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Motor  Yağının Değiştirilmesi                                       Araç  bakımı söz konusu olduğunda
güvenlik her zaman önceliklidir. Bu   nedenle, ilk kez bunu yapacak olan birisi ya da daha
tecrübeli birisi   olmanız fark etmeksizin, bu basit işlemi en güvenli ve verimli bir   şekilde
yapmanız için gerekenler adım adım belirtilmiştir.

  

İHTİYACINIZ OLANLAR
•  Yaklaşık 5 litre Castrol motor yağı  (Motorunuz için önerilen  motoryağını bulmak için bu
sitedeki Yağ Öneri  Rehberine ya da kullanım  kılavuzuna bakınız).
• Yeni bir yağ filtresi.
•  Ayarlı pense ya da  açık uçlu ayarlı pense ve bir yağ filtresi ayar  pensesi. Bazı motorlar, 
satıcınızdan temin edebileceğiniz özel şekilli  bir alet gerektirebilir.
• Büyük bir drenaj kabı, en az 6-8 litre kapasiteli, ve bir huni.
• Temiz bezler ya da üstübü, el yıkama solüsyonu ve/veya tek kullanımlık lateks eldivenler.

  

ADIM 1 - MOTOR YAĞI SEÇİN
Programınızda  sık sık kısa  geziler, dur-kalk trafiği ya da taşıma ve çekme varsa,  motorda
ekstra  zorlama, daha sık yağ değişimi gerektirir.

Özel koşullar için kullanım kılavuzunu kontrol edin ve garanti kapsamı için yapılmış uyarıları
dikkate alın.

ADIM 2 - ARACI HAZIRLAYIN
Aracın altına girmeden önce özel güvenlik tedbirleri için kullanım kılavuzunu kontrol ettiğinizden
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her zaman emin olun.

      

Kriko  kullanımı dengeyi sağlayamayacağından ve aracın  devrilmesi ihtimaline 
yolaçabileceğinden, aracı kaldırmak için kriko  kullanmamalısınız.  Portatif tekerlek rampaları
idealdir ve daha  güvenlidir. Bu rampalar,  aracın altına kayabilmeniz için aracı yeterli  bir
şekilde yerden  kaldırır. Tekerlek rampası üreticisinin özellikle  güvenlik konuları ile  ilgili
talimatlarını dikkatli bir şekilde  uyguladığınızdan emin olun.
Düz  bir zeminde olduğunuzdan emin  olduktan sonra aracı tekerlek rampasının  üstüne sürün,
böylece ön  lastikler yükselecektir. El frenini çekin ve  aracın kaymasını önlemek  için arka
lastiklere ahşap bloklarla destek  yapın.

  

Aracınız düz şanzımanlı ise birinci viteste bırakın, otomatik   şanzımanlı ise “Park” konumuna
getirin. Soğumuş yağ doğru bir şekilde   boşaltılamayacaktır. Bu nedenle çalışmaya
başlamadan önce, yağ   sıcaklığını normal çalışma sıcaklığına getirmek için aracı biraz sürün.  
Sonra motoru durdurun ve yağ doldurma kapağının açın (bu, oluşacak   vakumu önler). Bu
işlem, yağın alt taraftan daha serbest bir şekilde   boşalmasını sağlar.

  

ADIM 3 - ESKİ MOTOR YAĞINI BOŞALTIN
Yağ toplama kabını aracın alt tarafına koyun. Karterin ya da yağ haznesinin arka alt tarafına
yerleştirin.
Toplama   kabını tahliye tapasının altına, biraz arkasına düşecek şekilde   yerleştirin. Ayarlı
penseyi kullanarak, tapa serbest dönene kadar saatin   ters yönünde çevirin. Daha sonra elle
çıkarın. Bu noktada yağa dikkat   edin; hızlı bir şekilde ve sıcak olarak akabilir. Tapayı drenaj
kabına   düşürmemeye dikkat edin fakat düştüğü takdirde dikkatlice oradan alın.

Not: Çoğu tapa bir conta ile takılır; bu contayı kaybetmemeye çalışın !

  

ADIM 4 - YAĞ FİLTRESİNİ ÇIKARIN
Filtre  pensesi kullanarak  yağ filtresini saat yönünün tersine çevirip  gevşetin. Ardından sıcak 
egzoz borusuna dokunmamaya çalışarak el ile  filtreyi çıkarın. Yağ  filtresi yağ ile dolu
olabileceğinden ağır  olabilir. Bu nedenle  motordan uzak bir şekilde yavaşça aşağı indirin ve 
içindekileri toplama  kabına boşaltın.

