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درب موتور

باز كردن درب موتور
براى باز كردن، اهرم 1 را بكشيد.

گيره ايمنى درب موتور را باز كنيد.
بلند  آرامى  به  را  موتور  درب  گيره،  كردن  باز  براى 
كرده و زبانه 2 را با فشار دادن پايه 3 به طرف چپ 

آزاد كنيد.
درب موتور را بلند كرده، اهرم نگهدارنده 5 را از محل 
در  حتمًا  آنرا  ايمنى  براى  و  نموده،  جدا  آن 4  نصب 

جاى مخصوص 6 قرار دهيد.

بستن درب موتور
براى بستن درب موتور، اهرم نگهدارنده درب 5 را در 
بست مخصوص آن 4 جاى دهيد و سپس درب موتور 
را گرفته و آن را تا ارتفاع 20 سانتيمترى محل بسته 
شدن پايين آورده سپس آنرا رها كنيد. درب موتور بر 

اثر وزن خود بسته مى گردد.
قبل از بستن درب موتور، اطمينان حاصل نماييد كه 

چيزى در محفظه موتور جا نمانده باشد.

در هنگام كار بر روى موتور، موتور فن 
رادياتور ممكن است هر لحظه شروع 

به كار نمايد.
خطر ايجاد جراحت.

ــه به جلو  ــدن ضرب ــورت وارد ش درص
ــى  ــره يا درب موتور، جهت بررس پنج
ــا قفل آن به  ــت درب موتور و ي وضعي

نمايندگى هاى مجاز مراجعه نماييد.
ــح درب موتور  ــدن صحي ــته ش از بس

اطمينان حاصل نماييد.
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موتور از روغن براى روغنكارى و خنك كردن قطعات 
متحرک استفاده مى كند و طبيعى است كه در فاصله 

بين دو تعويض مقدارى روغن به آن افزوده شود.
شدن  كم  بندى،  آب  دوره  از  بعد  اگر  اين  وجود  با 
روغن بيشتر از 0/5 ليتر در هر 1000 كيلومتر باشد 

به نمايندگى مجاز مراجعه نماييد.
فواصل زمانى: ميزان سطح روغن را مرتبًا و در 
هر شرايط، به خصوص قبل از هر سفر طوالنى، 
بررسى نماييد تا از وارد آمدن خسارت جدى به 

خودرو جلوگيرى شود.

ميزان سطح روغن موتور
افزايش ميزان سطح روغن موتور از حداكثر

از  نبايد  موتور  روغن  سطح  ميزان  وجه  هيچ  به 
خطر  صورت  اين  در  زيرا  يابد:  افزايش   A حداكثر

جوش آوردن و حتى سوختن موتور وجود دارد.
رؤيت ميزان سطح روغن بايد فقط توسط گيج روغن 

و به روشى كه گفته شده انجام شود.
گذشت  (حداكثر)   MAX از  روغن  سطح  ميزان  اگر 
خودرو را روشن نكنيد و با نمايندگى مجاز تماس 

بگيريد

خواندن ميزان سطح روغن
باشد،  صحيح  شده  گيرى  اندازه  مقدار  اينكه  براى 
مى بايست از خاموش كردن موتور مدت زمانى گذشته 
باشد و همچنين خودرو بر روى سطحى صاف پارک 

شده باشد:
گيج روغن 1 را بيرون بياوريد؛  –

گيج روغن را با يك پارچه تميز و بدون پرز تميز   –
كنيد؛

گيج را تا انتها وارد كنيد؛  –
گيج را مجدداً خارج كنيد؛  –

ميزان سطح روغن را رؤيت كنيد: هيچ گاه نبايد   –
 «max» A از  باالتر  و   «min» B از  تر  پايين 

باشد.

در هنگام كار بر روى موتور، موتور فن 
رادياتور ممكن است هر لحظه شروع 

به كار نمايد.
خطر ايجاد جراحت.
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ميزان سطح روغن موتور (ادامه)
اضافه كردن تا سطح مناسب

خودرو بايد در سطح صاف بوده و موتور آن خاموش 
و سرد باشد (به عنوان مثال: قبل از اولين بار روشن 

كردن در روز)

كيفيت روغن موتور
براى اطالع از كيفيت روغن موتورى كه بايد استفاده 
كنيد، به دفترچه سرويس و نگهدارى خودرو مراجعه 

نماييد.

