ಬಿದದ್ ಲ್ ಕಣಣ್ನುನ್
ನೀರಿನ ಲ್ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತುತ್ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಪರೀ ೆ
ಮಾಡಿಕೊ ಳ್. ನಿಭಾಯಿ ದ ನಂತರ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ತೊಳೆಯಿರಿ. ದರ್ವವು ಪಾರ್ಣಿಗ ಗೂ ಷಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಮಕಕ್ಳು ಮತುತ್ ಪಾರ್ಣಿಗ ಗೆ ಗದಂತೆ ದೂರ ಡಿ.

ಸೂಚನೆ
∙ ನೀವು ಬಳಸುವ ಮಿಶರ್ಣ ಶೇ 30% ಆಂಟಿಫಿರ್ೕಜ್ ಸಾರ
ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
∙ ನಿಮಮ್ ಏರಿಯಾದ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಸರ ಉಷಣ್ತೆಯನುನ್ –
35°C (–31°F) ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ನಿರೀ ಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಂಟಿ ಫಿರ್ೕಜ್ ಕಂಟೇನರ್ ಸೂಚನೆಗಳನುನ್ ಆಧರಿ ಅಧಿಕ
ಸಾರಗಳನುನ್ ಶೇ. 60% ಬಳ .
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(ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಮತುತ್ ಬೈ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗೆ)

ಉದಾಹರಣೆ

ಕೂಲಂಟ್ ಮಟಟ್ವು “L” (ಕಡಿಮೆ) ಗುರುತಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿದದ್ ಲ್ ಹೆಚುಚ್
ಕೂಲಂಟ್ ಬೆರೆಸಬೇಕು.
ರಿಸವಾರ್ಯರ್ ಟಾಯ್ಂಕ್ ಕಾಯ್ಪ್ ಕಳಚಿ ಮತುತ್ ಕೂಲಂಟ್ ಅನುನ್
ರಿಸವಾರ್ಯರ್ ಟಾಯ್ಂಕ್ ಮಟಟ್ವು “F” (ಪೂಣರ್) ಗುರುತನುನ್
ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಸೇರಿ . ರಿಸವಾರ್ಯರ್ ಟಾಯ್ಂಕ್ ಅನುನ್
ಯಾವತೂತ್ “F” (ಪೂಣರ್) ಗುರುತನುನ್ ಮೀರಿ ತುಂಬಬೇಡಿ.

ಸೂಚನೆ
ರಿಸವಾರ್ಯರ್ ಟಾಯ್ಂಕ್ ನ ಕಾಯ್ಪನುನ್ ಹಾಕುವಾಗ ಕಾಯ್ಪ್
ಮೇಲೆ ಗುರುತನುನ್ ಮಾಡಿ ಮತುತ್ ಟಾಯ್ಂಕ್ ಮೇಲೂ ಗುರುತು
ಮಾಡಿ. ೕಗೆ ಮಾಡಲು ಫಲವಾದ ಲ್ ಕೂಲಂಟ್
ಸೋರಿಕೆಯಾದೀತು.

¨sÀwð
PÀrªÉÄ
77PM07010

(ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗೆ)

ಉದಾಹರಣೆ

ಏರ್ ಕಿಲ್ೕನರ್

ಏರ್ ಕಿಲ್ೕನರ್ ದೂ ನಿಂದ ಕಟಿಟ್ಕೊಂಡಿದದ್ ಲ್ ಇನೆಟ್ೕಕ್
ನಿರೋಧಕತೆ ಹೆಚಿಚ್ರುತತ್ದೆ. ಪವರ್ ಔಟುಪ್ಟ್
ಕಡಿತಗೊಂಡಿರುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚಾಚ್ಗುತತ್ದೆ.

(ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಮತುತ್ ಬೈ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗೆ)

ಉದಾಹರಣೆ

ಕೂಲಂಟ್ ಬದ

ಶೇಷ ಧಾನಗಳು ಅಗತಯ್ ರುವ ಕಾರಣ, ನಾವು ನಿಮಮ್
ವಾಹನವನುನ್ ಸಮೀಪದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಮ ರ್ಯಲ್
ಡೀಲರ್ ಬ ಕೂಲಂಟ್ ಬದ ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವಂತೆ ಫಾರಸು ಮಾಡುತೆತ್ೕವೆ.
77PM07011

¨sÀwð
PÀrªÉÄ

77PH039
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ಸಾಪ್ಕ್ರ್ ಪಲ್ಗ್

(ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗೆ)

(ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಮತುತ್ ಬೈ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗೆ)

ಉದಾಹರಣೆ

ಉದಾಹರಣೆ

ಸಾಪ್ಕ್ರ್ ಪಲ್ಗಗ್ ಗೆ ಪರ್ವೇಶ ಪಡೆಯಲು
1. ರಿ ೕಸ್ ವರ್ ಅನುನ್ ದೂಡುವ ಮೂಲಕ ಕಪಲ್ರ್ಸಂಪಕರ್
ಕಳಚಿ.
2. ಬೋಲ್ಟ್ಗಳನುನ್ ನಿವಾರಿ , ಮತುತ್
3. ಸಾಪ್ಕ್ರ್ ಪಲ್ಗ್ ಬೂಟ್ಗಳನುನ್ ಎಳೆಯಿರಿ

ಸೂಚನೆ
∙ ಸಾಪ್ಕ್ರ್ ಪಲ್ಗ್ ಕೇಬಲಗ್ಳನುನ್ ಸಂಪಕರ್ ಕಳಚುವಾಗ, ಬೂಟ್
ಮೇಲೆ ಎಳೆಯಿರಿ, ಸವ್ತಃ ಕೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಎಳೆಯಬೇಡಿ.
ಕೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಎಳೆಯುವುದರಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.
77PH040

ಸೈಡ್ ಕಾಲ್ಂಪ್ಸ್ ಅನುನ್ ಅನಾಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮತುತ್ ಎ ಮೆಂಟ್ ಅನುನ್
ಏರ್ ಕಿಲ್ೕನರ್ ಕೇಸ್ ನಿಂದ ಕಳಚಿ.

ಉದಾಹರಣೆ

¸Àr®UÉÆ½¹
77PM07003

ಇಂಗಾಲದ ಶೇಖರಣೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಸಾಪ್ಕ್ರ್ ಪಲ್ಗಗ್ಳನುನ್ ಕಾಲ
ಕಾಲಕೆಕ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಪ್ಕ್ರ್ ಪಲ್ಗ್ ಮೇಲೆ
ಇಂಗಾಲದ ಶೇಖರಣೆಯಾದಾಗ, ಬ ಷಠ್ವಾದ ಸಾಪ್ಕ್ರ್
ಉತಾಪ್ದನೆಯಾಗುವುದಿಲಲ್. ಇಂಗಾಲದ ಶೇಖರಣೆಯನುನ್ ತಂತಿ
ಅಥವಾ ಪಿನ್ ಬಳ ನಿವಾರಿ ಮತುತ್ ಸಾಪ್ಕ್ರ್ ಪಲ್ಗ್ ಗಾಯ್ಪ್
ಅನುನ್ ಹೊಂದಿ .

¸Àj

60A183

ಇದು ಕೊಳೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡ ಲ್, ಏರ್ ಕಿಲ್ೕನರ್ ಅನುನ್ ಸವ್ಚಛ್
ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಹೊಸತರೊಂದಿಗೆ ಬದ .

vÀ¥ÀÄà

ಉದಾಹರಣೆ
77PM07004

©VUÉÆ½¹

ಉದಾಹರಣೆ

77PM07017

ಸೂಚನೆ
∙ ಸಾಪ್ಕ್ರ್ ಪಲ್ಗಳ
ಗ್ ನುನ್ ಜೋಡಿಸುವಾಗ, ಥೆರ್ಡಗ್ಳು
ಜಾರುವುದನುನ್ ತಪಿಪ್ಸಲು ನಿಮಮ್ ಬೆರಳುಗ ಂದ
ಅವುಗಳನುನ್ ತಿರುಗಿ . ಸಾಪ್ಕ್ರ್ ಪಲ್ಗಗ್ಳನುನ್ 20.0 - 30.0
Nm (2.0 - 3.0 kg-m, 15.0 - 22.0 lb-ft) ಗೆ ಟಾಕ್ರ್
ರೆಂಚಿನ್ಂದ ಬಿಗಿಮಾಡಿ. ಪಲ್ಗಳ
ಗ್ ನುನ್ ಕಳಚಿರುವಾಗ ಸಾಪ್ಕ್ರ್
ಪಲ್ಗಗ್ಳ ರಂಧರ್ದಿಂದ ಕಶಮ್ಲಗಳನುನ್ ಎಂಜಿನೆಗ್ ಪರ್ವೇ ಸಲು
ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ.
∙ ತಪಾಪ್ದ ಥೆರ್ಡ್ ಗಾತರ್ದಿಂದ ಸಾಪ್ಕ್ರ್ ಪಲ್ಗಳ
ಗ್ ನುನ್ ಎಂದಿಗೂ
ಬಳಸಬೇಡಿ.
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ಗೇರ್ ಆಯಿಲ್

ಗೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಟಟ್ ಪರೀ ೆ

ಮಾಯ್ನುವಲ್ ಟಾರ್ನ್ಸ್ ಮಿಶನ್ ಆಯಿಲ್/
ಡಿಫರೆನಿಷ್ಯಲ್ ಆಯಿಲ್

“a”

ಉದಾಹರಣೆ
ಸಾಪ್ಕ್ರ್ ಪಲ್ಗ್ ಗಾಯ್ಪ್ “a”:
BOSCH-FR6DC
0.8 – 0.9 mm (0.031 – 0.035 in.)

77PM07018

ಸೂಚನೆ
ಸಾಪ್ಕ್ರ್ ಪಲ್ಗಗ್ಳನುನ್ ಬದ ಸುವಾಗ, ನಿಮಮ್ ವಾಹನಕೆಕ್
ನಿದಿರ್ಷಟ್ಪಡಿ ದ ಬಾರ್ಂಡ್ ಮತುತ್ ಧವನುನ್ ನೀವು
ಬಳಸಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. ನಿದಿರ್ಷಟ್ಪಡಿ ದ ಪಲ್ಗಗ್ ಗೆ,
“ನಿದಿರ್ಷಟ್ತೆಗಳು” ಭಾಗವನುನ್ ಈ ಪುಸತ್ಕದ ಕೊನೆಯ ಲ್
ಓದಿ. ನಿದಿರ್ಷಟ್ಪಡಿ ದ ಪಲ್ಗಗ್ ಗೆ ಹೊರತಾದ ಸಾಪ್ಕ್ರ್ ಪಲ್ಗನ್
ಬಾರ್ಂಡ್ ಬಳಸಲು ನೀವು ಬಯ ದ ಲ್, ನಿಮಮ್ ಅಧಿಕೃತ
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಮ ರ್ಯಲ್ ವಕಾಶ್ರ್ಪ್ ಅನುನ್
ಸಂಪಕಿರ್ .

ಮಾಯ್ನುವಲ್ ಟಾರ್ನ್ಸ್ ಮಿಶನ್

ಗೇರ್ ಆಯಿಲನುನ್ ಸೇರಿಸುವಾಗ, ಚಾಟ್ರ್ ನ ಲ್
ತೋರಿ ರುವಂತೆ ಗೇರ್ ಆಯಿಲನುನ್ ಸೂಕತ್ ಸಾಕ್ ಟಿಯ ಲ್
ಮತುತ್ ಗೆರ್ೕಡ್ ನ ಲ್ ಬಳ .

ಉದಾಹರಣೆ

(1)

ಮಾಯ್ನುವಲ್ ಟಾರ್ನ್ಸ್ ಮಿಶನ್ ಆಯಿಲ್

ಉದಾಹರಣೆ

(2)
75W-80
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ನಾವು ಬಳಸಲು ಫಾರಸು ಮಾಡುತೆತ್ೕವೆ:
ಮಾಯ್ನುವಲ್ ಟಾರ್ನ್ಸ್ ಮಿಶನ್ ಗೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಗೆ “ಮಾರುತಿ
ಜೆನೂಯ್ನ್ ಗೇರ್ ಆಯಿಲ್ 75W-80”.

77PH078

ರೇರ್ ಡಿಫರೆನಿಷ್ಯಲ್

(1)

ರೇರ್ ಡಿಫರೆನಿಷ್ಯಲ್ ಆಯಿಲ್

ಉದಾಹರಣೆ
85W-140
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ನಾವು ಬಳಸಲು ಫಾರಸು ಮಾಡುತೆತ್ೕವೆ:
ರೇರ್ ಡಿಫರೆನಿಷ್ಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ಗೆ “ಟೋಟಲ್ ಫಿನಾಲ್ಫ್ ಟಾರ್ನೆಸ್ಲ್ಫ್
ಎಲ್ ಎಲ್ 85W-140”.

(2)

ಉದಾಹರಣೆ
1. ಆಯಿಲ್ ಫಿಲಲ್ರ್ ಮತುತ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಲ್ಗ್ (ಮರ
ಬಳಸಬೇಡಿ).
2. ಆಯಿಲ್ ಡೆ ನ್ ಪಲ್ಗ್.

77PH047

7-16

77PH0-74E

ತಪಾಸಣೆ ಮತುತ್ ನಿವರ್ಹಣೆ
ಗೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪರೀ ಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ

ಧಾನ ಅನುಸರಿ :

1)

ವಾಹನವನುನ್ ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ಗಳನುನ್ ಹಾಕಿ ಸಮತಟಾಟ್ದ
ಹೊರಮೈನ ಲ್ ಪಾಕ್ರ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ, ಇಂಜಿನ್ ನಿ ಲ್ .
2) ಆಯಿಲ್ ಫಿಲಲ್ರ್ ಮತುತ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಲ್ಗ್ (1) ಕಳಚಿ.
3) ಹೋಲ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಮ್ ಬೆರ ನಿಂದ ಪರೀ . ಆಯಿಲ್ ಪಲ್ಗ್ ಹೋಲ್
ನ ಬಾಟಂನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಲ್, ಆಯಿಲ್ ಮಟಟ್ವು ಸರಿಯಾಗಿದೆ.
ಹಾಗಾದ ಲ್, ಪಲ್ಗ್ ಅನುನ್ ಮರ ಅಳವಡಿ .
4) ಆಯಿಲ್ ಮಟಟ್ವು ಕಡಿಮೆ ಇದದ್ ಲ್, ಗೇರ್ ಆಯಿಲನುನ್ ಆಯಿಲ್ ಫಿಲಲ್ರ್
ಪಲ್ಗ್ ಹೋಲ್ (1) ಮೂಲಕ ಆಯಿಲ್ ಮಟಟ್ವು ಫಿಲಲ್ರ್ ಹೋಲ್ ನ
ಬಾಟಂಗೆ ಬರುವವರೆಗೂ ತುಂಬಿ. ನಂತರ ಪಲ್ಗ್ ಮರ ಅಳವಡಿ .
ಆಯಿಲ್ ಫಿಲಲ್ರ್ ಮತುತ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಲ್ಗ್ ಗೆ ಟಾಕ್ರ್
ಹೊಂದಿಸುವುದು.
ಮಾಯ್ನುವಲ್ ಟಾರ್ನ್ಸ್ ಮಿಶನ್ (1):
23 Nm (2.3 kgf-m, 17.0 Ibf-ft)
ರೇರ್ ಡಿಫರೆನಿಷ್ಯಲ್ (1):
25 Nm (2.5 kgf-m, 18.5 Ibf-ft)

ಸೂಚನೆ:
ರೇರ್ ಡಿಫರೆನಿಷ್ಯಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಹೊಸ
ಆಯಿಲ್ ಫಿಲಲ್ರ್ ಮತುತ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಲ್ಗ್ (1) ಬಳಸುತತ್ದೆ.

ಸೂಚನೆ
ಪಲ್ಗ್ ಬಿಗಿಮಾಡುವಾಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ೕ ಂಗ್ ಸಂಯುಕತ್
ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾದುದನುನ್ ಪಲ್ಗ್ ಥೆರ್ಡ್ ಗ ಗೆ ಆಯಿಲ್
ಸೋರಿಕೆಯನುನ್ ತಡೆಯಲು ಹಚಿಚ್.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬಾಂಡ್ ನಂ. “1216E” ಅಥವಾ “1217G”

ಗೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಬದಲಾವಣೆ

ಶೇಷ ಧಾನಗಳು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗಳು ಮತುತ್ ಟೂಲ್ ಗಳು
ಅಗತಯ್ ರುವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಈ ಕೆಲಸವನುನ್ ಮಾಡಲು
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಮ ರ್ಯಲ್ ಡೀಲರ್ ಅವರೇ
ಶಾವ್ಸಾಹರ್ರು ಎಂದು ನಾವು ಫಾರಸು ಮಾಡುತೆತ್ೕವೆ.

ಕಲ್ಚ್ ಪೆಡಲ್

ಕಲ್ಚ್ ಪೆಡಲ್ ಅನುನ್ ನಿಮಮ್ ಕೈಯಿಂದ ಚ
ಸವ್ಲಪ್ ರೋಧ
ವಯ್ಕತ್ವಾಗುವವರೆಗೂ ಅದು ಚ ಸುವ ಅಂತರವನುನ್ ಅಳೆಯುವ
ಮೂಲಕ ಕಲ್ಚ್ ಪೆಡಲ್ ಪೆಲ್ೕಯನುನ್ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ. ಕಲ್ಚ್ ಪೆಡಲ್
ನ ಲ್ ಪೆಲ್ೕಯು ಸೂಚಿ ದ ಮೌಲಯ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು. ಪೆಲ್ೕ
ಮೇಲಮ್ಟಟ್ಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚುಚ್ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇದದ್ ಲ್, ಅಥವಾ ಪೆಡಲ್
ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಕಳಚಿದಾಗ ಕಲ್ಚ್ ಎಳೆಯುವ ಅನುಭವವಾದ ಲ್,
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಮ ರ್ಯಲ್ ಡೀಲರ್ ಬಳ ಕಲ್ಚ್
ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಕೊ ಳ್.

ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಫಿಲಟ್ರ್ (ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್
ಮಾಡೆಲ್ ಗೆ)
ಉದಾಹರಣೆ

ಕೇಬಲ್ ಕಂಟೊರ್ೕಲ್ ಕಲ್ಚ್
(1)

ಉದಾಹರಣೆ

ಜಾಗರ್ತೆ
ವಾಹನವನುನ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಗೇರ್ ಆಯಿಲ್
ಉಷಣ್ತೆ ನಿಮಮ್ ಚಮರ್ವನುನ್ ಸುಡುವಷುಟ್ ಹೆಚಾಚ್ಗಿರಬಹುದು.
ಗೇರ್ ಆಯಿಲನುನ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ನಿಮಮ್ ಖಾ
ಕೈಯಿಂದ ಸಪ್ ರ್ಸಲು ಆಯಿಲ್ ಫಿಲಲ್ರ್ ಪಲ್ಗ್ ತಂಪಾಗುವಷುಟ್
ಕಾಯಿರಿ.

77PH089

ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಫಿಲಟ್ರ್ ನೀರು ಸೆಡಿಮೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತಿತ್ದೆ.
54G274

ಕಲ್ಚ್ ಪೆಡಲ್ ಪೆಲ್ೕ (Clutch pedal play) “ಈ”:
10 - 15 mm (0.4 - 0.6 in.)

ಕಾಲಾವಧಿ ನಿವರ್ಹಣಾ ವೇಳಾಪಟಿಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರನುನ್
ಬ ಯಿರಿ. ನೀರನುನ್ ಬ ಯಲು:
1) ಪಾಯ್ನ್ ಅಥವಾ ಆಂಪಲ್ ರಾಗ್ ಅನುನ್ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಫಿಲಟ್ರ್ ಡೆ ನ್
ನಾಜಲ್ ಬ ಇಡಿ.
2) ಡೆ ನ್ ಸೂಕ್ರ್ (1) ಸಡಿ . ನೀರನುನ್ ಬ ಯಲಾಗುತತ್ದೆ.
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3) ನೀರು ಡೀಸಲ್ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಗೆ ಬದಲಾದಾಗ ಡೆ ನ್ ಸೂಕ್ರ್ವನುನ್
ಬಿಗಿಮಾಡಿ.
ಡೆ ನ್ ಸೂಕ್ರ್ಗೆ ಟಾಕ್ರ್ ಹೊಂದಿಸುವುದು
1.0 Nm (0.10 kgf-m, 0.74 Ibf-ft)

ಬೆರ್ೕಕ್ ಗಳು
ಬೆರ್ೕಕ್ ಫೂಲ್ಯಿಡ್
ಉದಾಹರಣೆ
40 60 80
km/h
20
100
120

77PM706

ಬೆರ್ೕಕ್ ಫೂಲ್ಯಿಡ್ ಮಟಟ್ವನುನ್ ಇನ್ ಸುಟ್ರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಯ್ನಲ್ ನ ಲ್
ರಿಸವಾರ್ಯರ್ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಪರೀ . ಬಲಬದಿಯ ಟ್ೕರಿಂಗ್
ೕಲ್ ನ ಲ್ ಕವರ್ ಕಳಚಿ ಬೆರ್ೕಕ್ ಫೂಲ್ಯಿಡ್ ರಿಸವಾರ್ಯರ್
ಮಟಟ್ವನುನ್ ಕಳಚಿ. ಫೂಲ್ಯಿಡ್ ಮಟಟ್ವು “MAX” (ಕನಿಷಠ್) ಮತುತ್
“MIN” (ಗರಿಷಠ್) ನಡುವೆ ಇದೆ ಎನುನ್ವುದನುನ್ ಪರೀ . ಬೆರ್ೕಕ್
ಫೂಲ್ಯಿಡ್ ಮಟಟ್ವು “MAX” (ಕನಿಷಠ್) ಗೆರೆಯ ಸಮೀಪ ದದ್ ಲ್,
ಅದನುನ್ “MIN” (ಗರಿಷಠ್) ಮಟಟ್ದವರೆಗೆ ಮಾರುತಿ ಜೆನೂಯ್ನ್
ಬೆರ್ೕಕ್ ಫೂಲ್ಯಿಡ್ ನಿಂದ ತುಂಬಿ.

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಕೆಳಗಿನ ಮಾಗರ್ದ ರ್ಗಳನುನ್ ಪಾ ಸಲು ಫಲವಾದ ಲ್
ವೈಯಕಿತ್ಕ ಗಾಯಗಳಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೆರ್ೕಕ್ ಸಟ್ಂಗೆ
ಗಂಭೀರ ಹಾನಿ ಸಂಭ ಸಬಹುದು.
∙ ರಿಸವಾರ್ಯರ್ ನ ಲ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ಫೂಲ್ಯಿಡ್ ನಿದಿರ್ಷಟ್
ಮಟಟ್ಕಿಕ್ಂತ ಕೆಳಗೆ ಇ ದ ಲ್, ಇನ್ ಸುಟ್ರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಯ್ನಲ್
ನ ಲ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ವಾನಿರ್ಂಗ್ ಲೈಟ್ “ಆನ್” ಆಗುತತ್ದೆ.(ಆಗ
ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಕಳಚಿದ ಥ್ತಿಯ ಲ್
ಇಂಜಿನ್ ಓಡುತಿತ್ರುತತ್ದೆ) ಬೆಳಕು ಆನ್ ಆದ ಲ್, ತಕಷ್ಣವೇ
ನಿಮಮ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಮ ರ್ಯಲ್ ಡೀಲರ್ ಅನುನ್
ಬೆರ್ೕಕ್ ಸಟ್ಂ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇ .
∙ ವೇಗದ ಲ್ ಫೂಲ್ಯಿಡ್ ನಷಟ್ವು ಬೆರ್ೕಕ್ ಸಟ್ಂನ ಲ್
ಸೋರಿಕೆಯನುನ್ ಸೂಚಿಸುತತ್ದೆ. ಅದನುನ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ
ಕಮ ರ್ಯಲ್ ಡೀಲರ್ ರಿಂದ ತಕಷ್ಣವೇ ತಪಾಸಣೆ
ನಡೆಸಬೇಕು.
∙ ಮಾರುತಿ ಜೆನೂಯ್ನ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ಫೂಲ್ಯಿಡ್ ಹೊರತುಪಡಿ
ಯಾವುದೇ ಫೂಲ್ಯಿಡ್ ಅನುನ್ ಬಳಸಬೇಡಿ.
ಮರುಪಡೆದುಕೊಂಡ ಫೂಲ್ಯಿಡ್ ಅಥವಾ ಸಂಗರ್ ದ
ಫೂಲ್ಯಿಡ್ ಅನುನ್ ಹಳೇ ಅಥವಾ ತೆರೆದ ಕಂಟೇನರ್ ಗಳ ಲ್
ಬಳಸಬೇಡಿ. ಹೊರಗಿನ ವಸುತ್ಗಳು ಮತುತ್ ಇತರ
ದರ್ವಗಳನುನ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ಫೂಲ್ಯಿಡ್ ರಿಸವಾರ್ಯರ್ ನಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಇಡುವುದು ಅತೀ ಅಗತಯ್.

ಜಾಗರ್ತೆ
ಬೆರ್ೕಕ್ ಫೂಲ್ಯಿಡ್ ನಿಮಮ್ ಕಣುಣ್ಗ ಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟು
ಮಾಡಬಹುದು ಮತುತ್ ಪೈಂಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಹೊರಮೈಗ ಗೆ
ಹಾನಿ ತರಬಹುದು. ರಿಸವಾರ್ಯರ್ ಮರ ತುಂಬುವಾಗ
ಜಾಗರೂಕತೆ ವ .

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
∙ ವಾಹನವನುನ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಲೋಡ್ ಇರುವ ಥ್ತಿಯ ಲ್
ಚಲಾಯಿ ದ ಲ್ ಬೆರ್ೕಕಿಗ್ ಅಂತರವು ಹೆಚಾಚ್ಗಿರಬಹುದು
ಮತುತ್ ಅಧಿಕ ಪೆಡಲ್ ೕಸ್ರ್ ನ ಅಗತಯ್ ಬೀಳಬಹುದು.

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಬೆರ್ೕಕ್ ಫೂಲ್ಯಿಡ್ ನುಂಗಿದ ಲ್ ಹಾನಿಕರ ಅಥವಾ ಮಾರಕವಾಗಿ
ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. ಕಣುಣ್ ಅಥವಾ ಚಮರ್ದ ಮೇಲೆ ಬಿದದ್ರೂ
ಹಾನಿಕರ. ನುಂಗಿದ ಲ್ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಒತತ್ಡ ಹೇರಬೇಡಿ.
ತಕಷ್ಣವೇ ಷ ನಿಯಂತರ್ಣ ಕೇಂದರ್ ಅಥವಾ ವೈದಯ್ರನುನ್
ಸಂಪಕಿರ್ . ಬೆರ್ೕಕ್ ಫೂಲ್ಯಿಡ್ ಕಣುಣ್ಗ ಗೆ ಬಿದದ್ ಲ್ ನೀರಿನಿಂದ
ಕಣುಣ್ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತುತ್ ತಕಷ್ಣವೇ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಚಿಕಿತೆಸ್
ಮಾಡಿ ಕೊ ಳ್. ನಿಭಾಯಿ ದ ನಂತರ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ತೊಳೆಯಿರಿ. ದರ್ವವು ಪಾರ್ಣಿಗ ಗೂ ಷಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಮಕಕ್ಳು ಮತುತ್ ಪಾರ್ಣಿಗ ಗೆ ಗದಂತೆ ದೂರ ಡಿ.

