
93

4

محفظة موتور

 )105hp(  16V   موتور بنزینی1/6 ليترى
1- مخزن آب شيشه شوی

2- مخزن روغن هيدروليك فرمان
3- مخزن مايع سيستم خنك كننده

4- مخزن روغن ترمز
5- باتری

6- فيلتر هوا
7- ميلة اندازه گيری سطح روغن موتور

8- مخزن روغن موتور
ECU -9

10- دكمه وصل مجدد  سوخت
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محفظة موتور

بررسی سطوح مایعات
بررسی سطح روغن

سرويس دوره ای را مطابق با دستورالعمل گفته شده در 
راهنماي نگهداري و خدمات گارانتي انجام دهيد و سطح 
روغن را بين دو ســرويس تا رســيدن به سطح مجاز پر 
كنيد. )مصرف روغن موتــور هر1000 كيلومتر حداكثر 
0/5 ليتر است( بررسی سطح روغن زمانی كه موتور سرد 
اســت و خودرو در سطح كاماًل افقی قرار گرفته است به 
كمك نشانگر سطح روغن روی جلو داشبورد و يا بوسيلة 

ميلة اندازه گيری دستی انجام می شود. 

ميلة اندازه گيرى سطح روغن
2 عالمت سطح روغن روی ميلة اندازه گيری

A = حداكثر
هرگز نگذاريد سطح روغن از مقدار A باالتر 

بيايد.
B = حداقل

به منظور حفظ عملكرد بهينه موتور و تجهيزات كنترل 
آلودگی، استفاده از مواد افزودنی در روغن موتور ممنوع 

است. 

تعویض روغن*
تعويض روغن را مطابق برنامه زمان بندی شده انجام دهيد. 

تذكر: از تماس طوالنی روغن سوخته با پوست بپرهيزيد.

انتخاب درجة گرانروى
انتخاب نوع روغن در هر صورت بايد مورد تأييد كارخانه 

سازنده باشد.*

سطح روغن ترمز
سرويس دوره اي روغن ترمز را مطابق بخش گارانتي انجام 

دهيد.
همچنين ســطح اين روغن را بين دو سرويس به كمك 
نشانگر سطح روغن ترمز بر روي جلو داشبورد و عالمت  
MAX و MIN بر روي مخزن روغن ترمز كنترل نماييد.

اخطار
- مايع ترمز بسيار خطرناک و خورنده است.  از تماس 

آن با پوست بپرهيزيد. 
- هنگام اضافه كردن روغن دقت كنيد كه روغن روی 
قطعات موتور 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. 
- نمايشــگر فقط در صورت كاهش سطح روغن از 
حداقل ميزان الزم، اخطار می دهد و هيچ گاه گذشتن 
از حداكثر را نشان نمی دهد و فقط با خواندن گيج 

قابل تشخيص است. 

* از برندهای مورد تأييد و بسته بندی هايی كه توسط شركت ايساكو ارايه می گردد استفاده شود.


