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توصیههای فنی
بازدیدهای منظم دورهای
 -1سطح روغن موتور
ً
سطح روغن موتور باید مرتبا بازدید شده و در بین فاصلۀ تعویض روغن ،مقدار کسری آن تکمیل شود.
روش بازرسی سطح روغن موتور :خودرو خود را در سطح صاف قرار دهید ،موتور را روشن کرده تا گرم شود .سپس موتور را خاموش نموده و بعد از  ۵دقیقه سطح روغن
را با توجه به عالمت حک شدة روی آن به طور صحیح اندازهگیری نمایید.
عالمت  : cحداقل
عالمت  : aحداکثر
فاصله بین  aو  : bوضعیت مناسب
دقت شود در صورتیکه سطح روغن از حد  bپایینتر باشد ،نسبت به سرریز روغن موتور تا حد  aاقدام شود .فاصله بین  bتا  aحدود  250 ccمیباشد.
روغن سوخته:
از هرگونه تماس طوالنی روغن سوخته با پوست بدن اجتناب شود.
روغن سوخته را در مجاری آب یا روی زمین نریزید.
برای اطمینان از کارکرد صحیح و طوالنی مدت موتور و سیستم کاهش آلودگی اگزوز ،نباید هیچگونه مواد اضافی به روغن موتور افزود.
150

توصیههای فنی
تعویض روغن:
تعویض روغن را مطابق برنامة زمانبندی شده و توسط افراد متخصص انجام دهید.
میلة اندازهگیری سطح روغن موتور:
هرگز نگذارید سطح روغن از مقدار  aباالتر بیاید.
درجة گرانروی:
انتخاب نوع روغن باید مورد تأیید کارخانه سازنده باشد و به رؤیت کارشناس متخصص برسد.
فیلتر روغن:
فیلتر استوانهای روغن را مطابق با قاعدهای که کارخانه ذکر کرده است تعویض نمائید.
روغن مورد استفاده:
روغن را هرگز صاف نکرده و یا بر روی زمین نریزید.
استفاده از روغنهای نابجا ،باعث خرابی زود هنگام قطعات خودروی شما خواهد شد.
منبع روغن ترمز:
راهنمایی b :به اندازه یک
میزان سطح مایع همواره باید باالی خط خطر در سطح مخزن باشد.
چهارم فاصله از  aپایینتر است.
در صورت سوراخ شدن منبع روغن در اثر سانحه ،فورا ً به نمایندگی مجاز مراجعه کنید.
تعویض مایع روغن ترمز*:
همیشه از روغنی استفاده کنید که کارخانة سازندة آن را توصیه کرده است.
روغن مورد استفاده که کارخانة سازنده سفارش نموده است ،روغن ترمز استاندارد شده  DOT4می باشد.
مایع سیستم خنک کاری*:
از مایع تأیید شده توسط کارخانه استفاده کنید .ضد یخ مورد استفاده در خودرو محلول اتیلن گیلیکول میباشد*.
زمانی که موتور گرم است ،دمای مایع خنک کننده بوسیله فن کنترل میگردد.
ممکن است این سیستم با سوئیچ کار کند ،با وجود این به مدت یک ساعت بعد از خاموش کردن موتور خودرو قبل از انجام هرگونه عملی ،صبر کنید.
از باز کردن درب مخزن مایع خنک کننده در زمان گرم بودن موتور خودداری فرمائید.
* از برندهای مورد تأیید و بسته بندیهایی که توسط شرکت ایساکو ارایه میگردد استفاده شود.
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مخزن هیدرولیک فرمان:
زمانی که موتور سرد است درب مخزن را باز کنید ،اندازة مایع مخزن باید بین دو مقدار  ADDو  Cباشد.
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مخزن پمپ شیشه شوی*:
(ظرفیت آن 2/8تا  6/6لیتر به همراه شیشــه شــوی چراغ میباشــد) .شیشه شوی مورد اســتفاده در خودرو ،محلول
ایزوپروپانول میباشد.
باتری:
هنگام استارت زدن در زمستان ،باتری را برای اطمینان بازدید و به تعمیرکار متخصص نشان دهید.
فیلتر هوا:
فیلتر هوا را مطابق قاعده گفته شده تعویض نمائید.چنانچه در شرایط غبارآلود رانندگی میکنید ،فیلتر را زودتر از زمان
موعد تعویض کنید.
لنت ترمز:
تعویض لنت ترمز بستگی به نحوه رانندگی و استفاده از ترمز دارد .در صورت رانندگی در شهرها ،مسافرتهای کوتاه یا
مسابقهها ،ضرورت دارد ،ضخامت لنت ،مورد بازدید و در بین دو سرویس دورهای تعویض گردد.
گیربکس دستی:
در هر  ۴۰۰۰۰کیلومتر ،سطح میزان روغن ،باید مورد بازدید قرار گیرد.
گیربکس اتوماتیک:
روغن این گیربکس نیاز به تعویض ندارد و هر  ۶۰۰۰۰کیلومتر ،در نمایندگی مجاز میبایست مورد بازدید قرار گیرد.