ಸೂಚನೆ:
ಡಿಸ್ಕ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಫೂಲ್ಯಿಡ್ ಮಟಟ್ವು ನಿಧಾನವಾಗಿ
ಬೆರ್ೕಕ್ ಪಾಯ್ಡ್ಸ್ ಸವೆತಕೆಕ್ ಇ ಯುವ ನಿರೀ ೆ ಇದೆ.

ಬೆರ್ೕಕ್ ಪೆಡಲ್

ಕಳಚಿದಾಗ ಬೆರ್ೕಕ್ ಪೆಡಲ್ ಹೆಚುಚ್ ಸಾಪ್ಂಜೀ ಅನುಭವ ಲಲ್ದೆ
ನಿತಯ್ದ ಎತತ್ರದ ಲ್ ನಿಲುಲ್ತತ್ದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀ . ಇಲಲ್ದಿದದ್ ಲ್,
ಬೆರ್ೕಕ್ ಸಟ್ಂ ಅನುನ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಮ ರ್ಯಲ್ ಡೀಲರ್
ಬ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊ ಳ್. ಬೆರ್ೕಕ್ ಪಡಲ್ ನಿತಯ್ದ
ಎತತ್ರದ ಲ್ಲಲ್ ಎಂದು ಸಂಶಯ ಬಂದ ಲ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವರ
ಪರೀ :
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ಉದಾಹರಣೆ

ಸೂಚನೆ:
ಬೆರ್ೕಕ್ ಪೆಡಲ್ ಮತುತ್ ಫರ್ಂಟ್ ಪೆಡಲ್ ನಡು ನ ಅಂತರವನುನ್
ಅಂದಾಜಿಸುವಾಗ, ಲ್ೕರ್ ಮಾಯ್ಟ್ ಅಥವಾ ರಬಬ್ರ್ ಅನುನ್
ನಿಮಮ್ ಅಳತೆಯ ಫರ್ಂಟ್ ಪಾಯ್ನಲ್ ನ ಲ್ ಸೇರಿಸದೆ ಇರುವುದು
ಖಚಿತಪಡಿ .

ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಬೆರ್ೕಕ್
20 kgf
(44 lbf)

“a”

ಉದಾಹರಣೆ

77PM702

ರಾಚೆಟ್ ಟೂತ್ ನಿದಿರ್ಷಟ್ತೆಗಳು
6ನೇ – 9ನೇ ಟೀತ್
ಲೆವೆಲ್ ಫುಲ್ ೕಸ್ರ್ (1):
200 N (20 kgf, 44 Ibf)

54G108S

ಪೆಡಲ್ ನಿಂದ ಫರ್ಂಟ್ ಪಾಯ್ನಲ್ ಕನಿಷಠ್ ಅಂತರ “ಅ”:
ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಮತುತ್ ಬೈ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲ್:
150 mm (6 in.)
ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲ್:
180 mm (7.1 in.)
ಇಂಜಿನ್ ಓಡಾಟದ ಲ್ರುವಾಗ, ಬೆರ್ೕಕ್ ಪೆಡಲ್ ಮತುತ್ ಫರ್ಂಟ್
ಪಾಯ್ನಲ್ ನಡು ನ ಅಂತರವನುನ್ ಪೆಡಲ್ ಕಳಚಿದಾಗ,
ಅಂದಾಜು ಬಲ 30 kg (66 Ibs) ಇರುವುದನುನ್ ಅಳೆಯಿರಿ.
ಅಗತಯ್ ರುವ ಕನಿಷಠ್ ಅಂತರ ಸೂಚಿ ರುವಂತೆ ಇರಬೇಕು.
ನಿಮಮ್ ವಾಹನದ ಬೆರ್ೕಕ್ ಸಟ್ಂ ಸವ್ಯಂ ಆಗಿ
ಹೊಂದಿ ಕೊಳುಳ್ತಿತ್ರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಪೆಡಲ್ ಹೊಂದಿಸುವ
ಅಗತಯ್ ರುವುದಿಲಲ್.
ಪೆಡಲ್ ನಿಂದ ಫರ್ಂಟ್ ಪಾಯ್ನಲ್ ಅಂತರವನುನ್ ಮೇ ನಂತೆ
ಅಂದಾಜಿ ದಾಗ ಕನಿಷಠ್ ಅಂತರಕಿಕ್ಂತ ಕಡಿಮೆ
ಅಗತಯ್ ರುವುದು ಕಂಡ ಲ್, ನಿಮಮ್ ವಾಹನವನುನ್ ಮಾರುತಿ
ಸುಜುಕಿ ಕಮ ರ್ಯಲ್ ಡೀಲರ್ ಬ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ .

ಉದಾಹರಣೆ
77PM07013

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ವಾಹನದ ಬೆರ್ೕಕಿಂಗ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಲ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದೇ
ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ನೀವು ಎದುರಿ ದ ಲ್, ವಾಹನವನುನ್ ತಕಷ್ಣವೇ
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಮ ರ್ಯಲ್ ಡೀಲರ್ ಬಳ ತಪಾಸಣೆ
ಮಾಡಿಕೊ ಳ್
∙ ದುಬರ್ಲ ಬೆರ್ೕಕಿಂಗ್ ಪರ್ದಶರ್ನ
∙ ಅಸಮ ಬೆರ್ೕಕಿಂಗ್ (ಎಲಾಲ್ ೕಲ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆರ್ೕಕ್ ಗಳು
ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ಲಲ್)
∙ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಪೆಡಲ್ ಟಾರ್ವೆಲ್
∙ ಬೆರ್ೕಕ್ ಎಳೆಯುತಿತ್ದೆ
∙ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಧನಿ
∙ ಪೆಡಲ್ ಪಲೆಸ್ೕಶನ್ (ಪೆಡಲ್ ಕಳಚಿದಾಗ ನಾಡಿ
ಬಡಿಯುತಿತ್ದೆ)

ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ವರ್ ಅನುನ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಹಾಕುವತತ್ ಮೇಲಕೆಕ್ ಬಿಡುತಿತ್ರುವಾಗ ರಾಚೆಟ್ ಟೀತ್ ನ ಲ್
ಮಾಡಿರುವ ಕಿಲ್ಕ್ ಗಳ ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್ ಲೆಕಕ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ
ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ಅನುನ್ ಸೂಕತ್ ಹೊಂದಿಕೆಗಾಗಿ ಪರೀ .
ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ವರ್ ನಿದಿರ್ಷಟ್ ರಾಚೆಟ್ ಟೀತ್ ಮತುತ್ ರೇರ್
ೕಲ್ ಗಳ ನಡುವೆ ನಿಲಲ್ಬೇಕು ಮತುತ್ ಭದರ್ವಾಗಿ ಲಾಕ್
ಆಗಬೇಕು. ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ವರ್ ಅನುನ್ ಸೂಕತ್ವಾಗಿ
ಹೊಂದಿಸದೆ ಇದದ್ ಲ್ ಅಥವಾ ವರ್ ಅನುನ್ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಬಿಟಟ್
ಮೇಲೆ ಬೆರ್ೕಕ್ ಗಳು ಎಳೆಯುತಿತ್ದದ್ ಲ್ ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ಅನುನ್
ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಮತುತ್/ಅಥವಾ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ
ಕಮ ರ್ಯಲ್ ಡೀಲರ್ ಬ ಹೊಂದಿ ಕೊ ಳ್.

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
∙ ವಾಹನವನುನ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಲ್ ಪಾಕಿರ್ಂಗ್
ಬೆರ್ೕಕ್ ಹೆಚುಚ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರದು. ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಚೋಕ್ ಗಳನುನ್ ವಾಹನವನುನ್ ಡಿಯಲು ಬಳ .

7-19

77PH0-74E

ತಪಾಸಣೆ ಮತುತ್ ನಿವರ್ಹಣೆ

ಟ್ೕರಿಂಗ್

ರ್ಪೆಲಲ್ರ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಯುನಿವಸರ್ಲ್
ಜಾಯಿಂಟ್

ಉದಾಹರಣೆ

ರೇರ್

ಉದಾಹರಣೆ

ಫರ್ಂಟ್

ಉದಾಹರಣೆ
“c”
(1)
(2)
77PH042

ಟ್ೕರಿಂಗ್ ೕಲ್ ಪೆಲ್ೕ “C”:
0-30 mm (0.0 – 1.2 in.)
ಟ್ೕರಿಂಗ್ ೕಲ್ ಅನುನ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೇಂದಿರ್ೕಯ
ಷನ್
ನಿಂದ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕೆಕ್ ತಿರುಗಿಸುತಾತ್ ಪೆಲ್ೕಯನುನ್ ಪರೀ
ಮತುತ್ ಸವ್ಲಪ್ ರೋಧ ವಯ್ಕತ್ವಾಗುವವರೆಗೂ ಅದು ಚ ಸುವ
ಅಂತರವನುನ್ ಅಳೆಯಿರಿ. ಪೆಲ್ೕಯು ಸೂಚಿ ದ ಮೌಲಯ್ಗಳ
ನಡುವೆಯೇ ಇರಬೇಕು.
ತೆರೆದ ಪರ್ದೇಶದ ಲ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚ ಸುತಾತ್ ಟ್ೕರಿಂಗ್ ೕಲ್
ಅನುನ್ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಬಲ ಮತುತ್ ಎಡದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ
ಸರಳವಾಗಿ ಮತುತ್ ಸರಾಗವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಲಟಲಟ ಸದಿದ್ಲಲ್ದೆ
ತಿರುಗುತಿತ್ದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀ . ಫಿರ್ೕ ಪೆಲ್ೕಯ ಪರ್ಮಾಣವು
ಸೂಚಿ ರುವುದಕಿಕ್ಂತ ಹೊರಗಿದದ್ ಲ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ತಪುಪ್
ಕಂಡ ಲ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಮ ರ್ಯಲ್ ಡೀಲರ್ ಬ
ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಅಗತಯ್ ದೆ.

77PM704

(1)

(2)
77PM703

ರ್ಪೆಲಲ್ರ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಯುನಿವಸರ್ಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ (1) (ಫರ್ಂಟ್ &
ರೇರ್) ಅನುನ್ ಸ ರ್ಸ್ ವೇಳಾಪಟಿಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ
ಲುಬಿರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಿ.
ರ್ಪೆಲಲ್ರ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಯುನಿವಸರ್ಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನುನ್
ಲುಬಿರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಗಿರ್ೕಸ್ ಗನ್ (2) ಮತುತ್ ಸೂಚಿತ
ಗಿರ್ೕಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಜಿ ಐ ಗೆರ್ೕಡ್ 2 ಬಳಸಬೇಕು.
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ಟೈರ್ ಗಳು
ಉದಾಹರಣೆ

77PM705

ನಿಮಮ್ ವಾಹನಕೆಕ್ ಫರ್ಂಟ್ ಮತುತ್ ರೇರ್ ಟೈರ್ ಪೆರ್ಶರ್
ನಿದಿರ್ಷಟ್ತೆಗಳನುನ್ ಟೈರ್ ಮಾ ತಿ ಲೇಬಲ್ ನ ಲ್ ಪಟಿಟ್
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫರ್ಂಟ್ ಮತುತ್ ರೇರ್ ಟೈರ್ ಗಳು ಎರಡೂ
ಸೂಚಿತ ಟೈರ್ ಪೆರ್ಶರ್ ಇರಬೇಕು.
ಇದದ್ ಲ್, ಕಾಂಪಾಕ್ಟ್ ಸೆಪ್ೕರ್ ಟೈರ್ ಗೆ ಮೌಲಯ್
ಅನವ್ಯವಾಗುವುದಿಲಲ್ ಎನುನ್ವುದನುನ್ ಗುರುತಿ .

ಟೈರ್ ತಪಾಸಣೆ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರೀ ೆಗಳನುನ್ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮಮ್
ವಾಹನಗಳ ಟೈರ್ ಗಳನುನ್ ಕನಿಷಠ್ ತಿಂಗ ಗೆ ಒಮೆಮ್ ತಪಾಸಣೆ
ಮಾಡಿ.
1)

(1) ಟೆರ್ಡ್ ವೇರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್
(2) ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಸಥ್ಳ ಗುರುತು

ಎಚಚ್ರಿಕೆ

ಏರ್ ಪೆರ್ಶರ್ ಅನುನ್ ಟೈರ್ ಪೆರ್ಶರ್ ಗೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಳೆಯಿರಿ.
ಅಗತಯ್ ದದ್ ಲ್ ಪೆರ್ಶರ್ ಹೊಂದಿ . ಸೆಪ್ೕರ್ ಟೈರ್ ಅನೂನ್ ಪರೀ ಸಲು
ನೆನಪಿಡಿ.

∙ ಟೈರ್ ತಂಪಾಗಿದಾದ್ಗ ಏರ್ ಪೆರ್ಶರ್ ಗಳನುನ್ ಅಳತೆ
ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲಲ್ದಿದದ್ ಲ್ ಅಸಮಪರ್ಕ ರೀಡಿಂಗ್ ಗಳು
ಗಬಹುದು.
∙ ಉಬಬ್ರ ಪೆರ್ಶರ್ ಅನುನ್ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆಕ್ ಟೈರ್ ಅನುನ್
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಬಿಬ್ಸುವಾಗ ಪರೀ . ಸೂಚಿತ ಪೆರ್ಶರ್
ಲಭಿಸುವವರೆಗೂ ೕಗೆ ಮಾಡಿ.
∙ ಟೈರ್ ಗಳನುನ್ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಉಬಿಬ್ಸುವುದು ಅಥವಾ
ಅಧಿಕ ಉಬಿಬ್ಸಬೇಡಿ.
∙ ಕಡಿಮೆ ಉಬಿಬ್ಸುವುದರಿಂದ ಅಸಹಜವಾದ ಹಾಯ್ಂಡಿಲ್ಂಗ್
ಶೈ ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ರಿಮ್ ಟೈರ್ ಬೆಡ್
ಮೇಲೆ ಜಾರಲೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ
ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ಟೈರ್ ಅಥವಾ ರಿಮ್ ಗೆ
ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.
∙ ಅತಿಯಾಗಿ ಉಬಿಬ್ಸುವುದರಿಂದ ಟೈರ್ ಒಡೆದು ಹೋಗಿ
ಗಾಯಗಳಾಗಬಹುದು. ಅತಿಯಾಗಿ ಉಬಿಬ್ಸುವುದರಿಂದ
ಅಸಹಜವಾದ ಹಾಯ್ಂಡಿಲ್ಂಗ್ ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ
ಅಪಘಾತವಾಗಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆ

2) ಟೆರ್ಡ್ ಗೂರ್ವ್ ಆಳವು 1.6 ಎಂಎಂ (0.06 ಇಂಚು) ಗಿಂತ
ಹೆಚಿಚ್ರುವುದನುನ್ ಪರೀ . ನೀವು ಇದನುನ್ ಪರೀ ಸಲು ಟೈರ್ ಗಳನುನ್
ಟೆರ್ಡ್ ವೇರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಗಳ ಲ್ ಗೂರ್ವ್ ಗಳ ಲ್ ೕಲ್ಡ್
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಗಳು ಟೆರ್ಡ್ ಹೊರಮೈ ಮೇಲೆ ಕಂಡಾಗ
ಉ ದ ಟೆರ್ಡ್ ಆಳ 1.6 ಎಂಎಂ (0.06 ಇಂಚು) ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ
ಇರಬೇಕು. ಇಲಲ್ದಿದದ್ ಲ್ ಟೈರ್ ಬದ ಸಬೇಕು.
3) ಅಸಹಜವಾದ ಸವೆತ, ಮುರಿತಗಳು ಮತುತ್ ಹಾನಿಯನುನ್ ಪರೀ
ಮುರಿತಗ ರುವ ಮತುತ್ ಇತರ ಹಾನಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಟೈರ್
ಬದ ಸಬೇಕು. ಟೈರ್ ಗಳು ಅಸಹಜವಾದ ಸವೆತ ತೋರಿ ದ ಲ್,
ಅವುಗಳನುನ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಮ ರ್ಯಲ್ ಡೀಲರ್ ಬ
ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ.

ಜಾಗರ್ತೆ
ತಡೆಗ ಗೆ ಬಡಿಯುವುದು ಮತುತ್ ಕ ಲ್ನ ಮೇಲೆ
ಚ ಸುವುದರಿಂದ ಟೈರ್ ಗ ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಮತುತ್
ೕಲ್ ಸಾಲುಜೋಡಣೆಗೆ ಸಮಸೆಯ್ಯಾಗಬಹುದು. ಟೈರ್
ಗಳು ಮತುತ್ ೕಲ್ ಸಾಲು ಜೋಡಣೆಯನುನ್ ಮಾರುತಿ
ಸುಜುಕಿ ಕಮ ರ್ಯಲ್ ಡೀಲರ್ ಬ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆಕ್
ಪರೀ ರುವುದನುನ್ ಖಚಿತಪಡಿ .
4) ಸಡಿಲವಾದ ೕಲ್ ನಟುಟ್ಗಳನುನ್ ಪರೀ .
5)
ಳೆಗಳು, ಕಲುಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ವಸುತ್ಗಳು ಟೈರ್ ಗ ಗೆ
ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರದೆ ಇರುವುದನುನ್ ಪರೀ .

(1)

(2)
52KM110
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ಎಚಚ್ರಿಕೆ
∙ ನಿಮಮ್ ವಾಹನವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮತುತ್ ಗಾತರ್ದ ಟೈರ್
ಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ವಾಹನವನುನ್ ಸೂಕತ್ವಾಗಿ ಟ್ೕರಿಂಗ್
ಮಾಡಿರುವುದು ಮತುತ್ ಹಾಯ್ಂಡಿಲ್ಂಗ್ ಬಹಳ ಮುಖಯ್ವಾಗಿದೆ.
ಭಿನನ್ ಗಾತರ್ದ ಮತುತ್ ಧದ ಟೈರ್ ಗಳನುನ್ ನಿಮಮ್
ವಾಹನದ ನಾಲುಕ್ ೕಲ್ ಗ ಗೆ ಮಿಶರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಅಂಗೀಕರಿ ದ ಗುಣಮಟಟ್ ಅಥವಾ
ಆಯೆಕ್ಯ ಟೈರ್ ಗಳ ಗಾತರ್ ಮತುತ್ ಧವನೆನ್ೕ ನಿಮಮ್
ವಾಹನಗ ಗೆ ಬಳಸಬೇಕು.
∙ ನಿಮಮ್ ವಾಹನಕೆಕ್ ಬಳ ರುವ ೕಲ್ ಗಳು ಮತುತ್ ಟೈರ್
ಗಳನುನ್ ಹೊರಗಿನ ಮಾರುಕಟೆಟ್ಯ ಕೆಲವು
ಸಂ ೕಜನೆಗಳೊ ಂದಿಗೆ ಬದ ಸುವಾಗ ನಿಮಮ್
ವಾಹನದ ಟ್ೕರಿಂಗ್ ಮತುತ್ ಹಾಯ್ಂಡಿಲ್ಂಗ್ ಷಯಗಳನೂನ್
ಬದ ಸಬೇಕು.
∙ ೕಗಾಗಿ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಗುಣಮಟಟ್ ಮತುತ್
ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿ ನಿಮಮ್ ವಾಹನಕೆಕ್ ಅಂಗೀಕರಿ ರುವ ೕಲ್
ಮತುತ್ ಟೈರ್ ಗಳನೆನ್ೕ ಬಳ .

ಸೂಚನೆ
ಮೂಲ ಟೈರ್ ಗಳನುನ್ ಭಿನನ್ ಗಾತರ್ದ ಟೈರ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ
ಬದ ಸುವುದು ಅಸಮಪರ್ಕ ಪ್ೕಡೋಮೀಟರ್ ಅಥವಾ
ಓಡೋಮೀಟರ್ ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮೂಲ ಟೈರ್ ಗಳ
ಗಾತರ್ಕಿಕ್ಂತ ಭಿನನ್ವಾಗಿರುವ ಬದ ಟೈರ್ ಗಳನುನ್
ಖರೀದಿಸುವ
ದಲು ನಿಮಮ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ
ಕಮ ರ್ಯಲ್ ಡೀಲರ್ ಬ ಪರೀ ಕೊ ಳ್.

ಬಾಯ್ಟರಿ

ಟೈರ್ ರೊಟೇಶನ್
ಉದಾಹರಣೆ

5-ಟೈರ್ ರೊಟೇಶನ್

4-ಟೈರ್ ರೊಟೇಶನ್

80JK7001

ನಿಮಮ್ ಟೈರ್ ಗಳ ಅಸಮ ಸವೆತವನುನ್ ತಡೆಯಲು ಮತುತ್
ಅವುಗಳ ಬಾ ಕೆಯನುನ್ ಧೀಘರ್ಗೊ ಸಲು ವರಿ ರುವಂತೆ
ಟೈರ್ ಗಳನುನ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಟೈರ್ ಅನುನ್ ಪರ್ತೀ 10000
ಕಿಮೀಗೆ ಒಮೆಮ್ ಬದ ಸಬೇಕು. ರೊಟೇಶನ್ ನಂತರ, ಫರ್ಂಟ್
ಮತುತ್ ರೇರ್ ಟೈರ್ ಪೆರ್ಶರ್ ಗಳನುನ್ ನಿಮಮ್ ವಾಹನದ ಟೈರ್
ಮಾ ತಿ ಲೇಬಲ್ ನ ಲ್ ಪಟಿಟ್ ಮಾಡಿದ ನಿದಿರ್ಷಟ್ತೆಗ ಗೆ
ಹೊಂದಿ .

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
∙ ಬಾಯ್ಟರಿಗಳು ಜಾವ್ಲೆ ತರುವ ಹೈಡೊರ್ೕಜನ್ ಗಾಯ್ಸ್
ಉತಾಪ್ದಿಸುತತ್ವೆ. ಜಾವ್ಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಕಿಡಿಗಳನುನ್
ಬಾಯ್ಟರಿಯಿಂದ ದೂರ ಡಿ. ಇಲಲ್ದಿದದ್ ಲ್
ಸೊಫ್ೕಟವಾಗಬಹುದು. ಬಾಯ್ಟರಿ ಪರಿಸರದ ಲ್ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವತೂತ್ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ.
∙ ಬಾಯ್ಟರಿ ಪರೀ ಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಸ ರ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ
ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೇಬಲ್ ಸಂಪಕರ್ ಕಳಚಿ. ಲೋಹದ ವಸುತ್ಗಳು
ಬಾಯ್ಟರಿ ೕಸ್ಟ್ ಗ ಗೆ ಮತುತ್ ವಾಹನಕೆಕ್ ಒಂದೇ
ಸಮಯಕೆಕ್ ಸಂಪಕಿರ್ ಶಾಟ್ರ್ ಸಕೂಯ್ರ್ಟ್ ಆಗದಂತೆ
ಜಾಗರೂಕತೆವ .
∙ ನಿಮಗೆ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ವಾಹನಕೆಕ್ ಅಥವಾ ಬಾಯ್ಟರಿಗೆ
ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಈ ಮಾಯ್ನುವಲ್
ನ ಲ್ರುವ “ತುತುರ್ ಸ ರ್ಸ್” ಭಾಗದ ಜಂಪ್
ಸಾಟ್ಟಿರ್ಂಗ್ ಸೂಚನೆಗಳನುನ್ ಪಾ . ಅಗತಯ್ ದದ್ ಲ್
ನಿಮಮ್ ವಾಹನವನುನ್ ಜಂಪ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿ.

ೕಲ್ ಸಮತೋಲನ

ವಾಹನವು ಸಹಜವಾದ ರಸೆತ್ಯ ಲ್ ಅಸಹಜವಾಗಿ ಕಂಪಿ ದ ಲ್
ಅಧಿಕೃತ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಮ ರ್ಯಲ್ ವಕ್ರ್ ಶಾಪ್ ಬ
ೕಲ್ ಸಮತೋಲನ ಮಾಡಿಕೊ ಳ್.

ೕಲ್ ಸಾಲು ಜೋಡಣೆ
ಅಸಹಜವಾದ ಟೈರ್ ಸವೆತ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ
ಎಳೆಯುತಿತ್ದದ್ ಲ್ ೕಲ್ ಅನುನ್ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ
ಕಮ ರ್ಯಲ್ ವಕ್ರ್ ಶಾಪ್ ನ ಲ್ ಸಾಲು ಜೋಡಿ ಕೊ ಳ್.
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ಎಚಚ್ರಿಕೆ

ಉದಾಹರಣೆ

(1)
(2)

ಬಾಯ್ಟರಿ ಮಟಟ್ವು ಕೆಳಮಟಟ್ದ ಲೈನಿಗ್ಂತ (2) ಕಡಿಮೆ ಇರುವ
ಬಾಯ್ಟರಿಯನುನ್ ಬಳ ದ ಲ್, ಅದರಿಂದ ಬಾಯ್ಟರಿ ಬಾ ಕೆ
ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಬಾಹಯ್ ಉಷಣ್ತೆ ಅಥವಾ
ಬಾಯ್ಟರಿಯಿಂದ ಹೈಡೊರ್ೕಜನ್ ಅನಿಲ ಸೃ ಟ್ಯಾಗಿ
ಸೊಫ್ೕಟಗೊಳುಳ್ವ ಸಾಧಯ್ತೆಯಿದೆ. ಬಾಯ್ಟರಿ ಮಟಟ್ವು
ಕೆಳಮಟಟ್ದ ಲೈನಿಗ್ಂತ (2) ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಬಾಯ್ಟರಿಯನುನ್
ಬಳಸಬೇಡಿ.

ಸೂಚನೆ
54GM701

ನಿವರ್ಹಣೆಗೆ- ಉಚಿತ ಬಾಯ್ಟರಿ (ಕಾಯ್ಪ್ ಇಲಲ್ದ ಧ), ನೀವು
ನೀರು ಬೆರೆಸಬೇಕಾಗಿಲಲ್. ವಾಟರ್ ಫಿಲಲ್ರ್ ಕಾಯ್ಪ್ಸ್ ಇರುವ
ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ ಧದ ಬಾಯ್ಟರಿಗೆ, ಬಾಯ್ಟರಿ ದರ್ವದ ಮಟಟ್ವನುನ್
ಮೇಲಮ್ಟಟ್ದ ಗೆರೆಗೆ (1) ಮತುತ್ ಕೆಳಮಟಟ್ದ ಗೆರೆಗೆ (2) ಪರ್ತೀ
ಬಾರಿ ಇಡಬೇಕು. ನೀವು ಆಗಾಗೆಗ್ ಬಾಯ್ಟರಿಯನುನ್
ಪರೀ ಸಬೇಕು. ಕೇಸ್ ಬಾಯ್ಟರಿ ಟಮಿರ್ನಲ್ ಗಳು ಮತುತ್
ಬಾಯ್ಟರಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಡೌನ್ ಬಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ತುಕುಕ್
ಡಿದಿದೆಯೇ ಪರೀ ಸಬೇಕು. ಕಠಿಣ ಬರ್ಷ್ ಮತುತ್ ಅ ೕನಿಯ
ಮಿಶರ್ ಮಾಡಿದ ನೀರು ಅಥವಾ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮಿಶರ್
ಮಾಡಿದ ನೀರು ಬಳ ತುಕುಕ್ ಡಿದಿರುವುದನುನ್ ನಿವಾರಿ .
ತುಕುಕ್ ನಿವಾರಿ ದ ಮೇಲೆ ಸವ್ಚಛ್ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ನಿಮಮ್ ವಾಹನವು ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿರದೆ
ಇದದ್ ಲ್ ಬಾಯ್ಟರಿಯ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟಮಿರ್ನಲ್ ನಿಂದ ಕೇಬಲ್
ಸಂಪಕರ್ ಕಳಚಿ ಡಿಸ್ ಚಾಜ್ರ್ ತಪಿಪ್ಸಲು ನೆರವಾಗಿ.

