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 ن�کات س�ودمند حی�ن انج�ام م�وارد
تعمیرات و نگهداری توسط مالک

 نمایش تصویری محفظه موتور
 . 1جعبه فیوز
 . 2گیج روغن
 . 3مخزن روغن هیدرولیک
 . 4درپوش مخزن روغن
 . 5باتری
 . 6مخزن ذخیره آب رادیاتور
 . 7مخزن مایع شیشهشوی
 . 8مخزن روغن ترمز
 . 9فیلتر هوا

جه���ت انجام موارد تعمیر و نگه���داری ،انجام موارد به
صورت مشروح در این بخش ،کام ًال ضروری میباشد.

این بخش مواردی را که انجام آنها برای مالک آسان
میباشد شرح داده است.

اولین تعمیرات دورهای باید توس���ط تکنس���ینهای

Ó  Óاخطار

zzحی��ن روش��ن ب��ودن موت��ور ،دس��تها،

لباسه��ا و اب��زار را از قطع��ات متحرک فن
و تس��مه موت��ور دور نگهدارید (بهتر اس��ت
وسایلی مانند ساعت ،کراوات و حلقه را باز

نمایید).

zzپ��س از خاموش کردن موتور ،دمای اجزای

موت��ور ،رادیاتور ،لوله اگ��زوز ،مخزن روغن

متخصص با استفاده از ابزار خاص در نمایندگیهای

هیدرولیک فرمان  ،شمع ،روغن و مایع خنک

حی���ن انجام موارد تعمیر و نگهداری به دقت از بروز

لمسنکنید.

مجاز شرکت بمخودرو انجام گردد.

صدمات جسمی پیشگیری نمایید .جهت پیشگیری از
صدمات جسمی به موارد ذیل توجه خاص نمایید.

کننده بسیار باالس��ت ،مراقب باشید آنها را
zzدر صورتی که موتور بیش از حد داغ شده

باشد ،جهت پیشگیری از سوختگی درپوش
رادیاتور را باز نکنید.

zzهرگ��ز م��وادی مانند کاغ��ذ و پارچه را در

محفظه موتور قرار ندهید.

zzپیش از کار در اطراف شبکه فن خنککننده

یا رادیاتور از خاموش بودن سوئیچ خودرو

اطمینان حاص��ل نمایید .پس از قرار دادن
س��وئیچ در وضعیت

روش��ن .درصورتی که دم��ای مایع خنک
کنن��ده موت��ور باال ب��رود ی��ا ایرکاندیش��ن
روش��ن ش��ود ،ف��ن خنککنن��ده الکتریک��ی
موتور به طور خودکار روشن می شود.
zzجهت پیش��گیری از آتشسوزی از نزدیک
کردن ش��عله مس��تقیم به مخزن س��وخت یا
باتری خودداری نمایید.
zzحین ج��دا ک��ردن باتری به ش��دت مراقب
باش��ید ،چ��را که بات��ری ح��اوی الکترولیت
خورنده است.

Ó  Óاخطار

zzحی��ن باال ب��ردن خودرو با اس��تفاده از
ج��ک ،از رفتن ب��ه زیر خ��ودرو خودداری
نمایی��د .برای رفتن زیر خ��ودرو ،از پایه
خرکه��ای نگهدارنده یا ان��واع دیگر پایه
نگهدارنده اس��تفاده نمایید.
zzحی��ن کار ب��ر روی ی��ا زی��ر خ��ودرو،
ب��رای پیش��گیری از ریخت��ن م��واد ی��ا
افتادن اجس��ام یا پاش��یدن مایعات درون
چش��مانتان،عین��کمحاف��ظبزنی��د.
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Ó  Óتوجه

Ó  Óتوجه

zzب��ه خاط��ر داش��ته باش��ید ک��ه بات��ری و

zzدر ص��ورت پ��ر ش��دن بیش از ح��د روغن

بس��یار باالی��ی هس��تند .مراقب باش��ید با

موتور یا پوش��ش رنگ ،تمیز نمودن روغن

س��یمپیچ س��وئیچ دارای ولت��اژ و جری��ان
ایج��اد م��دار کوت��اه منجر به بروز س��انحه
نشوید.

ترمز ،جهت جلوگیری از صدمه دیدن اجزای

دی��دن اجزای موتور یا پوش��ش رنگ ،تمیز

zzمراقب باشید ،برفپاککنها شیشه جلو

است.

zzاز پاش��یدن هر گونه مایع درون س��وراخ

شمع جلوگیری نمایید.

zzقرار دادن الکترود باالیی و مرکزی ش��مع

در کنار هم ممنوع میباشد.

zzفقط از ش��مع طراحی ش��ده برای خودرو

استفاده نمایید.

zzدر ص��ورت پ��ر ش��دن بیش از ح��د روغن

فرم��ان هیدرولی��ک ،جه��ت پیش��گیری از

صدمه دیدن اجزای موتور تمیز نمون روغن
ضروری است.

