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ആമുഖം 
ഈ മാനവ്ൽ താ ളുെട വാഹനtിെn 
്രപധാനമായ ഭാഗമാണ്. വാഹനം 
വിൽkുകേയാ മെ ാരു uടമsന് aെലല് ിൽ 
ൈ്രഡവർk് മേ െത ിലും വിധtിൽ 
ൈകമാറുകേയാ െചyുേmാൾ iത് 
വാഹനtിൽ തെn u ായിരിkണം. 
താ ളുെട മാരുതി സുസുkി uപേയാഗിcു 
തുട ും മുൻപ് ഈ മാനുവൽ ്രശdാപൂർvം 
വായിkുക. പിnീട് സമയാസമയ ളിൽ 
പുനരവേലാകനം െചyുക. iതിൽ സുരkാ, 
്രപവർtന രീതി, െമയിnനൻസ് enിവെയ 
സംബnിc സു്രപധാന വിവര ൾ 
aട ിയിരിkുnു. ഈ മാനവ്ലിൽ സൂചിpിc 
്രപകാരമുll നാല് െസൗജനയ് പരിേശാധനാ 
സർവീസ് ്രപേയാജനെpടുtാൻ താ െള 
kണിkുnു. െസൗജനയ് പരിേശാധനാ 
കൂpണുകൾ ഈ മാനവ്ലിേനാെടാpം 
േചർtി ു ്. താ ളുെട മാരുതി സുസുkി 
സർവീസിനു െകാ ുേപാകുേmാൾ ദയവായി 
ഈ മാനവ്ൽ ഡീലെറ കാണിkുക.
താ ളുെട വാഹനtിെn ആയുs് 
വർdിpിkാനും െമയിnനൻസ് െചലവ് 
കുറയ്kാനും ഈ മാനവ്ലിെല “പരിേശാധനയും 
െമയിnനൻസും” en െസkനിൽ ull 
“സമയാനുസൃത െമയിnനൻസ് പ ിക” 
aനുസരിc് സമയാനുസൃത െമയിnനൻസ് 
്രപവൃtികൾ നടtുക. ്രപശ്ന ൾ , 
ആക്സിെഡn് enിവ u ാകാതിരിkാൻ 
താ ളുെട സംതൃപ്തിയും സുരkയും 
uറpാേk ത് ്രപധാനമാണ്.
വാഹനtിെn ആയുs് വർdിpിkാനും 
ൈ്രഡവിംഗ് സുരkിതമാkാനും ഈ 
മാനവ്ലിെല “പരിേശാധനയും െമയിnനൻസും” 
en െസkനിൽ പറയുn “ൈദനംദിന 
പരിേശാധനാ െചk് ലിs്” ്രപകാരം 
ദിവസവും പരിേശാധനയും പരിപാലനവും 

െചyുnത് സർv ്രപധാനമാണ്.
ഈ ഭൂമിയിെല ്രപകൃതി വിഭവ ൾ 
പരിപാലിkുകയും സംരkിkുകയും 
െചേy താെണn് മാരുതി സുസുkി inയ്ാ 
ലിമി ഡ് കരുതുnു.
ആ ലkയ്ം േനടാനായി, uപേയാഗിc e ിൻ 
ഓയിൽ , കൂളn്, മ ു ൂയിഡുകൾ , 
ബാ റികൾ , ടയറുകൾ മുതലായവ റീ 
ൈസkിൾ െചyുക, േ്രടഡ് iൻ െചyുക 
aെലല് ിൽ uചിതമായ രീതിയിൽ നശിpിc് 
കളയാൻ വാഹന uടമകെള ഞ ൾ 
േ്രപാtാഹിpിkുnു.

മാരുതി സുസുkി inയ്ാ ലിമി ഡ്

ഈ മാനവ്ലിൽ ull വിവര ൾ iത് 
്രപസിdീകരിkുn സമയt് uൽപnെt 
സംബnിc് ലഭയ്മായ ഏ വും പുതിയ 
വിവര െള aടിsാനമാkിയുllതാണ്. 
പരിഷ്കരണ േളാ മ ു മാ േളാ 
കാരണമായി ഈ മാനവ്ലിൽ െകാടുkുn 
വിവര ളും താ ളുെട വാഹനവും തmിൽ 
വയ്തയ്ാസം u ാേയkാം. aറിയിpിലല്ാെതയും,  
സമാനമായ മാ ൾ മുൻപ് നിർmിkുകേയാ 
വിൽപന നടtുകേയാ െചയ്ത വാഹന ളിൽ  
െചയ്തു െകാടുkാെമn യാെതാരു ബാdയ്തയും 
iലല്ാെതയും uൽപn ളിൽ ആവശയ്മായ മാ ം 
വരുtാനുll aവകാശം മാരുതി സുസുkി 
inയ്ാ ലിമി ഡിൽ നിkിപ്തമാണ്.

ഈ വാഹനം മ ു രാജയ് ളിെല ഗുണ നിലവാര 
മാനദ േളാ ച േളാ പാലിkുnവ 
ആകണെമnിലല്. മേ െത ിലും രാജയ്t് ഈ 
വാഹനം രജിsർ െചyാൻ ്രശമിkും മുൻപ് 
ബാധകമായ eലല്ാ നിയമ ളും പരിേശാധിc് 
ആവശയ്മായ നവീകരണ ൾ വരുtുക.
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സു്രപധാനം 
aപായ സൂചന /  മുnറിയിp് /

aറിയിp് / കുറിp്
ദയവായി ഈ മാനവ്ൽ വായിc് aതിെല 
നിർേdശ ൾ ്രശdാപൂർvം പിnുടരുക. 
സവിേശഷമായ വിവര ൾk് ഊnൽ 
നൽകാനായി  ചിhവും, ്രപേതയ്ക aർtം 
ull aപായ സൂചന, മുnറിയിp്, aറിയിp്,  
കുറിp് enീവാkുകളും uപേയാഗിkുnു. 
ഈ സൂചനാ പദ ൾ സഹിതം eടുtു 
കാണിkുn സേnശ ൾ ്രപേതയ്കം 
്രശdിkുക:

കുറിp്:
െമയിnനൻസ് eളുpമാkാനും നിർേdശ ൾ 
കൂടുതൽ വയ്kമാkാനും േവ ിയുll 
്രപേതയ്ക വിവര െള സൂചിpിkുnു.
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നടുവിൽ oരു sാഷ് ull വൃtം ക ാൽ “iത് 
െചyരുത്” aെലല് ിൽ “iത് സംഭവിkാൻ 
aനുവദിkരുത്” enാണ് aർtം.

േഭദഗതി aപായ സൂചന 

aപായ സൂചന 
മരണേമാ ഗുരുതരമായ പരിേkാ u ാകാൻ 
കാരണമാേയkാവുn aപായ സാdയ്തകെള 
സൂചിpിkുnു.

മുnറിയിp് 
ലഘുവായ aെലല് ിൽ iടtരമായ 
പരിkുകൾ u ാകാൻ കാരണമാേയkാവുn 
aപായ സാdയ്തകെള സൂചിpിkുnു.

aറിയിp് 
വാഹനtിന് േകടുപാടുകൾ u ാകാൻ 
കാരണമാേയkാവുn aപായ സാdയ്തകെള 
സൂചിpിkുnു.

aപായ സൂചന
താ ളുെട വാഹനം േഭദഗതി െചyരുത്. 
േഭദഗതി െചyുnത് സുരk, ൈകകാരയ്ം 
െചyൽ, ്രപകടനം, aെലല് ിൽ ഈടു നിൽp് 
enിവെയ േദാഷകരമായി ബാധി െചkാം. 
aവ ഗവർെമn് നിബnകളുെട ലംഘന വും 
മാകാം. കൂടാെത, േഭദഗതി െചyുnത് മൂലം 
u ാവുn േകടുപാടുകൾ , ്രപവർtന 
്രപശ്ന ൾ enിവk് വാറ ി 
ബാധകമാവിെലല്n് വരാം.

aറിയിp് 
െസലല്ുലാർ േഫാൺ aെലല് ിൽ സിബി 
(സി ിസൺ ബാൻഡ്) തുട ിയ െമാൈബൽ 
aആശായ വിനിമയ uപകരണ ൾ െത ായ 
രീതിയിൽ ഘടിpിcാൽ വാഹനtിെn 
igീഷൻ സിstിൽ iലക്േ്രടാണിക് 
inർഫറൻസ് u ാകാനും വാഹനtിൽ 
്രപവർtന ്രപശ്ന ൾ വരാനും 
കാരണമാകാം. െമാൈബൽ കമയ്ൂണിേkഷൻ 
uപകരണ ൾ ഘടിpിkാനുll 
നിർേdശ ൾk് മാരുതി സുസുkി inയ്ാ 
ലിമി ഡ് aംഗീകൃത ഡീലെറ സമീപിkുക. 

aറിയിp്
മാരുതി സുസുkി നിർേdശിcി ിലല്ാt ഗുണ 
നിലവാരം കുറ  inനം aെലല് ിൽ /
കൂടാെത ലയ്ൂ്രബിkn് uപേയാഗിcാൽ 
ഗുരുതരമായ േകടുപാടുകൾ u ാേയkാം. 
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വാറ ി നയം 
മാരുതി സുസുkി iൻഡയ്യിൽ വിതരണം െചyുnതും oരു aംഗീകൃത 
മാരുതി സുസുkി ഡീലർ വിൽപന നടtുnതും ആയ ഓേരാ പുതിയ 
മാരുതി സുസുkി വാഹനവും, സാധാരണ uപേയാഗ, സർവീസ് 
സാഹചരയ് ളിൽ നിർmാണ വസ്തുkളിേലാ, നിർmാണ സമയെt 
േജാലി ൈവദഗ്dയ്tിേലാ യാെതാരു നയ്ൂനതകളും iലല്ാtതായിരിkും 
en് മാരുതി സുസുkി inയ്ാ ലിമി ഡ് (േമലിൽ “മാരുതി സുസുkി” 
en്  പറയെpടും) താെഴ പറയുn വയ്വsകൾkും നിബnനകൾkും 
വിേധയമായി വാറ ി നൽകുnു:

(1) aർഹത:
ഈ വാറ ിk് aർഹത േനടാൻ മാരുതി സുസുkി വാഹനം മാരുതി 
സുസുkി aംഗീകൃത ഡീലർ െഡലിവറി നൽകിയതും  മാരുതി 
സുസുkി aംഗീകൃത വർk് േഷാpിൽ െസ ്–ap്, സർവീസ് 
െചyുnതും ആവണം.

(2) കാലാവധി:
ഈ വാറ ിയുെട കാലാവധി, വാഹനം ആദയ് uടമsനു െഡലിവറി 
നൽകുn നാൾ മുതൽ iരുപtി നാലു (24) മാസം aെലല് ിൽ 72,000 കി.മീ, 
(ഏത് ആദയ്ം വരുnുേവാ aത്) വെര ആയിരിkും.

(3) മാരുതി സുസുkി വാറ ി ബാdയ്തകൾ:
േമൽ uടmടി െചയ്ത കാലാവധിkുllിൽ മാരുതി സുസുkി 
വാഹനtിൽ eെn ിലും നയ്ൂനത(കൾ) ക ാൽ, നിർmാണ 
വസ്തുkളിേലാ, നിർmാണ സമയെt േജാലി ൈവദഗ്dയ്tിേലാ ull 
കുഴpം മൂലമാെണn് മാരുതി സുസുkി ഏൽkുn പkം, ആ നയ്ൂനത 
കാണുn ഏെതാരു പാർ ും uടമsനിൽ നിn് യാെതാരു ചിലവും, 
പാര് ുകളുെട വിലയാേയാ, പണിkൂലിേയാ ഈടാkാെത റിpയർ 
െചyുക aെലല് ിൽ മാ ി പുതിയേതാ, തtുലയ്മായേതാ ആയ പാർ ് 
ഘടിpിc് നൽകുക enത് മാ്രതമാണ് മാരുതി സുസുkിയുെട ഏക 
ബാdയ്ത. പകരം പുതിയത് ഘടിpിcു നൽകിയാൽ, atരtിൽ 
േകടുll പാർ ുകൾ മാരുതി സുസുkിയുെട സവ്tായി മാറും. 
ഈ വാറ ിയിൽ uൾെp ി ിലല്ാt ഏത് റിpയർ aെലല് ിൽ പാർ ് 
മാ ൽ ചിലവുകൾkും uടമsൻ utരവാദി ആയിരിkും. മാരുതി 
സുസുkിയുെട തീരുമാനം anിമവും ബാdയ്sതയുllതും 
ആയിരിkും.

(4) പരിമിതികൾ:
താെഴ പറയുnവയ്k് വാറ ി ബാധകമാവുകയിലല്: 
a) നാല് െസൗജനയ് സർവീസുകൾ oഴിെക ആവശയ്മായി വരുn 

സാധാരണ െമയിnനൻസ് സർവീസുകൾ, പരിമിതി iലല്ാെത ഓയിൽ. 
ൂയിഡ് മാ ൽ, uപേയാഗിc് തീരുn വസ്തുkൾ െഹഡ് ൈല ് 

eയിമിംഗ്,. ഫാസനർ വീ ും ൈട ് െചyൽ, വീൽ ബാലൻസി ്, 
വീൽ aൈലൻെമn്, ടയർ െറാേ ഷൻ, i ക് ർ kീനിംഗ്, 
കർബുേറ ർ ്രകമീകരണം, igീഷൻ ൈടമിംഗ്, kc്, വാൽവ് 
kിയറൻസ് enിവ uൾെpെട.

b) ബൾബ്, ടയർ, ടയ്ൂബ്, സ്പാർk് pഗ്, െബൽ ്, േഹാസ്, ഫിൾ ർ, 
ൈവpർ േbഡ്, ്രബഷ്, േകാ ാക് ് േപായിn്, ഫയ്ൂസ്, kc് 
ഡിസ്ക്, േ്രബk് ഷൂസ്, േ്രബk് പാഡ്, േകബിൾ, eലല്ാ റbർ 
പാർ ുകളും (ഓയിൽ സീൽ, gാസ് റൺ enിവ oഴിെക) uൾെpെട 
പരിമിതിയിലല്ാെത സാധാരണ േതയ്മാനം വരുn പാർ ുകൾ.

c) മൽസര ൾ, റാലികൾ, പnയ ഓ ൾ enിവയ്kു 
uപേയാഗിc ഏതു വാഹനവും.

d) ആക്സിഡn് aെലല് ിൽ കൂ ിയിടിയുെട ഫലമായി േവ ി വരുn 
റിpയർ aഥവാ മാ ൽ. 

e) ദുരുപേയാഗം, ്രശdkുറവ്, aസാധാരണ uപേയാഗം, 
aപരയ്ാപ്തമായ പരിചരണം, വിധവ്ംസക ്രപവൃtികൾ, േമാഷണം, 
കലാപം, agിബാധ, െവllെpാkം – e ിൻ സീഷർ, 
ൈഹേ്രഡാsാ ിക് േലാk് മുതലായവ സംഭവിkാൻ കാരണമാകും 
വിധം ഘടക ളിൽ െവllം കയറുnത്, aെലല് ിൽ േബാഡി/ 
ഘടക ൾ enിവയിൽ u ാകുn ബാഹയ്മായ േകടുപാടുകൾ 
enിവയിൽ പരിമിതെpടുtാെത, സംഭവിkുn ഏതു നയ്ൂനതയും 
േകടുപാടുകളും.

f) മായം േചർt inനം / ലയ്ൂ്രബിkn്/ ഓയിൽ/കൂളn്/ ൂയിഡ് / 
േപാളിഷി ് uൽപn ൾ കൂടാെത ഓേണഴ്സ് മാനവ്ലിൽ 
നിർേdശിcതിൽ നിnു വയ്തയ്sമായ inനം / ലയ്ൂ്രബിkn് / 
ഓയിൽ/കൂളn് / ൂയിഡ് enിവ uപേയാഗിkുnത് മൂലം 
സംഭവിkുn േകടുപാടുകൾ.

g) പരിഷ്കരിkുകേയാ മാ ം വരുtുകേയാ െചയ്ത വാഹന ൾ, 
്രപകടനം െമcെpടുtാനുll aനുബn ൾ uൾെpെട enാൽ 
aവയിൽ പരിമിതെpടുtാെത, ൈല ുകൾ വലുതാkൽ കൂടാെത 
ബാഹയ്മായ / പരിണത ഫലമായ മ ു കാരണ ൾ.

h) മാരുതി സുസുkി aംഗീകരിkാt പാർ ുകൾ, aനുബn ൾ 
(േനാൺ - eം eസ് ജി e, േനാൺ - eം eസ് ജി പി) enിവ 
uപേയാഗിkുn വാഹാന ൾ.

i) മാരുതി സുസുkി ഓേണഴ്സ് മാനവ്ലിൽ പറയുn ്രപവർtന 
നിർേdശ ൾk് aനുസൃതമാലല്ാെത ്രപവർtിpിc വാഹന ൾ.
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j) മാരുതി സുസുkി ഓേണഴ്സ് മാനവ്ൽ, സർവീസ് ബുk് െല ് 
enിവയിൽ നിർേdശിc സർവീസ് പരിേശാധനകൾ 
െചയ്തി ിലല്ാt വാഹന ൾ.

k) മാരുതി സുസുkി aംഗീകൃത വർk് േഷാp് aലല്ാt iടt് 
സംേയാജിpിkൽ, േവർപിരിkൽ, ്രകമീകരണം, റിpയർ enിവ 
െചയ്ത വാഹന ൾ.

l) aത് രൂപകൽപന െചയ്ത ആവശയ്tിനലല്ാെത മ ു 
ആവശയ് ൾk് uപേയാഗിc വാഹന ൾ.

m) വായുവിലൂെടയുll aണു്രപസരണം, വയ്ാവസായിക 
aണു്രപസരണം, ആസിഡ് മഴ, ആലിpഴം, െകാടു ാ ്, iടിമിnൽ, 
പkി വിസർjയ് ൾ, കാർn് തിnുn ജീവികൾ / eലി 
enിവയുെട കടി, aതുേപാെല വാഹനtിന് േകടു ാkുn മ ു 
കാരയ് ൾ enിവ മൂലം സംഭവിkുn േകടുപാടുകളും 
ദൂഷണ ളും.

n) ശbം, വിറയൽ, ൂയിഡ് u ൽ enിവ uൾെpെട വാഹനtിെn 
്രപവർtനെt ബാധിkാt നിsാര ്രപശ്ന ൾ.

o) കാലpഴkം, േതയ്മാനം, aെലല് ിൽ നിറം ന െpടൽ, മ ൽ, 
രൂപം ന െpടൽ, കള ം, തുണി നിറം േപാകൽ enീ ദൂഷണ ൾ 
uൾെpെട enാൽ aവയിൽ പരിമിതെpടുtാെത സവ്ാഭാവിക 
േതയ്മാനന ൾ 

p) ഗാർഹിക eൽ.പി.ജി ഗയ്ാസ് / eൽ.പി.ജി സിലി ർ ഘടിpിc 
വാഹന ൾ.

q) V-െബൽ ് , േഹാസ്, ഗയ്ാസ് ലീk് (മാരുതി സുസുkി e/സി  
വാഹന ൾk്).

r) eൽ.പി.ജി/സി.eൻ.ജി കി ്  ഘടിpിc വാഹന ൾ.
s) പാc് വർk്, േബാഡി വർk്, േമാൾഡിങ്, iന്റീരിയർ ്രടിം 

uൾെpെട െപയിnി ്.
t) ്രദവിkൽ, േബാഡി പാർ ുകൾ / ഘടക ൾ തുരുmിkൽ.
u) aനധികൃതമായി oേഡാമീ ർ മാ ൽ, oേഡാമീ ർ റീഡി ിൽ മാ ൽ 

/ ൈകകാരയ്ം െചyൽ നടtൽ aെലല് ിൽ സർവീസ് േരഖകളുമായി 
െപാരുtെpടാതിരിkൽ enിവ െചയ്ത വാഹന ൾ.

v) നയ്ൂനത uെ n് uടമsൻ / uപേയാഗിkുn ആൾk് 
aറിവു ായി ും േവ ത് െചyാെത aവഗണിcതു മൂലം 
വാഹനtിന് സംഭവിkുn േകടുപാടുകൾ.

w) വാഹനം ്രപവർtന രഹിതമായി ദീർഘകാലം പാർk് െചയ്തു 
നിർtുnതു മൂലം ബാ റി / ടയർ enിവയുൾെpെട 
വാഹനtിനു സംഭവിkുn േകടുപാടുകൾ.

(5) വാറ ി ദീർഘിpിkൽ:
മാരുതി സുസുkി വാഹന ൾk് മാരുതി സുസുkി നൽകുn 
സംപൂർ മായ േരഖാമൂലമുll വാറ ിയാണ് iത്. ഏെത ിലും ഡീലർ 
aെലല് ിൽ aതിെn / aയാളുെട ഏജn് / ജീവനkാർ enിവെര ഈ 
വാറ ി ദീർഘിpിkാേനാ വിപുലീകരിkാേനാ aധികാരെpടു-
tിയി ിലല്. ഏെത ിലും ഡീലർ aെലല് ിൽ aതിെn / aയാളുെട 
ഏജn് / ജീവനkാർ enിവെര മാരുതി സുസുkിയുെട േപരിൽ 
വാkാൽ വാറ ി, ്രപതിനിധീകരണം, aെലല് ിൽ വാഗ്ദാനം നൽകാൻ 
aധികാരെpടുtിയി ിലല്.
മുൻപ് വിൽപന നടtിയ വാഹന ളിൽ aെത മാ ൾ വരുtി 
െകാടുkാം en ബാdയ്ത iലല്ാെത ഏത് േമാഡലിലും ഏത് സമയtും 
പരിഷ്കരണ േളാ മാ േളാ വരുtാനുll പൂർ  aവകാശം 
മാരുതി സുസുkിയിൽ നിkിപ്തമാണ്.

(6) വാറ ി സർവീസ്:
വാറ ി േസവന ൾ ലഭിkാൻ വാഹനം മുഴുവനായി, uടമsെn 
െചലവിൽ aംഗീകൃത മാരുതി സുസുkി aംഗീകൃത വർk് േഷാpിൽ 
ഏൽpിേk താണ്.
സർവീസിനായി വാഹനം ഏൽpിkുn സമയt് വാഹനtിൽ 
ഘടിpിcി ുll aനുബn ൾkും സവ്nം സാധന ൾkും 
uപേഭാkാവ് utരവാദി ആയിരിkണം. ഏതു സാഹചരയ്tിലും 
aവ സംബnിc് യാെതാരു വിധ aവകാശ വാദ ളും 
aംഗീകരിkുnതലല്. 

(7) uടമsന് വാറ ിയിൽ ull ചുമതല:
താെഴ പറയുnവ ഓേരാ uടമsെnയും ചുമതലയാണ്:

– സവ്nം െചലവിൽ മാരുതി സുസുkി aംഗീകൃത ഡീലർ / 
സർവീസ് േsഷനിൽ മാരുതി സുസുkി ഓേണഴ്സ് മാനവ്ൽ 
ആൻഡ് സർവീസ് ബുk് െല ് നിർേdശിkുn eലല്ാ സർവീസ് 
പരിേശാധനകളും നടtുകയും atരം സർവീസ് 
പരിേശാധനകൾ നടtിയtിന് പരയ്ാപ്തമായ േരഖകൾ 
സൂkിkുകയും െചyണം.

– മാരുതി സുസുkി aംഗീകൃത വർk് േഷാpിൽ സർവീസ് 
പരിേശാധനകൾ, aെലല് ിൽ വാറ ി സർവീസ് െചyുേmാെളലല്ാം 
aത് ഓേണഴ്സ് മാനവ്ൽ ആൻഡ് സർവീസ് ബുk് െല ിെല 
കsമർ സർവീസ് െമയിnനൻസ് െറേkാർഡ് േപജിൽ പുതുkി 
േരഖെpടുtി സൂkിേk താണ്. 
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– സർവീസ് പരിേശാധന aെലല് ിൽ വാറ ി സർവീസ് 
ആവശയ്െpടുn സമയt് മാരുതി സുസുkി aംഗീകൃത വർk് 
േഷാpിൽ ഓേണഴ്സ് മാനവ്ൽ ആൻഡ് സർവീസ് ബുk് െല ് 
നൽകുക 

ഓേണഴ്സ് മാനവ്ൽ ആൻഡ് സർവീസ് ബുk് െല ് ന െpടുകേയാ 
നശിcു േപാവുകേയാ െചയ്താൽ “ഓേണഴ്സ് മാനവ്ൽ ആൻഡ് സർവീസ് 
ബുk് െല ്” പകരം ലഭിkുnതിെന കുറിc് നിർേദശ ൾk് വാഹനം 
വാ ിയ മാരുതി സുസുkി aംഗീകൃത ഡീലെറ സമീപിkണം.

(8) പേരാk ഫലമായ േകടുപാടുകൾ സംബnിcബാdയ്താ 
നിേഷധം:
ഈ വാറ ിയിൽ uൾെp  ഏെത ിലും നയ്ൂനത മൂലം uടമsനു 
വാഹനം ലഭയ്മലല്ാെത വരുnത് മൂലം പേരാk ഫലമായി u ാവുn 
വാഹനം ന െpടൽ, സമയ ന ം, aെസൗകരയ്ം മുതലായവയ്k് 
മാരുതി സുസുkി യാെതാരു utരവാദിതവ്വും ഏൽkുnിലല്.

(9) uടമs മാ ം 
വാഹനtിെn uടമsത മാറിയാലും േശഷിkുn വാറ ി കാലാവധി 
പുതിയ uടമsനു ലഭയ്മാകും.
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്രപസാരണ വാറ ി നയം 

ജൂൈല 1, 2001 മുതൽ നാല് െമേ്രടാ നഗര ളിൽ (നയ്ൂ ദൽഹി, 
െകാൽkt, മുംൈബ, െചൈn) മാരുതി സുസുkി eലല്ാ മാരുതി 
സുസുkി വാഹന ൾkും ്രപസാരണ വാറ ി നൽകുnു. (iത് 
സാധാരണ വാറ ിk് പുറേമ, aതിനു സമാnരമായി നില 
നിൽkുnു).

വയ്വsകൾ:
്രപസാരണ വാറ ി ആദയ് uടമsനു െഡലിവറി നൽകുn നാൾ മുതൽ 
80,000 കിമീ aെലല് ിൽ 3 വർഷം (ഏതാേണാ ആദയ്ം aത് വെര) നില 
നിൽkും. വാഹനtിെn uടമsത മാറിയാലും സാധുതയുll േരഖകൾ 
നൽകിയാൽ േശഷിkുn വാറ ി കാലാവധി പുതിയ uടമsനു 
ലഭയ്മാകും.

നിബnനകൾ:
1. ്രപസാരണ വാറ ി ്രപകാരം, വാഹനം േക്രn േമാേ ാർ െവഹിkിൾ 

റൂൾസ് (സി.eം.വി.ആര്.) 1989, റൂൾ 115, സബ് റൂൾ (2) 
നിർേdശിkുn ്രപസാരണ മാനദ ം പാലിkുnിലല് en് ക ാൽ 
്രപഥമ ദൃ ാ പരിേശാധനkായി െkയിം സവ്ീകരിkും. 

2. മാരുതി സുസുkി aെലല് ിൽ aംഗീകൃത ഡീലർ പരിേശാധന നടtി 
താെഴ പറയുn കാരയ് ൾ േബാdയ്മായാൽ മാ്രതേമ വാറ ി 
െkയിം സവ്ീകരിkുകയുllൂ.
a) oറിജിനൽ െസ ിംഗ്സ് oരു കാരണവശാലും ൈകകാരയ്ം െചയ്ത് 

േകടാkിയി ിലല്, 
b) പാർ ്  (aനുബnം - (e) യിൽ െകാടുt വിധം) നിർmാണ 

പിഴവ് ullതാണ്. 
c) ഓേണഴ്സ് മാനവ്ൽ ആൻഡ് സർവീസ് ബുk് െല ് നിർേdശിkുn 

രീതിയിൽ വാഹനം uപേയാഗിkുകയും പരിപാലിkുകയും 
െചyുകയും, inനം, വിവിധ ഓയിലുകൾ (e ിൻ ഓയിൽ, 
്രടാൻസ്മിഷൻ ഓയിൽ, േ്രബk് ഓയിൽ മുതലായവ) eലല്ാം 
നിർdി  മാനദ ം aനുസരിcുll uപേയാഗിkുകയും 
െചയ്തി ും വാഹനം ്രപസാരണ മാനദ ൾ (1 iൽ െകാടുt 
്രപകാരം) പാലിkുnിലല്. 

3. വാറ ിയിൽ തീരുമാനം eടുkാൻ േവ ി നടtുn 
പരിേശാധനയുെട രീതി പൂർ മായും മാരുതി സുസുkി, aതിെn 
ഡീലർ enിവരുെട വിേവചനം aനുസരിc് ആയിരിkും. ഈ 
പരിേശാധനയുെട ഫലം anിമവും ബാdയ്തെp തും ആയിരിkും. 
പരിേശാധനk് േശഷം വാറ ി നൽകാവുn aവs sാപിkാൻ 
ആയിെലല് ിൽ മാരുതി സുസുkി, aതിെn ഡീലർ enിവർk് ആ 
പരിേശാധനയുെട െചലവ് പൂർ മാേയാ ഭാഗികമാേയാ ഈടാkാൻ 
aവകാശമു ്. 

4. ്രപസരണ വാറ ി ്രപകാരം പാർ ്  (aനുബnം - (e) യിൽ 
െകാടുt വിധം) െസൗജനയ്മായി നൽകും, പെk uപേയാഗിc് 
തീർn വസ്തുkൾk് യഥാർt വില ഈടാkും.

5. ്രപസരണ വാറ ി ്രപകാരം സംരkിതമായ പാർ ് aെലല് ിൽ 
aതിെn ബnെp  പാർ ് , oരു പൂർ  aസംbിയുെട aവിഭാജയ് 
ഭാഗമായതിനാൽ തനിc് മാ ാൻ കഴിയാtത് ആെണ ിൽ, മാരുതി 
സുസുkി, aതിെn ഡീലർ enിവർk് aസംbി പൂർ മായി 
മാ ാേനാ, സിstിെല ചില ഭാഗ ൾ aനുേയാജയ്മായ റിpയർ 
aെലല് ിൽ നവീകരണം െചയ്ത് uപേയാഗിkാേനാ വിേവചന 
പൂർvം തീരുമാനം eടുkാൻ aവകാശമു ് . 

6. ്രപസരണ വാറ ി aനുവർtിkുവാൻ പേരാk ഫലമായി 
eെn ിലും റിpയർ aെലല് ിൽ മാ ി െവkൽ ആവശയ്മായി 
വnാൽ aവ uൽപn വാറ ിയിൽ uൾെpടുnതലല് e ിൽ ഈ 
വാറ ിയിൽ uൾെp തായി പരിഗണിkിലല്. atരം റിpയർ 
aെലല് ിൽ മാ ൽ u ായാൽ uപേഭാkാവിൽ നിn് യഥാർt വില 
ഈടാkും.

7. വാഹനം മാരുതി സുസുkി വർk് േഷാpിൽ etിkുവാൻ 
ആവശയ്മായ ഗതാഗത െചലവ്, വാറ ി െkയിം െകാടുtത് മുതൽ 
മാരുതി സുസുkി ഡീലർ പരിേശാധനയും, റിpയർ പണികളും 
െചyുnത് വെര വാഹനം ലഭയ്മലല്ാtതിനാൽ u ാവുn ന ൾ 
enിവയ്k് മാരുതി സുസുkി u്രtരവാദി ആകുnതലല്.

8. ്രപസരണ നിലവാരം പാലിkാtത് മൂലം നിയമ പരമായ 
aധികാരികൾ ചാർജ് െചyുn പിഴയ്k് മാരുതി സുസുkി 
u്രtരവാദി ആകുnതലല്.

9. േരഖകൾ eലല്ാം ലഭയ്മാെണ ിൽ വാഹനtിെn uടമsത മാറുnത് 
്രപസരണ വാറ ിെയ ബാധിkിലല്.
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10. eലല്ാ െമയിnനൻസ് ്രപവൃtികളും (ഓേണഴ്സ് മാനവ്ൽ ആൻഡ് 
സർവീസ് ബുk് െല ിൽ നിർേdശിc ്രപകാരം) പിൻ തുടരുകയും 
aവ ്രപസരണ വാറ ിയുെട മാനവ്ലിൽ േരഖെpടുtുകയും 
െചyണം.

11.പരിേശാധനയ്k് മുൻപ് തകരാർ ക ു പിടിc സമയt് സാധുത 
u ായിരുn പി.യു.സി (െപാലയ്ൂഷൻ a ർ കേ്ര ാൾ) 
സർ ിഫിk ് കsമർ നൽേക തു ്. (വാഹനം ആദയ്ം വാ ിയ 
തിയതി മുതൽ വാഹനtിെn െമയിnനൻസ് ഓേണഴ്സ് മാനവ്ൽ 
ആൻഡ് സർവീസ് ബുk് െല ് നിർേdശിkുn ്രപകാരം 
നടtിയതിെn) റസീ ുകളും ആവശയ്മാണ്.

്രപസരണ വാറ ി ബാധകമാവാt സാഹചരയ് ൾ
1 സാധുതയുll പി.യു.സി (െപാലയ്ൂഷൻ a ർ കേ്ര ാൾ) 

സർ ിഫിk ് iലല്ാെത വnാൽ. 
2 ഓേണഴ്സ് മാനവ്ൽ ആൻഡ് സർവീസ് ബുk് െല ് നിർേdശിkുn 

്രപകാരം മാരുതി സുസുkി aംഗീകൃത വർk് േഷാpിൽ 
െമയിnനൻസ് െചയ്തി ിലല്.

3 വാഹനം സാധാരണമലല്ാt രീതിയിലുll uപേയാഗtിന് 
വിേധയമാkി (ആക്സിഡn്, പnയ ഓ ം, റാലി, aെലല് ിൽ 
െറേkാർഡ് sാപിkാൻ േവ ിയുll uപേയാഗം).

4 േനാൺ eം.ജി.പി (മാരുതി ജനുവിൻ പാർ ്) uപേയാഗം 
5 aനധികൃതമായ രീതിയിൽ വാഹനം ൈകകാരയ്ം െചയ്തു.
6 യഥാർt ഓേഡാ മീ ർ റീഡിംഗ് aറിയാതിരിkാൻ ഓേഡാ മീ ർ 

കൃ്രതിമം െചyൽ.
7 മായം േചർt inനം, കൂടാെത / aെലല് ിൽ നിർേdശിcത് 

aലല്ാt ഓയിൽ uപേയാഗം (e ിൻ ഓയിൽ, ്രടാൻസ്മിഷൻ 
ഓയിൽ, േ്രബk് ഓയിൽ മുതലായവ).

aനുബnം – (e)
്രപസരണ വാറ ി ബാധകമായ പാർ ുകൾ 
1. ഫയ്ൂവൽ iൻജkൻ aസംbി, ്രപഷർ െറഗുേല ർ, േ്രതാ ിൽ 

േബാഡി aസംbി
2. iലക്േ്രടാണിക് കേ്ര ാൾ േമാഡയ്ൂൾ (i.സി.eം)
3. iൻേടk് മാനിേഫാൾഡ് 
4. i.ജി.ആർ വാൽവ് 
5. ഡിസ്്രടിബയ്ൂ ർ, iൻേടണൽ പാർ ുകൾ
6. igീഷൻ േകായിൽ 
7. കാനിsർ aസംbി 
8. േവpർ ലികവ്ിഡ് െസpേറ ർ 
9. ഫയ്ൂവൽ ടാ ും ഫിലല്ർ കാpും 
10. പി.സി.വി (േപാസി ീവ് ്രകാ ് െവnിേലഷൻ) വാൽവ്
11. ഓയിൽ ഫിലല്ർ കാp് 
12. കാ ാലി ിk് കൺേവർ ർ 
13. eക്േസാs് മാനിേഫാൾഡ് 
14. ഫയ്ൂവൽ iൻജkൻ സിsം സംബnിc eലല്ാ െസൻസറുകളും
15. ൈഹ ്രപഷർ ഫയ്ൂവൽ പm്
16. േgാ pഗ് 
17. േgാ pഗ് കേ്ര ാളർ 
18. മാനിേവർ ർ 
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inനം ശുപാര്
(െപേ്രടാ opം ൈബ-ഫയ്ൂവല് 
ള്e ിേnാഡലുകള്k്) 
െപേ്രടാള് 
oക്േടയിnmര് (RON) 91 
aെലല് ില്aതില്കൂടുതല്ull aെണല്ഡഡ് 
െപേ്രടാള് uപേയാഗിkുക. 

• െപേ്രടാള്/eഥേനാള്മി്രശിത ള് 
ഗയ്ാേസാേഹാള്enറിയെpടുn aെണല്ഡഡ് 
െപേ്രടാള്, eഥേനാള്(േ്രഗയിന്ആല്kേഹാള്) 
enിവയുെട മി്രശിത ളവ്ിപണിയിലല്ഭയ്മാണ്. 
itരം മി്രശിത ള്aവയിെല eഥേനാള് 
aംശം 10% 
iല്കൂടുതല്aെലല് ില്നി ളുെട 
വാഹനtില്uപേയാഗിkാം. ഈ െപേ്രടാള്/
eഥേനാള്മി്രശിത ള്oക്േടയിന് 
േറ ിംഗില്െപേ്രടാളിനായി ശുപാര്ശ 
െചയ്തി ുllതില്കുറവലല് en് uറpാkുക.

• െപേ്രടാള്/െമഥേനാള്മി്രശിത ള്   
aെണല്ഡഡ് െപേ്രടാള്/െമഥേനാള്enിവയുെട 
മി്രശിത ള് ചിലയിട ളിലല്ഭയ്മാണ്. ഏത് 
സാഹചരയ്tിലും 5% 
iല്കൂടുതല്െമഥേനാള്aട ിയ മു്രശിതം 
uപേയാഗിkരുത്. itരം 
മി്രശിത ള്uപേയാഗിkുnത് മൂലം 
u ാവുn ഫയ്ൂവല്സിsം തകരാറുകള്, 
വാഹനtിന്െറ ്രപകടനtില്u ാവുn 
്രപശ്ന ള്enിവയ്kു മാരുതി സുസുkി 
utരവാദിയാകുnതലല്. aവ പുതിയ 
വാഹനtിന്െറ 
വാറ ിയില്uള്െpടുകയിലല്. 
5% aെലല് ില്aതില്താെഴ െമഥേനാള് 
aട ിയ inന ള്aവയില്േകാ 
േസാെളവ്ന്റുകള്്രദവിkല്്രപതിേരാധ 

വസ്തുkള്enിവ 
aട ിയി ുെ ില്നി ളുെട 
വാഹനtില്uപേയാഗിkാം. 

കുറിp്: 
െപേ്രടാള്/ ആല്kേഹാള് മി്രശിതം 
uപേയാഗിkുേmാള്inന kമത, 
വാഹനtിന്െറ ൈ്രഡവിംഗ് െസൗകരയ്ം 
enിവയില്നി ള്k് തൃപ്തി 
േതാnുnിെലല് ില്ആല്kേഹാള് 
aട ിയി ിലല്ാt aെണല്ഡഡ് 
െപേ്രടാള്തെn വീ ും uപേയാഗിkുക. 

(ൈബ-ഫയ്ൂവല് e ിേnാഡലുകള്k്)
സി eന് ജി
സി eന്ജി(കം്രപs്ഡ് നാcുറല്ഗയ്ാസ്) 
enതില് ്രപധാനമായും മീേതയ്ന്ആണ് 
aട ിയിരിkുnത്. സി eന്ജിoരു ശുdമായ 
ജവ്ലന inനമായി കരുതെpടുnു. സി eന്ജി 
യുെട സാ്രnത കുറവായതിനാലവ്ാഹനtിെല 
സംഭരണ േശഷി വര്dിpിkാനായി aതിെന 
ഏകേശഷം 200 ബാര്്രപഷറില്ക്രms് 
െചyുnു. 

aറിയിp് 

ചൂട് കാലാവsയില്inനം 
വികസിkാന്െസൗകരയ്െpടുtുnതിനായി 
inന ടാ ില്oരു eയര്സ്േപസ് u ്. 
inനം നിറയ്kുn േനാസില്സവ്േമധയാ 
നിലkുകേയാ ്രപാധമികമായി േbാ ബാk് 
സംഭവിkുകേയാ െചയ്തതിന് േശഷവും 
inനം തുടര്n് നിറcാല്ഈ 
eയര്േചംബര്നിറ ു േപാകും. 
itരtില്പൂര് മായി നിറ ാല്ചൂേട ് 
inനം വികസിkുേmാllീk് u ാകും. ഈ 
inന ലീk് തടയുവാന്inനം നിറയ്kുn 
േനാസില്സവ്േമധയാ നിലkുകേയാ 
േനാണ്ഓേ ാമാ ിക് 
സംവിധാനtില്ആെണ ില്്രപാധമികമായി 
േbാ ബാk് സംഭവിkുകേയാ 
െചയ്താല്inനം നിറയ്kുnത് നിര്tുക. 

aറിയിp്

inനം നിറkുേmാള്ആല്kേഹാള് 
aട ിയ inനം തുളുmി േപാകാെത 
സൂkിkുക. വാഹന േബാഡിയില്inനം 
തുളുmിയാല്uടnെn തുടcു കളയുക. 
ആല്kേഹാള് aട ിയ inനം െപയിന്റ് 
േകടാkാന്iടയു ്. aത് പുതിയ 
വാഹനtിന്െറ 
വാറ ിയില്uള്െpടുകയിലല്. 
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(ഡീസല്e ിേnാഡലുകള്k്)
സീേ യിnംബര് 51 iല്കൂടുതലുllതും 
സള്ഫര്50 പി.പി.emില്(പാര് ്സ് 
േപര്മിലല്ിയന്) കുറവ് aട ിയതും ആയ 
ഡീസല്inനം uപേയാഗിkുക. മാരുതി 
സുസുkി ശുപാര്ശ െചyുnത് EN590 
നിലവാരം പാലിkുn ഡീസല്inനം ആണ്. 
മൈറന്ഡീസല്, ഹീ ിംഗ് ഓയില്മുതലായവ 
uപേയാഗിkരുത്. 

മുnറിയിp്
സി eന്ജിലീk് aെലല് ിലവ്ാതയ്കം പുറtു 
വരുn ശbം aെലല് ില്സി eന്ജി 
ൈപpുകളില്ബാഹയ്മായ 
േകടുപാടുകള്enിവയുെട 
ലkണ ള്ക ാല്പരി്രഭാnരാകരുത്.  
•  വാഹനം നിര്tി e ിന്സവ്ിc് ഓഫ് 
െചyുക. ജനലുകള്താഴ്tുക. 
വാതിലുകള്തുറnിടുക. 

•  മാനവ്ല്ഷ ് ഓഫ് വാലവ്് aടcു enു 
uറpാkുക. 

•  കൂടുതല്സഹായtിനായി uടnെn    
aംഗീകൃത മാരുതി സുസുkി 
കേമര്ഷയ്ലവ്ര്k് േഷാpുമായി ബnെpടുക.  

aറിയിp് 

ചൂട് കാലാവsയില്inനം 
വികസിkാന്െസൗകരയ്െpടുtുnതിനായി 
inന ടാ ില്oരു eയര്സ്േപസ് u ്. 
inനം നിറയ്kുn േനാസില്സവ്േമധയാ 
നിലkുകേയാ ്രപാധമികമായി േbാ ബാk് 
സംഭവിkുകേയാ െചയ്തതിന് േശഷവും 
inനം തുടര്n് നിറcാല്ഈ 
eയര്േചംബര്നിറ ു േപാകും. 
itരtില്പൂര് മായി നിറ ാല്ചൂേട ് 
inനം വികസിkുേmാllീk് u ാകും. ഈ 
inന ലീk് തടയുവാന്inനം നിറയ്kുn 
േനാസില്സവ്േമധയാ നിലkുകേയാ 
േനാണ്ഓേ ാമാ ിക് 
സംവിധാനtില്ആെണ ില്്രപാധമികമായി 
േbാ ബാk് സംഭവിkുകേയാ 
െചയ്താല്inനം നിറയ്kുnത് നിര്tുക. 

aറിയിp്

inനം നിറkുേmാള്ആല്kേഹാള് 
aട ിയ inനം തുളുmി േപാകാെത 
സൂkിkുക. വാഹന േബാഡിയില്inനം 
തുളുmിയാല്uടnെn തുടcു കളയുക. 
ആല്kേഹാള് aട ിയ inനം െപയിന്റ് 
േകടാkാന്iടയു ്. aത് പുതിയ 
വാഹനtിന്െറ 
വാറ ിയില്uള്െpടുകയിലല്. 
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ചാവികൾ

51KM024

താ ളുെട വാഹനേtാേടാpം oേര േപാലുll 
ര ു ചാവികൾ ലഭിkും. സ്െപയർ ചാവി 
സുരkിതമായ oരു sലt് സൂkിkുക. 
oരു ചാവി െകാ ് തെn വാഹനtിെല 
eലല്ാ േലാkുകളും തുറkാൻ കഴിയും.

തിരിcരിയൽ നmർ ചാവിേയാെടാpം ull 
െമ ൽ ടാഗിൽ aെലല് ിൽ ചാവിയിൽ മു്രദണം 
െചയ്തിരിkും. ടാഗ് (uെ ിൽ) 
സുരkിതമായ oരു sലt് സൂkിkുക. 
ചാവി ന െp ാൽ പുതിയ ചാവി ലഭിkാൻ 
ഈ നmർ ആവശയ്മാണ്. ഭാവി 
uപേയാഗtിനായി നmർ താെഴ eഴുതി 
െവkുക.

േഡാർ േലാk് 
ൈസഡ് േഡാർ േലാk്

ൈ്രഡവർ േഡാർ

76MH0A001

(1) േലാk്
(2) aൺ േലാk്
(3) ്രഫ ് 
(4) റിയർ 

വാഹനtിന് പുറt് നിn് ൈ്രഡവർ േഡാർ 
േലാk് െചyാൻ:

• ചാവി iൻസർ ് െചyുക. ചാവിയുെട 
മുകൾ ഭാഗം വാഹനtിെn മുൻ 
വശേtkുll ദിശയിൽ തിരിkുക, 
aെലല് ിൽ.

• േലാk് േനാബ് താേഴാ ് aമർtുക. 
ഹാൻഡിൽ വലിcു പിടിcു െകാ ് േഡാർ 
aടയ്kുക.

വാഹനtിന് പുറt് നിn് ൈ്രഡവർ േഡാർ 
aൺ േലാk് െചyാൻ ചാവി iൻസർ ് 
െചyുക. ചാവിയുെട മുകൾ ഭാഗം 
വാഹനtിെn പിൻ വശേtkുll ദിശയിൽ 
തിരിkുക.

വാഹനtിന് പുറt് നിn് ൈ്രഡവർ േഡാർ 
േലാk് െചyാൻ േലാk് േനാബ് താേഴാ ്, 

aമർtുക. ഹാൻഡിൽ വലിcു പിടിcു 
െകാ ് േഡാർ aടയ്kുക.

54G005

(1) േലാk്
(2) aൺ േലാk്

െടയിൽ േഗ ് 

77PH025

ചാവി നmർ:

uദാഹരണം 

(1)

(2) (3)

(4)

uദാഹരണം

uദാഹരണം

(1)

(2)

(1)
uദാഹരണം
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േലാk് ഹാൻഡിൽ (1) വലിc് െടയിൽ േഗ ് 
തുറkാം. aടയ്kുേmാൾ ഭ്രദമായി േലാk് 
െചyുക.

77PM201

െടയിൽ േഗ ് െചയിൻ (2) uപേയാഗിc് 
െടയിൽ േഗ ് iടയിൽ ull sാനtും 
േലാk് െചyാൻ കഴിയും 

77PM202

േനാ ീസ്
uപേയാഗിkാt സമയt് െടയിൽ േഗ ് 
െചയിൻ (2) പിൻ (3) െകാ ് േലാk് െചയ്തു 
െവkുക.

(2)

(3)

uദാഹരണം

aപായ സൂചന
• െടയിൽ േഗ ് തുറn / iടയിൽ ull 

sാനt് െവc് ൈ്രഡവ് െചയ്താൽ െടയിൽ 
േഗ ് ആടുകയും മ ുllവരുെട േദഹt് 
aടിc് പരിk് പ ാനും മരണം േപാലും 
സംഭവിkുകയും െചyാൻ iടയു ്.

• െടയിൽ േഗ ് തുറn / iടയിൽ ull 
sാനt് iരുnാൽ മ ു ൈ്രഡവർമാർk് 
െടയിൽ േഗ ് കാണാൻ കഴിയാെത 
വരുകയും ആക്സിഡn് സംഭവിkാൻ 
iടയാകും. ൈ്രഡവ് െചyും മുൻപ് െടയിൽ 
േഗ ് ഭ്രദമായി aടc് േലാk് െചയ്തു en് 
uറpാkുക.

• ആക്സിഡn് u ായാൽ സാധന ൾ 
പുറേtk് െതറിcു േപാവാതിരിkാൻ 
െടയിൽ േഗ ് ഭ്രദമായി aടc് േലാk് 
െചയ്തു en് uറpാkുക.

• െടയിൽ േഗ ് iടയിൽ ull sാനt് 
േലാk് ആയിരിkുേmാൾ aതിനടുt് 
നിൽkുകേയാ, േലാഡ് aെലല് ിൽ കാർേഗാ 
സാധന ൾ aകt് കയ ുകേയാ 
െചyരുത്.

• െടയിൽ േഗ ് പൂർ മായി തുറnിരിkുn 
aവsയിൽ െപാസിഷൻ ലാm്, േടൺ 
സിgൽ iൻഡിേk ർ, േsാപ് ലാm് 
തുട ിയവ മറ ് കാണാൻ കഴിയാt 
വിധം ആകും.

aപായ സൂചന
• െടയിൽ േഗ ് (1) പൂർ മായി 

തുറnിരിkുn aവsയിൽ േലാഡിംഗ്, 
aൺ േലാഡിംഗ് െചyുകയാെണ ിൽ, 
വാഹനം നിൽkുnു en് പുറകിൽ 
വരുn ൈ്രഡവർമാർk്  (2)  സൂചന 
നൽകാനായി oരു വാണിംഗ് ്രടയാംഗിൾ 
േറാഡിൽ വയ്kമായി കാണാവുn 
വിധtിൽ െവkണം.

(2)

(1)

uദാഹരണം
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വിൻേഡാകൾ  
മാനവ്ൽ വിൻേഡാ കേ്ര ാൾ 

60G010

േഡാർ പാനലിൽ ull ഹാൻഡിൽ തിരിc് 
േഡാർ വിൻേഡാ uയർtുകയും 
താഴ്tുകയും െചyാം.

റിയർ വിൻേഡാ

77PH073

വിൻേഡാ തുറkാൻ, േലാk് (1) aമർtി 
വിൻേഡാ ൈsഡ് െചyുക.

മിററുകൾ 
iൻ ൈസഡ് റിയർ വയ്ൂ മിറർ 
മിററിൽ വാഹനtിെn പിൻ വശം കാണാൻ 
കഴിയുn വിധtിൽ ൈകെകാ ് iൻ ൈസഡ് 
റിയർ വയ്ൂ മിറർ ്രകമീകരിkാം.

74LHT0235

ഔ ്  ൈസഡ് റിയർ വയ്ൂ മിറർ 
(മിററുകൾ)
മിററിൽ വാഹനtിെn ൈസഡ് ഭാഗം 
കാണാൻ കഴിയുn വിധtിൽ ഔ ്  ൈസഡ് 
റിയർ വയ്ൂ മിററുകൾ ്രകമീകരിkുക.

64P0190

സീ ുകൾ 
സീ ് ്രകമീകരണം (ൈ്രഡവർ സീ ്)

uദാഹരണം

(1)

uദാഹരണം

aപായ സൂചന
ൈസഡ് േകാൺെവക്സ് മിററിൽ കാണുn 
വാഹനtിെn വലിpം aെലല് ിൽ ദൂരം 
്രശdാപൂർvം വിലയിരുtുക. വസ്തുkൾ 
പരn മിററിൽ കാണുnതിേനkാൾ 
െചറുതായും aകെലയായും േതാnും en 
കാരയ്ം ഓർkുക.

uദാഹരണം

aപായ സൂചന
oരിkലും ൈ്രഡവ് െചyുn സമയt് 
ൈ്രഡവർ സീ ് ്രകമീകരിkാൻ ്രശമിkരുത്. 
സീ ് a്രപതീkിതമായി നീ ുകയും 
നിയ്രnണം ന െp ു േപാവുകയും െചyും. 
ൈ്രഡവ് െചyാൻ തുട ും മുൻപ് ൈ്രഡവർ 
സീ ് ശരിയായി ്രകമീകരിcു en് 
uറpാkുക.

aപായ സൂചന
സുരkാ സംവിധാനം en നിലയിൽ സീ ് 
െബൽ ിെn ്രപേയാജനം ന െpടുtുn 
aമിത സീ ് െബൽ ്  sാk് oഴിവാkാൻ, 
സീ ് െബൽ ്  ബnിkും മുൻപ് സീ ് 
ശരിയായി ്രകമീകരിcു en് uറpാkുക.

uദാഹരണം
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77PH087

സീ ് sാന ്രകമീകരണ ലിവർ (1) 
ലിവർ േമേലാ ് വലിc് സീ ് ൈsഡ് െചyുക. 

്രകമീകരിc േശഷം സീ ് ഭ്രദമായി ലാc് 
െചയ്തു en് uറpാkാനായി സീ ് 
മുേnാ ും പുറേകാ ും നീkി േനാkുക. 