ಮೇಲಮ್ಟಟ್ದ ಲೈನಿಗ್ಂತ (1) ಹೆಚುಚ್ ಇರುವ ಬಾಯ್ಟರಿ ದರ್ವವನುನ್
ಸೇರಿ ದ ಲ್, ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗಿನ ಕಂಪನದ
ಕಾರಣದಿಂದ ದರ್ವವು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಕೆಲ ಂದು
ಪರ್ಕರಣದ ಲ್ ಬಾಯ್ಟರಿಯ ಚಾಜಿರ್ಂಗ್ ಥ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ
ದರ್ವವು ಹೊರಗೆ ಂಪಡನೆಯಾಗಬಹುದು. ಅದು ಬಾಯ್ಟರಿಯ
ಬ ಇರುವ ಭಾಗಗ ಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.
ಬಾಯ್ಟರಿಯ ಲ್ರುವ ದರ್ವವು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಲ್,
ತಕಷ್ಣವೇ ಅದನುನ್ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಮೇ ನ ಮಟಟ್ದ
ಲೈನಿಗ್ಂತ (1) ಹೆಚಿಚ್ನ ಪರ್ಮಾಣದ ಲ್ ಬಾಯ್ಟರಿ ದರ್ವವನುನ್
ಸೇರಿಸಬೇಡಿ.

ಸೂಚನೆ:
ಬಾಯ್ಟರಿಯನುನ್ ಬಳ ದಾಗ ಬಾಯ್ಟರಿ ದರ್ವವು
ಬಳಕೆಯಾಗುತತ್ದೆ. ಮಟಟ್ವು ಮೇಲಮ್ಟಟ್ದ (1) ಮತುತ್ ಕೆಳಮಟಟ್ದ
(2) ಕೇಂದರ್ದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಇದದ್ ಲ್, ಅದು ಮೇಲಮ್ಟಟ್ದ ಲೈನ್ (1)
ತಲುಪುವವರೆಗೂ ಡಿ ಟ್ಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಸೇರಿ .

ಫೂಯ್ಸ್ ಗಳು

ಕೆಳಗೆ ವರಿ ದಂತೆ, ನಿಮಮ್ ವಾಹನಕೆಕ್ ಮೂರು ಧದ ಫೂಯ್ಸ್
ಗ ವೆ.

ಫೂಯ್ ಯೇಬಲ್ ಂಕ್ ವೈರ್ ಮತುತ್ ಮೈನ್ ಫೂಯ್ಸ್

ಮುಖಯ್ ಫೂಯ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನುನ್ ನೇರವಾಗಿ ಬಾಯ್ಟರಿಯಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ತತ್ದೆ.

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಫೂಯ್ಸ್ ಗಳು

ಈ ಫೂಯ್ಸ್ ಗಳು ಮೈನ್ ಫೂಯ್ಸ್ ಮತುತ್ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕ ಫೂಯ್ಸ್ ಗಳ
ನಡುವೆ ಇವೆ ಮತುತ್ ಇಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್ ಲೋಡ್ ಗೂರ್ಪ್ ಗಳು.

ಪರ್ತೆಯ್ೕಕ ಫೂಯ್ಸ್ ಗಳು

ಈ ಫೂಯ್ಸ್ ಗಳು ಪರ್ತೆಯ್ೕಕ ಇಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್ ಸಕೂಯ್ರ್ಟ್ ಗಳು
ಫೂಯ್ಸ್ ಕಳಚಲು, ರಿಲೇ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಲ್ ಒದಗಿ ರುವ ಫೂಯ್ಸ್
ಪುಲಲ್ರ್ (1) ಅನುನ್ ಬಳ .

(1)

ಉದಾಹರಣೆ
77PM07012

7-23

77PH0-74E

ತಪಾಸಣೆ ಮತುತ್ ನಿವರ್ಹಣೆ
ಇಂಜಿನ್ ಭಾಗದ ಲ್ ಫೂಯ್ಸ್ ಗಳು

ಮೈನ್ ಫೂಯ್ಸ್ / ಪೆ ಮರಿ ಫೂಯ್ಸ್ / ರಿಲೇ
ಕರ್ಮ
ಸಂಖೆಯ್

(1)

(2)

(3) (4)

(5) (6) (7) (8)
(14)

(9)

ರೇಟಿಂಗ್

(1)

–

(2)

–

(3)

–

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

(15)

77PH076

(4)

(5)

(16)
(17)

(18)

(19)
(20)
(6)
(7)

(8)

77PH077

(9)

–
20A
7.5A
30A
15A
30A
15A

70A

(10)

20A

(12)

40A

(11)

20A

ಫೂಯ್ಸ್/ ರಿಲೇ
ಸಾಟ್ಟಿರ್ಂಗ್
(ಡೀಸೆಲ್)

ೕಟಾರ್ ರಿಲೇ

.ಎನ್.ಜಿ. ವಾಲ್ವ್ ರಿಲೇ
(ಬೈ ಫೂಯ್ಯೆಲ್)

(13)

40A

(15)

–

(14)

(16)

30A

–

(17)

–

ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಫಾಯ್ನ್ ರಿಲೇ

(18)

–

ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಪಂಪ್ ರಿಲೇ (ಬೈ
ಫೂಯ್ಯೆಲ್)

(19)

15A

ಗೊಲ್ೕ ಪಲ್ಗ್ 2 ರಿಲೇ (ಡೀಸೆಲ್)

ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಪಂಪ್ ರಿಲೇ
(ಡೀಸೆಲ್)

ಸಾಟ್ಟಿರ್ಂಗ್
ೕಟಾರ್ ರಿಲೇ
(ಬೈ ಫೂಯ್ಯೆಲ್)

ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಪಂಪ್ (ಡೀಸೆಲ್)
.ಎನ್.ಜಿ. ವಾಲ್ವ್ (ಬೈ
ಫೂಯ್ಯೆಲ್)
ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಇಂಜೆಕಟ್ರ್
(ಡೀಸೆಲ್)

ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಇಂಜೆಕಟ್ರ್ (ಬೈ
ಫೂಯ್ಯೆಲ್)
ಸಾಟ್ಟಿರ್ಂಗ್

ೕಟಾರ್

ಹಾನ್ರ್/ಹಜಾಡ್ರ್

(20)
(21)

20A

7.5A

ಇಗಿನ್ಷನ್

ವ್ಚ್

ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಫಾಯ್ನ್

ಗೊಲ್ೕ ಪಲ್ಗ್ ರಿಲೇ (ಡೀಸೆಲ್)
ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಇಂಜೆಕಟ್ರ್ ರಿಲೇ
(ಬೈ ಫೂಯ್ಯೆಲ್)
ಬಾಲ್ಂಕ್ (ಡೀಸೆಲ್)
ಬಾಲ್ಂಕ್ (ಡೀಸೆಲ್)

ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಇಂಜೆಕಟ್ರ್ ಮೈನ್
ರಿಲೇ (ಡೀಸೆಲ್)

ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಇಂಜೆಕಟ್ರ್ 2
(ಡೀಸೆಲ್)

ಇಂಜೆಕಟ್ರ್ ಡೆ ವರ್ (ಡೀಸೆಲ್)
.ಎನ್.ಜಿ.

ಮೈನ್ ಫೂಯ್ಸ್, ಪೆ ಮರಿ ಫೂಯ್ಸ್ ಗಳು ಮತುತ್ ಕೆಲವು ಪರ್ತೆಯ್ೕಕ
ಫೂಯ್ಸ್ ಗಳನುನ್ ಇಂಜಿನ್ ಭಾಗದ ಲ್ ಪತೆತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮೈನ್ ಫೂಯ್ಸ್ ಸೊಫ್ೕಟಗೊಂಡ ಲ್ ಯಾವುದೇ ಇಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್
ಭಾಗವು ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುವುದಿಲಲ್. ಪೆ ಮರಿ ಫೂಯ್ಸ್
ಸೊಫ್ೕಟಗೊಂಡ ಲ್, ಸಂಬಂಧಿ ದ ಲೋಡ್ ಗೂರ್ಪ್ ನ
ಯಾವುದೇ ಇಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್ ಭಾಗವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲಲ್. ಮೈನ್
ಫೂಯ್ಸ್, ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಫೂಯ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕ ಫೂಯ್ಸ್ ಅನುನ್
ಬದ ಸುವಾಗ ಮಾರುತಿ ಜೆನೂಯ್ನ್ ಬದ ಯನುನ್ ಬಳ .
ಫೂಯ್ಸ್ ಕಳಚಲು, ರಿಲೇ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಲ್ ಒದಗಿ ರುವ ಫೂಯ್ಸ್
ಪುಲಲ್ರ್ (1) ಅನುನ್ ಬಳ . ಪರ್ತೀ ಫೂಯ್ಸ್ ನ ಆಂಪರೇಜ್ ಅನುನ್
ಫೂಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕವರ್ ನ ಲ್ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಲ್ಟ್ ಆಲಟ್ನೇರ್ಟರ್

ಗೊಲ್ೕ ಪಲ್ಗ್ (ಡೀಸೆಲ್)

ಗೊಲ್ೕ ಪಲ್ಗ್ 2 (ಡೀಸೆಲ್)
ಬಾಯ್ಟರಿ
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ಡಾಯ್ಷ್ ಬೋಡ್ರ್ ಅಡಿ ಫೂಯ್ಸ್ ಗಳು

ಉದಾಹರಣೆ

ಮೈನ್ ಫೂಯ್ಸ್ / ಪೆ ಮರಿ ಫೂಯ್ಸ್

ಉದಾಹರಣೆ
ಸರಿಯಾದ

70A

(1)

10A

ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ (ಬಲ)

(3)

10A

ಟೈಲ್ ಲೈಟ್

(2)

(4)

10A

(6)

10A

(5)
(7)

ಸೊಫ್ೕಟಗೊಂಡಿದೆ

(8)
60G111
77PH048

ಮೈನ್ ಫೂಯ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಫೂಯ್ಸ್
ಸೊಫ್ೕಟಗೊಂಡ ಲ್, ನಿಮಮ್ ವಾಹನವನುನ್ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರುತಿ
ಸುಜುಕಿ ಕಮ ರ್ಯಲ್ ವಕ್ರ್ ಶಾಪ್ ನ ಲ್ ತಪಾಸಣೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನುನ್ ಖಚಿತಪಡಿ . ಯಾವಾಗಲೂ
ಮಾರುತಿ ಜೆನೂಯ್ನ್ ಬದ ಭಾಗವನೆನ್ೕ ಬಳ . ತಾತಾಕ್ ಕ
ರಿಪೇರಿಗೂ ವೈರ್ ಅನುನ್ ಉಪಭಾಗವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ.
ಅಥವಾ ಸತ್ರಿತ ಇಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್ ಹಾನಿ / ಅಗಿನ್ ದುರಂತವಾಗ ದೆ.

ಸೂಚನೆ:
ಫೂಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಪ್ೕರ್ ಫೂಯ್ಸ್ ಗಳು ಮತುತ್
ಫೂಯ್ಸ್ ಪುಲಲ್ರ್ ಕೊಂಡೊಯುಯ್ವುದನುನ್ ಖಚಿತಪಡಿ .

(1) (2)

(3) (4) (5)

(7) (8) (9) (10)

15A

10A

10A
15A

(9)

10A

(11)

15A

(10)

ಎಚಚ್ರಿಕೆ

10A

15A

ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ (ಎಡ)
ಸಾಟ್ಪ್ ಲೈಟ್
ರೇಡಿ

ೕ / ಡೋಮ್

ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಐ ಜಿ
ಮೀಟರ್

ಇಗಿನ್ಷನ್ (ಡೀಸೆಲ್)

ಇಗಿನ್ಷನ್ (ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಮತುತ್ ಬೈ
ಫೂಯ್ಯೆಲ್)

ಬಾಯ್ಕಪ್ ಲೈಟ್

ವೈಪರ್

ಅಕೆಸ್ಸರಿ

ಫೂಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಡಾಯ್ಷ್ ಬೋಡ್ರ್ ಅಡಿಯ ಲ್ದೆ.

(6)

ಉದಾಹರಣೆ

(11)

77PH049

ಸರಿಯಾದ

ಸೊಫ್ೕಟಗೊಂಡಿದೆ
65D046
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ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಸೊಫ್ೕಟಗೊಂಡ ಫೂಯ್ಸ್ ಅನುನ್ ಸರಿಯಾದ ಆಂಪರೇಜ್
ಇರುವ ಫೂಯ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬದ ರುವುದನುನ್ ಖಚಿತಪಡಿ .
ಅಲುಯ್ಮಿನಿಯಂ ಫಾಯ್ಲ್ ಅಥವಾ ವೈರ್ ಅನುನ್
ಸೊಫ್ೕಟಗೊಂಡ ಫೂಯ್ಸ್ ಬದ ಸಲು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಫೂಯ್ಸ್
ಬದ ದ ಲ್ ಮತುತ್ ಹೊಸತು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಲ್
ಸೊಫ್ೕಟಗೊಂಡ ಲ್, ದೊಡಡ್ ಇಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್ ಸಮಸೆಯ್ ಆಗಬಹುದು.
ನಿಮಮ್ ವಾಹನವನುನ್ ತಕಷ್ಣವೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ
ಕಮ ರ್ಯಲ್ ವಕ್ರ್ ಶಾಪ್ ನ ಲ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ.

ಬಲ್ಬ್ ಬದ
ಜಾಗರ್ತೆ
∙ ಲೈಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಗಳನುನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ
ಬದ ಸುವುದರಿಂದ ಬಿ ಬಲ್ಬ್ ಕೈಗೆ ಸುಡಬಹುದು.
ಮುಖಯ್ವಾಗಿ ಹಾಯ್ಲೋಜನ್ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಗಳ
ಷಯದ ಲ್ ಇದು ನಿಜ. ಬಲ್ಬ್ ಗಳು ತಂಪಾದ ಮೇಲೆ
ಬದ .
∙ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಗಳನುನ್ ಪೆರ್ಶರೈಸ್ಡ್ ಹಾಯ್ಲೋಜೆನ್
ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಂದ ತುಂಬಿರಲಾಗುತತ್ದೆ. ಅವುಗಳು
ಸೊಫ್ೕಟಗೊಳಳ್ಬಹುದು ಮತುತ್ ಅವುಗ ಗೆ ಬಡಿದ ಲ್
ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಬಿದದ್ ಲ್ ಗಾಯಗಳಾಗಬಹುದು. ಅವುಗಳನುನ್
ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿ .

ಸೂಚನೆ
ನಿಮಮ್ ಚಮರ್ದಿಂದ ಆಯಿಲ್ ಗಳು ಹಾಯ್ಲೋಜನ್ ಬಲ್ಬ್
ಅಧಿಕ ಬಿ ಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತುತ್ ಲೈಟ್ ಗಳು
ಆನ್ ಆಗಿದಾದ್ಗ ಸೊಫ್ೕಟಗೊಳಳ್ಬಹುದು. ಹೊಸ ಬಲ್ಬ್ ಅನುನ್
ಸವ್ಚಛ್ ಬಟೆಟ್ಯ ಲ್ ಡಿದುಕೊ ಳ್.

ಸೂಚನೆ:
ಮಳೆಯ ಲ್ ಅಥವಾ ಮಳೆಯ ಬ ಕ ಅಥವಾ ಕಾರು ತೊಳೆದ
ಬ ಕ ಹೊರಗಿನ ಲೈಟ್ ಗಳ ಲೆನ್ಸ್ ಗಳ ಲ್ (ಹೆಡ್ ಲೈಟ್,
ರಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಲೈಟ್ ಗಳು ಇತಾಯ್ದಿಗಳ ಲ್)
ಇಬಬ್ನಿಗಳು ತುಂಬಿಕೊಳುಳ್ತತ್ವೆ. ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಕೃತಿಕ
ಕಿರ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಒಳಗಿನ ಲಾಯ್ಂಪ್ ಮತುತ್ ಹೊರಗಿನ
ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಡುವೆ ವೆತಾಯ್ಸ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಇದು
ಉಂಟಾಗುತತ್ದೆ. ಆದದ್ರಿಂದ, ತಾತಾಕ್ ಕವಾಗಿ ಲೆನ್ಸ್ ನ ಲ್
ಇಬಬ್ನಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಾಹನದ ನೂಯ್ನತೆಯಲಲ್
ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಯಾವುದೇ
ರೀತಿಯ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲಲ್.
ವಾತಾವರಣ ಉಷಣ್ತೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಿ ಲು ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ
ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದದ್ ಲ್, ಇಬಬ್ನಿ ಎಲಲ್ವೂ ಕರಗಿ
ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗುತತ್ದೆ. ಹಾಗಿದದ್ರೂ ಲಾಯ್ಂಪ್ ಒಳಗೆ ನೀರಿನ ೕಕೇಜ್
ಉಂಟಾಗಿದದ್ ಲ್, ದಯ ಟುಟ್ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವಕ್ರ್
ಶಾಪ್ ಸಂಪಕಿರ್ .

ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಗಳು
ಉದಾಹರಣೆ
(2)

ಸೂಚನೆ
ಆಗಾಗೆಗ್ ಬಲ್ಬ್ ಬದ ಸುವುದು ಇಲೆಕಿಟ್ರ್ಕ್ ಸಟ್ಂ ತಪಾಸಣೆಯ
ಅಗತಯ್ವನುನ್ ಹೇಳುತತ್ದೆ. ಇದನುನ್ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ
ಕಮ ರ್ಯಲ್ ವಕ್ರ್ ಶಾಪ್ ನ ಲ್ ನಡೆಸಬೇಕು.

(1)

(1)

77PH050

1)

ಸೂಕ್ರ್ಗಳು (1) ಕಳಚಿ ಮತುತ್ ಏರ್ ಇನೆಲ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ (2) ಕಳಚಿ.
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ಫರ್ಂಟ್ ಟನ್ರ್ ಗನ್ಲ್ ಲೈಟ್
ಫರ್ಂಟ್
ಷನ್ ಲೈಟ್

(4)

(3)

ಶೇಷ ಧಾನಗಳು ಅಗತಯ್ ರುವ ಕಾರಣ, ಬಲ್ಬ್ ಬದ ಗೆ
ನಿಮಮ್ ವಾಹನವನುನ್ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಮ ರ್ಯಲ್
ವಕ್ರ್ ಶಾಪ್ ಗೆ ಕೊಂಡೊಯಯ್ಲು ನಾವು ಫಾರಸು
ಮಾಡುತೆತ್ೕವೆ.

ಉದಾಹರಣೆ

ರೇರ್ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಲೈಟ್
(1)

(7)

ಉದಾಹರಣೆ

76MH0A123

(6) ಕಳಚುವುದು
(7) ಜೋಡಿಸುವುದು

77PH051

2) ಕಪಲ್ರ್ (3) ಸಂಪಕರ್ ಕಳಚಿ. ೕ ಂಗ್ ರಬಬ್ರ್ (4) ಕಳಚಿ.

ಉದಾಹರಣೆ

(3) / (4) / (5)

(6)

(2)

(6)

(5)

ಉದಾಹರಣೆ

(1)
77PH055

1)

2) ಟನ್ರ್ ಗನ್ಲ್ ಲೈಟ್ (3), ಟೈಲ್ / ಬೆರ್ೕಕ್ ಲೈಟ್ (4) ಅಥವಾ
ರಿವ ರ್ಂಗ್ ಲೈಟ್ (5) ಬಲ್ಬ್ ಹೋಲಡ್ರ್ ನ ಬಲ್ಬ್ ಗಳನುನ್ ಕಳಚಿ.
ಬಲ್ಬ್ ನ ಲ್ ದೂಡಿ ಮತುತ್ ಬಲದಿಂದ ಎಡಕೆಕ್ ತಿರುಗಿ . ಹೊಸ ಬಲ್ಬ್
ಜೋಡಿಸಲು ಅದನುನ್ ದೂಡಿ ಮತುತ್ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕೆಕ್ ತಿರುಗಿ .

ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪೆಲ್ೕಟ್ ಲೈಟ್

ಸೂಕ್ರ್ಗಳು (1) ಕಳಚಿ ಮತುತ್ ಕವರ್ (2) ಕಳಚಿ.

ಉದಾಹರಣೆ

(1)

(1)

77PH052

3) ರಿಟೇನಿಂಗ್ ಂಗ್ (5) ಅನುನ್ ಮುಂದಕೆಕ್ ದೂಡಿ ಮತುತ್ ಹುಕ್ ಕಳಚಿ.
ನಂತರ ಬಲ್ಬ್ (6) ಕಳಚಿ. ಹೊಸ ಬಲ್ಬ್ ಅನುನ್ ಕಳಚಿದ ರಿವಸ್ರ್
ಆಡರ್ರ್ ನ ಲ್ ಜೋಡಿ .

(3)

(4)

ಉದಾಹರಣೆ

(5)
77PH056

(2)
77PH066
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1)

ವೈಪರ್ ಬೆಲ್ೕಡ್ ಗಳು

ಸೂಕ್ರ್ಗಳು (1) ಕಳಚಿ ಮತುತ್ ಕವರ್ (2) ಕಳಚಿ.

ಉದಾಹರಣೆ

ಉದಾಹರಣೆ

(3)

ಸೂಚನೆ:
ಕೆಲವು ವೈಪರ್ ಬೆಲ್ೕಡ್ ಗಳು ವಾಹನದ ನಿದಿರ್ಷಟ್ತೆಗಳನುನ್
ಅನುಸರಿ
ವರಿ ದಕಿಕ್ಂತ ಭಿನನ್ವಾಗಿರಬಹುದು. ೕಗಿದದ್ ಲ್,
ನಿಮಮ್ ಸೂಕತ್ ಬದ
ಧಾನಕಾಕ್ಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ
ಕಮ ರ್ಯಲ್ ವಕ್ರ್ ಶಾಪ್ ವನುನ್ ಸಂಪಕಿರ್ .
ಂಡ್ ೕಲ್ಡ್ ವೈಪರ್ ಗಳು:

ಉದಾಹರಣೆ

(4)
(5)
77PH063

(4) ಕಳಚುವುದು
(5) ಜೋಡಿಸುವುದು
2) ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪೆಲ್ೕಟ್ ಲೈಟ್ ನ ಬಲ್ಬ್ ಅನುನ್ ಕಳಚಲು ಮತುತ್ ಜೋಡಿಸಲು
(3), ಬಲ್ಬ್ ಅನುನ್ ಸುಮಮ್ನೆ ಹೊರಗೆಳೆಯಿರಿ ಮತುತ್ ದೂಡಿ.

ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಲೈಟ್

ತೋರಿ ರುವಂತೆ ಮೃದುವಾದ ಬಟೆಟ್ಯ ಲ್ ಮುಚಿಚ್ದ ಫಾಲ್ಟ್
ಬೆಲ್ೕಡ್ ಸೂಕ್ರ್ಡೆ ವರ್ ಬಳ ಲೆನ್ಸ್ ಗಳನುನ್ ಕಳಚಿ. ಅವುಗಳನುನ್
ಜೋಡಿಸಲು, ಸುಮಮ್ನೆ ದೂಡಿ ಮತುತ್ ಂದಕೆಕ್ ದೂಡಿ.

ಉದಾಹರಣೆ

77PM07028

ವೈಪರ್ ಬೆಲ್ೕಡ್ ಗಳು ಗಟಿಟ್ಯಾದ ಲ್ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯಾದ ಲ್
ಅಥವಾ ಒರೆಸುವಾಗ ಗೆರೆಗಳನುನ್ ತೋರಿ ದ ಲ್ ವೈಪರ್ ಬೆಲ್ೕಡ್
ಗಳನುನ್ ಬದ .
ಹೊಸ ವೈಪರ್ ಬೆಲ್ೕಡ್ ಗಳನುನ್ ಜೋಡಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ
ಧಾನಗಳನುನ್ ಅನುಸರಿ

ಸೂಚನೆ
ಂಡೋಗೆ ಗೀರುಗಳಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಮುರಿಯುವುದನುನ್
ತಪಿಪ್ಸಲು, ವೈಪರ್ ಆಮ್ರ್ ಅನುನ್ ಬದ ಸುವಾಗ ಅದು
ಂಡೋಗೆ ಗೀರು ಮಾಡಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.

70G119

1)

ವೈಪರ್ ಆಮ್ರ್ ಅನುನ್ ಂಡ್ ೕಲ್ಡ್ ನಿಂದ ದೂರ ಡಿಯಿರಿ.

ಸೂಚನೆ:
ಫರ್ಂಟ್ ವೈಪರ್ ಆಮಗ್ರ್ಳೆರಡನ್ನೂ ರೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ
ದಲು ಡೆ ವರ್ ಬದಿಯ ವೈಪರ್ ಆಮ್ರ್ ಅನುನ್ ಎಳೆಯಿರಿ.
ವೈಪರ್ ಆಮಗ್ರ್ಳನುನ್ ರಿಟನ್ರ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಪಾಯ್ಸೆಂಜರ್
ಸೈಡ್ ವೈಪರ್ ಆಮ್ರ್ ಅನುನ್
ದಲು ಇ . ಇಲಲ್ವಾದರೆ
ವೈಪಗರ್ಳು ಒಂದಕೊಕ್ಂದು ಸೇರಿಕೊಳಳ್ಬಹುದು.

77PH057
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ತಪಾಸಣೆ ಮತುತ್ ನಿವರ್ಹಣೆ
ಕಳಚುವುದು

ಉದಾಹರಣೆ

ಉದಾಹರಣೆ

ಉದಾಹರಣೆ

(3)

(3)

ಉದಾಹರಣೆ

60A260

ಅಳವಡಿಕೆ

ಉದಾಹರಣೆ

68PH00754

(3) ರಿಟೇನರ್
4) ಹೊಸ ಬೆಲ್ೕಡ್ ಅನುನ್ ಎರಡು ಲೋಹದ ರಿಟೇನರ್ ಗಳನುನ್
ಹೊರತುಪಡಿ ಒದಗಿ ದ ಲ್ ಅವುಗಳನುನ್ ಹಳೇ ಬೆಲ್ೕಡ್ ನಿಂದ
ಹೊಸತಕೆಕ್ ಚ .

ಉದಾಹರಣೆ

(3)

54G130

2) ವೈಪರ್ ಆಮ್ರ್ (2) ಕಡೆಗೆ ಕ್ವ್ೕಜ್ ಲಾಕ್ (1) ಮಾಡಿ.ವೈಪರ್
ಫೆರ್ೕಮ್ ಅನುನ್ ಆಮ್ರ್ ನಿಂದ ತೋರಿ ದಂತೆ ಕಳಚಿ.
3) ವೈಪರ್ ಬೆಲ್ೕಡ್ ನ ಲಾಕ್ ಎಂಡ್ ನ ಲ್ ಅನಾಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮತುತ್
ತೋರಿ ದಂತೆ ಬೆಲ್ೕಡ್ ಜಾರಿ .

