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بااستفاده از مواد شوینده توصیه شده، واکس 
باقی مانده روی شیشه ها را تمیز کرده و برای 
جلوگیری از صدمه دیدن تیغه های برف پاک کن ، 

آنها را با پارچه تمیز کنید.

شیشه?ها??
ندیدن  آسیب  از  عقب،  شیشه   شستن  هنگام 

المنت های گرمکن شیشه عقب مطمئن شوید.
برای تمیزکردن دستی سطح شیشه ها از وجود یخ 

از کاردک مخصوص استفاده نمایید.
دهید  قرار  شیشه  سطح  روی  را  سرکاردک 
تمیزبودن  )از  تمیزکنید.  را  آن  نیرو  وبااعمال 
سرکاردک مطمئن شویدو سپس یخ هارا به روش 

دستی تمیز نمایید.(
شوینده،  مواد  از  روف،  سان  تمیزکردن  هنگام 
ازبین  )مانند  تجاری  های  کننده  پاک  بنزین، 
برنده های رنگ، حالل های حاوی استون وغیره(، 
مواد اسیدی یا مواد شیمیایی حاوی الکل زیاد و 

غیره استفاده نکنید.

 توجه 
از ذوب کــردن یــخ روی شیشــه جلو وآینه هــای  �

ــد،  ــه وســیله آب داغ خــودداری نمایی ــی ب جانب
خوردگــی  تــرک  باعــث  درغیراین صــورت، 

می شــود. شیشــه ها 
از به کاربردن مواد تمیزکننده خورنده بر روی  �

شیشه ها خودداری نمایید.
روی  � بر  مات  برچسب های  کاربردن  به  از 

شیشه ها خودداری نمایید.

   حفاظت از محیط زیست
از مواد شوینده دوستدار طبیعت استفاده نمایید.

درکنار  مانده  باقی  شوینده  مواد  دادن  ازقرار 
زباله های خانگی خودداری نمایید.                       

تعمیرونگهداری??)بخش?موتور(??

روغن?موتور??
برای آشنایی با روغن موتور توصیه شده به بخش 
انواع روغن و ظرفیت ها  )صفحه 1۹8( مراجعه نمایید.
استفاده  شده  توصیه  موتور  روغن  از  همواره 
مشخصات  موتور،  روغن  خریدن  نمایید.هنگام 
از  و  کرده  بررسی  را  آن  ظرف  روی  شده  حک 
دستورالعمل های  با  مشخصات  این  مطابقت 

خودرو مطمئن شوید.

بررسی?روغن?موتور?‹
1. خودرو را روی سطح صافی پارک کرده و موتور 
راخاموش نمایید. بیش از ۵دقیقه منتظر مانده 
وسپس سطح روغن موتور را بررسی نمایید.
میله  درانتهای  کهنه ای  پارچه  باقراردادن   .2
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اندازه گیری روغن موتور، آن را بیرون بکشید.
3.  میله اندازه گیری روغن موتور را تمیزکرده و آن 

را به طور کامل مجدد جابزنید.

4. میله اندازه گیری روغن را بیرون کشیده و سطح 
روغن را بررسی نمایید.

1  مقیاس پایین بودن سطح روغن موتور 
2   مقیاس باالبودن سطح روغن موتور

 توجه 
سطح  از  باالتر  موتورباید  روغن  نرمال  سطح 
متوسط آن یعنی بین مقیاس های باالیی و پایینی 

)1, 2( قرار داشته باشد.

اضافه?کردن?روغن?موتور?‹
درصــورت قرارداشــتن ســطح روغــن موتــور 
پایین تــر یانزدیــک بــه مقیــاس پایینــی، آن را از 

روغــن موتــور توصیــه شــده پــر نماییــد.
درخالف  روغن  مخزن  درپوش  باچرخاندن   .1

جهت حرکت عقربه های ساعت آن را باز کنید.
2. برای جلوگیری از پرکردن بیش از اندازه روغن 
اضافه  دفعات  وبه  کم  درحجم  را  آن  موتور، 
کرده و درضمن سطح روغن موتور را کنترل 

وبررسی نمایید.
درجهت  روغن  مخزن  درپوش  باچرخاندن   .3

حرکت عقربه های ساعت، آن را سفت نمایید.

 اخطار  
به  � اقدام  هرگز  الزم،  مهارت  داشتن  بدون 

پرکردن روغن موتور نکنید.
قبل از سردشدن موتور اقدام به پرکردن روغن  �

موتور نکنید، درغیراین صورت روغن داغ باعث 
آتش سوزی می شود.