സീ ് െബൽ ്  

65D231S

65D606

മുnറിയിp്
സീ ് ്രകമീകരിkുേmാൾ സീ ിൽ ൈക 
iറുകിേpാവുകേയാ aത് ശരീരtിൽ 
aടിkുകേയാ െചyാതിരിkാൻ ്രശdിkുക.

(1)

uദാഹരണം

aപായ സൂചന
eേpാഴും സീ ് െബൽ ്  ധരിkുക.

aപായ സൂചന
കൂ ിയിടി u ായാൽ ഗുരുതരമായ പരിേkാ 
മരണേമാ സംഭവിkാനുll സാdയ്ത 
കുറയ്kാനായി, സീ ിംഗ് sാനt് eയർ 
ബാഗ് ഘടിpിcി ുെ ിലും iെലല് ിലും 
ൈ്രഡവറും പാസ റും സീ ് െബൽ ്  ധരിc് 
ശരിയായി സംരkിതരായിരിkണം.

uദാഹരണം

aപായ സൂചന
• വാഹനtിൽ കാർേഗാ sലt് iരുnു 

യാ്രത െചyാൻ ആെരയും aനുവദിkരുത്. 
ആക്സിഡn് u ായാൽ, സീ ിൽ iരുn് 
ശരിയായ് രീതിയിൽ െബൽ ്  ധരിc് 
aലല്ാെത യാ്രത െചyുn ആൾk് പരിk് 
പ ാനുll സാdയ്ത വളെര കൂടുതലാണ്.

• സീ ുകൾ eേpാഴും താെഴ പറയുn 
്രപകാരം ്രകമീകരിkണം.
– െബൽ ിെn ലാപ് ഭാഗം iടുpിനു 

കുറുെകയാണ്, aരെk ിന് കുറുെക aലല് 
ധരിേk ത്.

– േഷാൾഡർ സ്്രടാപ് േതാളിനു േമെലയാണ്, 
ൈകk് aടിയിൽ aലല് ധരിേk ത്.

– േഷാൾഡർ സ്്രടാപ് താ ളുെട മുഖം, 
കഴുt് enവയിൽ നിn് aകെല 
ആവണം പെk േതാളിൽ നിn് വീണു 
േപാകരുത്.

(തുടരും..)

iടുpിനു മുകളിൽ 

uദാഹരണം
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65D201 65D199

aപായ സൂചന
(തുടരും)
• സ്്രടാpുകൾ ടവ്ിs്  ആയി െവc് സീ ് 

െബൽ ്  ധരിkരുത്. aവ രൂപകൽപന 
െചയ്തിരിkുn വിധtിൽ സുരk 
ലഭിkണെമ ിൽ aത് aസുഖകരമാകാെത 
e്രത ൈട ് െചyാേമാ a്രതയും ൈട ് 
െചyണം. ശരിയായി േചർnിരിkുn 
െബൽ ്  നൽകുn്രത സംരkണം നൽകാൻ 
aയ ിരിkുn െബൽ ിന് കഴിയിലല്.

• സീ ് െബൽ ്  ബkിൾ ഓേരാnും ശരിയായ 
ബkിൾ കാcിൽ iൻസർ ് െചയ്തു en്  
uറpാkുക.

(തുടരും..)

iടുpിനു കുറുെക 

uദാഹരണം

aപായ സൂചന
(തുടരും)
• ഗർഭിണികളായ സ്്രതീകൾ സീ ് െബൽ ്  

ധരിkണം. ഗർഭിണിയുെട േഡാക്ടേറാട് 
ൈ്രഡവ് െചേy  രീതിെയ കുറിc് 
വയ്kമായ നിർേdശ ൾ േതടണം. 
െബൽ ിെn ലാപ് ഭാഗം, ചി്രതtിൽ 
കാണിc വിധtിൽ, iടുpിനു കുറുെക 
കഴിയുn്രത താഴ്tി ധരിkണം. 

• താ ളുെട േപാk ിേലാ വസ്്രതtിേലാ 
ull ഘരമായ വസ്തുkൾk് മീെത കൂടി 
സീ ് െബൽ ്  ധരിkരുത്. ആക്സിഡn് 
u ായാൽ, സീ ് െബൽ ിന് താെഴ ചിലല്്, 
േപന തുട ിയവ uെ ിൽ പരിk് 
പ ാനുll സാdയ്തയു ്.

(തുടരും..)

iടുpിനു കുറുെക 
കഴിയുn്രത താഴ്tി 

uദാഹരണം aപായ സൂചന
(തുടരും)
• onിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ oേര സീ ് 

െബൽ ്  ധരിkരുത്. മടിയിൽ iരിkുn 
കു ിെn േമെല കൂടി സീ ് െബൽ ്  
ധരിkരുത്. i െനയുll രീതിയിൽ സീ ് 
െബൽ ്  uപേയാഗിkുnത് ആക്സിഡn് 
u ായാൽ പരിk് പ ാനുll സാdയ്ത 
വർdിpിkുnു.

• സീ ് െബൽ ്  aസംbിയിൽ aമിതമായ 
േതയ്മാനം, േകടുപാടുകൾ മുതലായവ 
സമയാനുസൃതമായി പരിേശാധിkുക. 
െവbിംഗ് പി ിേpാവുകേയാ, aഴുk് 
കയറുകേയാ, മേ െത ിലും വിധtിൽ 
േകടാവുകേയാ െചയ്താൽ സീ ് െബൽ ്  
മാ ുക. oരു കടുt ആഘാതം 
സംഭവിcേpാൾ ധരിc സീ ് െബൽ ിൽ 
്രപകടമായ േകടുപാടുകൾ കാണുnിലല് 
e ിൽ േപാലും സീ ് െബൽ ്  aസംbി 
മുഴുവനായി മാ ണം.

• ശിശുkെളയും കു ികെളയും, ശരിയായ 
വിധtിൽ ബnിpിkാെത വാഹനtിൽ 
െകാ ു േപാകരുത്.

• കു ികൾk്, േഷാൾഡർ െബൽ ്  
കഴുtിേലാ മുഖേtാ aസവ്sത 
u ാkുnുെവ ിൽ കു ിെയ 
വാഹനtിെn മdയ് ഭാഗേtk് നീkുക.

• സീ ് െബൽ ്  െവbി ിൽ േപാളിഷ്, 
ഓയിൽ, രാസ വസ്തുkൾ, വിേശഷിc് 
ബാ റി ആസിഡ് enിവ ആവുnത് 
oഴിവാkുക. കടുpം കുറ  േസാpും 
െവllവും uപേയാഗിc് സുരkിതമായി 
kീൻ െചyാം.

(തുടരും..)
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ലാപ് - േഷാൾഡർ െബൽ ്  
eമർജൻസി േലാkിംഗ് റി്രടാക് ർ (i.eൽ.ആർ.)
സീ ് െബൽ ിൽ, െപെ nുll നിരtൽ aെലല് ിൽ 
ആഘാതം u ായാൽ മാ്രതം സീ ് െബൽ ്  േലാk് 
ആവുnതിനു േവ ി രൂപ കൽപന െചയ്ത eമർജൻസി 
േലാkിംഗ് റി്രടാക് ർ (i.eൽ.ആർ.) u .് താ ൾ 
ശരീരtിനു കുറുെക േവഗtിൽ െബൽ ്  വലിcാലും 
iത് േലാk് ആവും. i െന സംഭവിcാൽ, aൺ 
േലാk് െചyാനായി aതിെന  പുറേകാ ു തിരിെക വിടുക. 
പിnീട് ശരീരtിനു കുറുെക aൽപം െമെലല് വലിkുക.
സുരkാ ഓർmെpടുtൽ
 

60A038

60A040

കൂ ിയിടി u ായാൽ െബൽ ിന് aടിയിൽ 
കൂടി വഴുതി േപാകുn aപകട സാdയ്ത 
കുറയ്kാൻ െബൽ ിെn ലാപ് ഭാഗം 
aരെk ിന് കുറുെക കഴിയുn്രത താെഴ 
ആkുക. െബൽ ിെn േഷാൾഡർ ഭാഗം ലാc് 
േp ് വഴി േമേലാ ് വലിc്, ശരീരtിൽ 
പാകtിന് േചർn് പിടിc് iരിkുn 
വിധtിൽ ്രകമീകരിkുക. സവ്ത്രnമായ ചലനം 
സാdയ്മാkുn വിധtിൽ േഷാൾഡർ സ്്രടാപ് 
നീളം സവ്യം ്രകമീകരിkെpടും.

60A036

സീ ് െബൽ ്  ബnിkുവാൻ, സീ ിൽ േനെര 
നിവർn് പുറേകാ ് മുഴുവനായി നീ ി 
iരിkുക. സീ ് െബൽ ിൽ ull ലാc് േp ് 
ശരീരtിനു കുറുെക വലിkുക. aത് േനെര 
ബkിളിൽ കടtി kിk് ശbം േകൾkും 
വെര aമർtുക.

60A039

സീ ് െബൽ ്  aഴിkാൻ, ബkിളിൽ ull 
ബ ൺ aമർtുക. െബൽ ് /ലാc് േp ിൽ

aപായ സൂചന
(തുടരും)
• സീ ് െബൽ ്  ബkിളിൽ നാണയം, kിp് 

മുതലായവ iടരുത്. ഈ ഭാഗt് 
്രദാവക ൾ തുളുmി േപാkാതിരിkാൻ 
്രശdിkുക. സീ ് െബൽ ്  ബkിളിൽ aനയ് 
വസ്തുkൾ കടnാൽ സീ ് െബൽ ്  
ശരിയായി ്രപവർtിkിലല്.

േനെര നിവർn് പുറേകാ ് 
മുഴുവനായി നീ ി 
iരിkുക

aരെk ിൽ താെഴ

uദാഹരണം

aരെk ിൽ

uദാഹരണം uദാഹരണം

uദാഹരണം
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ൈക െവcു െകാ ് െെമലല്  പുേറകാ ു വിടുക.

ൈ്രഡവര്സീ  ്െ ബല്  ്വാണിംഗ് ൈ ല /് 
്ര  ഫ  ്പാസ ര്സീ  ്െബല്  ്വാണിംഗ് ൈല  ്

77PM02017

(1)ൈ്രഡവര്സീ ് െബല് ് റിൈമന്ഡര് ൈല ് /
്രഫ ് പാസ ര്സീ ് െബല് ്
റിൈമന്ഡൈരല് ്.

ൈ്രഡവര്കൂടാെത/aെലല് ില്്രഫ ് 
പാസ ര്സീ ് െബല് ് ധരിkുകേയാ / 
ധരിkാതിരിkുകേയാ െചയ്താല് സീ ് 
െബല് ് റിൈമന്ഡൈരല് ് തിള ും 
aെലല് ില്bി ് െചyും. സീ ് െബല് ് 
ധരിkണെമn് ഓര്mിpിkാണായി oരു 
ബസര്ശbിkും. കൂടുതലവ്ിവര ള്k് താെഴ 
െകാടുkുn വിശദീകരണം േനാkുക.

കുറിp് :
ൈ്രഡവര്സീ ് െബല് ് റിൈമന്ഡര് ൈല ്/ 
്രഫ ് പാസ ര്സീ ് െബല് ് റിൈമന്ഡര് 
ൈല ് ൈ്രഡവര്kും പാസ ര്kും 
േവ ിയുllതാണ്. 

ൈ്രഡവര്സീ ് െബല് ് റിൈമന്ഡര് 
igീഷന്സവ്ിc് “ON” (ഓണ്) sാനt് 
ആയിരിkുേmാള്aെലല് ില്igീഷേnാഡ് “ON” 
(ഓണ്) ആയിരിkുേmാള് ൈ്രഡവര്സീ ് 
െബല് ് േലാk് ബkിള്െചയ്തി ിെലല് ില് 
റിൈമന്ഡര്താെഴ പറയുn വിധം 
്രപവര്tിkുnു.
1) ൈ്രഡവര്സീ ് െബല് ് റിൈമന്ഡര് ൈല ്

ഓണ്ആവും.
2) വാഹന സ്പീഡ് 15 km/h

ആയാല്ൈ്രഡവര്സീ ് െബല് ് റിൈമന്ഡര്
ൈല ് bി ് െചyുകയും oരു
ബസര്ഏകേദശം 95 െസk ് സമയം
ശbിkുകയും െചyും.

3) ൈ്രഡവര്സീ ് െബല് ് ബkിള്െചyുnത്
വെര ൈല ് ഓണ്ആയിരിkും.

ൈ്രഡവര്ആദയ്ം സീ ് െബല് ് 
ബkിള്െചyുകയും പിnീട് aത് 
ബkിള്aഴിkുകയും 

െചയ്താലവ്ാഹനtിന്െറ സ്പീഡ് aനുസരിcു 
റിൈമന്ഡര്സിsം െsp് 1) aെലല് ില്െsp് 
2) മുതലവ്ീ ും സജീവമാകും. വാഹന സ്പീഡ്
15 km/h iല്കുറവാെണ ില്െsp് 1) 
iല്നിnാരംഭിkും. 15 km/h  
iല്കൂടുതല്ആെണ ില്െsp് 2) 
iല്നിnാരംഭിkും.
ൈ്രഡവര്സീ ് െബല് ് ബkിള് െചyുകേയാ 
igീഷന്സവ്ിc് ഓഫ് ആവുകേയാ 
igീഷേnാഡ് “OFF” (ഓഫ്) ആവുകേയാ 
െചയ്താല്റിൈമന്ഡര്സവ്യം കാന്സല്ആവും.

്രഫ ് പാസ ര്സീ ് െബല് ് റിൈമന്ഡര്
igീഷന്സവ്ിc് “ON” (ഓണ്) sാനt് 
ആയിരിkുേmാള്aെലല് ില്igീഷേnാഡ് “ON” 
(ഓണ്) ആയിരിkുേmാള് ്രഫ ് 
പാസ ര്സീ ില്iരിkുn യാ്രതkാരന്സീ ് 
െബല് ് ബkിള്െചyാതിരുnാല്്രഫ ് 
പാസ ര് സീ ് െബല് ് റിൈമന്ഡര് 
സജീവമാവും. 

69RH203

(2)്രഫ ് പാസ ര്സീ ് െബല് ് റിൈമന്ഡര്
െസന്സര്.

സീ ് െബല് ് റിൈമന്ഡര് െസന്സര്(2) 
പാസ ര്സീ ില്ആള്iരിkുnുേ ാ enു 

uദാഹരണം

aപായ സൂചന
ൈ്രഡവറും പാസ റും eലല്ായ്േpാഴും സീ ് 
െബൽ ് ധരിcിരിkണം enത് 
aതയ്nാേപkിതമാണ്. ആക്സിഡn് 
സംഭവിcാൽ സീ ് െബൽ ് ധരിkാt 
ആളുകൾk് പരിk് പ ാനുll സാdയ്ത 
കൂടുതലാണ്. igീഷൻ സവ്ിcിൽ ചാവി 
iടുnതിന് മുൻപ് സീ ് െബൽ ് ബkിൾ 
െചyുക enത് oരു ശീലമാkുക. 

uദാഹരണം

 (ഘടിpിcി ുെ ിൽ)
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മനsിലാkും. ്രഫ ് പാസ ര്സീ ് െബല് ് 
റിൈമന്ഡര്സീ ് കുഷനില്ആണ് 
ഘടിpിcിരിkുnത്.
ൈ്രഡവര്സീ ് െബല് ് 
റിൈമന്ഡര്്രപവര്tിkുn aേത 
രീതിയില്tെnയാണ് ്രഫ ് പാസ ര്സീ ് 
െബല് ് റിൈമന്ഡര് ്രപവര്tിkുnത്.

കുറിp് :
• ്രഫ ് പാസ ര്സീ ില്eെn ിലും 

സാധനം െവcാല്സാധനtിന്െറ ഭാരം 
െസന്സര്പരിഗണിkുnതിനാല് സീ ് 
െബല് ് റിൈമന്ഡൈരല് ് െതളിയുകയും 
aകെt ബസര്ബീഫ് ശbം 
പുറെpടുവിkുകയും െചyാന്iടയു ്.

• oരു കു ിേയാ aെലല് ിലവ്െ്രല െചറിയ oരു 
ആേളാ ്രഫ ് പാസ ര്സീ ില്iരുnാേലാ 
സീ ില്കുഷന്i ാേലാ െസന്സറിന് ഭാരം 
ശരിയായി ്രഗഹിkാന്കഴിയാെt 
വരുnതിനാല്ബസര്ശbിkാതിരിkാം.

കുറിp് :
മാരുതി സുസുkി ജനുവിന്സീ ് കവര്മാ്രതം 
uപേയാഗിkണം enു മാരുതി സുസുkി 
ശkമായി ശുപാര്ശ െചyുnു.

സീ ് െബൽ ്  പരിേശാധന 

65D209S
സീ ് െബൽ ്  േകടിലല്ാെത ശരിയായി 
്രപവർtിkുnു en് സമയാനുസൃതമായി 
പരിേശാധിkുക. െവbിംഗ്, ബkിൾ, ലാc് േp ്, 
റി്രടാക് ർ, ആ േറജ്, ൈഗഡ് ലൂp്, enിവ 
പരിേശാധിkുക. ശരിയായി ്രപവർtിkാt, 
േകടുll സീ ് െബൽ ്  മാ ി പുതിയത് ഘടിpിkുക.

േനാ ീസ്
• ്രഫ ് പാസ ര്സീ ് െബല് ് റിൈമന്ഡര് 

െസന്സര്ഘടിpിcിരിkുnത് സീ ് 
കുഷനിലാണ് ഭാരിcേതാ കൂര്tേതാ ആയ 
വസ്തുkള്്രഫ ് 
പാസ ര്സീ ിലവ്kുകേയാ, ്രഫ ് 
പാസ ര്സീ ് നീkം െചyുകേയാ 
േഭദഗതി വരുtുകേയാ 
u ായാല്െസന്സര്ശരിയായി 
്രപവര്tിkാതാവുകേയാ േകടാവുകേയാ 
െചyാം. ഭാരിcേതാ കൂര്tേതാ ആയ 
വസ്തുkള്്രഫ ് 
പാസ ര്സീ ിെലവ്kരുത്. പാസ ര്സീ ് 
നീkം െചyുയ്കേയാ aഴിെcടുkുകേയാ 
േഭദഗതി വരുtുകേയാ െചyരുത്. 

• സീ ് കവരവ്യ്തയ്ാസം aനുസരിcു 
െസന്സര്്രപവര്tനം േദാഷകരമായി 
ബാധിkെpടാം. ഈ വാഹനtില്മാരുതി 
സുസുkി ജനുവിന്സീ ് കവര്മാ്രതം 
uപേയാഗിkണം enു മാരുതി സുസുkി 
ശkമായി ശുപാര്ശ െചyുnു.

• ്രഫ ് പാസ ര്സീ ില്സുഗn 
്രദാവക ള്, പാനീയ ള്ജയ്ൂസ് മുതലായവ 
തുളുmി േപായാല്സീ ് 
കുഷനില്ഘടിpിcിരിkുn ്രഫ ് 
പാസ ര്സീ ് െബല് ് റിൈമന്ഡര് 
േകടാകാനിടയു ്. uടnെn മൃദുവായ 
തുണി െകാ ് തുടcു കളയുക. 

(തുടർc)

േനാ ീസ്
(തുടർc)
• സീ ് െബല് ് റിൈമന്ഡര്ശരിയായി 

്രപവര്tിkണെമ ില്്രഫ ് 
പാസ ര്സീ ില് iരിkുേmാള്ബാk് 
െറsില്ചാരി, സീ ് 
കുഷനില്മdയ്tിലായി നിവര്n് 
iരിkണം. െത ായ രീതിയില്(കൂനിേയാ, 
വശം തിരിേ ാ, മുേnാേ ാ 
വശ ളിേലെkാ ചരിേ ാ iരിkുnത് 
മൂലം ആല്iരിkുnത് തിരിcരിയാന് 
കഴിയാെത ഈ സിsം ്രപവര്tനം 
തടsെpടാന്iടയു ്. 

aപായ സൂചന
കൂ ിയിടി u ായാൽ aതിനു േശഷം eലല്ാ 
സീ ് െബൽ ്  aസംbികളും uറpായും 
പരിേശാധിkുക. oരു കൂ ിയിടി (വളെര 
നിsാരമായവ oഴിെക) സംഭവിkുേmാൾ 
uപേയാഗിcിരുn സീ ് െബൽ ്  
aസംbിയിൽ ്രപകടമായ േകടുപാടുകൾ 
കാണുnിലല് e ിൽ േപാലും സീ ് െബൽ ്  
aസംbി മുഴുവനായി മാ ണം. ശരിയായി 
്രപവർtിkാtേതാ, േകടുllേതാ ആയ സീ ് 
െബൽ ്  aസംbി oരു കൂ ിയിടി 
സംഭവിkുേmാൾ uപേയാഗിcിരുnി-
െലല് ിലും മാ ി പുതിയത് ഘടിpിkുക.

uദാഹരണം
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iൻസ്്രടുെമn് ksർ  
1. സ്പീേഡാ മീ ർ 
2. iൻഫർേമഷൻ ഡിസ്േp 
3. ്രടിp്  മീ ർ െസലക്ടർ േനാബ്
4. വാണിംഗ്, iൻഡിേk ർ ൈല ുകൾ 

77PM02001

1 44

2 3
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സ്പീേഡാ മീ ർ  
സ്പീേഡാ മീ ർ വാഹനtിെn സ്പീഡ് 
കാണിkുnു.

സ്പീഡ് aലര് ് സിsം 
വാഹനം aമിത േവഗമായാല്സ്പീഡ് aലര് ് 
സിsം ശbം െകാ ് ൈ്രഡവര്k് മുnറിയിp് 
നല്കുnു. വാഹന സ്പീഡ് 80 km/h iല് 
aധികമായാല്ഓേരാ മിനി ിലും ര ് ബീp് 
ശbം ്രപാഥമിക മുnറിയിpായി വരും. 
സ്പീഡ് 120 km/h iല്കൂടുതലായാ്രല ാം ഘ  
മുnറിയിpായി തുടര്cയാ ബീp് ശbം വരും. 
സ്പീഡ് 118 km/h ആയി കുറ ാല്്രപാഥമിക 
മുnറിയിp് തുടരും. വാഹനtിന്െറ സ്പീസ് 
78 കി.മീ./മണിkൂർ ആയാല്മുnറിയിp് ശbം 
നിലയ്kും. ഈ ബസരവ്ാഹനtിെല 
്രപവര്tന തകരാറുകള്സൂചിpിkുകയിലല്.

ഫയ്ൂവൽ േഗജ് 
(െപേ്രടാ opം ൈബ-ഫയ്ൂവല് 
ള്e ിേnാഡലുകള്k്)
െപേ്രടാള് 

77PM07020

(ൈബ-ഫയ്ൂവല് e ിേnാഡലുകള്k്)

സി eന് ജി 

77PM07019

(െപേ്രടാള്e ിേnാഡലുകള്k്) 

77PH006

igീഷൻ സവ്ിc് “ON” (ഓൺ) sാനt് 
ആയിരിkുേmാൾ ഈ േഗജ് ഫയ്ൂവൽ ടാ ിൽ 
േശഷിkുn inനtിെn ഏകേദശ സൂചന 
നൽകുnു. “F” enത് ഫുൾ en് 
സൂചിpിkുnു. “E” enത് കാലി en് 
സൂചിpിkുnു.

ഫയ്ൂവൽ മീ ർ iൻഡിേk ർ “E” യിേലk് 
oരു െസെgn് മാ്രതം കാണിkുകയാെണ ിൽ 
കഴിയുn്രത േവഗം inനം നിറയ്kുക.

കുറിp്:
aവസാന െസെgn് ബ്ളി ് 
െചyുകയാെണ ിൽ inനം ഏകേദശം 
കഴി ു enാണ് aർtം. 

inനം നിറയ്kാനുll േഡാർ വാഹനtിെn 
വലത് വശt് ആണുllത് en് aടയാളം (1) 
സൂചിpിkുnു.

(1)

uദാഹരണം

(1)

uദാഹരണം

(1)

uദാഹരണം
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iൻഫർേമഷൻ ഡിസ്േp 

(െപേ്രടാ opം ൈബ-ഫയ്ൂവല്  
ള്e ിേnാഡലുകള്k്)

77PM07029

*ൈബ-ഫയ്ൂവൽ e ിൻേമാഡലുകൾk്
ബാധകം.

(ഡീസൽ e ിൻ േമാഡലുകൾkായി) 

77PH109

(1) ്രടിp്  മീ ർ െസലക്ടർ േനാബ്
(2) iൻഫർേമഷൻ ഡിസ്േp

igീഷൻ സവ്ിc് “ON” (ഓൺ) sാനt് 
ആയിരിkുേmാൾ iൻഫർേമഷൻ 
ഡിസ്േpയിൽ താെഴ പറയുn വിവര ൾ 
കാണാം.

ഡിസ്േp (A)
ഫയ്ൂവൽ േഗജ് 

ഡിസ്േp (B)
ഓേഡാ മീ ർ / ്രടിp്  മീ ർ / േkാk് / 
ൈ്രബ ്െനs് കേ്ര ാൾ 

ഡിസ്േp (C)
ഫയ്ൂവല്േമാഡുകള്(ഘടിpിcി ുെ ില്)

ഫയ്ൂവൽ േഗജ്
igീഷൻ സവ്ിc് “ON” (ഓൺ) sാനt് 
ആയിരിkുേmാൾ, ഡിസ്േp (A) യിൽ ഫയ്ൂവൽ 
േഗജ് കാണും.

ഈ െസkനിെല “ഫയ്ൂവൽ േഗജ്” േനാkുക.

ഓേഡാ മീ ർ / ്രടിp്  മീ ർ / േkാk് / 
ൈ്രബ ്െനs് കേ്ര ാൾ
igീഷൻ സവ്ിc് “ON” (ഓൺ) sാനt് 
ആയിരിkുേmാൾ, ഡിസ്േp (B) യിൽ താെഴ 
പറയുn വിവര ൾ കാണാം. ഓേഡാ മീ ർ, 
്രടിp്  മീ ർ A, ്രടിp്  മീ ർ B aെലല് ിൽ േkാk്

ഡിസ്േp iൻഡിേkഷൻ (B) മാ ുവാൻ, ്രടിp്  
മീ ർ െസലക്ടർ േനാബ് (1) േവഗtിൽ 
aമർtുക.

uദാഹരണം

(C)
(B)

(2) (1)

(A)* (A)

uദാഹരണം

(2)

(A)
(B)

(1)
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(െപേ്രടാ opം ൈബ-ഫയ്ൂവല്  
ള്e ിേnാഡലുകള്k്)

77PH007

(ഡീസൽ e ിൻ േമാഡലിന്) 

77PH007

(a) ഓേഡാ മീ ർ
(b) ്രടിp്  മീ ർ A
(c) ്രടിp്  മീ ർ B
(d) േkാk്
(e) ൈ്രബ ്െനs് കേ്ര ാൾ*

* െപാസിഷൻ ൈല ് കൂടാെത / aെലല് ിൽ
െഹഡ് ൈല ് ഓൺ ആെണ ിൽ ൈ്രബ ്െനs്
കേ്ര ാൾ കാണാൻ കഴിയും.

കുറിp്:
േനാബ് aമർtി uടൻ തെn വി ാൽ 
iൻഡിേkഷൻ മാറും.

ഓേഡാ മീ ർ 
വാഹനം ഓടിയ ആെക ദൂരം ഓേഡാ മീ ർ 
േരഖെpടുtുnു.

uദാഹരണം

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

uദാഹരണം

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

aപായ സൂചന
ൈ്രഡവ് െചyുn സമയt് ഡിസ്േp 
്രകമീകരിkാൻ ്രശമിcാൽ, വാഹനtിെn 
നിയ്രnണം ന െp ു േപാകും.

ൈ്രഡവ് െചyുn സമയt് ഡിസ്േp 
്രകമീകരിkാൻ ്രശമിkരുത്.

േനാ ീസ്
ഓേഡാ മീ ർ റീഡിംഗ് പതിവായി 
നിരീkിkുക. ആവശയ്മായ സർവീസുകൾ 
െചyാൻ െമയിnനൻസ് പ ിക പതിവായി 
േനാkുക.
കൃതയ്മായ ൈമേലജ് iടേവളകളിൽ 
ആവശയ്മായ െമയിnനൻസ് നടtാതിരുnാൽ 
aത് ചില പാർ ുകൾk് aമിതമായ 
േതയ്മാനവും േകടുപാടുകളും u ാകാൻ 
iടയാkും.
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്രടിp്  മീ ർ 
inനം നിറയ്kുnതിനു നിർtുnതിന് 
iടയിൽ സ രിkുn െചറിയ ദൂര ൾ 
aളkാൻ ്രടിp്  മീ ർ ്രപേയാജനെpടുn .ു
്രടിp്  മീ ർ A, ്രടിp്  മീ ർ B enിവയിൽ ഏതു 
േവണെമ ിലും സവ്ത്രnമായി uപേയാഗിkാം.

്രടിp്  മീ ർ സീേറാ െസ ് െചyാൻ, 
ഡിസ്േpയിൽ ്രടിp്  മീ ർ കാണിkുn സമയt് 
്രടിp്  മീ ർ െസലക്ടർ േനാബ് (1) aമർtി 
aൽപ േനരം ആ നിലയിൽ പിടിkുക.

കുറിp്:
്രടിp്  മീ റിൽ കാണിkാൻ കഴിയുn 
പരമാവധി വാലയ്ൂ 9999.9 ആണ്. പരമാവധി 
വാലയ്ൂ കടnു േപായാൽ വാലയ്ൂ 0.0 ആകും.

േkാk്
ഡിസ്േpയിൽ സമയം കാണിkും.
സമയം കാണിkുnത് മാ ം വരുtാൻ: 
1) ്രടിp്  മീ ർ െസലക്ടർ േനാബ് (1) aമർtി

മിനി ് കാണിkുnത് ബ്ളി ് ആകുnതു
വെര ആ നിലയിൽ പിടിkുക.

2) മിനി ് iൻഡിേkഷൻ മാ ുവാൻ മിനി ്
iൻഡിേkഷൻ ബ്ളി ് ആകുേmാൾ ്രടിp്
മീ ർ െസലക്ടർ േനാബ് (1) ആവർtിc്
aമർtുക. മിനി ് iൻഡിേkഷൻ
േവഗtിൽ മാ ുവാൻ മിനി ് കാണിkുnത്
bിൻക് ആകുേmാൾ ്രടിp്  മീ ർ െസലക്ടർ
േനാബ് (1) aമർtി aൽപ േനരം ആ
നിലയിൽ പിടിkുക. മിനി ് iൻഡിേkഷൻ
െസ ് െചyാൻ മണിkൂർ iൻഡിേkഷൻ
bിൻക് ആകുnതു വെര ഏകേദശം 5
െസkn് കാtു നിൽkുക.

3) മണിkൂർ iൻഡിേkഷൻ മാ ുവാൻ മിനി ്
iൻഡിേkഷൻ bിൻക് ആകുnത് വെര
്രടിp്  മീ ർ െസലക്ടർ േനാബ് (1)
ആവർtിc് aമർtുക. ഏകേദശം 5
െസkn് കാtു നിൽkുക. മണിkൂർ

iൻഡിേkഷൻ bിൻക് ആകും. മണിkൂർ 
iൻഡിേkഷൻ േവഗtിൽ മാ ുവാൻ ്രടിp്  
മീ ർ െസലക്ടർ േനാബ് (1) േവഗtിൽ 
aമർtി aൽപ സമയം ആ നിലയിൽ 
പിടിkുക. മണിkൂർ iൻഡിേkഷൻ െസ ് 
െചyാൻ ഏകേദശം 5 െസk ് കാtു 
നിൽkുക.

കുറിp്:
ബാ റിയിൽ െനഗ ീവ് (-) െടർമിനൽ വീ ും 
കണക് ് െചയ്താൽ േkാk് iൻഡിേkഷൻ 
വീ ും സജീവമാകും. i tിന് aനുസരിc് 
വീ ും iൻഡിേkഷൻ മാ ുക.

ൈ്രബ ്െനs് കേ്ര ാൾ 
െപാസിഷൻ ൈല ് കൂടാെത / aെലല് ിൽ െഹഡ് 
ൈല ് ഓൺ ആെണ ിൽ താ ൾk് മീ ർ 
തിള ുn തീ്രവത നിയ്രnിkാം. 

iൻസ്്രടുെമn് പാനൽ ൈല ് ൈ്രബ ്െനs് മാ ം 
വരുtാൻ ്രടിp്  മീ ർ െസലക്ടർ േനാബ് (1) 
aമർtി aൽപ സമയം ആ നിലയിൽ 
പിടിkുക.

കുറിp്:
• ൈ്രബ ്െനs് കേ്ര ാൾ ഡിസ്േp ആക് ീവ്

ആയി 10 െസknിനകം ്രടിp്  മീ ർ
െസലക്ടർ േനാബ് aമർtിയിെലല് ിൽ
ൈ്രബ ്െനs് കേ്ര ാൾ ഡിസ്േp സവ്യം
കാൻസൽ ആവും.

• ബാ റി വീ ും കണക് ് െചയ്താൽ
iൻസ്്രടുെമn് പാനൽ ൈ്രബ ്െനs് വീ ും
സജീവമാകും. i tിന് aനുസരിc്
ൈ്രബ ്െനs് മാ ുക.

ഫയ്ൂവല്േമാഡുകള് 
(ഘടിpിcി ുെ ില്)

വാഹനtില്െപേ്രടാള്, ഓേ ാ, േഫാഴ്സ്ഡ് സി 
eന്ജി eനീ േമാഡുകള്u ്. iവ ഡാഷ് 
േbാര്ഡില്sിയറിംഗ് വീലിന്െറ വലതു 
ഭാഗtായി ഘടിpിcിരിkുn 
െസലക് ര്സവ്ിc് (1) uപേയാഗിc് െസലക് ് 
െചyാം.

77PM02005

aപായ സൂചന
ൈ്രഡവ് െചyുn സമയt ്ഡിസ്േp 
്രകമീകരിkാൻ ്രശമിcാൽ, വാഹനtിെn 
നിയ്രnണം ന െp  ുേപാകും.

ൈ്രഡവ് െചyുn സമയt ്ഡിസ്േp 
്രകമീകരിkാൻ ്രശമിkരുത്.

aപായ സൂചന
ൈ്രഡവ് െചyുn സമയt ്ഡിസ്േp 
്രകമീകരിkാൻ ്രശമിcാൽ, വാഹനtിെn 
നിയ്രnണം ന െp  ുേപാകും.

ൈ്രഡവ് െചyുn സമയt ്ഡിസ്േp 
്രകമീകരിkാൻ ്രശമിkരുത്.

uദാഹരണം

(1)
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െപേ്രടാള്േമാഡ്

77PM02002

ഈ േമാഡിലവ്ാഹനം െപേ്രടാള്െകാ ് sാര് ് 
െചyുകയും െപേ്രടാള്iല്തെn തുടര്n് 
്രപവര്tിkുകയും െചyും. e3e 
േമാഡില്െപേ്രടാള്iന്ഡിേk ര്തുടര്cയായി 
ഡിസ്േp കാണും. സി eന്ജി iന്ഡിേk ര് 
‘ഓഫ്’ആയി iരിkും 

ഓേ ാ േമാഡ് 

77PM02003

ഈ േമാഡിലവ്ാഹനം െപേ്രടാള്െകാ ് sാര് ് 
െചyും aതിനു േശഷം േ്രപാ്രഗാം െചയ്തു 
െവc വാമിംഗ് നില etിkഴി ാല്സവ്യം 
സി eന്ജി യിേലk് മാറും. ഓേ ാ 

േമാഡില്igീഷന്ഓണ്െചയ്ത് വാഹനം 
sാര് ് െചയ്താല്ഡിസ്േpയില്സി eന്ജി 
iന്ഡിേk ര് bി ് ആവുകയും 
െപേ്രടാള്iന്ഡിേk ര് െതളിയുകയും െചyും. 
സി eന്ജി യിേലk് മാറിkഴി ാല്സി 
eന്ജി iന്ഡിേk ര് െതളിയും. 
െപേ്രടാള്iന്ഡിേk ര് സവ്യം സവ്ിc് ഓഫ് 
ആകും.

കുറിp്:

• e ിന്ആയുs് വര്dിpിkാനായി 
eേpാഴും e ിന്ഓേ ാ േമാഡ് 
aെലല് ില്െപേ്രടാള്േമാഡില്sാര് ് 
െചyുnതാണ് നലല്ത്.

• anരീk e ിന്െടംപേറcര്സീേറാ 
ഡി്രഗിയില്കുറവായിരിkുേmാളവ്ാഹനം 
sാര് ് െചയ്താല്സി eന്ജി യിേലkുll 
മാ ം സാdയ്മാവാതിരിkാന്iടയു ്. 
atരം േകസില്e ിനവ്ാം ap് 
ആവുnത് വെര 
െപേ്രടാള്േമാഡില്്രപവര്tിpിkുക. പിnീട് 
e ിനവ്ീ ും sാര് ് െചയ്ത് സി eന്ജി 
യിേലk് മാ ുക.

േഫാഴ്സ്ഡ് സി eന്ജി േമാഡ്

77PM02004

iത് oരു eമര്ജന്സി േമാഡ് ആണ്. 
വാഹനtില്െപേ്രടാള്തീര്iലല്ാെത വരുn 
സാഹചരയ്tില്മാ്രതം uപേയാഗിkുക. ഈ 
േമാഡിലവ്ാഹനം സി eന് ജി േമാഡില്sാര് ് 
ആവുകയും സി eന്ജി േമാഡില്തെn 
തുടര്n് ്രപവര്tിkുകയും െചyും. 
igീഷന്സവ്ിc് ഓണ്െചയ്ത് 
e ിന്്രപവര്tിkാെത iരിkുn സമയt് 
സി eന്ജി iന്ഡിേk ര്മാ്രതം െതളിയുnതു 
വെര േച ് ഓവര്സവ്ിc് aമര്tി 
പിടിkുക. ഈ േമാഡിേലാ സി eന്ജി 
iന്ഡിേk ര്ഡിസ്േpയില്െതളിയും 
െപേ്രടാള്iന്ഡിേk ര്‘ഓഫ്‘ ആയിരിയ്kും.

കുറിp്: 
• െപേ്രടാള്ടാ ില്eേpാഴും പരയ്ാപ്തമായ 
aളവില്െപേ്രടാള്u ായിരിkുnതാണ് 
aഭിലഷണീയം.

• anരീk / e ിന്െടംപേറcര്സീേറാ 
ഡി്രഗിയില്കുറവായിരിkുേmാള്േഫാഴ്സ്ഡ് 
സി eന്ജിേമാഡിലവ്ാഹനം sാര് ് 
ആവുകയിലല്. വാഹനം ഓേ ാ 
േമാഡില്sാര് ് െചyുnതാണ് 
aഭിലഷണീയം.

uദാഹരണം

uദാഹരണം

uദാഹരണം



2-15

ൈ്രഡവ് െചyും മുൻപ്

77PH0-74E

സി eന്ജി 
േമാഡില്നിn്െപേ്രടാള്േമാഡിേലk് 
ഓേ ാമാ ിക് ആയി മാ ം 

e ിന്്രപവര്tിcു െകാ ിരിെk സി 
eന്ജി തീര്n് േപായാലവ്ഹന്സ്വ്േമദയാ സി 
eന്ജി േമാഡില്നിnു െപേ്രടാള്േമാഡിേലk് 
മാറും. സി eന്ജി മാല്ഫങ്ഷനവ്ാണിംഗ് ലാm് 
bി ് െചyും. െപേ്രടാള്iന്ഡിേk ര് 
തുടര്cയായി െതളി ു നില്kും. സി eന്ജി 
iന്ഡിേk ര് സവ്യം സവ്ിc് ഓഫ് ആവും 

ഈ വിവരം aംഗീകരിkാനായി േച ് 
ഓവര്സവ്ിc് oരു തവണ aമര്tുക. സി 
eന്ജി മാല്ഫങ്ഷനവ്ാണിംഗ് ലാm് bി ് 
െചyുnത് നിലkുകയും 
െപേ്രടാള്iന്ഡിേk ര് തുടര്cയായി 
െതളി ു നില്kുകയും െചyും 

കുറിp്:
• സി eന്ജി യില്നിnു െപേ്രടാള്േമാഡിേലk്

ഓേ ാമാ ിക് ആയി മാറുn സമയt്
e ിന്sാളിംഗ് oഴിവാkാനായി
െപേ്രടാള്ടാ ില്പരയ്ാപ്തമായ
aളവില്െപേ്രടാള്സൂkിkുക.

• േച ് ഓവര്സവ്ിc് aമര്tിയ േശഷവും
സി eന്ജി മാല്ഫങ്ഷനവ്ാണിംഗ് ലാm്
bി ് െചyുnത് നിലkുnിെലല് ിലവ്ാഹനം
aടുtുll aംഗീകൃത മാരുതി സുസുkി
കേമര്ഷയ്ലവ്ര്k് േഷാpില്പരിേശാധിkുക.

വാണിംഗ്, iൻഡിേk ർ 
ൈല ുകൾ 

േ്രബk് സിsം വാണിംഗ് ൈല ് 

82K170

വാഹനtിെn സ്െപസിഫിേkഷൻ 
aനുസരിc് നാല് വയ്തയ്സ്ത ൈടപ് 
്രപവൃtികൾ u ്.

1) igീഷൻ സവ്ിc് “ON” (ഓൺ) sാനേtk്
തിരിcാൽ aൽപ സമയേtk് ൈല ്
ഓൺ ആവും.

2) igീഷൻ സവ്ിc് “ON” (ഓൺ) sാനt്
ആയിരിെk പാർkിംഗ് േ്രബk് eൻേഗജ്
െചയ്താൽ ൈല ് ഓൺ ആവും.

3) േമൽ പറ  സാഹചരയ് ളിൽ
ഏെത ിലും on് aെലല് ിൽ ര ും
ശരിയായാൽ ൈല ് ഓൺ ആവും.

4) േ്രബk് ൂയിഡ് റിസർേവായറിൽ
ൂയിഡ് നിർdി  െലവലിൽ താെഴ

ആയാൽ ൈല ് ഓൺ ആവും.

e ിൻ sാർ ് െചയ്ത് പാർkിംഗ് േ്രബk് 
റിലീസ് െചയ്താൽ, ൂയിഡ് റിസർേവായറിൽ 
ആവശയ്tിന് ൂയിഡ് uെ ിൽ ൈല ് 
ഓഫ് ആവണം.

വാഹനം ൈ്രഡവ് െചയ്തു െകാ ിരിെk 
േ്രബk് സിsം വാണിംഗ് ൈല ് ഓൺ 
ആയാൽ,aതിനർtം വാഹനtിെല 

േ്രബkിംഗ് സിstിൽ eേnാ ്രപശനമു ് 
enാണ്. a െന സംഭവിcാൽ താ ൾ 
െചേy ത്:

1) േറാഡിൽ നിn്  iറ ി ്രശdാപൂർvം
വാഹനം നിർtുക.

2) േറാഡിെn ൈസഡിൽ വാഹനം
്രശdാപൂർvം sാർ ് െചയ്തും നിർtിയും
േ്രബk് െടs്  െചyുക.
– സുരkിതമാണ് en് േബാdയ്മായാൽ

്രശdാപൂർvം കുറ  േവഗതയിൽ
ൈ്രഡവ് െചയ്ത് റിpയർ െചyാനായി
aടുtുll ഡീലർ sാപനtിേലk്
േപാവുക aെലല് ിൽ.

– റിpയർ െചyാനായി aടുtുll മാരുതി
സുസുkി കേമർഷയ്ൽ ഡീലർ
sാപനtിേലk് േടാ െചയ്ത് െകാ ്
േപാവാൻ ഏർpാട് െചyുക.

aപായ സൂചന
ചിലേpാൾ വാഹനം നിൽkാൻ കൂടുതൽ 
ദൂരം േവ ി വരും, െപഡൽ കൂടുതൽ 
ശkിയിൽ aമർേt ി വരും, െപഡൽ 
സാധാരണയിലും കൂടുതൽ താെഴ േപാേയkും 
en കാരയ് ൾ ഓർkുക.
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കുറിp്:
േ്രബk് സിsം സവ്യം ്രകമീകരിkുnത് 
ആകയാൽ േ്രബk് പാഡ് േത ു േപായാൽ 
ൂയിഡ് െലവൽ താണുേപാകും.

റിസർേവായറിൽ േ്രബk് ൂയിഡ് വീ ും 
നിറയ്kുക enത് സാധാരണ സമയാനുസൃത 
െമയിnനൻസ് ആയി കണkാkും.

മാൽ ഫ ്ഷൻ iൻഡിേk ർ ൈല ് 

63J031

താ ളുെട വാഹനtിൽ കmയ്ൂ ർ നിയ്രnിത 
eമിഷൻ കേ്ര ാൾ സിsം u ്. eമിഷൻ 
കേ്ര ാൾ സിsം സർവീസ് െചേy  
ആവശയ്ം uെ ിൽ aത് സൂചിpിkാനായി 
iൻസ്്രടുെമn് പാനലിൽ oരു മാൽ ഫ ്ഷൻ 
iൻഡിേk ർ ൈല ് u ്. മാൽ ഫ ്ഷൻ 
iൻഡിേk ർ ൈല ് ശരിയായി 
്രപവർtിkുnു en്  aറിയിkാനായി 
igീഷൻ സവ്ിc് “ON” (ഓൺ) െചയ്താലുടൻ 
ആ ൈല ് ഓൺ ആവും. e ിൻ sാർ ് 
ആയാൽ aത് ഓഫ് ആവും.

e ിൻ ്രപവർtിkുn സമയt് മാൽ 
ഫ ്ഷൻ iൻഡിേk ർ ൈല ് ഓൺ ആയാൽ 
eമിഷൻ കേ്ര ാൾ സിstിൽ ്രപശനം u ്. 
്രപശനം പരിഹരിkാൻ വാഹനം aടുtുll 
മാരുതി സുസുkി കേമർഷയ്ൽ ഡീലർ 
sാപനtിേലk് െകാ ് േപാവുക.

ഓയിൽ ്രപഷർ ൈല ് 

50G051

igീഷൻ സവ്ിc് “ON” (ഓൺ) sാനേtk് 
തിരിcാൽ ഈ ൈല ് ഓൺ ആവും. e ിൻ 
sാർ ് ആയാൽ aത് ഓഫ് ആവും. ഓയിൽ 
്രപഷർ കുറവാെണ ിൽ ൈല ് ഓൺ ആയി 
ആ നിലയിൽ തെn നിൽkും. ൈ്രഡവ് 
െചyുേmാൾ ഈ ൈല ് ഓൺ ആയാൽ 
വാഹനം േറാഡിൽ നിn് മാ ി e ിൻ ഓഫ് 
െചyുക. 
ആവശയ്െമ ിൽ ഓയിൽ െലവൽ, ശുപാർശ 
െചയ്ത e ിൻ ഓയിൽ enിവ 
പരിേശാധിkുക. പരയ്ാപ്തമായ aളവിൽ 
ഓയിൽ uെ ിൽ വാഹനം വീ ും ൈ്രഡവ് 
െചyും മുൻപ് മാരുതി സുസുkി കേമർഷയ്ൽ 
ഡീലർ sാപനtിൽ ലയ്ൂ്രബിേkഷൻ സിsം 
പരിേശാധിpിkുക.

aപായ സൂചന
താെഴ പറയുn സാഹചരയ് ളിൽ 
ഏെത ിലും on് സംഭവിcാൽ uടൻ തെn 
േ്രബk് സിsം പരിേശാധിkാൻ മാരുതി 
സുസുkി കേമർഷയ്ൽ ഡീലേറാട് 
ആവശയ്െpടുക.
• e ിൻ sാർ ് െചയ്ത് പാർkിംഗ് േ്രബk് 

റിലീസ് െചയ്തു കഴി ി ും േ്രബk് സിsം 
വാണിംഗ് ൈല ് ഓഫ് ആയിെലല് ിൽ.

• igീഷൻ സവ്ിc് “ON” (ഓൺ) sാനേtk്
തിരിcാൽ േ്രബk് സിsം വാണിംഗ് ൈല ്
ഓൺ ആവുnിെലല് ിൽ 

• വാഹനം ്രപവര്tിc്ചു െകാ ിരിെk
ഏെത ിലും സമയt് േ്രബk് സിsം 
വാണിംഗ് ൈല ് ഓൺ ആയാൽ 

േനാ ീസ്
മാൽ ഫ ്ഷൻ iൻഡിേk ർ ൈല ് ഓൺ 
ആയിരിkുേmാൾ വാഹനം ഓടിkുnത് 
വാഹനtിെല eമിഷൻ കേ്ര ാൾ സിstിൽ 
sിരമായ േകട് u ാകാനും inന kമത, 
ൈ്രഡവ് െചyാനുll സൗകരയ്ം enിവെയ 
േദാഷകരമായി ബാധിkുകയും െചyും.

േനാ ീസ്
• ഈ ൈല ് ഓൺ ആയിരിെk വാഹനം 

ൈ്രഡവ് െചയ്താൽ e ിന് ഗുരുതരമായ 
േകട് സംഭവിkും. 

• ഓയിൽ നിറയ്kുnതിനുll ആവശയ്ം 
സൂചിpിkാൻ ഓയിൽ ്രപഷർ ൈല ിെന 
ആ്രശയിkരുത്. സമയാനുസൃതമായി 
e ിൻ ഓയിൽ െലവൽ പരിേശാധിkുnു
en് uറpാkുക.
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ചാർജിംഗ് ൈല ് 

50G052

igീഷൻ സവ്ിc് “ON” (ഓൺ) sാനേtk് 
തിരിcാൽ ഈ ൈല ് ഓൺ ആവും. e ിൻ 
sാർ ് ആയാൽ aത് ഓഫ് ആവും. ബാ റി 
ചാർജിംഗ് സിstിൽ ്രപശനം uെ ിൽ 
ൈല ് ഓൺ ആയി ആ നിലയിൽ തെn 
നിൽkും. e ിൻ ്രപവർtിkുേmാൾ ഈ 
ൈല ് ഓൺ ആയാൽ മാരുതി സുസുkി 
കേമർഷയ്ൽ ഡീലർ sാപനtിൽ ചാർജിംഗ് 
സിsം പരിേശാധിpിkുക

ൈ്രഡവര്സീ ് െബല് ് വാണിംഗ് ൈല ് 
/ ്രഫ ് പാസ ര്സീ ് െബല് ് 
വാണിംഗ് ൈല ് 

60G049

ൈ്രഡവര്aെലല് ില്്രഫ ് സീ ് യാ്രതkാര്സീ ് 
െബല് ് ബkിള്െചyാതിരുnാല്ഈ ൈല ് 
െതളിയും aെലല് ില്bി ് െചyും. 

സീ ് െബല് ് റിൈമന്ഡരവ്ിശദാംശ ള്k് ഈ 
െസkനിെല “ സീ ് െബല് ് ആന്ഡ് ൈചള്ഡ് 
െറസ്െ്രടയിന്റ് സിsം” േനാkുക.

ൈഹ e ിൻ കൂളn് െടmെറcർ 
വാണിംഗ് ൈല ് (ചുവp് നിറം) 

54G344

igീഷൻ സവ്ിc് “ON” (ഓൺ) sാനേtk് 
തിരിcാൽ aൽപ സമയേtk് ഈ ൈല ് 
ഓൺ ആവും. aതിൽ നിn് ൈല ് 
്രപവർtിkുnതാണ് en് മനsിലാkാം. 
ൈ്രഡവ് െചyുേmാൾ ൈല ് ബ്ളി ് 
െചയ്താൽ aതിനർtം e ിൻ ചൂടാവുnു 
enതാണ്. യഥാർttിൽ ചൂടാവാൻ 
iടയാകുn ൈ്രഡവിംഗ് സാഹചരയ് ൾ 
oഴിവാkുക. ൈല ് ബ്ളി ് െചyാെത ഓൺ 
ആയി നിൽkുകയാെണ ിൽ e ിൻ 
aമിതമായി ചൂടാവുnു ്. “eമർജൻസി 
സർവീസ്” െസkനിൽ “e ിൻ ഓവർ ഹീ ് 
ആയാൽ” enാ ഭാഗം േനാkുക.

േടൺ സിgൽ iൻഡിേk ർ

50G055

iടത് aെലല് ിൽ വലത് േടൺ സിgൽ ഓൺ 
െചയ്താൽ, aതാത് േടൺ സിgൽ 
ൈല ിേനാെടാpം iൻസ്്രടുെമn് പാനലിൽ 
aതിേനാട് ബnെp  പc ആേരാ ാഷ് 
െചyും. ഹസാർഡ് വാണിംഗ് സവ്ിc് ഓൺ 
െചയ്താൽ eലല്ാ േടൺ സിgൽ ൈല ുകളും 
opം ര ് ആേരാകളും ാഷ് െചyും.

െമയിൻ ബീം (ൈഹ ബീം) iൻഡിേk ർ 
ൈല ് 

50G056

െഹഡ് ൈല ് െമയിൻ ബീം (ൈഹ ബീം) ഓൺ 
െചയ്താൽ ഈ iൻഡിേk ർ ഓൺ ആവും.

േനാ ീസ്
e ിൻ ഓവർ ഹീ ിംഗ് iൻഡിേk ർ 
സൂചന ullേpാൾ വാഹനം ൈ്രഡവ് 
െചയ്താൽ e ിന് ഗുരുതരമായ േകട് 
സംഭവിkും.

 (ഘടിpിcി ുെ ിൽ)
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ഫയ്ൂവൽ ഫിൽ ർ വാണിംഗ് ൈല ് 
(ഘടിpിcി ുെ ിൽ) 

60A541

igീഷൻ സവ്ിc് “ON” (ഓൺ) sാനേtk് 
തിരിcാൽ ഏതാനും െസk ് സമയേtk് 
ഈ ൈല ് ഓൺ ആവും. ഈ ൈല ് 
്രപവർtിkുnതാണ് en് aതിൽ നിn് 
മനsിലാkാം.

