
 

 

                                                 خدمات پس از فروش  اداره آموزش

   

 فيلتر اوليه

 باز كردن
 بستن

        

        بازديد و تعويض فيلترهوا بازديد و تعويض فيلترهوا بازديد و تعويض فيلترهوا بازديد و تعويض فيلترهوا 

ار زياد هفتگي و در فيلترداخل هواكش را بازديد نمائيد ودر صورت  گرد و غب

  .موارد استثنايي همه روزه اين كار را انجام دهيد 

،  تميزكرده ) سانتيمتر مربع / كيلو پوند (بار  5الي  4فيلتر را با فشار باد 

  . واگرالزم باشد فيلتررا تعويض نماييد

هنگام بازديد و تميزكردن فيلتر، داخل محفظه هواكش ودرب آن را با پارچه 

  .تميز كنيد

  

  

        

        تخليه آب فيلتر گازوئيل اوليه و ثانويهتخليه آب فيلتر گازوئيل اوليه و ثانويهتخليه آب فيلتر گازوئيل اوليه و ثانويهتخليه آب فيلتر گازوئيل اوليه و ثانويه

در صورت روشن شدن چراغ نشانگر وجود آب در فيلتر آبگير سوخت بالفاصله خودرو را متوقف كرده و جهت 

  :به روش زير اقدام نماييد اوليه و ثانويه تخليه آب از فيلتر آبگير

 .خودرو را در محل صاف پارك نموده و موتور را خاموش نماييد .1

 .ظرفي در زير محل پيچ تخليه فيلتر آبگير قرار دهيد .2

باز ) مطابق شكل ( پيچ تخليه فيلتر آبگير را جهت عكس عقربه هاي ساعت  .3

نماييد و اجازه دهيد تا آب كامل تخليه شود ، با چند بار فشردن پمپ دستي 

 .از تخليه كامل آب اطمينان حاصل مي نمائيم

سفت نمائيد سپس ) مطابق شكل ( اعت پيچ تخليه را در جهت عقربه هاي س .4

 .فيلتر را پر از سوخت نمائيد) چند بار ( با فشردن پمپ دستي 
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                                                 خدمات پس از فروش  اداره آموزش

   

 ثانويهفيلتر 

 باز كردن

 بستن

١ 

٢ 

ON OFF 

موتور را روشن نموده و از عدم نشتي فيلتر آبگير اطمينان حاصل مي كنيم ، همچنين چراغ هشدار  .5

 .دهنده بايد خاموش گردد

. تعويض نماييد در صورت كثيف بودن بيش از حد فيلتر آبگير را : ياد آوري 

  . به جدول سرويس نگهداري مراجعه نماييد 

   

  :نكته مهم 

اگر فيلتر اوليه آب داشته باشد چراغ جدا كننده آب از گازوئيل روشن  �

 .مي شود

 .اگر فيلتر ثانويه آب داشته باشد چراغ چك روشن خواهد شد �

در اين  الزم به ذكر است بهتر مي باشد حدال امكان حالت دوم پيش نيايد ، كه

  .صورت امكان اختالل در كاركرد موتور وجود دارد 

 

        هواگيري سيستم سوخت رسانيهواگيري سيستم سوخت رسانيهواگيري سيستم سوخت رسانيهواگيري سيستم سوخت رساني

  :جهت هواگيري سيستم سوخت به روش زير عمل كنيد 

 .روي فيلتر ثانويه را باز كنيد  )1( پيچ هواگيري  �

و با  ONدر وضعيت  را بچرخانيد) 2(پمپ دستي   �

دست پمپ نماييد تا زمانيكه سوخت از قسمت 

پيچ را . پيچ هواگيري عاري از هوا بيرون بيايد 

 .دوباره سر جاي خود ببنديد 

 .به پمپ كردن توسط دست ادامه بدهيد   �

 .بچرخانيد  OFFرا در وضعيت ) 2(پمپ دستي  �

.موتور را روشن نموده و اجازه دهيد چند دقيقه در جا كار كند تا هر گونه هواي احتمالي از سيستم خارج شود �
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