
BASIC

MAINTENANCE  

Here is a simple routine you can do between 
scheduled services. Check your Owner’s Manual 
for other monthly maintenance tasks that may be 
specific to your vehicle.

Check the tire pressure 

Check the tread

The recommended tire pressure is on a sticker inside your door jamb, 
glove compartment or fuel filter door.  Safety:  Always make sure the 
vehicle is in PARK.
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Tires don’t always wear evenly so check the thinnest or most worn 
part.  Also look for tears, lumps and bulges.  

If your oil ever looks like a milkshake or you find metal shards, call 
your service specialist.  

If the coolant is a rusty color or looks like a milkshake, call your 
service specialist.  

Check Engine oil 

Check the coolant 
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نسبة ضغط الهواء في ا	طارات الموصى بها مذكورة على ملصق في 
حجرة القفازات الخاصة بك، على عارضة الباب أو باب خزان الوقود. 

.PARK لسالمتك: احرص على أن سيارتك في وضعية

ال ُيبلى سطح ا	طارات بشكل متساٍو فتجد جزء� منه أنحف ومهترئ� أكثر 
من ا®جزاء ا®خرى. وابحث عن التمزق، الشقوق والنتوءات.

إذا كان وقود سيارتك يبدو مثل ميلك شيك (مخفوق الحليب) أو يحتوي 
على شظايا معدنية، عليك بمراجعة أخصائي الخدمة الخاص بك.

إذا كان سائل التبريد بلون الصدأ أو مثل ميلك شيك (مخفوق الحليب)، 
عليك بمراجعة أخصائي الخدمة الخاص بك.

يمكنك  التي  البسيطة  الروتينية  الخطوات  بعض  إليك 
الصيانة  مواعيد  بين  الفاصلة  الفترة  في  تطبيقها 

اتبع مهام الصيانة  المالك الخاص بك،  الدورية. في دليل 
التي قد تكون محددة لسيارتك. الشهرية ا�خرى 

فحص ضغط الهواء في ا�طارات

ل�طار المحيطي  السطح  فحص 

المحرك زيت  فحص 

التبريد سائل  فحص 

أصــــــول
الـــــصـــيــــانــــة 
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It is unusual to need to top up this fluid.  If you need to top up more 
than once a year, you may have a leak.  

Check the power steering fluid 

Never use radiator anti-freeze or dish soap.

Check your windshield washer solvent 

If you need to top up your brake fluid every few weeks, you may have 
a leak – so see your service specialist.  

Check the lights and electrical items

Check the brake fluid 

Finally, check your wipers, headlights, brake lights, fog lamps and 
blinkers.

Be sure to use the correct fluid.  Never try to guess the location of 
engine fluids.
Refer to your Owner’s Manual for specifications and diagrams.  

Please don’t hesitate to contact your service specialist if you have 
any questions about your maintenance routine.  
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من غير المعتاد أن تقوم بإضافة هذا السائل. وإذا اقتضت الحاجة إلى 
إضافته  أكثر من مرة في السنة، قد تكون تواجه مشكلة تسّرب.

تحّقق أخير� من عمل الماسحات، المصابيح ا®مامية، مصابيح المكابح، 
الوامض.  مصابيح الضباب والضوء 

تأكد من استخدام السائل المناسب. ال تخطئ مكان وجود سوائل 
المحرك. 

راجع دليل المالك اليدوي حول المواصفات والرسم التخطيطي.

يرجى عدم التردد باالتصال بمستشار الخدمة الخاص بك إذا كان لديك 
بعض االستفسارات عن الصيانة الدورية.

إذا اقتضت عليك الحاجة إلى إضافة سائل المكابح كل عدة أسابيع، قد 
تكون تواجه مشكلة تسّرب لذا عليك بمراجعة إختصاصي الخدمة 

والصيانة. 

امتنع عن استخدام سائل ضد تجميد المبّرد أو صابون غسل الصحون.

ا¡لي التوجيه  فحص سائل 

المكابح سائل  فحص 

الزجاج ا�مامي فحص سائل غسل 

الكهربائية وا�جزاء  ا�ضواء  فحص 
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