 ۱۴اﺷﺘﺒﺎه راﯾﺞ در راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﺧﻮدرو
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﺳﺮوش ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۵ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۵
اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از ﺧﻮدرو و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺧﺴﺎراﺗﯽ را در ﭘﯽ دارد ،ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻋﺎدت ﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺎ در راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﮔﺬر زﻣﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮدرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 -1ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﭘﺪال ﺗﺮﻣﺰ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از دﺳﺖ اﻧﺪازﻫﺎ
اﻳﻦ ﮐﺎر ﻓﺸﺎر زﻳﺎدي را ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻨﺮ ﺑﻨﺪي  ،اﮐﺴﻞ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ وارد ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﺮ ﯾﺎ دﺳﺖ اﻧﺪاز ،ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو را ﺗﺎ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﮐﺎﻫﺶ داده و
اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﻮدرو ﺑﻪ آراﻣﯽ از روی ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ.

 -2ﺑﺎﻻ ﮐﺸﻴﺪن ﺗﺮﻣﺰ دﺳﺘﻲ ﺑﺪون ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﻠﻴﺪ آن
اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺑﯽ ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻫﺎی ﺗﺮﻣﺰ دﺳﺘﻲ و وارد آﻣﺪن ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ ﺳﻴﻢ ﺗﺮﻣﺰ دﺳﺘﻲ
ﻣﯽ ﺷﻮد.

 -3ﺗﮑﻪ دادن ﭘﺎ روی ﮐﻼچ
ﺑﺴﻴﺎر دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ دﻧﺪه ﭘﻨﺞ در اﺗﻮﺑﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺎی ﺧﻮد را روی
ﮐﻼچ ﺗﮑﻴﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺸﺎر آﻣﺪن ﺑﻪ ﮔﻴﺮﺑﮑﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 – 4ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺻﺤﯿﺢ روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر و ﻓﯿﻠﺘﺮ روﻏﻦ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو ﻓﯿﻠﺘﺮ روﻏﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ی ﺟﺪا

ﺳﺎزی ﻣﻄﻠﻮب ذرات و ﺟﺬب ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎ وارد ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺧﺮاش دادن ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮ روﻏﻦ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻌﻮﯾﺾ روﻏﻦ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻣﯿﺎن ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ در ﺑﺎزار ،از روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺘﯽ ﺧﻮد روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر را از ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺨﺶ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.

ﺿﻤﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه در دﻓﺘﺮ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﻮدرو از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای
ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ.

 -۵ﭘﺎﻦ آوردن ﺷﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮﻟﺮ در اﺗﻮﺑﺎن
ﭼﻨﺪي ﭘﻴﺶ ﻳﮏ آزﻣﺎﻳﺶ در ﻣﺠﻠﻪ  auto crossاﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﺸﺎن داد اﮔﺮ ﮐﻮﻟﺮ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ
در اﺗﻮﺑﺎن روی ﻓﻦ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ و ﭘﺎﯾﺪاری وﺿﻌﯿﺖ آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺧﻮدرو ﻣﺼﺮف

ﺳﻮﺧﺖ آن از ﺧﻮدروﻳﯽ ﮐﻪ ﺷﻴﺸﻪ راﻧﻨﺪه ﺑﺎز اﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 -۶درﺟﺎ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ
در ﺟﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺧﻮدرو ﺣﺘﻲ ﺑﺮای ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺟﺪي ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺎﺷﻴﻦ
وارد ﮐﻨﺪ  .ﺑﺮای ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺧﻮدرو ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺎ دﻧﺪه  1ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر
را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ آﻣﭙﺮ آب ﺑﻪ درﺟﻪ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﺘﻌﺎدل ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ.

