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محفظة موتور

راهنماى محفظة موتور
۱- مخزن روغن ترمز

2- ميلة اندازه گيری سطح روغن موتور
3- درپوش ريختن روغن موتور

4- مخزن شيشه شوی
۵- درب منبع انبساط

۶- باتری
۷- مخزن روغن فرمان هيدروليك

۸- جعبة فيوز محفظة موتور
۹- جعبة فيوز

هشدار
- چنانچه خــودرو بمدت طوالنی با ســرعت باال 
حركت كند، سطح روغِن روغن موتور را بطور مرتب 

بازرسی كنيد.
- هرگونه كاهش ناگهانی يا چشــمگير در سطح 
مايعات خودرو يا سايش غير يكنواخت الستيك ها 
بايد هرچه سريعتر به نمايندگی مجاز گزارش شود.

اخطار
اضافه كردن: هنگام اضافه كردن روغن دقت كنيد كه 
روغن روی قطعات موتور نريزد زيرا احتمال آتش سوزی 

وجود خواهد داشت. 
بســتن درپوش را فراموش نكنيد، زيرا خطر ايجاد آتش 
سوزی به دليل پاشيدن روغن بر روی قطعات داغ موتور 

وجود دارد. 
نمايشــگر فقط در صورت كاهش سطح روغن از حداقل 
ميزان الزم، اخطار می دهد و هيچگاه گذشتن از حداكثر 
را نشان نمی دهد و فقط با خواندن گيج قابل تشخيص 

است.
- از آنجا كه فن )پنكه( سيستم خنك كننده، برقی است، 
پس از خاموش كردن موتور نيز ممكن است برای دقايقی 
به كار خود ادامه دهد. در هنگام كار در محفظة موتور از 

پنكه در حال كار فاصله بگيريد.
- تماس طوالنی با روغن موتور ممكن است باعث ايجاد 
بيماری های پوســتی از قبيل التهاب پوستی و سرطان 
پوست شود. در صورت تماس به دقت پوست را بشوييد.
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بررسی سطح روغن موتور
سطح روغن موتور را هر هفته يكبار و در مواقع استفادة 

زياد از خودرو چند بار بررسی كنيد. 
زمانی سطح روغن را بررسی كنيد كه موتور گرم است و 
خودرو در سطح كاماًل افقی قرار گرفته و روغن در كارتل 

ساكن شده است.

روش بازرسي سطح روغن موتور: 
خودرو را در سطح صاف قراردهيد، موتور راروشن كرده تا 
گرم شود. سپس موتور را خاموش نموده و بعد از ۵ دقيقه 

سطح روغن را اندازه بگيريد.

ریختن روغن موتور
درپوش مخــزن روغن موتور را باز كنيــد، روغن را در 
مخزن بريزيد. سطح روغن هرگز نبايد از درجه حداكثر 
)MAX( بر روی ميله اندازه گيــری روغن موتور تجاوز 
كند. برای اطالع از مشخصات و حجم روغن موتور مورد 
نياز بــه راهنماي نگهداري وخدمــات گارانتي مراجعه 

كنيد.
تنها از روغن موتورهاي استاندارد و برندهاي مورد تائيد 
و بســته هايي كه توسط شركت ايســاكو ارائه مي گردد 

استفاده شود.

هشدار
هرگز روغن را با مواد افزودنی مخلوط نكنيد. اين 

عمل می تواند به موتور آسيب جدی برساند.

اخطار
- در هنگام كار بر روی موتور، فن رادياتور ممكن است 

هر لحظه شروع به كار نمايد. خطر ايجاد جراحت
- اضافه كردن: هنگام افزودن روغن دقت كنيد 
كه روغن روی قطعات موتــور نريزد زيرا احتمال 
آتش ســوزی وجود خواهد داشت. بستن درپوش 
را فراموش نكنيد، زيرا خطر ايجاد آتش ســوزی 
به دليل پاشيدن روغن بر روی قطعات داغ موتور 

وجود دارد.

- تعویض روغن موتور: اگر در حالی كه موتور 
داغ است روغن آنرا تعويض می كنيد، مراقب باشيد 

بر اثر پاشيده شدن روغن دچار سوختگی نشويد.
- موتور را در محيط بســته روشن نكنيد: گازهای 

خروجی از اگزوز سمی است.


