اﺻﻮل ﻧﮕﻬﺪاری از ﺧﻮدرو؛ ﭘﻨﺞ اﯾﺮاد ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶
ﺧﻮدرو ﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
وﺟﻮد اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﻗﻄﻌﺎت ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﺤﺮک زﯾﺎد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎی وارده ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل زﻣﺎن اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮاﺑﯽ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ
ﺧﻮد ﻫﺮ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ را ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻼﯾﻢ ﺳﺮﯾﻌﺎ
ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

اﮐﺜﺮ ﺧﺮاﺑﯽ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮوز ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ از آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ دارد ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ از
درﻣﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ در ﻣﻄﻠﺐ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ ﮐﻪ در
ﺻﻮرت ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺮاﺑﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
دود ﺳﻨﮕﯿﻦ
وﻗﺘﯽ از دﻫﺎﻧﻪ اﮔﺰوز دود زﯾﺎدی ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺣﺘﻤﺎ اﯾﺮادی در ﻣﻮﺗﻮر وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ دود ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ،ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ،آﺑﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺧﺎص
اﺳﺖ.

دود ﺳﻔﯿﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر آب را ﺑﻪ درون اﮔﺰوز ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﺧﻮدروﻫﺎی
ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﺮاد در واﺷﺮ ﺳﺮ ﺳﯿﻠﻨﺪر و در ﺧﻮدروﻫﺎی دﯾﺰﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﺮاد در زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی
ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ دود ﺳﻔﯿﺪ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺮ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

دود آﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو روﻏﻦ ﺳﻮزی دارد .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﻘﺺ در رﯾﻨﮓ
ﭘﯿﺴﺘﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﺮدد .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن اﯾﻦ اﯾﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎز ﺷﺪن
ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻮی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ

ﻣﺸﺎﻣﺘﺎن رﺳﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ از اﮔﺰوز را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

دود ﺳﯿﺎه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯿﺰان ﺳﻮﺧﺖ و ﻫﻮا اﺳﺖ .در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻣﺠﺪد ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﯾﺮاد را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی دﯾﺰﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

دود ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﮑﻞ در ﺳﺮ ﺳﯿﻠﻨﺪر و ﻧﺸﺖ روﻏﻦ ﯾﺎ
آب ﺑﻪ درون ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ درﯾﭽﻪ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮐﺎرﺗﺮ ) .(PCVرﻓﻊ اﯾﻦ اﯾﺮاد ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی روی دوش ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮدرو ﺑﮕﺬارد.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﺧﺮوج دود از اﮔﺰوز ﺧﻮدروی ﺧﻮد ﺗﺮدﯾﺪ دارﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد

اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻬﮕﺎه ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯿﺰان دود ﺧﺮوﺟﯽ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ دﻗﺖ در
آﯾﻨﻪ ﻫﺎ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
ﻧﺸﺖ ﻣﺎﯾﻌﺎت
ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآوردن ﻫﺮ ﺧﻮدروﯾﯽ ،اﻧﻮاع ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ

ﺟﻬﺖ ﺷﺎﯾﺪ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺮﺧﯽ اﺗﺼﺎﻻت ﯾﺎ ﻣﺠﺎری ﻧﺸﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺮای ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﻮد را ﭘﺎرک ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﺘﺮل

ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﺛﺮی از ﻟﮑﻪ ﻫﺎی روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﯾﺎ
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ ﻣﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ آب رادﯾﺎﺗﻮر ،ﻣﯿﺰان ﺳﻮﺧﺖ ،روﻏﻦ ﺗﺮﻣﺰ و روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ راﻧﻨﺪه ای ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر آﻧﻬﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ
وﺟﻮد اﯾﺮادی در ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻮﺗﻮر ﯾﺎ ﺧﻮدرو اﺳﺖ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ روی رﯾﻨﮓ ﯾﺎ ﻻﺳﺘﯿﮏ روﻏﻦ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی دﯾﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﻧﺸﺘﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭘﺪال ﺗﺮﻣﺰ ﻧﺮم ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺳﻄﺢ روﻏﻦ ﺗﺮﻣﺰ را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرت ﻣﺤﺮز ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﻮد را در ﺟﺮﯾﺎن

ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﯾﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﺪک ﮐﺶ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدرو
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﮔﺎه ﻧﺸﺖ روﻏﻦ ﺑﺮ روی ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو ﺑﻪ وﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﻧﺸﺘﯽ ﻫﺎ –
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻧﺸﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه – ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻮﺗﻮر و در دﻣﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﻬﮕﺎه ﭘﺲ از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻗﺒﻞ از ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺧﻮدرو اﻃﺮاف
ﻣﻮﺗﻮر را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﺸﺘﯽ روﻏﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﻓﺮﻣﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮارد ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
دﻗﺖ در ﻣﺤﻔﻈﻪ و ﭘﻤﭗ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آن ﭘﯽ ﺑﺮد.