Not: bazı  yağ filtreleri yatay bir  konumdadır ve gevşetildiklerinde kirli ve sıcak  motor yağı 
sızdırabilir. Endişelenmeyin, bu normaldir, yanınızda üstübü  ya da bez  bulundurarak bu
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sızıntıya hazır olun. Bezlerle, motorda yağ  filtresinin  yerleştirildiği yerin içini ve çevresini silin.

Yeni  yağ  filtresini alın ve parmağınızı kullanarak montaj yüzeyine (filtrenin   yuvarlak kenarı)
biraz yağ (yeni veya eski) sürün. Bu, dolgu macunu   olarak görev yapacaktır.

Yeni filtreyi dikkatlice saat yönünde çevirerek dişli yağ oluğuna vidalayın.
Doğru bir şekilde yerleştirildiğinde filtre kolaylıkla vidalanacaktır. Çok fazla zorlamadan el ile
filtreyi sıkıştırın.

Tapayı ve contayı temizleyin ve tapayı yerleştirip sıkın.
Tapayı el ile çevirebildiğiniz kadar çevirin ve sonra ayarlı pense ile sıkıştırın. Yine, fazla
zorlamamaya dikkat edin.

  

ADIM 5 - YAĞ FİLTRESİNİ DEĞİŞTİRİN
Bezinizi alın ve motorda yağ filtresinin yerleştirildiği yerin içini ve çevresini silin.
Yeni   yağ filtresini alın ve parmağınızla montaj yüzeyine (filtrenin  yuvarlak  kenarı) biraz yağ
(yeni veya eski) sürün. Bu, dolgu macunu  olarak görev  yapacaktır.

Yeni filtreyi dikkatlice saat yönünde çevirerek dişli yağ oluğuna vidalayın.

Doğru bir şekilde yerleştirildiğinde filtre kolaylıkla vidalanacaktır. Çok fazla zorlamadan el ile
filtreyi sıkıştırın.

Tapayı ve contayı temizleyin ve tapayı yerleştirip sıkın.
Tapayı el ile çevirebildiğiniz kadar çevirin ve sonra ayarlı pense ile sıkıştırın. Yine, fazla
zorlamamaya dikkat edin.

  

ADIM 6 - TEMİZ MOTOR YAĞINI EKLEYİN
El  frenini dikkatlice  bırakın ve aracın rampa üzerinden yavaşça zemine  kaymasını sağlayın
(bu  aşamada motoru çalıştırmayın. Aksi takdirde  önemli hasarlar  oluşabilir).

Motorun üstünde, genellikle yağ kabı  sembolü ile  işaretlenmiş Yağ Doldurma Kapağını
bulacaksınız. Kapağı  çevirerek  çıkarın ve gereken yağ miktarı ile motoru doldurun. Yağ
çubuğu  ile  seviyeyi kontrol edin.

Kapağı takın ve varsa dökülmüş yağları silin. Motor çalıştırıldığında yağ göstergesi sönmelidir.
Motoru   birkaç dakika çalıştırın, kapatın ve sonra ölçekli çubukla tekrar yağ   seviyesini kontrol
edin. Bu noktada genelde biraz daha yağ eklemeniz   gerekebilir.

Son olarak ve mutlaka sızıntılar için aracın altını, özellikle yağ filtresi ve karter tapa contası
çevresini kontrol edin.
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ADIM 7 - ESKİ YAĞI DİKKATLİCE ORTADAN KALDIRIN
Yağ   değiştirme işleminizdeki en son ve bir anlamda en önemli adım, motordan   boşalttığınız
eski yağın doğru bir şekilde ortadan kaldırılmasıdır.   Eski motor yağı çevre için çok zararlıdır ve
güvenli bir şekilde ortadan   kaldırılmasının önemi çok büyüktür.

Eski yağı kapanabilir bir   kaba aktarın ve güvenli bir şekilde imha edilebilmesi için mevcut  
seçenekler konusunda bir servise danışın. Sizi başka bir seçeneğe   yönlendirmesi için bir çevre
kuruluşuna da başvurabilirsiniz.

Her   yağ değişiminde, aracın yaptığı mesafeyi ve tarihi kaydedin. Bu   yöntemle, bir sonraki yağ
değişiminin ne zaman yapılması gerekeceğini   kolaylıkla takip edebilirsiniz.
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