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جی ۴
تمیز کردن قطعات موتور و جلوگیری از زنگزدگی

توجه

خامــوش قرار دهید .از پاشــیدن مســتقیم آب روی

به ســوختگی یا دیگر صدمات جسمی یا تصادف و

اگــر موتــور را بــا حــال نفتــی تمیــز کردهایــد ،الیــه

هرگز چند نوع روغن را با هم ترکیب نکنید .در غیر

اســت .در ایــن مــوارد ،تمــام ســطوح ،تــو رفتگیهــا،

برای شناسایی به موقع نشتیها ،به طور مرتب

چراغهای جلو خودداری نمایید.

آتش سوزی می گردد.

پیش از تعمیر و نگهداری از قطعات موتور ،تمامی

جلوگیــری از زنگزدگــی روی موتــور از بیــن رفتــه

برای اطمینان از ایمنــی ،پیش از کار بر روی قاب

اتصــاالت و قطعــات داخــل موتــور را بایــد بــرای

زمین محل پارک خودرو را کنترل نمایید .درصورت

مراقبتهــای خــاص قــرار دهیــد .ایــن مراقبتهــا

کنترل خودرو با نمایندگیهای مجاز شــرکت کرمان

جزئیات این فصل را با دقت مطالعه نمایید.

مشبک زیر شیشه ،ســوئیچ را بیرون بکشید .به

این روش از صدمات احتمالی ناشی از روشن شدن
ناگهانی برف پاککن جلوگیری میشود.

جلوگیــری از زنگزدگــی در طوالنــی مــدت تحــت
شــامل قطعــات تعویــض نیازمنــد جلوگیــری از

برگ و مواد خارجی را بالفاصله از روی قاب مشبک

زنگزدگــی نیــز میشــود.

مسدود شدن خروجی آب و ورود مواد خارجی از طریق

قطرات روغن موتور جمع شده بر روی موتور ،نیازمند

زیــر شیشــه بردارید .هــدف از ایــن کار جلوگیری از

ایرکاندیشن و سیســتم تهویه به درون خودرو است.
سطح خارجی محفظه موتور و مجموعه انتقال نیرو،

از آنجا که ترکیب سوخت باقیمانده ،گریس و

اســتفاده از جداکننــده آب و روغــن اســت ،توصیه

میشــود برای تمیز کردن موتور بــه نمایندگیهای

برای جلوگیری از زنگزدگی آببندی شــده اســت.

مجــاز شــرکت کرمــان موتــور مراجعــه نماییــد.

از یخ زدگی در زمســتان  ،ابتدا تمام سطوح محفظه

میتوانیــد تمیز کنندههــا و نگهدارندههــای توصیه

درصورت تمایل به پاشــیدن نمــک جهت جلوگیری

درنمایندگیهــای مجــاز شــرکت کرمــان موتــور

موتور و دریچه آب را کام ًال تمیز کرده ،سپس اعمال

شده و تجهیزات الزم را بیابید .در صورتی که تمیز

پیــش از تمیز کردن موتور ،ســوئیچ را در وضعیت

و افزودن روغنها با دقت کافی انجام نشود ،منجر

جلوگیری از زنگزدگی را انجام دهید.

کــردن محفظه موتور ،موتور ،قطعات موتور ،کنترل
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اینصورت قطعات دچار نقص شدید میشود.

وجــود لکه روغــن یا دیگر مایعــات ،بالفاصله برای

موتور تماس بگیرید.

اخطار

هنگام کار بر روی قطعات موتور توجه کافی داشته
باشید .درصورت خروج بخار یا مایع خنک کننده
از زیر درب موتور ،برای جلوگیری از سوختگی از

بــاز کردن درب موتور خــودداری نمایید .تا توقف
خروج بخار و جریان مایع خنککننده و خنک شدن
موتور منتظر بمانید.