54G132

(1) ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಎಂಡ್

(3)
60MH071
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ತಪಾಸಣೆ ಮತುತ್ ನಿವರ್ಹಣೆ

ಂಡ್ ೕಲ್ಡ್ ವಾಷರ್ ದರ್ವ (ಅಳವಡಿ ದ ಲ್)

ಉದಾಹರಣೆ

ಉದಾಹರಣೆ
(A)

ಎಚಚ್ರಿಕೆ

ಂಡ್ ೕಲ್ಡ್ ವಾಶರ್ ರಿಸವಾರ್ಯರ್ ನ ಲ್ ರೇಡಿಯೇಟರ್
ಆಂಟಿಫಿರ್ೕಜರ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಇದನುನ್ ಂಡ್ ೕಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ
ಂಪಡಿ ದಾಗ ದೃ ಟ್ಗೋಚರ ತೀವರ್ವಾಗಿ
ಅಸಹಜವಾಗುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಇದು ನಿಮಮ್ ವಾಹನದ ಪೇಂಟ್
ಹಾಳು ಮಾಡುತತ್ದೆ.

ಸೂಚನೆ

(B)

ವಾಶರ್ ಟಾಯ್ಂಕಿನ ಲ್ ದರ್ವ ಲಲ್ದೇ ವಾಶರ್
ನಡೆ ದ ಲ್ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗಬಹುದು.

(3)
60MH072

ೕಟರ್

(ಅ) ಮೇಲೆ
(ಆ) ಕೆಳಗೆ

ಸೂಚನೆ:
ಲೋಹದ ರಿಟೇನರ್ ಗಳನುನ್ (3) ಜೋಡಿಸುವಾಗ, ಲೋಹದ
ರಿಟೇನರ್ ಗಳ ದಿಕುಕ್ ಮೇ ನ ಚಿತರ್ಗಳ ಲ್ ತೋರಿ ರುವಂತೆ
ಇರುವುದನುನ್ ಖಚಿತಪಡಿ .
5)

ಹೊಸ ಬೆಲ್ೕಡ್ ಅನುನ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವ ಎಂಡ್ ವೈಪರ್ ಆಮ್ರ್ ಕಡೆಗೆ
ಷನ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ರಿವಸ್ರ್ ಆಡರ್ರ್ ನ ಲ್ ಕಳಚಲು ಜೋಡಿ .
ಬೆಲ್ೕಡ್ ಎಲಾಲ್ ಹುಕ್ ಗಳಲೂಲ್ ಸೂಕತ್ವಾಗಿ ಆಗಿರುವುದನುನ್ ಖಚಿತಪಡಿ .
ಬೆಲ್ೕಡ್ ಎಂಡ್ ಅನುನ್ ಸಥ್ಳಕೆಕ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ.
6) ವೈಪರ್ ಫೆರ್ೕಮ್ ನಿಂದ ಆಮ್ರ್ ಗೆ ಮರ ಜೋಡಿ , ಲಾಕ್ ವರ್
ಅನುನ್ ಆಮ್ರ್ ಗೆ ಭದರ್ವಾಗಿ ಸಾನ್ಪ್ ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ ಖಚಿತಪಡಿ .

77PM07027

ಟಾಯ್ಂಕ್ ನ ಲ್ ವಾಷರ್ ಫುಲ್ಯಿಡ್ ಇರುವುದನುನ್ ನೋಡಿ
ಪರೀ . ಅಗತಯ್ ದದ್ ಲ್ ಮರುಭತಿರ್ ಮಾಡಿ. ಉತತ್ಮ
ಗುಣಮಟಟ್ದ ಂಡ್ ೕಲ್ಡ್ ವಾಷರ್ ಫುಲ್ಯಿಡ್ ಬಳ , ಅಗತಯ್ಕೆಕ್
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆ .
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ಟೈರ್ ಬದ ಸುವ ಸಾಧನ
ಉದಾಹರಣೆ

(1) ಜಾಕ್
(2) ೕಲ್ ಬೆರ್ೕಸ್
(3) ಜಾಕ್ ಹಾಯ್ಂಡಲ್
(4) ಸಾಪ್ನರ್

ಸೆಪ್ೕರ್ ಟೈರ್ ಅನುನ್ ಬೆಡ್ ಅಡಿಯ ಲ್ ಸೊಟ್ೕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ೕರ್ ಟೈರ್ ಕಳಚಲು:

ಉದಾಹರಣೆ

ಟೈರ್ ಬದ ಸುವ ಸಾಧನಗಳನುನ್ ಚಾಲಕನ ೕಟಿನ ಂದೆ
ಸೊಟ್ೕವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಜಾಕ್ ಕಳಚಲು ಅದರ ಶಾಫ್ಟ್ ಅನುನ್ ಬಲದಿಂದ ಎಡಕೆಕ್
ತಿರುಗಿ ಮತುತ್ ಜಾಯ್ಕ್ ಅನುನ್ ಸಂಗರ್ಹ ಬಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಂದ
ಎಳೆಯಿರಿ. ಜಾಕ್ ಅನುನ್ ಸೊಟ್ೕ ಮಾಡಲು, ಅದನುನ್ ಸಂಗರ್ಹ
ಬಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಲ್ಡಿ ಮತುತ್ ಜಾಕ್ ಭದರ್ವಾಗಿ ಸಥ್ಳದ ಲ್ ನಿಲುಲ್ವಂತೆ
ಶಾಫ್ಟ್ ಅನುನ್ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕೆಕ್ ತಿರುಗಿ .

(1)

(1)

(3)

77PH099

(2)

(4)
77PH202

1) ಸೆಪ್ೕರ್ ಟೈರ್ ಹೋಲಡ್ರ್ ಹುಕ್ ನಟ್ (1) ಅನುನ್ ಸಡಿ .
2) ಸೆಪ್ೕರ್ ಟೈರ್ ಹೋಲಡ್ರ್ ಹುಕ್ ಕಳಚಿ ಮತುತ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ
ಅದನುನ್ ಕೆಳಗಿ .
3) ಸೂಕ್ರ್ವನುನ್ ಸೆಪ್ೕರ್ ಟೈರ್ ನ ಕೇಂದರ್ಭಾಗದ ಲ್ ಕಳಚಿ ಮತುತ್
ಟೈರ್ ಕಳಚಿ.
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ತುತುರ್ ಸ ರ್ಸ್
ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಟೈರ್ ಬದ ಸುವ ಸಾಧನಗಳನುನ್ ಬಳ ದ ನಂತರ,
ಅವುಗಳನುನ್ ಭದರ್ವಾಗಿ ಸೊಟ್ೕ ಮಾಡುವುದು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
ಇಲಲ್ದಿದದ್ ಲ್ ಅಪಘಾತವಾದ ಲ್ ಅವುಗಳು ಗಾಯಗಳನುನ್
ಮಾಡಬಹುದು.

ಜಾಕಿಂಗ್ ಸೂಚನೆಗಳು
ಉದಾಹರಣೆ

JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉZÀÄÑ ¹èÃªï
eÁåPï ºÁåAqÀ¯ï vÉgÉ¬Äj

ಜಾಗರ್ತೆ

JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¹èÃªï £À°è ZÀ°¹ JgÀqÀÆ
gÁqï UÀ¼À£ÀÄß ¯ÁPï ªÀiÁr

ಜಾಕ್ ಅನುನ್ ೕಲ್ ಗಳನುನ್ ಬದ ಸಲು ಮಾತರ್ ಬಳಸಬೇಕು.
ಈ ಭಾಗದ ಲ್ ಜಾಕ್ ಬಳಸಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸುವ
ದಲು
ಜಾಕಿಂಗ್ ಸೂಚನೆಗಳನುನ್ ಓದುವುದು ಮುಖಯ್.
77PH054

1) ಸಮತಟಾಟ್ದ, ಗಡಸಾದ ನೆಲದ ಲ್ ವಾಹನವನುನ್ ನಿ ಲ್ .
2) ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ಅನುನ್ ದೃಢವಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮತುತ್
“R” (ಆರ್) (ರಿವಸ್ರ್) ಗೆ ಬದಲಾಗಿ.

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
∙ ನೀವು ವಾಹನವನುನ್ ಜಾಕ್ ಹಾಕುವಾಗ “R” (ಆರ್)
(ರಿವಸ್ರ್) ಗೆ ಬದಲಾಗುವುದನುನ್ ಖಾತಿರ್ಪಡಿ .
∙ ಟಾರ್ನ್ಸ್ ಮಿಶನ್ “N” (ಎನ್) ನ ಲ್ ಇರುವಂತೆ
ವಾಹನವನುನ್ ಎಂದಿಗೂ ಜಾಕ್ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಇಲಲ್ದೆ ಇದದ್ ಲ್,
ಅ ಥ್ರ ಜಾಕ್ ನಿಂದ ಅಪಘಾತವಾಗುವ ಸಾಧಯ್ತೆಯಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ
77PH802

ಉದಾಹರಣೆ

3) ಹಜಾಡ್ರ್ ವಾನಿರ್ಂಗ್ ಫಾಲ್ಷರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.
4) ಮೇಲೆತಿತ್ದ ೕಲ್ ಗೆ ಪರಸಪ್ರ ರುದಧ್ ರೀತಿಯ ಲ್ ೕಲ್ ನ
ಫರ್ಂಟ್ ಮತುತ್ ರೇರ್ ಅನುನ್ ಬಾಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
5) ಚಿತರ್ದ ಲ್ ತೋರಿ ರುವಂತೆ ಜಾಕ್ ಲ್ಪ್ಸ್ ಚಾರದ ಲ್
ಸೆಪ್ೕರ್ ೕಲ್ ಅನುನ್ ೕಲ್ ಬ ಇಡಿ.
54G253
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ತುತುರ್ ಸ ರ್ಸ್
ಫರ್ಂಟ್ ಜಾಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್

ರೇರ್ ಜಾಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್

ಉದಾಹರಣೆ

6) ಜಾಕ್ ಅನುನ್ ನೇರವಾಗಿ
ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮತುತ್ ಜಾಕ್
ಹಾಯ್ಂಡಲ್ ಅನುನ್ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕೆಕ್ ತಿರುಗಿ ಜಾಕ್ ಹೆಡ್
ಗೂರ್ವ್ ಜಾಕಿಂಗ್ ಬಾರ್ ಸುತತ್ ವಾಹನದ ಬಾಡಿ ಕೆಳಗೆ
ಕೂರುವಂತೆ ಮೇಲೆತಿತ್. ವರಗಳನುನ್ ನೋಡಿ.
7) ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತುತ್ ಮೃದುವಾಗಿ ಟೈರ್ ನೆಲವನುನ್ ಕಿಲ್ಯರ್
ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಜಾಕ್ ಅನುನ್ ಮೇಲೆತುತ್ವುದನುನ್
ಮುಂದುವರಿ . ವಾಹನವನುನ್ ಅಗತಯ್ಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚುಚ್
ಮೇಲೆತತ್ಬೇಡಿ.

ಉದಾಹರಣೆ

ಎಚಚ್ರಿಕೆ

77PH106

ಉದಾಹರಣೆ

∙ ಜಾಕ್ ಅನುನ್ ೕಲ್ ಗಳನುನ್ ಸಮತಟಾಟ್ದ, ಕಠಿಣ ನೆಲದ ಲ್
ಬದ ಸಲು ಮಾತರ್ ಬಳ .
∙ ಏರುತಗಿಗ್ರುವ ಹೊರಮೈ ಮೇಲೆ ಎಂದೂ ಜಾಕ್
ಹಾಕಬೇಡಿ.
∙ ನಿದಿರ್ಷಟ್ಪಡಿ ರುವ ಬದ ಸಬೇಕಾದ ೕಲ್ ಬ ಯ
ಜಾಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ (ಚಿತರ್ದ ಲ್ ತೋರಿ ರುವಂತೆ)
ಹೊರತಾದ ಸಥ್ಳದ ಲ್ ಜಾಕ್ ಇರುವಂತೆ ವಾಹನವನುನ್
ಎಂದಿಗೂ ಮೇಲೆತತ್ಬೇಡಿ.
∙ ಜಾಕ್ ನಿಂದ ಬಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ವಾಹನದ ಅಡಿಗೆ
ಎಂದೂ ಹೋಗಬೇಡಿ.
∙ ವಾಹನವು ಜಾಕ್ ನಿಂದ ಬಲ ಪಡೆದಿರುವಾಗ ಇಂಜಿನ್
ಅನುನ್ ಚಲಾಯಿಸಬೇಡಿ ಮತುತ್ ಪರ್ಯಾಣಿಕರನುನ್
ವಾಹನದ ಲ್ ಇರಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.

77PH084

77PS052
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ಗಾಯ್ರೇಜ್ ಜಾಕ್ ಮೂಲಕ ವಾಹನ ಮೇಲೆತತ್ಲು

∙ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಒಂದು ಬಿಂದುಗ ಗೆ ಗಾಯ್ರೇಜ್
ಜಾಕ್ ಅನುನ್ ಅಳವಡಿ .
∙ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲೆತಿತ್ರುವ ವಾಹನವನುನ್ ಜಾಕ್ ಸಾಟ್ಂಡ್
ಗಳ (ವಾಣಿಜಯ್ವಾಗಿ ಲಭಯ್ ರುವ) ಮೂಲಕ ಕೆಳಗೆ
ಸೂಚಿ ರುವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ಲ್ ಬಲ ನೀಡಿ:

ಗಾಯ್ರೇಜ್ ಜಾಕ್ (2) ನ ರೇರ್ ಜಾಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್

ಉದಾಹರಣೆ

ಜಾಕ್ ಸಾಟ್ಂಡ್ (3) ಗೆ ಅಪಿಲ್ಕೇಶನ್ ಪಾಯಿಂಟ್
ಅಥವಾ ಟು-ಕಾಲಂ ಫ್ಟ್

ಉದಾಹರಣೆ

ಗಾಯ್ರೇಜ್ ಜಾಕ್ (1) ನ ಫರ್ಂಟ್ ಜಾಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್

ಉದಾಹರಣೆ

77PS055 (2)

ಸೂಚನೆ

(2)
77PH101

∙ ಎಕಾಸ್ಸ್ಟ್ ಪೈಪ್ ಗೆ ಗಾಯ್ರೇಜ್ ಜಾಕ್ ಅನುನ್ ಎಂದಿಗೂ
ಅಳವಡಿಸಬೇಡಿ.
∙ ಜಾಕ್ ಸಾಟ್ಂಡ್ ಅಳವಡಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ರೇರ್ ಸೈಡ್ ನ
ಅಪಿಲ್ಕೇಶನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಟು ಕಾಲಂ ಫ್ಟ್, ಪಾಕಿರ್ಂಗ್
ಕೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಫೂಯ್ಯಲ್ ಟಾಯ್ಂಕ್ ನ ಫಾಲ್ಂಜ್ ೕಗೆ
ಸುತತ್ ನ ಭಾಗಗಳ ಲ್ ಮಧಯ್ಪರ್ವೇ ಸದಂತೆ
ಜಾಗರೂಕತೆ ವ .

ಸೂಚನೆ:
ಹೆಚಿಚ್ನ ವರಗ ಗೆ, ದಯ ಟುಟ್ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ
ಕಮ ರ್ಯಲ್ ಡೀಲರ್ ರನುನ್ ಸಂಪಕಿರ್ .

(1)
77PH060
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ೕಲ್ ಗಳನುನ್ ಬದ ಸುವುದು

ೕಲ್ ಅನುನ್ ಬದ ಸಲು, ಈ ಕೆಳಗಿನ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

ಧಾನವನುನ್ ಬಳ :

ಎಲಾಲ್ ಪಾಯ್ಸೆಂಜರ್ ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಸರಕನುನ್ ವಾಹನದಿಂದ
ಕಿಲ್ಯರ್ ಮಾಡಿ.
ಜಾಯ್ಕ್, ಸಾಧನಗಳು ಮತುತ್ ಸೆಪ್ೕರ್ ೕಲ್ ಅನುನ್
ವಾಹನದಿಂದ ಕಳಚಿ.
ಸಡಿ , ಆದರೆ ೕಲ್ ನಟುಟ್ಗಳನುನ್ ಕಳಚಬೇಡಿ.
ವಾಹನಕೆಕ್ ಜಾಕ್ ಹಾಕಿ.
ೕಲ್ ನಟುಟ್ಗಳು ಮತುತ್ ೕಲ್ ಕಳಚಿ.
ಹೊಸ ೕಲ್ ಜೋಡಿಸುವ
ದಲು, ಯಾವುದೇ ಕೆಸರು
ಅಥವಾ ಕೊಳೆ ಇದದ್ ಲ್ ೕಲ್ ಹೊರಮೈನಿಂದ ಮತುತ್ ಹಬ್
ನಿಂದ ಸವ್ಚಛ್ ಬಟಟ್ಯ ಲ್ ಒರೆ . ಹಬ್ ಅನುನ್
ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಸವ್ಚಛ್ಮಾಡಿ; ಚಾಲನೆಯಿಂದ ಅದು
ಬಿ ಯಾಗಿರಬಹುದು.
ಹೊಸ ೕಲ್ ಜೋಡಿ ಮತುತ್ ೕಲ್ ನಟುಟ್ಗಳನುನ್ ತಮಮ್
ಕೋನ್ ಆಕಾರದ ತುದಿ ೕಲ್ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ
ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಬದ . ೕಲ್ ಭದರ್ವಾಗಿ ಹಬ್ ನ ಲ್
ೕಟ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ಪರ್ತಿ ನಟ್ ಅನುನ್ ಕೈಯಿಂದ
ಬಿಗಿಮಾಡಿ.

ಉದಾಹರಣೆ
ಸಡಿ

ಬಿಗಿಮಾಡಿ

54G116

ೕಲ್ ನಟಿಟ್ಗೆ ಟಾಕ್ರ್ ಬಿಗಿಮಾಡುವುದು
100 ನಾಯ್ನೋಮೀಟರ್ (10.2 ಕೇಜಿ-ಮೀ, 73.8 ಎಲ್ ಬಿಅಡಿ)
8) ಜಾಕ್ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಮತುತ್ ನಟುಟ್ಗಳನುನ್ ಕಿರ್ಸ್ ಕಾರ್ಸ್
ಫಾಯ್ಷನ್ ನ ಲ್ ರೆಂಚ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚಿತರ್ದ ಲ್
ತೋರಿ ದಂತೆ ಪೂಣರ್ಗೊ .

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಮಾನಯ್ತೆ ಪಡೆದ ೕಲ್ ನಟುಟ್ಗಳನುನ್ ಬಳ ಮತುತ್ ೕಲ್
ಗಳನುನ್ ಬದ ದ ತಕಷ್ಣ ನಿದಿರ್ಷ್ಟ್ ಟಾಕ್ರ್ ಗೆ ಅವುಗಳನುನ್
ಬಿಗಿಮಾಡಿ. ಅಸಮಪರ್ಕ ೕಲ್ ನಟುಟ್ಗಳನುನ್ ಅಥವಾ
ಅಸಮಪರ್ಕವಾಗಿ ಬಿಗಿಮಾಡಿದ ೕಲ್ ನಟುಟ್ಗಳು
ಸಡಿಲವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೀಳಬಹುದು. ಅದರಿಂದ
ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭ ಸಬಹುದು. ನಿಮಮ್ ಬ ಟಾಕ್ರ್ ರೆಂಚ್
ಇಲಲ್ದಿದದ್ ಲ್, ೕಲ್ ನಟ್ ಟಾಕ್ರ್ ಅನುನ್ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರುತಿ
ಸುಜುಕಿ ಕಮ ರ್ಯಲ್ ಡೀಲರ್ ಬ ಪರೀ ಕೊ ಳ್.

ಜಂಪ್ ಸಾಟ್ಟಿರ್ಂಗ್ ಸೂಚನೆಗಳು
ಎಚಚ್ರಿಕೆ
∙ ಬಾಯ್ಟರಿ ಜಡವಾಗಿದದ್ಂತೆ ಕಂಡ ಲ್ ನಿಮಮ್ ವಾಹನವನುನ್
ಜಂಪ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಲು ಎಂದೂ ಪರ್ಯತಿನ್ಸಬೇಡಿ.
ಜಂಪ್ ಸಾಟ್ಟಿರ್ಂಗ್ ಪರ್ಯತಿನ್ ದ ಲ್ ಈ ಥ್ತಿಯ ಲ್
ಬಾಯ್ಟರಿಗಳು ಸೊಫ್ೕಟಗೊಳಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ
ಛಿದರ್ವಾಗಬಹುದು.
∙ ಜಂಪ್ ಲೆಡ್ ಕನೆಕಷ್ನ್ ಗಳನುನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ನಿಮಮ್
ಕೈಗಳು ಮತುತ್ ಜಂಪ್ ಸತುಗಳು ಪುಲೆಲ್ಗಳು, ಬೆಲ್ಟ್ ಗಳು
ಅಥವಾ ಫಾಯ್ನ್ ಗ ಂದ ಸವ್ತಂತರ್ವಾಗಿರುವಂತೆ
ಖಚಿತಪಡಿ .
∙ ಬಾಯ್ಟರಿಗಳು ಉರಿಯುವ ಹೈಡೊರ್ೕಜನ್ ಗಾಯ್ಸ್
ಉತಾಪ್ದಿಸುತತ್ವೆ. ಉರಿ ಜಾವ್ಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಕಿಡಿಗಳನುನ್
ಬಾಯ್ಟರಿಯಿಂದ ದೂರವೇ ಇಡಿ ಅಥವಾ ಸೊಫ್ೕಟವಾಗುವ
ಸಾಧಯ್ತೆಯಿದೆ. ಬಾಯ್ಟರಿಯ ಪರಿಸರದ ಲ್ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ.
∙ ಜಂಪ್ ಸಾಟ್ಟಿರ್ಂಗ್ ಗೆ ನೀವು ಬಳಸುವ ಬೂಸಟ್ರ್ ಬಾಯ್ಟರಿ
ಮತೊತ್ಂದು ವಾಹನದ ಲ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದದ್ ಲ್, ಎರಡು
ವಾಹನಗಳು ಪರಸಪ್ರರನುನ್ ಸಪ್ ರ್ಸುವುದಿಲಲ್ ಎನುನ್ವುದು
ಖಚಿತಪಡಿ .
∙ ಸೂಕತ್ ಕಾರಣ ಲಲ್ದೆ ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಟರಿ ಪದೇ ಪದೇ
ಡಿಸಾಚ್ಜ್ರ್ ಆಗುತಿತ್ದದ್ ಲ್, ಅಧಿಕೃತ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ
ಕಮ ರ್ಯಲ್ ಡೀಲರ್ ರಿಂದ ನಿಮಮ್ ವಾಹನವನುನ್
ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಕೊ ಳ್.
∙ ನಿಮಗೆ ಗಾಯವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ನಿಮಮ್ ವಾಹನಕೆಕ್
ಅಥವಾ ಬಾಯ್ಟರಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದು ತಪಿಪ್ಸ ಜಂಪ್
ಸಾಟ್ಟಿರ್ಂಗ್ ಮಾ ತಿಗಳನುನ್ ಕೆಳಗೆ ಹೇ ದಂತೆ
ಕರಾರುವಕಾಕ್ಗಿ ಮತುತ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಲ್ ಪಾ .
ನಿಮಗೆ ಸಂಶಯ ದದ್ ಲ್, ಪರಿಣತ ರಸೆತ್ ಸ ರ್ಸ್ ಗೆ
ಕರೆನೀಡಿ.
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ಸೂಚನೆ

ಉದಾಹರಣೆ

ನಿಮಮ್ ವಾಹನವನುನ್ ದೂಡುವುದು ಅಥವಾ ಎಳೆದೊಯುಯ್ವ
ಮೂಲಕ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಸಾಟ್ಟಿರ್ಂಗ್
ಧಾನದಿಂದ ಕಾಯ್ಟ ಟಿಕ್ ಕನವ್ಟರ್ರ್ ಗೆ ಶಾಶವ್ತ
ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧಯ್ತೆಯಿದೆ. ದುಬರ್ಲ ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಟ್
ಬಾಯ್ಟರಿಯಿಂದ ಜಂಪ್ ಸತು ಗಳನುನ್ ವಾಹನವನುನ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್
ಮಾಡಲು ಬಳ .

ನಿಮಮ್ ವಾಹನವನುನ್ ಜಂಪ್ ಸಾಟ್ಟಿರ್ಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಈ
ಕೆಳಗಿನ ಧಾನ ಅನುಸರಿ :
1)

ನಿಮಮ್ ವಾಹನವನುನ್ ಜಂಪ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಲು 12 ೕಲ್ಟ್
ಬಾಯ್ಟರಿಯನೆನ್ೕ ಬಳ . ಉತತ್ಮ 12
ೕಲ್ಟ್
ಬಾಯ್ಟರಿಯನುನ್ ನಿಮಮ್ ವಾಹನದ ಸಮೀಪ
ಷನ್
ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಜಂಪ್ ಸತುಗಳು ನಿಮಮ್ ಎರಡೂ
ಬಾಯ್ಟರಿಗಳನುನ್ ತಲುಪ ವೆ. ಮತೊತ್ಂದು ವಾಹನದ ಲ್
ಅಳವಡಿ ರುವ ಬಾಯ್ಟರಿಯನುನ್ ಬಳಸುವಾಗ ವಾಹನಗಳು
ಸಪ್ ರ್ಸದೆ ಇರುವಂತೆ ಗಮನಹರಿ . ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಬೆರ್ೕಕ್
ಗಳನುನ್ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಎರಡೂ ವಾಹನಗಳ ಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ.
2) ಸುರ ೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಗತಯ್ ರುವುದು ಹೊರತುಪಡಿ
(ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಜಾಡ್ರ್ ಲೈಟ್ಸ್)
ವಾಹನದ ಅಕಸ್ಸರಿಗಳನುನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.

4. ಫೈನಲ್ ಕನೆಕಷ್ನ್ ಅನುನ್ ವಾಹನದ ಪೈಂಟ್ ಮಾಡದೆ
ಇರುವ, ಭಾರವಾದ ಲೋಹದ ಭಾಗ (ಅಂದರೆ ಡೋರ್
ಲಾಯ್ಚ್ ಸೆಟ್ರ್ೖಕರ್ (3)) ವನುನ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಬಾಯ್ಟರಿಗೆ (1)
ಮಾಡಿ.

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಜಂಪ್ ಸತುವನುನ್ ನೇರವಾಗಿ ಡಿಸಾಚ್ಜ್ರ್ ಬಾಯ್ಟರಿಯ
ನೆಗೆಟಿವ್ (–) ಟಮಿರ್ನಲ್ ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಂಪಕಿರ್ಸಬೇಡಿ.
ಇಲಲ್ದಿದದ್ ಲ್ ಸೊಫ್ೕಟವಾಗಬಹುದು.

