محفظه موتور
8

هشدار
از دستکاری کلیه شیلنگ های سوخت،
بخصوص شیلنگ ورودی بنزین به ریل سوخت
خودداری کنید .تعمیرات این بخش فقط توسط
افراد مجاز انجام شود.

6

راهنماي محفظه موتور (مجهز به سيستم انژكتوري)
 -1مخزن مایع خنك كننده موتور
 -2باتري
 -3مخزن روغن ترمز
 -4درب رادياتور
 -5درب محفظه روغن موتور
 -6مخزن مایع شیشه شوی
 -7ميله نشانگر سطح روغن موتور
 -8مخزن روغن هیدرولیک
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روغن موتور و فیلتر روغن
اگر سطح روغن نزديک يا روي  Lبود ،مقداری
روغن بيافزاييد تا سطح آن به  Fبرسد.
توجه کنيد که نبايد بيش از حد روغن اضافه
گردد.
تنها از روغن موتور مورد تائيد استفاده نمائيد.
(به قسمت روغنهاي توصيه شده در همين فصل
رجوع نماييد).

بررسي سطح روغن موتور
 -1خودرو را در سطحي صاف قرار دهيد.
 -2موتور را روشن نموده و بگذاريد تا به دماي
معمول کاري خود برسد.
 -3موتور را خاموش کرده و چند دقيقه صبر
کنيد تا روغن به کارتل برگردد.
 -4ميله نشانگر سطح روغن را بيرون کشيده،
تميز نماييد و دوباره آنرا کام ً
ال در محل خود
داخل نماييد.
 -5ميله نشانگر سطح را دوباره بيرون بکشيد و
اين بار به محلي که روغن به آن رسيده است
(سطح روغن) توجه نماييد.
سطح روغن بايد بين دو عالمت  Fو  Lباشد.

هشدار
 تماس طوالني مدت پوست با روغن موتورکارکرده مي تواند باعث سرطان پوست گردد.
بنابراين پس از کار با روغن موتور کارکرده،
پوست خود را با آب و صابون بشوئيد.
 روغن موتور را دور از دسترس کودکان قراردهيد.

نکات زیست محیطی
روغن موتور
 محيط زيست را با تعويض بيش از حد روغنآلوده نکنيم.
 رنگ روغن به تنهايي مالک مناسبي برايتشخيص کيفيت روغن موتور و تعويض آن
نيست.
 پايهي اکثر روغنهاي موتور ,نفت خامميباشد .لذا با مصرف بهينه آن در حفاظت از
منابع بکوشيم.
 در هنگام تعويض روغن خودرو مراقبنشتيها بوده و از تخليه روغن مصرف شده
(روغن سوخته) بر روي خاك و آب جدا ً
خودداري كنيم.
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روغن موتور و فیلتر روغن

6

تعویض روغن موتـور و فيلتـر روغـن
فواصل زماني تعويض روغن موتور و فيلتر آن را
طبق برنامه زماني نگهداري خودرو که در فصل
 7آمده است ،رعايت نماييد.
 -1موتور را براي چند دقيقه روشن نموده و
سپس آنرا خاموش نمائيد .درب محفظه روغن
موتور را برداريد.
 -2با برداشتن درب محفظه روغن و باز کردن
پيچ تخليه ،روغن را در يک ظرف مناسب ،تخليه
نماييد.
 -3در اين مرحله فيلتر روغن را با آچار مخصوص
آن باز نماييد.
 -4با يک تکه پارچه تميز محل نصب فيلتر را
پاک نماييد.
 -5اورينگ فیلتر روغن جديد را به مقداري
روغن آغشته نماييد.
ً
 -6پس از آنکه روغن کامال تخليه شد ،پيچ
تخليه را ببنديد.
 -7فیلتر روغن را با آچار مخصوص در محل خود
نصب نمایید.
 -8موتور رابا روغن تازه به حدي پر نماييد که
سطح روغن به عالمت  Fبر روي ميله نشانگر
برسد (دقت نماييد که بيش از حد روغن اضافه
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ننماييد).
 -9با دقت در محفظه روغن را ببنديد.
 -10موتور را روشن کنيد و بررسي نمائيد که
اطراف اورينگ فيلتر روغن ،نشتي وجود نداشته
باشد.
 -11موتور را خاموش کرده و چند دقیقه صبر
کنید تا روغن به کارتل برگردد سپس مجددا ً
سطح روغن را بازديد نماييد و در صورت نياز تا
عالمت  Fروي نشانگر پر نمائيد.

احتیاط
هم موتور و هم روغن آن داغ هستند ،احتياط
نماييد که آسيبي به خودتان نرسانيد.

توجه
مراقب باشيد که اورينگ فيلتر روغن قديمي بر
روي محل نصب شدن فيلتر باقي نماند ،در غير
اينصورت ممکن است باعث بروز نشت روغن و
در نتيجه صدمه ديدن موتور گردد.

دقت نمائيد که روغن مصرفي حتماً بايد با درجه
کيفيت مشخص شده باشد.

توجه
 هر چند فيلترهاي روغن ممکن است از نظرظاهري يکي باشند ،ليکن طراحي داخلي آنها
مي تواند متفاوت باشد .اين گونه فيلترها قابل
جايگزيني با يکديگر نيستند.
براي جلوگيري از آسيب ديدن احتمالي موتور
تنها از فيلتر تعيين شده استفاده نماييد (در
اين زمينه با نمايندگي مجاز شرکت سايپايدک
مشورت نماييد).
 دستورالعمل هاي داده شده را به دقتمورد توجه قرار داده و انجام دهيد ،زيرا نصب
نادرست فيلتر روغن مي تواند نشتي روغن و
در نتيجه آسيب موتور را به همراه داشته باشد.