വാഹനം ൈ്രഡവ് െചyുേmാൾ ൈല ് ഓൺ 
ആയാൽ ഫയ്ൂവൽ ഫിൽ റിൽ െവllം 
കടnിരിkാൻ സാdയ്തയു ്. കഴിയുn്രത 
േവഗം െവllം െ്രഡയിൻ െചയ്ത് കളയുക. 
െവllം െ്രഡയിൻ െചyുnത് സംബnിc 
വിശദാംശ ൾk് “iൻസ്െപkൻ ആൻഡ് 
െമയിnനൻസ്” െസkനിൽ “ഫയ്ൂവൽ ഫിൽ ർ” 
ഭാഗം േനാkുക. 
േgാ pഗ് iൻഡിേk ർ ൈല ് 
(ഘടിpിcി ുെ ിൽ) 

60A543

കൂളn് െടmെറcർ ആവശയ്tിനു 
തണുtിരിkുnു e ിൽ igീഷൻ സവ്ിc് 
“ON” (ഓൺ) sാനേtk് തിരിcാൽ ഈ 
ൈല ് ഓൺ ആവുകയും e ിൻ sാർ ് 
ആയാൽ aത് ഓഫ് ആവുകയും െചyും.

സി eന്ജി മാല്ഫങ്ഷനവ്ാണിംഗ് ലാm് 
(ഘടിpിcി ുെ ില്)

77PMC015

igീഷന്സവ്ിc് ‘ഓണ്’ െചyുേmാള്ഈ സി 
eന്ജി മാല്ഫങ്ഷനവ്ാണിംഗ് ലാm് aല്പ 
സമയേtk് ഓണ്ആവും. iത് സി eന്ജി 
മാല്ഫങ്ഷനവ്ാണിംഗ് ലാm് ശരിയായി 
്രപവര്tിkുnു en് സൂചിpിkുnു.

• igീഷന്‘ഓണ്’ ആയിരിkുേmാള്സി eന്ജി
മാല്ഫങ്ഷനവ്ാണിംഗ് ലാm് തുടര്cയായി
െതളി ു നിnാല്സി eന്ജി
സിstില്്രപശ്നം u ്. uടnെn വാഹനം
aടുtുll aംഗീകൃത മാരുതി സുസുkി
കേമര്ഷയ്ലവ്ര്k്
േഷാpില്പരിേശാധിpിkുക

• e ിന്്രപവര്tിkുn സമയt് സി
eന്ജി മാല്ഫങ്ഷനവ്ാണിംഗ് ലാm് bി ്
െചyുകയാെണ ില്സി eന്ജി
സിstില്്രപശ്നം u ്. ഈ
വsയിലവ്ാഹനം സി eന്ജി
േമാഡില്്രപവര്tിkുകയിലല്. സവ്യം aത്
െപേ്രടാള്േമാഡിേലk് മാറും. നി ളുെട

വാഹനം aംഗീകൃത മാരുതി സുസുkി 
കേമര്ഷയ്ലവ്ര്k് 
േഷാpില്പരിേശാധിpിkുക.

കുറിp്:  
igീഷന്‘ഓണ്’ ആയി 
e ിന്്രപവര്tിkാെത നില്kുn സമയt് 
സി eന്ജി ലാm് bി ് െചയ്താല്aത് 
ഫയ്ൂവലല്ിഡ് തുറnിരിkുകയാണ് en് 
സൂചിpിkുnു. ഈ വsയിലവ്ാഹനം sാര് ് 
ആവുകയിലല്. വാഹനം sാര് ് െചyാനായി 
ലീഡ് aടയ്kുക. 

ൈല ിംഗ് കേ്ര ാൾ ലിവർ 

65D611

aപായ സൂചന
പരിkു പ ാനുll സാdയ്ത oഴിവാkാൻ 
sിയറിംഗ് വീലിന് iടയിൽ കൂടി 
കേ്ര ാളുകൾ ്രപവർtിpിkാതിരിkുക.

uദാഹരണം
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ൈല ിംഗ് ്രപവർtനം

77PH110

ൈല ് ഓൺ aെലല് ിൽ ഓഫ് െചyാൻ 
ലിവറിെn a tുll േനാബ് തിരിkുക. 
iതിന് മൂn്  sാന ളു ്.

ഓഫ്
eലല്ാ ൈല ും ഓഫ് 

്രഫ ് െപാസിഷൻ ൈല ്, െടയിൽ ൈല ്, 
ൈലസൻസ് േp ് ൈല ്, iൻസ്്രടുെമn് ൈല ് 
enിവ ഓൺ പെk െഹഡ് ൈല ് ഓഫ്.

്രഫ ് െപാസിഷൻ ൈല ്, െടയിൽ ൈല ്, 
ൈലസൻസ് േp ് ൈല ്, iൻസ്്രടുെമn് ൈല ്, 
െഹഡ് ൈല ് eലല്ാം ഓൺ.

77PH111

െഹഡ് ൈല ് ഓൺ ആയിരിെk ലിവർ 
മുേnാ ് aമർtിയാൽ ൈഹ ബീമിേലk് 
(െമയിൻ ബീം) മാറും. ലിവർ താ ളുെട േനെര 
വലിcാൽ േലാ ബീമിേലk് മാറും. െമയിൻ 
ബീം (ൈഹ ബീം) ഓൺ ആയിരിkുേmാൾ 
iൻസ്്രടുെമn് പാനലിൽ െമയിൻ ബീം (ൈഹ 
ബീം) iൻഡിേk ർ ഓൺ ആവും. പാസിംഗ് 
സിgൽ ആയി െമയിൻ ബീം (ൈഹ ബീം) 
താൽകാലികമായി ്രപവർtിpിkാൻ ലിവർ 
താ ളുെട േനെര aൽപം വലിc് സിgൽ 
െകാടുtു കഴി ാൽ റിലീസ് െചyുക.

െഹഡ് ൈല ് െലവലിംഗ് സവ്ിc് 

77PH010

ഈ സവ്ിc് തിരിcാൽ വാഹനtിെn േലാഡ് 
sിതിk് aനുസരിc് െഹഡ് ൈല ് ബീം 
െലവൽ ്രകമീകരിkാം. വാഹനtിെല വിവിധ 
േലാഡ് aവsകളിൽ uചിതമായ സവ്ിc് 
sാനം താെഴയുll ചാർ ിൽ കാണിkുnു.

(െപേ്രടാ opം ൈബ-ഫയ്ൂവല്  
ള്e ിേnാഡലുകള്k്)

uദാഹരണം
uദാഹരണം

വാഹന േലാഡ് aവs സവ്ിc് 
sാനം

ൈ്രഡവര്മാ്രതം 0

ൈ്രഡവര്+ ഫുള്കാര്േഗാ 
(േലാഡ് 
pാ ്േഫാമില്സമാമായി 
വീതിc്) 

2

uദാഹരണം
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(ഡീസൽ e ിൻ േമാഡലിന്)

േടൺ സിgൽ കേ്ര ാൾ ലിവർ

65D611

േടൺ സിgൽ ്രപവർtനം
igീഷൻ സവ്ിc് “ON” (ഓൺ) sാനt് 
ആയിരിkുേmാൾ ലിവർ േമേലാ ് aെലല് ിൽ 
താേഴാ ് നീkി വലത് aെലല് ിൽ iടത് േടൺ 
സിgൽ ്രപവർtിpിkാം.

77PH112

സിgൽ നൽകാൻ ലിവർ േമേലാ ് aെലല് ിൽ 
താേഴാ ് നീkുക. വാഹനം തിരി ു 
കഴി ാൽ സിgൽ കാൻസൽ ആയി ലിവർ 
aതിെn sാനേtk് തിരിെക വരും.

ഹസാർഡ് വാണിംഗ് സവ്ിc് 

77PH028

(1) ഓൺ
(2) ഓഫ്

ഹസാർഡ് വാണിംഗ് ൈല ് ഓൺ െചyാൻ 
ഹസാർഡ് വാണിംഗ് സവ്ിc് േമേലാ ് 
വലിkുക. eലല്ാ േടൺ ൈല ുകളും ര ് 
േടൺ സിgൽ iൻഡിേk റുകളും oേര 
സമയം ാഷ് െചyും. ൈല ുകൾ ഓഫ് 
െചyാൻ ലിവർ താേഴാ ് aമർtുക.
eമർജൻസി പാർkിംഗ് െചyുേmാൾ 
aെലല് ിൽ താ ളുെട വാഹനം മ ു 
വിധtിൽ തടsം ആകുnു e ിൽ മ ു 
ൈ്രഡവർമാർk് മുnറിയിp് നൽകാൻ 
ഹസാർഡ് വാണിംഗ് ൈല ് uപേയാഗിkുക.

വാഹന േലാഡ് aവs സവ്ിc് 
sാനം

ൈ്രഡവര്മാ്രതം 0

ൈ്രഡവര്+ ഫുള്കാര്േഗാ 
(േലാഡ് 
pാ ്േഫാമില്സമാമായി 
വീതിc്) 

3

aപായ സൂചന
പരിkു പ ാനുll സാdയ്ത oഴിവാkാൻ 
sിയറിംഗ് വീലിന് iടയിൽ കൂടി 
കേ്ര ാളുകൾ ്രപവർtിpിkാതിരിkുക.

uദാഹരണം

uദാഹരണം

(1)

(2)

uദാഹരണം
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വിൻഡ് ഷീൽഡ് ൈവpർ 
വാഷർ െലവൽ 

65D611

ൈവpർ ്രപവർtനം 
igീഷൻ സവ്ിc് “ON” (ഓൺ) sാനt് 
ആയിരിkുേmാൾ ൈവpർ ലിവർ 
്രപവർtിpിkാം.

വിൻഡ് ഷീൽഡ് ൈവpർ

7PM02015

വിൻഡ് ഷീൽഡ് ൈവpർ ഓൺ െചyാൻ 
ലിവറിെn a tുll േനാബ് ഏെത ിലും 
oരു oരു ്രപവർtന sാനേtk് തിരിkുക. 
“LO” (േലാ) sാനtാെണ ിൽ ൈവpർ 
sിരതേയാെട കുറ  സ്പീഡിൽ 
്രപവർtിkും. “HI” (ൈഹ) sാനtാെണ ിൽ 
ൈവpർ sിരതേയാെട കൂടിയ സ്പീഡിൽ 
്രപവർtിkും. ൈവpർ ഓഫ് െചyാൻ 
ലിവർ തിരിെക “OFF” (ഓഫ്) sാനേtk് 
തിരിkുക.

വിൻഡ് ഷീൽഡ് വാഷർ 
(ഘടിpിcി ുെ ിൽ)

77PM02016

വിൻഡ് ഷീൽഡ്  വാഷർ ൂയിഡ് സ്േ്രപ 
െചyാൻ, ലിവർ നി ളുെട േനർk്  
വലിkുക.aപായ സൂചന

പരിkു പ ാനുll സാdയ്ത oഴിവാkാൻ 
sിയറിംഗ് വീലിന് iടയിൽ കൂടി 
കേ്ര ാളുകൾ ്രപവര്tിpിkാതിരിkുക.

uദാഹരണം
uദാഹരണം

aപായ സൂചന
വിൻഡ് ഷീൽഡ് വാഷർ റിസർേവായറിൽ 
േറഡിേയ ർ ആnി ്രഫീസ് uപേയാഗിkരുത്. 
iത് വിൻഡ് ഷീൽഡിനു േമൽ സ്േ്രപ 
െചയ്താൽ കാഴ്cെയ സാരമായി ബാധിkും. 
കൂടാെത വാഹനtിെn െപയിn്  േകടാകാനും 
iടയു ്.

uദാഹരണം
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േഹാൺ 

77PH029

േഹാൺ ശbിpിkാൻ sിയറിംഗ് വീലിേnൽ 
ull േഹാൺ ബ ൺ aമർtുക. igീഷൻ 
സവ്ിc് ഏത് sാനt് ആെണ ിലും േഹാൺ 
ശbിkും.

സി eന്ജി സിലി രവ്ാണിംഗ് 
േലബല്(ഘടിpിcി ുെ ില്)

77PM02006

സി eന്ജി സിലി റിന്െറ േമല്ഈ 
േലബല്കാണും.

േനാ ീസ്
വിൻഡ് ഷീൽഡ് ൈവpർ, വാഷർ സിsം 
ഘടക ൾ േകടാകാതിരിkാൻ താെഴ 
പറയുn മുൻ കരുതലുകൾ eടുkുക:
• വിൻഡ് ഷീൽഡ്  വാഷർ ൂയിഡ് സ്േ്രപ 

ആവുnിെലല് ിൽ ലിവർ വലിcു പിടിcു
െകാ ിരിkരുത്. aത് വാഷർ േമാേ ാർ 
േകടാകാൻ iടയാkും.

• uണ ി iരിkുn വിൻഡ് ഷീൽഡിൽ  നിn്
ൈവpർ uപേയാഗിc് aഴുk് തുടc് 
കളയാൻ ്രശമിkരുത്. aത് വിൻഡ് ഷീൽഡ്, 
ൈവpർ േbഡ് enിവ േകടാകാൻ 
iടയാkും.

• ൈവpർ uaേപയ്ാഗിkും മുൻപ് േbഡിൽ
നിn് ഐസ് പാk് ആയിരിkുn മ ് 
നീkം  െചyുക.

• വാഷർ ൂയിഡ് െലവൽ പതിവായി 
പരിേശാധിkുക.േമാശം കാലാവsയിൽ
iടയ്kിെട പരിേശാധിkുക.

• താപ നില വളെര താണ് േപായി െവllം 
്രഫീസ് ആവുn aവsയിൽ 
വികസിkാനുll iടം വിടുnതിനായി 
തണുpുll കാലാവsയിൽ വാഷർ 
ൂയിഡ് 3/4 ഭാഗം മാ്രതം നിറയ്kുക. 

uദാഹരണം

uദാഹരണം
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സി eന്ജി വാണിംഗ് േലബല് 
(ഘടിpിcി ുെ ില്)

77PM02007

സി eന്ജി വാണിംഗ് േലബലവ്ലതു ൈ്രഡവിംഗ് 
േഡാറിേnല്ഘടിpിcിരിkുnു. 

സി eന്ജി മാനവ്ല്ഷ ് ഓഫ് 
വാലവ്് (ഘടിpിcി ുെ ില്)

77PM02011

77PM02014

വലതു വശം (ആർ ec് eസ്)

77PM02012

uദാഹരണം uദാഹരണം

കാഴ്ച A

കാഴ്ച A

uദാഹരണം

OP
EN

CLOSE

തുറക്കുക

അടയ്ക്കുക 

കാഴ്ച A

uദാഹരണം

തുറക്കുക

അടയ്ക്കുക 

വാല് വ് 1
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iടതു വശം (eൽ ec് eസ്) 

77PM02013

വാഹനtിന്െറ a ര്േബാഡിയില്ull സി 
eന്ജി സിലി റില്ആണ് മാനവ്ല്ഷ ് ഓഫ് 
വാലവ്് ullത്.
െവര് ിkല് a ര്േബാഡിയി്രല ് സി 
eന്ജി സിലി ര്u ്. ഓേരാnിലും 
ഓേരാ മാനവ്ല്ഷ ്  ഓഫ് വാലവ്് u ാവും.
മാനവ്ല്ഷ ്  ഓഫ് വാലവ്് 1, വാലവ്് 2 
enിവ യഥാ്രകമം വാഹനtിന്െറ വലത് 
(ആർ ec് eസ്) , iടത് (eൽ ec് 

eസ്) വശ ളിലൂെട ൈകെയtാം.
ര ് സി eന്ജി സിലി റുകളിലും ull 
മാനവ്ല്ഷ ്  ഓഫ് വാലവ്് aടcാല്സി 
eന്ജി സൈp സവ്ിc് ഓഫ് െചyാം.
വാലവ്് aടയ്kല് : e ിനിേലkുll സി 
eന്ജി സൈp നിര്tുവാേnാബ് 
പൂര് മായി ഘടികാര ദിശയില്തിരിkുക 
(കാഴ്ച A യില്നിn്). 
വാലവ്് തുറkല് : e ിനിേലkുll സി 
eന്ജി സൈp തുറkാേnാബ് പൂര് മായി 
വിപരീത ഘടികാര ദിശയില്തിരിkുക (കാഴ്ച 
A യില്നിn്).

കുറിp്:
• മാനവ്ല്ഷ ് ഓഫ് വാലവ്് പൂര് മായി

തുറnിെലല് ില്e ിന്ശരിയായി
്രപവര്tിkിലല്.

• മാനവ്ല്ഷ ് ഓഫ് വാലവ്് aടc
നിലയില്ആെണ ില്സിലി റില്സി eന്ജി
നിറയ്kാന്കഴിയിലല്.

കുറിp്: 
• ഗവെ ന്റ് ച ള്്രപകാരം, സി eന്ജി

സിലി റുകള്സിലി ര്തിരിcറിയല്േp ി
ല്സൂചിpിc ്രപാഥമിക െടsിംഗ് തീയതി
മുതല്ഓേരാ മൂnു (3) വര്ഷം കൂടുേmാഴും
സി eന്ജി സിലി ര്പരിേശാധിcു
സര് ിൈഫ െചyണം.

• uപേഭാkാവ് ഗവെ ന്റ് aംഗീകൃത
െടsിംഗ് േക്രntിലവ്ാഹനം etിkണം.

• സി eന്ജി സിലി ര്െടs്
െചyാതിരുnാല്സി eന്ജി നിറയ്kുn
േക ര് ള്aത് നിറcു
തരുവാനവ്ിസmതിkും. നിയമപാലന
uേദയ്ാഗsരവ്ാഹനം പിടിെcടുkാനും
iടയു ്.

• സി eന്ജി സിലി ര്െടs് െചyാനുll
െചലവുകള്uപേഭാkാവ് വഹിkണം.

• ഗവെ ന്റ് ച ള്്രപകാരം
സിലി ര്തിരിcറിയല്േp ില്സൂചിpിc
്രപാഥമിക െടsിംഗ് തീയതി മുതല്20
വക്ര്ശമ് കഴി ാല്സി eന്ജി
സിലി ര്uേപkിkണം.

• uപേഭാkാവ് ഗവെ ന്റ് aംഗീകൃത
സ്്രകാp് ഏജന്സികളവ്ഴി സവ്nം
െചലവില്സിലി ര്uേപkിkണം.

• സിലി ര്റിpയര്െചയ്തതിന്െറയും െടs്
െചയ്തതിന്െറയും പൂര്  റിേpാര് ും
െടs് െചയ്തതിനുll
രിpയറര്സര് ിഫിk ും സഹിതം ചീഫ്
കേ്ര ാളര്k് സമര്pിc് aനുമതി
വാ ാെത റിpയര്െചയ്ത
സിലി റില്ഏെത ിലും വാതകം
നിറkാന്പാടിലല്.

uദാഹരണം

തുറക്കുക

അടയ്ക്കുക 

മുnറിയിp് 
iടത് (LHS) വശtുll മാനവ്ല്ഷ ് ഓഫ് വാലവ്് 
2 ൈകകാരയ്ം െചyുേmാള്നി ളുെട ൈക 
eക്േസാs് ൈപpില്ത ്ആെt 
സൂkിkുക. ൈ്രഡവ് െചയ്തു കഴി ു 
നില്kുn സമയt് eക്േസാs് ൈപp് ൈക 
െപാllുn വിധtില്ചൂടായിരിkും. 

വാല് വ ്2
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aപായ സൂചന
• സിലി ര്aസംbിയില്നിnു 

സിലി രവ്ാലവ്് നീkം െചyരുത്. 
സഹായ ള്k് aംഗീകൃത മാരുതി 
സുസുkി കേമര്ഷയ്ലവ്ര്k് േഷാpുമായി
ബnെpടുക.

• സിലി ര്kീന്െചyാന്്രശമിkരുത് ്രപശ്നം
uെ ില്aംഗീകൃത മാരുതി സുസുkി
കേമര്ഷയ്ലവ്ര്k് േഷാpുമായി 
ബnെpടുക.

• സിലി ര്ആംbിയില്നിnു സിലി രവ്ാലവ്്
നീkം െചയ്താല്ആ വാലവ്് പിnീട് 
uപേയാഗിkരുത്. 

• e ിന്്രപവര്tനം നില്kുnത് വെര സി 
eന്ജി uപേയാഗിcാലും സിലി റിനകt്
aല്പം സി eന്ജി 
്രപഷറില്നില്kുnു ാവും.
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eക്േസാs് ഗയ്ാസ് വാണിംഗ്

82DY03

ദിവേസനയുll പരിേശാധന 
െചk് ലിs് 
ൈ്രഡവിംഗ് െചyും മുൻപ്

77PM03001

1) വിന്േഡാ, മിറര്, ൈല ്, റി ക് ര് enിവ 
kീന് ആയി ആയും തടsമിലല്ാെതയും 
iരിkുnു en് uറpാkുക.

2) ടയറുകളിൽ കാഴ്ചയിൽ താെഴ പറയുn 
കാരയ് ൾ പരിേശാധിkുക.
– െ്രടഡ് ്രഗൂവ് ആഴം.
– aസാധാരണ േതയ്മാനം, വിllൽ, േകട് 
– ലൂസ് ആയ വീൽ ന ് 
– ആണി, കലല്്  തുട ിയ aനയ് 

വസ്തുkളുെട സാnിdയ്ം.
“iൻസ്െപkൻ ആൻഡ് െമയിnനൻസ്” 
െസkനിൽ “ടയർ” ഭാഗം േനാkുക.
3) ൂയിഡ് ലീക്, ഓയിൽ ലീക് enിവkായി 

േനാkുക
4) e ിൻ കmാർ ് െമn് പൂർ മായി aടc് 

ലാc് െചയ്തു en്  uറpാkുക.

aപായ സൂചന
eക്േസാs് ഗയ്ാസ് ശവ്സിkുnത് 
oഴിവാkുക. eക്േസാs് ഗയ്ാസിൽ കാർബൺ 
േമാേണാക്ൈസഡ് aട ിയിരിkുnു. iത് 
നിറവും മണവും iലല്ാt മാരകമായ 
വാതകമാണ്. കാർബൺ േമാേണാക്ൈസഡ് 
തിരിcറിയുക ്രപയാസമാണ്. aതിനാൽ 
കാർബൺ േമാേണാക്ൈസഡ് 
വാഹനtിനകt് കടkാതിരിkാൻ താെഴ 
പറയുn മുൻ കരുതലുകൾ eടുkുക.
• ഗാേരജ് aെലല് ിൽ aട  sല ളിൽ 

e ിൻ ്രപവർtിcു െകാ ് നിൽkാൻ 
aനുവദിkരുത്.

(തുടരും..)

uദാഹരണം

aപായ സൂചന
(തുടരും)
• തുറn sലt് ആെണ ിൽ േപാലും വളെര 

aധികം സമയം e ിൻ ്രപവർtിcു 
െകാ ് പാർk് െചyരുത്.

• വാഹനtിെല െവnിേലഷൻ സിsം 
ശരിയായി ്രപവർtിkാൻ വാഹനtിെn 
മുൻ വശt് ull eയർ iൻ, െല ്  ്രഗിൽ 
eേpാഴും മ ്, iലകൾ, മ ു തടs ൾ 
enിവ iലല്ാെത സൂkിkുക. 

• വാഹനtിന് aടിയിൽ വളെര aധികം 
eക്േസാs് ഗയ്ാസ് കൂടി നിൽkുn sിതി 
u ാവാതിരിkാൻ eക്േസാs് ൈപp് 
sലം മ ് aെലല് ിൽ മ ു വസ്തുkൾ 
െകാ ് aട ിരിkാെത സൂkിkുക. 
മ ് വീഴുn സാഹചരയ്tിൽ പാർk് 
െചyുേmാൾ iത് വളെര ്രപധാനമാണ്.

• eക്േസാs് സിsം േകടുപാടുകൾ, ലീk് 
enിവയ്kായി പതിവായി 
പരിേശാധിpിkുക. eെn ിലും േകട് 
aെലല് ിൽ ലീk് uെ ിൽ uടൻ  തെn 
റിpയർ െചyുക.

uദാഹരണം
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5) െഹഡ് ൈല ്, േടൺ സിgൽ ൈല ്, 
െ്രബൈk ്, േഹാൺ enിവയുെട 
ശരിയായ ്രപവർtനം പരിേശാധിkുക.

6) ൈ്രഡവറുെട സീ ് ്രകമീകരിkുക.
7) േ്രബk് െപഡൽ, പാർkിംഗ് േ്രബk് 

ലിവർ enിവ പരിേശാധിkുക.
8) മിറർ ്രകമീകരിkുക.
9) പാസ ർ സീ ് െബൽ ്  ശരിയായി ധരിcു 

en് uറpാkുക.
10) കീ “ ON” (ഓണ്) sാനേtk് തിരിcാൽ 

eലല്ാ വാണിംഗ് ൈല ുകളും ഓൺ 
ആവുnു en് uറpാkുക.

11) eലല്ാ േഗജുകളും പരിേശാധിkുക.
12) പാർkിംഗ് േ്രബk് റിലീസ് െചയ്താൽ 

േ്രബk് സിsം വാണിംഗ് ൈല ് ഓഫ് 
ആവുnുേ ാ en് പരിേശാധിkുക.

ആഴ്ചയിൽ oരിkൽ aെലല് ിൽ ഓേരാ 
തവണയും ഫയ്ൂവൽ ടാ ് നിറയ്kുേmാൾ 
താെഴ പറയുn പരിേശാധന നടtുക.
1) e ിൻ ഓയിൽ െലവൽ 
2) കൂളn് െലവൽ 
3) േ്രബk് ൂയിഡ് െലവൽ 
4) വിൻഡ് ഷീൽഡ്  വാഷർ ൂയിഡ് െലവൽ 

(ഘടിpിcി ുെ ിൽ)
5) ബാ റി iലക്േ്രടാൈല ് െലവൽ 
6) ലാc് ്രപവർtനം 

ലയ്ൂ്രബിേkഷൻ സമയ ്രകമം aറിയാൻ 
“പരിേശാധനയും െമയ്ന്റനൻസും” 
െസkനിെല “കാലാനുസൃത െമയ്ന്റനൻസ 
സമ്രയകമം” “ചാsി ആൻഡ് േബാഡി” യിൽ 
“ആൾ ലാcസ്, ഹിൻജസ് & േലാk്സ്” 
േനാkുക. 

മാസtിൽ oരിkൽ aെലല് ിൽ ഓേരാ തവണ 
ഫയ്ൂവൽ ടാ ് നിറയ്kുേmാഴും, ടയർ ്രപഷർ 
േഗജ് uപേയാഗിc് ടയർ ്രപഷർ 
പരിേശാധിkുക. സ്െപയർ ടയറിലും ടയർ 
്രപഷർ പരിേശാധിkുക.

e ിൻ ഓയിൽ uപേഭാഗം 
സാധാരണ ്രപവർtനtിൽ aൽപം e ിൻ 
ഓയിൽ െചലവാകുnത് സാധാരണമാണ്.

െചലവാകുn e ിൻ ഓയിൽ aളവ്, 
e ിൻ ഓയിൽ വിസ്േകാസി ി, ഓയിലിെn 
ഗുണ നിലവാരം, വാഹനം ൈ്രഡവ് െചyn 
സാഹചരയ് ൾ enിവെയ ആ്രശയിcിരിkും.
കൂടിയ സ്പീഡിൽ ൈ്രഡവ് െചyുേmാഴും, 
തുടെരtുടെര ആക്സിലേറഷൻ, 
ഡിസിലേറഷൻ u ാകുേmാഴും കൂടുതൽ 
ഓയിൽ uപേയാഗിkെpടും. േലാഡ് 
കൂടുതലാെണ ിൽ e ിൻ കൂടുതൽ ഓയിൽ 
െചലവാkും.
പുതിയ e ിനിൽ പിsൺ, പിsൺ റിംഗ്, 
സിലി ർ വാൾ enിവ 
പാകെp ി ിലല്ാtതിനാൽ കൂടുതൽ ഓയിൽ 
െചലവാkും. പുതിയ e ിൻ ഏകേദശം 
5000 കി.മീ. (3000 ൈമൽ) ൈ്രഡവ് െചയ്ത 
േശഷം മാ്രതേമ ഓയിൽ uപേഭാഗം സാധാരണ 
െലവൽ ആകുകയുllൂ.

ഓയിൽ uപേഭാഗം 
മാക്സ്. 1000 കിേലാമീ റിന് 1 ലി ർ 
(600 ൈമലിന് 1 കവ്ാർ ്)

ഓയിൽ uപേഭാഗം വിലയിരുtുേmാൾ 
ഓയിൽ aൽപം േനർtതാേയkാം aതിനാൽ 
കൃതയ്മായി വിലയിരുtാൻ ്രപയാസമാവും 
enത് ്രശdിkുക.
uദാഹരണtിന്, ആവർtിc് െചറു ദൂരം 
ull ്രടിpുകൾk് uപേയാഗിkുn oരു 
വാഹനം സാധാരണ aളവിൽ മാ്രതം ഓയിൽ 
െചലവ് വരുtുnു e ിൽ ഡിp് sിk് 
േനാkിയാൽ 1000 കി.മീ (600 ൈമൽ) ൈ്രഡവ് 
െചയ്ത േശഷവും ഓയിൽ െലവൽ കുറവ് 
കാണുകയിലല്. iതിന് കാരണം ഓയിൽ ്രകേമണ 
inനം aെലല് ിൽ ജലാംശം കലർn് േനരt് 

േപാവുകയും ഓയിൽ െലവലിൽ മാ ം 
വnി ിലല് en് േതാnിpിkുകയും െചyും,
തുടർnു വാഹനം കൂടിയ സ്പീഡിൽ 
eക്സ്്രപസ് േവ േപാലുll വഴികളിൽ 
ൈ്രഡവ് െചയ്താൽ േനർpിkുn ഘടക ൾ 
ബാഷ്പീകരിc് േപായി കൂടിയ സ്പീഡിൽ 
ൈ്രഡവ് െചയ്താൽ ഓയിൽ aമിതമായി 
െചലവാകുnു en ്രപതീതി u ാkും.

igീഷൻ സവ്ിc് 

65D611

aപായ സൂചന
പരിkു പ ാനുll സാdയ്ത oഴിവാkാൻ 
sിയറിംഗ് വീലിന് iടയിൽ കൂടി 
കേ്ര ാളുകൾ ്രപവർtിpിkാതിരിkുക.

uദാഹരണം
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77PH002

igീഷൻ സവ്ിcിന് താെഴ പറയുn നാല് 
sാന ൾ u ്.

േലാk്
iതാണ് സാധാരണ പാർkിംഗ് sാനം. ഈ 
sാനt് ആെണ ിൽ മാ്രതേമ ചാവി 
പുറെtടുkാൻ കഴിയുകയുllൂ.

േലാk് റിലീസ് െചyാൻ, ചാവി iൻസർ ് 
െചയ്ത് ഘടികാര ദിശയിൽ തിരിc് 
മേ െത ിലും sാനേtk് ആkുക. 
sിയറിംഗ് aൺ േലാk് െചyാനായി ചാവി 
തിരിkാൻ ്രപയാസം aനുഭവെp ാൽ ചാവി 
തിരിkുnേതാെടാpം sിയറിംഗ് വീൽ 
iടേtാേ ാ വലേtാേ ാ aൽപം തിരിkുക.

ആക്സസ്
ആക്സsറി േസാk ് േപാലുll aനുബn 
uപകരണ ൾ ്രപവർtിpിkാം പെk 
e ിൻ ഓഫ് ആയിരിkും.

ഓൺ
iതാണ് സാധാരണ ്രപവർtനtിനുll 
sാനം. eലല്ാ iലക്്രടിkൽ സിs ളും 
ഓൺ ആവും.

sാർ ്
ഈ sാനം sാർ ർ േമാേ ാർ uപേയാഗിc് 
e ിൻ sാർ ് െചyാൻ uപേയാഗിkുnു. 
e ിൻ sാർ ് ആയാൽ uടെന ചാവി ഈ 
sാനt് നിn് റിലീസ് െചyണം.

82DY04

uദാഹരണം

aപായ സൂചന
• വാഹനം ചലിkുn സമയt് oരിkലും 

igീഷൻ ചാവി നീkം െചyരുത്. 
sിയറിംഗ് വീൽ േലാk് ആവുകയും 
വാഹനം തിരിkാൻ കഴിയാെത വരികയും 
െചyും.

• aൽപ സമയേtk് ആെണ ിൽേപാലും 
വാഹനtിൽ നിn് പുറt് iറ ുേmാൾ 
ചാവി eടുkുക. പാർk് െചയ്ത 
വാഹനtിൽ കു ികെള തനിെയ വി ു 
േപാകരുത്. ചൂടുll കാലാവsയിൽ 
aവർk് aമിത താപം മൂലം ആഘാതം 
ഏൽkാൻ സാdയ്തയു ്. iത് 
ഗുരുതരമായ പരിk് aെലല് ിൽ മരണം 
േപാലും സംഭവിkാൻ കാരണമാകും.

uദാഹരണം

േനാ ീസ്
• sാർ ർ േമാേ ാർ oരു തവണ 30 െസknിൽ 

കൂടുതൽ ്രപവർtിpിkരുത്. e ിൻ 
sാർ ് ആയിെലല് ിൽ, വീ ും ്രശമിkും 
മുൻപ് 15 െസkn് കാt് പല തവണ 
്രശമിcി ും e ിൻ sാർ ് ആയിെലല് ിൽ 
inനം, igീഷൻ സിsം enിവ 
പരിേശാധിkുക. aെലല് ിൽ മാരുതി 
സുസുkി കേമർഷയ്ൽ ഡീലേറാട് uപേദശം 
േതടുക.

• e ിൻ ്രപവർtിkാt സമയt് 
igീഷൻ സവ്ിc് “ ON” (ഓണ്) sാനt് 
നിർtരുത്. ബാ റി ഡിസ്ചാർജ് ആകും.
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പാർkിംഗ് േ്രബk് ലിവര്  

77PH030

(1) െസ ് െചyാൻ 
(2) റിലീസ് െചyാൻ 
(3) റിലീസ് െചyാൻ

പാർkിംഗ് േ്രബk് ലിവർ സീ ുകൾk് 
iടയിൽ ആയി ആണുllത്. പാർkിംഗ് 
േ്രബk് െസ ് െചyാൻ, േ്രബk് െപഡൽ 
താഴ്tി പിടിcു െകാ ് പാർkിംഗ് േ്രബk് 
ലിവർ േമേലാ ് മുഴുവനായി വലിkുക. 
പാർkിംഗ് േ്രബk് റിലീസ് െചyാൻ, േ്രബk് 
െപഡൽ താഴ്tി പിടിkുക, പാർkിംഗ് 
േ്രബk് ലിവർ aൽപം േമേലാ ് വലിkുക. 
ലിവറിെn a tുll ബ ൺ തll വിരൽ 
െകാ ് aമർtുക. ലിവർ aതിെn പൂർവ 
sാനേtk് താഴ്tുക.

െപഡല് 

80J2121

(1)

(2)

(3)

uദാഹരണം

aപായ സൂചന
• പാർkിംഗ് േ്രബk് ഓൺ ആyിരിെk 

വാഹനം ൈ്രഡവ് െചyരുത്. aമിതമായ 
ചൂട് മൂലം റിയർ േ്രബk് കാരയ്kമത 
കുറയും. േ്രബk് ആയുs് കുറയും. 
േ്രബkിന് sിരമായ േകട് സംഭവിkാനും 
iടയു ്.

• പാർkിംഗ് േ്രബk് വാഹനെt ഭ്രദമായി 
നിർtുnിലല്, aെലല് ിൽ പൂർ മായി 
റിലീസ് ആവുnിലല് enുെ ിൽ uടൻ 
തെn aംഗീകൃത മാരുതി സുസുkി 
കേമർഷയ്ൽ ഡീലർ sാപനtിൽ വാഹനം 
പരിേശാധിpിkുക.

aപായ സൂചന
വാഹനtിൽ നിn് പുറt് iറ ുnതിന് 
മുൻപ് പാർkിംഗ് േ്രബk് പൂർ മായി െസ ് 
െചyുക. aെലല് ിൽ വാഹനം നീ ിേpായി 
പരിേkാ േകടുപാടുകേളാ u ാകാൻ 
iടയു ്. പാർk് െചyുേmാൾ ഗിയർ ഷിഫ് ്  
ലിവർ റിേവർസ് aെലല് ിൽ ഫs് ഗിയർ 
sാനt് ആണ് en് uറpാkുക. 
്രടാൻസ്മിഷൻ ഗിയറിൽ ആെണ ിൽ േപാലും 
പാർkിംഗ് േ്രബk് പൂർ മായി െസ ് 
െചyണം en കാരയ്ം ഓർkുക.

aപായ സൂചന
വളെര തണുt കാലാവsയിൽ വാഹനം 
പാർk് െചyുേmാൾ താെഴ പറയുn നടപടി 
്രകമം പിൻ തുടരുക.
1) പാർkിംഗ് േ്രബk് െസ ് െചyുക.
2) e ിൻ ഓഫ് െചyുക. റിേവർസ് 

aെലല് ിൽ ഫs് ഗിയർ ആkുക.
3) വാഹനtിൽ നിn് പുറtിറ ി 

വീലുകൾk് aടിയിൽ േചാk് െവkുക.
4) പാർkിംഗ് േ്രബk് റിലീസ് െചyുക. 

വാഹനtിേലk് തിരിcു വരുേmാൾ 
ആദയ്ം പാർkിംഗ് േ്രബk് െസ ് 
െചyാനും aതിനു േശഷം വീൽ േചാk് 
നീkം െചyാനും ഓർmിkുക.

(2)(1)

(3)

uദാഹരണം
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kc് െപഡൽ (1) 
e ിൻ sാർ ്, േsാപ് െചyുേmാഴും ഗിയർ 
ഷിഫ് ്  ലിവർ ഷിഫ് ്  െചyുേmാഴും 
വീലിേലkുll ൈ്രഡവ് ഡിസ്eൻേഗജ് 
െചyാൻ kc് െപഡൽ uപേയാഗിkുnു. 
െപഡൽ താേഴാ ് aമർtിയാൽ kc് 
ഡിസ്eൻേഗജ് ആവും.

േ്രബk് െപഡൽ (2)
താ ളുെട വാഹനtിൽ ്രഫ ് ഡിസ്ക് 
േ്രബkും റിയർ ്രഡം േ്രബkും ആണുllത്. 
െ്രബക്െപടൽ aമർtിയാൽ ര ു െസ ് 
േ്രബkിനും ബാധകമാവും.

േ്രബk് aമർtുേmാൾ ചിലേpാൾ േ്രബkിൽ 
നിn് uറെk ശbം u ാേയkാം. iത് 
തണുp്, ഈർpം, മ ് തുട ിയ 
പാരിsിതിക കാരണ ളാൽ u ാവുn 
സാധാരണ ശbമാണ്.

ആക്സിലേറ ർ െപഡൽ (3) 
ഈ െപഡൽ വാഹനtിെn സ്പീഡ് 
നിയ്രnിkുnു. ആക്സിലേറ ർ െപഡൽ 
aമർtുേmാൾ പവർ ഔ ്  പു ് സ്പീഡ് 
കൂടും.

e ിൻ sാർ ് െചyല്  

e ിൻ sാർ ് െചyും മുൻപ് 

77PH014

1) പാർkിംഗ് േ്രബk് പൂർ മായി െസ ്
െചയ്തു en് uറpാkുക.

2) ”N” (നയ്ൂ്രടൽ) sാനേtk് ഷിഫ് ്
െചyുക. kc് െപഡൽ തറയിൽ മു ുnത്
വെര താഴ്tുക. e ിൻ sാർ ്
െചyുേmാൾ kc് െപഡൽ aമർtി
പിടിkുക.

(െപേ്രടാള്e ിേnാഡലുകള്k്)

തണുt, ചൂടായ e ിന്sാര് ് 
െചyല് 
ആക്സിലേറ ര്െപഡലില് കാെലവ്cു െകാ ് 
igീഷന്കീ “sാര് ്” sാനേtk് തിരിc് 
e ിന്്രകാ ് െചyുക. e ിന്sാര് ് 
ആയാല്ചാവി റിലീസ് െചyുക. 

12 െസkന്്രകാ ് െചയ്ത േശഷം e ിന് 
sാര് ് ആയിെലല് ില്15 െസk ് സമയtിന് 
േശഷം ആക്സിലേറ ര്െപഡല്aതിന്െറ 
സ ാരtിന്െറ 1/3 ഭാഗം aമര്tി വീ ും 
്രകാ ് െചyുക.

aപായ സൂചന
kc് െപഡലിൽ കാൽ െവcു െകാ ് ൈ്രഡവ് 
െചyരുത്. iത് മൂലം aമിതമായ kc് 
േതയ്മാനം, kc് േകട്, aവിചാരിതമായി 
േ്രബkിംഗ് േശഷി ന െpടൽ മുതലായവ 
സംഭവിkും.

aപായ സൂചന
േ്രബk് സ്കവ്ീൽ ശbം വളെര കൂടുതൽ 
ആവുകേയാ േ്രബk് ്രപേയാഗിkുേmാൾ 
eേpാഴും ശbം വരികേയാ െചയ്താൽ 
മാരുതി സുസുkി കേമർഷയ്ൽ ഡീലർ 
sാപനtിൽ േ്രബk് പരിേശാധിpിkുക.

aപായ സൂചന
േ്രബk് തുടർcയായി ്രപവർtിpിcു 
െകാേ ാ, േ്രബk് െപഡലിൽ കാൽ െവcു 
െകാേ ാ ൈ്രഡവ് െചyരുത്. iത് േ്രബk് 
aമിതമായി ചൂടാകാൻ കാരണമാകും. aത് 
മൂലം ്രപവചിkാനാവാt േ്രബk് 
്രപവർtനം, നിർtാൻ കൂടുതൽ ദൂരം, 
sിരമായ േ്രബk് േകട് enിവ u ാകാൻ 
iടയു ്.

uദാഹരണം

aപായ സൂചന
e ിൻ sാർ ് െചyും മുൻപ് പാർkിംഗ് 
േ്രബk് പൂർ മായി െസ ് െചയ്തു, 
്രടാൻസ്മിഷൻ നയ്ൂ്രടൽ sാനt് ആയി en് 
uറpാkുക.

aറിയിp്
• e ിന്sാര് ് 

ആയാല്uടന്sാര് ാര്തിരിkുnത് 
നിര്tുക. aെലല് ില്sാര് ര്സിsം 
േകടാകും.

• oരു തവണ 12 െസk ില്കൂടുതല്e ിന്
്രകാ ് െചyരുത്. ആദയ് ്രശമtില്e ിന് 
sാര് ് ആയിെലല് ില്15 െസk ിന് േശഷം 
വീ ും ്രശമിkുക. 
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e ിന് sാര് ് ആയിkഴി ാല്ചാവിയും 
ആക്സിലേറ ര് െപഡലും റിലീസ് െചyുക. 
aലപം ചൂടായ e ിൻ 
igീഷൻ ചാവി “START” (sാർ ്) 
sാനേtk് തിരിc് e ിൻ ്രകാ ് 
െചyുക. e ിൻ sാർ ് ആയാൽ ചാവി 
റിലീസ് െചyുക.

കുറിp്:
(ൈബ-ഫയ്ൂവല്e ിേnാഡലുകള്k്)
• െപേ്രടാള്iല്നിn് സി eന്ജിയിേലk് 

മാറുേmാള്ആക്സിലേറ ര്െപഡല്aമര്tരു
ത്. 

• igീഷന്‘ഓണ്’ ആയി 
e ിന്്രപവര്tിkാെത നില്kുn 
സമയt് സി eന് ജി മാല്ഫങ്ഷനവ്ാണിംഗ് 
ലാm് bി ് െചyുകയാെണ ില്aത് 
ഫയ്ൂവലല്ീഡ് തുറnിരിkുnു en് 
സൂചിpിkുnു. ഈ aവsയിലവ്ാഹനം 
sാര് ് ആവുകയിലല്. 

• e ിന്ആയുs് വര്dിpിkാനായി 
eേpാഴും e ിന്ഓേ ാ േമാഡ് 
aെലല് ില്െപേ്രടാള്േമാഡില്sാര് ് 
െചyുnതാണ് നലല്ത്.

• anരീk / e ിന്െടംപേറcര്സീേറാ 
ഡി്രഗിയില്കുറവായിരിkുേmാളവ്ാഹനം 
sാര് ് െചയ്താല്സി eന്ജി യിേലkുll 
മാ ം സാdയ്മാവാതിരിkാന്iടയു ്. 
atരം േകസില്e ിനവ്ാം ap് ആവുnത് 
വെര െപേ്രടാള്േമാഡില്്രപവര്tിpിkുക. 
പിnീട് e ിനവ്ീ ും sാര് ് െചയ്ത് സി 
eന്ജി യിേലk് മാ ുക.

• െപേ്രടാള്ടാ ില്പരയ്ാപ്തമായ 
aളവില്െപേ്രടാള്സൂkിkുക. 

• anരീk / e ിന്െടംപേറcര്സീേറാ 
ഡി്രഗിയില്കുറവായിരിkുേmാള്േഫാഴ്സ്ഡ് 
സി eന്ജിേമാഡിലവ്ാഹനം sാര് ് 
ആവുകയിലല്. വാഹനം ഓേ ാ േമാഡില്sാര് ് 
െചyുnതാണ് aഭിലഷണീയം.

• സി eന്ജി യില്നിnു െപേ്രടാള്േമാഡിേലk് 
ഓേ ാമാ ിക് ആയി മാറുn സമയt് 
e ിന്sാളിംഗ് oഴിവാkാനായി 
െപേ്രടാള്ടാ ില്പരയ്ാപ്തമായ 
aളവില്െപേ്രടാള്സൂkിkുക.

• േച ് ഓവര്സവ്ിc് aമര്tിയ േശഷവും സി 
eന്ജി മാല്ഫങ്ഷനവ്ാണിംഗ് ലാm് bി ് 
െചyുnത് നിലkുnിെലല് ിലവ്ാഹനം 
aടുtുll aംഗീകൃത മാരുതി സുസുkി 
കേമര്ഷയ്ലവ്ര്k് േഷാpില്പരിേശാധിkുക.

(ഡീസൽ e ിൻ േമാഡലിന്)
തണുt e ിൻ
igിഷൻ സവ്ിc് “ഓൺ” sാനേtk് 
തിരിkുക, േgാ pഗ് iൻഡിേk ർ വnാൽ 
aത് പുറtുേപാകുnതുവെര കാtിരിkുക. 
igിഷൻ കീ “START” േലk് 
തിരിkുnതിലൂെട e ിൻ ്രകാ ് െചyുക.
e ിൻ ആരംഭിkുേmാൾ കീ റിലീസ് 
െചyുക.

ചൂടുll e ിൻ
igിഷൻ തിരിkുnതിലൂെട e ിൻ ്രകാ ് 
െചyുക
“START” enതിേലkുll കീ. e ിൻ 
ആരംഭിkുേmാൾ കീ റിലീസ് െചyുക.

ടർേബാ ചാർജർ ull e ിൻ 
നിർtുേmാൾ ആവശയ്മായ ജാ്രഗത 
കയ ം കയറുകേയാ aതി േവഗം ൈ്രഡവ് 
െചyുകേയാ െചയ്ത േശഷം e ിൻ 
നിർtുേmാൾ, ടർേബാ ചാർജർ, e ിൻ 
ഓയിൽ enിവ തണുt് വരാൻ േവ ി 
e ിൻ oരു മിനി ് aെലല് ിൽ കൂടുതൽ 
സമയം (നിേരാധനം iെലല് ിൽ) ഐഡിൽ 
െചyാൻ വിടുക. iത് e ിൻ ഓയിൽ 
aമിതമായി ദുഷിcു േപാകാതിരിkാൻ 
േവ ി ആണ്. ദുഷിcു േപായ e ിൻ 
ഓയിൽ ടർേബാ ചാർജർ െബയറി ുകെള 
േകടാkും.

inനം തീർnു നിർtിയ േശഷം 
ഡീസൽ e ിൻ വീ ും sാർ ് െചyൽ 
e ിൻ നിnുേപാവുകയും േലാ ഫയ്ൂവൽ 
വാണിംഗ് ൈല ്, മാൽ ഫ ്ഷൻ 
iൻഡിേk ർ ൈല ് enിവ ഓൺ 
ആവുകയും െചയ്താൽ, താെഴ പറയുn 
നടപടി ്രകമം പിൻ തുടരുക.
1) ഫയ്ൂവൽ ടാ ് നിറയ്kുക.
2) ഫയ്ൂവൽ ഫീഡ് െചyാനായി igീഷൻ

ചാവി “ON” (ഓൺ) sാനt് 5–10
െസk ് സമയം നിർtുക.

3) e ിൻ sാർ ് െചyാൻ േമൽപറ
sാർ ിംഗ് നടപടി ്രകമം പിൻതുടരുക.

e ിൻ sാർ ് ആയ േശഷവും മാൽ 
ഫ ്ഷൻ iൻഡിേk ർ ൈല ് ഓൺ ആയാൽ 
e ിനിൽ eേnാ ്രപശ്നമു ്. മാരുതി 
സുസുkി കേമർഷയ്ൽ ഡീലർ sാപനtിൽ 
e ിൻ പരിേശാധിpിkുക.

aറിയിp്
• e ിൻ ആരംഭിc uടൻ sാർ ർ 

തിരിയുnത് നിർtുക aെലല് ിൽ sാർ ർ 
സിsം തകരാറിലാകും.

• oരു സമയം 30 െസkൻഡിൽ കൂടുതൽ 
e ിൻ ്രകാ ് െചyരുത്. ആദയ് ്രശമtിൽ 
തെn e ിൻ ആരംഭിcിെലല് ിൽ, വീ ും
്രശമിkുnതിന് 15 െസkൻഡ് 
കാtിരിkുക.
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്രടാൻസ്മിഷൻ uപേയാഗിkല്  
മാനവ്ൽ ്രടാൻസ്മിഷൻ

65D038

sാർ ് ഓഫ് െചyാൻ 
sാർ ് ഓഫ് െചyാൻ kc് െപഡൽ തറയിൽ 
മു ുnത് വെര താഴ്tുക. 1st aെലല് ിൽ 2nd 
ഗിയറിേലk് ഷിഫ് ്  െചyുക. പാർkിംഗ് 
േ്രബk് റിലീസ് െചയ്ത േശഷം kc് ്രകേമണ 
റിലീസ് െചyുക. e ിൻ ശbtിൽ 
വയ്തയ്ാസം േക ാൽ, kc് ്രകേമണ റിലീസ് 
െചയ്തു െകാ ് ആക്സിലേറ ർ െമലല് 
aമർtുക.

*കുറിp്:
• സാധാരണ ൈ്രഡവി ിൽ sാർ ് ഓഫ്

െചyാൻ ശുപാർശ െചyുnത് 2nd ഗിയർ 
ആണ്. 

• േ്രകാസ് കൺ്രടി ൈ്രഡവിംഗ്, േ്രകാളിംഗ്
aെലല് ിൽ വലിയ ൈ്രഡവ് േഫാർസ് 
ആവശയ്മായ േലാഡിംഗ് ൈ്രഡവിംഗ് enിവ 
ആെണ ിൽ ശുപാർശ െചyുn ഷിഫ് ്  
sാനം 1st ഗിയർ ആണ്

ഷിഫ് ിംഗ് 
ശb രഹിതവും സുഗമവും ആയ ഷിഫ് ിംഗ് 
നൽകുnതിനായി eലല്ാ േഫാർേവഡ് 
ഗിയറുകളും സി്ര ൈനസ് െചയ്തിരിkുnു. 
eേpാഴും ഗിയർ ഷിഫ് ്  െചyും മുൻപ് kc് 
െപഡൽ പൂർ മായി aമർtുക.

(െപേ്രടാള്e ിേnാഡലുകള്k്)

(ഡീസൽ e ിൻ േമാഡലിന്)

*കുറിp്:
ൈ്രഡവിംഗ് സാഹചരയ്ം കൂടാെത / aെലല് ിൽ 
വാഹനtിെn sിതി enിവ കാരണം 
താ ൾ aനുവദനീയമായ പരമാവധി 
സ്പീഡിേലk് ആക്സിലേറ ് െചyാതിരിkാം.

uദാഹരണം

െഡൗണ്ഷിഫ് ിംഗ്      കി.മീ/മണിkൂര് 

2 iല്നിn് 1
േലk് 20

3 iല്നിn് 2
േലk്  70

4 iല്നിn് 3
േലk് 100

5 iല്നിn് 4
േലk് 130

െഡൗണ്ഷിഫ് ിംഗ്      കി.മീ/മണിkൂര് 

2 iല്നിn് 1
േലk് 5

3 iല്നിn് 2
േലk്  40

4 iല്നിn് 3
േലk് 60

5 iല്നിn് 4
േലk് 85

േനാ ീസ്
താഴ്n ഗിയറിേലk് െഡൗൺ ഷിഫ് ്  
െചyുേmാൾ, പരമാവധി 
aനുവദനീയമായതിൽ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ 
െഡൗൺ ഷിഫ് ്  െചyുnിലല് en് uറpാkുക. 
aെലല് ിൽ ഗുരുതരമായ േകട് സംഭവിkും. 

aപായ സൂചന
• കുtെനയുll iറkം iറ ുേmാൾ 

സ്പീഡ് കുറc് താഴ്n ഗിയറിേലk് 
െഡൗൺ ഷിഫ് ്  െചyുക. താഴ്n ഗിയർ 
e ിൻ േ്രബkിംഗ് നൽകാൻ 
സഹായകമാവും. േ്രബk് പിടിcു െകാ ്
വാഹനം ഓടിkുnത് oഴിവാkുക. aത് 
േ്രബk് തകരാറിന് iടയാkും.

