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ன் ைர
உங்கள  வாகனத்தின் மிக க்கிய அங்கமான 
இக்ைகேய  நீங்கள் வாகனத்ைத 
விற்கும்ேபா  அல்ல  ேவெறா வ க்கு 
அல்ல  ேவெறா  நி வனத் க்குச் 
ெசாந்தமாக்கும் வைர எப்ேபா ம் 
வாகனத்திேலேய இ க்க ேவண் ம். 
உங்கள  த்தம் திய ‘ மா தி சுசூகி ’- ஐ 
ெச த்த ஆரம்பிப்பதற்கு ன் 
இக்ைகேயட்ைடக் கவனத் டன் ப க்க ம்; 
அவ்வப்ேபா  அதில் குறிப்பிட் ள்ளவற்ைற 
பாிசீ த் க் ெகாள்ள ம். பா காப் , 
இயக்குதல், பராமாிப்  ெதாடர்பான 

க்கியமான தகவல்கள் ைகேயட் ல் உள்ளன. 
ைகேயட் ல் குறிப்பிட் ள்ள ’ இலவச 
ேசாதைனச் ேசைவகைள ’ வ மாக 
நீங்கள் பயன்ப த்திக் ெகாள் மா  
ேகட் க் ெகாள்ளப்ப கிற . ‘ இலவச 
ேசாதைனக்கான ’ 4 கூப்பன்கள் 
இக்ைகேயட் டன் இைணக்கப்பட் ள்ளன. 
மா தி சுசூகி -ஐ சர் ஸுக்காக அல்ல  
ேவ  காரணத் க்காக உங்கள  டீலாிடம் 
ெகாண்  ெசல் ம்ேபா  இக்ைகேயட்ைட 
அவர்களிடம் கண் ப்பாகக் காட்ட ம்.
உங்கள  வாகனத்தின் ‘ ஆ ைள ’ 
நீட் க்க ம் பராமாிப் ச் ெசலைவக் 
குைறக்க ம், ‘ கால அள க்குள்ளான 
பராமாிப் த் திட்டத்தில் ’ அவ்வப்ேபா  
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ய பராமாிப் ப் 
பணிகள் பற்றி “ேசாதைன மற் ம் பராமாிப் ” 
என்ற பிாிவில் விவரமாகத் தரப்பட் ள்ளன. 
பிரச்சிைன வராம க்க ம், விபத் க்கைளத் 
த க்க ம் உங்கள  தி ப்திைய ம் 
பா காக்க ம் உ தி ெசய்ய ம் இ  
மிக ம் அவசியமான .
வாகனத்தின் ஆ ைள நீட் க்க ம் 
பா காப்பான ைறயில் வாகனத்ைதச் 
ெச த்த ம் அன்றாட பாிேசாதைனக்கான 
ேசாதைனப் பட் ய ல் “ேசாதைன மற் ம் 

பராமாிப் ” என்ற பிாிவில் இக்ைகேயட் ல் 
விவாிக்கப்பட் ள்ளைவ மிக அவசியமானைவ. 

லகின் இயற்ைக வள ஆதாரங்கைள 
ேசமித் , ேபாற்றிப் பா காக்கப்பட 
ேவண் ம் என்  ‘ மா தி சுசூகி  இந்தியா 

மிெடட்’ நி வனம் பலமாக நம் கிற .
வாகனம் ைவத் ள்ள ஒவ்ெவா வ ம் அைத 
ாீ-ைசக்கிள் ெசய் , ைறயான விதத்தில் 
ேவண்டாெமன்  ஒ க்க ம், 
பயன்ப த்தப்பட்ட என் ஜின் எண்ெணய், 
கூலண்ட் மற் ம் பிற திரவங்கள், ேபட்டாிகள், 
டயர்கைளச் சாியான விதத்தில் ஒ க்க ம் 
வா க்ைகயாளர்க க்கு 
அறி த் கிேறாம்.

மா தி சுசூகி இந்தியா மிெடட்

இக்ைகேயட்ைட அச்சி ம் சமயம் வைர 
எம  தயாாிப் க்கைளப் பற்றி எமக்குக் 
கிைடத் ள்ள அண்ைமத் தகவல்களின் 
அ ப்பைடயில்தான் இக்ைகேய  
தயாாிக்கப்பட் ள்ள . ேமம்பா  மற் ம் 
பிற மாற்றங்களின் காரணமாக உங்கள  
வாகனத்திற்கும் இங்குத் தரப்பட் ள்ள 
தகவல்க க்கும் ஆங்காங்ேக சில 
வித்தியாசங்கள் இ க்கலாம். எவ்வித 

ன்னறிவிப் மின்றி உற்பத்தியில் 
எப்ேபா  ேவண் மானா ம் மாற்றங்கள் 
ெகாண்  வர ம் ன்னர் தயாாிக்கப்பட்ட 
அல்ல  விற்பைன ெசய்யப்பட்ட வாகனத்ைத 
ஒட் ேய மாற்றங்கள் இ க்க 
ேவண் ெமன்ற கட் ப்ப ன்றி 
ெசயல்பட ம் மா தி சுசூகி  இந்தியா 

மிெடட் நி வனத் க்கு  உாிைம 
உண் .

பிற நா களில் நி ைவயில் இ க்கும் தர 
நிர்ணயங்கள், ெநறி ைறக க்கு உகந்ததாக 
எம  வாகனம் இல்லாமல் ேபாகலாம். பிற 
நா களில் எம  வாகைனத்ைதப் பதி  
ெசய்ய யற்சிக்கும் ன் , ெபா த்தமான 
ெநறி ைறகள் அைனத்ைத ம் ேசாதித் , 
ேதைவப்ப ம் தி த்தங்கைளச் ெசய்ய ம்.
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க்கியமானைவ
எச்சாிக்ைக /  நிதானம்  / அறிவிப்  / 

குறிப்
இக்ைகேயட்ைடக் கவனமாகப் ப த்  அதில் 
உள்ள குறிப் க்கைளக் கவனமாகப் 
பின்பற்ற ம் சிறப்பான தகவல்கைள 
வ த் ம்  ெபா ட்  எச்சாிக்ைக , 
நிதானம், அறிவிப்  மற் ம் குறிப்  
ேபான்ற வார்த்ைதக ம் அவற்றிற்கான 
குறியீட் க்க ம் சிறப்பான அர்த்தங்கைளக் 
ெகாண் ள்ளன. பின்வ ம் குறியீட்  
வார்த்ைதகள் லம் கூறப்ப ம் ெசய்திைய 
கவனத் டன் பா ங்கள்.

அறிவிப் :
பராமாிப் ப் பணிையச் சுலபமாக்க அல்ல  
குறிப் க்கைளத் ெதளிவாக்கத் தரப்ப ம் 
சிறப்  விவரங்கைளக் குறிக்கிற
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இக்ைகேயட் ல் வட்டத்தின் கு க்ேக 
ேகா ள்ள குறியீ  ‘இைதச் ெசய்யாதீர்கள் ’ 
அல்ல  ‘ இ  நிகழாதவா  பார்த் க் 
ெகாள் ங்கள் ’ என்பைத உணர்த் கிற .

தி த்தம் ெதாடர்பான 
எச்சாிக்ைக

எச்சாிக்ைக
மரணம் அல்ல  ேமாசமான காயங்கைள 
ஏற்ப த்தக்கூ ய தீங்கு எச்சாிக்ைக 
ஆகும்.

நிதானம்
சிறிய அல்ல  மிதமான காயங்கைள 
ஏற்ப த்தக்கூ ய தீங்கு நிதானம் ஆகும்.

அறிவிப்
வாகனம் ேசதமைட ம் நிைலைய 
ஏற்ப த்தக் கூ ய தீங்கு அறிவிப்  
ஆகும்.

எச்சாிக்ைக
உங்கள  வாகனத்தில் தி த்தம் எ ம் 
ேமற்ெகாள்ளாதீர்கள். நீங்கள் 
ேமற்ெகாள் ம் தி த்தமான  வாகனப் 
பா காப் , ைகயா ம் விதம், ெசயல்திறன், 
நீ த்தி க்கும் தன்ைம ஆகியவற்ைறப் 
பாதிப்ப டன் அரசு வகுத் ள்ள 
பல்ேவறான ெநறி ைறகைள மீ வதாக ம் 
இ க்கலாம். ேம ம், தி த்தம் 
ெசய்யப்பட்டதால் வாகனத் க்கு 
ஏற்படக்கூ ய நஷ்டம் அல்ல  ெசயல்திறன் 
சார்ந்த பிரச்சிைனகள் வாரண்  காலத்திற்குள் 
நிகழ்ந்தா ம் கணக்கில் வாரா .

அறிவிப்
ெசல்ேபான் அல்ல  சிபி (சிட் சன் ேபன்ட்) 
ேர ேயா உள்ளிட்ட ெமாைபல் 
ெதாைலெதாடர் க் க விகைளச் சாிவரப் 
ெபா த்தாவி ல் வாகனத்தின் இக்னிஷன் 
சிஸ்டத்தின் மின்னிைணப் களில் பிரச்சிைன 
ஏற்பட் , வாகனச் ெசயல்திறன் 
பிரச்சிைனகள் உ வாகக் காரணமாகலாம். 
அதிகார ர்வ மா தி சுசூகி  கமர்சியல் 
டீல டன் அ க்க  ெதாடர்  ெகாண்  
இத்தைகய ெமாைபல் ெதாைலெதாடர் க் 
க விகைளப் ெபா த் வ  குறித்த 
அறி ைரகைளக் ேகட் ப் ெபற ம். 

அறிவிப்
மா தி சுசூகி  நி வனம் பாிந் ைரக்காத 
ேமாசமான, தரமற்ற எாிெபா ள் அல்ல  

ப்ாிேகண் கைளப் பயன்ப த்தினால் 
வாகனங்கள் தீவிரப் பாதிப் க்கு 
உள்ளாகலாம்.
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வாரண்ட்  பா சி
மா தி சுசூகி  இந்தியா மிடட், (இனி மா தி  சுசூகி  என்  
குறிப்பிடப்ப ம்), இந்தியாவில் விநிேயாகிக்கப்பட்  அதிகார ர்வ 
மா தி சுசூகி  டீலர்களால் விற்பைன ெசய்யப்ப ம் ஒவ்ெவா  திய 
மா தி சுசூகி  வாகனங்க க்கும் சாதாரண பயன்பா  மற் ம் 
ேசைவகளின் கீழ் உற்பத்தியின்ேபா  ெபா ள்கள் மற் ம் 
ெதாழிற்திறனில் எந்த வைகயான பாதிப்  இ ந்தா ம் பின்வ ம் 
விதி ைறகள் மற் ம் நிபந்தைனகளின்ப  இலவசமாக வழங்கப்ப ம்: 

(1) தகுதி:
இந்த வாரண்ட் க்கு தகுதி ெபற:
இந்த உத்தரவாதத்திற்குத் தகுதி ெபற வாகனமான  மா தி
சுசூகி யின் அதிகார ர்வ டீலர் மற் ம் அைமப்பால் ெட வாி
ெசய்யப்பட் , மா தி சுசூகி யின் அதிகார ர்வ ஒர்க் ஷாப் லம்
சர் ஸ் ெசய்யப்பட் க்க ேவண் ம்.

(2) காலஅள :
தல் உாிைமயாள க்கு வாகனம் ெட வாி ெசய்யப்பட்ட  தல்

இ பத்தி நான்கு (24) மாதங்கள் அல்ல  72,000 கிேலா மீட்டர் (எ
த ல் வ கிறேதா) வாரண் யின் கால அள  அைம ம்.

(3) மா தி சுசூகி  வாரண்ட்  கடைம:
ேமற்குறிப்பிட்ட கால அளவிற்குள் மா தி சுசூகி  வாகனத்தில் ஏதாவ
ப  காணப்பட்டால், அந்தப் ப  அல்ல  குைறபா
உற்பத்தியின்ேபா  அல்ல  ெதாழில்திறனில் ஏதாவ  குைறபா
என்  ெதாிந்தால், மா தி சுசூகி  உணர்ந்தால், மா தி சுசூகி யின் தன்
ெசாந்த வி ப்பப்ப  அைத ப  பார்த்தல் அல்ல  ப தைடந்த
உதிாிப் பாகத்திற்கு பதிலாக அேத ேபான்ற திய பாகத்ைத
உாிைமயாளாிடம் அதற்கான பணத்ைதேயா அல்ல  அைத
மாற் வதற்கான கூ ேயா ேகட்காமல் மாற் ம் ெபா ப்பில்
உள்ள . மாற்றப்பட்ட அத்தைகய குைறபா ள்ள பாகங்கள், மா தி
சுசூகி யின் ெசாத் களாக மா ம். இந்த வாரட்  நிபந்தைனக்குள்
வராத ேவ  எந்த ப கள் அல்ல  உதிாிப்பாக மாற்றங்க க்கு
வாகனத்தின் உாிைமயாளர்தான் ெபா ப் . மா தி சுசூகி
நி வனத்தின் ேவ இ தியான .

(4) வைரயைறகள்:
இந்த வாரண்ட்  பின்வ வனவற் க்குப் ெபா ந்தா :
1) நான்கு இலவச ேசைவகள் தவிர சாதாரணமாகத் ேதைவப்ப ம்,

எண்ெணய், திரவ மாற்றங்கள், கர்ெபா ள்கள், ெஹட்ைலட்
எய்மிங், ஃபாஸ்ட்னர்கள், ாீ ைடட்னிங், சக்கர பாலன்ஸ், சக்கர
சீரைமப் , டயர் சுழற்சி, இன்ெஜக்டர்கைள சுத்தம் ெசய்தல்,
கார்ப்ெரட்டர் சாிெசய்தல், இக்னீஷன் ைடமிங், கிளட்ச் மற் ம்
வால்வ் கிளியரன்ஸ் உட்பட்ட ஆனால் வைரயைறயில்லாத
பராமாிப்  ேசைவகள்.

2) சாதாரணமாக ேதய்மானம் ஏற்ப ம் பாகங்களான பல் கள்,
டயர்கள், ட் ப்கள், ஸ்பார்க் பிளக்குகள், ெபல்ட் கள்,
ேஹாஸ்கள், ஃபில்டர்கள், ைவப்பர் பிேள கள், பிரஷ்கள்,
கான்டாக்ட் பாயின்ட் கள், ஃப் ஸ்கள், கிெளட்ஜ் ஸ்க், பிேரக்
ஷுக்கள், பிேரக் ேப கள், ேகபிள் மற்ற அைனத்  ரப்பர்
பாகங்கைள (ஆயில் சீல் மற் ம் கிளாஸ் ரன் தவிர)
வைரயைறயில்லாத, மாற் தல்.

3) ேபாட் கள், ேபரணிகள் அல்ல  ேரஸ்க க்குப்
பயன்ப த்தப்பட்ட எந்த வாகன ம்.

4) விபத் கள் அல்ல  ேமாத ன் விைளவால் ஏற்பட்ட எந்த
ப கள் அல்ல  உதிாிப் பாக மாற்றங்கள்.

5) தவறான உபேயாகம், அலட்சியம், அசாதாரண உபேயாகம்,
ேபாதிய கவனமின்ைம, விபத் , தி ட் , கலவரம், தீ, ெவள்ளம்
ஆகியவற்றால் ஏற்ப கின்ற எந்தெவா  குைறபா /ேசதம் –
அ  மட் மில்லாமல் பாகங்களின் உள்ேள தண்ணீர் குவதால்
ஏற்ப ம் என்ஜின் சீஸ் ஆகுதல், ைஹட்ேராஸ்ேட க் லாக்
ேபான்றைவ அல்ல  பா /பாகங்க க்கு ெவளிப் றத்தில்
ஏற்ப ம் ேசதங்கள்.

6) கலப்படம் ெசய்யப்பட்ட எாிெபா ள்/ ப்ாிகண் கள்/ ஆயில்/
கூலன்ட்/ திரவங்கள்/ பா ஷ் ெபா ட்கள் மற் ம் உாிைமயாளர்
ைகேயட் ல் குறிப்பிடப்படாத எாிெபா ள் / ப்ாிகண் கள் /
ஆயில் / கூலன்ட்/ திரவங்கள் ஆகியவற்ைறப் பயன்ப த் வதால்
ஏற்ப ம் எந்த ேசத ம்.

7) வரம்பில்லாமல் ேமம்பட்ட ெசயல்பாட் க்காக ைண பாகங்கள்
ெபா த் தல், விளக்குகைளப் ெபாிதாக்குதல், பிற மாற்றங்கள்
மற் ம் ெவளிப் ற/ அதனால் ஏற்ப கிற காரணங்கள் உட்பட
எந்த வாகன ம் தி த்தப்பட்டால் அல்ல  மாற்றப்பட்டால்.

8) மா தி சுசூகி யால் (எம் எஸ் ஜி ஏ அல்லாத, எம் எஸ் ஜி பி அல்லாத) 
ஒப் தல் அளிக்கப்படாத எந்த ஒ  பாகம் அல்ல  சாதனங்கைளப் 
பயன்ப த்திய எந்த ஒ  வாகன ம்.
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9) மா தி சுசூகி யின் உாிைமயாளர் ைகேய  மற் ம் சர் ஸ்
த்தகத்தில் குறிப்பிட் ள்ளப  உள்ள வாகன ஓட் த க்கான

குறிப் களின்ப  ெசயல்படாத எந்த ஒ  வாகன ம்.
10) மா தி சுசூகி யின் உாிைமயாளர் ைகேய  மற் ம் சர் ஸ்

த்தகத்தில் குறிப்பிட் ள்ளப  சர் ஸ் ஆய் கைளப் ெபறாத
எந்த ஒ  வாகன ம்.

11) மா தி சுசூகி யின் அங்கீகாிக்கப்பட்ட ஒர்க் ஷாப் தவிர ேவ
எங்காவ  ெபா த் தல், பிாித்தல், ப  பார்த்தல்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட எந்த வாகன ம்.

12) எந்த ேநாக்கத்திற்காக வ வைமக்கப்பட்டேதா அைதத் தவிர ேவ
ேநாக்கங்க க்குப் பயன்ப த்தப்பட்ட எந்த வாகன ம்.

13) காற்றில் பர ம் கழி , ெதாழிற்சாைல கழி , அமில மைழ,
ஆலங்கட்  மைழ அல்ல  ஆலங்கட்  யல், யல் காற் ,
மின்னல், பறைவ எச்சம், எ  ேபான்ற ெகாறிப்  விலங்குகள்
க த்த  மற் ம் வாகனத்திற்கு ேசதத்ைத விைளவிக்கும் மற்றைவ
என இவற்றால் ஏற்ப ம் எந்தெவா  ேசதம் அல்ல  அழி .

14) வாகனத்தின் ெசயல்பாட்ைட பாதிக்காத க்கியத் வம் இல்லாத
ஒ , அதிர் , திரவ ஒ கல் குைறபா கள் உட்பட்ட ஆனால்
வைரயைறயில்லாத

15) வரம்பில்லாமல் பைழயதாகுல், கிழிதல் அல்ல  நிறமாற்றம்,
மங்குதல், உ மா தல் மற் ம் ணி சாயம்ேபாதல் ேபான்ற
தரம் ெக தல் உட்பட இயற்ைகயான கிழிந்  ேபாதல் எ ம்.

16) ட்  உபேயாக எல்.பி.ஜி  எாிவா /எல்.பி.ஜி. சி ண்டர்
ெபா த் தல் மற் ம் பயன்ப த் தல்.

17) வி-ெபல்ட் கள், ேஹாஸ்கள் மற் ம் வா  கசி .
18) எல்.பி.ஜி./சி.என்.ஜி.  கிட் கள் ேசர்க்கப்பட்ட எந்த வாகன ம்.
19) ஒட்  ேவைல, பா  ேவைலப்பா  மற் ம் ேமால் ங் மற் ம்

இன்டீாியர் ட்ாிம் ெசய்தல் உட்பட மீண் ம் ெபயின்ட் ெசய்தல்.
20) அாித்தல், பா  பாகங்களில் ப்பி த்தல்.
21) அங்கீகாரமில்லாமல் மாற்றப்பட்ட ஓேடாமீட்டர் அல்ல

மாற்றப்பட்ட/ அழிக்கப்பட்ட ஓேடாமீட்டர் அள கைள
ெகாண்ட அல்ல  சர் ஸ் பதிேவ கள் ெபா ந்தாத எந்தெவா
வாகன ம்.

22) ஏற்கனேவ குைறபா  இ ந் , வாகனத்தின் உாிைமயாளர்/
பயனாின் கவனக்குைறவால் ஏற்ப ம் ேசதங்கள்.

23) ெவ மேன வாகனத்ைத நீண்ட காலமாக அப்ப ேய
நி த்திைவப்பதால் ேபட்டாி/ டயர் ேபான்றவற்றில் ஏற்ப ம்
எந்தெவா  ேசதங்க ம்.

(5) வாரண்ட் ைய விாி ப த் தல்:
இந்த உத்தரவாதம் மா தி சுசூகி  வாகனங்க க்காக மா தி
சுசூகி யால் ைமயாக எ தி வழங்குவ  ஆகும். எந்தெவா
டீல ம் அல்ல  இதன் ஏஜன்ட் ம் அல்ல  ஊழிய ம் இைத
நீட் ப்பதற்ேகா அல்ல  விாிவாக்கம் ெசய்வதற்ேகா அதிகாரம்
ெகாண் க்கவில்ைல. ேம ம் எந்தெவா  டீலர் அல்ல  இதன்
ஏஜன்ட் அல்ல  ஊழியர் மா தி சுசூகி யின் சார்பாக எந்த வைகயான
வாய்ெமாழி உத்தரவாதம் அல்ல  பிரதிநிதித் வம் அல்ல  உ தி
அளிப்பதற்கும் அதிகாரம் இல்ைல.
எந்த மாட ம், எந்த ேநரத்தி ம் ஒ  ேமம்பா கள் அல்ல
மாற்றங்கள் ெசய் ம் உாிைமைய மா தி சுசூகி  ெபற் ள்ள .
அேத மாற்றங்கைள ஏற்ெகனேவ விற்ற வாகனங்களி ம் ெசய்ய
ேவண் ம் என்ற எந்த கட்டாய ம் கிைடயா  .

(6) வாரண்ட்  ேசைவ:
உத்தரவாத சர் ஸ் ெப வதற்கு, உாிைமயாளாின் ெசலவில் எந்த ஒ
அதிகார ர்வ மா தி சுசூகி யின் அங்கீகாிக்கப்பட்ட ஒர்க் ஷாப்பில்

 வாகனத்ைத ம் ெகாண்  வரேவண் ம்.
சர் ஸூக்காக வாகனத்ைதக் ெகா க்கும்ேபா  வாகனத்தி ள்ள
அவர  உடைமகள் அல்ல  ெபா த்தப்பட் க்கும் பாகங்க க்கு
வா க்ைகயாளேர ெபா ப்பாவார், எந்தெவா  சூழ்நிைலயி ம்
எந்தெவா  ேகாாிக்ைக ம் எந்த விதத்தி ம் ஊக்குவிக்கப்படா .

(7) உாிைமயாளாின் வாரண்ட்  ெபா ப் கள்:
ஒவ்ெவா  உாிைமயாளாின் ெபா ப் கள் பின்வ மா :

- மா தி சுசூகி யின் அதிகார ர்வ ஒர்க் ஷாப்பில் மா தி
சுசூகி யின் உாிைமயாளாின் ைகேய  மற் ம் சர் ஸ்
ைகேயட் ல் குறிப்பிட் ள்ள அைனத்  ேசாதைனக ம்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  விட்டதா என்பைத ம் இப்ப ப்பட்ட
சர் ஸ் ேசாதைனகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன என்பதற்கான
ேபா மான நி பணங்கைள ம் ைவத்தி க்க ேவண் ம்.

- மா தி சுசூகி அங்கீகாிக்கப்பட்ட ஒர்க் ஷாப்பில் வாகனத்தின்
மீ  சர் ஸ் ஆய்  அல்ல  உத்தரவாத சர் ஸ்
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ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ேபாெதல்லாம் "உாிைமயாளாின் ைகேய  
மற் ம் சர் ஸ் ைகேயட் ல்" 'வா க்ைகயாளர் சர் ஸ் 
பராமாிப்  பதிேவ கள்' என்பைதப் ப்பித்  பராமாிக்க ம். 

- சர் ஸ் ேசாதைனகள் அல்ல  உத்தரவாத ேசைவக க்காக 
வ ம்ேபா , மா தி சுசூகி யின் ‘ உாிைமயாளர் ைகேய  
மற் ம் சர் ஸ் குறிப்ேபட்ைட ’ மா தி சுசூகி யின் 
அதிகாரப் ர்வ ஒர்க் ஷாப்பில் காட்ட ேவண் ம். 

உாிைமயாளர் ைகேய  மற் ம் சர் ஸ் குறிப்ேப  ெதாைலந் -
ேபானாேலா அல்ல  ேசதமைடந்தாேலா அந்த உாிைமயாளர், அந்த 
வாகனத்ைத தான் வாங்கிய மா தி சுசூகி  அங்கீகாிப்பட்ட டீலாிடம் 
மாற்  ‘உாிைமயாளர் ைகேய  மற் ம் சர் ஸ் குறிப்ேப கைளப் ’ 
ெப வதற்கான ஆேலாசைன ெபற ேவண் ம்.

(8) பின்வ ம் விைள களால் ஏற்ப ம் பாதிப் க க்குப் 
ெபா ப்பாகாைம: 
வாகனம் ெதாைலந்  ேபாதல், ேநரம் ணாதல், அச காியம் அல்ல  
ேவ  விதமான மைற க தற்ெசயல் நிகழ் கள் அல்ல  வாரண்ட்  
ேசைவக்கு உட்பட்ட ஏதாவ  குைறபாடால், வாகனத்ைத அந்த 
உாிைமயாளர் பயன்ப த்த யாமல் ேபானதால் ஏற்ப ம் பாதிப்  
ஆகியவற் க்கு மா தி சுசூகி  எந்தப் ெபா ப் ம் ஏற்கா . 

(9) உாிைமயாளர் மாற்றம்:
 வாகனத்தில் உாிைமயாளர் மாறினா ம்கூட, திய 
உாிைமயாள க்கும் மீதமி க்கும் வாரண்ட்  கால அள  
ெபா ந் ம். 
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ைக ெவளிேயற்ற வாரண்ட்  பா சி
அைனத்  மா தி சுசூகி  வாகனங்க க்கும் (வழக்கமான வாரண்  
தவிர, இ ம் ெரகுலர் பிராடக்ட் வாரண்ட்  ேபான்ற தான்) மா தி 
சுசூகி  ைகெவளிேயற்ற வாரண்ட்  நான்கு மாநரங்களில் மட் ம் 
(தில் , ெகால்கத்தா, ம்ைப மற் ம் ெசன்ைன) வழங்கப்ப ம். இ  
2001, ஜூைல 1-ம் ேததியி ந்  அம க்கு வந்த . 

விதி ைறகள்:
தல் உாிைமயாளாிடம் ெட வாி ெசய்யப்பட்ட நாளி ந்  80,000 

கி.மீ. அல்ல  3 வ டங்கள் (எ  த ல் வ கிறேதா) 
ைகெவளிேயற்ற வாரண்ட்  ெசல் ப யாகும்.  வாகன உாிைமயில் 

ஏதாவ  மாற்றம் இ ந்தா ம் ைறயான ஆவணங்கள் 
சமர்ப்பிக்கப்ப ம் பட்சத்தில் மீதமி க்கும் வாரண்ட்  காலம் 
இவ க்கும் ெபா ந் ம்.

நிபந்தைனகள்: 
1. 1989-ம் ஆண் ல் மத்திய ேமாட்டார் வாகன சட்ட விதி ைறகளின் 

(சிஎம்விஆர்)  விதி எண் 115-ன் ைண விதி (2) யின்ப  வாகனம் 
ைகெவளிேயற்ற தர நிர்ணயப்ப  இல்லாவிட்டால், 
ைகெவளிேயற்ற வாரண்ட் யின் கீழ், தல் கட்ட 

பாிேசாதைனயின் அ ப்பைடயில் தான் வாரண்ட்  ஏற் க் 
ெகாள்ளப்ப ம். 

2. மா தி சுசூகி  அல்ல  அதன் டீலரால் நடத்தப்ப ம் 
பாிேசாதைனக்குப் பிறேக பின்வ ம் நிைலகளில் வாரண்ட்  
ேகாரல் ஏற் க்ெகாள்ளப்ப ம். 
(அ) அசல் பாகங்கள் எந்த விதத்தி ம் ப தைடயவில்ைல.  
(ஆ)  குறிப்பிட்ட பகுதி (இைணப்  -(ஏ)யில் உள்ளப ) உற்பத்தி 

குைறபா  ஏ மில்ைல.  
(இ)   உாிைமயாளர் ைகேயட் ம், சர் ஸ் குறிப்ேபட் ம் 

கூறப்பட் ள்ளப  வாகனத்ைத ைறயாகப் பராமாித் ம் 
எாிெபா ள் மற் ம் ஆயிைல (என்ஜின் ஆயில், 

ரான்ஸ்மிஷன் ஆயில், பிேரக் ஆயில் தலானைவ) 
பயன்ப த்தி ம் ைகெவளிேயற்றத் தர நிர்ணயத்ைத (1-ல் 
குறிப்பிட் ள்ளப .) வாகனம் ர்த்தி ெசய்யவில்ைல. 

3. உதிாிப் பாகங்களின் வாரண்ட் ையத் தீர்மானிப்பதற்கான 
பாிேசாதைன ைறைய ெசய்வ  மா தி சுசூகி  மற் ம் 
அதன் விற்பைனயாளர் மட் ேம. இந்தப் பாிேசாதைனயின் 

கள் இ தியானைவ, கட் ப்ப த் பைவ.  இந்தப் 
பாிேசாதைனக்குப் பிறகு வாரண்ட்  ெப வ  
உ திப த்தப்படாவிட்டால், இந்தப் பாிேசாதைனக்கான 
ஒட் ெமாத்த ெசலைவேயா அல்ல  ஒ  பகுதி ெசலைவேயா 
வசூ க்கும் உாிைம மா தி சுசூகி க்கும் அதன் 
விற்பைனயாள க்கும் உண் . 

4. ைக ெவளிேய ம் வாரண்ட்  விதியின் கீழ் உதிாிப் பாகங்கள் 
(இைணப்  - (ஏ)  பட் ய ல் குறிப்பிட் ள்ளப ) 
கட்டணமில்லாமல் மாற்றிக் ெகா க்கப்ப ம். ஆனால் கர் ப் 
பாகங்க க்கான கட்டணம் அசல் விைலப்ப  வசூ க்கப்ப ம். 

5. ைக ெவளிேயற்ற வாரண்ட் க்கு உட்பட்ட ஒ  குறிப்பிட்ட 
பாகத்ைதேயா அல்ல  அத டன் இைணக்கப்பட் ள்ள 
பாகங்கைளேயா, இைவ ஒ  ைமயான அெசம்ப்ளியில் 
இைணக்கப்பட் ள்ளைவயாக இ க்கும்பட்சத்தில் தனித்தனியாக 
மாற்ற யாவிட்டால், ஒட் ெமாத்த அெசம்ப்ளிைய மாற்றிக் 
ெகா ப்பதா அல்ல  அந்த அைமப்பின் சில பாகங்கைளப் 
பயன்ப த்தி, உாிய ைறயில் ப  நீக்குவ  அல்ல  
மாற்றிக்ெகா ப்பதா என்பைத மா தி சுசூகி  அல்ல  அதன் 
விற்பைனயாளர்தான் தீர்மானிப்பார்கள். 

6. ைக ெவளிேயற்ற வாரண்ட்  தரத்ைதத் தக்கைவப்பதற்காக பின்னர் 
ப பார்க்க ேநர்ந்தாேலா அல்ல  சில பாகங்கைள மாற்ற ேவண்  
வந்தாேலா, ெபா ள் வாரண்ட் க்கு உட்படாத நிைலயில், 
அவற் க்கு வாரண்ட்  ெபா ந்தா .  இப்ப ப்பட்ட ப கள் 
அல்ல  மாற்றப்ப ம் பாகங்க க்கு கர்ெபா க்கான அசல் 
கட்டணம் வசூ க்கப்ப ம்.

7.  அ காைமயில் உள்ள மா தி சுசூகி  விற்பைனயாளாின் 
பட்டைறக்கு வாகனத்ைத ெகாண்  ெசல்வதற்கான ெசல க்ேகா 
அல்ல  வாரண்ட்  ேகாரைல சமர்ப்பிப்ப , பாிேசாதைன 
ெசய்வ  மா தி சுசூகி  டீலர் ப  நீக்குவ  ஆகிய 
சந்தர்ப்பங்களில் வாகனத்ைதப் பயன்ப த்த யாததால் ஏற்ப ம் 
இழப் க்ேகா மா தி சுசூகி  ெபா ப்ேபற்கா .

8. ைக ெவளிேயற்ற தர நிர்ணயத்ைத பின்பற்றாததால் சட்டப்ப யான 
அைமப் கள் விதிக்கும் எந்தவிதமான அபராதத் ெதாைகக்கும் 
மா தி சுசூகி  ெபா ப்ேபற்கா . 
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9. அைனத்  உாிய ஆவணங்க ம் இ க்கும்பட்சத்தில் வாகன 
உாிைமயாளர் மாறினா ம் ைக ெவளிேயற்ற வாரண்ட்  
ெசல் ப யாகும். 

10. ைகெவளிேயற்ற வாரண்ட் க்கான அைனத் ப் பராமாிப்  
நடவ க்ைகக ம் (உாிைமயாளர் ைகேய  மற் ம் சர் ஸ் 
குறிப்ேபட் ல் இடம்ெபற் ள்ளப ) பின்பற்றப்பட ேவண் ம், 
ைகேயட் ல் பதி  ெசய்யப்பட ேவண் ம். 

11.மாசுப தல் தர அள  மீறப்பட்ட  கண் பி க்கப்பட்ட 
ேசாதைனக்கு ந்ைதய காலம் வைர ெசல் ப யாகும் பி. .சி.  
(ெபால் ஷன் அண்டர் கன்ட்ேரால்) வா க்ைகயாளர் சமர்ப்பிக்க 
ேவண் ம்.  ரசீ க ம் (வாகனத்ைத வாங்கிய ேததியி ந்  
உாிைமயாளர் ைகேய  மற் ம் சர் ஸ் குறிப்ேபட் ல் இடம் 
ெபற் ள்ளப  வாகன பராமாிப்  ெசல க்கான) ேதைவப்ப ம்.

பின்வ ம் சந்தர்ப்பங்களில் ைக ெவளிேயற்ற வாரண்ட்  
ெபா ந்தாத .
1. உாிய பி. .சி. சான்றிதழ் ெபறாமல் இ ப்ப .
2. மா தி சுசூகி யின் அதிகார ர்வ பட்டைறயில், உாிைமயாளர் 

குறிப்ேபட் ல் ெதாிவிக்கப்பட் ள்ளப  வாகனத்ைத சர் ஸ் 
ெசய்யாமல் இ ப்ப . 

3. வாகனத்ைத அசாதாரண பயன்பாட் க்கு (விபத் , ேமாட்டார் 
ேரஸ், ேபரணிகள் அல்ல  சாதைன நிகழ்த் தல் த யன) 
உட்ப த் தல்.

4. எம்.ஜி.பி.  (மா தி ெஜன் ன் பார்ட்) அல்லாத பாகங்கைளப் 
பயன்ப த் தல்.

5. அங்கீகாிக்கப்படாத ைறயில் வாகனத்ைதத் தி த்தி அைமத்தல்.
6. வாகனம் ஓ யி க்கும் உண்ைமயான கி.மீ. ெதாைலைவக் 

காட்டாமல் இ ப்பதற்காக ஓேடா மீட்டாில் தில் ல்  ேவைல 
ெசய்தல்.

7. கலப்படம் ெசய்யப்பட்ட எாிெபா ள் மற் ம்/அல்ல  
குறிப்பிடப்படாத ஆயில்கைளப் (என்ஜின் ஆயில், ரான்ஸ்மிஷன் 
ஆயில் மற் ம் பிேரக் ஆயில் த யன) பயன்ப த் தல்.

இைணப்  – ( ஏ )
ைகெவளிேயற்ற வாரண்ட் யின் கீழ் வ ம் பாகங்களின் பட் யல்

1. ஃப் யல் இன்ெஜக்சன், அெசம்பிளி, பிரஷர் ெரகுேலட்டர், 
த்ேராட் ல் பா  அெசம்பிளி. 

2. எலக்ட்ரானிக் கன்ட்ேரால் மா ல் (ஈ.சி.எம்.) 
3. இன்ேடக் மானிஃேபால்ட் 
4. ஈ.ஜி.ஆர். வால்வ் 
5. ஸ் பி ட்டர் மற் ம் உள் பாகங்கள்
6. இக்னீஷன் காயில் 
7. ேகனிஸ்டர் அெசம்பிளி 
8. ேவபர் க்விட் ெசப்ேரட்டார் 
9. ஃப் யல் டாங்க் மற் ம் ஃபில்லர் ேகப் 
10. பி.வி.சி. (பாசிட் வ் கிரான்ேகஸ் ெவண் ேலஷன்) வால்வ்
11. ஆயில் ஃபில்லர் ேகப் 
12. ேகட் க் கன்ெவர்ட்டர் 
13. எக்ஸாஸ்ட் மானிஃேபால்ட் 
14. ெசன்சார்கள் ெதாடர்பான அைனத்  எாிெபா ள் இன்ெஜக்சன்.
15. உயர் அ த்தம் வாய்ந்த எாிெபா ள் பம்ப்.
16. க்ேளா ப்ளக் 
17. க்ேளா ப்ளக் கன்ட்ேராலர் 
18. மானிெவர்டர் 
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பி யல் ெதாடர்பான பாிந் ைர
(ெபட்ேரால் மற் ம் ைப-பி யல்  எஞ்ஜின் 
மாட க்காக)
ெபட்ேரால்
ஆக்ேடன் எண் (ஆர்.ஓ.என்.) 91 அல்ல  
அைதவிட அதிக எண் ள்ள அன்லீடட் 
ெபட்ேராைல நீங்கள் பயன்ப த்த ேவண் ம்.

• ெபட்ேரால்/எத்தனால் கலைவகள்

ேகஸஹால் என் ம் அறியப்ப ம் அன்லீடட் 
ெபட்ேரால், எத்தனா ன் கலைவகள் 
(க்ெரய்ன் ஆல்கஹால்) வணிகாீதியாக சில 
இடங்களில் கிைடக்கிற . 
இவ்வைகக்கலைவகளில் 10%-க்கு ேமல் 
எத்தனால் இல்ைல என்றால் உங்கள  
கார்களில் பயன்ப த்தப்படலாம். இந்த 
ெபட்ேரால்-எத்தனால் கலைவயில் 
ெபட்ேரா க்ெகன பாிந் ைரக்கப்பட்ட அேத 
அள  ஆக்ேடன் ேரட் ங் இ க்குமா  
பார்த் க்ெகாள் ங்கள்.

• ெபட்ேரால் /ெமத்தனால் கலைவகள்

அன்லீடட் ெபட்ேரால், ெமத்தனால்  கலைவ 
(மர ஆல்கஹால்) வணிகாீதியாக சில 
இடங்களில் கிைடக்கிற . எச்சூழ ம் 5%-
க்கு ேமல் ெமத்தனால் உள்ள எாிெபா ைள 
பயன்ப த்தக்கூடா . இத்தைகய பி யல் 
பயன்பாட்டல் எ ம் பி யல் சிஸ்டம் 
ேசதாரமைடதல் அல்ல  வாகனச் 
ெசயல்திறன் பிரசிைனக க்கு மா தி 
சுசூகிசுசூகி எப்ெபா ப் ம் ஏற்கா ; இைவ 

வாகனத்தின் வாரண் யில் அடங்க ம் 
அடங்கா .
5% அல்ல  அைதவிடக் குைறவான 
ெமத்தனால் உள்ள எாிெபா ளில் 

கைரப்பான், அாிமான தைடகள் 
இ ந்தா ம் அைத உங்கள  வாகனத்தில் 
பயன்ப த்த யா .

குறிப் :
உங்கள  வாகனத்ைதச் ெச த் தல்  அல்ல  
பி யல் சிக்கனம் பற்றி உங்க க்குத் தி ப்தி 
ஏற்படாவி ல் ஆல்கஹால் இல்லாத 
அன்லீடட் ெபட்ேராைலேய மீண் ம் நீங்கள் 
பயன்ப த்தியாக ேவண் ம்.

(ைப-பி யல் இஞ்ஜின் மாடல்)

சி.என்.ஜி.

சி.என்.ஜி. (கம்ப்ெரஸ்ட் ேநசுரல் ேகஸ்) 
என்ப  பிரதானமாக மீத்ேதைனக் 
ெகாண்ட . சி.என்.ஜி. சுத்தமான 
எாிெபா ளாகக் க தப்ப கிற . இதன் 
குைறவான அடர்த்தியின் காரணமாக, இ  
200 பார்கள் வைர அ த்தப்ப வதால் 
வண் யின் ேமல்தள ெபா ட்கள் ைவக்கும் 
திறைனக் கூட் கிற

அறிவிப்
ெவட்பமான சூழ ல் பி யல் விாிவதற்கு 
ஏ வாக பி யல் ேடங்கில் ஒ  காற்றிடம் 
தரப்பட் ள்ள . ஃபில்லாின்  
தானாேவ க்ெகாண்டபின் (அ) பி யல் 
சாியாக நிரம்பாதேபா  எாிெபா ைள 
நிரப்பினால், காற்றிடம் க்க 
நிரம்பிவி ம். இவ்வா  பி யல் நிரம்பிய 
நிைலயில் இ க்கும்ேபா  ெவப்பத்ைத 
ெவளிப்ப த் வ  பி யல் விாிவாக்கம் 
காரணமாக கசிைவ ஏற்ப த் ம். 
இவ்வாறான கசிைவத் த க்க ஃபில்லர் 

 தனாக க்ெகாண்ட பின் 
நிரப் வைத விட் விட ம் (அ) மாற்  
தானியங்கியற்ற அைமப்ைப 
பயன்ப த் ைகயில், ஆரம்ப ெவன்ட் 
ப்ேளாேபக் ஏற்ப கிற .

அறிவிப்
ெவட்பமான சூழ ல் பி யல் விாிவதற்கு 
ஏ வாக பி யல் ேடங்கில் ஒ  காற்றிடம் 
தரப்பட் ள்ள . ஃபில்லாின்  
தானாேவ க்ெகாண்டபின் (அ) பி யல் 
சாியாக நிரம்பாதேபா  எாிெபா ைள 
நிரப்பினால், காற்றிடம் க்க 
நிரம்பிவி ம். இவ்வா  பி யல் நிரம்பிய 
நிைலயில் ெவப்ப ம் அதில் பட்டால் 
பி யல் விாிவாக்கத்தால் அ  கசிந்  
வி ம். இவ்வாறான கசிைவத் த க்க 
ஃபில்லர்  தனாக க்ெகாண்ட பின் 
(அ) மாற்  தானியங்கியற்ற அைமப்ைப 
பயன்ப த் ைகயில் ஆரம்பகாலத்தில் 
எாிெபா ைள சாியாக நிரப்ப 

யாதேபா  அவ்வா  நிரப் வைத 
விட் விட ம்.
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(டீசல்  எஞ்ஜின் மாட க்காக)
51-க்கும் ேமலான சிேடன் எண் (சிஎன்) 
ெகாண்ட, 50 ppm.க்கும் குைறவான கந்தகம் 
நிரம்பிய டீசல் எாிெபா ைளேய நீங்கள் 
பயன்ப த்த ேவண் ம். EN590-உடன் ஒத் ப் 
ேபாகக்கூ ய டீசல் எாிெபா ைளேய நீங்கள் 
பயன்ப த்த ேவண் ெமன்  மா தி சுசூகி 
நி வனம் பாிந் ைரக்கிற . கப்ப க்கான 
டீசல் பி யல், சுடப்பட்ட எண்ெணய் 
ேபான்றவற்ைறப் பயன்ப த்த ேவண்டாம்.

நிதானம்
சி.என்.ஜி. கசிவ  அல்ல  ெவளிேய ம் 
சப்தம் அல்ல  சி.என்.ஜி. குழாய் ெவளிப் றம் 
ேசதாரம் அறிகுறி ெதாிந்தால் அல்ல  விபத்  
நடந்தால் பயந் விடாதீர்கள்.

•  வாகனத்ைத நி த்தி இஞ்ஜிைன ஆஃப் 
ெசய் , ஜன்னல்கைளத் திறந்  எல்லாக் 
கத கைள ம் திறந்  ைவக்க ம்.

• தானியங்கி வால்ைவ மறக்காமல் ட ம்.

•  ேம ம் உதவி ேதைவெயனில் 
அதிகார ர்வ மா தி சுசூகி கமர்ஷிய டன் 
உடன யாகத் ெதாடர்  ெகாள்ள ம்.

அறிவிப்
தட்பெவப்ப நிைலயின்ேபா  பி யல் 
விாிவைட ம் ெபா ட்  பி யல் ேடங்கில் 
காற்  ேபாய்வரத் ேதைவயான அைற 
(இடம்) தரப்பட் ள்ள . ஃபில்லாின்  
தானாகேவ க்ெகாண்ட பின்னர் 
அல்ல  உள்ளி க்கும் எண்ெணய் த ம்ப 
ஆரம்பிக்கும்ேபா  நீங்கள் ெதாடர்ந்  
பி யல்பி யல் நிரப்பிக் ெகாண் ந்தால், 
காற்  அைற வ ம் நிரம்பி வி ம். 
இம்மாதிாி வ ம் பி யல் நிரப்பி, 
அதிக ெவயில் ப ம் இடத்தில் வாகனம் 
இ ந்தால் பி யல் விாிவைடந்  கசி ம் 
நிைல ஏற்படலாம். இத்தைகய கசிைவத் 
தவிர்க்க ேவண் ெமனில், ஃபில்லாின்  
தானாகேவ க் ெகாண்ட பின் அல்ல  
ேவ  மாதிாியான தானியங்கி 
அைமப்ைபப் பயன்ப த் ைகயில் 
உள்ளி க்கும் எண்ெணய் த ம்ப 
ஆரம்பிக்கும்ேபா  பி யல் நிரப் வைத 
நி த்த ம்.

அறிவிப்
பி யல் நிரப் ைகயில் ஆல்கஹால் உள்ள 
பி யல் கீேழ சிந்திவிடாமல் பத்திரமாகப் 
பார்த்  ெகாள்ள ம். ஆல்கஹால் நிரம்பிய 
எாிெபா ளால் வாகன வாரண் யில் 
அடங்காத ெபயிண்ட் ேசதார ம் 
ேநாிடலாம்.
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சாவிகள்

51KM024

வாகனம் வாங்கும்ேபா  ஒேர மாதிாியான 
இரண்  சாவிகள் உங்க க்குத் தரப்ப ம். உபாி 
சாவிையப் பத்திரமான இடத்தில் பா காப்பாக 
ைவக்க ம். ஒ  சாவிேய வாகனத்தி ள்ள 
அைனத் ப் ட் கைள ம் திறந்  வி ம்.
சாவியின் அைடயாள எண்ணான  அத் டன் 
தரப்பட் ள்ள உேலாகத் ண் ல் அல்ல  
சாவியின் மீேத அச்சிடப்பட் க்கும். ந்தால் 
உேலாகத் ண்ைடத் தனிேய பத்திரமாக எ த்  
ைவக்க ம். சாவிையத் ெதாைலத்  விட்டால், 
இந்த எண்ைணப் பயன்ப த்தி திய சாவிையச் 
ெசய்  ெகாள்ளலாம். உங்கள  எதிர்காலத் 
ேதைவக்காக இந்த எண்ைணக் கீேழ எ தி 
ைவக்க ம்.

கதவிற்கான ட் கள்
பக்கக் கதவிற்கான ட் கள்
ஓட் நாின் கத

76MH0A001

(1) ட்ட ம்
(2) திறக்க ம்
(3) ன்பக்கம்
(4) பின்பக்கம்

வாகனத்தின் ெவளிப்பகுதியி ந்  ஓட் நாின் 
கதைவப் ட்ட ெசய்ய ேவண் யைவ:
• சாவிையப் ெபா த்தி அதன் ேமல்பக்கத்ைத 

வாகனத்தின் ன்பக்கத்ைத ேநாக்கித் 
தி ப்ப ம், அல்ல

• ட் ன் ெபாத்தாைனக் கீேழ தள்ளி, இ த்  
கதைவ ம்ேபா  அைதக் கதவின் 
ைகப்பி டன் ேசர்த் ப் பி க்க ம்.

சாவிையப் ெபா த்தி அைத வண் யின் 
பின்பக்கத்ைத ேநாக்கித் தி ப்பினால் 
வாகனத்தின் ெவளிப்பகுதியி ந்  ஓட் நாின் 
கதைவத் திறக்க ம்.
வாகனத்தின் ெவளிப்பகுதியி ந்  ஓட் நாின் 
கதைவப் ட்ட, ட் ன் ெபாத்தாைனக் கீேழ 
தள்ளி, இ த்  கதைவத் திறக்கும்ேபா  அைத 
கதவின் ைகப்பி டன் ேசர்த் ப் பி க்க ம்.

54G005

(1) ட்ட ம்
(2) திறக்க ம்

ெடயில்ேகட்

77PH025

சாவி எண்:

உதாரணம்

(1)

(2) (3)

(4)

உதாரணம்

உதாரணம்

(1)

(2)

(1)
உதாரணம்
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ட் க் ைகப்பி கைள (1) இ ப்பதன் லம் 
ெடயில்ேகட்ைடத் திறக்கலாம். ம்ேபா , 

ட்ைடக் கவனமாகப் ட்ட ம்.

77PM201

ெடயில்ேகட் ெசயிைனப் பயன்ப த்தி அதைன 
ஒ  இைடப்பட்ட நிைலயி ம் ட்டலாம் (2).

77PM202

அறிவிப்
பயன்பாட் ல் இல்லாதேபா  ெடயில்ேகட் 
ெசயிைன (2) பின் டன் ேசர்த் ப் ட்ட ம் 
(3).

உதாரணம்

(2)

(3)

எச்சாிக்ைக
• ெடயில்ேகட் திறந்த/இைடப்பட்ட 

நிைலயில் இ க்கும்ேபா  வாகனத்ைத 
ஓட் னால் ெடயில்ேகட் ஊசலா  மற்ற 
வாகனங்கைள இ க்கும்; இதனால் காயம் 
அல்ல  மரண ம் ஏற்படலாம்.

• திறந்த/இைடப்பட்ட நிைலயில் இ க்கும் 
ெடயில்ேகட், பின் ற விளக்குகைளப் 
பார்க்க யாமல் மற்ற ஓட் நர்கைளத் 
த க்கும்; இதனால் விபத் க்கள் 
ஏற்படலாம். வாகனம் ஓட்ட ஆரம்பிக்கும் 

ன் ெடயில்ேகட் நன்கு டப்பட் , 
ட்டப் பட் க்கிறதா என்  உ தி 

ெசய்  ெகாள்ள ம்.
• விபத்  ேநாி ம் பட்சத்தில் உள்ளி க்கும் 

லக்ேகஜ் ெவளிேய க்கி எறியப்பட்  
விடாமல் இ க்க ெடயில்ேகட் நன்கு 

டப்பட் , ட்டப் பட் க்கிறதா என 
உ தி ெசய்  ெகாள்ள ம்.

• ெடயில்ேகட் இைடப்பட்ட நிைலயில் 
ட்டப் பட் ள்ளேபா  அதில் நிற்கக் 

கூடா , அதிக எைடைய ைவக்க ம் 
கூடா .

• ெடயில்ேகட் வ ம் திறந்த நிைலயில் 
இ ந்தால் வாகனத்தின் பின் ற விளக்குக் 
க விகளான நிைல விளக்கு, தி ம் ம் 
அறிகுறி இண் ேகட்டர் மற் ம் நி த் ம் 
விளக்கு ஆகியைவ பிறாின் 
பார்ைவயி ந்  மைறக்கப் பட்  வி ம். 

எச்சாிக்ைக
• ெடயில்ேகட் (1) வ ம் திறந்த 

நிைலயில் இ க்கும்ேபா  சரக்கு 
ஏற்றப்பட்  இறக்கப் பட்டால், அ  பற்றி 
மற்ற வாகன ஓட் நர்கைள எச்சாிக்க 
எச்சாிக்ைக க்ேகாணம் (2) ஒன்  
அவர்க க்குத் ெதாி ம்ப  சாைலயில் 
அைமக்கப்பட ேவண் ம்.

(2)

(1)

உதாரணம்
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ஜன்னல்கள்
ம வல் விண்ேடா கண்ட்ேரால்

60G010

கத  ேபன ல் இ க்கும் ைகப்பி ையத் தி ப்பி 
ஜன்னல்கைளத் திறக்கலாம், டலாம்.

பின் ற ஜன்னல்

77PH073

ஜன்னைலத் திறக்க ேவண் மானால் ட்ைட (1) 
அ த்தி, ஜன்னைலத் தள்ள ேவண் ம்.

கண்ணா கள்
உட் றம் உள்ள பின் றம் பார்க்கும் 
கண்ணா
உட் ற ள்ள பின் றம் பார்க்கும் 
கண்ணா ையக் ைகயால் அட்ஜஸ்ட் ெசய் , 
அதன் லம் உங்க க்குப் பின்னால் வ ம் 
வண் கைளக் கண்ணா யில் பார்க்கலாம்.

74LHT0235

ெவளிப் றம் உள்ள பின் றம் பார்க்கும் 
கண்ணா (கள்)
ெவளிப் ற ள்ள பின் றம் பார்க்கும் 
கண்ணா கைள அட்ஜஸ்ட் ெசய்  அதன் லம் 
வாகனத்தின் பக்கவாட் க் காட்சிகைளக் 
கண்ணா யில் பார்க்கலாம்.

64P0190சீட் கள்
சீட் அட்ஜஸ்ட்ெமண்ட் (ஓட் நாின் சீட்)

உதாரணம்

(1)

உதாரணம்

எச்சாிக்ைக
கண்ணா யில் பார்த்  மற்ற வாகனங்களின் 
அள  அல்ல  ரத்ைதக் கணிக்கும்ேபா  
மிக ம் கவனத் டன் ெசயல்பட ேவண் ம். 
இயற்ைகயான கண்ணா யில் பார்ப்பைத 
விட வாகனங்களி ள்ள குவிவா  
கண்ணா யில் பார்க்கும்ேபா  ெபா ட்கள் 
சிறியதாக ம் ெவகு ரத்தில் இ ப்ப  
ேபால ம் ேதான் ம் என்பைத எப்ேபா ம் 
நிைனவில் ெகாள்ள ம்.

