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محفظــه مـوتــور

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- در محفظه روغن موتور 
6- در  رادیاتور

7- مخزن روغن ترمز 
8- باتري 

9- سوییچ قطع اضطراری سوخت
10- جعبه فیوز

OWM122

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

مجاز انجام شود.

هشدار
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روغن موتور و فيلتر روغن
روغـن فيلتـر  و  موتـور  روغن  تعویض 

فواصل زماني تعویض روغن موتور و فیلتر آن را 
طبق برنامه زماني نگهداري خودرو که در ابتداي 

همین فصل آمده است، رعایت نمایید. 
و  نموده  روشن  دقیقه  چند  براي  را  موتور   -1
سپس آنرا خاموش نمایید. درب محفظه روغن 

موتور را بردارید.
2- با برداشتن درب محفظه روغن و باز کردن 
پیچ تخلیه، روغن را در یک ظرف مناسب، تخلیه 

نمایید. 
3- در این مرحله فیلتر روغن را با آچار مخصوص 

آن باز نمایید. 
4- با یک تکه پارچه تمیز محل نصب فیلتر را 

پاک نمایید. 
مقداري  به  را  روغن  فیلتر  جدید  اورینگ   -5

روغن آغشته نمایید. 
پیچ  شد،  تخلیه  کاماًل  روغن  آنکه  از  پس   -6

تخلیه را ببندید. 
محل  در  مخصوص  آچار  با  را  روغن  فیلتر   -7

خود نصب نمایید. 
8- موتور رابا روغن تازه به حدي پر نمایید که 
نشانگر  میله  روي  بر   F به عالمت  روغن  سطح 
برسد )دقت نمایید که بیش از حد روغن اضافه 

ننمایید(. 
9- با دقت در محفظه روغن را ببندید. 

10- موتور را روشن کنید و بررسي نمایید که 
اطراف اورینگ فیلتر روغن، نشتي وجود نداشته 

باشد.
11-  موتور را خاموش کرده و چند دقیقه صبر 
مجدداً  سپس  برگردد  کارتل  به  روغن  تا  کنید 
سطح روغن را بازدید نمایید و در صورت نیاز تا 

عالمت F روي نشانگر پر نمایید. 

 احتياط

توجه

توجه
- هر چند فیلترهاي روغن ممکن است از نظر 
آنها  باشند، لیکن طراحي داخلي  ظاهري یکي 
مي تواند متفاوت باشد. این گونه فیلترها قابل 

جایگزیني با یکدیگر نیستند. 
براي جلوگیري از آسیب دیدن احتمالي موتور 
)در  نمایید  استفاده  شده  تعیین  فیلتر  از  تنها 
این زمینه با نمایندگي مجاز شرکت سایپایدک 

مشورت نمایید(.
- دستورالعمل هاي داده شده را به دقت مورد 
توجه قرار داده و انجام دهید، زیرا نصب نادرست 
فیلتر روغن مي تواند نشتي روغن و در نتیجه 

آسیب موتور را به همراه داشته باشد. 
مراقب باشید که اورینگ فیلتر روغن قدیمي بر 
روي محل نصب شدن فیلتر باقي نماند، در غیر 
اینصورت ممکن است باعث بروز نشت روغن و 

در نتیجه صدمه دیدن موتور گردد. 

دقت نمایید که روغن مصرفي حتماً باید با درجه 
کیفیت مشخص شده باشد.

هم موتور و هم روغن آن داغ هستند، احتیاط 
نمایید که آسیبي به خودتان نرسانید. 