• വഴുതൽ ull േറാഡിൽ ൈ്രഡവ് 
െചyുേmാൾ, െഡൗൺ ഷിഫ് ്  െചyും
മുൻപ് േവഗത uറpായും േവഗത 
കുറയ്kണം. e ിൻ സ്പീഡിൽ വരുn 
aമിതമായ, െപെ nുll മാ ൾ ്രടാkൻ 
ന െpടാനും aത് മൂലം നിയ്രnണം 
ന െpടാനും കാരണമാകും.

േനാ ീസ്
റിേവർസിേലk് ഷിഫ് ്  െചyും മുൻപ് 
വാഹനം പൂർ മായി നി ലമായി en് 
uറpാkുക.
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പാര്kിംഗ് െസന്സര്
• പാര്kിംഗ് െസന്സര്സിsം പുറകിെല

ബmറീനടുtായി eെn ിലും
്രപതിബn ള്uെ ില്aള്്രടാ േസാണിക്
െസന്സര്uപേയാഗിc് തിരിcരിയുnു.
വാഹനം പാര്k് െചyുകേയാ, െമെലല്
നീ ുകേയാ െചyുേmാള്്രപതിബnം
ക ാല് ഈ സിsം oരു ബസര്ശbം
െകാ ് മുnറിയിp് നല്കും.

• സിsം oരു aള്്രടാ േസാണിക് തരംഗം
പുറെpടുവിkും. ഏെത ിലും
വസ്തുവില്ത ി തിരിcു വരുn തരംഗെt
aള്്രടാ േസാണിക് െസന്സര്തിരിcരിയുnു.
aള്്രടാ േസാണിക് തരംഗം വസ്തുവിേലk്
etാനും aതില്ത ി തിരിെക വരാനും
eടുkുn സമയം aടിsാനമാkി
്രപതിബntിന്െറ sാനം കണkാkുnു.

• igീഷന്സവ്ിc് “ON” (ഓണ്) ആവുകയും
ഗിയര്ഷിഫ് ് ലിവര്“R” sാനt്
ആവുകയും െചയ്താല്ഈ പാര്kിംഗ്
െസന്സര്്രപവര്tിkും താെഴ പറയുn

സnര്ഭ ളില്ഈ െസൗകരയ്ം 
്രപേയാജനകരമാകും: പാതയുെട 
aരികിേലk് നിര്tുേmാള്, വാഹനം 
പാരലല്പാര്kിംഗ് െചyുേmാള്, വാഹനം 
ഗാേരജിേലk് േക ി നിര്tുേmാള്, െചറിയ 
iടവഴിയില്കൂടി ഓടിkുേmാള്, 
തടs ള്ull വഴിയില്കൂടി െമെലല് 
ഓടിkുേmാള്.

കുറിp്:
ഗിയര്ഷിഫ്ട് ലിവര്“R” sാനേtk് 
നീkുേmാള്oരു തവണ ബസര്ശbിkും.

െസന്സര്sാന ള്
റിയര്ബmറില്

(1) റിയർെസൻസറുകൾ (2 sലt്)

േനാ ീസ്
• kc് േകടാകുnത് oഴിവാkാൻ, ൈ്രഡവ് 

െചyുേmാൾ kc് െപഡൽ ഫു ് െറs് 
േപാെല uപേയാഗിkുകേയാ, ചായ്വ് ull 
sലt് വാഹനം നീ ാെത നിർtാൻ 
kc് uപേയാഗിkുകേയാ െചyാതിരിkുക. 
ഷിഫ് ്  െചyുേmാൾ kc് പൂർ മായി 
aമർtുക.

• ഷിഫ് ് െചyുേmാള്aെലല് ില് aെലല് ിൽ
sാര് ് ഓഫ് െചyുേmാള് e ിന് േറസ് 
െചyരുത്. e ിന് േറസ് െചyുnത് മൂലം
e ിന് ആയുs് കുറയുകയും. സുഗമമായ 
ഷിഫ് ി ിെന ബാധിkുകയും െചyും. 

aപായ സൂചന
• പാര്kിംഗ് െസന്സര്നി ള്k് തടs െള 

കുറിc് മുnറിയിp് തരും. e ിലും 
നി ള്്രശdാപൂര്vം ൈ്രഡവ് െചyണം.

• വാഹനം കുറ  േവഗതയില്നീ ുn 
സമയt് മാ്രതം പരിമിതമായ sലtുll 
തടs ള്മാ്രതേമ 
െസന്സര്ക ുപിടിkുകയുllൂ. 
aതിനാല്കുഴpം പിടിc 
sല ളില്േനരി ുll കാഴ്ചയും റിയരവ്യ്ൂ
മിറരവ്ഴിയുll കാഴ്ചയും ്രശdിc് െകാ ് 
വാഹനം െമെലല് ൈ്രഡവ് െചyുക. 
പാര്kിംഗ് െസന്സറിെന മാ്രതം ആ്രശയിc്
വാഹനം ൈ്രഡവ് െചയ്താല്aപകട
സാdയ്ത കൂടുതലാണ്. 

േനാ ീസ്
പാര്kിംഗ് െസന്സര്ൈ്രഡവറുെട 
സഹായtിന് േവ ി മാ്രതമുllതാണ്.

േനാ ീസ്
• െസന്സര്sാന ളില് iടിkുnതും 

uയര്n മര്dtിലുll കാരവ്ാഷ് 
േനാസില്െസന്സറിന് േനെര 
്രപേയാഗിkുnതും oഴിവാkുക. 
aെലല് ില്െസന്സര്േകടാകാനിടയു ്. 

• ബmര്ഏെത ിലും ക ിയുll 
വസ്തുവില്iടിcാല്aതിലുll 
െസന്സര്്രപവര്tിkാതാകും. a െന 
സംഭവിcാല്െസന്സര്aംഗീകൃത മാരുതി
സുസുkി വര്k് 
േഷാpില്പരിേശാധിpിkുക.

uദാഹരണം

 (ഘടിpിcി െു ിൽ)

77PM03002

1
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െസന്സര്്രപവര്tനം 
െസന്സര്താെഴ പറയുn ്രപകാരം ഗിയര്ഷിഫ് ് ലിവര്sാനം aനുസരിcു ്രപവര്tിkുnു:

ഗിയര്ഷിഫ് ് 
ലിവര്sാനം R N, 1st – 5th

റിയര്െസന്സര് ഓൺ ഓഫ്

തടs ള്ക ുപിടിkാവുn 
ഏകേദശ sലം 

78MM05003

• െസന്സരില്നിnു 20 cm (8 in) 
കളtില്aെലല് ില്െസന്സറിന് െതാ ു 
താെഴ ull 
വസ്തുkള്ക ുപിടിkാന്കഴിയിലല്. 

• വാഹനtിന്െറ പുറകു വശt് 1.5 m 
(5 ft) വെര aകലtില്ull 
ചുമര്േപാലുllവ 
െസന്സര്ക ുപിടിkും.

uദാഹരണം
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കുറിp് :
• കനം കുറ  തൂണുകള്, 

െസന്സറിെനkാള്താെഴ നില്kുn 
വസ്തുkള്മുതലായവ ദൂെര നിnു 
കെ tിെയ ിലും വാഹനം aടുt് 
etുേmാള്കെ tാന്കഴിയാെത വരും.

• േറാഡ് aടയാള േളാ aതുേപാലുll 
വസ്തുkേളാ aവയുെട യഥാര്t 
aകാലെtkാള്aടുtുllതായി 
െസന്സര്കണkാkിേയkാം.

പാര്kിംഗ് െസന്സര്മുേഖന 
തടs ള്സൂചിpിkല്
oരു തടsം കെ tിയാല്, പാര്kിംഗ് 
െസന്സര്aകtുll oരു ബസര്ശbിpിkും.
• പുറകു വശtുll െസന്സര്oരു തടsം 

കെ tിയാല് റിയര്സീ ിന് പുറകിലുll 
ബസര്ശbിkും.

• െസന്സറുകള്ചുമര്േപാലുll 
വസ്തുkള്കെ tിയാല്aപായ സൂചന 
നല്കും.

മുnറിയിpും 
iന്ഡിേk ര്സേnശ ളും 
പാര്kിംഗ് െസന്സര്ൈസsം സംബnിcു 
്രപശ്നേമാ മുnറിയിേpാ uെ ില്ബസര്aത് 
aറിയിയ്kും. നിര്േdശ ള്പിnുടരുക.
• ബസര്iടവി ് ശbിkുnു. സൂചിpിkുn 

െസന്സരില്മാലിനയ്ം കലര്n്. മൃദുവായ 
തുണി െകാ ് തുടയ്kുക. തുടc േശഷവും 
ബസര്ശbം നില്kുnിെലല് ില്പാര്kിംഗ് 

aപായ സൂചന
താെഴ പറയുn സാഹചരയ് ളില്, 
െസന്സറിന് വസ്തുkള്കൃതയ്മായി 
കെ tാന്ക്ഴിയാെത വരും 
enതിനാല്പാര്kിംഗ് െസന്സര്ശരിയായി 
്രപവര്tിkിലല്.

- െസന്സര്ചളി, മ ു, മ ് 
വസ്തുkള്െകാ ് മൂടിയിരുnാല്, 
(സാധാരണ 
നിലയില്്രപവര്tിkാന്atരം 
വസ്തുkള്നീkം െചyണം)

- െവllം െതറിേcാ മഴു മൂലേമാ 
െസന്സര്നന ിരുnാല്.

- ൈകകള്, sിkര്, aനുബn 
uപകരണ ള്enിവ െകാ ് 
െസന്സര്മറcാല്.

- െസന്സര്്രഗഹണ ്രപേദശt് eെഥയ് ിലും 
നനുബn uപകരണേമാ മ ് വസ്തുkേളാ 
ഘടിpിcാല്.

- േടാ ഹുk്, വാ ാന്കി ുn 
േകാര്ണര്േപാള്, േറഡിേയാ ആന്റന 
മുതലായവ ബmറില്ഘടിpിcാല്.

- സസ്െപന്ഷനില്മാ ം വരുtുnത് 
മൂലേമാ മ ് കാരണ ളാേലാ ബmര്uയരം 
മാറിയാല്.

- േനരി ു െവയില്െകാ ് െസന്സര്sലം 
aമിതമായി ചൂടാവുകേയാ മ ു 
കാലt് തണുtു േപാവുകേയാ 
െചയ്താല്.

- വാഹനം പരുkന്്രപതലtില്, ചരിവില്, 
cറല്േറാഡില്aെലല് ില്പുല്tകിടിയി
ല്ആെണ ില്.

- വാഹനം കുtെനയുll 
കയ tില്ആെണ ില്.

(തുടരും)

aപായ സൂചന
(തുടരും)
- െസന്സര്മെ ാരു വാഹനtിന്െറ 
േഹാണ്, e ിന്, eയര്േ്രബk് സിsം 
(വലിയ വാഹന ള്) പാര്kിംഗ് 
െസന്സര്enിവയില്നിnുll aള്്രടാ 
േസാണിക് ശbം സവ്ീകരിkാന്iടയായാല്.

- തടs ള്െസന്സരിന് വളെര 
aടുtായാല്.

- െസന്സര്gാസ് േപാലുll uയര്n 
്രപതിഫലനമുll വസ്തുമായി oരു 
ആംഗിളില്നിnാല് (തടs ളില്ത ി 
തിരിcു വരുn aള്്രടാ േസാണിക് 
തരംഗ ള്സവ്ീകരിkാന്കഴിയിലല്).

• താെഴ പറയുn തരം 
വസ്തുkള്െസന്സര്ശരിയായി 
തിരിcറിയിലല്:
- വയര്െന ്, കയര്മുതലായ േനര്t 
പദാര്ഥ ള്െകാ ു ാkിയ 
വസ്തുkള്.

- കൂര്t a ളുll 
ചതുരന്aതിര്tിkളുകള്മുതലായവ.

- േറാഡ് aടയാള ള്േപാലുll വലിയ 
മുകള്ഭാഗമുll uയര്n വസ്തുkള്.

- aതിരിtിkലുകള്േപാലുll താഴ്nു 
നില്kുn വസ്തുkള്.

- പരുtി തുണി, മ ു മുതലായ ശbം 
ആഗിരണം െചyുn വസ്തുkള്.

aകലം (ഏകേദശം)        ബസര്

100 – 150 cm 
(39 – 59 in)

െചറിയ 
iടേവളകളില്െചറി
യ ബീp് 

60 – 100 cm
(24 – 39 in)

വളെര െചറിയ 
iടേവളകളില്െചറി
യ ബീp്

60 cm iൽ കുറവ് 
(24 in)

തുടര്cയായ ബീp് 



3-11

താ ളുെട വാഹനം ്രപവർtിpിkുn വിധം

77PH0-74E

െസന്സര്സിstില്eേnാ കുഴpമു ്. 
വാഹനം aംഗീകൃത മാരുതി സുസുkി 
വര്k് േഷാpില്പരിേശാധിpിkുക.

േ്രബkിംഗ് 

60G165S

ഏെതാരു വാഹനtിനും സ്പീഡ് കൂടും 
േതാറും വാഹനം നി ്ചലമാകാൻ 
സ രിേk  ദൂരം കൂടും. uദാഹരണtിന് 
മണിkൂറിൽ 60 km/h േവഗtിൽ (37 mph ) 
ആെണ ിൽ ആവശയ്മായ േ്രബkിംഗ് ദൂരം 
മണിkൂറിൽ 30 km/h േവഗtിൽ (19 mph) 
േവഗtിൽ ആെണ ിൽ ആവശയ്മായ 
േ്രബkിംഗ് ദൂരെtkാൾ 4 മട ് കൂടുതൽ 
ആയിരിkും. താ ളുെട വാഹനവും 
നിർേt  sാനവും തmിൽ നലല് aകലം 
ullേpാൾ േ്രബk് െചyാൻ തുട ുക. 
്രകേമണ േവഗത കുറcു െകാ ് വരുക.

പവർ - aസിsഡ് േ്രബk് 
താ ളുെട വാഹനtിൽ പവർ - aസിsഡ് 
േ്രബk് ആണുllത്. e ിൻ sാൾ ആവുക 
മൂലേമാ മെ െn ിലും കാരണtാേലാ പവർ 
aസിsൻസ് ലഭിkാെത വnാൽ സിsം റിസർവ് 
പവർ െകാ ് പൂർ മായി ്രപവർtിkും. 
േ്രബk് െപഡൽ aമർtി aെത നിലയിൽ 
പിടിcു െകാ ് വാഹനം നിർtാൻ കഴിയും. 
േ്രബk് െപഡൽ aമർtുേmാൾ റിസർവ് പവർ 
ഭാഗികമായി uപേയാഗിkെpടും. ഓേരാ തവണ 
േ്രബk് െപഡൽ aമർtുേmാഴും aത് കുറ ു 
വരും. െപഡലിൽ തടsമിലല്ാt സമമായ ്രപഷർ 
്രപേയാഗിkുക. െപഡൽ പm് െചyരുത്.

uദാഹരണം

aപായ സൂചന
േ്രബk് ്രഡmിന് aകt് െവllം കടnാൽ, 
േ്രബk് ്രപവർtനം വളെര േമാശവും 
്രപവചിkാൻ കഴിയാt വിധവും 
ആേയkാം. 
െവlltിൽ കൂടി ൈ്രഡവ് െചyുകേയാ 
വാഹനtിെn aടി വശം കഴുകുകേയാ 
െചയ്തു കഴി ാൽ വളെര െമെലല് ൈ്രഡവ് 
െചയ്ത് േ്രബkുകൾ സാധാരണ രീതിയിൽ 
ഫല്രപദമായി ്രപവർtിkുnുേ ാ en് 
െടs്  െചyുക. േ്രബk് സാധരണെയkാൾ 
കുറവ് മാ്രതം ഫല്രപദമാകുnു e ിൽ വളെര 
കുറ  േവഗtിൽ ൈ്രഡവ് െചയ്തു െകാ ് 
േ്രബkുകൾ aവയുെട സാധാരണ ്രപവർtന 
േശഷി വീെ ടുkുnത് വെര തുടർcയായി 
േ്രബk് ്രപേയാഗിcു െകാ ിരിkുക. 

aപായ സൂചന
േ്രബk് സിstിൽ റിസർവ് പവർ iെലല് ിലും 
േ്രബk് െപഡലിൽ സാധാരണ ആവശയ്മുllതിൽ 
കൂടുതൽ ശkിയായി aമർtി വാഹനം 
നിർtാൻ കഴിയും. പേk നിർtാനാവ 
ശയ്മായ ദൂരം കൂടുതൽ ആകും.



ൈ്രഡവ് െചyാനുll നിർേdശ ൾ

4

77PH0-74E

ൈ്രഡവ് െചyാനുll നിർേdശ ൾ 
റ ിംഗ് – iൻ .............................................................................................4-1

കാ ാലി ിk് കൺേവർ ർ .....................................................................4-1

inന kമത െമcെpടുtാൻ..............................................................4-2

ൈഹേവയിൽ ൈ്രഡവ് െചyൽ...............................................................4-3

മലകളിൽ ൈ്രഡവ് െചyുേmാൾ ...........................................................4-3

വഴുതൽ ull േറാഡിൽ ൈ്രഡവ് െചyൽ ............................................4-4

നന  േറാഡിൽ ൈ്രഡവ് െചyൽ  ......................................................4-4

സുരkിതമായ ൈ്രഡവി ിന് െചേy തും െചyരുതാtതും ....4-5

സുരkാ മാർജിൻ .....................................................................................4-6



4-1

ൈ്രഡവ് െചyാനുll നിർേdശ ൾ

77PH0-74E

52D078S

റ ിംഗ്–iന്  കാ ാലി ിk് കൺേവർ ർ 

77PH201

വാഹനtിെn eക്േസാsിൽ ull 
േദാഷകരമായ വസ്തുkളുെട aളവ് 
കുറയ്kുവാൻ േവ ി ullതാണ് 
കാ ാലി ിk് കൺേവർ ർ. കാ ാലി ിk് 
കൺേവർ ർ ull വാഹന ളിൽ െലഡ് 
േചർt inനം uപേയാഗിkുnത് 
നിേരാധിcിരിkുnു. കാരണം േദാഷകരമായ 
വസ്തുkൾ കുറയ്kാനായി കാ ാലി ിk് 
സിstിൽ ull ഘടക െള െലഡ് 
നിർവീരയ്മാkും.

െലഡ് iലല്ാt inനമുപേയാഗിc് സാധാരണ 
രീതിയിൽ uപേയാഗിkുകയാെണ ിൽ 
വാഹനtിെn ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ 
നിലനിൽkുn വിധtിലാണ് കാ ാലി ിk് 
കൺേവർ ർ രൂപകൽപന െചയ്തിരിkുnത്. 
കൺേവർ റിന് ്രപേതയ്ക െമയിnനൻസ് 
ആവശയ്മിലല്. പെk, e ിൻ ശരിയായി 
ടയ്ൂൺ െചയ്ത് െവkുക enത് വളെര 
്രപധാനമാണ്. e ിൻ ശരിയായി ടയ്ൂൺ 
െചyാtത് മൂലം e ിൻ മിസ് ഫയറിംഗ് 
u ായാൽ കാ ാലിs് aമിതമായി ചൂടാകും. 

aപായ സൂചന
• eലല്ായ്േpാഴും സീ ് െബൽ ്  ധരിkുക. 

ൈ്രഡവറും, പാസ റും, വാഹനtിൽ 
ull സീ ് െബൽ ്  uപേയാഗിc് ശരിയായ 
രീതിയിൽ ചലനം നിയ്രnിതരായി 
iരിkണം. സീ ് െബൽ ്  ശരിയായ 
രീതിയിലുll uപേയാഗെt കുറിc് 
നിർേdശ ൾk് “സീ ് െബൽ ് ” ഭാഗം 
േനാkുക.

• മദയ്ം, മയkു മരുnുകൾ enിവ 
uപേയാഗിc aവsയിൽ ൈ്രഡവ് 
െചyരുത്. മദയ്ം, മയkു മരുnുകൾ 
enിവ സുരkിതമായി ൈ്രഡവ് 
െചyാനുll താ ളുെട കഴിവിെന 
േദാഷകരമായി ബാധിkും. iത് മൂലം 
താ ൾkും മ ുllവർkും aപകടം 
സംഭവിkാൻ സാdയ്ത വർdിkുnു. 
kീണം, aസുഖം, aസവ്sത, മാനസിക 
സംഘർഷം enീ aവsകളിലും ൈ്രഡവ് 
െചyുnത് oഴിവാkുക.

uദാഹരണം
േനാ ീസ്

e ിെn ഭാവിയിൽ ull ്രപകടന മികവും 
വിശവ്ാസയ്തയും aതിെn ആദയ് നാളുകളിൽ 
താ ൾ നൽകുn പരിചരണെtയും 
സംയമനെtയും ആ്രശയിcിരിkുnു. 
വാഹനtിെn ്രപവർtനtിെല ആദയ് 960 
കി.മീ വെര താെഴ പറയുn മുൻ കരുതലുകൾ 
eടുേk ത് വളെര ്രപധാനമാണ്.
• sാർ ് െചയ്തു കഴി ാൽ e ിൻ േറസ് 

െചyരുത്. aത് െമെലല് െമെലല് വാം aപ് 
ആവണം.

• sിരമായ സ്പീഡിൽ ദീർഘ േനരം 
്രപവർtിkുnത് oഴിവാkുക. സ്പീഡ് 
മാറിെkാ ിരുnാല് ചലിkുn യ്രn 
ഭാഗ ൾ കൂടുതൽ നnായി േ്രബk് – iൻ 
ആവും.

• നിൽkുn നിലയിൽ നിn് െമെലല് 
പുറെpടുക. ഫുൾ േ്രതാ ിൽ sാർ ് 
oഴിവാkുക.

• കടുt േ്രബkിംഗ്, വിേശഷിc് ആദയ് 320 
കി.മീ. ൈ്രഡവി ിൽ, oഴിവാkുക.

• ്രടാൻസ്മിഷൻ uയർn ഗിയറിൽ 
ആയിരിkുേmാൾ കുറ  േവഗതയിൽ 
ൈ്രഡവ് െചyരുത്.

• മിതമായ e ിൻ സ്പീഡിൽ ൈ്രഡവ് 
െചyുക.

• െ്രടയിലർ േടാ െചയ്തു െകാ ് േപാകരുത്.

uദാഹരണം
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ഈ ചൂട് മൂലം കാ ാലിsിനും, വാഹനtിെല 
മ ു ഭാഗ ൾkും sിരമായ േകട് u ാകാൻ 
കാരണമാകും.

82DY05

inന kമത െമcെpടുtാന്  
താെഴ പറയുn നിർേdശ ൾ inന kമത 
െമcെpടുtാൻ സഹായകമാവും.

aമിതമായ ഐഡിലിംഗ് oഴിവാkുക
പാർk് െചyുn സമയt്, oരു മിനി ിൽ 
കൂടുതൽ സമയം കാtു നിൽേk  
ആവശയ്മുെ ിൽ e ിൻ ഓഫ് െചയ്ത് 
പിnീട് sാർ ് െചyുക. തണുt e ിൻ 
വാം aപ് െചyുേmാൾ e ിൻ സാദരം 
്രപവർtന താപം etുnത് വെര e ിൻ 
ഐഡിൽ െചyാൻ വിടുകേയാ, ഫുൾ േ്രതാ ിൽ 
്രപേയാഗിkുകേയാ െചyരുത്. ൈ്രഡവ് 
െചyുn സമയt് e ിൻ വാം aപ് 
ആkുക.

െപെ nുll ആക്സിലേറഷൻ oഴിവാkുക
നിൽkുn aവsയിൽ നിേnാ ഓടിെkാ ് 
iരിkുേmാേഴാ െപെ nുll ആക്സിലേറഷൻ 
മൂലം aനാവശയ്മായി inനം െചലവാകും. 
e ിൻ ആയുs് കുറയും. െമലല് sാർ ് ഓഫ് 
െചyുക.

aനാവശയ്മായ നിർtൽ oഴിവാkുക
aനാവശയ്മായ േവഗത കുറയ്kലും 
നിർtലും oഴിവാkുക. കഴിയുnിടെtലല്ാം 
sിരമായ കുറ  സ്പീഡ് നില നിർtുക. 
സ്പീഡ് കുറയ്kലും വീ ും കൂ ലും മൂലം 
കൂടുതൽ inനം െചലവാകും.

sിരമായ ്രകൂസിംഗ് സ്പീഡ് പാലിkുക
േറാഡും ്രടാഫിക് സാഹചരയ് ളും 
aനുവദിkുnതിന് aനുസൃതമായ sിരമായ 
സ്പീഡ് പാലിkുക.

േനാ ീസ്
കാ ാലിsിനും, വാഹനtിെല മ ു 
ഭാഗ ൾkും േകട് സംഭവിkാതിരിkാൻ:
• e ിൻ ശരിയായ ്രപവർtന sിതിയിൽ 

നിലനിർtുക.
• e ിൻ ്രപവർtന തകരാർ, ്രപേതയ്കിc് 

e ിൻ മിസ് ഫയറിംഗ് aെലല് ിൽ മ ു 
വിധtിൽ ്രപകടമായ ്രപവർtന 
േശഷിkുറവ്, u ായാൽ വാഹനം 
ശരിയായി സർവീസ് െചyിkുക.

• ്രടാൻസ്മിഷൻ ഗിയറിൽ ആയിരിkുകയും 
വാഹനം നീ ിെkാ ്  iരിkുകയും 
െചyുേmാൾ e ിൻ ഓഫ് ആകുകേയാ 
igീഷൻ തടsെpടുtുകേയാ െചyരുത്. 

• വാഹനം തllിേയാ, െക ി വലിേcാ, 
iറktിൽ uരു ി വിേ ാ sാർ ് െചyാൻ 
്രശമിkരുത്.

• ഐഡിലിംഗ് സുഗമമലല്ാെത േതാnുകേയാ 
മെ െn ിലും ്രപവർtന ്രപശ്ന ൾ 
കാണുകേയാ ആെണ ിൽ വാഹനം aധിക 
േനരം ഐഡിൽ െചyരുത്.

• ഐഡില്െചyുnത് സുഗമമലല്ാെത 
േതാnുകേയാ മെ െnകിലും ്രപവര്tന 
തകരാര്കാണുകേയാ െചയ്താല്നീ  
സമയം ഐഡില്െചyരുത്. 

• ഫയ്ൂവൽ ടാ ് കാലി െലവൽ വെര etാൻ 
aനുവദിkരുത്.

• aമിതമായ e ിൻ സ്പീഡിൽ വാഹനം 
ഓടിkുnത് oഴിവാkുക.

aപായ സൂചന
വാഹനം പാർk് െചyുnതും ൈ്രഡവ് 
െചyുnതും ആയ ്രപേദശ ൾ ്രപേതയ്കം 
്രശdിkുക. കാ ാലി ിk് കൺേവർ റും മ ു 
eക്േസാs് ഘടക ളും വളെര 
ചൂടായിരിkും. മേ െതാരു വാഹനവും 
േപാെല, ഈ വാഹനവും, uണ ിയ പുലല്ും 
iലകളും eക്േസാs് സിsവുമായി 
സmർkം u ാവാൻ iടയുll sല ളിൽ 
വാഹനം ്രപവർtിpിkുകേയാ പാർk് 
െചyുകേയാ aരുത്.

uദാഹരണം
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eയർ kീനർ വൃtിയായി സൂkിkുക

60A183S

eയർ kീനർ െപാടി പിടിc് aട ാൽ, iൻ 
േടk് െറസിsൻസ് കൂടുതൽ ആവും. പവർ 
ഔ ്  പു ് കുറയുകയും inന െചലവ് 
കൂടുകയും െചyും.

പരമാവധി കുറ  ഭാരം eടുkുക
േലാഡ് ഭാരം കൂടും േതാറും വാഹനം 
കൂടുതൽ inനം uപേയാഗിkും. 
ആവശയ്മിലല്ാt ലേഗജ്, കാർേഗാ eടുtു 
മാ ുക.

ശരിയായ ടയർ ്രപഷർ നില നിർtുക
കുറ  iൻേ ഷൻ ആയാൽ ടയറുകളുെട 
റ ിംഗ് െറസിsൻസ് വർdിkുnത് മൂലം 
inനം പാഴാകും. താ ളുെട ടയറുകൾ 
വാഹനtിെn േഡാർ േലാk് പിലല്റിലുll 
േലബലിൽ കാണിkുn ശരിയായ ്രപഷറിൽ 
വായു നിറcു സൂkിkുക.

ൈഹ േവയിൽ ൈ്രഡവ് െചyല്  
ൈഹ േവ സ്പീഡിൽ ൈ്രഡവ് െചyുേmാൾ 
താെഴ പറയുnവാ ്രശdിkുക.
• വാഹന സ്പീഡ് കൂടുnത് aനുസരിc് 

നിർtാൻ ആവശയ്മായ aകലവും കൂടും. 
വർdിc േsാpിംഗ് aകലം 
കണkിെലടുt് ആവശയ്മുലല്ാ കലt്തിൽ 
നിn് തെn േ്രബk് ്രപേയാഗിkുക.

• മഴയുll ദിവസ ളിൽ ൈഹേ്രഡാ േpനിംഗ് 
സംഭവിkാം. െവlltിെn േനരിയ ഫിലിം 
േറാഡ് ്രപതലtിനും ടയറിനും iടയിൽ 
u ാകുnത് മൂലം aവ േനരി ുll 
സmർkം ന െpടുnതാണ് ൈഹേ്രഡാ 
േpനിംഗ്. ൈഹേ്രഡാ േpനിംഗ് ullേpാൾ 
വാഹനം തിരിkുnതും േ്രബk് 
െചyുnതും വളെര ്രപയാസകരമാണ്. 
േറാഡ് ്രപതലം നന ിരിkുേmാൾ കുറ  
സ്പീഡിൽ ൈ്രഡവ് െചyുക. 

• സ്പീഡ് കൂടിയാൽ, വശ ളിൽ നിnുll 
കാ ് വാഹനtിെn നിയ്രnണെt 
ബാധിkും. aതിനാൽ, സ്പീഡ് കുറയ്kുക. 
തുര tിൽ നിn് പുറt് വരുേmാഴും, 
മലയിടുkിൽ കൂടി േപാകുേmാഴും, വലിയ 
വാഹന ൾ കടnു േപാകുേmാഴും 
u ാേയkാവുn a്രപതീkിതമായ 
ചാ ാ ം േനരിടാൻ തyാറായിരിkുക.

മലകളിൽ ൈ്രഡവ് െചyുേmാള്  
• കുtെനയുll മല കയറുേmാൾ, വാഹനം 

സ്പീഡ് കുറയുകയും പവർ കുറ തായി 
aനുഭവെpടുകയും െചyും. i െന 
സംഭവിcാൽ, e ിൻ വീ ും സാധാരണ 
്രപവർtന പവറിേലk് വരാനായി താഴ്n 
ഗിയറിേലk് െഡൗൺ ഷിഫ് ്  െചyുക. 
വാഹനtിെn മുേnാ ുll ആkം 
ന െpടാതിരിkാൻ െപെ n് ഗിയർ മാ ുക.

• മല iറktിൽ ൈ്രഡവ് െചyുേmാൾ, 
താഴ്n ഗിയറിേലk് െഡൗൺ ഷിഫ് ്  
െചയ്ത് േ്രബkി ിനായി e ിൻ 
uപേയാഗെpടുtുക.

77PH003

നി ലമായി നിൽkുn aവsയിൽ നിn് 
മല / കയ ം കയറുേmാൾ 
• വാഹനം പുറേകാ ു uരു ് 

േപാകാതിരിkാൻ പാർkിംഗ് േ്രബk് 
പൂർ മായി ്രപേയാഗിkുക.

• kc് െപഡൽ aമർtി ഗിയർ 1st 
sാനേtk് ഷിഫ് ്  െചyുക.

• kc് sിപ് ആകരുത്.
• sാർ ് െചyാൻ തyാറായാൽ, 

ആക്സിലേറ ർ െപഡൽ 
aമർtുnേതാെടാpം തെn kc് െമെലല് 
റിലീസ് െചyുക. വാഹനം നീ ി 
തുട ിയാൽ ്രകേമണയായി പാർkിംഗ് 
േ്രബk് റിലീസ് െചyുക.

uദാഹരണം

aപായ സൂചന
കുtെനയുll, ദൂരം കൂടിയ iറkം 
iറ ുേmാൾ േ്രബk ്െപഡൽ aധിക 
സമയേtk,് aെലല് ിൽ aമർtി 
പിടിkരുത്. iത് േ്രബk ്aമിതമായി 
ചൂടാകാനും േ്രബkിംഗ് കാരയ്kമത കുറയാനും 
കാരണമാകും. മുൻ കരുതൽ eടുkാതിരുnാൽ 
വാഹനം നിയ്രnണം വി  ുേപാകും.

uദാഹരണം
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വഴുതൽ ull േറാഡിൽ ൈ്രഡവ് 
െചyല് 
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േ്രബk് െചyുേmാൾ ടയർ വഴുതിേpാകും 
enതിനാൽ നനവുll േറാഡ് 
സാഹചരയ് ളിൽ uണkമുll േറാഡിെന 
aേപkിc് കുറ  സ്പീഡിൽ ൈ്രഡവ് 
െചyുക. മ ് നിറ , േചറ് ull േറാഡില് 
ൈ്രഡവ് െചyുേmാള് സ്പീഡ് കുറയ്kുക. 
െപെ nുll ആക്സിലേറഷന്, െപെ nുll 
sിയറിംഗ് ചലനം enിവ oഴിവാkുക.

വാഹനം sക് ആയാൽ 
മ ്, േചറ്, മണൽ മുതലായവയിൽ വാഹനം 
sക് ആയാൽ താെഴ പറയുn നിർേdശ ൾ 
പിൻ തുടരുക.

1) ്രടാന്സ്മിംഷൻ ഫsും റിേവർസും 
ഗിയറിനിടയിൽ മുേnാ ും പുറേകാ ും 
മാ ുക. i െന െചയ്താലു ാകുn 
േറാkിംഗ് (ആടൽ) ചലനം െകാ ് 
വാഹനെt സവ്ത്രnമാkാനുll ആkം 
ലഭിkും. വീലുകൾ കുറ  rpm 
(ആർ.പി.eം) iൽ കറ ിെkാ ിരിkാൻ 
ആക്സിലേറ ർ െമെലല് aമർtുക. ഗിയർ 
ഷിഫ് ്  െചyുേmാൾ ആക്സിലേറ റിൽ 
നിn് കാെലടുkുക. 
e ിൻ േറസ് െചyരുത്. വീലുകൾ 
aധികം േവഗtിൽ കറ ിയാൽ 
ടയറുകൾ കൂടുതൽ താേഴാ ് േപാകും. 
വാഹനം സവ്ത്രnമാകാൻ കൂടുതൽ 
്രപയാസം േനരിടും.

2) ഏതാനും മിനി ് i്രപകാരം െചയ്ത 
േശഷവും വാഹനം sക് ആയി നിnാൽ 
വലിcു കയ ാനായി മെ ാരു വാഹനം 
െകാ ് വരുക.

നന  േറാഡിൽ ൈ്രഡവ് െചyല്  
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േനാ ീസ്
മല iറ ുേmാൾ,  igീഷൻ ചാവി 
oരിkലും “LOCK” (േലാk്) sാനേtk് 
തിരിkരുത്. aത് eമിഷൻ കേ്ര ാൾ 
സിsെt ബാധിkും.

uദാഹരണം

aപായ സൂചന
വാഹനം േറാkിംഗ് െചyുേmാൾ ആരും 
വാഹനtിന് aടുt് നിൽkാൻ 
aനുവദിkരുത്. സ്പീേഡാ മീ റിൽ 40 കി.മീ. 
സൂചിpിkുn േവഗtിൽ കൂടുതലായ 
േവഗtിൽ വീലുകൾ കറ രുത് aതിലും 
േവഗtിൽ കറ ിയാൽ ആളപായം / കൂടാെത 
/ aെലല് ിൽ വാഹനtിന് േകട് സംഭവിkാൻ 
iടയു ്.

േനാ ീസ്
ഏതാനും മിനി ിൽ കൂടുതൽ വാഹനം 
േറാkിംഗ് െചyരുത്. ദീർഘ േനരം േറാkിംഗ് 
െചയ്താൽ e ിൻ aമിതമായി 
ചൂടാവുകയും ്രടാൻസ്മിഷൻ േകടാവുകയും 
െചyും.

േനാ ീസ്
• നന  േറാഡിൽ ൈ്രഡവ് െചyുേmാൾ 

േറാഡിൽ വലിയ aളവിൽ െക ി നിൽkുn 
െവlltിലൂെട ൈ്രഡവ് െചyുnത് 
oഴിവാkുക. e ിൻ കmാർ ് െമnിൽ 
aമിതമായ aളവിൽ െവllം കടnാൽ 
e ിനും iലക്്രടിkൽ ഘടക ളും 
േകടാവും.

• ആഴtിൽ െക ി നിൽkുn െവlltിൽ 
sk് ആയാൽ െവlltിെn െലവൽ 
താഴുnത് വെര sാർ ് െചyരുത്.

• െവllം കം്രപസ് െചyാനാവാt 
വസ്തുവാണ്. e ിന് aകt് െവllം 
കടkുnത് e ിന് േദാഷകരമാണ്.

uദാഹരണം
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സുരkിതമായ ൈ്രഡവി ിന് 
‘െചേy തും’ ‘െചyരുതാtതും’
വാഹനം ്രശdാപൂർvം ൈകകാരയ്ം െചyുക. 
സവ്nം സുരk മാ്രതമലല്, േറാഡിൽ യാ്രത 
െചyുn മ ുllവരുെടയും സുരkെയ കുറിc് 
ഓർkുക. ഏ വും മികc സുഖകരമായ 
ൈ്രഡവിംഗ് aനുഭവം ആസവ്ദിkുക.
സുരkിതമായ ൈ്രഡവി ിനുll ്രപാഥമിക 
നിയമ ൾ താെഴ െകാടുkുn .ു സുരkിതവും 
സേnാഷകരവും ആയ യാ്രത ആസവ്ദിkാൻ 
iവ ്രശdാപൂർvം വായിc് ullടkം 
മനsിലാkുക.
sാർ ് െചyൽ 

1) െസൗകരയ്്രപദമായ aംഗവിനയ്ാസം ലഭിkാൻ 
പ ിയ വിധtിൽ ൈ്രഡവർ സീ ് 
്രകമീകരിkുക.

2) സാdയ്മായ ഏ വും നലല് പിൻ കാഴ്ച 
ലഭിkുn വിധtിൽ റിയർ വയ്ൂ മിറർ 
്രകമീകരിkുക.
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3) നീ ിtുട ും മുൻപ് സുരk 
uറpാkാനായി ചു ും േനാkുക.

4) െപെ n് ആക്സിലേറ ് െചyരുത്. aത് 
aപായകാരവും inനം പാഴാkുnതും 
ആണ്.

െപാതുവായ ൈ്രഡവിംഗ് 
1) േsാപ് ൈല ,് aെലല് ിൽ േsാപ് ചിhം 

ക ാൽ തീർcയായും നിർtുക. ്രടാഫിക് 
ൈല ,് സിgൽ enിവ iലല്ാt 
കവലയിേലk് കടkുേmാൾ സുരk 
uറpാkാനായി െമെലല് ൈ്രഡവ് െചyുക.

2) മുnിലുll വാഹനം െപെ n് നിർtിയാൽ 
കൂ ിയിടി സംഭവിkാതിരിkാൻ മുnിലുll 
വാഹനtിൽ നിn് സുരkിതമായ aകലം 
പാലിkുക.

3) തിരിയുnതിന് മുൻപ് കുറ ത് 30 മീ ർ 
മുൻെപ ിലും േടൺ സിgൽ “ON” (ഓൺ) 
െചyുക.

4) മൂലകളിൽ ്രപേവശിkുേmാൾ സുരkിതമായ 
സ്പീഡ് ആkി കുറയ്kുക. വളവു 
തിരിയുേmാൾ േ്രബk് ്രപേയാഗിkരുത്. 
െതnിേpാകാൻ സാdയ്തയു .്

5) മ ു വാഹന െള ഓവർ േടk് 
െചyുേmാൾ eതിെര വരുn വാഹന ൾ 
്രശdിkുക. സുരkിതതവ്ം uറpാkുക.

6) സിഗ് സാഗ് രീതിയിൽ ൈ്രഡവ് െചyരുത്. 
നിയ്രnണം ന െp ് aപകടം u ാവാൻ 
സാdയ്തയു .്

7) സാഹസികമായ aതിേവഗ ൈ്രഡവിംഗ് 
oഴിവാkുക. േറാഡ് സാഹചരയ് ൾk് 
േയാജിc വിധtിൽ sിരമായ സ്പീഡ് 
നില നിർtിെkാ ് ൈ്രഡവ് െചyുക. 

8) സ്പീഡ് കൂടും േതാറും ൈ്രഡവറുെട കാഴ്ചാ 
പരിധി ചുരു ിവരും. a െനയുll 
aവsയിൽ, തടs ൾ മുൻ കൂ ി 
്രപതീkിkാൻ കഴിയാെത വരും. 
ൈ്രഡവർk് kീണം aനിഭാവെpടും.

aപായ സൂചന
ഈ െസkനില്  പറ  ൈ്രഡവിംഗ് 
uപേദശ ൾ പിൻ തുടരുnതിന് പുറേമ, താെഴ 
പറയുn മുൻ കരുതലുകൾ eടുേk ത് 
്രപധാനമാണ്.
• ടയറുകൾ നലല് നിലയിൽ ആണ് en് 

uറpാkുക. eേpാഴും നിർdി  ടയർ ്രപഷർ 
നില നിർtുക. വിശദാംശ ൾk് 
“iൻസ്െപkൻ ആൻഡ് െമയിnനൻസ്” 
െസkനിൽ “ടയർ” ഭാഗം േനാkുക.

• മാരുതി സുസുkി നിർേdശിcതലല്ാt ടയർ 
uപേയാഗിkരുത്. ്രഫ ്, റിയർ വീലുകളിൽ 
വയ്തയ്സ്ത ൈസസ്, iനം ടയർ 
uപേയാഗിkരുത്. നിർdി  ടയർ സംബnിc 
വിവര ൾk് ൈ്രഡവർ േഡാർ േലാk് 
പിലല്റിലുll േലബലിൽ െകാടുt 
വിവര ൾ േനാkുക.

• വാഹനtിെn uയരം കൂ ാനായി (ജാk് 
ap്) കൂടിയ ൈസസ് ടയർ, ്രപേതയ്ക േഷാk് 
aബ്േസാർബർ മുതലായവ 
uപേയാഗിkരുത്. aത് വാഹനtിെn 
ൈകകാരയ് രീതികളിൽ മാ മു ാkും. 
കൂടിയ ൈസസ് ടയറുകൾ ബംപുകൾ 
കടkുേmാൾ േബാഡിയിൽ uരസുകയും, 
വാഹനം േകടാകാനും ടയർ െപാ ാനും 
iടയാkും.

• െവlltിൽ കൂടി ൈ്രഡവ് െചയ്താൽ, 
കുറ  സ്പീഡിൽ ൈ്രഡവ് െചയ്ത് 
േ്രബkുകൾ സാധാരണ നിലയിലുll േപാെല 
ഫല്രപദമായി ്രപവർtിkുnുേ ാ en് 
െടs്  െചyുക. aവ സാധാരണ േപാെല 
ഫല്രപദമാകുnിെലല് ിൽ േ്രബkുകൾ 
uണ ി, സാധാരണ ്രപവർtന േശഷി 
വീെ ടുkുnത് വെര കുറ  സ്പീഡിൽ 
ൈ്രഡവ് െചയ്തു െകാ ് േ്രബk് 
ആവർtിc് ്രപേയാഗിkുക.

uദാഹരണം
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9) aതി േവഗtിൽ ൈ്രഡവ് െചyുേmാൾ 

തീ്രവമായ രീതിയിൽ വാഹനം ൈകകാരയ്ം 
െചyാൻ ്രശമിkരുത്. വാഹനtിേnലുll 
നിയ്രnണം ന െpടും

10) aതി േവഗtിൽ േപാകുn സമയt് ഓവർ 
േടk് െചyുേmാൾ aെലല് ിൽ െലയിൻ 
മാറുേmാൾ വാഹന ൾ തmിൽ മതിയായ 
aകലം പാലിkുക.

േ്രബkിംഗ് 
1) വാഹനം പാർk് െചyുേmാൾ പാർkിംഗ് 

േ്രബk് ്രപേയാഗിkുക. കൂടുതൽ 
സുരkയ്kായി ഗിയർ ഷിഫ് ്  ലിവർ 1st 
ഗിയർ aെലല് ിൽ റിേവർസ് sാനt് ആkുക.

2) oഴിവാkാൻ പ ാt സാഹചരയ്tിൽ 
aലല്ാെത ഹാൻഡ് േ്രബk് uപേയാഗിkരുത്. 
വാഹനം െതnിേpായി കൂ ിയിടി സംഭവിkാം. 
്രപേതയ്കിc് ടയറുകൾ േതയ്മാനം വnവ 
ആെണ ിൽ കൂടുതൽ െതnിേpാകും.

ഫു ് േ്രബk് മൂnു ഘ ളായി 
uപേയാഗിkുക.

1. പുറെക വരുn വാഹനtിന് 
മുnറിയിp് നൽകുക.

2. ്രകേമണയായി േ്രബk് ്രപേയാഗിkുക.
3. വാഹനം നി ലാവsയിേലk് െകാ ് 

വരുക.
3) മല iറ ുേmാൾ, േ്രബk് ്രപേയാഗിkാെത 

e ിൻ േ്രബk് ഫല്രപദമായി 
uപേയാഗെpടുtാൻ ്രശമിkുക. ഫു ് 
േ്രബk് aമിതമായി uപേയാഗിcാൽ 
aതിെn കാരയ്kമത കുറയും.

ദീർഘ ദൂര ൈ്രഡവിംഗ് 
1) യാ്രത തുട ും മുൻപ് സുരkാ 

പരിേശാധനകൾ െചyുക.
2) uറkം aെലല് ിൽ kീണം മൂലം aപകടം 

സംഭവിkുnത് തടയാൻ iടേവളകൾ 
eടുt് വി്രശമിkുക.

രാ്രതി കാല ൈ്രഡവിംഗ് 
1) രാ്രതിയിൽ കാഴ്ചാ പരിധി 

കുറവായിരിkും enതിനാൽ പകൽ 
െചyുnതിേനkാൾ കുറ  സ്പീഡിൽ 
മാ്രതം രാ്രതി ൈ്രഡവ് െചyുക.

2) രാ്രതിയിൽ മ ു വാഹന െള ഓവർ േടk് 
െചyുnത് oഴിവാkുക. iരു ിൽ താ ളുെട 
േവഗെt കുറിcുll വിേവചനവും 
വാഹന ൾ തmിൽ ull ദൂരം 
വിലയിരുtാനുll കഴിവും 
കുറവായിരിkും. 

3) aനിവാരയ്മാെണ ിൽ മാ്രതം െഹഡ് ൈല ് 
ൈഹ ബീമിൽ uപേയാഗിkുക. aത് 
eതിെര വരുn വാഹനtിെല ൈ്രഡവറുെട 
കാഴ്cെയ േദാഷകരമായി ബാധിkും. aതു 
മൂലം aപകടം സംഭവിkാൻ 
സാdയ്തയു .്

4) വിൻേഡാ gാസുകൾ വൃtിയായി 
സൂkിkുക. വിൻഡ് ഷീൽഡ് gാsിെല 
നനവിലല്ാt സമയt് ൈവpർ 
uപേയാഗിkരുത്, േbഡും gാസും േകടാകും.

സുരkാ മാർജിന്  
മ ു ൈ്രഡവർമാർ െത ാേയാ a്രപതീkിതമായ 
രീതിയിേലാ ൈ്രഡവ് െചyുnത് മൂലം 
u ാേയkാവുn ്രപശ്ന ൾ േനരിടാൻ 
ൈ്രഡവ് െചyുേmാൾ സുരkkായി oരു 
മാർജിൻ നൽേക താണ്. aതിനായി താെഴ 
പറയുn കാരയ് ൾ പാലിkുക.
• സുരkിതമായ സ്പീഡിൽ ൈ്രഡവ് െചyുക
• മുnിലുll വാഹനവുമായി മതിയായ aകലം 

പാലിkുക.
• മ ു വാഹന െള ഓവർ േടk് െചyാൻ 

സവ്യം നിർബnിkരുത്.
• െപെ n് ആക്സിലേറ ് െചyുകേയാ, 

രൂkമായി തിരിkുകേയാ, െപെ n് 
നിർtുകേയാ െചyരുത്.

• ൈ്രഡവിംഗ് പരിപാടി നി യിkുേmാൾ 
മതിയായ iടേവള നൽകുക.

• ്രടാഫിക് നിയമ ളും നിബnനകളും 
പാലിkുക.

uപസംഹാരം 
eലല്ാം തിക  ൈ്രഡവർ en onിലല് ഓേരാ 
േമാേ ാറിsിെnയും പരി്രശമം പൂർ ത േനടാൻ 
്രപയത്നിkുക enതാവണം. സുരkാ 
aവേബാധം താ ളുെടയും മ ുll േറാഡ് 
uപേയാkാkളുെടയും സുരk uറpാkുnു 
en് മാ്രതമലല് aത് വാഹനtിെn േതയ്മാനം 
കുറയ്kാനും ആയുs് വർdിpിkാനും, 
െമcെp  inന kമതയും സുഖകരമായ 
ൈ്രഡവിംഗ് aനുഭവവും നൽകാനും 
്രപേയാജനെpടുn .ു
‘െചേy തും’ ‘െചyരുതാtതും’ പ ിക പിൻ 
തുടരുക. ൈ്രഡവിംഗ് enത് iൻ oരിkലും പഴയ 
േപാലാവിലല്.

uദാഹരണം
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ഫയ്ൂവല് ഫിലല്ിംഗ് 
െപേ്രടാള് opം ൈബ-
ഫയ്ൂവല്e ിേnാഡലുകള്k്
സി eൻ ജി ഫിലല്രവ്ാലവ്്
(ൈബ-ഫയ്ൂവല് e ിന് 
േമാഡലുകള്k്)

77PM05003
സി eന്ജി ഫിലല്രവ്ാലവ്് വാഹനtിന്െറ വലത് 
വശt് ഘടിpിcിരിkുnു 

77PM05001

സി eന്ജി ഫിലല്ര്േഡാര്(1) aേണല്ാk് െചyാന് 
ചാവി iന്സര് ് െചയ്തു ചാവിയുെട മുകള് 
വശം e ിന്െറ മുനവ്ശtിന് േനെര 
തിരിkുക.

77PH05005
സി eന്ജി ഫിലല്രവ്ാലവ്് കവര്നീkം െചyാന്:
1) സി eന്ജി ഫിലല്ര്േഡാര്(1) തുറkുക.

2) സി eന്ജി ഫിലല്രവ്ാലവ്് കവര്(2) വിപരീത 
ഘടികാര ദിശയില്തിരിc് നീkം െചyുക. 

77PM05006
കുറിp്:
ഫയ്ൂവല്ഫിലല്ര്േഡാറില്കാപ് േഹാള്ഡര്(3) 
ഘടിpിcി ുെ ില്ഫയ്ൂവല്നിറkുn 
സമയt് ഫയ്ൂവല്ഫിലല്ര്കാp് 
സൂkിkുവാന്കാp് 
േഹാള്ഡര്uപേയാഗിkുക.

സിലി ര്്രപഷര്ഡിസ്െപന്സര്്രപഷറിന് 
സമമായാല്നിറയ്kല്തനിെയ നിര്tലാകും. 

സി eന്ജി ഫിലല്രവ്ാലവ്് കവരവ്ീ ും 
ഘടിpിkാന്
1) സി eന്ജി ഫിലല്രവ്ാലവ്് കവര്(2) 

പൂര് മായി aടയുnത് വെര വിപരീത 
ഘടികാര ദിശയില്തിരിkുക

2) സി eന്ജി ഫിലല്ര്േഡാര്aടയ്kുക

uദാഹരണം

uദാഹരണം
(1)(2)

uദാഹരണം

uദാഹരണം
(1)
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കുറിp്:
• സി eന്ജി ഫിലല്ര്കവര് (2) ശരിയായി 
aടcിെലല് ിലവ്ാഹനം sാര് ് 
െചyാന്കഴിയിലല്. 

• വാഹനം നി ലമായി നില്kുേmാള്സി 
eന്ജി ഫിലല്ര്കവര് മു (2) 
തുറnാല്e ിന്്രപവര്tനം നിലയ്kും.

കുറിp്:
വാഹനം ്രപവര്tിkുn സമയt് 
മണ്തരികള്സി eന്ജി 
ഫിലല്ര്േബാക്സില്കടkാന്iടയു ്. 
്രശd ില്െപ ാല്നീkം െചyുക. 

െപേ്രടാള്ഫിലല്ിംഗ് കാp് 
(െപേ്രടാള്e ിേnാഡലുകള്k്)

77PH031

ഫയ്ൂവല്ഫിലല്ര്കാp് വാഹനtിന്െറ വലതു 
വശt് ഘടിpിcിരിkുnു. 

68KN048

ഫയ്ൂവല്ഫിലല്ര്കാp് നീkം െചyാനവ്ിപരീത 
ഘടികാര ദിശയില്തിരിkുക. 
ഫയ്ൂവല്ഫിലല്ര്കാp് തിരിെക 
ഘടിpിkാന്ഘടികാര ദിശയില്കുe കില്k് 
ശbം േകള്kുnതു വെര തിരിkുക. 