எச்சாிக்ைக
வாகனத்ைத ஓட் க் ெகாண்ேட ஓட் நாின் 
சீட்ைட அட்ஜஸ்ட் ெசய்ய எப்ேபா ம் யற்சி 
ெசய்யாதீர்கள். சீட் திடீெரன்  எதிர்பாராத 
விதமாக நகர்ந்தால், வாகனம் கட் ப்பாட்  
இழந்  விடக்கூ ம். வாகனத்ைத ஓட்ட 
ஆரம்பிப்பதற்கு ன்னர் ஓட் நாின் சீட் 
சாியான ைறயில் அட்ஜஸ்ட் 
ெசய்யப்பட் ள்ளைத உ தி ெசய்ய ம்.

எச்சாிக்ைக
ெபல்ட் ஸாக இ ந்தால் உயிைரப் 
பா காக்கும் அதன் பயன்பா  ணாகி 
வி ம் என்பதால், சீட் ெபல்ட் ஸாக 
இ ப்பைதத் தவிர்க்க சீட் ெபல்ட் கைள 
இ க்கமாக்கும் ன்  சீட் கள் அட்ஜஸ்ட் 
ெசய்யப் பட் ள்ளனவா என உ தி ெசய்  
ெகாள்ள ம்.

உதாரணம்

உதாரணம்
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77PH087

சீட் ெபா ஷன் அட்ஜஸ்ட்ெமண்ட் லீவர் (1)
லீவைர ேமல் ேநாக்கி இ த்  சீட்ைடச் சாித் க் 
ெகாள்ள ம்.
அட்ஜஸ்ட் ெசய்தபின் இைணப்  சாியாக 
இ க்கிறதா என்  உ தி ெசய்ய சீட்ைட 

ன் ம் பின் மாக நகர்த்திப் பார்க்க ம்.

சீட் ெபல்ட் கள்

65D231S

65D606

நிதானம்
சீட்ைட அட்ஜஸ்ட் ெசய் ம்ேபா , சீட் ன் 
இ க்கில் ைககள் சிக்கிக் ெகாள்ளாம ம், 
அ படாம ம் இ க்கக் கவனத் டன் 
ெசயல்பட ம்.

(1)

உதாரணம்

எச்சாிக்ைக
பயணத்தின்ேபா  உங்கள  சீட் ெபல்ட்ைட 
எப்ேபா ம் அணிந்தி க்க ம்.

எச்சாிக்ைக
உட்கா ம் ெபா ஷனில் காற் ப் ைப 
இ ந்தா ம் இல்லாவிட்ட ம், ஓட் ந ம் 
பயணிக ம் எப்ேபா ம் சீட் ெபல்ட் கைள 
அணிந்தி க்க ேவண் ம்; அப்ேபா தான், 
விபத்  ேநாி ம் த ணங்களில் தீவிரமான 
காயமைட ம் அல்ல  மரணமைட ம் 
அபாயத்ைத ந்தவைர தவிர்க்க ம்.

உதாரணம்

எச்சாிக்ைக
• சரக்கு ைவக்கும் இடத்தில் அமர்ந்  

பயணம் ெசய்ய யாைர ம் எப்ேபா ம் 
அ மதிக்காதீர்கள். சீட் ல் அமராமல், சீட் 
ெபல்ட் அணியாமல் வாகனத்தில் 
பயணிப்பவர்கள் விபத்தின்ேபா  
காய ம் வாய்ப்  மிக அதிகமாகும்.

• எப்ேபா ம் கீேழ குறிப்பிடப்பட் ள்ள  
ேபால்தான் சீட் ெபல்ட் கைள அட்ஜஸ்ட் 
ெசய்  ெகாள்ள ேவண் ம்:
– ெபல்ட் ன் கீழ்ப்பகுதிைய 

அ வயிற்றின் கு க்ேக அணிந்  
ெகாள்ள ேவண் ேம தவிர  இ ப்  
கு க்ேக அல்ல.

– ேதாள்பட்ைட ஸ் ராப் கைளத் ேதா க்கு 
ெவளிேய அணிந்  ெகாள்ள ேவண் ேம 
தவிர, ைகக க்கு அ யில் அல்ல.

– ேதாள்பட்ைட ஸ் ராப் கள் உங்கள் 
கம் மற் ம் க த்ைத விட் ச் சற்  
ரம் தள்ளிேய இ க்க ேவண் ம், அேத 

ேவைளயில் அைவ ேதாள்பட்ைடைய 
விட் க் கீழிறங்கி விட ம் கூடா .

(ெதாடர்ச்சி..)

அ வயிற் க்கு ேமற் றம்

உதாரணம்
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65D201 65D199

எச்சாிக்ைக
(ெதாடர்ச்சி)
• சீட் ெபல்ட் கள் பல பா காப்  

அம்சங்கைளக் க த்தில் ெகாண்  
வ வைமக்கப்பட் ள்ளதால் அவற்ைற 
இ க்கமாக அட்ஜஸ்ட் ெசய் , 
ஸ் ராப் கள் க்குடன் இல்லாதவா  
அணிந்  ெகாள்ள ேவண் ம். இ க்கமாக 
இ க்கும் சீட் ெபல்ட்ைட விட ஸாக 
இ க்கும் ெபல்ட்டான  குைறந்த அள  
பா காப்ைபேய த ம்.

• சீட் ெபல்ட் ன் ஒவ்ெவா  பக்கிள்க ம் 
அவற்றிற்கான சாியான பக்கிள் 

வாரங்களில் ெச கப்பட் ள்ளன 
என்பைத உ தி ெசய்  ெகாள்ள 
ேவண் ம்.

(ெதாடர்ச்சி..)

அ வயிற்றின் கு க்ேக

உதாரணம்

எச்சாிக்ைக
(ெதாடர்ச்சி)
• கர்ப்பவதிக ம் சீட் ெபல்ட்ைடக் கட்டாயம் 

அணிந்  ெகாள்ள ேவண் ம்; ஆனால் 
அவர்கள் பயணம் ெசய் ம்ேபா  
வாகனத்ைத எவ்வா  ெச த் வ  
என்ப  குறித் த் ம த் வ ஆேலாசகர் 
தனிப்பட்ட பாிந் ைரகைளச் ெசய்வ  
அவர்க க்கு உகந்ததாக இ க்கும். 
ெபல்ட் ன் கீழ்ப்பகுதியான  
வைரபடத்தில் காட்டப்பட் ள்ளவா  

ந்தவைர அ வயிற்றின் கீழ் ெதா மா  
அணியப்பட ேவண் ம்.

• பாக்ெகட் களில் அல்ல  ஆைடகளில் 
உைடயக் கூ ய ெபா ட்கள் 
ைவத்தி ந்தால் அவற்றின் மி  
ப ம்ப யாக சீட் ெபல்ட்ைட அணிந்  
ெகாள்ளாதீர்கள். விபத்  ேநாி ம் 
பட்சத்தில் கண்ணா , ேபனா ேபான்ற 
ெபா ட்கள் சீட் ெபல்ட் க்க யில் 
இ ந்தால் காயங்கைள உண்டாக்கி வி ம்.

(ெதாடர்ச்சி..)

இ ப்பின் கு க்காகக் 
கட்டப்ப ம் ஸ் ராப் கள் 

ந்தவைர அ வயிற்றின் 
கீழி க்குமா  அட்ஜஸ்ட் 
ெசய்யப்பட ேவண் ம்

உதாரணம் எச்சாிக்ைக
(ெதாடர்ச்சி)
• ஒன் க்கு ேமற்பட்டவர்க க்கு ஒேர ஒ  

சீட் ெபல்ட்ைட அணிவிக்காதீர்கள்; ம யில் 
அமர ைவக்கப்பட் க்கும் ைகக்குழந்ைத 
அல்ல  குழந்ைதக்கும் ேசர்த்  உங்கள  
சீட் ெபல்ட்ைட அணிவிக்காதீர்கள். 
அவ்வா  அணிவித்தீர்களானால், விபத்  
ேநாி ம் பட்சத்தில் தீவிர காயம் ஏற்ப ம் 
அபாயம் இ க்கிற .

• அ க்க  பயன்ப த்தப்ப ம் சீட் 
ெபல்ட்களின் இைணப் க்கைள அைவ 
ேசதமைடந் ள்ளனவா என்  
அவ்வப்ேபா  ேசாதித் ப் பார்க்க ம். 
இைணப் க்கள் சாியில்லாமல் ெபல்ட் கள் 
ேதய்மானம் அைடந்தி ந்தால் அல்ல  
ேசத ற்றி ந்தால் அவற்ைற உடன யாக 
மாற்ற ம். இைணப் க்கள் 
ேசத ற்றி ப்ப  ேபால் ெதாியாவிட்ட ம் 
தீவிர பாதிப்பிற்குப் பின் சீட் 
ெபல்ட் கைள ற்றி மாக மாற்ற 
ேவண் ய  மிக அவசியமான ஒன்றாகும்.

• சாியாக, பா காப்பாக ைவத் க் ெகாள்ள 
ெமன்  ேதான்றினாெலாழிய 

குழந்ைதகள் மற் ம் ைகக்குழந்ைதகைள 
வாகனங்களில் ஏற்றிக் ெகாண்  
பயணிக்கக் கூடா .

• ேதாள்பட்ைடயில் ப ம் ெபல்ட் க த்தில் 
அல்ல  கத்தில் எாிச்சைல 
ஏற்ப த்தினால் குழந்ைதகைள 
வாகனத்தின் ைமயப்பகுதிக்கு அ கில் 
இ க்குமா  இடமாற்றம் ெசய்ய ம்.

• பா ஷ், எண்ெணய், ேவதிப் ெபா ட்கள் 
மற் ம் ேபட்டாி அமிலத்தால் சீட் 
ெபல்ட் கள் ெகட் ப் ேபாகாதவா  
பார்த் க் ெகாள்ள ம். இதமான ேசாப்  
மற் ம் நீரால் வாகனத்ைதப் 
பா காப்பாகச் சுத்தம் ெசய்  ெகாள்ள ம்.

(ெதாடர்ச்சி..)
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ம -ேதாள்பட்ைட ெபல்ட் 
எமர்ெஜன்சி லாக்கிங் ாிட்ராக்டர் (ஈ.எல்.ஆர்) 
சீட் ெபல்ட் ல் ஈ.எல்.ஆர் எனப்ப ம் 
எமர்ெஜன்சி லாக்கிங் ாிட்ராக்டர் உள்ள ; 
திடீெரன்  வாகனம் நி த்தப்பட்டால் அல்ல  
ேமாத க்கு உள்ளானால் சீட் ெபல்ட் தானாக 
லாக் ஆகும்ப  இ  வ வைமக்கப்பட் ள்ள  
உடம்பின் கு க்ேக இப்ெபட்ைடத் ாிதமாக 
இ க்கும் ேபா ம் ெபல்ட் தானாகேவ லாக் ஆகி 
வி ம். அவ்வா  நிகழ்ந்தால், ெபல்ட் 
தானாகேவ பின்ேனாக்கி வந்  அவி ம் வைர 
காத்தி ந் , ெபல்ட்ைட உங்கள  உடம்பின் 
கு க்ேக ெம வாக இ க்க ம்.
பா காப்  ெதாடர்பான நிைன ட்டல்கள்

60A038

60A040

ேமாதல் ஏற்ப ம்ேபா  ெபல்ட் க்கு அ யில் 
நாம் சாிந்  வி ம் அபாயத்ைதக் குைறக்க, 
ெபல்ட் ன் ம ப்பகுதி ெபா ஷன் ந்த வைர 
அ வயிற் க்குக் கீழி க்க ேவண் ம்; அைத 
ேதாள்பட்ைடப் பகுதி ெபல்ட் டன் ேசர்த் , 
பக்கி க்கு ேமல் ெபல்ட் இ க்குமா  நன்றாக 
இ த்  விட ம். ேதாள்பட்ைடயி ந்  
கு க்காகப் ேபாகும் ெபல்ட்  நீளமான  
அைதப் ேபாட் ள்ளவர் தைடயின்றி 
இயங்குவற்கு ஏற்ப தன்ைனத் தாேன அட்ஜஸ்ட் 
ெசய்  ெகாள்ளக் கூ ய .

60A036

சீட் ெபல்ட்ைட இ க்கமாக்க ேவண் ெமனில், 
ேநராக அமர்ந்  சீட் ன் பின்பகுதி வைர 
ெசன்  விட ம்; அதன் பின் சீட் ெபல்ட் ன் 
இைணப்ைப உடம்பின் கு க்ேக இ த் , அைத 
பக்கி க்குள் ெசல் மா   ஒ  க்ளிக் சப்தம் 
வ ம் வைர ேநராக அ த்த ேவண் ம்.

60A039

எச்சாிக்ைக
(ெதாடர்ச்சி)
• நாணயம், க்ளிப் கள் ேபான்ற ெபா ட்கைள 

சீட் ெபல்ட் பக்கிள்க க்குள் ெச கி 
ைவக்காதீர்கள்; இப்பாகங்களில் திரவம் 
ஏ ம் படாதவா  பார்த் க் ெகாள்ள ம். சீட் 
ெபல்ட் ன் பக்கிளில் ெவளிப் ெபா ள் ஏ ம் 
சிக்கிக் ெகாண்டால், ெபல்ட் சாியாக ேவைல 
ெசய்யாமல் ேபாய்விடலாம்.

நிமிர்ந்  ேநராக அமர்ந்  
சாியாக ைக ைவத் க் 
ெகாள்ள ம்

இ ப் க்குக் கீேழ

உதாரணம்

இ ப் க்குக் கீேழ

உதாரணம் உதாரணம்

உதாரணம்
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சீட் ெபல்ட்ைட அவிழ்க்க பக்கி ல் உள்ள 
பட்டைன அ த்தி, ெபல்ட்ைட ெம வாக விட 
ேவண் ம். அேதசமயம் ஒ  ைகைய ெபல்ட் 
அல்ல /மற் ம் ேலட்ச் பிேளட் டன் 
ைவத்தி க்க ேவண் ம். ெபல்ட் ன் மீேதா 
அல்ல /மற் ம் ேலட்ச் பிேளட் ல் ஏதாவ  ஒ  
ைக பட் க் ெகாண் க்க ேவண் ம்.

ஓட் நாின் சீட் ெபல்ட் வார்னிங் ைலட் /
ன்பக்கப் பயணி சீட் ெபல்ட் வார்னிங் 

ைலட் 

77PM02017

(1) ஓட் நாின் சீட் ெபல்ட் ாிைமண்டர் ைலட்/
ன்பக்கப் பயணி ாிைமனடர் சீட்ெபல்ட்.

ஓட் நாின் மற் ம் / ன்பக்கப் பயணி தங்கள் 
சீட் ெபல்ைட அணிந்தி க்கவில்ைல எனில், சீட் 
ெபல்ட் ாிைமண்டர் ைலட் ஒளிர்ந்  அல்ல  
மி ங்கி மற் ம் பஸ்ஸர் ஒ  எ ந் , 
ஓட் நாின் மற் ம்/ பயணிக்கு சீட் ெபல்ட் 
அணிய நிைன ட் ம். ேம ம் விவரங்க க்கு, 
கீேழ உள்ள விளக்கத்ைதக் காண ம்.

குறிப் :
ஓட் நாின் சீட் ெபல்ட் ாிைமண்டர் ைலட் / 

ன்பக்கப் பயணி சீட் ெபல்ட் ாிைமண்டர் ைலட் 
ஓட் நாின் மற் ம் ன் பக்கப் பயணி 
இ வ க்குமான . 

ஓட் நாின் சீட் ெபல்ட் ாிைமண்டர் 
இக்னிஷன் ஸ்விட்ச் "ON" (ஆன்) ஆகி இ க்கும் 
ேபா  அல்ல  இக்னிஷன் ேமாட் "ON" 
(ஆன்)னில் இ க்கும் ேபா , ஓட் நாின் சீட் 
ெபல்ட் அணியப்படாமல் இ ந்தால், ாிைமண்டர் 
கீழ்கண்ட ைறயில் ெசயல்ப ம்.

1) ைரவாின் சீட் ெபல்ட் ாிைமண்டர் ைலட்
ஒளி ம்

2) வாகன ேவகம் மணிக்கு 15 km/h அைடந்த
பிறகு, ஓட் நாின் சீட் ெபல்ட் ாிைமண்டர்
ைலட் ஒளிர்ந் , 95 ெநா க க்கு பஸ்ஸர்
ஒ  ேகட்கும்.

3)  ஓட் நாின் சீட் ெபல்ட் அணியப்ப ம் வைர
ாிைமண்டர் ைலட் ஒளி ம்.

ஓட் நாின் தன  சீட் ெபல்ைட அணிந்  
ெகாண்  அதன் பிறகு, சீட் ெபல்ைட நீக்கினால், 
வாகன ேவகத்திற்கு ஏற்ப, ாிைமண்டர் அைமப்  
ப  (1) அல்ல  ப  (2) ல் இயங்கும். வாகன 
ேவகம் மணிக்கு 15 km/h குைறவாக இ ந்தால் 
ப  (1)ல் இ ந்  ாிைமண்டர் வங்கும். வாகன 
ேவகம் மணிக்கு 16 km/h ேமல் இ ந்தால் ப  (2) 
ல் இ ந்  வங்கும். 
சீட் ெபல்ட் அணியப்பட்டால் அல்ல  
இக்னிஷன் ஆஃப் ெசய்யப்பட்டால் அல்ல  
இக்னிஷன் ேமாட் OFF (ஆஃப்) 
ெசய்யப்பட்டால், ாிைமண்டர் தானாக 
நின் வி ம்.

ன்பக்கப் பயணி சீட் ெபல்ட் 
ாிைமண்டர் 

ன்பக்கப் பயணி இடத்தில் ஒ வர் 
அமர்ந்தி ந் , இக்னிஷன் ஸ்விட்ச் "ON" (ஆன்) 
ெசய்யப்ப ம் ேபா  அல்ல  இன்ேகஷன் 
ேமாட் "ON" (ஆன்)னில் இ க்கும் ேபா , 

ன்பக்கப் பயணி ெபல்ட் அணியப்படாமல் 
இ ந்தால், ன்பக்கப் பயணி சீட் ெபல்ட் 
ாிைமண்டர் இயக்கப்ப ம்.

69RH203

உதாரணம்

எச்சாிக்ைக
ைரவ ம் பயணி ம் எப்ேபா ம் சீட் ெபல்ட் 

அணிந்தி க்க ேவண் ய  ற்றி ம் 
அவசியமான . விபத்  நடக்கும்பட்சத்தில் 
சீட் ெபல்ட் அணியாதவர்க க்குக் காயம் 
ப வதற்கான வாய்ப்  மிக ம் அதிகம். 
இக்னிஷன் சாவிைய அதற்கான இடத்தில் 
ெபா த்தி இஞ்சிைன இயங்கச்ெசய்வதற்கு 

ன்ேப சீட் ெபல்ட் அணிவைதப் 
பழக்கமாக்கிக்ெகாள் ங்கள்.

உதாரணம்

(2)

 (க வி ெபா த்தப்பட் ந்தால்)
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(2) ன்பக்கப் பயணி சீட் ெபல் ன் 
ாிைமண்டாின் ெசன்சார்.

சீட்ெபல்ட் ாிைமண்டர் ெசன்சார் (2) ன்பயணி 
சீட் ல் ஒ வர் அமர்ந்தி க்கிறாரா என 
கண்டறி ம். ன்பக்கப் பயணி சீட்ெபல்ட் 
ாிைமண்டர் சீட் குஷனில் இ க்கும். 

ன்பக்கப் பயணி சீட் ெபல்ட் ாிைமண்டர், 
ைரவ்பர் சீட் ெபல்ட் ாிைமண்டர் ேபாலேவ 

ெசயல்ப ம். 

குறிப் :
• பயணிகள் சீட் ல் ஒ  ெபா ைள ைவத்தால், 

அதன் எைட ெசன்சாரால் உணரப்பட்  சீட் 
ெபல்ட் ாிைமண்டர் ைலட் ஒளிர்ந் , உள் 
பஸ்ஸர் ஒ க்கலாம்.

• குழந்ைத அல்ல  சிறிய உடலைமப்  
ெகாண்ட நபர் ன்பக்கப் பயணி சீட் ல் 
அமர்ந்தால் அல்ல  அதில் குஷன் ைவத்தால், 
எைட ெசன்சாரால் உணரப்பட வாய்ப்பில்ைல. 
உள் பஸ்ஸர் ஒ க்காமல் ேபாகலாம்.

குறிப் :
மா தி சுசுகியின் அசல் “சீட் கவர்” வாங்குமா  
மா தி சுசூகி பாிந் ைரக்கிற . 

சீட் ெபல்ட்  ஆய்

65D209S
சீட் ெபல்ட் கைள அவ்வப்ேபா  சீரான கால 
இைடெவளியில் ஆய்  ெசய் , சாியான ைறயில் 
ேசதமின்றி ேவைல ெசய்கின்றனவா என்பைத 
உ தி ெசய்  ெகாள்ள ேவண் ம். இைணப் க்கள் 
பக்கிள்கள், லட்ச் பிேளட்ஸ், ாிட்ராக்டர்கள், 
ஆங்கேரஜுகள் மற் ம் ைக  ப் கள் சாியாக 
உள்ளனவா என்  ேசாதித் ப் பார்க்க ேவண் ம். 
சாியாக ேவைல ெசய்யாத, ேசத ற்றி க்கும் சீட் 
ெபல்ட் கைள உடன யாக மாற்ற ம்.

அறிவிப்
• ன்பக்கப் பயணி சீட்ெபல்ட் ாிைமண்டர் 

சீட் குஷனில் அைமந் ள்ள . சீட் குஷன் 
மீ  கணமான அல்ல  கூரான ெபா ட்கள் 
ைவக்கப்பட்டால் அல்ல  சீட் ல் மாற்றம் 
ெசய்யப்பட்டால் அல்ல  
அகற்றப்பட்டால், ெசன்சார் சாியாக 
ேவைல ெசய்யா  மல்ல  
ப தாகிவிடலாம். சீட் குஷனில் கனமான 
அல்ல  கூரான ெபா ட்கைள ைவக்க 
ேவண்டாம். ன்பக்க சீட்ைட மாற்ற, 
தி த்த அல்ல  அகற்ற ேவண்டாம்.

• சீட் கவாின் தன்ைமக்ேகற்ப ெசன்சார் 
ெசயல்பா  பாதிக்கப்படலாம். இந்த 
வாகனத்திற்காக மா தி சுசுகியின் 
பிரத்ேயக சீட் கவைர மட் ம் தான் 
பயன்ப த்த ேவண் ம் என மா தி சுசுகி 
ெதாிவிக்கிற . 

• பயணிகள் சீட் குஷன் மீ  வாசைன 
திரவியம், குளிர்பானம், பழச்சா  ேபான்ற 
திரவத்ைத சிந்தினால், சீட் குஷனில் 
அைமந்தி க்கும் சீட்ெபல்ட் ாிைமண்டர் 
ெசன்சார் ேசதமாகலாம். எனேவ, 
உடன யாக ெமன்ைமயான ணியால் 

ைடத்  சுத்தமாக்க ம். 
(ெதாடர்ச்சி..)

அறிவிப்
(ெதாடர்ச்சி)

• ன்பக்கப் பயணி இ க்ைகயில் 
அமர்ந்தி க்கும் ேபா , சீட்ெபல்ட் 
ாிைமண்டர் அைமப்  சாியாக 
ெசயல்ப வதற்கு, அமர்ந்தி ப்பவர், 
ேநராக, சீட் ேபக்ெரஸ்ட் ல் சாய்ந்த ப , 
சீட் குஷன் ைமயத்தில் அமர்ந்தி ப்ப  
அவசியம். அமர்ந்தி ப்பவர் சாியாக 
அமரவில்ைல எனில் (காைல நீட் யப , 
பக்கவாட் ல், ன்பக்கம் அல்ல  
பக்கவாட் ல் அமர்வ ) அைமப்பின் 
ெசயல்பாட்ைட பாதிக்கும். அதனால் 
அமர்ந்தி ப்பவைர உணர யா . 

எச்சாிக்ைக
எத்தைகய ேமாதலாக இ ந்தா ம் ஒவ்ெவா  

ைற ம் சீட் ெபல்ட் இைணப் க்கைளச் 
ேசாதைன ெசய்வதில் கவனமாக இ ங்கள். 
ஒ  ேமாத ன்ேபா  (சிறிய வைக ேமாதலாக 
இ ந்தாெலாழிய) இடம் ெபற்றி ந்த சீட் 
ெபல்ட் இைணப் க்கைள ேமாசமான 
ேசதாரமாக இல்லாவிட்டா ம் 
மாற்றியைமக்க ேவண் ம். ஒ  
ேமாத ன்ேபா  ேமாசமான ேசதாரமாக 
இல்லாவிட்டா ம் அைவ சாியாகச் 
ெசயல்படாவிட்டா ம்  சீட் ெபல்ட் க்கைள 

வ மாக மாற்றியைமத்தாக ேவண் ம். 

உதாரணம்
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இன்ஸ்ட் ெமண்ட் க்ளஸ்டர்
1. ஸ்பீேடாமீட்டர்
2. தகவல்காட் ம்திைர
3. ாிப் மீட்டர் ெசலக்டர் பட்டன்
4. வார்னிங் மற் ம் இண் ேகட்டர் ைலட்கள் 

77PM02001

1 44

2 3
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ஸ்பீேடாமீட்டர் 
வாகனத்தின் ேவகத்ைத ஸ்பீேடாமீட்டர்க் 
குறிக்கிற .

ஸ்பீட் அலர்ட் சிஸ்டம் 
ஓட் நாின் மிைக ேவகத்தில் ெசல் ம் ேபா , 
ஸ்பீட்  அலர்ட் சிஸ்டம் எச்சாிக்ைக ஒ  
எ ப் கிற . வாகன ேவகம் மணிக்கு 80 km/h 
அதிகமாகும் ேபா , அ ப்பைட எச்சாிக்ைகயாக, 
ஒவ்ெவா  நிமிடத்திற்கும் இரண்  பீப் ஒ  
ேகட்கும். வாகன ேவகம் மணிக்கு 120 km/h 
அதிகமாகும்ேபா , ெதாடர் பீப் ஒ டன் 
இரண்டாம் கட்ட எச்சாிக்ைக ஒ க்கும். வாகன 
ேவகம் மணிக்கு 118 km/h குைறந்தால், 
அ ப்பைட எச்சாிக்ைக ெதாட ம். வாகன 
ேவகம் மணிக்கு 78 km/h குைறந்தால் எச்சாிக்ைக 
நின் வி ம். பஸ்ஸர் வாகனத்தில் எந்தச் ெசயல் 
குைறபாட்ைட ம் உணர்த்தா .

பி யல்  நிைலகாட்
(ெபட்ேரால்  மற் ம் ைப-பி யல்  எஞ்ஜின் 
மாட க்காக)
ெபட்ேரால்

77PM07020

(ைப-பி யல் எஞ்ஜின் மாடல்)

சி.என்.ஜி.

77PM07019

(டீசல் என்ஜின் மாட க்காக)

77PH006

இக்னிஷன் ஸ்விட்ச் “ON” (ஆன்) ஆகி 
இ க்ைகயில் நிைலகாட் யான  பி யல் 
ெதாட் யில் உள்ள எாிெபா ளின் அளைவத் 

ல் யமாகக் காட் ம். “F” என்றால் பி யல் 
ெதாட்  க்க நிரம்பி ள்ள  என் ம் “E” 
என்றால் அ  கா யாக இ க்கிற  என் ம் 
அர்த்தம்
பி யல் மீட்டர் “E” என்  மட் ம் காட் னால் 

ந்தவைர உடன யாக நீங்கள் எாிெபா ைள 
நிரப்பியாக ேவண் ம்.

குறிப் :
இப்பிாிவில் விளக்கு சிமிட் னால் (விட்  விட்  
எாிந்தால்) பி யல் கிட்டத்தட்ட கா யாகி 
விட்ட  என்  அர்த்தம்.

(1) என்ற மதிப்பீடான  பி யல் நிரப் ம் 
ெதாட்  உங்கள  வாகனத்தின் வல றம் 
அைமந் ள்ளைதக் குறிக்கிற .

உதாரணம்

(1)

உதாரணம்

(1)

(1)

உதாரணம்
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தகவல் காட் ம் திைர
(ெபட்ேரால் மற் ம் ைப-பி யல்  எஞ்ஜின் 
மாட க்காக)

77PM07029

* ைப - எஞ்ஜின் மாட க்கு மட் ம் ெபா ந் ம்

(டீசல்  எஞ்ஜின் மாட க்காக)

77PH109

(1) ாிப் மீட்டர் ெசலக்டர் பட்டன்
(2) தகவல்காட் ம்திைர

இக்னிஷன் ஸ்விட்ச் “ON” (ஆன்) ஆகி 
இ க்ைகயில், தகவல் காட் ம் திைர பின்வ ம் 
விவரங்கைள த கிற .

திைர (A)
பி யல் நிைலகாட்

திைர (B)
ஓேடாமீட்டர் / ாிப் மீட்டர் / க காரம் / 
ெவளிச்சம் கட் ப்பா

திைர (C)
பி யல் ேமாட்  (க வி ெபா த்தப்பட் ந்தால்)

பி யல் நிைலகாட்
இக்னிஷன் ஸ்விட்ச் “ON” (ஆன்) ஆகி 
இ க்ைகயில் திைர (A) பி யல் 
நிைலகாட் ையக் காட் கிற .

இப்பிாிவில் ‘பி யல் நிைலகாட் ’ என்ற உப 
பிாிவின் கீ ள்ளவற்ைறப் பார்க்க ம்.

ஓேடாமீட்டர் / ாிப் மீட்டர் / க காரம் / 
ெவளிச்சம் கட் ப்பா
இக்னிஷன் ஸ்விட்ச் “ON” (ஆன்) ஆகி 
இ க்ைகயில்,  திைர (B) பின்வ வனவற்றில் 
ஏேத ம் ஒன்ைறக் காட் ம். ஓேடாமீட்டர், ாிப் 
மீட்டர் A, ாிப் மீட்டர் B அல்ல  க காரம்.
திைர (B)-ஐப் பார்க்க ேவண் ெமன்றால், ாிப் 
மீட்டர் ெசலக்டர் பட்டன் (1)-ஐ ேவகமாக 
அ த்த ம்.

உதாரணம்

(C)
(B)

(2) (1)

(A)* (A) (2)

(A)
(B)

(1)

உதாரணம்
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(ெபட்ேரால்  மற் ம் ைப-பி யல் எஞ்ஜின் 
மாட க்காக)

77PH007

(டீசல் என்ஜின் மாட க்காக)

77PH007

(a) ஓேடாமீட்டர்
(b) ாிப் மீட்டர் A
(c) ாிப் மீட்டர் B
(d) க காரம்
(e) ெவளிச்சக் கட் ப்பா *

 
* ெபா ஷன் விளக்குகள் மற் ம்/அல்ல  

ெஹட்ைலட் கள் ‘ஆன்’ ெசய்யப்ப ம்ேபா  
திைரயில் ‘ெவளிச்சக் கட் ப்பா ’ ேதான் ம்.

குறிப் :
பட்டைன அ த்தி அதி ந்  உங்கள் ைகைய 
நீங்கள் எ க்கும்ேபா  குறிப் க்கள் மாறிவி ம்.
ஓேடாமீட்டர் 
வாகனம் ெசன் ள்ள ெமாத்த ரம் வைரயிலான 
தகவல்கைள ஓேடாமீட்டர் பதி  ெசய்கிற .

உதாரணம்

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

உதாரணம்
எச்சாிக்ைக

வாகனம் ெச த் ம்ேபா  திைரைய 
அட்ஜஸ்ட் ெசய்ய யற்சித்தால், ஒ ேவைள 
வாகனக் கட் ப்பாட்ைட நீங்கள் 
இழக்கக்கூ ம்.
வாகனம் ெச த் ம்ேபா  திைரைய 
அட்ஜஸ்ட் ெசய் ம் யற்சியில் 
ஈ படாதீர்கள்.

அறிவிப்
ஓேடாமீட்டர் காட் ம் எண்ைணப் ெபா த்  
வாகனப் பராமாிப் ப் பணிகைளத் 
திட்டமிட் , ேதைவப்ப ம் சர் ஸ்கைளச் 
ெசய்  ெகாள்ள ேவண் ம்.
ைமேலஜின் அ ப்ப யில் ேதைவயான 
சர் ஸ்கைள அவ்வப்ேபா  ெசய்யாமல் 
இ ந்தால் குறிப்பிட்ட சில பாகங்கள் ேதய்ந்  
அல்ல  ேசதமைடந்  வி ம்.
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ாிப் மீட்டர் 
குைறந்த ர ைடய ாிப் க க்கு எத்தைன 

ரம் ஆகிய , பி யல் நிரப்ப்ப ம் வைர 
வாகனம் எத்தைன ரம் ஓ ள்ள  என்பைவ 

ாிப் மீட்டர் லம் ெதாிந்  வி ம்.
ாிப் மீட்டர் ‘A’ அல்ல  ‘B’ இரண்ைட ம் 

தனித்தனிேய பயன்ப த்திக் ெகாள்ளலாம்.
ாிப் மீட்டாில் ஜீேராைவத் ேதர்ந்ெத த்  ாிப் 

மீட்டர் ெசலக்டர் பட்டைனச் (1) சற்  ேநரம் 
அ த்திப் பி த்தால் திைரயில் ாிப் மீட்டாின் 
அள கள் ெதாி ம்.
குறிப் :

ாிப் மீட்டாில் காட்டப்ப ம் அதிகபட்ச அள  
9999.9 ஆகும் அதிகபட்ச அளைவ உங்கள  
வாகனம் தாண்  விட்டால், ாிப் மிட்டர் ாீ ங் 
ம ப ம் 0.0 என் தான் காட் ம்.
க காரம்
திைரயில் எப்ேபா ம் ேநரம் காட்டப்ப ம்.
ேநரம் காட் வைத மாற்ற ேவண் ெமன்றால்: 
1) நிமிடத்திற்கான இண் ேகஷன் சிமிட் ம் 

வைர ாிப் மீட்டர் ெசலக்டர் பட்டைன (1) 
அ த்திப் பி க்க ம்.

2) நிமிடத்திற்கான இண் ேகஷைன 
மாற் வதற்கு ாிப் மீட்டர் ெசலக்டர் 
பட்டைன (1) மீண் ம் மீண் ம் 
அ த்தினால் நிமிட இண் ேகஷன் சிமிட்ட 
ஆரம்பிக்கும். நிமிடத்திற்கான 
இண் ேகஷன் ாிதமாக மாற் வதற்கு 

ாிப் மீட்டர் ெசலக்டர் பட்டைன (1) 
அ த்திப் பி க்க ம். நிமிடத்திற்கான 
இண் ேகஷைன சாியான நிைலயில் 
ைவப்பதற்கு மணிேநரத்திற்கான 
இண் ேகஷன் சிமிட்ட ஆரம்பித்  ஐந்  
ெநா  வைர காத்தி க்க ம்.

3) மணிேநர இண் ேகஷைன மாற்ற, ாிப் 
மீட்டர் ெசலக்டர் பட்டைன (1) நிமிட 
இண் ேகஷன் சிமிட்ட ஆரம்பிக்கும் வைர 
அ த்திப்பி க்க ம். ஐந்  ெநா கள் வைர 

காத்தி ந்தால் மணிேநர இண் ேகஷன் 
சிமிட்டத் ெதாடங்கும். மணிேநர 
இண் ேகஷைன மாற் வதற்கு ாிப் மீட்டர் 
ெசலக்டர் பட்டைன (1) ாிதமாக அ த்திப் 
பி க்க ம். மணிேநர இண் ேகஷைன ெசட் 
ெசய்வதற்கு 5 ெநா கள் வைர 
காத்தி க்க ம்.

குறிப் :
எதிர்மைற (–) ெடர்மினைல ேபட்டாி டன் 
மீண் ம் இைணக்கும்ேபா  க காரத்திற்கான 
இண் ேகஷ ம் மீண் ம் ெசட் ெசய்யப்ப ம். 
இண் ேகஷைன உங்கள  ேதைவக்ேகற்ப 
மாற்றி அைமத் க் ெகாள்ள ம்.
ெவளிச்சக் கட் ப்பா
ெபா ஷன் ைலட் கள் மற் ம்/அல்ல  
ெஹட்ைலட் கள் “ON” (ஆன்) நிைலயில் 
இ க்கும்ேபா தான் உங்களால் மீட்டாின் 
ஒளி ம் ேவகத்ைதக் கண்ட்ேரால் ெசய்ய ம். 

ாிப் மீட்டர் ெசலக்டர் பட்டைன (1) அ த்திப் 
பி த்  இன்ஸ்ட் ெமண்ட் ேபனல் 
விளக்குகளின் ெவளிச்சத்ைத மாற்றலாம்.

குறிப் :
• ெவளிச்சத்ைத கண்ட்ேரால் ெசய் ம் திைரைய 

இயக்கிய 10 ெநா க க்குள் ாிப் மீட்டர் 
ெசலக்டர் பட்டைன அ த்தாவிட்டால், 
அத்திைர தானாகேவ உடன யாக மைறந்  
ேபாய்வி ம்.

• ேபட்டாி டன் மீண் ம் 
இைணக்கப்ப ம்ேபா  இன்ஸ்ட் ெமண்ட் 
ேபனல் ைலட் களின் ெவளிச்சம் மீண் ம் 
ெசட் ெசய்யப்ப கிற . உங்கள  
ேதைவக்குப் ெபா த்தவா  ெவளிச்சத்ைத 
அட்ஜஸ்ட் ெசய்  ெகாள்ள ம்.

பி யல் ேமாட்  (க வி 
ெபா த்தப்பட் ந்தால்)

வாகனத்தில் ெபட்ேரால், ஆட்ேடா மற் ம்
ேபார்ஸ்ட் சி.என்.ஜி. மாடல்கள் உள்ளன.
ஸ்டீயாிங் க்கு வல றம் டாஷ்ேபார் ல்
உள்ள (1) எ ம் ஸ்விட்ைச அ த்தி இைத நாம்
ெசலக்ட் ெசய்யலாம்.

77PM02005

எச்சாிக்ைக
வாகனம் ெச த் ம்ேபா  திைரைய அட்ஜஸ்ட் 
ெசய்ய யற்சித்தால், ஒ ேவைள வாகனக் 
கட் ப்பாட்ைட நீங்கள் இழக்கக்கூ ம்.
வாகனம் ெச த் ம்ேபா  திைரைய அட்ஜஸ்ட் 
ெசய் ம் யற்சியில் ஈ படாதீர்கள்.

எச்சாிக்ைக
வாகனம் ெச த் ம்ேபா  திைரைய அட்ஜஸ்ட் 
ெசய்ய யற்சித்தால், ஒ ேவைள வாகனக் 
கட் ப்பாட்ைட நீங்கள் இழக்கக்கூ ம்.
வாகனம் ெச த் ம்ேபா  திைரைய அட்ஜஸ்ட் 
ெசய் ம் யற்சியில் ஈ படாதீர்கள்.

உதாரணம்

(1)
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ெபட்ேரால்  ைற

77PM02002
 
இந்த மாட ல் வாகனம் ெபட்ேரா ல் ஓட 
ஆரம்பித்  ெபட்ேரா ேலேய இயங்குகிற . 
இதில் ெபட்ேரால் இண் ேகட்டர் ெதாடர்ந்  
ேவைல ெசய்ய, சி.என்.ஜி. இண் ேகட்டர் ‘ஆஃப்’ 
என்ற நிைலயில் இ க்கும்.

ஆட்ேடா ைற

77PM02003

இந்த மாட ல் எஞ்ஜின் ெபட்ேரா ல் ஓட 
ஆரம்பித்  ஏற்கனேவ அைமக்கப்பட் ள்ள 
வார்மிங்-அப் நிைலைய அைடந்த ம் 
தானாகேவ தானியங்கி மாட க்கு ெசல் ம். 
இக்னிஷன் ஸ்விட்ச் ‘ஆன்’ ஆக இ க்க, வாகனம் 
‘ஆட்ேடா மாட ல்’ ஆரம்பிக்கும்; சி.என்.ஜி. 

இண் ேகட்டர் ஸ்ப்ேளயில் ஒளிர, ெபட்ேரால் 
இண் ேகட்ட ம் ெதாிகிற . சி.என்.ஜி. 
மாட க்கு மாறிய ம் சி.என்.ஜி.-ைய காட் ம் 
இண் ேகட்டர் ஒளிர, ெபட்ேரால் இண் ேகட்டர் 
தானாகேவ ‘ஆப்’ ஆகிவி ம்.

குறிப் :

•  வண் ைய ‘ஆட்ேடா மாடல்’ (A) ‘ெபட்ேரால் 
மாட ல்’ ஸ்டார்ட் ெசய்  எஞ்ஜின் ஆ ைள 
நீ ங்கள் என பாிந் ைரக்கப்ப கிற .

•  இயல்பான/எஞ்ஜின் ெவப்பநிைல 00C-க்கும் 
குைறவாக இ க்கும்ேபா  வாகனம் 
சி.என்.ஜி. என்ற எாிெபா க்கு மா வ  
நடவாத . அவ்வா  நிகழ்ந்தால், ‘ெபட்ேரால் 
மாட ல்’ எஞ்ஜிைன சூடாகும் வைர இயக்கி 
பின்னர் எஞ்ஜிைன மீண் ம் ஸ்டார்ட் ெசய்  
சி.என்.ஜி. மாட க்கு மாற ம். வண் ைய 
‘ஆட்ேடா மாட ல்’ ஸ்டார்ட் ெசய் மா  
பாிந் ைரக்கப்ப கிற .

ஃேபார்ஸ்ட் சி.என்.ஜி. மாடல்

77PM02004

இ  அவசரநிைலக்கால மாடல்; வண் யில் 
ெபட்ேரால் தீ ம்ேபா  இந்நிைலையப் பயன் 
ப த்தலாம். இதில் வண்  சி.என்.ஜி. மாட ல் 
ஸ்டார்ட் ஆகி அதிேலேய ஓ ம். இக்னிஷன் 

‘ஆன்’ நிைலயில் இ க்க எஞ்ஜின் ஓடாமல் 
இ ந்தால், சி.என்.ஜி. இண் ேகட்டர் வ ம் வைர 
மாற்  ஸ்விட்ைச அ த்தி பி க்க ம். இந்த 
மாட ல் சி.என்.ஜி. இண் ேகட்டர் ஒளிர, 
ெபட்ேரால் இண் ேகட்டர் ‘ஆஃப்’ நிைலயில் 
இ க்கும்.

குறிப் :

•  ெபட்ேரால் ேடங்கில் கணிசமான அள  
ெபட்ேராைல ைவத்தி க்குமா  உங்க க்கு 
பாிந் ைர ெசய்யப்ப கிற ..

•  இயல்பான/எஞ்ஜின் ெவப்பநிைல 00C-க்கும் 
குைறவாக இ ந்தால் ‘ஃேபார்ஸ்ட் சி.என்.ஜி.’ 
மாட ல் வண்  ஸ்டார்ட் ஆகாம க்கும். 
வண் ைய ‘ஆட்ேடா மாட ல்’ ஸ்டார்ட் 
ெசய் மா  பாிந் ைரக்கப்ப கிற .

சி.என்.ஜி. மாட ந்  ெபட்ேரால் 
மாட க்கு தானாகேவ மாறிக்ெகாள்வ

எஞ்ஜின் ஓ ம்ேபாேத சி.என்.ஜி. தீர்ந் விட்டால் 
வண்  தானாகேவ சி.என்.ஜி. மாட ந்  
ெபட்ேரால் மாட க்கு மா ம்; சி.என்.ஜி. ேவைல 
ெசய்யவில்ைல என்ற எச்சாிக்ைக விளக்கும் ஒளிர 
ஆரம்பிக்கும். சி.என்.ஜி. இண் ேகட்டர் தானக 
‘ஆப்’ ஆகிவிட ெபட்ேரால் இண் ேகட்டர் 
ெதாடர்ந்  ஒளிர்ந்  ெகாண் க்கும்.

இத்தகவைலப் ெபற்ற அைடயாளமாக, மா ம் 
ஸ்விட்ைச ஒ ைற அ த்த ம். மா ம் 
ஸ்விட்ைச அ த்திய ம் சி.என்.ஜி. ேவைல 
ெசய்யாதைத எச்சாிக்கும் விளக்கு ஒளிர 
ஆரம்பிக்கும்; ெபட்ேரால் இண் ேகட்டர் 
ெதாடர்ந்  ஒளிர்ந்  ெகாண் க்கும்.

ஒவ்ெவா  இக்னிஷன் ஆன் – ஆஃப் நிைலயில் 
இ ந்  சி.என்.ஜி. ாீஃபில் ஆகும் வைர சி.என்.ஜி 
மால்ஃபன்க்ஷன் இண் ேகட்டர் விளக்கு 

உதாரணம்

உதாரணம்
உதாரணம்
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ஒளி ம். சி.என்.ஜி. ாீஃபில் ஆகிவிட்டால், 
பி யல் மாற்  ஸ்விட்ைச அ த்தி சி.என்.ஜி. 
க்கு மாற்ற ம். பின்  வாகணம் சி.என்.ஜி. 
நிைலயில் ெசல் ம்.

குறிப் :

•  ெபட்ேரால் ேடங்கில் கணிசமான அள  
ெபட்ேராைல ைவத்தி க்குமா  பாிந் ைர 
ெசய்யப்ப கிற ; இதனால் எஞ்ஜின் நின்  
வி வ  த க்கப்ப வ டன் சி.என்.ஜி. 
மாட ல் இ ந்  ெபட்ேரால் மாட க்கு 
தானாகேவ மாற்ற ம் நிக ம்.

•  மா ம் ஸ்விட்ைச அ த்திய பின் ம் 
சி.என்.ஜி. ேவைல ெசய்யாமல் எச்சாிக்கும் 
விளக்கு ஒளிர்ந் க் ெகாண்ேட இ ந்தால், 
வண் ைய அ கில் உள்ள மா தி சுசூகி 
கமர்ஷியல் ெவார்க்ஷாப்பில் ெசன்  
ேசாதிக்க ம்.

வார்னிங் மற் ம் இண் ேகட்டர் 
ைலட் கள் 
பிேரக் சிஸ்டம் வார்னிங் ைலட் 

82K170

வாகனத்தின் தன்ைமையப் ெபா த்  நான்கு 
வைகயான இயக்கும் விதங்கள் உள்ளன.

1) இக்னிஷன் ஸ்விட்ச் “ON” (ஆன்) 
ெபா ஷ க்குத் தி ப்ப ம்ேபா  சிறி  
ேநரம் ைலட் எாி ம்.

2) இக்னிஷன் ஸ்விட்ச் “ON” (ஆன்) 
ெபா ஷனில் இ ந்  பார்க்கிங் பிேரக் 
பயன்ப த்தப்பட்டால் ைலட் எாிய 
ஆரம்பிக்கும்.

3) ேமற்ெசான்ன ஒன்  அல்ல  இரண் ம் 
நிக ம்ேபா ம் ைலட் எாிய ஆரம்பிக்கும்.

4) பிேரக் திரவத் ெதாட் யின் திரவம் 
குறிப்பிட்ட ஒ  மட்டத்திற்குக் கீேழ 
குைற ம்ேபா ம் ைலட் எாிய 
ஆரம்பிக்கிற .

என்ஜிைன இயக்கி பார்க்கிங் பிேரக்ைக 
அ த்திய ம் பிேரக் ஃப் ட் ாிசர்வாயர் திரவம் 
ேபா மான அளவில் இ ந்தால் ைலட் 
உடன யாக அைணந் விட ேவண் ம்.
வாகனத்ைத ஓட் ம்ேபாேத பிேரக் சிஸ்டம் 
வார்னிங் ைலட் எாிய ஆரம்பித்தால், பிேரக் 
சிஸ்டத்தில் ெபாிய பிரச்சிைன இ க்கிற  என்  
அர்த்தம். அவ்வா  நிகழ்ந்தால், நீங்கள் ெசய்ய 
ேவண் யைவ:
1) சாைலயின் ஓரத்தில் வாகனத்ைதக் 

கவனமாக நி த்தி ைவக்க ம்.

2) சாைலயின் ஒ  ஓரத்தில் வாகனத்ைத 
நி த்தி வண் ையச் சில தடைவகள் ஆன் 
மற் ம் ஆஃப் ெசய்  பாிேசாதிக்க ம்.

– பா காப்பான தான் என்  ேதான்றினால், 
வாகனத்ைதக் கவனமாக, குைறந்த 
ேவகத்தில் ெச த்தி அ காைமயி ள்ள 

டீலாிடம் ெசன்  ப  பார்த் க் 
ெகாள்ள ம், அல்ல

– அ காைமயி ள்ள அதிகார ர்வ மா தி 
சுசூகி கமர்ஷியல் டீலாிடம் வாகனத்ைதக் 
ெகாண்  ெசன்  ப  பார்த் க் 
ெகாள்ள ம்.

குறிப் :
பிேரக் சிஸ்டம் தானாகேவ அட்ஜஸ்ட் ெசய்  
ெகாள்ளக் கூ ய  என்பதால் பிேரக் ேப கள் 
ேசதமைடந்தால் திரவத்தின் மட்டம் குைறந்  
வி ம். பிேரக் திரவத் ெதாட் யில் திரவத்ைத 
மீண் ம் நிரப் வ  சாதாரண பராமாிப் ப் 
பணிக ள் ஒன்றாகக் க தப்ப கிற

எச்சாிக்ைக
நி த்த ேவண் ய ரம் அதிகமாக இ ந்  
நீங்கள் ெபடைல அதிக அ த்தத் டன் 
மிதித்தால் வழக்கத்ைத விட கீழான மட்டம் 
வைர ெபடல் ெசல்லக்கூ ம்.

எச்சாிக்ைக
பின்வ ம் நிகழ் களின் ஏதாவ  ேநாிட்டால், 
உடன யாக உங்கள  மா தி சுசூகி 
கமர்ஷியல் டீலைர அ கி பிேரக் 
சிஸ்டத்ைதச் ேசாதித் க் ெகாள்ள ம்.
• என்ஜின் இயக்கப்பட் , பின்னர் பார்க்கிங் 

பிேரக் வ மாக விடப்பட்ட பின்ன ம் 
பிேரக் சிஸ்டம் வார்னிங் ைலட் 
அைணயாமல் இ ந்தால்

• இக்னிஷன் ஸ்விட்ச் “ON” (ஆன்) 
ெபா ஷனில் ைவக்கப்பட்ட பின்ன ம் 
பிேரக் சிஸ்டம் வார்னிங் ைலட் 
எாியவில்ைல என்றால்;

• வாகனம் ஓட் ம்ேபா  எந்த 
நிைலயிலாவ  பிேரக் சிஸ்டம் வார்னிங் 
ைலட் எாிய ஆரம்பித்தால்;
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மால்ஃபங்ஷன் இண் ேகட்டர் ைலட்  

63J031
கம்ப் ட்டரால் நிர்வகிக்கப்ப ம் மாசு 
கட் ப்பா  சிஸ்டம் உங்கள  வாகனத்திற்குள் 
ெபா த்தப் பட் ள்ள . இன்ஸ்ட் ெமண்ட் 
ேபன ல் மாசு கட் பா  சிஸ்டத்ைத சர் சுக்கு 
விட ேவண் யைத நிைன ட்ட ஒ  
மால்ஃபங்ஷன் இண் ேகட்டர் ைலட் 
தரப்பட் ள்ள . இக்னிஷன் ஸ்விட்ச் “ON” 
(ஆன்) ெபா ஷ க்குத் தி ப்பப்ப ம்ேபா  
மால்ஃபங்ஷன் இண் ேகட்டர் ைலட் எாிய 
ஆரம்பிக்கும்; என்ஜின் இயங்கும்ேபா  ைலட் 
அைணந்  வி ம். இதனால் ைலட் ேவைல 
ெசய்வைத நீங்கள் உ தி ெசய்  ெகாள்ளலாம்.
என்ஜின் இயங்கும்ேபா  மால்ஃபங்ஷன் 
இண் ேகட்டர் ைலட் எாிய ஆரம்பித்தால், 
வாகனத்தின் மாசு கட் ப்பா  கண்ட்ேரால் 
சிஸ்டத்தில் பிரசிைன இ க்கிறெதன அர்த்தம். 
வாகனத்ைத அ கி ள்ள மா தி சுசூகி 
கமர்ஷியல் டீலாிடம் எ த் ச் ெசன்  
ேசதத்ைதச் சாிெசய்  ெகாள்ள ம்.

ஆயில் பிரஷர் ைலட் 

50G051
இக்னிஷன் ஸ்விட்ச் “ON” (ஆன்) 
ெபா ஷ க்குத் தி ப்பப்ப ம்ேபா  “ON” 
(ஆன்) ெசய்யப்ப ம் இந்த ைலட், என்ஜின் 
இயங்க ஆரம்பிக்கும்ேபா  அைணந்  
வி கிற . ேபா மான ஆயில் பிரஷர் 
இல்லாதேபா  எாிய ஆரம்பிக்கும் ைலட் 
அப்ப ேய நிைலத்  நின்  வி ம். வாகனம் 
ஓ ைகயில் ைலட் எாிய ஆரம்பித்தால் 

ந்தவைர சீக்கிரம் சாைலயின் ஒ  ஓரத்தில் 
வாகனத்ைத நி த்தி என்ஜிைன வ மாக 
அைணத்  விட ம். 
ஆயில் மட்டத்ைதச் ேசாதித் , ேதைவயானால் 
பாிந் ைரக்கப்பட்ட என்ஜின் ஆயிைலேய 
எப்ேபா ம் ேசர்க்க ம். ஆயில் ேபா மான 
அள  இ ந்தால், மீண் ம் வாகனத்ைதச் 
ெச த்த ஆரம்பிப்பதற்கு ன் அதன் 

ப்ாிேகஷன் சிஸ்டத்ைத உங்கள  மா தி 
சுசூகி கமர்ஷியல் டீலர் லம் ஆய்  ெசய்  
ெகாள்ள ம்.

சார்ஜிங் ைலட் 

50G052

இக்னிஷன் ஸ்விட்ச் “ON” (ஆன்) 
ெபா ஷ க்குத் தி ப்பப்ப ம்ேபா  “ON” 
(ஆன்) ெசய்யப்ப ம் இந்த ைலட், என்ஜின் 
இயங்க ஆரம்பிக்கும்ேபா  அைணந்  
வி கிற . ேபட்டாி சார்ஜின் சிஸ்டத்தில் 
ேகாளா  எ ம் இ ந்தால் ைலட் எாிய 
ஆரம்பித்  நிைலத்  நின்  வி ம். என்ஜின் 
ஓ ம்ேபா  ைலட் எாிய ஆரம்பித்தால் மா தி 
சுசூகி கமர்ஷியல் டீலாிடம் ெசன்  சார்ஜின் 
சிஸ்டத்ைத உடன யாக ேசாதிக்க ம்.

