محفظة موتور
* TURBO

راهنمای محفظة موتور
 -1مخزن روغن ترمز
 -2میلة اندازهگیری سطح روغن موتور
 -3درپوش ریختن روغن موتور
 -4مخزن شیشهشوی
 -5درب منبع انبساط
 -6باتری
 -7مخزن روغن فرمان هیدرولیک
 -8جعبة فیوز محفظة موتور
 -9جعبة فیوز

* EF7NA

هشدار
 چنانچه خــودرو بمدت طوالنی با ســرعت باالروغن روغن موتور را بطور مرتب
حرکت کند ،سطح
ِ
بازرسی کنید.
 هرگونه کاهش ناگهانی یا چشــمگیر در سطحمایعات خودرو یا سایش غیر یکنواخت الستیک ها
باید هرچه سریعتر به نمایندگی مجاز گزارش شود.

اخطار
اضافه کردن :هنگام اضافه کردن روغن دقت کنید که
روغن روی قطعات موتور نریزد زیرا احتمال آتش سوزی
وجود خواهد داشت.
بســتن درپوش را فراموش نکنید ،زیرا خطر ایجاد آتش
سوزی به دلیل پاشیدن روغن بر روی قطعات داغ موتور
وجود دارد.
نمایشــگر فقط در صورت کاهش سطح روغن از حداقل
میزان الزم ،اخطار میدهد و هیچگاه گذشتن از حداکثر
را نشان نمیدهد و فقط با خواندن گیج قابل تشخیص
است.
 از آنجا که فن (پنکه) سیستم خنک کننده ،برقی است،پس از خاموش کردن موتور نیز ممکن است برای دقایقی
به کار خود ادامه دهد .در هنگام کار در محفظۀ موتور از
پنکه در حال کار فاصله بگیرید.
 تماس طوالنی با روغن موتور ممکن است باعث ایجادبیماریهای پوســتی از قبیل التهاب پوستی و سرطان
پوست شود .در صورت تماس به دقت پوست را بشویید.
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4

محفظة موتور

هشدار
هرگز روغن را با مواد افزودنی مخلوط نکنید .این
عمل میتواند به موتور آسیب جدی برساند.

4

بررسی سطح روغن موتور
سطح روغن موتور را هر هفته یکبار و در مواقع استفادة
زیاد از خودرو چند بار بررسی کنید.
زمانی سطح روغن را بررسی کنید که موتور گرم است و
خودرو در سطح کام ً
ال افقی قرار گرفته و روغن در کارتل
ساکن شده است.
روش بازرسي سطح روغن موتور:
خودرو را در سطح صاف قراردهيد ،موتور راروشن کرده تا
گرم شود .سپس موتور را خاموش نموده و بعد از  5دقيقه
سطح روغن را اندازه بگيريد.
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ریختن روغن موتور
درپوش مخــزن روغن موتور را باز کنیــد ،روغن را در
مخزن بریزید .سطح روغن هرگز نباید از درجه حداکثر
( )MAXبر روی میله اندازهگیــری روغن موتور تجاوز
کند .برای اطالع از مشخصات و حجم روغن موتور مورد
نیاز بــه راهنماي نگهداري وخدمــات گارانتي مراجعه
کنید.
تنها از روغن موتورهاي استاندارد و برندهاي مورد تائيد
و بســتههايي که توسط شرکت ايســاکو ارائه ميگردد
استفاده شود.

اخطار
 در هنگام کار بر روی موتور ،فن رادیاتور ممکن استهر لحظه شروع به کار نماید .خطر ایجاد جراحت
 اضافه کردن :هنگام افزودن روغن دقت کنیدکه روغن روی قطعات موتــور نریزد زیرا احتمال
آتش ســوزی وجود خواهد داشت .بستن درپوش
را فراموش نکنید ،زیرا خطر ایجاد آتش ســوزی
به دلیل پاشیدن روغن بر روی قطعات داغ موتور
وجود دارد.
 تعویض روغن موتور :اگر در حالی که موتورداغ است روغن آنرا تعویض می کنید ،مراقب باشید
بر اثر پاشیده شدن روغن دچار سوختگی نشوید.
 موتور را در محیط بســته روشن نکنید :گازهایخروجی از اگزوز سمی است.