 
(ഡീസൽ e ിൻ േമാഡലിന്)
ഡീസല് ള്ഫിലല്ിംഗ് കാp്

77PH031
ഫയ്ൂവല്ഫിലല്ര്കാp് വാഹനtിന്െറ വലതു 
വശt് ഘടിpിcിരിkുnു. 

uദാഹരണം

മുnറിയിp്

ഫയ്ൂവല്ഫിലല്ര്കാp് െമെലല് നീkം െചyുക. 
inനം േപാരാശരില്ആയിരിkും. aത് 
പുറേtk് സ്േ്രപ ആയി aപകടം 
സംഭവിkാന്iടയു ്. 

aപായ സൂചന

inനം aതി ജവ്ലന സവ്ഭാവമുllതാണ്. 
inനം നിറkുേmാള്പുക വലിkരുത്. 
സമീപt് തുറn തീ ജവ്ാലയo തീെpാരിേയാ 
iലല് enു uറpാkുക. 

തുറയ്kുക aടയ്kുക

uദാഹരണം

aപായ സൂചന

ഫയ്ൂവല്ഫിലല്ര്കാp് മാ ണെമ ില്മാരുതി 
ജനുവിന്കാp് uപേയാഗിkുക. ്രശീയലല്ാt 
ഫയ്ൂവല്ഫിലല്ര്കാp് 
uപേയാഗിcാല്ഫയ്ൂവല്സിsം , 
eമിഷന്കേ്ര ാള്സിsം 
enിവയില്തകരാര്u ാവാനിടയു ്. 

uദാഹരണം
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68KN048
ഫയ്ൂവല്ഫിലല്ര്കാp് നീkം െചyാനവ്ിപരീത 
ഘടികാര ദിശയില്തിരിkുക. 
ഫയ്ൂവല്ഫിലല്ര്കാp് തിരിെക 
ഘടിpിkാന്ഘടികാര ദിശയില്കുe കില്k് 
ശbം േകള്kുnതു വെര തിരിkുക. 

e ിൻ കmാർ ്െമന്റ്

77PH094

e ിൻ കmാർ ്െമന്റ് തുറkുnതിന്:
1) ൈ്രഡവറുെട സീ ് െബൽ ിന്െറ ബk്ൾ 

(1), സീ ് ബാk് െപാസിഷനിേലk് 
uയർtുക. യാ്രതkാരന്െറ സീ ് െബൽ ് 
ബk്ൾ (2) eടുtുെവkുക.

2) ൈ്രഡവറുെട സീ ് aേ യ ം 
പുറകിേലk് െതnിനീkുക.

77PH093

3) ൈ്രഡവറുെട സീ ിന്െറ പിൻവശം മുേmാ ് 
മടkുnതിന്, േലാk് ലിവർ (3) വലിkുക. 

മുnറിയിp്

ഫയ്ൂവല്ഫിലല്ര്കാp് െമെലല് നീkം െചyുക. 
inനം േപാരാശരില്ആയിരിkും. aത് 
പുറേtk് സ്േ്രപ ആയി aപകടം 
സംഭവിkാന്iടയു ്. 

aപായ സൂചന

inനം aതി ജവ്ലന സവ്ഭാവമുllതാണ്. 
inനം നിറkുേmാള്പുക വലിkരുത്. 
സമീപt് തുറn തീ ജവ്ാലയo തീെpാരിേയാ 
iലല് enു uറpാkുക. 

തുറയ്kുക aടയ്kുക

uദാഹരണം

aപായ സൂചന

ഫയ്ൂവല്ഫിലല്ര്കാp് മാ ണെമ ില്മാരുതി 
ജനുവിന്കാp് uപേയാഗിkുക. ്രശീയലല്ാt 
ഫയ്ൂവല്ഫിലല്ര്കാp് 
uപേയാഗിcാല്ഫയ്ൂവല്സിsം , 
eമിഷന്കേ്ര ാള്സിsം 
enിവയില്തകരാര്u ാവാനിടയു ്. 

(1)

(2)

uദാഹരണം

മുnറിയിp്

ൈ്രഡവറുെട സീ ് നി ൾ പുറേകാ ് 
നീkുേmാൾ സീ ിന്െറ പിൻവശം തllുക.
സീ ിന്െറ പിൻവശt് മുകളിലാണ് നി ൾ 
പിടിkുnെത ിൽ, നി ളുെട ൈക സീ ിന്െറ 
പിൻഭാഗtിനും കാബിനുപുറകിെല 
പാനലിനുമിടയിൽ െഞരി ് പരിk് 
സംഭവിേckാം. 

(4)

(3)

uദാഹരണം
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കുറിp്:
sിയറിം ് വീലുമായി സmർktിലാകുn 
നില വെര മാ്രതേമ സീ ിന്െറ പിൻഭാഗം 
മടkാൻ കഴിയുകയുllു.

4) ഓേരാ സീ ിന്െറയും മുn tുll േലാk് 
ഹാൻഡിലുകൾ (4) aഴിkുക. 

77PH081
• േലാk് ഹാൻഡിൽ aഴിkുവാൻ, “PULL” 
(പുൾ) ഭാഗം (5) വലിc് ഹൂkിൽ (8) നിn് 
റിം ് (7) aഴിkുക.

• േലാk് ഹാൻഡിൽ േലാk് െചyാൻ, 
ഹൂkിൽ (8) റിം ് (7) െവc് “PUSH” 
(പുഷ്) (6) ഭാഗം തllുക.

ൈ്രഡവറുെട ഭാഗം

77PH102

 യാ്രതkാരന്െറ ഭാഗം

77PH103

കുറിp്:
യാ്രതkാരന്േറ സീ ിന്െറ പിൻവശt് 
സ്്രടാpുകളു ് (11).

5) സീ ് uയർtി സ്്രടാപിെന (11) 
ഹുkിേലk് (9) െകാളുtുക. സീ ് 
സ്്രടാപ് ബnിkുവാനായി ഹുk് (10) 
uപേയാഗിkാറിലല്.

• e ിൻ കmാർ ്െമന്റ് aടയ്kാൻ, 
തുറkുnതിന് നി ൾ aനുവർtിc നടപടികൾ 
േനർ വിപരീതtിൽ െചയ്താൽ മതിയാകും. 

• aടcേശഷം, സീ ുകൾ സുരkിതമായി 
ബnിcി ുെ n് uറp് വരുtാൻ aവ 
iളkുnതിന് ്രശമിcുേനാkുക.

• സ്്രടാpുകൾ ചി്രതtിൽ കാണിcി ുllത്േപാെല 
യാ്രതkാരന്െറ സീ ിനുപുറകിൽ സൂkിkുക. 

77PH097

(7)

(8)

(6)

(5)

uദാഹരണം

(9)

(10)

(11)
uദാഹരണം

(9)

(10)

(11)
uദാഹരണം

േനാ ീസ്
ൈ്രഡവറുെട സീ ് െപാസിഷൻ ്രകമീകരണ 
ലിവറിേലk് സ്്രടാപ് െകാളുtുകേയാ, 
aെലല് ിൽ സ്്രടാpുകൾ uപേയാഗിc് 
െകാളുtുn േവളയിൽ സീ ുകളിൽ 
്രകമാതീതമായ ശkി ്രപേയാഗിkുകേയാ 
aരുത്. a്രപകാരം െചyുnത് സ്്രടാpുകൾ, 
ഹൂkുകൾ കൂടാെത/aെലല് ിൽ ൈ്രഡവറുെട 
സീ ് െപാസിഷൻ ്രകമീകരണ ലിവർ 
െപാ ിേpാകാൻ iടയാkിേയkാം. 

uദാഹരണം
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സൺ ൈവസർ 

77PH004

വാഹനtിൽ ൈ്രഡവറുെട ഭാഗtാണ് സൺ 
ൈവസർ ullത്. വിൻഡ്ഷീൽഡിലൂെട വരുn 
െവയിലിെന തടയാൻ സൺ ൈവസർ വലിc് 
താഴ്tാവുnതാണ്, aതെലല് ിൽ ൈ്രഡവറുെട 
പാർശവ്tിലുll ജനലിലൂെട വരുn െവയിൽ 
്രപതിേരാധിkാനായി െകാളുtിൽനിn് 
aഴിc് ൈസഡിൽ െവkാവുnതാണ്. 

iന്റീരിയർ ൈല ്

77PH074

ഈ ൈല ിന്െറ സവ്ിcിന് ര ് sിതികളു ്. 
േനാബ് (3) uപേയാഗിc് ഈ sിതികൾ 
തിരെ ടുkാവുnതാണ്. ഈ ര ് 
sിതികളുെട ്രപവർtന ൾ iവയാണ്:

ഓൺ (1)
െവളിcം വരികയും നിൽkുകയും െചyുnു.

ഓഫ് (2)
െവളിcം iലല്ാതാകുnു.

ആക്സsറി േസാk ്

77PH044

igീഷയ്ൻ സവ്ിc് “ACC” aെലല് ിൽ “ON” 
aവsയിൽ ആയിരിkുേmാൾ ആക്സsറി 
േസാk ് ്രപവർtിkുnതാണ്. ൈവദയ്ുത 
സാമ്രഗികൾk് 12 േവാൾ ് / 120 വാ ് പവർ 
നൽകാൻ ഈ േസാk ് 
uപേയാഗിkാവുnതാണ്. 

aപായ സൂചന

സ്്രടാpുകൾ യാ്രതkാരന്െറ 
സീ ിനുപുറകിെല sലt് സൂkിkുക. 
ആരുെടെയ ിലും ശരീരം 
സ്്രടാpുകൾkിടയിൽ കുടു ിയാൽ, 
ശവ്ാസതടsം േപാെല ഗുരുതരമായ പരിk് 
സംഭവിkാനുll aപായസാdയ്തയു ്. iത് 
സംഭവിkുകയാെണ ിൽ, ക്രതിക 
uപേയാഗിc് സ്്രടാpുകൾ മുറിkുക.

മുnറിയിp്

e ിൻ കmാർ ്െമന്റ് aടയ്kുേmാൾ, 
സീ ുകൾ നി ളുെട ൈകകെള aെലല് ിൽ 
ൈ്രഡവറുെട സീ ് െബൽ ിന്െറ ബk്ൾ 
െഞരിkാതിരിkാൻ, aതെലല് ിൽ നി ളുെട 
േദഹt് ത ാതിരിkാൻ ്രശdിkുക. 

uദാഹരണം

േനാ ീസ്
സൺ ൈവസർ െകാളുtുേmാഴും 
aഴിkുേmാഴും ചി്രതtിൽ കാണിcി ുllത് 
േപാെല aതിന്െറ വശ ളിലാണ് 
പിടിേk ത് aലല്ാtപkം സൺ 
ൈവസറിന് േകട് സംഭവിേckാം.

(2)(1)(3)

uദാഹരണം

uദാഹരണം



5-6

മ ു കേ്ര ാളുകളും uപകരണ ളും

77PH0-74E

gൗ േബാക്സ്

77PH045

gൗ േബാക്സ് തുറkാൻ, വിപരീത ഘടികാര 
ദിശയിൽ തിരിkുക. aത് aടയ്kാൻ, മൂടി 
സുരkിതമായി aടയുnതുവെര തllുക. gൗ 
േബാക്സ് േലാk് െചyാൻ, േനാബിേലk് 
താേkാൽ കടtി ഘടികാര ദിശയിൽ 
കറkുക. gൗ േബാക്സിന്െറ േലാk് 
തുറkാൻ, േനാബിേലk് താേkാൽ കടtി 
ഘടികാര ദിശയ്k് വിപരീതമായി കറkുക

േsാേറജ് ഏരിയ

77PH104

(1) iൻസ്്രടുെമന്റ് പാനൽ േപാk ് 
(ൈ്രഡവറുെട ഭാഗt്)

(2) iൻസ്്രടുെമന്റ് പാനൽ േ്രട (മdയ്tിൽ) /
iൻസ്്രടുെമന്റ് പാനൽ േപാk ് 
(മdയ്tിൽ)

(3) iൻസ്്രടുെമന്റ് പാനൽ േ്രട 
(യാ്രതkാരന്െറ ഭാഗt്)

(4) െസന്റർ േപാk ്

iൻസ്്രടുെമന്റ് പാനൽ േപാk ് (1)/(2) /
iൻസ്്രടുെമന്റ് പാനൽ േ്രട (2)/(3) / 
െസന്റർ േപാk ് (4)

eയർ െവന്റ് 

77PM502

വാഹനtിൽ ൈ്രഡവറുെട ഭാഗtും 
യാ്രതkാരന്െറ ഭാഗtും eയർ െവന്റുകൾ 
sിതിെചyുnു ്. eയർ െവന്റ് 
തുറkുകേയാ aടയ്kുകേയാ െചyുnതിന്, 

േനാ ീസ്
aനുേയാജയ്മലല്ാt ൈവദയ്ുത സാമ്രഗികളുെട 
uപേയാഗം നി ളുെട വാഹനtിന്െറ 
ൈവദയ്ുത വയ്വs താറുമാറാkിേയkാം. 
നി ൾ uപേയാഗിkുn ഏത് ൈവദയ്ുത 
സാമ്രഗികളും itരtിലുll 
േസാk ിേലk് pg് iൻ െചyാവുn 
വിധtിൽ രൂപകൽപന െചയ്തി ുll 
താെണn് uറp് വരുtുക.

uദാഹരണം

aപായ സൂചന

gൗ േബാക്സിന്െറ മൂടി തുറnിരിkുn 
aവsയിൽ oരിയ്kലും ൈ്രഡവ് െചyരുത്. 
oരു aപകടം u ാവുകയാെണ ിൽ പരിk് 
സംഭവിkാൻ aത് iടയാkും.

(1)

(2)

(3)

(4)

uദാഹരണം

aപായ സൂചന

 വാഹനം നീ ുേmാൾ േപാk ിൽനിn് /
േ്രടയിൽനിn് താേഴk് പതിേckാവുn oരു 
സാധനവും െവkരുത്. 
മുൻകരുതൽ ൈകെkാllുnതിൽ വീഴ്ച 
സംഭവിcാൽ െപഡലുകളുll eെn ിലും 
സാധനം തടsം സൃ ിkാൻ iടയാകുകയും 
വാഹനtിന്െറ നിയ്രnണം ന മാകുകേയാ 
aപകടം സംഭവിkുകേയാ െചയ്േതkാം. 

(1)
(2)

uദാഹരണം
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േനാബ് (1) ലംബരൂപtിൽ നീkി ാപ് (2) 
തുറkുകേയാ aടkുകേയാ െചyുക. 
“ഓപൺ” aവsയിൽ ആയിരിkുേmാൾ 
ശുdവായു കാബിനിന്െറ aകേtk് 
്രപേവശിkുnു. 

െ്രഫയിം ഹുk് 
മുmിൽ

77PH035

aടിയnിര സാഹചരയ് ളിലും ഷിpിം ് 
ആവശയ് ൾkുംേവ ി മാ്രതമായി 
വാഹനtിന്െറ മുൻവശt് െ്രഫയിം ഹുk് 
(1) ഘടിpിcിരിkുnു. 

േറാഡിൽ aഥവാ ൈഹേവയിൽ നി ളുെട 
വാഹനം െക ിവലിkാൻ, “eമർജൻസി 
സർവീസ്” വിഭാഗtിൽ പരാമർശിcി ുll 
“േടാവിം ്” നിർേdശ ൾ പിnുടരുക. 

aസിs് ്രഗിപ് 

77PM501

aസിs് ്രഗിpുകൾ (1) വാഹനtിെല 
ൈ്രഡവർഭാഗtും യാ്രതkാരുെട 
ഭാഗtുമു ്. ൈ്രഡവർk്/യാ്രതkാരന് 
വാഹനtിേലk് aനായാസം കയറുവാനും 
iറ ുവാനും uേdശിcുllതാണ് aസിs് 
്രഗിpുകൾ. 

(1)

uദാഹരണം
aപായ സൂചന

േറാഡിേലാ ൈഹേവയിേലാ മെ ാരു വാഹനം 
െക ിവലിkാൻ aെലല് ിൽ നി ളുെട 
വാഹനെt െക ിവലിkാൻ െ്രഫയിം ഹുk് 
uപേയാഗിkരുത്. 
aടിയnിര സാഹചരയ് ളിൽ 
uപേയാഗിkുnതിനുേവ ി മാ്രതം 
രൂപകൽപന െചയ്തി ുllവയാണ് (hook) 
ഹുk് (1). uദാഹരണtിന്, നി ളുെട 
വാഹനേമാ aെലല് ിൽ മെ ാരു വാഹനേമാ 
ആഴമുll െചളിയിൽ aെലല് ിൽ മ ിൽ 
കുടു ുnു.

േനാ ീസ്
നി ൾ െ്രഫയിം (hook) ഹുk് (1) 
uപേയാഗിkുേmാൾ, ഹുkിന് വയ്kമായ 
ആഘാതം u ാകുn വിധtിൽ ൈ്രഡവ് 
െചyരുത്. itരtിലുll ്രപവർtന ൾ 
ഹുkിേനാ വാഹേനാപരിതലtിേനാ 
േകടുപാട് u ാkിേയkാം.
 
വാഹന േവഗത െപെ n് വർdിpിkരുത്.

(1) uദാഹരണം
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വാഹനം േലാഡ് െചyൽ
നിർdി  ഭാരം വഹിkാനുll േശഷികൾk് 
aനുസൃതമായാണ് നി ളുെട വാഹനം 
രൂപകൽപന െചയ്തി ുllത്. ഭാരം 
വഹിkാനുll നി ളുെട വാഹനtിന്െറ 
േശഷി സൂചിpിkെpടുnത് േ്രഗാസ് 
െവഹിkിൾ െവയി ് േറ ിം ് 
(ജി.വി.ഡb ു.ആര്), െപർമിസിബ്ൾ മാക്സിമം 
ആക്സിൽ െവയി ് (പി.e.ഡb ു), മുmിലും 
പുറകിലും) enി െനയാണ്. 
“സ്െപസിഫിേkഷൻസ്” വിഭാഗtിൽ 
ജി.വി.ഡb ു.ആര് uം പി.e.ഡb ു uം 
(മുmിലും പുറകിലും) പ ികയാkിയി ു ്. 

ജി.വി.ഡb ു.ആര് – പൂർ മായും േലാഡ് 
െചയ്ത വാഹനtിന് aനുവദനീയമായ 
പരമാവധി െമാt ഭാരം (aതിൽ ull 
ആളുകൾ, സാമ്രഗികൾ, കാർേഗാ കൂടാെത oരു 
െ്രടയിലർ െക ിവലിkുകയാെണ ിൽ െ്രടയിലർ 
േനാസിന്െറ ഭാരം enിവ uൾെpെട). 
പി.e.ഡb ു – (മുmിലും പുറകിലും) oെരാ  
ആക്സിലിൽ aനുവദനീയമായ പരമാവധി 
ഭാരം.

േലാഡ് െചയ്ത വാഹനtിന്െറ യഥാർt 
ഭാരവും മുmിെലയും പുറകിെലയും 
ആക്സിലുകളിൽ െചലുtെpടുn യഥാർt 
ഭാരവും നി യിkുnത് വാഹനtിന്െറ 
ഭാരം നിർ യിcുെകാ ാണ്. ഈ ഭാര ൾ 
ജി.വി.ഡb ു.ആര്, പി.e.ഡb ു (മുmിലും 
പുറകിലും) enിവയുമായി otുേനാkുക. 
െമാtം വാഹനtിന്െറ ഭാരം aെലല് ിൽ 
ഏെത ിലും ആക്സിലിൽ െചലുtെpടുn 
ഭാരം ഈ നിരkുകേളkാൾ 
കൂടുതലാെണ ിൽ, aധികഭാരം നീkംെചയ്ത് 
aനുവദനീയമായ േലാഡ് േശഷി uറpാkണം.

െ്രടയിലർ െക ിവലിkൽ
oരു ൈ്രഡവർ, oരു യാ്രതkാരൻ, oരു 
നി ിത aളവിൽ കാർേഗാ enിവ 
വഹിkാനാണ് ്രപാഥമികമായി നി ളുെട 
വാഹനം രൂപകൽപന െചയ്തിരിkുnത്, 
aലല്ാെത oരു െ്രടയിലർ െക ിവലിkാനലല്. oരു 
െ്രടയിലർ െക ിവലിkുnതിന് നി ളുെട 
വാഹനം uപേയാഗിkുവാൻ മാരുതി 
സുസുkി നി േളാട് ശുപാർശ െചyുnിലല്. 
oരു െ്രടയിലർ െക ിവലിkുnത് 
വാഹനtിന്െറ ൈകകാരയ്ം, ഈട്, സൂk്മത 
enിവെയ ്രപതികൂലമായി ബാധിkും. 

aപായ സൂചന
നി ളുെട വാഹനം ഓവർേലാഡ് െചyരുത്. 
വാഹനtിന്െറ െമാt ഭാരം 
(വാഹനtിന്െറ ഭാര ളുെട തുക, aതിെല 
ആെക ആളുകൾ, സാമ്രഗികൾ, കാർേഗാ 
കൂടാെത oരു െ്രടയിലർ 
െക ിവലിkുകയാെണ ിൽ െ്രടയിലർ 
േനാസിന്െറ ഭാരം enിവ uൾെpെട) േ്രഗാസ് 
െവഹിkിൾ െവയി ് േറ ിം ിേനkാൾ 
(ജി.വി.ഡb ു.ആര്) aധികമാകരുത്. 
iതിനുപുറെമ, മുmിെലേയാ പുറകിെലേയാ 
ഏെത ിലും oരു ആക്സിലിൽ െപർമിസിബ്ൾ 
മാക്സിമം ആക്സിൽ െവയി ിേനkാൾ 
(പി.e.ഡb ു) കൂടൂതൽ ഭാരം 
വരtkവിധം oരിയ്kലും േലാഡ് 
െചyരുത്. 

aപായ സൂചന
കാർേഗാ നിരpായി േലാഡ് െചyണം. 
വാഹനം െപെ n് നീ ുേmാൾ 
ചലിkാtവിധം കാർേഗാ സുരkിതമാkി, 
വയ്kിപരമായി പരിk് സംഭവിkുnത് 
aെലല് ിൽ വാഹനtിന് തകരാറ് 
സംഭവിkുnത് oഴിവാkുക. ഭാരംകൂടിയ 
സാധന ൾ തറയിൽ െവc് കാർേഗാ 
ഏരിയയിേലk് പരമാവധി നീkുക. 
സീ ുകളുെട പിൻഭാഗെt ucിേയkാൾ 
uയരtിൽ കാർേഗാ കൂmാരം കൂ രുത്. 
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െമയിnനൻസ് സമയ്രകമം
താ ളുെട വാഹനtിന് പതിവ് െമയിnനൻസ് 
പണികൾ െചേy  സമയം eേpാൾ 
ആെണn് താെഴ െകാടുkുn പ ികയിൽ 
കാണാം. പരിേശാധനകൾ, ്രകമീകരണ ൾ, 
ലയ്ൂ്രബിേkഷൻ, മ ു സർവീസുകൾ enിവ 
െചേy  സമയം കിേലാ മീ ർ കണkിലും 
മാസ കണkിലും കാണിkും. 

aപായ സൂചന

വാഹനtിേnൽ േജാലി െചyുേmാൾ 
aപകടം മൂലം പരിk് പ ാതിരിkാൻ 
വളെര ്രശdിkുക. താ ൾ ്രപേതയ്കം 
്രശdിേk  ചില മുൻ കരുതലുകൾ താെഴ 
പറയുnു.
• ഗാേരജ് aെലല് ിൽ aട  sല ളിൽ 

e ിൻ ്രപവർtിcു െകാ ് നിൽkാൻ 
aനുവദിkരുത്.

• e ിൻ ്രപവർtിcു 
െകാ ിരിkുേmാൾ ൈകകൾ, വസ്്രത ൾ, 
ടൂളുകൾ, മ ു വസ്തുkൾ enിവ ഫാൻ, 
ൈ്രഡവ് െബൽ ്  enിവയ്k് aടുt് 
വരാെത സൂkിkുക. ഫാൻ ചലിkുnിലല് 
e ിൽ േപാലും aത് മുnറിയിpിലല്ാെത 
തനിെയ കറ ി തുട ാൻ സാdയ്തയു ് .

(തുടരും..)

uദാഹരണം aപായ സൂചന

(തുടരും)
• e ിൻ ്രപവർtിpിcു െകാ ുll 

സർവീസ് പണി െചേy  ആവശയ്ം വnാൽ 
പാർkിംഗ് േ്രബk് പൂർ മായി െസ ് 
െചയ്തു, ്രടാൻസ്മിഷൻ നയ്ൂ്രടൽ ആkി 
en് uറpാkുക.

• e ിൻ sാർ ് െചyുേmാേഴാ e ിൻ 
്രപവർtിc് െകാ ിരിkുേmാേഴാ 
igീഷൻ വയർ, മ ു igീഷൻസിsം 
പാർ ുകൾ enിവ െതാടരുത്. iലക്്രടിക് 
േഷാk് aടിkാൻ സാdയ്തയു ്.

• ചൂടായ e ിൻ, eക്േസാs് 
മാനിേഫാൾഡും ൈപpും, മ ർ, 
േറഡിേയ ർ, വാ ർ േഹാസ് enിവ 
െതാടാതിരിkാൻ ്രശdിkുക.

• inനം, ബാ റി enിവയ്k് aരികിൽ 
പുകവലി, തീെpാരി, ജവ്ാല enിവ വരാൻ 
aനുവദിkരുത്. ജവ്ലന േശഷിയുll 
വാതക ൾ u ്.

• വാഹനtിൽ ull േപാർ ബിൾ ജാk് 
െകാ ് മാ്രതം സേpാർ ് െചയ്തിരിkുn 
വാഹനtിന് aടിയിൽ േപാകരുത്.

• ബാ റി േപാസി ീവ്,െനഗ ീവ് 
െടർമിനലുകൾ തmിൽ യാദൃചികമായി 
േഷാർ ് സർകയ്ൂ ് ആവാതിരിkാൻ 
്രശdിkുക.

• uപേയാഗിc ഓയിൽ, കൂളn് മുതലായ 
ൂയിഡുകൾ കു ികൾkും വളർtു 

മൃഗ ൾkും etാt വിധം 
സൂkിkുക. uപേയാഗിc ൂയിഡുകൾ 
ശരിയായ രീതിയിൽ കളയുക. തറയിേലാ 
aഴുkു ചാലിേലാ oഴുkരുത്.

aപായ സൂചന

താ ളുെട വാഹനtിെn െമയിnനൻസ് 
പണികൾ aംഗീകൃത മാരുതി സുസുkി 
വർk് േഷാpിൽ തെn െചyിkണം en് 
മാരുതി സുസുkി ശുപാർശ െചyുnു. 

േനാ ീസ്
താ ളുെട വാഹനtിൽ പാർ ് മാേ  
ആവശയ്ം വnാൽ, യഥാർt മാരുതി 
പാർ ുകൾ aെലല് ിൽ തtുലയ്മായവ 
uപേയാഗിkാൻ ശുപാർശ െചyുnു.
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കാലാനുസൃത െമയിnനൻസ് 
സമയ്രകമം
“A” : aഡ്ജs് െചyുക
“C”: kീൻ െചyുക
“R”: മാ ി പുതിയത് ഘടിpിkുക aെലല് ിൽ 

മാ ുക 
“I”: ആവശയ്ാനുസരണം പരിേശാധിkുക, kീൻ 

െചyുക, ലയ്ൂ്രബിേk ് െചyുക, മാ ി 
പുതിയത് ഘടിpിkുക

“L”: ലയ്ൂ്രബിേk ് െചyുക 
“T”: നിർdി  േടാർkിൽ ൈട ് െചyുക
“O”: െറാേ ് 

കുറിp്:
ഈ പ ികയിൽ 90,000 കി.മീ ർ വെര ull 
സർവീസ് സമയ ്രകമം uൾെkാllിcിരിkുnു. 
90,000 കി.മീ റിന് േശഷം aെത രീതിയിൽ 
ull സർവീസ് aെത iടേവളകളിൽ െചyുക.
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iടേവള: ഈ iടേവള ഓേഡാ മീ ർ റീഡിംഗ് aെലല് ിൽ മാസം, 
ഏത് ആദയ്ം വരുnു en് േനാkി തീരുമാനിkണം. 

െസൗജനയ് പരിേശാധന നി ിത തുകയ്k് കാലാനുസൃത 

കി.മീ. (X1000) 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90

മാസ ൾ 2 4 8 12 16 20 24 28 32 36

e ിൻ 

1-1. വാ ർ പm് ൈ്രഡവ്, ആൾ ർേന ർ (െടൻഷൻ, േതയ്മാനം) – – – – l – – – R –
1-2. e ിൻ കൂളn് (െലവൽ, ലീk്) l l R l R l R l R l

1-3. e ിൻ ഓയിൽ, ഓയിൽ ഫിൽ ർ – R R R R R R R R R

1-4. കൂളിംഗ് സിsം േഹാസുകളും കണkനുകളും (ലീk്, േകടുപാടുകൾ) l l l l l l l l l l

1-5. e ിൻ സിലി ർ െഹഡ് കവർ േബാൾ ് (ലൂസ്, േകടുപാടുകൾ) – T T T T T T T T T

1-6. e ിൻ െമൗ ിംഗ്, മാനിേഫാൾഡ് ഫിക്സിംഗ് (ലൂസ്, േകടുപാടുകൾ) I I I I I I I I I I

1-7. വാൽവ് kിയറൻസ് – – – I – – I – – I

1-8. eക്േസാs് സിsം (ശbം, ലീk്, മ ു വിധtിൽ േകട്) l – l – l – I – l I

1-9. െപാsീവ് ്രകാ ് െവന്റിേലഷന്സിsം െപേ്രടാള് opം ൈബ-ഫയ്ൂവല് I – l – I – I – l –

1-10. eക്േസാs് ഗയ്ാസ് റീ സര്kുേലഷനവ്ാലവ്് – I R I R I R I R I

inനം 

2-1. igീഷനവ്യര് (േകട്, kയിkല്) െപേ്രടാള് opം ൈബ-ഫയ്ൂവല് – – I – I – I – I –

2-2. സ്പാര്k് pഗ് െപേ്രടാള് opം ൈബ-ഫയ്ൂവല് - I R I R -I R I R I

ഫയ്ൂവല്

3-1. eയർ kീനർ ഫിൽ ർ ഘടകം

ടാർ േറാഡ് ഓേരാnായി വൃtിയാkുക 5,000 KM. ഓേരാ തവണയും

 മാ ി eഴുതുക 40,000 KM.

kീണമുll aവs ഓേരാnായി വൃtിയാkുക 2,500 KM aെലല് ിൽ 
ആവശയ്മാണ്. ഓേരാ തവണയും മാ ി eഴുതുക 40,000 KM.

3-2. ഫയ്ൂവല്ടാ ് കാp്, ഫയ്ൂവൈലല്നുകള്, കണkനുകള്(ലീk്, േകടുപാടുകള്) I I l I l I l I l I

3-3. ഫയ്ൂവല്ഫില് ര്, വാ ര്െ്രഡയിനിംഗ് ഡീസല് l l R l R l R l R l

3-4. ഫയ്ൂവല്ഫിള് ര് (ലീk്) െപേ്രടാള് opം ൈബ-ഫയ്ൂവല് I I I I R I I I R I
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iടേവള: ഈ iടേവള ഓേഡാ മീ ർ റീഡിംഗ് aെലല് ിൽ മാസം, 
ഏത് ആദയ്ം വരുnു en് േനാkി തീരുമാനിkണം.

െസൗജനയ് പരിേശാധന നി ിത തുകയ്k് കാലാനുസൃത 
െമയിnനൻസ്

കി.മീ. (X1000) 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90

മാസ ൾ 2 4 8 12 16 20 24 28 32 36 

3-5. സി eന്ജി ഫയ്ൂവൈലല്ന്േജായിന്റ് (ഗയ്ാസ് ലീk്) ൈബ - ഫയ്ൂബല് I I I I I I I I I I

3-6. സി eന്ജി േലാ ്രപഷര്ഫിള് ര്കാര്ട്റിഡ്ജ്, O-റിംഗ് സഹിതം ൈബ - ഫയ്ൂബല് - - R - R - R - R -

3-7. സി eന്ജി സിലി രല്ീക് െടsി ും സര് ിഫിേkഷനും ൈബ - ഫയ്ൂബല് ഗവെ ന്റ് aംഗീകൃത ഏജന്സിയുെട ്രപാഥമിക െടsിംഗ് 

ഓേരാ മൂnു 3 വര്ഷം കൂടുേmാഴും

3-8. സി eന്ജി ഫിലല്ര്റിെസപ് kിള്O-റിംഗ് ൈബ - ഫയ്ൂബല് ഓേരാ 4 വര്ഷtിലും aെലല് ില്300,000 കി.

മീ റില്ഏതാേണാ ആദയ്ം aേpാള്മാ ുക.

kc്, ്രടാൻസ്മിഷൻ

4-1. kc് െപഡൽ (േp) I I I I I I I I I I

4-2. kc് sിpിംഗ് (iഴയ്kൽ aെലല് ിൽ aമിതമായ േകട്) I I I I I I I I I I

4-3. ഗിയർ ഷിഫ് ർ േകബിൾ I I I I I I I I I I

4-4. മാനുവൽ ്രടാൻസ്മിഷൻ ഓയിൽ (െലവൽ, േചാർc) 1,60,000 കി. മീ റിൽaെലല് ിൽ10 വർഷtിൽഏതാേണാ ആദയ്ം 

വരുnത് aേpാൾമാ ുക
I I I I I I I I I I

4-5. റിയര്ഡിഫറന്ഷയ്ല്ഓയില്(െലവല്, ലീk്) 80,000 കി. മീ റിൽaെലല് ിൽ4 വർഷtിൽഏതാേണാ ആദയ്ം

വരുnത് aേpാൾമാ ുക.

I I I I I I I I I I

4-6. െ്രപാpലല്ര്ഷാഫ് ് / യൂണിേവഴ്സല്േജായിന്റ് (ലൂസ്, േകടുപാടുകള്) I I I I I I I I I I

േ്രബk് 

5-1. േ്രബk് ൂയിഡ് (െലവൽ, ലീk്) I I R I R I R I R I

5-2. േ്രബk് െപഡൽ (െപഡൽ ്രഫ ് പാനൽ kിയറൻസ്) I I I I I I I I I I
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iടേവള: ഈ iടേവള ഓേഡാ മീ ർ റീഡിംഗ് aെലല് ിൽ മാസം, 
ഏത് ആദയ്ം വരുnു en് േനാkി തീരുമാനിkണം.

െസൗജനയ് പരിേശാധന നി ിത തുകയ്k് കാലാനുസൃത 
െമയിnനൻസ്

കി.മീ. (X1000) 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90

മാസ ൾ 2 4 8 12 16 20 24 28 32 36 

5-3. പാർkിംഗ് േ്രബk് ലിവറും േകബിളും (േp, േകടുപാടുകൾ) I I I I I I I I I I

5-4. േ്രബk് ഡിസ്ക്, പാഡ് (േതയ്മാനം) I I I I I I I I I I

5-5. േ്രബk് ്രഡം, ഷൂസ് (േതയ്മാനം) – I I I I I I I I I

5-6. മാsർ സിലി ർ, വീൽ സിലി ർ, കാലിpർ പിsൺ ( ൂയിഡ് ലീk്, േകട് വn സീൽ) I I I I I I I I I I

5-7. േ്രബk് േഹാസും ൈപpും (ലീk്, േകടുപാടുകൾ) I I I I I I I I I I

വീൽ 

6-1. ടയറുകൾ (eയർ ്രപഷർ, aസാധാരണ േതയ്മാനം, വിllൽ, െറാേ ഷൻ) I&O I&O I&O I&O I&O I&O I&O I&O I&O I&O

6-2. വീൽ (േകടുപാടുകൾ) I I I I I I I I I I

6-3. ്രഫ ്/റിയർ വീൽ െബയറിംഗ് (ലൂസ്, േകടുപാടുകൾ) I I I I I I I I I I

്രഫ ് / റിയർ സസ്െപൻഷൻ 

7-1. ്രഫ ് സസ്െപൻഷൻ ്രs ്, േഷാk് aബ്േസാർബർ (ഓയിൽ ലീk്, േകടുപാടുകൾ) I I I I I I I I I I

7-2. ്രഫ ് സസ്െപൻഷൻ ആം, നkിൾ സേpാർ ്, െടൻഷൻ േറാഡ് (ലൂസ്, േകടുപാടുകൾ) I I I I I I I I I I

7-3. റിയർ ലീഫ് സ്്രപിംഗ് (േകടുപാടുകൾ) I I I I I I I I I I

7-4. റിയർ േഷാk് aബ്േസാർബർ (ഓയിൽ ലീk്, േകടുപാടുകൾ) I I I I I I I I I I

7-5. eലല്ാ േബാൾ ും ന ും (ലൂസ്) T T T T T T T T T T

sിയറിംഗ്

8-1. sിയറിംഗ് വീൽ (േp, ലൂസ്) I I I I I I I I I I

8-2. sിയറിംഗ് േകാളം േറാഡ്, ആം (ലൂസ്, േകടുപാടുകൾ, േതയ്മാനം) I I I I I I I I I I
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iടേവള: ഈ iടേവള ഓേഡാ മീ ർ റീഡിംഗ് 
aെലല് ിൽ മാസം, ഏത് ആദയ്ം വരുnു en് േനാkി 
തീരുമാനിkണം.

െസൗജനയ് പരിേശാധന നി ിത തുകയ്k് കാലാനുസൃത 
െമയിnനൻസ്

കി.മീ. (X1000) 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90

മാസ ൾ 2 4 8 12 16 20 24 28 32 36

iലക്്രടിkൽ 

9-1. ബാ റി iലക്േ്രടാൈല ് (െലവൽ, ലീk്) ബാ റി േവാൾേ ജ് I I I I I I I I I I

9-2. വയറിംഗ് ഹാർനs് കണkൻ (ലൂസ്, േകടുപാടുകൾ) I I I I I I I I I I

9-3. ൈല ിംഗ് സിsം (്രപവർtനം, കറകൾ, േകടുപാടുകള്) I I I I I I I I I I

9-4. ൈവpർ (്രപവർtനം, കറ, നാശന ം) I I I I I I I I I I

9-5. േഹാൺ (്രപവർtനം) I I I I I I I I I I

9-6. ആക്സസറി േസാk ് (്രപവർtനം) I I I I I I I I I I

ശരീരം

10-1. eലല്ാ ചാsി േബാൾ ും ന ും (ൈട ് െചyുക) I T T T T T T T T T

10-2. eലല്ാ ലാc്, ഹിൻജ്, േലാk് (്രപവർtനം) I&L  I&L I&L I&L  I&L I&L I&L I&L  I&L  I&L

10-3. കാർേഗാ െബഡ് (പരിേശാധിkുക) I  I I I  I I I I  I  I

േറാഡ് െടs്  

11-1. േ്രബk്, ഗിയർ ഷിഫ് ് , സ്പീേഡാ മീ ർ ്രപവർtനം I I I I I I I I I I

11-2. േബാഡി, ചാsി ശbം I I I I I I I I I I
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കsമർ െചേy  പരിേശാധനാ, െമയിnനൻസ് ്രപവൃtികള്  
താെഴ െകാടുtിരിkുn പ ികയിൽ താ ൾk് െചyാൻ കഴിയുn പരിേശാധനാ, െമയിnനൻസ് ്രപവൃtികൾ കാണാം. 
താ ൾ പരിേശാധന, ്രഗീസിംഗ്, ലയ്ൂ്രബിേkഷൻ, മ ു സർവീസുകൾ െചേy  ആവൃtി സമയം ഈ പ ികയിൽ കാണാം.

ആവൃtി ്രക.നം. ്രപവർtനം സൂചന 

ദിവേസന 1 ടയറുകൾ eയർ ്രപഷർ, aസാധാരണ േതയ്മാനം, വിllൽ, േകടുപാടുകൾ പരിേശാധിkുക 
(സ്െപയർ വീൽ uൾെpെട).

േപജ് നം. 7 – 21 

ആഴ്ച േതാറും 

2 e ിൻ ഓയിൽ െലവൽ പരിേശാധിkുക. ആവശയ്െമ ിൽ മാരുതി സുസുkി ജനുവിൻ ഡീസൽ 
ഓയിൽ േടാപ് ap് െചyുക.

േപജ് നം. 7 – 9

3 കൂളn് റിസർേവായറിൽ കൂളn് െലവൽ പരിേശാധിkുക. ആവശയ്െമ ിൽ മാരുതി സുസുkി 
ജനുവിൻ കൂളn്, ഡിsിൽഡ് വാ ർ enിവ 30/70 aനുപാതtിൽ േചർt മി്രശിതം േടാപ് 
ap് െചyുക.

േപജ് നം.
7 – 13

4 ്രടാൻസ്മിഷൻ ഓയിൽ, ഡിഫറൻഷയ്ൽ ഓയിൽ െലവൽ enിവ പരിേശാധിkുക േപജ് നം. 7 – 13
5 േ്രബk് ൂയിഡ് റിസർേവായറിൽ േ്രബk് ൂയിഡ് െലവൽ പരിേശാധിkുക. ആവശയ്െമ ിൽ 

മാരുതി സുസുkി ജനുവിൻ േ്രബk് ൂയിഡ് േടാപ് ap് െചyുക.
േപജ് നം. 7 – 18

6 iവയ്kായി വാഹനം പരിേശാധിkുക 
• e ിൻ ഓയിൽ ലീk് 
• കൂളn് ലീk് 
• േ്രബk് ൂയിഡ് ലീk് 
• ്രഫ ് സസ്െപൻഷൻ ്രs ് ലീk്
• റിയർ േഷാk് aബ്േസാർബർ ലീk് 
• ്രടാൻസ്മിഷൻ ഓ
• ്രടാൻസ്മിഷൻ ഓയിൽലീക്, ഡിഫറൻഷയ്ൽ ഓയിൽ ലീk്

പരിേശാധനയും 
െമയിnനൻസും 
െസkൻ 

7 ബാ റി iലക്േ്രടാൈല ് െലവൽ, െടർമിനൽ, ്രബാk ് enിവ പരിേശാധിkുക. േപജ് നം. 7 - 23
8 വീൽ െമൗ ിംഗ് ന ് പരിേശാധിkുക. ആവശയ്െമ ിൽ ൈട ് െചyുക. േപജ് നം. 8 - 5
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മാസം േതാറും 

9 ൈ്രഡവ് െബൽ ്  േകട്, ്രദവിkൽ enിവയ്kായി പരിേശാധിkുക. േപജ് നം. 7 - 8
10 eയർ ഫിൽ ർ eലിെമn് kീൻ െചyുക. േപജ് നം. 7 - 14
11 eലല്ാ ലാc്, ഹിൻജ്, േലാk് enിവ മൾ ി പർപസ് ്രഗീസ് െകാ ് ്രഗീസ് െചyുക. േപജ് നം. 7 - 5
12 ്രഗീസ് ഗൺ uപേയാഗിc് െ്രപാpലല്ർ ഷാഫ് ് യൂണിേവർസൽ േജായിn് ്രഗീസ് െചyുക. േപജ് നം. 7 - 20
13 ഫയ്ൂവൽ ഫിൽ ർ െ്രഡയിൻ സ്്രകൂ ലൂസ് െചയ്ത് െവllവും aടി ു കൂടിയ aവശി ളും 

െ്രഡയിൻ െചyുക.
േപജ് നം. 7 - 18

ആവശയ്ം 
u ാകുn 
മുറയ്k് 

14 kc് െപഡൽ േp പരിേശാധിkുക. േപജ് നം. 7 - 17
15 e ിൻ ്രപവർtിkുേmാൾ േ്രബk് ്രപേയാഗിc് േ്രബk് െപഡലിൽ നിn് േ ാർ പാനലിേലk് 

ull aകലം പരിേശാധിkുക. 
േപജ് നം. 7 - 19

16 പാർkിംഗ് േ്രബk് ശരിയായ ്രകമീകരണtിനായി പരിേശാധിkുക. േപജ് നം. 7 - 20

* വാഹനം oരു വശേtk് വലിkുകേയാ സ്പീഡ് കൂടുേmാൾ ൈവേ്രബഷൻ u ാവുകേയാ െചയ്താൽ വീൽ aൈലൻെമn്, വീൽ 
ബാലൻസിംഗ് പരിേശാധിkുക/ ്രകമീകരിkുക.
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ൈ്രഡവ് െബൽ ് 

ൈ്രഡവ് െബല് ് െടന്ഷന്ശരിയാെണn് 
uറpാkുക. െബല് ് വളെര aധികം ലൂസ് 
ആയാല്, aപരയ്ാപ്തമായ ബാ റി ചാര്ജിംഗ്, 
e ിന്aമിതമായി ചൂടാവല്, aമിതമായ 
െബല് ് േതയ്മാനം enിവ സംഭവിkാം. 
പുllികള്k് iടയില്തുലയ് aകലtിലായി 
െബല് ് വിരല്െകാ ് aമര്tിയാല്aവിെട 
െബല് ് േകടിലല് en് uറpാkാനായി 
പരിേശാധിkണം. 
െബല് ് മാ ുകേയാ ്രകമീകരിkുകേയാ 
െചyണെമ ില്aത് aംഗീകൃത മാരുതി 
സുസുkി കേമര്ഷയ്ലവ്ര്k് 
േഷാpില്െചyിkുക.

(െപേ്രടാള് opം ൈബ-ഫയ്ൂവല്
e ിേnാഡലുകള്k്)

77PM07001

(ഡീസൽ e ിൻ േമാഡലുകൾk്)
ൈ്രഡവ് െബൽ ്  െടൻഷൻ ഓേ ാമാ ിക് ആയി 
aഡ്ജs് ആവും.

െബൽ ുകൾ േകടായി ിലല് en് പരിേശാധിc് 
uറpാkുക.

െബൽ ്  മാ ുകേയാ aഡ്ജs് െചyുകേയാ 
ആവശയ്മാെണ ിൽ aത് മാരുതി സുസുkി 
കേമർഷയ്ൽ ഡീലർ sാപനtിൽ െചyിkുക.

e ിൻ ഓയിലും ഫിൽ റും
വയ്kമാkിയ e
(െപേ്രടാള് opം ൈബ-ഫയ്ൂവല് 
e ിേnാഡലുകള്k്)

77PM07002

1) utമമായത് 

നി ള്uപേയാഗിയ്kുn e ിന്ഓയില് 
SG+, SH, SJ, SL, SM , SN ഗുണ നിലവാര 
വിഭാഗtില്െpടുnതാണ് enു uറpാkുക. 
േമല്കാണിc ചാര് ് ്രപകാരം uചിതമായ 
ഓയിലവ്ിസ്േകാസി ി െതരെ ടുkുക. SAE 
5W-30 ഓയില്uപേയാഗിkണെമn് 
ഞ ള്ശകതമായ് ശുപാര്ശ െചyുnു. 

aപായ സൂചന

e ിൻ ്രപവർtിkുേmാൾ ൈകകൾ, മുടി, 
വസ്്രത ൾ, ടൂൾസ് മുതലായവ ചലിkുn 
ഫാൻ, ൈ്രഡവ് െബൽ ്  enിവയ്k് aടുt് 
വരാെത സൂkിkുക.

DEF: 5.0 – 7.0 mm  
(0.20 – 0.28 in.)

GE

: 100 N (10 kg, 22 Ibs) aമർtുക
GE: െജനേരടര്
DEF: ഡിെ ക്ശന്

uദാഹരണം

(1)

uദാഹരണം
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(ഡീസൽ e ിൻ േമാഡലുകൾk്)

76MH024

(1) താൽപരയ്െpടുnത്

താ ൾ uപേയാഗിkുn 5W-30 e ിൻ 
ഓയിൽ ACEA A5/B5 ഗുണ നിലവാര 
വിഭാഗtിൽ വരുnത് ആെണn് uറpാkുക. 
േമൽ കാണിc ചാർ ് ്രപകാരം uചിതമായ 
ഓയിൽ വിസ്േകാസി ി uപേയാഗിkുക.

ഓയിൽ െലവൽ പരിേശാധന
(െപേ്രടാള് opം ൈബ-ഫയ്ൂവല് 
e ിേnാഡലുകള്k്) 

77PM07023

(ഡീസൽ e ിൻ േമാഡലുകൾk്) 

77PH036

(1) e ിൻ ഓയിൽ ഡിp് sിk്

താ ളുെട വാഹനtിെn e ിന് ശരിയായ 
ലയ്ൂ്രബിേkഷൻ ലഭിkുവാൻ e ിൻ ഓയിൽ 
eേpാഴും ശരിയായ െലവലിൽ 
u ായിരിkുക enത് വളെര ്രപധാനമാണ്. 
വാഹനം നിരpായ sലt് നിർtി ഓയിൽ 
െലവൽ പരിേശാധിkുക. വാഹനം ചരി  
sലt് നിnാൽ ഓയിൽ െലവൽ 
കാണിkുnത് െത ായി േപാേയkാം. 
onുകിൽ e ിൻ sാർ ് െചyുnതിന് 
മുൻപ് aെലല് ിൽ e ിൻ നിർtി 5 മിനി ് 
കഴി ് ഓയിൽ െലവൽ പരിേശാധിkുക.

eളുptിൽ തിരിcറിയാനായി e ിൻ 
ഓയിൽ ഡിp് sിkിെn ഹാൻഡിൽ മ  
നിറtിൽ ആണുllത്. 

52D084

ഡിp് sിk് പുറേtk് വലിെcടുkുക. 
വൃtിയുll തുണി െകാ ് തുടയ്kുക. ഡിp് 
sിk് e ിന് ullിേലk് മുഴുവനായി 
iൻസർ ് െചyുക. വീ ും പുറെtടുkുക. 
sിkിൽ കാണുn ഓയിൽ apർ, േലാവർ 
aടയാള ൾk് iടയിൽ ആവണം. ഓയിൽ 
െലവൽ കാണിkുnത് േലാവർ പരിധിk് 

(1)

-30
-22 -4 14 32 50 68 86 104

-20 -10 10 20 30 400

5W-30

uദാഹരണം
(1)

uദാഹരണം

(1)
uദാഹരണം

uദാഹരണം apർ
േലാവർ
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aടുt് ആെണ ിൽ ആവശയ്tിനു ഓയിൽ 
േചർt് apർ പരിധി etിkുക. 

വീ ും നിറയ്kൽ  
(െപേ്രടാള് opം ൈബ-ഫയ്ൂവല് 
e ിേnാഡലുകള്k്)

77PM07024

(ഡീസൽ e ിൻ േമാഡലുകൾk്) 

77PH037

ഓയിൽ ഫിലല്ർ കാp് നീkം െചyുക. ഡിp് 
sിkിെല apർ ലിമി ് aടയാളം വെര 
ഓയിൽ etുnത് വെര ഫിലല്ർ ദവ്ാരം വഴി 
ഓയിൽ നിറയ്kുക. aമിതമായി 
നിറയ്kാതിരിkാൻ ്രശdിkുക. aമിതമായി 
ഓയിൽ u ാവുnത് ഓയിൽ കുറവ് 
ആകുnതു േപാെല തെn േദാഷകരമാണ്. 
നിറcു കഴി ാൽ, e ിൻ sാർ ് െചയ്ത് 
aൽപ സമയം ഐഡിൽ െചyാൻ വിടുക. 
e ിൻ നിർtുക. 5 മിനി ് കാt േശഷം 
വീ ും ഓയിൽ െലവൽ പരിേശാധിkുക.

e ിൻ ഓയിലും ഫിൽ റും മാ ൽ 
e ിൻ ചൂടായിരിkുn സമയt് തെn 
e ിൻ ഓയിൽ െ്രഡയിൻ െചyുക.
1) ഓയിൽ ഫിലല്ർ കാp് നീkം െചyുക.
2) െ്രഡയിൻ pgിന് താെഴ oരു െ്രഡയിൻ 

പാൻ െവkുക.
3) െറ ് uപേയാഗിc് െ്രഡയിൻ pഗ് 

aഴിkുക. e ിൻ ഓയിൽ െ്രഡയിൻ 
െചyുക.

(െപേ്രടാള് opം ൈബ-ഫയ്ൂവല് 
e ിേnാഡലുകള്k്)

77PM07007

േനാ ീസ്
ഓയിൽ െലവൽ പതിവായി െചk് െചyാൻ 
വി ു േപായാൽ e ിൻ ഓയിൽ ആവശയ്മായ 
aളവിൽ iലല്ാt കാരണtാൽ e ിന് 
ഗുരുതരമായ േകട് സംഭവിkാൻ iടയു ്.

േനാ ീസ്
പരമാവധി പരിധിk് മുകളിൽ ഓയിൽ േടാപ് 
ap് െചyരുത്. aമിതമായ ഓയിൽ മൂലം 
ഗുരുതരമായ e ിൻ ്രപശ്ന ൾ u ാകും.

uദാഹരണം

uദാഹരണം
മുnറിയിp്

െ്രഡയിൻ pഗ് ലൂസ് െചyുേmാൾ നി ളുെട 
ൈക െപാllാവുn a്രത ചൂട് u ാവും. 
െ്രഡയിൻ pഗ് ൈക െകാ ് െതാടാവുn 
നിലയിേലk് തണുt് വരുnത് വെര കാtു 
നിൽkുക.

uദാഹരണം

(1)
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(ഡീസൽ e ിൻ േമാഡലുകൾk്) 

77PH038

െ്രഡയിൻ pഗ് ൈട ് െചyാനുll േടാർk് 
(1):
50 നയ്ൂ ൺമീ ർ (5.1 കിേലാ്രഗാം േഫാഴ്സ്-
മീ ർ, 36.9 പൗ ്-ഫൂ ്)

4) െ്രഡയിൻ pഗ്, ഗാസ്ക ് enിവ തിരിെക 
ഘടിpിkുക. െറ ് uപേയാഗിc് pഗ് 
നിർdി  േടാർkിൽ ൈട ് െചyുക.