ஓட் நாின் சீட் ெபல்ட் வார்னிங் ைலட்/ 
ன்பக்கப் பயணி சீட்ெபல்ட் வார்னிங் 

ைலட்

60G049
ஓட் நாின் அல்ல  ன்பக்க சீட் பயணி தன் 
சீட் ெபல்ைட அணியாவிட்டால், ைலட் ஒளி ம் 
அல்ல  மின் ம்.

அறிவிப்
மால்ஃபங்ஷன் இண் ேகட்டர் ைலட் 
எாிைகயில் ெதாடர்ந்  வாகனத்ைதச் 
ெச த்தினால் வாகனத்தின் மாசு 
கட் ப்பாட் க் கட்டைமப்  நிரந்தரமாகப் 
பாதிக்கப்படலாம்; இதனால் பி யல் 
சிக்கன ம் வாகனம் ஓட் ம் நிைல ேம கூட 
பாதிப் க்குள்ளாகலாம்.

அறிவிப்
• இந்த ைலட் எாி ம்ேபா  என்ஜிைன

இயக்கினால் என்ஜின் ேமாசமான அளவில் 
ேசதமைடயலாம்.

• ஆயிைலச் ேசர்ப்பதற்கான ேதைவ பற்றித்
ெதாிந்  ெகாள்ள ஆயில் பிரஷரர்
ைலட்ைட மட் ேம நம்பி இ க்காதீர்கள்.
என்ஜின் ஆயில் மட்டத்ைத அவ்வப்ேபா
ேசாதிக்க மறக்காதீர்கள்.

 (க வி ெபா த்தப்பட் ந்தால்)
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சீட் ெபல்ட் ாிைமண்டர் விவரங்க க்கு, “சீட் 
ெபல்ட் மற் ம் ைசல்  ெரஸ் ைரண்ட் சிஸ்டம்” 
பார்க்க ம்.

ைஹ என்ஜின் கூலண்ட் 
தட்பெவப்பநிைல வார்னிங் ைலட் 
(சிவப்  நிறம்)

54G344

இக்னிஷன் ஸ்விட்ச் “ON” (ஆன்) 
ெபா ஷ க்குத் தி ப்பப்ப ம்ேபா  ைலட் 
ேவைல ெசய்வ  உங்க க்குத் ெதாிய 
ேவண் ெமன்பதற்காகச் சிறி  ேநரம் ைலட் 
எாிந்  அைணந்  வி ம். வாகனம் 
ஓட் ம்ேபா  ைலட் சிமிட் னால் என்ஜின் 
அதிகம் சூடாகி விட்டெதன அர்த்தம். என்ஜின் 
அதிகம் சூடாகும் தட்பெவப்ப நிைலக் காலத்தில் 
வாகனம் ஓட் வைதத் தவிர்க்க ம். ைலட் 
சிமிட்டாமல் எாிந்தால் என்ஜின் அதிகம் சூடாகிக் 
ெகாண் க்கிற  என்  அர்த்தம். 
’எமர்ெஜன்  சர் ஸ்’ பிாிவில் ‘என்ஜின் அதிக 
சூடாகும்ேபா ’ என்ற தைலப்பின் கீ ள்ள 
குறிப் க்கைளப் ப த் ப் பின்பற்ற ம்.

டர்ன் சிக்னல் இண் ேகட்டர்ஸ்

50G055

இட  அல்ல  வலப் ற டர்ன் சிக்னல்கைள 
ஆன் ெசய் ம்ேபா  இன்ஸ்ட் ெமண்ட் 
ேபன ல் அதற்ேகற்ற பச்ைச அம்  விளக்கு 
அதற்குாிய டர்ன் சிக்னல் விளக்குக டன் 
ஒளி ம். ஹஸார்ட் வார்னிங் ஸ்விட்ைச ஆன் 
ெசய்தால் இ  பச்ைச அம் க ம் அைனத்  
ட்ர்ன் சிக்னல் விளக்குக டன் ேசர்ந்  ஒளி ம்.

ெமயின் பீம் (ைஹ பீம்) இண் ேகட்டர் 
ைலட்

50G056

ெமயின் பீம் (ைஹ பீம்) ஆன் ஆகும்ேபா  இந்த 
இண் ேகட்டர் ஒளிர ஆரம்பிக்கும்.

பி யல்  ஃபில்டர் வார்னிங் ைலட்  
(க வி ெபா த்தப்பட் ந்தால்)

60A541

இக்னிஷன் ஸ்விட்ச் “ON” (ஆன்) 
ெபா ஷ க்குத் தி ப்பப்ப ம்ேபா  ைலட் 
ேவைல ெசய்வ  உங்க க்குத் ெதாிய 
ேவண் ெமன்பதற்காகச் சிறி  ேநரம் ைலட் 
எாிந்  அைணந்  வி ம்.
வாகனம் ஓ ம்ேபா  ைலட் எாிந்தால், பி யல் 
ஃபில்டாில் தண்ணீர் ேசர்ந்  விட்ட  என்  
அர்த்தம். தண்ணீைர ந்த வைர சீக்கிரமாக 
வ த்  விட ம். தண்ணீைர வ த்  வி வ  
பற்றி விவரங்கள் ெதாிந்  ெகாள்ள ‘ஆய்  மற் ம் 
பராமாிப் ’ பிாிவில் ‘பி யல் ஃபில்டர்’ தைலப்பின் 
கீழ் ெகா க்கப்பட் ள்ளவற்ைறப் ப க்க ம்.

க்ேளா ப்ளக் இண் ேகட்டர் ைலட்(க வி 
ெபா த்தப்பட் ந்தால்)

60A543

அறிவிப்
என்ஜின் சூடாகும்ேபா  ெதாடர்ந்  
வாகனத்ைத ஓட் னால் என்ஜின் மிக 
ேமாசமான பாதிப்ைப எதிர்ெகாள்ள ேநாி ம்.
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கூலண்ட் ன் தட்பெவப்பநிைல சில்ெலன்  
இ ந்தால், இக்னிஷன் ஸ்விட்ச் “ON” (ஆன்) 
ெசய்யப் ப ம்ேபா  ைலட் எாி ம்; இன்ஜின் 
இயக்கம் ெபறத் ேதைவயான அள  க்ேளா ப்ளக் 
சூடானால் இந்த ைலட் அைணந்  வி கிற .

சி.என்.ஜி. மால்ஃபங்ஷன் வார்னிங்  ைலட்  
(க வி ெபா த்தப்பட் ந்தால்)

77PMC015

இக்னிஷன் ஸ்விட்ச் ‘ஆன்’ ஆகும்ேபா  
சி.என்.ஜி. ப ைத எச்சாிக்கும் விளக்கு எாி ம்; 
இதனால் சி.என்.ஜி. ப ைத எச்சாிக்கும் விளக்கு 
நன்கு எாிவைதப் பாிேசாதிக்கலாம்.

•  சி.என்.ஜி. ப ைத எச்சாிக்கும் விளக்கு 
ெதாடர்ந்  எாிந்தால் இக்னிஷன் ‘ஆன்’ ஆக 
இ க்ைகயில் சி.என்.ஜி. அைமப்பில் 
பிரச்சிைன இ ப்ப  ெதாியவ கிற . 
உடேன அ கில் உள்ள மா தி சுசூகி 
கமர்ஷியல் ெவார்க் ஷாப்பில் ெசன்  
வண் ையச் ேசாதிக்க ம்

• எஞ்ஜின் ஓ ம்ேபா  சி.என்.ஜி. ப ைத 
எச்சாிக்கும் விளக்கு ஒளிர்ந்தால், 
சி.என்.ஜி.யில் பிரச்சைன உள்ளெதன் ம் 
அந்நிைலயில் வண்  அதிகேநரம் 
ஓடாெதன் ம் அர்த்தம்; வண்  அப்ேபா  
தானாகேவ ெபட்ேரால் மாட க்கு மாறிவி ம். 
அ கில் உள்ள மா தி சுசூகி கமர்ஷியல் 
ெவார்க்ஷாப்பில் ெசன்  வண் ையச் 
ேசாதிக்க ம்.

குறிப் :
இக்னிஷன் ஸ்விட்ச் ‘ஆன்’ ஆக இ ந்  எஞ்ஜின் 
ஓடாவி ல், சி.என்.ஜி.  விளக்கு ஒளிர்வ  
ெபட்ேரால்  திறந் ள்ளைதேய குறிக்கும். 
இந்நிைலயில் வண்  ஸ்டார்ட் ஆகா . ைய 

விட்  வண் ைய மீண் ம் ஸ்டார்ட் 
ெசய்ய ம்.

ைலட் ங் கண்ட்ேரால் லீவர்

65D611

ைலட் ங் ஆபேரஷன் 

77PH110

லீவாின் ைனயில் உள்ள பட்டைனத் தி ப்பி 
ைலட் கைள “ON” (ஆன்) அல்ல  “OFF” (ஆஃப்) 
ெசய்யலாம். ன்  ெபா ஷன்கள் 
பின்வ மா :
OFF (ஆஃப்)
அைனத்  விளக்குக ம் அைணந்  விட்டன.

ன் ற ெபா ஷன் ைலட் கள், ெடயில் 
ைலட் கள், ைலெசன்ஸ் ப்ேளட் ைலட் கள் 
மற் ம் இன்ஸ்ட் ெமண்ட் ைலட் கள், ‘ஆன்’ 
ஆகி ள்ளன; ெஹட்ைலட் கள் ‘ஆஃப்’ ஆகி 
விட்டன.

ன் ற ெபா ஷன் ைலட் கள், ெடயில் 
ைலட் கள், ைலெசன்ஸ் ப்ேளட் ைலட் கள், 
இன்ஸ்ட் ெமண்ட் ைலட் கள் மற் ம் 
ெஹட்ைலட் கள் ஆகிைவ ‘ஆன்’ ஆகி ள்ளன.

எச்சாிக்ைக
ஸ்டீயாிங் ல் வழிேய ைககைள விட்  
கண்ட்ேரால்கைள இயக்காமல் இ ந்தால் 
காய வைதத் தவிர்க்கலாம்.

உதாரணம்

உதாரணம்
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77PH111
ெஹட்ைலட் கள் ‘ஆன்’ ஆகி ள்ளேபா , லீவைர 

ன் றம் தள்ளி விட்  ைஹபீ க்கு (ெமயின் பீம்) 
அல்ல  லீவைர உங்கள் பக்கம் இ த்  விட்  
ேலாபீ க்கு மாறிக் ெகாள்ள ம். ைஹபீம்கள் 
(ெமயின் பீம்கள்) ‘ஆன்’ ெசய்யப் பட்டால், ெமயின் 
பீம் (ைஹ பீம்) இன்ஸ்ட் ெமண்ட் ேபன ல் உள்ள 
இண் ேகட்டர் ைலட் ம் ‘ஆன்’ ஆகிவி ம். 
எப்ேபா  ேவண் மானா ம் ைஹபீம்கைளக் 
(ெமயின் பீம்கள்) கடந் ெசல் ம் சிக்னல்களாக 
இயக்க, லீவைரச் சற்ேற உங்கள் தரப் க்கு இ த் , 
பின் நீங்கள் சிக்னைல த்த பின்  அைத 
வி வித்  விட ம்.

ெஹட்ைலட் ெலவ ங் ஸ்விட்ச்

77PH010இந்த ஸ்விட்ைசத் தி ப் வதன் லம் 
வாகனத்தின் எைட நிைலக்கு ஏற்ப ெஹட்ைலட் 
பீைம மட்டப்ப த்தலாம். பல்ேவ  எைட ள்ள 
வண் களின் நிைலக்கு ஏற்ற ெபா த்தமான 
ஸ்விட்ச் ெபா ஷன் பற்றிப் பின்வ ம் 
அட்டவைண விவரமாகச் ெசால்கிற .

(ெபட்ேரால் மற் ம் ைப-பி யல்  எஞ்ஜின் 
மாட க்காக)

(டீசல் என்ஜின் மாட க்காக)

டர்ன் சிக்னல் கண்ட்ேரால் லீவர் 

65D611

உதாரணம்

வாகன எைட நிலவரம் ஸ்விட்ச் 
ெபா ஷன்

ஓட் நர் மட் ம் 0
ஓட் நர் + ெமாத்த சரக்கு 
(ேலா  ப்ளாட்பார்மில் 
சாிசமமாகப் பிாித்தளிக்கப்பட்ட 
ேலா ).

2

உதாரணம் வாகன எைட நிலவரம் ஸ்விட்ச் 
ெபா ஷன்

ஓட் நர் மட் ம் 0
ஓட் நர் + ெமாத்த சரக்கு 
(ேலா  ப்ளாட்பார்மில் 
சாிசமமாகப் பிாித்தளிக்கப்பட்ட 
ேலா ).

3

எச்சாிக்ைக
ஸ்டீயாிங் ல் வழிேய ைககைள விட்  
கண்ட்ேரால்கைள இயக்காமல் இ ந்தால் 
காய வைதத் தவிர்க்கலாம்.

உதாரணம்
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டர்ன் சிக்னல் ஆபேரஷன் 
இக்னிஷன் ஸ்விட்ச் “ON” (ஆன்) ெபா ஷனில் 
இ க்கும்ேபா  லீவைர ேம  கீ மாக இயக்கி 
வல /இட  ற்த்தில் அைமந் ள்ள டர்ன் 
சினல்கைளச் ெசயல்ப த்த ம்.

77PH112

லீவைர ேமல்ேநாக்கி அல்ல  கீழ்ேநாக்கி 
நகர்த்தினால் சினனல் கிைடக்கின்ற . டர்ன் 

ந்த ம் சிக்னல் நீங்கி லீவர் தன  
இயல்பான ெபா ஷ க்கு தி ம்பி வி ம்.

 ஹஸார்ட் வார்னிங் ஸ்விட்ச் 

77PH028

(1) ஆன் 
(2) ஆஃப் 

ஹஸார்ட் வார்னிங் ஸ்விட்ைச இ த்  
ஹஸார்ட் வார்னிங் ைலட் கைள இயக்க ம். 
அைனத்  டர்ன் சிக்னல் ைலட் க ம், இரண்  
டர்ன் சிக்னல் இண் ேகட்டர்க ம் ஒேர 
ேநரத்தில் சிமிட்ட ஆரம்பிக்கும். ைலட் கைள 
அைணக்க, ஸ்விட்ைசக் கீழ்ேநாக்கி அ த்த ம்.
அவசரநிைலக் காலத்தில் பார்க்கிங் ெசய்ய ம். 
உங்கள  வாகனம் ேபாக்குவரத் க்கு 
இைடஞ்சலாக இ க்கும்ேபா  பிற 
வாகனங்கைள எச்சாிக்க ம் ஹஸார்ட் வார்னிங் 
ைலட் கைள பயன்ப த்தலாம்.

வின்ட்ஷீல்  ைவப்பர் மற் ம் 
வாஷர் வர்

65D611

ைவப்பர் ஆபேரஷன் (ைவப்பாின் 
ெசயல்பா )
இக்னிஷன் ஸ்விட்ச் “ON” (ஆன்) ெபா ஷனில் 
இ க்கும்ேபா தான் உங்களால் ைவப்பர் 
லீவைரப் பயன்ப த்த ம்.

உதாரணம்

(1)

(2)

உதாரணம்

எச்சாிக்ைக
ஸ்டீயாிங் ல் வழிேய ைககைள விட்  
கண்ட்ேரால்கைள இயக்காமல் இ ந்தால் 
காய வைதத் தவிர்க்கலாம்.

உதாரணம்
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விண்ட்ஷீல்  ைவப்பர்கள் 

77PM02015

லீவாின் ைனயி ள்ள பட்டைனத் தி ப்பி 
ஏதாவெதா  ெபா ஷனில் ைவப்பதன் லம் 
விண்ட்ஷீல்  ைவப்பர்கைள ‘ஆன்’ ெசய்யலாம். 
“LO” (குைறவான) ெபா ஷனில் ைவப்பர்கள் 
குைறந்த ேவகத்தில் சீராகச் ெசயல்ப ம். “HI” 
(உயர்) ெபா ஷனில் ைவப்பர்கள் உயர் 
ேவகத்தில் சீராகச் ெசயல்ப ம். லீவைரப் 
பின் றம் தி ப்பி ‘ஆஃப்’ ெபா ஷனில் 
ைவப்பதன் லம் ைவப்பர்கைள “OFF” (ஆஃப்) 
ெசய்யலாம்.

வின்ட்ஷீல்  வாஷர் 
(க வி ெபா த்தப்பட் ந்தால்) 

77PM02016

வின்ட்ஷீல்  வாஷர் திரவத்ைதத் ெதளிக்க, 
வைர உங்கள் பக்கம் ேநாக்கி இ க்க ம்.

உதாரணம்

எச்சாிக்ைக
வின்ட்ஷீல்  வாஷர் ாிசர்ேவயாில் 
ேர ேயட்டர் ஆன் ஃப்ாீைஸப் பயன்ப த்த 
ேவண்டாம். அப்ப  பயன்ப த்தினால் 
வின்ட்ஷீல் ல் அ  ெதளிக்கப்பட்ட டன், 
பார்ைவத் திறைனப் பாதிக்கும், ேம ம் 
வாகனத்தின் ெபயின்ட்ைட ம் 
ேசதப்ப த் ம்.

உதாரணம்

அறிவிப்
வின்ட்ஷீல்  ைவப்பர் மற் ம் வாஷர் 
சிஸ்டம் காம்ேபானன்ட் கள் 
ேசதமைடவைதத் த க்க, பின்வ ம் 

ன்ெனச்சாிக்ைக நடவ க்ைககைள எ க்க 
ேவண் ம்:
• வின்ட்ஷீல்  வாஷர் திரவத்ைத 

ெதளிக்காமல் இ க்கும்ேபா ம் அல்ல  
வாஷர் ேமாட்டார் 
ேசதமைடந்தி க்கும்ேபா ம் வைரத் 
ெதாடர்ந்  பி த் க் 
ெகாண் க்கக்கூடா .

• உலர்வான வின்ட்ஷீல் ல் உள்ள 
அ க்ைக ைவப்பர்கைளக் ெகாண்  
அகற்ற யற்சிக்க ேவண்டாம், அப்ப ச் 
ெசய்தால் வின்ட்ஷீல் ம் ைவப்பர் 
பிேள க ம் ேசதமைடயக்கூ ம். 
ைவப்பர்கைள ஆப்பேரட் ெசய்வதற்கு 

ன்னர், வாஷர் திரவத்ைதக் ெகாண்  
வின்ட்ஷீல்ைட எப்ேபா ம் ஈரப்ப த்த 
ேவண் ம்.

• ைவப்பர்கைளப் பயன்ப த் வதற்கு 
ன் , ைவப்பர் பிேள களில் உள்ள ஐஸ் 

அல்ல  பனிக்கட் கைள அகற்ற 
ேவண் ம்.

• ெதாடர்ந்  வாஷர் திரவ நிைலையச் 
சாிபார்க்க ேவண் ம். வானிைல ேமாசமாக 
இ க்கும்ேபா  அ க்க  பா ங்கள்.

• குளிர் காலங்களில் வாஷர் திரவ 
ேரசர்ேவயாில் 3/4 பங்கு மட் ம் திரவத்ைத 
நிரப் ங்கள். ஏெனனில் ெவப்பநிைல 
மிக ம் குைற ம்ேபா  திரவம் 
உைறவதற்கு ெகாஞ்சம் இடம் 
ேதைவப்ப ம்.
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ஹாரன் 

77PH029

ஸ் யாிங் ல் உள்ள பட்டைன அ த்தி 
ஹாரைன ஒ க்கச் ெசய்ய ம். இக்னிஷன் 
ஸ்விட்ச் எந்த ெபா ஷனில் இ ந்தா ம் 
ஹாரன் ேவைல ெசய் ம்.

சி.என்.ஜி. சி ண்டர் வார்னிங் ேலபிள் 
(க வி ெபா த்தப்பட் ந்தால்)

77PM02006

சி.என்.ஜி. சி ண்டாில் இந்த ேலபிைள நீங்கள் 

பார்க்கலாம்:

சி.என்.ஜி. வார்னிங் ேலபிள் 
(க வி ெபா த்தப்பட் ந்தால்)

ன் ற ைரவர் கத

77PM02007

சி.என்.ஜி. எச்சாிக்ைக ேலபிள் ன் ற வல  
கதவில் அைமந் ள்ள .

உதாரணம்
உதாரணம்

உதாரணம்
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சி.என்.ஜி. ேம வல் ஷட்-ஆஃப் வால்வ் 
(க வி ெபா த்தப்பட் ந்தால்)

77PM02011

77PM02014

வல  றப்பக்கம் (RHS)

77PM02012

இட  றப்பக்கம் (LHS)

77PM02013
ேம வல் ஷிஃப்ட் வால்வான  வண் யின் 
வயிற் ப்பகுதியில் உள்ள சி.என்.ஜி. சி ண்டர் 
ேமல் அைமந் ள்ள .
தலா ஒ  ேம வல் ஷட்-ஆப் வால்வ் ெகாண்ட 2 
சி.என்.ஜி. சி ண்டர்கள் உள்ளன.
ேம வல் ஷட்-ஆப் வால்  1 மற் ம் வால்  2 
ஆகியவற்ைற ைறேய வண் யின் 
வலப் றமி ந் ம் இடப் றமி ந் ம் 
அ கலாம்.

உதாரணம்

A

A

உதாரணம்

OP
EN

CLOSE

n`Û; d

[kksyuk

can djuk

ukWc dks 270 fMxzh eas ?kqek,a

உதாரணம்

[kksyuk
okYo 1

உதாரணம்

okYo 2

can djuk

[kksyuk
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சி.என்.ஜி. சி ண்டர்களின் ேம ம் உள்ள 
ேம வல் ஷட்-ஆஃப் வால்ைவ வதன் 
சி.என்.ஜி. சப்ைளைய ஸ்விட்ச் ஆப் ெசய்யலாம்.
வால்ைவ தல்: குமிைழ க காரச்சுற் ப் 
பக்கம் தி ப்பி (பார்ைவ Aயி ந் ) 
இஞ்ஜி க்கான சி.என்.ஜி. சப்ைளைய டலாம்.
வால்ைவ திறத்தல்: குமிைழ எதிர்க காரச்-
சுற் ப்பக்கம் தி ப்பி (பார்ைவ Aயி ந் ) 
இஞ்ஜி க்கான சி.என்.ஜி. சப்ைளைய 
திறக்கலாம்.

குறிப் :

• ேம வல் ஷட்-ஆஃப் வால்ைவ ம் 
திறக்காவிட்டால், எஞ்ஜின் சாியாக ஓடா .

• ேம வல் ஷட்-ஆப் வால்வ் யி ந்தால் 
சி ண்டாில் சி.என்.ஜி.ைய நிரப் வ  
சாத்தியம் ஆகா .

குறிப் :

• அரசு விதி ைறப்ப , சி.என்.ஜி. சி ண்டர் 
அைடயாளத் தகட் ல் குறிப்பிட் ள்ளப  
சி.என்.ஜி. சி ண்டர் தல் 
ேசாதைனக்குப்பின் 3 ஆண் க க்கு 
ஒ ைற ேசாதிக்கப்பட்  சான்றளிக்கப்பட 
ேவண் ம்.

• அரசு அங்கீகாரம் ெபற்ற ேசாதைன 
நிைலயத்தில் வா க்ைகயாளர் வண் ையச் 
ேசாதித் க் ெகாள்ளலாம்.

• சி ண்டைர ேசாதிக்கத் தவறினால் சி.என்.ஜி. 
நிைலயம் சி.என்.ஜி. நிரப்ப ம க்கும் (A) அரசு 
அதிகாாிகள் வண் ையக் ைகப்பற்றக்கூ ய 
நிைல ம் ஏற்படலாம்.

• சி.என்.ஜி. சி ண்டர் ேசாதைனக்கான எல்லா 
ெசல க ம் வா க்ைகயாளைரேய ேச ம்.

• அரசு விதி ைறப்ப , சி.என்.ஜி. சி ண்டர் 
அைடயாளத் தகட் ல் குறிப்பிட் ள்ளப  
சி.என்.ஜி. சி ண்டைர த ல் 
ேசாதிக்கப்பட்  20 ஆண் க க்குள் 
ஒழித் க்கட்டப்பட ேவண் ம்.

• அரசு அங்கீகாரம் ெபற்ற ஸ்கிராப் ஏஜன்சி 
லம் வா க்ைகயாளர் சி ண்டைரத் தன் 

ெசலவில் ஒழித் க்கட்ட ேவண் ம்.

• ப கள் பற்றிய அறிக்ைக, 
ப பார்த்தவாின் சான்றிதழ், ேசாதித்தவாின் 
அறிைக ஆகியைவ க்கிய கண்காணிப்பாள-

க்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்  மீண் ம் 
நிரப் வதற்கு அவர  அ மதி ம் 
ெபறப்பட்டாக ேவண் ம். அ வைர உபவிதி 
(2)-ன் கீழ் ப  பார்க்கப்பட்ட எந்த 
சி ண்டைர ம் யா ம் எந்த வா வா ம் 
தி ம்ப நிரப்பக்கூடா .

நிதானம்
ேம வல் ஷட்-ஆஃப் வால்ைவ (2) ெதா ம் 
ேபா  உங்கள  ைககள் ைகக்குழாயில் 
படாமல் கவனமாக இ க்க ம். வண் ைய 
அைணத்தபின் ைகக்குழாய் ைகைய எாித்  
வி ம் அள க்கு ெவப்பத் டன் இ க்கும்.

எச்சாிக்ைக

• சி ண்டர் அெசம்பிளியி ந்  சி ண்டர் 
வால்ைவ எப்ேபா ம் அகற்றாதீர்கள். 
உதவி ேதைவப்பட்டால் அ கி ள்ள 
மா தி சுசூகி கமர்ஷியல் ெவார்க்ஷாப்ைப 
அ க ம்.

• சி ண்டைர ஒ ேபா ம் சுத்தம் ெசய்ய 
யற்சிக்காதீர்கள்.ஏேத ம் சிக்கல் 

இ ந்தால், அங்கீகாிக்கப்பட்ட மா தி 
சுசூகி கமர்ஷியல் ெவார்க்ஷாப்ைப 
அ க ம்.

• சி ண்டர் அெசம்பிளியி ந்  
அகற்றப்பட்ட (A) ஒ ைற மாற்றப்பட்ட 
சி ண்டர் வால்ைவ மீண் ம் பயன்ப த்த 
ேவண்டாம்.

• சி ண்டாி ந்  சிஎன்ஜி எஞ்ஜின் 
ம் நிற்கும்வைர 

பயன்ப த்தப்பட்டா ம் சில சி.என்.ஜி. 
கள்கள் (அ த்தம்  காரணமாக) ேடங்கில் 

மீதமி க்கும் வாய்ப் ள்ள .
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எக்ஹாஸ்ட் ேகஸ் வார்னிங்

82DY03

தினசாி ஆய் க்கான 
ேசாதைனப்பட் யல்
ஓட் வதற்கு ன்னால்

82DY011
1) ஜன்னல்கள், கண்ணா கள், விளக்குகள் 

மற் ம் ாிஃப்ெளக்டர்கள் ேபான்றைவ 
சுத்தமாக ம் இைட றின்றி ம் இ ப்பைத 
உ தி ெசய்ய ம்.

2) கீழ்க்கா ம் அம்சங்க க்காக டயர்கைள 
நீங்கேள பார்த்  ேசாதிக்க ம்:

– டயாி ள்ள ட்ெரட் ன் ஆழம்
– அசாதாரணமான ேதய்மானம், பிள , ேசதம்
– சக்கரங்களின் நட் கள்/ேபால்ட் கள் 

ஸாக இ ப்ப
– ஆணி, கல் உள்ளிட்ட அந்நியப் ெபா ட்கள் 

டயாில் ஒட் க் ெகாண் ப்ப .
"ஆய்  மற் ம் பராமாிப் " பிாிவில் "டயர்கள்" 
என்ற தைலப்பின் கீழ் ெகா க்கப்பட் ள்ள 
விவரங்கைளப் பார்க்க ம்.
3) எண்ெணய்/திரவக் கசி  இ க்கிறதா என்  

ஆய்  ெசய்ய ம்.
4) என்ஜின் கம்பார்ட்ெமண்ட் ம் 

டப்பட் , ட்டப்பட் ள்ளைத உ தி 
ெசய்  ெகாள்ள ம்.

எச்சாிக்ைக
ைகேபாக்கி வா க்கைள சுவாசிப்பைதத் 

தவிர்க்க ம் வண்ணமற்ற, ந மணமற்ற 
கார்பன் ேமானாக்ைச  என்ற நச்சு வா  

ைகேபாக்கி வா க்களில் கலந் ள்ள . 
கார்பன் ேமானாக்ைசைடக் கண்டறிவ  
க னம் என்பதால், பின்வ ம் 

ன்ெனச்சாிக்ைககைளக் ைகயாண்  
கார்பன் ேமானாக்ைஸ  உங்கள  
வண் க்குள் காமல் பா காத் க் 
ெகாள்ள ம்.
• காேரஜ் அல்ல  பிற டப்பட்ட 

இடங்களில் என்ஜின் ஓ க் 
ெகாண் க்கும்ப  விட்  விட் ச் ெசன்  
விடாதீர்கள்.

(ெதாடர்ச்சி..)

உதாரணம்
எச்சாிக்ைக

(ெதாடர்ச்சி)
• என்ஜின் ஓ க் ெகாண் க்கும்ப  

வாகனத்ைத ெவகுேநரம் வைர திறந்த 
ெவளியில் விட்  விட் ச் ெசன்  
விடாதீர்கள்.

• வாகனத்தின் காற்ேறாட்டம்  சிஸ்டம் 
சாிவரச் ெசயல்ப வதற்கு, ன் றம் உள்ள 
காற் ப் உட் கும் கிாில் ல் பனித் ளி, 
இைலகள் மற் ம் பிற தைட ஏற்ப த் ம் 
ெபா ட்கள் எப்ேபா ம் ேசர்ந்  விடாமல் 
பார்க்க ம்.

• எக்ஸ்ஹாஸ்ட் ைபப் ஏாியாவில் ஸ்ேனா 
மற் ம் பிற ெமட்டீாியல்கைள ைவக்காமல் 
சுத்தமாக ைவத் ெகாள்ள ேவண் ம். 
அப்ப  சுத்தமாக ைவத் ெகாள் தல், 
வாகனத்தின் கீழ் ெவளியாகும் 
எக்ஸ்ஹாஸ்ட் ேகஸ்களின் பில்டப்ைபக் 
குைறக்க உத ம். குறிப்பாக பி சார்ட் 
கண் ஷனில் பார்க் ெசய்தி க்கும்ேபா  
இ  மிக ம் க்கியமாகும்.

• ைகேபாக்கி அைமப்ைப சீரான கால 
இைடெவளியில் அவ்வப்ேபா  ஆய்  
ெசய்  ேசதம், கசி  இ க்கிறதா என்  
பார்க்க ம். ேசதம் அல்ல  கசி  
இ ந்தால் அவற்ைற உடன யாகப் ப  
பார்க்க ம்.

உதாரணம்
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5) ெஹட்ைலட் கள், டர்ன் சிக்னல் 
ைலட் கள், பிேரக் ைலட் கள் மற் ம் 
ஹாரன் ஆகியைவ சாியாக 
இயங்குகின்றனவா என ேசாதிக்க ம்.

6) ஓட் நாின் சீட்ைட அட்ஜஸ்ட் ெசய்ய ம்.
7) பிேரக் ெபடல், பார்க்கிங் பிேரக் லீவர் ஆகிய 

இரண்ைட ம் ஆய்  ெசய்ய ம்.
8) கண்ணா கைள அட்ஜஸ்ட் ெசய்ய ம்.
9) நீங்க ம் பிற பயணிக ம் சீட் 

ெபல்ட் கைளச் சாியாக அணிந் ள்ளைத 
உ தி ெசய்ய ம்.

10) சாவி ெச கப்பட்  “ON” (ஆன்) 
ெபா ஷ க்கு வந்த டன் அைனத்  
வார்னிங் ைலட் க ம் எாியத் 
ெதாடங்குவைத உ தி ெசய்ய ம்.

11) அைனத்  அளவி ம் க விகைள ம் 
ேசாதித் ப் பார்க்க ம்.

12) பார்க்கிங் பிேரக் விடப்ப ம்ேபா  பிேரக் 
சிஸ்டம் வார்னிங் ைலட்ைய அைணத்  
விட்டைத உ தி ெசய்  ெகாள்ள ம்.

வாரந்ேதா ம் அல்ல  ஒவ்ெவா  ைற 
பி யல்பி யல் நிரப் ம்ேபாெதல்லாம் பின்வ ம் 
ேசாதைனகைளச் ெசய்ய ம்:
1) என்ஜின் ஆயில் நிைல மட்டம்
2) கூலண்ட் நிைல மட்டம்
3) பிேரக் திரவ நிைல மட்டம்
4) வின்ட்ஷீல்  வாஷர் திரவ நிைல மட்டம் 

(க வி ெபா த்தப்பட் ந்தால்) 
5) ேபட்டாி எலக் ேராைலட் நிைல மட்டம்
6) தாழ்ப்பாள், கீல்கள் மற் ம் ட் கள் 

ெசயல்பா கள் “ேசாதைன மற் ம் பராமாிப் ” 
பிாிவில் “அவ்வப்ேபா  பராமாிப்ப  பற்றிய 
திட்டம்” என்பதன் கீழ் “ேச ஸ் மற் ம் பா ” 
என்ற தைலப்பில் அைனத்  தாழ்ப்பாள், 
கீல்கள் மற் ம் ட் கள இைணப் க்கள் 
குறிப்பிட் ள்ளைதப் பார்க்க ம்.

மாதந்ேதா ம் அல்ல  ஒவ்ெவா  ைற பி யல் 
நிரப் ம்ேபா ம் டயாின் பிரஷைர டயர் பிரஷர் 
காஜின் லம் ேசாதைன ெசய்ய ம். ேம ம், 
உபாியாக உள்ள டயாின் பிரஷைர ம் 
ேசாதிக்க ம்.

என்ஜின் ஆயில் ெசலவினம்
வாகனம் ஓ ம்ேபா  மிகக் குைறந்த அளவில் 
என்ஜின் ஆயில் ெசலவாவ  இயல்பானேத.
ஆயி ன் பாகுநிைல, தரம் மற் ம் வாகனம் 
ஓட்டப்ப ம் நிைலையப் ெபா த்ேத ஆயில் 
ெசலவாகும்.
அதிக ேவகத்தில் வாகனம் ஓட்டப்ப ம்ேபா ம் 
ேவகத்ைத அ க்க  குைறத் , கூட் ம்ேபா ம் 
ஆயில் அதிகம் ெசலவாகும். வாகனத்தில் அதிக 
எைட ஏற்றப்ப ம்ேபா ம் என்ஜின் ஆயில் 
அதிக அள  ெசலவாகும்.
பிஸ்டன்கள், பிஸ்டன் வைளயங்கள் மற் ம் 
சி ண்டாின் சுவர்கள் ஆகியைவ திதாக 
இ ப்பதால் திய என்ஜின் பயன்ப த் ம்ேபா  
அதிக அள  ஆயில் ெசலவாகும். 5000 km (3000 
miles) வைர ஓ ய பின்னேர இயல்பான அள  
ஆயில் ெசலவாகும் நிைலையப் திய 
என்ஜின்கள் அைட ம்.
ஆயில் ெசலவினம்: 
1000 km அதிகபட்சம் 1.0 ட்டர் 
(600 miles ஒ  Qt.)
ஆயில் ெசலவினத்ைதக் கணக்கி ம்ேபா , 
ஆயில் நீர்த் ப்ேபாகும் என்பைத ம் அதனால் 
அதன் உண்ைமயான மட்டத்ைதத் ல் யமாக 
கண் பி ப்ப  க னம் என்பைத ம் நிைனவில் 
ெகாள்ள ம்.
உதாரணமாக, சிறிய பயணங்க க்கு அ க்க  
வாகனங்கள் பயன்ப த்தப்பட்  அதிக ஆயில் 
ெசலவானால், 1000 கி.மீ. (600 ைமல்) வைர 
ெசன்றி ந்தா ம் ஆயில் குைறந் ள்ளைத ப்-
ஸ் க் காட்டா . ஏெனனில் பி யல் அல்ல  
ஈரப்பதத்தின் காணமாகெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக 
ஆயில் நீர்த் ப் ேபாவதால், அ  ெசலவான  
ேபான்  ேதாற்றமளிப்பதில்ைல.
வாகனத்ைத அதிக ேவகத்தில் ெச த் ம்ேபா  
நீர்க்கச் ெசய் ம் காரணிகள் ஆவியாகி 
வி வதால் ேவகமாகச் ெசன்றதால்தான்ஆயில் 
அதிகம் ெசலவாவ  ேபால் ேதான் கிற .

இக்னிஷன் ஸ்விட்ச் 

65D611

எச்சாிக்ைக
ஸ்டீயாிங் ல் வழிேய ைககைள விட்  
கண்ட்ேரால்கைள இயக்காமல் இ ந்தால் 
காய வைதத் தவிர்க்கலாம்.

உதாரணம்
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77PH002

இக்னிஷன் ஸ்விட்ச் பின்வ ம் நான்கு 
நிைலகளில் அைமந்தி க்கும்:

LOCK (லாக்)
இ தான் வாகனத்தின் இயல்பான நிைல. 
இந்நிைலயில் தான் சாவிைய வாகனத்தி ந்  
எ க்க ம்.
ஸ்டீயாிங் லாக்ைக வி விக்க, சாவிையப் 
ெபா த்தி அைத க கார திைசயில் தி ப்பி 

ன்  நிைலகளில் ஏதாவெதா  நிைலயில் 
ைவக்க ம். சாவிையத் தி ப்பி ஸ்டீயாிங்ைக 
வி விப்பதில் பிரச்சிைன இ ந்தால் சாவிையத் 
தி ப் ம்ேபா  ஸ்டீயாிங் ைல இட  (அ) 
வல  றம் சற்ேற தி ப்ப ம்.

ACC (ஏ.சி.சி.) 
உபகரணங்கள் ைவக்கப்பட் ள்ள சாக்ெகட் ம் 
இயங்கும்; ஆனால் இன்ஜின் ‘ஆஃப்’ ெசய்யப் 
பட் ள்ள .
ON (ஆன்)
இ தன் இயல்பான இயங்கும் நிைலயாகும். 
அைனத்  மின்சார சாதனங்க ம் ‘ஆன்’ 
நிைலயில் உள்ளன.

START (ஸ்டார்ட்)
ஸ்டார்ட்டர் ேமாட்டாைரப் பயன்ப த்தி 
என்ஜிைன இயக்குவ  இந்த நிைலயில்தான். 
என்ஜின் இயங்க ஆரம்பித்த ம் இந்த 
ெபா ஷனில் இ ந்  சாவிைய வி வித்  விட 
ேவண் ம்.

82DY04

உதாரணம்

எச்சாிக்ைக
• வாகனம் ஓ ம்ேபா  இக்னிஷன் சாவிைய 

அகற்றக் கூடா . அவ்வா  ெசய்தால் 
ஸ்டீயாிங் ல் தானாகேவ லாக் ஆகி 
வி ம்; உங்களால் வாகனத்ைதச் ெச த்த 

யாமல் ேபாய்வி ம்.
• வாகனத்ைத விட் க் குைறந்த ேநரம் 

ெவளிேய ெசல்ல ேவண் யி ந்தா ம் 
இக்னிஷன் சாவிைய அகற்றாமல் 
இ க்காதீர்கள். நி த்தப்பட் ள்ள 
வாகனத்திற்குள் குழந்ைதகைளத் தனிேய 
விடாதீர்கள். மிதமான அல்ல  சூடான 
தட்ப ெவப்பநிைலயால் அவர்கள் 
மயக்கமைட ம் சூழல் ஏற்படலாம். 
இதனால் தீவிரமான காயங்கள் அல்ல  
மரணம் சம்பவிக்கலாம்.

உதாரணம்

அறிவிப்
• ஒ  ேநரத்தில் ஸ்டார்ட்டர் ேமாட்டாைர 30 

விநா க க்கு ேமல் பயன்ப த்தாதீர்கள். 
என்ஜின் இயங்க ஆரம்பிக்கவில்ைல 
என்றல், 15 ெநா கள் வைர காத்தி ந்  
பின்னர் மீண் ம் யற்சி ெசய்ய ம். பல 

ைற யற்சி ெசய்தபின் ம் என்ஜின் 
ஸ்டார்ட் ஆகவில்ைலெயன்றால் பி யல் 
மற் ம் இக்னிஷன் அைமப் க்கைளச் 
ேசாதித் ப் பார்க்க ம்; அல்ல  உங்கள  
மா தி சுசூகிசுசூகி கமர்ஷியல் டீலைரத் 
ெதாடர்  ெகாள்ள ம்.

• இன்ஜின் இயங்காதேபா  இக்னிஷன் 
ஸ்விட்ைச “ON” (ஆன்) ெபா ஷனில் 
விட்  விட்டால் ேபட்டாி சார்ஜ் குைறந்  
வி ம்.
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பார்க்கிங் பிேரக் லீவர்

77PH030

(1) ஆரம்பிக்க
(2) வி விக்க
(3) வி விக்க

பார்க்கிங் பிேரக் லீவர் சீட் க க்கிைடயில் 
அைமக்கப்பட் ள்ள . பார்க்கிங் பிேரக்ைக 
இயக்க, பிேரக் ெபடைல அ த்திப் பி த் , 
பார்க்கிங் பிேரக் லீவைர ந்தவைர 
ேமல்ேநாக்கி இ க்க ம். பார்க்கிங் பிேரக்ைக 
வி விக்க, பிேரக் ெபடைல அ த்திப் பி த் , 
பார்க்கிங் பிேரக் லீவைர ேமல்ேநாக்கி இ த் , 
லீவாின் ைனயி ள்ள பட்டைன உங்கள  
கட்ைட விரலால் அ த்தி, லீவைர மீண் ம் 
அதன் இயல்பான நிைலயில் ைவத்  விட ம்.

ெபடல் 

80J2121

(1)

(2)

(3)

உதாரணம்
எச்சாிக்ைக

• பார்க்கிங் பிேரக் ‘ஆன்’ ஆக
இ க்கும்ேபா  வாகனத்ைதச்
ெச த்தாதீர்கள்: அதிக ெவப்பம்
அைடவதால் பின் ற பிேரக்கின் பயன்பா
குைறயலாம், ப்ேரக்கின் ஆ ள்
குைறயலாம் அல்ல  பிேரக் நிரந்தரமாக
ேசதமைடயலாம்.

• பார்க்கிங் பிேரக் வாகனத்ைதப்
பா காப்பாகப் பி க்கவில்ைல அல்ல

வ மாக வி விக்கவில்ைல என்றால்,
உடன யாக அதிகார ர்வ மா தி சுசூகி
கமர்சியல் டீலாிடம் வாகனத்ைதப்
பாிேசாதித் க் ெகாள்ள ம்.

எச்சாிக்ைக
வாகனத்ைத விட் க் கீேழ இறங்கும் ன்  
பார்க்கிங் பிேரக்ைக வ மாக இயங்கும் 
நிைலயில் ைவக்க ேவண் ம்; 
இல்ைலெயனில் வாகனம் நகர்ந் , காயம் 
அல்ல  ேசதத்ைத உண்டாக்கும். 
வாகனத்ைத நி த் ம்ேபா , கியர்ஷிஃப்ட் 
லீவர் பின் ற நிைலயிேலா அல்ல  

தலாவ  கியாிேலா இ ப்பைத உ தி 
ெசய்ய ம். வாகனம் கியாில் இ ந்தா ம், 
பார்க்கிங் பிேரக்ைக வ மாக ெசட் 
ெசய்ய ேவண் ம் என்பைத நிைனவில் 
ெகாள் ங்கள்.

எச்சாிக்ைக
அதீதமான குளிாில் வாகனத்ைத பார்க்கிங் 
ெசய் ம்ேபா  பின்வ ம் ெசயல்பாட்ைடக் 
கைடப்பி க்க ம்:
1) பார்க்கிங் பிேரக்ைக ெசட் ெசய்ய ம்,
2) என்ஜிைன ஆஃப் ெசய் , அைத பின் ற

அல்ல  தல் கிய க்கு மாற்ற ம்.
3) வாகனத்ைத விட்  ெவளிேயறி,

சக்கரங்க க்கு அ யில் நகராதவா
கட்ைடகைள ைவக்க ம்.

4) பார்க்கிங் பிேரக்ைக வி விக்க ம்.
வாகனத்திற்குத் தி ம்ப வ ம்ேபா
பார்க்கிங் பிேரக்ைக ெசட் ெசய் ,
மரக்கட்ைடகைள அகற்றி வி ங்கள்,
இவற்ைற மறக்காதீர்கள்.

(2)(1)

(3)

உதாரணம்
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க்ளட்ச் ெபடல் (1) 
என்ஜிைன இயக்கும்ேபா ம், நி த் ம்ேபா ம் 
கியர்ஷிஃப்ட் லீவைர மாற் ம் ேபா ம் 
சக்கரங்கைள இயக்க க்ளட்ச் ெபடல் 
பயன்ப த்தப்ப கிற . ெபடைல அ த்தினால் 
க்ளட்ச் வி ப கிற .

பிேரக் ெபடல் (2)
உங்கள  வாகனத்தின் ன் றம் ஸ்க் 
பிேரக்குக ம் பின் றம் ரம் பிேரக்குக ம் 
அைமக்கப்பட் ள்ளன. பிேரக் ெபடைல 
அ த்தினால் இரண்  வைக பிேரக்குக ம் 
இயக்கப் ப கின்றன.
பிேரக்ைக அ த் ம்ேபா  எப்ேபாதாவ  ‘கிாீச்’ 
சப்தம் ேகட்கலாம். சுற் ப் ற சூழல் 
காரணிகளான குளிர், பனி, ஈரப்பதம் 
ேபான்றவற்றால் ஏற்ப ம் இ  மிக ம் 
இயல்பான ஒ  நிைலதான்.

ஆக்சிலேரட்டர் ெபடல் (3)
என்ஜினின் ேவகத்ைத இந்தப் ெபடல்தான் 
கண்ட்ேரால் ெசய்கிற . ஆக்சிலேரட்டர் 
ெபடைல அ த் வதன் லம் அதிக விைச ம் 
ேவக ம் கிைடக்கிற .

எஞ்ஜின் இயக்க ைவக்க 
ஆரம்பிப்ப
எஞ்ஜின் இயக்க ஆரம்பிப்பதற்கு ன்

77PH014
1) பார்க்கிங் பிேரக் வ மாக ெசட் ெசய்யப் 

பட் ப்பைத உ தி ெசய்  ெகாள்ள ம்.

2) “N” (நி ட்ரல்) என்ற குறியீட் க்கு மாறி, 
க்ளட்ச் ெபடைல அ  தைரையத் ெதா ம் 
வைர அ த்த ம். என்ஜிைன ஸ்டார்ட் 
ெசய் ம்ேபா  க்ளட்ச் ெபடைலப் அ த்தி 
பி க்க ம். 

(ெபட்ேரால்  மற் ம் ைப-பி யல்  
எஞ்ஜின் மாட க்காக)

சில்ெலன்ற மற் ம் இளஞ்சூட் ல் 
இ க்கும் என்ஜின் ஸ்டார்ட் ெசய்வ

ஆக்சிலேரட்டர் ெபட ந்  பாதத்ைத 
எ த்த டன் இக்னிஷன் சாவிைய “ஸ்டார்ட்” 
என்ற ெபாசிஷ க்குத் தி ப்பி ம். 

12 ெநா க்குப் பின்ன ம் எஞ்ஜின் ஸ்டார்ட் 
ஆகாவி ல், 15 ெநா  வைர காத்தி க்க ம், 

எச்சாிக்ைக
க்ளட்ச் ெபட ன் ேமல் உங்கள  பாதங்கைள 
ைவத்  வாகனத்ைதச் ெச த்தாதீர்கள். 
இதனால் க்ளட்ச் ேதய்ந்  ேபாகலாம், ேசதம் 
அைடயலாம் அல்ல  எதிர்பாராதவிதமாகத் 
திடீெரன்  என்ஜின் பிேரக்கிங் 
ேகாளாறாகலாம்.

எச்சாிக்ைக
ஒவ்ெவா  ைற பிேரக்ைக 
அ த் ம்ேபா ம் அதிகமாக ‘க்ாீச்’ சப்தம் 
வந்தால், மா தி சுசூகி கமர்ஷியல் டீலாிடம் 
பிேரக்குகைளச் ேசாதைன ெசய்யச் 
ெசால்ல ம்.

எச்சாிக்ைக
பிேரக்குகைளத் ெதாடர்ந்  இைடவிடாமல் 
அ த் வேதா அல்ல  பாதங்கைள ெபடல் 
மீ  ைவப்பேதா கூடா . இதனால் 
பிேரக்குகள் அதிக சூடாகி, எதிர்பாராத 
பிெரக்கிங் ெசயல்பாட் க் குைற ம் நிரந்தர 
பிேரக் ேசதார ம், வாகனத்ைத 
நி த் ம்ேபா  அதிக ரம் வைர ெசல்வ ம் 
ஏற்படலாம். 

உதாரணம்

எச்சாிக்ைக
என்ஜிைன ஸ்டார்ட் ெசய் ம் ன்  பார்க்கிங் 
பிேரக் ெசட் ெசய்யப்பட்  ரான்ஸ்மிஷன் 
‘நி ட்ரல்’ நிைலயி ப்பைத உ தி 
ெசய்ய ம். 

அறிவிப்
• எஞ்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆன டன் 

ஸ்டார்ட்டைர ஆன் ெசய்வைத நி த்த ம்; 
இல்ைலெயனில் ஸ்டார்ட்டர் சிஸ்டம் 
ேசதாரமைடயக்கூ ம்.

•  ஒ  தடைவக்கு 12 ெநா கள் வைர 
மட் ேம எஞ்ஜிைன இயக்கத்தில் 
ைவக்க ம். தல் யற்சியில் எஞ்ஜின் 
கிளம்பாவி ல், 15 ெநா கள் ெபா த்  
அதன்பின்னர் மீண் ம் யற்சி ெசய்ய ம்.
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பின்  ஆக்சிலேரட்டர் ெபடைல 1/3 பங்கு வைர 
அ த்தி எஞ்ஜிைன தி ம்ப ம் ஸ்டார்ட் ெசய்ய 

யற்சிக்க ம். எஞ்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆன டன் 
சாவிைய விட்  விட்  ஆக்சிலேரட்டர் ெபடைல 
மிதிக்க ம்.

எஞ்ஜின் ஸ்டார் ஆகாவிடால், ஆக்சிலேரட்டர் 
ெபடைலத் தைரயில் ப ம்ப  அ த்தி தி ம்ப 
ஸ்டார்ட் ெசய்ய . எஞ்ஜினில் எந்த விதமான 
அைடப்  இ ந்தா ம் இதனால் சாியாகி வி ம்.

குறிப் :

(ைப-பி யல் இஞ்ஜின் மாட க்காக)

•  ெபட்ேரா ந்  சி.என்.ஜி. மாட க்கு மாற 
ஆக்சிலேரட்டர் ெபடைல அ த்தாதீர்கள்.

• இக்னிஷன் ‘ஆன்’ ஆக இ ந்  இஞ்ஜின் 
இயங்காமல் இ ந்தால், சி.என்.ஜி. 
ப தானைத எச்சாிக்கும் விளக்கான  பி யல் 

 திறந் ள்ளைதச் சுட் க்காட் ம். 
இந்நிைலயில் வாகனம் ஸ்டார்ட் ஆகா .

• வண் ைய ‘ஆட்ேடா’ (அ) ‘ெபட்ேரால்’ 
மாட ல் ஸ்டார்ட் ெசய்தால் இஞ்ஜின் ஆ ள் 
நீ க்கும் என்  பாிந் ைரக்கப்ப கிற .

• இயல்பான நிைல/இஞ்ஜின் ெவப்பநிைல 00C-
க்கும் குைறவாக இ க்கும்ேபா  இஞ்ஜின் 
ஸ்டார்ட் ெசய்யப்பட்டால் சி.என்.ஜி.யாக 
பி யல் மாற்றம் நிகழா . அவ்வாறான 
நிைலயில் இஞ்ஜிைன ெபட்ேரா, மாட ல் 
அ  சூடாகும் வைர இயக்கி பின்னர் 
இஞ்ஜிைன மீண் ம் ஸ்டார்ட் ெசய்  
சி.என்.ஜி. மாட க்கு மாறிக் ெகாள்ள ம்.

• ெபட்ேரால் ேடங்கில் கணிசமான ெபட்ேரால் 
ைவத்தி க்கும்ப  பாிந் ைரக்கப்ப கிற .

• இயல்பான நிைல/இஞ்ஜின் ெவப்பநிைல 00C-
க்கும் குைறவாக இ க்கும்ேபா  ஃேபார்ஸ்ட் 

சி.என்.ஜி. மாட ல் வாகனம் ஸ்டார்ட் ஆகா . 
வாகனத்ைத ‘ஆட்ேடா’ மாட ல் ஸ்டார்ட் 
ெசய் மா  பாிந் ைரக்கப்ப கிற .

• தானியங்கி நிைலயில் சி.என்.ஜி. மாட ல் 
இ ந்  ெபட்ேரால் மாட க்கு வண்  
மா ம்ேபா  இஞ்ஜின் நின் வி வைதத் 
த க்க ெபட்ேரால் ேடங்கில் கணிசமான 
அள  ெபட்ேரால் ைவத்தி க்க பாிந் ைரக்கப் 
ப கிற .

• மா ம் ஸ்விட்ைச அ த்திய பின் ம் சி.என்.ஜி. 
ப ைத எச்சாிக்கும்விளக்கு ஒளிர்வ்  
நிற்காவி ல் வண் ைய அ கி ள்ள 
அதிகார ர்வ மா தி சுசூகி கமர்ஷியல் 
ெவார்க்ஷாப் க்குக் ெகாண்  ெசல்ல ம்.

(டீசல் என்ஜின் மாட க்காக)
சில்ெலன்ற என்ஜின்
இக்னிஷன் ஸ்விட்ைச “ON” (ஆன்) 
ெபா ஷ க்குத் தி ப்பி, க்ேளா ப்ளக் 
இண் ேகட்டர் எாிய ஆரம்பித்  அைண ம் 
வைர காத்தி க்க ம். இக்னிஷன் சாவிைய 
"START" (ஸ்டார்ட்) ெபா ஷ க்குத் தி ப்பி, 
என்ஜிைன ஸ்டார்ட் ெசய்ய ம். என்ஜின் 
இயங்க ஆரம்பித்த ம் சாவிைய வி விக்க ம்.

