प्र तावना

ही मािहतीपिु तका तुम या वाहनाचा एक आव यक
भाग आहे आिण वाहन िवकले िकं वा अ य प धतीने
एखा या नवीन मालकाकडे िकं वा चालकाकडे
ह तांतिरत
केले,
तर
ही
मािहतीपुि तका
वाहनाबरोबरच रािहली पािहजे. कृपया तुमचे नवीन
मा ती सुझुकी वाहन चालव यास सु वात कर यापूवीर्
ही मािहतीपिु तका काळजीपव
र्
वाचा आिण ती
ू क
वेळोवेळी पु हा वाचत जा. याम ये सुरिक्षतता,
वाहनाचा वापर आिण दे खभाल याबाबत मह वाची
मािहती आहे . मािहतीपुि तकेत िदले या चार मोफत
तपासणी
सेवांचा
ज र
लाभ
घ्या.
या
मािहतीपुि तकेला चार मोफत तपासणी कूप स
जोडलेली आहे त. कोण याही सेवेसाठी तु ही तुमचे
मा ती सुझक
ु ी वाहन तुम या डीलरकडे ने यास
कृपया ही मािहतीपिु तका याला दाखवा.
तुम या वाहनाचे आयु य वाढावे आिण दे खभाल खचर्
कमी हावा, यासाठी या मािहतीपिु तके या “तपासणी
आिण दे खभाल” िवभागात िदले या “ठरािवक
कालावधीनंतर कर या या दे खभालीचे वेळापत्रक”
म ये वणर्न के यानुसार तुम या वाहनाची ठरािवक
काळानंतर दे खभाल करणे आव यक आहे . तुमचे
समाधान आिण सुरिक्षतता यां या खात्रीसाठी त्रास
आिण अपघात टाळ यासाठी ती करणे आव यक आहे .
तुम या वाहनाचे आयु य वाढावे यासाठी आिण
तु हाला सुरिक्षतपणे वाहन चालवता यावे यासाठी
“तपासणी आिण दे खभाल” िवभागात िदले या “रोज
कर या या तपासणीची यादी” नस
ु ार वाहनाची दररोज
तपासणी आिण दे खभाल करणे आव यक आहे .

मा ती सुझुकी इंिडया िलिमटे ड प ृ वीवरील नैसिगर्क
साधनसंप ीचे संवधर्न आिण रक्षण कर यावर िव वास
ठे वते.
या
टीने आ ही प्र येक वाहन मालकाला वापरलेले
इंिजन ऑईल, कूलंट आिण इतर लुइ स, बॅटरीज
आिण टायसर् इ. चा योग्य प्रकारे पन
ु वार्पर करणे,
बदलून घेणे िकं वा योग्य रीतीने यांची िव हे वाट
लावणे यासाठी उ ेजन दे तो.

मा ती सुझुकी इंिडया िलिमटे ड

या
मािहतीपुि तकेतील
सवर्
मािहती
ही
मािहतीपुि तका प्रिस ध हो या या वेळी उपल ध
असले या
या उ पादनाबाबत या सवार्त ता या
मािहतीवर आधािरत आहे . सुधारणा आिण इतर
बदलांमुळे ही मािहती आिण तुमचे वाहन यांम ये
तफावती असू शकतील. मा ती सुझुकी इंिडया
िलिमटे ड उ पादनाम ये कोणतेही बदल कोण याही
वेळी, कोण याही पूवस
र् ूचनेिशवाय कर याचा आिण
असे िकं वा त सम बदल पूवीर् िनमार्ण केले या िकं वा
िवकले या
वाहनांम ये
कर याबाबत
कोणतीही
जबाबदारी िनमार्ण न करता हे िकं वा त सम बदल
कर याचा अिधकार राखून ठे वते.
हे वाहन इतर दे शांमधील मानके िकं वा िनयमनांची
पत
र् ा करे लच असे नाही. इतर कोण याही दे शाम ये
ू त
या वाहनाची न दणी कर याचा प्रय न कर यापूवीर्
लागू असलेली सवर् िनयमने तपासा आिण योग्य या
सुधारणा करा.
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मह वाचे
टीप

इशार ◌ा/

बदल/सध
ु ारणा कर याबाबत
इशारा

सावधानीचा इशारा /सूचना/

इशारा

कृपया ही मािहतीपुि तका काळजीपूवक
र् वाचा आिण
यातील सच
र्
पालन करा. काही
ू नांचे काळजीपव
ू क
िवशेष मािहतीवर जोर दे यासाठी
इशारा,
सावधानीचा इशारा, सच
ू ना आिण टीप या श दांना
खास अथर् आहे त. या सूचक श दांनी लक्ष वेधून
घेणायार् संदेशांकडे िवशेष लक्ष या:

इशारा

एखादा संभा य धोका सुचवतो
िकं वा म ृ यू होऊ शकतो.

यामुळे दख
ु ापत

सावधानीचा इशारा

एखादा संभा य धोका सुचवतो यामळ
ु े िकरकोळ
िकं वा म यम दख
ु ापत होऊ शकते.

सच
ू ना

एखादा संभा य धोका सुचवतो
नुकसान होऊ शकते.

यामळ
ु े वाहनाचे

टीप:
दे खभाल सोपी करणारी िकं वा सच
ू ना
िवशेष मािहती सच
ु वतो.

प ट करणारी

तम
ु या वाहनात कोणतेही बदल/सुधारणा क
नका. बदल/सुधारणांचा अिन ट पिरणाम वाहनाची
सुरिक्षतता, हाताळणी, कायर्, िकं वा िटकाऊपणावर
होऊ शकतो आिण सरकार या िनयमांचा भंग होऊ
शकतो. या यितिरक्त अशा बदल/सुधारणांमुळे
झालेले नुकसान िकं वा कायार्तील सम या
वॉरं टीम ये समािव ट असतीलच असे नाही.
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या मािहतीपुि तकेत असलेली एका गोलात ितरक्या
रे घेची खूण असे सुचवते की “हे क नका” िकं वा “हे
घडू दे ऊ नका”.

सच
ू ना

से युलर टे िलफोन िकं वा सीबी (िसिटझ स बड)
रे िडओसारखे मोबाईल संपकर् सािह य तम
ु या
वाहनात सदोष प धतीने बसवले असले तर
यामुळे तुम या वाहना या इिग्नशन िसि टमम ये
इलेक्ट्रॉिनक य यय येऊन वाहनाचे कायर् िबघडू
शकते. असे मोबाईल संपकर् सािह य बसव याबाबत
तुम या अिधकृत “मा ती सुझुकी कमिशर्यल”
डीलरचा स ला घ्या.

सच
ू ना

मा ती सुझुकीने यांची िशफारस केलेली नाही
असे हीन दजार्चे इंधन आिण/िकं वा लुिब्रकं स
वापर याने प्रचंड नुकसान होऊ शकते.
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इंधनासाठी िशफारस
इंधनासाठी िशफारस
(पेट्रोल आिण
मॉडेलसाठी)

िव-इंधन इंिजन या

पेट्रोल

तु ही 91 िकं वा अिधक ऑक्टे न नंबरचे (आरओएन)
अनलेडड
े पेट्रोल वापरले पािहजे.

• पेट्रोल/इथेनॉल िम णे

अनलेडड
े
पेट्रोल आिण इथेनॉल (धा यापासन
ू
काढलेला म याकर्)
यांची िम णे,
यांना
गॅसोनॉल असेही हणतात, ती काही भागांम ये
यापारी
त वावर
उपल ध
आहे त.
अशा
प्रकार या
िम णांम ये
जर जा तीत जा त
10% इथेनॉल असेल, तर ती तम
ु या वाहनात
वापर यास हरकत नाही. मात्र खात्री करा, की
या पेट्रोल-इथेनॉल िम णाचे रे िटंग कमीत कमी
पेट्रोलसाठी िशफारस केले या रे िटंगइतके असेल.

• पेट्रोल/िमथेनॉल िम णे

अनलेडड
े पेट्रोल आिण िमथेनॉल (लाकडापासन
ू
काढलेला म याकर्) यांची िम णेसद्ध
काही
ु ा
भागांम ये
यापारी त वावर उपल ध आहे त.
कोण याही पिरि थतीम ये 5% हून अिधक
िमथेनॉल असलेली इंधने वाप
नका. अशा
इंधनांमळ
ु े झालेली यए
ु ल िसि टमची हानी िकं वा
वाहना या कायार्मधील
सम या ही मा ती
सझ
ु क
ु ीची जबाबदारी नाही आिण ती नवीन
वाहना या वॉरं टीम ये समािव ट असेलच असे
नाही.
5% िकं वा कमी िमथेनॉल असलेली इंधने, जर
यांम ये
को-सॉ हं स
आिण करोजनरोधक
द्र ये
असली, तर तुम या वाहनात वापर
कर यासाठी योग्य असू शकतात.

टीप:
एखादे पेट्रोल/अ कोहोल िम ण वापरत असताना
तु ही जर तम
ु या वाहनाची चालव याची क्षमता
िकं वा इंधनबचत याबाबत समाधानी नसलात, तर
तु ही पु हा अ कोहोलिवरिहत अनलेडड
े पेट्रोल
वापरणे सु करावे.

सूचना

इंधना या टाकीम ये, गरम हवा असताना इंधनाचे
प्रसरण हो यासाठी जागा राहावी हणून हवेसाठी
िरकामी जागा असते. िफलर नॉझल आपोआप बंद
झा यानंतर िकं वा सु वातीचा लोबॅक झा यानंतर
तु ही जर इंधन भरणे चालू ठे वले, तर हवेसाठीची
जागा भ न जाईल. अशा रीतीने टाकी पूणर्
भर यास गरम हवेम ये इंधना या प्रसरणामुळे
इंधनाची गळती होईल. अशी इंधनाची गळती
टाळ यासाठी
िफलर नॉझल आपोआप बंद
झा यानंतर, िकं वा दस
ु री एखादी नॉन-ऑटोमॅिटक
पद्धत
वापरताना सु वातीचा
हट
लोबॅक
झा यानंतर इंधन भरणे थांबवा.

( िव-इंधन इंिजन या मॉडेलसाठी)
सीएनजी

सीएनजी (क प्रे ड
नॅचरल गॅस) म ये मख्
ु यतः
िमथेन असतो. सीएनजी हे व छ इंधन मानले जाते.
सीएनजीची घनता कमी अस यामुळे, वाहनाची
साठवण क्षमता वाढव यासाठी सीएनजी हा सुमारे
200 बार दाबाखाली क प्रेस केला जातो.

सावधानीचा इशारा

सीएनजी ची गळती होत अस याचा िकं वा तो
सुटत अस याचा आवाज आला, िकं वा सीएनजी
पाइिपंगची बाहे र या बाजूला हानी झाली, िकं वा
अपघात झाला, तर ग धळून जाऊ नका.
• वाहन थांबवून इंिजन बंद करा, िख क्यां या
काचा खाली करा आिण सवर् दारे उघडा.
• मॅ युअल शट ऑफ हॉ व बंद के याची
खात्री करा.
• पुढील मदतीसाठी अिधकृत मा ती सुझुकी
कमिशर्यल वकर्शॉपशी विरत संपकर् साधा.

सूचना

अ कोहोलयुक्त इंधन भरत असताना ते सांडणार
नाही याची काळजी घ्या. इंधन जर वाहना या
बॉडीवर सांडले, तर ते लगेच पुसून टाका.
अ कोहोलयक्
ु त इंधनांमळ
ु े रं गाची हानी होऊ
शकते, जे नवीन वाहना या मयार्िदत वॉरं टीम ये
समािव ट नाही.

1-1

77PH0-74E

इंधनासाठी िशफारस
(िडझेल इंिजन या मॉडेलसाठी)

तु ही 51 हून जा त िसटे न (सीएन) क्रमांक आिण
50 पीपीएम (पाटर् स
पर िमिलयन) हून कमी
स फरचे प्रमाण असलेले िडझेल इंधन वापरले
पािहजे. मा ती सुझुकी EN590 ला अनु प असलेले
िडझेल इंधन वापर याची िशफारस करते, मरीन
िडझेल इंधन, हीिटंग ऑई स इ. वाप नका.

सूचना

इंधना या टाकीम ये, गरम हवा असताना इंधनाचे
प्रसरण हो यासाठी जागा राहावी हणन
ू हवेसाठी
िरकामी जागा असते. िफलर नॉझल आपोआप बंद
झा यानंतर िकं वा सु वातीचा लोबॅक झा यानंतर
तु ही जर इंधन भरणे चालू ठे वले, तर हवेसाठीची
जागा भ न जाईल. अशा रीतीने टाकी पूणर्
भर यास गरम हवेम ये इंधना या प्रसरणामळ
ु े
इंधनाची गळती होईल. अशी इंधनाची गळती
टाळ यासाठी
िफलर नॉझल आपोआप बंद
झा यानंतर, िकं वा दस
ु री एखादी नॉन-ऑटोमॅिटक
पद्धत
वापरताना सु वातीचा
हट
लोबॅक
झा यानंतर इंधन भरणे थांबवा.

सूचना

अ कोहोलयक्
ु त इंधन भरत असताना ते सांडणार
नाही याची काळजी घ्या. इंधन जर वाहना या
बॉडीवर सांडले, तर ते लगेच पुसून टाका.
अ कोहोलयक्
ु त इंधनांमळ
ु े रं गाची हानी होऊ
शकते, जे नवीन वाहना या मयार्िदत वॉरं टीम ये
समािव ट नाही.
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चा या

डोअर लॉक्स

उदाहरण

साईड डोअर लॉक्स

उदाहरण

ड्राय हरचे दार

(2)
(1)

(2)

(3)
(1)
(4)

51KM024

तुम या वाहनाबरोबर दोन चा या येतात. मॉडेल या
प्रकारानस
ु ार, चावीला (चा यांना) ट्रा सिमटर असू
िकं वा नसूही शकतो. अितिरक्त चावी सुरिक्षत जागी
ठे वून या. एका चावीने वाहनातील सवर् लॉक्स उघडता
येतात.
चा यांचा आयडिटिफकेशन क्रमांक चा यांबरोबर
िदले या एका धातू या टॅ गवर िकं वा चा यांवर
कोरलेला आहे . हा टॅ ग (िदला अस यास) सुरिक्षत
जागी ठे वा. तुम या चा या हरव या तर नवीन चा या
बनवून घे यासाठी तु हाला या क्रमांकाची गरज
लागेल. तुम या पुढील संदभार्साठी हा क्रमांक खाली
िलहून ठे वा.

चावी क्रमांक:

उदाहरण
76MH0A001

(1) लॉक करणे
(2) लॉक उघडणे
(3) पढ
ु ील
(4) मागील
वाहना या बाहे न ड्राय हरचे दार लॉक कर यासाठी:

54G005

(1) लॉक करणे
(2) लॉक उघडणे

टे लगेट

• चावी आत सरकवा आिण चावीची वरची बाजू
वाहना या पुढ या िदशेने िफरवा, िकं वा
• लॉकचा नॉब खाली दाबा, नंतर दार लावताना
दाराचे हडल मागे ओढून धरा.
वाहना या बाहे न ड्राय हरचे दार उघड यासाठी चावी
आत सरकवा आिण चावीची वरची बाजू वाहना या
माग या िदशेने िफरवा.
वाहना या बाहे न प्रवाशाचे दार उघड यासाठी लॉकचा
नॉब खाली दाबा, नंतर दार लावताना दाराचे हडल
मागे ओढून धरा.

(1)

उदाहरण

77PH025
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टे लगेट हे लॉकची हड स (1) ओढून उघडता येते. ते
बंद करताना जोर लावन
ू बंद करा.

उदाहरण

(2)
(3)

77PM201

तसेच टे लगेट हे अधर्वट उघडे असताना टे लगेट
चेन या (2) मदतीनेसु धा बंद करता येते.

सच
ू ना

टे लगेटची चेन (2) वापरात नसताना िपन या (3)
सहा याने बंद करा.

इशारा

• टे लगेट उघडे / अधर्वट उघडे असताना वाहन
चालव यास टे लगेट वर-खाली होत राहील आिण
ते इतरांना लागून दख
ु ापत िकं वा म ृ यूसु धा
होऊ शकतो.
• टे लगेट उघडे / अधर्वट उघडे अस यास इतर
वाहनचालकांना टे ललाई स पाह यात अडथळा
येतो व यामुळे अपघात होऊ शकतात. वाहन
चालव यापव
ू ीर् टे लगेट बंद असन
ू घ ट बसले
अस याची खात्री करा.
• एखादा अपघात झाला तर आतील सामान
वाहनाबाहे र फेकले जाऊ नये यासाठी टे लगेट बंद
असून घ ट बसले अस याची खात्री करा.
• टे लगेट अधर्वट उघ या ि थतीत लॉक झाले
असताना या यावर उभे राहू नका िकं वा यावर
सामान ठे वू नका.
• जर टे लगेट पूणप
र् णे उघ या ि थतीत असले तर
वाहना या माग या बाजूचे लाई स, जसे
पोिझशन लॅ प, वळ या या िसग्नलचा इंिडकेटर
आिण टॉप लॅ प हे झाकले जातात आिण ते
िदसू शकत नाहीत.

उदाहरण

(1)

(2)

77PM202

इशारा

• जर टे लगेट (1) पूणप
र् णे उघ या ि थतीत

असताना सामान आत ठे वायचे िकं वा बाहे र
काढायचे असेल तर र यावर या इतरांना वाहन
अस याचे समजावे हणून र यावर सवार्ंना
िदसेल अशा रीतीने एक इशारा दे णारी ित्रकोणी
खूण (वॉिनर्ंग ट्रगल) (2) ठे वली पािहजे.
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िखडक्या

आरसे

मानवी प धतीनेिवंडो कंट्रोल

आतील िरअर यू आरसा

उदाहरण

आर याम ये तुम या वाहना या मागील बाजूचे
य
िदस यासाठी तु ही आतील िरअर यू आरसा हाताने
हलवू शकता.

उदाहरण

उदाहरण
60G010

डोअर पॅनेलवर असलेले हडल िफरवन
ू
िखडक्यां या काचा वर-खाली करा.

दारा या

मागील िखडकी

74LHT0235

बाहे रील बाजूचा(चे) िरअर यू आरसा(से)

तुम या वाहना या बाजू जेमतेम िदसा या
रीतीने बाहे रील बाजूचा(चे) आरसा(से) हलवा.

इशारा

(1)

बाजू या बिहग ल आर याम ये िदसणारे
िकं वा इतर व तू या अंतराचा अंदाज
काळजी घ्या. लक्षात घ्या, की या व तू
सपाट आर यामधून िदसतात
यापेक्षा
लहान आिण दरू अस याचा भास होतो.

असा

वाहन
घेताना
सा या
जा त

64P0190

सी स
सीट हलवणे (ड्राय हरचे सीट)
वाहन
चालवताना
हलव याचा प्रय न
रीतीने हलू शकते व
जाऊ शकते. वाहन
सीट योग्य ि थतीत

इशारा

कधीही
ड्राय हरचे
सीट
क नका. सीट अनपेिक्षत
यामुळे वाहनावरील िनयंत्रण
सु कर यापूवीर्च ड्राय हरचे
अस याची खात्री करा.

इशारा

उदाहरण
77PH073

िखडकी उघड यासाठी लॉक (1) दाबा आिण िखडकी
सरकवा.

सीट
बे ट
नको
इतका
सैल
अस याचे
टाळ यासाठी,
यामुळे एक सुरिक्षततेचा उपाय
हणून सीटची पिरणामकारकता कमी होते, सीट
बे स लाव यापूवीर् सी स योग्य ि थतीत
अस याची खात्री करा.

2-3

77PH0-74E

वाहन चालव यापूवीर्
उदाहरण

सीट बे

स

उदाहरण

उदाहरण

कमरे खाल या भागा या

(1)

65D606
65D231S
77PH087

सीट पोिझशन ऍडज टमट िल हर (1)
िल हर वर ओढा आिण सीट सरकवा.

सीट सरकव यानंतर ते घ ट जागेवर बसले
अस या या खात्रीसाठी ते मागे आिण पुढे
सरकव याचा प्रय न करा.

सावधानीचा इशारा

सीट सरकवताना यात तुमचे हात सापडणार
नाहीत, िकं वा सीट तुम या शरीरावर आपटणार
नाही याची काळजी घ्या.

तुमचे सीट बे

इशारा

स कायम लावून ठे वा.

इशारा

वाहन कुठे आदळ यास दख
ु ापत िकं वा म ृ यूचा
धोका कमीत कमी राह यासाठी ड्राय हर आिण
प्रवासी यांनी कायम सीट बे स लावून ठे वले
पािहजेत, हणजे ते जागेवरच घ ट राहतील, मग
यां या सीटपाशी एअर बॅग असो की नसो.

इशारा

• वाहना या सामान ठे व या या जागेत कधीही
माणसांना बसायला परवानगी दे ऊ नका. जर
अपघात झाला, तर जे लोक सीटवर बसून सीट
बे ट लावले या ि थतीत नसतील,
यांना
दख
ु ापत हो याचा धोका खूपच वाढतो.
• सीट बे स नेहमी खालीलप्रमाणे लावलेले
असले पािहजेत:
– बे टचा
बैठकीचा
भाग
हा
नेहमी
कमरे खाल या भागाव न आडवा घेतला
पािहजे, कमरे व न आडवा नाही.
– खां याव न येणारे प टे नेहमी बाहे र या
बाजूला असले या खां याव न घेतला पािहजे,
खां या या खाल या बाजूने कधीही नाही.
– खां याव न येणारे प टे तुमचा चेहरा आिण
मानेपासून दरू
असले पािहजेत, पण
खां यांव न खाली पडू नयेत.
(पुढे चालू)
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उदाहरण

कमरे खाल या भागा या
व न आडवे

उदाहरण

पा वर्भागाव न आडवे, शक्य
िततके खाली

65D201

इशारा

(पुढे चालू)
• सीट बे स हे प यांना पीळ पडले या
ि थतीत कधीही लावू नयेत आिण ते या
संरक्षण दे या या उ दे शाने बनवले आहे त, तो
उ दे श पूणर् हो यासाठी ते शक्य िततक्या घ ट,
पण आरामशीर असतील अशा रीतीने लावावेत.
सैल असले या बे टमुळे, शरीरालगत बसले या
बे टपेक्षा कमी संरक्षण िमळते.
• प्र येक सीट बे टचे बकल हे योग्य याच बकल
कॅचम ये घातले अस याची खात्री करा.
(पढ
ु े चाल)ू

65D199

इशारा

(पुढे चालू)
• गभर्वती मिहलांनी सीट बे स वापरावेत, मात्र
अशा
मिहले या
वै यकीय
स लागाराने
ित यासाठी योग्य
या िविश ट िशफारसी
करा या. लक्षात ठे वा, की आकृतीम ये
दाखव याप्रमाणे बे टचा बैठकीचा भाग हा
नेहमी पा वर्भागा या शक्य िततका खाली
आडवा घेतला पािहजे, कमरे व न आडवा नाही.
• तुमचा सीट बे ट तुम या िखशातील िकं वा
कप यांवर ठे वले या कठीण िकं वा या फुटू
शकतील अशा व तूंव न लावू नका. अपघात
झा यास सीट बे ट या खाली असले या च मा,
पेन इ. व तूंमुळे दख
ु ापत होऊ शकते.
(पुढे चालू)

इशारा

(पुढे चालू)
• कधीही एकच सीट बे ट एकापेक्षा अिधक
यक्तींव न लावू नका आिण प्रवासी यक्ती या
मांडीवर असले या अभर्का या िकं वा बालका या
अंगाव न कधीही लावू नका. अपघात झा यास
सीट बे टमुळे गंभीर दख
ु ापत होऊ शकते.

• ठरािवक कालावधीनंतर सीट बे ट अस लीज
तपासा आिण यांचे कुठे फार जा त नुकसान
झाली नाही ना, हे पहा. सीट बे सचे वेिबंग
जर फाटू लागले असेल, कोण याही प्रकारे दिू षत
िकं वा खराब झाले असेल, तर ते बदलावेत. जरी
एखा या मो या धडकेम ये अस लीचे झालेले
नुकसान सहज डो यांनी िदसत नसले, तरी
अशा वेळी वापरलेली सीट बे ट अस ली पूणप
र् णे
बदलणे गरजेचे असते.

• अभर्के आिण लहान मुलांना जर सीट बे सनी
यवि थत बांधन
ू एका जागी ठे वले नसेल, तर
कधीही यांना घेऊन प्रवास क नये.

• लहान मुलां या बाबतीत जर सीट बे स
मुला या मानेला िकं वा चेहयार्ला घासत असेल,
तर अशा मुलाला वाहना या म यभागा या
आणखी जवळ या.

• सीट बे स या वेिबंगचे पॉिलश, ऑईल,
रसायने, आिण िवशेषतः बॅटरी ऍिसडमुळे
दिू षतीभवन होणे टाळा. सौ य साबण आिण
पा याने ते सुरिक्षतपणे साफ केले जाऊ
शकतात.
(पुढे चालू)
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इशारा

(पुढे चालू)
• सीट बे ट या बक सम ये नाणी, िक्ल स इ.
सारख्या व तू कधीही घालू नका, आिण या
भागांम ये द्रव पदाथर् सांडणार नाहीत याची
काळजी घ्या. सीट बे ट या बकलम ये एखादी
बाहे रची व तू गेली तर सीट बे ट यवि थत
काम क शकणार नाही.

उदाहरण

पा वर्भागाव न
आडवे, खाली

सीट बे ट यवि थत लाव यासाठी सीटम ये ताठ
आिण मागे टे कून बसा, सीट बे टला जोडलेली लॅ च
लेट शरीराव न आडवी ओढा, आिण तु हाला िक्लक
आवाज ऐकू येईपयर्ंत सरळ बकलम ये दाबा.

उदाहरण

मां या-खां याव न घे याचा बे ट

इमजर् सी लॉिकं ग िरट्रॅ क्टर (ईएलआर)

सीट बे टम ये एक इमजर् सी लॉिकं ग िरट्रॅ क्टर
(ईएलआर) असतो, जो फक्त वाहन अचानक थांबले
िकं वा याला जोराचा धक्का बसला, तरच सीट बे ट
लॉक कर यासाठी असतो. तु ही बे ट जर फार
चटकन तुम या शरीराव न आडवा घेतला, तरी तो
लॉक होऊ शकतो. असे झा यास बे ट सोडून दे ऊन
तो अनलॉक करा, आिण मग सावकाश पु हा
शरीराव न आडवा घ्या.
सुरिक्षततेबाब लक्षात ठे व या या गो टी

उदाहरण

ताठ आिण यवि थत मागे
टे कून बसा

60A040

धडक बस यास बे ट या खालून सरक याचा धोका
कमी कर यासाठी बे टचा बैठकीचा भाग हा
पा वर्भागा या शक्य िततका खाली घ्या आिण बे टचा
खां याचा भाग लॅ च लेटमधून वर ओढून बे ट
शरीराशी यवि थत िचकटून बसेल अशा रीतीने
बसवा. खां याव न ितरक्या येणायार् बे ट या भागाची
लांबी शरीराची हालचाल सहज करता येऊ शकेल अशा
रीतीने आपोआप कमी-जा त होते.

60A039

सीट बे ट सोडव यासाठी बकलवरील बटन दाबून
बे ट आिण/िकं वा लॅ च लेट हाताने ध न बे ट
सावकाश मागे या.

उदाहरण

पा वर्भागाव न आडवे, खाली

60A038

60A036
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ड्राय हरचा सीट बे ट वॉिनर्ंग लाईट /
समोर या प्रवा याचा सीट बे ट वॉिनर्ंग
लाईट (अस यास)

उदाहरण
(1)

इशारा

ड्राय हर आिण प्रवाशांनी पूणर् वेळ यांचे सीट
बे स लावणे अ याव यक आहे . जी लोकं सीट
बे स लावत नाहीत यांना अपघातात इजा
हो याचा धोका जा त असतो. इिग्नशन ि वच
म ये चावी टाक यापूवीर् आपला सीट बे ट
लाव याची िनयिमत सवय लावावी.

टीप :
ड्राय हरचा सीट बे ट िरमाइंडर लाईट / समोर या
प्रवा याचा सीट बे ट िरमाइंडर लाईट ड्राय हर आिण
समोरचा प्रवासी दोघांसाठी आहे .

77PM02017

(1) ड्राय हरचा सीट बे ट िरमाइंडर लाईट /
समोर या प्रवा याचा सीट बे ट िरमाइंडर
लाईट
जे हा ड्राय हर आिण / िकं वा समोरचा प्रवासी सीट बे स
लावत नाहीत, ते हा सीट बे ट िरमाइंडर लाईट चालू
होईल िकं वा लुकलुकेल आिण ड्राय हर आिण / िकं वा
समोर या प्रवाशाला सीट बे ट लावायची आठवण क न
दे यासाठी एक बझर वाजेल, अिधक मािहतीसाठी, खाली
िदलेले प टीकरण पहा.

ड्राय हरचा सीट बे ट िरमाइंडर
इिग्नशन ि वच “ऑन” ि थतीत असताना ड्राय हरचा
सीट बे ट लावलेला नसेल तर, िरमाइंडर पुढीलप्रमाणे
काम करे ल:
1) ड्राय हरचा सीट बे ट िरमाइंडर लाईट चालू होईल.
2) हे ईक सचा वेग तासाला 15 km/h पयर्ंत
पोहच यावर ड्राय हरचा सीट बे ट िरमाइंडर लाईट
लुकलुकेल आिण बझर सुमारे 95 सेकंदांसाठी
वाजेल.
3) जोपयर्ंत ड्राय हर सीट बे ट लावत नाही तोपयर्ंत
िरमाइंडर लाईट चालू राहील.
जर ड्राय हरने याचा िकं वा ितचा सीट बे ट लावला
आिण नंतर सीट बे ट काढला, तर िरमाइंडर िस टीम
हे ईक स या वेगानुसार ट पा 1) िकं वा 2) पासून
सिक्रय होईल. हे ईक सचा वेग 15 km/h तास पेक्षा
कमी असेल ते हा िरमाइंडर ट पा 1) पासून चालू
होईल. हे ईक सचा वेग 15 km/h तास पेक्षा जा त
असेल ते हा िरमाइंडर ट पा 2) पासून चालू होईल.

ड्राय हरने सीट बे ट लाव यावर िकं वा इिग्नशन
ि वच बंद के यावर िरमाइंडर आपोआप बंद होईल.
समोर या प्रवा याचा सीट बे ट िरमाइंडर लाईट
जे हा इिग्नशन ि वच “ऑन” ि थतीत असताना
पुढ या प्रवाशा या सीट म ये बसले या यक्तीने
सीट बे ट लावलेला नसेल तर, समोर या प्रवा याचा
सीट बे ट िरमाइंडर सिक्रय होईल.

उदाहरण
(2)

69RH203

(2) समोर या प्रवा याचा सीट बे ट िरमाइंडरचा
से सर
सीट बे ट िरमाइंडरचा से सर (2) समोर या सीटवर
यक्ती बस याचा तपास करतो. सीट कुशन म ये
समोर या प्रवा याचा सीट बे ट िरमाइंडरचा से सर
ि थत असतो.
समोर या प्रवा याचा सीट बे ट िरमाइंडर ड्राय हर या
सीट बे ट िरमाइंडर सारखाच काम करतो.
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सच
ू ना

• सीट कुशन म ये समोर या प्रवा याचा सीट
बे ट िरमाइंडरचा से सर ि थत असतो. जर जड
िकं वा टोकदार व तू सीट कुशन वर ठे व यास,
िकं वा जर प्रवाशाची सीट काढली, वेगळी केली
आिण यात बदल केले गेले तर से सर नीट
काम करणार नाही िकं वा याचे नुकसान होऊ
शकते.
• सीट
क हर या
िविवधतेमुळे
से सर या
प्रिक्रयावर िवपरीत पिरणाम होऊ शकतो.मा ती
सुजुकीची िशफारस आहे की तु ही या
हे ईकलसाठी मा ती सुजुकीचे अ सल सीट
क हर वापरा.
• आपण पुढ या प्रवाशा या सीट कुशन वर िलिक्वड
अरोमेिटक्स, सॉ ट िड्रंक िकं वा रस सारखे द्रव
सांड यास, सीट कुशन म ये असले या समोर या
प्रवाशा या सीट बे ट िरमाइंडरचे से सर खराब होऊ
शकते. सांड यास लगेच कोर या मऊ कापडाने
पुसून टाका.
(क्रमश)

(क्रमश)

सच
ू ना

सीट बे टची तपासणी

उदाहरण

• समोर या प्रवाशा या सीट वर बसताना, सीटबे ट
िरमाइंडर िस टीम प्रभावीपणे कायर् कर यासाठी
प्रवा याने सीट बॅकरे ट या बाजूला झुकणे आिण
सीट कुशनवर किद्रत करणे फार मह वाचे आहे .
एखादा रिहवासी अयोग्यिर या बसलेला ( लॉच,
बाजूने िफरतो, पुढे बसतो िकं वा बाजूला असतो) या
िस टीम या कामकाजात हपर येऊ शकतो कारण
यास बसणारी यिक्त सापडत नाही.

टीप :
• आपण प्रवाशा या सीटवर एखादी व तू ठे व यास
या व तूचे वजन से सर वारे कळे ल आिण
समोर या प्रवाशा या सीट बे ट िरमाइंडर लाईट
चालू होईल आिण नंतर आतील बज़र बीप होऊ
शकेल.
• जर मल
ु िकं वा लहान आकाराचा यक्ती समोर या
प्रवाशा या सीटवर बसला असेल िकं वा पढ
ु या
प्रवाशा या सीटवर कुशन ठे वली असेल तर से सर
वारे वजन कमी होऊ शकत नाही आिण आतील
बज़र बीप होऊ शकत नाही.
टीप :
मा ती सज
ु क
ु ीचीने सीट क हरची मा ती सज
ु ुकीची खरी
अक्सेसिरज वापर याची िशफारस केली आहे .

65D209S

ठरािवक कालांतराने सीट बे स तपासून खात्री करा,
की ते यवि थत काम करत असून यांचे कुठे
नुकसान झालेले नाही. सीट बे टचे वेिबंग, बक स,
लॅ च ले स, िरट्रॅ क्टसर्, ऍकरे
ं जेस, आिण गाईड लू स
नीट तपासा. काम यवि थत करत नसलेले िकं वा
खराब झालेले सीट बे स बदला.

इशारा

कुठे ही धडक बस यानंतर सवर् सीट बे ट अस लीज
नीट तपासून पािह याची खात्री करा. धडक
बस या या वेळी वापरात असलेली कोणतीही सीट
बे ट अस ली (धडक अगदीच िकरकोळ नस यास),
जरी ितला झालेले नुकसान डो यांनी सहज िदसत
नसले तरी बदलली पािहजे. धडक बस या या वेळी
वापरात नसलेली कोणतीही सीट बे ट अस ली जर
यवि थत काम करत नसेल िकं वा ितचे
कोण याही प्रकारे नुकसान झाले असेल, तर ती
बदलली पािहजे.
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इं

मट क्ल टर

1.
2.
3.
4.

पीडोमीटर
मािहती प्रदशर्न
िट्रप मीटर िसलेक्टर नॉब
चेतावणी आिण िनदशक िदवे

4

1

4

2

3
77PM02001
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पीडोमीटर

पीडोमीटर हा वाहनाचा वेग दशर्वतो

युएल गेज

(पेट्रोल आिण
मॉडेलसाठी)

मािहतीचा िड

(िडझेल इंिजन या मॉडेलसाठी)

(पेट्रोल आिण
मॉडेलसाठी)

उदाहरण

ले

िव-इंधन इंिजन या

उदाहरण

िव-इंधन इंिजन या

पेट्रोल

(1)

उदाहरण

77PH006

जे हा इिग्नशन ि वच “ON” ि थतीत असते, ते हा
हा गेज इंधना या टाकीत अंदाजे िकती इंधन आहे , हे
सांगतो. “F” हणजे टाकी पण
ू र् भरलेली असते आिण
“E” हणजे टाकी िरकामी असते.
युएल मीटर जर “E” या अिलकडे फक्त एक भाग
दाखवत असला, तर लवकरात लवकर टाकीत इंधन
भ न घ्या.

(1)
77PM07020

( िव-इंधन इंिजन या मॉडेलसाठी)
सीएनजी

उदाहरण

टीप:
जर शेवटचा भाग उघड-मीट क लागला, तर याचा
अथर् असा, की टाकी जवळजवळ पण
र् णे िरकामी
ू प
झाली आहे .
खूण (1) दशर्वते की इंधन भर याचे टाकीचे दार
वाहना या उज या बाजल
ू ा आहे .

