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شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو 280

بازدید سطح روغن موتور
برای بازدید سطح روغن موتور، در حالی که موتور خاموش است و دمای موتور در حالت استاندارد قرار دارد، 

کنید.  به ترتیب زیر اقدام 

کنید. کردن موتور صبر  کنید و تا 5 دقیقه پس از خاموش  1. خودرو را در سطح صاف و هموار متوقف 

بیرون  را  روغن  گیج  و  کنید  باز  را  موتور  درب   .2

کنید. ک  کشیده و با دستمال تمیز آن را پا

زیرگیجروغنیکپارچهبگیریدتاازچکیدنروغنبهرویقطعاتموتوروبدنهجلوگیریشود.	 
توجه

گیج را در جای خود قرار داده و تا انتها فشار دهید.   .۳

کنید.  کنترل  گیج را بیرون بکشید و سطح روغن ترمز را از روی آن  ۴. مجددا 

است،    “MAX“ عالمت  از  باالتر  روغن  سطح  گر  ا

کنید.  مقدار اضافی روغن را تخلیه 

گر سطح روغن بین عالیم “MAX“ و “MIN“ قرار  ا

دارد، مقدار روغن صحیح است. 

است،   “MIN“ عالمت  از  پایین تر  روغن  سطح  گر  ا

کنید.  به مقدار الزم روغن موتور اضافه 

مراقبباشیدتامانیفولددودکهداغشدهاسترالمسنکنید.	 
هشدار
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اجازهندهیدتاقطراتروغنرویاجزاخودروبریزد.	 
بالفاصلهپسازگرمشدنموتور،سطحروغنموتورراکنترلنکنید.موتورراخاموشکنیدومنتظربمانید	 

تاروغنموتوردرکارتلجمعشود.

روغنموتوررابیشازحدمجازنریزید،زیراباعثخرابیموتورمیشود.	 
فقطازروغنموتورتوصیهشدهتوسطشرکتمدیرانخودرواستفادهکنید.برایاطالعازظرفیتروغن	 

موتوربهبخش»سیستمروغنکاری«درفصل9مراجعهکنید.
هربارکهاقدامبهتعویضروغنموتورمیکنید،بایدفیلترروغنرانیزتعویضکنید.	 

توجه

توجه

1. درب روغن موتور را در خالف جهت عقربه های 

ساعت بپیچانید تا باز شود. 

2. روغن موتور را به مقدار صحیح و با استفاده از یک قیف به داخل موتور بریزید و سپس سطح روغن را 

کنترل نمایید.  گیج  توسط 

کنید.  کاور موتور را نصب  گر سطح روغن موتور درست است،  درب روغن را ببندید و درپوش روی  ۳. ا

جهتجلوگیریازآلودگیمحیطزیست،روغنموتوروفیلترروغنمصرفیرامانندزبالههایخانگی
دفعنکنیدویادرفاضالبویارویزمینتخلیهنکنید.برایدفعآنهاازموسساتمجازکمکبگیرید.

حفاظت از محیط زیست 

کردن روغن موتور �  اضافه 