(3)

4) ನೀವು ಬಳ ದ ಬೂಸಟ್ರ್ ಬಾಯ್ಟರಿ ಮತೊತ್ಂದು ವಾಹನಕೆಕ್
ಜೋಡಿ ದದ್ ಲ್, ಬೂಸಟ್ರ್ ಬಾಯ್ಟರಿ ಇರುವ ವಾಹನದ
ಇಂಜಿನ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಜಿನ್ ಅನುನ್ ಸಾಧಾರಣ
ವೇಗದ ಲ್ ಚಲಾಯಿ .
5) ವಾಹನದ ಇಂಜಿನ್ ಅನುನ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಬಾಯ್ಟರಿ ಜೊತೆಗೆ
ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿ.
6) ಜಂಪ್ ಸತುಗಳನುನ್ ಸಂಪಕಿರ್ ರುವುದಕಿಕ್ಂತ ಸಂಪೂಣರ್
ರುದಧ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಲ್ ಕಳಚಿ.

4
1
(1)

3

2
(2)
77PS056

3) ಜಂಪ್ ಸತು ಕನೆಕಷ್ನ್ ಗಳನುನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮಾಡಿ:
1. ಫಸ್ಟ್ ಜಂಪ್ ೕಡ್ ನ ಒಂದ ಎಂಡ್ ಅನುನ್ ಫಾಲ್ಟ್
ಬಾಯ್ಟರಿಯ (1) ಪಾ ಟಿವ್ (+) ಟಮಿರ್ನಲ್ ಗೆ
ಸಂಪಕಿರ್ .
2. ಮತೊತ್ಂದು ಎಂಡ್ ಅನುನ್ ಬೂಸಟ್ರ್ ಬಾಯ್ಟರಿಯ (2)
ಪಾ ಟಿವ್ (+) ಟಮಿರ್ನಲ್ ಗೆ ಸಂಪಕಿರ್ .
3. ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಂಪ್ ಸತು ನ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಅನುನ್
ಬೂಸಟ್ರ್ ಬಾಯ್ಟರಿಯ (2) ನೆಗೆಟಿವ್ (-) ಟಮಿರ್ನಲ್ ಗೆ
ಸಂಪಕಿರ್ .
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ಎಳೆದೊಯುಯ್ವುದು

ಸೂಚನೆ

ನಿಮಮ್ ವಾಹನವನುನ್ ಎಳೆದೊಯುಯ್ವ ಅಗತಯ್ ದದ್ ಲ್, ವೃತಿತ್ಪರ
ಸ ರ್ಸ್ ಅನುನ್ ಸಂಪಕಿರ್ . ನಿಮಮ್ ಡೀಲರ್ ನಿಮಗೆ ವರವಾದ
ಎಳೆದೊಯುಯ್ವ ಸೂಚನೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸಬಹುದು.

ಎಳೆದೊಯುಯ್ವಾಗ ಫರ್ಂಟ್ ೕಲ್ ನಿಂದ ವಗಾರ್ವಣೆಗೊಂಡಿರುವ ಆಘಾತಗಳನುನ್ ಟ್ೕರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ ಶಾಕ್ ಗಳನುನ್
ಸ ಸುವಷುಟ್ ಸಾಕಷುಟ್ ಬ ಷಠ್ವಾಗಿಲಲ್. ಟ್ೕರಿಂಗ್ ೕಲ್
ಅನುನ್ ಎಳೆದೊಯುಯ್ವ
ದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಾಲ್ಕ್
ಮಾಡಿ.

ಸೂಚನೆ
ನಿಮಮ್ ವಾಹನಕೆಕ್ ಎಳೆದೊಯುಯ್ವಾಗ ಆಗಬಹುದಾದ
ಹಾನಿಯನುನ್ ತಪಿಪ್ಸಲು ಸೂಕತ್ ಸಾಧನ ಮತುತ್ ಎಳೆದೊಯುಯ್ವ
ಧಾನಗಳನುನ್ ಬಳಸತಕಕ್ದುದ್.

2- ೕಲ್ ಡೆ ವ್ (2ಡಬುಲ್ಯ್ಡಿ) ಮಾಯ್ನುವಲ್ ಟಾರ್ನ್ಸ್ ಮಿಶನ್
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಧಾನಗಳನುನ್ ಬಳ ಕೊಂಡು ಮಾಯ್ನುವಲ್
ಟಾರ್ನ್ಸ್ ಮಿಶನ್ ವಾಹನಗಳನುನ್ ಎಳೆದೊಯಯ್ಬಹುದು.
1)

ಫರ್ಂಟ್ ನಿಂದ ಫರ್ಂಟ್ ೕಲ್ ಗಳನುನ್ ಮೇಲೆತತ್ಬೇಕು ಮತುತ್
ರೇರ್ ೕಲ್ ಗಳು ನೆಲದ ಮೇ ರಬೇಕು. ಎಳೆದೊಯುಯ್ವ
ದಲು ಟಾರ್ನ್ಸ್ ಮಿಶನ್ ನೂಯ್ಟರ್ಲ್ ನ ಲ್ರುವುದು ಮತುತ್
ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ರಿ ೕಸ್ ಆಗಿರುವುದು ಖಚಿತಪಡಿ .
2) ರೇರ್ ನಿಂದ, ರೇರ್ ೕಲ್ ಗಳನುನ್ ಮೇಲೆತತ್ಬೇಕು ಮತುತ್
ಫರ್ಂಟ್ ೕಲ್ ಗಳು ನೆಲದ ಮೇ ರಬೇಕು. ಟ್ೕರಿಂಗ್
ಮತುತ್ ಡೆ ವ್ ಟೆ ನ್ ಕಾಯರ್ಕಾರಿ ಥ್ತಿಯ ಲ್ರಬೇಕು.
ಎಳೆದೊಯುಯ್ವ
ದಲು ಟ್ೕರಿಂಗ್ ೕಲ್ ಅನ್ ಲಾಕ್
ಆಗಿರುವುದು ಖಚಿತಪಡಿ (ಇಗಿನ್ಷನ್ ಕೀ “ACC” (ಎ. . )
ಷನ್ ನ ಲ್ರಬೇಕು), ಮತುತ್ ಟ್ೕರಿಂಗ್ ೕಲ್ ಅನುನ್
ಎಳೆದೊಯುಯ್ವ ಸ ರ್ಸ್ ಗೆ ನಾಯ್ಸ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ
ಕಾಲ್ಂಪಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಗೆ ಭದರ್ಪಡಿಸಬೇಕು.

ಇಂಜಿನ್ ನ ತುಂಬಿದ ಲ್

ಇಂಜಿನ್ ಗೆ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ತುಂಬಿದ ಲ್, ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಮಾಡುವುದು
ಕಷಟ್ವಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಡೆದ ಲ್, ಅಕಸ್ಲರೇಟರ್ ಪೆಡಲ್ ಅನುನ್
ಒಟಾಟ್ಗಿ
ಲ್ೕರ್ ಗೆ ಒತಿತ್ ಮತುತ್ ಇಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಂಕಿಂಗ್
ಮಾಡುವಾಗ ಅಲೆಲ್ೕ ಡಿದಿಡಿ.
∙ ಸಾಟ್ಟರ್ರ್
ೕಟಾರ್ ಅನುನ್ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗ ಗಿಂತ ಹೆಚುಚ್
ಕಾಲ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸಬೇಡಿ.

ಸಾಟ್ಟರ್ರ್ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸದೆ ಇದದ್ ಲ್
1)

ಬಾಯ್ಟರಿ ಥ್ತಿಯನುನ್ ನಿಧರ್ರಿಸಲು ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಗಳನುನ್
ತಿರುಗಿ ಇಗಿನ್ಷನ್ ವ್ಚ್ ಅನುನ್ “START” (ಸಾಟ್ಟ್ರ್)
ಚನ್ ಗೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಪರ್ಯತಿನ್ . ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಗಳು
ಅತಿಯಾಗಿ ಡಿಮ್ ಆಗಿದದ್ ಲ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ಆದ ಲ್, ಅದು
ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಬಾಯ್ಟರಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತತ್ದೆ ಅಥವಾ
ಬಾಯ್ಟರಿ ಟಮಿರ್ನಲ್ ಸಂಪಕರ್ ದುಬರ್ಲವಾಗಿರುತತ್ದೆ.
ಬಾಯ್ಟರಿಯನುನ್ ರಿಚಾಜ್ರ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಬಾಯ್ಟರಿ
ಟಮಿರ್ನಲ್ ಸಂಪಕರ್ವನುನ್ ಅಗತಯ್ ದದ್ಂತೆ ಸರಿಪಡಿ .
2) ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಗಳು ಹೊಳೆಯುತಿತ್ದದ್ ಲ್, ಫೂಯ್ಸ್ ಗಳನುನ್
ಪರೀ . ಸಾಟ್ಟರ್ರ್ ವೈಫಲಯ್ಕೆಕ್ ಕಾರಣ
ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿರದೆ ಇದದ್ ಲ್, ಪರ್ಮುಖ ಇಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್ ಸಮಸೆಯ್
ಆಗಿರುವ ಸಾಧಯ್ತೆಯಿದೆ. ವಾಹನವನುನ್ ನಿಮಮ್ ಅಧಿಕೃತ
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಮ ರ್ಯಲ್ ಡೀಲರ್ ಬ ತಪಾಸಣೆ
ಮಾಡಿಕೊ ಳ್.
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ಇಂಜಿನ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿ ಯಾದ ಲ್

ಗಂಭೀರ ಚಾಲನಾ ಥ್ತಿಗಳ ಲ್ ಇಂಜಿನ್ ತಾತಾಕ್ ಕವಾಗಿ ಅತಿ
ಬಿ ಯಾಗಬಹುದು. ಅಧಿಕ ಇಂಜಿನ್ ಕೂಲಂಟ್ ತಾಪಮಾನದ
ವಾನಿರ್ಂಗ್ ಲೈಟ್ ಚಾಲನೆ ಸಂದಭರ್ ಆನ್ ಆದ ಲ್:
1) ವಾಹನವನುನ್ ಸುರ ತ ಸಥ್ಳಕೆಕ್ ಕೊಂಡೊಯಿಯ್ರಿ ಮತುತ್
ಪಾಕ್ರ್ ಮಾಡಿ.
2) ಅಧಿಕ ಇಂಜಿನ್ ಕೂಲಂಟ್ ತಾಪಮಾನ ವಾನಿರ್ಂಗ್ ಲೈಟ್
ಆಫ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಅನುನ್ ಸಾಮಾನಯ್ ಐಡಲ್
ವೇಗದ ಲ್ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಓಡಲು ಬಿಡಿ.

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಆ ಹೊರ ಹೋಗುವುದು ನಿಮಗೆ ಕಂಡ ಲ್ ವಾಹನವನುನ್
ಸುರ ತ ಸಥ್ಳದ ಲ್ ನಿ ಲ್ ಮತುತ್ ತಕಷ್ಣವೇ ಇಂಜಿನ್ ಆಫ್
ಮಾಡಿ ತಂಪಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಇಂಜಿನ್ ಕಂಪಾಟ್ರ್ ಮೆಂಟ್
ಅನುನ್ ಹೊಗೆ ಇರುವಾಗ ತೆರೆಯಬೇಡಿ. ಹೊಗೆ ಕಾಣದೆ ಮತುತ್
ಕೇಳದೆ ಇರುವಾಗ ಇಂಜಿನ್ ಕಂಪಾಟ್ರ್ ಮೆಂಟ್ ತೆರೆಯಿರಿ
ಮತುತ್ ಕೂಲಂಟ್ ಇನೂನ್ ಕುದಿಯುತಿತ್ದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಿ.
ಹಾಗಿದದ್ ಲ್, ಅದು ಕುದಿಯುವುದು ನಿ ಲ್ಸುವವರೆಗೂ ಕಾದು
ನಂತರ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು.

2) ರಿಸವಾರ್ಯರ್ ನ ಲ್ ಕೂಲಂಟ್ ಮಟಟ್ವನುನ್ ಪರೀ .
“ಕಡಿಮೆ” ಲೈನ್ ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಕಂಡ ಲ್,
ರೇಡಿಯೇಟರ್, ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ ಮತುತ್ ರೇಡಿಯೇಟರ್
ಮತುತ್ ೕಟರ್ ಹೋಸ್ ಗಳ ಲ್ ಸೋರಿಕೆಗಾಗಿ ಪರೀ .
ಅತೀ ಬಿ ಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸೋರಿಕೆಯನುನ್ ಪತೆತ್
ಹಚಿಚ್ದ ಲ್, ಈ ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವವರೆಗೂ
ಇಂಜಿನ್ ಚಲಾಯಿಸಬೇಡಿ.
3) ಯಾವುದೇ ೕಕ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಬರದೆ ಇದದ್ ಲ್,
ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಕೂಲಂಟ್ ಅನುನ್ ರಿಸವಾರ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿ
ಮತುತ್ ನಂತರ ರೇಡಿಯೇಟರಿಗೆ ಅಗತಯ್ ದದ್ ಲ್ ಬೆರೆ .
(“ತಪಾಸಣೆ ಮತುತ್ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು” ಭಾಗದ ಲ್
“ಇಂಜಿನ್ ಕೂಲಂಟ್” ಓದಿ)

ಸೂಚನೆ:
ನಿಮಮ್ ಇಂಜಿನ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿ ಯಾಗಿದದ್ ಲ್, ನಿಮಗೆ ಏನು
ಮಾಡಬೇಕು ಎನುನ್ವುದು ಖಚಿತವಾಗಿರದೆ ಇದದ್ ಲ್ ನಿಮಮ್
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಮ ರ್ಯಲ್ ಡೀಲರ್ ರನುನ್ ಸಂಪಕಿರ್ .

ಅಧಿಕ ಇಂಜಿನ್ ಕೂಲಂಟ್ ತಾಪಮಾನ ವಾನಿರ್ಂಗ್ ಲೈಟ್
ಆಫ್ ಆಗದೆ ಇದಾದ್ಗ:
1) ಇಂಜಿನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತುತ್ ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಮತುತ್
ಪುಲೇಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿಲಲ್ ಮತುತ್ ಜಾರುತಿತ್ಲಲ್ ಎನುನ್ವುದು
ಪರೀ . ಏನಾದರೂ ಅಸಹಜತೆ ಕಂಡ ಲ್ ಸರಿಪಡಿ :

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
∙ ತಾಪಮಾನ ಅಧಿಕವಾಗಿದಾದ್ಗ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಕಾಯ್ಪ್
ಅನುನ್ ಕಳಚುವುದು (ಅಥವಾ ಡೀಸಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಟಾಯ್ಂಕ್
ಕಾಯ್ಪ್ ಅನುನ್ ತೆಗೆಯುವುದು) ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಏಕೆಂದರೆ
ಸಾಕ್ ಡ್ಂಗ್ ಫೂಲ್ಯಿಡ್ ಮತುತ್ ಹೊಗೆ ಒತತ್ಡದ ಲ್
ಹೊರಬರಬಹುದು. ಕೂಲಂಟ್ ತಾಪಮಾನ
ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗಲೇ ಕಾಯ್ಪ್ ತೆಗೆಯಬೇಕು.
∙ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಗಾಯಗಳನುನ್ ತಡೆಯಲು ಕೈಗಳು,
ಸಾಧನಗಳು ಮತುತ್ ಬಟೆಟ್ಗಳನುನ್ ಇಂಜಿನ್ ಕೂ ಂಗ್
ಫಾಯ್ನ್ ನಿಂದ ದೂರ ಡಬೇಕು. ಈ ಇಲೆಕಿಟ್ರ್ಕ್ ಫಾಯ್ನ್
ಗಳನುನ್ ಯಾಂತಿರ್ಕವಾಗಿ ಎಚಚ್ರಿಕೆ ಇಲಲ್ದೆಯೇ ಆನ್
ಮಾಡಬೇಕು.

ಹೊಡೆತದಿಂದ ಬಾಡಿ ಅಡಿಯ ಲ್ ಸಮಸೆಯ್
ವಾಹನದ ಅಡಿಯ ಲ್ ಹೊಡೆದು ಹೋದ ಲ್ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರುತಿ
ಸುಜುಕಿ ಕಮ ರ್ಯಲ್ ಡೀಲರ್ ರಿಂದ ತಪಾಸಣೆ
ಮಾಡಿ ಕೊ ಳ್. ಇಲಲ್ದೆ ಇದದ್ ಲ್ ಟ್ೕರಿಂಗ್, ಸಸೆಪ್ನಷ್ನ್, ಡೆ ವ್
ಲೈನ್ ಮತುತ್ ಬೆರ್ೕಕ್ ಇತಾಯ್ದಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗ ದೆ ಮತುತ್ ನೀವು
ಸುರ ತ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗದು.

ಉದಾಹರಣೆ
65D350d
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ಎಚಚ್ರಿಕೆ ಟರ್ಯಾಂಗಲ್
ಉದಾಹರಣೆ

MHO-07-001

ವಾಹನ ಹಾಳಾದ ಲ್ ಅಥವಾ ತುತಾರ್ಗಿ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ,
ನಿಮಮ್ ವಾಹನ ಇತರ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ
ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. ವಾಹನದ ಜೊತೆಗೆ ಗುವ ವಾನಿರ್ಂಗ್
ಟರ್ಯಾಂಗಲ್ ಅನುನ್ ರಸೆತ್ಯ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ೕಗೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು
50-100 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದ ಲ್ ಬರುವ ಇತರ ವಾಹನಗ ಗೆ
ನಿಮಮ್ ವಾಹನ ತಡೆ ಡುಡ್ವುದನುನ್ ತಪಿಪ್ಸಬಹುದು.
ಟರ್ಯಾಂಗಲ್ ನ ಹೊಳೆಯುವ ಬದಿಯು ಬರುತಿತ್ರುವ ಸಾರಿಗೆಯ
ಕಡೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ವಾಹನವನುನ್ ವಾನಿರ್ಂಗ್ ಟರ್ಯಾಂಗಲ್
ಇಡಲು ದಧ್ಪಡಿಸುವ
ದಲು ಹಜಾಡ್ರ್ ವಾನಿರ್ಂಗ್ ಲಾಯ್ಂಪ್
ಗಳನುನ್ ಬೆಳಗುವ
ದಲು ಸಕಿರ್ಯಗೊ .

∙ ವಾನಿರ್ಂಗ್ ಟರ್ಯಾಂಗಲ್ ಅನುನ್ ಬಾಣ 1ರ ಲ್
ತೋರಿ ರುವಂತೆ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಕಳಚಿ.
∙ ಎರಡೂ ರಿಫೆಲ್ಕಟ್ರ್ ಆಮ್ರ್ ಗಳನುನ್ ಬಾಣದ ಲ್ ತೋರಿ ದಂತೆ
ತೆರೆಯಿರಿ ಮತುತ್ ಆಮ್ರ್ ಗಳನುನ್ ಬಲ ಆಮ್ರ್ ನ ಲ್
ಕೊಟಿಟ್ರುವ ಕಿಲ್ಪ್ ನೆರ ನಿಂದ ಪರಸಪ್ರರ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಕ್
ಮಾಡಿ. ಬಾಟಂ ಸಾಟ್ಂಡ್ ಅನುನ್ ಬಲದಿಂದ ಎಡ ದಿಕಿಕ್ನ ಲ್
ಬಾಣ 3ರ ಲ್ ತೋರಿ ರುವಂತೆ ತೆರೆಯಿರಿ. ವಾನಿರ್ಂಗ್
ಟರ್ಯಾಂಗಲ್ ಅನುನ್ ವಾಹನದ ಂದೆ ಸಮತಟಾಟ್ದ ನೆಲದ
ಮೇ ಡಿ.
∙ ಕವರ್ ಒಳಗೆ ಇಡಲು ಕಳಚುವ ಧಾನವನುನ್ ರಿವಸ್ರ್
ಮಾಡಿ,

ಉದಾಹರಣೆ

ಅಗಿನ್ ಶಾಮಕ ಸಲಕರಣೆ (ಅಳವಡಿ ದ ಲ್)
ಉದಾಹರಣೆ

¯ÁPï ªÀiÁr

77PM08009

¥Àæw¥sÀ°vÀ ªÉÄÃ¯ÉäöÊ

ಅಗಿನ್ಶಾಮಕವನುನ್
(ಡೆ ವರ್

ೕಟಗ್ಳ

ಂದೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತತ್ದೆ

ೕಟ್ ಮತುತ್ ಪಾಯ್ಸೆಂಜರ್

ಉದಾಹರಣೆ

ೕಟ್ ಮಧೆಯ್)

(4)

ಉದಾಹರಣೆ

(2)
MHO-07-014

(3)

(5)
(1)

77PM08003
(1) ಅಗಿನ್ ಶಾಮಕ
MHO-07-014-1

(2)

ಂಡರ್

ೕಲ್
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(3) ಸೇಫಿಟ್ ಪಿನ್
(4)

ಅಗಿನ್ಶಾಮಕ ಸಲಕರಣೆಯನುನ್ ಮರು

ವರ್

ಕಾಯರ್ನಿವರ್ವಹಣೆಯ ಕರ್ಮ

ಅಳವಡಿಸುವುದು

(5) ನಾಜಲ್

ಅಗಿನ್ಶಾಮಕ ಸಲಕರಣೆಯ ತೆಗೆಯುವುದು

ಉದಾಹರಣೆ

(2)

ಉದಾಹರಣೆ

ಮತುತ್ ಮರು ಅಳವಡಿಸುವುದು

(1)

ಅಗಿನ್ಶಾಮಕ ಸಲಕರಣೆಯನುನ್ ತೆಗೆಯಲು
ಉದಾಹರಣೆ

(1)

(3)

(1)

(2)

77PM08006
77PM08005

ಅಗಿನ್ಶಾಮಕ ಸಲಕರಣೆಯ (1) ಬಾಡಿಯನುನ್ ಕಾಲ್ಂಪ್ (3) ಒಳಗೆ
ಸೇರಿ

ನಾಜಲ್ (2) ಇಡಿ.

(2)

77PM08004
ಅಗಿನ್ಶಾಮಕ ಸಲಕರಣೆಯ
ಮೇಲುಮ್ಖವಾಗಿ

ಮತುತ್ ಎಚಚ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಲ್ಂಪನ್ ಲ್ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ

ಫ್ಟ್

ವರ್ (1) ಸವ್ಲಪ್

ಮತುತ್ ಚಿತರ್ದ ಲ್ ತೋರಿ ದ ದಿಕಿಕ್ಗೆ ಅಗಿನ್

ಶಾಮಕ ಸಲಕರಣೆಯನುನ್ ಎಳೆದು ಕಾಲ್ಂಪಿನ್ಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ

ಸೂಚನೆ:
ಅಗಿನ್ ಶಾಮಕ ಸಲಕರಣೆಯ ನಾಜಲ್ ಅನುನ್ ಸರಿಯಾಗಿ
ಕಾಲ್ಂಪನ್ ಲ್ ಕೂರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿ ಕೊ ಳ್.

1) ಅಗಿನ್ ಶಾಮಕ ಸಲಕರಣೆಯನುನ್ (1) ಮೇಲುಮ್ಖವಾಗಿ
ಡಿದುಕೊ ಳ್.
2) ಸೇಫಿಟ್ ಪಿನ್ (3) ಅನುನ್ ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ

ೕಲ್ (2)

ಒಡೆಯಿರಿ.

ಉದಾಹರಣೆ

(4)

(3)
(5)

(2).

77PM08007
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3) ಸೇಫಿಟ್ ಪಿನ್ (3) ಎಳೆಯಿರಿ.
4)

ವರ್

ಚಲನೆ

ಕ್ವ್ೕಜ್ (4) ಮಾಡಿ ಮತುತ್ ತವ್ರಿತ

ವ್ೕಪಿಂಗ್

ಂದಿಗೆ ಅಗಿನ್ಯ ಸಮೀಪಕೆಕ್ ನಾಜಲ್ (5) ಜೆಟ್ ಅನುನ್

ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದು ಮತುತ್ ಮಾಡಬಾರದುದ್
ಉದಾಹರಣೆ

5) ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ತಕಷ್ಣವೇ ಅಗಿನ್ ಶಾಮಕ ಸಲಕರಣೆಯನುನ್
ರಿಫಿಲ್ ಮಾಡಿ.

ಉದಾಹರಣೆ

(3)

ಮಾಡಬಾರದುದ್

(3)

1) ಅಗಿನ್ ಶಾಮಕ ಸಲಕರಣೆಯನುನ್ ಸವ್ಚಛ್ಗೊ ಸಲು ನೀರು

(1)

ಬಳಸಬೇಡಿ.
77PM08001

ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದು
77PM08008
5) ಜಾವ್ಲೆಗಳು ಆರುವವರೆಗೂ ಆ ಅಂಚಿನ ಕಡೆಗೇ ಬೆಂಕಿಯನುನ್
ನಂದಿಸುತಿತ್ರಿ.

ಸೂಚನೆ:
ಬಾಹಯ್ ಮೂಲದಿಂದ ವಾಹನಕೆಕ್ ಉಂಟಾದ ಸಣಣ್ ಬೆಂಕಿಯನುನ್
ನಂದಿಸಲು ಮಾತರ್ ಅಗಿನ್ ಶಾಮಕ ಸಲಕರಣೆಯನುನ್ ನಾಯ್ಸ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಶಾಮಕ ಸಲಕರಣೆಯನುನ್ ಇಡಲಾಗುತತ್ದೆ ಎಂದು
ಖಚಿತಪಡಿ ಕೊ ಳ್.

(2)

ಗುರಿಯಾಗಿ .

4) ವಾಹನದ ಲ್ ಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಸಾಥ್ನದಲೆಲ್ೕ ಎಂದಿಗೂ ಅಗಿನ್

1) ಪೆರ್ಶರ್ ಗಾಜ್ ಅನುನ್ ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ್ ಪರಿ ೕ

(ಧೂಳು ಒರೆಸಲು ಸವ್ಚಛ್ ಬಟೆಟ್ಯನುನ್ ಬಳ )
2) ಬಳ ದ ಅಥವಾ ಚಾಜ್ರ್ ಇಲಲ್ದ ಅಗಿನ್ ಶಾಮಕ
ಸಲಕರಣೆಯನುನ್ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಡಿ.

. ಗರಿಷಠ್

ಸೂಚನೆ:

ಚಾಜಿರ್ಂಗ್ ಒತತ್ಡವು 15 ಕೆಜಿಎಫ್/ ಎಂ2 (ಗಿರ್ೕನ್ ವಲಯದ ಲ್

∙ ಪರ್ತಿ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ರಿಫಿಲ್ ಮಾಡುವುದು ಅಗತಯ್

(2))

∙ ಬಳ ದ ನಂತರ ಅಗಿನ್ ಶಾಮಕವನುನ್ ರಿಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು.