¼v½ ¼l½
¼c½

¼v½

(2)

(1)
77PM07021

(िडझेल इंिजन या मॉडेलसाठी)

उदाहरण

¼v½
¼c½
*

(2)

(1)
77PM07019

(1)
77PH109

(1) िट्रप मीटर िसलेक्टर नॉब
(2) मािहतीचा िड ल
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जे हा इिग्नशन ि वच “ON” ि थतीत असते, ते हा
मािहतीचा िड ले खालील मािहती दाखवतो.

िड

ले (अ)

िड

ले (ब)

िड

ले (स)

(पेट्रोल आिण
मॉडेलसाठी)

िव-इंधन इंिजन या

(िडझेल इंिजन या मॉडेलसाठी)

उदाहरण

उदाहरण

युएल गेज

ओडोमीटर / िट्रप मीटर / घ याळ / ब्राइटनेस कंट्रोल

(अ)

(अ)
(ब)

युएल मो स (अस यास)

युएल गेज

(ब)

जे हा इिग्नशन ि वच “ON” ि थतीत असते, ते हा
िड ले (अ) युएल गेज दाखवतो.
या भागातील “ युएल गेज” पहा.

(स)
(स)

ओडोमीटर / िट्रप मीटर / घ याळ /
ब्राइटनेस कंट्रोल

जे हा इिग्नशन ि वच “ON” ि थतीत असते, ते हा
िड ले (ब) खालीलपैकी
एक
गो ट
दाखवतो,
ओडोमीटर, िट्रप मीटर A, िट्रप मीटर B िकं वा घ याळ.
िड ले इंिडकेशन (ब) बदल यासाठी
िसलेक्टर नॉब (1) चटकन दाबा.

िट्रप

(द)
(द)

मीटर

(इ)
(इ)
77PH007
77PH007

(अ)
(ब)
(स)
(द)
(इ)

ओडोमीटर
िट्रप मीटर A
िट्रप मीटर B
घ याळ
ब्राइटनेस कंट्रोल

*ब्राइटनेस कंट्रोल हा जे हा पोिझशन लाइ स आिण/
िकं वा हे डलाइ स चालू असतील, ते हा िदसेल.
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इशारा

तु ही वाहन चालवताना जर िड ले बदल याचा
प्रय न केला, तर तुमचा वाहनावरील ताबा जाऊ
शकतो.
वाहन चालवताना िड
नका.

ले बदल याचा प्रय न क

टीप:
तु ही जे हा नॉब दाबन
सोडाल, ते हा दाखवली
ू
जाणारी मािहती बदलेल.
ओडोमीटर
ओडोमीटर हा वाहनाने एकूण िकती अंतर प्रवास केला
आहे , याची न द करतो.

सच
ू ना

तम
ु या ओडोमीटरवरील रीिडंगचा मागोवा ठे वा
आिण आव यक
या सेवांसाठी दे खभालीचे
वेळापत्रक िनयिमतपणे पहा.
वाहनाने ठरािवक अंतरे प्रवास के यानंतर
आव यक या सेवा करवून न घेत यास वाहना या
काही िविश ट भागांची जा त झीज िकं वा हानी
होऊ शकते.

िट्रप मीटर
िट्रप मीटर हा छो या प्रवासांची अंतरे पाह यासाठी
िकं वा इंधनासाठी वाहन पंपावर ने या या दोन
प्रसंगांमधील अंतरे पाह यासाठी वापरला जाऊ शकतो.
तु ही िट्रप मीटर A िकं वा िट्रप मीटर B वतंत्रपणे वाप
शकता.
िट्रप मीटर शू यावर िरसेट कर यासाठी, िड लेवर
जे हा िट्रप मीटर िदसत असेल ते हा िट्रप मीटर
िसलेक्टर नॉब (1) काही क्षण दाबन
ू धरा.

टीप:
िट्रप मीटरचा जा तीत जा त अंक 9999.9 इतका
असतो. या जा तीत जा त अंका या पिलकडे वाहन
जाईल, ते हा हा अंक परत 0.0 होतो.
घ याळ
या िड लेम ये वेळ िदसते.
िदसणारी वेळ बदल यासाठी:

1) िमिनटे दशर्वणारा आकडा उघडमीट क लागेपयर्ंत
िट्रप मीटर िसलेक्टर नॉब (1) दाबन
ू धरा.

2) िमिनटे दशर्वणारा आकडा बदल यासाठी, िमिनटे

दशर्वणारा आकडा उघडमीट क लाग यानंतर
िट्रप मीटर िसलेक्टर नॉब (1) पु हा पु हा दाबा.
िमिनटे दशर्वणारा आकडा चटकन बदल यासाठी,
िमिनटे दशर्वणारा आकडा उघडमीट करत
असताना िट्रप मीटर िसलेक्टर नॉब (1) दाबून
धरा. िमिनटे दशर्वणारा आकडा सेट कर यासाठी,
तास दशर्वणारा आकडा उघडमीट क लागेपयर्ंत
सुमारे 5 सेकंद थांबा.
3) तास दशर्वणारा आकडा बदल यासाठी, िमिनटे
दशर्वणारा आकडा उघडमीट क लागेपयर्ंत िट्रप
मीटर िसलेक्टर नॉब (1) पु हा पु हा दाबा. 5
सेकंद थांबा,
हणजे तास दशर्वणारा आकडा
उघडमीट क लागेल. तास दशर्वणारा आकडा
बदल यासाठी, िट्रप मीटर िसलेक्टर नॉब (1)

चटकन दाबून ठे वा. तास दशर्वणारा आकडा सेट
हो यासाठी 5 सेकंद थांबा.

इशारा

तु ही वाहन चालवताना जर िड ले बदल याचा
प्रय न केला, तर तुमचा वाहनावरील ताबा जाऊ
शकतो.
वाहन चालवताना िड
नका.

ले बदल याचा प्रय न क

टीप:
जे हा तु ही बॅटरीला िनगेिट ह (–) टिमर्नल पु हा
जोडाल, ते हा घ याळातील वेळ पण
र् णे परत
ू प
पिह यापासून सु होईल. ते हा वेळ हवी यानुसार
बदला.
ब्राइटनेस कंट्रोल
जे हा पोिझशन लाइ स आिण/िकं वा हे डलाइ स चालू
असतील, ते हा तु ही या मीटर या प्रकाशमानतेची
ती ता िनयंित्रत क शकता.
इ
मट
पॅनेल
लाइट या
प्रकाशाची
ती ता
बदल यासाठी िट्रप मीटर िसलेक्टर नॉब (1) दाबन
ू
ठे वा.

इशारा

तु ही वाहन चालवताना जर िड ले बदल याचा
प्रय न केला, तर तुमचा वाहनावरील ताबा जाऊ
शकतो.
वाहन चालवताना िड
नका.

ले बदल याचा प्रय न क

2-12

77PH0-74E

वाहन चालव यापूवीर्
टीप:
• तु ही जर ब्राईटनेस कंट्रोल िड ले सु के यानंतर
सम
ु ारे 10 सेकंदां या आत िट्रप मीटर िसलेक्टर
नॉब दाबला नाही, तर ब्राईटनेस कंट्रोल िड ले
आपोआप र द होईल.
• जे हा तु ही बॅटरी पु हा जोडाल, ते हा इ मट
र् णे परत
पॅनेल लाइ स या प्रकाशाची ती ता पण
ू प
पिह यापासून सु
होईल. ते हा ती ता हवी
यानस
ु ार बदला.

पेट्रोल मोड

टीप:
• नेहमी िशफारस केली जाते की इंिजनचे
आयु यमान वाढव यासाठी वाहन ऑटो मोड िकं वा
पेट्रोल मोडम येच सु करावे.
• ऍि बयंट / इंिजनचे तापमान शू य अंश
सेि सयस या खाली असताना वाहन सु के यास
इंधनप धतीत बदल होऊन सीएनजी सु हो याची
िक्रया कदािचत होणार नाही. अशा पिरि थतीत
इंिजन गरम होईपयर्ंत ते पेट्रोल मोडम ये सु ठे वा
आिण नंतर सीएनजीवर चजओ हर कर यासाठी ते
पु हा सु कर याचा प्रय न करा.

उदाहरण

77PM02002

युएल मो स (अस यास)

वाहनात तीन युएल मो स आहे त – पेट्रोल, ऑटो
आिण फो डर् सीएनजी मो स, जे टीअिरंग हील या
उजवीकडे डॅशबोडर्वर असलेले िसलेक्टर ि वच (1)
दाबून िनवडता येतात.

उदाहरण

या मोडम ये वाहन पेट्रोलवर सु
होते आिण
पेट्रोलवरच चालते. या मोडम ये पेट्रोल इंिडकेटर सतत
िदसतो आिण सीएनजी इंिडकेटर “ऑफ” राहतो.

फो डर् सीएनजी मोड

उदाहरण

ऑटो मोड

उदाहरण
77PM02004

(1)

77PM02003

77PM02005

या मोडम ये इंिजन पेट्रोलवर सु होते आिण नंतर
प्रोग्रॅम के यानुसार गरम झा यानंतर आपोआप
सीएनजी वर जाते. इिग्नशन ि वच “ऑन” असन
ू
वाहन “ऑटो मोड” म ये सु झा यानंतर िड ले वर
सीएनजी इंिडकेटर उघडमीट करतो आिण पेट्रोल
इंिडकेटर िदसत राहतो. वाहन सीएनजीवर गे यानंतर
आपोआप सीएनजी इंिडकेटर िदसू लागेल आिण पेट्रोल
इंिडकेटर बंद होईल.

हा आप कालीन मोड आहे आिण पेट्रोल टकम ये
पेट्रोल िश लक नस यास तो वापरायला हरकत नाही.
या मोडम ये वाहन सीएनजीवर सु होते आिण
सीएनजीवरच चालते. इिग्नशन “ON” क न इंिजन
सु
न करता, फक्त सीएनजी इंिडकेटर िदसू
लागेपयर्ंत चजओ हर ि वच दाबून ठे वा. या मोडम ये
सीएनजी इंिडकेटर िदसतो आिण पेट्रोल इंिडकेटर
“ऑफ” राहतो.
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टीप:
• िशफारस कर यात येते की पेट्रोल टकम ये
प्रमाणात पेट्रोल ठे वावे.
• ऍि बयंट / इंिजनचे तापमान शू य
सेि सयस या खाली अस यास वाहन
सीएनजी मोडम ये कदािचत सु होणार
िशफारस केली जाते की वाहन अशा वेळी
मोडम ये सु करावे.

परु े शा
अंश
फो डर्
नाही.
ऑटो

सीएनजी मोडव न पेट्रोल मोड असा आपोआप
चजओ हर
इंिजन सु अस॒ ताना जर सीएनजी संपला, तर वाहन
आपोआप सीएनजी मोडव न पेट्रोल मोडवर जाईल
आिण सीएनजी मा फंक्शन वॉिनर्ंग लॅ प उघडमीट
क लागेल. पेट्रोल इंिडकेटर आपोआप सतत दाखवला
जाईल आिण सीएनजी इंिडकेटर बंद होईल.
ही मािहती िमळा याची पोच हणन
ू चजओ हर ि वच
एकदाच दाबा. चजओ हर ि वच दाब यावर सीएनजी
मा फंक्शन वॉिनर्ंग लॅ प उघडमीट कर याचे बंद
होईल आिण पेट्रोल इंिडकेटर सतत दाखवला जाईल.
मात्र वाहनात पु हा सीएनजी भरे पयर्ंत प्र येक वेळी
इिग्नशन ऑन - इिग्नशन ऑफ के यावर सीएनजी
मा फंक्शन वॉिनर्ंग लॅ प उघडमीट करत राहील.
सीएनजी भर यास सीएनजीवर जा यासाठी कृपया
युएल चजओ हर ि वच एकदा दाबा. यानंतर वाहन
सीएनजीवर चालू शकेल.

टीप:
• िशफारस केली जाते की सीएनजी मोडव न
आपोआप पेट्रोल मोडवर चजओ हर होताना
वाहनाचे इंिजन टॉल होऊ नये हणन
ू पेट्रोल
टकम ये परु े से पेट्रोल ठे वावे.
• जर
चजओ हर
ि वच
दाबन
सीएनजी
ू ही
मा फंक्शन वॉिनर्ंग लॅ प उघडमीट करत रािहला,
तर जवळ या अिधकृत मा ती सझ
ु क
ु ी कमिशर्यल
वकर् शॉपम ये वाहनाची तपासणी क न घ्या.

वॉिनर्ंग आिण इंिडकेटर लाइ स
ब्रेक िसि टम वॉिनर्ंग लाइ स

लाइट

वाहना या प्रकारानुसार चार वेगवेग या
िक्रया घडतात.

82K170

प्रकार या

1) इिग्नशन ि वच जे हा िफरवून “ON” ि थतीवर
आणले जाते, ते हा हा लाइट अगदी थोडा वेळ
लागतो.

2) इिग्नशन ि वच “ON” ि थतीत असताना पािकर्ंग
ब्रेक लावला तर लाइट लागतो.
3) वरीलपैकी कोण याही एका िकं वा दो ही
पिरि थतींम ये लाइट लागतो.
4) तसेच ब्रेक लुइड या टाकीतील लुइड ठरािवक
पातळी या खाली जाते, ते हाही हा लाइट लागतो.

ब्रेक
लुइड या टाकीतील
लुइड पुरेशा प्रमाणात
िश लक असेल, तर इंिजन सु के यानंतर आिण
पािकर्ंग ब्रेक सोड यानंतर हा लाइट जायला पािहजे.
तु ही वाहन चालवताना जर ब्रेक िसि टम वॉिनर्ंग
लाइट सु झाला, तर वाहना या ब्रेक िसि टमम ये
काही तरी सम या आहे असा याचा अथर् असू शकतो.
असे घड यास तु ही:
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1) वाहन र
थांबवा.

या या

कडेला

घेऊन

काळजीपूवक
र्

इशारा

वाहन थांब यासाठी जा त अंतर लागू शकेल,
तु हाला ब्रेक पेडल जा त जोराने दाबावे लागू
शकेल, आिण पेडल नेहमीपेक्षा जा त खाली जाऊ
शकेल, हे लक्षात ठे वा.
2) र या या कडेला वाहन सु क न ते पु हा थांबते
का, ब्रेक लागतात का ते काळजीपव
र् पहा.
ू क
– ते सरु िक्षत आहे असे वाटले, तर वाहन सावकाश
व काळजीपूवक
र्
चालवत सवार्त जवळ या
डीलरकडे द ु तीसाठी या, िकं वा
– वाहन दस
ु यार् वाहनामागे बांधून सवार्त जवळ या
अिधकृत “मा ती सुझुकी कमिशर्यल” वकर्शॉपकडे
द ु तीसाठी ने याची यव था करा.

इशारा

खालीलपैकी कोणतीही पिरि थती उ भव यास
विरत तुम या अिधकृत मा ती सुझुकी कमिशर्यल
वकर्शॉपला ब्रेक िसि टम तपासायला सांगा.
• इंिजन सु
के यानंतर आिण पािकर्ंग ब्रेक
पूणप
र् णे सोड यानंतरही जर ब्रेक िसि टम
वॉिनर्ंग लाइट गेला नाही तर.
• इिग्नशन ि वच िफरवून “ON” ि थतीवर
आण यानंतरही जर ब्रेक िसि टम वॉिनर्ंग लाइट
गेला नाही तर.
• वाहन चालवताना जर कोण याही वेळी ब्रेक
िसि टम वॉिनर्ंग लाइट लागला तर.

टीप:
ब्रेक िसि टम ही से फ-ऍडजि टं ग असते, यामळ
ु े
ब्रेक पॅ स जसजसे िझजतात तसतशी
लइ
ु डची
पातळी कमी होत जाते. ब्रेक लइ
ु ड या टाकीत ब्रेक
लुइड पु हा भरणे हा वाहना या
िन या या
दे खभालीचा एक भाग मानला जातो.

नाद ु

त इंिडकेटर लाइट

सच
ू ना

िबघाड झा याचे दशर्वणारा लाइट चालू असताना
जर तु ही वाहन तसेच चालवत रािहलात, तर
यामुळे वाहना या एिमशन कंट्रोल िसि टमचे
कायम व पी नुकसान होऊ शकते, आिण याचा
पिरणाम इंधन बचतीवर आिण वाहना या
िनद षपणे चाल या या क्षमतेवर पिरणाम होऊ
शकतो.

ऑईल प्रेशर

63J031

तुम या वाहनाम ये एक क युटर-िनयंित्रत उ सजर्न
िनयंत्रण प्रणाली (एिमशन कंट्रोल िसि टम) आहे .
एिमशन कंट्रोल िसि टमचे सि हर्िसंग क न घेणे
के हा आव यक आहे , हे दशर्व यासाठी िबघाड
झा याचे दशर्वणारा एक लाइट इ
म पॅनेलवर
िदलेला आहे . हा िबघाड झा याचे दशर्वणारा लाइट
चालू आहे , हे तु हाला समज यासाठी, जे हा इिग्नशन
ि वच िफरवून “ON” ि थतीवर आणले जाते, ते हा हा
लाइट चालू होतो, आिण इंिजन सु झा यावर तो बंद
होतो.
वाहन चालू असताना जर मा फंक्शन इंिडकेटर लाईट
सु झाला, तर एिमशन कंट्रोल िसि टमम ये काही
तरी सम या आहे असा याचा अथर् होतो. याची
द ु ती कर यासाठी वाहन तुम या अिधकृत मा ती
सुझुकी कमिशर्यल वकर्शॉपम ये घेऊन जा.

50G051

जे हा इिग्नशन ि वच िफरवन
“ON” ि थतीवर
ू
आणले जाते, ते हा हा लाइट चालू होतो, आिण इंिजन
सु झा यावर बंद होतो. ऑईल प्रेशर परु े से नस यास
हा लाइट चालू होईल आिण चालूच राहील. वाहन
चालवताना हा लाइट चालू झा यास लवकरात लवकर
वाहन र या या कडेला आणून इंिजन बंद करा.
ऑईलची पातळी तपासा आिण आव यक अस यास
िशफारस केलेले ऑईल घाला. परु े से ऑईल असेल तर
वाहन पु हा चालव यापूवीर् तुम या अिधकृत मा ती
सुझुकी कमिशर्यल वकर्शॉपम ये याची लुिब्रकेशन
िसि टम तपासून घ्यावी.
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सूचना

• हा लाइट चालू असताना जर तु ही इंिजन चालू
केले, तर इंिजनचे मोठे नुकसान होऊ शकते.
• ऑईल घाल याची गरज दशर्व यासाठी केवळ
ऑईल प्रेशर लाइटवर अवलंबून राहू नका.
ठरािवक काळाने इंिजन ऑईलची पातळी
तपास याची खात्री करा.

ड्राय हरचा सीट बे ट वॉिनर्ंग लाईट /
समोर या प्रवा याचा सीट बे ट वॉिनर्ंग
लाईट (अस यास)

चािजर्ंग

इंिजन कूलंटचे तापमान वाढले अस याचे
दशर्वणारा वॉिनर्ंग लाइट (लाल रं गाचा)

54G344
60G049

जे हा ड्राय हर िकं वा समोरचा प्रवासी
बे ट बकल करीत नाही, ते हा हा िदवा
/ िकं वा लुकलुकेल.
सीट बे ट िरमाइंडर या तपशीलांसाठी,
“सीट बे स आिण चाइ ड रे ट्र ट
संदभर् घ्या.
50G052

इिग्नशन ि वच “ON” के यावर हा लाईट सु होतो
आिण इंिजन सु झा यावर बंद होतो. जर बॅटरी
चिजर्ंग िसि टमम ये काही दोष असेल तर हा लाईट
सु झा यावर तसाच सु राहील.जर इंिजन सु
असताना हा लाईट सु झाला, तर तुम या अिधकृत
मा ती सुझुकी कमिशर्यल वकर्शॉपम ये याची चिजर्ंग
िसि टम विरत तपासून घ्यावी.

या या सीट
लागेल आिण
या िवभागात
िस टम” चा

जे हा इिग्नशन ि वच िफरवन
“ON” ि थतीवर
ू
आणले जाते, ते हा हा लाइट अगदी थोडा वेळ चालू
होतो, हणजे तो चालू अस याचे तु ही पाहू शकाल.
वाहन चालवताना जर हा लाइट उघडमीट क लागला,
तर याचा अथर्, इंिजन गरम झाले आहे . अशा
पिरि थतींम ये वाहन चालवणे टाळा की जे हा इंिजन
फार गरम होऊ शकेल. जर लाईट उघडमीट न करता
तसाच सु रािहला, तर याचा अथर्, इंिजन फार गरम
होत आहे . “आप कालीन सेवा” भागामधील “इंिजन
फार गरम झा यास” मधील सूचनांचे पालन करा.

सूचना

इंिजनचे
तापमान
फार
वाढत
अस याचे
दशर्व यानंतरही वाहन चालवत रािह यास इंिजनचे
मोठे नक
ु सान होऊ शकते.
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वळ या या

युएल िफ टर वॉिनर्ंग लाइट
(अस यास)

50G055

तु ही जे हा डा या िकं वा उज या बाजूला वळ याचे
िसग्नल चालू करता, ते हा इ
मट पॅनेलवर
असलेला तु ही वळत ती बाजू दशर्वणारा िहरवा बाण
आिण िसग्नल लाइट एकाच वेळी उघडमीट क
लागेल. जे हा तु ही हॅझाडर् वॉिनर्ंग ि वच चालू कराल,
ते हा दो ही बाण आिण वळ या या िसग्नलचे सवर्
लाइ स एकाच वेळी उघडमीट क लागतील.

मेन बीम (हाय बीम) इंिडकेटर लाइट

सीएनजी मा फंक्शन वॉिनर्ंग लाईट
(अस यास)

60A541

जे हा इिग्नशन ि वच जे हा िफरवून “ON” ि थतीवर
आणले जाते, ते हा हा लाइट काही सेकंद चालू होतो,
हणजे तो चालू अस याचे तु ही पाहू शकाल.
वाहन चालवताना जर हा लाइट चालू झाला, तर
युएल िफ टरम ये पाणी असू शकते. लवकरात
लवकर हे पाणी काढून टाका. पाणी काढून
टाक याबाबत या अिधक मािहतीसाठी “तपासणी
आिण दे खभाल” भागातील “ युएल िफ टर” हा भाग
पहा.

ग्लो लग इंिडकेटर लाइट
(अस यास)

50G056

जे हा हे डलाइटचे मेन बी स (हाय बी स) चालू केले
जातात, ते हा हा लाइट चालू होतो.

60A543

कूलंटचे तापमान जर पुरेसे थंड असेल, तर जे हा
इिग्नशन ि वच जे हा िफरवन
“ON” ि थतीवर
ू
आणले जाते, ते हा हा लाइट चालू होतो, आिण इंिजन
सु कर यासाठी ग्लो लग पुरेसा गरम झा यावर तो
बंद होतो.

77PMC015

इिग्नशन ि वच “ON” के यावर हा सीएनजी
मा फंक्शन
वॉिनर्ंग लॅ प
िनद ष
अस याचे
तपास यासाठी तो काही क्षण सु होतो.

• इिग्नशन ि वच “ON” के यावर हा सीएनजी
मा फंक्शन वॉिनर्ंग लॅ प लागूनच रािहला, तर याचा
अथर्, सीएनजी िसि टमम ये काही तरी सम या
कमिशर्यल
आहे .
अिधकृत
मा ती
सुझुकी
वकर्शॉपम ये तुमचे वाहन विरत तपासून घ्या.
• हा सीएनजी मा फंक्शन वॉिनर्ंग लॅ प जर इंिजन
सु असताना उघडमीट करत असेल, तर याचा अथर्,
सीएनजी िसि टमम ये काही तरी सम या आहे .
आिण अशा वेळी वाहन सीएनजी मोडम ये चालू
शकणार नाही आिण पेट्रोल मोडवर आपोआप
चजओ हर क शकणार नाही. अिधकृत मा ती
सुझुकी कमिशर्यल वकर्शॉपम ये तुमचे वाहन
विरत तपासून घ्या.

टीप:
हा सीएनजी मा फंक्शन वॉिनर्ंग लॅ प जर इिग्नशन
ि वच “ON” असताना आिण इंिजन सु नसताना
उघडमीट करत असेल, तर याचा अथर्, यए
ु ल टकचे
झाकण उघडे आहे . अशा ि थतीत वाहन सु होणार
नाही. वाहन सु कर यासाठी झाकण बंद करा.
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लाइिटंग कंट्रोल िल हर

लाइ स चालू आिण बंद करणे

उदाहरण

उदाहरण

उदाहरण

77PH110

लाइ स चालू िकं वा बंद कर यासाठी िल हर या
टोकाला असलेला नॉब िफरवा. या या तीन ि थती
आहे त:
65D611

फक्त ड्राय हर

इशारा

संभा य
दख
टाळ यासाठी
टीअिरंग
ु ापत
हीलमधून हात घालून कंट्रो स चालवू नका.

OFF (ऑफ)

सवर् लाइ स बंद असतात.
फ्रंट पोिझशन लाइ स, टे ल लाइ स, लायस स लेट
लाइ स, आिण इ
मट पॅनेलचे लाइ स चालू
असतात, पण हे डलाइ स बंद असतात.
फ्रंट पोिझशन लाइ स, टे ल लाइ स, लायस स लेट
लाइ स, इ
मट पॅनेलचे लाइ स आिण हे डलाइ स
चालू असतात.

77PH111

हे डलाइ स चालू असताना हाय बी स (मेन बी स)
चालू कर यासाठी िल हर पुढे ढकला, िकं वा लो
बी सवर ये यासाठी िल हर तम
ु याकडे ओढा. जे हा
हाय बी स (मेन बी स) चालू असतात, ते हा
इ
मट पॅनेलवरील मेन बीम (हाय बीम) इंिडकेटर
हणून
लाइट चालू होतो. एक पािसंग िसग्नल
क्षणभर हाय बी स (मेन बी स) चालू कर यासाठी
िल हर िकं िचत तुम याकडे ओढा आिण िसग्नल पूणर्
झा यावर सोडून या.
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हे डलाइट ले हिलंग ि वच

(पेट्रोल आिण
मॉडेलसाठी)

उदाहरण

वळ या या िसग्नलची कंट्रोल
िल हर

िव-इंधन इंिजन या

वाहनाची वजनाची ि थती

ि वचची
ि थती

उदाहरण

0
ड्राय हर+ पूणर्
क्षमतेपयर्ंत
भरलेला माल (लोड लॅ टफॉमर्वर
वजन समान प धतीने ठे वलेले).

2

(िडझेल इंिजन या मॉडेलसाठी)
77PH010

हे ि वच िफरवून तुम या वाहनातील वजना या
ि थतीनुसार हे डलाइट बीम आड या पातळीत आणा.
खालील तािलकेम ये वाहना या वेगवेग या वजना या
ि थतींनुसार योग्य ती ि वचची ि थती दाखवली आहे .

वाहनाची वजनाची ि थती

ि वचची
ि थती

0
ड्राय हर+ पूणर् क्षमतेपयर्ंत
भरलेला माल (लोड लॅ टफॉमर्वर
वजन समान प धतीने ठे वलेले).

3

65D611

इशारा

संभा य
दख
टाळ यासाठी
टीअिरंग
ु ापत
हीलमधून हात घालून कंट्रो स चालवू नका.
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वळ याचे िसग्न स चालवणे

इिग्नशन ि वच “ON” ि थतीवर असताना उज या
िकं वा
डा या
बाजूला
वळ याचे
िसग्न स
चालव यासाठी िल हर वर िकं वा खाली करा.

हॅ झाडर् वॉिनर्ंग ि वच
उदाहरण

उदाहरण

िवंडशी ड वायपर आिण वॉशर
िल हर
(1)

उदाहरण

(2)

77PH112

िसग्नल दे यासाठी िल हर वर िकं वा खाली करा.
वळणे पूणर् झा यानंतर िसग्नल आपोआप बंद होईल
आिण िल हर ित या सामा य ि थतीवर परत येईल.

77PH028

(1) चालू
(2) बंद
हॅझाडर् वॉिनर्ंग लाइ स चालू कर यासाठी हॅझाडर्
वॉिनर्ंग ि वच वर ओढा. सवर् वळ याचे िसग्नल दे णारे
लाइ स आिण दो ही वळ याचे िसग्नल इंिडकेटसर्
एकाच वेळी उघडमीट क लागतील. हे लाइ स बंद
कर यासाठी ि वच खाली ढकला.
संकटकाळी वाहन उभे केले असताना िकं वा इतर
कारणासाठी जे हा तुमचे वाहन रहदारीसाठी धोका बनू
शकते अशा वेळी इतर रहदारीला इशारा दे यासाठी
हॅझाडर् वॉिनर्ंग लाइ स चालू करा

65D611

इशारा

संभा य
दख
टाळ यासाठी
टीअिरंग
ु ापत
हीलमधून हात घालून कंट्रो स चालवू नका.

वायपर चालवणे

इिग्नशन ि वच “ON” ि थतीवर
वायपर िल हर वाप शकता.

असताना तु ही
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िवंडशी ड लेबल

िवंडशी ड वॉशर (अस यास)

उदाहरण

सच
ू ना

उदाहरण

पुढचे दार

77PM02015

िवंडशी ड वायपसर् चालू कर यासाठी िल हर या
टोकाला असलेला नॉब िफरवून तीनपैकी एका
ि थतीवर आणा. “LO” ि थतीम ये वायपसर् एकाच
ठरािवक, मंद गतीने चालतील. “HI” ि थतीम ये
वायपसर् एकाच ठरािवक, जलद गतीने चालतील.
वायपसर् बंद कर यासाठी िल हरवरचा नॉब िफरवून
“OFF” ि थतीवर आणा.

77PM02016

िवंडशी ड वॉशर मधील
तुम याकडे खेचा.

लुइड फवार यासाठी ली हर

इशारा

िवंडशी ड वॉशर या टाकीत रे िडएटर अॅिटफ्रीझ
वाप नका. ते िवंडशी डवर फवारले तर समोरचे
नीट िदसेनासे होऊ शकते, तसेच तुम या
वाहना या रं गाचेही नुकसान क शकते.

िवंडशी ड वायपर आिण वॉशर िसि टम या
क पोनं सचे
नुकसान
न
हो यास
मदत
कर यासाठी खालील खबरदायार् घ्या या:
• िवंडशी ड वॉशर लुइड फवारले जात नसताना
ली हर ओढून ध नका, कारण यामुळे वॉशर
मोटर खराब होऊ शकते.
• कोर या िवंडशी डव न वायपर वाप न धूळ
साफ करायचा प्रयन क नका, याने िवंडशी ड
आिण वायपर ले सचेही नक
ु सान होऊ शकते.
वायपसर् चालव यापूवीर् नेहमी िवंडशी ड वॉशर
लुइड फवा न ओले करा.
• वायपसर् वापर यासाठी िवंडशी डवर जमलेले बफर्
िकं वा िहम काढून टाका.
• वॉशर लुइड ले हल िनयिमतपणे तपासून पहा.
हवामान खराब असताना ती वरचेवर तपासत
जा.
• थंड हवेत वॉशर लुइड ची टाकी ¾ इतकीच
भरा, िकं वा बाहे रचे तापमान जर
लुइड
गोठव याइतके उतरले, तर गोठलेले
लुइड
प्रसरण पाव यासाठी मोकळी जागा सोडा.
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हॉनर्

सीएनजी िसिलंडर वॉिनर्ंग
(अस यास)

उदाहरण

सीएनजी वॉिनर्ंग
(अस यास)
ड्राय हरचे

उदाहरण

उदाहरण

77PH029

हॉनर् वाजव यासाठी टीअिरंग हीलवरचे हॉनर् बटन
दाबा. इिग्नशन ि वच कोण याही ि थतीत असले तरी
हॉनर् वाजेल.

77PM02006

हे लेबल तु हाला कदािचत सीएनजी िसिलंडरवर िदसू
शकेल.

77PM02007

सीएनजी वॉिनर्ंग लेबल उजवीकडचा पुढ या दारावर
असते.
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सीएनजी मॅ युअल शट ऑफ हॉ व
(अस यास)

उजवी बाजू (RHS)

डावी बाजू (LHS)

उदाहरण

उदाहरण

OgkWYo 1
n`’; v

m?kMk

OgkWYo 2

can djk

n`’; v

m?kMk

77PM02011

can djk

उदाहरण

n`’; v
m?kMk

77PM02012

OPE

N

CL
O

SE

can djk

उदाहरण

ukWc 270 va’k fQjok
77PM02014

77PM02013

मॅ युअल शट ऑफ हॉ व हा सीएनजी िसिलंडसर्वर
असतो, जे वाहना या बॉडी या खाल या बाजूला
बसवलेले असतात.
वाहना या बॉडी या खाल या बाजल
ू ा दोन सीएनजी
िसिलंडर बसवलेले असतात, आिण प्र येकावर एकेक
मॅ युअल शट ऑफ हॉ व असतो.
मॅ युअल शट ऑफ हॉ व 1 आिण हॉ व 2 पयर्ंत
अनुक्रमे वाहना या उज या (RHS) आिण डा या (LHS)
बाजूकडून पोहोचता येते.
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दो ही िसिलंडरवरील मॅ युअल शट ऑफ हॉ व बंद
क न सीएनजी िसिलंडर बंद केले जाऊ शकतात.
हॉ व बंद करणे: इंिजनचा सीएनजीचा पुरवठा बंद
कर यासाठी नॉब घ याळा या का या या िदशेने पूणर्
िफरवा ( य अ नुसार).
हॉ व सु करणे: इंिजनचा सीएनजीचा पुरवठा सु
कर यासाठी नॉब घ याळा या का या या उल या
िदशेने पूणर् िफरवा ( य अ नस
ु ार).

सावधानीचा इशारा

मॅ युअल शट ऑफ हॉ व 2 (LHS) पयर्ंत जाताना
तम
ु चा हात एक्झॉ ट पाईपला पशर् करणार नाही
याची काळजी घ्या. वाहन चालव यामुळे एक्झॉ ट
पाईप तुमचा हात भाज याइतका गरम झालेला
असू शकतो.

टीप:
• मॅ युअल शट ऑफ हॉ व पण
र् णे उघडला गेला
ू प
नाही तर इंिजन यवि थत चालू शकणार नाही.
• मॅ युअल शट ऑफ हॉ व बंद ि थतीत असताना
िसिलंडरम ये सीएनजी भरणे शक्य होत नाही.

टीप:
• शासना या िनयमांनस
ु ार सीएनजी िसिलंडर हा
या या
आयडिटिफकेशन
लेटवर
िदले या
प्रारं िभक तपासणी या िदनांकापासून दर तीन (3)
वषार्ंनी तपासन
ू प्रमािणत क न घ्यावा लागतो.
• ग्राहकाला याचे वाहन एका शासनमा य टे ि टं ग
एज सीकडे सादर करावे लागते.
• िसिलंडरची तपासणी न क न घेत यास सीएनजी
परु वठादार टे श स सीएनजी भर यास नकार दे ऊ
शकतात
िकं वा
वाहन
अंमलबजावणी
अिधकार्यांकडून ज त केले जाऊ शकते.
• सीएनजी िसिलंडर या तपासणीचा सवर् खचर्
ग्राहकाला करावा लागतो.
• शासना या िनयमांनस
ु ार सीएनजी िसिलंडरची
या या
आयडिटिफकेशन
लेटवर
िदले या
प्रारं िभक तपासणी या िदनांकापासन
ू 20 वषार्ंनी
िव हे वाट लावावी लागते.
• ग्राहकाला अशा िसिलंडरची िव हे वाट वखचार्ने
शासनमा य क्रॅप एज सीजमाफर्त लावावी लागते.
• या िसिलंडरची उपिनयम (2) अ वये द ु ती व
चाचणी घेत याचा पण
ू र् अहवाल आिण द ु ती
करणार्या यक्तीचे चाचणीचे प्रमाणपत्र प्रमख
ु
िनयंत्रकांना सादर क न िसिलंडर पु हा भर यासाठी
यांची परवानगी िमळवलेली नसेल, अशा
कोण याही िसिलंडरम ये कोणीही यक्ती कोणताही
वायू भरणार नाही.