மிதமான சூடான என்ஜின்
இக்னிஷன் சாவிைய "START" (ஸ்டார்ட்) 
ெபா ஷ க்குத் தி ப்பி, என்ஜிைன ஸ்டார்ட் 
ெசய்ய ம். என்ஜின் இயங்க ஆரம்பித்த ம் 
சாவிைய வி விக்க ம்.

அறிவிப்
• என்ஜின் இயங்க ஆரம்பித்த ம் 

உடன யாக ஸ்டார்ட்டைரத் 
தி ப்பாதீர்கள்; இவ்வா  ெசய்தால் 
ஸ்டார்ட்டர் அைமப்  ேசதமைட ம்.

• ஒ  ேநரத்தில் என்ஜிைன 30 விநா க க்கு 
ேமல் ஸ்டார்ட் ெசய்ய யற்சிக்காதீர்கள். 
என்ஜின் இயங்க ஆரம்பிக்கவில்ைல 
என்றால், 15 ெநா கள் வைர காத்தி ந்  
பின்னர் மீண் ம் யற்சி ெசய்ய ம்.
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டர்ேபா-சார்ஜர் என்ஜின் நி த் ம்ேபா  
கவனமாக இ க்க ம்
சாிவில் ஏறிவிட்  அல்ல  அதிேவகத்தில் 
ெசன்றபின் என்ஜிைன நி த் ம்ேபா , 
என்ஜின் ‘ஐ ல்’ ெபா ஷனில் ஒ  நிமிடம் 
அல்ல  அதற்கு அதிகமான ேநரம் வைர 
(அவ்வா  ெசய்வ  தைட ெசய்யப்படவில்ைல 
என்றால்) இ ந்தால்தான் டர்ேபா-சார்ஜ ம் 
என்ஜின் ஆயி ம் சில்ெலன்ற நிைலக்குத் 
தி ம் ம். என்ஜின் ஆயில் ேம ம் ெகட் ப் 
ேபாகாமல் இ ப்பைத இ  த க்கும். ெகட் ப் 
ேபான என்ஜின் ஆயில் டர்ேபாசார்ஜாின் 
பியாிங்குகைளச் ேசதப்ப த் ம்.

‘பி யல் கா ’ என்ற நிைலைம ஏற்பட்ட ம் 
டீசல் என்ஜிைன மீண் ம் ஸ்டார்ட் ெசய்தல்.
என்ஜின் நின்  ேபான ம் குைறந்த பி யல் 
வார்னிங் ைலட் மற் ம் மால்ஃபங்ஷன் 
இண் ேகட்டர் ைலட் ம் எாிய ஆரம்பித்தால், 
பின்வ ம் ெசய் ைறையக் கைடப்பி க்க ம்:
1) பி யல் ேடங்க்ைக நிரப்ப ம்
2) இக்னிஷன் சாவிைய “ON” (ஆன்) 

ெபா ஷனில் 5-10 விநா கள் வைர 
ைவத்தி ந்  எாிெபா ைள நிரப்ப ம்

3) ேமற்ெசால்லப்பட்ட ஸ்டார்ட் 
ெசய் ைறையப் பயன்ப த்தி என்ஜிைன 
ஸ்டார்ட் ெசய்ய ம்

என்ஜின் இயங்க ஆரம்பித்த பின் மால்ஃபங்ஷன் 
இண் ேகட்டர் ைலட் ெதாடர்ந்  எாிந்தால், 
என்ஜினில் பிரசிைன இ க்கிறெதன்  அர்த்தம். 
மா தி சுசூகி கமர்ஷியல் டீலாிடம் ெசன்  
என்ஜிைன ேசாதைன ெசய்  ெகாள்ள ம்.

ரான்ஸ்மிஷைனப் 
பயன்ப த் தல்
ம வல் ரான்ஸ்மிஷன்

65D038

ஆரம்பித்தல்
க்ளட்ச் ெபடைல அ  தைரயில் ப ம் வைர 
அ த்தி தல் அல்ல  2-வ  கிய க்குச் ெசன்  
இயக்க ஆரம்பிக்க ம். பார்க்கிங் பிேரக்ைக 
வி வித்த பின், க்ளட்ைசப் ப ப்ப யாக 
விட ம். என்ஜினின் சப்தத்தில் மாற்றம் 
ெதாிந்தால், ஆக்சிலேரட்டைர ெம வாக 
அ த்தி, க்ளட்ைசப் ப ப்ப யாக விட ம்.
*குறிப் :
• இயல்பான நிைலயில் வாகனம் ெச த்த, 

அைத இயக்க ஆரம்பிப்பதற்குப் 
பாிந் ைரக்கப்பட்ட கியர் ெபா ஷன் 2-வ  
கியர் ஆகும். 

• கு க்கு பயணம் ெசல் ம்ேபா ம், ெம வாக 
அல்ல  எைடையத் க்கிச் ெசல் ம்ேபா ம் 
பாிந் ைரக்கப்பட்ட கியர் ெபா ஷன் 1-வ  
கியர் ஆகும்.

மாற் தல்
எல்லா ன் ற கியர்க ம் ஒ ங்கிைணக்கப் 
பட் ள்ளன; இதனால் அைமதியான, சுலபமான 
விதத்தில் மாற்றலாம். கியர்கைல மாற் வதற்கு 

ன்  க்ளட்ச் ெபடைல மறக்காமல் எப்ேபா ம் 
அ த்த ம்.

அதிகபட்சமாக அ மதிக்கப்பட்ட 
ேவகத்ைத மாற் தல்

(ெபட்ேரால்  மற் ம் ைப-பி யல்  
எஞ்ஜின் மாட க்காக)

(டீசல்  எஞ்ஜின் மாட க்காக)

*குறிப் :
ஓட் ம் சூழல் மற் ம்/அல்ல  வாகனத்தின் 
நிைலைமையக் க தி அதிகபட்சமாக 

உதாரணம்

ேவகத்ைத மாற் தல் km/h

2-வதி ந்  1-வ க்கு 20

3-வதி ந்  2-வ க்கு 70

4-வதி ந்  3-வ க்கு 100

5-வதி ந்  4-வ க்கு 130

ேவகத்ைத மாற் தல் km/h

2-வதி ந்  1-வ க்கு 5

3-வதி ந்  2-வ க்கு 40

4-வதி ந்  3-வ க்கு 60

5-வதி ந்  4-வ க்கு 85
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அ மதிக்கப்பட்ட ேவகத்ைத நீங்கள் அதிகாிக்க 
கூடா .

பார்க்கிங் ெசன்சார்கள் 

• பார்க்கிங் ெசன்சார் அைமப் , பம்பர் அ ேக 
உள்ள தைடகைள அறிய அல்ட்ராசானிக் 
ெசன்சார்கைள பயன்ப த் கிற . காைர பார்க் 
ெசய் ம் ேபா  அல்ல  ெம வாக இயக்கும் 
ேபா , ஏேத ம் தைடகள் உணரப்பட்டால், 
பஸ்ஸர் ஒ  லம் உங்கைள எச்சாிக்கும்.

• இந்த அைமப்  அல்ட்ராசானிக் அைலைய 
ெவளிப்ப த் கிற . ெதாடர் ைடய
ெசன்சார்,அ  தைடகள் மீ  பட்  தி ம் வைத 
உணர்கிற . அல்ட்ரானிக் அைல தைடைய
அைடந் , தி ம்பி வ வதற்கான ேநரத்ைத
அைமப்  கணக்கிட்  அதன் அ ப்பைடயில் 
தைடயின் இ ப்பிடத்ைதத் தீர்மானிக்கிற . 

• இக்னிஷன் ஸ்விட்ைச "ON" (ஆன்) ெசய் , 
கியர்ஷிப்ட் லீவைர "R" ெபாசிஷனில்
ைவத்தி க்கும்ேபா  பார்க்கிங் ெசன்சாைரப்
பயன்ப த்தலாம். சாைல ஓரமாக காைர நி த்த 

ய ம் ேபா ,, பக்கவாட் ல் பார்க் ெசய் ம் 
ேபா , காேரஜில் வாகனத்ைத நி த் ம்ேபா ,
கு கிய சந்தில் ெசல் ம்ேபா , தைடகள் 
உள்ள பகுதியில் ெம வாகச் ெசல் ம்ேபா , 
இந்த அம்சம் பய ள்ளதாக இ க்கும். 

குறிப் :
   கியர்ஷிப்ட் லீவர் "R" ெபாசிஷ க்கு  

மாற்றப்ப ம் ேபா , பஸ்ஸர் ஒ  ைற 
ஒ க்கும். 

அறிவிப்
குைறந்த கிய க்கு மா ம்ேபா , அதிபட்சம் 
அ மதிக்கப்பட்ட ேவகத்ைத விட அதிகமான 
ேவகத்தில் இல்லாதைத உ தி ெசய்ய ம்; 
இல்ைலேயல், என்ஜின் தீவிரமான 
ேசதத் க்கு உள்ளாகும். 

எச்சாிக்ைக
• சாிவில் கீழ்ேநாக்கிப் பயணிக்கும்ேபா

அல்ல  நீளமான, ெசங்குத்தான பாைதயில் 
ெசல் ம்ேபா  ேவகத்ைதக் குைறத் , 
குைறவான கிய க்கு மாற ம். குைறவான 
கியாில் ெசன்றால் பிேரக்கிங் வசதிையத் தர 
என்ஜி க்குப் ேப தவியாக இ க்கும். 
பிேரக்ைக அ த்தி பயணிப்பைதத் 
தவிர்க்க ம்; அல்ல  அைவ மிக ம் சூடாகி 
பிேரக்குகள் ேவைல ெசய்யாமல் 
ேபாய்வி ம்.

• வ க்கும் பாைதகளில் வாகனம்
ஓட் ம்ேபா , கியர் மாற் வதற்கு ன் 
ேவகத்ைதக் குைறக்க மறந்  விடாதீர்கள். 
என்ஜின் ேவகத்தில் அதிக/திடீர் மாற்றங்கள் 
இ ந்தால் உராய்  சக்தி குைறவ டன் 
உங்களால் வாகனத்ைதக் கட் ப்பாட் க்குள் 
ைவக்க யாம ம் ேபாகலாம்.

அறிவிப்
ாிவர்ஸ் கிய க்குச் ெசல் ம் ன் வாகனம் 
அைசயாம ப்பைத உ தி ெசய்  
ெகாள்ள ம்.

அறிவிப்
• வாகனம் ஓட் ம்ேபா  அல்ல  சாி ப்

பாைதயில் ெசல் ம்ேபா  க்ளட்ச்
ேசதமைடவைதத் தவிர்க்க க்ளட்ச்
ெபடைலப் பாதத்ைத ைவக்கப்
பயன்ப த்தாமல் இ க்க ேவண் ம். கியர்
மாற் ம்ேபா  க்ளட்ைச நன்கு அ த்த ம்.

• மா ம்ேபா  அல்ல  ஸ்டார்ட்
ெசய் ம்ேபா  என்ஜினின் ேவகத்ைத
அதிகாிக்கக் கூடா . அவ்வா  ெசய்தால்
என்ஜினின் ஆ ள் பாதிக்கப் ப வ டன்
எளிய ைறயில் கியர் மா வ ம்
பாதிக்கப்ப ம்.

எச்சாிக்ைக
• பார்க்கிங் ெசன்சார் பஸ்ஸர் லம்

தைடகைள உணர்த்தினா ம் நீங்க ம்
கவனமாக ஓட்ட ேவண் ம்.

• குறிப்பிட்ட பகுதிக்குள் உள்ள தைடகைள
மற் ம் குறிப்பிட்ட ேவகத்தில்
இயக்கப்ப ம் ேபா  மட் ேம ெசன்சாரால்
தைடகைள உணர ம். எனேவ
சிக்கலான இடங்களில், ேநராக மற் ம்
பக்கவாட் க் கண்ணா யில் பார்த்தப
நீங்கள் ெம வாக இயக்க ேவண் ம்.
பார்க்கிங் ெசன்சார் மட் ேம ெகாண்
வாகனத்ைதக் கட் ப்ப த்தினால் விபத்
ஏற்ப ம் அபாயம் அதிகம்.

அறிவிப்
பார்க்கிங் ெசன்சார்கள் ைரவ க்கு 
உத வதற்கு மட் ேம. 

 (க வி ெபா த்தப்பட் ந்தால்)
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ெசன்சார் ெபா த் மிடம்
பின்பக்க பம்பாில் 

(1) ாியர் ெசன்சார் (2 இடங்கள்)

அறிவிப்
• ெசன்சார் பகுதியில் இ ப்ப  அல்ல

அதிக அ த்தம் ெகாண்ட கார் வாஷர்
ைனையச் ெச த் வைதத் தவிர்க்க ம்.

இல்ைல எனில் ெசன்சார் ேசதமாகும்.
• பம்பர் க ன்மான ெபா ள் மீ

ேமாதினால், அதில் உள்ள ெசன்சார்
சாியாக ேவைல ெசய்யாமல் ேபாகலாம்.
இவ்வா  நிகழ்ந்தால், மா தி சுசுகி
அங்கிகாிக்கப்பட்ட ஒர்க்ஷாப்பில்
ெசன்சாைர ேசாதைன ெசய்ய ம்.

77PM03002

1

உதாரணம்
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ெசன்சார் ெசயல்பா  
கியர்ஷிப்ட் லீவாின் கீழ்கண்ட நிைலக க்கு ஏற்ப ெசன்சார்கள் இயங்கும்:

கீர் ஷிப்ட் வர் 
ெபாசிஷன் R N, 1 தல் – 5 வைர

ாியர் ெசன்சார் ON (ஆன்) OFF (ஆஃப்)

தைடகள் உணரப்படக்கூ ய 
உத்ேதசமான பகுதிகள்

78MM05003

• ெசன்சாாிடமி ந்  20 cm (8 in) அல்ல  
ெசன்சார் அைடயில் உள்ள தைடைய உணர 

யா
• வாகனத்தின் பின் பக்கத்தில் இ ந்  1.5 m (5 
ft) சுவர் ேபான்ற தைடகைள ெசன்சார்கள் 
உண ம். 

உதாரணம்
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குறிப் :

(ைப-பி யல் இஞ்ஜின் மாட க்காக)

•  ெமல் ய கம்பங்கள் அல்ல  ெசன்சாைர 
விடத் தாழ்வாக இ க்கும் ெபா ட்கள், 
ெதாைலவில் இ க்ைகயில் 
உணரப்பட்டா ம்கூட வாகனம் அ கில் 
வ ம்ேபா  உணரப்படாமல் ேபாகலம்.

• சாைல அறிவிப்  அல்ல  அேத ேபான்ற 
ெபா ைள உண்ைமயான ெதாைலைவவிடக் 
குைறந்த ெதாைலவில் இ ப்பதாக அைமப்  
கணக்கிடலாம். 

பார்க்கிங் ெசன்சாாின் தைட அறிகுறி
தைடையக் கண்டறிந்த ம் பார்க்கிங் ெசன்சார் 
உள் பஸ்ஸைர  ஒ க்கச்ெசய் ம்.
•   பின்பக்கம் உள்ள ெசன்சார்     தைடையக் 

கண்டறி ம்ேபா , பின் சீட் பின்ேன உள்ள 
பஸ்ஸர் ஒ க்கும்.

•   சுவர் ேபான்ற  தைடகள் ெசன்சாரால் 
உணரப்பட்ட ம் எச்சாிைக. 

எச்சாிக்ைக
கீழ்கண்ட நிைலகளில், ெசன்சார்களால் 
தைடகைளச் சாியாக உணர யாததால், 
பார்க்கிங் ெசன்சார் அைமப்  வழக்கமான 

ைறயில் ெசயல்படாமல் ேபாகலாம். 

-    ெசன்சார்கள், மண், ஐஸ் அல்ல  பிற 
ெபா ட்களால் சூழப்பட் ந்தால். 
(வழக்கமான ெசயல்பாட் ற்கு, இந்தப் 
ெபா ட்கைள அகற்ற ேவண் ம்).

-    தண்ணீர் பாய்ச்சியதால் அல்ல  
மைழயால் ெசன்சார்கள் ஈரமாக 
இ ந்தால்.

-    ெசன்சார் ைககளால், ஸ் க்கர், ைண 
ெபா ட்களால் மைறக்கப்பட் ந்தால்

-    ெசன்சார் உண ம் பகுதியில் ைண 
ெபா ள், ேவ  ெபா ள் இ ந்தால்.

-    ேடா ஹுக், கார்னர் ேபால்கள், ேர ேயா 
ஆண்டனா ேபான்றைவ ெசன்சாாில் 
ெபா த்தப்பட் ந்தால். 

-    சஸ்பன்ஷன் மாற்றம் அல்ல  இதர 
காரணங்களால் பம்பர் உயரம் 
மாறியி ந்தால்.

-    ேநர  சூாிய ெவளிச்சம் அல்ல  குளிர் 
நிைலயால் ெசன்சார் பகுதி உஷ்ணமாக 
அல்ல  குளிர்ச்சியாக இ ந்தால்.

-    வாகனம் க னமாக, தைர, கற்கள் நிைறந்த 
சாைல, வய ல் இ ந்தால்.

-    வாகனம் ெசங்குத்தான ைறயில் 
இ ந்தால்.

(ெதாடர்ச்சி)

எச்சாிக்ைக
(ெதாடர்ச்சி) 

-  ெசன்சார் மற்ற வாகன ஹார்னில் இ ந் , 
எஞ்சினில் இ ந் , ஏர்பிேரக்கிங் 
அைமப்பில் இ ந்  (ெபாிய வாகனங்கள்) 
அல்ல  பார்க்கிங் ெசன்சாாில் இ ந்  
அல்ட்ர்சானிக் இைறச்சல் கு க்கிட்டால்.

-    தைடகள் ெசன்சா க்கு மிக ம் அ கில் 
இ ந்தால்.

-    கண்ணா  ேபான்ற பிரதிப க்கும் 
ெபா ள்களின் ேகாணத்தில் ெசன்சார்கள் 
இ ந்தால், (தைடயில் இ ந்  
அல்ட்ராசானிக் அைலகள் தி ம்பி வரா ).

• கீழ்க்கண்ட ெபா ட்கைள ெசன்சார் 
சாியாகக் கண்டறிய யா .

-  கம்பி வைல, கயி  ேபான்ற ெம தான 
ெபா ட்களால் ஆனைவ.

-   ச ர கற்கள் அல்ல  கூறான ைன 
ெகாண்ட ெபா ட்கள்.

-  சாைல குறியீ  ேபான்ற ேமல்பகுதியில் 
ெபாிதாக இ க்கும் உயரமான ெபா ட்கள்

-   ைமல்கல் ேபான்ற குைறந்த சுயவிவர 
ெபா ள்கள்.

-   ப த்தி மற் ம் பனிேபான்ற ஒ ைய 
உள்வாங்கிக்ெகாள் ம் ெபா ட்கள்.

ெதாைல  
ேதாராைமயாக பஸ்ஸர் 

100 – 150 cm 

(39 – 59 in)

சிறிய 
இைடெவளியில் 
சிறிய பீப்

60 – 100 cm 

(24 – 39 in)

சிறிய 
இைடெவளியில் 
சிறிய பீப்

குைறவாக 

60 cm  (24 in) 
ெதாடர் பீப்
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வார்னிங் மற் ம் இண் ேகட்டர் ெசய்திகள்
பார்க்கிங் அைமப்  ெதாடர்பாக பிரச்ைன அல்ல  
வார்னிங் இ ந்தால், பஸ்ஸர் அைத ெதாிவிக்கும். 
அதன் வழி ைறகைள பின்பற்ற ம். 
•   பஸ்ஸர் இைடவிடாமல் ஒ க்கும். இ    

ெசன்சார் பாதிப்ைப உணர்த் ம். 
ெமன்ைமயான ணியால் ைடக்க ம். 

ைடத்த பிறகும் பஸ்ஸர் 
நிற்காவிட்டால்,பார்க்கிங் ெசன்சார் அைமப்பில் 
பிரச்சைன இ க்கலாம். மா தி சுசுகி 
அங்கீகாிக்கப்பட்ட ஒர்க்ஷாப்பில் வாகனத்ைதச் 
ேசாதைன ெசய்ய ம்.  

பிேரக்கிங் 

60G165S

வாகனம் ேவகமாகச் ெசன்  ெகாண் ந்தால் 
வாகனத்ைத நி த் ம்ேபா  ேதைவப்ப ம் 

ர ம் அதிகாிப்ப  இயல்பான . மணிக்கு 60 
கி.மீ. ேவகத்தில் (37 ைமல்) ெசல் ம்ேபா  
வாகனத்ைத நி த்தத் ேதைவயான ரமான  
பிேரக்கிங் ரமான மணிக்கு 30 கி.மீ. (19 ைமல்) 
என்பைத விட 4 மடங்கு அதிகமாக இ க்கும். 

உங்க க்கும் வாகனம் நி த்தப்பட ேவண் ய 
இடத் க்கும் அதிக ரம் இ க்கும்ேபா  
பிேரக்ைக அ த்தி, ப ப்ப யாக ேவகத்ைதக் 
குைறக்க ம்.

பவர் உதவியில் பிேரக்குகள்
பவர் உதவியில் பிேரக்குகள் உங்கள  
வாகனத்தில் உள்ளன. என்ஜின் நின்  
விட்டால், ேவ  காரணங்களால் மின்சக்தி 
உதவி இல்லாமால் ேபானால் உபாி பவர் 
உதவியில் பிேரக்குகள் உள்ள . பிெரக் 
ெபடைல ஒ  ைற அ த்தி கீழ்ேநாக்கிப் 
பி த்தால் வாகனத்ைத வ ம் நி த்திவிட 

ம். பிேரக் ெபடைல அ த் ம்ேபா  உபாி 
பவர் ெகாஞ்சம் பயன்ப த்தப்ப கிற ; 
ஒவ்ெவா  ைற ெபடல் அ த்தப்ப ம்ேபா ம் 
அதன் அள  குைறகிற . ெபடைல மி வாக, 
சீராக அ த்த ம். ெபடைல பம்ப் ெசய்யாதீர்கள்.

உதாரணம்

எச்சாிக்ைக
பிேரக் ரம் க்குள் தண்ணீர் குந் விட்டால் 
பிேரக்கின் ெசயல்பா  ேமாசமாக ம் கணிக்க 
இயலாததாக ம் ஆகலாம். 
தண்ணீாில் பயணம் ெசய்தபின் அல்ல  
வாகனத்தின் அ ப்பகுதிையச் சுத்தம் 
ெசய்தபின் வாகனத்ைதக் குைறந்த ேவகத்தில் 
ெச த்தி பிேரக்குகைளச் ேசாதைன ெசய்  
அைவ இயல்பாக இயங்குகிறதா என்  
பார்க்க ம். பிேரக்குகள் வழக்கமான 
இயங்கும் நிைலையக் காட்டாதேபா , 
ெம வாகச் ெச த் ம்ேபா  அவற்ைற 
அ க்க  இயக்கி, அைவ பைழயப  
ஆகும்வைர இைத மீண் ம் மீண் ம் 
ெசய்ய ம். 

எச்சாிக்ைக
பிேரக் அைமப்பில் உபாி பவர் இல்லா 
விட்டா ம், பிேரக் ெபடைல வழக்கத்ைத 
விடக் க னமாக அ த் வதன் லம் 
வாகனத்ைத உங்களால் நி த்த ம். 
ஆயி ம் நி த் ம் ரம் அதிகமாகி 
விடலாம்.
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52D078S

ரன்னிங்-இன் ேகட் க் கன்ெவர்ட்டர் 

77PH201
வாகனம் உமி ம் ைகயில் இ க்கும் தீங்கு 
த ம் மாசுக்கைளக் குைறப்பேத ேகட க் 
கன்ெவர்ட்டாின் பலனாகும். ேகட க் 
கன்ெவர்ட்டர்கள் உள்ள வாகனங்களில் லீடட் 
எாிெபா ைளப் பயன்ப த் வ  தைட 
ெசய்யப்பட் ள்ள . ஏெனனில், ேகட்ட ஸ்ட் 
அைமப்பின் மாசுக்கைளக் குைறக்கும் 
அம்சங்கைள லீட் ெசய ழக்க ைவத்  
வி கிற .
அன்லீடட் எாிெபா ைளப் பயன்ப த்தினால் 
இயல்பான பயன்பாட் ல் வாகனத்தின் ஆ ள் 

வ ம் வ ம்ப தான் கன்ெவர்ட்டர் 
வ வைமக்கப் பட் ள்ள . 
கன்ெவர்ட்ட க்ெகன்  சிறப்பான பராமாிப்  
எ ம் ேதைவப்படா . என்ஜிைனச் சாியாக 
சர் ஸ் ெசய்  ைவப்ப  மிக க்கியமான . 
சாியாக ன் ெசய்யப்படாத என்ஜின் சாியாக 
ேவைல ெசய்யாததால் ேகட ஸ்ட் அதிகம் 
சூடாகும் நிைல ஏற்படலாம். இதனால் 
ேகட ஸ் ம் வாகனத்தின் பிற பாகங்க ம் 
நிரந்தர சூடாகும் ேசதாரம் நிகழலாம்.

எச்சாிக்ைக
• சீட் ெபல்ட்ைட எப்ேபா ம் தவறாமல் 

அணிய ம். சீட் ெபல்ட் க்கைளப் 
பயன்ப த்தி ஓட் ந ம் பயணிக ம் 
எப்ேபா ம் பத்திரமாக இ க்க ேவண் ம். 
சீட் ெபல்ட் கைள ைறயாகப் 
பயன்ப த் வ  பற்றித் ெதாிந்  ெகாள்ள 
‘சீட் ெபல்ட்’ பிாிவில் தரப்பட் ள்ள 
குறிப் க்கைளப் ப க்க ம்.

• ம  அ ந்தி விட்ேடா அல்ல  ேவ  
மாத்திைர உட்ெகாண்ட பின்னேரா 
வாகனம் ஓட்டாதீர்கள். ம , மாத்திைரகள் 
பா காப்பாக ஓட் ம் உங்கள் திறைமைய 
ேமாசமாகப் பாதித் , உங்க க்கும் 
பிற க்கும் காயம் உண்டாகும் 
அபாயத்ைத ம் அதிகாிக்கும். கைளப்பாக 
இ க்கும்ேபா ம், உடல்நலம் சாியாக 
இல்லாதேபா ம், எாிச்சல்/மன 
அ த்தத்தில் இ க்கும்ேபா ம் 
வாகனத்ைத ஓட் வைதத் தவிர்க்க ம்.

உதாரணம்
அறிவிப்

ஆரம்பகாலத்தில் காட் ம் கவனத்ைதப் 
ெபா த்ேத என்ஜினின் வ ங்கால 
ெசயல்திறன் மற் ம் நம்பகத்தன்ைம 
இ க்கும். வாகனம் ஓட்ட ஆரம்பித்த தல் 
960 கி.மீ. வைர கீ ள்ள 

ன்ெனச்சாிக்ைககைளப் பின்பற் வ  
மிக ம் க்கியம்.
• வாகனத்ைதச் ெச த்த ஆரம்பித்த ம் 

உடேன என்ஜினின் ேவகத்ைத அதிகாிக்க 
ேவண்டாம். அதன் ேவகத்ைதப் 
ப ப்ப யாக அதிகாிக்க ம்.

• நிைலயான ேவகத்தில் நீண்ட காலம் வைர 
வாகனத்ைத இயக்குவைதத் தவிர்க்க ம். 
ேவகத்ைத அ க்க  மாற்றினால் நக ம் 
பாகங்கள் உைடயக் கூ ம்.

• நி த்தப்பட்ட வண் ையக் கிளப் ம்ேபா  
ெம வாக வாகனத்ைதச் ெச த்த ம். 
அதிேவகத்தில் வாகனத்ைதக் கிளப்ப 
ேவண்டாம்.

• தல் 320 கி.மீ. வைர வாகனத்ைத 
ஓட் ம்ேபா  பிேரக்ைக மிக அதிக 
அ த்தத் டன் அ த்தாமல் இ க்க ம்.

• ரான்ஸ்மிஷன் உயர்ந்த கியாில் 
இ க்கும்ேபா  வாகனத்ைத ெம வாகச் 
ெச த்தாதீர்கள்.

• மிதமான என்ஜின் ேவகத்திேலேய 
வாகனத்ைதச் ெச த்த ம்.

• எைத ம் வாகனத் டன் கட்  
இ க்காதீர்கள்.

உதாரணம்



4-2

ஓட் வதற்கான குறிப் க்கள்

77PH0-74E

82DY05

பி யல் சிக்கனத்ைத அதிகாித்தல்
பி யல் சிக்கனத்ைத அதிகாிக்கப் பின்வ ம் 
வழி ைறகைளப் பின்பற்றலாம்.
வாகனத்ைத அதிக ெநா கள் வைர 
‘ஐ ங்’ல் வி வைதத் தவிர்க்க ம்.
பார்க்கிங் ெசய் ம்ேபா  ஒ  நிமிடத் க்கு ேமல் 
காத்தி க்க ேவண் மானால் என்ஜிைன ஆஃப் 
ெசய்  விட்  பின்னர் “ON” (ஆன்) ெசய்ய ம். 
சில்ெலன்றி கும் என்ஜிைனச் சூடாக்கும்ேபா , 
அைத ஐ ங்-ல் விடாமல்  த்ராட் ைலக் 
ெகா த்  என்ஜின் அதிகபட்ச ெவப்பநிைலைய 
அைட ம் வைர காத்தி க்க ம். வாகனம் 
ஓட் ம்ேபா  என்ஜின் தானாகேவ சூடாவதற்கு 
அ மதிக்க ம்.
திடீேரன ேவகத் டன் ஓட் வைதத் 
தவிர்க்க ம்
எ த்த டன் அதிேவகத்தில் ஓட் னால் அல்ல  
ஓட் ம்ேபா  ாிதமாக ேவகத்ைதக் கூட் னால் 
ேதைவயில்லாம பி யல் ணாவ டன் 
என்ஜினின் ஆ ம் குைறந்  வி ம். 
வாகனத்ைத ெம வாகக் கிளப்ப ம்.
ேதைவயற்ற இடங்களில் வாகனத்ைத நி த்த 
ேவண்டாம்.
ேதைவயில்லாமல் ேவகத்ைதக் குைறத்  
வாகனத்ைத நி த்தாதீர்கள். ந்தவைர 
ெம வான, சீரான ேவகத்திேலேய வாகனத்ைதச் 
ெச த்த ம். ெம வாக ஓட்  விட் ப் பின் 
ேவகெம த்தால் பி யல் அதிக அளவில் 
ெசலவாகும்.
சீரான ேவகத்ைதக் கைடப்பி க்க ம்
சாைல, ேபாக்குவரத்  நிலவரம் அ மதிக்கும் 
சீரான ேவகத்தில் வாகனத்ைதச் ெச த்த ம்.

அறிவிப்
ேகட ஸ்ட் மற் ம் வாகனத்தின் பிற 
பாகங்கள் ேசதமைடவைதத் தவிர்க்க:
• என்ஜிைன எப்ேபா ம் ைறயான 

ெசயல்பாட்  நிைலயில் பராமாிப்ப .
• என்ஜினில் மால்ஃபங்ஷன் அதாவ  

என்ஜின் ப  அல்ல  ெசயல்பாட் க் 
ேகாளா  ஏற்பட்டால் வாகனத்ைத 
உடன யாக சர் ஸ் ெசய்  
ெகாள் ங்கள்.

• ரான்ஸ்மிஷன் கியாில் உள்ளேபா  
வாகனம் இயக்கத்தில் இ க்கும்ேபா  
என்ஜிைன ஆஃப் ெசய்யாதீர்கள்.

• தள்ளிேயா, கட்  இ த்ேதா அல்ல  
சாிவில் பயணித்ேதா என்ஜிைன ஸ்டார்ட் 
ெசய்ய யற்சிக்காதீர்கள்.

• ‘ஐட் ங்’ சாியாக இல்ைலெயன்  
ேதான்றினால் அல்ல  ேவ  ேகாளா கள் 
இ ந்தால் வாகனத்ைத ‘ஐ ல்’ 
ெபா ஷனில் நீண்ட ேநரம் வைர 
ைவக்காதீர்கள்.

• வாகனத்ைத சும்மாேவ ைவத்தி ப்ப  
க னமானதாக இ ந்தாேலா (அல்ல ) 
ேவெறந்தக் குைறபா ம் இல்லாமல் 
இ ந்தால் நீண்டகாலம் வைர வாகனத்ைத 
இயக்காமல் சும்மா ைவத்தி க்காதீர்கள்.

• பி யல்பி யல் ெதாட்  கிட்டத்தட்ட 
கா யாகும் வைர எாிெபா ைள 
நிரப்பாமல் இ க்காதீர்கள்.

• அதிக ேவகத்தில் வாகனத்ைதச் 
ெச த் வைதத் தவிர்க்க ம்.

எச்சாிக்ைக
வாகனத்ைத எங்கு பார்க்கிங் ெசய்கிறீர்கள்/
ெச த் கிறீர்கள் என்ப  பற்றி கவனமாக 
இ க்க ம்; ேகட க் கன்ெவர்ட்டர் மற் ம் 
இதர பாகங்கள் மிக ம் சூடாகி விடாமல் 
பார்த் க்ெகாள்ள ம். மற்ற வாகனங்கைளப் 
ேபாலேவ, தீப்பற்றக்கூ ய ெபா ள்களாகிய 
காய்ந்த ல்/இைலகைள வாகனத்தின் சூடான 

ைகேபாக்கி சிஸ்டத்தின் அ கில் இ க்கும் 
இடத்தில் வாகனத்ைத பார்க் ெசய்யாதீர்கள் 
அல்ல  ஓட்டாதீர்கள்.

உதாரணம்
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ஏர்-க்ளீனர் சுத்தமாக ைவத்தி க்க ம்

60A183S

ஏர்-க்ளீனாில் சி இ ந்தால் மின்சக்தி குைறந்த 
அளவில் ெவளிவ ம், அதனால் பி யல் அதிகம் 
ெசலவாகும்.
எைடைய ந்தவைர குைறவாக ைவக்க ம்
எந்த அள க்கு எைட அதிகமாகிறேதா, அந்த 
அள க்கு எாிெபா ம் ெசலவாகும். 
ேதைவப்படாத லக்ேகஜ்/சரக்குகைள 
வாகனத்தில் ைவக்காமல் எ த்  வி ங்கள்.
டயாில் காற்ற த்தம் சாியான அளவில் 
இ க்க ேவண் ம்
காற்ற த்தம் குைறந்த டயர்கள் எாிெபா ைள 

ணாக்குவ டன் டயர்களின் எதிர்ப் ச் 
சக்திையக் குைறத்  வி கின்றன. ஓட் நாின் 
கத  லாக் ெசய் ம் பில்லாில் உள்ள ேலபிளில் 
ெசால் ள்ளைதப் ேபான்  சாியான 
காற்ற த்தத்தில் டயர்கைள ைவத்தி க்க ம்.

ெந ஞ்சாைலகளில் 
வாகனத்ைதச் ெச த் தல்
ெந ஞ்சாைலகளில் வாகனத்தில் 
பயணிக்ைகயில் பின்வ வனவற்ைறக் 
கவனிக்க ம்:
• வாகனத்தின் ேவகத்ைதப் ெபா த்  அைத 

நி த் ம் ர ம் அதிகாிக்கும். நி த் ம் 
இடத்திற்குச் சற்  ன்னதாகேவ 
பிேரக்குகைள அ த்தினால் நி த் ம் ரம் 
சற்  அதிகமாக உங்க க்குக் கிைடக்கும்.

• மைழ நாட்களில் ைஹட்ேரா-ப்ேளனிங் 
நிகழலாம். சாைலயின் பரப் க்கும் 
வாகனத்தின் டயர்க க்கும் இைடேய ேநர த் 
ெதாடர்  இல்லாத நிைலேய (மைழநீர் ேதங்கி 
வி வதால்) ைஹட்ேரா-ப்ேளனிங் எனப்ப ம் 
ைஹட்ேரா-ப்ேளனிங் சமயத்தில் 
ஸ்டீயாிங்ைகச் ெச த் வ  க னமாக 
இ க்கலாம்; வாகனம் கட் ப்பாைட இழக்கும் 
நிைல ம் உ வாகலாம். சாைலப் பரப்  
ஈரமாக இ க்கும்ேபா  குைறந்த ேவகத்தில் 
வாகனத்ைதச் ெச த்த ம்.

• அதிக ேவகத்தில் ெச த்தினால், வாகனம் 
காற்றால் பாதிக்கப்ப ம் வாய்ப் ள்ள . 
எனேவ, ேவகத்ைதக் குைறத் , 
எங்கி ந்தாவ  அ ப மா எனக் 
கவனத் டன் பார்த்  (கால்வாய்ப் பக்கம், 
மைலப்பகுதி அல்ல  ேவ  ெபாிய 
வாகனங்கள் ஓவர்ேடக் ெசய் ம்ேபா  இ  
ேநரலாம்) வாகனத்ைத ஓட்ட ேவண் ம்.

மைலப் பகுதிகளில் வாகனத்ைத 
ஓட் வ
• சாிவான மைலப்பகுதிகளில் ஏ ம்ேபா , 

வாகனத்தின் ேவகம் குைறந்  மின்சக்தி ம் 
குைறயக்கூ ம். அவ்வா  நிகழ்ந்தால், 
குைறவான கிய க்கு மாறினால்தான் 
என்ஜின் மீண் ம் வழக்கமான ெசயல்பாட்  
நிைலக்குத் தி ம் ம். வாகனம் தன் ேவகத்ைத 

இழக்கும் ன்னேர கியைரச் சீக்கரமாக 
மாற்ற ம்.

• மைலப்பகுதியில் கீழ்ேநாக்கிப் 
பயணிக்கும்ேபா  ேவ  குைறவான கிய க்கு 
மா வதற்கு மட் ேம என்ஜின் 
பயன்ப த்தப்பட ேவண் ம்.

77PH003

சமதளத்தி ந்  மைலப்பகுதிக்கு 
ேமல்ேநாக்கி / கீழ்ேநாக்கிப் பயணிக்கும்ேபா
• பார்க்கிங் பிேரக்ைக உ தியாக அ த்தி, 

வாகனம் பின் றம் ெசன்  விடாதப  
பார்த் க் ெகாள்ள ம்.

• க்ளட்ச் ெபடைல அ த்தி கியர்ஷிஃட்லீவைர 
1-வ  ெசலக்ட் ெபா ஷ க்கு மாற்ற ம்.

• க்ளட்ைச எப்ேபா ம் விட்  விடாதீர்கள்.
• கிளம்பத் தயாரான டன் ஆக்சிலேரட்டர் 

ெபடைல அ த்தி அேதேநரம் க்ளட்ச் 
ெபடைல ம் ெம வாக ாிலீஸ் ெசய்ய ம். 
வாகனம் நகரத் ெதாடங்கிய டன், பார்க்கிங் 
பிேரக்ைகப் ப ப்ப யாக வி விக்க ம்.

உதாரணம்

எச்சாிக்ைக
மைலப்பகுதியில் கீழிறங்கும்ேபா  ப்ேரக் 
ெபடைல அ க்க  / நீண்ட ேநரம் வைர 
அ த்திப் பி க்காமல் இ க்க ேவண் ம். 
அப்ப ச் ெசய்யாவிட்டால் பிேரக்குகள் அதிகச் 
சூடாகி பிேரக்குகளின் ெசயல்திறன் 
குைறயலாம். இந்த ன்ெனச்சாிக்ைக 
நடவ க்ைகையச் ெசய்யா விட்டால் ஓட் பவர் 
வாகனத்தின் கட் ப்பாட்ைட இழக்கக்கூ ம்.

உதாரணம்
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வ க்கும் சாைலகளில் 
வாகனத்ைத ஓட் வ

82DY06
காய்ந்தி க்கும் சாைலகளில் ஓட் வைத விடக் 
குைறவான ேவகத்தில் ஈரமான சாைலகளில் 
வாகனத்ைத ஓட் னால் பிெரக் பி க்கும்ேபா  
டயர்கள் வ க்குவ  தவிர்க்கப்ப ம். ஐஸ் கட் கள் 
நிைறந்த, பனி ய அல்ல  ேச  அதிக ள்ள 
சாைலகளில் ஓட் ம்ேபா  வாகனத்தின் 
ேவகத்ைதக் குைறத்  திடீெரன 
ேவகெம ப்பைத ம், சட்ெடன்  பிேரக் 
ேபா வ்ைத ம், ஸ்டீயாிங்ைக உட க்குடன் 
தி ப் வைத ம் தவிர்க்க ேவண் ம்.
வாகனம் சாைலயில் மாட் க் ெகாண்டால்
உங்கள  வாகனம் பனி, ேச  அல்ல  மண ல்  
சிக்கிக் ெகாண்டால், பின்வ வனவற்ைறச் 

 ெசய்  பார்க்க ம்:
1) ரான்ஸ்மிஷன் கியைர ன் ம் பின் ம்; 

அதாவ  1-வ  கிய க்கும் ாிவர்ஸ் 
கிய க்கும் இைடேய இயக்க ம். இதனால் 
ஏற்ப ம் கு க்கிய இயக்கத்தால் 
வாகனத்ைத வி விக்கத் ேதைவயான ேவகம் 
உங்க க்குக் கிைடக்கலாம். 
ஆக்சிலேரட்டைர ெம வாக அ த்தி 
சக்கரங்கள் குைறந்தபட்சச் சுழ ம் நிைலயில் 
இ க்குமா  பார்த் க் ெகாள்ள ம். கியைர 
மாற் ம்ேபா  உங்கள  பாதத்ைத 
ஆக்சிலேரட்டாி ந்  எ த்  வி ங்கள். 
என்ஜினின் ேவகத்ைத அதிகாிக்காதீர்கள். 
சக்கரங்கள் அதிக அளவில் சுழன்றால் 
டயர்கள் மண் க்குள் ேம ம் ஆழமாக 
மாட் க் ெகாண்  அதனால் வாகனத்ைத 
நகர்த் வ  இன் ம் க னமாகலாம்.

2) சில நிமிடங்கள் வைர யன்ற பின் ம் 
வாகனம் நகரவில்ைல என்றால், ேவெறா  
வாகனத்தில் கட்  அைத ெவளிேய 
இ க்க ம்.

ஈரமான சாைலகளில் 
வாகனத்ைதச் ெச த் வ
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அறிவிப்
மைலப்பகுதியி ந்  சமதளத் க்கு இறங்கும் 
சமயத்தில், இக்னிஷன் சாவிைய ஒ ேபா ம் 
“LOCK” (லாக்) நிைலக்குத் தி ப்பேவ 
தி ப்பாதீர்கள். அப்ப ச் ெசய்தால் மாசுக் 
கட் ப்பா  அைமப்  பாதிக்கப்படலாம்.

உதாரணம்

எச்சாிக்ைக
வாகனத்ைத ெவளிேய எ க்க ய ம்ேபா  
யாைர ம் அ கில் நிற்க விடாதீர்கள்; சுழ ம் 
சக்கரங்களின் ேவகம் மணிக்கு 40 கி.ம.ீ-க்கு ேமல் 
ேபாகாமல் பார்த் க் ெகாள் ங்கள். சக்கரங்கள் 
ேவகமாகச் சுழன்றால் ஓட் ந க்குக் காயம் 
மற் ம்/அல்ல  வாகனத் க்கும் ேசதம் 
ஏற்படலாம்.

அறிவிப்
சக்கரங்கைளச் சுழலவிட்  வாகனத்ைத 
ெவளிேய எ க்கும் யற்சிையச் சில 
நிமிடங்க க்கு ேமல் ேமற்ெகாள்ள ேவண்டாம். 
இம் யற்சிையத் ெதாடர்ந்  ேமற்ெகாண்டால் 
என்ஜின் அதிகச் சூடாகலாம் அல்ல  

ரான்ஸ்மிஷன் ேசதமைடயலாம்.

அறிவிப்
• ஈரமான சாைலகளில் வாகனத்ைத 

ஓட் ம்ேபா  சாைலயில் இ க்கும் அதிக 
அள  தண்ணிைரத் தாண்  ஓட் வைதத் 
தவிர்க்க ம். என்ஜினில் அதிக அள  
தண்ணீர் ைழந்தால் அதனால் என்ஜின் 
ேசதமைடயலாம். ேம ம் அதன் மின்ன  
பாகங்க ம் பாதிக்கப்படலாம்.

• ஆழமாகத் ேதங்கி ள்ள நீாில் வாகனம் 
மாட் க் ெகாண்டால், தண்ணீர் மட்டம் 
குைற ம் வைர வாகனத்ைதக் கிளப்ப 

யற்சிக்க ேவண்டாம்.
• தண்ணீர் அ க்க இயலாத ெபா ள். 

எனேவ என்ஜி க்குள் இ க்கும் தண்ணீர் 
அைதச் ேசதப்ப த்தி வி ம்.

உதாரணம்
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பா காப்பாக வாகனம் 
ஓட் வதற்குச் ‘ெசய்ய 
ேவண் யைவ’ மற் ம் ‘ெசய்யக் 
கூடாதைவ’
வாகனத்ைதக் ைகயா ம்ெபா  அதீதமான 
அக்கைற ேதைவயில்ைல. உங்கள  
பா காப் டன் ேசர்த்  ெத வில் இ க்கும் 
பிறாின் பா காப்ைபப் பற்றி ம் அக்கைற டன் 
இ ந் , மிகச் சிறந்த, மிக ம் வசதியான ஓட் ம் 
அ பவத்ைதப் ெபற ம்.
பா காப்பான ஓட் ம் அ பவத்ைதப் ெபற 
பின்வ ம் அ ப்பைட விதிகைளப் பின்பற்ற ம். 
அவற்ைறக் கவனமாகப் ப த் , ாிந்  ெகாண்  
பா காப்பான, மகிழ்ச்சி த ம் வாகன ஓட் ம் 
அ பவத்ைத உண ங்கள்.
ஸ்டார்ட் ெசய்தல்
1) ைறயான ைரவிங் ெபா ஷனில் ஓட் நாின் 

சீட்ைட அட்ஜஸ்ட் ெசய்ய ம்.
2) பின் றக் காட்சிையப் பார்க்கும் கண்ணா ைய 

அட்ஜஸ்ட் ெசய்  ந்தவைர அைனத்ைத ம் 
பார்க்கும் நிைலயில் ெசட் ெசய்ய ம்.
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3) நகர்வதற்கு ன், வாகனத்ைத ஒட் ச் 
சுற்றி ம் பார்த்  பா காப்ைப உ தி ெசய்ய 
ேவண் ம்.

4) உடன யாக ேவகமாகச் ெசல்ல 
யலாதீர்கள், இ  ஆபத்தான  மட் மின்றி 

எாிெபா ைள ம் ணாக்கும்.
ெபா வான வாகனம் ஓட் ம் ைற
1) ‘நில்’ என்ற வாசகம் அல்ல  குறியீ  

ெதன்பட்டால் வாகனத்ைத நிச்சயம் 
நி த்த ம். ராஃபிக் விளக்குகள் அல்ல  
குறியீ கள் இல்லாத ேபாக்குவரத்  ஜங்ஷன் 
வழிேய ெசல் ம்ேபா  ெம வாகச் 
ெசன்றால்தான் பா காப்ைப உ தி ெசய்ய 

ம்.
2) மற்ற வாகனங்க கிைடேய ெசல் ம்ேபா  

ேபா மான, பா காப்பான இைடெவளி 
இ ந்தால் மட் ேம ன்ெசல் ம் வாகனம் 
திடீெரன்  நி த்தப்பட்டால் நாம் அதன் மீ  
ேமாதாமல் த க்க ம்.

3) ஒ  வைளவில் தி ம் வதற்கு அல்ல  ேவ  
பாைதயில் ெசல்வதற்குக் குைறந்தபட்சம் 30 
மீட்ட க்கு ன்ேப ‘டர்ன்’ சிக்னைலப் 
ேபாட்  விட்டால் வாகனங்கள் இ த் க் 
ெகாள்வைதப் ெப மளவில் த க்கலாம்.

4) ஒ  ைலைய ேநாக்கிச் ெசல் ம் ன் , 
ேவகத்ைதப் பா காப்பான அள  
குைறக்க ம். வாகனம் வைளவில் 
ெச த் ம்ேபா  பிேரக்ைக அ த்தினால் 
ச க்கும் நிைல ஏற்படலாம்.

5) மற்ற வாகனங்கைள ஓவர்ேடக் ெசய் ம்ேபா  
எதிாில் வ ம் வாகனங்கள் பற்றி ம் 
கவனமாக இ ந்தால் பா காப்ைப உ தி 
ெசய்ய ம்.

6) இங்குமங்கும் இைடெவளிக்குள் ைழந்  
வாகனத்ைத ஓட்ட யற்சித்தால் வாகனத்தின் 
மீ  உங்க க்கு இ க்கும் கட் ப்பா  
குைலந்  விபத்தில் ெகாண்  ேபாய் வி ம்.

7) கண் த்தனமான ேவகத்தில் வாகனத்ைதச் 
ெச த் வைதத் தவிர்க்க ம்; சாைலக்ேகற்ற 
பா காப்பான ேவகத்தில் மிதமான ேவகத்தில் 
ெச த் வ  எப்ேபா ேம நல்ல .

8) ேவகம் எந்த அள க்கு அதிகாிக்கிறேதா அந்த 
அள க்கு ஓட் நாின் பார்ைவ ச்சும் 

எச்சாிக்ைக
ஓட் வ  பற்றி இப்பிாிவில் ேமற்ெசான்ன 
குறிப் க்க டன் ேசர்த்  பின்வ ம் 

ன்ெனச்சாிக்ைககைளக் கைடப்பி ப்ப ம் மிக 
அவசியமாகும்.
• டயர்கள் எப்ேபா ம் நல்ல நிைலயில் 

இ ப்பைத உ தி ெசய் , அவற்றின் 
காற்ற த்தத்ைத ம் அவ்வப்ேபா  ேசாதித்  
வர ம். ’ஆய்  மற் ம் பராமாிப் ’ பிாிவில் 
‘டயர்கள்’ என்ற தைலப்பி ள்ள 
விவரங்கைளப் ப க்க ம்.

• மா தி சுசூகி நி வனம் பாிந் ைரக்காத எந்த 
பிராண்  டயர்கைள ம் பயன்ப த்த 
ேவண்டாம். ெவவ்ேவ  அள /வைகயான 
டயர்கைளப் பின்/ ன் ற சக்கரங்க க்குப் 
பயன்ப த்த ேவண்டாம். ஓட் நாின் அ கில் 
உள்ள ேடார் லாக் பில்லாி ள்ள ‘டயர் 
தகவல் ேலபிைள’ பார்த்  நாங்கள் 
குறிப்பி ம் டயர் பற்றிய விவரங்கைள 
அறிந்  ெகாள்ள ம்.

• அதிக அள ள்ள டயர்கள் அல்ல  விேசஷ 
‘ஷாக் அப்சார்பர்கைள’ப் பயன்ப த்தி 
வாகனத்தின் உயரத்ைத அதிகாிக்க யற்சி 
ெசய்ய ேவண்டாம். இைதச் ெசய்தால், 
வாகனத்ைதக் ைகயா ம் பல 
ெசய் ைறகைள இ  பாதிக்கும். பள்ளத்தில் 
ெசல்ைகயில் அதிக அள ள்ள டயர்கள் 
வாகனத்தின் பிற பாகங்க டன் உராய்ந்  
ேசதாரத்ைத விைளவிக்கலாம் அல்ல  
டயர்க ம் பாதிக்கப்படலாம்.

• தண்ணீைரத் தாண்  வாகனத்ைத 
ஓட் ய டன் மிதமான ேவகத்தில் 
பிேரக்குகைளச் ேசாதித்  அவற்றின் 
இயல்பான பலன் த ம் நிைல ெகட்  
விட்டதா என்பைதச் ேசாதிக்க ம். 
வழக்கம்ேபால் பலன் த ம் நிைலயில் அைவ 
இல்ைலெயன்றால், ெம வாக ஓட் க் 
ெகாண்ேட பிேரக்குகைள மீண் ம் மீண் ம் 
அ த்தி அவற்றின் இயல் நிைல தி ம் ம் 
வைர அவற்ைறக் காய ைவக்க ம்.

உதாரணம்
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குைற ம். அவ்வாறான நிைலயில், ஓட் நர் 
கைளப்பைடந்  வி வதால் எந்தத் தீங்ைக ம் 
எதிர்பார்த்  கவனமாக வாகனத்ைதச் 
ெச த்த யா .
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9) அதிேவகத்தில் வாகனத்ைதச் 

ெச த் ம்ேபா  ‘ஷார்ப் ேஹண்ட் ங்’ 
ெசய்ய யற்சிக்காதீர்கள். அப்ப ச் ெசய்தால் 
வாகனத்தின் மீதான உங்கள  
கட் ப்பாட்ைட வ ம் இழக்க ேநாி ம்.

10) அதிேவகத்தில் பிற வாகனங்கைள ஓவர்ேடக் 
ெசய் ம்ேபா  அல்ல  பாைத மா ம்ேபா ம் 
வாகனங்க க்கிைடேய ேபா மான ரம் 
இ ப்பைத உ தி ெசய் ங்கள்.

பிேரக்கிங் 
1) வாகனத்ைதப் பார்க்கிங் ெசய் ம்ேபா  

பா காப் க் காரணங்கைள ன்னிட் , 
பார்க்கிங் பிேரக்குகைள பயன்ப த்தி 
கியர்ஷிஃப்ட் லீவைர தல் கியர் அல்ல  
பின் ற கிய க்கு மாற்ற ம்.

2) தவிர்க்க யாத சூழல் ஏற்பட்டாெலாழிய 
ைக பிேரக்குகைளப் பயன்ப த்தாதீர்கள். 
இதனால் வாகனம் ச க்கி, ேவ  
வாகனத் டன் ேமாதி விடலாம். ேதய்ந்  
ேபான டயர்கள் இ க்கும்ேபா  இ  

இன் ம் ஆபத்தான விஷயம்; ஏெனனில் 
அைவ அதிகம் ச க்கக் கூ யைவ.

பாதங்க க்கு ேக உள்ள பிேரக்குகைள ன்  
நிைலகளில் பயன்ப த்த ம்

1. பின்னால் வ ம் வாகனங்க க்கு 
எச்சாிக்ைகச் ெசய்திைய அ ப்ப ம்

2. பிேரக்ைகப் ப ப்ப யாக அ த்த ம்
3. வாகனத்ைத உடன யாக நி த்தி 

வி ங்கள்
3) சாி ப் பாைதயில் கீழ்ேநாக்கிச் ெச த் ம் 

ேபா  பிேரக்ைக அ த்தாமல் என்ஜின் 
பிேரக்ைகப் பய ள்ள ைறயில் 
பயன்ப த்த ம். பாதத்திற்க கி ள்ள 
பிேரக்ைக அதிகமாகப் பயன்ப த்தினால் 
பிேரக்கின் பயன்பா  மிக ம் பாதிக்கப்ப ம்.