توجه داشته باشيد كه استفاده از هر نوع روغن موتور 
با كيفيت نامناسب مى تواند به خودروى شما آسيب 
باطل  را  خودرو  گارانتى  شرايط  و  كرده  وارد  جدى 

مى كند.

هواى  و  آب  شرايط  براى  شده  توصيه  موتور  روغن 
ايران:

ELF COMPETITION ST 10W-40
ACEA A3 / API SL

در پوش 2 را باز كنيد؛  –
برسانيد  مناسب  مقدار  به  را  روغن  سطح  ميزان   –
و   «min» بين  ظرفيت  كه  باشيد  داشته  (اطالع 
«max» گيج 1 برحسب نوع موتور 1/5 تا 2 ليتر 

است)؛
حدود 10 دقيقه طول مى كشد تا روغن به جريان   –

بيفتد؛
روغن   1 گيج  وسيله  به  را  روغن  سطح  ميزان   –
توضيح  قبَالً  كه  روشى  همان  (به  نماييد  بررسى 

داده شد).
بستن  و  نگذرد   «max» از  روغــن  سطح  ميزان 

درپوش 2 را فراموش نكنيد.

روغن  افزودن  هنگام  كردن:  اضافه 
قطعات  روى  روغن  كه  كنيد  دقت 
موتور نريزد زيرا احتمال آتش سوزى 

وجود خواهد داشت.
بستن درپوش را فراموش نكنيد، زيرا خطر ايجاد 
روى  بر  روغن  پاشيدن  دليل  به  سوزى  آتش 

قطعات داغ موتور وجود دارد.

ــر معمول يا  ــدن غي در صورت كم ش
ــور، به  ــطح روغن موت ــى س ــى درپ پ

نمايندگى مجاز مراجعه نماييد.
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 1.6 16V

هنگام باز كردن درب موتور اطمينان حاصل كنيد كه دسته برف پاک كن در وضعيت توقف قرار 
دارد. خطر ايجاد جراحت.
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ميزان سطح روغن موتور (ادامه) / تعويض روغن موتور
تعويض روغن موتور

و  سرويس  راهنماى  دفترچه  به  زمانى:  فواصل 
نگهدارى خودرو مراجعه نماييد.

حجم  گرفتن  نظر  در  با  روغن  متوسط  ظرفيت 
فيلتر.

(جهت اطالع)
موتور 1.6V16V : ا4/80 ليتر

كيفيت روغن موتور
براى اطالع از كيفيت روغن موتورى كه بايد استفاده 
كنيد، به دفترچه سرويس و نگهدارى خودرو مراجعه 

نماييد.

توجه داشته باشيد كه استفاده از هر نوع روغن موتور 
با كيفيت نامناسب مى تواند به خودروى شما آسيب 
باطل  را  خودرو  گارانتى  شرايط  و  كرده  وارد  جدى 

مى كند.

هواى  و  آب  شرايط  براى  شده  توصيه  موتور  روغن 
ايران:

ELF COMPETITION ST 10W-40
ACEA A3 / API SL

روغن  افزودن  هنگام  كردن:  اضافه 
قطعات  روى  روغن  كه  كنيد  دقت 
موتور نريزد زيرا احتمال آتش سوزى 
وجود خواهد داشت. بستن درپوش را 
فراموش نكنيد، زيرا خطر ايجاد آتش سوزى به 
موتور  داغ  قطعات  روى  بر  روغن  پاشيدن  دليل 

وجود دارد.

تعويض روغن موتور: اگر در حالى كه 
تعويض  آنرا  روغن  است  داغ  موتور 
مى كنيد، مراقب باشيد بر اثر پاشيده 

شدن روغن دچار سوختگى نشويد.

موتور را در محيط بسته روشن نكنيد: 
گازهاى خروجى از اگزوز سمى است.

در هنگام كار بر روى موتور، موتور فن 
رادياتور ممكن است هر لحظه شروع 

به كار نمايد.
خطر ايجاد جراحت.

ــا پى در پى  ــدن غير معمول ي ــورت كم ش در ص
ــاى مجاز  ــه نمايندگى ه ــور، ب ــطح روغن موت س

مراجعه نماييد.