اﮔﺮ ﻧﺸﺘﯽ از ﻣﺠﺎری ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﺳﺮﯾﻌﺎ ﯾﮏ ﻇﺮف را در زﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ
ﺗﺎ از ﺟﺎری ﺷﺪن آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﻮده و از روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺧﻮدرو ﯾﺎ ﻫﺮ ﺷﯽ دﯾﮕﺮ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﺪ.
ﺻﺪاﻫﺎ و ﻟﺮزش ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﺮﺧﯽ از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎ ﺻﺪاﻫﺎ ،ﻟﺮزش ﻫﺎ ،ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن

ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﮔﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺗﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از روی دﺳﺖ اﻧﺪازﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺻﺪای ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﻮش ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؛ اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮ روی دﺳﺖ اﻧﺪازﻫﺎی

ﺑﺰرگ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﺮﻫﺎ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﻧﺪ.

ﻟﺮزش ﻫﺎ و ﺻﺪاﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮔﺎه ﭘﯿﭽﯿﺪه ای دارﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮐﺜﺮا ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪون

ﻧﮕﺮاﻧﯽ زﯾﺎد ﺑﺎ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه رﻓﺖ .اﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺻﺪای ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﺑﻠﻨﺪی روﺑﺮو
ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻣﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﯾﺪک ﮐﺶ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﺣﻤﻞ

ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺮﺧﺶ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺻﺪاﯾﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺘﺎن رﺳﯿﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ در
اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎک ﯾﺎ ﺻﺪای ﮐﻮﺑﯿﺪن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺻﺪا روﺑﺮو ﺷﺪﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺳﻄﺢ روﻏﻦ را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ ﻣﯿﺰان آن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﮔﺮان ﺗﺮ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺻﺪای ﺿﺮﺑﺎت ﺧﻔﯿﻒ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﯾﭙﯿﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺻﻮرت ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی از ﻣﻮﺗﻮر ﺣﺘﻤﺎ
ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺸﮑﻼت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاول
اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻧﺪرت دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ
ﺧﻮدرو ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود و ﯾﺎ ﺗﻮان ﻣﻮﺗﻮر اﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺠﺪد ﻣﻮﺗﻮر اﺣﺘﻤﺎﻻ
راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را
ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺗﻮر اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﺘﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫﺎی ﻓﺸﺎر و دﻣﺎی
روﻏﻦ ﻧﯿﺰ اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ.

در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺘﺎر اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﻮد را ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻗﺖ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﮐﻪ
ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ دﻟﯿﻠﯽ دارد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﮔﺮﻣﺎی
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎدی ﺧﻮدﺑﺨﻮر ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
اﯾﺮادات ﺑﺮﻗﯽ
ﺷﺎﯾﺪ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم درﺟﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﺷﺐ ،ﻧﻮر ﭼﺮاغ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﻮﺳﺎن
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺘﺎب ﮔﯿﺮی ﮐﻢ و زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﮐﻨﺎر دﮐﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻬﮕﺎه ﮐﺎر

ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﯾﺎی ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮق ﺧﻮدرو ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﻌﺒﻪ ﻓﯿﻮز اوﻟﯿﻦ ﻗﺴﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ در اﯾﻦ

ﺑﺨﺶ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﮐﺎردان ﺳﭙﺮده و از ﯾﮏ ﺑﺮق ﮐﺎر ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؛
زﯾﺮا در ﺻﻮرت اﺷﺘﺒﺎه اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﻮدرو دﭼﺎر ﺣﺮﯾﻖ ﺷﻮد.
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﻋﺎدت دارﯾﻢ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻣﻮﺗﻮر ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ ﺧﻮدرو را ﻧﯿﺰ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮔﻬﮕﺎه ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،دﻧﺒﺎل ﺻﺪاﻫﺎ و ﻟﺮزش ﻫﺎی
ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﺑﮕﺮدﯾﻢ .اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻮرد ﻋﺠﯿﺒﯽ روﺑﺮو ﺷﺪﯾﻢ ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺮد ﯾﺎ ﮔﺮم ﺑﻮدن ﻣﻮﺗﻮر ،ﺳﻤﺘﯽ از
ﺧﻮدرو ﮐﻪ اﯾﺮاد ﺑﺮوز ﮐﺮده و ﺟﺰﺎت ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﺑﺎ
ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
ﻫﺮ ﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻋﯿﻮب ﺧﻮدروی ﺧﻮد ﺻﺮف ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻢ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺻﺮﻓﻪ
ﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﻫﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎن ﺧﻮد ﯾﺎ ﻋﺰﯾﺰاﻧﻤﺎن را ﻧﺠﺎت
دﻫﯿﻢ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

