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بازدیدهاى منظم دوره اى
1-سطح روغن موتور

 سطح روغن موتور بايد مرتباً بازديد شده و در بين 
فاصلة تعويض روغن، مقدار كسری آن تكميل شود.

 خودرو رادر سطح صاف قراردهيد، موتور راروشن 
كرده تا گرم شود. سپس موتور را خاموش نموده و 
بعد از ۵ دقيقه سطح روغن را  با توجه به دو عالمت 
حك شدة روی آن به طور صحيح اندازه گيری نماييد.

عالمت a : حداكثر         عالمت c : حداقل
فاصله بين a وb : 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 بينb تا a حدود cc 2۵۰ می باشد.

محل ریختن روغن موتور

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.

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



توصیه های فنی

۱۷۷

3

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 
محل  به  توجه  با  و  خاص  كاركرد  شرايط  برای 
استفاده، تهيه گرديده است. )نظير شرايط رانندگی 

سخت، استارت های مكرر و...( 
در خصوص استفاده از 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 
آسيب  شما  خودروی  به  ديگر،  موتور  روغن 
جدی وارد كرده و شرايط گارانتی خودرو را 

باطل می كند.

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