ഓയിൽ ഫിൽ ർ മാ ി പുതിയത് ഘടിpിkുക. 
1) ഓയിൽ ഫിൽ ർ െറ ് uപേയാഗിc് 

ഓയിൽ ഫിൽ ർ വിപരീത ഘടികാര 
ദിശയിൽ തിരിc് നീkം െചyുക.

2) വൃtിയുll തുണി െകാ ് e ിനിൽ 
പുതിയ ഫിൽ ർ iരിേk  sലെt 
െമൗ ിംഗ് ്രപതലം തുടയ്kുക.

3) പുതിയ ഓയിൽ ഫിൽ ർ റbർ ഗാസ്ക ിന് 
ചു ും aൽപം e ിൻ ഓയിൽ പുര ുക.

4) ഫിൽ ർ ഗാസ്ക ് െമൗ ിംഗ് ്രപതലtിൽ 
സ്പർശിkുnത് വെര ഫിൽ ർ ൈക 
െകാ ് തിരിc് ഘടിpിkുക.

77PH017

(1) ലൂസ് െചyുക
(2) ൈട ് െചyുക

(1)

uദാഹരണം

aപായ സൂചന

പുതിയേതാ uപേയാഗിcേതാ ആയ ഓയിൽ 
aപായകരമാണ്. കു ികേളാ വളർtു 
ജീവികേളാ പുതിയേതാ uപേയാഗിcേതാ 
ആയ ഓയിൽ കുടിcാൽ േദാഷകരമാണ്. 
പുതിയേതാ uപേയാഗിcേതാ ആയ ഓയിൽ, 
ഓയിൽ ഫിൽ ർ enിവ കു ികളിൽ നിnും 
വളർtു ജീവികളിൽ നിnും aകെല 
സൂkിkുക.
uപേയാഗിc e ിൻ ഓയിലുമായി 
ആവർtിc്, ദീർഘ സമയം സmർkം 
വരുnത് ചർm കാൻസറിന് കാരണമാകും.
uപേയാഗിc e ിൻ ഓയിലുമായി aൽപ 
സമയം സmർkം വരുnത് ചർmtിൽ 
െചാറിcിൽ u ാkും.
uപേയാഗിc e ിൻ ഓയിലുമായി 
സmർkം വരുnത് കുറയ്kാൻ. ഓയിൽ 
മാ ുേmാൾ, നീ  ൈകയുll ഷർ ്, ഈർpം 
്രപതിേരാധിkുn െgൗസ് (ഡിഷ് വാഷിംഗ് 
െgൗസ് േപാലുllവ) ധരിkുക. ചർmtിൽ 
ഓയിൽ ആയാൽ േസാpും െവllവും െകാ ് 
നലല് വ ം കഴുകുക. 
തുണികളിൽ ഓയിൽ ആയാൽ aവ aലkുക. 
uപേയാഗിc ഓയിൽ, ഓയിൽ ഫിൽ ർ 
enിവ റീ ൈസkിൾ െചyുക aെലല് ിൽ 
നശിpിc് കളയുക.

(2)(1)

uദാഹരണം
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ൈട ് െചyൽ (ഫിൽ ർ മുകൾ വശt് 
നിnുll കാഴ്ച)

54G093

(1) ഓയിൽ ഫിൽ ർ 
(2) 3/4 േടൺ

5) ഓയിൽ ഫിൽ ർ െറ ് uപേയാഗിc് 
ഫില് vർ െമൗ ിംഗ് ്രപതലtിൽ 
സ്പർശിkുn sാനt് നിn് നി ിത 
enതിലുll േടൺ (aെലല് ിൽ നി ിത 
േടാർk്) etും വെര ൈട ് െചyുക.

ഓയിൽ ഫിൽ ർ ൈട ് െചyാനുll േടാർk്   
3/4 േടൺ aെലല് ിൽ 
14 നയ്ൂ ൺമീ ർ (1.4 കിേലാ്രഗാം േഫാഴ്സ്-
മീ ർ, 10.3 പൗ ്-ഫൂ ്)

ഓയിൽ നിറc േശഷം ലീk് പരിേശാധിkുക 
1) ഫിലല്ർ ദവ്ാരം വഴി ഓയിൽ നിറc് ഫിലല്ർ കാp് 

ഘടിpിkുക. 
ഓയിൽ േശഷി ഏകേദശം aറിയാൻ 
“സ്െപസിഫിേkഷൻസ്” െസkനിൽ “കpാസി ി” 
en ഐ ം േനാkുക.

2) e ിൻ sാർ ് െചyുക. ഓയിൽ ഫിൽ ർ, 
െ്രഡയിൻ pഗ് enിവയിൽ ലീk് uേ ാ en് 
്രശdാപൂർvം േനാkുക. കുറ ത് 5 മിനി ് 
േനരം e ിൻ വിവിധ സ്പീഡിൽ 
്രപവർtിpിkുക.

3) e ിൻ നിർtി 5 മിനി ് കാtു നിൽkുക. 
വീ ും ഓയിൽ െലവൽ പരിേശാധിkുക. 
ആവശയ്െമ ിൽ കൂടുതൽ ഓയിൽ oഴിkുക. 
വീ ും ലീk് പരിേശാധിkുക.

e ിൻ കൂളn് 
കൂളn് െതരെ ടുkൽ 
താ ളുെട e ിനിൽ നിn് മികc ്രപകടനവും 
ദീർഘ കാല ഈടു നിൽpും ലഭിkാൻ മാരുതി 
ജനുവിൻ കൂളn് aെലല് ിൽ തtുലയ്മായത് 
uപേയാഗിkുക.
ഈ ൈടപ് കൂളn് ആണ് വാഹനtിന് 
ഏ വും നലല്ത് കാരണം aത്:
• ശരിയായ e ിൻ െടംപേറcർ 

നിലനിർtാൻ സഹായിkുnു.
• തണുt് uറ ു േപാകുnതിൽ നിnും 

തിളcു േപാകുnതിൽ നിnും ശരിയായ 
സംരkണം നൽകുnു. 

• ്രദവിkൽ, തുരുm് enിവയിൽ നിn് 
ശരിയായ സംരkണം നൽകുnു.

ശരിയായ കൂളn് uപേയാഗിkാതിരുnാൽ 
e ിൻ കൂളിംഗ് സിsം േകടാവും. ശരിയായ 
കൂളn് െതരെ ടുkാൻ aംഗീകൃത മാരുതി 
സുസുkി കേമർഷയ്ൽ ഡീലർ സഹായിkും.

േനാ ീസ്
ഫിൽ ർ ശരിയായി ൈട ് െചyാൻ, ഫിൽ ർ 
ഗാസ്ക ് ആദയ്ം െമൗ ിംഗ് ്രപതലtിൽ 
സ്പർശിkുn sാനം കൃതയ്മായി 
തിരിcറിയുക ്രപധാനമാണ്.

uദാഹരണം

േനാ ീസ്
ഓയിൽ ലീk് oഴിവാkാൻ ഓയിൽ ഫിൽ ർ 
ൈട ് ആയി en് uറpാkുക. പെk 
aമിതമായി ൈട ് െചyരുത്.

േനാ ീസ്
• ഓയിൽ ഫിൽ ർ മാ ുേmാൾ മാരുതി ജനുവിൻ 

ഫിൽ ർ uപേയാഗിkാൻ ശുപാർശ െചyുn .ു 
വിപണിയിൽ ലഭിkുn മ  ുഫിൽ ർ 
ഘടിpിkുകയാെണ ിൽ, aത് തുലയ് നിലവാരം 
ullതാെണnും നിർmാതാവിെn നിർേdശ ൾ 
aനുസരിc് ullതാെണnും uറpാkുക.

• ഓയിൽ ഫിൽ ർ, െ്രഡയിൻ pഗ് enിവk് 
ചു ും ഓയിൽ ലീk ്ക ാൽ. െത ായി 
ഘടിpിc  ുaെലല് ിൽ ഗാസ്ക  ്േകടാണ് 
enർtം. ലീk ്ക ാൽ aെലല് ിൽ ഫിൽ ർ 
ഘടിpിcത് ശരിയായ വിധtിൽ aലല് en  ്
േതാnിയാൽ മാരുതി സുസുkി കേമർഷയ്ൽ 
ഡീലർ sാപനtിൽ വാഹനം 
പരിേശാധിpിkുക.
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കൂളn് െലവൽ പരിേശാധന 
കൂളn് െലവൽ റിസർേവായർ ടാ ിൽ 
പരിേശാധിkുക. േറഡിേയ റിൽ aലല്. 
e ിൻ തണുt് iരിkുേmാൾ കൂളn് 
െലവൽ “ഫുൾ”, “േലാ” aടയാള ൾk് 
iടയിൽ ആവണം. ആവശയ്െമ ിൽ ഹാൻഡ് 
ൈല ് uപേയാഗിkുക. 

കൂളn് േചർkൽ 

(െപേ്രടാള് opം ൈബ-ഫയ്ൂവല് 
e ിേnാഡലുകള്k്)

77PM07010

(ഡീസൽ e ിൻ േമാഡലുകൾk്) 

77PH039

കൂളn് െലവൽ “L” (േലാ) aടയാളtിന് താെഴ 
ആെണ ിൽ കൂടുതൽ കൂളn് േചർkണം.

േനാ ീസ്
കൂളിംഗ് സിsം േകടാവുnത് oഴിവാkാൻ :
• eേpാഴും etിലീൻ ൈgേkാൾ േബസ് 

േനാൺ സിലിേk ് ൈടപ് കൂളn് ശരിയായ 
ഗാഡതയിൽ ഡിsിൽഡ് വാ ർ െകാ ് 
േനർpിc് uപേയാഗിkുക.

• കൂളn് - ഡിsിൽഡ് വാ ർ aനുപാതം 30/70 
ആെണn് uറpാkുക. oരിkലും aത് 70/
30 iൽ കൂടുതൽ ആവരുത്. 70/30 കൂളn് - 
ഡിsിൽഡ് വാ ർ aനുപാതtിൽ കൂടുതൽ 
ഗാഡത ആയാൽ aമിതമായി ചൂടാവുn 
aവs u ാകും.

• േനരി ് കൂളn് uപേയാഗിkരുത്. സാധാരണ 
െവllം uപേയാഗിkരുത്.

• aധികമായി iൻഹിബി ർ, aഡി ീവ് 
enിവ uപേയാഗിkരുത്. aവ താ ളുെട 
കൂളിംഗ് സിsവുമായി െപാരുtെpടിലല്.

• വയ്തയ്സ്ത iനം േബസ് കൂളn് കലർtി 
uപേയാഗിkരുത്. a െന െചയ്താൽ 
േവഗtിൽ സീൽ േതയ്മാനം സംഭവിkും. 
കൂടാെത aമിതമായി ചൂടാകാനും e ിൻ 
േകടാകാനും iടയു ്.

aപായ സൂചന

e ിൻ കൂളn് കുടിkുകേയാ 
ശവ്സിkുകേയാ െചyുnത് േദാഷകരമാണ്. 
ആnി ്രഫീസ് aെലല് ിൽ കൂളn് ലായനി 
കുടിkരുത്. കുടിcാൽ,ശർdി വരുtാൻ 
്രശമിkരുത്. uടൻ തെn േപായിസൻ കേ്ര ാൾ 
െസnറിൽ േപാവുക aെലല് ിൽ േഡാക്ടെറ 
കാണുക. ധൂമം, ചൂടായ വാതകം enിവ 
ശവ്സിkുnത് oഴിവാkുക. ശവ്സിcാൽ ശുd 
വായു കി ുn sലേtk് മാ ുക. കൂളn് 
ക ിൽ ആയാൽ, െവllം െകാ ് ക ് 
കഴുകുക. ൈവദയ് സഹായം േതടുക. 
ൈകകാരയ്ം െചയ്ത േശഷം നnായി കഴുകുക. 
ലായനി മൃഗ ൾk് വിഷബാധ u ാkും. 
കു ികൾ, മൃഗ ൾ enിവയിൽ നിn് aക ി 
സൂkിkുക.

േനാ ീസ്
• uപേയാഗിkുn മി്രശിതtിൽ 30% 

ഗാഡതയിൽ ആnി ്രഫീസ് u ാവണം.
• താ ളുെട ്രപേദശെt ഏ വും കുറ  

anരീk െടംപേറcർ –35°െസന്റിേ്രഗഡ് 
(–31°ഫാരൻഹീ ്) aെലല് ിൽ aതിൽ കുറവ് 
ആണ് ്രപതീkിkുnത് e ിൽ ആnി ്രഫീസ് 
കെ യിനറിൽ ull നിർേdശ ൾ പിൻ 
തുടർnു ഗാഡത 60% വെര uയർtാം.

SsL

lO¥

uദാഹരണം

SsL

lO¥

uദാഹരണം
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റിസർേവായർ ടാ ് കാp് നീkം െചyുക. 
റിസർേവായർ ടാ ിൽ െലവൽ uയർn് “F” 
(ഫുൾ) aടയാളം etുnത് വെര കൂളn് 
oഴിkുക. റിസർേവായർ ടാ ് oരിkലും “F” 
(ഫുൾ) aടയാളtിന് േമെല നിറയ്kരുത്.

കൂളn് മാ ൽ 
്രപേതയ്ക നടപടി ്രകമം ആവശയ്മുll പണി 
ആകയാൽ കൂളn് മാ ൽ െചyുnതിന് 
വാഹനം aടുtുll മാരുതി സുസുkി 
കേമർഷയ്ൽ ഡീലർ sാപനtിൽ െകാ ് 
െചലല്ാൻ ഞ ൾ ശുപാർശ െചyുnു.

eയർ kീനര്  
eയർ kീനർ െപാടി പിടിc് aട ാൽ, iൻ 
േടk് െറസിsൻസ് കൂടുതൽ ആവും. പവർ 
ഔ ്  പു ് കുറയുകയും inന െചലവ് 
കൂടുകയും െചyും.

(െപേ്രടാള് opം ൈബ-ഫയ്ൂവല്
e ിേnാഡലുകള്k്)
 

77PM07011

(ഡീസൽ e ിൻ േമാഡലുകൾk്) 

77PH040

ൈസഡ് kാംപ് aഴിkുക. eയർ kീനർ
േകസിൽ നിn് eലിെമn് നീkം െചyുക.

60A183

aത് aഴുkു നിറ തായി ക ാൽ, kീൻ 
െചyുക, aെലല് ിൽ eയർ kീനർ മാ ി 
പുതിയത് ഘടിpിkുക. 

േനാ ീസ്
റിസർേവായർ ടാ ിൽ കാp് െവkുേmാൾ 
കാpിൽ ull aടയാളവും ടാ ിൽ ull 
aടയാളവും oേര ൈലനിൽ വരും വിധം 
ആkുക. iത് പിൻ തുടരാതിരുnാൽ കൂളn് 
ലീk് u ാവും.

uദാഹരണം

uദാഹരണം

uദാഹരണം
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സ്പാര്k് pഗ് 
(െപേ്രടാള് opം ൈബ-ഫയ്ൂവല്
 e ിേnാഡലുകള്k്)

77PM07003
സ്പാര്k് pാgില്കാര്ബണ്aടി ു 
കൂടുnത് പതിവായി പരിേശാധിkണം 
സ്പാര്k് pാgില്കാര്ബണ്aടി ു 
കൂടിയാല്ശkിയുll സ്പാര്k് ലഭിkിലല്. 
വയര്aെലല് ില്പിന്െകാ ് കാര്ബണ്നീkം 
െചയ്ത േശഷം സ്പാര്k് pഗ് ഗയ്ാp് 
്രകമീകരിkുക. 

77PM07004

സ്പാര്k് pഗ് eടുkുവാന് 
1) റിലീസ് ലിവര്aമര്tിെkാ ്
കpേരവ്ര്െപടുtുക. 
2) േബാള് ് നീkം െചyുക.
3) സ്പാര്k് pഗ് ബൂ ് വലിkുക.

77PM07017

77PM07018

സ്പാര്k് pഗ് ഗയ്ാp് “a” 
BOSCH-FR6DC 
0.8 – 0.9 mm (0.031 – 0.035 in.) 

uദാഹരണം

aറിയിp്  
സ്പാര്k് pഗ് േകബിേളവ്ര്െpടുtുേmാള്, 
ബൂ ് വലിkുക. േകബിളവ്ലിkരുത്. 
േകബിള്പിടിc് വലിcാല്aത് േകടാകും 

കരെക്ട്

രാംഗ് 

uദാഹരണം

ലൂസെന്

ടൈടന് 

uദാഹരണം

aറിയിp്  
• സ്പാര്k് pഗ് ഘടിpിkുേmാള്, െ്രതഡ് 

േകടാവാതിരിkാന്ൈക െകാ ് സ്്രകൂ 
െചyുക. 20.0 - 30.0 Nm (2.0 - 3.0 kg-m, 15.0 - 
22.0 lb-ft). യില്േടാര്ക് െറ ് െകാ ് ൈട ്
െചyുക.

• pഗ് നീkം െചyുേmാള്pഗ് ദവ്ാരം വഴി
മാലിനയ് ള്e ിനില്കടkാന്aനുവദി
kരുത്.

aറിയിp് 
സ്പാര്k് pഗ് മാ ുേmാള്നി ളുെട 
വാഹനtിന് നിര്േdശിc ്രബാന്ഡ്, iനം 
uപേയാഗിkുക. നിര്dി  pഗ് 
aറിയുവാന്ഈ 
പുസ്തകtില്“സ്െപസിഫിേkഷന്” വിഭാഗം 
േനാkുക. നിര്dി മലല്ാt ്രബാന്ഡ് 
uപേയാഗിkുnു e ില്മാരുതി സുസുkി 
കേmര്ഷയ്ലവ്ര്k് േഷാpില്ആരായുക. 

Þaß

uദാഹരണം
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ഗിയർ ഓയില്  
മാനവ്ൽ ്രടാൻസ്മിഷൻ ഓയിൽ / ഡിഫറൻഷയ്ൽ 
ഓയിൽ 
ഗിയർ ഓയിൽ േചർkുേmാൾ, താെഴ 
െകാടുkുn ചാർ ിൽ കാണിkുn വിധtിൽ 
uചിതമായ വിസ്േകാസി ി, േ്രഗഡ് ull ഗിയർ 
ഓയിൽ uപേയാഗിkുക.

മാനവ്ൽ ്രടാൻസ്മിഷൻ ഓയിൽ

68LM728

താ ൾ താെഴ പറയുnവ uപേയാഗിkണെമn് 
ഞ ൾ ശkമായി ശുപാർശ െചyുnു:
“മാരുതി ജനുവിൻ ഗിയർ ഓയിൽ 75W-80” 
മാനവ്ൽ ്രടാൻസ്മിഷൻ ഗിയർ ഓയിൽ.

റിയർ ഡിഫറൻഷയ്ൽ ഓയിൽ 

77PH075

താ ൾ താെഴ പറയുnവ uപേയാഗിkണെമn് 
ഞ ൾ ശkമായി ശുപാർശ െചyുnു:
“േടാ ല്ഫിനാeല്ഫ് ്രടാന്െസല്ഫ് eല്.eല്. 
85W-140” റിയർ ഡിഫറൻഷയ്ൽ ഓയിൽ.

ഗിയർ ഓയിൽ െലവൽ പരിേശാധന 

മാനവ്ൽ ്രടാൻസ്മിഷൻ 

77PH078
റിയർ ഡിഫറൻഷയ്ൽ 

77PH047

1. ഓയിൽ ഫിലല്ർ, െലവൽ pഗ്
(uപേയാഗിcത് വീ ും uപേയാഗിkരുത്).

2. ഓയിൽ െ്രഡയിൻ pഗ്.

ഗിയർ ഓയിൽ െലവൽ പരിേശാധിkാൻ 
താെഴ പറയുn നടപടി ്രകമം പിൻ തുടരുക.

1) വാഹനം നിരpായ ്രപതലtിൽ നിർtി
പാർkിംഗ് േ്രബk് ്രപേയാഗിkുക. enി ്
e ിൻ നിർtുക.

2) ഓയിൽ ഫിലല്ർ, െലവൽ pഗ് (1) enിവ നീkം
െചyുക.

3) വിരൽ െകാ ് ദവ്ാരtിെn uൾ വശം
പരിേശാധിkുക. ഓയിൽ െലവൽ pഗ്
ദവ്ാരtിെn aടി വശം വെര
etുnുെ ിൽ ഓയിൽ െലവൽ ശരിയാണ്.
a െന ആെണ ിൽ pഗ് തിരിെക
ഘടിpിkുക.

4) ഓയിൽ െലവൽ കുറവാെണ ിൽ, ഓയിൽ
െലവൽ pഗ് ദവ്ാരtിെn (1) aടി വശം
etുnത് വെര ഓയിൽ േചർkുക, pഗ്
തിരിെക ഘടിpിkുക.
ഓയിൽ ഫിലല്ർ, െലവൽ pഗ് enിവയുെട 
ൈട ് െചേy  േടാർk് മാനവ്ൽ 
്രടാൻസ്മിഷൻ (1):
23 നയ്ൂ ൺമീ ർ (2.3 കിേലാ്രഗാം േഫാഴ്സ്-
മീ ർ, 17.0 പൗ ്-ഫൂ ്)
റിയർ ഡിഫറൻഷയ്ൽ (1):
25 നയ്ൂ ൺമീ ർ (2.5 കിേലാ്രഗാം േഫാഴ്സ്-
മീ ർ, 18.5 പൗ ്-ഫൂ ്)

കുറിp്:
റിയർ ഡിഫറൻഷയ്ലിന് eേpാഴും പുതിയ 
ഓയിൽ ഫിലല്ർ, െലവൽ pഗ് (1) enിവ 
uപേയാഗിkുക.

C
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75W-80
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0 10 20 30 40

85W-140

(1)

(2)

uദാഹരണം

(1)

(2)

uദാഹരണം

മുnറിയിp്

വാഹനം ൈ്രഡവ് െചയ്ത് കഴി ് iരിkുേmാൾ 
ഗിയർ ഓയിൽ െടംപേറcർ നി ളുെട 
ചർmtിൽ െപാllൽ ഏൽpിkാൻ കഴിയും 
വിധം uയർnതായിരിkും. ഗിയർ ഓയിൽ 
െലവൽ പരിേശാഥന നടtും മുൻപ് ഓയിൽ 
ഫിലല്ർ pഗ് ൈക െകാ ് െതാടാവുn നിലയിേലk് 
തണുt് വരാൻ കാtു നിൽkുക.
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ഗിയർ ഓയിൽ മാ ൽ 
്രപേതയ്ക നടപടി ്രകമം, സാധന ൾ, ടൂൾസ് 
enിവ ആവശയ്മുll പണി ആകയാൽ ഈ 
പണി െചyുnതിന് വാഹനം aടുtുll 
മാരുതി സുസുkി കേമർഷയ്ൽ ഡീലർ 
sാപനtിൽ ഏൽpിkാൻ ഞ ൾ ശുപാർശ 
െചyുnു.

kc് െപഡല്  

േകബിൾ കേ്ര ാൾ kc് 

54G274
kc് െപഡൽ േp “ഈ”:
10 - 15 മി.മീ. (0.4 - 0.6 i സ്) 

kc് െപഡൽ േp aളkാൻ, kc് െപഡൽ 
ൈക െകാ ് aമർtുക. െചറിയ േതാതിൽ 
്രപതിേരാധം േതാnുnത് വെര aത് നീ ിയ 
ദൂരം aളkുക. kc് െപഡലിൽ u ാകുn 
േp നിർdി  പരിധിkുllിൽ ആയിരിkണം. 
േp േമൽ പറ തിേനkാൾ കൂടുതേലാ 
കുറേവാ ആെണ ിൽ, aെലല് ിൽ kc് െപഡൽ 
പൂർ മായി aമർtിയാൽ kc് ്രഡാഗിംഗ് 
aനുഭവെpടുnുെ ിൽ, kc് മാരുതി 
സുസുkി കേമർഷയ്ൽ ഡീലർ sാപനtിൽ 
പരിേശാധിpിkുക.

ഫയ്ൂവൽ ഫിൽ ർ (ഡീസൽ e ിൻ 
േമാഡലുകൾk്)

77PH089

ഫയ്ൂവൽ ഫിൽ ർ oരു വാ ർ െസഡിെമnർ 
ആയും ്രപവർtിkും.

കാലാനുസൃത െമയിnനൻസ് സമയ്രകമം 
aനുസരിc് െവllം െ്രഡയിൻ െചyുക. 
െവllം െ്രഡയിൻ െചyാൻ.

1) ഫയ്ൂവൽ ഫിൽ ർ െ്രഡയിൻ േനാസിലിന്
താെഴ oരു പാൻ aെലല് ിൽ മതിയായ
തരtിൽ തുണി െവkുക.

2) െ്രഡയിൻ സ്്രകൂ (1) ലൂസ് െചyുക.
െവllം െ്രഡയിൻ െചയ്തു േപാകും.

3) െവllം മാറി ഡീസൽ ഫയ്ൂവൽ കാണാൻ
തുട ിയാൽ െ്രഡയിൻ സ്്രകൂ ൈട ്
െചyുക.
െ്രഡയിൻ സ്്രകൂ ൈട ് െചേy  േടാർk്.
1.0 നയ്ൂ ൺമീ ർ (0.10 കിേലാ്രഗാം േഫാഴ്സ്-
മീ ർ, 0.74 പൗ ്-ഫൂ ്)

േ്രബk് 
േ്രബk് ൂയിഡ് 

77PM706

iൻസ്്രടുെമn് പാനലിൽ ull റിസർേവായർ 
േനാkി േ്രബk് ൂയിഡ് പരിേശാധിkുക. 
േ്രബk് ൂയിഡ് റിസർേവായർ െലവൽ 
പരിേശാധിkാൻ sിയറിംഗ് വീലിെn വലത് 
ഭാഗt് ull കവർ നീkം െചyുക. ൂയിഡ് 
െലവൽ “MAX” (മാക്സ്), “MIN” (മിൻ) 
വരകൾk് iടയിൽ ആേണാ en് 
പരിേശാധിkുക. േ്രബk് ൂയിഡ് െലവൽ 

േനാ ീസ്
pഗ് ൈട ് െചyുേmാൾ ലീk് 
u ാകാതിരിkാൻ pഗ് െ്രതഡിൽ താെഴ 
പറയുn സീലിംഗ് േകാെmൗ ് aെലല് ിൽ
തtുലയ്മായത് ്രപേയാഗിkുക.

മാരുതി സുസുkി േബാ ്  നം. “1216E” 
aെലല് ിൽ “1217G”

uദാഹരണം (1)

uദാഹരണം

60 80
100

km/h

120

40
20

uദാഹരണം

Þdß
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“MIN” (മിൻ) വരയ്k് aടുtാെണ ിൽ “MAX” 
(മാക്സ്) വര വെര മാരുതി ജനുവിൻ േ്രബk് 
ൂയിഡ് നിറയ്kുക.

കുറിp്:
ഡിസ്ക് േ്രബk് ആെണ ിൽ, പാഡ് 
േതയ്മാനം വരുnത് aനുസരിc് ൂയിഡ് 
െലവൽ ്രകേമണ കുറ ു വരും en്  
്രപതീkിkണം.

േ്രബk് െപഡൽ 
േ്രബk് െപഡൽ aമർtുേmാൾ aത് 
സ്േപാൻജ് േപാെല aനുഭവെpടാെത 

സാധാരണ uയരtിൽ etിയാൽ 
നിൽkുnുേ ാ en് പരിേശാധിkുക. 
iെലല് ിൽ േ്രബk് സിsം മാരുതി സുസുkി 
കേമർഷയ്ൽ ഡീലർ sാപനtിൽ 
പരിേശാധിpിkുക. േ്രബk് െപഡൽ 
നിൽേk  സാധാരണ uയരം ഏെതnു 
സംശയം uെ ിൽ താെഴ പറയും വിധം 
പരിേശാധിkുക:

54G108S

െപഡൽ മുതൽ ്രഫ ് പാനൽ വെര മിനിമം 
aകലം “a”:
െപേ്രടാള് opം ൈബ-ഫയ്ൂവല് 
e ിേnാഡലുകള്k:് 150 mm (6 in.) 
180 mm (7.1 in.)

e ിൻ ്രപവർtിkുേmാൾ, േ്രബk് െപഡൽ 
ഏകേദശം 30 കിേലാ്രഗാം േഫാർസിൽ 
aമർtി േ്രബk് െപഡൽ മുതൽ ്രഫ ് 
പാനൽ വെര ull aകലം aളkുക. 
ആവശയ്മായ കുറ  aകലം ആണ് നിർdി  
aകലം. വാഹനtിെല േ്രബk് സിsം സവ്യം 
aഡ്ജs് െചyുnതാകയാൽ, െപഡൽ 
്രകമീകരണം െചേy  ആവശയ്മിലല്. 

aപായ സൂചന

താെഴ പറയുn മാർgേരഖകൾ പിൻ 
തുടരാതിരുnാൽ ഗുരുതരമായ പരിk് 
പ ാനും േ്രബk് സിsം േകടാവാനും 
കാരണമാകും.
• റിസർേവായറിൽ ull േ്രബk് ൂയിഡ് 

oരു നി ിത െലവലിൽ താെഴ േപായാൽ 
iൻസ്്രടുെമn് പാനലിൽ ull േ്രബk് 
വാണിംഗ് ൈല ് ‘ഓൺ’ ആകും. (e ിൻ 
്രപവർtിkുnു ാകണം. പാർkിംഗ് 
േ്രബk് പൂർ മായി ഡിസ് eൻേഗജ് 
ആയിരിkണം. ൈല ് ഓൺ ആയാൽ, uടൻ
തെn മാരുതി സുസുkി കേമർഷയ്ൽ ഡീലർ 
sാപനtിൽ േ്രബk് സിsം 
പരിേശാധിpിkുക.

• aതി േവഗം ൂയിഡ് കുറ ു വരുnത് 
േ്രബk് സിstിൽ ലീk് സൂചിpിkുnു. 
iത് uടൻ തെn മാരുതി സുസുkി 
കേമർഷയ്ൽ ഡീലർ sാപനtിൽ 
പരിേശാധിpിkുക.

• മാരുതി ജനുവിൻ േ്രബk് ൂയിഡ് aലല്ാെത 
ഏെത ിലും േ്രബk് ൂയിഡ് 
uപേയാഗിkരുത്. തിരിെcടുt ൂയിഡ് 
aെലല് ിൽ പഴയേതാ തുറnേതാ ആയ 
കെ യിനറിൽ സൂkിc ൂയിഡ് 
uപേയാഗിkരുത്. േ്രബk് ൂയിഡ് 
റിസർേവായറിൽ aനയ് വസ്തുkൾ, മ ു 
്രദാവക ൾ മുതലായ കടkാെത 
സൂkിേk ത് aതയ്ാവശയ്മാണ്.

മുnറിയിp്

േ്രബk് ൂയിഡ് നി ളുെട ക ുകൾk്  
േദാഷകരമാണ്. െപയിn് െചയ്ത ്രപതല ൾ 
േകടാkും. റിസർേവായർ നിറയ്kുേmാൾ 
ജാ്രഗത പുലർtുക.

aപായ സൂചന

• ഓവർ േലാഡ് ull നിലയിലാണ് വാഹനം 
ൈ്രഡവ് െചyുnത് e ിൽ േ്രബkിംഗ് 
ദൂരം കൂടുതൽ ആവും. െപഡലിൽ കൂടുതൽ
േഫാർസ് നൽേക ി വരും.

aപായ സൂചന

േ്രബk് ൂയിഡ് കുടിcാൽ േദാഷകരവും 
മാരകവും ആണ്. ചർmtിേലാ ക ിേലാ 
ആയാൽ േദാഷകരമാണ്. കുടിcാൽ, ശർdി 
വരുtാൻ ്രശമിkരുത്. uടൻ തെn 
േപായിസൻ കേ്ര ാൾ െസnറിൽ േപാവുക 
aെലല് ിൽ േഡാക്ടെറ കാണുക. േ്രബk് 
ൂയിഡ് ക ിൽ ആയാൽ, െവllം െകാ ് 

ക ് കഴുകുക. ൈവദയ് സഹായം േതടുക. 
ൈകകാരയ്ം െചയ്ത േശഷം നnായി കഴുകുക. 
ലായനി മൃഗ ൾk് വിഷബാധ u ാkും. 
കു ികൾ, മൃഗ ൾ enിവയിൽ നിn് aക ി 
സൂkിkുക.

uദാഹരണം

a
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േമൽ പറ  വിധം aളn് കി ിയ െപഡൽ 
മുതൽ ്രഫ ് പാനൽ വെര ull aകലം 
ആവശയ്മായ കുറ  aകലെtkാൾ 
കുറവായാൽ, വാഹനം മാരുതി സുസുkി 
കേമർഷയ്ൽ ഡീലർ sാപനtിൽ 
പരിേശാധിpിkുക.

കുറിp്:
േ്രബk് െപഡൽ മുതൽ ്രഫ ് പാനൽ വെര 
ull aകലം aളkുേmാൾ, aതിൽ േ ാർ 
മാ ്, പാനലിനു മുൻ വശt് ull റbർ 
enിവ കണkാkരുത്.

77PM07013

പാർkിംഗ് േ്രബk് 

77PM702റാc ് ടൂt് മാനദ ം
7 – 9 ടീtുകൾ , ലിവർ വലിkുn േഫാർസ് (1): 
200 നയ്ൂ ൺ (20 കിേലാ്രഗാം േഫാഴ്സ്-മീ ർ, 44 
പൗ ്-ഫൂ ്)

പാർkിംഗ് േ്രബk് പൂർ മായി eൻേഗജ് 
ആവുnത് വെര ലിവർ െമെലല് േമേലാ ് 
വലിkുേmാൾ റാc ് ടീtിൽ നിn് േകൾkുn 

kിk് ശbം e ി േനാkിപാർkിംഗ് േ്രബk് 
ശരിയായ ്രകമീകരണം പരിേശാധിkുക. നിർdി  
റാc ് ടീtുകൾk് iടയിൽ പാർkിംഗ് 
േ്രബk് ലിവർ നിൽkണം. റിയർ വീലുകൾ 
ഭ്രദമായി േലാk് ആവണം. പാർkിംഗ് േ്രബk് 
ശരിയായി  ്രകമീകരിcിലല് aെലല് ിൽ ലിവർ 
പൂർ മായി റിലീസ് െചയ്ത േശഷം േ്രബk് 
്രഡാഗ് u ാവുnു e ിൽ പാർkിംഗ് േ്രബk് 
മാരുതി സുസുkി കേമർഷയ്ൽ ഡീലർ 
sാപനtിൽ പരിേശാധിpിkുക / 
്രകമീകരിkുക.

sിയറിംഗ് 

77PH042

sിയറിംഗ് വീൽ േp “i”: 
0 - 30 മി.മീ. (0.0 - 1.2 i സ്)

uദാഹരണം

aപായ സൂചന

വാഹനtിെn േ്രബk് സിstിൽ താെഴ 
പറയുn ്രപശ്ന ളിൽ ഏെത ിലും 
aനുഭവെp ാൽ uടൻ തെn വാഹനം മാരുതി 
സുസുkി കേമർഷയ്ൽ ഡീലർ sാപനtിൽ 
പരിേശാധിpിkുക
• േമാശമായ േ്രബkിംഗ് ്രപവർtനം 
• സമമാലല്ാt്ത േ്രബkിംഗ് (eലല്ാ വീലിലും 

േ്രബk് oരു  േപാെല ്രപവർtിkുnിലല്).
• aമിതമായ െപഡൽ സ ാരം 
• േ്രബk് ്രഡാഗിംഗ് 
• aമിത ശbം
• െപഡൽ ്രപകmനം (െപഡൽ 

aമർtുേmാൾ തുടിp്).

uദാഹരണം20 kgf
(44 lbf)

aപായ സൂചന

• വാഹനം ഓവർ േലാഡ് ആെണ ിൽ 
പാർkിംഗ് േ്രബk് ഫല്രപദമാകണെമnിലല്. 
വാഹനം പിടിc് നിർtാൻ കൂടുതലായി 
േചാk് uപേയാഗിkുക. 

Þcß

uദാഹരണം
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മdയ് sാനt് നിn് sിയറിംഗ് വീൽ െമെലല് 
iടേtാ ും വലേtാ ും തിരിc് േനർt 
്രപതിേരാധം aനുഭവെpടുnത് വെര aത് 
നീ ിയ aകലം aളn് sിയറിംഗ് വീൽ േp 
പരിേശാധിkുക. േp നിർdി  വാലയ്ൂകൾk് 
ullിൽമി.മീ. ആയിരിkണം. 
തുറn sലt് െമെലല് ൈ്രഡവ് െചയ്തു 
െകാ ് sിയറിംഗ് വീൽ iടേtാ ും 
വലേtാ ും മുഴുവനായി തിരിkുക. 
sിയറിംഗ് വീൽ ചിലmൽ ശbം iലല്ാെത 
സുഗമമായി തിരിയുnുേ ാ en് 
പരിേശാധിkുക. ്രഫീ േp നിർdി  
വാലയ്ൂകൾk് പുറt് ആെണ ിേലാ, 
മെ െn ിലും ്രപശനം ullതായി ക ാേലാ, 
മാരുതി സുസുkി കേമർഷയ്ൽ ഡീലർ 
sാപനtിൽ പരിേശാധന നടtണം.

െ്രപാpലല്ർ ഷാഫ് ് യൂണിേവർസൽ 
േജായിn്
മുmിൽ

77PM703

റിയർ

77PM704

െ്രപാpലല്ർ ഷാഫ് ് യൂണിേവർസൽ േജായിn് 
(1) (്രഫ ്, റിയർ) സർവീസ് സമയ ്രകമം
aനുസരിc് ലയ്ൂ്രബിേk ് െചyുക.

െ്രപാpലല്ർ ഷാഫ് ് യൂണിേവർസൽ േജായിn് 
ലയ്ൂ്രബിേk ് െചyാൻ ്രഗീസ് ഗൺ (2) നിർദി  
്രഗീസ് eന്.eല്.ജി.ഐ േ്രഗഡ് 2 enിവ 
uപേയാഗിkുക.

(1) (2)

uദാഹരണം

(1)

(2)

uദാഹരണം
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ടയറുകള്  

77PM705

താ ളുെട വാഹനtിെn ്രഫ ്, റിയർ 
ടയറുകൾk് ആവശയ്മായ ്രപഷർ മാനദ ം 
ടയർ iൻഫർേമഷൻ േലബലിൽ 
െകാടുtി ു ്. ്രഫ ്, റിയർ ടയറുകള്k് 
നിർദി  aളവിൽ ്രപഷർ u ാകണം.
ഈ വാലയ്ൂ േകാmാക് ് സ്െപയർ ടയർ 
ഘടിpിcി ു ് e ിൽ aതിനു ബാധകമലല് 
enത് ്രശdിkുക.

ടയർ പരിേശാധന 
താ ളുെട ടയറുകളിൽ മാസtിൽ oരിkൽ 
താെഴ പറയുn പരിേശാധനകൾ ബടtുക.

1) ടയർ ്രപഷർ േഗജ് uപേയാഗിc് eയർ 
്രപഷർ aളkുക. ആവശയ്െമ ിൽ ്രപഷർ 
്രകമീകരിkുക. സ്െപയർ ടയറും 
പരിേശാധിkാൻ ഓർmിkുക.

52KM110

(1) െ്രടഡ് േതയ്മാനം iൻഡിേk ർ
(2) iൻഡിേk ർ sാനം aടയാളം 

2) െ്രടഡ് ്രഗൂവ് ആഴം 1.6 മി.മീ. (0.06 
i സ്). iൽ കൂടുതൽ uേ ാ en് 
പരിേശാധിkുക. iത് പരിേശാധിkാൻ 
സഹായകമായി ടയറുകളിൽ ്രഗൂവിൽ 
േമാൾഡ് െചയ്ത് േചർt െ്രടഡ് േതയ്മാനം 
iൻഡിേk ർ u ്. െ്രടഡ് ്രപതലtിൽ 
iൻഡിേk ർ കാണാൻ തുട ിയാൽ 
േശഷിkുn െ്രടഡ് ആഴം 1.6 മി.മീ. (0.06 
i സ്). aെലല് ിൽ aതിൽ കുറവ് 
ആണ്.. aതിനാൽ ടയർ മാ ണം.

3) aസാധാരണ േതയ്മാനം, വിllൽ, 
േകടുപാടുകൾ enിവ പരിേശാധിkുക. 
aസാധാരണ േതയ്മാനം, വിllൽ, മ ു 
േകടുപാടുകൾ enിവയുll ടയർ മാ ണം. 
ഏെത ിലും ടയറിൽ aസാധാരണ 
േതയ്മാനം ക ാൽ aത് മാരുതി 
സുസുkി കേമർഷയ്ൽ ഡീലർ 
sാപനtിൽ പരിേശാധിpിkുക.

uദാഹരണം

aപായ സൂചന

• ടയർ തണുtിരിkുേmാൾ eയർ ്രപഷർ 
പരിേശാധിkുക. aെലല് ിൽ െത ായ 
റീഡിംഗ് ലഭിkും.

• ടയറിൽ െമെലല് വായു നിറcു െകാ ് 
നിർdി  ്രപഷർ etുnത് വെര 
iടയ്kിെട ്രപഷർ േനാkുക.

• ടയറുകൾ ്രപഷർ കുറവാേയാ കൂടുതലാേയാ 
വായു നിറയ്kരുത്. 

• iൻേ ഷൻ കുറവായാൽ, ൈകകാരയ് 
സവ്ഭാവ ൾ മാ ം വരാനും. ടയർ ബീഡിൽ 
നിnും റിം sിപ് ആവാനും സാdയ്ത u ്. 
iത് ടയർ, റിം enിവ േകടാകാനും 
aപകടം സംഭവിkാനും iടയാkും. 

• aമിതമായ iൻേ ഷൻ മൂലം ടയർ 
െപാ ിെtറിc് പരിk് പ ാൻ iടയു ്. 
aമിതമായ iൻേ ഷൻ മൂലം 
aസാധാരണമായ ൈകകാരയ് സവ്ഭാവ ൾ 
u ാേയkാം. iത് aപകട ൾk് 
കാരണമാകും.

uദാഹരണം

(1)

(2)



7-23

പരിേശാധനയും െമയിnനൻസും

77PH0-74E

4) ലൂസ് ആയ വീൽ ന ് പരിേശാധിkുക.
5) ടയറിൽ ആണി, കലല്്  മ ു വസ്തുkൾ

കയറിയത് പരിേശാധിkുക.

ടയർ െറാേ ഷൻ 

80JK7001

ടയറുകൾk് സമമാലല്ാt്ത േതയ്മാനം 
വരുnത് oഴിവാkാനും aവ കൂടുതൽ കാലം 
ഈടു നിൽkാനും ചി്രതtിൽ കാണിc 
വിധtിൽ ടയർ െറാേ ഷൻ െചyുക. ഓേരാ 
10000 കി.മീ റിലും ടയർ െറാേ ഷൻ െചyണം. 
െറാേ ഷൻ െചയ്ത േശഷം ്രഫ ്, റിയർ 
ടയറുകളിൽ ്രപഷർ, ടയർ iൻഫർേമഷൻ 
േലബലിൽ നിർേdശിc മാനദ ം aനുസരിc് 
്രകമീകരിkുക.

വീൽ ബാലൻസിംഗ് 

പരുkനലല്ാt നലല് േറാഡിൽ വാഹനtിന് 
aസാധാരണമായ വിറയൽ aനുഭവെp ാൽ 
മാരുതി സുസുkി കേമർഷയ്ൽ ഡീലർ വർk് 
േഷാpിൽ വീൽ ബാലൻസിംഗ് െചyിkുക.

വീൽ aൈലൻെമn് 

aസാധാരാണമായ ടയർ േതയ്മാനം, 
വശേtk് വലിkൽ enിവ uെ ിൽ 
മാരുതി സുസുkി കേമർഷയ്ൽ ഡീലർ വർk് 
േഷാpിൽ വീൽ aൈലൻെമn് െചyിkുക.

ബാ റി 

മുnറിയിp്

തടs ളിൽ iടിkുnതും iടിkുnതും 
പാറkലല്ിനു േമെല കൂടി ഓടിkുnതും ടയർ 
േകടാkുകയും വീൽ വിരിp്   aൈലൻെമn് 
ബാധിkെപടുകയും െചyും. ടയറുകളും വീൽ 
aൈലൻെമnും കാലാനുസൃതമായി മാരുതി 
സുസുkി കേമർഷയ്ൽ ഡീലർ sാപനtിൽ 
പരിേശാധിpിkുക.

aപായ സൂചന

• താ ളുെട വാഹനtിൽ eലല്ാ ടയറുകളും 
oേര iനtിലും ൈസസിലും ullവയാണ്. 
ശരിയായ sിയറിംഗ് ്രപവർtനവും 
ൈകകാരയ്വും uറpാkുnതിന് iത് 
്രപധാനമാണ്. വാഹനtിെല നാല് 
വീലുകളിൽ വിവിധ iനtിലും 
ൈസസിലുമുll ടയറുകൾ കലർtി 
uപേയാഗിkരുത്. മാരുതി സുസുkിയുെട 
sാൻേഡർഡ് aെലല് ിൽ ഓപ്ഷണൽ 
uപകരണം ആയി aംഗീകരിc iനtിലും 
ൈസസിലുമുll ടയറുകൾ മാ്രതം
uപേയാഗിkുക.

• താ ളുെട വാഹനtിെല ടയറുകളും 
വീലുകളും മാ ി മാർk ിൽ ലഭിkുn ചില 
തരം വീൽ, ടയർ സ ലനം uപേയാഗിkുnത് 
sിയറിംഗ് ്രപവർtനെtയും 
ൈകകാരയ്െtയും സാരമായി ബാധിkും.

• aതിനാൽ മാരുതി സുസുkിയുെട 
sാൻേഡർഡ് aെലല് ിൽ ഓപ്ഷണൽ 
uപകരണം ആയി aംഗീകരിc വീൽ, ടയർ 
സ ലനം മാ്രതം uപേയാഗിkുക.

േനാ ീസ്
oറിജിനൽ ടയർ മാ ി വയ്തയ്ാസമുll ൈസഡ് 
ടയർ ഘടിpിcാൽ െത ായ സ്പീേഡാ മീ ർ, 
ഓേഡാ മീ ർ റീഡിംഗ് u ാവാൻ 
സാdയ്തയു ്. oറിജിനൽ ടയറിൽ നിn് 
വയ്തയ്സ്തമായ ടയർ വാ ുnതിന് മുൻപ് 
മാരുതി സുസുkി കേമർഷയ്ൽ ഡീലർ 
sാപനtിൽ aേനവ്ഷിkുക.

5 – ടയർ െറാേ ഷൻ 4 – ടയർ െറാേ ഷൻ

uദാഹരണം

aപായ സൂചന

• ബാ റികൾ ജവ്ലന േശഷിയുll ൈഹ്രഡജൻ 
വാതകം uത്പാദിpിkുnു. ബാ റി തീ 
ജവ്ാല, തീെpാരി മുതലായവയിൽ നിn്  
aക ി നിർtുക. ബാ റിയുെട സമീപt് 
േജാലി െചyുേmാൾ പുക വലിkരുത്.

• ബാ റി മാ ുേmാളും സർവീസ് 
െചyുേmാളും െനഗ ീവ് േകബിൾ 
േവർെപടുtുക. േലാഹ വസ്തുkൾ 
ബാ റി േപാsിലും വാഹന േബാഡിയിലും
oേര സമയം സ്പർശിc് േഷാർ ് സർകയ്ൂ ്
u ാവാതിരിkാൻ ്രശdിkുക.

• വാഹനം ജm് sാർ ് െചേy  ആവശയ്ം 
വnാൽ, താ ൾk് aപകടം 
സംഭവിkതിരിkാനും ബാ റി 
േകടാവതിരിkാനും േവ ി, ഈ മാനവ്ലിെല 
“eമർജൻസി സർവീസ്” െസkനിെല ജm് 
sാർ ് സംബnിc നിർേdശ ൾ പിൻ 
തുടരുക.
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54GM701

െമയിnനൻസ് ആവശയ്മിലല്ാt ബാ റി (കാp് 
iലല്ാt iനം) ആെണ ിൽ, െവllം oഴിേk  
ആവശയ്മിലല്. വാ ർ ഫിലല്ർ കാp് ull, 
സാധാരണ iനം ബാ റി ആെണ ിൽ ബാ റി 
ലായനി െലവൽ eേpാഴും apർ ൈലൻ (1) 
േലാവർ ൈലൻ (2) enിവയ്k് iടയിൽ 
ആയിരിkണം. ബാ റി േകസ്, ബാ റി 
െടർമിനൽ, ബാ റി േഹാൾഡ് െഡൗൺ ്രബാk ് 
enിവ േകടുപാടുകൾ, ്രദവിkൽ 
enിവയ്kായി iടയ്kിെട പരിേശാധിkുക. 
്രബഷ്, െവlltിൽ കലർtിയ aേമാണിയ 
aെലല് ിൽ െവlltിൽ കലർtിയ േബkിംഗ് 
േസാഡാ െകാ ് ്രദവിkൽ നീkം െചyുക. 
്രദവിkൽ നീkം െചയ്ത േശഷം നലല് െവllം 
െകാ ് കഴുകുക.

oരു മാസtിൽ കൂടുതൽ കാലം വാഹനം 
uപേയാഗിkാെത നിർtുകയാെണ ിൽ, ഡിസ് 
ചാർജ് ആയി േപാവാതിരിkാൻ ബാ റി 
െനഗ ീവ് െടർമിനലിൽ നിn് േകബിൾ 
േവർെപടുtുക. 

കുറിp്:
ബാ റി ്രപവര്tിന8kുേmാൾ ബാ റി 
്രദാവകം uപേയാഗിkെpടും. uയര്േnാ 
െലവൽ (1) താഴ്n െലവൽ (2) enിവയുെട 
മdയ് ഭാഗtിന് താെഴയാണ് ബാ റി ദ്ര്സാ 
കമ് കാണുnത് e ിൽ aഃ മുകളിെല െലവൽ 
ൈലൻ (1) etുnത് വെര ഡിsില്ഡ് വാ ർ 
നിറയ്kുക. 

ഫയ്ൂസ് 
താ ളുെട വാഹനtിൽ മൂnു തരം 
ഫയ്ൂസുകൾ u ്. aവ താെഴ വിവരിkുnു.

ഫയ്ൂസബിൽ ലി ് വയറും െമയിൻ ഫയ്ൂസും.
െമയിൻ ഫയ്ൂസ് ബാ റിയിൽ നിn് േനരി ് 
കറn് eടുkുnു.

ൈ്രപമറി ഫയ്ൂസ് 
iവ െമയിൻ ഫയ്ൂസിനും തനിയായുll 
ഫയ്ൂസുകൾkും iടയിൽ ullതാണ്. iവ 
iലക്്രടിkൽ േലാഡ് ്രഗൂpുകൾk് േവ ി 
ullതാണ്.

തനിയായുll ഫയ്ൂസുകൾ
ഈ േഫാy്സുകൾ ്രപേതയ്ക iലക്്രടിkൽ 
സർകയ്ൂ ുകൾk് ullതാണ്.

ഫയ്ൂസ് നീkം െചyാൻ, റിേല േബാക്സിൽ 
ull ഫയ്ൂസ് പുllർ (1) uപേയാഗിkുക.

77PM07012

uദാഹരണം

(1)

(2)

aപായ സൂചന

ബാ റി െലവൽ താഴ്n െലവൽ 
ൈലനിെനkാൾ (2) കുറവായിരിkുേmാൾ 
ബാ റി uപേയാഗിcാൽ ൈഹ്രഡജൻ വാതകം 
മൂലം സ്േഫാടനം, താപ ബഹിര്g മനം 
മുതലായവ സംഭവിkാൻ iടയു ്. ബാ റി 
െലവൽ താഴ്n െലവൽ ൈലനിെനkാൾ 
കുറവായിരിkുേmാൾ ബാ റി 
uപേയാഗിkരുത്. 

േനാ ീസ്
uയര്n െലവൽ ൈലനിനു (1)  മുകളിൽ ബാ റി 
വാ ർ നിറcാൽ വാഹനം ഓടിkുേmാൾ 
u ാകുn വിറയൽ മൂലം ്രദാവകം ലീk് 
ആവുകേയാ ബാ റി ചാര്ജ്◌ി െചyുn 
aവs aനുസരിcു ചില േകസുകളിൽ 
പുറേtk് സ്േ്രപ ആവുകേയാ െചyും. iത് 
ബാ റിയുെട aടുtുll പാര് ു കള്k്
േകടു ാkും. ബാ റി ്രദാവകം തുളുmിയാൽ 
uടൻ തെn െവllം െകാ ് കഴുകുക. 
മുകളിെല െലവലിെn ൈലനിന് മുകളിൽ 
ബാ റി ലികവ്ിഡ് േചർkരുത് (1).