வாகனத்ைத ெந ந்ெதாைல  ஓட் ச் 
ெசல் தல்
1) ெந ம்பயணத் க்குக்கிளம் ம் ன் 

பா காப்  ெதாடர்பான அைனத் ச் 
ேசாதைனகைள ம் ெசய்  வி ங்கள்.

2) சீரான இைடெவளியில் அவ்வப்ேபா  ஓய்  
எ த் க் ெகாண்டால் க்கக் கலக்கத்தால் 
அல்ல  கைளப்பால் விபத்  ேநாி வைதத் 
தவிர்க்கலாம்.

இர  ேநரத்தில் வாகனம் ஓட் தல்
1) பார்ைவத் ரம் இரவில் குைறந்  வி வதால் 

வாகனத்தில் பக ல் ெசல்வைத விடஇரவில் 
குைறந்த ேவகத்தில் ெச த்த ம்.

2) இர  ேநரத்தில் மற்ற வாகனங்கைள ந்திச் 
ெசல்வைதத் தவிர்க்க ம். ேவகமாகச் ெசல்ல 
ேவண் ம் என்ற எண்ண ம், 
வாகனங்க க்கிைடயில் இ க்கும் ரத்ைதக் 
கணிக்கும் உங்கள  அ மான ம் இர  
ேநரங்களில் பாதிக்கப்படலாம்.

3) ேதைவப்பட்டாெலாழிய ெஹட்ைலட் கைள 
‘ைஹ பீம்’ ைறயில் பயன்ப த்த ேவண்டாம். 
ைஹபீம் ைலட் கள் எதிாில் வ ம் அல்ல  

ன் ள்ள வாகன ஓட் நாின் கண்க க்குப் 
பாதிப்ைப ஏற்ப த்தலாம்; இதனால் 
விபத் க்கள் ேநாிடலாம்.

4) ஜன்னல் கண்ணா கைளத் ைடத்  
சுத்தமாக ைவத்தி க்க ம். விண்ட்ஷீல்ட் 

கண்ணா  காய்ந்தி க்கும்ேபா  
விண்ட்ஷீல்ட் ைவப்பைரப் 
பயன்ப த்தாதீர்கள்; இதனால் கண்ணா கள் 
ேசதமைடயக்கூ ம்.

பா காப்  எல்ைலக்ேகா
வாகனத்ைத ஓட் ம்ேபா  உங்க க்ெகன்  ஒ  
பா கப்  எல்ைலக்ேகாட்ைட வைரவ  க்கியம்; 
அப்ேபா தான் மற்றவர்கள  எதிர்பார்க்காத 
தவ கைள உங்களால் சமாளிக்க ம். 
இதற்கு, பின்வ வனவற்ைறப் பின்பற் ங்கள்:
• பா காப்பான ேவகத்தில் வாகனத்ைத 

ஓட்ட ம்
• உங்கள  வாகனத் க்கும் ன்னால் ெசல் ம் 

வாகனத் க்கும் ேபா மான இைடெவளி 
இ க்குமா  பார்த் க் ெகாள் ங்கள்.

• மற்ற வாகனங்கைள ந்திேய தீரேவண் ம் 
என்  நிைனக்காதீர்கள்.

• ேவகத்ைதத் திடீெரன அதிகாிக்காமல், 
உடன யாகத் தி ம்பாமல், திடீெரன 
நி த்தாமல் வாகனத்ைதச் ெச த்த ம்.

• உங்கள  பயணத்திட்டத்தில் பயணங்க க்கு 
இைடேய ேபா மான இைடெவளி விட ம்.

• ேபாக்குவரத்  விதிகள், ெநறி ைறகைள 
எப்ேபா ம் மதித்  நடக்க ம்.

ைர
மிக ம் சாியான ஓட் நர் இவர்தான் என்  
யாைர ம் கூற யா ; யா ேம இல்ைல. 
வாகனம் ஓட் ம் ஒவ்ெவா வ ம் ந்தவைர 
சிறப்பாக ம் சாியாக ம் ஓட்ட ேவண் ெமன்  

யற்சி ெசய்  வ கின்றனர். பா காப்  குறித்த 
விழிப் ணர்  உங்கள  பா காப்ைப ம் 
வாகனம் ஓட் ம் பிற ைடய பா காப்ைப ம் 
உ தி ெசய்வ டன் உங்கள  வாகனத்தின் 
ேதய்மானத்ைதக் குைறத் , அதன் ஆ ைள 
அதிகாித் , பி யல் சிக்கனத்ைதக் கற்பித் , 
வசதியான ஒ  ஓட் ம் அ பவத்ைத த கிற .
‘ெசய்யக்கூ யைவ’, ‘ெசய்யக்கூடாதைவ’ 
இவற்ைற ஒ ங்காகப் பின்பற்றினால், வாகனம் 
ெச த் வைத மிக ம் அ பவிப்பீர்கள்.

உதாரணம்
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பி யல் ஃபில் ங்
(ெபட்ேரால் மற் ம் ைப-பி யல்  எஞ்ஜின் 
மாட க்காக)
சி . என். ஜி . ஃபில்லர்  வால்வ்
( ைப-பி யல்  எஞ்ஜின்  மாட க்காக)

77PM05003
வண் க்கு வல றத்தில் சி.என்.ஜி. ஃபில்லர் 
வால்வ் அைமந் ள்ள .

77PM05001
சி.என்.ஜி. ஃபில்லர் கதைவ (1) திறக்க, சாவிைய 
ேபாட்  சாவியின் ேமற்பகுதிைய வண் யின் 

ன் றத்ைத ேநாக்கித் தி ப்ப ம்

77PM05005
சி.என்.ஜி. ஃபில்லர் வால்வ் கவைர அகற்ற:
1) சி.என்.ஜி. ஃபில்லர் கதைவ (1) திறக்க ம்.

2) எதிர் க காரச்சுற் ப்பக்கம் தி ப்பி 
சி.என்.ஜி. ஃபில்லர் வால்வ் கவைர (2) 
அகற்ற ம்

77PM05006
குறிப் :
பி யல் ஃபில்லர் கதவில் ேகப் ேஹால்டர் (3) 
இ ந்தால், பி யல் நிரப் ைகயில் அைதப் 
பயன்ப த்திக் ெகாள்ள ம்.

சி ண்டாின் அ த்தம் ஸ்ெபன்சாின் 
அ த்தத்திற்கு சமமாக ஆனால் தனாகேவ 
நிரப் ம் ெசய் ைற கட் ஆகிவி ம்.

சி.என்.ஜி. ஃபில்லர் வால்வ் கவைரப் ெபா த்த:
1) அ  ம் ம் வைரக்கும் சி.என்.ஜி. 

ஃபில்லர் வால்வ் கவைர (2) எதிர்திைசயில் 
தி ப்ப ம்.

2) சி.என்.ஜி. ஃபில்லர் கதைவ ட ம்.

குறிப் :
• சி.என்.ஜி. ஃபில்லர் கவர் (2) சாியாக டப்படா 

விட்டால், உங்களால் வண் ைய ஸ்டார்ட் 
ெசய்ய யா .

உதாரணம்

உதாரணம்
(1)(2)

உதாரணம்

உதாரணம்
(1)
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• வாகனம் இயங்காமல் நிற்கும்ேபா  சி.என்.ஜி. 
ஃபில்லர் கவர் (2) திறக்கப்பட்டால் 
எஞ்ஜின்எஞ்ஜின் ேவைல ெசய்யாமல் 
நின் வி ம்.

குறிப் :
வண்  இயங்கும்ேபா  சி.என்.ஜி. ஃபில்லாில் 
சி கற்கள் ைழயலாம்; பார்க்கும்ேபா  
அவற்ைற நீக்கிவிட ம்.

ெபட்ேரால்  ஃபில் ங்  ேகப்
(ெபட்ேரால் எஞ்ஜின் மாட க்காக)

77PH031
வாகனத்தின் வல றம் பி யல் ெதாட் யின் 

 ெபா த்தப்பட் ள்ள .

68KN048
பி யல் ெதாட் யின் ையத் திறப்பதற்கு 
அைத க கார திைசக்கு எதிர்ப் றம் தி ப்ப ம்.
பி யல் நிரப்  ைய மீண் ம் நி வ,
நீங்கள்பல கிளிக்குகள் ேகட்கும் வைர அைத 
க கார திைசயில் தி ப் ங்கள்
.

(டீசல் என்ஜின் மாட க்காக மட் ம்)
டீசல் ஃபில் ங் ேகப்

77PH031

வாகனத்தின் வல றம் பி யல் ெதாட் யின் 
 ெபா த்தப்பட் ள்ள .

உதாரணம்

நிதானம்
பி யல் ெதாட் யின் ைய  ெம வாக 
அகற்ற ம். அ த்தத்தில் இ க்கும் 
எாிெபா ளான  ெவளியில் சிதறி காயத்ைத 
உண்டாக்கக் கூ ம்.

எச்சாிக்ைக
பி யல் மிக எளிதில் தீப்பற்றக்கூ ய . 
பி யல் நிரப் ம்ேபா  ைக பி க்காதீர்கள், 
அ கில் ெந ப்ேபா அல்ல  தீப்ெபாறிேயா 
இல்லாமல் இ ப்பைத உ தி ெசய்ய ம்.

திறப்ப வ

உதாரணம் எச்சாிக்ைக
பி யல் ெதாட் யின் ைய மாற்ற 
ேவண் மானால், மா தி நி வனத்தின் 
ஒாிஜினல் தயாாிப்ைபேய பயன்ப த்த ம். 
ஒ ங்கற்ற ையப் பயன்ப த்தினால் 
பி யல் அைமப்  அல்ல  மாசு கட் ப்பா  
அைமப்  ப தைடயலாம். விபத்  
ேநாி ம்ேபா  பி யல் கசி ம் நிகழலாம்.

உதாரணம்
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68KN048

பி யல் ெதாட் யின் ையத் திறப்பதற்கு 
அைத க கார திைசக்கு எதிர்ப் றம் 
தி ப்ப ம்.பி யல் நிரப்  ைய மீண் ம் 
நி வ, நீங்கள்பல கிளிக்குகள் ேகட்கும் வைர 
அைத க கார திைசயில் தி ப் ங்கள்

என்ஜின் கம்பார்ட்ெமண்ட்

77PH094

என்ஜின் கம்பார்ட்ெமண்ைடத் திறப்பதற்கு:
1) ஓட் நாின் சீட் ெபல்ட் பக்கிைள (1) சீட் ன் 

இயல்பான ெபா ஷன் வைர உயர்த்த ம். 
பயணிகளின் சீட் ெபல்ட் பக்கிைளச் (2) 
ேசமிக்க ம்.

2) ஓட் நாின் சீட்ைடச் சாித்  ந்தவைர 
பின்னால் இ க்கும் ெபா ஷனில் 
ைவக்க ம்.

77PH093

3) ஓட் நாின் சீட் ல் உள்ள லாக் லீவைர (3) 
இ த்  சீட்ைட ன் றம் நீட்ட ம். 

நிதானம்
பி யல் ெதாட் யின் ைய  ெம வாக 
அகற்ற ம். அ த்தத்தில் இ க்கும் 
எாிெபா ளான  ெவளியில் சிதறி காயத்ைத 
உண்டாக்கக் கூ ம்.

எச்சாிக்ைக
பி யல் மிக எளிதில் தீப்பற்றக்கூ ய . 
பி யல் நிரப் ம்ேபா  ைக பி க்காதீர்கள், 
அ கில் ெந ப்ேபா அல்ல  தீப்ெபாறிேயா 
இல்லாமல் இ ப்பைத உ தி ெசய்ய ம்.

திறப்ப வ

உதாரணம்

எச்சாிக்ைக
பி யல் ெதாட் யின் ைய மாற்ற 
ேவண் மானால், மா தி நி வனத்தின் 
ஒாிஜினல் தயாாிப்ைபேய பயன்ப த்த ம். 
ஒ ங்கற்ற ையப் பயன்ப த்தினால் 
பி யல் அைமப்  அல்ல  மாசு கட் ப்பா  
அைமப்  ப தைடயலாம். விபத்  
ேநாி ம்ேபா  பி யல் கசி ம் நிகழலாம்.

(1)

(2)

உதாரணம்

நிதானம்
ஓட் நாின் சீட்ைட பின் றம் சாிக்ைகயில் 
சீட்ைடச் சற் ப் பின்னால் தள்ள ம்.
நீங்கள் சீட் ன் ேமற் றத்ைதப் பி த்தால், 
பின் ற சீட் க்கும் ேகபினின் பின் ற 
ேபன க்கும் இைடேய உங்கள் ைககள் 
மாட் க் ெகாண் , காயம் ஏற்படலாம்.

(4)

(3)

உதாரணம்
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குறிப் :
ஸ்டீயாிங் டன் ெதாடர் க்கு வ ம் ேபா  
சீட்ைட எப்ப  ேவண் மானா ம் மடக்கிக் 
ெகாள்ளலாம்.
4) ஒவ்ெவா  சீட் ன் ன் ற ம் உள்ள 

ட் க்  ைகப்பி கைளத் (4) திறக்க ம்.

77PH081

• ட் க் ைகப்பி ையத் திறக்க, “PULL” (இ ) 
என எ தப்பட்ட பகுதிைய (5) இ த் , 
ஹூக்கி ந்  (8) ாிங்ைக (7) வி விக்க ம்.

• ட் க் ைகப்பி ையப் ட் வதற்கு, 
ஹூக்கில் (8) ாிங்ைக (7) ைவத் , (6) “PUSH” 
(அ த்த ம்) என எ தப்பட்ட பகுதிைய 
அ த்த ம்.

ஓட் நர் பக்கம்

77PH102

பயணிகள் பக்கம்

77PH103

குறிப் :
பயணிகள் சீட் ன் பின் றம் ஸ் ராப் கள் (11) 
இ க்கின்றன.

5) சீட்ைடத் க்கி, ஸ் ராப்ைப (11) 
ஹூக்குடன் (9) இைணக்க ம். சீட் 
ஸ் ராப்ைப இைணப்பதற்கு ஹூக் (10) 
பயன்ப த்தப்ப வதில்ைல.

• என்ஜின் கம்பார்ட்ெமண்ட்ைட வதற்கு 
அைதத் திறக்கும்ேபா  ெசய்தைவகைளத் 
தைலகீழான வாிைசயில் ெசய்ய ம்.

• ய பின்னர், சீட் கைள நகர்த்த யற்சி 
ெசய்  அைவ பா காப்பாக 
இைணக்கப்பட் ள்ளைத உ தி ெசய்ய ம்.

• படத்தில் காட் ள்ளப  ஸ் ராப் கைளப் 
பயணிகள் சீட் ன் பின் ற ள்ள இடத்தில் 
ைவத்  ைவக்க ம்.

77PH097

(7)

(8)

(6)

(5)

உதாரணம்

(9)

(10)

(11)
உதாரணம்

(9)

(10)

(11)உதாரணம்

அறிவிப்
ஸ் ராப்ைப ஓட் நாின் சீட் ெபா ஷன் 
அட்ஜஸ்ட்ெமண்ட் லீவ டன் இைணக்க 
ேவண்டாம். ஸ் ராப்ைப ஹூக்குடன் 
இைணக்கு ேபா  ேதைவக்கு அதிகமான 
விைசையத் தரேவண்டாம். அவ்வா  
ெசய்தால் ஸ் ராப் கள் அ ந்  வி ம், 
ஹூக்குகள் மற் ம் அல்ல  ஓட் நாின் சீட் 
ெபா ஷன் அட்ஜஸ்ட்ெமண்ட் லீவ ம் 
அ ந்  வி ம்.

உதாரணம்
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சன் ைவஸர் 

77PH004

வாகன ஓட் நாின் சீட் க்கு அ கில் சன் 
ைவஸர் அைமக்கப்பட்  விண்ட்ஷீல்ட் வழிேய 
வ ம் சூாிய ஒளிையத் த க்க சன் ைவஸைரக் 
கீேழ இ க்கலாம் அல்ல  அவற்ைறக் கழற்றி 
பக்கவாட் ல் தி ப்பி ஜன்னல் வழிேய வ ம் 
சூாிய ஒளிையத் தவிர்க்கலாம்.

உட் ற விளக்குகள்

77PH074

விளக்கின் ஸ்விட்சுக்கு 2 ெபா ஷன்கள் 
இ க்கின்றன. பட்டைன (3) அ த்தி 
இப்ெபா ஷன்கைள ெசலக்ட் ெசய்யலாம். 
இரண்  ெபா ஷன்களின் ெசயல்பா க ம் 
பின்வ மா :

ஆன் (1)
விளக்கு எாிய ஆரம்பித்  அப்ப ேய நிைலத்  
நின்  வி ம்.
ஆஃப் (2)
விளக்கு அைணந்ேத காணப்ப ம்.
உபகரண சாக்ெகட்

77PH044

இக்னிஷன் ஸ்விட்ச் “ACC” (ஏ.சி.சி) அல்ல  “ON” 
(ஆன்) ெபா ஷனில் இ க்கும்ேபா தான் 
உபகரண சாக்ெகட் ெசயல்ப ம். 
மின்சாதனங்க க்கு 12 ேவால்ட்/120 வாட் வைர 
மின்சாரம் தர இந்த சாக்ெகட்ைடப் 
பயன்ப த்திக் ெகாள்ளலாம்.

எச்சாிக்ைக
ஸ் ராப் கைளப் பயணிகள் சீட் ன் 
பின் ற ள்ள இடத்தில் ைவக்க ம். 
பயணிகளின் உடல் ஸ் ராப் களில் மாட் க் 
ெகாண்டால், ச்சுத் திணறல் உள்ளிட்ட 
காயங்கள் அவ க்கு ேநாிடலாம். இப்ப  
ேநாிட்டால், ஸ் ராப் கைளக் 
கத்தாிக்ேகாலால் அ க்க ம்.

நிதானம்
என்ஜின் கம்பார்ட்ெமண்ைட ம்ேபா  
சீட் களின் இ க்கி ம் ஓட் நாின் சீட் 
ெபல்ட் பக்கிள்களி ம் ைககள் மாட் க் 
ெகாள்ளாதப ம் உங்கள  உட ல் 
படாதப ம் கவனமாக இ க்க ம்.

உதாரணம்

அறிவிப்
சன் ைவஸைரக் கழற் ம்ேபா ம் 
மாட் ம்ேபா ம் படத்தில் காட் ள்ளப  
பக்கவாட் ல் ைகயாள ம், இல்ைல என்றால் 
சன் ைவஸர் ேசதமைடயலாம்.

(2)(1)(3)
உதாரணம்

அறிவிப்
ெபா த்தமற்ற மின்சாதனங்கைள நீங்கள் 
பயன்ப த்தினால் அைவ வாகனத்தின் 
மின்னைமப்ைப அழித்  விடலாம். 
பயன்ப த் ம் மின்ன  உபகரணம் இந்த 
சாக்ெகட் ல் ேசரக்கூ யதா என்பைத உ தி 
ெசய்  ெகாள்ள ம். 

உதாரணம்
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க்ளவ் ெபட்

77PH045

க்ளவ் ெபட் ையத் திறக்க, பட்டைன க கார 
திைசக்கு எதிர்ப் றம் தி ப்ப ம். ெபட் ைய 

ட ேவண் மானால், அ  ஒ ங்காக மாட் க் 
ெகாள் ம் வைர ைய அ த்த ம். க்ளவ் 
ெபட் ையப் ட் வதற்கு, சாவிைய பட்டனில் 
ெச த்தி க கார திைசப்பக்கம் தி ப்ப ம். க்ளவ் 
ெபட் ையத் திறப்பதற்கு, சாவிைய பட்டனில் 
ெச த்தி க கார திைசக்கு எதிர்ப்பக்கம் 
தி ப்ப ம்.

ெபா ட்கள் ைவக்கும் இடம்

77PH104

(1) இன்ஸ்ட் ெமண்ட் ேபனல் பாக்ெகட் 
(ஓட் நாின் பக்கம்)

(2) இன்ஸ்ட் ெமண்ட் ேபனல் ேர (ந வில்) 
இன்ஸ்ட் ெமண்ட் ேபனல் பாக்ெகட் 
(ந வில்)

(3) இன்ஸ்ட் ெமண்ட் ேபனல் ேர 
(பயணிகளின் சீட் க்குப் பக்கத்தில்)

(4) ெசன்டர் பாக்ெகட்

இன்ஸ்ட் ெமண்ட் ேபனல் பாக்ெகட் (1) 
(2)  /  இன்ஸ்ட் ெமண்ட் ேபனல் ேர 
(2) (3) / ெசன்டர் பாக்ெகட் (4)

எச்சாிக்ைக
க்ளவ் ெபட் யின்  திறந்தி க்கும் 
நிைலயில் வாகனத்ைதச் ெச த்தாதீர்கள். 
விபத்  ேநாி ம் பட்சத்தில் இதனால் 
காயங்கள் கூட ஏற்படலாம்.

உதாரணம்

(1)

(2)

(3)

(4)

உதாரணம்

எச்சாிக்ைக
ஓ ம்ேபா  பாக்ெகட் / ேரயி ந்  கீேழ 
விழக்கூ ய ெபா ட்கைள அவற்றில் 
ைவக்காதீர்கள்.

ன்ெனச்சாிக்ைக நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ளாவிட்டால் ெபா ட்கள் 
ெபட ன் அ கில் வி ந்  வாகனம் 
கட் ப்பட்ைட இழக்கேவா விபத்  
ேநாிடேவா காரணமாக ஆகிவிடலாம்.
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காற்  ேபாகும் இடம்

77PM502

ஓட் நாின் பக்கத்தில் வாகனத்தில் பயணிகள் 
அம ம் இடத்தின ேக காற்  ேபாகும் இடம் 
அைமக்கப்பட் ள்ள . பட்டைன (1) 
ெசங்குத்தாக நகர்த்தி ையத் திறந்  /

னால் (2) காற்  ேபாகுமிடத்ைத டலாம் /
திறக்கலாம்.“ஓபன்” ெசய்தால் ய்ைமயான 
காற்  வாகனத்திற்குள் வ ம்

ஃபிேரம் ஹூக்
ன் றம்

77PH035

வாகனத்தின் ன் றம் உள்ள ஃபிேரம் ஹூக் (1) 
அவசரநிைலக் காலங்களி ம் கப்ப ல் சரக்கு 
ஏற் ம்ேபா ம் பயன்ப ம்.

சாைல / ெந ஞ்சாைலயில் உங்கள  
வாகனத்ைதக் கட்  இ க்க ேநாிட்டால், 
‘அவசரநிைலக் கால சர் ஸ்’ பிாிவில் ‘இ த்தல்’ 
என்ற தைலப்பின் கீ ள்ள குறிப் க்கைளப் 
பின்பற்ற ம்.

(1)
(2)

உதாரணம்

(1)

உதாரணம்
எச்சாிக்ைக

ேவெறா  வாகனத்ைத அல்ல  உங்கள  
வாகனத்ைதச் சாைலயில் அல்ல  
ெந ஞ்சாைலயில் கட்  இ க்க ஃபிேரம் 
ஹூக்ைகப் பயன்ப த்தாதீர்கள்.
உங்கள  வாகனம் அல்ல  ேவெறா  
வாகனம் மண் க்குள் அல்ல  பனியில் 
மாட்  சிக்கிக் ெகாள்வ  ேபான்ற 
அவசரநிைலக் காலங்களில் 
பயன்ப த் வதற்கு மட் ேம ஹூக் 
(ெகாக்கி) (1) வ வைமக்கப்பட் ள்ள .

அறிவிப்
ஃபிேரம் ஹூக்ைக (1) பயன்ப த் ம்ேபா  
ஹூக் எவ்விதத்தி ம் அதிர்வைடயாமல் 
வாகனத்ைதச் ெச த்த ேவண் ம். அவ்வா  
ஏதாவ  நிகழ்ந்தால் ஹூக் அல்ல  வாகனம் 

ம் பாதிப் க்கு உள்ளாகலாம்.
 
திடீெரன்  வாகனத்தின் ேவகத்ைத 
அதிகாிக்காதீர்கள்.
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உத ம் க்ாிப்

77PM501

ஒட் நாின் பக்கத்தின் பயணிகள் சீட் க்கு 
அ காைமயில் உத ம் க்ாிப் கள் (1) 
தரப்பட் ள்ளன. ஓட் நர்/பயணிகள் 
வாகனத்திற்குள் சுலபமாக ஏற ம் இறங்க ேம 
உத ம் க்ாிப் கள் தரப்பட் ள்ளன.

(1) உதாரணம்
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வாகனத்தில் ஏற் வ  
குறிப்பிட்ட வைரயிலான எைடகைளச் 
சுமக்கும்ப தான் உங்கள் வாகனம் 
வ வைமக்கப்பட் ள்ள . வாகனம் தாங்ககூ ய 
எைடையப் பற்றிய விவரங்கள் 
((ஜி.வி.டபள் .ஆர்) - கிராஸ் ெவஹிகிள் 
ெவயிட் ேரட் ங்) எ ம் ெமாத்த வாகன 
எைடத்தரம் மற் ம் ((பி.ஏ.டபள் ) - 
ெபர்மிசிப்பில் மாக் மம் அக்ஸல் ெவயிட்) 
எ ம் அ மதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச ஆக் ல் 
எைடகளில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளன. ன் ற, 
பின் ற எைட பற்றிய விவரம் (ஜி.வி.டபள் .ஆர் 
& பி.ஏ.டபள் ) ‘அள  பற்றிய குறிப் க்கள்’ 
பிாிவில் தரப்பட் ள்ள .

ஜி.வி.டபள் .ஆர் – வ ம் எைட 
நிரப்பப்பட்ட வாகனத்தின் (பயணிகள், 
உபகரணங்கள் சரக்குமற் ம் கட்  
இ க்கப்ப ம் வண் ) அதிகபட்சமாக 
அ மதிக்கப்பட்ட ஒட் ெமாத்த எைட 
இ வாகும்.
பி.ஏ.டபள்  – ( ன் ம் பின் ம்) தனி ஆக் ல் 
ஒன்றில் அதிகபட்சமாக அ மதிக்கப்பட்ட 
எைடயின் அள  இ .

சரக்கு ஏற்றப்பட்ட வாகனத்தின் எைட மற் ம் 
ன் ம், பின் ம் உள்ள ஆக் ல்களின் 

மீதான எைடகைள வாகனத் டன் 
ேசர்த் த்தான் கணக்கிட ம். இந்த 
எைடைய ன் ம் (ஜி.வி.டபள் .ஆர்) பின் ம் 
(பி.ஏ.டபள் ) உள்ள எைட டன் ஒப்பிட ம். 
வாகனத்தின் ஒட் ெமாத்த எைட அல்ல  இ  
ஆக் ல்களின் மீதான எைட இைத விட 
அதிகமாக இ ந்தால், இதற்கு ஈடாக எைட 
இ க்குமா  குறிப்பிட்ட அள  எைடைய 
அகற்றிவிட ேவண் ம்.

ேவ  வாகனத்தில் கட்  
இ த்தல்
ஓட் நர், ஒ  பயணி, குறிப்பிட் ள்ள 
எைட ள்ள சரக்கு ஆகியவற்ைறத் தாங்கும்ப  
உங்கள் வாகனம் தயாாிக்கப் பட் ள்ளேத தவிர 
ேவ  வாகனத்ைதக் கட்  இ க்கும்ப  அல்ல. 
ேவெறா  வாகனத்ைதக் கட்  இ க்க உங்கள  
வாகனத்ைதப் பயன்ப த்த மா தி சுசூகிசுசூகி 
நி வனம் உங்க க்குப் பாிந் ைரப்பதில்ைல. 
ேவெறா  வாகனத்ைதக் கட்  இ த்தால் அ  
வாகனக் ைகயா ம் திறன், நீ த்த ெசயல்பா  
மற் ம் பி யல் சிக்கனத்ைதப் பாதிக்கலாம்.

எச்சாிக்ைக
வண் யில் அள க்கதிகமான எைடைய 
எப்ேபா ம் ஏற்றாதீர்கள். ெமாத்த வாகன 
எைடயான  (வாகனம், பயணிகள், 
உபகரணங்கள், சரக்கு மற் ம் எைதயாவ  
கட்  இ த்தால் அதன் எைட)  
ஜி.வி.டபள் .ஆர் எனப்ப ம் ெமாத்த வாகன 
எைடத் தரத்ைத மீறக்கூடா . ேம ம், 
பின் ற ஆக் ன் இ ற ம் 
ைவக்கப்ப ம் எைடகள் பி.ஏ.டபள்  
எனப்ப ம் அ மதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச 
ஆக் ல் எைடைய விட அதிகமாக 
இ க்கும்ப  சரக்குகைளப் பரப்பி 
ைவக்காதீர்கள்.

எச்சாிக்ைக
சரக்குகைள சமமாகப் பரப்பி ைவக்க ம். 
ஒ ேவைள வாகனம் தானாக நகர்ந்தால் 
உங்க க்கு காயம் படாம ம் வாகனம் 
ேசதமைடயாம ம் இ க்க சரக்கு ைவக்கும் 
இடத்ைத எப்ேபா ம் ட் ேய ைவக்க ம். 
சரக்கு ைவக்குமிடத்தில் அதிக எைட ள்ள 
ெபா ட்கைள நன்கு உள்ேள தள்ளி, தைரப் 
பகுதியில் ைவக்க ம். சீட் களின் 
உயரத்ைதத் தாண்  சரக்குகள் 
அ க்கப்படக்கூடா .
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பராமாிப் த் திட்டம்
வாகனத்திற்கான சீரான பராமாிப் ப் பணிகைள 
அவ்வப்ேபா  ேமற்ெகாள்ளப் பின்வ ம் 
அட்டவைண உத ம். ஆய் கள், 
அட்ஜஸ்ெமண்ட் கள், ப்ாிேகஷன் மற் ம் 
பிற ேசைவகைள எப்ேபா  ெசய்ய ேவண் ம் 
என்ப  பற்றிய கால ேநரம், கிேலாமீட்டர் 
அள கள் இதில் தரப்பட்ட் ள்ளன. 

எச்சாிக்ைக
வாகனத்தில் ஏதாவ  ேவைல இ ந்தால் 
விபத்  எ ம் நிகழாம க்க நீங்கள் அதீத 
கவனம் ெச த்த ேவண் ம். கவனமாகப் 
பின்வ ம் ன்ெனச்சாிக்ைக 
நடவ க்ைககைள எ க்க ேவண் ம்:
• என்ஜிைன இயங்கும் நிைலயில் ேகேரஜ் 

அல்ல  மற்ற ள்ள இடங்களில் விட்  
விட் ச் ெசல்லாதீர்கள்.

• என்ஜின் இயங்கும்ேபா , உங்கள  
ைககள், க விகள், ஆைடகள் மற் ம் பிற 
ெபா ட்கைள ஃேபன் மற் ம் ைரவ் 
ெபல்ட் ந்  ரமாக ைவக்க ம். 
ஃேபன் நகரா  என்றா ம், தானாகேவ 

ன்ெனச்சாிக்ைகயின்றி அ  நகரலாம்.
(ெதாடர்ச்சி..)

உதாரணம் எச்சாிக்ைக
(ெதாடர்ச்சி)
• என்ஜின் இயங்கும் நிைலயில் சர் ஸ் 

ெசய்ய ேவண் யி ந்தால் பார்க்கிங் பிேரக் 
சாியாகப் ேபாடப்பட் , ரான்ஸ்மிஷன் 
நி ட்ர ல் இ ப்பைத உ தி ெசய்  
ெகாள்ள ம்.

• என்ஜிைன ஸ்டார்ட் ெசய்ைகயில் அல்ல  
அ  இயங்கும்ேபா  இக்னிஷன் வயர்கள் 
அல்ல  இக்னிஷன் அைமப்ைப 
ெதாடாதீர்கள்; அவ்வா  ெதாட்டால் ஷாக் 
அ க்கும் வாய்ப்  உள்ள .

• சூடான என்ஜின், ைகேபாக்கி மற் ம் பிற 
ைபப் கள், மஃப்ளர், ெர ேயட்டர் மற் ம் 
தண்ணீர் ேஹாஸ்கைளத் ெதாடாமல் 
கவனத் டன் இ ங்கள்.

• ைக பி ப்ப , தீப்ெபாறி (அ) ெந ப் ப் 
பிழம்ைப பி யல்பி யல், ேபட்டாியின் 
அ கில் ைவக்காதீர்கள். தீப்பற்றக்கூ ய 
பிழம் கள் இ க்கக்கூடா .

• வாகனம் ேஜக்கால் மட் ம் க்கிப் 
பி க்கப்பட் ந்தால் வாகனத்திற்க யில் 
ெசல்லாதீர்கள்.

• தவறான மின்சுற்றால் விபத் க்கள் 
நடக்காமல் பார்த் க் ெகாள் ங்கள்.

• பயன்ப த்திய ஆயில், கூலண்ட் மற் ம் 
பிற திரவங்கைளக் குழந்ைதகள் மற் ம் 
ெசல்லப் பிராணிகள் மீ  படாமல் ரமாக 
ைவக்க ம். பயன்ப த்திய திரவங்கைள 

ைறயாகக் கழிவாக மாற்ற ம்; தைரயில் 
அல்ல  கழி நீர்த் ெதாட் யில் ஊற்றக் 
கூடா .

எச்சாிக்ைக
உங்கள  வாகனத்தின் பராமாிப் ப் பணி 
அதிகார ர்வ மா தி சுசூகிசுசூகி கமர்ஷியல் 
ெவார்க் ஷாப்பில்தான் ெசய்யப்பட்டாக 
ேவண் ெமன்  மா தி சுசூகி நி வனம் 
உங்க க்குப் பாிந் ைரக்கிற .

அறிவிப்
ேதைவப்ப ம்ேபாெதல்லாம் வாகனப் 
பாகங்கைள மாற்ற ம்; பைழய பாகங்க க்கு 
பதிலாக மா தி நி வனத் 
தயாாிப் க்கைளேய பயன்ப த்த 
ேவண் ெமன்  அறி த்தப்ப கிற . 
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அவ்வப்ேபா  
பராமாிப்பதற்கான திட்டம்
“C”: சுத்தப்ப த் தல் 
“R”: மாற் வ  அல்ல  திதாகப் ேபா வ
“I”: ேசாதைன, சுத்தம் அட்ஜஸ்ட், ப்ாிேகட் 

அல்ல  மாற் வ  (ேதைவப்ப ம்ேபா )
“L” : ப்ாிேகட் 
“T” : குறிப்பிட்ட டார்க்கு இ க்கமாக்குதல் 
“O”: சுழற் தல்

குறிப் :
90,000  km  வைர வாகனத்ைத சர் ஸ் வி வ  
பற்றிய பராமாிப் த் திட்டம் இந்த 
அட்டவைணயில் உள்ள . 90,000 km -க்குப் 
பின் அேத ேபான்ற சர் ஸ்கைளப் ேபா மான 
அள  கால இைடெவளியில் ெசய்  
ெகாள்ள ம்.
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இைடெவளி: ஓேடாமீட்டர் அல்ல  மாதம் (இரண் ல் எ  
த ல் வ கிறேதா) லம் 

இந்த இைடெவளி நிர்ணயிக்கப் ப கிற .

இலவச ஆய் அவ்வப்ேபா  ஆகும் பராமாிப் ச் 

km (x1000) 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90
மாதங்கள் 2 4 8 12 16 20 24 28 32 36

என்ஜின்
1-1. வாட்டர் பம்ப் ைரவ், ஆல்டர்ேனட்டர்  ெபல்ட் ( அ த்தம், ேதய்மானம்) – – – – I – – – R –
1-2. என்ஜின் கூலண்ட் (அள , கசி ) I I R l R I R I R I
1-3. என்ஜின் ஆயில் ம ம் என்ஜின் ஆயில் ஃபில்டர் – R R R R R R R R R
1-4. கூ ங் சிஸ்டம் ேஹாஸஸ் மற் ம் இைணப் க்கள் (கசி  மற் ம் ேசாதைன) I I I I I I I I I I
1-5. என்ஜின் சி ண்டர் ெஹட் கவர் ேபால்ட் ( ஸான , ேசத ற்ற ) – T T T T T T T T T
1-6. என்ஜின் மாட் தல் மற் ம் பல்ேவ  விதமான ெபா த் தல் ( ஸான , ேசத ற்ற ) I I I I I I I I I I
1-7. வால்வ் கிளியரன்ஸ் – – – I – – I – – I
1-8. ைகேபாக்கி அைமப்  (சத்தம், கசி  அல்ல  ேவ மாதிாிக் குைறபா கள்) I – I – I – I – I –
1-9. பா வ் க்ராங்க் ேகஸ் ெவண் ேலஷன் சிஸ்டம் ெபட்ேரால் மற் ம் ைப-பி யல் l – l – I – I – l –
1-10. ைகேபாக்கி வா  ாீ சர்குேலஷன் வால்வ் – – – C – – C – – C
இக்னிஷன்
2-1. இக்னிஷன் ஒயர் (ேசதாரம், ேதய்மானம்) ெபட்ேரால் மற் ம் ைப-பி யல் – – I – I – I – I –
2-2. ஸ்பார்க் ப்ளக் ெபட்ேரால் மற் ம் ைப-பி யல் – I R I R I R I R I

பி யல்
3-1. ஏர் பில்டைர சுத்தம் ெசய்தல்

 

சீரான சாைல ஒவ்ெவா  5,000 கி.மீ.-க்குப் பின் ம் சுத்தம் ெசய்வ  ஒவ்ெவா  40,000 கி.மீ.-க்குப் 
பின் ம் மாற் வ

ெசய்யப்படேவண் ம் ஒவ்ெவா  2,500 கி.மீ.-க்குப் பின் ம் சுத்தம் ெசய்வ  ஒவ்ெவா  40,000 கி.மீ.-க்குப்  
பின் ம் மாற் வ  நிைலைம தீவிரமாக இ ந்தால் அ க்க  மாற்றிக் 
ெகாண் ப்ப .

3-2. பி யல் ேடங்க் , பி யல் ைலன்கள் மற் ம் இைணப் க்கள்  (கசிதல் மற் ம் ேசதாரமைடதல்) 
ெபட்ேரால் மற் ம் ைப-பி யல் 

I – – – I – – – I –

3-3. பி யல் ஃபில்டர் மற் ம் நீர்வ த்தல் டீசல் I I R I R I R I R I

3-4. பி யல் ஃபில்டர் (கசிவ ) ெபட்ேரால் மற் ம் ைப-பி யல் I I I I R I I I R I
3-5. சி.என்.ஜி. பி யல் ைலன் ஜாயிண் கள் (ேகஸ் கசிதல்) ைப-பி யல் I I I I I I I I I I

3-6. சி.என்.ஜி. குைறந்த அ த்த ஃபில்டர் ேகட்ாிட்ஜ் ()-ாிங்குடன்) ைப-பி யல் – – R – R – R – R –
3-7. சி.என்.ஜி. சி ண்டர் கசி  ேசாதைன மற் ம் 

சான்றிதழளித்தல் ைப-பி யல்
அரசு அங்கீகாரம் ெபற்ற ேசாதைன ஏெஜன்  நடத்  தல் ேசாதைனத் 
ேததியி ந்  ஒவ்ெவா  3 வ டத் க்கு ஒ ைற ம்
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3-8. சி.என்.ஜி. ஃபில்லர் டப்பா O-ாிங் ைப-பி யல் 4 ஆண் க்கு ஒ  ைற (அ) 300000 கிமீ ஆன பின் (எ  த ல் நிகழ்கிறேதா 

க்ளட்ச் மற் ம் ரான்ஸ்மிஷன்
4-1. க்ளட்ச் ெபடல் (ப்ேள)  l l l l l l l l l l
4-2. க்ளட்ச் ஸ் ப்பிங் (இ ைவ அல்ல  அதீத ேசதாரம்) I I I I I I I I I I
4-3. கியர் ஷிஃப்ட் (ேகபிள்கள்) l l l l l l l l l l
4-4. மா வல் ரான்ஸ்மிஷன் ஆயில் (அள , கசி ) 1,60,000 கிமீ பயணமான பின்  (அல்ல ) 10 ஆண் கள் கழித் ; எ  த ல் 

நிகழ்கிறேதா, அதன்ப  மாற்ற ம்.

I I I I I I I I I I
4-5. பின் ற ஃப்ரன்ஷியல் ஆயில் (அள , கசி ) 80,000 கிமீ பயணமான பின்  இவற்ைற மாற்ற ம் (அல்ல ) 4 ஆண் கள் கழித்  

எ  த ல் நிகழ்கிறேதா, அதன்ப . மாற்ற ம்.

I I I I I I I I I I
4-6. ெராெபல்லர் ஷாஃப்/ னிவர்சல் ஜாயிண்ட் ( ஸான , ேசத ற்ற ) I I&L I&L I&L I&L I&L I&L I&L I&L I&L
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இைடெவளி: ஓேடாமீட்டர் அல்ல  மாதம் 
(இரண் ல் எ  த ல் வ கிறேதா) லம்
இந்த இைடெவளி நிர்ணயிக்கப் ப கிற .

இலவச ஆய் அவ்வப்ேபா  ஆகும் பராமாிப் ச் ெசல

கி.மீ. (x1000) 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90
மாதங்கள் 2 4 8 12 16 20 24 28 32 36 

பிேரக்
5-1. பிேரக் திரவம் (அள , கசி ) I I R I R I R I R I
5-2. பிேரக் ெபடல் (ெபடல் – ன் ற ேபனல் கிளியரன்ஸ்) I I I I I I I I I I
5-3. பார்க்கிங் பிேரக் லீவர் மற் ம் ேகபிள் (ப்ேள, ேசதம்) I I I I I I I I I I
5-4. பிேரக் ஸ்க் மற் ம் ேப  (ேதய்மானம்) I I I I I I I I I I
5-5. பிேரக் ரம் மற் ம் ஷுக்கள் (ேதய்வ ) – I I I I I I I I I

5-6. மாஸ்டர் சி ண்டர், ல் சி ண்டர் மற் ம் கா பர் பிஸ்டன் (திரவக் கசி , 
ட்/சீல் ேசதாரம்) I I I I I I I I I I

5-7. பிேரக் ேஹாஸ்கள் மற் ம் ைபப் கள் (கசி , ேசதாரம்) I I I I I I I I I I
சக்கரம்
6-1. டயர்கள் (காற்ற த்தம், அசாதாரணமான ேதய்மானம், விாிசல் மற் ம் சுழற்சி) I&O I&O I&O I&O I&O I&O I&O I&O I&O I&O
6-2. சக்கரங்கள் (ேசதாரம்) I I I I I I I I I I
6-3. ன் ற/பின் றச் சக்கரங்களின் ேபாிங் ( ஸான , ேசத ற்ற ) I I I I I I I I I I

ன் ற/பின் ற சஸ்ெபன்ஷன் 
7-1. ன் ற சஸ்ெபன்ஷன் கம்பி மற் ம் ஷாக் அப்சார்பர் (ஆயில் கசி , ேசதாரம்) I I I I I I I I I I

7-2. ன் ற சஸ்ெபன்ஷன் குறியீ , ட்  ஆதாரம் மற் ம் உேலாகக் கம்பிகள் 
( ஸான , ேசத ற்ற ) I I I I I I I I I I

7-3. பின் ற லீஃப் ஸ்பிாிங் (ேசதாரம்) I I I I I I I I I I
7-4. பின் ற ஷாக் அப்சார்பர் (ஆயில் கசி , ேசதாரம்) I I I I I I I I I I
7-5. அைனத்  ேபால்ட் கள் மற் ம் நட் கள் ( சானைவ) T T T T T T T T T T
ஸ்டீயாிங் 
8-1. ஸ்டீயாிங் ல் (ப்ேள, சானைவ) I I I I I I I I I I

8-2. ஸ் யாிங் காலம் ரா கள் மற் ம் ஆர்ம்கள் ( ஸானைவ, ேசதாரம், 
ேதய்மானம்) I I I I I I I I I I
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இைடெவளி: ஓேடாமீட்டர் அல்ல  மாதம் 
(இரண் ல் எ  த ல் வ கிறேதா) லம்
இந்த இைடெவளி நிர்ணயிக்கப் ப கிற .

இலவச ஆய் அவ்வப்ேபா  ஆகும் பராமாிப் ச் ெசல
கி.மீ. (x1000) 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90
மாதங்கள் 2 4 8 12 16 20 24 28 32 36

மின்சாரம் ெதாடர்பானைவ
9-1. ேபட்டாி - எலக்ட்ேராைடப் (ெலவல், லீக்ேகஜ்) மற் ம் ேவால்ேடஜ் I I I I I I I I I I
9-2.  ஒயாிங் ஹார்னஸ் கெனக்ச்சன் ( ஸான , ேசத ற்ற ) I I I I I I I I I I
9-3. விளக்கு அைமப்   (ெசயல்பா ) I I I I I I I I I I
9-4.  ைவப்பர் (ெசயல்பா , கைறகள், ேசதம்) I I I I I I I I I I
9-5. ஹாரன் (ெசயல்பா ) I I I I I I I I I I
9-6. ைண சாக்ெகட் (ெசயல்பா ) I I I I I I I I I I
பா  
10-1. அைனத்  ேச ஸ் ேபால்ட் கள் மற் ம் நட் கள் (இ க்கமாக்குங்கள்) I  T T  T T  T T  T  T T
10-2. அைனத்  ெசயின்கள், ேபால்ட்க்கள் மற் ம் நட் க்கள் (ெசயல்பா ) I&L I&L I&L I&L I&L I&L I&L I&L I&L I&L
10-3. சரக்கு அைற (ஆய் ) I  I I I  I I I I  I  I
சாைலச் ேசாதைன 
11-1. கியர்ஷிஃப் ங், ஸ்பீேடாமீட்டர் மற் ம் பிேரக்குகளின் ெசயல்பா  I I I I I I I I I I
11-2. பா  மற் ம் ேச ன் சத்தம் I I I I I I I I I I



7-7

பாிேசாதைன மற் ம் பராமாிப்

77PH0-74E

வா க்ைகயாளர் ெசய்ய ேவண் ய ஆய்  மற் ம் பராமாிப் ச் ெசயல்பா
பின்வ ம் அட்டவைணயில் நீங்கள் ெசய்ய ேவண் ய ஆய்  & பராமாிப் ச் ெசயல்பா கள் பற்றித் தரப்பட் ள்ளன. 
ஆய் , கிாீ ங், ப்ாிேகஷன் மற் ம் பிற சர் ஸ்கைள நீங்கள் ெசய்ய ேவண் ய கால அள  இைடெவளி பற்றி பின்வ ம் அட்டவைண கூ கிற .

கால அள  
இைடெவளி 

வாிைச 
எண் ெசயல்பா ேமற்ேகாள்

தின ம் 1 காற்ற த்தம், அசாதாரணத் ேதய்மானம், பிள  மற் ம் ேசதம் இ க்கிறதா என்  அைனத்  
டயர்கைள ம் (உபாி டயர்கள் உட்பட) ேசாதித் ப் பார்க்க ம்.

பக்கம் எண். 
7-21

வாரம் ஒ  
ைற

2 என்ஜின் ஆயில் மட்டத்ைத ஆய்  ெசய்  ேதைவப்பட்டால் மா தியின் நம்பகமான என்ஜின் ஆயிைலப் 
பயன்ப த்தி அைத நிறப் ங்கள்.

பக்கம் எண்.
7-9

3 கூலண்ட் ெதாட் யில் கூலண்ட் ன் மட்டத்ைத ஆய்ந் , ேதைவப்பட்டால் பாிந் ைரக்கப்பட்ட 
மா தியின் நம்பகமான கூலண்ட் மற் ம் சுத்திகாிக்கப்பட்ட நீைர 30:70 விகிதத்தில் பயன்ப த்த ம்.

பக்கம் எண். 
7-13

4 ரான்ஸ்மிஷன் ஆயில் மட்டத்ைத ம் ஃப்ரன்ஷியல் ஆயில் மட்டத்ைத ம் ஆய்ந்  பார்க்க ம். பக்கம் எண். 
7-13

5 பிேரக் திரவத் ெதாட் யில் பிேரக் திரவ மட்டத்ைத ஆய்ந் , ேதைவப்பட்டால், மா தியின் 
நம்பகத்தன்ைம வாய்ந்த பிேரக் திரவத்ைதப் பயன்ப த்த ம்.

பக்கம் எண். 
7-18

6

பின்வ வனவற்றிற்காக வாகனத்ைதச் ேசாதைன ெசய்  பார்க்க ம்: 
• என்ஜின் ஆயில் கசி  
• கூலண்  கசி
• பிேரக் திரவக் கசி
• ன் சஸ்ெபன்ஷன் ஸ்ட்ரட் கசி
• பின் ஷாக் அப்சார்பர் கசி
• பி யல் கசி
• ரான்ஸ்மிஷன் ஆயில் மற் ம் ஃப்ரன்ஷியல் ஆயில் கசி

ஆய்  & 
பராமாிப்

பிாி

7 ேபட்டாி எலக் ேராைலட் அள , ெடர்மினல்கள் (மின் ைனகள்) மற் ம் பிராக்ெகட் கைளச் 
ேசாதிக்க ம்.

பக்கம் எண்.
7-23

8 சக்கரத் டன் இைணக்கப்பட்ட நட் கைள ஆய்ந்  ேதைவப்பட்டால் அவற்ைற இ க்க ம். பக்கம் எண்.
8-5
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மாதா மாதம்

9 ைரவ் ெபல்ட் ேசத ற்றதா அல்ல  ேதய்ந்  விட்டதா என்  ேசாதிக்க ம். பக்கம் எண். 
7-8

10 ஏர் பில்டைர சுத்தம் ெசய்தல். பக்கம் எண். 
7-14

11 அனத்  ெசயின்கள், கீல்கள் மற் ம் ட் க்களில் மல் -பர்ப்பஸ் கிாீைஸப் பயன்ப த்த ம். பக்கம் எண். 
7-5

12 கிாீஸ் கன் டன் ேசர்ந்த கிாீஸ் ெராெபல்லர் ஷாஃப்ட் னிவர்சல் ஜாயிண்ட். பக்கம் எண். 
7-20

13 பி யல் ஃபில்டாின் ஸ்கு ைவ ஸாக்கி நீைர ம் கச கைள ம் ெவளிேயற்ற ம். பக்கம் எண்.
 7-18

ேதைவப்ப ம்
ேபாெதல்லாம்

14 க்ளட்ச் ெபடல் ப்ேளைவ ஆய்  ெசய்தல். பக்கம் எண். 
7-17

15 என்ஜின் இயங்கும்ேபா  பிேரக் ெபடல் தல் தைரப் ேபனல் ரம் வைர அைனத்ைத ம் பிேரக் 
பி த்  ஆய்  ெசய்ய ம். 

பக்கம் எண். 
7-19

16 பார்க்கிங் பிேரக்ைக சாியான ைறயில் அட்ஜஸ்ட் ெசய்வதற்குச் ேசாதிக்க ம். பக்கம் எண். 
7-20

* சக்கரங்களின் ஒப் ைமையச் ேசாதித் , வாகனம் ஒ பக்கம் சாய்வ  ேபால அல்ல  அதிேவகத்தில் ெசல் ம்ேபா  அதிர்வ  
ேபா ந்தால் அட்ஜஸ்ட் ெசய்ய ேவண் ம்.
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ைரவ் ெபல்ட்

ட்ைரவ் ெபல்ட் ெடன்ஷன் மிகச்சாியான
அளவில் உள்ளைத உ தி ெசய்ய ம். ெபல்ட்
மிக ம் சாக இ ந்தால், ேபட்டாி சாியாக
சார்ஜ் ஆகா ; என்ஜின் அதிகம் சூடாகி
விடலாம்; (அ) அதீத ெபல்ட் ேதய்மான ம்
நிகழலாம். ல் க க்கு ந ேவ உங்கள
கட்ைடவிரலால் அ த்தினால், அங்கு ஒ  
ெபல்ட் கள் ேசதாரமைடயவில்ைல என
உ திெசய்ய அவற்ைற ம் ேசாதித்தாக
ேவண் ம். ெபல்ட்ைட மாற் ம்ேபாேதா (அ)
அட்ஜஸ்ட் ெசய் ம்ேபாேதா அைத உங்கள
அதிகார ர்வ மா தி சுசூகி கமர்ஷியல்
ெவார்க்ஷாப்பில் மட் ம்தான் ெசய்யேவண் ம்.

(ெபட்ேரால் மற் ம் ைப-பி யல்  எஞ்ஜின் 
மாட க்காக)

77PM07001

(டீசல் என்ஜின் மாட க்காக மட் ம்)
ைரவ் ெபல்ட் களின் ெடன்ஷன் தானாகேவ 

அட்ஜஸ்ட் ஆகிவி ம்.
ேசதமைடயாமல் இ க்கிற  என்பைத உ தி 
ெசய்ய ெபல்ட் கைள ம் ேசாதைன ெசய்ய 
ேவண் ம்.
ெபல்ட் கைள மாற்ற/அட்ஜஸ்ட் ெசய்ய 
ேவண் ெமன்றால், அவற்ைற மா தி சுசூகி 
கமர்ஷியல் டீலாிடம் ெசய்ய ம்.

என்ஜின் ஆயில் மற் ம் 
ஃபில்டர்
குறிப்பிட்ட ஒ வைக ஆயில்
(ெபட்ேரால் மற் ம் ைப-பி யல்  எஞ்ஜின் 
மாட க்காக)

77PM07002

(1) ேதர்  ெசய்யப்பட்ட
நீங்கள் உபேயாகிக்கும் எஞ்ஜின் ஆயில் SG+, 
SH, SJ, SL, SM (அ) SN தரக்கட் ப்பாட் ற்குள் 
உள்ளைத உ திெசய்ய ம். ேம ள்ள 
அட்டவைணப்ப  ெபா த்தமான ஆயில் 
பாகுத்தன்ைமையத் ேதர்ந்ெத க்க ம். SAE 5W- 
30 ஆயிைலப் பயன்ப த் மா  வ வாக 
பாிந் ைரக்கப்ப கிற .

எச்சாிக்ைக
என்ஜின் இயங்கும்ேபா  ைககள், , 
ஆைடகள், க விகள் த யவற்ைற சுழ ம் 
ஃேபன் மற் ம் ைரவ் ெபல் களி ந்  

ரமாக ைவக்க ம்.

DEF: 5.0 – 7.0 mm  
(0.20 – 0.28 in.)

GE

: 100 N (10 kg, 22 Ibs) அ த்தி 
GE: ெஜனேரட்டர்
DEF: விலகல்

உதாரணம்

உதாரணம்

(1)
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(டீசல் என்ஜின் மாட க்காக மட் ம்)

76MH024

(1) ேதர்  ெசய்யப்பட்ட
நீங்கள் பயன்ப த் ம் 5W-30 என்ஜின் 
ஆயிலான  ACEA A5/B5 தர நிர்ணயக் 
கட் ப்பாட் க்குள் வ கிற  என்பைத உ தி 
ெசய்  ெகாள்ள ம். ேமற்கண்ட 
அட்டவைணயின்ப ,   ெபா த்தமான ஆயில் 
பாகுநிைலையப் பயன்ப த்த ம்.