इशारा

• िसिलंडर हॉ व िसिलंडर अस लीमधन
ू कधीही
वेगळा क
नका. कोण याही मदतीसाठी
अिधकृत मा ती सुझुकी कमिशर्यल वकर्शॉपचा
स ला घ्या.
• िसिलंडर कधीही साफ कर याचा प्रय न क
नका. काही सम या झा यास अिधकृत मा ती
सुझुकी कमिशर्यल वकर्शॉपशी संपकर् साधा.
अस लीमधून
िसिलंडर
हॉ व
• िसिलंडर
बदल यास/काढून टाक यास तो िसिलंडर हॉ व
कधीही वाप नका.
• जरी िसिलंडरमधील सीएनजी इंिजन थांबेपयर्ंत
वापरला गेला, तरी टकम ये काही प्रमाणात
सीएनजी दाबाखाली िश लक असेल.
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एक्झॉ ट गॅस वॉिनर्ंग

इशारा

उदाहरण

(पुढे चालू)
• उघ या िठकाणीसु धा इंिजन चालू ठे वून फार
वेळ वाहन उभे क नका.

रोज या तपास यांची यादी
वाहन चालव यापूवर्

उदाहरण

• तुम या वाहना या हिटलेशन िसि टमचे काम
योग्य प्रकारे हावे यासाठी वाहना या पुढ या
बाजू या एअर इनलेट िग्रलम ये कधीही िहम,
पाने िकं वा अडथळा करणायार् इतर गो टी जमू
दे ऊ नका.

82DY03

इशारा

एक्झॉ ट गॅसेस (वाहनामधून बाहे र पडणारे
(उ सिजर्त) वायू)
वासामधन
शरीरात जाऊ
ू
दे याचे टाळा. एक्झॉ ट गॅसेसम ये काबर्न
मोनॉक्साईड हा वायू असतो, जो रं गहीन आिण
गंधहीन असतो आिण संभवतः प्राणघातक असतो.
काबर्न मोनॉक्साईडचे अि त व वेगळे दाखवता
येणे कठीण अस यामुळे काबर्न मोनॉक्साईड हा
तुम या वाहनात िश
नये यासाठी मदत
कर यासाठी खालील खबरदारीचे उपाय कर याची
खात्री करा.
• गॅरेज िकं वा इतर बंिद त जागांम ये इंिजन
चालू ठे वू नका.
(पुढे चालू)

• वाहना या खाल या बाजूला एक्झॉ ट गॅसेस
जमू नयेत यासाठी एक्झॉ ट पाईप या
भागाम ये िहम आिण इतर गो टी राहू दे ऊ
नका. वादळी पिरि थतीत वाहन उभे केले
असताना हे िवशेष मह वाचे आहे .
• ठरािवक काळानंतर एक्झॉ ट िसि टमची कुठे
हानी िकं वा गळती झाली नाही ना याची
तपासणी क न घ्या. कोणतीही हानी िकं वा
गळ या विरत द ु त क न घ्या या.

77PM03001

1) िवंडोज, िमरसर्, लाइ स आिण िर लेक्टसर् हे
व छ आहे त आिण यात कुठे ही अडथळे नाहीत
याची खात्री करा.
2) खालील मु
पहा:

यांसाठी टायसर् डो यांनी तपासून

– ट्रे ड ग्रू हची खोली

– असामा य झीज, िचरा आिण हानी
– िढले झालेले हील न स

– बाहे र या व तू, जसे िखळे , खडे इ. अडकले
आहे त का ते पाहणे

अिधक तपिशलासाठी “तपासणी
मधील “टायसर्” हा भाग पहा.
3)

आिण

दे खभाल”

लुइड िकं वा ऑईल गळले आहे का ते पहा.

4) इंिजन कंपाटर् मट पूणप
र् णे घ ट बंद अस याची
खात्री करा.
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5) हे डलाइ स, वळ या या िसग्नलचे लाइ स, ब्रेक
लाइ स आिण हॉनर् यवि थत चालत अस याचे
पहा.
6) ड्राय हरचे सीट हवे तसे सरकवून घ्या.

7) ब्रेक पेडल आिण पािकर्ंग ब्रेक िल हर तपासा.

8) िमरसर् हवे तसे सरकवून घ्या.
9) तु ही आिण प्रवाशाने सीट बे ट यवि थत
लाव याची खात्री करा.
10) चावी “ON” या ि थतीवर िफरव यानंतर सवर्
वॉिनर्ंग लाइ स चालू होत अस याची खात्री करा.
11)सवर् गेजेस तपासा.
12)पािकर्ंग ब्रेक सोड यावर ब्रेक िसि टम वॉिनर्ंग
लाइट बंद होत अस याची खात्री करा.
आठव यातन
ू एकदा, िकं वा प्र येक वेळी
भर यानंतर खालील गो टी तपासा:

युएल टक

आठव यातून एकदा, िकं वा प्र येक वेळी
भर यानंतर खालील गो टी तपासा:

युएल टक

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

इंिजन ऑईलची पातळी
कूलंटची पातळी
ब्रेक लुइडची पातळी
िवंडशी ड वॉशर लुइड (अस यास) पातळी
बॅटरी इलेक्ट्रोलाइटची पातळी
लॅ चचे काम
लुिब्रकेशन क न घे या या वेळापत्रकासाठी
“तपासणी आिण दे खभाल” मधील “ठरािवक
कालावधीनंतर कर या या दे खभालीचे वेळापत्रक”
मधील “चासी आिण बॉडी” भागातील “सवर् लॅ चस
े ,
िहंजेस आिण लॉक्स” पहा.

आठव यातून एकदा, िकं वा प्र येक वेळी युएल टक
भर यानंतर टायर प्रेशर गेज घेऊन टायरमधील हवेचे
प्रेशर तपासा. जादा िदले या टायरमधील हवेचे प्रेशरही
तपासा.

इंिजन ऑईलचे कंझ

शन

नेहमी या वाहना या वापराम ये इंिजन हे काही
प्रमाणात इंिजन ऑईलचा वापर करते, ही गो ट
योग्यच आहे .
वापरले या इंिजन ऑईलचे प्रमाण हे ऑईलचा
िचकटपणा, ऑईलचा दजार् आिण या पिरि थतीत
वाहन चालवले गेले, या पिरि थतीवर अवलंबून
असते.
जा त वेगाने वाहन चालव यास आिण ब्रेक दाबणे
आिण वेग वाढवणे या िक्रया सतत करा या
लाग यास अिधक प्रमाणात ऑईल वापरले जाते.
जा त वजने घेऊन वाहन चालवले तरी तुमचे इंिजन
अिधक ऑईल वापरे ल.
नवीन इंिजनही जा त ऑईल वापरते, कारण याचे
िप ट स, िप टन िरंग्ज आिण िसिलंडर वॉ स अजून
कामासाठी
यवि थत
ळले या नसतात. नवीन
इंिजन सुमारे
5000
िकमी
(3000
मैल)
चालव यानंतरच यां या ऑईल या वापराचे प्रमाण
सामा य होते.
ऑईलचे कंझ शन:
अिधकतम 1.0 िल. प्रित 1000 िकमी
(1 क्वाटर् प्रित 600 मैल)
इंिजन ऑईलचा वापर िकती झाला याचा अंदाज
घेताना हे लक्षात ठे वा की ऑईलम ये भेसळ होऊन ते
सौ य होऊ शकते आिण यामुळे ऑईल या नेमक्या
पातळीचा अंदाज करणे कठीण होते.
उदाहरणाथर्, एखादे वाहन सतत फक्त छो या
अंतरा या प्रवासांसाठी वापरले गेले, आिण याचा
ऑईलचा वापर सामा य प्रमाणातच झाला, तर 1000
िकमी (600 मैल) िकं वा अिधक चालव यानंतरही
या या िडपि टक वारे ऑईलची पातळी काहीच खाली
गेली नाही असे िदसू शकेल. याचे कारण असे, की
या ऑईलम ये इंधन िकं वा ओलावा िमसळून ते हळू
हळू सौ य होते आिण यामुळे ऑईलची पातळी
तशीच रािह यासारखे िदसते.

तसेच हे ही लक्षात ठे वा, की नंतर वाहन मो या वेगाने
चालवले असता, जसे द्रत
ु गती मागार्व न, ऑईलम ये
िमसळून याला सौ य करणायार् घटकांची वाफ होते
आिण यामुळे वाहन मो या वेगाने चालवले असता
ऑईल जा त प्रमाणात वापरले गेले असे भासते.

इिग्नशन
उदाहरण

ि वच

65D611

इशारा

संभा य
दख
टाळ यासाठी
टीअिरंग
ु ापत
हीलमधून हात घालून कंट्रो स चालवू नका.
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START ( टाटर् )

उदाहरण

ही टाटर् र मोटर चालू क न इंिजन चालू कर याची
ि थती असते. इंिजन सु
होताच चावी या
ि थतीमधन
ू हलवली पािहजे.

उदाहरण

•

सच
ू ना

टाटर् र मोटर एका वेळी 30 सेकंदांहून जा त
वाप नका. इंिजन सु न झा यास 15 सेकंद
थांबून मग पु हा प्रय न करा. अनेकदा प्रय न
क नही इंिजन सु झाले नाही, तर इंधन आिण
इिग्नशन िसि टम तपासा िकं वा तुम या
अिधकृत मा ती सुझुकी कमिशर्यल वकर्शॉपचा
स ला घ्या.
• इंिजन सु नसताना इिग्नशन ि वच “ON”
ि थतीत ठे वू नका, कारण बॅटरी िड चाजर् होईल.

77PH002
77PH002

इिग्नशन ि वच या खालील चार ि थती असतात:

LOCK (लॉक)

ही नेहमीची पािकर्ंगची ि थती असते. फक्त याच
ि थतीत असताना चावी काढता येते.
टीअिरंग लॉक काढ यासाठी चावी आत सरकवा
आिण ती घ याळा या का या या िदशेने िफरवून
बाकी यापैकी एका ि थतीम ये आणा. टीअिरंगचे
लॉक उघड याम ये तु हाला जर अडचण आली, तर
चावी िफरवताना टीअिरंग हील िकं िचत डा या िकं वा
उज या बाजूला िफरवायचा प्रय न करा.

ACC (एसीसी)

ऍक्सेसरी सॉकेटसारख्या ऍक्सेसरीज
शकतात, पण इंिजन बंद राहते.

ON (ऑन)

काम

क

ही वाहन सु कर याची सामा य ि थती असते. सवर्
इलेिक्ट्रकल िसि ट स सु होतात.

82DY04

इशारा

• वाहन चालले असताना कधीही इिग्नशनची चावी
काढू नका. टीअिरंग हील लॉक होईल आिण
तु ही वाहनाची िदशा बदलू शकणार नाही.
• वाहनामधन
अगदी थो या वेळासाठी बाहे र
ू
जातानासु धा नेहमी इिग्नशनची चावी काढून
घ्या. तसेच उ या केले या वाहनात लहान
मुलांना एकटे सोडू नका.
यांना गरम
हवामानात उ माघाताचा झटकासु धा येऊ
शकतो. यामुळे गंभीर दख
ु ापत िकं वा म ृ यूसु धा
होऊ शकतो.
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पािकर्ंग ब्रेक िल हर
उदाहरण
(1)

इशारा

• पािकर्ंग ब्रेक लावले या ि थतीत तम
ु चे वाहन

(2)
(3)

कधीही चालवू नका: िरअर ब्रेक फार गरम
होऊन याचा पिरणाम कमी होऊ शकतो, ब्रेकचे
आयु य कमी होऊ शकते, िकं वा ब्रेकचे
कायम व पी नुकसान होऊ शकते.

• जर पािकर्ंग ब्रेकमुळे तुमचे वाहन एका जागी

सुरिक्षत राहत नसले, िकं वा तो पूणप
र् णे सुटत
नसला, तर तुमचे वाहन अिधकृत मा ती सुझुकी
कमिशर्यल वकर्शॉपमधन
विरत तपासून घ्या.
ू

इशारा

77PH030

(1) लाव यासाठी
(2) सोड यासाठी
(3) सोड यासाठी
पािकर्ंग ब्रेक िल हर ही दोन सी स या म ये असते.
पािकर्ंग ब्रेक लाव यासाठी ब्रेक पेडल खाली ध न ठे वा
आिण पािकर्ंग ब्रेक िल हर पूणप
र् णे वर ओढा. पािकर्ंग
ब्रेक सोड यासाठी पािकर्ंग ब्रेक िल हर िकं िचत वर
ओढा, िल हर या टोकाशी असलेले बटन दाबा, आिण
पािकर्ंग ब्रेक िल हर ित या मूळ ि थतीत खाली या.

इशारा

अ यंत थंड हवेत वाहन उभे करताना खालील
प धत वापरा:
1) पािकर्ंग ब्रेक लावा.
2) इंिजन बंद करा, िगअरिश ट िर हसर् िकं वा
पिह या िगअरम ये या.
3) वाहनामधन
बाहे र पडा आिण चाकांखाली
ू
चॉक्स लावा.
4) पािकर्ंग ब्रेक काढा.
वाहनाकडे परत आ यानंतर आधी पािकर्ंग ब्रेक
लावन
ू नंतरच चाकांखालचे चॉक्स काढ याचे
लक्षात ठे वा.

वाहनातन
बाहे र जाताना नेहमी पािकर्ंग ब्रेक
ू
पूणप
र् णे लावा, नाही तर ते चालू लागेल आिण
यामुळे दख
ु ापत िकं वा नुकसान होऊ शकेल. वाहन
उभे करताना िगअरिश ट िल हर िर हसर् िकं वा
पिह या िगअरम ये अस याची खात्री करा. लक्षात
ठे वा, की जरी ट्रा सिमशन िगअरम ये असले, तरी
तु ही पािकर्ंग ब्रेक पूणप
र् णे लावला पािहजे.
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पेडल

ब्रेक पेडल (2)

तुम या वाहनाला फ्रंट िड क ब्रेक्स आिण िरअर ड्रम
ब्रेक्स आहे त. ब्रेक पेडल दाब याने दो ही ब्रेक सेट
लागतात.

उदाहरण
(1)

इंिजन सु
इंिजन सु

करणे

कर यापूवर्

ब्रेक्स लावताना तु हाला अधूनमधून ब्रेकमधन
ू कुई
कुई असा आवाज ऐकू येऊ शकतो. हे सामा य असून
ही गो ट थंडी, ओलावा, िहम इ. सारख्या
वातावरणातील गो टींमुळे होते.

(2)

इशारा

(3)

80J2121

क्लच पेडल (1)

क्लच पेडल हे इंिजन सु करताना, थांबताना, िकं वा
िगअरिश ट िल हर हलवताना चाकांना जोडलेला
ड्राई ह िडसएंगेज कर यासाठी वापरले जाते. पेडल
खाली दाब याने क्लच िडसएंगेज होतो.

इशारा

क्लच पेडलवर पाय ठे वून वाहन चालवू नका.
यामुळे क्लचची मो या प्रमाणात झीज, क्लचचे
नुकसान होऊ शकते, िकं वा इंिजन ब्रेिकं ग
अनपेिक्षतपणे कमी होऊ शकते.

जर ब्रेक्समधून फार जा त कुई कुई असा आवाज
येत असेल आिण तो प्र येक वेळी ब्रेक
दाब यानंतर येत असेल, तर वाहनाचे ब्रेक्स
अिधकृत मा ती सुझुकी कमिशर्यल वकर्शॉपमधन
ू
तपासून घ्यावे.

इशारा

ब्रेक्स सतत लावून िकं वा पेडलवर पाय ठे वून वाहन
चालवू नका. यामुळे ब्रेक्स जा त गरम होतील,
आिण यामुळे ब्रेिकं ग ऍक्शन कशीही होऊ शकेल,
थांब याचे अंतर वाढू शकेल, िकं वा ब्रेक्सचे
कायमचे नुकसान होऊ शकेल.

ऍिक्सलरे टर पेडल (3)

हे पेडल वाहनाचा वेग िनयंित्रत करते. हे पेडल
दाब याने पॉवर आऊटपुट आिण वेग वाढतो.

उदाहरण

77PH014

1) पािकर्ंग ब्रेक पण
र् णे लावला अस याची खात्री
ू प
करा.
2) िगअरिश ट “N” ( युट्रल) वर आणा आिण क्लच
पेडल पूणप
र् णे खाली दाबा.
इंिजन सु करताना क्लच पेडल खालीच दाबून
ठे वा.

इशारा

इंिजन सु कर याचा प्रय न कर यापूवीर् पािकर्ंग
ब्रेक पूणप
र् णे लावलेला आहे आिण ट्रा सिमशन
युट्रलम ये आहे याची खात्री करा.
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(पेट्रोल आिण
मॉडेलसाठी)

िव-इंधन इंिजन या

थंड पडलेले आिण गरम इंिजन सु

करणे

तम
ु चा पाय ऍिक्सलरे टर पेडलव न काढा आिण
इिग्नशनची चावी “START” वर िफरवून इंिजन क्रक
करा. इंिजन सु झा यावर चावीवरील हात काढा.

सच
ू ना

• इंिजन सु झा याबरोबर लगेच टाटर् र िफरवणे
थांबवा, नाही तर टाटर् र िसि टमचे नक
ु सान
होऊ शकते.
• इंिजन एका वेळी 12 सेकंदांपेक्षा जा त वेळ
क्रक क नका. पिह या प्रय नात इंिजन सु
झाले नाही, तर सुमारे 15 सेकंद थांबून मग
पु हा प्रय न करा.
12 सेकंद क्रक के यावरही इंिजन सु न झा यास
सुमारे 15 सेकंद थांबा, ऍिक्सलरे टर पेडल 1/3 अंतर
खाली दाबा आिण पु हा इंिजन क्रक कर याचा प्रय न
करा. इंिजन सु झा यावर चावी आिण ऍिक्सलरे टर
पेडल सोडा.
तरीही इंिजन सु झाले नाही तर क्रक करताना
ऍिक्सलरे टर पेडल पूणप
र् णे खाली दाबून ठे वायचा
प्रय न करा. यामुळे, इंिजन लड झाले अस यास ते
िक्लअर होईल.

• नेहमी िशफारस केली जाते की इंिजनचे
आयु यमान वाढव यासाठी वाहन ऑटो मोड िकं वा
पेट्रोल मोडम येच सु करावे.
• ऍि बयंट / इंिजनचे तापमान शू य अंश
सेि सयस या खाली असताना वाहन सु के यास
इंधनप धतीत बदल होऊन सीएनजी सु हो याची
िक्रया कदािचत होणार नाही. अशा पिरि थतीत
इंिजन गरम होईपयर्ंत ते पेट्रोल मोडम ये सु ठे वा
आिण नंतर सीएनजीवर चजओ हर कर यासाठी ते
पु हा सु कर याचा प्रय न करा.
• िशफारस कर यात येते की पेट्रोल टकम ये परु े शा
प्रमाणात पेट्रोल ठे वावे.
• ऍि बयंट / इंिजनचे तापमान शू य अंश
सेि सयस या खाली अस यास वाहन फो डर्
सीएनजी मोडम ये कदािचत सु होणार नाही.
िशफारस केली जाते की वाहन अशा वेळी ऑटो
मोडम ये सु करावे.
• िशफारस केली जाते की सीएनजी मोडव न
आपोआप पेट्रोल मोडवर चजओ हर होताना
वाहनाचे इंिजन टॉल होऊ नये हणन
ू पेट्रोल
टकम ये परु े से पेट्रोल ठे वावे.
सीएनजी
• जर
चजओ हर
ि वच
दाबन
ू ही
मा फंक्शन वॉिनर्ंग लॅ प उघडमीट करत रािहला,
तर जवळ या अिधकृत मा ती सझ
ु क
ु ी कमिशर्यल
वकर् शॉपम ये वाहनाची तपासणी क न घ्या.

(िडझेल इंिजन या मॉडेलसाठी)
थंड इंिजन
इिग्नशन ि वच िफरवन
“ON” ि थतीवर आणा,
ू
आिण जर ग्लो लग इंिडकेटर चालू झाला तर तो बंद
होईपयर्ंत थांबा. इिग्नशनची चावी िफरवून “START”
वर आणून इंिजन क्रक करा. इंिजन सु झा यावर
चावी सोडा.

सच
ू ना

• इंिजन सु झा याबरोबर लगेच टाटर् र िफरवणे
थांबवा, नाही तर टाटर् र िसि टमचे नुकसान
होऊ शकते.
• इंिजन एका वेळी 30 सेकंदांपेक्षा जा त वेळ
क्रक क नका. पिह या प्रय नात इंिजन सु
झाले नाही, तर सुमारे 15 सेकंद थांबून मग
पु हा प्रय न करा.
गरम इंिजन
इिग्नशनची चावी िफरवन
ू “START” वर आणून इंिजन
क्रक करा. इंिजन सु झा यावर चावी सोडा.

टीप:
• पेट्रोल मोडव न सीएनजी मोडवर चजओ हर
कर यासाठी ऍिक्सलरे टर पेडल दाबू नका.
• इिग्नशन “ON” असन
इंिजन सु
नसताना
ू
सीएनजी मा फंक्शन लॅ प उघडमीट करत राहणे
याचा अथर् इंधना या टाकीचे झाकण उघडे रािहले
आहे . अशा ि थतीत वाहन सु होणार नाही.
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टब चाजर्रसिहत इंिजन बंद करताना
घे याची खबरदारी

वाहनाने चढ चढ यावर िकं वा भरपूर वेगाने प्रवास
के यावर इंिजन बंद कर यापूवीर् ते एक िमिनट िकं वा
जा त वेळ चालू राहू या (तसे कर यास मनाई
नसेल तर), हणजे टब चाजर्र आिण इंिजन ऑईल
थंड होतील. इंिजन ऑईलची अितिरक्त खराबी होऊ
नये हणून असे करावे. खराब झाले या इंिजन
ऑईलमळ
ु े टब चाजर्र या बेअिरंग्जचे नक
ु सान होईल.

ट्रा सिमशनचा वापर करणे

िगअर बदलणे

सवर् फॉरवडर् िगअसर् हे िसंक्रोनाइज केलेले अस यामुळे
िगअर सहज आिण आवाज न होता बदलले जातात.
िगअर बदलताना नेहमी क्लच पण
र् णे खाली दाबा.
ू प

मानवी हातांनी ट्रा सिमशन वापरणे

उदाहरण

डाऊनिश ट

वे
दा
(पेगट्रमयार्
ोल आिण
िव-इंधन इंिजन या मॉडेलसाठी)
डाऊनिश ट करणे

इंधन पूणर् संप यानंतर बंद झालेले इंिजन पु हा
सु करणे

इंिजन बंद झाले आिण इंधन कमी अस याचे
सांगणारा लो युएल वॉिनर्ंग लाइट आिण िबघाड
अस याचे सांगणारा मा फंक्शन इंिडकेटर लाइट
लागले, तर खाली प धत वापरा:
1) इंधनाची टाकी भरा.
2) इंधन पोच यासाठी इिग्नशन चावी “ON”
ि थतीम ये 5-10 सेकंद तशीच ठे वा.
3) इंिजन सु कर यासाठी वरील टािटर्ं गची प धत
वापरा.
इंिजन सु झा यावरही जर मा फंक्शन इंिडकेटर
लाइट लागला, तर याचा अथर् इंिजनम ये काही तरी
सम या आहे . तुम या अिधकृत मा ती सुझुकी
कमिशर्यल वकर्शॉपला इंिजन तपासायला सांगा.

कर यासाठी अिधकतम

65D038

वाहन चालव यास सु वात करणे

वाहन चालवायला सु
कर यासाठी क्लच पेडल
पूणप
र् णे खाली दाबा आिण िगअरिश ट 1 या िकं वा
2 रा िगअरम ये आणा. पािकर्ंग ब्रेक सोड यावर
क्लच सावकाश सोडा. इंिजन या आवाजात फरक ऐकू
आ यानंतर एकीकडे क्लच हळू हळू सोडत याच वेळी
ऍिक्सलरे टर दाबत रहा.

टीप:

• िन या या

वाहन
चालव यासाठी
सु वात
कर यासाठी िशफारस केलेली िगअरची ि थती 2 रा
िगअर ही आहे .
• ओबडधोबड जिमनीव न िकं वा सावकाश, भरपूर
वजन असताना वाहन चालव यासाठी िशफारस
केलेली िगअरची ि थती 1 ला िगअर ही आहे .

िकमी/तास

2 रा ते 1 ला

20

3 रा ते 2 रा

70

4 था ते 3 रा

80

5 वा ते 4 था

80

(िडझेल इंिजन या मॉडेलसाठी)
डाऊनिश ट करणे

िकमी/तास

2 रा ते 1 ला

15

3 रा ते 2 रा

40

4 था ते 3 रा

60

5 वा ते 4 था

90

*टीप:
वाहन या पिरि थतीत चालवत आहात ती पिरि थती
आिण/िकं वा वाहनाची पिरि थती हे लक्षात घेऊनच
अिधकतम वेगमयार्देपयर्ंत वेग वाढवावा.
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सच
ू ना

अिधक खाल या िगअरवर डाऊनिश ट करताना
वाहन अिधकतम वेगमयार्देपेक्षा जा त वेगाने जात
नस याची खात्री करा, नाही तर इंिजनचे अितशय
नुकसान होऊ शकते.

इशारा

• मो या िकं वा ती उताराव न जा यापूवीर् वेग
कमी करा आिण अिधक खाल या िगअरवर
डाऊनिश ट करा. खाल या िगअरमुळे वाहना या
वेगाला ब्रेक िमळे ल. ब्रेक्स दाबून वाहन
चालव याचे टाळा, नाही तर ते अितशय गरम
होतील, आिण िनकामी होतील.
• िनसर या र यांव न वाहन चालवताना
डाऊनिश ट कर यापूवीर् वाहनाचा वेग कमी
के याची खात्री करा. इंिजना या वेगाम ये फार
प्रमाणात िकं वा अचानक बदल के यामुळे
ट्रॅ क्शन जाऊ शकते आिण यामुळे वाहनावरील
ताबा जाऊ शकतो.

सच
ू ना

• क्लचचे नुकसान टाळ यास मदत कर यासाठी
क्लच पेडलचा वापर पाय ठे व याची जागा
हणून क नका, िकं वा उताराव न चालवताना
वाहन ि थत ठे व यासाठी क्लच वाप नका.
िगअर बदलताना क्लच पूणप
र् णे दाबा.
• िगअर बदलताना िकं वा वाहन (इंिजन सु
के यानंतर) सु करताना इंिजन रे स क नका.
इंिजन िवनाकारण रे स के याने याचे आयु य
कमी होते आिण िगअर सहज बदल याम ये
सम या येऊ शकतात.

सच
ू ना

िर हसर् िगअर टाक यापूवीर् वाहन पूणप
र् णे थांबले
अस याची खात्री करा.
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पािकर्ंग से ससर् (अस यास)

• पािकर्ंग से सर िस टीम िरयर ब पर जवळ
असलेले अडथळे
शोध यासाठी अ ट्रासोिनक
से ससर् वापरते. आपण हे ईकल पािकर्ंग करत
असताना िकं वा हळू हळू हलिवत असताना
अडथ यांना
जाणवत
अस यास,
िस टीम
आप याला बज़र वाजवून चेतावणी दे ते.
• िस टीम अ ट्रासोिनक वेव उ सिजर्त करते आिण
संबंिधत से सर अडथ या वारे प्रितिबंिबत लाट
परत िमळवते. िस टम अ ट्रासोिनक वेवने
घेतले या अडथ यापयर्ंत पोहच यासाठी आिण
यातून परत ये यासाठी घेतलेला वेळ मोजतो,
यामधून ते अडथळाची ि थती िनि चत करते.
• जे हा आपण इिग्नशन ि वचला "चालू" ि थतीत
चालू करता आिण िगयरिश ट ली हर "आर"
ि थतीत असतो ते हा पािकर्ंग से सर कायर् वापरले
जाऊ शकते. हे कायर् पुढील प्रकरणांम ये उपयुक्त
आहे : कबर्वर ओढणे; समांतर हे ईकल पािकर्ंग;
गॅरेजम ये
हे ईकल
टीयिरंग करणे; कडेने
चालावताना; आिण अडथ यांसह एका िठकाणी हळू
चालावताना.

इशारा

• पािकर्ंग
से सर
आप याला
बज़सर्
सह
अडथ यांिवषयी चेतावणी दे ते. तथािप, तरीही
आप याला िविश ट काळजीने वाहन चालवावे
लागेल.
• से ससर् केवळ मयार्िदत क्षेत्रातच आिण हे ईकल
मयार्िदत
पीड
ेणीम ये िफरत असतानाच
अडथळे शोधू शकतात. तर, अवघड भागात,
आपण आप या थेट
टी िकं वा मागील
या पद िमरसर्चा वापर क न हे ईकल सुमारे
िफरत असताना हळू हळू हलिवले पािहजे.
आपण केवळ पािकर्ंग से सर
वर अवलंबून
असले या
हे ईकल वर कंट्रोल ठे वला तर
अपघाताची शक्यता वाढते.

उदाहरण

1
77PM03002

टीप :
जे हा
िगयरिश ट
ली हरला
“R”
थानावर
थानांतिरत केले जाते, ते हा एकदा बज़र वाजेल.

पािकर्ंग से ससर्
असतात

से ससर् िठकाणी
िरयर ब परवर

सूचना

फक्त

ड्राय हर या

मदतीसाठी

(1) िरयर से ससर् (2 िठकाणी)

सूचना

• से सर भागावर आपटणे िकं वा से सर या
भागावर हाय-प्रेशर कार वॉशरचे नोजल िनदिशत
कर याचे टाळा. अ यथा, से सर खराब होऊ
शकतात.
• जर ब पर हाडर् ऑ जेक्टला मारला तर
यावरील से ससर् योग्य प्रकारे कायर् क शकत
नाहीत. असे झा यास मा ती सुजुकीची
अिधकृत वकर्शॉप वारे से ससर् तपासणी करा.
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अंदाजे क्षेत्र िजथे अडथळे ओळखले
जाऊ शकतात

कायर्रत से ससर्

खालीलप्रमाणे िगयरिश ट ली हर थानावर अवलंबून से ससर् कायर् करतात:

उदाहरण

िगयरिश ट ली हर
ि थती

R

N, 1- 5

िरयर से ससर्

चालू

बंद

78MM05003

• से सर पासून सुमारे 20 cm (8 in) आत िकं वा

से सर
या अगदी खाली असलेला अडचण
शोध यायोग्य नाह.
• से ससर् हे ईकल या मागील बाजूस 1.5 m (5
ft) पयर्ंत या िभंतीसारख्या अडथ यांना ओळखू
शकतात.
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इशारा

खालील अटींनुसार, पािकर्ंग से सर िस टीम
सामा यपणे कायर् क शकत नाही कारण से ससर्
अडथळे योग्यिर या शोधू शकत नाहीत.
– से ससर् िचखल, बफर् िकं वा इतर सामग्रीसह
संरिक्षत आहे त. (सामा य ऑपरे शनसाठी अशी
सामग्री काढली पािहजे.)

– से ससर् पा याची टाकी िकं वा अितव ृ टीमुळे
ओले असतात.
– से ससर् हाताने, ि टकरने,
इ यादीने झाकलेले असतात.

अक्सेसरीसाठी

– से ससर् या सेि संग एिरयाम ये आकक्सेसरी
िकं वा इतर व तू संलग्न आहे .
– टॉपर हुक,
यावसाियक
या उपल ध
कोपराचे पोल, रे िडओ अंिटना इ यादी व तू
ब पर वर थािपत के या आहे त.

– िनलंबन िकं वा इतर कारणांमुळे बदलामुळे
ब परची उं ची बदलली जाते.

– अितशीत हवामानामुळे से सर क्षेत्रे थेट
सूयप्र
र् काशापासून िकं वा थंड पासून अ यंत
गरम असतात.
–

–

हे ईकल खडबडीत प ृ ठभाग, उतार, रे व रोड
िकं वा गवत फी डवर आहे .
हे ईकल एका उं च कोनात आहे .

(क्रमश)

(क्रमश)

इशारा

– से ससर्ने दस
ु र्या हे ईक स हॉनर्, इंिजन,
एअर ब्रेिकं ग िस टीम (मोठी हे ईक स) िकं वा
पािकर्ंग से सर मधून प्रचंड कंपनसंख्या
असले या अ ट्रासोिनक नॉइज़ला रोखले.
– अडथळे से ससर् या अगदी जवळ असतात.

पािकर्ंग से सर वारे अडथळा दशर्िवणारा
एखादा अडथळा ओळख यानंतर पािकर्ंग से सर मुळे
अंतगर्त बज़र वाजतो.
• मागील सीटवर मागे असले या बज़र वाजतो ते हा
मागील बाजूस से सर अडथळा आणतो.
• से ससर् वारे िभंतीसारख्या अडथ यांचा शोध
घेत यास चेतावणी

– काचे यासारख्या अ यंत परावितर्त व तू या
कोनात से ससर् असतात. (अ ट्रासोिनक वे स
अडथळा पासून परत प्रितिबंिबत नाहीत.)
• खालील प्रकारचे अडथळे से ससर् योग्यिर या
शोध यात सक्षम होऊ शकत नाहीत:

अंतर (अंदाजे)

बज़र

100 – 150 cm (39 –
59 in)

थो या अंतराने लहान
बीप

60 – 100 cm (24 –
39 in)

अगदी छो या अंतरावर
लहान बीप

– चौरस-आकाराचे कबर् टोन िकं वा ती ण कडा
असले या इतर व तू

60 cm कमी (24 in)

सतत बीप

– वायर जाळी आिण दोरी यासारख्या पातळ
सामग्रीने बनिवले या व तु

– र या या िच हासारख्या
भागासह उं च व तू

मो या

वर या

– कबर् टोनसारख्या लो-प्रोफाइल व तू
– कापूस आिण बफर् यासारख्या
व तू

वनी-शोषक

टीप :
• से ससर् पेक्षा कमी असलेले पातळ पो स िकं वा अडथळे
ज्ञानीही होऊ शकतात कारण हे ईकल लांब अंतराव न
जरी सापडला असला तरीही वाहन यां या जवळ जाते.
• िस टीम र ता या िच हापासन
ू िकं वा वा तिवक
अंतरापेक्षा लहान अस यासाठी समान अडथ याची
गणना क शकते.

चेतावणी आिण सूचक संदेश
पािकर्ंग से सर िस टीम संदभार्त कोणतीही सम या िकं वा
चेतावणी अस यास बज़र ने यास सूिचत केले. या या
सूचनांचे अनस
ु रण करा.
• बज़र मधन
ू मधून आवाज येतो. दशर्िवलेले से सर
दिू षत आहे . मऊ कापडाने ते व छ पुसून घ्या.
पुस यानंतर बज़र बंद झाला नाही तर पािकर्ंग से सर
िस टीम म ये सम या उ भवू शकते. आप या
हे ईकलची मा ती सुजुकीची अिधकृत कायर्शाळे वारे
तपासणी करा.
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ब्रेक

इशारा

उदाहरण

ब्रेक ड्र सम ये पाणी गेले तर ब्रेक्स नीट काम
करणार नाहीत, िकं वा ते कसे लागतील हे सांगता
येणार नाही.
पा यामधून वाहन गे यानंतर िकं वा वाहनाची
खालची बाजू धुत यानंतर ब्रेक्स नेहमीसारखे काम
दे त अस या या खात्रीसाठी वाहन सावकाश चालले
असताना ब्रेक्स लावून पहा. जर ब्रेक्स नेहमीपेक्षा
कमी पिरणामकारक असले, तर वाहन सावकाश
चालले असताना ब्रेक्स नेहमीप्रमाणे काम क
लागेपयर्ंत पु हा पु हा लावत रहा.

60G165S

पॉवर-अिस टे ड

तुम या वाहनाला पॉवर-अिस टे ड ब्रेक्स आहे त. जर
इंिजन बंद पड यामुळे िकं वा इतर िबघाडामुळे पॉवरची
मदत नाहीशी झाली, तरी िसि टम िरझ हर् पॉवर या
सहा याने पण
र् णे कायर्क्षम राहते, आिण तु ही ब्रेक
ू प
पेडल एकदाच दाबून ठे वून वाहन पूणप
र् णे थांबवू
शकता. तु ही ब्रेक पेडल दाब यावर िरझ हर् पॉवर काही
प्रमाणात वापरली जाते आिण प्र येक वेळी ब्रेक पेडल
दाब यावर कमी कमी होत जाते. ब्रेक पेडलवर
एकसमान आिण सहज दाब या. ते पंप क नका.

इशारा

ब्रेक िसि टमम ये जरी िरझ हर् पॉवर नसली, तरी
तु ही नेहमीपेक्षा जा त जोराने ब्रेक पेडल दाबून
वाहन थांबवू शकता. मात्र अशा वेळी वाहन
थांब यासाठी जा त अंतर लागू शकते.

