
OIL CHANGES 

HOW OFTEN IS OFTEN ENOUGH?

“Engine Oil: Your Car’s Life Blood.… No other 
maintenance item is so important for extending 
the vehicle’s life and reducing repair costs.”  
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كم مّرة تكفي؟ تغيير الزيت

غيره  شيء  ال  مركبتك...  يحيي  الذي  الدم  المحرك:  زيت   "
الصيانة." تكاليف  ولتقليل  المركبة  عمر  طالة  أهم 
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Oil changes remove contaminants like carbon and metal 
from your engine. If you leave these contaminants there, 
they can slowly damage your engine and result in 
expensive repairs. 

This is why regular oil changes are important. But how 
often is enough? Take this simple quiz.

بإجراء تغيير الزيت يتّم إزالة الملوثات مثل الكربون 
والمعادن من محرك مركبتك. فتراكمها في المحرك 

يمكن أن يلحق الضرر به على المدى البعيد ويضطّرك للجوء 
مكلفة. تصليحات  إلى 

لهذا السبب، من المهم القيام بتغيير الزيت بانتظام. ولكن 
كم مّرة يكفي؟ اتبع خطوات هذا الفحص البسيط.

في حال تطابق إحدى هذه النقاط أعاله، يجب أن تعمد إلى تغيير الزيت 
كل 3.000 كم.

في حال عدم التطابق، أو إذا محرك مركبتك يعمل على الديزل، راجع 
دليل المالك الخاص بمركبتك أو اطلب االختصاصي.
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If you checked any of the boxes, you should aim to change your 
oil every 3,000 km

If you didn't check any boxes, or if your vehicle has a Diesel 
engine, refer to your vehicle's Owner's Manual or ask your 
specialist.

Do any of these describe your driving style or 
conditions?

Lots of stop-and-go driving.

Day or night temperatures
drop below 32ºC.

Extensive engine idling.

Driving industry conditions.

Short trips less than 10km.

50% of driving is at high
speeds during weather over 35ºC.

Towing a trailer or boat.

Taxi, police car, delivery
or other commercial service.

Regular off-road or desert operation.

ADD OIL MARK

FULL RANGE  MARK

تتوّقف ثم تنطلق مرات كثيرة.

الزيت عالمة اكتفاء 

عالمة إضافة الزيت القيادة. ظروف وطبيعة 

القيادة لمسافات قصيرة تقل عن 10 كم.

تباطؤ دوران المحرك
مكّثف. بشكل 

تنخفض درجات الحرارة في 
النهار أو الليل إلى أقل من 32 

درجة مئوية.

القيادة  التالية تتطابق مع أسلوبك في  النقاط  هل إحدى 
للمركبة؟ استخدامك  أو مع طبيعة 

القيادة نصف المسافة بسرعات عالية في 
درجة حرارة أكثر من 35 مئوية.

سحب مقطورة أو قارب.

القيادة على الطرق الوعرة أو السفاري.

تاكسي، سيارة شرطة، تسليم الطلبات 
أو غيرها من الخدمات التجارية.



How often should i check my oil?
It is important to check your oil between oil changes 
too. Your Owner's Manual recommends that you 
check your oil each time you stop for gas. If your oil is 
below the ADD mark, always top it off.

من المهم فحص الزيت في مركبتك عند إجراء خدمات 
تغيير الزيت أيضÁ. يوصي دليل المالك الخاص بمركبتك أن 

تجري فحصÁ للزيت في كل مرة تمÂ خزان الوقود. إذا كان 
ADD، عليك إضافة الزيت حتى  الزيت أقل من المستوى 

المطلوب. المستوى 

مركبتي؟ في  الزيت  أفحص  أن  يجب  مرة  كم 
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OIL PAN
OIL PUMP

OIL FILTER

OIL PICKUP TUBE

CRANKSHAFT
BEARINGS

حواضن عامود
المحّرك

أسطوانة رفع الزيت

الزيت مضّخة 

الزيت فلتر 
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“New vehicles require less attention and most 
problems are covered by warranty. NB: If the 
problem has to do with low oil, and as a result 
engine damage occurs, you are not covered.”

What happens if I run out of oil?

If your engine runs out of oil, it will seize and you may need to 
replace the entire engine. It’s also worth knowing that any 
engine damage that results from lack of oil usually is not 
covered by your warranty.  

إذا نفذ زيت المحرك سوف يتوقف وقد تضطر الستبداله بالكامل. 
من الجدير أن تعلم دائمÁ أن أي مشكلة تنتج عن نقص الزيت عادًة 

ما تكون غير مشمولة في عقد الضمان الخاص بمركبتك.

غالبية  أن  كما  أقل   Áاهتمام الجديدة  المركبات  "تتطّلب 
كانت  إذا  ولكن  بالضمان.  ومشمولة  مغطاة  المشاكل 

تعّطل  لذلك  ونتيجة  الزيت،  بنقص  متعلقة  المشكلة 
مضمونة." غير  مركبتك  أن  فاعلم  المحرك، 

ماذا يحصل لو نفذ زيت المحرك؟