ஆயில் அள  ேசாதைன

(ெபட்ேரால் மற் ம் ைப-பி யல்  எஞ்ஜின் 
மாட க்காக)

77PM07023
(டீசல் என்ஜின் மாட க்காக மட் ம்)

77PH036

(1) என்ஜின் ஆயில் ப்ஸ் க்
ைறயான வாகன ப்ாிேகஷ க்கு என்ஜின் 

ஆயிைலச் சாியான மட்டத்தில் ைவத்தி ப்ப  
மிக க்கியமானதாகும். வாகனத்தின் ஆயில் 
மட்டத்ைதச் சமதளப் பரப்பில் ேசாதித் ப் 
பார்க்க ம். வாகனம் சாிவான பாைதயில் 
இ ந்தால் ஆயில் அள சாியாகத் ெதாியா . 
என்ஜிைன ஸ்டார்ட் ெசய்வதற்கு ன்  அல்ல  
என்ஜிைன அைணத்ததற்கு 5 நிமிடங்க க்குப் 
பின் ஆயில் மட்டத்ைதச் ேசாதித்  பார்க்க 
ேவண் ம்.
எளிதில் அைடயாளம் கா வதற்காக என்ஜின் 
ஆயில் ப்ஸ் க்கின் ைகப்பி  மஞ்சள் நிறத்தில் 
ெசய்யப்பட் ள்ள . 

52D084

ஆயில் ப்ஸ் க்ைக ெவளியில் எ த் , 
ஆயிைல சுத்தமான ணியால் ைடத்  

ப்ஸ் க்ைக என்ஜி க்குள் ைழத்  அைத 
மீண் ம் நகர்த்த ம். ஸ் க்கி ள்ள ஆயில் 
அள  அதிகபட்ச மற் ம் குைறந்தபட்ச 
எல்ைலக்குள் இ க்க ேவண் ம். ஆயில்அள   
குைறந்தபட்ச எல்ைலக்கு அ ேக இ ந்தால், 

(1)

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

-20 -10 10 20 30 400

5W-30

உதாரணம்

உதாரணம்
(1)

(1)
உதாரணம்

உதாரணம் ேமற் றம்
கீழ்ப் றம்
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ேபா மான ஆயிைல ஊற்றி மட்டத்ைத 
அதிகபட்ச எல்ைல வைர ெகாண்  ெசல்ல ம்.

மீண் ம் நிரப் தல்

(ெபட்ேரால் மற் ம் ைப-பி யல்  எஞ்ஜின் 
மாட க்காக)

77PM07024

(டீசல் என்ஜின் மாட க்காக மட் ம்)

77PH037

ஆயில் ஃபில்லாின் ைய அகற்றி, ெம வாக 
ஆயிைல ஃபில்லர் வாரம் லம் நிரப்பி ஆயில் 
மட்டத்ைத ப்ஸ் க்கின் அதிகபட்ச அள  வைர 
ெகாண்  வர ம். அதிக அளவிலான ஆயிைல 
எப்ேபா ம் நிரப்பாதீர்கள். அதிக ஆயில் 
கிட்டத்தட்ட மிகக் குைறந்த ஆயிைலப் 
ேபாலத்தான்; அதனால் பயேன மில்ைல. 
ஆயிைல நிரப்பிய டன் என்ஜிைன ஸ்டார்ட் 
ெசய்  அ  ‘ஐ ல்’ நிைலக்கு வர ஒ  நிமிடன் 
வைர காத்தி க்க ம். என்ஜிைன அைணத்  
விட் , 5 நிமிடம் வைர காத்தி ந்  பின்னர் 
மீண் ம் ஆயில் மட்டத்ைத ேசாதித் ப் 
பார்க்க ம்.

ஃபில்டர் மற் ம் என்ஜின் ஆயில் 
மாற் தல் 
என்ஜின் மிதமான சூட் ல் இ க்கும் ேபாேத 
என்ஜின் ஆயிைல வ க்கலாம்.
1) ஆயில் ஃபில்லர் ைய அகற்ற ம்
2) ட்ெரய்ன் ப்ளக்குக்கு அ யில் ஒ  ட்ெரய்ன் 

ேபைன ைவக்க ம்.

3) ெரஞ்ைசப் பயன்ப த்தி, ட்ெரய்ன் ப்ளக்ைக  
அகற்றி என்ஜின் ஆயிைல வ க்க ம்.

(ெபட்ேரால் மற் ம் ைப-பி யல்  எஞ்ஜின் 
மாட க்காக)

77PM07007

அறிவிப்
ஆயில் மட்டத்ைத அவ்வப்ேபா  
ேசாதிக்காமல் விட்  விட்டால் இதனால் 
ஆயில் குைறந்  என்ஜின் பிரச்சிைன ம் 
ேசரலாம்.

அறிவிப்
அதிகபட்ச அள க்கு ேமல் ஆயில் அள  
ேபாகாமல் பார்த் க் ெகாள்ள ம். அதீத 
அளவில் ஆயில் இ ந்தால் என்ஜின் 
ேமாசமாகப் பாதிக்கப்ப ம்.

உதாரணம்

உதாரணம் நிதானம்
ட்ெரய்ன் ப்ளக்ைக சாக்கிய பின் என்ஜின் 
ஆயி ன் தட்பெவப்ப நிைல உங்கள  
ைககைளச் சு மள க்கும் இ க்கலாம். 
ட்ெரய்ன் ப்ளக் சில்ெலன ஆகும் வைர 
காத்தி ந்  அதன் பின் அைதக் ைககளால் 
ெதாட ம்.

உதாரணம்

(1)
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(டீசல் என்ஜின் மாட க்காக மட் ம்)

77PH038

ட்ெரய்ன் ப்ளக்குக்கு (1) டார்க்ைக 
இ க்கமாக்குதல்:
50 N m (5.1 kgf-m, 36.9 Ibf-ft)

4) ட்ெரய்ன் ப்ளக் மற் ம் ேகஸ்கட்ைட மீண் ம் 
ெபா த்த ம். ப்ளக்ைக ெரஞ்ச் ஒன்ைறப் 
பயன்ப த்தி குறிப்பிட்ட டார்க்குடன் 
இ க்கமாக்க ம்.

ஆயில் ஃபில்டைர மாற்ற ம் 
1) ஆயில் ஃபில்டர் ெரஞ்சின் லம், ஆயில் 

ஃபில்டைர க கார எதிர்த் திைசயில் சுழற்றி, 
பின்ன்ர் அைத அகற்ற ம்.

2) சுத்தமான ணியால் என்ஜினின் ேமடான, 
திய ஃபில்டர் ெபா த்தப்ப ம் பகுதிையத் 
ைடக்க ம்.

3) சிறிதள  இஞ்ஜின் ஆயிைலப் திய ஆயில் 
ஃபில்டாின் ரப்பர் ேகஸ்கட் மீ  
ெதளிக்க ம்.

4) திய ஃபில்டாின் மீ ள்ள ஸ்கு ைவக் 
ைகயால் ஃபில்டர் ேகஸ்கட் ன் மீ  பதி ம் 
வைர தி க ம்.

77PH017

(1) ஸாக்க ம்
(2) இ க்கமாக்க ம்

(1)

உதாரணம்

எச்சாிக்ைக
திய, பயன்ப த்தப்பட்ட ஆயில் ஆபத்  

விைளவிக்கக்கூ ய . குழந்ைதக ம் 
ெசல்லப் பிராணிக ம் இைத வி ங்கினால் 
பாதிக்கப்ப வர். திய, பயன்ப த்தப்பட்ட 
ஆயிைல ம், பயன்ப த்தப்பட்ட ஆயில் 
ஃபில்டைர ம் குழந்ைதகள், ெசல்லப் 
பிராணிகள் ெசல்லாமல் பார்த் க் 
ெகாள்ள ம்.
பயன்ப த்தப்பட்ட என்ஜின் ஆயிைல 
ெவகுேநரம் ெதாட் க் ெகாண் ந்தால் 
ேதால் ற் ேநாய் உண்டாகலாம்.
ஆயிைல சிறி  ேநரம் ெதாட்டாேல ேதால் 
எாிச்சல் உண்டாகலாம்.
பயன்ப த்தப்பட்ட ஆயிைலக் குைறவாக 
ெதா வதற்கு, ஆயிைல மாற் ம்ேபா  

க்ைக சட்ைடைய ம் ஈரப்பதத்ைதத் 
தாங்கும் க்ளவ்கைள ம் (பாத்திரம் 
ேதய்க்கும்ேபா  ேபா வ  ேபான்ற) 
பயன்ப த்தலாம். ேதா ல் ஆயில் பட்டால் 
அைத ேசாப், தண்ணீைரக் ெகாண்  நன்கு 
க வ ம். 
ஆயில் பட்ட ணிகைள/ஆைடகைள 
லாண் ாிக்குப் ேபாட ம். 
பயன்ப த்தப்பட்ட ஆயில், ஃபில்டர்கைள 
ாீைசக்கிள் ெசய்ய ம் அல்ல  ைறயாக 
அப் றப்ப த்த ம். (2)(1)

உதாரணம்
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இ க்கமாக்குதல் (ஃபில்டர் உச்சியி ந்  
பார்த்தேபா )

54G093

(1) ஆயில் ஃபில்டர்
(2) 3/4 தி ப்ப ம்

5) ஃபில்டர் ெரஞ்சால் குறிப்பிட்ட ஃபில்டைர 
உயர்ந்த பகுதி டன் (அல்ல  டார்க் வைர) 
இ க்கமாக்க ம்.
ஆயில் ஃபில்ட க்காக டார்க்ைக 
இ க்கமாக்குதல்
3/4 தி ப்ப ம் அல்ல  
14 N m (1.4 kgf-m, 10.3 Ibf-ft)

ஆயிைல மீண் ம் நிரப் , எண்ெணய் 
கசிகிறதா என்  பார்க்க ம்
1) ஃபில்லர் வாரம் வழியா ஆயிைல ஊற்றி, 

ஃபில்லர் யால் ட ம். 
ஆயி ன் ல் யமான அளைவத் ெதாிந்  
ெகாள்ள ‘குறிப் கள்’ பிாிவில் 
‘ெகாள்ளள கள்’ என்கிற தைலப்பின் 
கீ ள்ளைதப் ப க்க ம்.

2) என்ஜிைன ஸ்டார்ட் ெசய் , ஆயில் ஃபில்டர் 
மற் ம் ட்ெரய்ன் ப்ளக் ஆகியைவ கசிகிறதா 
எனச் ேசாதிக்க ம். குைறந்தபட்சம் 5 
நிமிடங்கள் வைர என்ஜிைனப் பல்ேவ  
ேவகத்தில் ஓட ைவக்க ம்.

3) என்ஜிைன நி த்தி, 5 நிமிடங்கள் வைர 
காத்தி க்க ம். ஆயில் மட்டத்ைத மீண் ம் 
பாிேசாதித்  ேதைவப்பட்டால் ேம ம் 
ஆயிைலச் ேசர்க்க ம். கசி  இ க்கிறதா 
என்  பார்க்க ம்.

என்ஜின் கூலண்ட்
கூலண்ட்ைடத் ேதர்  ெசய்வ
என்ஜினின் அதிகபட்ச ெசயல்திறைன ம் நீ த்த 
ஆ ைள ம் பராமாிக்க, மா தி சுசூகி தயாாித்த 
கூலண்ட் (அ) அதற்குச் சமமான ஒன்ைறப் 
பயன்ப த்த ம்.
வாகனத்தின் கூ ங் சிஸ்டத் க்கு இத்தைகய 
கூலண்ட்தான் மிகச் சிறந்த :
• ைறயான என்ஜின் தட்பெவப்ப நிைல 

இதனால் மட் ேம பராமாிக்கப்ப கிர .
• உைறதல், ெகாதித்தல் ஆகியவற் க்கு 

எதிராக சாியான பா காப்  கிைடக்கிற .
• அாிமானம், ப்பி த்தல் ஆகியவற்றில் 

இ ந்  சாியான பா காப்  கிைடக்கிற .

ைறயான கூலண்ைடப் பயன்ப த்தாத ேபா  
கூ ங் சிஸ்டம் ேசதமைடயலாம். சாியான 
கூலண்ைடத் ேதர்ந்ெத க்க அதிகார ர்வ மா தி 
சுசூகி கமர்ஷியல் டீலர் உங்க க்கு உத வார்.

அறிவிப்
ஆயில் ஃபில்டைரச் சாியான விதத்தில் 
இ க்கமாக்க ஃபில்டர் ேகஸ்கட் உயர்ந்த 
பகுதிைய எந்த ெபா ஷனில் ெதா ம் 
என்பைதச் சாியாக அைடயாளம் காண 
ேவண் ய  அவசியம்.

உதாரணம்
அறிவிப்

ஆயில் கசிைவத் தவிர்க்க ஆயில் ஃபில்டர் 
இ க்கமாக ஆனால் அதீதமான 
இ க்கத் டன் இல்லாதி க்க ேவண் ம்.

அறிவிப்
• ஆயில் ஃபில்டைர மாற் ம்ேபா , 

மா தியின் நம்பகத்தன்ைம வாய்ந்த 
ஃபில்டைரேய பயன்ப த் மா  
பாிந் ைரக்கப்ப கிற . சந்ைத ஃபில்டைர 
பயன்ப த்தினால் அ  தரமானதா எனப் 
பார்த் , தயாாித்தவாின் குறிப் க்கைளப் 
பின்பற்ற ம்.

• ஆயில் பில்டாி ம் ட்ெரய்ன் பிளக்கி ம் 
எண்ெணய்க் கசி  இ ந்தால் சாியாகப் 
ெபா த்தப்படவில்ைல அல்ல  ேகஸ்கட் 
ேசதமாகி விட்ட  என்  அர்த்தம். கசி  
இ ந்தால் அல்ல  ஃபில்டர் சாியாகப் 
ெபா த்தப்பட் கிறதா என்  
ெதாியாதேபா , மா தி சுசூகி கமர்ஷியல் 
டீலாிடம் வந்  ேசாதித் க் ெகாள்ள ம்.
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கூலண்ட் அள ப் பாிேசாதைன
ேர ேயட்டைர விட்  விட்  ேசமிப் த் 
ெதாட் யில் கூலண்ட் மட்டத்ைதச் ேசாதிக்க ம். 
என்ஜின் கூலாக இ ந்தால், கூலண்ட் அள  
‘ ைமயான’ & ‘குைறவான’ இரண் க்கும் 
இைடயில்தான் இ க்க ேவண் ம். 
ேதைவப்பட்டால் ைகைய பயன்ப த்த ம் 
கூலண்ைடச் ேசர்த்தல்

(ெபட்ேரால் மற் ம் ைப-பி யல்  எஞ்ஜின் 
மாட க்காக)

77PM07010
(டீசல் என்ஜின் மாட க்காக மட் ம்)

77PH039

அறிவிப்
கூ ங் சிஸ்டம் ேசத றாமல் தவிர்க்க:
• உயர்தர எதிலீன் கிைளகால் உள்ள 

சி ேகட் அல்லாத, ய்ைமயான நீரால் 
சாியான கலைவ /அடர்த்தியில் 
நீர்க்கப்பட்ட கூலண் கைளேய 
எப்ேபா ம் பயன்ப த்த ம்.

• கூலண்ட் – ய்ைமயான நீர்க்கலைவ 
எப்ேபா ம் 30-70 விகிதத்தில்தான் இ க்க 
ேவண் ேம தவிர 70-30-ஐத் தாண்டேவ 
கூடா . 70-30-ஐ விட அதிக 
அடர்த்தியான  அதிக சூடாகும் நிைலைய 
ஏற்ப த்தி வி ம்.

• ேநரான கூலண்ட் அல்ல  சாதாரண 
நீைரப் பயன்ப த்தாதீர்கள்.

• உபாியான ேவெறந்தப் ெபா ைள ம் 
ேசர்க்காதீர்கள். அ  உங்கள  கூ ங் 
சிஸ்டத் டன் ஒத் ப் ேபாகாத ஒன்றாக 
இ க்கலாம்.

• ெவவ்ேவ  வைக ேபஸ் கூலன்ட் கைள 
ஒன்றாகக் கலக்கேவண்டாம். அப்ப ச் 
ெசய்வதால் சீல் மிக ேவகமாகத் 
ேதய்மானம் அைடயலாம் மற் ம் / அல்ல  
அதிகமாகச் சூடாகி என்ஜின் ேசதமைடய 
ேநரலாம்.

எச்சாிக்ைக
என்ஜின் கூலண்ட் தீங்கு விைளவிக்கக் 
கூ ய ; ங்கினால் / சுவாசித்தால் மிக ம் 
அபாயம் தரக்கூ ய . ஆண் -ஃப்ாீஸ் அல்ல  
கூலண்ட் திரவத்ைத எப்ேபா ம் ப காதீர்கள். 
ெதாியாமல் ங்கி விட்டால், வாந்தி எ க்கச் 
சிரமப்படாதீர்கள். உடன யாக விஷம் றி  
ைமயத்ைதேயா அல்ல  டாக்டைரேயா 
ெதாடர்  ெகாள்ள ம். பனி (அ) சூடான 
ஆவிைய சுவாசிப்பைத தவிர்க்க ம்; அைவ 
உள்ேள ெசன்றால், உடன யாக நல்ல 
காற்ைறத் ேத ச் ெசன்  சுவாசிக்க ம். 
கூலண்ட் கண்களில் பட்  விட்டால், கண்கைள 
நீரல் க வி, பின் ம த் வ உதவிையக் 
ேகட் ப் ெபற ம். கூலண்ைடக் ைகயாண்ட 
பின் ைககைளச் சுத்தமாகக்  க வ ம். 
இக்கலைவ மி கங்க க்கும் தீங்கு 
விைளவிக்கக் கூ யதாகும். குழந்ைதகள், 
விலங்குகளின் மீ  படாமல் ரமாகத் தள்ளி 
ைவக்க ம்.

அறிவிப்
• பயன்ப த் ம் கலைவ 30% ஆண்  ஃப்ாீஸ் 

திரவம் உள்ளதாக இ க்க ேவண் ம்.
• உங்கள  இ ப்பிடத்தில் ெவப்பநிைல -

35°C (ெசல்சியஸ்) (–31° F பாரன்ஹீட்) 
அல்ல  அதற்குக் கீேழ இ ந்தால், ஆண்  
ஃப்ாீஸ் கண்ெடய்னாில் 60% வைர 
அடத்தியான கலைவையக் கீ ள்ள 
குறிப் கேளா  பயன்ப த்த ம்.

KOikahf

Fiwe;j

உதாரணம்

KOikahf

Fiwe;j

உதாரணம்



7-15

பாிேசாதைன மற் ம் பராமாிப்

77PH0-74E

கூலண்ட் அள  “L” (குைறவான)ைவ விடக் 
குைறவாக இ ந்தால், அதிக கூலண்ட் 
கலக்கப்பட ேவண் ம்.
ெதாட் யின் ைய அகற்றி “F” ( ைமயான) 
என்ற அள க்கு வ ம் வைர கூலண்ைடச் 
ேசர்க்க ம். ெதாட் யில் “F” ( ைமயான)  
அள க்கு ேமல் எப்ேபா ம் நிரப்பாதீர்கள்.

கூலண்ைட மாற் தல்
விேஷஷமான ெசய் ைறகள் ேதைவப் 
ப வதால் வாகனத்ைத அ கி ள்ள மா தி 
சுசூகி கமர்ஷியல் டீலாிடம் எ த் ச் ெசன்  
கூலண்ைட மாற் மா  பாிந் ைரக்கப்ப கிற .

ஏர்-க்ளீனர்
ஏர்-க்ளீனர் சியால் அைடபட் ந்தால், 
காற்  உட் காமல் மின்சக்தி குைறவாக 
ெவளிவ வதால் பி யல் அதிகம் ெசலவாகும் 
வாய்ப் ள்ள .

(ெபட்ேரால் மற் ம் ைப-பி யல்  எஞ்ஜின் 
மாட க்காக)

77PM07011
(டீசல் என்ஜின் மாட க்காக மட் ம்)

77PH040

பக்கவாட்  ெகாக்கிகைள அகற்றி, ஏர்-க்ளீனர் 
ெபட் யி ந்  எ மண்ட்ைட அகற்ற ம்.

60A183

ஏர்-க்ளீனர் அசுத்தமாகத் ெதாிந்தால், சுத்தம் 
ெசய்ய ம் அல்ல  திய ஏர்-க்ளீனைர வாங்கி 
மாட்ட ம்.   
ஸ்பார்க் ப்ளக்
(ெபட்ேரால் மற் ம் ைப-பி யல்  எஞ்ஜின் 
மாட க்காக)

77PM07003
ஸ்பார்க் ப்ளக்குகளில் கார்பன் ப கள் தங்கி 
வி கின்றனவா என அவ்வப்ேபா  ேசாதைன 

அறிவிப்
ெதாட்  மீ  ைய ம்ேபா  மட்டத்ைத 

யி ம் ெதாட் யி ம் குறித் க் 
ெகாள்ள ம். இைதச் சாியாகப் பின்பற்றா 
விட்டால் கூலண்ட் கசி  ஏற்படலாம்.

உதாரணம்

உதாரணம்

உதாரணம்

உதாரணம்
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ெசய்ய ம். ஸ்பார்க் ப்ளக்கில் கார்பன் ப  
ேசர்ந்தால், வ வான தீக்கீற்  உ வாகா . 
கார்பன் ப கைள ஒயர் (அ) பின்னால் நீக்கி 
ஸ்பார்க் ப்ளக் இைடெவளிைய அட்ஜஸ்ட் 
ெசய்ய ம்.

77PM07004
ஸ்பார்க் ப்ளக்ைகச் ெசன்றைடய,
1) ாிலீஸ் லீவைர அ த் ம்ேபா  கப்ளைர 

வி விக்க ம்.
2) ேபால்ட் கைள அகற்ற ம்; மற் ம்
3) ஸ்பார்க் ப்ளக் ட் கைள இ க்க ம்

77PM07017

77PM07018
ஸ்பார்க் ப்ளக் ேகப் “a”:
BOSCH -FR6DC
0.8-0.9 mm (0.031-0.035 in.)

கியர் ஆயில்
மா வல் ரான்ஸ்மிஷன் ஆயில்/ 

ஃபரன்ஷியல் ஆயில்
கியர் ஆயிைலச் ேசர்க்கும்ேபா , கீ ள்ள 
அட்டவைணயில் குறிப்பிட் ள்ளப  சாியான 
பாகுநிைல/கிேர  உள்ள கியர் ஆயிைல 
மட் ேம பயன்ப த்த ம்.

அறிவிப்
• ஸ்பார்க் ப்ளக்குகள்/ப்ளக்ஸ் ேகபிள்கைள 

வி விக்கும்ேபா , ட்ைட இ க்க ம்; 
ஆனால் அைத ேகபிள் ேமல் விடாதீர்கள். 
ேகபிைள இ த்தால் அ  ேசதம் அைட ம்.

உதாரணம்

കരെക്ട് 

രാംഗ് 

அறிவிப்
• ஸ்பார்க் பிளக்குகைள இன்ஸ்டால் 

ெசய் ம்ேபா  ைககளாேலேய தி க ம். 
திெரட் கள் ேதயாமல் இ க்க இ  
உத ம். ஸ்பார்க் பிளக்குகைள 20.0 தல் 
30.0  N m (2.0 - 3.0 kg-m, 15.0 - 22.0 Ib-ft) அள க்கு 
ைடட் ெசய்ய ம். ஸ்பார்க் பிளக்ைகக் 
கழற் ம் ேபா  ஸ்பார்க் பிளக் ஓல் வழிேய  

சுகள் என்ஜி க்குள் ேபாக 
அ மதிக்காதீர்கள்.

• தவறான தி கு அள  ெகாண்ட ஸ்பார்க் 
பிளக்குகைள ஒ ேபா ம் 
பயன்ப த்தாதீர்கள்.

உதாரணம்

jsu;j;J

,Wf;F

அறிவிப்
ஸ்பார்க் ப்ளக்ைகப் ெபா த் ம்ேபா , 
உங்கள் வண் க்ெகன குறிப்பாக உள்ள 
பிராண்ைட ம் வைகைய ம் 
பயன்ப த் ங்கள். குறிப்பிட்ட 
ப்ளக்குக க்காக இப் த்தகத்தின் இ தியில் 
“குறிப் கள்”பிாிவில் கூறப்பட் ள்ளவற்ைறப் 
பார்க்க ம். குறிப்பிட் ள்ளைதத் தவிர ேவ  
பிராண்ட் ப்ளக்ைகப் பயன்ப த்த 
நிைனத்தால், இ குறித்  அ கார ர்வ 
மா தி சுசூகி கமர்ஷியல் ெவார்க்ஷாப்பிடம் 
ஆேலாசிக்க ம்.

உதாரணம்

“a”
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மா வல் ரான்ஸ்மிஷன் ஆயில்

68LM728
கீ ள்ளவற்ைற மட் ம் பயன்ப த்த நாங்கள் 
பாிந் ைரக்கின்ேறாம்:
மா வல் ரான்ஸ்மிஷ க்கு “நம்பகத் தன்ைம 
வாய்ந்த மா தி கியர் ஆயில் 75W-80”-ஐப் 
பயன்ப த் ங்கள்.
பின் ற ஃபரஷியல் ஆயில்

77PH075

கீ ள்ளவற்ைற மட் ம் பயன்ப த்த நாங்கள் 
பாிந் ைரக்கின்ேறாம்:
“ேடாட்டல்பினலஃப் ட்ரான்ஸ்லஃப் எல்.எல் 
85W-140”-ஐப் பயன்ப த்த ம்.

கியர் ஆயில் அள ப் பாிேசாதைன
மா வல் ரான்ஸ்மிஷன் 

77PH078

பின் ற ஃபரன்ஷியல்

77PH047
1. ஆயில் ஃபில்லர் & ெலவல் ப்ளக் 

(இன்ெனா  ைற பயன்ப த்தாதீர்கள்).
2. ஆயில் ட்ெரய்ன் ப்ளக்

கியர் ஆயில் மட்டத்ைதச் ேசாதிக்க, பின்வ ம் 
ெசய் ைறையச் ெசய்ய ம்.
1) பார்க்கிங் பிேரக்ைகப் பயன்ப த்தி 

சமதளத்தில் வாகனத்ைத நி த் ங்கள். 
பின்னர், என்ஜிைன ஆஃப் ெசய்ய ம்.

2) ஆயில் ஃபில்டர், ெலவல் ப்ளக்ைக (1) 
அகற்ற ம்.

3) விரைல உள்ேள விட்  வாரத்தின் 
உட் றம் ேசாதிக்க ம். ஆயில் அள  
ப்ளக்கின் அ ப்பகுதிக்குச் ெசன்றி ந்தால், 
ஆயில் அள  சாியான  என்  அர்த்தம். 
அவ்வா  இ ந்தால், ப்ள்க்ைக மீண் ம் 
ெபா த்தி ைவக்க ம்.

4) ஆயில் அள  குைறவாக இ ந்தால், ஆயில் 
ஃபில்லர் ப்ளக் வாரம் (1) வழிேய கியர் 
ஆயிைலச் ேசர்க்க ம்; ஆயில் ஃபில்லர் 

வாரத்தின் அ ப் பகுதிக்குச் ெசன்ற டன், 
ப்ளக்ைக மீண் ம் ெபா த்த ம்.
ஆயில் ஃபில்லர், ெலவல் ப்ளக்கிற்கான 
டார்க்ைக இ க்கமாக்குதல்
மா வல் ரான்ஸ்மிஷன் (1):
  23 Nm (2.3 kgf-m, 17.0 Ibf-ft) 
பின் ற ஃபரன்ஷியல்(1): 
  25 Nm (2.5 kgf-m, 18.5 Ibf-ft) 

 
குறிப் :

பின் ற ஃபரன்ஷிய க்கு எப்ேபா ம் 
திய ஆயில் ஃபில்லைர ம் ெலவல் 

ப்ளக்ைக ம் பயன்ப த்த ம் (1).

C
Fo

o -30
-22

-20
-4

-10
14 32 50 68 86 104

0 10 20 30 40

75W-80

C
Fo

o -30
-22

-20
-4

-10
14 32 50 68 86 104

0 10 20 30 40

85W-140

(1)

(2)

உதாரணம்

(1)

(2)

உதாரணம்

நிதானம்
வாகனத்ைத இயக்கிய டன், கியர் ஆயில் 
ெவப்பநிைல உங்கள் ைககைளச் சு மள க்கு 
அதிகமாகி விடலாம். ஆயில் ஃபில்லர் ப்ளக் 
சில்ெலன ஆகும் வைர காத்தி ந்  பின்னர் 
அைதக் ைகயால் ெதாட்  கியர் ஆயில் 
மட்டத்ைதச் ேசாதிக்க ம்.
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கியர் ஆயில் மாற் தல்
இதில் சிறப்பான ெசய் ைற, க விகள், 
உபகரணங்கள் அடங்கி இ ப்பதால், 
இப்பணிைய அதிகார ர்வ மா தி சுசூகி 
கமர்ஷியல் டீலாிடம் விட்  விட ம்.

க்ளட்ச் ெபடல்
ேகபிள் கண்ட்ேரால் க்ளட்ச்

54G274

க்ளட்ச் ெபடல் ப்ேள “d”:
10-15 mm (0.4-0.6 in.) 

க்ளட்ச் ெபடைலக் ைகயால் நகர்த்தி ைககளில் 
‘எதிர்ப்ைப’ உண ம் வைர அ  நக ம் ரத்ைத 
அளக்க ம். க்ளட்ச் ெபட ல் உள்ள ‘ப்ேள’ 
எப்ேபா ம் குறிப்பிட்ட மதிப் க்குள் இ க்க 
ேவண் ம். ப்ேளயின் அள  வித்தியாசமாக 
இ ந்தால் அல்ல  க்ளட்ச் வ ம் கீேழ 
இறங்கி விட்டால், மா தி சுசூகி கமர்ஷியல் 
டீலாிடம் ெசன்  க்ளட்ைசப் பாிேசாதைன 
ெசய்ய ம்.

பி யல் ஃபில்டர் (டீசல் என்ஜின் 
மாட க்காக மட் ம்)

77PH089

பி யல் ஃபில்டர் வ கட் ையப் ேபால ம் 
ேவைல ெசய்கிற .
‘பராமாிப் த் திட்டத்தின்ப ’ நீைர வ க்க ம். 
நீைர வ க்க:
1) பி யல் ஃபில்ட க்கு அ ேய ஒ  

பாத்திரத்ைத ைவத்  ைய எ க்க ம்.
2) ட்ெரய்ன் ஸ்க் ைவ ஸாக்க ம் (1). நீர் 

ெவளிேயற்றப்பட்  வி ம்.

3) நீர் டீசல் எாிெபா ளாக மா ம்ேபா  
ட்ெரய்ன் ஸ்க் ைவ இ க்கமாக்க ம்.

ட்ெரய்ன் ஸ்கு க்காக டார்க்ைக 
இ க்கமாக்குதல்
1.0 Nm (0.10 kgf-m, 0.74 Ibf-ft) 

பிேரக்குகள்
ப்ேரக் திரவம்

77PM706

இன்ஸ்ட் ெமண்ட் ேபன ல் உள்ள 
ெதாட் யில் உள்ள பிேரக் திரவத்தின் 
மட்டத்ைதச் ேசாதிக்க ம். ஸ்டீயாிங் ன் 
வல  ைகப் றம் உள்ள கவைர அகற்றி பிேரக் 
திரவத் ெதாட் யின் மட்டத்ைதச் ேசாதிக்க ம். 
திரவத்தின் அள  “MAX” (அதிகபட்சம்)  மற் ம் 
“MIN” (குைறந்தபட்சம்) ஆகியவற் க்கிைடேய 
இ க்கிறதா என்பைதச் ேசாதிக்க ம். பிேரக் 
திரவ அள  “MIN” (குைறந்தபட்சம்) அ கில் 
இ ந்தால், அ  “MAX” (அதிகபட்சம்) வைர வ ம் 
வைரக்கும் நம்பகத்தன்ைம வாய்ந்த மா தி 
பிேரக் திரவத்ைத நிரப் ங்கள்.

அறிவிப்
ப்ளக்ைக இ க்கமாக்கும்ேபா  பின்வ ம் 
சீ ங் காம்ப ண்ட் அல்ல  அதற்குச் 
சமமானைத ப்ளக்கில் தடவினால் ஆயில் 
கசி  த க்கப்ப ம்.
மா தி சுசூகி பாண்ட் எண். “1216E” அல்ல  
“1217G”

உதாரணம்
(1)

உதாரணம்
60 80

100
km/h

120

40
20

உதாரணம்
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குறிப் :
ஸ்க் பிேரக்குகள் இ ப்பதால் பிேரக் ேப கள் 

ேதயத் ேதய திரவத்தின் அள  ப ப்ப யாகக் 
குைறயலாம்.
பிேரக் ெபடல்
அ த் ம்ேபா  கால்கள் சிரமப்படாமல் 
சாியான உயரத்தில் பிேரக் ெபடல் நிற்கிறதா 
என்  ேசாதிக்க ம். இல்ைலெயனில் மா தி 
சுசூகி கமர்ஷியல் டீலாிடம் ெசன்  பிேரக் 
சிஸ்டத்ைதப் பாிேசாதித் க் ெகாள்ள ம். பிெரப் 
ெபடல் சாியான உயரத்தில் நிற்கவில்ைல என்ற 
சந்ேதகம் இ ந்தால், பின்வ வனவற்ைறச் 
ேசாதிக்க ம்:

54G108S

ெபடல் தல் ன் ற் ேபனல் வைர 
குைறந்தபட்ச ரம் “a”:
ெபட்ேரால் மற் ம் ைப-பி யல்  எஞ்ஜின் 
மாட க்காக:
150 mm (6.1  in.)
டீசல் என்ஜின் மாட க்காக மட் ம்:
180 mm (7.1  in.)

என்ஜின் ஓ க் ெகாண் க்கும்ெபா , ெபடல் 
30 கிேலாவில் (66 ப ண் கள்) 
அ த்தப்ப ம்ேபா  பிேரக் ெபடல் மற் ம் 

ன் ற ேபன க்கிைடேய உள்ள ரத்ைத 
அளக்க ம். குறிப்பிடப்பட் ள்ளப  
குைறந்தபட்ச ரம் இ க்க ேவண் ம். 
வாகனத்தின் பிேரக் சிஸ்டம் தானாகேவ 
அட்ஜஸ்ட் ெசய்  ெகாள்ளக் கூ ய  
என்பதால், ெபடைல அட்ஜஸ்ட் ெசய்யத் 
ேதைவயில்ைல. 
ெபடல் தல் ன் ற ேபனல் வைர 
அளக்கப்பட்ட ரம் குைறந்தபட்ச 
குறிப்பிடப்பட்ட ரத்ைத விடக் குைறவாக 

எச்சாிக்ைக
ெநறி ைறகைளப் பின்பற்றா விட்டால் 
காயம் ஏற்படலாம் அல்ல  பிேரக் சிஸ்டம் 
தீவிரமாகப் பாதிக்கப்படலாம்.
• பிேரக் ெதாட் யில் திரவம் குறிப்பிட்ட 

அள  குைறந்தால், இன்ஸ்ட் ெமண்ட் 
ேபன ல் உள்ள பிேரக் வார்னிங் ைலட் 
‘ஆன்’ ஆகி வி ம் (என்ஜின் ஓ ம்ேபா , 
பார்க்கிங் பிேரக் இைணப்பற்  
இ க்கும்ேபா ). ைலட் எாிந்தால் உடேன 
மா தி சுசூகி கமர்ஷியல் டீலாிடம் ெசன்  
பிேரக் சிஸ்டத்ைதச் ேசாதிக்கச் 
ெசால் ங்கள்.

• திரவம் சீக்கிரமாகக் குைறந்தால் பிேரக் 
சிஸ்டத்தில் கசி  ஏற்படலாம்; இைத 
உடேன மா தி சுசூகி கமர்ஷியல் டீலாிடம் 
ெசன்  ேசாதிக்கச் ெசால்ல ம்.

• நம்பகத்தன்ைம உைடய மா தி சுசூகி 
பிேரக் திரவத்ைதத் தவிர ேவெறந்தத் 
திரவத்ைத ம் பயன்ப த்தாதீர்கள். 
தி ம்பப் ெபறப்பட்ட/பைழய டப்பாவில் 
ைவக்கப்பட் ந்த திரவத்ைதப் 
பயன்ப த்த ேவண்டாம். அந்நியப் 
ெபா ட்க ம் மற்ற திரவங்க ம் பிேரக் 
திரவத் ெதாட் யில் படாமல் பார்த் க் 
ெகாள்வ  மிக அவசியம்.

நிதானம்
பிேரக் திரவத்தால் கண்க ம்,  ெபயிண்ட் 
அ க்கப்பட்ட பரப் க்க ம் பாதிக்கப்ப ம். 
ெதாட் ைய நிரப் ம்ேபா  கவனம் ேதைவ.

எச்சாிக்ைக
• வாகனத்தில் அதிக எைட இ ந்தால், 

பிேரக்கிங் ரம் அதிகமாக இ க்கும், 
அதிக ெபடல் விைச ம் ேதைவப்படலாம்.

எச்சாிக்ைக
ங்கப்பட்டால் பிேரக் திரவம் தீங்கு 

இைழக்கும்; கண்ணில்/ேதா ல் பட்டால் 
அதிக அள  ஆபத்ைத விளவிக்கலாம். 
ெதாியாமல் ங்கி விட்டால், வாந்தி 
எ க்கச் சிரமப்படாதீர்கள். உடன யாக விழ 

றி  ைமயத்ைதேயா (அ) டாக்டைரேயா 
ெதாடர்  ெகாள்ள ம். பிேரக் திரவம் 
கண்ணில் பட்டால் நீரால் சுத்தமாகக் க வி, 
அதன் பின்னர் ம த் வ உதவிையப் 
ெபற ம். கூலண்ைடக் ைகயாண்ட பின் 
ைககைளச் சுத்தமாகக் க வ ம். இக்கலைவ 
மி கங்க க்கும் தீங்கு விைளவிக்கக் 
கூ யதாகும். குழந்ைதகள், விலங்குகளின் 
மீ  படாமல் ரமாகத் தள்ளி ைவக்க ம்.

“a”

உதாரணம்
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இ ந்தால், வாகனத்ைத மா தி சுசூகி 
கமர்ஷியல் டீலாிடம் ெசன்  ேசாதிக்க ம்.

குறிப் :
பிேரக் ெபடல் மற் ம் ன் ற ேபனல் 
இைடயிலான ரத்ைத அளக்கும்ேபா , தைர 
விாிப்  அல்ல  ன் ற ேபன ல் இ க்கும் 
ரப்பைர உங்கள  அளவில் ேசர்த் க் ெகாள்ளக் 
கூடா .

77PM07013

பார்க்கிங் பிேரக்

77PM702
ராட்ெசட் த் அள
6-வ  தல் 9-வ  பல் வைர
லீவர் இ விைச (1):
200 N (20 kgf, 44 Ibf)

பார்க்கிங் பிேரக்ைக ைறயாக அட்ஜஸ்ட் 
ெசய்ய பார்க்கிங் பிேரக் லீவைர ெம வாக 

ைமயான இயக்கத்திற்கு இ த்  
ராட்ெசட்டால் ஏற்ப ம் க்ளிக்குகைள எண்ன 
ேவண் ம். பார்க்கிங் பிேரக் லீவர் 

குறிப்பிடப்பட் ள்ள ராட்ெசட் டீத் ந ேவ நிற்க 
ேவண் ம்; பின் ற டயர்கள் பா காப்பாக லாக் 
ஆக ேவண் ம். பார்க்கிங் பிேரக் சாியாக 
அட்ஜஸ்ட் ெசய்யப் படவில்ைல (அ) லீவர் 

வ மாக வி விக்கப்படவில்ைல என்றால் 
மா தி சுசூகி கமர்ஷியல் டீலாிடம் ெசன்  
பார்க்கிங் பிேரக்ைக அட்ஜஸ்ட் ெசய்ய ம்/
ேசாதிக்க ம்.

ஸ்டீயாிங்

77PH042

ஸ்டீயாிங் ல் ப்ேள "C" 
0 - 30 mm (0.0 - 1.2 in.)

ஸ்டீயாிங்கின் ப்ேளைய ந வி ந்  இட /
வல  றம் ெம வாகத் தி ப்பி, அ  நக ம் 

ரத்ைத (ைககளில் எதிர்ப்  உணரப்ப ம் 
வைர) ேசாதிக்கலாம். ப்ேள எப்ேபா ம் 

உதாரணம்

எச்சாிக்ைக
பின்வ ம் ஏதாவ  பிரசிைன இ ந்தால், 
உடேன மா தி சுசூகி கமர்ஷியல் டீலாிடம் 
ெசன்  வாகனப் பாிேசாதைன ெசய்  
ெகாள்ள ம்.
• ேமாசமாக பிேரக்கிங் ெசயல்பா
• சீரற்ற பிேரக்கின் (டயர்கள் அைனத்தி ம் 

பிேரக் ஒேர மாதிாி ேவைல ெசய்யாத ).
• அதிகப்ப யான ெபடல் பயணம்
• பிேரக் ட்ராகிங்
• அதிகப்ப யான சப்தம்
• ெபடல் அதிர்  (அ த்தப்ப ம்ேபா  

ெபடல் அதி தல்)

kgf
f உதாரணம்

20 கி.கி.விைச
(44 ப ன்  விைச)

எச்சாிக்ைக
• வாகனத்தில் அதிக எைட இ ந்தால் 

பார்க்கிங் பிேரக் பய ள்ள பலன் தரா . 
வாகனத்ைதத் தாங்கிப் பி க்கக் கூ தல் 
கட்ைடகைளப் பயன்ப த்த ம். 

“c”

உதாரணம்
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குறிப்பிடப்பட்ட மதிப் க க்குள்தான் இ க்க 
ேவண் ம். 
ஸ்டீயாிங் ல் சுலபமாகத் தி ம் கிறதா என்  
ேசாதிக்க ம்; அைத வல /இட  றம் 
சிரமமின்றித் தி ப்ப ந்தால்தான் ெம வாக 
ஓட் ம்ேபா  வசதியாக இ க்கும். 
குாிப்பிடப்பட்ட அள க்கு ெவளிேய ஃப்ாீ ப்ேள 
இ ந்தால் அல்ல  பிரச்சிைன ஏதாவ  
ெதன்பட்டால், மா தி சுசூகி கமர்ஷியல் 
டீலாிடம் ெசன்  அைதச் ேசாதித் க் 
ெகாள்ள ம்.

ெராெபல்லர் ஷாஃப்ட் 
னிவர்சல் ஜாயிண்ட்
ன் றம்

77PM703

பின் றம்

77PM704

சர் ஸ் திட்டத்தின்ப  ெராெபல்லர் ஷாஃப்ட் 
ஜாயிண்ைட ப்ாிேகட் ெசய்ய, கிாீஸ் கன்ைன 
(2) குறிப்பிடப்பட் ள்ள கிாீஸ் கிேர டன் 
பயன்ப த்த ம்.

ெராெபல்லர் ஷாஃப்ைட ப்ாிேகட் ெசய்ய 
கிாீஸ் கன்ைன (2) குறிப்பிடப்பட் ள்ள கிாீஸ் 
கிேர டன் (என்.எல்.ஜி.ஐ க்ேர  2) 
பயன்ப த்த ம்.

டயர்கள்

77PM705

ன் ற, பின் ற டயர்களின் அ த்தம் பற்றிய 
குறிப் க்கள் ‘டயர் தவல் ேலபிள்’ தைலப்பின் கீழ் 
தரப்பட் ள்ளன. ன் ற/பின் ற் டயர்கள் 
அவற் க்ெகன குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
அ த்தத் டன் மட் ேம இ க்க ேவண் ம்.
உபாி டய க்கு - அ  பயன்ப த்தப்ப ம் வைர - 
இ  ெபா ந்தா .

(1) (2)

உதாரணம்

(1)

(2)

உதாரணம் உதாரணம்
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டயர் பாிேசாதைன
மாதெமா  ைற டயர்களில் பின்வ ம் 
ேசாதைனகைளச் ெசய்ய ம்:

1) பிரஷர் காஜின் உதவி டன் காற்ற த்தம் 
அளக்கப்பட ேவண் ம். ேதைவப்பட்டால் 
காற்ற த்தத்ைத அட்ஜஸ்ட் ெசய்ய ம். 
உபாி டயாின் காற்ற த்தத்ைத ம் ேசாதிக்க 
மறக்காதீர்கள்.

52KM110

(1) ட்ெரட் வியர் இண் ேகட்டர்
(2) இண் ேகட்டர் ெலாேகஷன் மார்க்

2) ட்ெரட் கு வின் ஆழம் 1.6 மிமீ-க்கு ேமல் 
(0.06 இன்ச்) இ க்கிறதா என ேசாதிக்க ம். 
இைதச் ேசாதிக்க உங்க க்கு உத வதற்கு 
டயர்களில் ேமால்ட் ெசய்யப்பட்ட ட்ெரட் 
வியர் இண் ேகட்டர்கள் கு வ்களில் 
தரப்பட் ள்ளன ட்ெரட் பரப்பில் 
இண் ேகட்டர்கள் ேதான்றினால், மீத ள்ள 
ட்ெரட் ஆழம் 1.6 மிமீ (0.06 இன்ச்) அல்ல  
அதற்குக் குைறவாக இ க்கும்; எனேவ, 
டயைர மாற்ற ேவண் ய  அவசியமாகும்.

3) அசாதாரண ேதய்மானம், விாிசல்கள், 
ேசதங்கள் உள்ளதா என்  ேசாதிக்க ம். 
விாிசல் உள்ள/ேசத ற்ற டயர்கள் 
மாற்றப்பட்டாக ேவண் ம். அசாதாரணமான 
ேதய்மானம் இ ந்தால், அவற்ைற மா தி 
சுசூகி கமர்ஷியல் டீலாிடம் ெசன்  
ேசாதித் க் ெகாள்ள ம்.

4) ல் நட் கள் சாக இ க்கிறதா எனச் 
ேசாதிக்க ம்.

5) ஆணிகள், கற்கள் அல்ல  ெபா ட்கள் 
டயர்களில் மாட் க் ெகாண் ள்ளனவா எனச் 
ேசாதிக்க ம்.

எச்சாிக்ைக
• டயர்கள் சில்ெலன்  ஆன ம் (அ) ாீ ங் 

தவறாக இ ப்ப  ேபால் ெதாிந்தால், 
காற்ற த்தத்ைதச் ேசாதிக்க ம்.

• காற்ற க்கும்ேபா  ேதைவயான அ த்தம் 
ெபறப்ப ம் வைர டயர் அ த்தத்ைத 
அவ்வப்ேபா  ெடஸ்ட் ெசய்ய ேவண் ம்.

• காற்ற த்தம் குைறவாகேவா அல்ல  
அதிகமாேவா எப்ேபா ம் இ க்கக்கூடா . 

• அ த்தம் குைறவாக இ ந்தால் 
வாகனத்ைதக் ைகயாள்வதில் பல 
சிரமங்கள் ஏற்ப ம்; டயைர விட்  ாிம் 
கழன்  ஓ ம்; இதனால் விபத்  ேநாி ம். 

• அதிக அ த்தம் இ ந்தால் டயர் ெவ த்  
விடக்கூ ம்; இதனால் ஓட் ந க்கும் 
பிற க்கும் காயம் ஏற்படக்கூ ம். அதிக 
அ த்தத்தால் வாகனக் கட் ப்பா  
க னமாவ டன் விபத் ம் ேநாிடலாம்.

உதாரணம்

(1)

(2)

நிதானம்
சாைலத் த ப்பில் இ ப்ப ம், க னமான 
பாைறகளில் ெசல்வ ம் டயர்கைளச் 
ேசதப்ப த்தி, சக்கரங்கைள ஆட்டம் காணச் 
ெசய்  வி ம். மா தி சுசூகி கமர்ஷியல் 
டீலாிடம் டயர்கள்/சக்கரங்கள் ஆடாமல் 
இ க்கிற  என்பைத அவ்வப்ேபா  உ தி 
ெசய்  ெகாள்ள ம்.

எச்சாிக்ைக
• வாகனத்தி ள்ள அைனத்  டயர்க ம் 

ஒேர மாதிாியான அள /வைகயானைவ. 
ைறயான ஸ்டீயாிங், ைகயா த க்கு 

இ  மிக க்கியமான அம்சமாகும். 
ெவவ்ேவ  அள /வைகயிலான 
டயர்கைள 4 சக்கரங்களில் எப்ேபா ேம 
பயன்ப த்தக்கூடா . மா தி சுசூகி 
நி வனம் அங்கீகாித்த அள /வைகயான 
டயர்கைளேய உங்கள் வாகனத் க்கு 
எப்ேபா ம் பயன்ப த்த ம்.

• டயர்/சக்கரத்ைத மாற் ம்ேபா  மற்ற 
பிராண் கைளப் பயன்ப த்தினால் அ  
ஸ்டீயாிங் மற் ம் வாகனத்தின் பிற 
குணநலன்கைளப் ெப மள  பாதிக்கும்.

• எனேவ, மா தி சுசூகி அங்கீகாித்த அள /
வைகயிலான சக்கரம்/டயர்கைள மட் ேம 
எப்ேபா ம் பயன்ப த்த ம்.
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டயர் சுழற்சி

80JK7001

டயர்கள் சீரற்ற ைறயில் ேதய்மானம் ஆவைதத் 
த க்க ம் அவற்றின் ஆ ைள அதிகாிக்க ம், 
டயர்கைள படத்தில் குறிப்பிட் ள்ளப  சுழற்சி 

ைறயில் பயன்ப த்த ம். ஒவ்ெவா  10000 
கி.மீ.-க்கும் டயர்கைள சுழற்சி ைறயில் 
ஈ ப த்த ம். ன் ற/பின் ற டயர் 
காற்ற த்தத்ைத வாகனத்தின் ‘டயர் தகவல் 
ேலபிளில்’ குறிப்ப்ட் ள்ளப  ைவத் க் 
ெகாள்ள ம்.

சக்கரங்கைள ஆடாமல் பார்த் க் ெகாள்வ  
சீரான சாைலயில் அசாதாரண அதிர்  
ெதாிந்தால், சக்கரங்கைள அதிகார ர்வ மா தி 
சுசூகி கமர்ஷியல் ெவார்க் ஷாப்பில் ேபலன்ஸ் 
ெசய்  ெகாள்ள ம்.
சக்கரங்கள் சீரைமத் க் ெகாள்வ
அசாதாரணமான டயர் ேதய்மானம் அல்ல  
ஒ றமாகத் ேதய்வ  ேபால் ெதாிந்தால், 
சக்கரங்கைள அதிகார ர்வ மா தி சுசூகி 
கமர்ஷியல் ெவார்க் ஷாப்பில் அைலன்ெமண்ட் 
ெசய்  ெகாள்ள ம்.
ேபட்டாி

54GM701

பராமாிப் ச் ெசலவற்ற ேபட்டாிக்கு (  
இல்லாத ) நீர் ேதைவேய இல்ைல. வாட்டர் 
ஃபில்டர் ள்ள வழக்கமான ேபட்டாியில் 
கலைவயின் மட்டமான  ேமற் ற அள  (1) 
மற் ம் கீழ்ப் ற அள  (2) இரண் க்கும் 
ந வில்தான் எப்ேபா ம் ைவக்கப்பட 
ேவண் ம். அவ்வப்ேபா  ேபட்டாி, 
ேபட்டாியின் மின் ைனகள், ேஹால்ட்-ட ன் 
பிராக்ெகட் ஆகியவற்றில் ேசதம் அல்ல  
அாிமானம் ஏற்பட் ள்ளாதா என்  
ேசாதிக்க ம். அம்ேமானியா கலந்த நீைர 
அல்ல  ேபக்கிங் ேசாட கலந்த நீைர பிரஷின் 

லம் தடவி அாிமானத்ைத அகற்ற ம். 
அாிமானத்ைத அகற்றிய டன், சுத்தமான நீாில் 
ைககைளக் க வ ம்.
ஒ  மாதம் வைர அல்ல  அதற்கு ேமல் 
வாகனத்ைத ஓட்டப்ேபாவதில்ைல என்றால் 
ேகபிைள எதிர்மைற மின் ைனயி ந்  

ண் த்தால் சார்ஜ் ணாவைதத் த க்கலாம். 

அறிவிப்
ஒாிஜினல் டயர்கைள ேவ  அள ள்ள 
டயர்களால் மாற்றினால் ஸ்பீேடாமீட்டர் 
அல்ல  ஓேடாமீட்டர் காட் ம் ாீ ங் தவறாக 
இ க்கும். ஒாிஜினல் டயைர விட 
வித்தியாசமான டயைரப் ெபா த்த 
ேவண் ெமன்றால் மா தி சுசூகி கமர்ஷியல் 
டீலாிடம் அ  பற்றி ஆேலாசைன ெபற ம்.

5-டயர் சுழற்சி 4-டயர் சுழற்சி

உதாரணம்

எச்சாிக்ைக
• தீப்பற்றக்கூ ய ைஹட்ரஜன் வா ைவ 

ேபட்டாிகள் உற்பத்தி ெசய்கின்றன. ைக 
பி ப்ப , தீப்ெபாறி (அ) ெந ப் ப் 
பிழம்ைப பி யல், ேபட்டாியின் அ கில் 
ைவத்தால் அ  ெவ த்  வி ம்.தீப்பிழம் , 
தீப்ெபாறி ஆகியவற்ைற ேபட்டாியி ந்  

ரமாக ைவக்க ம்; இல்ைலேயல் 
ேபட்டாி ெவ த்  வி ம். ேபட்டாிக்கு 
அ காைமயில் ேவைல ெசய் ம்ேபா  

ைக பி க்காதீர்கள்.
• ேபட்டாிையச் ேசாதிக்கும்ேபா ம் சர் ஸ் 

ெசய் ம்ேபா ம் எதிர்மைற 
மின்னிைணப் க் ேகபிைளத் ண் க்க ம். 
ேபட்டாிக் கம்பிகள், வாகனத்தின் மீ  
உேலாகப் ெபா ட்கள் படாம ந்தால் 
மின்சுற் க் ேகாளா  இ க்கா ; 
அவ்வா  பார்த் க் ெகாள்ள ம்.

• வாகனம் அல்ல  ேபட்டாி ேசத றாமல் 
தவிர்க்க ம் உங்க க்கு அ  படாமல் 
‘எமர்ெஜன்  சர் ஸஸ்’ பிாிவின் கீழ் 
இக்ைகேயட் ல் ஜம்ப் ஸ்டார்ட் ங் பற்றி 
தரப்பட் ள்ள குறிப் கைளப் பின்பற்ற ம்.

