
CHECK UNDER 

THE HOOD 

If you look after your car, it will look 
after you – with lower repair and 
maintenance costs, higher resale 
value and a longer life. So, how do you 
look after your high-tech machine 
between scheduled services? Once a 
month, do our 4-step quick check.  

“Budgeting for and doing preventative maintenance on 
your car is one of the best ways to cut your costs and 
keep your car.”

1. Check your tires and 
    tire pressure.
Look for damage or uneven 
wear on your tires. If you find any 
signs, show your specialist. Next, 
make sure your tire pressure is set 
to the manufacturer’s recommended 
level. You’ll find this on a sticker in 
your glove compartment, door jamb or fuel filler door.  
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 هيكل السيارةفحص أسفل

بك  تعتني  سوف  بسيارتك،  تعتني  كنت  إذا 
للصيانة  منخفضة  تكاليف  خالل  من  أيض�  هي 

وحياة  البيع  إعادة  قيمة  وارتفاع  والتصليح، 
بسيارتك  االعتناء  تتابع  كيف  فإذن  أطول. 

المقررة؟  الصيانة  فترات  بين  الخاصة 
باعتماد هذا  الشهر، ننصحك  مرة واحدة في 

4 خطوات. المؤلف من  السريع  الفحص 

لسيارتك الوقائية  الصيانة  �جراء  ميزانية  "تخصيص 
المصاريف لخفض  الوسائل  أفضل  إحدى  هي 

بسيارتك." ولالحتفاظ 

1.  فحص ا�طارات وضغط 
     الهواء في ا�طارات.

اكتشف أي ضرر أو تآكل في 
االطارات. فإذا وجدت أي عالمات، 

سارع إلى االختصاصي الخاص 
بسيارتك. بعد ذلك، تأكد من ضبط 
ضغط الهواء في ا¯طارات حسب 

المستوى الموصى بها من قبل الشركة 
المصنعة. ستجد هذه المعلومات على ملصق في حجرة 

القفازات الخاصة بك، على عارضة الباب أو باب خزان الوقود.



تحّقق من عمل ا¸ضواء وكافة ا¸جزاء 
كالماسحات  الكهرباء  على  العاملة 

عطل. أي  دون  الكهربائية  والنوافذ 

على  المطاطية  ا¸قفال  أن  من  تحقق 
وضعها  في  الهوائي  التبريد  شبكة 

بارد¼ وال  السليم. تأكد من أن المحرك 
الهواء  أن تلمس مبرد  تحاول إطالق� 
البخار يتصاعد منه. أو  إذا كان ساخن� 

الخاص بك  المالك  أيض� دليل  يوصي 
الزجاج  غسل  وسائل  الزيت  بفحص 

للوقود.  ا¸مامي في كل محطة 
لدى  المتخصص  الخدمة  لفريق  يمكن 

مساعدتك  ودودج  جيب®  كرايسلر، 
السوائل  أنواع  اختيار أفضل  في 

كما  أو  لسيارتك،  المناسبة  والزيوت 
أن تطلب من  ترغب، يمكنك فقط 

أفضل  لك  يصّنف  أن  المختص  الفريق 
لسيارتك. ا¸نواع 

2.  فحص ا�ضواء وا�جزاء 
     الكهربائية.

3.  فحص أقفال خزان شبكة 
     التبريد الهوائي الخارجية. 

أحسنت. تهانينا.   .4
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Check the rubber seals on the 
radiator for a proper fit. Make sure 
the engine is cold. Never touch a 
hot or steaming radiator.  

Your Owner’s Manual also 
recommends that you check 
your oil and your windshield 
washer solvent at every gas stop.  
Your Chrysler, Jeep, Dodge or 
Ram Service Specialist can help 
you choose the right fluids for 
your vehicle or, if you’d prefer, 
you can just ask your specialist 
to top up specific fluids for you.  

2. Check the lights and 
    electrical items.

3. Check exterior    
    radiator tank seals. 

4. Congratulations.  
    You’re Done.

Check that all of your lights are 
working and test electrical items 
such as wipers and power windows.  