वाहना या वेगानुसार ते थांबव यासाठी लागणारे
अंतरही वाढते. उदाहरणाथर्, 60 िकमी/तास (37 मैल/
तास) वेगाने वाहन जात असताना ते थांब यासाठी
लागणारे अंतर हे 30 िकमी/तास (19 मैल/तास)
वेगाने वाहन जात असताना ते थांब यासाठी
लागणायार् अंतरा या मानाने सुमारे 4 पट जा त
असते. तम
ु चे वाहन आिण थांब याचे िठकाण याम ये
भरपूर अंतर असताना ब्रेक लावायला सु वात करा,
आिण हळू हळू वेग कमी करा.
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रिनंग-इन

उदाहरण

कॅटॅ िलिटक क हटर् र

सच
ू ना

52D078S

इशारा

• तम
कायम लावून ठे वा.
ु चे सीट बे स
वाहनचालक
आिण
प्रवासी,
दोघांनीही
वाहनातील सीट बे स लावून कायम वतःला
बस या जागी घट्ट
ठे वले पािहजे. सीट
बे स या योग्य वापरासाठी या सूचनांसाठी
“सीट बे स ” हा भाग पहा.
• म य िकं वा इतर अमली पदाथार्ं या
अमलाखाली असताना कधीही वाहन चालवू
नका. म य आिण अमली पदाथार्ंमुळे तुमची
सुरिक्षतपणे वाहन चालव याची क्षमता खूप
कमी होते आिण
वतःला आिण इतरांना
दख
ु ापत हो याचा धोका मो या प्रमाणात
वाढतो. तसेच तु ही थकलेले, आजारी, िचडलेले
तणावाखाली
असतानासद्ध
वाहन
िकं वा
ु ा
चालवणे टाळले पािहजे.

इंिजनची पुढील कामिगरी आिण िव वासाहर्ता ही
या या सु वाती या काळात घेतलेली काळजी
आिण पाळले या संयमावर अवलंबून असते.
वाहना या प्रवासातील पिह या 960 िकमी म ये
खालील खबरदायार् घेणे िवशेष मह वाचे आहे .
• इंिजन सु के यावर ते रे स क नका. ते
सावकाश गरम करा.
• एकाच वेगात फार वेळ वाहन चालवणे टाळा.
तु ही याचा वेग बदलता ठे वला, तर हलते
भाग लवकर ळतील.
• थांबले या
जागेव न
सावकाश
िनघा.
सु वातीलाच पूणर् थ्रॉटल दे याचे टाळा.
• वाहना या िवशेषतः पिह या 320 िकमी म ये
एकदम जोरात ब्रेक लावणे टाळा.
• ट्रा सिमशन
हाय
िगअरम ये
असताना
सावकाश वाहन चालवू नका.
• इंिजनचा वेग म यम ठे वून वाहन चालवा.
• मागे ट्रे लर बांधून नेऊ नका.

उदाहरण

77PH201

तुम या वाहना या एक्झॉ टम ये
अपायकारक
प्रदष
ू णकारक घटकांचे प्रमाण िकमान पातळीवर
ठे वणे हा कॅटॅ िलिटक क हटर् रचा
उ ेश असतो.
कॅटॅ िलिटक
क हटर् र
असले या
वाहनांम ये
िशसेयुक्त (लेडड
े ) इंधनाचा वापर कर यावर बंदी
आहे , कारण िशशामुळे कॅटॅ िल ट िसि टममधील
प्रदष
ू ण कमी करणारे घटक िनि क्रय होतात.
क हटर् रची रचना अशा रीतीने केलेली असते, की
वाहनाचा सामा य वापर के यास आिण लेडड
े इंधन
न वापर यास तो वाहना या आयु यभर चालतो.
क हटर् रसाठी कोणतीही वेगळी दे खभाल आव यक
नसते. मात्र इंिजनचे यूिनंग यवि थत ठे वणे फार
मह वाचे असते. यवि थत
यिू नंग न के यामळ
ु े
इंिजनचे जे िमसफायिरंग होते, यामुळे कॅटॅ िल ट
फार जा त गरम होऊ शकतो. यामुळे कॅटॅ िल ट
आिण वाहना या इतर भागांचे उ णतेमळ
ु े कायमचे
नुकसान होऊ शकते.

4-1

77PH0-74E

वाहन चालव यासाठी िट स

सच
ू ना

कॅटॅ िल ट िकं वा वाहना या इतर भागांचे नुकसान
टाळ यासाठी:
• इंिजन चालव या या योग्य ि थतीत राखा.
• इंिजनम ये िबघाड झा यास, िवशेषतः इंिजनचे
िमसफायिरंग िकं वा इतर प्रकारे
याचे कायर्
िबघड याशी संबंिधत िबघाड झा यास वाहनाचे
विरत सि हर्िसंग क न घ्या.
• ट्रा सिमशन
िगअरम ये असताना आिण
वाहन चाललेले असताना इंिजन बंद क नका
िकं वा इिग्नशनम ये य यय आणू नका.
• वाहन ढकलून िकं वा ओढून नेऊन, िकं वा
उताराव न सोडून दे ऊन इंिजन सु कर याचा
प्रय न क नका.
• कोण याही पाकर्
लग या वायर काढले या
असताना इंिजन आयडल क
नका, जसे
डायग्नॉि टक टे ि टं गदर यान.
• आयडिलंग रफ वाटत असले िकं वा इतर काही
िबघाड असले तर वाहनाचे फार जा त काळ
आयडिलंग क नका.
• यए
र् णे िरकामा होऊ दे ऊ नका.
ु ल टक पण
ू प
• इंिजनचा वेग प्रचंड ठे वून वाहन चालवणे टाळा.

इंधन बचत वाढवणे

इशारा

तु ही जेथे वाहन उभे करता आिण घेऊन जाता,
या
भागांम ये
काळजी घ्या;
कॅटॅ िलिटक
क हटर् र आिण एक्झॉ टचे इतर भाग अ यंत
गरम होऊ शकतात. इतर वाहनांप्रमाणे याही
वाहना या बाबतीत, जेथे वाळलेले गवत िकं वा
पाने िकं वा इतर वलनशील पदाथार्ंचा
पशर्
अ यंत गरम झाले या एक्झॉ ट िसि टमला
होऊ शकेल, अशा िठकाणी वाहन उभे क नका
िकं वा घेऊन जाऊ नका.

उदाहरण

खालील सूचनांचा उपयोग तु हाला
सुधारणा कर यासाठी होऊ शकतो.

इंधन बचतीत

फार जा त आयडिलंग करणे टाळा

वाहन उभे केले असताना तु हाला एका िमिनटाहून
जा त वेळ थांबावे लागणार असेल, तर इंिजन बंद
करा आिण िनघताना पु हा सु करा. थंड इंिजन
गरम करताना, इंिजनचे तापमान या या कामासाठी
आव यक िततके वाढे पयर्ंत आयडिलंग सु ठे वू नका
िकं वा याची थ्रॉटल पूणप
र् णे वाढवू नका. वाहन
चालवतानाच इंिजन गरम होऊ या.

अचानक वाहनाचा वेग वाढव याचे टाळा

शू याव न अचानक वाहन भर वेगात नेणे िकं वा
वाहन चालू असताना वेग अचानक वाढवणे यामुळे
िवनाकारण इंधन जा त जळे ल आिण इंिजनचे
आयु य कमी होईल. मंद गतीने वाहन सु करा.

गरज नसताना वाहन थांबवणे टाळा

गरज नसताना वाहनाचा वेग कमी करणे आिण ते
थांबवणे टाळा. शक्य असेल ते हा नेहमी सावकाश,
एकच वेग ठे व याचा प्रय न करा. वेग कमी करणे
आिण पु हा वाढव यात जा त इंधन खचर् होते.

वाहनाचा वेग एकच ठे वा

82DY05

र ता आिण रहदारी यानुसार वाहनाचा एकच योग्य
तो वेग राखा.
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एअर क्लीनर साफ ठे वा

उदाहरण

60A183S

एअर क्लीनरम ये धूळ जमली तर हवा आत
ये यासाठी जा त िवरोध होतो, यामुळे पॉवर
आऊटपुट कमी होतो आिण इंधनाचा वापर वाढतो.

वजन कमीत कमी ठे वा

िजतके वजन जा त, िततके वाहनाला इंधन जा त
लागते. आव यक नसेल ते सामान बाहे र काढा.

टायर प्रेशर योग्य ठे वा

टायसर्
कमी फुगलेली असली तर टायसर् या
िवरोधामुळे वाहन चालायला जा त िवरोध होतो आिण
इंधन जा त वाया जाते. ड्राय हर या डोअर लॉक
िपलरवरील लेबलम ये िद यानुसार टायसर्म ये
हवेचे प्रेशर योग्य ठे वा.

हायवेवर वाहन चालवणे

घाटर

यांवर वाहन चालवणे

हायवेसाठी या वेगाने वाहन चालवताना खालील
गो टींकडे लक्ष ठे वा:
• वाहना या वेगाबरोबर ते थांबायला लागणारे अंतर
वाढत जाते. थांबायला लागणारे अंतर जा त
ठे व यासाठी,
जेथे
थांबायचे
असेल
या
िठकाणापासून पुरेशा आधीपासून ब्रेक्स
लावू
लागा.
• पावसा या
िदवसांम ये
हायड्रो लेिनंग
होऊ
शकते. र याचा
प ृ ठभाग
आिण टायसर्
यां यादर यान पा याचा पातळ थर तयार होतो,
यामुळे यांचा एकमेकांशी थेट पशर् कमी होतो,
याला हायड्रो लेिनंग
हणतात. हायड्रो लेिनंग
असताना वाहनाची िदशा बदलणे आिण ब्रेक्स
लावणे फार कठीण होऊ शकते, आिण वाहनावरील
ताबा जाऊ शकतो. यामुळे र ता ओला असताना
वेग कमी ठे वा.
• वेग जा त असताना बाजूंनी येणायार् वायार्ंचा
वाहनावर पिरणाम होऊ शकतो. यामळ
ु े वेग कमी
करा आिण अनपेिक्षतपणे वाहनाला धक्के बसू
शकतील या या तयारीत रहा. असे हवेचे धक्के
बोग यांमधन
ू बाहे र पडताना, ड गर संपन
ू अचानक
र याची एक बाजू मोकळी झा यास, िकं वा
तुम या वाहनाला मोठी वाहने ओ हरटे क क न
जाताना, इ. पिरि थतीत बसू शकतात.

• ती
चढा या घाटर यांव न चढत असताना
वाहनाचा वेग कमी होऊ लागू शकतो आिण पॉवर
कमी पडत अस याचे िदसू शकते. अशा वेळी वाहन
अिधक खाल या िगअरम ये घ्यावे,
हणजे
इंिजन या या सामा य पॉवरने चालत राहील.
वाहनाची गती कमी होऊ नये
हणून िगअर
भराभर बदला.
• घाटर यांव न खाली उतरताना आणखी खाल या
िगअरम ये घेऊन इंिजनचा उपयोग ब्रेक्ससारखा
वेग रोख यासाठी करावा.

उदाहरण

77PH003

इशारा

घाटर या या ती
िकं वा लांब उताराव न खाली
जाताना ब्रेक पेडल एका वेळी फार काळ िकं वा
वारं वार न दाबून ठे व याचा प्रय न करा. कारण
यामळ
अितशय गरम होऊ शकतात,
ु े ब्रेक्स
यामुळे ब्रेिकं गची कायर्क्षमता
कमी होते. ही
खबरदारी घेतली नाही तर वाहनावरील ताबा जाऊ
शकतो.
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वाहन पूणप
र् णे
एका जागी
चढाव न नेणे सु करताना

उभे

असताना

िनसर या र

यांवर वाहन चालवणे

• पािकर्ंग ब्रेक घट्ट लावा हणजे वाहन मागे
जाणार नाही.
• क्लच पेडल खाली दाबा आिण िगअरिश ट 1 या
िसलेक्ट ि थतीत आणा.
• क्लच सोडू नका.
• वाहन सु करायला तयार झा यावर ऍिक्सलरे टर
पेडल दाबून याच वेळी क्लच पेडल सोडा. वाहन
पुढे िनघा यानंतर पािकर्ंग ब्रेक सावकाश काढा.

इशारा

सच
ू ना

घाटर याव न उताराव न खाली जाताना कधीही
इिग्नशनची चावी िफरवून “LOCK” ि थतीत आणू
नका. यामुळे एिमशन कंट्रोल िसि टमचे नुकसान
होऊ शकते.

इंिजन रे स क नका. चाके वेगाने िफर यास ती
आणखी खोल तन
ू बसतील आिण वाहन बाहे र
काढणे अिधक कठीण होईल.
2) तुमचे वाहन काही िमिनटे मागे-पुढे के यावरही
तलेले रािहले, तर दस
ु यार् वाहनाला मदतीसाठी
बोलावून या यामागे तुमचे वाहन बांधून ओढून
बाहे र काढा.

उदाहरण
82DY06

र ते ओले असताना तु ही कोर या र यांव न
वाहन चालवता, यापेक्षा कमी वेगाने वाहन चालवले
पािहजे, कारण ब्रेक्स
लावताना टायसर्
घस
शकतात. बफर्,
िहम िकं वा िचखल र यावर
असताना वेग कमी करा आिण वेग अचानक वाढवणे,
अचानक ब्रेक लावणे, िकं वा टीअिरंग झपा याने
वळवणे टाळा.

तुमचे वाहन

तून बसले तर

तम
ु चे वाहन जर िहम, िचखल िकं वा वाळूम ये
बसले, तर खालील सूचनांचे पालन करा:

तु ही वाहन मागे-पुढे करत असताना कोणालाही
जवळ उभे राहू दे ऊ नका, आिण चाके
पीडोमीटरवर 40 िकमी/तास वेगापेक्षा जा त
वेगाने िफरवू नका. चाके फार वेगाने िफरव यास
यिक्तगत दख
ु सान
ु ापत आिण/िकं वा वाहनाचे नक
होऊ शकते.

सच
ू ना

काही िमिनटांपेक्षा जा त वेळ वाहन मागे-पुढे
क नका. फार वेळ ते मागे-पढ
ु े करत रािह यास
इंिजन
जा त
गरम
होऊ
शकते
िकं वा
ट्रा सिमशनचे नुकसान होऊ शकते.

तून

1) ट्रा सिमशन
पिहला िगअर आिण िर हसर्
यां याम ये आळीपाळीने बदलत रहा. यामुळे एक
मागे-पुढे हल याची हालचाल िनमार्ण होईल
आिण यामळ
ु े तु हाला वाहन बाहे र काढ यासाठी
पुरेसा जोर आिण वेग िमळू शकेल. यावेळी
ऍिक्सलरे टर हळूच दाबा,
हणजे चाक एका
िकमान आरपीएम वेगाने िफरत राहील. िगअर
बदलताना ऍिक्सलरे टरव न पाय काढा.
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ओ या र
• ओ या

यांवर वाहन चालवणे
र

सच
ू ना

यांव न
वाहन
चालवताना
र यावर
मो या
प्रमाणात
जमले या
पा यातून
वाहन
नेणे
टाळा.
इंिजन
कंपाटर् मटम ये
मो या
प्रमाणात
पाणी
आ यास इंिजन आिण/िकं वा इलेिक्ट्रकल
भागांचे नक
ु सान होऊ शकते.
• खोल पा यात अडक यास पा याची पातळी
उतरे पयर्ंत वाहन सु क नका.
• पाणी दाबले जाऊ शकत नाही, इंिजनम ये
पाणी गे यास इंिजनची खराबी होते.

उदाहरण

82DY07

इशारा

या भागातील वाहन चालव याबाबत या िट सचे
पालन कर या यितिरक्त
खालील खबरदायार्
घेणेही मह वाचे आहे .
• टायसर् चांग या ि थतीत अस याची खात्री
करा आिण नेहमी टायसर्म ये
सच
ू नांनस
ु ार
हवेचे प्रेशर कायम ठे वा. अिधक मािहतीसाठी
“तपासणी आिण दे खभाल” मधील “टायसर् ”
िवभाग पहा.
• मा ती सुझुकीने सुचवलेले टायसर् सोडून इतर
कोणतेही टायसर् वाप नका. माग या आिण
पुढ या चाकांवर कधीही वेग या आकारमानाचे
िकं वा प्रकारचे टायसर् लावू नका. सुचवले या
टायसर्बाबत या
मािहतीसाठी ड्राय हर या
डोअर लॉक िपलरवर असलेले टायरबाबत या
मािहतीचे लेबल पहा.
• तम
ु चे वाहन वर उचल यासाठी (जॅ क अप
कर यासाठी) कधीही मो या आकाराचे टायसर्
िकं वा खास शॉक ऍ सॉबर्सर्
वाप नका.
यामुळे वाहनाची हाताळणी बदलेल. तसेच
मो या आकाराचे टायसर् उं चव यांव न जाताना
वाहना या बॉडीला घासू शकतात आिण यामुळे
वाहनाचे नक
ु सान िकं वा टायरची हानी होऊ
शकते, िकं वा ते फुटू शकते.
• पा यामधून
गे यानंतर
वाहन
सावकाश
चालवत ब्रेक्स तपासा, आिण ते नेहमीप्रमाणे
काम करत आहे त ना हे पहा. ते कमी लागत
असले तर वाहन सावकाश चालवत ते
नेहमीप्रमाणे काम क लागेपयर्ंत पु हा पु हा
लावन
ू कोरडे करा.

सरु िक्षत वाहन चालव यासाठी
काय करा आिण काय क नका
तम
र्
हाताळा. तुम या
ु चे वाहन काळजीपूवक
वतःबरोबरच र यावरील इतरां या सरु िक्षततेचे
भान ठे वा, आिण या सव तम आिण आरामदायक
वाहन चालव या या अनुभवाचा आनंद घ्या.
सुरिक्षत वाहन चालव यासाठी खालील प्राथिमक
िनयम आहे त. ते नीट समज यासाठी काळजीपूवक
र्
वाचा, हणजे तु ही तुमचे वाहन सुरिक्षतपणे आिण
आनंददायकपणे चालवून याची मजा घेऊ शकाल.

वाहन सु करणे

1) वाहन
चालव यासाठी
यवि थत
बैठक
हो यासाठी ड्राय हरचे सीट हवे तसे सरकवून
घ्या.
2) माग या बाजूचे य सवार्त चांगले िदसेल अशा
रीतीने िरअर यू िमरर हलवन
ू घ्या.

उदाहरण

1@3 e/;s okgukph ckWMh
2@3 e/;s ekxph jgnkjh
77PM04002
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3) वाहन जागचे हल यापूवीर् सुरिक्षततेची खात्री
कर यासाठी आजूबाजूला एक नजर टाका.
4) अचानक वेग वाढवू नका, ते धोकादायक आहे
आिण याने इंधन वाया जाते.

3) उताराव न वाहन चालवताना ब्रेक लाव याऐवजी

उदाहरण

इंिजनचा
वापर
पिरणामकारक
पद्धतीने
ब्रेकसारखा करा. फूट ब्रेकचा अितवापर के यास
ब्रेक या पिरणामकारकतेम ये घट होऊ शकते.

दरू अंतराचे प्रवास

1) प्रवास
सु
कर यापूवीर्
सुरिक्षततािवषयक
तपास या के याची खात्री करा.
2) झोप येत अस यामुळे िकं वा थक यामुळे होणारे
अपघात टाळ यासाठी ठरािवक अंतराने िव ांती
घ्या.

fdeh@rkl

fdeh@rkl

1) एखा या
टॉप लाइट िकं वा
टॉप पाटी या
आधीच थांबा. कोणतेही ट्रािफक लाईट िकं वा
पा या
नसले या
चौकामधून
जाताना
सुरिक्षतते या खात्रीसाठी सावकाश जा.
2) पुढील वाहन अचानक थांब यास याला मागून
धडक बसू नये हणून नेहमी पुढील वाहनापासून
सुरिक्षत अंतर ठे वा.
3) वाहन वळव यापूवीर्
िकं वा लेन बदल यापूवीर्
वळ याचा िसग्नल िकमान 30 मीटर आधी सु
करा,
हणजे तुम या वाहनावर दस
ु रे वाहन
आदळणार नाही.
4) कोपयार्वर वळ यापूवीर् वेग पुरेसा कमी करा.
कोपयार्व न वळताना ब्रेक्स लावू नका, नाही
तर वाहन घस शकेल.
5) इतर वाहनांना ओ हरटे क करताना समो न
येणायार् वाहनांवर लक्ष ठे वा आिण सुरिक्षतपणे
पुढे जा.
6) सरळ र यावर वाकडीितकडी वळणे घेत वाहन
चालवू नका, कारण तुमचा वाहनावरील ताबा
जाऊन अपघात होऊ शकतो.
7) बेफाम वेगाने वाहन चालवणे टाळा आिण
र या या पिरि थतीनुसार योग्य िततका वेग
कायम ठे वून सुरिक्षतपणे
वाहन चालवायचा
प्रय न करा.
8) िजतका वेग जा त,
िततकी
चालकाची
ि टमयार्दा अ ं द होते. अशा वेळी कोण याही
धोक्याचे पव
ू ार्नम
ु ान करणे कठीण असते आिण
चालकही मनाने थकतो.

fdeh@rkl

सवर्साधारण

रात्री या वेळी वाहन चालवणे
77PM04001

9) मो या वेगाने वाहन चालवत असताना अचानक
वळणे घे याचा प्रय न
क
नका. तुमचा
वाहनावरील ताबा जाऊ शकतो.
10)मो या वेगाने वाहन चालवत ओ हरटे क करताना
िकं वा लेन बदलताना दोन वाहनांम ये परु े से अंतर
ठे वा.

ब्रेक लावणे

1) सरु िक्षततेसाठी,
तुमचे वाहन उभे करताना
पािकर्ंग ब्रेक वापरा आिण िगअरिश ट िल हर
पिह या िगअरम ये िकं वा िर हसर् िगअरम ये
आणून ठे वा.
2) अगदीच पयार्य नस यािशवाय हड-ब्रेक वाप
नका. यामुळे वाहन घसरते आिण अपघात होऊ
शकतो. टायसर्
िझजले असताना हे िवशेष
धोक्याचे असते कारण िझजलेले टायसर् जा त
घसरतात.
फूट ब्रेक
1. माग या वाहनाला सूचना
2. सावकाश ब्रेक लावा.
3. वाहन पूणर् थांबवा.

1) िदवसापेक्षा
रात्री
वाहन अिधक सावकाश
चालवा, कारण रात्री
ि टमयार्दा कमी होते.
2) रात्री इतर वाहनांना ओ हरटे क करणे टाळा.
अंधारामुळे तुम या वेगा या जािणवेवर पिरणाम
होतो आिण दोन वाहनांमधील अंदाजावरही
पिरणाम होतो.
3) पयार्यच नस यािशवाय हे डलाइ स िकं वा हाय
बीम वाप नका. समो न येणायार् िकं वा तुम या
पढ
ु े असले या वाहना या चालकाचे डोळे िदपू
शकतात आिण अपघात होऊ शकतो.
4) िवंडो या काचा नेहमी साफ ठे वा. िवंडशी डची
काच कोरडी असताना वायपर चालवू नका, अशाने
वायपर लेड आिण काच या दो हीचे नक
ु सान
होऊ शकते

या
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मािजर्न फॉर से टी

वाहन चालवताना
वतःसाठी एक मािजर्न फॉर
से टी (सुरिक्षततेसाठी राखीव अंतर) राखून ठे वणे
मह वाचे
आहे , जेणेक न तु ही इतर वाहन
चालकां या चुका िकं वा अनपेिक्षत कृतींना त ड दे ऊ
शकाल. यासाठी खालील गो टींचे पालन करा:
• सुरिक्षत वेगाने वाहन चालवा.
• तुमचे वाहन आिण समोरचे िकं वा पुढचे वाहन
यां यात पुरेसे अंतर ठे वा.
• बळजबरीने इतर वाहनांना ओ हरटे क क नका.
• अचानक वेग वाढवणे, वाहन वळवणे िकं वा थांबणे
या गो टी क नका.
• वाहन चालव या या
प्रसंगांम ये,
वेळांम ये
पुरेसे अंतर ठे वा.
• रहदारीचे िनयम पाळा.

अंततः

आदशर् वाहन चालक असे काही नसते. प्र येक
वाहनचालकाचा प्रय न िनद ष बन याचा असावा.
सुरिक्षतते या
जािणवेमुळे तुमची वतःची तसेच
र यावरील
बाकी यां याही
सुरिक्षततेची
खात्री होते, िशवाय यामुळे तुम या वाहनाची झीज
कमी हो यास मदत होते, याचे आयु य वाढते,
इंधन बचत जा त होते आिण वाहन चालव याची
िक्रया आरामदायक आिण आनंददायक होते.
वर िदले या कर या या आिण न कर या या
गो टींचे पालन करा, हणजे वाहन चालव याची
िक्रया पूणप
र् णे बदलून जाईल.
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77PH0-74E

इतर कंट्रो स आिण सामग्र
ु ी
इंधन भरणे
(पेट्रोल आिण
मॉडेलसाठी))

िव-इंधन इंिजन या

सीएनजी िफलरचे दार (1) अनलॉक कर यासाठी
चावी आत सरकवा आिण ितची वरची बाजू
वाहना या पुढ या बाजू या िदशेने िफरवा.

सीएनजी िफलर हॉ व

िसिलंडरमधील दाब िड पे सरमधील
होताच इंधन भरणे आपोआप बंद होते.

उदाहरण
77PM05003

हॉ व वाहना या उज या बाजल
ू ा

77PM05005

सीएनजी िफलर हॉ व चे क हर काढ यासाठी:
1) सीएनजी िफलरचे दार (1) उघडा.
2) सीएनजी िफलर
हॉ व चे
क हर
घ याळा या उलट िदशेने िफरवून काढा.

(1)
(2)

(1)

उदाहरण

दाबाइतका

सीएनजी िफलर हॉ व चे क हर परत
बसव यासाठी:
1) सीएनजी िफलर हॉ व चे क हर (2) पूणर्
होईपयर्ंत घ याळा या उलट िदशेने िफरवा.
2) सीएनजी िफलरचे दार (1) बंद करा.

उदाहरण

सीएनजी िफलर
असतो.

टीप:
जर यए
ु ल िफलर या दारासह कॅप हो डर (3)
िदलेला असेल, तर इंधन भरताना यए
ु ल िफलर कॅप
ध न ठे व यासाठी कॅप हो डर वापरा.

(2)

बंद

टीप:
• सीएनजी िफलरचे क हर (2) यवि थत बंद झाले
नसेल तर तु ही वाहन सु क शकणार नाही.
• वाहन जागेवर उभे असताना सीएनजी िफलरचे
क हर (2) उघड यास इंिजन बंद होईल.
टीप:
वाहन सु असताना सीएनजी िफलर बॉक्सम ये
धळ
ु ीचे कण आत येऊ शकतात. ते जे हा कधी
िदसतील ते हा साफ करा.

उदाहरण

77PM05006

77PM05001
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इतर कंट्रो स आिण सामग्र
ु ी
(पेट्रोल इंिजन या मॉडेलसाठी)

तु हाला काही वेळा िक्लक असे आवाज
येईपयर्ंत ती घ याळा या िदशेने िफरवा.

पेट्रोल िफिलंग कॅप

ऐकू

सावधानीचा इशारा

(िडझेल इंिजन या मॉडेलसाठी)
िडझेल िफिलंग कॅप

यए
ु ल िफलर कॅप सावकाश उघडा. इंधन हवे या
दाबाखाली असू शकते आिण याचा फवारा बाहे र
येऊन दख
ु ापत होऊ शकते.

इशारा

उदाहरण
77PM05002

यए
ु ल िफलर कॅप ही वाहना या उज या बाजूला
असते.

उदाहरण

इंधन अ यंत
वलनशील असते. टाकीत इंधन
भरताना धम्र
ू पान क नका, आिण आसपास या
भागात कुठे ही उघ या
वाला िकं वा िठणग्या
नस याची खात्री करा.

इशारा

यए
ु ल कॅप बदलावी लागणार अस यास मा ती
सुझुकीची खरी कॅप बसवा. अयोग्य
कॅप
वापर यास
युएल िसि टम िकं वा एिमशन
कंट्रोल िसि टमम ये िबघाड होऊ शकतो. तसेच
अपघात झा यास इंधनाची गळतीही होऊ शकते.

उदाहरण

77PH031

युएल िफलर कॅप ही वाहना या उज या बाजूला
असते.

उदाहरण

उघडणे
उघडणे

बंद करणे

बंद करणे

68KN048
68KN048

यए
ु ल िफलर कॅप काढ यासाठी घ याळा या उलट
िदशेने िफरवा. यए
ु ल िफलर कॅप परत बसव यासाठी

यए
ु ल िफलर कॅप काढ यासाठी घ याळा या उलट
िदशेने िफरवा. युएल िफलर कॅप परत बसव यासाठी
तु हाला काही वेळा िक्लक असे आवाज ऐकू
येईपयर्ंत ती घ याळा या िदशेने िफरवा.
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सावधानीचा इशारा

इंिजन कंपाटर् मट

यए
ु ल िफलर कॅप सावकाश उघडा. इंधन हवे या
दाबाखाली असू शकते आिण याचा फवारा बाहे र
येऊन दख
ु ापत होऊ शकते.

उदाहरण
(1)

इशारा

इंधन अ यंत
वलनशील असते. टाकीत इंधन
भरताना धूम्रपान क नका, आिण आसपास या
भागात कुठे ही उघ या
वाला िकं वा िठणग्या
नस याची खात्री करा.

इशारा

यए
ु ल कॅप बदलावी लागणार अस यास मा ती
सुझुकीची खरी कॅप बसवा. अयोग्य
कॅप
वापर यास
युएल िसि टम िकं वा एिमशन
कंट्रोल िसि टमम ये िबघाड होऊ शकतो. तसेच
अपघात झा यास इंधनाची गळतीही होऊ शकते.

(2)

उदाहरण
77PH094

इंिजन कंपाटर् मट उघड यासाठी:
1) ड्राय हर या
सीट बे टचे बकल (1) सीटबॅक
ि थतीला वर घ्या. प्रवाशा या सीट बे टचे
बकल (2) ठे वून या.
2) ड्राय हर या
सीटसाठी, सीट जा तीत जा त
माग या िदशेला सरकवा.

सावधानीचा इशारा

ड्राय हरचे
सीट
पाठीमागे
सरकव यानंतर
सीटबॅक (सीटची पाठ) मागे दाबा.
तु ही जर सीट या पाठीचा वरचा भाग धरला, तर
तुमचा हात सीटची पाठ आिण केिबनचे मागचे
पॅनेल यां याम ये सापडून तु हाला दख
ु ापत होऊ
शकते.

(4)
(3)
77PH093

3) ड्राय हर या सीटसाठी, लॉक िल हर (3) ओढा
आिण सीटची पाठ पुढे पडू या.

टीप:
सीटची पाठ ही फक्त
पढ
ु े पाडता येत.े

टीअिरंग

हीलला टे केपयर्ंतच

4) प्र येक
सीट या पुढ या बाजू या टोकाला
असलेली लॉक हड स (4) हूकमधून काढा.
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ु ी
प्रवाशाची बाजू

उदाहरण

उदाहरण

(8)

(9)

• बंद के यानंतर सी स जागेवर यवि थत बसली
अस या या खात्रीसाठी ती हलव याचा प्रय न
करा.
• िचत्रात
दाखव यानुसार
ट्रॅ स
प्रवाशा या
सीट या मागे ठे वून या.

(11)

(7)

उदाहरण
(6)

(10)

(5)
77PH081

• लॉक हडल हूकमधून काढ यासाठी “PULL” हा
भाग (5) ओढा आिण िरंग (7) हूकमधन
ू (8) काढा.
• लॉक हडल लॉक कर यासाठी िरंग (7) हूकवर ठे वा
(8) आिण “PUSH” हा भाग (6) दाबा.

ड्राय हरची बाजू

उदाहरण

(11)
(9)

(10)

77PH102

77PH103

टीप:
ट्रॅ स (11) प्रवाशा या
उपल ध असतात.

सीट या पाठी या मागे

5) सीट वर करा आिण ट्रॅ प (11) हूकला अडकवा
(9). हा हूक (10) सीट ट्रॅ प लाव यासाठी वापरला
जात नाही.

77PH097

इशारा

सच
ू ना

ट्रॅ स
प्रवाशा या
सीट या मागे असले या
जागेत ठे वून
या. एखा या प्रवाशाचे
शरीर
ट्रॅ सम ये
अडकले,
तर
वास
गुदमर यासारख्या
गंभीर दख
ु ापतीची शक्यता
आहे . असे झा यास
ट्रॅ स
कात्रीने कापून
टाका.

• इंिजन कंपाटर् मट बंद कर यासाठी तु ही ती जशी
उघडली, या या उलटी पद्धत वापरा.

इंिजन कंपाटर् मट बंद करताना सी सम ये तुमचा
हात िकं वा ड्राय हर या
सीट बे टचे बकल
अडकणार नाही, िकं वा ती तुम या अंगावर
आपटणार नाहीत याची काळजी घ्या.

ट्रॅ प
हा
ड्राय हर या
सीट
पोिझशन
ऍडज टमटला
अडकवू नका िकं वा सी स
ट्रॅ सम ये
अडकली जाताना नको इतका जोर
सी सवर दे ऊ नका. असे के यास ट्रॅ स, हूक्स
आिण/िकं वा
ड्राय हरची
सीट
पोिझशन
ऍडज टमट तुटू शकते.

सावधानीचा इशारा
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ु ी
सन हायजर

वाहनातील लाइट

उदाहरण

ऍक्सेसरी सॉकेट

उदाहरण
(3) (1) (2)

77PH004

77PH074

सन
हायजर वाहना या ड्राय हर या
बाजूला
उपल ध आहे . सन हायजर हा िवंडशी डमधून
येणारा सूयप्र
र् काश अडव यासाठी खाली ओढता येऊ
शकतो, िकं वा सोडवून बाजूला वळवून, बाजू या
िखडकीतून येणारा सूयप्र
र् काश
अडव यासाठी
वापरता येऊ शकतो.

वाहना या आतील बाजू या या लाइट या ि वचला
दोन ि थती आहे त. नॉब (3) वाप न या िनवडता
येतील. या ि थतींची काय अशी आहे त:

सच
ू ना

सन हायजर सोडवताना आिण जागेवर परत
लावताना तो या या बाजूला ध न हाताळ याची
खात्री करा, नाही तर याचे नुकसान होऊ शकते.

चालू (1)
लाइट लागतो आिण लागलेला राहतो.

बंद (2)
लाइट बंद राहतो.

उदाहरण

77PH044

ऍक्सेसरी सॉकेट हे इिग्नशन ि वच “ACC” िकं वा
“ON” या ि थतीला असताना काम करते. हे सॉकेट
इलेिक्ट्रकल ऍक्सेसरीजसाठी 12 हो ट/120 वॅट
पॉवर पुरव यासाठी वापरता येत.े

सच
ू ना

अयोग्य इलेिक्ट्रक
ऍक्सेसरीज या वापरामुळे
तम
वाहना या
इलेिक्ट्रक
िसि टमचे
ु या
नुकसान होऊ शकते. तु ही वापरत असले या
इलेिक्ट्रक ऍक्सेसरीज या प्रकार या सॉकेटम ये
जोड यासाठी योग्य अस याची खात्री करा.

5-5

77PH0-74E

इतर कंट्रो स आिण सामग्र
ु ी
ग्लो ह बॉक्स

सामान ठे व याची जागा

इ
मट पॅनेल पॉकेट (1)/(2) /
इ
मट पॅनेल ट्रे (2)/(3) /
सटर पॉकेट (4)

उदाहरण

इशारा

(1)

वाहन चालू असताना या पॉकेट/ट्रे मधून बाहे र
पडू शकतील अशा कोण याही व तू ठे वू नका.
ही खबरदारी घेतली नाही तर एखादी व तू
पेड सम ये अडकून वाहनावरचा ताबा जाऊ
शकतो िकं वा अपघात होऊ शकतो.

(2)

उदाहरण

77PH045

ग्लो ह बॉक्स उघड यासाठी नॉब घ याळा या
का या या उलट िदशेने िफरवा. ती बंद कर यासाठी
झाकण यवि थत बसेपयर्ंत दाबा. ग्लो ह बॉक्स
लॉक कर यासाठी
चावी नॉबम ये
सरकवून
घ याळा या का या या िदशेने िफरवा. ग्लो ह
बॉक्स अनलॉक कर यासाठी
चावी नॉबम ये
सरकवून घ याळा या का या या उलट िदशेने
िफरवा.

