
۱۵۰

3
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بازدیدهای منظم دوره ای
1- سطح روغن موتور

 سطح روغن موتور بايد مرتباً بازديد شده و در بين فاصلة تعويض روغن، مقدار كسری آن تكميل شود.
 روش بازرسی سطح روغن موتور: خودرو خود را در سطح صاف قرار دهيد، موتور را روشن كرده تا گرم شود. سپس موتور را خاموش نموده و بعد از ۵ دقيقه سطح روغن 

را با توجه به عالمت حك شدة روی آن به طور صحيح اندازه گيری نماييد.
عالمت a : حداكثر         عالمت c : حداقل         فاصله بين a و b : وضعيت مناسب

دقت شود در صورتيكه سطح روغن از حد b پايين تر باشد، نسبت به سرريز روغن موتور تا حد a اقدام شود. فاصله بين b تا a حدود cc 2۵۰ می باشد.

روغن سوخته:
 از هرگونه تماس طوالنی روغن سوخته با پوست بدن اجتناب شود.

 روغن سوخته را در مجاری آب يا روی زمين نريزيد.
 برای اطمينان از كاركرد صحيح و طوالنی مدت موتور و سيستم كاهش آلودگی اگزوز، نبايد هيچ گونه مواد اضافی به روغن موتور افزود.
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 تعویض روغن:
تعويض روغن را مطابق برنامة زمان بندی شده و توسط افراد متخصص انجام دهيد.

 ميلة اندازه گيرى سطح روغن موتور:
هرگز نگذاريد سطح روغن از مقدار a  باالتر بيايد.

 درجة گرانروى:
انتخاب نوع روغن بايد مورد تأييد كارخانه سازنده باشد و به رؤيت كارشناس متخصص برسد.

 فيلتر روغن:
فيلتر استوانه ای روغن را مطابق با قاعده ای كه كارخانه ذكر كرده است تعويض نمائيد.

 روغن مورد استفاده:
روغن را هرگز صاف نكرده و يا بر روی زمين نريزيد.

استفاده از روغن های نابجا، باعث خرابی زود هنگام قطعات خودروی شما خواهد شد.
 منبع روغن ترمز:

ميزان سطح مايع همواره بايد باالی خط خطر در سطح مخزن باشد.
در صورت سوراخ شدن منبع روغن در اثر سانحه، فوراً به نمايندگی مجاز مراجعه كنيد.

 تعویض مایع روغن ترمز:*
هميشه از روغنی استفاده كنيد كه كارخانة سازندة آن را توصيه كرده است.

روغن مورد استفاده كه كارخانة سازنده سفارش نموده است، روغن ترمز استاندارد شده DOT4  می باشد.
 مایع سيستم خنک كارى:*

از مايع تأييد شده توسط كارخانه استفاده كنيد. ضد يخ مورد استفاده در خودرو محلول اتيلن گيليكول می باشد.*
زمانی كه موتور گرم است، دمای مايع خنك كننده بوسيله فن كنترل می گردد.

ممكن است اين سيستم با سوئيچ كار كند، با وجود اين به مدت يك ساعت بعد از خاموش كردن موتور خودرو قبل از انجام هرگونه عملی، صبر كنيد.

راهنمايی: b به اندازه يك 
چهارم فاصله از a پايين تر است.

از باز كردن درب مخزن مایع خنک كننده در زمان گرم بودن موتور خوددارى فرمائيد.

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



۱۵2

3

توصیه های فنی

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

 مخزن هيدروليک فرمان:

زمانی كه موتور سرد است درب مخزن را باز كنيد، اندازة مايع مخزن بايد بين دو مقدار ADD  و C  باشد.
 مخزن پمپ شيشه شوى:*

)ظرفيت آن2/۸ تا ۶/۶ ليتر به همراه شيشــه شــوی چراغ می باشــد(. شيشه شوی مورد اســتفاده در خودرو، محلول 
ايزوپروپانول می باشد.

 باترى:
هنگام استارت زدن در زمستان، باتری را برای اطمينان بازديد و به تعميركار متخصص نشان دهيد.

 فيلتر هوا:
فيلتر هوا را مطابق قاعده گفته شده تعويض نمائيد.چنانچه در شرايط غبارآلود رانندگی می كنيد، فيلتر را زودتر از زمان 

موعد تعويض كنيد.