2) ಪೆರ್ಶರ್ ಇ ದಾಗ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ನೀಡಲ್ (1) ರೆಡ್ ಜೋನ್ಗೆ
(3) ಗೆ ತಿರುಗುತತ್ದೆ. ತಕಷ್ಣವೇ ಅಗಿನ್ ಶಾಮಕ ಸಲಕರಣೆಯ
ಉತಾಪ್ದಕರನುನ್ ಅಗಿನ್ ಶಾಮಕ ಸಲಕರಣೆಯ ಮೇಲೆ ನೀಡಿದ
ಮಾ ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪಕಿರ್ .
3) ಸ ೕರ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಮೂಲಕ ಮಾತರ್ವೇ ಅಗಿನ್ ಶಾಮಕ
ಸಲಕರಣೆಯನುನ್ ಸ ೕರ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಗಿನ್ ಶಾಮಕ
ಸಲಕರಣೆಯ ಲ್ ನೀಡಲಾದ ಮಾ ತಿ ನೋಡಿ, ಸಮೀಪದ
ಸ ೕರ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನುನ್ ಕಂಡುಕೊ ಳ್.
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ತುಕುಕ್ ತಡೆ

ತುಕುಕ್ ಡಿಯುವುದರಿಂದ ರ ಸಲು ನಿಮಮ್ ವಾಹನವನುನ್
ಚೆನಾನ್ಗಿ ಗಮನಿಸುವುದು ಅತೀ ಮುಖಯ್. ನಿಮಮ್ ವಾಹನವನುನ್
ತುಕುಕ್ ಡಿಯುವುದರಿಂದ ರ ಸಲು ಹೇಗೆ ನಿವರ್ಹಣೆ
ಮಾಡಬೇಕು ಎನುನ್ವ ಸೂಚನೆಗಳನುನ್ ಕೆಳಗೆ ಪಟಿಟ್
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೂಚನೆಗಳನುನ್ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಓದಿ
ಮತುತ್ ಪಾ .

ಪರ್ಮುಖ ಮಾ ತಿ ತುಕುಕ್
ತುಕಿಕ್ಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಕಾರಣಗಳು
1)

ವಾಹನದ ಬಾಡಿ ಅಡಿ ಅಥವಾ ಫೆರ್ೕಮ್ ನಂತಹ ಕೈ
ತಲುಪದೆ ಇರುವ ಜಾಗಗಳ ಲ್ ರಸೆತ್ ಉಪುಪ್, ದೂಳು,
ತೇವಾಂಶ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಸಂಗರ್ಹ.
2) ಸಣಣ್ಪುಟಟ್ ಅವಘಡಗಳು ಅಥವಾ ಕಲುಲ್ ಮತಿತ್ತರ
ತರಚು ಕೆಯಿಂದ ಮೂಲೆ ತರಚಿ ಹೋಗುವುದು, ಗೀರು
ಮತುತ್ ಪಾ ಶ್ ಮಾಡಿರುವ ಅಥವಾ ಪೈಂಟ್ ಮಾಡಿರುವ
ಮೆಟಲ್ ಹೊರಮೈಗ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ.

ಪರಿಸರ ಥ್ತಿಯು ತುಕುಕ್ ಡಿಯುವುದನುನ್ ವೇಗಗೊ ಸುತತ್ದೆ
1)

ರಸೆತ್ ಉಪುಪ್, ದೂಳು ನಿಯಂತರ್ಣ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು,
ಸಮುದರ್ದ ಗಾ ಅಥವಾ ಔದಯ್ಮಿಕ ಮಾ ನಯ್ ಕೂಡ
ಲೋಹದ ತುಕುಕ್ ಡಿಯು ಕೆಯನುನ್ ವೇಗಗೊ ಸುತತ್ದೆ.
2) ಉಷಣ್ತೆ ರೇಂಜ್ ಫಿರ್ೕಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಸವ್ಲಪ್ವೇ
ಮೇ ದಾದ್ಗ ಮುಖಯ್ವಾಗಿ ಅಧಿಕ ತೇವಾಂಶವು ತುಕುಕ್
ಡಿಯುವುದನುನ್ ವೇಗಗೊ ಸುತತ್ದೆ.
3) ಉ ದ ವಾಹನದ ಬಾಡಿ ಸಂಪೂಣರ್ ಒಣಗಿದದ್ರೂ
ವಾಹನದ ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಭಾಗಗಳ ಲ್ ಸತ್ರಿತ ಸಮಯದ ಲ್ಯೂ
ತುಕುಕ್ ಡಿಯಬಹುದು.
4) ತವ್ರಿತವಾಗಿ ಒಣಗಲು ಗಾ ಹರಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಲಲ್ದೆ
ಭಾಗಗಳ ಲ್ ಅಧಿಕ ಉಷಣ್ತೆಗಳು ವಾಹನದ ಕೆಲವು
ಭಾಗದ ಲ್ ತುಕಿಕ್ನ ಪರ್ಮಾಣವನುನ್ ಏರಿಸಬಹುದು.

ಈ ಮಾ ತಿಯು ನಿಮಮ್ ವಾಹನವನುನ್ (ಮುಖಯ್ವಾಗಿ ಬಾಡಿ ಅಡಿ)
ಸಾಧಯ್ವಾದಷುಟ್ ಸವ್ಚಛ್ ಮತುತ್ ಒಣಗಿರುವಂತೆ ಇಡುವ
ಅಗತಯ್ವನುನ್ ಹೇಳುತತ್ದೆ. ಪೈಂಟ್ ಮತುತ್ ರಕಷ್ಣಾ ಕೋಟಿಂಗ್
ಗ ಗೆ ಹಾನಿಯಾದ ಲ್ ಸಾಧಯ್ವಾದಷುಟ್ ಬೇಗನೇ ರಿಪೇರಿ
ಮಾಡುವುದೂ ಅಷೆಟ್ೕ ಮುಖಯ್.

ತುಕುಕ್ ರಕಷ್ಣೆಗೆ ಹೇಗೆ ನೆರವಾಗುವುದು
ನಿಮಮ್ ವಾಹನವನುನ್ ಆಗಾಗ ತೊಳೆಯಿರಿ

ನಿಮಮ್ ವಾಹನದ ಫಿನಿಶ್ ಅನುನ್ ರ ಸುವ ಮತುತ್ ತುಕಕ್ನುನ್
ತಪಿಪ್ಸುವ ಅತುಯ್ತತ್ಮ ಧಾನವೆಂದರೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆಕ್ ತೊಳೆದು
ಸವ್ಚಛ್ವಾಗಿಡುವುದು.
ಚ ಗಾಲದ ಲ್ ಮತುತ್ ಚ ಗಾಲದ ನಂತರ ತಕಷ್ಣವೇ ನಿಮಮ್
ವಾಹನವನುನ್ ಕನಿಷಠ್ ಒಮೆಮ್ಯಾದರೂ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಿಮಮ್
ವಾಹನವನುನ್, ಮುಖಯ್ವಾಗಿ ಅಡಿಭಾಗವನುನ್ ಸಾಧಯ್ವಾದಷುಟ್
ಸವ್ಚಛ್ ಮತುತ್ ಒಣಗಿರುವಂತೆ ಗಮನಹರಿ .
ಉಪುಪ್ ತುಂಬಿದ ರಸೆತ್ಗಳ ಲ್ ನೀವು ಆಗಾಗೆಗ್ ಪರ್ಯಾಣಿ ದ ಲ್,
ನಿಮಮ್ ವಾಹನವನುನ್ ಚ ಗಾಲದ ಲ್ ಕನಿಷಠ್ ತಿಂಗ ಗೆ ಒಮೆಮ್
ತೊಳೆಯಬೇಕು. ನೀವು ಸಮುದರ್ದ ಬ ಯ ಲ್ ವಾ ಸುತಿತ್ದದ್ ಲ್,
ನಿಮಮ್ ವಾಹನವನುನ್ ವಷರ್ ಡೀ ತಿಂಗ ಗೊಮೆಮ್ಯಾದರೂ
ತೊಳೆಯಬೇಕು.
ತೊಳೆಯುವ ಮಾ ತಿಗ ಗೆ, “ವಾಹನ ಸವ್ಚಛ್ಗೊ ಸುವುದು”
ಭಾಗವನುನ್ ಓದಿ.

ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಹೊರಗಿನ ವಸುತ್ಗಳನುನ್ ನಿವಾರಿ

ಉಪುಪ್, ರಾಸಾಯನಿಕ, ರಸೆತ್ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಟಾರ್ ಟಿರ್ೕ
ಸಾಯ್ಪ್, ಹಕಿಕ್ ಕೆಕ್ಗಳು ಮತುತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹೊರ ಸೂಸುವ
ಕಶಮ್ಲಗಳು ವಾಹನದ ಹೊರಮೈ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಉ ದ ಲ್ ಅದರ
ಫಿನಿ ಂಗ್ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಗರ್ಹವನುನ್
ಸಾಧಯ್ವಾದಷುಟ್ ಬೇಗನೇ ನಿವಾರಿ . ಈ ಠೇವಣಿಗಳನುನ್
ತೊಳೆಯುವುದು ಕಷಟ್ವಾದ ಲ್, ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿ ಸವ್ಚಛ್
ಮಾಡುವುದು ಅಗತಯ್ ದೆ. ನೀವು ಬಳಸುವ ಯಾವುದೇ ಕಿಲ್ೕನರ್
ಗಳು ಪೈಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಹೊರಮೈಗ ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲಲ್
ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿ . ಮುಖಯ್ವಾಗಿ ನಿಮಮ್ ಉದೆದ್ೕಶ ಮಾತರ್

ಈಡೇರುವಂತೆ ಗಮನಹರಿ . ಈ ಶೇಷ ಕಿಲ್ೕನರ್ ಗಳನುನ್
ಬಳಸುವಾಗ ತಯಾರಕರ ನಿದೇರ್ಶನಗಳನುನ್ ಅನುಸರಿ .

ಫಿನಿಶ್ ಹಾನಿಯನುನ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ

ಪೈಂಟೆಡ್ ಹೊರಮೈಗ ಗೆ ಆದ ಹಾನಿಗಾಗಿ ನಿಮಮ್
ವಾಹನವನುನ್ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಪರೀ . ಪೈಂಟ್ ನ ಲ್
ಚೂರುಗಳು ಅಥವಾ ಗೀರುಗಳನುನ್ ಕಂಡ ಲ್, ತಕಷ್ಣವೇ ಅದನುನ್
ಸರಿಪಡಿ ಕೊಂಡು ತುಕುಕ್ ಡಿಯಲು ಆರಂಭವಾಗುವುದನುನ್
ತಡೆಯಿರಿ. ಚೂರುಗಳು ಅಥವಾ ಗೀರುಗಳು ಖಾ ಲೋಹದ
ಒಳ ತೂರಿದ ಲ್, ಗುಣಮಟಟ್ದ ಬಾಡಿ ಶಾಪ್ ನ ಲ್ ರಿಪೇರಿ
ಮಾಡಿ ಕೊ ಳ್.

ಪರ್ಯಾಣಿಕರು ಮತುತ್ ಲಗೇಜ್ ಕಂಪಾಟ್ರ್ ಮೆಂಟ್ ಗಳನುನ್
ಸವ್ಚಛ್ವಾಗಿಡಿ
ತೇವಾಂಶ, ದೂಳು ಅಥವಾ ಮಣುಣ್
ಲ್ೕರ್ ಮಾಯ್ಟ್ ಗಳ
ಅಡಿಯ ಲ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತುಕುಕ್ ಡಿಯಬಹುದು. ಆಗಾಗೆಗ್, ಈ
ಮಾಯ್ಟ್ ಗಳ ಒಳಗೆ ಪರಿ ೕ
ಈ ಜಾಗ ಸವ್ಚಛ್ ಮತುತ್
ಒಣಗಿರುವುದನುನ್ ಖಚಿತಪಡಿ . ವಾಹನವನುನ್ ರಸೆತ್ ಚೆನಾನ್ಗಿಲಲ್ದ
ಕಡೆ ಓಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶ ರುವ ಹವಾಮಾನದ ಲ್
ಬಳ ದ ಲ್ ಆಗಾಗೆಗ್ ಪರಿ ೕಲನೆ ನಡೆಸುವುದು ಅಗತಯ್.
ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಗೊಬಬ್ರಗಳು, ಕಿಲ್ೕನರ್ ಗಳು, ಉಪುಪ್
ಇತಾಯ್ದಿ ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಸರಕುಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬಹಳ
ಕೊರೆಯುವ ಶಕಿತ್ ಹೊಂದಿರುತತ್ವೆ. ಈ ಉತಪ್ನನ್ಗಳನುನ್ ೕಲ್
ಮಾಡಿದ ಕಂಟೇನರ್ ಗಳ ಲ್ಟುಟ್ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಬೇಕು.
ಚೆ ಲ್ದ ಲ್ ಅಥವಾ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಲ್ ಸವ್ಚಛ್ ಮಾಡಿ ಮತುತ್
ಪಾರ್ಂತವನುನ್ ತಕಷ್ಣವೇ ಒಣಗಿ .

ನಿಮಮ್ ವಾಹನವನುನ್ ಒಣ, ಚೆನಾನ್ಗಿ ಗಾ ಯಾಡುವ ಜಾಗದ ಲ್
ಸಂಗರ್ ಡಿ
ನಿಮಮ್ ವಾಹನವನುನ್ ತೇವ, ಕಡಿಮೆ ಗಾ ಬೀಸುವ ಜಾಗದ ಲ್
ಪಾಕ್ರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ನಿಮಮ್ ವಾಹನವನುನ್ ಗಾಯ್ರೇಜ್
ನ ಲ್ ತೊಳೆಯುತಿತ್ದದ್ ಲ್ ಅಥವಾ ತೇವವಾಗಿದಾದ್ಗ ಆಗಾಗೆಗ್
ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ ಲ್ ನಿಮಮ್ ಗಾಯ್ರೇಜ್ ಕೂಡ
ತೇವವಾಗಬಹುದು. ಗಾಯ್ರೇಜ್ ನ ಲ್ರುವ ಅತಿಯಾದ
ತೇವಾಂಶವು ತುಕುಕ್ ತರಬಹುದು ಅಥವಾ ತುಕುಕ್
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ವೇಗಗೊ ಸಬಹುದು. ತೇವಗೊಂಡ ವಾಹನವು ಗಾ ಯಾಡದೆ
ಇದದ್ ಲ್ ಬಿ ಯಾದ ಗಾಯ್ರೇಜ್ ನಲೂಲ್ ತುಕುಕ್ ಡಿಯಬಹುದು.

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಅಂಡರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರಕಷ್ಣಾ ಕೋಟಿಂಗ್
ಅನುನ್ ಕಾಯ್ಟ ಟಿಕ್ ಕನವ್ಟರ್ರ್, ಎಕಾಸ್ಸ್ಟ್ ಪೈಪ್ ಗಳು
ಇತಾಯ್ದಿ ಎಕಾಸ್ಸ್ಟ್ ಸಟ್ಂ ಭಾಗಗಳ ಸುತತ್ ಹಚಚ್ಬೇಡಿ.
ಅಂಡರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ವಸುತ್ಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿ ಯಾದ ಲ್
ಬೆಂಕಿಯೂ ತಗಲಬಹುದು.

ವಾಹನ ಸವ್ಚಛ್ಗೊ ಸುವುದು

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ವಾಹನದ ಒಳಾಂಗಣ ಮತುತ್ ಹೊರಾಂಗಣವನುನ್
ಸವ್ಚಛ್ಗೊ ಸುವಾಗ ಉರಿ ಹತತ್ಬಹುದಾದ ದರ್ವಗಳಾದ
ಲಾಕೆವ್ರ್ ತಿನನ್ರ್ ಗಳು, ಪೆಟೊರ್ೕಲ್, ಬೆನಿಜ್ೕನ್ ಅಥವಾ ಸವ್ಚಛ್
ಮಾಡುವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗಳನುನ್ ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ಮನೆಯ ಲ್
ಬಳಸುವ ಸಾಬೂನುಗಳನುನ್ ಎಂದೂ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಈ
ವಸುತ್ಗಳು ಖಾಸಗಿ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯನುನ್ ವಾಹನಕೆಕ್
ತರಬಹುದು.

ಒಳಾಂಗಣ ಸವ್ಚಛ್ಗೊ ಸುವುದು
ನೈಲ್ ಅ

ಉದಾಹರಣೆ

ಹ್ಲೆ ಟ್ರ್

ಸಾಬೂನು ಅಥವಾ ಮೆದುವಾದ ಡಿಟಜೆರ್ಂಟ್ ಮಿಶರ್ಣ ಮಾಡಿದ
ಬಿ ನೀರಿನ ದರ್ವವನುನ್ ದಧ್ಗೊ . ದರ್ವವನುನ್ ನೈಲೆಗ್
ಸಾಪ್ಂಜ್ ಅಥವಾ ಮೃದು ಬಟೆಟ್ಯಿಂದ ಹಚಿಚ್ ಮತುತ್ ಅದನುನ್
ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ದೂಳು ಸಡಿಲವಾಗುವವರೆಗೂ
ಒದೆದ್ಯಾಗಲು ಬಿಡಿ.
ಹೊರಮೈಯನುನ್ ಸವ್ಚಛ್, ಒದೆದ್ ಬಟೆಟ್ಯಿಂದ ಉಜಿಜ್ ದೂಳು ಮತುತ್
ಸಾಬೂನು ದರ್ವವನುನ್ ನಿವಾರಿ . ಇನೂನ್ ಕೆಲವು ಕೊಳೆಗಳು
ಹೊರಮೈ ಮೇಲೆ ಉ ದ ಲ್ ಇದೇ ಧಾನವನುನ್ ಮರುಕ .

ಫಾಯ್ಬಿರ್ಕ್ ಅ ಹ್ಲೆ ಟ್ರ್ (ಮುಂಭಾಗದ ಪರ್ಯಾಣಿಕರ
ಹೊರತುಪಡಿ )
77PM09001

ೕಟ್

ಸಡಿಲವಾದ ದೂಲನುನ್ ವಾಯ್ಕೂಯ್ಮ್ ಕಿಲ್ೕನನಿರ್ಂದ ನಿವಾರಿ .
ಮೆದುವಾದ ಸಾಬೂನು ದರ್ವವನುನ್ ಬಳ ಕೊಂಡು, ಕೊಳೆಯಾದ
ಏರಿಯಾಗಳನುನ್ ಸವ್ಚಛ್ ಒದೆದ್ ಬಟೆಟ್ಯಿಂದ ಉಜಿಜ್. ಸಾಬೂನನುನ್
ನಿವಾರಿಸಲು, ನೀರಿನ ಲ್ ಒದೆದ್ ಮಾಡಿದ ಬಟೆಟ್ಯಿಂದ
ಏರಿಯಾಗಳನುನ್ ಉಜಿಜ್. ಕೊಳೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವವರೆಗೆ
ಇದನುನ್ ಮರುಕ
ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ಕೊಳೆಗ ಗೆ ವಾಣಿಜಯ್
ಫಾಯ್ಬಿರ್ಕ್ ಕಿಲ್ೕನಗರ್ಳನುನ್ ಬಳ . ನೀವು ಫಾಯ್ಬಿರ್ಕ್ ಕಿಲ್ೕನರ್
ಬಳ ದ ಲ್, ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ತಯಾರಕರ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತುತ್
ಮುಂಜಾಗರ್ತೆಗಳನುನ್ ಅನುಸರಿ .

ಜಾಗರ್ತೆ
∙ ದರ್ವ ಅಥವಾ ಅರೆಘನವನುನ್ ಮುಂಭಾಗದ ಪರ್ಯಾಣಿಕರ
ೕಟಿನ ಮೇಲೆ ಚೆಲಲ್ಬೇಡಿ. ಮುಂಭಾಗದ ಪರ್ಯಾಣಿಕರ
ೕಟಿನ ಮೇಲೆ ಚೆ ಲ್ದ ಲ್, ತಕಷ್ಣವೇ ಅದನುನ್ ಮೃದು
ಬಟೆಟ್ಯಿಂದ ಒರೆ ಒಣಗಿ . ಸೆನಸ್ಗೆರ್ ದರ್ವವು
ಸಂಪಕಿರ್ ದ ಲ್ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಸೆನಸ್ರ್ ಮೇಲೆ
ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
∙ ತೀಕಷ್ಣ್ವಾದ ಅಥವಾ ಭಾರವಾದ ವಸುತ್ವನುನ್ ಪರ್ಯಾಣಿಕರ
ೕಟಿನ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಡಿ. ಅದು ೕಟು ಅ ಹ್ಲೆ ಟ್ರ್
ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೂರಿಕೊಳಳ್ಬಹುದು ಮತುತ್ ಸೆನಸ್ಗೆರ್
ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.

ಫಾಯ್ಬಿರ್ಕ್ ಅ

ಹ್ಲೆ ಟ್ರ್ (ಮುಂಭಾಗದ ಪರ್ಯಾಣಿಕರ ೕಟಿಗೆ)

ಸವ್ಚಛ್ಗೊ ಸಲು ದರ್ವವನುನ್ ಬಳ ದ ಲ್ ಅದು ಫಾಯ್ಬಿರ್ಕ್ ಮೂಲಕ
ಒಳತೂರಿ ೕಟ್ ಸೆನಸ್ಗೆರ್ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಲೆದರ್ ಅ

ಲ
ಹ್ ೆ ಟ್ರ್

ಸಡಿಲವಾದ ದೂಳನುನ್ ವಾಯ್ಕೂಯ್ಮ್ ಕಿಲ್ೕನನಿರ್ಂದ ಕಳಚಬೇಕು.
ಮೆದುವಾದ ಸಾಬೂನು ಅಥವಾ ಸಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಬೂನು ದರ್ವವನುನ್
ಬಳ ಕೊಂಡು ದೂಳದನುನ್ ಸವ್ಚಛ್ ಒದೆದ್ ಮಾಡಿದ
ಮೃದುಬಟೆಟ್ಯಿಂದ ಒರೆ . ಸಾಬೂನನುನ್ ನಿವಾರಿಸಲು,
ಏರಿಯಾಗಳನುನ್ ಮೃದುವಾದ ನೀರಿನ ಲ್ ಮುಳುಗಿ ದ
ಬಟೆಟ್ಯಿಂದ ಒರೆ . ಮೃದುವಾದ ಒಣಗಿದ ಬಟೆಟ್ಯಿಂದ
ಏರಿಯಾವನುನ್ ಒಣಗಿಸಲು ಒರೆ . ದೂಳು ಅಥವಾ ಕೊಳೆ
ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಇದನುನ್ ಮರುಕ
ಅಥವಾ ಕಠಿಣ
ಕೊಳೆಗಳು ಅಥವಾ ದೂಳು ನಿವಾರಿಸಲು ವಾಣಿಜಯ್ ಲೆದರ್ ಕಿಲ್ೕರ್
ಅನುನ್ ಬಳ . ನೀವು ಲೆದರ್ ಕಿಲ್ೕನರ್ ಬಳಸುವುದಾದ ಲ್,
ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ತಯಾರಕರ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತುತ್
ಮುಂಜಾಗರ್ತೆಗಳನುನ್ ಅನುಸರಿ . ದರ್ವರೂಪದ ಕಿಲ್ೕನಗರ್ಳು
ಅಥವಾ ಉಜಜ್ಕಗಳ ಕಿಲ್ೕನಗರ್ಳನುನ್ ಬಳಸಬೇಡಿ.
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ಗಮನಿ :

∙ ಲೆದರ್ ಅ ಹ್ಲೆ ಟ್ರ್ಯನುನ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ
ಇಡಲು, ಅದನುನ್ ಕನಿಷಠ್ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಎರಡು ಬಾರಿ
ಸವ್ಚಛ್ಗೊ ಸಬೇಕು.
∙ ಲೆದರ್ ಅ ಹ್ಲೆ ಟ್ರ್ ತೇವವಾದ ಲ್, ತಕಷ್ಣವೇ ಅದನುನ್ ಟಿಶೂಯ್
ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಮೃದು ಬಟೆಟ್ಯ ಲ್ ಒರೆ ಒಣಗಿ . ನೀರು
ಲೆದಅರ್ನುನ್ ಕಠಿಣಗೊ ಸಬಹುದು ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಒರೆಸದೆ
ಇದದ್ ಲ್ ಮುರುಟಿಕೊಳಳ್ಬಹುದು.
∙ ಬೇಸಗೆಯ ದಿನಗಳ ಲ್ ಪಾಕ್ರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೆರ ರುವ
ಜಾಗಗಳನುನ್ ಆರಿ ಅಥವಾ ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕು ಬೀಳದಂತೆ
ಜಾಗರೂಕತೆವ . ಲೆದರ್ ಅ ಹ್ಲೆ ಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಧೀಘರ್
ಸಮಯ ನೇರವಾದ ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕು ಬಿದದ್ ಲ್, ಅದು ಬಣಣ್
ಮಾಸಬಹುದು ಮತುತ್ ಮುರುಟಿಕೊಳಳ್ಬಹುದು.
ಪಾರ್ಕೃತಿಕ ವಸುತ್ಗಳ ಚಾರದ ಲ್ ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿರುವಂತೆ,
ಲೆದರ್ ಮೂಲತಃ ಧಾನಯ್ರೂಪದ ಲ್ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರುತತ್ದೆ
ಮತುತ್ ಚಮರ್ವು ತನನ್ ನೈಸಗಿರ್ಕ ಥ್ತಿಯ ಲ್ ಕಲೆಗಳನುನ್
ಹೊಂದಿರುತತ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಲೆದನರ್ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣೆಯ ಲ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲ್ ಪರಿಣಾಮ
ಬೀರುವುದಿಲಲ್.

ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗಳು

ಸವ್ಚಛ್ ೕಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗಳು ಮೃದುವಾದ ಸಾಬೂನು ಮತುತ್ ನೀರು.
ಬಿಲ್ೕಚ್ ಅಥವಾ ಡೈ ಯನುನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬೇಡಿ.
ಅವುಗಳು ಬೆಲ್ಟ್ ಗಳ ಲ್ ಫಾಯ್ಬಿರ್ಕ್ ಅನುನ್
ದುಬರ್ಲಗೊ ಸಬಹುದು.

ನಿಲ್

ಲ್ೕರ್ ಮಾಯ್ಟ್ಸ್

ಸಾಮಾನಯ್ ದೂಳನುನ್ ನೀರು ಅಥವಾ ಮೃದು ಸೋಪ್ ನಿಂದ
ನಿಲ್ ಮೇ ನಿಂದ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ದೂಳು
ಸಡಿಲಗೊ ಸಲು ನೆರವಾಗಲು ಬರ್ಷ್ ಬಳ . ದೂಳು
ಸಡಿಲಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮಾಯ್ಟ್ ಅನುನ್ ನೀಟಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ
ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ನೆರಳ ಲ್ ಒಣಗಿ .

ಕಾಪೆರ್ಟ್ ಗಳು

ದೂಳು ಮತುತ್ ಮಣಣ್ನುನ್ ಸಾಧಯ್ವಾದಷುಟ್ ವಾಯ್ಕೂಯ್ಮ್ ಕಿಲ್ೕನರ್
ಮೂಲಕ ನಿವಾರಿ . ಮೃದು ಸಾಬೂನು ದರ್ವ ಬಳ ಕಲೆ
ಇರುವ ಜಾಗಗಳನುನ್ ಸವ್ಚಛ್ ತೇವ ಬಟೆಟ್ಯಿಂದ ಉಜಿಜ್. ಸಾಬೂನು
ನಿವಾರಿಸಲು ಜಾಗವನುನ್ ಮತೆತ್ ನೀರಿನ ಲ್ ತೋಯಿ ದ
ಬಟೆಟ್ಯ ಲ್ ಉಜಿಜ್. ಕಲೆಯನುನ್ ನಿವಾರಿಸುವವರೆಗೂ ಇದನುನ್
ಪುನರಾವತಿರ್ ಅಥವಾ ಕಮ ರ್ಯಲ್ ಕಾಪೆರ್ಟ್ ಕಿಲ್ೕನರ್
ಅನುನ್ ಕಠಿಣ ಕಲೆಗ ಗೆ ಬಳ . ನೀವು ಕಾಪೆರ್ಟ್ ಕಿಲ್ೕನರ್
ಬಳಸುವುದಾದ ಲ್, ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ತಯಾರಕರ
ಸೂಚನೆಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಮುಂಜಾಗರ್ತೆಗಳನುನ್ ಪಾ .