इशारा

ग्लो ह बॉक्सचे झाकण उघडे असताना कधीही
वाहन चालवू नका. अपघात झा यास यामुळे
दख
ु ापत होऊ शकते.

(3)
(4)
77PH104

(1) इ
मट
पॅनेल
पॉकेट
(ड्राय हर या
बाजूला)
(2) इ
मट
पॅनेल
ट्रे
(म यभागी) /
इ
मट पॅनेल पॉकेट (म यभागी)
(3) इ
मट पॅनेल ट्रे (प्रवाशा या बाजूला)
(4) सटर पॉकेट
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फ्रेम हूक

एअर हट
उदाहरण

र यावर
िकं वा हायवेवर तुमचे वाहन ओढून
ने यासाठी “संकटकालीन सेवा” भागातील “टोइंग”
मधील सूचनांचे पालन करा.

पुढील

इशारा

उदाहरण

फ्रेम हूकचा वापर र यावर िकं वा हायवेवर दस
ु रे
वाहन ओढून ने यासाठी िकं वा तुमचे वाहन ओढून
ने यासाठी क नका.
हा हूक (1) फक्त संकटकाळात वापर यासाठी
िदलेला आहे , जसे तम
ु चे िकं वा दस
ु रे वाहन िचखल
िकं वा िहमाम ये खोल तून बसले, तर.

(2)
(1)

सच
ू ना

फ्रेम हूकचा (1) वापर करताना यामुळे हूकला
मोठे
धक्के
बसतील अशा रीतीने वाहन
चालव याचे टाळा. अशामुळे हूक िकं वा वाहना या
बॉडीचे नुकसान होऊ शकते.

77PM502

वाहना या ड्राय हर या
आिण प्रवाशा या, अशा
दो ही बाजंन
ू ा एअर ह स असतात. एअर हट
उघडणे िकं वा बंद कर यासाठी,
लॅ प
(2)
उघड यासाठी िकं वा बंद कर यासाठी नॉब (1) उ या
िदशेने वर-खाली करा. “उघडे” असताना बाहे न ताजी
हवा केिबनम ये येईल.

अचानक वेग वाढवू नका.

(1)
77PH035

वाहना या पुढ या बाजूला असलेला फ्रेम हूक (1)
फक्त संकटकाळी आिण िशिपंगसाठीच वापर यासाठी
आहे .
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इतर कंट्रो स आिण सामग्र
ु ी
अिस ट िग्रप
(1)

उदाहरण

77PM501

अिस ट िग्र स (1) वाहना या ड्राय हर या
आिण
प्रवाशा या,
अशा दो ही बाजूंना उपल ध आहे त.
अिस ट िग्र स
या वाहन चालक/प्रवासी अशा
दोघांना वाहनात चढणे उतरणे सोपे जावे यासाठी
आहे त.
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वाहनात माल भरणे आिण ट्रे लर ओढून नेणे
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वाहनात माल भरणे आिण ट्रे लर ओढून नेणे
वाहनात माल भरणे
तम
ु या वाहनाची रचना िविश ट वजने वाहून
ने या या
क्षमतांसाठी
कर यात आली आहे .
तुम या वाहना या वजन वाहून ने या या क्षमता
ग्रॉस
हे ईकल वेट रे िटंग (जी हीड यूआर) आिण
पिमर्िसबल मॅिक्समम ऍक्सल वेट (पीएड यू , फ्रंट
ऍडं
िरअर) या दो ही वारे दाखव या आहे त.
जी हीड यूआर आिण पीएड यू (फ्रंट ऍडं िरअर) हे
“िविनदशने ” भागात िदले आहे त.

जी हीड यूआर – संपूणर्
क्षमतेपयर्ंत
माल
भरले या वाहनाचे अिधकतम परवानगी असलेले
वजन (आतील सवर्
यक्ती, ऍक्सेसरीज आिण
माल, अिधक ट्रे लर नोजचे वजन, ट्रे लर ओढून नेत
अस यास, यां यासिहत) .
पीएड यू – (फ्रंट ऍडं िरअर) प्र येक ऍक्सलवरचे
अिधकतम परवानगी असलेले वजन.
माल भरले या वाहनाचे प्र यक्ष
वजन आिण
पढ
ु या व माग या ऍक्सलवरील वजन हे फक्त
वाहनाचे वजन क नच ठरवता येऊ शकते. या
वजनांची तुलना जी हीड यूआर आिण पीएड यू
(फ्रंट ऍडं िरअर) यां याशी करा. जर वाहनाचे ढोबळ
वजन िकं वा कोण याही ऍक्सलवरील वजन या
रे िटंग्जपेक्षा
जा त असेल, तर तु ही पुरेसे वजन
काढून टाकून ते संबंिधत क्षमते या
इतके केले
पािहजे.

इशारा

तम
ु या वाहनात कधीही क्षमतेहून जा त वजन
भ नका. वाहनाचे ढोबळ वजन (वाहनाचे वजन,
सवर्
प्रवाशांचे
वजन, ऍक्सेसरीजचे वजन,
मालाचे वजन अिधक ट्रे लर नोजचे वजन, ट्रे लर
ओढून नेत अस यास, या सवार्ंची एकित्रत
बेरीज) कधीही ग्रॉस
हे ईकल वेट रे िटंग
(जी हीड यूआर) पेक्षा जा त होता कामा नये.
तसेच वजन अशा रीतीने िवख नका की यामुळे
पढ
ु या िकं वा माग या ऍक्सलवरील वजन
पिमर्िसबल मॅिक्समम ऍक्सल वेट (पीएड यू)
पेक्षा जा त होईल.

ट्रे लर ओढून नेणे
तम
ु या वाहनाची रचना मुळात एक ड्राय हर, एक
प्रवासी आिण िविश ट प्रमाणात माल ने यासाठी
केली होती, ट्रे लर ओढून ने यासाठी नाही. मा ती
सुझुकी, तु ही तुम या वाहनाचा वापर ट्रे लर ओढून
ने यासाठी करावा अशी िशफारस करत नाही. ट्रे लर
ओढून ने यामळ
ु े वाहनाची हाताळणी, िटकाऊपणा
आिण इंधन बचत यावर अिन ट पिरणाम होऊ
शकतो.

इशारा

नेहमी माल सवर्त्र
समान वजन असेल अशा
रीतीने ठे वा. यिक्तगत दख
ु ापत िकं वा तुम या
वाहनाचे नुकसान टाळ यासाठी नेहमी माल बांधून
ठे वा, हणजे तो वाहन अचानक हलले तर जागा
सोडणार नाही. जड व तू खाली आिण माल
ठे व या या जागेत शक्य िततक्या पुढे ठे वा.
मालाची उं ची सीट या पाठीपेक्षा जा त होईल
अशा रीतीने तो रचू नका.
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तपासणी आिण दे खभाल
इशारा

उदाहरण

77PM07008

इशारा

तम
करताना अचानक
ु या वाहनावर कायर्
दख
ु ापत टाळ यासाठी तु ही अितशय काळजी
घेतली पािहजे. येथे काही िवशेष खबरदायार् िद या
आहे त, या तु ही िवशेष काळजीपूवक
र्
पाळ या
पािहजेत:
• गॅरेज िकं वा इतर बंिद त जागांम ये इंिजन
चालू ठे वू नका.
• इंिजन चालू असताना तुमचे हात, कपडे,
उपकरणे आिण इतर व तू इंिजन या फॅन
आिण ड्राइ ह बे टपासून दरू ठे वा. जरी फॅन
चालू नसला, तरी तो कधीही अचानक सु होऊ
शकतो.
(पुढे चालू)

(पुढे चालू)
• जे हा
इंिजन
चालू
ि थतीत
असताना
सि हर्िसंगचे कायर् करणे आव यक असते,
ते हा पािकर्ंग ब्रेक पूणप
र् णे लाव याची आिण
ट्रा सिमशन
यूट्रलम ये अस याची खात्री
करा.
• इंिजन सु
करताना िकं वा सु
असताना
इिग्नशन वायसर् िकं वा इिग्नशन िसि टम या
इतर भागांना
पशर्
क नका, नाही तर
तु हाला िवजेचा धक्का बसू शकतो.
• गरम इंिजन, एक्झॉ ट मॅिनफो ड आिण
पाई स, मफलर, रे िडएटर आिण पा या या
होजेसना पशर् न होईल याची काळजी घ्या.
• इंधन िकं बा बॅटरी या आसपास धूम्रपानाला
परवानगी दे ऊ नका, िठणग्या िकं वा वाळा
येऊ दे ऊ नका. येथे
वालाग्राही
वाफा
असतात.
• तुमचे वाहन जर बरोबर िदले या पोटबल
जॅ कवरच उभे असेल, तर या या खाल या
बाजूला जाऊ नका.
• बॅटरी या
पॉिझिट ह
आिण
िनगेिट ह
टिमर्न सम ये चुकून शॉटर् सिकर् स होणार
नाहीत याची काळजी घ्या.
• वापरलेले ऑईल, कूलंट आिण इतर लइु स
लहान मुले आिण पाळीव प्रा यांपासून
दरू
ठे वा. वापरले या बॅटरी लुइ सची यवि थत
िव हे वाट लावा; ती कधीही जिमनीवर िकं वा
गटारात इ. टाकून दे ऊ नका.

दे खभालीचे वेळापत्र
खालील तािलकेम ये, तु ही तुम या वाहनाची
िन याची दे खभाल के हा करावी या या वेळा िद या
आहे त. तु ही के हा तपास या, ऍडज टम स,
लुिब्रकेशन आिण इतर सि हर्िसंग क न घ्यायची
याचे िकलोमीटर आिण मिहने तािलकेत िदले आहे त.

इशारा

मा ती सुझुकी िशफारस करते की तुम या
वाहनाची दे खभाल तम
ु या अिधकृत मा ती सझ
ु क
ु ी
कमिशर्यल वकर्शॉपने करावी.

सच
ू ना

तुम या वाहनातील भाग बदल याची जे हा कधी
गरज भासेल, ते हा प्र येक वेळी तु ही मा तीचे
खरे भाग िकं वा यां याशी समान भाग वापरावे
अशी िशफारस केली जाते.
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ठरािवक कालावधीनंतर कर या य
दे खभालीचे वेळापत्रक
“C”: साफ करणे
“R”: बदलन
या जागी नवीन वापरणे
ू
“I”: आव यकतेनुसार
तपासणे, साफ
ऍडज ट करणे, िकं वा बदलणे
“L”: लुिब्रकेट करणे
“T”: िविनदिशत टॉकर्ला घट्ट करणे
“O”: िफरवणे

करणे,

टीप:
या
तािलकेत
90,000
िकमी
प्रवासापयर्ंत
वेळापत्रकानस
ु ार कर या या सेवा आहे त. 90,000
िकमी नंतर याच सेवा याच कालावधींनी करत जा.
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कालावधी: हा कालावधी ओडोमीटरवरील आकडे िकं वा मिहना,
यापैकी जे आधी होईल ते, यांनुसार ठरवावा.
िकमी (x1000)
इंिजन
1-1.
1-2.
1-3.
1-4.
1-5.
1-6.
1-7.
1-8.
1-9.
1-10.
इिग्नशन
2-1.
2-2.
युएल
3-1.
3-2.
3-3.
3-4.
3-5.
3-6.
3-7.
3-8.

मिहने

वॉटर पंप ड्राइ ह,

अ टनटर

बे ट (ताण, झीज)

इंिजन कूलंट (पातळी, गळती)
इंिजन ऑईल आिण इंिजन ऑईल िफ टर

कूिलंग िसि टम होजेस आिण कनेक्श स (िढले होणे, नुकसानी)
इंिजन िसिलंडर हे ड क हर बो स (िढले होणे, नुकसानी)
इंिजन माउं िटंग आिण मॅिनफो ड िफिक्संग (िढले होणे, नुकसानी)
हॉ व िक्लअर स

एक्झॉ ट िसि टम (आवाज, गळती िकं वा इतर दोष)
पॉिझिट ह क्रक केस हिटलेशन िसि टम

एक्झॉ ट गॅस िरसक्युल
र् ेशन

हॉ व

इिग्नशन वायर (नुकसान, झीज)
पाकर्
लग

(पेट्रोल आिण बाय- यए
ु ल)

(पेट्रोल आिण बाय- यए
ु ल)
(पेट्रोल आिण बाय- यए
ु ल)
चांगला र ता

एअर क्लीनर िफ टर एिलमट

धुळीची पिरि थती

युएल टक कॅप, युएल लाई स आिण कनेक्श स (गळती आिण नक
ु सान)
युएल िफ टर आिण वॉटर ड्रेिनंग
िडझेल

युएल िफ टर (गळती)
सीएनजी युएल लाईन जॉइं स (गॅस गळती)

सीएनजी लो प्रेशर िफ टर कािट्रर् ज,

ओ-िरंग सह

सीएनजी िसिलंडर गळतीची चाचणी आिण प्रमाणीकरण

सीएनजी िफलर िरसे टॅ कल ओ-िरंग

मोफत तपासणी

ठरािवक कालावधीनंतर कर याची दे खभाल
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–
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–
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दर 5,000 िकमी. ने साफ करा. दर 40,000 िकमी नंतर बदला.

दर 2,500 िकमी. ने साफ करा. दर 40,000 िकमी नंतर बदला.

पिरि थती फारच खराब अस यास अिधक वारं वार बदलणे.
l

–

–

–

l

–

–

–

l

I

I

R

I

R

I
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(पेट्रोल आिण बाय- यए
ु ल)

l

l

l

l

R

I

l

l

R

I

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

(बाय- यए
ु ल)

–

–

R

–

R

–

R

–

R

–

(बाय- यए
ु ल)
(बाय- यए
ु ल)
(बाय- यए
ु ल)

शासनमा य चाचणी सं थे वारे प्रारं िभक चाचणीच ्या िदनांकानंतर दर 3 वषार्ंनी
दर 4 वष िकं वा 300,000 िकमी, यापैकी जे आधी होईल ते हा बदला
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तपासणी आिण दे खभाल
कालावधी: हा कालावधी ओडोमीटरवरील आकडे िकं वा मिहना,
यापैकी जे आधी होईल ते, यांनुसार ठरवावा.
िकमी (x1000)
मिहने

क्लच आिण ट्रा सिमशन
4-1.

क्लच पेडल ( ले)

4-3.

क्लच ि लिपंग (ड्रॅग करणे िकं वा अितिरक्त नुकसान)
िगअर िश टर (कायर्)

4-4.

मॅ युअल ट्रा सिमशन

4-2.

ऑईल (पातळी, गळती)

4-5.

िरअर िडफरि शयल ऑईल (पातळी, गळती)

4-6.

प्रॉपेलर शा ट/युिन हसर्ल

ब्रेक
5-1.
5-2.
5-3.
5-4.
5-5.
5-6.
5-7.
चाक
6-1.

जॉइंट (िढले, नुकसानी)

ब्रेक

लुइड (पातळी, गळती)
ब्रेक पेडल (पेडल – फ्रंट पॅनेल िक्लअर स)

पािकर्ंग ब्रेक िल हर आिण केबल ( ले, नुकसान)
ब्रेक िड क आिण पॅड (झीज)

ब्रेक ड्रम आिण शूज (झीज)
मा टर िसिलंडर, हील िसिलंडर आिण कॅिलपर िप टन ( लुइडची गळती, बूट/
सीलचे नुकसान)
ब्रेक होजेस आिण पाई स (गळती, नुकसान)
टायसर् (हवेचे प्रेशर, असामा य झीज, फटी आिण रोटे शन)

चाके (नुकसान)
6-3.
फ्रंट/िरअर हील बेअिरंग (िढले, नुकसान)
फ्रंट/िरअर स पे शन
6-2.

7-1.
7-2.
7-3.
7-4.
7-5.

फ्रंट स पे शनचा

ट्रट

फ्रंट स पे शन आ सर्,

िरअर लीफ ि प्रंग

आिण शॉक ऍबसॉबर्र (ऑईल गळती, नुकसान)
आिण टे शन रॉ स (िढले, नुकसान)

नकल सपोटर्

(नुकसान)
िरअर शॉक ऍबसॉबर्र (ऑईल गळती, नुकसान)
सवर् बो स आिण न स (िढले)

मोफत तपासणी

ठरािवक कालावधीनंतर कर याची दे खभाल

वखचार्ने
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l

l
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80,000 िकमी िकं वा 4 वष यापैकी जे आधी होईल ते हा बदला
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I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

7-4

77PH0-74E

तपासणी आिण दे खभाल
कालावधी: हा कालावधी ओडोमीटरवरील आकडे िकं वा मिहना,
यापैकी जे आधी होईल ते, यांनुसार ठरवावा.
िकमी (x1000)
टीअिरंग
8-1.
8-2.

मिहने

टीअिरंग

हील ( ले, िढले)

टीअिरंग कॉलम रॉ स आिण आ सर्

इलेिक्ट्रक स
9-1.
9-2.
9-3.
9-4.
9-5.
9-6.
बॉडी
10-1.
10-2.
10-3.
र

बॅटरी – इलेक्ट्रोलाईट

11-2.

(पातळी, गळती) आिण हो टे ज

वायिरंग हानस कनेक्शन (िढले, नुकसान)
लाइिटंग िसि टम (कायर्)
वायपर (कायर्, डाग, नुकसान)

हॉनर् (कायर्)

ऍक्सेसरी सॉकेट (कायर्)
सवर् चासी बो

स आिण न स (घट्ट

करा)

सवर् लॅ चेस, िहंजेस आिण लॉक्स (कायर्)
माल ठे व याची जागा (तपासणी करा)

यावर चाचणी

11-1.

(िढले, नुकसान, झीज)

ब्रेक्स,

िगअर िशि टं ग आिण

बॉडी आिण चासीमधील आवाज

पीडोमीटर

मोफत तपासणी

ठरािवक कालावधीनंतर कर याची दे खभाल

वखचार्ने
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I

I
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T
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तपासणी आिण दे खभाल
ग्राहकाने कर याची तपासणी व दे खभालीची काय
तु ही जी क शकता अशी तपासणी व दे खभालीची कामे खालील तािलकेत िदली आहे त.
या तािलकेत तु ही िकती वारं वार तपासणी, ग्रीिसंग, लिु ब्रकेशन आिण इतर सि हर्िसंग करावे हे िदले आहे .
वारं वारता

अनु क्र.

दररोज

1

हवेचे प्रेशर, असामा य झीज, फटी आिण नुकसान यासाठी सवर् टायसर् तपासा (जादा चाकासिहत).

पान क्र. 7-21

2

इंिजन ऑईलची पातळी तपासा, गरज अस यास मा तीचे खर◌ेिडझेल ऑईल घाला.

पान क्र. 7-9

3

कूलंट या टाकीतील कूलंटची पातळी तपासा आिण गरज अस यास िशफारस केलेले मा तीचे खरे कूलंट आिण
िडि ट ड वॉटर 30/70 या िविनदिशत प्रमाणात घाला.

पान क्र. 7-13

4

ट्रा सिमशन

पान क्र. 7-13

5

ब्रेक
लुइड या टाकीतील ब्रेक
घाला.

6

वाहनाची यासाठी तपासणी करा
• इंिजन ऑईलची गळती
• कूलंटची गळती
• ब्रेक लुइडची गळती

7

बॅटरी इलेक्ट्रोलाईटची

सा तािहक

8

कायर्

संदभर्

ऑईलची आिण िडफरि शयल ऑईलची पातळी तपासा.
लुइडची पातळी तपासा आिण गरज अस यास मा तीचे खरे ब्रेक

पातळी, टिमर्न स

•
•
•
•

लुइड

फ्रंट स पे शन ट्रटची गळती
िरअर शॉक ऍबसॉबर्रची गळती
इंधनाची गळती
ट्रा सिमशन ऑईलची आिण िडफरि शयल ऑईलची गळती

आिण ब्रॅ केट तपासा.

हील माउं िटंगचे न स तपासा आिण गरज अस यास घट्ट

करा.

पान क्र. 7-18
तपासणी आिण
दे खभाल भाग
पान क्र. 7-23
पान क्र. 8-5
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तपासणी आिण दे खभाल
9
मािसक

आव यक असेल
ते हा

ड्राइ ह

बे टची तपासणी नक
ु सान िकं वा झीजेसाठी करा.

10

एअर िफ टर एिलमट साफ करा.

11

सवर् लॅ चेस, िहंजेस आिण लॉक्सचे मि टपपर्ज

12

ग्रीस गनने प्रॉपेलर शा ट युिन हसर्ल

13

पाणी आिण जमलेली माती काढून टाक यासाठी

14

क्लच पेडलचा ले तपासा.

15

इंिजन सु असताना ब्रेक्स

16

पािकर्ंग ब्रेकची ऍडज टमट बरोबर आहे का हे तपासा.

पान क्र. 7-8
पान क्र. 7-14

ग्रीस वाप न ग्रीिसंग करा.

पान क्र. 7-5

जॉइंटचे ग्रीिसंग करा.
युएल िफ टरचा ड्रेन

पान क्र. 7-20
क्रू

िढला करा.

पान क्र. 7-18
पान क्र. 7-17

लावून ब्रेक पेडल

लोअ र पॅनेलपासून िकती अंतरावर राहते हे तपासा.

पान क्र. 7-19
पान क्र. 7-20

* वाहन जर एका बाजूला खेचत असले िकं वा जा त वेगात जाताना हादरत असले, तर हील अलाइनमट आिण बॅलि सं ग तपासा आिण/िकं वा ते ऍडज ट करा.
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तपासणी आिण दे खभाल
ड्राइ ह बे ट

इशारा

(पेट्रोल आिण
मॉडेलसाठी)

इंिजन चालू असताना चाल या फॅन आिण ड्राइ ह
बे सपासून हात, केस, कपडे, उपकरणे इ. दरू
ठे वा.

तु हाला बे ट बदलायचा िकं वा ऍडज ट करायचा
असेल तर हे काम तुम या अिधकृत मा ती सुझुकी
कमिशर्यल वकर्शॉपमधून क न घ्या.

उदाहरण

जीई

इंिजन ऑईल आिण िफ टर
िविनदिशत ऑईल

(पेट्रोल आिण
मॉडेलसाठी)

िव-इंधन इंिजन या

उदाहरण

ड्राई ह बे टचे टे शन योग्य अस याची खात्री
करा. बे ट फार िढला असेल तर बॅटरी अपुरी चाजर्
होणे, इंिजन फार गरम होणे िकं वा बे टची अिधक
झीज या गो टी होऊ शकतात. तु ही जे हा दोन
पुलीं या म यभागी बे ट अंग याने दाबाल, ते हा
खालील को टकानुसार िड लेक्शन िदसले पािहजे.
तसेच बे सचे नुकसान झालेले नाही याची खात्री
कर यासाठीही यांची तपासणी करावी.

िव-इंधन इंिजन या

(1)
िडफ: 5.0 – 7.0 िममी
(0.20 – 0.28 इंच.)
: 100 एन (10 िकग्रॅ , 22 प ड) प्रेस
जीई: जनरे टर
िडफ: िड लेक्शन
77PM07001

(िडझेल इंिजन मॉडेलसाठी)
ड्राइ ह

बे

सचे टे शन आपोआप ऍडज ट होते.

तसेच बे सचे नुकसान झालेले नाही याची खात्री
कर यासाठीही यांची तपासणी करावी.
तु हाला बे ट बदलायचा िकं वा ऍडज ट करायचा
असेल तर हे काम तुम या अिधकृत मा ती सुझुकी
कमिशर्यल वकर्शॉपमधून क न घ्या.

77PM07002

(1) अिधक पसंतीचे
खात्री करा की तु ही वापरत असलेले इंिजन ऑईल
एसजी+, एसएच, एसजे, एसएम िकं वा एसएन या
गुणव ता वगार्मधील आहे . वरील को टकानुसार
ऑईलचा योग्य िचकटपणा (ि ह कॉिसटी) िनवडा.
तु ही SAE 5W‐30 हे ऑईल वापरावे अशी जोरदार
िशफारस कर यात येत.े
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तपासणी आिण दे खभाल
ऑईल या पातळीची तपासणी

(िडझेल इंिजन या मॉडेलसाठी)

(पेट्रोल आिण
मॉडेलसाठी)

उदाहरण

िव-इंधन इंिजन या

उदाहरण

(1)
(1)

5W-30
-30
-22

-20
-4

-10
14

0
32

10
50

20
68

30
86

40
104

तम
वाहना या
इंिजन या
योग्य
ु या
लिु ब्रकेशनसाठी इंिजन ऑईलची पातळी िबनचूक
ठे वणे मह वाचे आहे . ऑईलची पातळी वाहन
एखा या समतल जागी असताना तपासा. वाहन
उतारावर अस यास ऑईल पातळी चुकीची िदसू
शकते. ऑईलची पातळी एक तर इंिजन सु
कर यापूवीर् िकं वा इंिजन बंद के यावर िकमान 5
िमिनटांनी तपासावी.
सहज ओळखता यावे
हणून इंिजन
िडपि टकचे हडल िपव या रं गाचे असते.

उदाहरण

ऑईल या

वरची
खालची

76MH024

(1) अिधक पसंतीचे
तु ही वापरत असलेले 5W‐30 इंिजन ऑईल एसीईए
ए5/बी5 या गण
ु व ता वगीर्करणात येत अस याची
खात्री करा. वरील तक् यानुसार योग्य दाटपणा
असलेले ऑईल वापरा.

(िडझेल इंिजन या मॉडेलसाठी)

उदाहरण

77PM07023

(1)
52D084

77PH036

ऑईल िडपि टक बाहे र काढा, ित यावरचे ऑईल
एका
व छ फडक्याने पुसून काढा, िडपि टक
इंिजनम ये पूणप
र् णे घाला आिण परत बाहे र काढा.
ि टकवरचे ऑईल ि टकवर या
वर या आिण
खाल या मयार्दां या
दर यान असले पािहजे.
ऑईलची पातळी खालची मयार्दा
दाखवणायार्
रे षेजवळ असेल, तर पुरेसे ऑईल घालून पातळी
वर या मयार्देपयर्ंत आणा.

(1) इंिजन ऑईल िडपि टक
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(िडझेल इंिजन या मॉडेलसाठी)

सच
ू ना

ऑईलची पातळी िनयिमतपणे न तपास यास
ऑईल पुरेसे नस यामुळे इंिजन या अ यंत गंभीर
सम या होऊ शकतात.

ऑईल आिण िफ टर बदलणे

इंिजन गरम असताना इंिजन ऑईल काढून टाका.
1) ऑईल िफलर कॅप काढा.
2) ड्रेन लगखाली ड्रेन पॅन ठे वा.
3) पकड घेऊन ड्रेन लग काढा आिण इंिजन ऑईल
काढून टाका.

उदाहरण

सावधानीचा इशारा

सच
ू ना

ड्रेन लग िढला करताना इंिजनचे तापमान तुमची
बोटे भाज याइतके जा त असू शकते. नुस या
हातांनी ड्रेन
लगला
पशर् कर याइतका तो
थंड होईपयर्ंत थांबा.

ऑईल पातळी अिधकतम पातळी या वर जाऊ दे ऊ
नका. अित जा त ऑईलमुळेही इंिजन या अ यंत
गंभीर सम या होऊ शकतात.

ऑईल भरणे

(पेट्रोल आिण
मॉडेलसाठी)

िव-इंधन इंिजन या

उदाहरण

77PH037

ऑईल िफलर कॅप काढून िफलर या भोकामधून
ऑईल भरा आिण याची पातळी िडपि टकवर
वर या पातळीपयर्ंत आणा. फार जा त ऑईल भरले
जाणार नाही याची काळजी घ्या. अित जा त ऑईल
हे सुद्धा
जवळजवळ ऑईल नस याइतके
वाईट
असते. ऑईल भर यावर इंिजन सु क न सुमारे एक
िमिनट ते आयडिलंगवर ठे वा. इंिजन बंद करा, सम
ु ारे
5 िमिनटे थांबा आिण ऑईलची पातळी पु हा पहा.

(पेट्रोल आिण
मॉडेलसाठी)

िव-इंधन इंिजन या

उदाहरण

(1)

77PM07007
77PM07024
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तपासणी आिण दे खभाल
(िडझेल इंिजन या मॉडेलसाठी)

उदाहरण

(1)
77PH038

ड्रेन लगसाठी घट्ट कर याचा टॉकर् (1):
50 एनएम (5.1 केजीएफ-एम, 36.9 एलबीएफ-एफटी)

इशारा

नवीन आिण वापरलेले ऑईल अपायकारक असू
शकते. लहान मुले आिण पाळीव प्रा यांना नवीन
आिण वापरलेले ऑईल िगळ यामुळे अपाय होऊ
शकतो. लहान मल
ु े आिण पाळीव प्रा यांपासन
ू
नवीन आिण वापरलेले ऑईल आिण वापरलेले
ऑईल िफ टसर् दरू ठे वा.
वापरले या इंिजन ऑईलशी पु हा पु हा, दीघर्
काळ संपकर्
आ यास वचेचा ककर्रोग होऊ
शकतो.
वापरले या इंिजन ऑईलशी अ प काळ संपकर्
आ यास वचा िचडिचडी बनू शकते.
वापरले या ऑईलशी कमीत कमी संपकर् यावा
हणून ऑईल बदलताना पूणर् बा यांचा शटर्
आिण न िभजणारे हातमोजे (िडशेस धत
ु ाना
वापरतात तसे) वापरा. ऑईलचा वचेला
पशर्
झाला तर वचा साबण आिण पा याने
व छ
धव
ु न
ू टाका.
ऑईलम ये ओले झालेले कोणतेही कपडे िकं वा
ं
िचं या लॉड्रीम
ये धु यास या.
वापरलेले ऑईल आिण िफ टसर्चा पुनवार्पर करा
िकं वा यांची यवि थत िव हे वाट लावा.
4) ड्रेन
लग आिण गा केट परत बसवा. लग
पकडीने िविनदिशत टॉकर्पयर्ंत घट्ट करा.

ऑईल िफ टर बदलणे

1) ऑईल िफ टरची पकड वाप न ऑईल िफ टर
घ याळा या का या या उलट िदशेने िफरवून
काढा.
2) व छ िचंधी घेऊन इंिजनवरील माउं िटंग सरफेस
साफ पुसून काढा, जेथे नवीन िफ टर बसणार
आहे .
3) नवीन ऑईल िफ टर या रबर गा केट या
आसपास थोडे इंिजन ऑईल लावा.
4) िफ टर गा केटचा माउं िटंग सरफेसला पशर्
होईपयर्ंत नवीन िफ टर हाताने िफरवून बसवा.

उदाहरण

(1)

(2)
77PH017

(1) िढला करा
(2) घट्ट करा
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घट्ट करणे (िफ टर या
िदसणारे
य)

वर या बाजूने

उदाहरण

(2)

सच
ू ना

ऑईल गळू नये हणन
ऑईल िफ टर घट्ट
ू
अस याची खात्री करा, पण फार जा त घट्ट क
नका.

ऑईल भरा आिण गळती नाही ना हे
(1)

54G093

(1) ऑईल िफ टर
(2) 3/4 वळसा

सच
ू ना

ऑईल िफ टर
यवि थत घट्ट कर यासाठी,
िफ टर गा केटचा माउं िटंग सरफेसशी प्रथम जेथे
पशर् होईल, ती जागा अचूक ओळखणे मह वाचे
आहे .

तपासा

1) िफलर या भोकामधून ऑईल भरा आिण िफलर
कॅप बसवा.
ऑईल या अंदािजत क्षमतेसाठी
“िविनदशने
( पेिसिफकेश स) ” भागातील “क्षमता ” हा
मु ा पहा.
2) इंिजन सु क न ऑईल िफ टर आिण ड्रेन
लगमधून
ऑईल
गळत
नाही
ना
हे
काळजीपव
र्
पहा. िकमान 5 िमिनटे इंिजन
ू क
वेगवेग या वेगांना चालवून पहा.
3) इंिजन बंद क न 5 िमिनटे थांबा. पु हा एकदा
ऑईलची पातळी तपासा आिण गरज अस यास
आणखी ऑईल भरा. ऑईल गळत नाही ना हे
पु हा पहा.

सच
ू ना

• ऑईल िफ टर बदलताना, तु ही मा तीचा खरा
ऑईल िफ टर
वापरावा अशी िशफारस
कर यात येत.े तु ही दस
ु रा एखादा िफ टर
वापर यास याचा दजार् समान अस याची
खात्री
करा आिण िनमार् या या
सूचनांचे
पालन करा.
• ऑईल िफ टर िकं वा ड्रेन
लग जवळील
भागामधून ऑईलची गळती होणे हे , हे भाग
चुकी या पद्धतीने बसव याचे िकं वा गा केट
खराब झा याचे लक्षण आहे . तु हाला काही
गळती िदसली िकं वा िफ टर यवि थत घट्ट
बसवला अस याची खात्री नसेल, तर तुम या
अिधकृत
मा ती
सुझुकी
कमिशर्यल
वकर्शॉपमधून वाहनाची तपासणी क न घ्या.

5) ऑईल िफ टरची पकड वाप न िफ टर, माउं िटंग
सरफेसशी
िविनदिशत
टॉकर्पयर्ंत)

जेथे
पशर्
झाला
तेथपासून
वळसे
(िकं वा
िविनदिशत
घट्ट करा.

ऑईल िफ टरसाठी घट्ट कर याचा टॉकर् 3/4
वळसा िकं वा
14 एनएम (1.4 केजीएफ-एम, 10.3 एलबीएफ-एफटी)
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इंिजन कूलंट
कूलंटची िनवड

तुम या इंिजनाचे कायर्
यवि थत चाल यासाठी
आिण िटकाऊपणा कायम राह यासाठी मा तीचे खरे
कूलंट िकं वा त सम कूलंट वापरा.
या प्रकारचे कूलंट तम
ु या कूिलंग िसि टमसाठी
सव तम आहे , कारण ते:
• इंिजनचे तापमान योग्य राख यास मदत करते.
• गोठणे आिण उकळणे यां यािव द्ध योग्य रक्षण
पुरवते.
• करोजन आिण गंज यां यािव द्ध योग्य रक्षण
पुरवते.
योग्य
कूलंट न वापर यास तुम या कूिलंग
िसि टमची हानी होऊ शकते. तम
ु चे अिधकृत मा ती
सुझुकी कमिशर्यल वकर्शॉप तु हाला योग्य कूलंट
िनवड यासाठी मदत क शकते.

सच
ू ना

तम
कूिलंग
िसि टमचे
नुकसान
ु या
टाळ यासाठी :
• नेहमी उ च दजार्चे इिथिलन ग्लायकॉल बेस
नॉन-िसिलकेट प्रकारचे कूलंट, यात योग्य
प्रमाणात िडि ट ड वॉटर िमसळून, योग्य
संपक्
ृ ततेचे िम ण क न वापरा.
• योग्य िम ण
हे 30/70 कूलंट-िडि ट ड
वॉटरचे असेल, आिण 70/30 पेक्षा जा त
प्रमाणात कधीच नसेल याची खात्री करा. 70/
30 कूलंट-िडि ट ड
वॉटर पेक्षा
जा त
संपक्
ृ ततेची िम णे अस यास इंिजन फार
गरम होऊ शकते.
• नुसते कूलंट िकं वा नुसते पाणी कधीच वाप
नका.
• जादा इनिहिबटसर् िकं वा ऍिडिट हज घालू नका.
ते तुम या कूिलंग िसि टमला कदािचत योग्य
नसतील.
• वेगवेग या प्रकारचे बेस कूलं स एकत्र
िमसळू नका. असे के यास सील लवकर िझजू
शकेल आिण/िकं वा इंिजन अ यंत गरम होऊन
इंिजनचे प्रचंड नुकसान होऊ शकेल.

कूलंटची पातळी तपासणे

कूलंटची पातळी रे िडएटरपाशी नाही, तर कूलंट
टकपाशी तपासा. इंिजन थंड असताना कूलंटची
पातळी “पूणर् ” आिण “कमी” या खण
ु ां या दर यान
असली पािहजे. आव यक
असेल तर हातात
धर याचा लाइट वापरा.

