
کنترل سطح روغن موتور  ¤

 حداقل حداکثر

 مناسب پر کنید خالی کنید

هنگام کار کردن موتور در دمای کاری، موتور را 
خاموش نموده، سطح روغن را با استفاده از گیج 

روغن اندازه بگیرید.
1. بــرای اندازه گیــری صحیــح، پارک خــودرو در 
مکانی مســطح، خاموش نمودن موتور و چند 
دقیقــه منتظر مانــدن برای بازگشــت روغن به 

داخل موتور ضروری می باشد.
2. گیج روغن را بیرون کشیده و تمیز نمایید.

3. گیــج را مجــددًا جــا زده، ســعی کنیــد آن را به 
انتهای مخزن بچســبانید، در غیر این صورت 

میزان صحیحی را نشان نمی دهد.
4. گیج را بیرون کشیده، سطح روغن را کنترل نمایید.

توجه
از چکیــدن قطــرات روغــن بــر روی اجــزای موتور  �

جلوگیری نمایید.

در صورتی که سطح روغن پایین تر یا در سطح حداقل 
می باشد، با همان نوع روغن مخزن را پر نمایید.
درپــوش مخزن روغن را برداشــته، هــر بار کمی 
روغــن بــه مخــزن اضافه نمــوده، گیــج روغن را 
کنترل نمایید. در صورت قرار گرفتن سطح روغن 
در میــزان صحیح درپوش مخــزن را قرار داده و 

سفت نمایید.

توجه
از پرکــردن بیــش از حــد مخزن برای پیشــگیری از  �

آسیب دیدن موتور جلوگیری نمایید.
پس از پر شــدن مخزن، با اســتفاده از گیج، سطح  �

روغن را کنترل نمایید.
کافی نبودن روغن منجر به فشــار کم روغن موتور  �

شــده، در نتیجه روانکاری ضعیف، سایش شدید 
و خنک کاری موتور و در نهایت باعث خســارت به 

موتور و کاهش عمر مفید آن می گردد.

کنترل سطح مایع خنک کننده موتور  ¤

هنگام خنک بودن موتور، میزان مایع خنک کننده 
درون مخزن را کنترل نمایید.

اگــر میزان مایــع بین حداکثــر "FULL" و حداقل 
"LOW" می باشــد، مایــع خنــک کننده بــه میزان 
کافــی موجود اســت، در صورتی کــه میزان مایع 
خنــک کننــده پایین تــر از حداقل "LOW" باشــد، 
پر کردن مخزن مایع خنک کننده ضروری اســت. 
)بــرای اطــالع از نــوع مایــع خنک کننــده موتور، 
مبحــث "انتخــاب مایــع خنــک کننده موتــور" در 

ستون بعدی را مطالعه نمایید(.

ســطح مایــع خنــک کننــده درون مخزن بــا توجه 
بــه تغییرات دمــا عوض می شــود، با وجــود این 
در صورتــی که ســطح مایع خنک کننــده کمتر از 
عالمت "LOW" باشد، پر کردن مخزن و رساندن 

سطح مایع به "FULL" الزامی است.
ــده در صــورت  ــع خنک کنن ــر کــردن مای ــس از پ پ
کوتــاه،  مــدت  از  پــس  مایــع  ســطح  کاهــش 
احتمــااًل سیســتم نشــتی دارد. کنتــرل رادیاتــور، 
شــیلنگ ها، بســت رادیاتــور، شــیر تخلیــه و پمــپ 

آن الزامــی اســت.
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در صــورت یافتــن نشــتی، بــرای کنتــرل فشــار 
درپــوش، بــه نمایندگی های مجاز شــرکت کرمان 

موتور  مراجعه نمایید.

انتخاب¡مایع¡خنک¡کننده¡موتور¡¡
فقط از مایع خنک کننده توصیه شده شرکت کرمان 
موتور اســتفاده نموده و مخزن را با نوع صحیح 
مایع خنک کننده مناســب دمای کاری پر نمایید.

توجه
از پر کردن مخزن با آب خالص خودداری نمایید. �

استفاده از مایع خنک کننده نادرست به "سیستم 
خنک کننده" موتور آسیب می زند.

بــرای اطالع از جزئیات بیشــتر بــا نمایندگی های 
مجاز شرکت کرمان موتور  تماس حاصل نمایید.

اخطار
بــرای اطمینــان از فعالیت صحیح موتــور و برای  �

پیشــگیری از داغ کردن آن، وجود میزان کافی مایع 
خنــک کننــده درون مخــزن ضروری می باشــد. در 
صــورت کار کــردن موتور داغ کــرده، عمر مفید آن 

کاهش یافته و حتی ممکن است خراب شود.

کنترل رادیاتور و کندانسور  ¤

در صورتــی که رادیاتور یا کندانســور به شــدت 
کثیــف باشــند یــا نتوان از شــرایط مناســب آنها 
اطمینان حاصل نمــود، مراجعه به نمایندگی های 
مجاز شــرکت کرمان موتور  برای کنترل خودرو، 

ضروری است.

توجه
برای پیشــگیری از ســوختگی، موقع داغ بودن  �

موتور، درپوش رادیاتور را باز نکنید.

برای پیشــگیری از ســوختگی، موقع داغ بودن  �
موتور، رادیاتور و کندانسور را لمس نکنید.

بــرای جلوگیری از خســارت دیــدن رادیاتور و  �
کندانسور، کنترل آنها را خودتان انجام ندهید.

کنترل فشار باد الستیک ها  ¤

فشــار باد صحیــح الســتیک ها را مدنظر داشــته 
باشید،. برای اطالع از فشار باد صحیح الستیک 
مبحث اندازه الستیک، فصل 8 را مطالعه نمایید.

کنترل فشــار باد الســتیک هر دو هفتــه یک بار یا 
حداقل هر ماه یک بار الزامی است.

کنترل فشار باد الستیک زاپاس را فراموش نکنید.
فشــار باد الســتیک نادرســت منجر به هــدر رفتن 
سوخت، کاهش آسایش هنگام رانندگی، کاهش عمر 
مفید خودرو و کاهش ایمنی موقع رانندگی می شود.
در صورتی که مکررًا می بایست الستیک ها را باد 
کنیــد، برای کنترل خودرو به نمایندگی های مجاز 

شرکت کرمان موتور  مراجعه نمایید.
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