ತೊಳೆಯುವುದು
ಉದಾಹರಣೆ

ಇನ್ ಸುಟ್ರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಯ್ನಲ್ ಮತುತ್ ಕನೊಸ್ೕಲ್

ಸಡಿಲವಾದ ದೂಳನುನ್ ವಾಯ್ಕೂಯ್ಮ್ ಕಿಲ್ೕನರ್ ನ ಲ್ ನಿವಾರಿ .
ಗಟಿಟ್ಯಾಗಿ ತಿರುಚಿ ನೀರು ತೆಗೆದ ಸವ್ಚಛ್ ಒದೆದ್ ಬಟೆಟ್ಯಿಂದ
ನಿಧಾನವಾಗಿ ದೂಳನುನ್ ತೆಗೆಯಿರಿ. ದೂಳು
ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಇದನುನ್ ಪುನರಾವತಿರ್ .

ಸೂಚನೆ
ಇಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್ ಭಾಗಗಳಾದ ವ್ಚ್ ಗಳನುನ್ ಒರೆಸಲು
ಕಾನ್
ಇರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತಪ್ನನ್ಗಳನುನ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಇವು
ಭಾಗಗ ಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡ ವೆ.

ಹೊರಾಂಗಣ ಸವ್ಚಛ್ ಮಾಡುವುದು

ಸೂಚನೆ
ನಿಮಮ್ ವಾಹನವನುನ್ ದೂ ನಿಂದ ಸವ್ತಂತರ್ವಾಗಿ ಸವ್ಚಛ್ವಾಗಿ
ಇಡುವುದು ಅಗತಯ್. ನಿಮಮ್ ವಾಹನವನುನ್ ಸವ್ಚಛ್ವಾಗಿಡಲು
ಫಲವಾದ ಲ್ ಪೈಂಟ್ ಮಾ ಹೋಗಬಹುದು ಅಥವಾ
ವಾಹನದ ಬಾಡಿಯ
ಧ ಭಾಗಗಳ ಲ್ ತುಕುಕ್
ಡಿಯಬಹುದು.

82DY09

ಎಚಚ್ರಿಕೆ
∙ ಇಂಜಿನ್ ಚಾಲನೆಯ ಲ್ದಾದ್ಗ ನಿಮಮ್ ವಾಹನವನುನ್
ತೊಳೆಯಲು ಮತುತ್ ವಾಯ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಯಾವತೂತ್
ಪರ್ಯತಿನ್ಸಬೇಡಿ.
∙ ಬಾಡಿ ಮತುತ್ ಫೆಂಡರ್ ಅಡಿಯ ಲ್ ಸವ್ಚಛ್ ಮಾಡುವಾಗ, ತೀಕಷ್ಣ್
ತುದಿಯ ಭಾಗಗಳು ಇರಬಹುದು, ನೀವು ಗಲ್ವ್ ಗಳನುನ್
ಧರಿಸಬೇಕು ಮತುತ್ ಕೈಯನುನ್ ಮತುತ್ ತೋಳುಗಳು
ಕತತ್ರಿ ಹೋಗದಂತೆ ರ ಸಲು ದೀಘರ್ ಲ್ೕವ್ ಇರುವ
ಶಟ್ರ್ ಗಳನುನ್ ಧರಿಸಬೇಕು.
∙ ನಿಮಮ್ ವಾಹನವನುನ್ ತೊಳೆದ ಮೇಲೆ, ಚಾಲನೆಗೆ
ದಲು
ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಬೆರ್ೕಕ್ ಗಳನುನ್ ಪರೀ ಅವು
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವುದನುನ್
ಖಾತರಿಪಡಿ .
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ದೃಶಯ್ಗೋಚರ ಆರೈಕೆ
ವಾಹನವನುನ್ ತೊಳೆಯುವಾಗ,ನೇರವಾಗಿ ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕು
ಇಲಲ್ದೆ ಇದದ್ ಲ್ ಪಾಕ್ರ್ ಮಾಡಿ ಮತುತ್ ಕೆಳಗಿನ ಸೂಚನೆಗಳನುನ್
ಪಾ :
1) ಬಾಡಿಯ ಅಡಿಯ ಲ್ ಫಷ್ ಮಾಡಿ ಮತುತ್ ಪೆರ್ಶರೈಸ್ಡ್ ನೀರು
ಜೊತೆಗೆ ೕಲ್ ಹೌ ಂಗ್ ಗಳ ಮಣುಣ್ ಮತುತ್
ಅವಶೇಷಗಳನುನ್ ನಿವಾರಿ . ಸಾಕಷುಟ್ ನೀರು ಬಳ .

ಸೂಚನೆ
ವಾಹನವನುನ್ ತೊಳೆಯುವಾಗ:
∙ ಪಾಲ್ ಟ್ಕ್ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲ್ ಟ್ೕಮ್ ಅಥವಾ 80°
ಸೆ ಸ್ಯಸ್ (176° ಫಾಯ್ರನಿಹ್ೕಟ್) ಗಿಂತ ಹೆಚಿಚ್ನ ಬಿ
ನೀರನುನ್ ತಪಿಪ್ .
∙ ಇಂಜಿನ್ ಭಾಗಗ ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದನುನ್ ತಪಿಪ್ಸಲು
ಪೆರ್ಶರೈಸ್ಡ್ ನೀರನುನ್ ಇಂಜಿನ್ ಭಾಗದ ಲ್ ಬಳಸಬೇಡಿ.
2) ದೂಳನುನ್ ಸಡಿಲಗೊ ಸಲು ಬಾಡಿಯನುನ್ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ದೂಳು ಮತುತ್ ಕೊಳೆಯನುನ್ ಬಾಡಿ ಹೊರಾಂಗಣಕೆಕ್ ನೀರು
ಬಿಟುಟ್ ನಿವಾರಿ . ನೀವು ಮೃದುವಾದ ಸಾಪ್ಂಜ್ ಅಥವಾ
ಬರ್ಷ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಪೈಂಟ್ ಅಥವಾ ಪಾಲ್ ಟ್ಕ್ ಗೆ ಗೀರು
ಬೀಳುವ ಕಠಿಣ ವಸುತ್ಗಳನುನ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಹೆಡ್ ಲೈಟ್
ಕವರ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಲೆನ್ಸ್ ಗಳನುನ್ ಬಹುತೇಕ ಪಾಲ್ ಟ್ಕ್
ನ ಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತತ್ದೆ ಎನುನ್ವುದನುನ್ ನೆನಪಿಟುಟ್ಕೊ ಳ್.

ಸೂಚನೆ
ಪೈಂಟ್ ಮತುತ್ ಪಾಲ್ ಟ್ಕ್ ಹೊರಮೈಗೆ ಹಾನಿಯನುನ್ ತಪಿಪ್ಸಲು
ಸಾಕಷುಟ್ ನೀರಿಲಲ್ದೆ ದೂಳನುನ್ ಕೊಡವಬೇಡಿ. ಮೇ ನ
ಧಾನ ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಖಾತರಿ ಪಡಿ .
3) ಸಂಪೂಣರ್ ಹೊರಾಂಗಣವನುನ್ ಮೃದುವಾದ ಡಿಟಜೆರ್ಂಟ್
ನಿಂದ ಅಥವಾ ಕಾರ್ ವಾಶ್ ಸೋಪ್ ಬಳ ಸಾಪ್ಂಜ್
ಅಥವಾ ಮೃದು ಬಟೆಟ್ಯಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಸಾಪ್ಂಜ್ ಅಥವಾ
ಬಟೆಟ್ಯನುನ್ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆಕ್ ಸೋಪ್ ದರ್ವದ ಲ್
ತೋಯಿಸಬೇಕು.

ಸೂಚನೆ
ಕಮ ರ್ಯಲ್ ಕಾರ್ ವಾಷ್ ಉತಪ್ನನ್ವನುನ್ ಬಳ ದಾಗ,
ತಯಾರಕರು ಸೂಚಿ ದ ಜಾಗರ್ತೆಯನುನ್ ಗಮನಿ . ಕಠಿಣ
ಮನೆಯ ಲ್ ಬಳಸುವ ಡಿಟಜೆರ್ಂಟ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಸೋಪ್
ಗಳನುನ್ ಯಾವತೂತ್ ಬಳಸಬೇಡಿ.
4) ದೂಳನುನ್ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಿವಾರಿ ದ ಮೇಲೆ, ನೀರು
ಹರಿ ಡಿಟಜೆರ್ಂಟ್ ತೊಳೆಯಿರಿ.
5) ತೊಳೆದ ಮೇಲೆ, ತೇವವಾದ ಚಾಮಾಯ್ಸ್ ಅಥವಾ
ಬಟೆಟ್ಯಿಂದ ವಾಹನದ ಬಾಡಿಯನುನ್ ಒರೆ ಮತುತ್
ನೆರ ನ ಲ್ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
6) ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಪೈಂಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಹೊರಮೈಗೆ
ಆಗಿರುವ ಹಾನಿಯನುನ್ ಪರೀ . ಏನಾದರೂ
ಹಾನಿಯಾದ ಲ್, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಧಾನದ ಲ್ ಹಾನಿಯನುನ್
ಸರಿಪಡಿ :
1. ಎಲಾಲ್ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಥ್ಳಗಳನುನ್ ಸವ್ಚಛ್ಮಾಡಿ ಮತುತ್
ಅವುಗಳನುನ್ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
2. ಪೈಂಟ್ ಅನುನ್ ಒರೆ ಮತುತ್ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ
ಭಾಗಗಳನುನ್ ಹಗುರವಾಗಿ ಸಣಣ್ ಬರ್ಷ್ ಬಳ ಟಚ್
ಅಪ್ ಕೊಡಿ.
3. ಪೈಂಟ್ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.

ವಾಕಿಸ್ಂಗ್
ಉದಾಹರಣೆ

77PM09002

ವಾಹನವನುನ್ ತೊಳೆದ ಮೇಲೆ, ವಾಯ್ಕಿಸ್ಂಗ್ ಮತುತ್ ಪಾ ಂಗ್
ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪೈಂಟ್ ಅನುನ್ ಸುಂದರಗೊ ಸುವುದು
ಮತುತ್ ರ ಸುವುದನುನ್ ಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
∙ ಉತತ್ಮ ಗುಣಮಟಟ್ದ ವಾಯ್ಕ್ಸ್ ಗಳು ಮತುತ್ ಪಾ ಶ್ ಗಳನುನ್
ಮಾತರ್ ಬಳ .
∙ ವಾಯ್ಕ್ಸ್ ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಪಾ ಶ್ ಗಳನುನ್ ಬಳಸುವಾಗ,
ತಯಾರಕರು ನಿದಿರ್ಷಟ್ಪಡಿ ದ ಮುಂಜಾಗರ್ತೆ ಗಮನಿ .

ಸೂಚನೆ
ನೀವು ಆಟೋಮಾಯ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ ವಾಶ್ ಬಳಸುತಿತ್ದದ್ ಲ್, ನಿಮಮ್
ವಾಹನದ ಬಾಡಿ ಭಾಗಗಳಾದ ಸಾಪ್ಯಲ್ರ್ ಗಳು
ಹಾನಿಯಾಗದೆ ಇರುವುದನುನ್ ಖಚಿತಪಡಿ . ನೀವು
ಸಂಶಯದ ಲ್ದದ್ ಲ್, ಕಾರ್ ವಾಶ್ ಆಪರೇಟರ್ ರನುನ್ ಸಲಹೆ
ಕೇ .
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ಸಾಮಾನಯ್ ಮಾ ತಿ

ಸಾಮಾನಯ್ ಮಾ ತಿ
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ಸಾಮಾನಯ್ ಮಾ ತಿ

ವಾಹನದ ಗುರುತಿಸು ಕೆ
ಚಾ

ಫಾಸಾಟ್ಯ್ಗ್ (ಅಳವಡಿ ದ ಲ್)

ಇಂಜಿನ್ ೕರಿಯಲ್ ನಂಬರ್

ೕರಿಯಲ್ ನಂಬರ್

ಉದಾಹರಣೆ

ಉದಾಹರಣೆ

ರಸೆತ್ ಸಾರಿಗೆ ಮತುತ್ ಹೆದಾದ್ರಿ ಸಚಿವಾಲಯದಂತೆ ಫಾಸಾಟ್ಯ್ಗ್ (1)
ಪರ್ತೀ ವಾಹನಕೂಕ್ ಕಡಾಡ್ಯವಾಗಿದುದ್, ಇಲೆಕಾಟ್ರ್ನಿಕ್ ಟೋಲ್
ಕಲೆಕಷ್ನ್ ಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತತ್ದೆ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರ
ವಾಯ್ಖಾಯ್ನಿ ದ ಇನೂನ್ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗ ಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತತ್ದೆ.
ಫಾಸಾಟ್ಯ್ಗ್ ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಾನಿಯಾದ ಲ್ ಅಥವಾ ಫರ್ಂಟ್
ಂಡ್ ಕ್ರ್ೕನ್ ಬದ ದ ಲ್ ದಯ ಟುಟ್ ಸಮೀಪದ ಅಧಿಕೃತ
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಮ ರ್ಯಲ್ ಡೀಲರ್ ರನುನ್ ಸಂಪಕಿರ್ .

ಉದಾಹರಣೆ
(1)
54G082
77PH059

ಚಾ ಮತುತ್/ಅಥವಾ ಇಂಜಿನ್ ೕರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಗಳನುನ್
ವಾಹನವನುನ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಶೇಷ
ಸ ರ್ಸ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಆದೇ ಸುವಾಗ ಅಥವಾ
ಉಲೆಲ್ೕಖಿಸುವಾಗ ಅವುಗಳನುನ್ ನಿಮಮ್ ಡೀಲರ್ ಗೆ ನೆರವಾಗಲು
ಬಳಸಬಹುದು. ನಿಮಮ್ ಬ ಸಂದಭರ್ ದಾದ್ಗ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ
ಕಮ ರ್ಯಲ್ ಡೀಲರ್ ರನುನ್ ಸಂಪಕಿರ್ , ನಿಮಮ್ ವಾಹನವನುನ್
ಈ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುತಿಸ ನೆನಪಿಡಿ. ನಂಬರ್ ಓದಲು
ಕಷಟ್ವಾದ ಲ್, ಅದನುನ್ ಗುರುತು ಪೆಲ್ೕಟ್ ಮೇಲೂ ನೀವು
ಕಾಣಬಹುದು.

ಇಂಜಿನ್ ೕರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅನುನ್
ಂಡರ್ ಬಾಲ್ಕ್
ಮೇಲೆ ಚಿತರ್ದ ಲ್ ತೋರಿ ರುವಂತೆ ಸಾಟ್ಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

66MM01001
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ಸಾಮಾನಯ್ ಮಾ ತಿ
ವಾಹನದ ಒಳಗೆ ಕಂಡಿರುವಂತೆ

.ಎನ್.ಜಿ. ಕಿಟ್ ನಂಬರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್
(ಅಳವಡಿ ದ )ಲ್

ವಾಹನದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕಂಡಂತೆ
ಉದಾಹರಣೆ

ಉದಾಹರಣೆ

ಉದಾಹರಣೆ
Easy to Cruise

!

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

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

4

64MM01002

64MM01003

ಸೂಚನೆ:
ತೋರಿ ರುವ ಚಿತರ್ವು
ಸೂಚನೆಯ ಉದೆದ್ೕಶವನನ್ಷೆಟ್ೕ
ಹೊಂದಿದೆ. ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಮೌಂಟ್ ಆಗಿರುವ ವಾಸತ್ ಕ
ಸಾಧನದ ಆಂತರಿಕ ರಚನೆ ಭಿನನ್ವಾಗಿರಬಹುದು.

ಸೂಚನೆ:
ತೋರಿ ರುವ ಚಿತರ್ವು
ಸೂಚನೆಯ ಉದೆದ್ೕಶವನನ್ಷೆಟ್ೕ
ಹೊಂದಿದೆ. ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಮೌಂಟ್ ಆಗಿರುವ ವಾಸತ್ ಕ
ಸಾಧನದ ಆಂತರಿಕ ರಚನೆ ಭಿನನ್ವಾಗಿರಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ:
∙ ಟಾಯ್ಗ್ ಅನುನ್ ಂಡ್ ಕ್ರ್ೕನ್ ನಿಂದ ಕಳಚುವ ಯಾವುದೇ
ಪರ್ಯತನ್ವು ಟಾಯ್ಗ್ ಗೆ ಶಾಶವ್ತವಾಗಿ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು.
∙ ಟಾಯ್ಗ್ ಮೌಂಟ್ ಆದ ಲ್ ಟಾಯ್ಗ್ ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ
ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಿಲ್ೕನರ್ ಗಳನುನ್
ಂಡ್
ಕ್ರ್ೕನ್
ಏರಿಯಾವನುನ್ ಸವ್ಚಛ್ಗೊ ಸಲು ಬಳ .
∙ ಯಾವುದೇ ತೀಕಷ್ಣ್ವಾದ ವಸುತ್ಗಳನುನ್ ಟಾಯ್ಗ್ ಮೇಲೆ
ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಟಾಯ್ಗ್ ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.

77PM10002

.ಎನ್.ಜಿ.

ಂಡರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಮತುತ್

.ಎನ್.ಜಿ. ಕಿಟ್ ಇನಾಸ್ಟ್ಲೇಶನ್ ಡೇಟ್ ಈ ಕೆಳಗೆ

ತೋರಿ ದಂತೆ ಕಾಗೋರ್ ಬಾಡಿ ಬಲ ಬದಿಯ ಲ್ ಇರುತತ್ದೆ.
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ಸಾಮಾನಯ್ ಮಾ ತಿ
ಅಧಿಕ ಭದರ್ತಾ ನೋಂದಣಿ ಪೆಲ್ೕಟ್ (ಎಚ್ಎಸ್ಆಪಿರ್)
(ಅಳವಡಿ ದ )ಲ್
ರಸೆತ್ ಸಾರಿಗೆ ಮತುತ್ ಹೆದಾದ್ರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪರ್ಕಾರ, ಪರ್ತೀ
ಹೊಸ ವಾಹನದ ಲ್ ಎಚ್ಎಸ್ಆಪಿರ್ ಇರಬೇಕು.
ಎಚ್ಎಸ್ಆಪಿರ್ ಹೊಂದಿರುತತ್ದೆ,
∙ ಫರ್ಂಟ್ ಮತುತ್ ರೇರ್ ಎಚ್ಎಸ್ಆಪಿರ್, ನಂಬರ್ ಪೆಲ್ೕಟ್
ಏರಿಯಾದ ಲ್ ತಲಾ 2ಸಾನ್ಪ್ ಲಾಕಗ್ಳ ಜೊತೆ
ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ.
∙ ಫರ್ಂಟ್ ಂಡಿಶ್ೕಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಲೈಸನ್ಸ್ ಪೆಲ್ೕಟ್

ಮೂರನೇ ಲೈಸನ್ಸ್ ಪೆಲ್ೕಟ್
ಉದಾಹರಣೆ

(1)

ಉದಾಹರಣೆ

(a)

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

F : XXXXXXXX

-

((d))

R : XXXXXXXX

-

64MM01008

(a) ಎಚ್ಎಸ್ಆಪಿರ್ ನೀಡುವ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದ ಹೆಸರು
(b) ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖೆಯ್
(c) ಶೇಷ ಲೇಸರ್ ಸಂಖೆಯ್ - ಫರ್ಂಟ್ ಪೆಲ್ೕಟ್
(d) ಶೇಷ ಲೇಸರ್ ಸಂಖೆಯ್೦ ರೇರ್ ಪೆಲ್ೕಟ್
(e)
ದಲನೇ ನೋಂದಣಿ ದಿನಾಂಕ
(ದಿದಿ-ತಿತಿ-ವವವವ ಶೈ )

64MM01005

(1) ಮೂರನೇ ಲೈಸನ್ಸ್ ಪೆಲ್ೕಟ್

ಮೂರನೇ ಲೈಸನ್ಸ್ ಪೆಲ್ೕಟ್- ವಾಹನದ ಹೊರಗಿನಿಂದ
ಕಾಣುವಂತೆ

ಸೂಚನೆ:
ಇ ಲ್ ತೋರಿಸಲಾಗಿರುವ ಚಿತರ್ವನುನ್ ಪಾರ್ತಿನಿಧಿಕ ಉದೆದ್ೕಶದಿಂದ
ಮಾತರ್ವೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುವ
ವಾಸತ್ವದ ಲೇಬಲನ್ ಆಂತರಿಕ ರಚನೆಯು ಭಿನನ್ವಾಗಿರಬಹುದು.

∙ ಲೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ
ತೀಕಷ್ಣ್ವಾದ ವಸುತ್ವನುನ್
ಬಳಸುವುದು ಲೇಬಲೆಗ್ ಹಾನಿ ತರಬಹುದು.
∙ ಮೂರನೇ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪೆಲ್ೕಟ್ ಅನುನ್ ಬದ ಸಬೇಕಾದ
ಸಂದಭರ್ ಬಂದ ಲ್, ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಪಾರ್ಧಿಕಾರವನುನ್
ದಯ ಟುಟ್ ಸಂಪಕಿರ್ .

ಮೂರನೇ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪೆಲ್ೕಟ್- ವಾಹನದ ಒಳಗಿನಿಂದ
ಕಾಣುವಂತೆ
ಉದಾಹರಣೆ

Notice

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

ಸೂಚನೆ:
ಚಿತರ್ವನುನ್ ಪಾರ್ತಿನಿಧಿಕ ಉದೆದ್ೕಶದಿಂದ ಮಾತರ್ವೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸೂಚನೆ:
ಮೂರನೇ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪೆಲ್ೕಟ್ (ಕಪುಪ್) ಬಣಣ್ವನುನ್ ಎಚ್ಎಸ್ಆಪಿರ್
ನಿಯಮಗ ಗೆ ತಕಕ್ಂತೆ ರಸೆತ್ ಸಾರಿಗೆ ಮತುತ್ ಹೆದಾದ್ರಿ
ಸಚಿವಾಲಯದ ವಾಯ್ಖಾಯ್ನದಂತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸೂಚನೆ:
∙ ಂಡಿಸ್ಕ್ರ್ೕನಿನ್ಂದ ಮೂರನೇ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪೆಲ್ೕಟ್ ಅನುನ್ ಕಳಚುವ
ಯಾವುದೇ ಪರ್ಯತನ್ವು ಲೇಬಲೆಗ್ ಶಾಶವ್ತವಾದ ಹಾನಿಯನುನ್
ತರಬಹುದು.
∙ ಲೇಬಲ್ ಮೌಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಂಡಿಸ್ಕ್ರ್ೕನ್ ಏರಿಯಾದ ಲ್ ಸವ್ಚಛ್
ಮಾಡಲು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸವ್ಚಛ್ಕಗಳನುನ್ ಬಳಸುವುದು ಅದಕೆಕ್
ಹಾನಿಯನುನ್ ತರಬಹುದು.
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ನಿದಿರ್ಷಟ್ತೆಗಳು

ನಿದಿರ್ಷಟ್ತೆಗಳು

ಸೂಚನೆ:
ನಿದಿರ್ಷಟ್ತೆಗಳು ಹೆಚುಚ್ ಸೂಚನೆ ಇಲಲ್ದೆಯೇ
ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಐಟಿಇಎಂ: ಆಯಾಮಗಳು
ಒಟಾಟ್ರೆ ಉದದ್

ಪೆಟೊರ್ೕಲ್: ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲ್
ಬೈ ಫೂಯ್ಯೆಲ್: ಬೈ ಫೂಯ್ಯೆಲ್ (ಪೆಟೊರ್ೕಲ್
+ .ಎನ್.ಜಿ.) ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲ್
ಯುನಿಟ್: ಎಂಎಂ

ಒಟಾಟ್ರೆ ಅಗಲ

1883

ಟಾರ್ಕ್

ಫರ್ಂಟ್

ಐಟಿಇಎಂ: ಮಾಸ್ (ತೂಕ)

ಯುನಿಟ್: ಕೇಜಿ

ಕರ್ಬ್ ಮಾಸ್ (ತೂಕ)

ಒಟುಟ್ ವಾಹನ ಮಾಸ್ (ತೂಕ) ರೇಟಿಂಗ್
ಅವಕಾಶ ರುವ ಗರಿಷಠ್ ಆಕಸ್ಲ್ ತೂ

3800
1562

ಒಟಾಟ್ರೆ ಎತತ್ರ
ೕಲ್ ಬೇಸ್

ಡೀಸಲ್: ಡೀಸಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲ್

ರೇರ್

ಪೆಟೊರ್ೕಲ್

ಬೈ ಫೂಯ್ಯೆಲ್
ಡೀಸಲ್

ಫರ್ಂಟ್
ರೇರ್

2110

1345

1330

860
975

860

1600
900

1020
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ನಿದಿರ್ಷಟ್ತೆಗಳು
ಐಟಿಇಎಂ: ಇಂಜಿನ್

ಡೀಸಲ್

ಧ

E08A (DOHC)

ಬೋರ್

77.0 mm

ಪಿಸಟ್ನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರ

793 cm3

ಂಡರ್ ಗಳ ನಂಬರ್

ಬಾಯ್ಟರಿ

ಪೆಟೊರ್ೕಲ್

ಬೈ ಫೂಯ್ಯೆಲ್

ಐಟಿಇಎಂ: ಲೈಟ್ ಗಳು

ಗನ್ಲ್ ಲೈಟ್

ಬೆರ್ೕಕ್/ ಟೈಲ್ ಲೈಟ್

ರಿವ ರ್ಂಗ್ ಲೈಟ್

ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪೆಲ್ೕಟ್ ಲೈಟ್
ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಲೈಟ್

12V 38B20R

ವಾಟೇಜ್

ಫರ್ಂಟ್

ರೇರ್

9.9: 1

BOSCH-FR6DC

ನೋಡಿ “ತಪಾಸಣೆ ಮತುತ್ ನಿವರ್ಹಣೆ”

ಹೆಡ್ ಲೈಟ್

ಷನ್ ಲೈಟ್

75.5 mm

1196 cm3

15.1 ± 0.4 : 1

ಫೂಯ್ಸ್ ಗಳು

ಟನ್ರ್

4

71 mm

85.1 mm

ಕಂಪೆರ್ಶನ್ ಅನುಪಾತ

ಸಾಪ್ಕ್ರ್ ಪಲ್ಗ್

G12B (DOHC)

2

ಸೊಟ್ರ್ೕಕ್

ಐಟಿಇಎಂ: ಇಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್

ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಮತುತ್ ಬೈ ಫೂಯ್ಯೆಲ್

ಭಾಗ
ಬಲ್ಬ್ ನಂಬರ್

12V 60/55W

H4

12V 21W

PY21W

12V 5W

W5W

12V 21W

P21W

12V 21W

P21W

12V 5W

C5W

12V 21/5W
12V 5W

P21/5W
W5W
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ನಿದಿರ್ಷಟ್ತೆಗಳು
ಐಟಿಇಎಂ: ೕಲ್ ಗಳು ಮತುತ್ ಟೈರ್ ಗಳು
ಟೈರ್ ಗಾತರ್, ಮುಂಭಾಗ,

ಂಭಾಗ ಮತುತ್ ಬಿಡಿ

155R13 LT 8PR 90/89Q*

ರಿಮ್ ಗಾತರ್
ಟೈರ್ ಒತತ್ಡಗಳು

13X4J
ಸೂಚಿತ ಟೈರ್ ಪೆರ್ಶರ್ ಗೆ, ಟೈರ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್ಚಾಲಕನ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಪಿಲಲ್ರ್ ನ ಲ್ರುವ ಲೇಬಲ್ ನ ಲ್
ನೋಡಿ.

