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محفظه موتور خودرو

1- مخزن مایع خنک کننده موتور
2- مخزن مایع شیشه شوي

3- مخزن روغن هیدرولیک فرمان
4- میله نشانگر سطح روغن موتور )گیج روغن(

5- درب محفظه روغن موتور 
6- درب  رادیاتور

7- مخزن روغن ترمز 
8- باتري 

9- سوییچ قطع اضطراری سوخت
10- جعبه فیوز

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

افراد مجاز انجام شود.
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 روغن موتور و فيلتر روغن

بررسي سطح روغن موتور 
1- خودرو را در سطحي صاف قرار دهید.

2- موتور را روشن نموده و بگذارید تا به دماي 
معمول کاري خود برسد. 

صبر  دقیقه  چند  و  کرده  خاموش  را  موتور   -3
کنید تا روغن به کارتل برگردد. 

بیرون کشیده،  را  روغن  نشانگر سطح  میله   -4
خود  محل  در  کاماًلً  آنرا  دوباره  و  نمایید  تمیز 

داخل نمایید. 
5- میله نشانگر سطح را دوباره بیرون بکشید و 
به آن رسیده است  به محلي که روغن  بار  این 

)سطح روغن( توجه نمایید.

سطح روغن باید بین دو عالمت F و L باشد. 
اگر سطح روغن نزدیک یا روي L بود، مقداری 

روغن بیافزایید تا سطح آن به F برسد. 
اضافه  روغن  حد  از  بیش  نباید  که  کنید  توجه 

گردد.
تنها از روغن موتور مورد تایید استفاده نمایید. 
همین  در  شده  توصیه  هاي  روغن  قسمت  )به 

فصل رجوع نمایید.(

موتور  روغن  با  پوست  مدت  طوالني  تماس   -
کارکرده مي تواند باعث سرطان پوست گردد. 
کارکرده،  موتور  روغن  با  کار  از  پس  بنابراین 

پوست خود را با آب و صابون بشویید. 
- روغن موتور را دور از دسترس کودکان  قرار  

دهید. 
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نکات محيط زیستی

روغن موتور
- محیط زیست را با تعویض بیش از حد روغن 

آلوده نکنیم.
براي  مناسبي  مالک  تنهایي  به  روغن  رنگ   -
آن  تعویض  و  موتور  روغن  کیفیت  تشخیص 

نیست.
خام  نفت  موتور,  روغن هاي  اکثر  پایه ي   -
مي باشد. لذا با مصرف بهینه آن در حفاظت از 

منابع بکوشیم.
مراقب  خودرو  روغن  تعویض  هنگام  در   -
شده  مصرف  روغن  تخلیه  از  و  بوده  نشتي ها 
جداً  آب  و  خاک  روي  بر  سوخته(  )روغن 

خودداري کنیم.