(1)
uദാഹരണം
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e ിൻ കmാർ ്െമnിൽ ull ഫയ്ൂസുകൾ 

77PH076

77PH077

െമയിൻ ഫയ്ൂസ്, ൈ്രപമറി ഫയ്ൂസുകൾ, ചില 
തനിയായ ഫയ്ൂസുകൾ enിവ e ിൻ 
കmാർ ്െമnിൽ ആണുllത്. െമയിൻ ഫയ്ൂസ് 
aടിc് േപായാൽ യാെതാരു iലക്്രടിkൽ 
ഘടകവും ്രപവർtിkിലല്. ൈ്രപമറി ഫയ്ൂസ് 
aടിc് േപായാൽ, aതുമായി ബnെp  
േലാഡ് ്രഗൂpിെല യാെതാരു iലക്്രടിkൽ 
ഘടകവും ്രപവർtിkിലല്. െമയിൻ ഫയ്ൂസ്, 
ൈ്രപമറി ഫയ്ൂസ് aെലല് ിൽ തനിയായ ഫയ്ൂസ് 
മാ ുേmാൾ മാരുതി ജനുവിൻ പാർ ് 
uപേയാഗിkുക.
ഫയ്ൂസ് നീkം െചyാൻ, റിേല േബാക്സിൽ 
ull ഫയ്ൂസ് പുllർ (1) uപേയാഗിkുക. 
ഓേരാ ഫയ്ൂസിെnയും ആmിയർ ഫയ്ൂസ് 
േബാക്സ് കവറിൽ കാണിcി ു ്.

(1)

(15)(14)

(5) (6) (7) (8)
(10) (11)

(2) (3) (4)

(12)

(21)

(13)
(9)

(16)
(18)

(17)

(19)
(20)

െമയിൻ ഫയ്ൂസ് / ൈ്രപമറി ഫയ്ൂസ് / റിേല

്രകമ 
നം. േറ ിംഗ് ഫയ്ൂസ് / റിേല

(1) –

eസ്.ടി (sാർ ർ 
േമാേ ാർ റിേല) 

സി eന്ജി വാലവ്് 
റിേല (ൈബ – 
ഫയ്ൂവല്) 

(2) –
ആർ.ഡി.ടി.ആർ. 
(േറഡിേയ ർ ഫാൻ 
റിേല)

(3) –

േgാ 2 (േgാ pഗ് 
റിേല)
ഫയ്ൂവല്പm് റിേല 
(ൈബ – ഫയ്ൂവല്) 

(4) –

eഫ്/പി (ഫയ്ൂവൽ 
പm് റിേല)
sാര് ിംഗ് 
േമാേ ാര്റിേല (ൈബ – 
ഫയ്ൂവല്) 

(5)
20A eഫ്/പി (ഫയ്ൂവൽ 

പm്)

7.5A സി eന്ജി വാലവ്് 
(ൈബ – ഫയ്ൂവല്)

(6)
30A eഫ്ഐ (ഫയ്ൂവൽ 

iൻജക് ർ)
15A ഫയ്ൂവല്i kന്

(7) 30A eസ്ടി (sാർ ർ 
േമാേ ാർ)

(8) 15A േഹാൺ/ഹസാർഡ് 

(9) 70A eeൽടി 
(ആൾ ർേന ർ)

(10) 20A േgാ pഗ് 

(11) 20A േgാ pഗ് 2
(12) 40A ബാ റി

(13) 40A ഐ.ജി.eൻ (igീഷൻ 
സവ്ിc്)

(14) 30A ആർ.ഡി.ടി.ആർ. 
(േറഡിേയ ർ ഫാൻ)

(15) –
േgാ pഗ് റിേല 
ഫയ്ൂവല്i ക് ര്റി
േല (ൈബ – ഫയ്ൂവല്) 

(16) – bാ ് 
(17) – bാ ്

(18) – ഫയ്ൂവൽ iൻജക് ർ 
െമയിൻ റിേല 

(19) 15A eഫ്.ഐ.2 (ഫയ്ൂവൽ 
iൻജക് ർ 2)

(20) 20A
ഐeൻെജ ഡിആർവി  
(iൻജക് ർ ൈ്രഡവർ)

(21) 7.5A സി eന് ജി  
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കുറിp്:
ഫയ്ൂസ് േബാക്സിൽ സ്െപയർ ഫയ്ൂസ്, ഫയ്ൂസ് 
പുllർ enിവ eേpാഴും u ് en് 
uറpാkുക.

ഡാഷ് േബാർഡിന് aടിയിൽ ull ഫയ്ൂസുകൾ 

77PH048

77PH049

ഫയ്ൂസ് േബാക്സ് ഡാഷ് േബാർഡിന് aടിയിൽ 
ആണുllത് 

65D046

aപായ സൂചന

െമയിൻ ഫയ്ൂസ് aെലല് ിൽ ൈ്രപമറി ഫയ്ൂസ് 
aടിc് േപായാൽ, aംഗീകൃത മാരുതി 
സുസുkി കേമർഷയ്ൽ ഡീലർ വർk് േഷാpിൽ 
വാഹനം പരിേശാധിpിkുക. eേpാഴും 
മാരുതി ജനുവിൻ പാർ ് uപേയാഗിkുക. 
താൽkാലിക റിpയർ ആെണ ിൽ േപാലും 
വയർ േപാലുll പകരം വസ്തുkൾ 
uപേയാഗിkരുത്. aത് വയ്ാപകമായ 
iലക്്രടിkൽ േകടുപാടുകൾ /agി ബാധ 
u ാവാൻ കാരണമാകും.

70A

uദാഹരണം

aടിcു േപായി 

ശരിയായ

െമയിൻ ഫയ്ൂസ് / ൈ്രപമറി ഫയ്ൂസ്

(1) 10A െഹഡ് ൈല ് (വലത്)
(2) 10A െഹഡ് ൈല ് (iടത്)
(3) 10A െടയിൽ ൈല ് 
(4) 10A േsാപ് ൈല ് 

uദാഹരണം

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(7) (8) (9) (10) (11)

(5) 15A േറഡിേയാ/േഡാം 
(6) 10A eസ്ടി eസ്ഐജി 
(7) 10A മീ ർ 

(8)

10A ഐജി1 

15A ജവ്ലനം (െപേ്രടാള് opം 
ൈബ-ഫയ്ൂവല്)

(9) 10A ബാk്–ap് ൈല ് 
(10) 15A ൈവpർ 
(11) 15A ആക്സsറി 

aടിcു േപായി          ശരിയായ

uദാഹരണം
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ബൾബ് മാ ല്  കുറിp്:
മഴയt് ൈ്രഡവ് െചyുേmാേളാ ൈ്രഡവ് െചയ്തു 
കഴിേ ാ aെലല് ിൽ കാർ കഴുകിയ േശഷേമാ 
ബാഹയ് ഭാഗtുll ൈല ുകളുെട (െഹഡ് ൈല ്, 
റിയർ േകാmിേനഷൻ ൈല ് മുതലായവ) 
െലന്സിനേnഹൽ മ ു മൂടൽ u ാേയkാം. 
iത് ൈല ിന്െറന aകtും പുറtും ull താപ 
നിലയിെല വയ്തയ്ാസം മൂലം u ാകുn സാധാരണ 
്രപതിഭാസമാണ്. െലന്സിുേnപൽ താല്kാ 
ലികമാൈയ കാണുn മ ു മൂടൽ oരു 
്രപവര്െtന തകരാർ aലല്. aത് വാഹനം 
ൈ്രഡവ് െചyുnതിന് യാെതാരു ്രപയാസവും 
u ാkുകയിലല്. 
anരീk സാഹചരയ്ം െവയിൽ ullതാവുകേയാ 
െഹഡ് ൈല ് ഓൺ െചyുകേയാ െചയ്താൽ iത് 
തനിെയ iലല്ാതാകും. e ിലും ൈല ിനകt് 
െവllം കടnി ുെ ിൽ നി ളുെട മാരുതി 
സുസുkി aംഗീകൃത വര്k്ട േഷാpിൽ 
ബnെpടുക. 

െഹഡ് ൈല ് 

77PH050

1) സ്്രകൂ (1) നീkം െചyുക. eയർ iൻ 
െല ്  േബാക്സ് (2) നീkം െചyുക.

aപായ സൂചന

aടിc് േപായ ഫയ്ൂസ് മാ ുേmാൾ ശരിയായ 
ആmിയർ ull ഫയ്ൂസ് ഘടിpിkുക. aടിc് 
േപായ ഫയ്ൂസിന് പകരം aലുമിനിയം 
േഫായിൽ, വയർ തുട ിയ പകരം 
വസ്തുkൾ uപേയാഗിkരുത്. ഫയ്ൂസ് മാ ി 
aല്പ സമയtിനുllിൽ പുതിയ ഫയ്ൂസ് 
aടിc് േപായാൽ കാരയ്മായ iലക്്രടിkൽ 
്രപശ്നം u ്. aംഗീകൃത മാരുതി സുസുkി 
കേമർഷയ്ൽ ഡീലർ വർk് േഷാpിൽ വാഹനം 
പരിേശാധിpിkുക.

മുnറിയിp്

• ൈല ് ബൾബ് oഫ്െചയ്ത uടെന ൈക 
േപാലല്ിkാവുn ചൂട് u ാവും. 
ഹാെലാജൻ െഹഡ് ൈല ് ബൾബുകളുെട 
കാരയ്tിൽ iത് വിേശഷിcും ശരിയാണ്. 
ബൾബ് പാകtിന് തണുt േശഷം മാ ുക.

• െഹഡ് ൈല ് ബൾബുകളിൽ uയർn 
്രപഷറിൽ ഹാെലാജൻ ഗയ്ാസ് u ാവും. 
aവയിൽ aടി ത ുകേയാ താെഴ 
വീഴുകേയാ െചയ്താൽ െപാ ിെtറിkാൻ 
സാdയ്തയു ്. aവ സൂkിc് ൈകകാരയ്ം 
െചyുക.

േനാ ീസ്
ൈല ് ഓൺ ആയിരിkുേmാൾ നി ളുെട 
ചർmtിൽ നിnുll e  ഹാെലാജൻ 
ബൾബ് aമിതമായി ചൂടായി 
െപാ ിെtറിkാൻ iടയാkും. പുതിയ 
ബൾബ് വൃtിയുll തുണി uപേയാഗിc് 
പിടിkുക.

േനാ ീസ്
aടിkടി ബൾബ് മാേ ി വരുnുെ ിൽ 
iലക്്രടിkൽ സിsം പരിേശാധിേk  
ആവശയ്മു ്. iത് aംഗീകൃത മാരുതി 
സുസുkി കേമർഷയ്ൽ ഡീലർ വർk് േഷാpിൽ 
െചyണം.

(1) (1)

(2)
uദാഹരണം
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77PH051

2) കpർ (coupler) (3) േവർെപടുtുക. 
സീലിംഗ് റbർ (4) നീkം െചyുക.

77PH052

3) റീെ യിനിംഗ് സ്്രപിംഗ് (5) മുേnാ ു 
aമർtി ഹുk് വിടുവിkുക. ബൾബ് (6) 
നീkം െചyുക. നീkം െചയ്തതിെn 
വിപരീത ്രകമtിൽ പുതിയ ബൾബ് 
ഘടിpിkുക. 

്രഫ ് േടൺ സിgൽ ൈല ് 
്രഫ ് െപാസിഷൻ ൈല ് 
്രപേതയ്ക നടപടി ്രകമ ൾ ആവശയ്മായതിനാൽ 
ബൾബ് മാ ാൻ aംഗീകൃത മാരുതി സുസുkി 
കേമർഷയ്ൽ ഡീലർ വർk് േഷാpിൽ െകാ ് 
േപാകണെമn് ഞ ൾ ശുപാർശ െചyുnു.

റിയർ േകാmിേനഷൻ ൈല ് 

77PH055

1) സ്്രകൂ (1) നീkം െചyുക. കവർ (2) 
നീkം െചyുക.

77PH056

76MH0A123
(6) നീkം െചyൽ 
(7) ഘടിpിkൽ

2) േടൺ സിgൽ ൈല ് (3) െടയിൽ/േ്രബk് ൈല ് 
(4), റിേവർസ് ൈല ് (5) enിവയിെല 
ബൾബ്, േഹാൾഡറിൽ നിn് നീkം െചyാൻ 
ബൾബ് ullിേലk് aമർtി വിപരീത 
ഘടികാര ദിശയിൽ തിരിkുക. പുതിയ ബൾബ് 
ഘടിpിkാൻ, ബൾബ് aമർtി ഘടികാര 
ദിശയിൽ തിരിkുക. 

ൈലസൻസ് േp ് ൈല ് 

77PH066

(4)

(3)

uദാഹരണം

(5)
(6)uദാഹരണം

(1) (2)

(1)
uദാഹരണം

(3) (4) (5)

uദാഹരണം

(3) / (4) / (5)
(6)

(7)

uദാഹരണം

(1) (1)

(2)uദാഹരണം
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1) സ്്രകൂ (1) നീkം െചyുക. കവർ (2) 
നീkം െചyുക.

77PH063(4) നീkം െചyൽ
(5) ഘടിpിkൽ

2) ൈലസന്സ് േp ് ൈല ് (3) ബള്ബ് നീkം 
െചyാനും തിരിെക ഘടിpിkാനും aത് 
പുറേtk് വലിെcടുkുകയും 
aകേtk് aമര്tുകയും െചyുക.

inീരീയർ ൈല ്
ചി്രതtിൽ കാണിc വിധtിൽ മൃദുവായ 
തുണി െകാ ് െപാതി  oരു ാ ് േbഡ് 
സ്്രകൂൈ്രഡവർ uപേയാഗിc് െലൻസ് നീkം 
െചyുക. aത് ഘടിpിkാൻ തിരിെക 
aമർtുക.

77PH057

ൈവpർ േbഡ് 

77PM07028

ൈവpർ േbഡ് eളുpം െപാ ുn aവs, 
aെലല് ിൽ േകട് aെലല് ിൽ. 
്രപവർtിkുേmാൾ വര വീഴ്tുകേയാ 
െചയ്താൽ ൈവpർ േbഡ് മാ ുക.

പുതിയ ൈവpർ േbഡ് ഘടിpിkാൻ താെഴ 
പറയുn നടപടി ്രകമം പിൻ തുടരുക.

കുറിp്:
വാഹനtിെn സ്െപസിഫിേkഷൻ 
aനുസരിc് ചില ൈവpർ േbഡുകൾ 

iവിെട വിവരിkുnവയിൽ നിn് 
വയ്തയ്സ്തമാേയkാം. 
a െനയാെണ ിൽ, ശരിയായ മാ ി 
ഘടിpിkൾ രീതി aറിയാൻ aംഗീകൃത 
മാരുതി സുസുkി കേമർഷയ്ൽ ഡീലർ വർk് 
േഷാpിൽ aേനവ്ഷിkുക.

വിൻഡ് ഷീൽഡ് ൈവpറുകൾk്:

70G119

1) ൈവpർ ആം വിൻഡ് ഷീൽഡിൽ നിn് 
aകെല പിടിkുക.

കുറിp്:
മുനവ്ശെt ൈവpര്ആമുക്രള ും 
uയര്tുേmാള്ൈ്രഡവരവ്ശtുll 
ൈവpര്ആം ആദയ്ം വലിkുക. 
ൈവpര്ആമുകള് തിരിെക 
താഴ്tുേmാള്പാസ രവ്ശെt ആം ആദയ്ം 
താഴ്tുക. 
aെലല് ിൈലവ്pര്ആമുകള്പരസ്പരം 
കൂ ിമു ാണ്iടയു ്.

(3)

(4)

(5)

uദാഹരണം

uദാഹരണം േനാ ീസ്
വിൻേഡായിൽ േപാറൽ u ാവുകേയാ 
െപാ ുകേയാ െചyാതിരിkാൻ ൈവpർ 
േbഡ് മാ ുേmാൾ ൈവpർ ആം 
വിൻേഡായിൽ aടിkാെത സൂkിkുക.

uദാഹരണം

uദാഹരണം
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54G130

2) േലാk് (1) ൈവpർ ആമിന് (2) േനെര 
aമർtുക. ചി്രതtിൽ കാണിc 
വിധtിൽ ആമിൽ നിn് ൈവpർ െ്രഫയിം 
നീkം െചyുക.

3) ൈവpർ േbഡിെല േലാk് ഭാഗം aൺ 
േലാk് െചയ്ത് ചി്രതtിൽ കാണിc 
വിധtിൽ പുറേtk് ൈsഡ് െചyുക.

നീkം െചyൽ

60A260

ഘടിpിkൽ

54G132

(1) േലാk് െചയ്ത a ം 

68PH00754

(3) റീെ യിനർ

4) പുതിയ േbഡിെനാpം ര ് െമ ൽ 
റീെ യിനർ തnി ിെലല് ിൽ പഴി േbഡിൽ 
നിn് eടുt് പുതിയ േbഡിൽ 
ഘടിpിkുക. 

60MH071

uദാഹരണം

uദാഹരണം

uദാഹരണം

uദാഹരണം

(3)

(3)

uദാഹരണം

(3)

(3)

uദാഹരണം
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60MH072

(a) ap് 
(ആ) െഡൗൺ 

കുറിp്:
െമ ൽ റീെ യിനർ (3) ഘടിpിkുേmാൾ 
aവയുെട ദിശ േമൽ െകാടുt ചി്രതtിൽ 
കാണുn വിധtിൽ ആണ് en് uറpാkുക.

5) േലാk് െചയ്ത a ംൈവpർ ആമിന് 
േനെര sാപിc്, നീkം െചയ്തതിെn 
വിപരീത ്രകമtിൽ പുതിയ േbഡ് 
ഘടിpിkുക. 
േbഡ് eലല്ാ ഹുkുകളിലും ശരിയായി 
നിർtി en് uറpാkുക. േbഡ് 
sാനt് േലാk് െചyുക.

6) േലാk് ലിവർ ആമിൽ ഭ്രദമായി േലാk് 
ആയി en് uറpാkിെkാ ് െ്രഫയിമിൽ 
ൈവpർ ആം തിരിെക ഘടിpിkുക.

വിൻഡ് ഷീൽഡ് വാഷർ ൂയിഡ് 
(ഘടിpിcി ുെ ിൽ)

77PM07027

ടാ ിൽ വാഷർ ൂയിഡ് uേ ാ en് 
കാഴ്ചയിൽ പരിേശാധിkുക. ആവശയ്െമ ിൽ 
നിറയ്kുക. നലല് ഗുണ നിലവാരമുll വിൻഡ് 
ഷീൽഡ് വാഷർ ൂയിഡ് uപേയാഗിkുക, 
ആവശയ്ാനുസരണം െവllം േചർt് 
േനർpിkുക. 

(3)

(A)(A)

(B)(B)

uദാഹരണം

uദാഹരണം

aപായ സൂചന
വിന്ഡ് ഷീല്ഡ് വാഷര് റിസേരവ്ായറില് 
േറഡിേയ ര് ആന്റി ്രഫീസ് uപേയാഗിkരുത്. 
iത് വിന്ഡ് ഷീല്ഡിനു േമല് സ്േ്രപ 
െചയ്താല് കാഴ്cെയ സാരമായി ബാധിkും, 
കൂടാെത വാഹനtിന്െറ െപയിന്റ്  
േകടാകാനും iടയു ്.

േനാ ീസ്
ടാ ില് ൂയിഡ് iലല്ാെത വാഷര് േമാേ ാര് 
്രപവര്tിpിcാല് േകടാകാന് iടയു ്.
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ടയർ മാ ുn uപകരണം

77PH202

(1) ജാk് 
(2) വീൽ േ്രബസ് 
(3) ജാk് ഹാൻഡിൽ 
(4) സ്പാനർ 

ടയർ മാ ുnതിനുll uപകരണ ൾ 
ൈ്രഡവറുെട സീ ിനുപുറകിൽ 
aടുkിെവcിരിkും.
ജാk് നീkംെചyുnതിന്, aതിന്െറ ഷാഫ്ട് 
വിപരീത ഘടികാര ദിശയിൽ തിരിc് േsാേറജ് 
്രബാk ിനു പുറേtk് ജാk് വലിkുnു. 
ജാk് aടുkിെവkുnതിന്, aത് േsാേറജ് 
്രബാk ിൽെവc് യഥാsാനt് ജാk് 
സുരkിതമായി iരിkുnതുവെര ഷാഫ്ട് 
ഘടികാരദിശയിൽ തിരിkുnു.

സ്െപയർ ടയർ െബഡിനു താെഴ സൂkിkുnു.
സ്െപയർ ടയർ aഴിkുവാൻ:

77PH099

1) സ്െപയർ ടയർ ഘടിpിcിരിkുn 
േഹാൾഡറിന്െറ ഹൂk് ന ് (1) ലൂസാkുnു. 

2) സ്െപയർ ടയർ േഹാൾഡറിെന 
ഹൂkിൽനിn് സവ്ത്രnമാkി െമെലല് 
താഴ്tുn .ു

3) സ്െപയർ ടയറിനു നടുവിലുll സ്്രകൂ 
aഴിc് ടയർ നീkംെചyുnു

(1)

(4)

(3)

(2)

uദാഹരണം

(1)

uദാഹരണം
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ജാk് uപേയാഗവുമായി 
ബnെp  നിർേdശ ൾ

77PH054
1) നിരpായ, ദൃഢമായ നിലt് വാഹനം നിർtുക.
2) പാർkിം ് േ്രബk് ദൃഢമായി ്രകമീകരിc് “R” 

(റിേവഴ്സ്) േലk് തിരിkുക.

3) നി ളുെട വാഹനം ഗതാഗത വീഥിയുെട 
ഓരtാെണ ിൽ aപായ മുnറിയിpിനുll 
ാഷർ ്രപവർtിpിkുക.

4) uയർtെpടുn വീലിനു േകാേണാടുേകാൺ 
eതിെരയുll മുmിെലയും പുറകിെലയും 
വീലിനു തടsം െവkുക. 

5) ജാk് െതnുn സാഹചരയ്tിൽ സ്െപയർ 
വീൽ, ചി്രതtിൽ കാണിcി ുllത് േപാെല 
uയർtെpടുn വീലിന്െറ aരികിൽ 
െവkുക. 

77PH802

54G253

aപായ സൂചന

ടയർ മാ ുn uപകരണ ൾ 
uപേയാഗിcേശഷം aവ സുരkിതമായി 
aടുkിെവkണം, aെലല് ിൽ oരു aപകടം 
u ാകുnപkം aവ നിമിtം പരിk് 
സംഭവിkാം

മുnറിയിp്

വീലുകൾ മാ ുnതിനുേവ ി മാ്രതേമ ജാk് 
uപേയാഗിkാൻ പാടുllു. ജാk് 
uപേയാഗിkാൻ ്രശമിkുnതിനു മുm് 
aവയുെട uപേയാഗെt കുറിc് ഈ 
വിഭാഗtിൽ പരാമർശിcി ുll 
നിർേdശ ൾ വായിേk താണ്.

aപായ സൂചന

• ജാk് uപേയാഗിc് നി ൾ വാഹനം 
uയർtുേmാൾ “R” (റിേവഴ്സ്) േലk് തിരിcു 
en് uറp് വരുtണം. 

• ്രടാൻസ്മിഷൻ “N” (നയ്ൂ്രടൽ) ൽ ആയിരിെk 
വാഹനം ജാk് uപേയാഗിc് uയർtരുത്. 
a െനയായാൽ, asിരമായ ജാk് 
aപകടtിന് കാരണമാേയkാം.

uദാഹരണം

uദാഹരണം

yæ}vV CafV nLYS¾¨V j}¨OW

^L¨V zLjVc]L¤ j]vqV¾O W

yæ}vV CafV nLYS¾¨V j}¨] qºO SrLcOWtOU SsL¨V R\áOW

uദാഹരണം
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മുmിെല ജാkിം ് േപായിന്റ്

77PH084

പുറകിെല ജാkിം ് േപായിന്റ്

77PH106

77PS052

6) ലംബാകൃതിയിൽ ജാk് െവc് ജാkിെn 
ഹാൻഡിൽ ഘടികാരദിശയിൽ തിരിkുക. 
ജാkിന്െറ ശീർഷtിെല ്രഗൂവ്, 
വാഹനtിന്െറ aടിഭാഗെt ജാkിം ് 
ബാറിനു ചു ും ഘടിpിkുnതുവെര ജാk് 
uയർtുക. ചി്രത ൾ കാണുക.

7) നിലtുനിn് ടയർ uയരുnതുവെര 
സാവധാനം, സൗമയ്മായി ജാk് 
uയർtിെkാ ിരിkുക. വാഹനം 
ആവശയ്tിേലെറ uയർtരുത്.

uദാഹരണം uദാഹരണം

uദാഹരണം

aപായ സൂചന

• പരn, ദൃഢമായ നിലtിൽ വീലുകൾ 
മാ ുnതിനു േവ ി മാ്രതേമ ജാk് 
uപേയാഗിkാൻ പാടുllു. 

• െചരി  ്രപതലtിൽ ജാk് uപേയാഗിc് 
oരിയ്kലും വാഹനം uയർtരുത്.

• മാ ുവാനുll വീലിനരിെക നിർdിശ്ട 
ജാkിം ് േപായിന്റ് aലല്ാtിടt് െവc് 
ജാk് uപേയാഗിc് oരിയ്kലും വാഹനം 
uയർtരുത്. 

• ജാk് താ ിനിർtിയിരിkുn 
വാഹനtിനു താെഴ ്രപേവശിkരുത്.

• വാഹനെt ജാk് 
താ ിനിർtിയിരിkുn േവളയിൽ 
e ിൻ ്രപവർtിpിkുകേയാ 
യാ്രതkാെര വാഹനtിൽ ത ാൻ 
aനുവദിkുകേയാ aരുത്.
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oരു ഗാേരജ് ജാk് uപേയാഗിc് 
വാഹനം uയർtാൻ
• താെഴ സൂചിpിc േപായിന്റുകെളാnിൽ 

ഗാേരജ് ജാk് െവkുക.
• uയർnുനിൽkുn വാഹനെt eേpാഴും 

താെഴ സൂചിpിcി ുll േപായിന്റുകളിൽ 
നിൽkുn ജാk് uപേയാഗിc് താ ുക. 

ഗാേരജ് ജാkിന്െറ മുൻവശെt ജാkിം  ്
േപായിന്റ് (1)

77PH060

ഗാേരജ് ജാkിന്െറ പിൻവശെt  ജാkിം ് 
േപായിന്റ് (2)

77PH101

ജാk് sാൻഡ് െവേk  sലം (3) 
 aെലല് ിൽ ര ് േകാളം ലിഫ്ട്

77PS055 (2)

കുറിp്:
കൂടുതൽ വിശദാംശ ൾk്, oരു aംഗീകൃത 
മാരുതി സുസുkി കെമർഷിയൽ ഡീലെറ 
ദയവായി സമീപിkുക.

(1)

uദാഹരണം

(2)

uദാഹരണം

േനാ ീസ്
• eക്േസാs് ൈപpിേലk് oരിkലും 

ഗാേരജ് ജാk് ്രപേയാഗിkരുത്.
• ജാk് sാൻഡ് aെലല് ിൽ ടൂ-േകാളം ലിഫ് ്  

പിൻഭാഗെt വിനയ്ാസ േപായിന്റിൽ 
്രപേയാഗിkുേmാൾ, പാർkിം ് 
േകബിേളാ ഫയ്ുവൽ ടാ ിന്െറ ാേ ാ 
േപാെല പരിസരtുll ഭാഗ ളിൽ  
iടകലരാെത ്രശdിkുക.

uദാഹരണം
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വീലുകൾ മാ ുവാൻ
oരു വീൽ മാ ുnതിന്, താെഴ പറയുn 
നടപടി്രകമം പിnുടരുക:

1) വാഹനtിൽ നിn് eലല്ാ യാ്രതkാെരയും 
കാർേഗായും നീkുക.

2) വാഹനtിൽ നിn് ജാk,് uപകരണ ൾ, 
സ്െപയർ വീൽ നീkംെചyുക.

3) വീൽ ന ുകൾ ലൂസാkുക, പേk 
aഴിkരുത്.

4) ജാk് uപേയാഗിc് വാഹനം uയർtുക.
5) വീൽന ുകളും തുടർn് വീലും aഴിkുക.
6) പുതിയ വീൽ sാപിkുnതിനുമുm,് 

വൃtിയുll oരു തുണിkഷണം 
uപേയാഗിc് വീലിന്െറയും ഹbിന്െറയും 
്രപതല ളിൽ u ാേയkാവുn ചളിേയാ 
aഴുേkാ നീkംെചyുക. ഹb് 
വൃtിയാkുേmാൾ സൂkിkണം; 
ൈ്രഡവിം ിന്െറ ഫലമായി aത് ചൂട് 
പിടിcിരിkാം.

7) പുതിയ വീൽ sാപിc,് ന ുകൾ aവയുെട 
േകാൺ ആകൃതിയിലുll a്രഗം വീലിന് 
aഭിമുഖമാകtkവിധം തിരിെക 
ഘടിpിkുക. ഓേരാ ന ും ൈകകൾെകാ ് 
സൗമയ്മായി മുറുkി വീൽ സുരkിതമായി 
ഹbിൽ iരിkുnു en് uറp് വരുtുക.

54G116
വീൽ ന ് മുറുkാനുll േടാർk്
100 Nm (10.2 kgf-m, 73.8 lbf-ft)

8) ജാk് താഴ്tി ന ുകൾ oരു െറ ് 
uപേയാഗിc് പരസ്പരം eതിരായിവരുn 
രൂപtിൽ, ചി്രതtിൽ കാണിcി ുllത് 
േപാെല പൂർ മായും മുറുkുക 

ജംപ് sാർ ിം ് നിർേdശ ൾ

aപായ സൂചന

വീലുകൾ മാ ിkഴി ാൽ കഴിയുn്രത 
േവഗtിൽ യഥാർt വീൽന ുകൾ 
uപേയാഗിc് നിർdി  േടാർkിൽ മുറുkുക. 
aനുചിതമായ വീൽന ുകൾ aെലല് ിൽ 
aെലല് ിൽ െത ായി മുറുkിയ 
വീൽന ുകൾk് ്രകേമണ aയവ് 
സംഭവിkുകയും aപകടtിന് 
കാരണമാകുകയും െചയ്േതkാം. നി ളുെട 
പkൽ േടാർk് െറ ് iെലല് ിൽ, oരു 
aംഗീകൃത മാരുതി സുസുkി കെമർഷയ്ൽ 
ഡീലെറെകാ ് വീൽന ുകളുെട േടാർk് 
പരിേശാധിpിkുക.

aയവ് വരുtുക

മുറുkുക

uദാഹരണം
aപായ സൂചന

• ബാ റി മരവിcതായി കാണെpടുn 
സാഹചരയ് ളിൽ നി ളുെട വാഹനം ജംപ് 
sാർ ് െചyാൻ ്രശമിkരുത്. ഈ aവsയിൽ 
ജംപ് sാർ ിം ിന് ്രശമിcാൽ ബാ റികൾ 
െപാ ിെtറിkുകേയാ uടയുകേയാ 
െചയ്േതkാം.

• ജംപ് ലീഡ് കണkനുകൾ നിർvഹിkുേmാൾ 
നി ളുെട ൈകകളും ജംപ് ലീഡുകളും കpി, 
െബൽ ുകൾ, ഫാനുകൾ enിവയിൽനിn് 
മുkമാെണn് uറp് വരുtുക. 

• തീപിടുttിന് സഹായകമായ ൈഹ്രഡജൻ 
വാതകം ബാ റികളിൽ uൽപാദിpിkുnു ്. 
തീജവ്ാലകളും തീെpാരികളും ബാ റിയിൽനിn് 
aകലtിൽ സൂkിkുക. aലല്ാtപkം oരു 
സ്േഫാടനം സംഭവിേckാം. oരിയ്kലും 
ബാ റിയുെട സമീപം േജാലിെചyുേmാൾ പുക 
വലിkരുത്. 

• ജംപ് sാർ ിം ിന് നി ൾ uപേയാഗിkുn 
ബൂsർ ബാ റി മെ ാരു വാഹനtിലാണ് 
sാപിcി ുllെത ിൽ, iരു വാഹന ളും 
പരസ്പരം സ്പർശിkുnിലല് en് uറp് 
വരുtണം.

• വയ്kമായ കാരണെമാnും iലല്ാെത നി ളുെട 
ബാ റി തുടർcയായി ഡിസ്ചാർജ് 
ആകുകയാെണ ിൽ oരു aംഗീകൃത മാരുതി 
സുസുkി കെമർഷയ്ൽ ഡീലെറെകാ ് 
നി ളുെട വാഹനം പരിേശാധിpിkുക.

• നി ൾk് ഹാനി സംഭവിkുnേതാ നി ളുെട 
വാഹനtിേനാ ബാ റിേkാ േകടുപാട് 
സംഭവിkുnേതാ oഴിവാkാൻ താെഴ 
പറയുn ജംപ് sാർ ിം ് നിർേdശ ൾ 
കൃതയ്മായും ്രകമാനുഗതമായും പിnുടരുക. 
നി ൾ ആശയkുഴptിൽ ആെണ ിൽ 
േയാഗയ്രായ േറാഡ് സർവീസ് വയ്kികെള 
വിളിkുക.
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നി ളുെട വാഹനം ജംപ് sാർ ് 
െചyുേmാൾ, താെഴ പറയുn 
നടപടി്രകമം uപേയാഗിkുക:
1) നി ളുെട വാഹനം ജംപ് sാർ ് െചyാൻ 

12-േവാൾ ് ബാ റി മാ്രതം uപേയാഗിkുക. 
aനുേയാജയ്മായ 12-േവാൾ ് ബാ റി 
നി ളുെട വാഹനtിന് സമീപം 
sാപിc് iരു ബാ റികളിേലkും ജംപ് 
ലീഡുകൾ etുnു en് uറpാkുക. 
മെ ാരു വാഹനtിൽ sാപിc ബാ റി 
uപേയാഗിkുേmാൾ, വാഹന ൾ 
പരസ്പരം സ്പർശിkാതിരിkണം. ര ് 
വാഹന ളിെലയും പാർkിം ് 
േ്രബkുകൾ പൂർ മായും ്രകമീകരിkുക. 

2) സുരkിതതവ് കാരണ ൾk് ആവശയ്മായവ 
oഴിെക, വാഹനtിെല eലല്ാ സാമ്രഗികളും 
ഓഫ് െചyുക (uദാ: െഹൈ ുകൾ, 
aപായസൂചന ൈല ുകൾ). 
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3) ജംപ് ലീഡ് കണkനുകൾ താെഴ 
പറ ിരിkുn ്രപകാരം ്രകമീകരിkുക: 

1. onാമെt ജംപ് ലീഡിന്െറ oര്രഗം 
നിഷ്്രകിയമായ ബാ റിയുെട (1) 
േപാസി ീവ് (+) െടർമിനലിേലk് 
ബnിpിkുക.

2. മേ  a ം ബൂsർ ബാ റിയുെട (2) 
േപാസി ീവ് (+) െടർമിനലിേലkും 
ബnിpിkുക. 

3. ര ാമെt ജംപ് ലീഡിന്െറ oര്രഗം 
ബൂsർ ബാ റിയുെട (2) െനഗ ീവ് (–) 
െടർമിനലിേലk് ബnിpിkുക. 

4. anിമ കണkൻ നൽേക ത് 
െപയിന്റ് െചyാt, ഘനമുll 
േലാഹഭാഗtിേലkാണ് (aതായത്, 
നിഷ്്രകിയ ബാ റിയുll (1) 
വാഹനtിന്െറ േഡാർ ലാc് 
സ്ൈ്രടkർ(3)).

4) നി ൾ uപേയാഗിkുn ബൂsർ ബാ റി 
മെ ാരു വാഹനtിൽ 
ഘടിpിcതാെണ ിൽ, ബൂsർ ബാ റിയുll 
വാഹനtിെn e ിൻ sാർ ് െചyുക. 
മിതമായ േവഗതയിൽ e ിൻ ഓടിkുക.

5) നിഷ്്രകിയ ബാ റിയുll വാഹനtിന്െറ 
e ിൻ sാർ ് െചyുക.

6) ജംപ് ലീഡുകൾ ബnിpിc aേത 
്രകമtിനു വിപരീതമായി aവ aഴിkുക.

േനാ ീസ്
തllിേയാ െക ിവലിേcാ നി ളുെട വാഹനം 
sാർ ് െചyരുത്. itരtിൽ sാർ ് 
െചyുn രീതി, മലിനവാതക െള uപ്രദവം 
കുറ വയാkി മാ ുn കാ ലി ിക് 
കൺെവർ റിന് sായിയായ തകരാറ് 
വരുtിെവkും. ദുർbലമായ aെലല് ിൽ 
നിഷ്്രകിയമായ ബാ റിയുll വാഹനം sാർ ് 
െചyാനാണ് ജംപ് ലീഡുകൾ 
uപേയാഗിkുnത്.

(2)

(1)

(3)

2

1

3

4

uദാഹരണം

aപായ സൂചന

ഡിസ്ചാർജ് െചyെp  ബാ റിയുെട െനഗ ീവ് 
(–) െടർമിനലിേലk് ജംപ് ലീഡ് oരിയ്kലും 
േനരി ് ബnിpിkരുത്, oരു സ്േഫാടനം 
u ാേയkാം. 
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െക ിവലിkൽ
നി ളുെട വാഹനം 
െക ിവലിേk തുെ ിൽ, oരു 
െ്രപാഫഷണൽ േസവന േക്രntിേലk് 
വിളിkുക. െക ിവലിkുnത് സംബnമായി 
വിശദമായ നിർേdശ ൾ നി ൾk് നൽകാൻ 
നി ളുെട ഡീലർk് കഴിേ kും.

2-വീൽ ൈ്രഡവ് (2ഡb ുഡി) മാനവ്ൽ 
്രടാൻസ്മിഷൻ
താെഴ പറയുn രീതികളിൽ ഏെത ിലുെമാn് 
aവലംബിc് മാനവ്ൽ ്രടാൻസ്മിഷൻ 
വാഹന ൾ െക ിവലിkാവുnതാണ്.

1) മുൻഭാഗt്, മുnിെല വീലുകൾ uയർtിയും 
പിnിെല വീലുകൾ നിലt് aമർn 
രീതിയിലും ഘടിpിkുക. 
െക ിവലിkുnതിനുമുm്, ്രടാൻസ്മിഷൻ 
നയ്ൂ്രടലിലാെണnും പാർkിം ് േ്രബk് 
റിലീസ് െചയ്തി ുെ nും uറp് വരുtുക. 

2) പിൻഭാഗt,് പിnിെല വീലുകൾ 
uയർtുകയും മുnിെല വീലുകൾ നിലt് 
aമർn രീതിയിലും ഘടിpിkുക. 
sിയറിം ും ൈ്രഡവ്ൈ്രടനും 
്രപവർtനkമമായ aവsയിൽ 
ആയിരിkണം. െക ിവലിkുnതിനു മുm,് 
sിയറിം ് വീൽ aൺേലാk് െചയ്ത് 
(igീഷൻ കീ “ACC” (ആക്സസ്)  
aവsയിൽ ആയിരിkണം), െക ിവലിkൽ 
്രപ്രകിയയ്kുേവ ി രൂപെpടുtിയി ുll 

oരു kാmിം ് uപകരണം uപേയാഗിc് 
sിയറിം ് വീൽ സുരkിതമാkണം.

sാർ ർ ്രപവർtിkുnിെലല് ിൽ
1) ബാ റിയുെട നില uറpാkുnതിന് െഹഡ് 

ൈല ുകൾ ഓൺ െചയ്ത് igീഷൻ സവ്ിc് 
“START” (sാർ ്) aവsയിേലk് 
തിരിkാൻ ്രശമിkുക. െഹഡ് ൈല ുകൾ 
വലല്ാെത മ ുകേയാ െക ുേപാകുകേയാ 
െചyുnുെവ ിൽ, സാധാരണയായി 
aതിനർtം ബാ റി നിഷ്്രകിയമായി 
aതെലല് ിൽ ബാ റി െടർമിനലിേലkുll 
ബnം aപരയ്ാപ്തമാണ് enാണ്. 
ബാ റി റീചാർജ് െചyുക aെലല് ിൽ 
ആവശയ്ാനുസൃതം ബാ റി 
െടർമിനലിേലkുll ബnം േനെരയാkുക. 

2) െഹഡ് ൈല ുകൾ െതളി ുനിൽ 
kുnുെ ിൽ, ഫയ്ൂസുകൾ 
പരിേശാധിkുക. sാർ റിന്െറ 
കുഴptിനുll കാരണം 
aവയ്kമാെണ ിൽ, ഗൗരവമുll oരു 
ൈവദയ്ുത ്രപശ്നം u ായിരിkാം. 
നി ളുെട aംഗീകൃത മാരുതി സുസുkി 
കെമർഷയ്ൽ ഡീലെറെകാ ് വാഹനം 
പരിേശാധിpിkുക.

േനാ ീസ്
െക ിവലിkുn േവളയിൽ വാഹനtിന് 
aപകടം സംഭവിkുnത് oഴിവാkാൻ 
സഹായകമാകുnതിന് aനുേയാജയ്മായ 
uപകരണ ളും uചിതമായ നടപടികളും 
ൈകെkാllണം.

േനാ ീസ്
െക ിവലിkുn േവളയിൽ മുmിെല 
വീലുകളിൽനിn് u ാകുn ആഘാത ൾ 
താ ാൻ പരയ്ാപ്തമായ ശkി sിയറിം ് 
േകാളtിനിലല്. െക ിവലിkുnതിനുമുm് 
eേpാഴും sിയറിം ് വീൽ aൺേലാk് 
െചyുക.
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e ിൻ ഡഡ് 
ആവുകയാെണ ിൽ
e ിനിൽ inനം ഡ് െചയ്തി ുെ ിൽ, 
sാർ ാകാൻ ്രപയാസം ആയിരിkും. iത് 
സംഭവിkുകയാെണ ിൽ, e ിൻ മുരളുn 
aവsയിൽ ആക്സിലേറ ർ െപഡൽ 
താേഴk് പരമാവധി aമർtിpിടിkുക. 
• 30 െസkൻഡിൽ കൂടുതൽ േനരം sാർ ർ 

േമാേ ാർ ്രപവർtിpിkരുത്.

e ിൻ aമിതമായി 
ചൂടാവുകയാെണ ിൽ
കഠിനമായ ൈ്രഡവിം ് സാഹചരയ് ളിൽ 
e ിൻ തത്kാലേtk് aമിതമായി 
ചൂടാകാറു ്. ൈ്രഡവിം ് േവളയിൽ uയർn 
e ിൻ കൂളന്റ് താപനിലയുെട മുnറിയിp് 
ൈല ് ്രപതയ്kെpടുകയാെണ ിൽ:
1) സുരkിതമായ oരിടേtk് വാഹനം 

oതുkി പാർk് െചyുക.
2) uയർn e ിൻ കൂളന്റ് താപനിലയുെട 

മുnറിയിp് ൈല ് ഓഫ് ആകുnതുവെര 
സാധാരണ ഐഡിൽ സ്പീഡിൽ e ിൻ 
ഏതാനും മിനി ുകൾ ്രപവർtിpിkുക. 

uയർn e ിൻ കൂളന്റ് താപനിലയുെട 
മുnറിയിp് ൈല ് ഓഫ് ആകുnിെലല് ിൽ:
1) e ിൻ ഓഫ് െചയ്തേശഷം വാ ർ പm് 

െബൽ ിനും കpികൾkും തകരാറുേ ാ 
aെലല് ിൽ െതnുnുേ ാ en് 
പരിേശാധിkുക. eെn ിലും 
aസവ്ാഭാവികത കാണുകയാെണ ിൽ, aത് 
േനെരയാkുക.

2) റിസർേവായറിെല കൂളന്റിന്െറ aളവ് 
പരിേശാധിkുക. “േലാ” ൈലനിനു 
താെഴയാെണn് ക ാൽ, േറഡിേയ റിേലാ 
വാ ർ പmിേലാ ഹീ ർ േഹാസുകളിേലാ 
ലീkുകളുേ ാ en് േനാkുക. aമിതമായ 
ചൂടാകലിന് കാരണമാകുn eെn ിലും 
േചാർcകൾ കെ tിയാൽ, ്രപസ്തുത 
്രപശ്ന ൾ പരിഹരിkാെത e ിൻ 
്രപവർtിpിkരുത്.

3) ലീെkാnും കെ tിയിെലല് ിൽ, 
ആവശയ്െമ ിൽ റിസർേവായറിേലkും 
തുടർn് േറഡിേയ റിേലkും ്രശdേയാെട 
കൂളന്റ് oഴിkുക. (“iൻസ്െപkൻ ആന്റ് 
െമയിന്റനൻസ്” വിഭഗtിെല “e ിൻ 
കൂളന്റ്” പരിേശാധിkുക).

കുറിp്:
നി ളുെട e ിൻ വലല്ാെത ചൂടാവുകയും 
en് െചyണെമn് നി യമിലല്ാതിരിkുകയും 
െചyുേmാൾ, നി ളുെട മാരുതി സുസുkി 
കെമർഷയ്ൽ ഡീലെറ ബnെpടുക.

65D350d

aപായ സൂചന

e ിനിൽനിn് ആവി വമിkുnത് 
കാണുകേയാ ശbം േകൾkുകേയാ െചയ്താൽ 
സുരkിതമായ oരിടt് വാഹനം നിർtി 
uടെനtെn e ിൻ ഓഫ് െചയ്ത് 
തണുkാൻ aനുവദിkണം. ആവിയുെട 
സാnിdയ്മുllേpാൾ e ിൻ കmാർ ്െമന്റ് 
തുറkരുത്. ആവി കാണെpടുകേയാ ശbം 
േകൾkുകേയാ െചyാt aവസരtിൽ 
e ിൻ കmാർ ്െമന്റ് തുറn് കൂളന്റ് 
തിളcുെകാ ിരിkുകയാേണാ en് 
േനാkുക. a െനയാെണ ിൽ, തിളയ്kൽ 
aവസാനിkുnതുവെര കാtിരുnേശഷം 
യാ്രത തുടരുക.

uദാഹരണം
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താഴ്ഭാഗെt േബാഡിയിൽ 
iടിkുnത് നിമിtം  
u ാകുn കുഴpം
നി ളുെട വാഹനtിന്െറ താഴ്ഭാഗെt 
േബാഡി iടിkുകയാെണ ിൽ oരു aംഗീകൃത 
മാരുതി സുസുkി കെമർഷയ്ൽ ഡീലേറാട് 
പരിേശാധിkാൻ ആവശയ്െpടുക. 
aലല്ാtപkം sിയറിം ്, സസ്െപൻഷൻ, 
ൈ്രഡവ് ൈലൻ, േ്രബk് തുട ിയവയുെട 
തകരാറ് നി ളുെട സുരkിതമായ 
ൈ്രഡവിം ിന് ്രപതിബnമാേയkാം. 

വാണിം ് ്രടയാംഗിൾ 

MHO-07-001

വാഹനം േ്രബk്ഡൗൺ ആകുകേയാ aെലല് ിൽ 
aടിയnിരമായി നിർtുകേയാ െചyുn 
സാഹചരയ്tിൽ, നി ളുെട വാഹനം ഗതാഗത 
തടsം സൃ ിേckുെമ ിൽ വാഹനtിനു 
പുറകിൽ തടs െളാnും iലല്ാതിരിkുകയും 
സമീപിkുn വാഹന ൾk് ഏകേദശം 50-100 
മീ ർ aകലtിൽ െവcുതെn 
കാണാനാവുnതുമായ വിധtിൽ വാഹനtിലുll 
വാണിം ് ്രടയാംഗിൾ േറാഡിൽ sാപിkുക. 
്രടയാംഗിളിെല റി ക്ടിം ് ഭാഗം, ആഗതമാകുn 
വാഹന ൾk് aഭിമുഖമായാണ് sാപിേk ത്. 
വാണിം ് ്രടയാംഗിൾ sാപിkാൻ 
വാഹനtിൽനിn് iറ ുnതിനു മുm് aപകട 
മുnറിയിpിന്െറ ൈല ുകൾ ്രപവർtിpിkുക.

MHO-07-014-1

aപായ സൂചന

• െവlltിന്െറ താപനില 
കൂടുതലായിരിkുേmാൾ േറഡിേയ ർ 
കയ്ാപ് നീkുnത് aപകടകരമാണ്, 
കാരണം തിളയ്kുn ഓയിലും ആവിയും 
സmർdഫലമായി പുറേtk് 
െതറിേckാം. കൂളന്റിന്െറ താപനില 
കുറ േശഷം മാ്രതേമ കയ്ാപ് 
നീkംെചyാൻ പാടുllു. 

• സവ്യം പരിേkൽkാതിരിkാൻ ൈകകൾ, 
uപകരണ ൾ, തുണിkഷണ ൾ enിവ 
e ിൻ കൂളിം ് ഫാനിന്െറ 
സമീപtുനിn് നീkിെവkണം. ഈ 
iലക്്രടിക് ഫാനുകൾ മുnറിയിെpാnും 
iലല്ാെത തനിെയ ഓൺ ആകാവുnതാണ്.

uദാഹരണം

uദാഹരണം
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• aസ്്രതം 1 കാണിkുnതുേപാെല 
ആവരണtിൽനിn് വാണിം ് ്രടയാംഗിൾ 
സൂkിc് പുറെtടുkുക. 

• aസ്്രതം കാണിkുnതുേപാെല ര ് 
റി ക്ടർ ആമുകളും തുറn് 
വലതുഭാഗtുll ആമിെല kിപ് 
uപേയാഗിc് aവ പരസ്പരം േലാk് 
െചyുക. aസ്്രതം 3 കാണിkുnതുേപാെല 
താഴ്ഭാഗെt sാൻഡ് ഘടികാരദിശയ്k് 
വിപരീതമായി തിരിkുക. വാഹനtിനു 
പുറകിൽ നിരpായ ്രപതലtിലാണ് 
വാണിം ് ്രടയാംഗിൾ െവേk ത്. 

• ആവരണtിനകേtk് തിരിെക 
െവkുnതിന് േനെര വിപരീത ്രപ്രകിയകൾ 
aനുവർtിkുക.

MHO-07-014

agി ശമന uപകരണം 
(ഘടിpിcി ുെ ില്)

77PM08009

agി ശമന uപകരണം സീ ുകള്kു 
പുറകില്സൂkിcിരിkുnു. (ൈ്രഡവര്സീ ിനും 
പാസ ര്സീ ിനും iടയില്) 

77PM08003

(1) agി ശമന uപകരണ സിലി ർ
(2) സീൽ
(3) സുരkാ പിൻ
(4) ലിവർ
(5)  േനാസിൽ

agി ശമന uപകരണം നീkം െചyലും 
തിരിെക ഘടിpിkലും

agി ശമന uപകരണം നീkം െചyാന് 

77PM08004

agി ശമന uപകരണtിന്െറ ലിവര്(1) 
aല്പം മുകളിേലാ ് uയര്tുക. agി ശമന 
uപകരണെt kാmില്(2) നിnു 
േവര്െപടുtാനായി ചി്രതtില്കാണിc 
ദിശയിലവ്ലിkുക.
 

uദാഹരണം

r]lVsWVã}vV 
NkfsU 

SsL¨V 

uദാഹരണം

uദാഹരണം

(2)

(4)

(3)
(5)

(1)

uദാഹരണം

(1)

(2)
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agി ശമന uപകരണം തിരിെക 
ഘടിpിkാന് 

77PM08005

agി ശമന uപകരണtിന്െറ േബാഡി (1) 
kാmിേലk് (3) iന്സര് ് െചyുക. 
kാmില്േനാസില്(2) ്രശdാപൂരവ്ം താേഴാ ാkി 
െവkുക. 

കുറിp് :

agി ശമന uപകരണtിന്െറ 
േനാസില്kാmില്ശരിയായി iരുnു en് 
uറpാkുക. 

്രപവര്tന നടപടി ്രകമം 

77PM08006

1)  agി ശമന uപകരണം (1) കുtെന 
പിടിkുക.
2)  സുരkാ പിന്(3) തിരിc് സീല്(2) 
െപാ ിkുക. 

77PM08007

3) സുരkാ പിനവ്ലിkുക (3). 
4) ലിവര്(4) aമര്tുക. ്രദുത ഗതിയില്iരു 
വശേtkും വീശിെkാ ് േനാസിലില്(5) 
നിnുll ്രപവാഹം ജവ്ാലയുെട aടുtുll 
a േtk് ചൂ ുക.

77PM08008
5) തീ aണയുnത് വെര ജവ്ാലെയ 
aകെലയുll a േtk് നീkുക. 

കുറിp് :
agി ശമന uപകരണം വാഹനtിനകt് 
ബാഹയ് വസ്തുkള്കാരണമായു ാകുn 
െചറിയ agി ബാധകെള േനരിടാേനവ് ി 
മാ്രതം uേdശിcുllതാണ്.  

െചേy തും െചyരുതാtതും 

77PM08001

uദാഹരണം

(1)(3) (2)

uദാഹരണം

(2)

(1)

uദാഹരണം

(4)
(3)

(5)

uദാഹരണം

uദാഹരണം

(3)(3)

(1)

(2)
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െചേy ത് 
1)  ്രപഷര്േഗജ് യഥാ സമയം പരിേശാധിkുക. 
കൂടിയ ചാര്ജിംഗ് ്രപഷര്15 െകജിeഫ്/
സിeം2 (പc േസാണില്) (2) ആണ്.
 
2) ്രപഷര്കുറ ാല്iന്ഡിേk ര്സൂചി (1) 
ചുവp് േസാണിേലk് നീ ും. uടnെn agി 
ശമന uപകരണtില്കാണുn 
നിര്േdശ ള്്രപകാരം agി ശമന uപകരണ 
നിര്mാതാവുമായി ബnെpടുക. 
3) agി ശമന uപകരണം നിര്mാതാവിന്െറ 
സരവ്ീസ് േക്രntില്മാ്രതം സരവ്ീസ് 
െചyിkുക. aടുtുll സരവ്ീസ് േക്രnം 
aറിയാന്agി ശമന uപകരണtില്കാണുn 
വിവര ള്േനാkുക. 
4) agി ശമന uപകരണം eേpാഴും 
5) uപേയാഗിc് കഴി ാല്uടnെn agി 
ശമന uപകരണം റീഫില്െചyുക. 