 -7رﻳﺨﺘﻦ آب ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ داﺧﻞ رادﻳﺎﺗﻮر و ﻣﺨﺰن ﺷﻴﺸﻪ ﺷﻮر
اﻣﻼح ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﭻ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ و آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ رادﻳﺎﺗﻮر و ﻟﻮازم ﺷﻴﺸﻪ
ﺷﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن از ﻣﺨﻠﻮط ﺿﺪ ﯾﺦ و آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻬﯿﻪ آب ﻣﻘﻄﺮ از داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎﺗﺮی ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آب ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی ﻧﯿﺰ آب ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺷﺪه و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺎﻣﻞ آب رادﯾﺎﺗﻮر اﻗﺪام
ﮐﻨﯿﺪ.

 -8ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﺮدن ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﺧﻮدرو
ﺑﺎ ﻗﺮار دادن وﺳﺎﯾﻞ اﺿﺎﻓﻪ در ﺧﻮدرو و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن وزن آن ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮی
اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﮐﻪ ﻧﺼﺐ ﺑﺎرﺑﻨﺪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ ﺑﺪون وﺟﻮد ﺑﺎر ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 -9ﺧﻼص ﻧﮑﺮدن دﻧﺪه ﭘﺸﺖ ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ و ﺗﺮاﻓﻴﮏ
اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ وارد آﻣﺪن ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ روی دوﺷﺎﺧﻪ ﮐﻼچ وﮔﻴﺮﺑﮑﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای
ﺧﻮدروﻫﺎی دﺳﺘﯽ و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺗﻮﻗﻒ ﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ از وﺿﻌﯿﺖ دﻧﺪه ﺧﻼص

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

 -10اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﺑﺎﻻ در ﻣﻪ
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻪ آﻟﻮد اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﺑﺎﻻ دﻳﺪ را ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ،در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻮر ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻦ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد و درﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﻪ ﺷﮑﻦ ﺣﺘﻤﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ  .در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻪ آﻟﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ
 100ﻣﺘﺮ ﺟﻠﻮﺗﺮ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ .

 -11ﻋﺪم ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ روﻏﻦ ﮔﻴﺮﺑﮑﺲ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ واﺳﮑﺎزﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻏﻦ دارای ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرﮐﺮد و ﺳﻼﻣﺖ ﮔﻴﺮ ﺑﮑﺲ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.

 -12روﺷﻦ ﺷﺪن ﭼﺮاغ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻮﺧﺖ
ﺑﺴﯿﺎری از راﻧﻨﺪﮔﺎن در زﻣﺎن روﺷﻦ ﺑﻮدن ﭼﺮاغ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻳﻦ ﮐﺎر در
ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد زﻳﺮا رﺳﻮﺑﺎت و ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در ﺑﺎک
وارد ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﮐﺎر ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﻳﻦ  ،ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ اﻧﮋﮐﺘﻮر ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﻮاره در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎک رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﻮﺧﺖ ﮔﯿﺮی ﻣﺠﺪد اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.

 – 13ﮔﺎز دادن ﻗﺒﻞ از ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺧﻮدرو
اﻳﻦ ﮐﺎر ﻗﺒﻼ در ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮاﺗﻮري ﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮ روﺷﻦ ﺷﺪن ﺧﻮدرو اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ وﻟﯽ در
ﺧﻮدروﻫﺎی اﻧﮋﮐﺘﻮری ﻣﻀﺮ اﺳﺖ زﻳﺮا زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺎز ﻣﯽ دﻫﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﻮﺋﻴﭻ را ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻳﺪ
ﻣﻘﺪاری ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻧﺴﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺑﯽ ﺳﻮزن اﻧﮋﮐﺘﻮر و ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮدرو
در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺎرت زدن ﻣﯽ ﺷﻮد.

 -14اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در ﺧﻮدروﻫﺎی دارای ﻣﺒﺪل ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﮑﯽ
ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺪون ﺳﺮب اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻘﺪار
زﻳﺎدی ﺳﺮب دارد ﮐﻪ ﺳﺮب ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺒﺪل ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﮑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺳﻮﭘﺮ
ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل دارد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺳﻮﭘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
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