هنگام پرکردن روغن موتور، برای جلوگیری از  �
پاشیده شدن روغن به داخل چشم ها از عینک 

مخصوص استفاده نمایید.
پاشیده شدن  � از  موتور،  روغن  پرکردن  هنگام 

روغن موتور روی قطعات داغ موتور یا سیستم 
خروجی)اگزوز( جلوگیری نمایید.

برای  � روغن،  تخلیه  پیچ  بازکردن  هنگام 
جلوگیری از پاشیدن روغن روی بازوها آنها را 

موازی با سطح زمین قرار دهید.
درپوش مخزن روغن را همیشه بسته و محکم  �

کارکردن  هنگام  درغیراین صورت،  نگهدارید، 
موتور  روغن  پاشیده شدن  بیرون  به  و  موتور 

باعث آتش سوزی می شود.
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 توجه 
از اضافــه نمــودن روانــکار بــه روغــن موتــور  �

ممکــن  درغیراین صــورت،  کنیــد،  خــودداری 
اســت موتــور دچــار آســيب شــود. هرصدمــه بــه 
وجــود آمــده ناشــی از آن تحــت پوشــش گارانتــی 

خــودرو قــرار نمی گیــرد.
کارهای  � از  شده  مصرف  موتور  روغن  تخلیه 

بسیار تخصصی و نیازمند به ابزارهای خاص و 
مناسب می باشد. توصیه می شود برای تعویض 
مجاز  نمایندگی های  به  روغن  فیلتر  و  روغن 

کرمان موتور مراجعه نمایید.

مصرف?روغن?موتور?‹
مصــرف روغــن موتــور بــه عــدد ویســکوزینه 
رانندگــی  الگــوی  و  روغــن  کیفیــت  روغــن، 

دارد. بســتگی 
ــش  ــش و کاه ــاالو افزای ــرعت ب ــی باس رانندگ
ســرعت بــه طــور مکــرر باعــث مصــرف زیــاد 
بنــدی  آب  روغــن موتــور می شــود. هنــگام 
موتــور  روغــن  مصــرف  جدیــد،  خــودروی 

می یابــد. افزایــش 
هنــگام بررســی مقــدار مصــرف روغــن موتور، 

توجــه داشــته باشــید کــه روغــن موتــور ممکــن 
ــگام بررســی ســطح  ــق باشــد و هن اســت رقی

واقعــی روغــن دچــار مشــکل شــویم.

 اخطار  
روغن موتور مصرف شده حاوی مواد آالینده  �

بیماری های  باعث  که  می باشد  آوری  زیان 
پوست  سرطان  و  سوختگی  مانند  پوستی 
می شود بنابراین از تماس طوالنی مدت و مکرر 
درصورت  نمایید.  خودداری  موتور  روغن  با 
تماس پوست باروغن، محل را با آب صابون و 

آب تمیز کامالًشستشو دهید.
دسترس  � از  را  شده  مصرف  موتور  روغن 

کودکان دور نگه دارید.

   حفاظت از محیط زیست
از تخلیه روغن موتور در مجرای فاضالب یا روی 

زمین خودداری نمایید.

 توجه 
موتور  روغن  وسیله  به  جدی  دیدگی  آسیب  از 

جلوگیری نمایید.
سطح روغن موتور را به طور مرتب بررسی و  �

کنترل نمایید.
تعویض روغن موتور �
قطعات  � روی  موتور  روغن  شدن  پاشیده  از 

خودرو جلوگیری نمایید.
ازپرکردن بیش از اندازه خودداری کنید. زیرا به  �

موتور خودرو صدمه وارد می شود.
هربار با پرکردن روغن موتور، سطح آن را نیز  �

کنترل و بررسی نمایید.
موتور  � روغن  مخزن  درپوش  بودن  بسته  از 

اطمینان حاصل نمایید.

مایع?خنک?کننده???
درخودرو  شده  توصیه  کننده  خنک  مایع  از 
استفاده نمایید. به بخش انوع روغن و ظرفیت ها 
)صفحه 1۹8( مراجعه نمایید. از مایع خنک کننده 

با مشخصات صحیح استفاده نمایید.
هنگام خریدن مایع خنک کننده، مشخصات روی 
با  آن  مطابقت  از  و  کرده  بررسی  را  آن  ظرف 

دستورالعمل های خودرو مطمئن شوید.