¡¡کنترل روغن موتور
انتخاب روغن

بســته بــه دمــای هــوای بیــرون ،روغــن موتــور

مطابــق الزامــات ویســکوزیته  SAEرا انتخــاب
نماییــد .ویســکوزیتههای دمایــی توصیــه روغــن بــه

شــرح زیــر میباشــد:

توجه

اســتفاده از روغــن موتــور  SAE5W20بــرای
رانندگی طوالنی با سرعت باال توصیه نمیشود.

کیفیــت روغــن موتــور بایــد بــا اســتاندارد API
مطابقت داشــته و دسته بندی اســتاندارد باید در

درجه  SJیا باالتر باشد.

¯¯کنترل سطح روغن موتور

مصــرف ســوخت به مصــرف روغــن حــدود %0/3
باشــد ،بــا الزامات مطابقــت دارد .بنابرایــن ،کنترل

ســطح روغن موتــور به طور مرتــب ترجیح ًا پیش از
ســوختگیری و شــروع ســفرهای طوالنــی ضروری

اســت .برای اندازهگیری صحیح سطح روغن موتور

تا ســرد شدن موتور صبر کنید .برای اطالع از محل
قرارگیری گیج ،قســمت مــروری بر قطعات موتور را
مطالعه نمایید.

خــودرو را در مکانــی افقی و مســطح پــارک کنید و

ســپس اقدام به کنترل ســطح روغن موتــور نمایید.

موتور را خاموش کرده ،چند دقیقه منتظر بمانید تا

روغن به داخل کارتر باز گردد.

ســپس ،گیج (میله اندازهگیری) را بیرون بکشــید .با

استفادهازپارچهتمیزآنراخشککردهودوبارهجابزنید.
نهای ًا مجدد ًا گیج را بیرون بکشید ،سطح روغن باید بین

ســطح « »Fحداکثر و « »Eحداقل قرار داشته باشد.

درصورتی که ســطح روغن پایینتــر از  Eبود ،باید

بــه طــور معمــول  ،موتور روغــن مصــرف میکند.
براســاس استاندارهای بینالمللی ،اگر نسبت میزان
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تــا باال آمدن روغن به میــزان کافی روغن بیافزایید.
اطمینان حاصل یابید که سطح روغن بین دو مقیاس

موجود بر روی گیج قرار داشته باشد.

جی ۴
توجه

هن ــگام کار ب ــر روی موت ــور و در محفظ ــه موت ــور
همیشـــه دســـتورالعمل مربوطـــه را بـــه دقـــت
رعایـــت کنیـــد.

ســطح روغــن نبایــد باالتــر از  Fحداکثــر باشــد.

در غیــر اینصــورت روغــن بــه داخــل دریچههــای

خنــک کننده بیافزایید تا ســطح مایع خنک کننده به

میزان عادی برسد .از افزودن بیش از حد مایع خنک

مخــزن میللنگ مکیده شــده ،از طریق اگــزوز وارد

کننــده خــودداری نماییــد .به طور کلی ســطح مایع

کاتالیست سوخته و به آن صدمه بزند.

و حداکثر»( »Fپر) روی مخزن باشد .سیستم خنک

هــوا میشــود .روغن موتــور ممکن اســت در مبدل

کنترل سطح مایع خنک کننده موتور

خنک کننده باید بین دو عالمت حداقل «( »Lپایین)

کننده یک سیستم بسته است و میزان مصرف مایع
خنک کننده کم میباشد .درصورتی که میزان مایع
خنک کننده به شــدت کاهش یافته اســت ،نشتی در

¯¯افزودن روغن موتور

سیســتم وجــود دارد .در این صورت برای کنترل و
بازرسی سیستم خنک کننده به نمایندگیهای مجاز

کرمان موتور مراجعه نمایید.

هنگام کنترل ســطح مایع خنک کننده از خنک شدن
هنــگام قرارداشــتن ســطح روغــن موتــور در  Eیــا

پایینتر از آن ،زمان افزودن روغن فرارسیده است.

موتــور و پاییــن آوردن دمــای آن اطمینــان حاصل
نماییــد .درصورتــی کــه ســطح مایــع خنــک کننده

پایینتر یا در ســطح  Lاســت ،به میــزان کافی مایع
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