െചyരുtാtത് 

1)  agി ശമന uപകരണം െവllം 
uപേയാഗിc് kീന്െചyരുത്.
(െപാടി നീkം െചyാനവ്ൃtിയുll തുണി 
uപേയാഗിkുക) 

2)  uപേയാഗിcേതാ ചാര്ജ് േപായേതാ ആയ 
agി ശമന uപകരണെt ആ്രശയിkരുത്. 

കുറിp് :
• ഓേരാ തവണ uപേയാഗിc് കഴി ാലും 
റീഫിൽെചേy ത് ആവശയ്മാണ്.

• കഴി ാൽagി ശമന uപകരണം 
റീഫിൽെചyണം
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്രദവിkൽ ്രപതിേരാധം
നി ളുെട വാഹനം ്രദവിcു േപാകുnതിൽനിn് 
സംരkിkാൻ വിശി മായ പരിചരണം 
ൈകെkാേll ത് വളെര ്രപധാനമാണ്. ്രദവിkൽ 
്രപതിേരാധിkാൻ നി ളുെട വാഹനം e െന 
പരിപാലിkാം en നിർേdശ ളാണ് താെഴ 
പ ികയാkിയി ുllത്. ദയവായി ഈ 
നിർേdശ ൾ സസൂk്മം വായിc് പിnുടരുക. 

്രദവിkലിെന കുറിcുll ്രപധാന 
വിവര ൾ
്രദവിkുnതിനുll സാധാരണ കാരണ ൾ
1) a ർേബാഡി, െ്രഫയിം enി െന 

etിെpടാൻ eളുpമലല്ാt 
വാഹനഭാഗ ളിൽ, േറാഡിെല മ ുരുകാൻ 
uപേയാഗിkുn േറാഡ് സാൾ ,് aഴുk,് 
ഈർpം, രാസവസ്തുkൾ enിവയുെട േശഖരം.

2) ചിpിം ,് േപാറലുകൾ, ലഘുവായ 
aപകട ൾ കാരണമായി െപയിന്റ്െചയ്ത് 
പരിപാലിc േലാഹ്രപതലtിൽ u ായ 
eെn ിലും തകരാറ്, കേലല്ാ ചരേലാ 
നിമിtമു ായ uരcിലുകൾ.

്രദവിkലിെന തവ്രിതെpടുtുn പരിsിതി 
സവിേശഷതകൾ
1) േറാഡ് സാൾ ,് െപാടിപടല നിയ്രnണ 

രാസവസ്തുkൾ, കടൽkാ ,് വയ്വസായ 
മലിനീകരണം enിവെയലല്ാം േലാഹം 
്രദവിkുnതിന് ആkംകൂ ും.

2) uയർn ഹയ്ുമിഡി ി, ്രദവിkലിന്െറ േതാത് 
വർdിpിkും. ്രപേതയ്കിc് anരീk 
താപനിലയുെട േതാത്, ്രഫീസിം ് 
േപായിന്റിനു െതാ ുമുകളിൽ മാ്രതമാെണ ിൽ. 

3) വാഹനtിെല ചിലഭാഗ ളിൽ oരുപാട് 
കാലം ഈർpം aവേശഷിkുകയാെണ ിൽ 
്രദവിkലിന് സാdയ്തയു ,് മ ു ഭാഗ ൾ 
തികcും uണ ിയിരിkു കയാെണ ിൽ 
േപാലും.

4) േവഗtിൽ uണ ാൻ പാകtിൽ 
വായുസ ാരം iലല്ാt വാഹന ഭാഗ ളിൽ 

uയർn ഊഷ്മാവുകൾ ്രദവിkലിന് 
േവഗംകൂ ും. 

ഈ വിവര ൾ നി ളുെട വാഹനം (വിശിഷയ്ാ 
വാഹനtിന്െറ aടിഭാഗം) കഴിയുn്രത 
വൃtിയായും ഈർpരഹിതമായും 
സൂkിേk തിന്െറ ആവശയ്കത വയ്kമാkുn .ു 
െപയിന്റിേനാ aെലല് ിൽ സംരkണ 
േകാ ിം ുകൾേkാ eെn ിലും േപാരായ്മകൾ 
സംഭവിcാൽ uടെന a കു പണികൾ െചyുക 
enതിന് തുലല്  ്രപാധാനയ്മു ്. 

്രദവിkൽ ്രപതിേരാധിkുവാൻ 
സഹായകമാകുnെത െന
iടയ്kിെട വാഹനം കഴുകുക
നി ളുെട വാഹനtിന്െറ പൂർ ത നിലനിർtി 
്രദവിkൽ തടയാനുll ഏ വും uചിതമായ 
മാർgം, iടയ്kിെട വാഹനം കഴുകി 
വൃtിയാkുക enതാണ്. 
ൈശതയ്കാലt് ഏ വും കുറ ത് 
oരുതവണെയ ിലും കൂടാെത ൈശതയ്കാലം 
കഴി  uടെനയും വാഹനം കഴുകി 
വൃtിയാkണം. നി ളുെട വാഹനം, 
്രപേതയ്കിc് aതിന്െറ aടിഭാഗം കഴിയുn്രത 
വൃtിയായും വര തായും സൂkിkുക. 
up് വിതറിയ േറാഡുകളിലൂെട നി ൾ 
തുടർcയായി വാഹനം ഓടിkുnുെ ിൽ 
നി ളുെട വാഹനം ൈശതയ്കാല ളിൽ 
മാസtിൽ oരു തവണ en േതാതിൽ കഴുകണം. 
കടലിനടുtാണ് നി ൾ താമസിkുnെത ിൽ 
വർഷം മുഴുവൻ മാസtിൽ oരുതവണ 
കഴുകിയിരിkണം.
കഴുകലുമായി ബnെp  നിർേdശ ൾk,് 
“െവഹിkിൾ kീനിം ്” വിഭാഗം 
പരിേശാധിkുക.
aനയ്പദാർt ൾ കുമി ുകൂടുnത് തടയുക
െപയിന്റ്e െചയ്ത ഭാഗt് up,് 
രാസപദാർt ൾ, േറാഡ് ഓയിൽ aെലല് ിൽ ടാർ, 
മരtിന്െറ കറ, പkികളുെട വിസർjയ് ൾ, 
വയ്വസായ aണ ്ുരപസരണം enിവ iരിkുnത് 
നി ളുെട വാഹനtിന്െറ മിനുkുപണികെള. 

itരtിലുll നിേkപ ൾ കഴിയുn്രത േവഗം 
നീkംെചyണം. ഈ നിേkപ ൾ കഴുകിkളയാൻ 
ബുdിമു ാെണ ിൽ, iതിനായി oരു kീനർ 
uപേയാഗിkാവുnതാണ്. നി ൾ uപേയാഗിkുn 
ഏത് kീനറും െപയിന്റ് െചയ്ത ്രപതല ൾk് 
േദാഷം വരുtുകയിെലല്nും, നി ളുെട 
ആവശയ് ൾk് aനുേയാജയ്മാെണnും uറp് 
വരുtുക. itരtിൽ ull സവിേശഷ 
kീനറുകൾ uപേയാഗിkുേmാൾ uൽപാദകരുെട 
നിർേdശ ൾ പിnുടരണം.
മിനുk്പണികളുെട aപാകത പരിഹരിkുക
െപയിന്റ് െചയ്ത ്രപതല ൾk് eെn ിലും 
േകടുപാടുകളുേ ാ en് സൂk്മമായി 
പരിേശാധിkുക. eെn ിലും േപാറലുകേളാ 
േകാറലുകേളാ ക ാൽ, uടെനtെn പരിഹരിc് 
്രദവിkലിന്െറ ആരംഭം തടയണം. േപാറലുകളും 
േകാറലുകളും െപയിന്റ് െചyാt 
േലാഹtിലാണ് സംഭവിcി ുllെത ിൽ 
േയാഗയ്രായ േബാഡി നിർmാതാkെളെകാ ് 
പരിഹരിpിkുക. 
പാസ ർ, ലേgജ് കmാർ ്െമന്റുകൾ 
വൃtിയായി സൂkിkുക
തറയിെല ചവി ികൾkടിയിൽ ഈർpം, aഴുk്, 
െചളി enിവ aടി ് ്രദവിkലിന് 
കാരണമാേയkാം. iടയ്kിെട ഈ ചവി ികളുെട 
aടിഭാഗം പരിേശാധിc് aവിടം 
വൃtിയുllതാെണn് uറp് വരുtുക. 
േറാഡിൽനിn് മാറിേയാ, ഈറൻ 
കാലാവsകളിേലാ ആണ് വാഹനം 
ഓടിkുnെത ിൽ കുറcധികം തവണ 
പരിേശാധിkണം. രാസവസ്തുkൾ, വള ൾ, 
ശുdീകരണികൾ, ലവണ ൾ തുട ിയവ സവ്തേവ 
aതയ്nം ്രദവിpിkൽ ്രപവണതയുllവയാണ്. 
ഈ uൽപn ൾ aടcുപൂ ിയ 
കെ യ്നറുകളിൽ െകാ ുേപാകണം. 
തുളുmുകേയാ േചാരുകേയാ െചyുnുെവ ിൽ 
uടെനtെn ആ sലം തുടc് uണkണം.
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വര തും പരയ്ാപ്തമായ വായുസ ാര 
വുമുllിടt് നി ളുെട വാഹനം 
സൂkിkണം.
ഈർpമുll, വായുസ ാരമിലല്ാtിടt് 
വാഹനം പാർk് െചyരുത്. നി ളുെട വാഹനം 
iടയ്kിെട ഗാേരജിൽ െവc് കഴുകുകേയാ 
നന  കാലാവsയിൽ തുടർcയായി 
ഓടിkുകേയാ െചyാറുെ ിൽ നി ളുെട 
ഗാേരജിൽ ഈർpം u ാകാം. ഗാേരജിെല aതീവ 
ഹയ്ുമിഡി ി ്രദവിpിkലിന് കാരണമാകുകേയാ 
aത് തവ്രിതെpടുtുകേയാ െചയ്േതkാം. 
േവ ്രത വായുസ ാരമിെലല് ിൽ ഗാേരജ് 
ഈർpമെലല് ിൽേപാലും, oരു നന  വാഹനം 
്രദവിേckാം.

വാഹനം വൃtിയാkൽ

77PM09001

iന്റീരിയര്kീന്െചyല്
ൈവൈനല്aപ്േഹാല്sറി 
േസാpും കടുpം കുറ  ഡി ര്ജന്റും iളം 
ചൂട് െവlltില്കലkി മി്രശിതം തyാറാkുക. 
സ്േപാ ് aെലല് ില്മൃദുവായ തുണി െകാ ് 
ഈ മി്രശിതം ൈവൈനലില്്രപേയാഗിkുക. 

aഴുk് iളകാണാൈയ aല്പ സമയം 
കുതിര്tാനവ്ിടുക. 
നനവുll, വൃtിയുll തുണി െകാ ് aഴുkും 
മി്രശിതവും തുടെcടുkുക. aഴുk് 
േശഷിkുെn ില്ഈ ്രപ്രകിയ ആവര്tിkുക. 

ഫാ്രബിക് aപ്േഹാല്sറി (്രഫ ് 
പാസ ര്സീ ് oഴിെക) 
ലൂസ് ആയി കിടkുn െപാടി വാകവ്ം 
kീനര്െകാ ് നീkം െചyുക. കറ പിടിc 
sല ള്േനര്t േസാp് ലായനി uപേയാഗിc് 
നനവുll, വൃtിയുll തുണി െകാ ് 
തിരുmുക. േസാp് നീkം െചyാെനവ്llം നനc 
തുണി െകാ ് തുടkുക. കരാ േപാകുnത് വെര 
ആവര്tിkുക. കടുt കറകള്k് 
വിപണിയിലുll ഫാ്രബിക് 
kീനര്uപേയാഗിkുക. നിര്mാതാkള്നല്കുn 
നിര്േdശ ളും മുന്കരുtലുകളും പാലിkുക.

aപായ സൂചന
കാ ലി ിക് കൺെവർ ർ, eക്േസാs  ്
ൈപpുകൾ enി െനയുll eക്േസാs് 
വയ്ൂഹ ളിേലാ aവയ്k് ചു ുേമാ 
a ർേകാ ിം ് aെലല് ിൽ തുരുm് ്രപതിേരാധ 
േകാ ിം  ്കൂടൂതലായി ്രപേയാഗിkരുത്. 
a ർേകാ ിം ് പദാർtം വലല്ാെത ചൂടായാൽ 
തീപിടിേckാം. 

aപായ സൂചന
വാഹനtിന്െറ uൾഭാഗേമാ പുറംഭാഗേമാ 
വൃtിയാkുേmാൾ, വാർണിഷ് തിnറുകൾ, 
െപേ്രടാൾ, െബൻസീൻ, aെലല് ിൽ bീcുകേളാ 
വീ ിൽ uപേയാഗിkുn കടുpമുll 
ഡി ർജന്റുകേളാ േപാെല eളുptിൽ 
തീപിടിkുnവ uപേയാഗിkരുത്. 
വയ്kികൾk ്പരിk ്aെലല് ിൽ വാഹനtിന് 
േകടുപാട് സംഭവിkാൻ ഈ പദാർt ൾ 
കാരണമാേയkാം.

uദാഹരണം

മുnറിയിp് 
• ്രഫ  ്

പാസ ര്സീ ില്്രദാവക ള്തുളുmരുത്. 
്രഫ  ്
പാസ ര്സീ ില്്രദാവക ള്തുളുmിയാല്u
ടnെn മൃദുവായ തുണിെകാ  ്തുടcു 
കളയുക. െസന്സരില്്രദാവകം 
സ്പര്ശിcാല്സീ ് െബല്  ്
റിൈമന്ഡര്്രപവര്tനം ബാധിkെpടും.

• സീ ് aപ്േഹാല്sറിയിലൂെട തുളc് 
കയറി െസന്സര്േകടാkാവുn 
വിധtിലുll കൂര്t 
വസ്തുkള്പാസ ര്സീ ിെലവ്kരുത്.
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ഫാ്രബിക് aപ്േഹാല്sറി  (്രഫ ് 
പാസ ര്സീ ്) 
ഫാ്രബിkിലൂെട aകtു കടn് 
െസന്സര്േകടാkാന്iടയുllതിനാല്്രദാവക ള്
uപേയാഗിc് kീന്െചyരുത്. 

െലതര്aപ്േഹാല്sറി 
ലൂസ് ആയി കിടkുn െപാടി വാകവ്ം 
kീനര്െകാ ് നീkം െചyുക.െനt േസാp് 
aെലല് ില്സാഡില്േസാp് ലായനി uപേയാഗിc് 
നനവുll, വൃtിയുll തുണി െകാ ് aഴുk് 
തുടcു കളയുക. േസാp് നീkം െചyാെനവ്llം 
നനc തുണി െകാ ് തുടkുക. മൃദുവായ തുണി 
െകാ ് തുടcു ജലാംശം കളയുക. aഴുk് 
aെലല് ില്കറ േപാകുnത് വെര 
ആവര്tിkുക. കടുt കറകള്k് 
വിപണിയിലല്ഭിkുn 
െലതര്kീനര്uപേയാഗിkുക. 
െലതര്kീനര്uപേയാഗിkുകയാെണ ില്നിര്mാ
താkള്നല്കുn നിര്േdശ ളും 
മുന്കരുതലുകളും പാലിkുക. േസാളവ്ന്റ് 
kീനറുകളും aെ്രബസീവ് kീനറുകളും 
uപേയാഗിkരുത്. 
കുറിp് :
• െലതര്aപ്േഹാല്sറി 

ഭംഗിയായിരിkാനവ്ര്ഷtി്രല ു 
തവണെയ ിലും kീന് െചyണം.

• െലതര്aപ്േഹാല്sറിയില്നനവ് 
u ായാല്uടnെn ടിഷയ്ൂ 
േപpര്aെലല് ില്മൃദുവായ തുണി െകാ ് 
തുടcു uണkണം. ജലാംശം മൂലം 
െലതര്ക ിയാവാനും ചുരു ാനും iടയു ്. 

• െവയില്ull ദിവസ ളില്പാര്k് 
െചyുേmാള്തണലുll sലം 
െതരെ ടുkുക aെലല് ില്സണ്െഷയ്ഡ് 
uപേയാഗിkുക. െലതര്aപ്േഹാല്sറി 
ദീര്ഘ േനരം േനരി ു 
െവയില്eല്kാന്iടയായാല്നിറം 
മ ുകയും ചുരു ുകയും െചyും.

• eലല്ാ ്രപകൃതിദt വസ്തുkളും േപാെല 
െലതര്aസമമായ േ്രഗയിന്ആയിരിkും 

െകൗൈഹഡ് ആെണ ില്സവ്ാഭാവികമായി 
പുllികള്u ാവും. aത് െലതറിന്െറ 
്രപകടനെt ബാധിkിലല്.

സീ ് െബൽ ുകൾ സീ ് െബൽ ് 
സീ ് െബൽ ുകൾ േനർt േസാpും െവllവും 
uപേയാഗിc് വൃtിയാkുക. െബൽ ുകളിൽ 
bീc് aെലല് ിൽ ൈഡ uപേയാഗിkരുത്. aവ 
െബൽ ിലുll തുണിtര െള 
ദുർbലമാkിേയkാം.

വിൈനൽൽ േ ാർ മാ ുകൾ
െവllേമാ േനർt േസാേpാ uപേയാഗിc് 
വിൈനലിൽനിn് സാധാരണ aഴുk് 
നീkംെചyാവുnതാണ്. aഴുk് iളkാൻ oരു 
്രബഷ് സഹായകമാകും. aഴുk് 
iളkിkഴി ാൽ, ചവി ി നnായി െവlltിൽ 
തിരുmി തണലt് uണkുക. 

കാർെപ ുകൾ
oരു വാകവ്ംkീനർ uപേയാഗിc് സാdയ്മാകുn്രത 
aഴുkും മ ും കളയുക. േനർt േസാp് 
ലായനി uപേയാഗിc് വൃtിയുll, നന  
തുണിെകാ ് കറയുll ഭാഗt് തുടkുക. േസാp് 
നീkംെചyാൻ, െവllംനനc തുണിെകാ ് 
വീ ും തുടkുക. കറ iളകിേpാകുnതുവെര 
iത് ആവർtിkുക, aെലല് ിൽ കടുpമുll 
കറകളാെണ ിൽ oരു വാണിജയ് കാർെപ ്kീനർ 
uപേയാഗിkുക. oരു കാർെപ ്kീനർ 
uപേയാഗിkുകയാെണ ിൽ, uൽപാദകന്െറ 
നിർേdശ ളും മുൻകരുതലുകളും പിnുടരുക. 

iൻസ്്രടുെമന്റ് പാനലും കൺേസാളും
iളകിയ aഴുk് oരു വാകവ്ം kീനർ 
uപേയാഗിc് നീkംെചyുക. നന  തുണി 
നnായി പിഴി ് aഴുk് മൃദുവായി 
തുടcുകളയുക. aഴുk് േപാകുnതുവെര iത് 
ആവർtിkുക.

പുറംഭാഗം വൃtിയാkൽ

കഴുകൽ

82DY09

േനാ ീസ് 
സിലിkൺ aട ിയ രാസ uൽപn ൾ 
uപേയാഗിc് സവ്ിcുകൾ േപാലുll ൈവദയ്ുത 
uപകരണ ൾ തുടkരുത്. uപകരണ ൾ 
േകടാകാൻ iത് കാരണമാകും.

േനാ ീസ്
നി ളുെട വാഹനം വൃtിയുllതും 
aഴുkിലല്ാtതുമായി സൂkിേk ത് ്രപധാന 
കാരയ്മാണ്. നി ളുെട വാഹനം വൃtിയായി 
സൂkിcിെലല് ിൽ െപയിന്റ് മ ാനും വാഹന 
േബാഡിയുെട വിവിധ ഭാഗ ൾ ്രദവിkാനും 
കാരണമാകും.

uദാഹരണം
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വാഹനം കഴുകുേmാൾ, െവയിൽ േനരി ് aതിൽ 
പതിkാtിടt് പാർk് െചyുകയും താെഴ 
െകാടുtി ുll നിർേdശ ൾ 
പാലിkുകയുംേവണം: 
1) മർdം uപേയാഗിc് െവllം ശkിയായി 

്രപവഹിpിc് aഴുkും മാലിനയ് ളും 
നീkംെചയ്തുെകാ ് േബാഡിയുെട 
aടിഭാഗവും വീൽഹൗസിം ുകളും കഴുകുക. 
ധാരാളം െവllം uപേയാഗിkുക

2) േബാഡിയിൽ aമർtി തിരുmി aഴുk് 
iളkുക. ൈപp് െവllംെകാ ് 
േബാഡിയുെട പുറംഭാഗtുനിn് aഴുkും 
െചളിയും നീkംെചyുക. മൃദുലമായ oരു 
സ്േപാേ ാ ്രബേഷാ നി ൾk് 
uപേയാഗിkാവുnതാണ്. പരുkൻ 
വസ്തുkൾ uപേയാഗിc് െപയിന്റിേലാ 
pാsിkിേലാ േപാറൽ വരുtാതിരിkുക. 
പലേpാഴും െഹഡ് ൈല ് കവറുകേളാ 
െലൻസുകേളാ pാsിക് 
നിർmിതമായിരിkുെമn് ഓർkുക.

3) oരു സ്േപാേ ാ മൃദുലമായ 
തുണിേയാെകാ ് േനർt ഡി ർജന്റ് 
aെലല് ിൽ കാർവാഷ് േസാp് uപേയാഗിc് 
പുറംഭാഗം മുഴുവൻ കഴുകുക. സ്േപാ ് 
aെലല് ിൽ തുണി iടയ്kിെട േസാp് 
ലായനിയിൽ കുതിർkണം.

4) aഴുk് പൂർ മായും 
നീkംെചയ്തുകഴി ാൽ, ൈപp് 
െവlltിൽ ഡി ർജന്റ് കഴുകുക

5) തിരുmിയേശഷം, നന  തുകേലാ തുണിേയാ 
uപേയാഗിc് വാഹനtിന്െറ േബാഡി തുടc് 
തണലt് uണkുക.

6) െപയിന്റ് െചയ്തി ുll ്രപതല ൾk് േകട് 
സംഭവിcി ുേ ാ en് േനാkുക. 
eെn ിലും േകട് സംഭവിcി ുെ ിൽ, 
താെഴ പറ ിരിkുn നടപടികൾ 
aനുസരിc് പരിഹരിkുക: 
1. േകടുപ ിയ sല ൾ വൃtിയാkി 

aത് uണ ാൻ aനുവദിkുക.
2. െപയിന്റ് iളkി oരു െചറിയ ്രബഷ് 

uപേയാഗിc് േകടുപ ിയ ഭാഗ ളിൽ 
ടc് aപ് െചyുക. 

3. െപയിന്റ് പൂർ മായും uണ ാൻ 
aനുവദിkുക.

aപായ സൂചന
• e ിൻ റൺ െചയ്തുെകാ ് വാഹനം 

കഴുകാനും വാക്സ് േതkാനും oരിയ്kലും 
്രശമിkരുത്.

• വാഹനേബാഡിയുെട aടിഭാഗവും 
െഫൻഡറും വൃtിയാkുേmാൾ, കൂർt 
a്രഗ ളുll ഭാഗ ൾ u ാകാം. 
ൈകകൾkും മുഴ yിനും മുറിവ് 
പ ാതിരിkാൻ കyുറകളും നീളൻൈക 
ഷർ ും ധരിkണം.

• നി ളുെട വാഹനം കഴുകിയേശഷം, 
ൈ്രഡവിം ിനുമുm് േ്രബkുകൾ ്രശdേയാെട 
പരിേശാധിc് aവയുെട സവ്ാഭാവിക 
കാരയ്kമത uറp് വരുtണം.

േനാ ീസ്
വാഹനം കഴുകുേmാൾ:
• pാsിക് ഭാഗ ളിൽ 80° C (176° F) േനkാൾ 

കൂടുതൽ ചൂടുll െവllേമാ ആവിേയാ 
േനരി ് ്രപേയാഗിkുnത് oഴിവാkുക.

• e ിൻ ഘടക ൾk് 
േകടുസംഭവിkാതിരിkാൻ e ിൻ 
കmാർ ്െമന്റിൽ െവllം ശkിയായി 
്രപവഹിpിkാതിരിkുക.

േനാ ീസ്
െപയിന്റ് aെലല് ിൽ pാsിക് ്രപതലtിന് േകട് 
സംഭവിkാതിരിkാൻ, േവ ്രത െവllം iലല്ാെത 
aഴുk ്കളയരുത്. മുകളിൽ പറ  നടപടികൾ 
പിnുടരുnുെവn് uറp ്വരുtുക.

േനാ ീസ്
oര  ുവാണിജയ് കാർവാഷ് uൽപnം 
uപേയാഗിkുേmാൾ, uൽപാദകൻ നിർേdശിc 
മുൻകരുതലുകൾ പാലിkുക. വീ ിൽ 
uപേയാഗിkുn വീരയ്ം കൂടിയ ഡി ർജന്റുകേളാ 
േസാpുകേളാ oരിയ്kലും uപേയാഗിkരുത്. 

േനാ ീസ്
നി ൾ oര  ുഓേ ാമാ ിക് കാർവാഷ് 
uപേയാഗിkുകയാെണ ിൽ, വാഹനtിെല 
സ്േപായിലറുകൾ േപാലുll ഭാഗ ൾk ്േകട് 
സംഭവിkാെത േനാkുക. നി ൾk ്
സംശയമുെ ിൽ, കാർവാഷ് ഓപേറ റുെട 
uപേദശം േതടുക.
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 വാക്സ് ്രപേയാഗിkൽ

77PM09002

വാഹനം കഴുകിയേശഷം, കൂടുതൽ 
സംരkണtിനും െപയിന്റിന് േമാടി 
കൂ ാനുമായി വാക്സിം ും േപാളിഷിം ും 
നലല്താണ്.

• മികc ഗുണേമൻമയുll വാക്സുകളും 
േപാളിഷുകളും മാ്രതം uപേയാഗിkുക.

• വാക്സുകളും േപാളിഷുകളും 
uപേയാഗിkുേmാൾ, uൽപാദകർ 
നിർേdശിcി ുll മുൻകരുതലുകൾ 
നിരീkിkുക.

uദാഹരണം
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 വാഹനം തിരിcറിയൽ
ചാsി സീരിയൽ നmർ

77PH059

വാഹനം രജിsർ െചyുnതിന് 
ചാsിയുെടയും aെലല് ിൽ / aതുകൂടാെത 
e ിന്െറയും സീരിയൽ നmറുകൾ 
uപേയാഗിkുnു. ്രപേതയ്ക േസവന 
വിവര ൾ ആവശയ്െpടുേmാേഴാ 
നിർേdശിkുേmാേഴാ നി ളുെട ഡീലെറ 
സഹായിkാൻ aവ uപേയാഗിkുnു. 
നി ളുെട മാരുതി സുസുkി കെമർഷയ്ൽ 
ഡീലെറ ക ുമു ാൻ aവസരം 
ലഭിkുേmാെഴലല്ാം ഈ നmർ മുേഖന 
നി ളുെട വാഹനെt പരിചയെpടുtാൻ 
ഓർkുക. ഈ നmർ വായിkാൻ നി ൾk് 
ബുdിമു ുെ ിൽ, ഐഡന്റിഫിേkഷൻ 
േp ിലും നി ൾk് ഈ നmർ 
കാണാവുnതാണ്. 

e ിൻ സീരിയൽ നmർ

54G082

ചി്രതtിൽ കാണിcി ുllത് േപാെല e ിൻ 
സീരിയൽ നmർ സിലി ർ േbാkിൽ മു്രദ 
െചയ്തി ു ്. 

ഫാs്ടാഗ് 
(ഘടിpിcി ുെ ിൽ) 
േറാഡ് ്രടാൻസ്േപാർ ് ആൻഡ് ൈഹേവസ് 
മ്രnാലയtിെn നിർേdശ്രപകാരം, 
iലക്േ്രടാണിക് േടാൾ േശഖരണtിന് 
aെലല് ിൽ inയ് ഗവൺെമn് നിർവചിkുn 
മെ െn ിലും ആവശയ് ൾk് േവ ി, ഓേരാ 
വാഹനtിനും ഫാs്ടാഗ് (1) നിർബnമാണ്. 

ഫാs്ടാഗിന് eെn ിലും തകരാറ് 
സംഭവിkുകേയാ aെലല് ിൽ മുmിെല 
വിൻഡ്സ്്രകീൻ മാേ തുെ ിേലാ 
നി ളുെട സമീപsനായ aംഗീകൃത മാരുതി 
സുസുkി കെമർഷയ്ൽ ഡീലെറ ദയവായി 
ബnെpടുക.

66MM01001

uദാഹരണം

uദാഹരണം

uദാഹരണം

(1)
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വാഹനtിന്െറ ullിൽനിn് 
കാണുnത് േപാെല 

64MM01002

കുറിp്:
കാണിcി ുll ചി്രതം സൂചനയ്k് േവ ി മാ്രതം 
ullതാണ്. വാഹനtിൽ ഘടിpിcി ുll 
യഥാർt ഡിൈവസിന്െറ ആnരിക ഘടന 
വയ്തയ്സ്തമാേയkാം. 

വാഹനtിന്െറ പുറെമനിn് 
കാണുnത് േപാെല 

64MM01003

കുറിp്:
കാണിcി ുll ചി്രതം സൂചനയ്k് േവ ി മാ്രതം 
ullതാണ്. വാഹനtിൽ ഘടിpിcി ുll 
യഥാർt ഡിൈവസിന്െറ ആnരിക ഘടന 
വയ്തയ്സ്തമാേയkാം. 

കുറിp്:
• വിൻഡ് സ്്രകീനിൽനിn് ടാഗ് നീkംെചyാനുll 

ഏത് ്രശമവും ടാഗിന് sിരമായി േകട് 
വരുtിേയkാം.

• വിൻഡ്സ്്രകീനിൽ ടാഗ് ഘടിpിcി ുll ഭാഗം 
െകമിkൽ kീനറുകൾ uപേയാഗിc് 
വൃtിയാkുnത് ടാഗിന് േകട് 
വരുtിേയkാം. 

• ടാഗിനുേമൽ eെn ിലും കൂർt വസ്തുkൾ 
uപേയാഗിkുnത് ടാഗിന് േകടുവരുtും.

സി eന്ജി കി ് 
നmര്തിരിcറിയല്(ഘടിpിcി ു
െ ില്)

77PM10002

സി eന്ജി സിലി ര്തിരിcറിയല് നmര്, സി 

eന്ജി കി ് ഘടിpിc തീയതി enിവ 

uദാഹരണം

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

uദാഹരണം

4xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Easy to Cruise

uദാഹരണം
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ചി്രതtില്കാണിc വിധtില്കാര്േഗാ 

േബാഡിയിലവ്ലതു വശt് sിതി െചyുnു. 

ൈഹ െസകയ്ൂരി ി രജിസ്േ്രടഷൻ 
േp ് (ec്.aസ്.ആർ.പി) 
(ഘടിpിcി ുെ ിൽ) 
േറാഡ് ഗതാഗത, ൈഹേവ മ്രnാലയtിന്െററ 
നിബnന ്രപകാരം eലല്ാ പുതിയ 
വാഹനtിനും ec്.aസ്.ആർ.പി 
നിര്ബ്nമായും u ായിരിkണം. 

ec്.aസ്.ആർ.പി യിൽ aട ിയിരിkുnത്; 
• ്രഫ ്, റിയർ ec്.aസ്.ആർ.പി യിൽ ഓേരാ 

നmർ േp ് sലtും 2 വീതം സ്നാp് 
േലാkുകൾ ഘടിpിcിരിkും.

• ്രഫ ് വിന്ഡ് ഷീല്ഡില്ull ൈലസന്സ് േp ് 

മൂnാം ൈലസന്സ്  േp ്

64MM01005

  (1) മൂnാം ൈലസന്സ് േp ്

മൂnാം ൈലസന്സ് േp ് – 
വാഹനtിെന പുറtു നിnുll 
കാഴ്ച 

64MM01008

  (a) ec്.aസ്.ആര്.പി നല്കുn 
aേതാറി ിയുെട േപര്

  (b) വാഹന രജിസ്േ്രടഷnmര്
  (c)  aനനയ്മായ േലസര്നmര് - ്രഫ ് േp ് 
  (d) aനനയ്മായ േലസര്നmര് - റിയര്േp ്
  (e) ആദയ് രജിസ്േ്രടഷnിയതി 

(ഡിഡി-eംeം-ൈവൈവൈവൈവ 
േഫാര്മാ ്)

കുറിp്:
െകാടുtിരിkുn ചി്രതം oരു സൂചന മാ്രതമാണു.
വാഹനtില്ഘടിpിkുn യഥാര്t േലബലിന്െറ
ഘടന വയ്തയ്സ്തമാേയkാം. 

കുറിp്:
• മൂnാം ൈലസന്സ് േp ് വിന്ഡ് 

ഷീല്ഡില്നിnു eടുtു മാ ാന്്രശമിcാല്aത് 
േലബല്നാശമാൈയേpാകാന്iടയാkും.

• വിന്ഡ് ഷീല്ഡിേലല്ബല്ഘടിpിc ഭാഗം രാസ 
വസ്തുkള്uപേയാഗിc് kീന്െചyുnത് 
േലബലിന് േദാഷകരമാണ്. 

• േലബലിേnല്മൂര്cയുll 
വസ്തുkള്uപേയാഗിkുnത് േലബല്േകടു 
വരാന്iടയാkും.

• മൂnാം ൈലസന്സ് േp ് മാ ി െവേk  
ആവശയ്ം വnാല്aംഗീകൃത aധികാരിെയ 
സമീപിkുക.

മൂnാം ൈലസന്സ് േp ് – 
വാഹനtിെന aകtു നിnുll 
കാഴc 

64MM01009

കുറിp്:
െകാടുtിരിkുn ചി്രതം സൂചന മാ്രതമാണു.

കുറിp്:
മൂnാം ൈലസന്സ് േp ് (പുറകു വശം) നിറം 
േറാഡ് ഗതാഗത, ൈഹേവ മ്രnാലയtിന്െറ 
നി യിc ec്.aസ്.ആര്.പി നിന്ബnന 
aനുസരിcാണ്. 

(1)uദാഹരണം

RXXXXXXXXF R XXXXXXXX::

(a)

(b)

(c) (d)R

( )

)) ( )
(e) - -

uദാഹരണം

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.

NoticeNotice
uദാഹരണം
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വിവരണ ൾ
കുറിp്:
aറിയിp് iലല്ാെത വിവരണ ളിൽ മാ ം 
വരുtിേയkാം.

െപേ്രടാള്: െപേ്രടാള്e ിേnാഡല്
ൈബ-ഫയ്ൂവല് : ൈബ – ഫയ്ൂവല് 
(െപേ്രടാള്+ സി eന്ജി) e ിേnാഡല്

ഡീസൽ: ഡീസൽ e ിൻ മാതൃക

iനം: തല ൾ യൂണി ്: മിലല്ി മീ ർ

െമാtം ൈദർഘയ്ം 3800
െമാtം വീതി 1562  
െമാtം uയരം 1883
വീൽേബസ് 2110
്രടാk് മുnിൽ 1345

പിnിൽ 1330

iനം: പി ം (ഭാരം) യൂണി ്: കിേലാ്രഗാം

സjമായ വാഹനtിന്െറ പി ം 
(ഭാരം) െപേ്രടാള്

860
ൈബ-ഫയ്ൂവല് 975
ഡീസൽ 860

വാഹനtിന്െറ െമാttിലുll 
പി ം നിർ യിkൽ 1600

aനുവദനീയമായ പരമാവധി ആക്സിൽ 
ഭാരം 

മുmിൽ 900
പിnിൽ 1020
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iനം: e ിൻ പിnിൽ െപേ്രടാള് ആൻഡ് ൈബ-ഫയ്ൂവല് 
തരം E08A (DOHC) G12B (DOHC)

സിലി റുകളുെട e ം 2 4

േബാർ 77.0 mm 71mm

സ്േ്രടാk് 85.1 mm 75.5mm

പിsൺ ഡിസ്േpസ്െമന്റ് 793 cm3 1196 cm3

കം്രപഷൻ aനുപാതം 15.1 ± 0.4: 1 9.9:1

iനം: iലക്്രടിkൽ
െപേ്രടാള് BOSCH-FR6DC
ൈബ-ഫയ്ൂവല് 

ബാ റി 12V 38B20R

ഫയ്ൂസുകൾ “iൻസ്െപkൻ ആൻഡ് െമയിന്റനൻസ്” വിഭാഗം േനാkുക.

iനം: ൈല ുകൾ വാേ ജ് ബൾബ് നmർ

െഹഡ് ൈല ് 12V 60/55W H4

െപാസിഷൻ ൈല ് 12V 5W W5W

േടൺ സിgൽ ൈല ് മുnിൽ 12V 21W PY21W

പിnിൽ 12V 21W P21W

േ്രബk്/െടയിൽ ൈല ് 12V 21/5W P21/5W

റിേവർസിം ് ൈല ് 12V 21W P21W

ൈലസൻസ് േp ് ൈല ് 12V 5W W5W

iന്റീരിയർ ൈല ് 12V 5W C5W
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* നിർdി  േലാഡ് സൂചക നിരkിലും േവഗത ചിhtിലും oരു ടയർ തyാറാkാൻ നി ൾk് കഴിയുnിെലല് ിൽ, uയർn േലാഡ് 
സൂചകtിലും േവഗത ചിhtിലുമുll ടയർ തyാറാkുക.

iനം: വീലുകളും ടയറുകളും

ടയർ വലുpം, ്രഫ ്, പിൻഭാഗവും സ്െപയറും
155R13 LT 8PR 90/89Q*

റിം വലിpം 13X4J

ടയർ ്രപഷറുകൾ നിർdി  ടയർ ്രപഷറിന്, ൈ്രഡവറുെട േഡാർ േലാk് പിലല്റിലുll ടയർ 
iൻഫർേമഷൻ േലബൽ േനാkുക.
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#   വാഹനtിൽ നിറയ്kാൻ ശുപാർശ െചയ്ത inന aളവിേനkാൾ aൽപം കൂടുതൽ േശഷി inന ടാ ിന് u ാകും. i െന aധിക 
sലം വിടുnത് സുരkk് േവ ിയും ശാസ്്രതീയ കാരണ ളാലും ആണ്.

iനം: മാതൃകാപരമായ inന / ലൂ്രബിkന്റുകളും കpാസി ികളും (ഏകേദശം)

inനംinനം 

െപേ്രടാള്

“ഫയ്ൂവല്െറkമേ ഷന്” വിഭാഗം 
കാണുക 

30 L#

ൈബ-
ഫയ്ൂവല് 

െപേ്രടാള് 5 L#

സി eന്ജി 35 L × 2 tanks#

ഡീസൽ 30 L# 

e ിൻ ഓയിൽ

െപേ്രടാള് വിഭജനം SG+, SH, SJ, SL, SM or SN
വിസ്േകാസി ി SAE 5W-30

5.2 L (ഓയില്ഫില് റിന്opം 
മാ ുക) ൈബ-ഫയ്ൂവല്

ഡീസൽ സിn ിക് ഓയിൽ, ഗുണേമൻമ: ACEA 
A5/B5
വയ്ാപ്തി: SAE 5W-30 

3.4 L (ഓയിൽ ഫിൽ ർ 
uപേയാഗിc് മാ ിെവkൽ)

e ിൻ കൂളളn് “iൻസ്െപkൻ ആൻഡ് 
െമയിന്റനൻസ്” വിഭാഗം േനാkുക.

3.5 L (റിസർേവായർ ടാ ിേലത് 
uൾെpെട)

മാനവ്ൽ ്രടാൻസ്മിഷൻ 
ഓയിൽ

െപേ്രടാള് “eം.ജി.ജി.ഓ 75W-80” 1.4 L 

ഡീസൽ 1.3 L 

റിയർ ഡി്രഫൻഷയ്ൽ ഓയിൽ “േടാ ല്ഫിനാeല്ഫ് ്രടാന്െസല്ഫ് 
eല്.eല്. 85W-140” 1.6 L 

േ്രബk് ൂയിഡ് മാരുതി െജനുവിൻ േ്രബk് ൂയിഡ് “iൻസ്െപkൻ ആൻഡ് 
െമയിന്റനൻസ്” വിഭാഗtിെല 
നിർേdശ ൾk് aനുസൃതമായി 
ശരിയായ ഓയിൽ െലവലിൽ 
ഓയിൽ റീഫിൽ െചyുക.
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േബാഡി ഫാ്രബിേkഷൻ െചyാനുll നിർേdശ ൾ 
(ചാsി േവരിയnിന്)
(െപേ്രടാള്e ിേnാഡലുകള്k്)
കാബ് ചാസ്ശിയില്േബാഡി നിര്mിkുnത് താെഴ പറയുn ശുപാര്ശകളും aതിര്tി 
നിന്ബnനകളും പിnുടര്n് െകാ ാകണം:

(a) aളവുകള്: നിര്mാതാവ് നല്കുn കാബ്-ചാsിയില്ഘടിpിkുn േലാഡ് േബാഡി /
ആpിേkഷnാെഴ ചി്രതtില്കാണിc വിധtില്മിനിമം മാക്സിമം eെനവ്ലപ്
പരിധിയില്oതു ുn വിധtി്രലൂപകല്പന െചyണം.

77PM12003

uദാഹരണം

740 mm ¼esu ¶yksj dh Å¡pkbZ½

75
3 

m
m
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 m
m

2230 mm

3800 mm
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30

 m
m

15
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 m
m

15
62

 m
m

U;wure Å¡pkbZ 

vf/kdre Å¡pkbZ 

ekmafVax ;k uV cksYV dlus dh O;oLFkk 

(ആ) ഭാരവും aതിന്െറ വിതരണവും : 
പൂര്tിയാkിയ വാഹനtിന്െറ 
കുറ  െകര്ബ് െവയ് ് 860 കിേലാ, 
കൂേടായ െകര്ബ് െവയ് ് 1140 കിേലാ 
enത് പരിഗണിcു െകാ ് േവണം 
േലാഡ് േബാഡി / ആpിേkഷന് 
നിര്mിkാന്. ്രഫ ് ആക്സില്, 
റിയര്ആക്സില്െകര്ബ് െവയ് ് 
aനുപാതം 1.46 iല്കൂടുതല്ആവരുത്.
CMVR റൂൾ122 ്രപകാരം ആവശയ്മായ 
aൺലാഡൻെവയ് ്, േപ േലാഡ് enിവ 
വയ്kമാkുn േബാഡി നിർmാതാവിെn 
േp ് sാപിkണം. 

(i) േബാഡി eക്sീരിയര് : oരു 
കൂ ിമു ല്u ായാല്േബാഡി വര്k് 
േമല്iടിkുകേയാ uരസുകേയാ 
െചയ്താല്ഗുരുതരമായ പരിk് 
u ാകുn വിധtിലുll കൂര്t 
ആ ള്iലല്ാt 
വിധtില്ആയിരിkണം േലാഡ് േബാഡി 
/ ആpിേkഷന് നിര്mിkുnത്. iത് 
പൂര്tിയായ് വാഹനം നി ലമായ 
aവsയിലും ചലന aവsയിലും 
ബാധകമാണ്. ബാഹയ് ആ ളിലും തllി 
നില്kുn ഭാഗ ളിലും കുറ ത് 2.5 
മീ.മീ വയ്ാസാര്dtിലവ്ളവ് uറpാkണം 
enു ശുപാര്ശ െചyുnു. േബാഡി 
CMVR റൂള്124 (1) – 11 നിരവ്ചിkുn 
മാനദ ള്പാലിkണം. 
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േബാഡി ഫാ്രബിേkഷൻ െചyാനുll നിർേdശ ൾ (ചാsി േവരിയnിന്)
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(ഈ) ൈല ിംഗ്, സിgലിംഗ് uപകരണ ള്:  കാബില്iണkി േചര്t െഹഡ് ലാm് aസംbി, 
റിയര്േകാmിേനഷനല്ാmുകള്aട ിയ താല്kാലിക പാനല്, രജിസ്േ്രടഷന്േp ് 
ലാmുകള്enിവ സഹിതമാണ് കാബ്-ചാsി ലഭിkുക. െഹഡ് ലാm് aസംbിയുെട 
sാനtിലയ്ാെതാരു മാ വും വരുtരുത്. റിയര് േകാ ിേനഷന് ലാ ുകള്, രജിസ്േ ടഷന് 
േ ് ലാ ുകള് , പാര് ിംഗ് െസന്സറുകള് (ഇവ വാഹനേ ാെടാ ം േ ാവ് േബാ ില ്
ഉ ായിരി ും) എ ിവ േലാഡ് േബാഡിയില് / ആ ്ളിേ ഷനില് താെഴ 
െകാടു ിരി ു  ചി ത ില് കാണു  വിധ ില് നിര് ി  ാന ് ഘടി ി ണം. 

77PM12004

(u) റി ക് ീവ് േടp് : േബാഡി നിര്mാതാവ് വാഹനtിന്െറ പുറകു വശt് േബാഡിയുെട 
വീതിയില്(20 െസ.മീ യില്കുറയt് വീതിയില്) ചുവp് റി ക് ീവ് േടp് o ിkണം. CMVR 
റൂള്104 മാനദ ള്പാലിkണം. 

(ഊ) േഫാം 22 പാർ ് II : േബാഡി നിര്mാതാവ് CMVR റൂള് 47 ്രപകാരം േഫാം 22 A പാര് ് II 
നല്കണം.

(ഋ) േബാഡി നിര്mാതാവ് േബാഡി നിര്mിkുn സമയt് iലക്്രടിkലവ്യറിംഗ്. 
iലക്്രടിkല്uപകരണ ള്, േ്രബk് കണkന്, േ്രബk് ൈപpുകള്, inന കണkന്, 
eക്േസാs് സിsം, ചsി ഘടക ള ാെതാരു മാ വും വരുtരുത്. 

uദാഹരണം

ബാdയ്താ നിരാകരണം : ബാdയ്താ 
നിരാകരണം. സൂpര്കയ്ാരി ചാsി 
േവരിയന്റില്േബാഡി നിര്mിkുേmാള്
വാഹന uടമ / േബാഡി നിര്mാതാവ് 
സമയാസമയ ളില്ബാധകമായ CMVR 
നിബnനകള്, സംsാന േമാേ ാരവ്ാഹന 
നിയമ ള്enിവ പാലിkണം. 
വാഹന നിര്mാതാവിന്െറ ശുപാര്ശകളും 
നിലവിലുll നിയമ ളും പാലിkാെത േലാഡ് 
േബാഡി / ആpിേkഷന് നിര്mിkുnത് മൂലം 
u ാകുn നിയമ ലംഘന ്രപശ്ന ള്k് 
വാഹന നിര്mാതാവിന് യാെതാരു 
ബാdയ്തയും iലല്. 

മുnറിയിp് 
െഡk് /േബാഡി ഫാ്രബിേkഷന്െചyാെത 
നി ളുെട സൂpര്കാരി വാഹനം 
uപേയാഗിkരുത്. 
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േബാഡി ഫാ്രബിേkഷൻ െചyാനുll നിർേdശ ൾ (ചാsി േവരിയnിന്)
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(ഡീസൽ e ിൻ േമാഡലിന്)
കാബ് ചാസ്ശിയില്േബാഡി നിര്mിkുnത് താെഴ പറയുn ശുപാര്ശകളും aതിര്tി 
നിന്ബnനകളും പിnുടര്n് െകാ ാകണം:

(a) aളവുകള്: നിര്mാതാവ് നല്കുn കാബ്-ചാsിയില്ഘടിpിkുn േലാഡ് േബാഡി /
ആpിേkഷnാെഴ ചി്രതtില്കാണിc വിധtില്മിനിമം മാക്സിമം eെനവ്ലപ്
പരിധിയില്oതു ുn വിധtി്രലൂപകല്പന െചyണം.

77PM12001

uദാഹരണം

740 mm ¼esu ¶yksj dh Å¡pkbZ½
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U;wure Å¡pkbZ 

vf/kdre Å¡pkbZ 

ekmafVax ;k uV cksYV dlus dh O;oLFkk 

(ആ) ഭാരവും aതിന്െറ വിതരണവും : 
പൂര്tിയാkിയ വാഹനtിന്െറ 
കുറ  െകര്ബ് െവയ് ് 860 കിേലാ, 
കൂേടായ െകര്ബ് െവയ് ് 930 കിേലാ 
enത് പരിഗണിcു െകാ ് േവണം 
േലാഡ് േബാഡി / ആpിേkഷന് 
നിര്mിkാന്. ്രഫ ് ആക്സില്, 
റിയര്ആക്സില്െകര്ബ് െവയ് ് 
aനുപാതം 1.386 iല്കൂടുതല്ആവരുത്.
CMVR റൂൾ122 ്രപകാരം ആവശയ്മായ 
aൺലാഡൻെവയ് ്, േപ േലാഡ് enിവ 
വയ്kമാkുn േബാഡി നിർmാതാവിെn 
േp ് sാപിkണം. 

(i) േബാഡി eക്sീരിയര് : oരു 
കൂ ിമു ല്u ായാല്േബാഡി വര്k് 
േമല്iടിkുകേയാ uരസുകേയാ 
െചയ്താല്ഗുരുതരമായ പരിk് 
u ാകുn വിധtിലുll കൂര്t 
ആ ള്iലല്ാt 
വിധtില്ആയിരിkണം േലാഡ് േബാഡി 
/ ആpിേkഷന് നിര്mിkുnത്. iത് 
പൂര്tിയായ് വാഹനം നി ലമായ 
aവsയിലും ചലന aവsയിലും 
ബാധകമാണ്. ബാഹയ് ആ ളിലും തllി 
നില്kുn ഭാഗ ളിലും കുറ ത് 2.5 
മീ.മീ വയ്ാസാര്dtിലവ്ളവ് uറpാkണം 
enു ശുപാര്ശ െചyുnു. േബാഡി 
CMVR റൂള്124(1) – 11 നിരവ്ചിkുn 
മാനദ ള്പാലിkണം. 
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േബാഡി ഫാ്രബിേkഷൻ െചyാനുll നിർേdശ ൾ (ചാsി േവരിയnിന്)
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(ഈ) ൈല ിംഗ്, സിgലിംഗ് uപകരണ ള്:  കാബില്iണkി േചര്t െഹഡ് ലാm് 
aസംbി,റിയര്േകാmിേനഷനല്ാmുകള്aട ിയ താല്kാലിക പാനല്, രജിസ്േ്രടഷന്േp ് 
ലാmുകള്enിവ സഹിതമാണ് കാബ്-ചാsി ലഭിkുക. െഹഡ് ലാm് aസംbിയുെട 
sാനtിലയ്ാെതാരു മാ വും വരുtരുത്. റിയര്േകാmിേനഷനല്ാmുകള്, രജിസ്േ്രടഷന്േp ് 
ലാmുകള് enിവ താെഴ ചി്രതtില്പറയുn sാന ള്(uയരം, വീതി) aനുസരിc് േലാഡ് 
േബാഡി / ആpിേkഷനില്ഘടിpിkണം.

77PM12002

(u)  റി ക് ീവ് േടp് : േബാഡി നിര്mാതാവ് വാഹനtിന്െറ പുറകു വശt് േബാഡിയുെട 
വീതിയില്(20 െസ.മീ യില്കുറയt് വീതിയില്) ചുവp് റി ക് ീവ് േടp് o ിkണം. CMVR 
റൂള്104 മാനദ ള്പാലിkണം. 

(ഊ) േഫാം 22 പാർ ് II : േബാഡി നിര്mാതാവ് CMVR റൂള് 47 ്രപകാരം േഫാം 22 A പാര് ് II 
നല്കണം.

(ഋ) േബാഡി നിര്mാതാവ് േബാഡി നിര്mിkുn സമയt് iലക്്രടിkലവ്യറിംഗ്. 
iലക്്രടിkല്uപകരണ ള്, േ്രബk് കണkന്, േ്രബk് ൈപpുകള്, inന കണkന്, 
eക്േസാs് സിsം, ചsി ഘടക ള ാെതാരു മാ വും വരുtരുത്.

uദാഹരണം

fiNyk fn’kk 
ladsrd 

fiNyk@LVkWi ySai 

760 mm

260 mm

98 mm

fjolZ ySai 

63
0 

m
m

ykblSal IysV ySai 

fiNyk ijkorhZ 
ijkorZd 

ബാdയ്താ നിരാകരണം : ബാdയ്താ 
നിരാകരണം. സൂpര്കയ്ാരി ചാsി 
േവരിയന്റില്േബാഡി നിര്mിkുേmാള്
വാഹന uടമ / േബാഡി നിര്mാതാവ് 
സമയാസമയ ളില്ബാധകമായ CMVR 
നിബnനകള്, സംsാന േമാേ ാരവ്ാഹന 
നിയമ ള്enിവ പാലിkണം. 
വാഹന നിര്mാതാവിന്െറ ശുപാര്ശകളും 
നിലവിലുll നിയമ ളും പാലിkാെത േലാഡ് 
േബാഡി / ആpിേkഷന് നിര്mിkുnത് മൂലം 
u ാകുn നിയമ ലംഘന ്രപശ്ന ള്k് 
വാഹന നിര്mാതാവിന് യാെതാരു 
ബാdയ്തയും iലല്. 

മുnറിയിp് 
െഡk് /േബാഡി ഫാ്രബിേkഷന്െചyാെത 
നി ളുെട സൂpര്കാരി വാഹനം 
uപേയാഗിkരുത്. 
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