 لنت ترمز:
تعويض لنت ترمز بستگی به نحوه رانندگی و استفاده از ترمز دارد. در صورت رانندگی در شهرها، مسافرت های كوتاه يا 

مسابقه ها، ضرورت دارد، ضخامت لنت، مورد بازديد و در بين دو سرويس دوره ای تعويض گردد.

 گيربكس دستی:
در هر 4۰۰۰۰ كيلومتر، سطح ميزان روغن، بايد مورد بازديد قرار گيرد.

 گيربكس اتوماتيک:
روغن اين گيربكس نياز به تعويض ندارد و هر ۶۰۰۰۰ كيلومتر، در نمايندگی مجاز می بايست مورد بازديد قرار گيرد.

كلية قطعات و لــوازم را فقط از منابع مورد 

تأیيد شركت سازنده خودرو تهيه كنيد. براى 

اطمينان بيشــتر خودرو، فقط از روغن هاى 

مخصوص پمپ هيدروليک فرمان و سيستم 

ترمز پژو ۲06 استفاده نمائيد.
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ESSENTIALAL 4 گيربكس اتوماتيك

DOT 4 روغن ترمزروغن ترمز با سطح كيفيت

روغن موتور     W 40 SL 10هر۱۰۰۰۰ كيلومتر تعويض شود.

75 W 80گيربكس دستی

ATF  D  /  ATXهيدروليك فرمان

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

روغن هاى توصيه شده براى استفاده در خودرو:*
روغن هايی كه در جدول زير معرفی شده اند برای 
كاربردهای مختلف می باشد. برخی از اين روغن ها 
برای شــرايط كاركرد خاص و بــا توجه به محل 
استفاده، تهيه گرديده است. )نظير شرايط رانندگی 

سخت، استارت های مكرر و...( 
در خصوص استفاده از اين روغن ها به توصيه های 
انجام شده در كتابچه و يا متخصصين مربوطه توجه 

نمائيد.
توجه: تنها روغن مجاز برای استفاده در اين خودرو 

در ايران، روغن با مشخصات ذكر شده است.

به اين نكته توجه كنيد كه استفاده از هر نوع 
روغن موتور ديگر، به خودروی شــما آسيب 
جدی وارد كرده و شــرايط گارانتی خودرو را 

باطل می كند.

 تعويض انواع روغن ها، می بايســت حتماً مطابق 
جدول روبه رو و درنمايندگی های مجاز صورت پذيرد.
 زمان تعويض روغن بر اساس جدول روبه رو انجام شود.
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آیا می دانید...
وظيفــة اصلی فيلتــر بنزين در خودروهــا، پااليش و جــذب ذرات معلق و 
ناخالصی های موجود در بنزين و كمك به بهبود احتراق ســوخت در سيلندر 

موتور خودرو می باشد.
بــه طور معمول در ســاختمان داخلی فيلتر بنزيــن، از كاغذهای مخصوص با 
سوراخ های ريز استفاده شده كه اين سوراخ ها به مرور زمان و در اثر جذب ذرات 

معلق موجود در بنزين، مسدود می گردند.
مسدود شدن سوراخ های فيلتر باعث كاهش كارايی آن، اخالل در فرآيند احتراق 
موتور و افزايش مصرف سوخت ناخواسته می گردد، لذا شايسته است با توجه به 

مواردی از قبيل:
  شرايط محيطی و جاده ای موجود

  احتراق بهتر سوخت در موتور
  عدم اعمال فشار ناخواسته و غيرضروری بر روی پمپ بنزين

  عدم افزايش مصرف سوخت
نســبت به تعويض فيلتر بنزين خودروهای انژكتوری و نصب فيلتر اســتاندارد 
حداكثر پس از هر 10000 كيلومتر اقدام گردد. استفاده از فيلترهای استاندارد و 

مورد تأييد گروه صنعتی ايران خودرو الزامی است.

توصيه می گــردد از تعويض فيلتر بنزين در تعميرگاه های متفرقه كه بعضاً با 
نحوه باز و بست سوكت اتصال سريع )Quick Connector( متصل به فيلتر 
بنزين آشــنا نيستند، خودداری كرده و تاحد امكان اين كار در تعميرگاه ها و 
نمايندگی های مجاز ايران خودرو كه از ابزار ويژه و پرســنل كارآزموده بهره 

می جويند، صورت گيرد.

باتشکر
گروه صنعتی ایران خودرو