* ಸೂಚಿತ ಲೋಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್
ರೇಟ್ ಮತುತ್ ವೇಗದ ಚಿಹೆನ್ಯ ಲ್
ಹೆಚಿಚ್ನ
ಲೋಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್
ರೇಟ್ ಮತುತ್ ವೇಗದ ಚಿಹೆನ್ಗೆ

ನೀವು ಟೈರ್ ಅನುನ್
ದಧ್ಪಡಿ .

ದಧ್ಪಡಿಸಲು

ಸಾಧಯ್ವಾಗದೆ

ಇದದ್ ಲ್,

ಟೈರ್ ಅನುನ್
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ನಿದಿರ್ಷಟ್ತೆಗಳು
ಐಟಿಇಎಂ: ಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಫೂಯ್ಯೆಲ್/ ಲುಬಿರ್ಕಂಟ್ಸ್ ಮತುತ್ ಸಾಮಥಯ್ರ್ಗಳು (ಅಂದಾಜು)
ಫೂಯ್ಯೆಲ್

ಪೆಟೊರ್ೕಲ್
ಬೈ ಫೂಯ್ಯೆಲ್

30
ಪೆಟೊರ್ೕಲ್

.ಎನ್.ಜಿ

“ಇಂಧನ ಫಾರಸುಗಳು”

ಭಾಗವನುನ್ ನೋಡಿ

ಡೀಸಲ್
ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್

ಪೆಟೊರ್ೕಲ್
ಬೈ ಫೂಯ್ಯೆಲ್
ಡೀಸಲ್

ಇಂಜಿನ್ ಕೂಲಂಟ್
ಮಾಯ್ನುವಲ್ ಟಾರ್ನ್ಸ್
ಮಿಶನ್ ಆಯಿಲ್

ವಗೀರ್ಕರಣ : SG+, SH, SJ, SL, SM or SN
ಸಾಕ್ ಟಿ: SAE 5W-30
ಂಥೆಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್, ಗುಣಮಟಟ್: ACEA A5/B5
ಸಾಕ್ ಟಿ: SAE 5W-30
ನೋಡಿ “ತಪಾಸಣೆ ಮತುತ್ ನಿವರ್ಹಣೆ”

ಪೆಟೊರ್ೕಲ್
ಡೀಸಲ್

ಭಾಗ

“ಎಂಜಿಜಿಓ 75W-80”

5

ೕಟರ್ #
ೕಟರ್ #

35

ೕಟರ್ × 2 tanks#

30

ೕಟರ್#

5.2

ೕಟರ್ (ಆಯಿಲ್ ಫಿಲಟ್ರ್ನಿಂದ ಬದ

3.4

ೕಟರ್ (ಆಯಿಲ್ ಫಿಲಟ್ರ್ ಜತೆ ಬದ )

3.5

ೕಟರ್ (ರಿಸವಾರ್ಯರ್ ಟಾಯ್ಂಕ್ ಸೇರಿ )

1.4

ೕಟರ್

1.3

ೕಟರ್
ೕಟರ್

)

ರೇರ್ ಡಿಫರೆನಿಷ್ಯಲ್ ಆಯಿಲ್

“ಟೋಟಲ್ ಫಿನಾಲ್ಫ್ ಟಾರ್ನೆಸ್ಲ್ಫ್ ಎಲ್ ಎಲ್ 85W140”

1.6

ಬೆರ್ೕಕ್ ಫೂಲ್ಯಿಡ್

ಮಾರುತಿ ಮಾನಯ್ತೆ ಹೊಂದಿದ ಬೆರ್ೕಕ್ ಫೂಲ್ಯಿಡ್

“ತಪಾಸಣೆ ಮತುತ್ ನಿವರ್ಹಣೆ” ಭಾಗದ
ಸೂಚನೆಗ ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೂಕತ್ ಆಯಿಲ್
ಮಟಟ್ವನುನ್ ಮರ ತುಂಬಿ.

# ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಟಾಯ್ಂಕ್ ಸಾಮಥಯ್ರ್ವು ನೀವು ತುಂಬಲು ಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವ ಪರ್ಮಾಣದ ಫೂಯ್ಯೆ ಗ್ಂತ ಸವ್ಲಪ್ವೇ ಹೆಚಾಚ್ಗಿರುತತ್ದೆ. ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಪರ್ಮಾಣದ ಜಾಗವನುನ್ ಸುರ ೆ ಮತುತ್
ವೈ ಾನಿಕ ಕಾರಣಗ ಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಬಾಡಿ ಫಾಯ್ಬಿರ್ಕೇಶನೆಗ್ ಸೂಚನೆ (ಚಾ ವೇರಿಯಂಟೆಗ್)

ಬಾಡಿ ಫಾಯ್ಬಿರ್ಕೇಶನೆಗ್ ಸೂಚನೆ (ಚಾ ವೇರಿಯಂಟೆಗ್)
(ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲೆಗ್)
ಕಾಯ್ಬ್-ಚಾ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಫಾಯ್ಬಿರ್ಕೇಶನ್ ಅನುನ್ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಳಗಿನ
ಥ್ತಿಗಳನುನ್ ಅನುಸರಿಸುವುದನುನ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕು:

ಫಾರಸುಗಳು ಮತುತ್

ೕಮಾ

(ಅ) ಆಯಾಮಗಳು: ಲೋಡ್ ಬಾಡಿ/ ಅಪಿಲ್ಕೇಶನ್ ಅನುನ್ ತಯಾರಕರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಕಾಯ್ಬ್ ಚಾ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ
ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. ಅದನುನ್ ಕೆಳಗಿನ ವರಣೆಯ ಲ್ ನಿದಿರ್ಷಟ್ಪಡಿಸಲಾಗಿರುವಂತೆ ಕನಿಷಠ್ ಅಥವಾ ಗರಿಷಠ್ ಸಾತ್ರದ
ಒಳಗೆ ನಾಯ್ಸಗೊ ಸಬೇಕು.

( ) ಬಾಡಿ ಹೊರಭಾಗಗಳು: ವಾಹನದ ಹೊರಗಿನ
ಹೊರಮೈಯ ಲ್ ದೇಹದ ಭಾಗಕೆಕ್ ವಯ್ಕಿತ್ಯು ಢಿಕಿಕ್
ಹೊಡೆದಾಗ ಅಥವಾ ಢಿಕಿಕ್ಯ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಅದಕೆಕ್
ಒರೆ ಹೋದಾಗ ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯ ಅಥವಾ
ಅಪಾಯವನುನ್ ತರಬಹುದಾದ ತೀಕಷ್ಣ್ವಾದ ತುದಿಗಳು
ಇರದಂತೆ ಅಥವಾ ತೀಕಷ್ಣ್ವಾದ ಹೊರಬಂದಿರುವ
ಭಾಗಗಳು ಇರದಂತೆ ಲೋಡ್ ಬಾಡಿ/ ಅಪಿಲ್ಕೇಶನಗ್ಳನುನ್
ಫಾಯ್ಬಿರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸಂಪೂಣರ್ ವಾಹನವು
ಥ್ರವಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ಅಥವಾ ಚಾಲನೆಯ ಲ್ರುವಾಗ
ಎರಡೂ ಸಂದಭರ್ದಲೂಲ್ ಅನವ್ಯವಾಗುತತ್ದೆ. ಹೊರಗಿನ
ತುದಿಗಳು ಮತುತ್ ಹೊರ ಬಂದಿರುವ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ
ಕನಿಷಠ್ 2.5mm ತಿರ್ಜಯ್ದ ವಕಾರ್ಕೃತಿಯು ಇರುವಂತೆ
ಗಮನಿಸುವುದನುನ್ ಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. CMVR
ನಿಯಮ 124(1)-11ದ ಅಡಿಯ ಲ್
ವಾಯ್ಖಾಯ್ನಿಸಲಾಗಿರುವಂತೆ ಬಾಡಿಯು ಸೂಚಿತ
ಅಗತಯ್ಗಳನುನ್ ತಲುಪಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ.

1562 mm

1562 mm

ಉದಾಹರಣೆ

3800 mm

1490 mm
753 mm

PÀ¤µÀ× JvÀÛgÀ

2230 mm

2230 mm

UÀjµÀ× JvÀÛgÀ

(ಬಿ) ತೂಕ ಮತುತ್ ಅದರ ತರಣೆ: ಲೋಡ್ ಬಾಡಿ/
ಅಪಿಲ್ಕೇಶನ್ ಅನುನ್ ಸಂಪೂಣರ್ ವಾಹನದ ಕನಿಷಠ್ ಕಬ್ರ್
ತೂಕವನುನ್ 860 ಕೇಜಿ ಮತುತ್ ಗರಿಷಠ್ ಕಬ್ರ್ ತೂಕವು
1140 ಕೇಜಿ ಎಂದು ಎಂದು ಗಮನದ ಲ್ರಿ ಕೊಂಡು
ಫಾಯ್ಬಿರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫರ್ಂಟ್ ಆಕಸ್ಲ್ ಮತುತ್ ರೇರ್
ಆಕಸ್ಲ್ ಕಬ್ರ್ ತೂಕದ ಅನುಪಾತವು 1.46 ಅನುನ್
ಮೀರಬಾರದು.
ಬಾಡಿ ಬಿಲಡ್ರ್ ಪೆಲ್ೕಟ್ ಅನುನ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲಡ್ರ್ ಅನಾಲ್ಡೆನ್
ತೂಕವನುನ್ ನಿದಿರ್ಷಟ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಡಬೇಕು
ಮತುತ್ ಪೇಲೋಡ್ ಅನುನ್ CMVR ನಿಯಮ 122 ಅಡಿಯ ಲ್
ಅಗತಯ್ ರುವಂತೆ ಇರಿಸಬೇಕು.

ªÀiËAnAUï ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ

740 mm

(ªÀÄÄRå ¥sÉÆèÃgï JvÀÛgÀ)
77PM12003
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ಬಾಡಿ ಫಾಯ್ಬಿರ್ಕೇಶನೆಗ್ ಸೂಚನೆ (ಚಾ ವೇರಿಯಂಟೆಗ್)
(ಡಿ) ಬೆಳಕಿನ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಮತುತ್ ಸಾಧನಗಳ ಗನ್ ಂಗ್: ಕಾಯ್ಬ್ ಚಾ ಯನುನ್ ಕಾಯ್ಬನ್ ಲ್ ನಿಮಿರ್ಸಲಾಗಿರುವ ಹೆಡ್ ಲಾಯ್ಂಪ್ ಅಸೆಂಬಿಲ್
ಮತುತ್ ರೇರ್ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಲಾಯ್ಂಪಗ್ ರುವ ತಾತಾಕ್ ಕ ಪಾಯ್ನೆಲ್ ಮತುತ್ ನೋಂದಾಯಿತ ಪೆಲ್ೕಟ್ ಲಾಯ್ಂಪಗ್ಳ ಜೊತೆಗೆ
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತತ್ದೆ. ಹೆಡ್ ಲಾಯ್ಂಪ್ ಅಸೆಂಬಿಲ್ಯ ಸಾಥ್ನಕೆಕ್ ಯಾವುದೇ ಮಾಪಾರ್ಡು ಮಾಡುವಂತಿಲಲ್. ರಿಯರ್
ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಲಾಯ್ಂಪ್ ಗಳು, ನೋಂದಣಿ ಪೆಲ್ೕಟ್ ಲಾಯ್ಂಪ್ ಗಳು ಮತುತ್ ಪಾಕಿರ್ಂಗ್ ಸೆನಾಸ್ರ್ ಗಳನುನ್ (ಗಲ್ವ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಲ್
ವಾಹನದೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತತ್ದೆ) ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಯ ಲ್ ಸೂಚಿ ರುವಂತೆ ಫಾರ ಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ
ಥ್ತಿಯ ಲ್ ಲೋಡ್ ಬಾಡಿ/ಅಪಿಲ್ಕೇಶನ್ ಗೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕು.

ಉದಾಹರಣೆ

ಹಕುಕ್ತಾಯ್ಗ: ಮಾ ೕಕ/ಬಾಡಿ ತಯಾರಕರು ಅನವ್ಯಿಸುವ
CMVR ಅಗತಯ್ಗ ಗೆ ಮತುತ್ ಸೂಪರ್ ಕಾಯ್ರಿ ಚಾ ವೇರಿಯಂಟ್
ಬಾಡಿ ಫಾಯ್ಬಿರ್ಕೇಶನೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆಕ್
ಅನವ್ಯಿಸುವ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ
ೕಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗ ಗೆ
ಬದಧ್ರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ.
ತಯಾರಕರ ಫಾರಸುಗ ಗೆ ಮತುತ್ ಸಂಬಂಧಿತ
ನಿಯಂತರ್ಣಗ ಗೆ ವಯ್ತಿರಿಕತ್ವಾಗಿರುವ ಬಾಡಿ/ಅಪಿಲ್ಕೇಶನನ್
ಫಾಯ್ಬಿರ್ಕೇಶನ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಅನವ್ಯಿಸುವ
ನಿಯಮಗಳ ಉಲಲ್ಂಘನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ವಾಹನ
ತಯಾರಕರು ಬಾಧಯ್ಸಥ್ರಲಲ್.

ಜಾಗರ್ತೆ
ನಿಮಮ್ ಸೂಪರ್ ಕಾಯ್ರಿ ವಾಹನವನುನ್ ಡೆಸ್ಕ್/ ಬಾಡಿ
ಫಾಯ್ಬಿರ್ಕೇಶನ್ ಮಾಡದೆ ಇಟುಟ್ಕೊಳಳ್ಬೇಡಿ.

77PM12004

(ಇ) ರಿಫೆಲ್ಕಿಟ್ವ್ ಟೇಪ್: ರೇರ್ ವೆ ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿಯ ಅಗಲದ ಉದದ್ಕೂಕ್ ಆವರಿಸುವಂತೆ ಕೆಂಪು ರಿಫೆಲ್ಕಿಟ್ವ್ ಟೇಪ್ (20mm
ಅಗಲಕೆಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲಲ್ದಂತೆ) ಅನುನ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲಡ್ರ್ ಅಂಟಿಸಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ ಮತುತ್CMVR ನಿಯಮ ಸಂಖೆಯ್ 104 ಅಡಿಯ ಲ್ರುವ
ಅಗತಯ್ಗ ಗೆ ಬದಧ್ವಾಗಿರಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ.
(ಎಫ್) ಫಾಮ್ರ್ 22A ಭಾಗ II: CMVR ನಿಯಮ 47ರ ಅಡಿಯ ಲ್ ಅಗತಯ್ ರುವಂತೆ ಬಾಡಿಬಿಲಡ್ರ್ ಫಾಮ್ರ್ 22A ಭಾಗ II ಅನುನ್
ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ.
(ಜಿ) ಬಾಡಿ ಬಿಲಡ್ನರ್ ಲ್ ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್ ವೈರಿಂಗ್, ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್ ಸಲಕರಣೆ, ಬೆರ್ೕಕ್ ಸಂಪಕರ್ಗಳು, ಬೆರ್ೕಕ್ ಪೈಪಿಂಗ್, ಫೂಯ್ಯೆಲ್
ಸಂಪಕರ್, ಎಕಾಸ್ಸ್ಟ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಮತುತ್ ಚಾ ಭಾಗಗಳನುನ್ ಬಾಡಿ ಫಾಯ್ಬಿರ್ಕೇಶನ್ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಬದ ಸಬಾರದು.
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ಬಾಡಿ ಫಾಯ್ಬಿರ್ಕೇಶನೆಗ್ ಸೂಚನೆ (ಚಾ ವೇರಿಯಂಟೆಗ್)
(ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲೆಗ್)
ಕಾಯ್ಬ್-ಚಾ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಫಾಯ್ಬಿರ್ಕೇಶನ್ ಅನುನ್ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಳಗಿನ
ಥ್ತಿಗಳನುನ್ ಅನುಸರಿಸುವುದನುನ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕು:

ಫಾರಸುಗಳು ಮತುತ್

ೕಮಾ

(ಅ) ಆಯಾಮಗಳು: ಲೋಡ್ ಬಾಡಿ/ ಅಪಿಲ್ಕೇಶನ್ ಅನುನ್ ತಯಾರಕರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಕಾಯ್ಬ್ ಚಾ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ
ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. ಅದನುನ್ ಕೆಳಗಿನ ವರಣೆಯ ಲ್ ನಿದಿರ್ಷಟ್ಪಡಿಸಲಾಗಿರುವಂತೆ ಕನಿಷಠ್ ಅಥವಾ ಗರಿಷಠ್ ಸಾತ್ರದ
ಒಳಗೆ ನಾಯ್ಸಗೊ ಸಬೇಕು.

1562 mm

1562 mm

ಉದಾಹರಣೆ

( ) ಬಾಡಿ ಹೊರಭಾಗಗಳು: ವಾಹನದ ಹೊರಗಿನ
ಹೊರಮೈಯ ಲ್ ದೇಹದ ಭಾಗಕೆಕ್ ವಯ್ಕಿತ್ಯು ಢಿಕಿಕ್
ಹೊಡೆದಾಗ ಅಥವಾ ಢಿಕಿಕ್ಯ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಅದಕೆಕ್ ಒರೆ
ಹೋದಾಗ ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಅಪಾಯವನುನ್
ತರಬಹುದಾದ ತೀಕಷ್ಣ್ವಾದ ತುದಿಗಳು ಇರದಂತೆ ಅಥವಾ
ತೀಕಷ್ಣ್ವಾದ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಭಾಗಗಳು ಇರದಂತೆ ಲೋಡ್
ಬಾಡಿ/ ಅಪಿಲ್ಕೇಶನಗ್ಳನುನ್ ಫಾಯ್ಬಿರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು
ಸಂಪೂಣರ್ ವಾಹನವು ಥ್ರವಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ಅಥವಾ
ಚಾಲನೆಯ ಲ್ರುವಾಗ ಎರಡೂ ಸಂದಭರ್ದಲೂಲ್
ಅನವ್ಯವಾಗುತತ್ದೆ. ಹೊರಗಿನ ತುದಿಗಳು ಮತುತ್ ಹೊರ
ಬಂದಿರುವ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಕನಿಷಠ್ 2.5mm ತಿರ್ಜಯ್ದ
ವಕಾರ್ಕೃತಿಯು ಇರುವಂತೆ ಗಮನಿಸುವುದನುನ್ ಫಾರಸು
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. CMVR ನಿಯಮ 124(1)-11ದ ಅಡಿಯ ಲ್
ವಾಯ್ಖಾಯ್ನಿಸಲಾಗಿರುವಂತೆ ಬಾಡಿಯು ಸೂಚಿತ
ಅಗತಯ್ಗಳನುನ್ ತಲುಪಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ.

3800 mm

1376 mm
753 mm

PÀ¤µÀ× JvÀÛgÀ

2116 mm

2230 mm

UÀjµÀ× JvÀÛgÀ

(ಬಿ) ತೂಕ ಮತುತ್ ಅದರ ತರಣೆ: ಲೋಡ್ ಬಾಡಿ/ ಅಪಿಲ್ಕೇಶನ್
ಅನುನ್ ಸಂಪೂಣರ್ ವಾಹನದ ಕನಿಷಠ್ ಕಬ್ರ್ ತೂಕವನುನ್ 860
ಕೇಜಿ ಮತುತ್ ಗರಿಷಠ್ ಕಬ್ರ್ ತೂಕವು 930 ಕೇಜಿ ಎಂದು
ಎಂದು ಗಮನದ ಲ್ರಿ ಕೊಂಡು ಫಾಯ್ಬಿರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಫರ್ಂಟ್ ಆಕಸ್ಲ್ ಮತುತ್ ರೇರ್ ಆಕಸ್ಲ್ ಕಬ್ರ್ ತೂಕದ
ಅನುಪಾತವು 1.389 ಅನುನ್ ಮೀರಬಾರದು.
ಬಾಡಿ ಬಿಲಡ್ರ್ ಪೆಲ್ೕಟ್ ಅನುನ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲಡ್ರ್ ಅನಾಲ್ಡೆನ್
ತೂಕವನುನ್ ನಿದಿರ್ಷಟ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಡಬೇಕು ಮತುತ್
ಪೇಲೋಡ್ ಅನುನ್ CMVR ನಿಯಮ 122 ಅಡಿಯ ಲ್
ಅಗತಯ್ ರುವಂತೆ ಇರಿಸಬೇಕು.

ªÀiËAnAUï ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ

740 mm

(ªÀÄÄRå ¥sÉÆèÃgï JvÀÛgÀ)
77PM12001
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ಬಾಡಿ ಫಾಯ್ಬಿರ್ಕೇಶನೆಗ್ ಸೂಚನೆ (ಚಾ ವೇರಿಯಂಟೆಗ್)
(ಡಿ) ಬೆಳಕಿನ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಮತುತ್ ಸಾಧನಗಳ ಗನ್ ಂಗ್: ಕಾಯ್ಬ್ ಚಾ ಯನುನ್ ಕಾಯ್ಬನ್ ಲ್ ನಿಮಿರ್ಸಲಾಗಿರುವ ಹೆಡ್ ಲಾಯ್ಂಪ್ ಅಸೆಂಬಿಲ್ ಮತುತ್
ರೇರ್ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಲಾಯ್ಂಪಗ್ ರುವ ತಾತಾಕ್ ಕ ಪಾಯ್ನೆಲ್ ಮತುತ್ ನೋಂದಾಯಿತ ಪೆಲ್ೕಟ್ ಲಾಯ್ಂಪಗ್ಳ ಜೊತೆಗೆ ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡಲಾಗುತತ್ದೆ. ಹೆಡ್ ಲಾಯ್ಂಪ್ ಅಸೆಂಬಿಲ್ಯ ಸಾಥ್ನಕೆಕ್ ಯಾವುದೇ ಮಾಪಾರ್ಡು ಮಾಡುವಂತಿಲಲ್. ರೇರ್ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್
ಲಾಯ್ಂಪಗ್ಳು ಮತುತ್ ನೋಂದಾಯಿತ ಪೆಲ್ೕಟ್ ಲಾಯ್ಂಪಗ್ಳನುನ್ ಲೋಡಾಬ್ಡೊ/ ಅಪಿಲ್ಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವ ಸಾಥ್ನದ ಲ್
(ಎತತ್ರ ಮತುತ್ ಅಗಲ) ಕೆಳಗಿನ ವರಣೆಯ ಲ್ ನಿದಿರ್ಷಟ್ಪಡಿಸಲಾಗಿರುವಂತೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ
98 mm

630 mm

760 mm

260 mm

gÉÃgï qÉÊgÉPÀë£ï
EArPÉÃlgï

ತಯಾರಕರ ಫಾರಸುಗ ಗೆ ಮತುತ್ ಸಂಬಂಧಿತ
ನಿಯಂತರ್ಣಗ ಗೆ ವಯ್ತಿರಿಕತ್ವಾಗಿರುವ ಬಾಡಿ/ಅಪಿಲ್ಕೇಶನನ್
ಫಾಯ್ಬಿರ್ಕೇಶನ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ
ಅನವ್ಯಿಸುವ ನಿಯಮಗಳ ಉಲಲ್ಂಘನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಬಾಧಯ್ಸಥ್ರಲಲ್.

ಜಾಗರ್ತೆ
ನಿಮಮ್ ಸೂಪರ್ ಕಾಯ್ರಿ ವಾಹನವನುನ್ ಡೆಸ್ಕ್/ ಬಾಡಿ
ಫಾಯ್ಬಿರ್ಕೇಶನ್ ಮಾಡದೆ ಇಟುಟ್ಕೊಳಳ್ಬೇಡಿ.

mÉÊ¯ï/ ¸ÁÖ¥ï ¯ÁåA¥ï
jªÀ¹ðAUï ¯ÁåA¥ï

gÉÃgï j¥sÉèPïì j¥sÉèPÀÖgï

¯ÉÊ¸É£ïì ¥ÉèÃmï ¯ÁåA¥ï

77PM12002
(ಇ) ರಿಫೆಲ್ಕಿಟ್ವ್ ಟೇಪ್: ರೇರ್ ವೆ ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿಯ ಅಗಲದ ಉದದ್ಕೂಕ್ ಆವರಿಸುವಂತೆ ಕೆಂಪು ರಿಫೆಲ್ಕಿಟ್ವ್ ಟೇಪ್ (20mm ಅಗಲಕೆಕ್
ಕಡಿಮೆ ಇಲಲ್ದಂತೆ) ಅನುನ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲಡ್ರ್ ಅಂಟಿಸಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ ಮತುತ್CMVR ನಿಯಮ ಸಂಖೆಯ್ 104 ಅಡಿಯ ಲ್ರುವ ಅಗತಯ್ಗ ಗೆ
ಬದಧ್ವಾಗಿರಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ.
(ಎಫ್) ಫಾಮ್ರ್ 22A ಭಾಗ II: CMVR ನಿಯಮ 47ರ ಅಡಿಯ ಲ್ ಅಗತಯ್ ರುವಂತೆ ಬಾಡಿಬಿಲಡ್ರ್ ಫಾಮ್ರ್ 22A ಭಾಗ II ಅನುನ್
ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ.
(ಜಿ) ಬಾಡಿ ಬಿಲಡ್ನರ್ ಲ್ ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್ ವೈರಿಂಗ್, ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್ ಸಲಕರಣೆ, ಬೆರ್ೕಕ್ ಸಂಪಕರ್ಗಳು, ಬೆರ್ೕಕ್ ಪೈಪಿಂಗ್, ಫೂಯ್ಯೆಲ್ ಸಂಪಕರ್,
ಎಕಾಸ್ಸ್ಟ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಮತುತ್ ಚಾ ಭಾಗಗಳನುನ್ ಬಾಡಿ ಫಾಯ್ಬಿರ್ಕೇಶನ್ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಬದ ಸಬಾರದು.
ಹಕುಕ್ತಾಯ್ಗ: ಮಾ ೕಕ/ಬಾಡಿ ತಯಾರಕರು ಅನವ್ಯಿಸುವ CMVR ಅಗತಯ್ಗ ಗೆ ಮತುತ್ ಸೂಪರ್ ಕಾಯ್ರಿ ಚಾ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬಾಡಿ
ಫಾಯ್ಬಿರ್ಕೇಶನೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆಕ್ ಅನವ್ಯಿಸುವ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ
ೕಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗ ಗೆ ಬದಧ್ರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ.
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