உதாரணம்

(1)

(2)
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குறிப் :
ேபட்டாி பயன்ப ம்ேபா  ேபட்டாி திரவம்

கரப்ப ம். ேமல் மட்டம் (1)க்கும் கீழ் மட்டம்
(2)க்கும் ந வில் உள்ள ள்ளிக்குக் கீழ் திரவ
மட்டம் குைறந்தால் அ  ேமல் மட்டம் (1)ஐ
எட் ம்வைர ஸ் ல்  தண்ணீைர ஊற்ற ம்.  

ஃபி ஸ்கள்
வாகனத்தில் கீேழ குறிப்பிட் ள்ளப  ன்  
வைக ஃபி ஸ்கள் உள்ளன:
ஃப் ஸபிள் ங்க் வயர் & ெமயின் ஃபி ஸ்
ெமயின் ஃபி ஸான  மின்சாரத்ைத ேநர யாக 
ேபட்டாியி ந்  எ த் க் ெகாள்கிற .
பிைரமாி ஃபி ஸ்க்ள்
ெமயின் ஃபி ஸ், தனித்தனி ஃபி ஸ்கள் 
இரண் க்கும் இைடயி ள்ள பிைரமாி 
பி ஸ்கள் மின்சார ேலா  கு ப் களின் 
பயன்பாட் க்கானைவ.
தனித்தனியான ஃபி ஸ்கள்
இவ்வைக ஃப் ஸ்கள் தனித்தனியான 
மின்சுற் க க்குப் ெபா த்தமானைவ
ஃபி ைஸ அகற்ற, ாிேல ெபட் யி ள்ள 
ஃபி ஸ் ஃபில்லைர (1) பயன்ப த்த ம்.

77PM07012

என்ஜின் கம்பார்ட்ெமண் ள்ள 
ஃப் ஸ்கள்

77PH076

77PH077

எச்சாிக்ைக
ேபட்டாி ெலவல், கீழ் மட்ட வாிைச (2)க்கும் 
கீழ் இ க்கும்ேபா  ேபட்டாியின் ஆ ள் 
குைற ம் அபாயம் உள்ள . 
ேபட்டாியி ந்  ெவப்பம், ைஹட்ரஜன் 
வா  ஆகியைவ ெவளிேய வர ம் 
வாய்ப் ள்ள . ேபட்டாி ெலவல் கீழ் மட்ட 
வாிைச (2)க்கும் கீழ் இ க்கும்ேபா  
ேபட்டாிையப் பயன்ப த்தாதீர்கள்.

அறிவிப்
ேமல் மட்ட வாிைச (1)க்கும் ேமல் ேபட்டாி 
திரவம் ஊற்றப்பட்டால், வாகனம் 
ஓட் ம்ேபா  ஏற்ப ம் கு ங்கலால் ேபட்டாி 
சார்ஜின் நிைலையப் ெபா த்  ேபட்டாி 
திரவம் கசியலாம் அல்ல  ெதறிக்கலாம். இ  
ேபட்டாிக்குப் பக்கத்தில் உள்ள 
ெபா ள்க க்குச் ேசதம் ஏற்ப த்தலாம். 
ேபட்டாி திரவம் கசிந்தால், உடேன 
தண்ணீரால் க வி அைத அகற் ங்கள். ேமல் 
மட்டம் (1)க்கு ேமல் ேபட்டாியில் திரவம் 
ஊற்றாதீர்கள்.

(1)

உதாரணம்

(1)

(15)(14)

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

(2) (3) (4)

(12) (13)
(9)

(16)
(18)

(17)

(19)
(20)
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என்ஜின் கம்பார்ட்ெமண் ல் ெமயின் ஃபி ஸ், 
பிைரமாி ஃப் ஸ்கள் மற் ம் சில தனியான 
ஃபி ஸ்க்ள் அைமக்கப் பட் ள்ளன. ெமயின் 
ஃபி ஸ் ெவ த்தால், எந்த மின்சாதன ம் 
ேவைல ெசய்யா . பிைரமாி ஃப் ஸ் 
ெவ த்தால், அந்த ேலா  கு ப்பில் உள்ள எந்த 
ஒ  மின்சாதன ம் ேவைல ெசய்யா . ெமயின் 
ஃபி ஸ், பிைரமாி ஃபி ஸ் (அ) தனியான 
ஃபி ைஸ மாற் ம்ேபா , மா தி சுசூகி 
நி வனத்தின் நம்பகத் தன்ைம உைடய 
ெபா ட்கைள மட் ேம பயன்ப த்த ம்.
ஃபி ைஸ அகற்ற, ாிேல ெபட் யி ள்ள 
ஃபி ஸ் ஃபில்லைர (1) பயன்ப த்த ம். 
ஒவ்ெவா  ஃபி ன் ஆம்பியேரஜும் ஃபி ஸ் 
ெபட் யின் கவாில் காட்டப் பட் ள்ள .

60G111

குறிப் :
ஃபி ஸ் ெபட் யில் எப்ேபா ம் அதிக கூ தல் 
ஃபி ஸ்க ம், ஃபி ஸ் ல்ல ம் இ ப்பைத 
உ தி ெசய்  ெகாள்ள ம்.

ெமயின் ஃபி ஸ் / பிைரமாி ஃபி ஸ் / ாிேல

வ.எண். மதிப்பீ  
(ேரட் ங்) ஃபி ஸ் / ெரேல

(1) –

ஸ்டார்ட் ங் ேமாட்டார் 
ாிேல (டீசல்)
சி.என்.ஜி. வால்  ாிேல
(ைப-பி யல்)

(2) – ேர ேயட்டர் ஃேபன் ாிேல

(3) –
க்ேளா ப்ளக் 2 ாிேல  (டீசல்)

பி யல் பம்ப் ாிேல (ைப-
பி யல்)

(4) –
பி யல் பம்ப் ாிேல  (டீசல்)

ஸ்டார்ட் ங் ேமாட்டார் 
ாிேல (ைப-பி யல்)

(5)
20A பி யல் பம்ப்  (டீசல்)

7.5A சி.என்.ஜி. வால்  (ைப-
பி யல்)

(6)
30A பி யல் இன்ெஜக்டர்  

(டீசல்)

15A பி யல் இன்ெஜக்டர் (ைப-
பி யல்)

(7) 30A ஸ்டார்ட் ங் ேமாட்டார்  
(டீசல்)

(8) 15A ஹாரன்/ஹஸார்ட் 
வார்னிங் ைலட்

(9) 70A ஆல்டர்ேனட்டர்

(10) 20A க்ேளா ப்ளக் (டீசல்)

(11) 20A க்ேளா ப்ளக் 2 (டீசல்)

(12) 40A ேபட்டாி

(13) 40A இக்னிஷன் ஸ்விட்ச்

(14) 30A ேர ேயட்டர் ஃேபன்

(15) –
க்ேளா ப்ளக் ாிேல (டீசல்)

பி யல் இன்ெஜக்டர் ாிேல 
(ைப-பி யல்)

(16) – கா யாக (டீசல்)

(17) – கா யாக (டீசல்)

(18) – பி யல் இன்ெஜக்டர் 
ெமயின் ாிேல (டீசல்)

(19) 15A  பி யல் இன்ெஜக்டர் 2 
(டீசல்)

(20) 20A இன்ெஜக்டர் ைரவர் 
(டீசல்)

(21) 7.5A சி.என்.ஜி.

எச்சாிக்ைக
ெமயின் ஃப் ஸ் அல்ல  பிைரமாி ஃபி ஸ் 
ெவ த்தால், வாகனத்ைத அதிகார ர்வ 
மா தி சுசூகி கமர்ஷியல் ெவார்க் ஷாப் லம் 
ேசாதிக்கத் தவற ேவண்டாம். எப்ேபா ம் 
மா தி தயாாிக்கும் நம்பகமான உதிாி 
பாகங்கைளேய பயன்ப த்த ம். 
தற்கா கமான ப க்கும் வயர்கள் 
உள்ளிட்ட மாற் ப் ெபா ட்கைளப் 
பயன்ப த்தாதிர்கள்; இல்ைலேயல், விாிவான 
மின்ன  அைமப் ச் ேசதம் மற் ம் தீ 
ஆகியன ஏற்படலாம்.

70A

உதாரணம்

ெவ த்த

சாியான
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ேடஷ்-ேபார் ன் கீேழ உள்ள 
ஃபி ஸ்கள்

77PH048

77PH049

ஃபி ஸ் ெபட் யான  டாஷ்-ேபார் க்குக் கீேழ 
அைமந் ள்ள .

65D046

உதாரணம்

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

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

க்கிய ஃபி ஸ் / பிைரமாி ஃபி ஸ்
(1) 10A ெஹட்ைலட் (வல )

(2) 10A ெஹட்ைலட் (இட )

(3) 10A ெடயில் ைலட்  

(4) 10A ஸ்டாப் ைலட் 

(5) 15A ேர ேயா/ேடாம் ைலட்

(6) 10A
ெதாடங்குவதற்கான சிக்னல் 
(ெதாடங்குவதற்கான 
அறிகுறி)

(7) 10A மீட்டர்

(8)
10A இக்னிஷன் (டீசல்)

15A இக்னிஷன் (ெபட்ேரால் 
மற் ம் ைப-பி யல் ) 

(9) 10A ேபக்-அப் ைலட்

(10) 15A ன் றம் ைவப்பர் 

(11) 15A உபகரணம்

எச்சாிக்ைக
ெவ த்த ஃப் சுக்குப் பதிலாக சாியான 
ஆம்பியர் உள்ள ேவ  ஃப் ைசப் 
பயன்ப த்த ம். ெவ த்த ஃபி சுக்குப் 
பதிலாக வயர் அல்ல  அ மினியம் 
ஃபாயிைல மாற்றாக எப்ேபா ம் 
பயன்ப த்தாதீரகள். ஃபி ைஸ மாற்றிய பின் 

திய ஃபி ஸ் சில நாட்களில் ப தைடந்தால், 
ெபாிய அளவில் மின் பிரச்சைன 
உள்ளெதன்  அர்த்தம். உடன யாக 
வாகனத்ைத ஆத்தைரஸ்  மா தி சுசூகி 
கமர்ஷியல் ெவார்க் ஷாப் லம் ேசாதைன 
ெசய்  விட ம்.

ெவ த்தசாியான

உதாரணம்
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பல்ைப மாற் தல் குறிப் :
மைழயின் ேபா  அல்ல  வாகனத்ைதக் க விய 
பிறகு, ெவளிப் ற விளக்குகளின் (ெஹட்ைலட், 
பின் ற கலப்  ைலட் த யன) ெலன் ல் பனி 
உ வாகலாம். இ  விளக்கு உள்ேள மற் ம் ெவளிேய 
ெவப்பநிைல ேவ பா  காரணமாக நடக்கும் 
இயற்ைக நிகழ்  ஆகும். ெலன் ல் தற்கா க 

பனி ஒ  தவறான ெசய்ைக அல்ல, இதனால் 
வாகனம் ஓட் ம்ேபா  எந்த அெசௗகாிய ம் 
ஏற்படா .
சுற் ச்சூழல் நிைலைம சூாிய ஒளிக்கு மா ம்ேபா  
அல்ல  ெஹட்ைலட்ைட ஆன் ெசய் ம் ேபா  

பனி மைற ம். விளக்கு உள்ேள தண்ணீர் கசி  
இ ந்தால், உங்கள் அங்கீகாிக்கப்பட்ட மா தி சுசூகி 
ஒர்க் ஷாப்ைபத் ெதாடர்  ெகாள்ள ம்.

ெஹட்ைலட் கள்

77PH050

1) ஸ்கு க்கைள (1) அகற்றி, காற்  
உட்ெகாள் ம் ெபட் ைய ம் அகற்ற ம் 
(2).

77PH051

2) கப்ளைர இைணப்பி ந்  நீக்க ம் (3).
சீ ங் ரப்பைர அகற்ற ம் (4).

77PH052

3) ாீெடய்னிங் ஸ்பிாிங்ைக (5) ன் றம் தள்ளி 
அைத ஹூக்கி ந்  எ க்க ம். பின்னர் 
பல்ைப (6) அகற்ற ம். அகற்றியபின் 
ெசய் ைறையத் தைலகீழ் ைறயில் ெசய்  

திதாக ஒ  பல்ைபப் ெபா த்த ம்.

நிதானம்
• ஆஃப் ெசய்யப்பட்ட பிறகு பல் களில் 

உள்ள சூ  உங்கள  ைககைள ம் சுட்  
விடக்கூ ம். ேஹெலாெஜன் ெஹட்ைலட் 
பல் கைளப் ெபா த்தவைர இ  

ற்றி ம் நிஜம். பல் கள் சில்ெலன்  
ஆன டன் அவற்றிற்குப் பதிலாகப் 

தியனவற்ைற வாங்கிப் ெபா த்த ம்.
• ெஹட்ைலட் பல் களில் அ த்த ள்ள 

ேஹெலாெஜன் வா க்கள் உள்ளன. 
அவற்றில் ஏதாவ்  பட்டாேலா அல்ல  
அைவ கீேழ வி ந்தாேலா உடேன 
ெவ த்  காயத்ைத ஏற்ப த் ம். 
இவற்ைறக் கவனமாகக் ைகயாள ம்.

அறிவிப்
ஹாலஜன் ைலட் கள் ஆன் ெசய்த நிைலயில் 
இ க்கும்ேபா , அவற்ைறத் ெதாட்டால், 
உங்கள் ேதா ல் உள்ள எண்ெணயால் பல்ப் 
அதிக ெவப்பமைடந்  ெவ யக்கூ ம். 
ஆகேவ திய பல்ைப சுத்தமான ணிையக் 
ெகாண்  பி க்க ம்.

அறிவிப்
பல்ைப அ க்க  ேசாதிப்பதி ந்  
மின்னிைணப் க் கட்டைமப்ைபச் ேசாதிக்க 
ேவண் ய ேதைவ பற்றித் ெதாிய வ கிற . 
அதிகார ர்வ மா தி சுசூகி கமர்ஷியல் 
ெவார்க் ஷாப்பில்தான் இப்பணிையச் ெசய்  

க்க ேவண் ம்.

(1) (1)

(2)
உதாரணம்

(4)

(3)

உதாரணம்

(5)
(6)உதாரணம்
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ன் ற டர்ன் சிக்னல் ைலட் 
ன் ற ெபா ஷன் ைலட் 

விேஷஷமான ெசய் ைறகள் ேதைவப் 
ப வதால் வாகனத்ைத அதிகார ர்வ மா தி 
சுசூகி கமர்ஷியல் ெவார்க் ஷாப் க்கு எ த் ச் 
ெசன்  பல்ைப மாற்ற ம்.

பின் ற காம்பிேனஷன் ைலட் 

77PH055

1) ஸ்கு க்கைள  (1) அகற்றி, பின் கவைர 
அகற்ற ம் (2).

77PH056

76MH0A123
(6) அகற் தல்
(7) நி தல்

2) ெடயில்/பிேரக் ைலட் (4) அல்ல  ாிவர்சிங் ைலட் 
(5), பல்ப் ேஹால்டர், மற் ம் டர்ன் சிக்னல் 
ைலட் ன் (3) பல்ைப அகற்ற, பல்ைப உட் றம் 
தள்ளி அைத எதிர்மைறயான திைசப்பக்கம் 
தி ப்ப ம். திய பல்ைப நி வதற்கு அைத 
உட் றம் தள்ளி அைத க காரத் திைசப்பக்கம் 
தி ப்ப ம்.

ைலெசன்ஸ் ப்ேளட் ைலட் 

77PH066

1) ஸ்கு க்கைள (1) அகற்றி, பின் கவைர 
அகற்ற ம் (2).

77PH063

(4) அகற் தல்
(5) நி தல்

2) ைலெசன்ஸ் ப்ேளட் ைலட் ன் (3) பல்ைப 
அகற்றி மீண் ம் நி வ, பல்ைபத் தள்ளி 
அல்ல  அ த்தி விட்டால் ேபா மான .

(1) (2)

(1)
உதாரணம்

(3) (4) (5)

உதாரணம்

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

(7)

உதாரணம்

(1) (1)

(2)உதாரணம்

(3)

(4)

(5)

உதாரணம்
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உட் ற விளக்குகள்
படத்தில் காட் ய ணியால் ேபார்த்தப் பட்ட 
ப்ளாட் ஸ்கு ைரவைரப் பயன்ப த்தி 
ெலன்ஸ்கைள அகற்ற ம். நி வதற்கு, அைத 
மீண் ம் உள்ேள தள்ள ம்.

77PH057

ைவப்பர் பிேள கள்

77PM07028

ைவப்பர் பிேள கள் பல னமாக அல்ல  
ேசத டன் இ ந்தால் (அ) ைடக்கும் ேபா  
சத்தம் ேபாட்டால் அதற்குப் பதிலாக ேவ  
பிேள கள் வாங்க ம்.
ைவப்பர் பிேள கைளப் ெபா த்த, பின்வ ம் 
ெசய் ைறையப் பின்பற்ற ம்.

குறிப் :
வாகனத்தின் தன்ைமைய ஒட் , இங்கு 
விாிவாகக் கூறப்பட் ள்ள ைவப்பர் 
பிேள கைள விட இ க்கும் ைவப்பர் 
பிேள கள் மிக ம் மா பட்  இ க்கலாம். 
அவ்வா  இ ந்தால் உங்கள  அதிகார ர்வ 
மா தி சுசூகி கமர்ஷியல் ெவார்க் ஷாப் க்கு 
ெசன்  ைறயாக மாற் வைதச் ெசய்ய ம்.

விண்ட்ஷீல்ட் ைவப்பர்க க்கு: 

70G119

1) ைவப்பர் கம்பிைய விண்ட்ஷீல் ந்  
சற் த் ெதாைலவில் ைவக்க ம்.

குறிப் :
ன் ைவப்பர் ைககள் இரண்ைட ம் 

உயர்த் ம்ேபா ,
த ல் ைரவாின் பக்க ைடப்பான் ைகைய 

ேமேல இ க்க ம்.
ைவப்பர் ைககைளத் தி ப் ம்ேபா , 
குைறக்க ம்
பயணிகளின் பக்க ைடப்பான் ைக த ல். 
இல்ைலெயனில்,
ைவப்பர் ைககள் தைலயிடக்கூ ம்
ஒ வ க்ெகா வர்.

உதாரணம்

உதாரணம்

அறிவிப்
கண்ணா ல் கீறல் வி வைதேயா அ  
உைடவைதேயா தவிர்க்க, ைவப்பர் பிேளைட 
மாற் ம்ேபா  ைவப்பாின் ைக கண்ணா ல் 
ேமாதாமல் பார்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.

உதாரணம்
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54G130

2) தல் ட்ைட (1) ைவப்பர் கம்பிைய ேநாக்கி 
(2) அ த்தி, படத்தில் உள்ளப  ைவப்பர் 
கம்பியி ந்  ைவப்பர் ஃபிேரைம 
அகற்ற ம்.

3) ைவப்பர் பிேள ன் ட்  ைனையத் 
திறந்  படத்தில் உள்ளப  பிேளைடச் 
சாியாக ைவக்க ம்.

அகற் தல்

60A260

நி தல்

54G132

(1) ட்டப்பட்ட ைன

68PH00754

(3) ாீெடயினர் 

4) திய பிேள ல் உேலாகத்தாலான 2 
ெமட்டல் ேரட் யினர்கள் 
இல்ைலெயன்றால், அவற்ைறப் பைழய 
பிேள ந்  திய பிேள க்கு மாற்ற ம்.

உதாரணம்

உதாரணம்

உதாரணம்

உதாரணம்

(3)

(3)

உதாரணம்
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60MH071

60MH072

 (அ) ேமேல
 (ஆ) கீேழ

குறிப் :
உேலாக ாீெடயினர்கைள (3) நி ம் சமயத்தில் 
ெமடல் ாீெடயினர்களின் திைச ேமற்ெசான்ன 
படங்களில் காட்டப்பட் ள்ளப  இ ப்பைத 
உ தி ெசய்  ெகாள்ள ம்.

5) திய பிேளைட அைத அகற் ம்ேபா  
ெசய்வைதப் ேபான்ற, தைலகீழ் வாிைசயில் 
ெசய் ைறயால் ட்டப்பட்  ைவப்பர் 
கம்பியின் பக்கம் இ ப்ப  ேபால் நி வ 
ேவண் ம்.  
பிெளைட அைனத்  ஹூக்குக ம் 

ைறயாகப் பி த் க் ெகாண் ள்ளைத 
உ தி ெசய்ய ம். பிேள ன் ைனைய 
அதன் இடத்தில் ைவத் ப் ட்ட ம்.

6) ைவப்பர் ஃபிேரைமக் கம்பி டன் மீண் ம் 
நி வி, லாக் லீவர் கம்பி டன் 
பா காப்பாகக் கட்டப்பட் ள்லைத உ தி 
ெசய்ய ம்.

விண்ட்ஷீல்ட் வாஷர் ஃப் யிட் 
(திரவம்) (க வி ெபா த்தப்பட் ந்தால்) 

77PM07027

ேடங்க்யில் வாஷர் ஃப் யிட் (திரவம்) 
இ க்கிறதா என்பைதக் கண்ணால் பார்த்  
அறி ங்கள். ேதைவப்பட்டால் திரவத்ைத 
நிரப் ங்கள்.  நல்ல தரமான வின்ஷீல்ட் வாஷர் 
ஃப் யிைடப் பயன்ப த்த ம். ேதைவயான 
அள  தண்ணீைரக் கலந் ெகாள்ள ம். 

(3)

(3)

உதாரணம்

(3)

(A)

(B)

உதாரணம்

உதாரணம்
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எச்சாிக்ைக
வின்ஷீல்ட் வாஷர் ாிசர்வாயாில் ேர ேயட்டர் 
ஆன்ட் ஃப்ாீஸ் பயன்ப த்தாதீர்கள். அைத 
வின்ஷீல் ல் ெதளிக்கும்ேபா  அ  
இயந்திரத்ைதச் ேசதப்ப த் ம் ேம ம் 
இயந்திரத்தின் ெபயின்ைட ம் அ  
பாதிக்கும்.

அறிவிப்
வாஷர் ேடங்க்யில் ஃப் யிட் (திரவம்) 
இல்லாமல் வாஷர் ேமாட்டாைர இயக்கினால் 
பாதிப்  ஏற்படலாம்.
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டயர் மாற்றத் ேதைவயான 
உபகரணங்கள்

77PH202

(1) ேஜக்
(2) ல் பிேரஸ்
(3) ேஜக் ேஹண் ல்
(4) ஸ்பானர் 

டயர் மாற்றத் ேதைவயான அைனத்  
உபகரணங்க ம் ஓட் நாின் சீட் ன் பின் றம் 
ைவக்கப்பட் ள்ளன.
ேஜக்ைக அகற்ற, அதன் ைனையக் க காரத் 
திைசக்கு எதிர்ப் றம் தி ப்பி, ேஜக்ைக 
அத ள்ளி ந்  இ க்க ம். ேஜக்ைக நிற்க 
ைவக்க, அைத ஸ்ேடாேரஜ் பிராக்ெகட் ல் 
ைவத்  ைனைய க கார திைசப்ப்பக்கம் ேஜக் 
பா காப்பாக நிற்கும் வைர தி ப்ப ம்.

ஸ்ேபர் டயர் ப க்ைகயின் கீ ள்ள . ஸ்ேபர் 
டயைர அகற் வதற்கு:

77PH099

1) உபாி டயர் ேஹால்டர் ஹூக்கின் நட் கைள 
(1) ஸாக்க ம்.

2) உபாி டயர் ேஹால்டைரப் ட்ைட விட்  
எ த் , பா காப்பாகக் கீழிறக்க ம்.

3) உபாி டயாின் ந வி ள்ள ஸ்கு ைவ 
அகற்றி, டயைர ம் தனிேய எ க்க ம்.

(1)

(4)

(3)

(2)

உதாரணம்

(1)

உதாரணம்
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ேஜக்கிங் குறிப் க்கள்

77PH054
1) வாகனத்ைதச் சமமான, உ தியான தைர மீ  

பார்க் ெசய்ய ம்.
2) பார்க்கிங் பிேரக்ைக உ தியாக ெசட் ெசய்  

அைத “R” ெபாசிஷ க்கு (பின் ெநாக்கிச் 
ெசல்வதற்கு) தி ப்பி விட ம்.

3) ேபாக்குவரத் க்கு ந ேவ வாகனம் மாட் க் 
ெகாண்டால் ஹஸார்ட் வார்னிங் ஃப்ளாஷைர 
‘ஆன்’ ெசய்ய ம்.

4) க்கப்ப ம் ன் ேநெரதிராக உள்ள 
ன் ன்/பின் றத்ைதக் ேகாணமாக 

பிளாக் ெசய்ய ேவண் ம்.
5) ஒ ேவைள ேஜக் தவறி வி ந்தால், படத்தில் 

ெசால் யப  க்கப்ப ம் டய க்கு அ கில் 
உபாி டயைர ைவக்க ம்.

77PH802

54G253

எச்சாிக்ைக
டயர் மாற் ம் உபகரனங்கைளப் 
பயன்ப த்தியப் பின்னர் எ த்த இடத்தில் 
அவற்ைறப் பத்திரமாக ைவக்க ம்; விபத்  
ேந ம் பட்சத்தில் இைவகளால் யா க்காவ  
காயம் ஏற்படலாம்.

நிதானம்
ேஜக்ைகச் சக்கரத்ைத மாற் வதற்கு மட் ேம 
பயன்ப த்த ேவண் ம். ேஜக்ைகப் 
பயன்ப த்த ஆரம்பிப்பதற்கு ன் 
இப்பிாிவில் தரப்பட் ள்ள ேஜக்கிங் 
குறிப் க்கைளப் ப ப்ப  க்கியம்.

எச்சாிக்ைக
• ேஜக் ேபாட்  வாகனத்ைதத் க்கும்ேபா  

“R” ெபாசிஷ க்குத் (பின்ெநாக்கிச் ெசல்ல)  
தி ப்பி விட ம் .

• ரான்ஸ்மிஷன் “N”  என்ற (நி ட்ரல்)  
ெபா ஷனில் இ க்கும்ேபா  வாகனத்ைத 
ேஜக்கால் க்கக் கூடா . அவ்வா  
ெசய்தால், நிைலயற்ற ேஜக் ெப ம் விபத்ைத 
ஏற்ப த்தி வி ம்.

உதாரணம்

உதாரணம்

உதாரணம்
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ன் ற ேஜக்கிங் பாயிண்ட்

77PH084

பின் ற ேஜக்கிங் பாயிண்ட்

77PH106

77PS052

6) ேஜக்ைகச் ெசங்குத்தாக ைவத் , ேஜக் 
ேஹண் ைலக் க கார திைசப்பக்கம் 
சுழற் வதன் லம் ேஜக்கிங் பார் 
வாகனத்தின் அ ப்பக்கத்தில் ெபா த்தப் 
ப வைத உ தி ெசய்யலாம். விளக்கப் 
படத்ைதப் பார்க்க ம்

7) வாகனம் தைரைய விட்  எ ம் ம் வைர 
ேஜக்ைகப் ப ப்ப யாக ெம வாகத் 

க்க ம். ேதைவப்ப ம் உயரத் க்கு ேமல் 
உங்கள் வாகனத்ைதத் க்க ேவண்டாம்.

உதாரணம் உதாரணம்

உதாரணம்

எச்சாிக்ைக
• சமமான, க னமான பரப்பில் டயர்கைள 

மாற் வதற்கு மட் ம் ேஜக்ைகப் 
பயன்ப த்த ம்.

• சாிவான பரப்பில் வாகனத்ைத ேஜக்ைகப் 
பயன்ப த்தித் க்காதீர்கள்.

• ேஜக்ைக ேஜக்கிங் பாயிண்ட் டன் 
(வைரபடத்தில் உள்ள ) குாிப்பிடப் 
பட் ள்ள இடத்ைதத் தவிர (டய க்கு 
அ கில்) ேவ  இடத்தில் உயர்த்தாதீர்கள். 

• ேஜக்கின் ைணயால் வாகனம் க்கப் 
பட் ள்ளேபா  அ யில் ெசல்லாதீர்கள்.

• ேஜக்கின் ைணயால் வாகனம் க்கப் 
பட் ள்ளேபா  என்ஜிைன 
இயக்காதீர்கள்; வாகனத்திற்குள் அச்சமயம் 
யா ேம இ க்க ம் கூடா .
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ேகேரஜ் ேஜக்ைகப் பயன்ப த்தி 
வாகனத்ைதத் க்குதல்
• ேகேரஜ் ேஜக்ைகக் கீேழ குறிப்பிடப்பட் ள்ள

ஏதாவெதா  பாயிண்ட் ல் ைவக்க ம்.
• க்கப்பட்ட வாகனத்ைத கீேழ 

குறிப்பிடப்பட் ள்ள பாயிண் களில் ேஜக் 
ஸ்டாண் களால் (கைடயில் கிைடக்கும்) 
எப்ேபா ம் ட் க் ெகா க்க ம்.

ேகேரஜ் ேஜக்குக்கான ன் ற ேஜக்கிங் 
பாயிண்ட் (1)

77PH060

ேகேரஜ் ேஜக்குக்கான பின் ற ேஜக்கிங் 
பாயிண்ட் (2)

77PH101

ேஜக் ஸ்டாண் க்கான பாயிண்ட் (3) 
அல்ல  இ  குழாய் ஸ்டாண் களால் 

க்கப்ப தல்

77PS055 (2)

குறிப் :
ேம ம் விவரங்க க்கு அதிகார ர்வ மா தி 
சுசூகிசுசூகி கமர்ஷியல் டீலைரத் ெதாடர்  
ெகாள்ள ம்.(1)

உதாரணம்

(2)

உதாரணம்

அறிவிப்
• ேகேரஜ் ேஜக்ைக ைகேபாக்கி குழா டன் 

ஒ ேபா ம் இைணக்காதீர்கள்.
• ேஜக் ஸ்ேடண்ைட அல்ல  இ  குழாய் 

ஸ்ேடண்ைடப் பயன்ப த்தி பின் றம் 
இ க்கும் பாயிண்ட் ல் ைவத் த் 

க்கும்ேபா  பார்க்கிங் ேகபிள் அல்ல  
பி யல் ேடங்கின் ைன உள்ளிட்ட 
சுற்றி ள்ள பாகங்கைளத் ெதாடாமல் 
இ க்க ம்.

உதாரணம்
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டயர்கைள மாற் வ
டயைர மாற்ற, பின்வ ம் ெசய் ைறையப் 
பின்பற்ற ம்:

1) பயணிகள் ெவளிேய இறங்கி, சரக்குகள் 
வாகனத்தி ந்  இறக்கப்பட ேவண் ம்.

2) வாகனத்தி ந்  ேஜக், க விகள் மற் ம் 
உபாி டயைர எ க்க ம்.

3) டயாின் நட்/ேபால்ட் கைள எ க்காமல் 
ஸாக்கி ைவக்க ம்.

4) ேஜக்கால் வாகனத்ைதத் க்க ம்.
5) டயாின் நட்/ேபால்ட் கைள அகற்ற ம்.
6) திய டயைரப் ெபா த் ம் ன் , 

சக்கரத்திற்குள் மண்/கல் உள்ளிட்ட 
தைடகைளச் சுத்தம் ெசய் , ஹப்ைப ம் 

ய்ைமயாகத் ைடக்க ேவண் ம். வாகனம் 
ஓ யதால் சூடாக இ க்கும் ஹப்ைப 
கவனமாகத் ைடக்க ேவண் ம்.

7) திய டயைரப் ெபா த்தி, கூர்ைமயான நட்/
ேபால்ட் களின் ைனகள் டயைரக் 
பார்க்கும் வண்ணம் ெபா த்த ேவண் ம். 
ஒவ்ெவா  நட்ைட ம் தனித்தனியாக 
இ க்கி சக்கரம் ஹப்பில் பா காப்பாக 
இ ப்பைத உ தி ெசய்  ெகாள்ள ம்.

54G116

டயர்களின் நட் கைள இ க்கமாக்குதல்
100 நி.மீ. (10.2 கி.கி.விைச, 73.8 ப ன் -அ ) 

8) ேஜக்ைக இறக்கி நட் கைளப் படத்தில் 
காட் ள்ள  ேபால் வ ம் 
கு க்குவாட் ல் இ க்கமாக்க ம்.

ஜம்ப் ஸ்டார்ட் ங் பற்றிய 
குறிப் க்கள்

எச்சாிக்ைக
டயர்கைள மாற்றிய டன் தர ள்ள 
நட் கைளப் பயன்ப த்தி அவற்ைற 
இ க்கமாக்க ம். சாியில்லாத அல்ல  

சாகப் ெபா த்தப்பட்ட நட் கள் சாகிக் 
கீேழ வி ந்தால் விபத்  ஏற்ப ம். நட் கள் 
இ க்கமானைதச் சாிபார்க்கும் வசதி 
உங்களிடம் இல்ைலய்ன்றால், அதிகாரப் ர்வ 
மா தி சுசூகி கமர்ஷியல் டீலாிடம் ெசன்  
சாிபார்க்க ம்.

3

1

4

2

jsu;j;J

,Wf;F

உதாரணம்

எச்சாிக்ைக
• ேபட்டாி ேவைல ெசய்யாத  ேபால் 

ெதாிந்தால், வாகனத்ைத எப்ேபா ம் ஜம்ப் 
ஸ்டார்ட் ெசய்யாதீர்கள். அவ்வா  ஜம்ப் 
ஸ்டார்ட் ங் ெசய்தால் இந்நிைலயில் 
இ க்கும் ேபட்டாிகள் ெவ க்கலாம் 
அல்ல  ப தைடயலாம்.

• ஜம்ப் லீட் இைணப் க்கைள ெசய்ைகயில் 
ஜம் க ம் உங்கள  ைகக ம் ஃேபன், 

ல் , ெபல்ட் ஆகியவற்றி ந்  ரமாக 
இ ப்பைத உ தி ெசய்ய ம்.

• தீப்பற்றக்கூ ய ைஹட்ரஜன் வா ைவ 
ேபட்டாிகள் உற்பத்தி ெசய்கின்றன. 
தீப்பிழம் , தீப்ெபாறி ஆகியவற்ைற 
ேபட்டாியி ந்  ரமாக ைவக்க ம்; 
இல்ைலேயல் ேபட்டாி ெவ த்  வி ம். 
ேபட்டாிக்கு அ காைமயில் ேவைல 
ெசய் ம்ேபா  ைக பி க்காதீர்கள்.

• நீங்கள் ஜம்ப் ஸ்டார்ட் ெசய் ம் ஸ்டர் 
ேபட்டாி ேவ  வாகனத்தில் இ ந்தால், 
இ  வாகனங்க ம் ெதாடாமல் 
இ க்கும்ப  பார்த் க் ெகாள்ள ம்.

• எக்காரண ம் இன்றி ேபட்டாி அ க்க  
வ விழந்தால் அைத அதிகார ர்வ மா தி 
சுசூகி கமர்ஷியல் டீலாிடம் ெசன்  
ேசாதித் க் ெகாள்ள ம்.

• உங்க க்கு அ ப வைத அல்ல  
வாகனம்/ேபட்டாி ேசதமாவைதத் தவிர்க்க 
ஜம்ப் ஸ்டார் ங் குறிப் க்கைளப் ப த்  
கவனமாகப் பின்பற்ற ம். 
உங்க க்கு ஏதாவ  சந்ேதகம் இ ந்தால் 
தகுதி ெபற்ற சாைல சர் ைஸத் ெதாடர்  
ெகாள்ள ம்.
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உங்கள  வாகனத்ைத ஜம்ப் 
ஸ்டார்ட் ங் ெசய் ம்ேபா  
பின்வ வனவற்ைறப் பின்பற்ற ம்:
1) வாகனத்ைத ஜம்ப் ஸ்டார்ட் ெசய்வதற்கு 12-

ேவால்ட் ேபட்டாிைய மட் ேம 
பயன்ப த்தேவண் ம். ஜம்ப் லீ கள் 
இரண்  ேபட்டாிகைள ம் அைட ம் 
விதத்தில் நல்ல 12-ேவால்ட் ேபட்டாிைய 
வாகனத்திற்கு மிக அ கில் 
ைவக்கேவண் ம். ேவெறா  வாகனத்தின் 
ேபட்டாிையப் பயன்ப த் ம்ேபா , இ  
வாகனங்க ம் ஒவ்ெயான் ம் ெதாடாமல் 
பார்த் க் ெகாள்ள ம். இ  வாகனங்களி ம் 
பார்க்கிங் பிேரக்குகைள ெசட் ெசய்ய ம்.

2) பா காப்  க தி ேதைவயானைவ தவிர 
மற்ற அைனத்  உபகரணங்கைள ம் 
அைணத்  விட ம் (உதாரணம்: 
ெஹட்ைலட் (அ) ஹஸார்ட் ைலட்).

77PS056

3) ஜம்ப் லீட் இைணப் கைளப் பின்வ மா  
தர ம்:

1. தல் ஜம்ப் லீ ன் ஒ  ைனைய 
ஃப்ளாட் ேபட்டாியின் பா ட் வ் (+) 
ெடர்மின டன் ெபா த் க. (1)

2. இன்ெனா  ைனைய ஸ்டர் 
ேபட்டாியின் (2) பா ட் வ் (+) 
ெடர்மின டன் ெபா த் க.

3. இரண்டாம் ஜம்ப் லீ ன் ஒ  ைனைய 
ஸ்டர் ேபட்டாியின் ெநகட் வ் (-) 

ெடர்மின டன் ெபா த் க (2).  
4. ஃப்ளாட் பாட்டாி டன் வாகனத்தின் 

வண்ணம் சப்படாத கனமான உேலாகப் 
பகுதிக்கு (அதாவ , வாகனத்தின் ேடார் 
லாட்ச் ஸ் ைரக்கர் (3)) கைடசித் 
ெதாடர்ைபக் ெகா க்க ம் (1). 

4) நீங்கள் பயன்ப த் ம் ஸ்டர் ேபட்டாி 
ேவெறா  வாகனத் டன் 
இைணக்கப்பட்டால் ஸ்டர் ேபட்டாி 
இ க்கும் வாகனத்தின் என்ஜிைன 
இயக்க ம். என்ஜிைன மிதமான ேவகத்தில் 
இயக்க ம்.

5) சாதாரண ேபட்டாி இ க்கும் வாகன 
என்ஜிைன இயக்க ம்.

6) நீங்கள் எப்ப  இைணத்தீர்கேளா, அைதத் 
தைலகீழாகச் ெசய்  ஜம்ப் லீ கைள 
அகற்ற ம்.

அறிவிப்
தள்ளி விட்ேடா, கட்  இ க்கப்பட்ேடா 
உங்கள் வாகனம் ஸ்டார்ட் ெசய்யக்கூடா . 
இவ்வா  ஸ்டார்ட் ெசய்தால் ேகட க் 
கன்ெவர்ட்டர் நிரந்தர ேசதத் க்குள்ளாகும். 
பல னமான ேபட்டாி உள்ள வாகனங்கைள 
ஜம்ப் லீ கைளப் பயன்ப த்தி ஸ்டார்ட் 
ெசய்ய ம்.

(2)

(1)

(3)

2

1

3

4

உதாரணம்

எச்சாிக்ைக
ஜம்ப் லீைட ேநர யாக ேபட்டாியின் 
எதிர்மைற ெநக வ் (–) மின்னிைணப் டன் 
இைணக்கப்பட்டால் அ  ெவ த்  வி ம்.
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கட்  இ த்தல்
உங்கள  வாகனத்ைதக் கட்  இ க்கும் நிைல 
ஏற்பட்டால், ெதாழில் ைற உதவிையக் ேகட் ப் 
ெபற ம். கட்  இ ப்ப  பற்றிய அைனத் க் 
குறிப் க்கைள ம் டீலர் உங்க க்குத் த வார்.

2-சக்கரம் ைரவ்  (2WD) - மா வல் 
ரான்ஸ்மிஷன் 

மா வல் ரான்ஸ்மிஷன் வாகனங்கள் 
பின்வ ம் ஏதாவ  வழியில் கட்  இ த் ச் 
ெசல்லப்படலாம்.

1) ன் றத்தில் இ  சக்கரங்கைள ம் க்கி, 
இ  பின் சக்கரங்க ம் தைரயில் இ க்கும் 
நிைலயில் ெகாண்  ெசல்வ . ெசல்வதற்கு 

ன், ரான்ஸ்மிஷன் நி ட்ர ல் இ ந் , 
பார்க்கிங் பிேரக் வி விக்கப்பட்டைத உ தி 
ெசய்ய ம்.

2) பின் றமி ந் , பின் ற சக்கரங்கள் 
க்கப்பட் , ன் றச் சக்கரங்கள் தைரயில் 

இ ந் , ஸ்டீயாிங்கும் ைரவ் ெரயி ம் 
இயங்கும் நிைலயில் ெகாண்  
ெசல்லப்ப வ . இ ப்பதற்கு ன், 
ஸ்டீயாிங் ல் ஃப்ாீயாக இ ப்பைத ம் 
(இக்னிஷன் சாவி “ACC” (ஏ.சி.சி.) 
ெபா ஷனில் இ க்க ேவண் ம்) ஸ்டீயாிங் 

ல் நகராமல் ஒ  கம்பியால் 
கட்டப்பட் ப்பைத ம் உ தி ெசய்ய 
ேவண் ம்.

ஸ்டார்ட் ேமாட்டார் ேவைல 
ெசய்யவில்ைல என்றால்
1) இக்னிஷன் ஸ்விட்ைச ”START” (ஸ்டார்ட்)  

ெபா ஷ க்கு தி ப்பி, ெஹட்ைலட்ைட 
‘ஆன்’ ெசய்  ேபட்டாி நிைலைமையத் 
தீர்மானிக்க ம். ெஹட்ைலட் கல் மிக ம் 
பல னமாக எாிந்தால் அல்ல  அைணந்  
விட்டல், ேபட்டாி ேபாய் விட்ட  அல்ல  
ேபட்டாி டனான மின்னிைணப்  சாியாக 
இல்ைல என்  அர்த்தம். ேபட்டாிைய ாீ-
சார்ஜ் ெசய்ய ம் அல்ல  மின்னிைணப்ைபச் 
சாிபார்க்க ம்

2) ெஹட்ைலட் கள் மிக ெவளிச்சமாக 
இ ந்தால், ஃப் ஸ்கைளச் ேசாதிக்க ம். 
ஸ்டார்ட்டர் ஏன் ேவைல ெசய்யவில்ைல 
என்  ெதாியவில்ைல; அ  மின்சாரம் 
ெதாடர்பான பிரச்சிைனயாக இ க்கலாம். 
வாகனத்ைத அதிகார ர்வ மா தி சுசூகி 
கமர்ஷியல் டீலாின் ஆய் க்கு வி ங்கள்.

என்ஜி க்குள் ஃபி வல் நிரம்பி 
விட்டால் 
என்ஜினில் ஃபி வல் நிரம்பிவிட்டால், ஸ்டார்ட் 
ெசய்வ  மிக ம் க னமாகிவிடலாம். அப்ப  
நடந்தால், என்ஜிைன கிரான்க் ெசய் ம்ேபா  
ஆக்சி ேரட்டர் ெபடைல தைர வைர மாக 
அ த்தி, அப்ப ேய அ த்தி ைவத்தி க்க 
ேவண் ம். 
• 30 ெநா க க்கு ேமல் ஸ்டார்ட்டர் 

ேமாட்டாைர இயக்கி வாகனத்ைதச் ெச த்த 
யற்சி ெசய்யக் கூடா .

அறிவிப்
கட்  இ க்கப்ப ம்ேபா  வாகனம் 
ேசதமைடவைதத் தவிர்க்க, ைறயான 
க விக ம் இதற்கான ெசய் ைறக ம் 
பயன்ப த்தப்பட ேவண் ம்.

அறிவிப்
கட்  இ க்கப்ப ம்ேபா  ஏற்ப ம் 
அதிர் கைளத் தாங்க ஸ்டீயாிங் ல் 
வ வானதாகத் தயாாிக்கப்பட் ள்ள . கட்  
இ த் ச் ெசல்லப்ப ம் ன் ஸ்டீயாிங் ைல 
ஃப்ாீயாக விட ம்.
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என்ஜின் அதிகம் சூடானால்
மிக ேவகமாக வாகனம் ஓட் ம் நிைலகளில் 
என்ஜின் தற்கா மகாச் சூடாகலாம். ைஹ 
என்ஜின் கூலண்ட் தட்பெவப்ப நிைல 
எச்சாிக்ைக விளக்கு வாகனம் ஓட் ம்ேபாேத 
எாிந்தால்:
1) பா காப்பான இடத் க்கு வாகனத்ைதக் 

ெகாண்  ெசன்  பார்க் ெசய்ய ம்.
2) என்ஜிைன இயல்பான ‘ஐ ல்’ ேவகத்தில் சில 

நிமிடங்கள் வைர ைஹ என்ஜின் கூல்ண்ட் 
தட்பெவப்பநிைல எச்சாிக்ைக விளக்கு 
அைண ம் வைர ஓட விட ம்.

ைஹ என்ஜின் கூலண்ட் தட்பெவப்ப நிைல 
எச்சாிக்ைக விளக்கு அைணயவில்ைல என்றால்:
1) என்ஜிைன அைணத்  விட்  வாட்டர் பம்ப் 

ெபல்ட், ல் கள் ஆகியைவ 
ேசதமைடயாமல் விழாமல் இ க்கின்றனவா 
எனச் ேசாதிக்க ம். ஏதாவ  
அசாதாரணமாகத் ெதன்பட்டால், அைதச் சாி 
ெசய்ய ம்.

2) ெதாட் யில் கூலண்ட் மட்டத்ைதச் 
ேசாதிக்க ம். அ  ‘குைறவான’ என்பைத 
விடக் குைறவாக இ ந்தால், ேர ேயட்டர், 
வாட்டர் பம்ப், ஹீட்டர் ேஹாஸ் ஆகியைவ 
கசியாமல் இ க்கின்றனவா என்  
ேசாதிக்க ம். அதிக அள  ஹீட்டானதற்கு 
கசிேவ காரணம் என நீங்கள் கண்டறிந்தால், 
இப்பிரசிைனகள் சாிெசய்யப்ப ம் வைர 
என்ஜிைன இயக்காமல் இ க்க ம்.

3) கசி  ஏேத ம் இ ந்தால், ெதாட் டன் 
கூலண்ைடச் ேசர்த் , ேதைவப்பட்டால் 
அைத ேர ேயட்ட ட ம் ேசர்க்க ம். 
‘ஆய்  மற் ம் பராமாிப் ’ என்ற பிாிவில், 
‘என்ஜின் கூலண்ட்’ என்ற தைலப்பின் 
கீ ள்ளவற்ைறப் ப க்க ம்.

குறிப் :
என்ஜின் அதிக சூடாகி உங்களால் என்ன 
ெசய்வ  என்  ெதாியாமல் ேபானால், மா தி 
சுசூகி கமர்ஷியல் டீலைர உடேன அ க ம்.

65D350d

ேமா வதால் அ ப்பகுதியில் 
ஏற்ப ம் பிரச்சிைன
வாகனத்தின் அ ப்பக்கம் எத் டனாவ  
ேமாதினால் அதிகார ர்வ மா தி சுசூகி 
கமர்ஷியல் டீலாிடம் வாகனத்ைதச் ேசாதித் க் 
ெகாள்ள ம். ஸ்டீயாிங், சஸ்ெபன்ஷன், ைரவ்-
ைலன் மற் ம் பிேரக் உள்ளிட்டவற் க்கு ஆகும் 
ேசதத்தால் உங்களால் பா காப்பாக வாகனம் 
ெச த்த யாமல் ேபாகலாம்.

எச்சாிக்ைக
நீராவி ெவளிெய வைதப் பார்த்தால் (அ) 
ேகட்டால் உடன யாக வாகனத்ைதப் 
பா காப்பான இடத்தில் நி த்தி, என்ஜிைன 
அைணத்  அ  சில்ெலன்  ஆகும் வைர 
காத்தி க்க ம். நீராவி இ க்கும்ேபா  
என்ஜின் கம்பார்ட்ெமண்ைடத் 
திறக்காதீர்கள். நீராவி ெதாியாவிட்டால் 
அல்ல  ேகட்கா விட்டால் என்ஜின் 
கம்பார்ட்ெமண்ைடத் திறந்  கூலண்ட் 
இன் ம் ெகாதிக்கிறதா என்  பார்க்க ம். 
ெகாதித் க் ெகாண் ந்தால், அ   அடங்கும் 
வைர காத்தி க்க ம்.

உதாரணம்

எச்சாிக்ைக
• நீர் ெவப்பநிைல அதிகமாக இ க்ைகயில் 

ேர ேயட்டர் ைய (டீசல் என்ஜினாக 
இ ந்தால் ேக ங் ேடங்கின் ) 
அகற் வ  தீங்கு விைளவிக்கலாம்; 
ஏெனனில், அ த்தத்தின் காரணமாக 
ஸ்ேகல் ங் திரவம் மற் ம் நீராவி 
ஆகியைவ ஊதித் தள்ளிவிடப்படலாம். 
கூலண்ட் ெவப்பநிைல குைறந்த பின்ேப 

 அகற்றப்பட ேவண் ம்.
• ைககள், க விகள் மற் ம் ணிகைள 

என்ஜின் கூ ன் ஃேபனி ந்  ரமாக 
ைவத்தால் காயம் படாமல் இ க்கும். 

ன்ெனச்சாிக்ைக ஏ மின்றி இந்த 
மின்விசிறிகள் தானாகேவ இயங்கத் 
ெதாடங்கி வி ம்.
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எச்சாிக்ைக க்ேகாணம் 

MHO-07-001

அவசரநிைலக் காலத்தில் வாகனம் ப தைடந்  
ேபாக்குவரத் க்கு இைடஞ்சலாக இ ந்தால் 
வாகனத்தில் இ க்கும் எச்சாிக்ைக 

க்ேகாணத்ைதப் பின் றம் அைனவ க்கும் 
50 -100 மீட்டர் வைர க்ேகாணத்தின் 
பிரதிப க்கும் பக்கம் வ ம் ேபாக்குவரத்ைதப் 
பார்க்குமா , ெதாி ம்ப  ைவக்க ம். 
வாகனத்தி ந்  இறங்கும் ன்னர் ஹஸார்ட் 
வார்னிங் விளக்குகைள ‘ஆன்’ ெசய் , வார்னிங் 

க்ேகாணத்ைதத் ெதாி ம்ப  ைவக்க ம்.

MHO-07-014-1

• வார்னிங் க்ேகாணத்ைதக் கவனமாக, 1-ஆம் 
அம்பில் குறிப்பிட் ள்ளப , அதன் 
கவாி ந்  எ க்க ம்.

• 2 ாிஃப்ெலக்டர் குறியீ கைள ம் எ த்  
(அம்பில் குறிப்பிட் ள்ளப ) அவற்ைற 
வல றக் குறியீட் ல் உள்ள க்ளிப்பின் 

லம் ஒன்ேறாெடான்  இைணக்க ம். 
கீழி க்கும் ஸ்டாண்ைட க காரத் திைசக்கு 
எதிர்ப் றம் தி ப்ப ம் (3-வ  அம்பில் 
குறிப்பிட் ள்ளப ). வாகனத்தின் 
பின் றத் க்கும் ஏதாவ  சமதைரக்கும் 
ந வில் எச்சாிக்ைக க்ேகாணத்ைத 
ைவக்க ம். 

• இேத ெசய் ைறையத் தைலகீழாகச் ெசய்  
அைதக் கவாின் உள்ேள ைவக்க ம்.

MHO-07-014

தீயைணப் க்க வி
(க வி ெபா த்தப்பட் ந்தால்)

77PM08009

தீயைணப் க்க வி சீட் களின் பின்னால் 
(ஓட் நர் சீட், பயணிகள் சீட் க்கு ந வில்) 
அைமக்கப்பட் ள்ள .

77PM08003

உதாரணம்

உதாரணம்

உதாரணம்

gpujpgypf;Fk; 

Nkw;gug;G

G+l;L

உதாரணம்

உதாரணம்

(2)

(4)

(3)
(5)

(1)
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1) தீயைணப் க்க வி சி ண்டர்
2) சீல்
3) ேசஃப்  பின்
4)  லீவர்
5) குமிழ்

தீயைணப் க்க விைய அகற்றி அைத 
மீண் ம் ெபா த் தல்

தீயைணப் க்க விைய அகற் வதற்காக

                                                                                 
 77PM08003

தீயைணப் க்க வியின் லீவைர (1) சற்ேற 
ேமற் றம் க்கி படத்தில் காட் ள்ள 
திைசயில் க விைய இ த்தால் அ  
க்ளாம்ப்பி ந்  (2) கழன்  வி ம்.

தீயைணப் க்க விைய ெபா த் வதற்கு

 77PM08005
 

தீயைணப் க்க வியின் (1) பா ைய 
க்ளாம்ப் க்குள் (3) ெச கி குமிைழ (2) 
கவனத் டன் க்ளாம்ப் ேமல் கீழ்ேநாக்கி 
ைவக்க ம்.
 

குறிப் :
தீயைணப் க்க வியின் குமிழ் க்ளாம்ப்பின் 
ேமல் சாியாக ெபா ந்தியி க்கிறதா 
என்பைத உ திெசய்  ெகாள்ள ம்.
 

 ஆபேரஷனின் ெசய் ைற

 77PM08006
 

1) தீயைணப் க்க விைய (1) ேநராகத் 
க்கிப் பி க்க ம்.

2)  ேசஃபிட்பின்ைன (3) தி கி அதன் லம் 
சீைல (2) உைடக்க ம்.

                                                                                 77PM08007

உதாரணம்

(1)

உதாரணம்

(1)(3) (2)

உதாரணம்

(2)

(1)

உதாரணம்
(4)

(3)
(5)
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3) ேசஃப் பின்ைன (3) இ க்க ம்.
4) லீவைர (4) அ த்தி குமிழி ள்ள (5) 
ெஜட்ைட ஒ  ாிதமான (ேவகமான) 
இயக்கத்தினால் தீயின் ைனக்கு அ ேக 
ெகாண்  ெசல்ல ம்.

                                                                                77PM08006

5) தீப்பிழம் கள் அைணக்கப்ப ம்வைர 
தீைய ைனவைர தள்ளிச் ெசல்ல ம்.

குறிப் :
ெவளிப் ற ஆதாரத்தினால் வாகனத்தில் 
உ வாகும் சிறிய அள  தீைய அைணக்க 
மட் ேம தீயைணப் க்க வி பயன்ப ம்.