ب��رای ج��ک زدن خ��ودرو ،جهت ب��ه حداقل

رساندن صدمات ممکن ،موارد ذیل را رعایت
نمایید :

zzحی��ن قرار داش��تن خودرو ب��ر روی جک،

صدمه میبیند.

اگ��زوز ح��اوی مونوکس��یدکربن ( COگاز

بیرن��گ و بیب��و ک��ه میتوان��د منج��ر ب��ه

zzحین بس��تن در موتور ع��دم وجود ابزار،

نمایید.

zzاز ق��رار گرفت��ن ج��ک در نقط��ه صحی��ح

اطمینان حاصل نمایید.

zzدر صورت وجود سرنشین در خودرو ،از

باالبردن خودرو خودداری نمایید.

zzهن��گام ب��اال ب��ردن خ��ودرو ،از ق��رار دادن

 کنترل سطح روغن موتور
حداقل

حداکثر

اجسام زیر یا روی جک خودداری نمایید.

موت��ور را اس��تارت نزنی��د .از آنج��ا که دود

را خش نیاندازند.

پارچه و غیره درون محفظه موتور را کنترل

مطابق شکل قرار دهید.

Ó  Óاخطار

zzرانندگی حین برداشتن فیلتر هوا ،مطلقاً

zzدر ص��ورت پر ش��دن بی��ش از ح��د مایع

نم��ودن مای��ع خنککنن��ده ب��ا آب ضروری

جلو

ترمز با آب ضروری است.

ممن��وع اس��ت .در غی��ر این ص��ورت موتور

خنککننده موتور جهت پیشگیری از صدمه

 قراردادن جک

ب���رای ج���ک زدن خودرو ،ج���ک را به ط���ور صحیح

Ó  Óاخطار

 موتور و شاسی

بیهوشی و حتی مرگ شود) است ،از تنفس

عقب

گاز خروجی از موتور خودداری نمایید.

zzدر صورت��ی که خ��ودرو روی ج��ک قرار

گرفت��ه ،به زیر خودرو نروی��د ،برای رفتن

ب��ه زیر خودرو ،آن را روی س��ه پایه خرک
یا هر گونه پای محکم دیگر قرار دهید.

zzهنگام اس��تفاده از ج��ک ،خودرو را در

مکانی مس��طح پارک نموده ،ترمز دستی

را درگی��ر ک��رده ،در ص��ورت لزوم پش��ت
چرخ در جهت م��ورب محل قرارگیری جک

بل��وکمان��عق��راردهی��د.

Ó  Óتوجه

جه��ت پیش��گیری از صدمه دی��دن خودرو،

پس از اس��تفاده ،جک را جمع کرده در محل
خود قرار دهید.

خالی کنید

مناسب

پر کنید

حی��ن کار ک��ردن موت��ور در دم��ای کاری ،موت��ور را

خاموش نموده ،س��طح روغن را با اس��تفاده از گیج

روغن اندازه بگیرید.

.1جه���ت اندازهگیری صحیح ،پارک خ���ودرو در مکانی
مسطح ،خاموش نمودن موتور و چند دقیقه منتظر ماندن

برای بازگشت روغن به داخل کارتل الزم میباشد.
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.2گیج روغن را بیرون کشیده و تمیز نمایید.

Ó  Óتوجه

کننده موتور» در ستون بعدی را مطالعه نمایید).

||انتخاب مایع خنک کننده موتور

.3گی���ج را مج���دد ًا ج���ا زده ،س���عی کنی���د آن را به

zzاز پرکردن بیش از حد مخزن جهت پیشگیری

س���طح مایع خنک کنن���ده درون مخزن ب���ا توجه به

فق���ط از مایع خنک کنن���ده لیفان اس���تفاده نموده و

صحیحی را نشان نمیدهد.

zzپ��س از پر ش��دن مخ��زن ،با اس��تفاده از

صورتی که س���طح مایع خنککنن���ده کمتر از عالمت

دمای کاری پر نمایید.

zzکاف��ی نب��ودن روغن منج��ر به فش��ار کم

مایع به « »FULLالزامی است.

انتهای مخزن بچس���بانید ،در غیر این صورت میزان

.4گیج را بیرون کشیده ،سطح روغن را کنترل نمایید.

Ó  Óتوجه

از چکی��دن قط��رات روغ��ن ب��ر روی اجزای

موتور جلوگیری نمایید.

از صدمه دیدن موتور جلوگیری نما یید.
گیج ،سطح روغن را کنترل نمایید.