कूलंट ओतणे

इशारा

इंिजन कूलंट िगळ यास िकं वा वासावाटे आत
घेत यास अपायकारक िकं वा प्राणघातकही असते.
ऍिटफ्रीझ
ं
िकं वा कूलंटचे द्राव िपऊ नका. ते
िगळ यास उलटी काढू नका, विरत िवषबाधा
कद्राशी िकं वा डॉक्टरांशी संपकर् साधा. याचे
तष
ु ार िकं वा गरम वाफा वासावाटे आत घे याचे
टाळा; वासावाटे आत गे यास मोक या हवेत
जा. कूलंट डो यात गे यास डोळे भरपूर पा याने
धव
ु ा आिण वै यकीय मदत मागवा. हाताळणीनंतर
हात व छ धुवा. हे द्रावण प्रा यांसाठी िवषारी
असू शकते. लहान मुले आिण प्रा यांपासून दरू
ठे वा.

सच
ू ना

• तु ही वापरले या िम णात 30% ऍिटफ्रीझने
ं
संपक्
ृ त द्राव असला पािहजे.
• तुम या भागामधील िकमान तापमान –35°C
(–31°F) िकं वा याहून खाली जा याची शक्यता
असेल,
तर
ऍिटफ्रीझ
ं
या
कंटे नरवरील
सूचनांनुसार 60% पयर्ंत अिधक संपक्
ृ तते या
िम णांचा वापर करा.
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(पेट्रोल आिण
मॉडेलसाठी)

िव-इंधन इंिजन या

उदाहरण

कूलंटची पातळी “L” (कमी) पातळीपेक्षा
खाली
अस यास अिधक कूलंट ओतावे.
टकची कॅप उघडून टकची पातळी “F” (पूणर् ) खुणेवर
जाईपयर्ंत कूलंट ओता. टक कधीही “F” (पूणर् )
खुणेपेक्षा जा त भ नका.

सच
ू ना

टकवर कॅप परत बसवताना कॅपवरील खूण आिण
टकवरील खूण एका रे षेत आणा. असे न के यास
कूलंटची गळती होऊ शकते.

iw.kZ

कूलंट बदलणे

एअर क्लीनरम ये धूळ जमून तो बंद झाला असेल
तर हवा आत ये यासाठी जा त िवरोध होतो,
यामुळे पॉवर आऊटपुट कमी होऊन इंधनाचा वापर
वाढतो.

(पेट्रोल आिण
मॉडेलसाठी)

िव-इंधन इंिजन या

उदाहरण

खास प्रिक्रया
कर याची गरज अस यामुळे कूलंट
बदल यासाठी तुमचे वाहन जवळ या अिधकृत
मा ती सझ
या.
ु क
ु ी कमिशर्यल वकर्शॉपम ये

deh
(िडझेल इंिजन या मॉडेलसाठी)

एअर क्लीनर

77PM07010

उदाहरण
77PM07011

iw.kZ
deh
77PH039
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पाकर् लग्ज

(िडझेल इंिजन या मॉडेलसाठी)

उदाहरण

(पेट्रोल आिण
मॉडेलसाठी)

िव-इंधन इंिजन या

पाकर्
लग्जची तपासणी कर यासाठी
1. िरलीज िल हर दाबन
ू कपलर िड कनेक्ट करा,
2. बो स काढा, आिण
3. पाकर्
लग्जचे बूट ओढून काढा.

उदाहरण
•

सच
ू ना

पाकर्
लग्ज या
केब स
िड कनेक्ट
करताना बूट ओढा, प्र यक्ष
ती केबल ओढू
नका. केबल ओढ यास ती खराब होऊ शकते.

<hys djk
77PH040

बाजच
ू े क्लॅ स काढा आिण एअर क्लीनर केसमधन
ू
एिलमट बाहे र काढा.

उदाहरण

?kV~V djk
77PM07003

तु ही ठरािवक काळाने
पाकर्
लग्ज तपासन
ू
काबर्न जमला आहे का, हे पािहले पािहजे. पाकर्
लगवर जे हा काबर्न जमतो, ते हा शिक्तशाली
पाकर्
कधी कधी िनमार्ण होत नाही. एखा या
वायर िकं वा िपन या सहा याने काबर्न काढून टाका
आिण पाकर्
लगची गॅप ऍडज ट करा.

;ksX;
60A183

v;ksX;

एअर क्लीनर घाण िदसत असेल तर ठरािवक काळाने
कर या या दे खभाल वेळापत्रकानुसार तो साफ करा
िकं वा बदला.

उदाहरण

उदाहरण
•

77PM07017

सच
ू ना

पाकर्
लग्ज बसवताना यांचे थ्रे स खराब
होऊ नयेत यासाठी ते तुम या बोटांनी िफरवून
बसवा. पाकर्
लग्ज टॉक रचने 20.0 30.0 एनएम (2.0 - 3.0 िकग्रॅ-मी, 15.0 22.0 प ड-फूट) पयर्ंत घट्ट
करा. लग्ज
काढले असताना
पाकर्
लग हो समधून
इंिजनम ये कचरा जाऊ दे ऊ नका.
• अयोग्य थ्रेड साईजचे पाकर्
लग्ज कधीही
वाप नका.

77PM07004
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िगअर ऑईल
Þdß

EXAMPLE
77PM07018

पाकर्

लगची गॅप “क”:

BOSCH-FR6DC
0.8 – 0.9 िममी (0.031 – 0.035 इंच.)

सच
ू ना

पाकर्
लग्ज
बदलताना तु ही
तुम या
वाहनासाठी िविनदिशत केलेला पाकर्
लगचा
ब्रड आिण प्रकार वापरला पािहजे. िविनदिशत
लग्जसाठी या पु तका या शेवटचा “िविनदशने
( पेिसिफकेश स) ” हा भाग पहा. िविनदिशत
लग्जपेक्षा
वेगळा
पाकर्
लगचा ब्रड
वापरायचा असेल तर तम
ु या अिधकृत मा ती
सुझुकी कमिशर्यल वकर्शॉपचा स ला घ्या.

िगअर ऑईलची पातळी तपासणे

मॅ युअल ट्रा सिमशन
ऑईल

ऑईल/िडफरि शयल

मॅ यअ
ु ल ट्रा सिमशन

ऑईल

िगअर ऑईल घालत असताना खालील को टकात
दाखव यानस
ु ार योग्य दाटपणाचे आिण ग्रेडचे िगअर
ऑईल वापरा.

उदाहरण

मॅ युअल ट्रा सिमशन

उदाहरण

(1)

75W-80

C -30
F -22

o
o

-20
-4

-10
14

0
32

10
50

20
68

30
86

(2)

40
104
68LM728

आ ही जोरदार िशफारस करतो की:
मॅ युअल ट्रा सिमशन िगअर ऑईलसाठी “मा तीचे
खरे िगअर ऑईल 75W‐80” वापरा.

77PH078

िरअर िडफरि शयल

(1)

िरअर िडफरि शयल ऑईल

उदाहरण

85W-140
o

C -30
o
F -22

-20
-4

-10
14

0
32

10
50

20
68

30
86

40
104
77PH075

आ ही जोरदार िशफारस करतो की:
िरअर िडफरि शयल ऑईलसाठी
“टोटलिफनै फ ट्रांसे फ एलएल 85W‐140” वापरा.

(2)

उदाहरण
77PH047

1. ऑईल िफलर आिण ले हल
वापर क नका).
2. ऑईल ड्रेन लग.

लग

(पु हा
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िगअर ऑईलची पातळी पाह यासाठी खालील पद्धत
वापरा:

1) वाहन सपाट जिमनीवर उभे करा, पािकर्ंग ब्रेक
लावा. नंतर इंिजन बंद करा.
2) ऑईल िफ टर आिण ले हल लग (1) काढा.
3) भोकाची आतील बाजू बोटाने तपासून पहा. जर
ऑईलची पातळी लग या भोका या तळापयर्ंत
आली, तर ऑईलची पातळी बरोबर आहे . असे
अस यास लग लावून टाका.
4) ऑईलची पातळी खाली असली तर ऑईल िफलर
लग होल (1) मधून, ऑईलची पातळी िफलर या
भोका या तळापयर्ंत येईपयर्ंत ऑईल भरा, नंतर
लग लावून टाका.
ऑईल िफलर आिण ले हल
लग घट्ट
कर यासाठी टॉकर्
मॅ युअल ट्रा सिमशन (1):
23 एनएम (2.3 केजीएफ-एम, 17.0 एलबीएफएफटी)
िरअर िडफरि शयल (1):
25 एनएम (2.5 केजीएफ-एम, 18.5 एलबीएफएफटी)

टीप:
िरअर िडफरि शयलसाठी नेहमी नवीन ऑईल
िफलर आिण ले हल लग वापरा (1).

सावधानीचा इशारा

सच
ू ना

लग घट्ट करताना ऑईल गळू नये हणून
लगला खालील सीिलंग क पाउं ड िकं वा त सम
सीिलंग क पाउं ड लावा.

क्लच पेडल
केबल कंट्रोल क्लच

उदाहरण

मा ती सुझुकी बॉडं नं. “1216E” िकं वा “1217G”

िगअर ऑईल बदलणे

खास प्रिक्रया, व तू आिण साधने लागत अस याने
िशफार॒स कर यात येते की हे काम तु ही तुम या
अिधकृत मा ती सझ
ु क
ु ी कमिशर्यल वकर्शॉपकडे
सोपवावे.
“डी”
54G274

क्लच पेडल ले “डी”:
10 ‐ 15 िममी (0.4 ‐ 0.6 इंच.)
तम
ु या हाताने क्लच पेडल हलवा, आिण तु हाला
जेथे िकं िचत िवरोध जाणवेल तेथपयर्ंतचे अंतर मोजा,
हणजे क्लच पेडलचा ले िकती आहे हे समजेल.
क्लच पेडलचा ले हा िविनदिशत मयार्दां या
दर यान असावा. जर तो यापेक्षा जा त िकं वा कमी
असेल तर, िकं वा क्लच ड्रॅग करत असेल तर
तुम या
अिधकृत मा ती सुझुकी कमिशर्यल
वकर्शॉपमधून क्लच तपासून घ्या.

वाहन चालव यानंतर िगअर ऑईलचे तापमान
तुमची वचा भाज याइतके जा त असू शकते.
ऑईल िफलर लगला तु ही नुस या हाताने
पशर्
क शकाल, इतका ऑईल िफलर थंड
होईपयर्ंत थांबा, मगच िगअर ऑईलची पातळी
तपासा.
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युएल िफ टर (िडझेल इंिजन या
मॉडेल)
उदाहरण

(1)

77PH089

युएल िफ टर हा वॉटर सेिडमटरचेही कायर् करतो.

ठरािवक कालांतराने कर या या
दे खभाली या
वेळापत्रकानुसार पाणी काढून टाका. पाणी काढून
टाक यासाठी :
1) युएल िफ टर ड्रेन नॉझल या खाली एक भांडे
िकं वा भरपूर िचं या ठे वा.
2) ड्रेन
क्रू िढला करा (1). पाणी बाहे र पडेल.
3) पा या या जागी िडझेल इंधन येताना िदसू
लाग यावर ड्रेन
क्रू घट्ट क न टाका.
ड्रेन
क्रू घट्ट कर यासाठी टॉकर्
1.0 एनएम (0.10 िकग्रॅ-मी, 0.74 प ड-फूट)

ब्रेक्स
ब्रेक

लुइड

इशारा

उदाहरण

40 60 80
km/h
20
100
120

77PM706

इ
मट पॅनेलमधील टाकी बघून ब्रेक
लुइड ची
पातळी तपासा. ब्रेक
लुइडची टाकीतील पातळी
पाह यासाठी
टीअिरंग
हील या
उजवीकडील
क हर काढा.
लुइडची पातळी “MAX” आिण
“MIN” या रे षां या दर यान अस याचे पहा. पातळी
“MIN” रे षेजवळ अस यास मा तीचे खरे (जे युइन)
ब्रेक
लुइड (एमजीबीएफ) िकं वा डॉट 3 घालून
पातळी “MAX” वर आणा.
आ ही मा तीचे खरे (जे यइ
लइ
ु न) ब्रेक
ु ड
(एमजीबीएफ) वापर याची जोरदार िशफारस करतो.

खालील मागर्दशर्क
त वांचे पालन न के यास
यिक्तगत दख
ु ापत िकं वा ब्रेक िसि टमचे मोठे
नुकसान होऊ शकते.
• ब्रेक
लुइडची टाकीतील पातळी एका िविश ट
मयार्दे या
खाली गेली, तर इ
मट
पॅनेलमधील ब्रेक वॉिनर्ंग लाईट “ऑन” होईल
ब्रेक
पण
काढलेला
(यासाठी पािकर्ंग
ू र्
असताना इंिजन सु असले पािहजे). हा लाईट
सु झा यास तुम या अिधकृत मा ती सुझुकी
कमिशर्यल
वकर्शॉपमधून
ब्रेक
िसि टम
विरत तपासून घ्या.
• लुइड वेगाने कमी झा यास हे ब्रेक
िसि टमम ये गळती झा याचे लक्षण आहे ,
आिण ही गो ट तुम या अिधकृत मा ती
सझ
वकर्शॉपमधन
तपासन
ु क
ु ी कमिशर्यल
ू
ू
घ्यावी.
• मा तीचे खरे
(जे युइन)
ब्रेक
लुइड
(एमजीबीएफ) िकं वा डॉट 3 या यितिरक्त
इतर कोणतेही
लुइड वाप
नका. आ ही
(जे युइन)
ब्रेक
लुइड
मा तीचे खरे
(एमजीबीएफ) वापर याची जोरदार िशफारस
करतो. वापरलेले िकं वा जु या िकं वा उघ या
कंटे नसर्म ये
ठे वलेले
लइ
नका.
ु ड वाप
बाहे र या वातावरणातील कण आिण इतर द्रव
पदाथर् ब्रेक
लुइड या टाकीत न जाऊ दे णे
आव यक आहे .

सावधानीचा इशारा

ब्रेक
लुइड तुम या डो यांना अपाय क शकते
आिण रं ग िदले या प ृ ठभागांचे नुकसान क
शकते. टाकीत ब्रेक
लइ
ु ड भरताना खबरदारी
घ्या.
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उदाहरण

इशारा

• वाहन फार वजन भरलेले असताना चालव यास

ब्रेक लाग यासाठी लागणारे अंतर वाढू शकते
आिण पेडलवर दाबही जा त
यावा लागू
शकतो.

टीप:
ब्रेक पेडल आिण फ्रंट पॅनेलमधील अंतर मोजताना
तम
ु या मापनाम ये लोअरवरील मॅट िकं वा फ्रंट
पॅनेलवरील रबर िवचारात घेऊ नका.

इशारा

ब्रेक
लुइड िगळ यास िकं वा वासावाटे आत
घेत यास अपायकारक िकं वा प्राणघातकही असते,
आिण वचा िकं वा डो यांना पशर् झाला तर
अपायकारक असते. ते िगळ यास उलटी काढू
नका. विरत िवषबाधा कद्राशी िकं वा डॉक्टरांशी
संपकर् साधा. ब्रेक
लइ
ु ड डो यात गे यास डोळे
भरपूर पा याने धुवा आिण वै यकीय मदत
मागवा. हाताळणीनंतर हात
व छ धुवा. हे
द्रावण प्रा यांसाठी िवषारी असू शकते. लहान
मुले आिण प्रा यांपासून दरू ठे वा.

टीप:
िड क ब्रेक्स
अस यास, जसजसे ब्रेक पॅ स
िझजतील तसतशी लइ
ु डची पातळी हळू हळू कमी
होऊ शकते.

ब्रेक पेडल

तु ही ब्रेक
पेडल दाब यावर कोणतीही
पंज
दाब यासारखी
जाणीव न होता ब्रेक
पेडल
नेहमी याच उं चीवर थांबत अस याचे पहा. असे होत
नस यास
तुम या
अिधकृत
मा ती सुझुकी
कमिशर्यल वकर्शॉपमधन
ब्रेक िसि टम विरत
ू
तपासून घ्या. ब्रेक पेडल नेहमी याच उं चीवर थांबत
नस याची शंका आ यास खालीलप्रमाणे तपासणी
करा:

“अ”
54G108S

पेडल ते फ्रंट पॅनेल िकमान अंतर “अ”:
(बाय- युएल इंिजन मॉडेल:
150 िममी (6 इंच.)
िडझेल इंिजन या मॉडेलसाठी:
180 िममी (7.1 इंच.)
इंिजन चालू असताना ब्रेक पेडलवर सुमारे 30 िकग्रॅ
(66 प ड) दाब दे ऊन ते खाली दाबले असताना ब्रेक
पेडल आिण फ्रंट पॅनेलमधील अंतर मोजा. िकमान
अंतर िकती आव यक आहे हे िविनदिशत आहे .
तुम या
वाहनाची ब्रेिकं ग
िसि टम
‘से फऍडजि टं ग ’ अस यामुळे पेडलम ये ऍडज टमट
कर याची गरज नाही.
वर िद यानुसार पेडल ते फ्रंट पॅनेल हे अंतर जर
िकमान अंतरापेक्षा
कमी असेल, तर तुम या
अिधकृत मा ती सझ
ु क
ु ी कमिशर्यल वकर्शॉपमधन
ू
तुमचे वाहन तपासून घ्या.

उदाहरण

77PM07013

इशारा

तम
वाहना या
ब्रेक
िसि टमबाबत
ु या
खालीलपैकी
कोण याही
सम या
आ यास
तुम या अिधकृत मा ती सुझुकी कमिशर्यल
वकर्शॉपमधन
तम
ू
ु चे वाहन विरत तपासन
ू घ्या.
• ब्रेकचे सदोष कायर्
• असमान ब्रेक लागणे (ब्रेक्स सवर् चाकांवर
समान न लागणे)
• फार जा त पेडलची हालचाल
• ब्रेकचे ड्रॅिगंग
• मो या प्रमाणात आवाज
• पेडलचे पंदन (पेडल खाली दाब यावर याचे
पंदन होते)
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पािकर्ंग ब्रेक
20 fdxzkQkslZ
¼44 ikmaMQkslZ½

उदाहरण

प्रॉपेलर शा ट युिन हसर्ल जॉइंट

टीअिरंग

पुढील

उदाहरण

उदाहरण

Þlhß
77PM702

रॅ चेट टूथ िविनदशन
6 वा – 9 वा दाता
िल हर ओढ यासाठी शक्ती (1):
200 एन (20 केजीएफ, 44 एलबीएफ)
पािकर्ंग ब्रेक पूणर् लाव यासाठी पािकर्ंग ब्रे क
िल हर मागे ओढताना रॅ चेट टीथचे िक्लक आवाज
िकती वेळा जाणवतात ते मोजा आिण अशा रीतीने
पािकर्ंग ब्रेक म ये िकती बदल करायचा हे तपासा.
पािकर्ंग ब्रेक िल हर ही िद यानुसार टीथ या
संख्ये या दर यान थांबली पािहजे आिण वाहनाची
मागची चाके
यवि थत लॉक झाली पािहजेत.
पािकर्ंग ब्रेक
यवि थत सेट केला नसेल िकं वा
िल हर सोड यानंतर ब्रेक्स ड्रॅग करत असले, तर
तुम या
अिधकृत मा ती सुझुकी कमिशर्यल
वकर्शॉपमधून पािकर्ंग ब्रेक तपासून आिण / िकं वा
यवि थत सेट क न घ्या.

• वाहनात क्षमतेहून

इशारा

जा त वजन अस यास
पािकर्ंग ब्रेक कदािचत प्रभावी ठरणार नाही.
वाहन जागेवर ठे व यासाठी आणखी चॉक्स
वापरा.

(1)
77PH042

टीअिरंग हीलचा ले “सी”:
0 – 30 िममी (0.0 – 1.2 इंच)
टीअिरंग
हीलमधील
ले तपास यासाठी वाहन
थांबलेले असताना, इंिजन “ऑफ” ि थतीत असताना
चाके सरळ समोर या िदशेला असताना टीअिरंग
हील हळूच डावीकडून उजवीकडे आिण उजवीकडून
डावीकडे िफरवा. हील िफरत असताना तु हाला
िकं िचत िवरोध जाणवेपयर्ंत ते िकती अंतर िफरले, ते
अंतर मोजा. हा
ले िविनदिशत
मयार्दां या
दर यान असला पािहजे. एखा या उघ या जागेवर
सावकाश वाहन चालवत, टीअिरंग हील पूणप
र् णे
उज या आिण डा या बाजूला िफरवून पहा, आिण ते
िफरताना सहज, न थरथरता िफरते ना हे तपासा. हे
फ्री
ले चे प्रमाण िविनदिशत मयार्दां या बाहे र
असेल तर तुम या अिधकृत मा ती सुझुकी
कमिशर्यल
वकर्शॉपकडून याची तपासणी झाली
पािहजे.

(2)
77PM703

मागील

उदाहरण

(1)
(2)
77PM704

सि हर्िसंग या
वेळापत्रकानुसार
प्रॉपेलर
शाफ् ट
यिु न हसर्ल जॉइंट (1) (पुढचा आिण मागचा) लुिब्रकेट
करा.
प्रॉपेलर
शा ट
युिन हसर्ल
जॉइंट लुिब्रकेट
कर यासाठी तु ही ग्रीस गन (2) आिण िविनदिशत
ग्रीस एनएलजीआय ग्रेड 2 वापरले पािहजे.
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टायसर्

(1) ट्रे ड वेअर इंिडकेटर
(2) इंिडकेटर लोकेशन ची खण
ू

इशारा

उदाहरण

77PM705

तम
वाहना या
पुढ या
आिण माग या
ु या
टायसर्मधील हवे या प्रेशरची िविनदशने टायसर्ची
मािहती असले या लेबलवर िदलेली आहे त. पुढ या
आिण
माग या
सवर्
टायसर्म ये
सांिगत याप्रमाणेच हवेचा दाब असला पािहजे.
वाहनात जर कॉ पॅक्ट
पेअर टायर असेल, तर हे
आकडे याला लागू नाहीत.

• हवेचे प्रेशर टायसर् थंड असतानाच तपासावे,
नाही तर तु हाला चुकीचे आकडे िमळू शकतात.
• टायरम ये सावकाश हवा भरत आत जाणायार्
हवेचे प्रेशर अधून मधून तपासा. िविनदिशत
आकडा िमळे पयर्ंत हवा भरत रहा.
• टायसर्म ये कधीही जा त िकं वा कमी हवा भ
नका.
• कमी हवा भर यास वाहनाची हाताळणी सदोष
बनते िकं वा िरम टायरवर चढू शकते, यामळ
ु े
अपघात िकं वा टायरचे नुकसान होऊ शकते.
• जा त हवा भर यास टायर फुटू शकतो,
यामुळे यिक्तगत दख
ु ापत होऊ शकते. तसेच
जा त हवा भर यास वाहनाची हाताळणी सदोष
बनते, यामळ
ु े अपघात होऊ शकतो.

उदाहरण

1) टायर प्रेशर गेजने टायरमधील हवेचे प्रेशर
मोजा. आव यक असेल तर ते कमी-जा त करा.
जादा िदलेले टायरही तपास याचे लक्षात ठे वा.

सावधानीचा इशारा

वळणांवरील कठ यांवर घासणे आिण खडकाळ
जिमनीव न धावणे यामुळे टायसर्ची आिण हील
अलाईनमटची हानी होऊ शकते. ठरािवक काळानंतर
तुम या अिधकृत मा ती सुझुकी कमिशर्यल
वकर्शॉपकडून टायसर् आिण हील अलाईनमटची
तपासणी क न घ्या.

(1)

टायरची तपासणी

खालील तपास या
क न तुम या
वाहना या
टायसर्ची तपासणी िकमान दर मिह यात एकदा
करा:

2) ट्रे ड ग्रू हची
खोली 1.6 िममी (0.06 इंच)
पेक्षा जा त अस याचे तपासा. हे तपास यास
मदत िमळ यासाठी टायसर्म ये ग्रू हजम ये
मो ड केलेले ट्रे ड वेअर इंिडकेटसर् असतात (ट्रे ड
िकती िझजले आहे त याचे सूचक). हे सूचक जे हा
प ृ ठभागावर येतात, ते हा ट्रे डची उरलेली खोली
1.6 िममी (0.06 इंच) िकं वा कमी असते आिण
अशा वेळी असा टायर बदलावा.
3) अित प्रमाणात झीज, फटी आिण हानी िदसते
का, हे तपासा. फटी िकं वा इतर हानी झालेले
कोणतेही टायर बदलले पािहजेत. कोण याही
टायसर्ची अित प्रमाणात झीज झालेली िदसली
तर तुम या अिधकृत मा ती सुझुकी कमिशर्यल
वकर्शॉपकडून यांची तपासणी क न घ्या.

4) हील न स िढले झाले आहे त का ते तपासा.
5) टायसर्म ये
कोणतेही िखळे , खडे िकं वा इतर
व तू घुसले या नाहीत हे तपासा.

(2)

52KM110
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इशारा

• तम
टायसर्
ु या वाहनाबरोबर िदलेले सवर्
एकाच प्रकारचे आिण आकारमानाचे आहे त.
वाहनाचे
टीअिरंग आिण हाताळणी योग्य
हो यासाठी
हे मह वाचे
आहे . तुम या
वाहना या चार चाकांवर कधीही वेगवेग या
आकारमानाचे िकं वा प्रकारांचे टायसर् लावू
नका. टायसर्चा प्रकार आिण आकारमान हे
तुम या वाहनासाठी मा ती सुझुकीने नेहमीचे
िकं वा पयार्यी सामुग्री
हणून मा यता िदलेले
असले पािहजे.
• तुम या वाहनाला असलेले टायसर्
आिण
ही स बदलून या जागी कमी दजार्ची,
िम
प्रकारची
ही स
आिण टायसर्
बसव यास तुम या वाहनाचे टीअिरंग आिण
हाताळणी मो या प्रमाणात बदलू शकते.
• यामुळे फक्त हील आिण टायसर् या जो या
अशाच वापरा की यांना तुम या वाहनासाठी
मा ती सुझुकीने नेहमीचे िकं वा पयार्यी सामुग्री
हणून मा यता िदलेली आहे .

सच
ू ना

मळ
ू या टायसर् या जागी वेग या आकारमानाचे
टायसर्
बसव यामुळे
पीडोमीटर
िकं वा
ओडोमीटरवरील आकडे चुकीचे िदसू शकतात.
मूळ या टायसर् या जागी वेग या आकारमानाचे
टायसर् बसव यापूवीर्
ते खरे दी कर यापूवीर्
तम
ु या अिधकृत मा ती सझ
ु क
ु ी कमिशर्यल
वकर्शॉपचा स ला घ्या.

बॅटरी

टायर रोटे शन
5-टायर रोटे शन

इशारा

4-टायर रोटे शन

उदाहरण
80JK7001

तम
असमान झीज टाळ यासाठी
ु या टायसर्ची
आिण यांचे आयु यमान वाढव यासाठी टायसर् या
जागा येथे दाखव यानुसार बदला (टायसर् रोटे ट
करा). दर 10000 िकमी नंतर टायसर् रोटे ट केले
पािहजेत. रोटे शन के यानंतर पुढ या आिण माग या
चाकांमधील हवेचे प्रेशर तुम या वाहना या, टायरची
मािहती असले या लेबलवर िद यानस
ु ार कमी-जा त
करा.

• बॅटरी
वलनशील हायड्रोजन
वायू तयार
करतात. बॅटरी वाळा िकं वा िठणग्यांपासून दरू
ठे वा, नाही तर फोट होऊ शकेल. बॅटरी या
जवळपास कायर् करताना कधीही धूम्रपान क
नका.
• बॅटरी तपासताना िकं वा ितचे सि हर्िसंग
करताना िनगेिट ह केबल काढून ठे वा. बॅटरीचे
पो स आिण वाहन हे एकाच वेळी धातू या
व तूमुळे जोडले जाणार नाहीत याची काळजी
घ्या, नाही तर शॉटर् सिकर्ट होऊ शकेल.
• तु हाला अपाय होणे, िकं वा वाहन िकं वा बॅटरीचे
नुकसान होणे टाळ यासाठी, तुमचे वाहन जर
जंप टाटर् कर याची गरज भासली तर या
मािहती पुि तकेतील
“संकटकालीन सेवा”
भागात
िदले या
जंप
टािटर्ं गसाठी या
सूचनांचे पालन करा.

हील बॅलि संग

जर सपाट आिण गुळगुळीत र यावर वाहन नको
इतके
थरथरत
असले,
तर
मा ती सझ
ु ुकी
कमिशर्यल या
अिधकृत वकर्शॉपम ये
हील
बॅल स क न घ्या.

हील अलाइनमट

टायसर्ची असामा य झीज झाली अस यास िकं वा
वाहन एका बाजल
ू ा ओढत अस यास मा ती सझ
ु क
ु ी
कमिशर्यल या
अिधकृत वकर्शॉपम ये
हील
अलाइन क न घ्या.
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उदाहरण

इशारा

बॅटरीची ले हल खाल या ले हल या लाइनपेक्षा
(2) कमी असताना जर बॅटरी वापरली गेली, तर
यामुळे बॅटरीचे आयु य कमी होऊ शकते,
एक्सोथिमर्क उ णता िनमार्ण होऊ शकते, िकं वा
बॅटरीम ये हायड्रोजन वायू िनमार्ण होऊन फोट
होऊ शकतो. बॅटरीची ले हल खाल या ले हल या
लाइनपेक्षा (2) कमी असताना बॅटरी वाप नका.

(1)
(2)

सच
ू ना

54GM701

मटे न स-फ्री बॅटरी या (कॅप-लेस प्रकारची) बाबतीत
तु हाला पाणी घाल याची गरज नसते. पारं पिरक
बॅटरीला पाणी भर या या जागांवर झाकणे असतात,
आिण अशा बॅटरीमधील सो युशनची पातळी कायम
वर या पातळीची रे षा (1) आिण खाल या पातळीची
रे षा (2) यादर यान ठे वली पािहजे. तु ही ठरािवक
काळाने बॅटरी, केस बॅटरी टिमर्न स, आिण बॅटरी
हो ड-डाऊन ब्रॅकेट
यांची तपासणी क न काही
नुकसान िकं वा करोजन झाले आहे का हे पािहले
पािहजे. एक कडक ब्रश आिण अमोिनया िमि त
पाणी िकं वा बेिकं ग सोडािमि त
पाणी वाप न
करोजन काढून टाका. करोजन काढून झा यावर
व छ पा याने हात घासून धुवा.
तम
ु चे वाहन जर एक मिहना िकं वा अिधक काळ
चालवले जाणार नसेल, तर नुकसान टाळ यासाठी
बॅटरी या िनगेिट ह टिमर्नलपासून केबल काढून
ठे वा.

जर बॅटरीम ये वर या ले हल या लाइनपेक्षा
(1) जा त बॅटरी िलिक्वड भरले, तर हे िलिक्वड
ड्राइि हं ग करताना बसणायार् हादयार्ंमुळे बाहे र
सांडू
शकते, िकं वा काही बाबतीत बॅटरी
चािजर्ंग या
कंिडशननुसार िलिक्वड बॅटरीमधून
बाहे र उडू शकते. यामुळे बॅटरी या आसपास या
भागांची हानी होऊ शकते. बॅटरी िलिक्वड बाहे र
सांडले तर ते लगेच पा याने धुवून टाका.
बॅटरीम ये वर या ले हल या लाइनपेक्षा (1)
जा त बॅटरी िलिक्वड भ नका.

युजेस
तुम या वाहनात खाली िदलेले तीन प्रकारचे
आहे त:

युिजबल िलंक वायर आिण मेन

मेन

युजेस

युज

युज थेट बॅटरीकडून वीजप्रवाह घेतो.

प्रायमरी

हे युजेस मेन युज आिण बाकी या एकएक या
वेगवेग या
युज या दर यान आहे त आिण ते
इलेिक्ट्रकल लोड ग्रु ससाठी आहे त.

एकएकटे

यज
ु ेस

हे
युजेस एकएक या
सिकर्टसाठी आहे त.

वेगवेग या

इलेिक्ट्रकल

एखादा यज
ु काढ यासाठी िरले बॉक्सम ये िदलेला
युज पुलर (1) वापरा.

टीप:
बॅटरी जे हा वापरली जात असते ते हा बॅटरी
िलिक्वड वापरले जाते. जर याची ले हल ही, वरची
ले हल (1) आिण खालची ले हल (2) यां या
म यिबंदप
ू ेक्षा कमी झालेली िदसली, तर, ही ले हल
वर या ले हल या लाइनपयर्ंत
(1) येईपयर्ंत
िडि ट ड वॉटर भरा.

(1)

उदाहरण

77PM07012
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इंिजन कंपाटर् मटमधील

युजेस
अनु
क्र

(1)

(2)

यज
ु /प्रायमरी

रे िटंग

(3) (4)

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

मेन

(9)

(1)

(21)

–

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

(15)

(2)
(3)

–
–

77PH076

(4)

(18)

–
20A

(19)
(20)

(5)

(16)
(17)

7.5A
30A

(6)

77PH077

15A

यज
ु /िरले

युज / िरले

टािटर्ं ग
(िडझेल)

मोटर िरले

(12)

40A

बॅटरी

(13)

40A

इिग्नशन ि वच

(14)

30A

रे िडएटर फॅन
ग्लो लग
(िडझेल)

िरले

(15)

–

सीएनजी हॉ व िरले
(बाय- युएल )

(16)

–

लक (िडझेल)

(17)

–

लक (िडझेल)

ग्लो लग 2 िरले
(िडझेल)

(18)

–

(19)

15A

यए
ु ल इंजेक्टर 2
(िडझेल)

(20)

20A

इंजेक्टर ड्राय हर
(िडझेल)

(21)

7.5A

रे िडएटर फॅन िरले

युएल पंप िरले
(बाय- युएल )

युएल पंप िरले
(िडझेल)

टािटर्ं ग मोटर िरले
(बाय- युएल )
युएल पंप (िडझेल)

सीएनजी हॉ व
(बाय- युएल )

युएल इंजेक्टर (िडझेल)

यए
ु ल इंजेक्टर
(बाय- यए
ु ल)

(7)

30A

टािटर्ं ग

(8)

15A

हॉनर्/हॅ झाडर्
अ टनटो

मोटर

(9)

70A

(10)

20A

ग्लो

लग (िडझेल)

(11)

20A

ग्लो

लग 2 (िडझेल)

यए
ु ल इंजेक्टर िरले
(बाय- युएल )

युएल इंजेक्टर मेन िरले
(िडझेल)

सीएनजी

मेन यज
यज
ु , प्रायमरी
ु ेस आिण काही एकएकटे
युजेस इंिजन कंपाटर् मटम ये आहे त. मेन युज
उडाला तर एकही इलेिक्ट्रकल भाग कायर् करणार
नाही. एखादा प्रायमरी
युज उडाला तर या याशी
संबंिधत लोड ग्रुपमधील एकही इलेिक्ट्रकल भाग
कायर् करणार नाही. मेन युज, एखादा प्रायमरी
युज िकं वा एखादा एकएकटा
युज बदलताना
मा तीचा खरा युजच वापरा.
एखादा यज
ु काढ यासाठी िरले बॉक्सम ये िदलेला
युज पुलर (1) वापरा. प्र येक
युजचे ऍि पअर
युज बॉक्स या क हर या आत दाखवले आहे त.
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उदाहरण

खालील

डॅश बोडर् या

युजेस

युज

उदाहरण

मेन

ठीक

70A

उडालेला

(1)

10A

हे डलाईट (उजवा)

(2)

10A

हे डलाईट (डावा)

(3)

10A

टे ल लाईट

(4)

10A

(5)

15A

रे िडओ/डोम

(6)

10A

एसटी एसआयजी

(7)

10A

मीटर

10A

इिग्नशन (िडझेल)

15A

इिग्नशन (बाय- युएल)

(8)
60G111

इशारा

77PH048

मेन युज िकं वा एखादा प्रायमरी
युज उडाला,
तर तुमचे वाहन अिधकृत मा ती सुझुकी
कमिशर्यल वकर्शॉपकडून अव य तपासून घ्या.
यज
बदलताना नेहमी मा तीचा खरा यज
ु
ु च
वापरा. ता पुर या
द ु तीसाठीसुद्धा
कधीही
एखा या वायरसारखी पयार्यी गो ट वाप नका,
नाही तर वाहनाचे भयंकर इलेिक्ट्रकल नुकसान
होऊ शकते / आगही लागू शकते.

टीप:
यज
ु बॉक्सम ये नेहमी जादा
पल
ु र असेल याची खात्री करा.

यज
ु ेस आिण

(1) (2)

(3) (4) (5)

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

यज
ु /प्रायमरी

टॉप लाईट

(9)

10A

बॅक-अप लाईट

(10)

15A

वायपर

(11)

15A

ऍक्सेसरी

युज बॉक्स डॅश बोडर् या

(6)

खाली असते.