کلیة قطعات و لــوازم را فقط از منابع مورد
تأیید شرکت سازنده خودرو تهیه کنید .برای
اطمینان بیشــتر خودرو ،فقط از روغنهای
مخصوص پمپ هیدرولیک فرمان و سیستم
ترمز پژو  206استفاده نمائید.

* از برندهای مورد تأیید و بسته بندیهایی که توسط شرکت ایساکو ارایه میگردد استفاده شود.
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روغن های توصیه شده برای استفاده در خودرو*:
روغن هایی که در جدول زیر معرفی شده اند برای
کاربردهای مختلف میباشد .برخی از این روغن ها
برای شــرایط کارکرد خاص و بــا توجه به محل
استفاده ،تهیه گردیده است( .نظیر شرایط رانندگی
سخت ،استارتهای مکرر و)...
در خصوص استفاده از این روغنها به توصیههای
انجام شده در کتابچه و یا متخصصین مربوطه توجه
نمائید.
توجه :تنها روغن مجاز برای استفاده در این خودرو
در ایران ،روغن با مشخصات ذکر شده است.
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به این نکته توجه کنید که استفاده از هر نوع
روغن موتور دیگر ،به خودروی شــما آسیب
جدی وارد کرده و شــرایط گارانتی خودرو را
باطل می کند.
تعویض انواع روغنها ،میبایســت حتماً مطابق
جدول روبه رو و درنمایندگیهای مجاز صورت پذیرد.
زمان تعویض روغن بر اساس جدول روبه رو انجام شود.
* از برندهای مورد تأیید و بسته بندیهایی که توسط شرکت
ایساکو ارایه میگردد استفاده شود.

75 W 80

گیربکس دستی

ATF D / ATX

هیدرولیک فرمان

ESSENTIAL

گیربکس اتوماتیک AL 4

روغن ترمز با سطح کیفیت DOT 4

روغن ترمز

هر ۱0000کیلومتر تعویض شود.

10 W 40 SL

روغن موتور
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آیا میدانید...
وظیفــة اصلی فیلتــر بنزین در خودروهــا ،پاالیش و جــذب ذرات معلق و
ناخالصیهای موجود در بنزین و کمک به بهبود احتراق ســوخت در سیلندر
موتور خودرو میباشد.
بــه طور معمول در ســاختمان داخلی فیلتر بنزیــن ،از کاغذهای مخصوص با
سوراخهای ریز استفاده شده که این سوراخ ها به مرور زمان و در اثر جذب ذرات
معلق موجود در بنزین ،مسدود میگردند.
مسدود شدن سوراخهای فیلتر باعث کاهش کارایی آن ،اخالل در فرآیند احتراق
موتور و افزایش مصرف سوخت ناخواسته میگردد ،لذا شایسته است با توجه به
مواردی از قبیل:
شرایط محیطی و جادهای موجود
احتراق بهتر سوخت در موتور
عدم اعمال فشار ناخواسته و غیرضروری بر روی پمپ بنزین
عدم افزایش مصرف سوخت
نســبت به تعویض فیلتر بنزین خودروهای انژکتوری و نصب فیلتر اســتاندارد
حداکثر پس از هر  10000کیلومتر اقدام گردد .استفاده از فیلترهای استاندارد و
مورد تأیید گروه صنعتی ایران خودرو الزامی است.
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توصیه میگــردد از تعویض فیلتر بنزین در تعمیرگاههای متفرقه که بعضاً با
نحوه باز و بست سوکت اتصال سریع ( )Quick Connectorمتصل به فیلتر
بنزین آشــنا نیستند ،خودداری کرده و تاحد امکان این کار در تعمیرگاهها و
نمایندگی های مجاز ایران خودرو که از ابزار ویژه و پرســنل کارآزموده بهره
میجویند ،صورت گیرد.
باتشکر
گروه صنعتی ایران خودرو

