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 سطح روغن ترمز
ســرويس دوره ای روغن ترمز را مطابق بخش گارانتی انجام دهيد. 
همچنين سطح اين روغن را بين دو سرويس به نشانگر سطح روغن 
ترمز بر روی جلو داشبورد و عالمت MAX  و MIN بر روی مخزن 

روغن ترمز كنترل نماييد.

سطح مایع سيستم خنک كننده*
سطح مايع بايد هميشه تا سطح حداكثر )نشان دايروی( باشد. از مايع 
توصيه شده توسط كارخانه سازنده استفاده كنيد.  زمانی كه موتور 
گرم است، دمای مايع خنك كننده توسط فن تنظيم می گردد.  اين 
سيستم می تواند در زمانی هم كه سوئيچ قطع است عمل كند، ولی 
مدار سيستم خنك كننده تحت فشار قرار می گيرد. پس به مدت 
يك ساعت بعد از خاموش كردن موتور خودرو و قبل از انجام هرگونه 

عملی، صبر كنيد.
توجه: ضد یخ مورد استفاده در خودرو، محلول اتيلن گيليكول 
مي باشد. در مایع خنک كاري، درصد اتيلن گيليكول به آب 

)۵0-۵0( است.

تذكر: مايع سيستم خنك كننده احتياج به تعويض ندارد. 

بررسی سطوح مایعات
سطح روغن:

 مرتباً سطح روغن را كنترل نمائيد و آن را بين دو 
تعويض روغن تا رسيدن به سطح مجاز پر كنيد. حداكثر 
كه  موقعی  است.  كيلومتر  در۱۰۰۰  ليتر   ۰/۵ مصرف 
خودرو تراز و موتور خنك باشد، مقدار روغن را با ميلة 

اندازه گيری نمائيد.

ميلة اندازه گيرى سطح روغن
دو عالمت بر ميلة اندازه گيری سطح روغن

وجود دارند:
A = حداكثر

هيچگاه بيشتر از اين مقدار پر نكنيد.
B = حداقل

برای حفظ كيفيت عملكرد موتور و سيستم كنترل آاليندگی، 
استفاده از افزودنی ها به روغن موتور ممنوع است.

تعویض روغن*
مطابق با اطالعات ارائه شده در بخش راهنمای نگهداری 

و خدمات گارانتی
انتخاب درجه گرانروى

الزامات  با  مطابق  بايد  انتخابی  روغن  موارد،  تمامی  در 
سازنده باشد.* به برچسب الصاق شده در محفظة موتور 

مراجعه نمائيد.

محفظة موتور

هشدار
را خراب می كند.  رنگ شده  هيدروليك سطوح  روغن 
روغن را ابتدا با يك تكه پارچه تميز جمع كنيد. سپس 

محل را با آب و شامپوی مخصوص خودرو بشوئيد.

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

روغن استفاده شده
از تماس طوالنی مدت روغن اســتفاده شــده با پوســت 
خودداری نمائيد.روغن استفاده شده را در ظروف مخصوص 
بريزيد.روغن استفاده  شده،روغن ترمز يا مايع خنك كننده 

را به درون جوی آب فاضالب يا زمين تخليه ننمائيد.
سطح مایع هيدروليک فرمان

موقعی كه موتور در دمای محيط است،مخزن را باز كنيد.
سطح مايع آن بايد هميشه باالی نشان ADD و نزديك 

به نشان C باشد.

سطح مایع شيشه شوى جلو*
بــرای بهترين نتيجه پاكســازی و بــرای جلوگيری از 
يخ زدگی مخزن مايع شيشه شوی نبايد تا سر،پر گردد و 
يا در آن آب خالص ريخته شود. ازمحصوالت توزيع شده 
توسط شبكه نمايندگی مجاز ايران خودرو استفاده نمائيد.
توجه : شيشه شوى مورد استفاده در خودرو، محلول 

ایزوپروپانول می باشد.

هشدار
هرگز از مخلوط ضديخ و آب برای مخزن شيشه شوی 
استفاده نكنيد. اين كار به رنگ خودرو آسيب می رساند.

اخطار
روغن فرمان هيدروليك شديداً سمی است و بايد در ظرف 
دربسته و دور از دسترس كودكان قرار گيرد. چنانچه اتفاقاً 

از آن خورديد، سريعاً به پزشك مراجعه نمائيد.

اخطار
به منظور برطرف كردن خطر ايجاد سوختگی، در مخزن 
را دو دور باز كنيد تا فشار كاهش يابد.  وقتی فشار كاسته 
شد، درِ مخزن مايع خنك كننده را برداريد و سطح مايع 

را به حد مجاز برسانيد. 

اخطار
از باز نمودن درب مخزن مايع سيســتم خنك كننده تا 

يك ساعت پس از خاموش شدن موتور اجتناب نماييد.

توجه: روغن ترمز برای ســالمتی مضرو بسيار  خورنده 
است. از تماس با پوست خودداری نمائيد.