उदाहरण

(11)

यज
ु
77PH049

ठीक

उडालेला

65D046
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इशारा

नेहमी उडाले या
यज
जागी
याच
ु या
ऍि पअरे जचा युज बसवा. उडाले या युज या
जागी ऍ युिमिनयम फॉईल िकं वा वायरसारखी
पयार्यी गो ट कधीही वाप नका. तु ही एखादा
युज बदलला आिण नवीन युज जर थो याच
काळात उडाला, तर वाहनात काही तरी मोठी
इलेिक्ट्रकल सम या असू शकते. तुमचे वाहन
अिधकृत मा ती सुझुकी कमिशर्यल वकर्शॉपकडून
विरत तपासन
ू घ्या.

ब ब बदलणे
सावधानीचा इशारा

• लाइट ब ब बंद के यानंतर यांना लगेच हात
लावला तर ते तुमची बोटे भाज याइतके गरम
असू शकतात. िवशेषतः हॅ लोजेन हे डलाइट
ब ससाठी हे अिधक खरे आहे . ब ब थंड
झा यावरच बदला.
• हे डलाइट ब सम ये दाबाखाली हॅलोजेन गॅस
भरलेला असतो. यां यावर काही आपट यास
िकं वा ते पड यास ते फुटून तु हाला दख
ु ापत
होऊ शकते. यांना काळजीपव
र्
हाताळा.
ू क

सच
ू ना

टीप:
पावसात ड्रायि हं ग
के यानंतर
िकं वा गाडी
धत
ु यानंतर एक् टीिरअर लाइ स या ले सेसवर
(हे डलाइ स, िरअर कॉि बनेशन लाइ स. इ.) धक
ु े
जमू शकते. ही नैसिगर्क घटना असते, ती लॅ प या
आतील व बाहे रील तापमानातील फरकामळ
ु े होते.
ले सवर ता परु ते धक
ु े जमणे हे मा फंक्शन नसते
आिण
यामळ
काहीही त्रास
ु े ड्रायि हं गम ये
होणार नाही. हे धक
ु े जे हा वातावरण बदलन
ू
सय
र् काश
पडतो, ते हा िकं वा हे डलॅ प ऑन
ू प्र
ठे व यावर िनघन
ू जाते. मात्र लॅ प या आत पाणी
िशरते, ते हा तम
ु या अिधकृत मा ती सझ
ु क
ु ी
वकर्शॉपश संपकर् साधा.

हे डलाइ स

उदाहरण

(2)

लाइ स चालू असताना तुम या
वचेमधील
तेलांमुळे हॅ लोजेन ब ब जा त गरम होऊन फुटू
शकतो, नवीन ब ब व छ फडक्याने पकडा.

सच
ू ना

(1)

ब ब
वारं वार
बदलावा
लागत
अस यास
इलेिक्ट्रकल िसि टमची तपासणी करावी लागेल
असा याचा अथर् असतो. ही तपासणी अिधकृत
मा ती सुझुकी कमिशर्यल वकर्शॉपकडून क न
घेतली पािहजे.

(1)

77PH050

1)

क्रूज (1) काढा
बॉक्सकाढा

आिण

एअर

इ लेट

(2)
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पढ
ु चा वळ या या िसग्नलचा लाइट
पुढचा पोिझशन लाइट

(4)

(3)

मागचा कॉि बनेशन लाइट
(1)

(2)
(3)

उदाहरण

(4)

(5)
77PH056

(1) काढा आिण क हर (2) काढा.

77PH051

उदाहरण

2) कपलर (3) िड कनेक्ट करा. सीिलंग रबर (4)
काढा.

उदाहरण

उदाहरण

यासाठी खास पद्धतींची गरज अस याने आ ही
िशफारस करतो, की हे ब ब बदल यासाठी तु ही
वाहन तुम या अिधकृत मा ती सुझुकी कमिशर्यल
वकर्शॉपम ये
यावे.

(6)

(5)

उदाहरण
1)

क्रूज

(1)
77PH055

(1) काढा आिण क हर (2) काढा.

(6)

(3) / (4) / (5)

(7)
76MH0A123

(6) काढणे
(7) बसवणे

77PH052

3) िरटे िनंग ि प्रंग

(5) पुढे दाबून सोडवा. नंतर
ब ब (6) बदला. नवीन ब ब बस यावर नेमकी
या या उलटी कृती करा.

2) वळ या या िसग्नलचा लाइट (3), टे ल/ब्रेक
लाइट (4) िकं वा िर हसर्चा
लाइट (5)
काढ यासाठी ब ब आत ढकलन
ू घ याळा या
उल या
िदशेने
िफरवा.
नवीन
ब ब
बसव यासाठी तो आत दाबून घ याळा या
िदशेने िफरवा.
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लायस स

वाहना या आतील लाइट

लेट लाइट
(1)

दाखव याप्रमाणे
एका मऊ कापडात लॅ ट लेड
क्रू
ड्राय हर
ध न ले स
काढा.
ब ब
बसव यासाठी तो फक्त आत दाबा.

(1)

वायपर ले स
उदाहरण

उदाहरण

उदाहरण

(2)
77PH066

1)

क्रूज

77PH057

उदाहरण

82DY06

वायपर ले स जर खरखरीत झाली िकं वा खराब
झाली, िकं वा काचेव न पाणी पस
ु ताना फराटे मारत
असली, तर ती बदला.

(3)

नवीन वायपर
वापरा:

(4)
(5)
77PH063

(4) काढणे
(5) बसवणे

2) लायस स लेट लाइट (3) काढ यासाठी आिण
बसव यासाठी फक्त ब ब बाहे र ओढा िकं वा
आत दाबा.

ले स बसव यासाठी खालील पद्धत

सच
ू ना

वायपर लेड बदलताना िखडकी या काचेवर चरा
उमटू नये िकं वा ती फुटू नये हणन
ित यावर
ू
वायपर आमर् आपटू दे ऊ नका.
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टीप:
वाहना या िविनदशनानस
ु ार काही ले स ही
येथे वणर्न केले या
ले सपेक्षा
वेगळी असू
शकतात. असे अस यास ती बदल यासाठी तम
ु या
अिधकृत मा ती सझ
ु क
ु ी कमिशर्यल वकर्शॉपचा
स ला घ्या.

काढणे

उदाहरण

उदाहरण

(2)

िवंडशी ड वायपसर्साठ

उदाहरण

(1)

उदाहरण

60A260

बसवणे

उदाहरण

(1)

(2)
70G119

1) वायपर आमर् िवंडशी डपासून दरू धरा.

टीप:
पढ
ु या दो ही वायपसर्चे आ सर् उचलताना आधी
ड्राय हर या
बाजू या वायपरचा आमर् उचला.
वायपसर्चे आ सर् खाली करताना आधी प्रवाशा या
बाजच
ू ा आमर् खाली करा. नाही तर दो ही वायपर
आ सर् एकमेकाम ये अडथळा आणू शकतीत.

(1)

(1)
54G130

2) लॉक (1) वायपर आमर् या (2) िदशेने दाबा
आिण दाखव यानुसार
वायपर आमर्पासून
वायपर फ्रेम काढा.
3) वायपर लेडचे लॉक या बाजूचे टोक उघडा आिण
दाखव यानस
लेड बाहे र काढा.
ु ार सरकवन
ू

54G132

(1) लॉक केलेले टोक
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(3)

लइ
ु ड (अस यास)
उदाहरण

¼v½
(3)

¼c½
(3)

68PH00754

(3) िरटे नर
4) जर नवीन लेडबरोबर दोन मेटल िरटे नसर् नसले,
तर ते जु या लेडव न काढून नवीन लेडसाठी
वापरा.

उदाहरण

िवंडशी ड वॉशर

उदाहरण

उदाहरण

(3)

60MH072

(अ) वर
(ब) खाली

टीप:
मेटल िरटे नसर् (3) बसवताना मेटल िरटे नसर्ची िदशा
वरील िचत्रांम ये दाखव यानस
ु ार अस याची खात्री
करा.
5) नवीन लेड बसवताना, काढ या या कृती या
उलट कृती करा. लॉक केलेले टोक वायपर
आमर् या िदशेने असू या.
सवर् हूक्सनी लेड यवि थत धरले अस याची
खात्री करा. लेडचे टोक जागेवर बसवा.
6) वायपर फ्रेम आमर्वर परत बसवा. लॉक िल हर
आमर्म ये
यवि थत बस याची खात्री करा.

77PM07027

टाकीम ये वॉशर लुइड अस याची
वतः पाहून
खात्री करा. आव यकता अस यास ते पु हा भरा.
उ तम दजार्चे,
आव यकतेनुसार पाणी घालून
सौ य केलेले वॉशर लुइड वापरा.

(3)
60MH071
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इशारा

िवंडशी ड
वॉशर या
टाकीम ये
रे िडएटर
अॅिटफ्रीझ
वाप
नका.
ते
िवंडशी डवर
फवार यास
यमानतेची मो या प्रमाणात हानी
होऊ शकते, तसेच तम
ु या वाहना या रं गाचीही
हानी होऊ शकते.

सच
ू ना

वॉशर टाकीम ये
लुइड नसताना वॉशर मोटर
चालव यास हानी होऊ शकते.
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टायर बदल याचे टूल

(1) जॅक

उदाहरण

(2) हील ब्रेस
(3) जॅ क हडल
(4) पॅनर
टायसर् बदल याची टू स ड्राय हर या
सीट या
मागे ठे वलेली असतात.
जॅ क काढ यासाठी
याचा शा ट घ याळा या
का या या उलट िदशेने िफरवा आिण जॅ क टोअरे ज
ब्रॅकेटमधून
ओढून बाहे र काढा. जॅ क परत
ठे व यासाठी तो टोअरे ज ब्रॅकेटम ये ठे वून, तो
यवि थत जागेवर बसेपयर्ंत शा ट घ याळा या
का या या िदशेने िफरवा.

(1)

जादा िदलेले टायर बेड या खाली ठे वलेले असते.
जादा िदलेले टायर काढ यासाठी

उदाहरण

(1)

(3)

77PH099

1) जादा िदले या टायर या हो डर हूकचा नट (1)

(2)

(4)
77PH202

िढला करा.
2) जादा िदले या टायरचा हो डर हूकमधून काढून
सावकाश खाली घ्या.
3) जादा िदले या टायर या म यभागीचा
क्रू
काढून टायर काढा.
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इशारा

टायर बदल याची टू स वाप न झा यावर ती
परत जागेवर घट्ट बस याची खात्री करा, नाही
तर एखादा अपघात झा यास
यां यामुळे
दख
ु ापत होऊ शकते.

जॅ िकंगबाबत सच
ू ना
उदाहरण

LyhOg gkohdMs gyok
tWdps g¡My myxMk

सावधानीचा इशारा

LyhOg MkohdMs gyok nksUgh jkWM ykWd djk

जॅ क फक्त चाके बदल यासाठी वापरा. जॅ क
वापर याचा प्रय न कर यापूवीर् या भागातील
जॅ िकं गबाबत या सच
ू ना वाचणे मह वाचे आहे .
77PH054

1) सपाट, कठीण जिमनीवर वाहन उभे करा.
2) पािकर्ंग ब्रेक घट्ट लावा आिण िश ट
(िर हसर् म ये आणा.

“R”

इशारा

• वाहन जॅ कवर घेताना िश ट “R” (िर हसर्
म ये आण याची खात्री करा.
• ट्रा सिमशन “N” ( युट्रल म ये असताना
कधीही वाहन जॅ कवर घेऊ नका, नाही तर
अि थर जॅ कमुळे अपघात होऊ शकतो.

उदाहरण

77PH802

उदाहरण

3) वाहन रहदारी या आसपास असेल तर हॅ झाडर्
वॉिनर्ंग लाइट ( लॅ शर) सु करा.
4) जे चाक वर उचलायचे आहे , या या ितरक्या
रे षेतील चाका या पुढे आिण मागे अडथळा लावा.
5) िचत्रात दाखव यानुसार जादा चाक हे जॅक
िनघा यास असावे हणून जे चाक वर उचलायचे
आहे , या या जवळ ठे वा.
54G253
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पुढचा जॅिकं ग पॉइंट

मागचा जॅिकं ग पॉइंट

6) जॅक उभा ठे वा आिण जॅक या डोक्यावरील ग्रू ह

उदाहरण

उदाहरण

वाहना
घट्ट
का या
7) टायर
िहसके
जा त

या बॉडी या खाल या जॅ िकं ग बारभोवती
बसेपयर्ंत
जॅ कचे हडल घ याळा या
या िदशेने िफरवा. िचत्रे पहा.
जिमनीव न उठे पयर्ंत
जॅक सावकाश,
न दे ता िफरवत रहा. वाहन गरजेपेक्षा
उचलू नका.

इशारा

• जॅकचा वापर फक्त सपाट, कठीण जिमनीवरच

77PH106

उदाहरण

चाके बदल यासाठी करा.
• वाहन कधीही उतारावर जॅ कवर घेऊ नका.
• जे चाक बदलायचे, या याजवळचा जॅिकं ग
पॉइंट (िचत्रात दाखवलेला) सोडून वाहना या
बाकी कोण याही जागेवर जॅ क लावन
ू वाहन वर
घेऊ नका.
• वाहन जॅ कवर उचलले असताना कधीही
वाहना या खाली जाऊ नका.
• वाहन जॅकवर उचलले असताना कधीही इंिजन
सु क नका आिण कधीही प्रवाशांना वाहनात
रहायला परवानगी दे ऊ नका.

77PH084

77PS052
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गॅरेज जॅक या सहा याने वाहन वर उचलणे
• खाली िदले या जागांपैकी एका जागेवर गॅरेज जॅक

गॅरेज जॅकसाठी मागचा जॅिकं ग पॉइंट (2)

उदाहरण

लावा.

• वर उचलले या वाहनाला नेहमी खाली िदले या
जागांवर जॅ क्स
असतात) आधार

ट सचा
या.

(बाजारात

जॅक टड िकं वा टू-कॉलम िल ट लाव याची
जागा (3)

उदाहरण

उपल ध

गॅरेज जॅकसाठी पुढचा जॅिकं ग पॉइंट (1)

उदाहरण

77PS055 (2)

सच
ू ना

• गॅरेज जॅक कधीही एक्झॉ ट

(2)
77PH101

पाईपला लावू
नका.
• जॅक टड िकं वा टू-कॉलम िल ट वाहना या
माग या
बाजू या
जागेवर
लावताना
आसपास या भागांना धक्का लागणार नाही
याची काळजी घ्या, जसे पािकर्ंग केबल िकं वा
युएल टकची लज.

टीप:
अिधक मािहतीसाठी कृपया एखा या अिधकृत मा ती
सझ
ु क
ु ी कमिशर्यल वकर्शॉपशी संपकर् साधा.

(1)
77PH060

8-4

77PH0-74E

संकटकालीन सेवा
चाके बदलणे
चाक बदल यासाठी खालील पद्धत

वापरा:

1) सवर् प्रवासी आिण माल वाहनामधन
बाहे र
ू
काढा.
2) वाहनामधून जॅ क, टू स आिण जादा िदलेले चाक
बाहे र काढा.
3) हील न स िढले करा, पण काढू नका.
4) वाहन जॅ कवर चढवा.
5) हील न स आिण चाक काढा.
चाकाव न आिण
6) नवीन चाक बसव यापूवीर्
हबव न काही िचखल िकं वा घाण असेल तर ते
व छ फडक्याने साफ करा. हब काळजीपूवक
र्
साफ करा; तो वाहन चालव यामुळे गरम झालेला
असू शकतो.
7) नवीन चाक बसवा आिण हील न स यांची
कोनचा आकार असलेली टोके चाकाकडे त ड क न
नट हाताने, चाक हबवर
बसवा. प्र येक
यवि थत बसेपयर्ंत घट्ट करा.

उदाहरण
िढला करा
घट्ट

करा

54G116

हील नट घट्ट कर यासाठी टॉकर्
100 एनएम (10.2 केजीएफ-एम, 73.8 एलबीएफएफटी)
8) जॅ क खाली करा आिण िचत्रात दाखव याप्रमाणे
एकमेकासमोरचे न स पकडीने पण
र् णे घट्ट
ू प
करा.

इशारा

खरे (जे युइन) हील न स वापरा आिण चाके
बद यानंतर शक्य िततक्या लवकर ते िवदिशत
केले या टॉकर्ला घट्ट करा. अयोग्य हील न स
िकं वा अयोग्य रीतीने घट्ट केलेले हील न स
पडून जाऊ शकतात व यामुळे अपघात होऊ
शकतो. तुम याकडे टॉकर् रच नस यास हील
न सचा टॉकर् एखा या अिधकृत मा ती सझ
ु क
ु ी
कमिशर्यल वकर्शॉपकडून तपासून घ्या.

जंप

टािटर्ं गबाबत सच
ू ना
इशारा

• बॅटरी गोठ यासारखी वाटत असेल तर वाहन
कधीही जंप
टाटर्
क
नका. अशा
पिरि थतीत जंप टाटर् कर याचा प्रय न
के यास बॅटयार्ंचा
फोट होऊ शकतो िकं वा
या फुटू शकतात.
• जंप लीड कनेक्श स करताना तुमचे हात आिण
जंप ली स हे पुली, बे स िकं वा फॅनपासून दरू
अस याची खात्री करा.
• बॅटयार्
वालाग्राही हायड्रोजन गॅस िनमार्ण
करतात. बॅटरीपासून वाला, आिण िठणग्या
दरू
ठे वा, नाही तर
फोट होऊ शकतो.
बॅटरी या आसपास काम करताना कधीही
धूम्रपान क नका.
• तु ही जंप
टािटर्ं गसाठी
वापरत असलेली
बॅटरी दस
ु यार् वाहनाम ये बसवलेली अस यास
दो ही वाहनांचा एकमेकांना पशर् होत नाही
याची खात्री करा.
• तुमची बॅटरी कोण याही
प ट कारणािशवाय
एकसारखी उतरत अस यास तुमचे वाहन
एखा या अिधकृत मा ती सुझुकी कमिशर्यल
वकर्शॉपकडून तपासून घ्या.
• तु हाला अपाय िकं वा तम
ु या वाहन िकं वा
बॅटरीला हानी होऊ नये हणून खालील जंप
टािटर्ं ग या
सूचनांचे काळजीपूवक
र्
आिण
क्रमवार पालन करा.
शंका असेल तर अहर्ताप्रा त
रोड सि हर्स
मागवा.
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सच
ू ना

उदाहरण

तम
ु चे वाहन ढकलन
ू िकं वा ओढून नेऊन सु क
नये. या वाहन सु
कर या या पद्धतीमुळे
कॅटॅ िलिटक क हटर् रचे कायमचे नुकसान होऊ
शकते. कमजोर बॅटरी िकं वा पण
ू र् उतरलेली बॅटरी
असलेले वाहन सु कर यासाठी जंप ली स वापरा.

तुमचे वाहन जंप
वापरा:

टाटर्

इशारा

जंप लीड कधीही िड चाजर् झाले या बॅटरी या
िनगेिट ह (-) टिमर्नलशी थेट जोडू नका, नाही
तर फोट होऊ शकतो.

करताना खाली पद्धत

1) वाहन जंप
टाटर्
कर यासाठी फक्त 12
हो टची बॅटरी वापरा. चांगली 12 हो टची
बॅटरी तुम या वाहनाजवळ ठे वा हणजे जंप
ली स दो ही बॅटयार्ंपयर्ंत
पोहोचतील दस
ु यार्
वाहनावर लावलेली बॅटरी वापरताना दो ही
वाहनांचा एकमेकांना
पशर्
होऊ दे ऊ नका.
दो ही वाहनांचे पािकर्ंग ब्रेक घट्ट लावा.
2) सुरिक्षतते या कारणासाठी आव यक असतील
या ऍक्सेसरीज सोडून (उदा., हे डलाइ स िकं वा
हॅझाडर् लाइ स) बाकी सवर् ऍक्सेसरीज बंद करा.

3. दस
ु यार् जंप लीडचे एक टोक बू टर बॅटरी या
(2) िनगेिट ह (-) टिमर्नलशी जोडा.
4. शेवटचे कनेक्शन
उतरलेली बॅटरी (1)
असले या वाहना या एखा या रं ग न
िदले या, जड धातू या भागाशी ( हणजे
डोअर लॅ च ट्रायकर (3)) जोडा.

(3)

4

4) तु ही वापरत असलेली बू टर बॅटरी दस
ु यार्
वाहनावर बसवलेली अस यास बू टर बॅटरी
असले या वाहनाचे इंिजन सु करा. इंिजन
म यम गतीने चालू या.
5) उतरलेली बॅटरी असले या वाहनाचे इंिजन सु
करा.
6) तु ही जंप ली स या क्रमाने जोडली होती,
या या बरोबर उलट क्रमाने ती काढून घ्या.

1
(1)

3

2
(2)
77PS056

3) खालीलप्रमाणे जंप

टाटर्

कनेक्श स जोडा:

1. पिह या जंप लीडचे एक टोक उतरले या
बॅटरी या (1) पॉिझिट ह (+) टिमर्नलशी
जोडा.
2. दस
ु रे टोक बू टर बॅटरी या (2) पॉिझिट ह
(+) टिमर्नलशी जोडा.
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टोइंग

तु हाला तुमचे वाहन ओढून ने याची
गरज
भास यास एखा या यावसाियक सेवेला कॉल करा.
तम
ु चा डीलर तु हाला वाहन ओढून ने या या
सिव तर सूचना दे ऊ शकेल.

सच
ू ना

तम
ु चे वाहन ओढून नेले जाताना याचे नक
ु सान
टाळ यासाठी
योग्य
ते
सािह य
आिण
कायर्पद्धती
वापर या पािहजेत.

2- हील ड्राइ ह (2ड

यूडी ) मॅ युअल ट्रा सिमशन

मानवी पद्धतीने
ट्रा सिमशन
असलेली वाहने
खालीलपैकी कोण याही एका पद्धतीने ओढून नेली
जाऊ शकतात.

सच
ू ना

टीअिरंग कॉलम हा वाहन ओढून नेले जात
असताना पुढ या चाकांमधून बसणारे धक्के सहन
कर याइतका
मजबूत नसतो. वाहन ओढून
ने यापव
ू ीर् नेहमी टीअिरंग हील अनलॉक क न
ठे वा.

टाटर् न चाल यास
1) बॅटरीची ि थती कशी आहे हे पाह यासाठी
हे डलाइ स सु क न इिग्नशन ि वच िफरवून
“START” ि थतीवर आण याचा प्रय न
करा.
जर हे डलाइ स अंधुक िकं वा पूणप
र् णे बंद झाले,
तर याचा अथर्, एक तर बॅटरी उतरली आहे िकं वा
कॉटॅं क्टम ये
दोष आहे .
बॅटरी टिमर्नल
आव यक
यानुसार बॅटरी चाजर् करा िकं वा
बॅटरी टिमर्नल कॉटॅं क्ट द ु त करा.
2) जर हे डलाईट झगझगीतच रािहले तर युजेस
तपासा. टाटर् र नाद ु त हो याचे कारण प ट
नसेल तर काही तरी मोठी इलेिक्ट्रकल सम या
असू शकते. तुमचे वाहन तुम या अिधकृत मा ती
सुझुकी कमिशर्यल वकर्शॉपकडून तपासून घ्या.

1) पुढ या बाजूने, पुढील चाके उचललेली व मागची
चाके जिमनीवर असले या ि थतीत. वाहन
ओढ यापूवीर्
खात्री
करा की ट्रा सिमशन
युट्रलम ये आहे आिण पािकर्ंग ब्रेक सोडलेला
आहे .
2) माग या बाजूने, मागील चाके उचललेली व पुढची
चाके जिमनीवर असले या ि थतीत, मात्र
टीअिरंग हील आिण ड्राइ हट्रे न
काम क
शकत अस यास. वाहन ओढ यापूवीर्
खात्री
करा की टीअिरंग हील अनलॉक केलेले आहे
(इिग्नशन चावी “ACC” ि थतीम ये असली
पािहजे), आिण टीअिरंग हील हे वाहन ओढून
ने या या सेवेसाठी तयार केले या क्लॅ ि पंग
िड हाइसने एका जागी घट्ट ठे वले आहे .
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इंिजन

लड झा यास

इंिजनम ये इंधन जा त प्रमाणात येऊन ते लड
झाले अस यास ते सु हो यास त्रास दे ऊ शकते.
असे झा यास ऍिक्सलरे टरचे पेडल पूणप
र् णे खाली
दाबा आिण इंिजन क्रक करताना ते तसेच खाली
दाबन
ू ठे वा.
• टाटर् र मोटर 30 सेकंदापेक्षा जा त वेळ चालवू
नका.

इंिजन फार गरम झा यास
वाहन प्रितकूल पिरि थतीत चालव यास इंिजन
ता परु ते जा त गरम होऊ शकते. जर वाहन
चालवताना इंिजन कूलंटचे तापमान वाढ याचे
सांगणारा लाइट सु झाला, तर:
1) वाहन सुरिक्षत जागी नेऊन उभे करा.
2) इंिजन कूलंटचे तापमान वाढ याचे सांगणारा
लाइट बंद होईपयर्ंत
इंिजन काही िमिनटे
नेहमी या आयडिलंग या वेगावर चालू राहू या.

इशारा

वाफ बाहे र पडताना िदसली िकं वा ितचा आवाज
ऐकू आला, तर वाहन सुरिक्षत जागी नेऊन उभे
करा आिण विरत इंिजन बंद क न ते थंड होऊ
या. वाफ असताना इंिजन कंपाटर् मट उघडू नका.
वाफ बाहे र पडताना िदसेनाशी झाली िकं वा ितचा
आवाज ऐकू येईनासा झा यावर, इंिजन कंपाटर् मट
उघडून कूलंट अजूनही उकळत आहे का, हे पहा. ते
उकळत अस यास ते उकळणे बंद होईपयर्ंत
तु ही थांबा.
इंिजन कूलंटचे तापमान वाढ याचे सांगणारा लाइट
बंद झाला नाही, तर:
1) इंिजन बंद करा आिण वॉटर पंपचा बे ट आिण
पुलींचे नुकसान झाले नाही ना, िकं वा ते जागेव न
घसरले नाहीत ना, हे तपासा. असे काही झाले
अस यास ते द ु त करा.

2) कूलंट या टाकीतील कूलंटची पातळी तपासा. ती
जर “कमी ” रे षेपेक्षा खाली अस याचे िदसले,
तर रे िडएटर, वॉटर पंप आिण रे िडएटर आिण
हीटरचे होजेस गळत आहे त का, हे पहा. अशा
काही गळ या िदस या की यामुळे इंिजन गरम
झालेले असू शकते, तर या सम या सोडवेपयर्ंत
इंिजन चालवू नका.
3) कोठे ही गळती िदसली नाही, तर टाकीम ये
काळजीपूवक
र्
कूलंट घाला, मग आव यक
अस यास रे िडएटरम ये घाला (“तपासणी आिण
दे खभाल” भागातील “इंिजन कूलंट” पहा).

टीप:
तम
ु चे इंिजन फार गरम होत असेल आिण काय करावे
हे तु हाला समजत नसेल, तर तम
ु या अिधकृत
मा ती सझ
ु क
ु ी कमिशर्यल वकर्शॉपशी संपकर् साधा.

उदाहरण

65D350d
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इशारा

• पा याचे तापमान उ च असताना रे िडएटर कॅप

काढणे (िकं वा िडझेल इंिजनसाठी डीगॅिसंग टक
कॅप) धोक्याचे असते, कारण उकळते लुइड
आिण वाफ आतन
ू दाबाखाली जोराने बाहे र पडू
शकतात. कूलंटचे तापमान कमी झा यानंतरच
कॅप उघडावी.
• वैयिक्तक दख
ु ापत टाळ यासाठी हात, टू स
आिण कपडे इंिजन कूिलंग फॅनपासून दरू ठे वा.
हे इलेिक्ट्रक पंखे अचानक कधीही आपोआप
सु होऊ शकतात.

वाहना या खाल या बाजन
ू े
लाग यामळ
ु े होणारा त्रास
तम
ु या वाहनाची अंडरबॉडी जर जिमनीवर घासली
िकं वा धडकली, तर तुमचे वाहन एखा या अिधकृत
मा ती सुझुकी कमिशर्यल वकर्शॉपकडून तपासून
घ्या. नाही तर टीअिरंग, स पे शन, ड्राइ हलाइन ,
आिण ब्रेक्स
इ.
या हानीमुळे तु ही वाहन
सरु िक्षतपणे चालवू शकणार नाही.

वॉिनर्ंग ट्रगल
उदाहरण

MHO-07-001

तम
ु चे वाहन नाद ु त झा यास िकं वा संकटकाळी
थांब या या
प्रिक्रयेम ये
जे हा तम
ु चे वाहन
रहदारीला धोकादायक ठ शकते, ते हा तुम या
वाहनासोबत िदलेला वॉिनर्ंग
ट्रगल
र यावर,
कोणतेही अडथळे नसतील अशा रीतीने, वाहना या
माग या बाजूला सुमारे 50-100 मी अंतरावर ठे वा,
जेणेक न मागन
येणायार्
रहदारीला पव
र् च
ू
ू स
ू ना
िमळे ल. ट्रगलची प्रकाश परावितर्त करणारी बाजू
येणायार् रहदारी या बाजूला असली पािहजे. वॉिनर्ंग
ट्रगल ठे व यासाठी वाहनातन
ू उतर यापव
ू ीर् कृपया
हॅ झाडर् वॉिनर्ंग लाइ स चालू करा.
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आग िवझव याचे यंत्र (अस यास)

उदाहरण

उदाहरण

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

आग िवझव या या यंत्राचा
सील
से टी नॉझल
िल हर
नॉझल

िसिलंडर

आग िवझव याचे यंत्र काढणे आिण परत
जागेवर बसवणे
आग िवझव याचे यंत्र काढ यासाठी

उदाहरण

MHO-07-014-1

• बाण 1 ने दाखव यानस
ट्रगल
ु ार वॉिनर्ंग
या या क हरमधून काळजीपूवक
र्
काढा.

• बाणाने दाखव यानुसार दो ही िर लेक्टर आ सर्

उघडा आिण उज या आमर्वरील
िपनने ते
एकमेकाशी लॉक करा. बॉटम टड बाण 3 ने
दाखव यानुसार घ याळा या उलट िदशेने उघडा.
वॉिनर्ंग
ट्रगल
वाहना या माग या बाजूला
एखा या सपाट जागी ठे वा.
• ट्रगल परत क हरम ये ठे व यासाठी बरोबर उलट
कृती करा.

उदाहरण

77PM08009

आग िवझव याचे यंत्र सी स या मागे ठे वलेले
असते (ड्राय हर सीट आिण प्रवा या या सीट या
म ये).

उदाहरण

(2)

(4)
(2)

ykWd
çdk'k ijkofrZr
dj.kkjs i`"BHkkx

(1)

(3)

77PM08004

आग िवझव या या यंत्राची िल हर (1) िकं िचत वर
उचला आिण आग िवझव याचे यंत्र
िचत्रात
दाखवले या िदशेला ओढा, हणजे ते क्लॅ पमधून
(2) सट
ु े ल.

(5)
(1)
77PM08003

MHO-07-014

8-10

77PH0-74E

संकटकालीन सेवा
आग िवझव याचे यंत्र परत जागेवर
बसव यासाठी

वापर याची पद्धत

उदाहरण

उदाहरण

(2)

(1)

उदाहरण

77PM08008
77PM08006

(3)

(1)

(2)
77PM08005

आग िवझव या या यंत्राची बॉडी (1) क्लॅ पम ये
(3) सरकवा आिण नॉझल (2) काळजीपूवक
र्
क्लॅ पवर खाली ठे वा.

टीप:
आग िवझव या या
यंत्राची नॉझल क्लॅ पवर
यवि थत बसली अस याची खात्री करा.

1) आग िवझव याचे यंत्र (1) उभे धरा.
2) से टी िपन (3) िफरवून सील (2) तोडा.

उदाहरण

(4)

(3)
(5)

5) आगी या
वाला िवझेपयर्ंत
टोका या िदशेने लोटत रहा.

आगीला दरू या

टीप:
आग िवझव याचे यंत्र हे फक्त बाहे रील कारणामळ
ु े
वाहनात लागले या छो या आगींसाठी वापरायचे आहे .

हे करा आिण हे क नका

उदाहरण
(3)

(2)

(3)

77PM08007

3) से टी िपन (3) ओढा
4) िल हर दाबा (4) आिण नॉझलमधून येणारा फवारा
(5) आगी या तुम यापासून जवळ या टोकावर,
वेगाने इकडून ितकडे आड या िदशेने हलवत
मारा.

(1)
77PM08001
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हे करा
1) प्रेशर गेज ठरािवक काळानंतर तपासून पहा.
अिधकतम चािजर्ंग
प्रेशर
15िकग्रॅफू /समी2
(िहर या झोन (2) म ये ) इतके आहे .
2) प्रेशर कमी झा यानंतर इंिडकेटरची सईु (1) लाल
भागाकडे (3) जाईल. आग िवझव या या
यंत्रावर
िदले या
मािहतीनुसार
आग
िवझव या या यंत्रा या
िनमार् याशी
विरत
संपकर् साधा.
3) आग िवझव या या यंत्राचे सि हर्िसंग फक्त
िनमार् या या सि हर्स सटरमधूनच क न घ्या.
सवार्त जवळचे सि हर्स
सटर शोध यासाठी
आग िवझव या या यंत्रावर िदलेली मािहती
पहा.
4) आग िवझव याचे
यंत्र कायम वाहनातील
या या ठरले या जागी असेल याची खात्री
करा.
5) आग िवझव याचे यंत्र वापर यानंतर विरत
पु हा भ न घ्या.
हे क नका

1) आग िवझव याचे यंत्र साफ कर यासाठी पाणी
वाप नका. (धूळ पुस यासाठी साफ फडके
वापरा)
2) वापरले या िकं वा िड चाजर्
झाले या आग
िवझव या या यंत्रावर अवलंबून राहू नका.

टीप:
• आग
िवझव याचे
यंत्र प्र येक
वेळी
वापर यानंतर विरत पु हा भ न घेणे आव यक
आहे .
• आग िवझव याचे यंत्र जरी वापरले नाही, तरी ते
दर 3 वषार्ंनी पु हा भ न घेणे आव यक आहे .
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करोजन होऊ नये

हणून

तुम या वाहनाचे करोजनपासून (क्षारज य झीज)
रक्षण कर यासाठी याची उ म काळजी घेणे मह वाचे
आहे . करोजनला प्रितबंध कर यासाठी तुम या
वाहनाची कशी िनगा ठे वावी, यासाठी खाली सूचना
िद या आहे त. कृपया या सच
र् वाचन
ू ना काळजीपव
ू क
ू
यांचे पालन करा.

करोजनबाबत मह वाची मािहती
करोजन हो याची नेहमीची कारणे

1) वाहना या बॉडी या खाल या बाजूला िकं वा िजथे
सहज हात पोचू शकत नाही अशा जागी
र यावरील क्षार, धूळ, ओलावा िकं वा रसायने
जमा होणे.
2) िकरकोळ अपघात िकं वा छोटे दगड आिण खडी
घास यामुळे ट्रीटमट िदले या िकं वा रं गवले या
भागांवर चरे उमटणे, पोपडे जाणे िकं वा इतर
नुकसान.

करोजन वाढवणायार् पयार्वरणीय पिरि थत
1) र यावरील क्षार, धूळ िनयंत्रक रसायने, समुद्र,
हवा यांचे िकं वा औ योिगक प्रदष
ू ण या सवर् गो टी
करोजनचा वेग वाढवतात.
2) हवेत भरपूर आद्रर् ता असेल ते हा, िवशेषतः
तापमान जेमतेम गोठणिबंद ू या वर असते, ते हा
करोजनचा वेग वाढतो.
3) वाहना या काही भागांम ये जर बराच काळ
ओलावा असेल, तर, जरी वाहनाचे बाकीचे भाग
कोरडे असले तरी करोजन वाढू शकते.
4) वाहना या या भागांम ये हवा पोचून ते लवकर
कोरडे होत नाहीत, अशा भागांम ये उ च
तापमाना या पिरि थतीत करोजनचा वेग वाढतो

या मािहतीमुळे लक्षात येते, की तुमचे वाहन (िवशेषतः
बॉडी या खालची बाजू) जा तीत जा त साफ आिण
कोरडे ठे वणे कशासाठी गरजेचे आहे . तसेच रं ग िकं वा
रक्षक कोिटंग्जना झालेले नुकसान लवकरात लवकर
द ु त क न घेणे िततकेच मह वाचे आहे .