ெசய்யக்கூ யைவக ம் 
ெசய்யக்கூடாதைவக ம்

                                                                                 77PM08001

ெசய்யக்கூ யைவ:
1) ப்ரஷர் காைஜ அவ்வப்ேபா  
ேசாதிக்க ம். அதிகபட்ச சார்ஜிங் அ த்தம் 
15Kgf/cm2ஆக இ க்கேவண் ம் (பசுைம 
மண்டலம் 2இல்)
2) ப்ரஷர் குைறந்தால், இண் ேகட்டாின் 
நீ ல் (1) சிவப்  மண்டலத் க்கு (3) நக ம். 
உடன யாக தீயைணப் க்க வியில் 

தரப்பட் ள்ள தகவ ன்ப  க வியின் 
உற்பத்தியாளைரத் ெதாடர்  ெகாள்ள ம். 
3) உற்பத்தியாளாின் சர் ஸ் ெசண்டாில் 
மட் ம்தான் தீயைணப் க்க விைய 
சர் ஸ் ெசய்ய ேவண் ம். க் வியில் 
தரப்பட் ள்ள தகவைலப் பார்த்  
அ கி ள்ள சர் ஸ் ெசண்டாின் 

கவாிையத் ெதாிந்  ெகாள்ள ம்.
4) வாகனத்தில் அதற்ெகன ஒ க்கப்பட்ட 
இடத்தில் தீயைணப் க்க வி ைவக்கப் 
பட் ள்ள  என்பைத உ திெசய்ய ம்.
5) பயன்ப த்திய பின்னர் உடன யாக 
தீயைணப் க்க விைய ாீஃபில் ெசய்  
ைவக்க ம்.

ெசய்யக்கூடாதைவ:
1) தீயைணப் க்க விையச் சுத்தம் ெசய்ய 
நீைர பயன்ப த்தாதீர்கள் ( சிைய அகற்ற 

ய்ைமயான ணிையப் பயன்ப த்த ம்)
2) ஏற்கனேவ பயன்ப த்தப்பட்ட (அல்ல ) 
பயன்பாட் ல் இல்லாத தீயைணப் க்க வி 
எைத ம் நம்பி இ க்காதீர்கள்.

குறிப் :

• ஒவ்ெவா  ைற பயன்ப த்திய பின் ம் 
ாீஃபில் ங் ெசய்வ  மிக ம் அவசியம்.

• பயன்பாட் க்குப் பின்னர் க விைய 
ாீஃபில் ங் ெசய்தாக ேவண் ம்

உதாரணம்

உதாரணம்

(3)(3)

(1)

(2)
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அாிமானத்ைதத் த த்தல்
அாிமானம் ஏற்படாமல் த க்க வாகனத்ைத 
நன்றாகப் பாத் க்ெகாள்வ  அவசியம். 
அாிமானத்ைதத் த க்க வாகனத்ைத எப்ப  
எல்லாம் பராமாிக்க ேவண் ம் என்பதற்கான 
பயிற் ைரகள் கீேழ பட் ய டப்பட் ள்ளன . 
இந்தப் பயிற் ைரகைள கவனமாகப் 
பின்பற்ற ம்.

அாிமானம் பற்றிய க்கியமான 
தகவல்கள் 

அாிமானத்தின் ெபா வான காரணங்கள்
1) வாகனத்தின் கீழ்ப் பகுதி அல்ல  

உடலைமப்பில் ைகக்கு எட்டக் க னமான 
பகுதிகளில் சாைல உப் , அ க்கு, ஈரம் 
அல்ல  ரசாயனங்களின் திரட்சி. 

2) சிறிய விபத் கள் அல்ல  கற்கள் மற் ம் 
சரைளக் கற்களால் ஏற்ப ம் சிராய்ப் களால் 
சாயம் சப்பட்ட உேலாகப் பகுதிக க்கு 
ஏற்ப ம் ெகாத் தல், கீறல்கள் மற் ம் ேவ  
வைகயான ேசதங்கள்.

அாிமானத்ைத அதிகாிக்கும் சுற் ச் சூழல்
1) சாைலயில் உப் , ைசக் கட் ப த்  

ரசாயனங்கள், கடல் காற்  அல்ல  
ெதாழிற்சாைல மாசு ஆகியைவ 
உேலாகத்தின் அாிமானத்ைத அதிகாிக்கக் 
கூ யைவ

2) குறிப்பாக ெவப்பநிைல உைறப ம் 
ள்ளிக்கு அ கில் இ க்கும்ேபா  அதிக 

ஈரப்பதம்  அாிமான தத்ைத அதிகாிக்கும்.
3) வாகனத்தின் இதர பகுதிகள் ற்றி ம் 

உலர்ந்  இ ந்தா ம் கூட  வாகனத்தின் சில 
பகுதிகளில் ஈரம் நீண்ட காலம் 
தங்கிவி வதால் அாிமானம் அதிகாிக்கும். 

4) வாகனத்தில் காற் க வாய்ப்பில்லாத 
பகுதிகளில் அதிக ெவப்பத்தால் 
அாிமானத்தின் தம் அதிகாிக்கும்.

இந்தத் தகவல் உங்கள் வாகனத்ைத குறிப்பாக 
அதன் கீழ்ப் பகுதிைய ந்த வைர சுத்தமாக ம் 
உலர்வாக ம் ைவத் க்ெகாள்ள ேவண் யதன் 
அவசியத்ைத உணர்த் கிற . சாயம் அல்ல  
பா காப் க்கான ேமற் ச்சுக க்கு ஏற்ப ம் 
ேசதங்கைள உடன யாகக் கைளவ ம் மிக 

க்கியமான .

அாிமானத்ைதத் த ப்ப  எப்ப
உங்கள் வாகனத்ைத அ க்க  க வ 
ேவண் ம்.
வாகனத்தின் இ தி வ வைமப்ைபப் ேபண ம் 
அாிமானத்ைதத் த க்க ம் சிறந்த வழி அைத 
அ க்க  க வி சுத்தமாக ைவத்தி ப்ப தான். 
வாகனத்ைத குளிர்காலத்தி ம் குளிர்காலம் 

ந்த உடேன ம் ஒ  ைறயாவ  க வ 
ேவண் ம்.  வாகனத்தின் கீழ்ப் பகுதிைய 

ந்தவைர சுத்தமாக ம் உலர்வாக ம் 
ைவத்தி க்க ேவண் ம். 
உப்ேபறிய சாைலகளில் அ க்க   ஓட் ச் 
ெசல்கிறீர்கள் என்றால், உங்கள் வாகனம் 
குளிர்காலங்களில் மாதம் ஒ  ைறயாவ  
க வப்பட ேவண் ம். கட க்கு அ கில் 
வாழ்கிறீர்கள் என்றால் உங்கள் வாகனம் ஆண்  

வ ம் மாதம் ஒ  ைறயாவ  க வப்பட 
ேவண் ம்.
எப்ப க் க வ  என்  “வாகன 
சுத்தப்ப த் தல்” என்ற பகுதிையப் பார்த்  
ெதாிந் ெகாள்ள ம்.
அந்நிய ெபா ட்கள் ேசகாிப்ைப 
நீக்கிவிட ம்.
உப் கள், ரசாயனங்கள், சாைல எண்ைண 
அல்ல  தார், மரத் கல், பறைவ எச்சங்கள் 
மற் ம் ெதாழிற்சாைலக் கழி கள் ஆகிய 
அந்நியப் ெபா ட்கள் சாயம் சப்பட்ட 
பகுதிகளில் ேதங்கினால் அைவ வாகனத்தின் 
வ வத்ைதப் ேசதப்ப த் ம். இ  ேபான்ற 
ேசதங்கைள உடன யாக நீக்கிவிட ம். இந்த 
ேசதங்கைள க வி நீக்குவ  க னமாக 
இ ந்தால் கூ தல் சுத்திகாிப்பான் 
ேதைவப்படலாம்.  நீங்கள் பயன்ப த் ம் எந்த 

சுத்திகாிப்பான் சாயம் சப்பட்ட பகுதிக க்கு 
பாதிப்  ஏற்ப த்தாமல் இ ப்பைத ம் அ  
சுத்தமாக்குவதற்கு மட் ேம பயன்ப வதாக ம் 
இ க்க ேவண் ம்.  இ  ேபான்ற சிறப்  
சுத்திகாிப்பான்கைளப் பயன்ப த் ம்ேபா  
உற்பத்தியாளாின் வழிகாட் தல்கைளப் 
பின்பற்ற ம்.
இ தி வ வத் க்கான ேசதங்கைள 
ப பார்க்க ம்
சாயம் சப்பட்ட பகுதிக க்கு ஏந்த ேசதார ம் 
ஏற்படாமல் உள்ளதா என்பைத கவனமாக 
ேசாதிக்க ம். சாயத்தில் சில் க ம் கீறல்க ம் 
இ ந்தால் அவற்ைற உடன யாக நீக்கி 
அாிமானம் ஏற்ப வைதத் தவிர்க்க ம் 
சில் க ம் கீறல்க ம் உேலாகப் பகுதிவைர 
ஆழமாகச் ெசன்றி ந்தால் தகுதிெபற்ற 
ப திநீக்கும் நி வனத்ைத அ க ம்.
பயணியர் மற் ம் சாமான்கள் ைவக்கும் 
பகுதிகைள சுத்தமாக ைவத்தி க்க ம். 
ஈரம். அ க்கு அல்ல  மணல் தைர 
விாிப் க க்கு அ யில் ேசதரமாகி 
அாிமானத் க்கு வழிவகுக்கக் கூ ம்.. 
அவ்வப்ேபா  இந்த விாிப் களின் அ யில் 
உள்ள பகுதி சுத்தமாக ம் உலர்வாக ம் 
இ ப்பைத உ தி ெசய் ெகாள்ள ம். 
சாைலகள் இல்லாத பகுதிகளி ம் 
மைழகாலத்தி ம் வாகனத்ைத அ க்க ப் 
பயன்ப த்தினால், அ க்க  இ ேபான்ற 
ேசாதைனகைள ஏற் ெகாள்ள ேவண் ம். 
ரசாயனங்கள், ச்சிக்ெகாள்ளிகள், 

ய்ைமப்ப த் ம் திரவங்கள், உப் கள் 
உள்ளிட்ட சில ெபா ட்கள் மிக அதிக 
அாிமானத்தன்ைம ெகாண்டைவ.  இ ேபான்ற 
ெபா ட்கைள நன்கு டப்பட்ட ெபட்டகங்களில் 
ைவத்  வாகனத்தில் 
எ த் ச்ெசல்லப்படேவண் ம். சிந்தினாேலா 
ஒ கினாேலா அந்தப் பகுதிைய உடன யாக 
சுத்தம் ெசய்ய ம். 
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வாகனத்ைத உலர்ந்த நல்ல காற்ேறாட்டமான 
பகுதியில் நி த்தி ைவக்க ம். 
ஈரமான, காற்  குைறவான பகுதிகளில் 
வண் ைய நி த்திைவக்க ேவண்டாம். அ க்க  
வாகனக் கூடத்தில் ெகா த்  வாகனத்ைத 
க ம் பழக்கம் இ ந்தால் அல்ல  அ க்க  
வாகனம் ஈரமாக இ க்கும் ேபா  ஓட் னால் 
உங்கள  வாகனக் கூடம் ஈரமானதாக 
இ க்கலாம்.   வாகனக் கூடத்தில் அதிக 
ஈரப்பதம் அாிமானத்ைத அதிகாிக்கக் கூ ம் 
காற்ேறாட்டம் குைறவாக இ ந்தால், ெவப்ப 
மயமாக்கப்பட்ட வாகனக் கூடத்தி ம் வாகனம் 
அாிமானம் அைடயலாம். 

வாகனத்ைத சுத்தப்ப த் தல்

77PM09001

உள்பக்கத்ைத சுத்தமாக்குதல் 
விைனல் அப்ேஹால்ஸ்டாி 
ேசாப் கைலைவ அல்ல  இதமான தண்ணீாில்
மிதமான ெடர்ஜண்ைடச் ேசர்க்க ம். ஸ்பாஞ்ச்

லம் விைன ல் இந்தக் கலைவையத் தடவ ம்.
சிலநிமிடங்கள் இ ந்தால் அ க்கு ெவளிேய ம்.

அ க்ைக அகற்ற ய்ைமயான ணியால் ேமல்
பகுதிைய ேசாப் தண்ணிரால் ைடக்க ம்.
அ க்குப் ேபாக மீண் ம் இவ்வா  ெசய்ய ம். 

ேபப்ாிக் அப்ேஹால்ஸ்டாி 
(பயணிகள் சீட் தவிர)
வாக்குவம் கீளனரால் அ க்ைக அகற்ற ம்.
மிதமான ேசாப் கைலைவயால், கைரகள் மீ

ைடக்க ம். ேசாப்ைப அகற்ற ஈரத் ணியால்
ைடக்க ம். கைர அக ம் வைர இவ்வா

ெசய்ய ம். வர்த்தக ேபப்ாிக் கிளின ம்
பயன்ப த்தலாம். ேபப்ாிக் கிளினர் நா னால்,
வழி ைறகள், ன்ெனச்சாிைகக் குறிப் கைள
பின்பற்ற ம்.

ஃேபப்ாிக் அப்ேஹால்ஸ்டாி
( ன்பக்கப் பயணிகள் சீட்) 

ைடக்க திரவத்ைதப் பயன்ப த்த ேவண்டாம்.
இ  ணி மற் ம் சீட் ெசன்சாைர பாதிக்கும்.

ெலதர் அப்ேஹால்ஸ்டாி 
வாக்குவம் கிளினரால் ஒட் க்ெகாண் க்கும்

ைச அகற்ற ம். மிதமான ேசாப்
கைலைவயால், கைறகள் மீ  ைடக்க ம்.
ேசாப்ைப அகற்ற ஈரத் ணியால் ைடக்க ம்.
கைர அக ம்வைர இவ்வா  ெசய்ய ம்.
அல்ல  வர்த்தக ெலதர் கிளினைரப்
பயன்ப த்த ம். ெலதர் கிளினைரப்
பயன்ப த் வதாக இ ந்தால் உற்பத்தியாளர்
வழி ைறகள், ன்ெனச்சாிக்ைகக்
குறிப் கைளப் பின்பற்ற ம். சால்வண்ட் ரக
அல்ல  அாிக்கும் கிளீனர்கைளப் பயன்ப த்த
ேவண்டாம். 

எச்சாிக்ைக
ேகட்ட க் கன்வர்டர், எக்ஸ்ஹாச்ட் ைபப் 
உள்ளிட்ட அைமப் ப் பகுதிகளில் கூ தல் 
அ ப் ச்சுகள் அல்ல  ப்பி ப்பைதத் 
த ப்பதற்கான ச்சுகைளப் சேவண்டாம். 
அ ப் ச்சுப் ெபா ள் அதிக 
ெவப்பமைடந்தால் தீப்பற்றிக்ெகாள்ளக்கூ ம்

உதாரணம்

எச்சாிக்ைக
வாகனத்தின் உள் றப் பகுதிையேயா 
ெவளிப் றப் பகுதிையேயா 
சுத்தப்ப த் ம்ேபா , பித்தைள 
ெம ெகண்ணய், ெபட்ேரால், ெபன்சீன் 
தீப்பற்றக்கூ ய திரவங்கைளேயா ப்ளீச்சிங் 
உள்ளிட்ட க ைமயான ட்  சுத்திகாிப்  
ேசாப் கைளேயா  எப்ேபா ம் பயன்ப த்த 
ேவண்டாம். இ ேபான்ற ெபா ட்கள் 
வாகனத் க்கு உ கைளேயா 
ேசதங்கைளேயா ஏற்ப த்தலாம்.

நிதானம்
•  பயணிகள் சீட் ன் திரவம் அல்ல  

ெநகிழ்வான திடப்ெபா ைளச் சிந்த 
ேவண்டாம். அப்ப  சிந்தினால், 
உடேன ெமன் ணியால் 

ைடக்க ம். ெசன்சாாில் திரவம் 
ப வ , சீல் ெபல்ட் ாிைமண்டர் 
ெசன்சாைர பாதிக்கும்.

•  சீட்ைடக் கிழித்  ெசன்சாைர 
பாதிக்கக்கூ ய கூரான அல்ல  
கனமான ெபா ைளப் பயணிகள் சீட் 
மீ  ைவக்க ேவண்டாம். 
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குறிப் :

•  ெலதர் அப்ேஹால்ஸ்டாி பார்க்க அழகாக 
இ க்க, ஆண் க்கு இ ைறேய ம் சுத்தம் 
ெசய்யப்பட ேவண் ம்.

•   ெலதர் அப்ேஹால்ஸ்டாி ஈரமானால், அைத 
உடன யால ெமன்ைமயான ணி அல்ல  

ஷ்  காகிதத்தால் ைடக்க ம். தண்ணீர், 
ெலதைரக் க னமாக்கலாம். 

ைடக்காவிட்டல் சு ங்கிவிடலாம்.
•  ெவய்யில் அதிகம் உள்ள நாட்களில் பார்க் 

ெசய் ம்ேபா , நிழலான பகுதிைய நாட ம். 
நீண்ட ேநரம் சூாிய ெவளிச்சத்திற்கு 
இலக்கானால் ெலதர் அப்ேஹால்ஸ்டாி நிறம் 
மங்கிச் சு ங்கிவி ம்.

•  மற்ற இயற்ைகயான ெபா ட்கள் ேபாலேப 
ெலதர் உள்ளப ேய ள்ளிகள் 
ெகாண் க்கும். இைவ ெலதாின் 
ெசயல்பாட்ைட எந்த விதத்தி ம் 
பாதிப்பதில்ைல.  

சீட்  ெபல்ட் கள்
ெமன்ைமயான ேசாப் மற் ம் நீர் ெகாண்  சீட்  
ெபல்ட் கைளக் சுத்தப்ப த்த ம். 
ெபல்ட் களில் ப்ளீச்ைசேயா சாயத்ைதேயா 
பயன்ப த்த ேவண்டாம். ெபல்ட் ல் உள்ள 
இைழகைள அைவ வ விழக்கச் ெசய்யக்கூ ம்.
விைனல் தைர விாிப்பான்கள்
சாதாரண அ க்குகைள நீர் அல்ல  
ெமன்ைமயான ேசாப்ைப ைவத்  விைன ல் 
இ ந்  நீக்கலாம். சிையத் ைடப்பான் லம் 
அகற்ற ம். அ க்கு நீங்கிய டன் விாிப்ைப 
நன்கு நீாில் அலச ம். பிறகு அைத 
காயைவக்க ம்.
விாிப் கள்
அ க்ைக ம் மண் கள்கைள ம் வாக்கம் 
க்ளீனைர ைவத்  நீக்க ம். ஒ  ெமன்ைமயான 
ேசாப் திரவத்ைத சுத்தமான ஈரத் ணியில் 
நைனத்  அ க்குப் ப ந்த பகுதிகளில் தடவ ம். 
ேசாப் க் கைரைய நீக்க மீண் ம் சுத்தமான ஈரத் 

ணிைய ைவத் த் ைடக்க ம். அ க்குக் 
கைர நீங்கும் வைர இந்த ெசய் ைறையத் 

ெதாடர ம். அல்ல  எளிதில் நீங்காத 
கைரக க்கு கைடகளில் விற்கப்ப ம் விாிப்  
சுத்திக ப்பான்கைளப் பயன்ப த்த ம்   விாிப்  
சுத்திகாாிப்பான்கைளப் பயன்ப த் ைகயில் 
உற்பத்தியாளாின் வழிகாட் தல்கைள ம் 
எச்சாிக்ைககைள ம் கவனமாகப் பின்பற்ற ம்.

இன்ஸ்ட் ெமண்ட் ேபனல் மற் ம் கன்ேசால்
வாக்கம் க்ளீனைர ைவத்  அ த்தமாகப் 
ப யாத அ க்குகைள நீக்க ம். நன்கு 
பிழியப்பட்ட ஈரத் ணிையக்ெகாண்  அ க்ைக 
ெம வாக ைடக்க ம். அ க்கு நீங்கும் வைர 
இைத தி ம்ப தி ம்ப ெசய்ய ம்.

ெவளிப் றத்ைத சுத்தப்ப த் தல்

க தல்

82DY09

வாகனத்ைதக் க ம்ேபா  அதன் மீ  
ேநர யாக சூாிய ெவளிச்சம் படாத இடத்தில் 
ைவத்தி க்க ம். அேதா  பின்வ ம் 
ேயாசைனகைளப் பின்பற்ற ம்.

அறிவிப்
ஸ்விட்சுகள் உள்ளிட்ட மின்சாரக் க விகைள 
சுத்தப்ப த்த சி காைன உள்ளடக்கிய 
ரசாயனப் ெபா ட்கைளப் 
பயன்ப த்தாதீர்கள். அந்தப் ெபா ட்கள் 
அவற்றால் ேசதமைடயலாம்.

அறிவிப்
உங்கள் வாகனத்ைத அ க்கில்லாமல் 
சுத்தமாக ைவத்தி ப்ப  அவசியமான . 
வாகனத்ைத சுத்தமாக ைவத்தி க்கத் தவறிய 
தன்விைளவாக வாகனத்தின் சாயம்ேபாகும் 
அல்ல  அதன் உட ன் பல்ேவ  பகுதிகளில் 
அாிமானத் க்கு வழிவகுக்கும்.

எச்சாிக்ைக
• என்ஜின் ஓ க் ெகாண் க்ைகயில் 

வாகனத்ைத க வேவா ெம கு 
ேதய்க்கேவா அ க்கேவா யலாதீர்கள்

• கூர்ைமயான ைனெகாண்ட பகுதிகைளக் 
ெகாண் க்கக் கூ ய வாகனத்தின் உடல் 
மற் ம் ஃெபண்டர் ஆகியவற்றின் 
அ ப்பகுதிகைள சுத்தப்ப த் ம் ேபா  
க்ள ஸ்கள் அல்ல  க்ைக சட்ைட 
அணிந் ெகாண்  ைக ெவட் ப்ப வைதத் 
தவிர்க்க ம்.

• வாகனத்ைதக் க வி த்த டன் அைத 
ஓட்டத் ெதாடங்கும் ன் பிேரக்குகைள 
கவனமாக ேசாதிக்க ம். அைவ அவற்றின் 
இயல்பான ெசயல்திற டேன இ ப்பைத 
உ தி ெசய்ய ம்.

உதாரணம்
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1) உட ன் அ ப்பகுதியி ம் சக்கரங்கள் 
ெபா த்தப்பட் க்கும் பகுதிகளி ம் 
அ த்தப்பட்ட நீர்ைரப் பீய்ச்சி மணல் மற் ம் 
குப்ைபகைள நீக்க ம். ஏராளமான நீைரப் 
பயன்ப த்த ம்.

2) அ க்ைக நீக்க ெவளிப் பகுதிைய அலச ம். 
ஓ ம் நீைரக் ெகாண்  உடல் பகுதியின் 
ெவளிப் றத்தில் உள்ள அ க்கு மற் ம் 
மணல் கள்கைள நீக்க ம். ேசாப்  
பஞ்ைசேயா ைடப்பாைனேயா 
பயன்ப த்தலாம். சாயம் அல்ல  
பிளாஸ் க்கில் கீறல் ஏற்ப த்தக்கூ ய 
கனமான ெபா ட்கைளப் பயன்ப த்த 
ேவண்டாம். பல வாகனங்களில் கப்  
விளக்கு கள் மற் ம் ெலன்ஸ்கள் 
பிளாஸ் க்கில் ஆனைவ என்பைத 
நிைனவில் ெகாள்ள ம்.

3) ெமன்ைமயான ெடர்ெஜண்ட் அல்ல  கார் 
க ம் திரவத்ைத பஞ்சு அல்ல  ெமல் ய 

ணியில் க்கி அைதக் ெகாண்  
ஒட் ெமாத்த ெவளிப் றத்ைத ம் க வ ம். 
பஞ்சு அல்ல  ணிைய அ க்க  ேசாப் 
திரவத்தில் நைனத்ெத க்க ேவண் ம்.

4) அ க்கு ற்றி ம் நீங்கிய பிறகு ஓ ம் நீைர 
விட்  ட்டர்ஜன்ட்ைட அலச ம்.

5) அலசியபின் வாகனத்தின் ெவளிப் பகுதிைய 
ஒ  ஈரமான ணிெகாண்  ைடத் விட்  
அைதக் காயவிட ம்.

6) சாயம் சப்பட்ட பகுதிக க்கு எந்த 
ேசத மில்ைல என்பைத 
உ திெசய் ெகாள்ள ம். ஏதாவ  ேசதம் 
இ ந்தால் பின்வ ம் ெசய் ைறையப் 
பின்பற்றி அைத நீக்க ம்.
1. ேசதமைடந்த  ள்ளிகைள சுத்தப்ப த்தி 

அவற்ைறக் காயவிட ம்.
2. ேசதமைடந்த ள்ளிகளில் ெமல் ய 

பிரஷ்ைஷக் ெகாண்  சாயம க்க ம்.
3. சாயத்ைத ற்றி ம் காயவிட ம்.

ெம கு சுதல்

77PM09002

வாகனத்ைதக் க வியபின் சாயத்ைதப் 
பா காக்க ம் அழகுப த்த ம் ெம கு 
ேதய்க்க ம், ெம கூட் தல் ஆகியவற்ைற 
ேமற்ெகாள்ளலாம்.
• நல்ல தரமான ெம குகள் மற் ம் ெம கூட்  

ெபா ட்கைள மட் ேம பயன்ப த்த ம். 
• ெம குகள் மற் ம் ெம கூட் ப் 

ெபா ட்கைளப் பயன்ப த் ைகயில் 
உற்பத்தியாளர் குறிப்பிட் ள்ள 
எச்சாிக்ைககைளப் பின்பற்ற ம்.

அறிவிப்
வாகனத்ைதக் க ைகயில்:
• பிளாஸ் க் பகுதிகளில் 80° ெசல்சியஸ் 

(176° பாரன்ஹீட்)க்கு ேமற்பட்ட சூடான 
நீைர ஊற் வைதத் தவிர்க்க ம்.

• என்ஜின் உட்ெபா ட்கைள 
ேசதமைடயாமல் காக்க என்ஜின் பகுதியில் 
அ த்த ட்டப்பட்ட நீைரப் பயன்ப த்த 
ேவண்டாம்.

அறிவிப்
வண்ணம் அல்ல  பிளாஸ் க் ேமற்பரப்  
ேசதமாவைதத் தவிர்க்க ேபா மான நீர் 
இல்லாமல் அ க்ைகத் 

ைடத்ெத க்காதீர்கள். ேமற்கூாிய 
ெசய் ைறைய உ தியாகப் பின்பற்ற ம்.

அறிவிப்
கைடயில் விற்கப்ப ம் கார் க ம் 
ெபா ைளப் பயன்ப த் ைகயில் 
உற்பத்தியாளர் குறிப்பிட் ள்ள 
எச்சாிக்ைககைளப் பின்பற்ற ம். 
க ைமயான ெடர்ெஜண் கள் அல்ல  
ேசாப் கைள எப்ேபா ம் பயன்ப த்தாதீர்.

அறிவிப்
தானியங்கி கார் க தைல 
பயன்ப த்தினால் ஸ்பாய்லர் உள்ளிட்ட 
வாகனத்தின் உடல்பகுதிகள் ேசதமைடயாமல் 
இ ப்பைத உ தி ெசய்க. சந்ேதகங்கள் 
இ ந்தால் கார் க ம் நி வனாின் 
அறி ைரைய நாட ம்.

உதாரணம்
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வாகனத்ைத அைடயாளம் கண்  
ெகாள் தல்
ேச ஸ் வாிைச எண்

77PH059

ேச ஸ் மற் ம்/அல்ல  என்ஜின் வாிைச எண் 
வாகனங்கைளப் பதி  ெசய்யப் 
பயன்ப த்தப்ப கின்றன.  வாகனத்ைத 
விற்பவாிடம் சிறப்  ேசைவத் தகவைலக் 
குறிக்க ம் இைவ பயன்ப கின்றன.  மா தி 
சுசூகி கமர்ஷியல் விற்பைனயாளாிடம் 
ஆேலாசிக்க வாய்ப்  கிைடத்தால்,வாகனத்தின் 
இந்த எண்ைணத் ெதாிந் ெகாள்ள 
மறந் விடாதீர்கள்.  அந்த எண்ைணப் ப க்க 
க னமாக இ ந்தால் அைத நீங்கள் அைடயாளத் 
தட் ல் காணலாம். 

என்ஜின் வாிைச எண்

54G082

விளக்கப்படத்தில் உள்ள  ேபால் என்ஜின் எண் 
சி ண்டர் பிளாக்கில்  ஒட்டப்பட் ள்ள .

பாஸ்ட்டஃக் (க வி 
ெபா த்தப்பட் ந்தால்)
மின்மயமாக்கப்பட்ட சுங்கக் கட்டணம் 
வசூ த்தல் அல்ல  இந்திய அரசு 
வைரய த் ள்ள ேவெறதாவ  ேநாக்கத் க்கு 
இ  அவசியம் என்பதால், சாைலப் 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் ெந ஞ்சாைலத் ைற 
அைமச்சரைவ, பாஸ்ட்டஃக்க்ைக (1) 
கட்டாயமாக்கி ள்ள .
பாஸ்ட்டஃக்க்கு ேசதம் ஏற்பட்டாேலா, கப்  
கண்ணா  மாற் வதற்ேகா அ கி ள்ள 
நி வனத்தின் அங்கீகாரம்ெபற்ற மா தி சுஸுகி 
கமர்ஷியல் விற்பைனயாளைர அ க ம்.

66MM01001

உதாரணம்

உதாரணம்

உதாரணம்

(1)
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வாகனத்தின் உள் றத்தில் 
காணப்ப வ ேபால 

64MM01002

குறிப் :
இந்த படம், காண்பித்  விளக்குவதற்காக 
மட் ேம வாகனத்தில் ெபா த்தப்பட்ட 
க வியின் உட் ற அைமப்  ேவ  மாதிாி 
இ க்கலாம்.  

வாகனத்தில் ெவளிப் றத்தில் 
காணப்ப வ ேபால 

64MM01003

குறிப் :
இந்த படம், காண்பித்  விளக்குவதற்காக 
மட் ேம வாகனத்தில் ெபா த்தப்பட்ட 
க வியின் உட் ற அைமப்  ேவ  மாதிாி 
இ க்கலாம். 

குறிப் :
• ேடக்ைக கப் க் கண்ணா யி ந்  நீக்க 

யற்சித்தால், ேடக் நிரந்தரமாக  
ேசதமைடந் வி ம். 

• கப் க் கண்ணா ைய சுத்தப்ப த்தப் 
பயன்ப த்தப ம் ரசாயனத் ைடப்பான்கள்: 
ேடக்கில் பட்டால் அ  ேசதமைடந் வி ம். 

• எந்த கூர்ைமயான ெபா ம் ேடக் மீ  
பட்டால் அ  ேசதமைடந் வி ம்.

சி.என்.ஜி. கிட் எண் அைடயாளம் 
கா தல் (க வி 
ெபா த்தப்பட் ந்தால்)

77PM1002
சி.என்.ஜி. சி ண்டர் அைடயாள எண் மற் ம் 
சி.என்.ஜி. கிட் நி ம் ேததி காட்டப்பட் ள்ள  
ேபால் கார்ேகா பா யில் வல றம் உள்ள .

உதாரணம்

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

உதாரணம்

4xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Easy to Cruise
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ைஹ ெசக் ாிட்  
ெரஜிஸ்ட்ேரஷன் பிேளட் 
(ெஹ.எஸ்.ஆர்.பி.) (க வி 
ெபா த்தப்பட் ந்தால்)
சாைலப் ேபாக்குவரத்  மற் ம் ெந ஞ்சாைலத் 

ைறயின் அறி த்த ன்ப  ஒவ்ெவா  
வண் யி ம் ெஹ.எஸ்.ஆர்.பி. இ க்க 
ேவண் ம்.

ெஹ.எஸ்.ஆர்.பி.யில் உள்ளைவ:
• ன் மற் ம் பின் பகுதி ெஹ.எஸ்.ஆர்.பி., 

இைவ 2 ட் க்க டன் நம்பர் பிேளட் 
அ கில் ெபா த்தப்ப ம். 

• ன்றாவ  ைலசன்ஸ் பிேளட் ன் பகுதி 
வின்ட்ஷீல் ல் ெபா த்தப்ப ம்
ன்றாவ  ைலசன்ஸ் பிேளட்

64MM01005

  (1) ன்றாவ  ைலசன்ஸ் பிேளட்

ன்றாவ  ைலசன்ஸ் பிேளட் – 
வண் க்கு ெவளியி ந்  பார்க்கும் 
ேகாணத்தில் 

64MM01008

(a) ெஹ.எஸ்.ஆர்.பி. அதாாிட்  ெபயைர 
வழங்குதல்

(b) வாகனப் பதி  எண்
(c) னீக் (பிரத்ேயக) ேலசர் எண் – ன் ற 

பிேளட்
(d) னீக் (பிரத்ேயக) ேலசர் எண் – பின் ற 

பிேளட்
(e) தல் பதிவின் ேததி 

(ேதேத-மாமா-ஆஆஆஆ)

குறிப் :
படம் எ த் க்காட் க்காகேவ 
ெகா க்கப்பட் ள்ள . ேலபிள் ெபா த்தப்பட்ட 
வாகனத்தின் உட் ற அைமப்  மா பட்  
இ க்கலாம். 
குறிப் :
• ன்றாவ  ைலசன்ஸ் பிேளட்ைட 

வின்ட்ஸ்க்ாீனி ந்  எ க்க யற்சி 
ெசய்தால் ேலபி க்கு நிரந்தரச் ேசதம் 
ஏற்படலாம்..

• வின்ட்ஸ்க்ாீனில் ேலபிள் ெபா த்தப்பட்ட 
பகுதிையச் சுத்தம்ெசய்ய ரசாயனப் 
ெபா ள்கைளப் பயன்ப த்தினால் அந்த 
இடத்தில் ேசதம் ஏற்படக்கூ ம். 

• ேலபிளின் மீ  கூர்ைமயான ெபா ள் 
எைதேய ம் பயன்ப த்தினால் ேலபிள் 
ேசதமைடயக்கூ ம்..

• ன்றாவ  ைலசன்ஸ் பிேளட்ைட மாற்ற 
ேவண் யி ந்தால் உாிய அதிகாாிையத் 
ெதாடர் ெகாள்ள ம்.

ன்றாவ  ைலசன்ஸ் பிேளட் – 
வாகனத் க்கு ெவளியி ந்  பார்க்கும் 
ேகாணம்

64MM01009

குறிப் :
படம் எ த் க்காட் க்காகேவ 
ெகா க்கப்பட் ள்ள . 

குறிப் :
சாைல மற் ம் ெந ஞ்சாைலப் ேபாக்குவரத் த் 

ைற வகுத் ள்ள ெஹ.எஸ்.ஆர்.பி. 
கட் ப்பாட்  விதிகளின்ப  ன்றாவ  
ைலசன்ஸ் பிேளட் க்கு (பின் றம்) நிறம் 

சப்பட் ள்ள .

(1)உதாரணம்

RXXXXXXXXF R XXXXXXXX::

(a)

(b)

(c) (d)R

( )

)) ( )
(e) - -

உதாரணம்

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

NoticeNotice
உதாரணம்
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குறிப் கள்
குறிப் :
குறிப் கள் ன் அறிவிப்பின்றி மாற்றப் 
படக்கூ யைவ.

ெபட்ேரால் : ெபட்ேரால்  எஞ்ஜின்  மாடல்
ைப ‐ பி யல் : ைப-பி யல் ( ெபட்ேரால்  + 
சி . என். ஜி .) இஞ்ஜின்  மாடல்
டீசல்: டீசல் என்ஜின் மாடல் 

ெபா ள்: அள கள் அலகு: மில் மீட்டர்
ஒட் ெமாத்த நீளம் 3800
ஒட் ெமாத்த அகலம் 1562
ஒட் ெமாத்த உயரம் 1883
சக்கரத்தின் அ ப்பாகம் 2110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ராக் ன் றம் 1345
பின் றம் 1330

ெபா ள்: நிைற  (எைட) அலகு: கிேலா

ெமாத்த நிைற (எைட)
ெபட்ேரால் 860
ைப ‐ பி யல் 975
டீசல் 860

வாகனத்தின் ெமாத்த நிைற (எைட) தரமதிப்பீ 1600
அ மதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச ஆக் ல் 
எைட

ன் றம் 900
பின் றம் 1020
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ெபா ள்: என்ஜி ன் டீசல் ெபட்ேரால் மற் ம் ைப ‐பி யல்
வைக E08A (DOHC) G12B (DOHC)
சி ண்டர்களின் எண்ணிக்ைக 2 4
ேபார் 77.0 மிமீ 71 மிமீ
ஸ் ேராக்  85.1 மிமீ 75 மிமீ
பிஸ்டன்  மாற் தல் 793 ெசமீ 3 1196 ெசமீ 3

அ த்தத்தின் விகிதம் 15.1 ± 0.4 : 1 9.9 : 1

ெபா ள்: மின்ெபா ள்
ஸ்பார்க் பிளக்கு ெபட்ேரால் BOSCH‐FR6DC

ைப ‐ பி யல்
ேபட்டாி 12V 38B20R
ஃபி ஸ்கள்  “ ஆய்  மற் ம் பராமாிப் ” பகுதிையக் காண்க.

ெபா ள்: விளக்குகள் வாட் (WATTAGE) பல்ப் எண்.
ன் விளக்கு 12ேவால்ட் 60/55வாட்ஸ் H4

ெபா ஷன் ைலட் கள் 12ேவால்ட் 5வாட்ஸ் W5W
டர்ன் சிக்னல் ைலட் ன் றம் 12ேவால்ட் 21வாட்ஸ் PY21W

பின் றம் 12ேவால்ட் 21வாட்ஸ் P21W
பிேரக்/ெடயில் ைலட் 12ேவால்ட் 21/5வாட்ஸ் P21/5W
ாிவர் ல் ெசல்வைதக் குறிக்கும் விளக்கு 12ேவால்ட் 21வாட்ஸ் P21W
ைலஸன்ஸ் பிேளட் ைலட் 12ேவால்ட் 5வாட்ஸ் W5W
உட் ற விளக்கு 12ேவால்ட் 5வாட்ஸ் C5W
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* எைட, ேவகம் ஆகியவற் க்கான குறிப்பிடப்பட்ட விகிதத்தின்ப  உங்களால் டயைரத் தயாாிக்க யவில்ைல என்றால் கூ தலான எைட, ேவக 
விகிதத்தில் தயாாிக்க ம்.

# இவ்வள  ஃபி வைல நிரப்ப ம் என்  பாிந் ைரக்கப்பட்ட அளைவவிட ஃபி வல் ேடங்க்கில் சற்  அதிகமாகேவ உள்ள . இந்த
கூ தல் இடமான  பா காப்  மற் ம் அறிவியல் காரணங்க க்காக வழங்கப்ப கிற

ெபா ள்: சக்கரங்கள் மற் ம் டயர்கள்
டயர் அள , ன், பின் றம் மற் ம் உதிாி 155R13 LT 8PR 90/89Q*
ாிம் அள 13X4J
டயாின் காற்ற த்தம் டயாில் எவ்வள  காற்  அ க்க ேவண் ம் என்பைத ஓட் நாின் அ கில் உள்ள டயர் 

தகவல் ேலபிளில் காண்க.

ெபா ள்: பாிந் ைரக்கப்ப ம் பி யல் / ப்ாிேகண் கள் மற் ம் திறன்கள் (ேதாராயமாக).

பி யல்

ெபட்ேரால்

“ பி யல்  பாிந் ைர ” பிாிைவப் பார்க்க ம்.

30 ட்டர் #

ைப ‐ பி யல்
ெபட்ேரால் 5 ட்டர் #

சி . என். ஜி 35  ட்டர்  x 2 ேடங்குகள் #

டீசல் 30 ட்டர் #

என்ஜின் ஆயில்

ெபட்ேரால் பிாி  வைககள்: SG+, SH, SJ, SL, SM அல்ல  SN 
பாகுத்தன்ைம : SAE 5W‐30

5.2 L ( ஆயில் ஃபில்டரால்  
மாற்றியைமக்க ம் )ைப ‐ பி யல்

டீசல் சிந்ெத க் ஆயில், தரம்: ACEA A5/B5
பிசுபிசுப் த்தன்ைம SAE 5W-30

3.4 ட்டர் (எண்ெணய் 
வ கட் யின் லம் ேபாட 
ேவண் ம்)

என்ஜின் கூலண்ட் “ ஆய்  மற் ம் பராமாிப் ” பகுதிையக் காண்க. 3.5 ட்டர் (ாிெசர்ேவா ேசர்த் )
மா வல் 

ரான்ஸ்மிஷன்  
ஆயில் 

ெபட்ேரால்
“ எம்.ஜி.ஜி.ஓ 75W-80”

1.4 ட்டர்

டீசல் 1.3 ட்டர்

பின் ற ஃபரஷியல் ஆயில் “ ேடாட்டல்பினலஃப் ட்ரான்ஸ்லஃப் எல்.எல்  85W-140” 1.6 ட்டர்

ப்ேரக் திரவம் நம்பிக்ைகயான மா தி பிேரக் திரவம் அல்ல  டாட்  3 
“ ஆய்  மற் ம் பராமாிப் ” 
பகுதியில் உள்ள குறிப்பின்ப  
எண்ெணய் அளைவப் 
பராமாிக்க ம்.
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பா  கட்டைமப்பிற்கான குறிப் கள் (ேச ஸ் ேவ பா க்காக)

77PH0-74E

பா  கட்டைமப்பிற்கான குறிப் கள் 
(ேச ஸ் ேவ பா க்காக)
(ெபட்ேரால் எஞ்ஜின் மாட க்காக)
பின்வ ம் பாிந் ைரகள், எல்ைல நிபந்தைனகள் உ திெசய்யப்பட்ட பின்னேர ேகப்-ேச ஸ்
வண் யின் பா  கட் மானம் ெசய்யப்படேவண் ம் :

(அ) அள கள் : உற்பத்தியாளர் த ம் ேகப்-ேச ஸ் வாகனம் மீ  அைமயவி க்கும் ேலாட் பா /
ெசயல்பா  கீழ்க்குறிப்பிட் ள்ள அள களில் குைறந்தபட்ச/அதிகபட்ச அள டன் அைமய
ேவண் ம். 

77PM12003

உதாரணம்

75
3 

m
m

14
90

 m
m

2230 mm

3800 mm

22
30

 m
m

15
62

 m
m

 

15
62

 m
m

740 mm (gpujhd js cauk;)
,izf;fg;gl;l g;nuhtprpd;];

mjpfgl;r cauk;

Fiwe;jgl;r cauk;

(ஆ) எைட மற் ம் அதன் பகிர் : 
கட் க்கப்பட்ட வண் யின் அதிகபட்ச 
ெகர்ப் எைட 1140 கிேலா மற் ம் 860 
கிேலா எைட இ க்கும்ப  ேலாட்/பா  
ெசயல்பா  அைமக்கப்பட ேவண் ம். 

ன் ற அச்சுக்கும் பின் ற அச்சுக்கும் 
உள்ள ெகர்ப் எைட 1:46 என்ற அள க்கு 
மிகாமல் இ க்க ேவண் ம்.
பா  கட் மானம் ெசய்பவர் வண்  எைட, 
ேபேலாைடக் காட் ம் ப்ேளட்ைட 
சி.எம்.வி.ஆர் விதி 122-ல் 
குறிப்பிட் ள்ளப  அைமத்  வி வார்.

(இ) பா  ெவளிப்பகுதிகள்: வண் யின் 
ெவளீப் றப் பரப்பில் கூர் ைன (அ) 
நீட் க் ெகாண் க்கும் ைனகள் 
இல்லாதப  ேலாட்/பா  ெசயல்பா  
அைமக்கப்ப ம்; இப்ப  இ ந்தால் 
விபத்  ேநாிட்டால் அைத 
உராய்பவர்க க்கும் ேமா பவர்க க்கும் 
தீவிர காயங்கள் ஏற்படலாம். க்கப்பட்ட 
வண்  இயக்கத்தில் இ ந்தா ம் 
இல்லாமல் இ ந்தா ம் இப்ப தான் 
அைமக்க ேவண் ம். ெவளிப் ற 

ைனகள்/நீட் க் ெகாண் க்கும் 
பாகங்களில் குைறந்தபட்சம் 2.5 மிமீ ஆரம் 
இ க்குமா  பாிந் ைரக்கப்ப கிற . 
சி.எம்.வி.ஆர் விதி 124(1)-11-ல் 
குறிப்பிட் ள்ள அள ப்ப  பா  
அைமக்கப்பட ேவண் ம்.
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பா  கட்டைமப்பிற்கான குறிப் கள் (ேச ஸ் ேவ பா க்காக)

77PH0-74E

(ஈ) ைலட் ங், சிக்ன ங் க விகள்: ேகப்-ேச ஸ் உடன் கப்  விளக்கு அெசம்பிளி ேகப் மற் ம்
பின் ற இைண விளக்குகள், தற்கா க ேபனல், பதி  ப்ேளட் விளக்ேகா  வ ம். கப்  விளக்கு
அெசம்பிளி அப்ப ேய இ க்க ேவண் ம். பின் ற காம்பிேனஷன் ேலம்ப்குகள்,
ெரஜிஸ்ட்ேரஷன் பிேளட் விளக்குகள் மற் ம் பார்க்கிங் ெசன்சார்கள் (இைவ வாகனத் டன்
கிளவ் பாக்ஸ் இ க்கும்) கீேழ குறிப்பிடப்பட் ள்ள பாிந் ைரக்கப்பட்ட விளக்கப்படம் ஏற்ப
ேலா  ஃபா  / அப்ளிேகஷன் மீ   ெபா த்தப்படலாம்.

77PM12004

(உ) ாிஃப்ளக் வ் ேடப்: 20 மிமீ-க்கு மிகாமல் உள்ள அகலமான சிவப்  ாிஃப்ெளக் வ் ேடப் ஒன்ைற
பா -பில்டர் வாகனத்தின் பின் றம் ஒட்ட ேவண் ம்; இ  சி.எம்.வி.ஆர் விதி 104-ன்ப
அைமந்தி க்க ேவண் ம்.

(ஊ) ப வம் 22A பகுதி II: சி.எம்.வி.ஆர் விதி 47-ன்ப  ப வம் 22A பகுதி IIஐ தர ேவண் ம்.

(எ) பா  ஃேபப்ாிேகஷன் ெசய் ம்ேபா  மின்சார ஒயாிங், மின்க விகள், ப்ேரக் கெனக்ஷன், ப்ேரக்
ைபப்பிங், பி யல் கெனக்ஷன், ைகேபாக்கி அைமப் , ேசசிஸ் க விகள் ஆகியவற்ைற பா -
பில்டர் ெதாடக்கூடா .

ெபா ப்பாகாைம: வண் யின் ெசாந்தக்காரர்/பா பில்டர் சி.எம்.வி.ஆர் விதி ைறகள் & மாநில 
ேமாட்டார் வாகன விதிகளின்ப  சூபர் ேகாி ேச ஸ் ேவாியண் ன் பா  ேபஃப்ாிேகஷைன ெசய்ய 
ேவண் ம்.

உதாரணம்

761.9 mm

670 mm

335 mm

100.2 mm

61
2 

m
m

58
3.

3 
m

m
22

.0
0.

3

+

-
260 mm

22
.0

0.
3

+

-

R2.5 0.3+

10.5 0.3+-

12.0 0.3+-

23.0 0.3+-
R2.5 0.3+

10.5 0.3+-

12.0 0.3+-

23.0 0.3+-Ø Ø

 0.9° 3°+-
gpd;Gw nu/g;nsf;]; 

nu/g;nyf;lhu;

fndf;lu; gf;fk;

nrd;rhu; Nfhzk;: 
Nkw;Gwk;

fndf;lu; gf;fk;

gpd;Gw jpir ,z;bNfl;lu;

nlapy; (,WjpKid)/ epWj;J tpsf;F

jpirkhw;wp tpsf;F

iynrd;]; gpNsl; tpsf;F

உற்பத்தியாளர் பாிந் ைரப்ப  இல்லாம ம் 
விதிகளின்ப  இல்லாம ம் அைமந் ள்ள 
ேபஃப்ாிேகஷன்/ெசயல்பா  ெதாடர்பாக எ ம் 
சட்டப் பிரச்சிைனக க்கு வாகன 
உற்பத்தியாளர் எவ்விதத்தி ம் ெபா ப்ேபற்க 
மாட்டார்.

நிதானம்
உங்கள  சூப்பர்-ேகாி வண் ைய ெடக்/
பா  ஃேபப்ாிேகஷன் ேவைல யாமல் 
ைவத்தி க்காதீர்கள்.
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பா  கட்டைமப்பிற்கான குறிப் கள் (ேச ஸ் ேவ பா க்காக)

77PH0-74E

(டீசல் எஞ்ஜின் மாட க்காக)
பின்வ ம் பாிந் ைரகள், எல்ைல நிபந்தைனகள் உ திெசய்யப்பட்ட பின்னேர ேகப்-ேச ஸ்
வண் யின் பா  கட் மானம் ெசய்யப்படேவண் ம் :

(அ) அள கள் : உற்பத்தியாளர் த ம் ேகப்-ேச ஸ் வாகனம் மீ  அைமயவி க்கும் ேலாட் பா /
ெசயல்பா  கீழ்க்குறிப்பிட் ள்ள அள களில் குைறந்தபட்ச/அதிகபட்ச அள டன் அைமய
ேவண் ம். 

77PM12001

உதாரணம்

740 mm (gpujhd js cauk;)

75
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m

13
76
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m

2230 mm

3800 mm
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16
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m
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m

 

15
62
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m

,izf;fg;gl;l g;nuhtprpd;];

mjpfgl;r cauk;

Fiwe;jgl;r cauk;

(ஆ) எைட மற் ம் அதன் பகிர் : 
கட் க்கப்பட்ட வண் யின் அதிகபட்ச 
ெகர்ப் எைட 930 கிேலா மற் ம் 860 கிேலா 
எைட இ க்கும்ப  ேலாட்/பா  
ெசயல்பா  அைமக்கப்பட ேவண் ம். 

ன் ற அச்சுக்கும் பின் ற அச்சுக்கும் 
உள்ள ெகர்ப் எைட 1.389 என்ற அள க்கு 
மிகாமல் இ க்க ேவண் ம்.
பா  கட் மானம் ெசய்பவர் வண்  எைட, 
ேபேலாைடக் காட் ம் ப்ேளட்ைட 
சி.எம்.வி.ஆர் விதி 122-ல் 
குறிப்பிட் ள்ளப  அைமத்  வி வார்.

(இ) பா  ெவளிப்பகுதிகள்: வண் யின் 
ெவளீப் றப் பரப்பில் கூர் ைன (அ) 
நீட் க் ெகாண் க்கும் ைனகள் 
இல்லாதப  ேலாட்/பா  ெசயல்பா  
அைமக்கப்ப ம்; இப்ப  இ ந்தால் 
விபத்  ேநாிட்டால் அைத 
உராய்பவர்க க்கும் ேமா பவர்க க்கும் 
தீவிர காயங்கள் ஏற்படலாம். க்கப்பட்ட 
வண்  இயக்கத்தில் இ ந்தா ம் 
இல்லாமல் இ ந்தா ம் இப்ப தான் 
அைமக்க ேவண் ம். ெவளிப் ற 

ைனகள்/நீட் க் ெகாண் க்கும் 
பாகங்களில் குைறந்தபட்சம் 2.5 மிமீ ஆரம் 
இ க்குமா  பாிந் ைரக்கப்ப கிற . 
சி.எம்.வி.ஆர் விதி 124(1)-11-ல் 
குறிப்பிட் ள்ள அள ப்ப  பா  
அைமக்கப்பட ேவண் ம்.
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பா  கட்டைமப்பிற்கான குறிப் கள் (ேச ஸ் ேவ பா க்காக)

77PH0-74E

(ஈ) ைலட் ங், சிக்ன ங் க விகள்: ேகப்-ேச ஸ் உடன் கப்  விளக்கு அெசம்பிளி ேகப் மற் ம்
பின் ற இைண விளக்குகள், தற்கா க ேபனல், பதி  ப்ேளட் விளக்ேகா  வ ம். கப்  விளக்கு
அெசம்பிளி அப்ப ேய இ க்க ேவண் ம். பின் ற இைண விளக்குகள், பதி  ப்ேளட் விளக்குகள்
ேலாகல் பா /ெசயல்பாட் டன்கீேழ பாிந் ைரக்கப்பட்ட ெபாசிஷனில் (உயரம், அகலத் டன்)
அைமயேவண் ம். 

77PM12002

(உ) ாிஃப்ளக் வ் ேடப்: 20 மிமீ-க்கு மிகாமல் உள்ள அகலமான சிவப்  ாிஃப்ெளக் வ் ேடப் ஒன்ைற
பா -பில்டர் வாகனத்தின் பின் றம் ஒட்ட ேவண் ம்; இ  சி.எம்.வி.ஆர் விதி 104-ன்ப
அைமந்தி க்க ேவண் ம்.

உதாரணம்

760 mm

260 mm

98 mm

61
2 

m
m

gpd;Gw up/g;nsf;]; 
gpujpgypg;ghd;

jpUg;g tpsf;F

cupkj; jl;L tpsf;F

nlapy;;/epWj;jk; tpsf;F

gpd;Gw jpir fhl;b

(ஊ) ப வம் 22A பகுதி II: சி.எம்.வி.ஆர் விதி 47-
ன்ப  ப வம் 22A பகுதி IIஐ தர ேவண் ம்.

(எ) பா  ஃேபப்ாிேகஷன் ெசய் ம்ேபா
மின்சார ஒயாிங், மின்க விகள், ப்ேரக்
கெனக்ஷன், ப்ேரக் ைபப்பிங், பி யல்
கெனக்ஷன், ைகேபாக்கி அைமப் ,
ேசசிஸ் க விகள் ஆகியவற்ைற பா -
பில்டர் ெதாடக்கூடா .

ெபா ப்பாகாைம: வண் யின் ெசாந்தக்காரர்/
பா பில்டர் சி.எம்.வி.ஆர் விதி ைறகள் & 
மாநில ேமாட்டார் வாகன விதிகளின்ப  சூபர் 
ேகாி ேச ஸ் ேவாியண் ன் பா  
ேபஃப்ாிேகஷைன ெசய்ய ேவண் ம்.
உற்பத்தியாளர் பாிந் ைரப்ப  இல்லாம ம்
விதிகளின்ப  இல்லாம ம் அைமந் ள்ள
ேபஃப்ாிேகஷன்/ெசயல்பா  ெதாடர்பாக எ ம்
சட்டப் பிரச்சிைனக க்கு வாகன
உற்பத்தியாளர் எவ்விதத்தி ம் ெபா ப்ேபற்க
மாட்டார்.

நிதானம்
உங்கள  சூப்பர்-ேகாி வண் ைய ெடக்/பா  
ஃேபப்ாிேகஷன் ேவைல யாமல் 
ைவத்தி க்காதீர்கள்.
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