روغ��ن موت��ور ش��ده ،در نتیج��ه روانکاری
ضعیف ،س��ایش شدید و خنک شدن موتور
و در نهای��ت باعث مش��کالت ج��دی موتور و

کاهش عمر مفید آن میگردد.

در صورتی که س���طح روغن پایینتر یا در س���طح

حداق���ل میباش���د ،با همان نوع روغ���ن مخزن را
پ���ر نمایی���د.

درپوش مخزن روغن را برداشته ،هر بار کمی روغن

به مخزن اضافه نموده ،گیج روغن را کنترل نمایید.

در صورت قرار گرفتن سطح روغن در میزان صحیح

درپوش مخزن را قرار داده و آن را کام ًال ببندید.

فاصله بی���ن حداکثر و حداقل در گی���ج روغن حدود

یکدوم لیتر است.

تغیی���رات دم���ا عوض میش���ود ،ب���ا وج���ود این در

« »LOWباش���د ،پر کردن مخزن و رس���اندن سطح
پس از پر کردن مای���ع خنککننده در صورت کاهش

سطح مایع پس از مدت کوتاه ،احتماالً سیستم نشتی
دارد .کنترل رادیاتور ،شلنگها ،بست رادیاتور ،شیر

تخلیه و پمپ آن الزامی است.

مخ���زن را با نوع صحیح مایع خنک کننده مناس���ب

Ó  Óتوجه

از پر کردن مخزن با آب خالص خودداری

نمایی��د.

اس���تفاده از مایع خنک کننده نادرس���ت به «سیستم

در ص���ورت عدم یافتن نش���تی ،جهت کنترل فش���ار

خنک کننده» موتور صدمه میزند.

حی���ن خنک بودن موت���ور ،میزان مای���ع خنک کننده

مراجعه نمایید.

شرکت بمخودرو تماس حاصل نمایید.

اگر می���زان مایع بی���ن حداکث���ر « »FULLو حداقل

Ó  Óاخطار

 کنترل سطح مایع خنک کننده موتور

درون مخزن را کنترل نمایید.

« »LOWمیباش���د ،مایعخنککننده به میزان کافی
موجود است ،در صورتی که میزان مایع خنککننده
پایینتر از حداقل « »LOWباش���د ،پر کردن مخزن

مایع خنککننده ضروری است( .برای اطالع از نوع

مایع خنککنن���ده موتور ،مبحث «انتخاب مایع خنک

درپوش ،ب���ه نمایندگیهای مجاز ش���رکت بمخودرو

جهت پیشگیری از سوختگی ،حین داغ بودن

موتور ،درپوش رادیاتور را باز نکنید.

برای اطالع از جزئیات بیشتر با نمایندگیهای مجاز

Ó  Óاخطار

برایاطمینانازعملکردصحیحموتوروجهت

پیشگیری از داغ کردن موتور ،وجود میزان کافی
مایعخنککنندهدرونمخزنضروریمیباشد.
در صورت کار کردن موتور داغ کرده ،عمر مفید

موتور کاهش یافته و حتی ممکن اس��ت موتور

آسیبببیند.

 کنترل رادیاتور و کندانسور

 کنترل فشار باد الستیکها

در صورتی که رادیاتور یا کندانسور به شدت کثیف

فشار باد صحیح الستیکها را مدنظر داشته باشید.،

نم���ود ،مراجعه به عاملیت مج���از لیفان جهت کنترل

الستیک ،فصل  7را مطالعه نمایید.

باش���ند یا نمیتوان از ش���رایط آنها اطمینان حاصل

خودرو ،ضروری میباشد.

Ó  Óتوجه

ب��رای پیش��گیری از س��وختگی ،حین داغ

ب��ودن موت��ور ،رادیات��ور و کندانس��ور را

لمس نکنید.

Ó  Óتوجه

ب��رای جلوگی��ری از صدم��ه دی��دن رادیات��ور

و کندانس��ور ،کنت��رل آنه��ا را خودت��ان انج��ام
ندهی��د.

برای اطالع از فش���ار باد صحیح الس���تیک و اندازه

کنترل فشار باد الستیک هر دو هفته یک بار یا حداقل
هر ماه یک بار الزامی میباشد.

کنترل فشار باد الستیک زاپاس را فراموش نکنید.

فشار باد الستیک نادرست منجر به هدر رفتن بنزین،
کاهش آس���ایش حی���ن رانندگی ،کاه���ش عمر مفید

خودرو و کاهش ایمنی حین رانندگی میشود.

در صورتی که مکرر ًا میبایس���ت الس���تیکها را باد

کنی���د ،برای کنت���رل خودرو به عاملی���ت مجاز لیفان

مراجعه نمایید.