करोजनला प्रितबंध

तुमचे वाहन िनयिमतपणे धुवा
तुम या वाहनाचा िफ याचा सव म मागर् हणजे ते
िनयिमतपणे धुवून साफ ठे वणे, जेणेक न करोजन
रोख यास मदत होईल.
तुमचे वाहन िहवा याम ये िकमान एकदा आिण
िहवा यानंतर िकमान एकदा धव
ु ा. तुमचे वाहन,
िवशेषतः या या बॉडीखालचा भाग शक्य िततका
साफ आिण कोरडा ठे वा.
तु ही जर वरचेवर क्षारयुक्त र यांव न वाहन नेत
असाल, तर तुमचे वाहन िहवा यात िकमान दर
मिह यात एकदा धुतले पािहजे. तु ही समुद्राजवळ
राहत अस यास संपूणर् वषर्भर तुमचे वाहन िकमान
दर मिह यात एकदा धुतले पािहजे.
धु याबाबत या सूचनांसाठी “वाहनाची सफाई” भाग
पहा.

बाहे न आले या/पडले या गो टी काढून टाकणे
तुमचे वाहन जर बाहे र उघ यावर रािहले तर क्षार,
र यावरील ऑईल िकं वा डांबर, झाडां या साली िकं वा
पाने, प यांची िव ठा आिण औ योिगक उ सजर्ने
यासारख्या बाहे न आले या/पडले या गो टी तुम या
वाहना या िफिनशची हानी क शकतात. या
प्रकार या व तू विरत काढून टाका. या धुवून जात
नस या तर एका वेग या प्रकार या क्लीनर पदाथार्ची
गरज असू शकते. तु ही वापरत असलेला कोणताही
क्लीनर हा रं ग िदले या प ृ ठभागांसाठी हानीकारक
नाही आिण खास तु हाला ह या याच कारणासाठी

आहे , याची खात्री करा. हे खास क्लीनसर् वापरताना
उ पादका या सूचनांचे पालन करा.

िफिनशची हानी द ु त करा
तुमचे वाहन काळजीपव
र् तपासन
ू क
ू रं गवले या
प ृ ठभागांची हानी झाली आहे का ते पहा. कुठे ही पोपडे
िनघालेले िकं वा चरे िदसले, तर यांचा टच अप
विरत क न घ्या हणजे करोजनला सु वात होणार
नाही. पोपडे िकं वा चरे खाल या धातूपयर्ंत गेले असले
तर ही द ु ती एखा या अहर्ताप्रा त बॉडी शॉपकडून
करवून घ्या.
प्रवाशा या आिण सामाना या जागा साफ ठे वा
ओलावा, घाण िकं वा िचखल लोअर मॅ स या खाली
जमून करोजन होऊ शकते. मॅ सखालचे भाग साफ
आिण कोरडे अस या या खात्रीसाठी मॅ स उचलून
पहा. जर वाहन डांबरी र ते सोडून इतर भागांम ये
िकं वा ओ या हवेत वापरले जात असले तर या
तपास या अिधक वारं वार करणे गरजेचे आहे .
काही प्रकारचे माल, जसे रसायने, खते, क्लीनसर्,
क्षार, मीठ इ. मुळातच अ यंत करोजन-कारक
असतात. अशा उ पादनांची सीलबंद कंटे नसर्म येच
वाहतुक करावी. कुठे गळती झा यास तो भाग विरत
साफ क न कोरडा करावा.
तुमचे वाहन कोर या, हवेशीर िठकाणी ठे वा
तुमचे वाहन ओलसर, हवा खेळती नसले या जागी
उभे क नका. तु ही जर तुमचे वाहन गॅरेजम ये धूत
असाल िकं वा ते ओले असताना चालवत असाल, तर
तुमचे गॅरेज ओलसर असू शकते. गॅरेजमधील भरपूर
आद्रर् तेमुळे करोजन सु होऊ शकते िकं वा याचा वेग
वाढू शकतो. ओले वाहन ठे वले या गॅरेजम ये जरी
हीटर असला, तरी जर तेथे खेळती हवा नसेल तर
वाहनाचे करोजन होऊ शकते.
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कॅटॅ िलिटक क हटर् र, एक्झॉ ट पाई स इ. सारख्या
एक्झॉ ट िसि टम या भागांवर िकं वा आजूबाजूला
अितिरक्त अंडरकोिटंग िकं वा गंज प्रितबंधक
कोिटंग क नका. अंडरकोिटंगचा पदाथर् जर फार
तापला तर आग लागू शकते.

हे ईकल व ता

पाची काळजी घेणे

आतील व छता

उदाहरण

िवनील अपहो

ट्री (फ्रंट पॅसजर सीट वगळता)

फॅिब्रक अपहो

ट्री (फ्रंट पॅसजर सीट वगळता)

कोमट पा यात िमसळून साबण िकं वा सौ य
िडटजर्ंटचे द्रावण तयार करा. हॉनीिलनवर द्रावणास पंज
िकं वा मऊ कापडाने लावा आिण घाण सोडिव यासाठी
काही िमिनटे िभजवा. घाण आिण साबण सो यूशन
काढ यासाठी व छ, ओलसर कप याने प ृ ठभाग
घासणे. अ याप काही घाण प ृ ठभागावर रािह यास, ही
प्रिक्रया पु हा करा.

77PM09001

इशारा

हे ईकल या आतील बाजूस िकं वा बाहे रील भाग साफ
करताना, रोगण पातळ, पेट्रोल, बिझन िकं वा लीच
िकं वा मजबूत घरगुती िडटजर्ं स सारख्या
साफसफाईची सामग्री हणून कधीही वलनशील
सॉ ह स वाप नका. सािह य वैयिक्तक इजा िकं वा
हे ईकल नुकसान होऊ शकते.

वैक्यूम क्लीनरने सैल घाण काढा. सौ य साबणाचे
द्रावण वाप न, व छ ओलसर कापडाने डाग असले या
िठकाणी चोळा. साबण काढ यासाठी, पा याने ओले
केले या कप याने पु हा या भागात घासून घ्या. डाग
िमळे पयर्ंत याची पुनराव ृ ी करा िकं वा कठोर डागांसाठी
यावसाियक फॅिब्रक क्लीनर वापरा. आपण फॅिब्रक
क्लीनर वापरत अस यास काळजीपूवक
र् िनमार् या या
सूचना आिण सावधिगरी बाळगा.

फॅिब्रक कापड / िवनील (समोर या प्रवासी
सीटसाठी)

साफसफाईसाठी द्रव वाप नका कारण यामुळे
फॅिब्रकम ये प्रवेश होईल आिण सीट से सर खराब होईल.
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lko/kkuhpk
• समोर या प्रवाशा या सीट वर द्रव िकं वा अधर्-घन

गळवू नका. जर आपण यास पढ
ु या प्रवाशा या
सीट वर िशंपडले तर लगेच ते मऊ कापडाने कोरडे
पुसून टाका. से सर सह द्रव संपकर् के यास सीट
बे ट िरमाइंडर से सर या कायार्वर पिरणाम होऊ
शकतो.
• प्रवाशा या सीटवर कोणतीही ती ण िकं वा जड
व तू ठे वू नका जी सीट या कापडात जाऊ
शकतेआिण से सर खराब होऊ शकते.

सीट बे

स

सौ य साबण आिण पा याने सीट बे स (seat belts)
व छ करा. बे सवर (belts) लीच िकं वा डाय वाप
नका. ते बे टस ् (belts) मधील फॅिब्रक कमकुवत क
शकतात.

िवनाइल लोर मॅ स

सामा य धूळ पाणी िकं वा सौ य साबणाने
िवनाइलवाप न काढली जाऊ शकते. धूळ सैल
कर यासाठी ब्रश वापरा. धूळ सैल झा यावर मॅ स
पा याने चांगले धुवा आिण या सावलीत वाळवा.

काप स

घाण आिण माती शक्य तेवढी हॅक्यूम क्लीनरने
साफ करा. सौ य साबणाचे पाणी घेऊन डाग पडलेले
भाग व छ ओ या फडक्याने घासा. साबण
घालव यासाठी याच भागांवर पु हा एकदा ओ या
फडक्याने घासा. डाग जाईपयर्ंत हीच कृती करा, िकं वा
अिधक िचकट डागांसाठी बाजारात िमळणारा कापट
क्लीनर वापरा. कापट क्लीनर वापरत अस यास
उ पादका या सूचना आिण खबरदायार् काळजीपूवक
र्
वाचून यांचे पालन करा.

इ

बाहे रील भाग साफ करणे

सच
ू ना

तम
ु चे वाहन साफ आिण धळ
ु ीपासून मक्
ु त ठे वणे
मह वाचे आहे . वाहन साफ न ठे व यास रं ग उडून
जाऊ शकतो िकं वा बॉडी या िविवध भागांचे
करोजन होऊ शकते.

धुणे

उदाहरण

मट

सुटी धळ
हॅक्यूम क्लीनरने साफ करा. व छ
ू
ओ या, घ ट िपळले या कप याने हळुवारपणे घाण
पुसून काढा. घाण जाईपयर्ंत हीच कृती करा.

सच
ू ना

82DY09

ि वचेससारख्या इलेिक्ट्रकल व तू पुस यासाठी
िसिलकॉनयुक्त रासायिनक उ पादने वाप नका.
यामुळे अशा भागांची हानी होईल.
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• इंिजन सु
असताना तुमचे वाहन धु याचा
आिण याला वॅक्स लाव याचा कधीही प्रय न
क नका.
• बॉडी या खालचा भाग आिण फडर साफ
करताना, ितथे टोके िकं वा धार असलेले भाग
अस यामुळे
तुमचे
हात
आिण
बाहूंचे
काप यापासून
रक्षण
कर यासाठी
तु ही
ग्लो हज आिण लांब बा यांचे शटर् घातले
पािहजेत.
• वाहन धुत यानंतर ते चालव यापूवीर् ब्रेसची
चाचणी घेऊन ते यवि थत लागत अस याची
खात्री करा.
वाहन धुताना ते अशा जागी उभे करा की जेथे
या यावर थेट सूयप्र
र् काश पडणार नाही, आिण
खालील सूचनांचे पालन करा:
1) िचखल आिण इतर िचकटले या गो टी धव
ु ून
काढ यासाठी वाहनाची खालची बाजू आिण हील
हाउिसंग्ज दाबाखालील पा याने धव
ु न
ू काढा.
भरपूर पाणी वापरा.

सच
ू ना

वाहन धत
ु ाना:
• लाि टक या भागांवर 80°से (176°फॅ) हून
जा त तापमानाचे पाणी िकं वा वाफ मार याचे
टाळा.
• इंिजन या भागांची हानी टाळ यासाठी इंिजन
कंपाटर् मटम ये दाबाखालील पाणी वाप नका.
2) घाण सुटी कर यासाठी बॉडी घासा. बॉडी या
बाहे र या भागांव न घाण िकं वा िचखल वाह या
पा याने धव
ु ून टाका. एखादा मऊ पंज िकं वा ब्रश

वापर यास हरकत नाही. रं ग िकं वा लाि टकवर
चरे उमटवू शकतील अशा कठीण व तू वाप
नका. लक्षात ठे वा, की अनेकदा हे डलाइटची क हर
िकं वा ले सेस लाि टकची असतात.

सच
ू ना

रं ग िकं वा
लाि टक या प ृ ठभागाची खराबी
टाळ यासाठी भरपूर पाणी न वापरता धळ
ू नुसती
पुसू नका. वरील प धतीचे अव य अनुकरण करा.
3) संपूणर् बाहे रचा भाग पंज िकं वा मऊ फडक्याने,
सौ य िडटजर्ंट िकं वा कार वॉश सोप या सहा याने
धुवा. पंज िकं वा मऊ फडके वरचेवर साबणा या
पा यात बुडवा.

पाची काळजी घेणे

सच
ू ना

तु ही ऑटोमॅिटक कार वॉश वापरत अस यास
तुम या वाहना या बॉडी या
पॉयलसर्सारख्या
भागांचे नुकसान होत नस याची खात्री करा. शंका
अस यास कार वॉश चालकाचा स ला घ्या.

वॅिक्संग
उदाहरण

सच
ू ना

बाजारात िमळणारा कार वॉश सोप वापरताना
उ पादकाने सांिगतले या खबरदायार् पाळा. कधीही
घरगत
ु ी वापराचे ती िडटजर्ंट िकं वा साबण वाप
नका.
र् णे धुवून काढ यानंतर
4) धूळ आिण घाण पूणप
वाह या पा याने िडटजर्ंट धव
ु न
ू टाका.
5) वाहनाची बॉडी धत
ु यानंतर ओ या फडक्याने ती
पुसा आिण सावलीत वाळवा.
6) रं गवले या प ृ ठभागांचे नुकसान झाले आहे का, हे
काळजीपूवe
र् क तपासा. नुकसान झाले अस यास
खालील प धतीने या नुकसानाचा टच अप करा:
1. नुकसान झाले या सवर् जागा साफ क न
कोर या करा.
2. रं ग ढवळून सारखा करा आिण छोटा ब्रश
वाप न या जागांचा हलकेच टच अप करा.
3. रं ग पूणप
र् णे वाळू या.

77PM09002

वाहन धुत यानंतर रं गाचे अिधक रक्षण क न स दयर्
वाढव यासाठी वॅिक्संग आिण पॉिलिशंग करावे अशी
िशफारस कर यात येते.

• फक्त चांग या दजार्चे वॅक्स आिण पॉिलश वापरा.
• वॅक्स आिण पॉिलश वापरताना उ पादकाने िदले या
खबरदायार्ंचे पालन करा.
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सवर्साधारण मािहती

सवर्साधारण मािहती
वाहनाची ओळख ....................................................................... 10-1
फा टै ग (अस यास) ................................................................. 10-1
सीएनजी िकट नंबर आयडिटिफकेशन (अस यास) ....................... 10-2
हाय िसक्यिु रटी रिज ट्रे शन
लेट (एचएसआरपी)
(लागू अस यास) ..................................................................... 10-3
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सवर्साधारण मािहती

वाहनाची ओळख

इंिजनचा क्रमांक

उदाहरण

चासी क्रमांक

उदाहरण

फा टै ग (अस यास)

र ते वाहतुक आिण महामागर्
मंत्रालयानुसार
फा टै ग (1) हा इलेक्ट्रॉिनक
टोल संकलनासाठी
िकं वा भारत सरकार िनि चत करे ल या अ य
कोण याही
उ ेशासाठी,
प्र येक
वाहनासाठी
बंधनकारक आहे .
फा टै ग टॅ गचे नुकसान झा यास िकं वा फ्रंट
िवंड क्रीन बदल यास कृपया तुम या जवळ या
अिधकृत मा ती सुझुकी कमिशर्यल
वकर्शॉपशी
संपकर् साधा.

उदाहरण

(1)

54G082
77PH059

वाहनाची न दणी कर यासाठी चासी आिण/िकं वा
इंिजनचे अनुक्रमांक
वापरले जातात. तसेच ते
तुम या
डीलरला,
ऑडर्र
कर यास
िकं वा
सि हर्सबाबत
खास
मािहती
दे यास
मदत
कर यासाठीही वापरले जातात. तु हाला जे हा कधी
तुम या
अिधकृत मा ती सुझुकी कमिशर्यल
स ला घे याची वेळ येईल, ते हा
वकर्शॉपचा
तुम या वाहनाची ओळख सांग यासाठी हा क्रमांक
सांग याचे लक्षात
ठे वा. हा क्रमांक वाचायला
कठीण आहे असे वाटले, तर तो तु हाला
आयडिटिफकेशन लेटवरही िमळे ल.

इंिजन क्रमांक हा िचत्रात दाखव यानुसार िसिलंडर
लॉकवर टॅ प केलेला असतो.

66MM01001
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सवर्साधारण मािहती
वाहना या आतील बाजन
ू े पािहले असता

वाहना या बाहे रील बाजन
ू े पािहले असता

उदाहरण

उदाहरण

सीएनजी िकट नंबर
आयडिटिफकेशन (अस यास)
उदाहरण

Easy to Cruise

!

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

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

4

64MM01002

64MM01002

टीप:
हे दाखवलेले िचत्र फक्त क पना ये यासाठी आहे .
वाहनावर प्र यक्षात
असले या उपकरणाची आतील
रचना वेगळी असू शकते.

टीप:
हे दाखवलेले िचत्र फक्त क पना ये यासाठी आहे .
वाहनावर प्र यक्षात
असले या उपकरणाची आतील
रचना वेगळी असू शकते.
टीप:
• िवंड क्रीनव न
हा टॅ ग काढ याचा प्रय न
के यास टॅ गचे कायमचे नक
ु सान होईल.
• जेथे टॅ ग आहे या िवंड क्रीन या
भागा या
सफाईसाठी रासायिनक क्लीनसर् वापर यास टॅ गचे
नक
ु सान होऊ शकेल.
• टॅ गवर कोणतीही धारदार िकं वा अणकुचीदार व तू
वापर यास टॅ गचे नक
ु सान होऊ शकेल.

77PM10002

सीएनजी िसिलंडर आयडिटिफकेशन नंबर आिण
सीएनजी
िकट
बसव याचा
िदनांक
येथे
दाखव यानुसार काग
बॉडी या उज या बाजूला
असतात.
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सवर्साधारण मािहती
हाय िसक्युिरटी रिज ट्रे शन
लेट
(एचएसआरपी) (लागू अस यास)
िमिन ट्री ऑफ रोड ट्रा पोटर्
ॲड हायवेज या
अनस
नवीन वाहनाला एचएसआरपी
ु ार प्र येक
असली पािहजे.
एचएसआरपी म ये या गो टी समािव ट असतात;
• पुढची आिण मागची एचएसआरपी, जी नंबर
लेट या
भागावर प्र येकी
2
नॅप -लॉक्स
वाप न बसवली जाईल.
• ितसरी लायस स लेट पुढ या िवंडशी ड .

ितसरी लायस स

लेट

उदाहरण

ितसरी लायस स

लेट – वाहना या बाहे न

पािहली असता जशी िदसेल तशी

उदाहरण

ितसरी लायस स

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

F : XXXXXXXX

-

R : XXXXXXXX

((d))

64MM01008

नाव

(b) वाहनाचा रिज ट्रे शन नंबर
(c) यिु नक लेझर नंबर – पढ
ु ची लेट
(d) युिनक लेझर नंबर – मागची लेट
(e) 1 या रिज ट्रे शनची तारीख (िदिद-ममवववव फॉमॅट
र् म ये )

ितसरी लायस स

लेट

कृपया

प्रमािणत

लेट – वाहना या आतील

बाजन
ू े पािहली असता जशी िदसेल तशी

(a) एचएसआरपी प्रदान करणायार् अिधकायार्ंचे

¼1½

व तू वापर यास लेबलचे नक
ु सान होऊ शकते.

• ितसरी लायस स लेट बदलन
ू दस
ु री लाव या या
प्रसंगी
हवा अस यास
अिधकायार्ंशी संपकर् साधा.

(a)

(1)

64MM01005

• लेबलवर कोणतीही धारदार िकं वा अणकुचीदार

टीप:
दाखवलेले िचत्र फक्त उदाहरणादाखल िदले आहे .
वाहनावर प्र यक्ष
बसवले या लेबलचे इंटनर्ल
ट्रक्चर वेगळे असू शकते.

उदाहरण

Notice

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

टीप:
दाखवलेले िचत्र

फक्त उदाहरणादाखल िदले आहे .

टीप:
ितसयार् लायस स लेटचा रं ग (मागील बाज)ू हा
िमिन ट्री ऑफ रोड ट्रा पोटर्
ॲड हायवेज यांनी
िनि चत केले या एचएसआरपी िनयमानस
ु ार आहे .

टीप

• िवंड क्रीनव न

ितसरी
लायस स
लेट
काढ याचा कोणताही प्रय न के यास लेबलचे
कायम व पी नक
ु सान होईल.
• िवंड क्रीनवर जेथे लेबल लावले असेल या
भागावर रासायिनक क्लीनसर्
लावन
ू तो साफ
कर याचा प्रय न के यास याचे नक
ु सान होऊ
शकते.
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िविनदशने

िविनदशने
टीप:
िविनदशने कोण याही पूवस
र् ूचनेिशवाय बदलली जाऊ शकतात.

व तू: मापे

माप: िममी

एकूण लांबी

3800

एकूण ं दी

1562

एकूण उं ची

1883

हीलबेस

2110
पुढील

ट्रॅ क

पे रोल: पे रोल इंिजन मॉडेल
बाय - यएल:
बाय- यएल
(पेट्रो ल+ सीएनजी) इंिजन मॉडेल
ु
ु
े
े इिजन
ं
े
िडझल:
िडझल
मॉडल

मागील

1345
1330

व त:ू व तम
ु ान (वजन)

माप: िकग्रॅ
पेट्रोल

860

कबर् मास (वजन)

बाय- यए
ु ल

975

िडझेल
ग्रॉस

हे ईकल मास (वजन) रे िटंग

पिमर्िसबल मॅिक्समम ऍक्सल वेट

860
1600

पुढील

मागील

900
1020
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िविनदशने
िडझेल

पेट्रोल आिण बाय- युएल

E08A (DOHC)

G12B (DOHC)

2

4

व त:ू इंिजन
प्रकार

िसिलंडसर्ची संख्या

77.0 िममी

71 िममी

85.1 िममी

75.5 िममी

793 समी3

1196 समी3

15.1 ± 0.4 : 1

9.9 : 1

बोअर
ट्रोक
िप टन िड

लेसमट

क प्रेशन रे यो
व त:ू इलेिक्ट्रकल
पाकर् लग्ज

बॅटरी

पेट्रोल

बाय- युएल

12V 38B20R

युजेस

“तपासणी आिण दे खभाल” भाग पहा.

व तू: लाइ स
हे डलाइट

पोिझशन लाइट
वळ या या िसग्नलचा लाइट
लाइट
ब्रेक/टे ल लाइट
िर हिसर्ंग

लायस स

BOSCH-FR6DC

लेट लाइट

वाहना या आतील बाजूचा लाइट

पढ
ु ील

मागील

वॅटेज

ब ब क्र.

12V 60/55W

H4

12V 5W

W5W

12V 21W

PY21W

12V 21W

P21W

12V 21/5W

P21/5W

12V 21W

P21W

12V 5W

W5W

12V 5W

C5W
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िविनदशने
व त:ू चाके आिण टायसर्

पुढील, मागील आिण अितिरक्त टायरचे आकारमान

155R13 LT 8PR 90/89Q*

िरमचे आकारमान
टायरमधील प्रेशर

13X4J
िविनदिशत टायर प्रेशरसाठी ड्राय हर या

डोअर लॉक िपलरवरील टायरची मािहती दे णारे लेबल पहा.

* तु ही जर िविनदिशत लोड इंडक्
े स आिण पीड या खुणेसह टायर तयार क शकत नसाल, तर अिधक लोड इंडक
े ् स आिण पीड या खुणेसह टायर तयार करा.
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िविनदशने
व त:ू िशफारसकृत इंधन/लिु ब्रकं स आिण क्षमता
पेट्रोल

बाययुएल

इंधन

(सुमारे )

पेट्रोल
सीएनजी

30 लीटर#
5 लीटर#

“इंधनासाठी िशफारस” भाग पहा.

35 लीटर × 2 टक् #

िडझेल
पेट्रोल
बाय- यए
ु ल

इंिजन ऑईल

िडझेल
इंिजन कूलंट
मॅ युअल
ऑईल

वगीर्करण: एसजी+, एसएच, एसजे, एसएल, एसएम
िकं वा एसएन
िचकटपणा: SAE 5W‐30

िसंथेिटक ऑईल, वगीर्करण: एसीईए ए5/बी5
िचकटपणा: SAE 5W‐30

“तपासणी आिण दे खभाल” भाग पहा.
ट्रा सिमशन

पेट्रोल
िडझेल

ब्रेक

मा तीचे खरे ब्रेक

शा त्रीय

लुइड (एमजीबीएफ) िकं वा डॉट 3

ही तु हाला इंधन भर यासाठ ◌ी या िशफारस केले या प्रमाणापेक्षा

कारणांसाठी ठे वलेली असते.

3.4 लीटर (ऑईल िफ टरसह बदलणे)
3.5 लीटर (िरझ हॉर्यर टक सिहत)
1.3 लीटर

“टीओटीएएलएफआयएनएईएलएफ
टीआरएएनएसईएलएफ एलएल 85W-140”

# युएल टकची क्षमता

5.2 लीटर (ऑईल िफ टरसह बदलणे)

1.4 लीटर

“एमजीजीओ 75W-80”

िरअर िडफरि शयल ऑईल
लुइड

30 लीटर#

1.6 लीटर
“तपासणी आिण दे खभाल” भागामधील
सच
ू नांनस
ु ार ऑईल या योग्य पातळीपयर्ंत भरा.

बरीच जा त असते. ही अितिरक्त मोकळी जागा सुरिक्षततेसाठी

आिण
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c‚Mh QWfczds'kulkBh lwpuk ¼pWlh çdkjklkBh½
बॉडी फॅिब्रकेशनसाठी सूचना (चॅसी प्रकारासाठी)
(पेट्रोलइंिजन या मॉडेलसाठी)

ch½

वजनव
याचे
िवतरण%
लोड
बॉडी/
अॅि लकेशनचे फॅिब्रकेशन संपण
ू र् वाहनाचे
िकमान कबर् वेट 860 िकग्रॅ आिण संपूणर्
वाहनाचे कमाल कबर् वेट 1140 िकग्रॅ असा
िवचार क न करावे. फ्रंट अॅक्सलचे कबर् वेट
आिण िरअर अॅक्सलचे कबर् वेट यांचे प्रमाण
1.46 पेक्षा जा त असू नये.
बॉडी-िब डरने सीएम हीआर िनयम 122 या
आव यकतेनुसार बॉडी-िब डरची अनलेडन
वजन आिण पेलोड सांगणारी लेट बसवावी.

lh½

बॉडी एक् टीिरअसर् % लोड बॉडी/अॅि लकेशन
अशा रीतीने फॅिब्रकेट करावे, जेणेक न
वाहना या बाहे रील भागावर कोण याही
धारदार कडा िकं वा टोकदार भाग बाहे र
येणार नाहीत,
यामुळे वाहनाशी टक्कर
झा यास बॉडीवकर्वर येऊन आदळणाÚया
िकं वा घासून जाणाÚया यक्तीला गंभीर
शारीिरक इजा हो याचा धोका वाढू शकेल.
संपूणर् वाहन जे हा थांबलेले असेल ते हा,
तसेच ते चाललेले असेल ते हाही हे लागू
आहे . बाहे र या कडा आिण बाहे र आले या
भागांवर िकमान 2.5 िममी ित्र येचा
गोलाकार आकार केला जावा अशी िशफारस
कर यात येते. बॉडी ही सीएम हीआर िनयम
124(1)-11
मधील आव यकतांची पूतत
र् ा
करे ल.

बॉ-चॅसी वाहनावरील बॉडी फॅिब्रकेशन खालील िशफारसी व सीमािवषयक अटींची खात्री क न करावेः
मापे : उ पादकाने पुरवले या कॅब-चॅसी वाहनावर बांध या या लोड बॉडी/अॅि लकेशनची रचना खाली
िदले या िचत्राम ये दाखव यानुसार एका कमाल आिण िकमान आकारमाना या ए हलपम ये बसू
शकेल, अशा रीतीने करावी.

1562 feeh

feeh

mnkgj.k
1562

3800 feeh
2230 feeh

feeh

2116

fdeku maph

feeh

1376 feeh

deky maph

753

,½

ekmafVax çksfOgtUl

740 feeh

¼tfeuhiklwu eq[; ¶yksvjph maph ½
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c‚Mh QWfczds'kulkBh lwpuk ¼pWlh çdkjklkBh½

12.0 - 0.3

10.5 - 0.3

10.5 - 0.3
+

+

+

dusDVj lkbM

R2.5 0.3
Ø 23.0 - 0.3

ikfdZax lsalj
0.9° - 3°

761.9 mm

+

fj;j fn'kk
bafMdsVj

612 mm

fj;j fj¶ysDl
fj¶ysDVj
583.3 mm

lsalj dks.k :
Åij

100.2 mm

dusDVj lkbM

+

+

+

+

R2.5 0.3
Ø 23.0 - 0.3

mnkgj.k

22.0 - 0.3

12.0 - 0.3

+

+

22.0 - 0.3

लाइिटंग आिण िसग्निलंगची उपकरणे : कॅब चॅसी ही कॅबम ये इनिब ट असलेली हे ड लॅ प अस ली
आिण िरअर कॉि बनेशन लॅ स आिण रिज ट्रे शन लेट लॅ स यां यासिहत पुरवली आहे . हे ड लॅ प
अस ली या पोिझशनम ये कोणताही बदल केला जाऊ नये. माग या बाजूचे क िबनेशन ला स, न दणी
लेट ला स आिण पािकर्ंग से ससर् (जे ग्लो ह बॉक्स म ये हे ईकल सह प्रदान केलेले आहे त) ते खाली
िचत्रात िनिदर् ट केले या िशफारस केले या थानानुसार लोड बॉडी / ए लीकेशन वर बसवावे.

+

Mh½

335 mm
670 mm

वाहन उ पादक हे वाहन उ पादकाने
िशफारसी आिण स याचे िनयम डावलून
आले या बॉडी/अॅि लकेषन या फॅिब्रकेषनम
काय यांचे पालन न झा यास यासाठी
राहणार नाहीत.

केले या
कर यात
ये लागू
जबाबदार

सावधानीचा इषाराः

VSy@LVkWi ySEi

260 mm

बॉडी िब डरने बॉडी फॅिब्रकेशन करताना
इलेिक्ट्रकल वायिरंग, इलेिक्ट्रकल सामुग्री,
ब्रेक कनेक्श स, ब्रेक पाइिपंग,
युएल
कनेक्शन, एक्झॉ ट िसि टम आिण चॅसी
क पोनं स यांम ये कोणतेही बदल करता
कामा नये.
अ वीकृती : मालकाने/बॉडी िब डरने सुपर कॅरी चॅसी
प्रकारा या बॉडी फॅिब्रकेशन या संबंधी या वेळोवेळी
सवर् लागू असले या सीएम हीआर आिण रा य मोटर
वाहन िनयमांचे पालन करावे.

th½

तम
ु चे सपु र कॅ री वाहन डेक/बॉडी फॅ िब्रके षन के यािषवाय ठे वू
नका.

fjoflZax ySEi
ykblsal IysV ySEi
77PM12004

bZ½

िर लेिक्ट ह टे प : बॉडी िब डरने वाहना या पागील भागावर बॉडीची संपूणर् ं दी यापणारी एक लाल
िर लेिक्ट ह टे प (िकमान 20 िममी ं दीची) बसवावी आिण सीएम हीआर िनयम 104 मधील
आव यकतांची पूतत
र् ा करावी.

,Q½

फॉमर् 22अ भाग 2 : बॉडी िब डरने सीएम हीआर िनयम 47
2 यावा.

या आव यकतेनुसार फॉमर् 22 अ भाग
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c‚Mh QWfczds'kulkBh lwpuk ¼pWlh çdkjklkBh½
(िडझेल इंिजन या मॉडेलसाठी)

ch½

वजन व याचे िवतरण : लोड बॉडी/
अॅि लकेशनचे फॅिब्रकेशन संपण
ू र् वाहनाचे
िकमान कबर् वेट 860 िकग्रॅ आिण संपूणर्
वाहनाचे कमाल कबर् वेट 930 िकग्रॅ असा
िवचार क न करावे. फ्रंट अॅक्सलचे कबर् वेट
आिण िरअर अॅक्सलचे कबर् वेट यांचे प्रमाण
1.389 पेक्षा जा त असू नये.
बॉडी-िब डरने सीएम हीआर िनयम 122 या
आव यकतेनुसार बॉडी-िब डरची अनलेडन
वजन आिण पेलोड सांगणारी लेट बसवावी.

lh½

बॉडी एक् टीिरअसर् : लोड बॉडी/अॅि लकेशन
अशा रीतीने फॅिब्रकेट करावे, जेणेक न
वाहना या बाहे रील भागावर कोण याही
धारदार कडा िकं वा टोकदार भाग बाहे र
येणार नाहीत,
यामुळे वाहनाशी टक्कर
झा यास बॉडीवकर्वर येऊन आदळणाÚया
िकं वा घासून जाणाÚया यक्तीला गंभीर
शारीिरक इजा हो याचा धोका वाढू शकेल.
संपूणर् वाहन जे हा थांबलेले असेल ते हा,
तसेच ते चाललेले असेल ते हाही हे लागू
आहे . बाहे र या कडा आिण बाहे र आले या
भागांवर िकमान 2.5 िममी ित्र येचा
गोलाकार आकार केला जावा अशी िशफारस
कर यात येते. बॉडी ही सीएम हीआर िनयम
124(1)-11
मधील आव यकतांची पूतत
र् ा
करे ल.

Mh½

लाइिटंग आिण िसग्निलंगची उपकरणे : कॅब
चॅसी ही कॅबम ये इनिब ट असलेली हे ड
लॅ प अस ली आिण िरअर कॉि बनेशन

कॅब-चॅसी वाहनावरील बॉडी फॅिब्रकेशन खालील िशफारसी व सीमािवषयक अटींची खात्री क न करावेः
मापे : उ पादकाने पुरवले या कॅब-चॅसी वाहनावर बांध या या लोड बॉडी/अॅि लकेशनची रचना खाली
िदले या िचत्राम ये दाखव यानुसार एका कमाल आिण िकमान आकारमाना या ए हलपम ये बसू
शकेल, अशा रीतीने करावी.

1562 feeh

feeh

mnkgj.k
1562

3800 feeh
2230 feeh

feeh

2116

fdeku maph

feeh

1376 feeh

deky maph

753

,½

ekmafVax çksfOgtUl

740 feeh

¼tfeuhiklwu eq[; ¶yksvjph maph ½
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c‚Mh QWfczds'kulkBh lwpuk ¼pWlh çdkjklkBh½
लॅ स आिण रिज ट्रे शन लेट लॅ स यां यासिहत पुरवली आहे . हे ड लॅ प
अस ली या
पोिझशनम ये कोणताही बदल केला जाऊ नये. िरअर कॉि बनेशन लॅ स आिण रिज ट्रे शन लेट
लॅ स हे खालील िचत्राम ये िदले या िशफारसकृत पोिझशनम ये (उं ची आिण ं दी) लोड बॉडी/
अॅि लकेशनवर बसवावे.

mnkgj.k
98 feeh

760 feeh

fjvj Mk;jsD'ku
bafMdsVj

अ वीकृती : मालकाने/बॉडी िब डरने सुपर कॅरी चॅसी
प्रकारा या बॉडी फॅिब्रकेशन या संबंधी या वेळोवेळी
सवर् लागू असले या सीएम हीआर आिण रा य मोटर
वाहन िनयमांचे पालन करावे.
वाहन उ पादक हे वाहन उ पादकाने
िशफारसी आिण स याचे िनयम डावलन
ू
आले या बॉडी/अॅि लकेषन या फॅिब्रकेषनम
काय यांचे पालन न झा यास यासाठी
राहणार नाहीत.

630 feeh

सावधानीचा इषाराः

260 feeh

तम
ु चे सुपर कॅरी वाहन
के यािषवाय ठे वू नका.

Vsy@LV‚i yWEi

डेक/बॉडी

केले या
कर यात
ये लागू
जबाबदार

फॅिब्रकेषन

fjOgflaZx yWEi
fjvj fj¶ysDl
fj¶ysDVj

yk;lUl IysV yWEi

77PM12002

bZ½

िर लेिक्ट ह टे प : बॉडी िब डरने वाहना या पागील भागावर बॉडीची संपूणर् ं दी यापणारी एक लाल
िर लेिक्ट ह टे प (िकमान 20 िममी ं दीची) बसवावी आिण सीएम हीआर िनयम 104 मधील
आव यकतांची पूतत
र् ा करावी.

,Q½

फॉमर् 22अ भाग 2 : बॉडी िब डरने सीएम हीआर िनयम 47
2 यावा.

th½

बॉडी िब डरने बॉडी फॅिब्रकेशन करताना इलेिक्ट्रकल वायिरंग, इलेिक्ट्रकल सामुग्री, ब्रेक कनेक्श स, ब्रेक
पाइिपंग, युएल कनेक्शन, एक्झॉ ट िसि टम आिण चॅसी क पोनं स यांम ये कोणतेही बदल करता
कामा नये.

या आव यकतेनुसार फॉमर् 22 अ भाग
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