
 

 
KOHLER မ ီးစက ်ပြြုပြင ်ထနိီ်းသမိီ်းရန ်ညွှနက်က ီးချကမ်ျ ီး 

၁။ နနေ့စဉ ်မ ီးစက်မနိ ီးမ  န  က်ြါတိိုေ့ကိို စစ်န ီးရြါမည်။  

- Engine Oil Level  

- Water Level 

- Fuel Level  

၂။ နနေ့စဉ် မ ီးစက် ြတ်ဝန်ီးကျင်ကိို သနေ့်ရှင်ီးနရီး လိုြ်နြီးြါ။  

၃။ Compressor ရိှလျှင် Air Cleaner ကိို တစ်ြတ်တစ်ခါ နလပြင ်မ တ်ပြ ီး သနေ့်စင်န  င် လိုြ်နြီးြါ။  

၄။ Battery ကိို တစ်ြတ်တစ်ခါ စစ်န ီးပြ ီး Acid Level ကိို  ပမြဲတမ်ီး  ပြည ်တွင် ထ ီးနြီးြါ။  

၅။ Radiator တွင် နရနလျ  နနလျှင် (PH7) နရသနေ့်ကိိုသ  ထြ်ထည ်နြီးြါ။ 

၆။ စက်နမ င်ီးချနိ် (Running Hour) ြထမ ကကမိ ် (၁၅၀) န ရ နငှ  ် ြ ိုမနှ ် (၂၅၀) န ရ  နရ က်လျှင် န  က်ြါတိိုေ့ကိို 

လိုြ်န  င်နြီးရြါမည်။  

( က ) Engine Oil ကိို လြဲနြီးရမည်။ လြဲနြီးရမည ်  မျ ိီး စ ီးမှ  ဒ ဇယ် င်ဂျင်သ ိုီး (15W40) Multi Grade 

 မျ ိီး စ ီး ပြစ်ြါသည်။  ပခ ီးမည်သည ် မျြိုီး စ ီးကိိုမျှ မသ ိုီးစွြဲရြါ။  ပခ ီး Mono Grade Engine Oil သည် 

မ ီးစက်၏ Turbo Charger   ီး ြျက်စ ီးနစနိိုင်နသ နကက င်  ပြစြ်ါသည်။  

( ခ ) Fuel Filter နှင  ်Engine Oil Filter မျ ီးကိို လြဲနြီးရြါမည်။  

( ဂ ) Air Cleaner ကိို လိို ြ်လျှင် လြဲနြီးရမည်။ Air Filter Block ပြစ်ြါက Tirbo Charger ြျက်စ ီး နစနိိုင်သည်။  

( ဃ )  Radiator တွင်  ညစ် နကကီး နှင  ်ြိုန်မ နေ့်မျ ီး ကြ်ပြ ီး ြတိ်နနပခင်ီး ရိှ/ မရိှ စစ်န ီးရမည်။  

၇။ စက်နမ င်ီးချနိ် (Running Hour) ၅၀၀ န ရ သိိုေ့ နရ က်လျှင် န  က်ြါတိိုေ့ကိို လိုြ်န  င် နြီးရြါမည်။ 

( က ) Air Cleaner ကိို လ ိုီးဝ လြဲနြီးရြါမည်။  

( ခ )  Engine Oil ကိို လြဲနြီးရမည်။ ( ထက်တွင် နြ ်ပြထ ီးသည ် Engine Oil  မျ ိီး စ ီးကိိုသ  သ ိုီးစွြဲရြါမည်။)  

( ဂ )  Fuel Filter နှင ် Engine Oil Filter မျ ီးကိို န ရ  (၂၅၀) တွင် လိုြ်န  င်ခြဲ သည ် တိိုင်ီး လြဲနြီးရြါမည်။ 

၈။ ခခွင်ီးချက် နနပြင ် Fuel Filter မျ ီးကိို စက်နမ င်ီးချနိ် မပြည ်နသီးနသ ်လည်ီး မိမိ သ ိုီးစွြဲသည ် Fuel  နပခ နန ရ 

လိို ြ်ြါက  သစ်လြဲလှယ်နြီးရမည်။  

၉။ စက်နမ င်ီးချနိ် မပြည ်နသီးနသ ်လည်ီး က လသက်တမ်ီး တစ်နှစ်ပြည ်ြါက Fuel Filter, Engine Oil Filter, Air 

Cleaner နှင  ်Engine Oil မျ ီးကိို လြဲလှယ်နြီးရြါမည်။  

၁၀။ မ ီးစက်ြျက်လျှင် စက်ကိို ချက်ချင်ီးြိတ်ပြ ီး န  က်ြါ ြိုန်ီးန ြါတ်မျ ီးကိို တိိုက်ရိိုက် က်သွယ်  နကက င်ီးကက ီး 

နြီးရြါမည်။  

I.E.M Company Limited (Yangon Service Center)  

 မှတ် (၁၅)၊  နရှှေ့ပမင်ီးပြိြုင်ကွင်ီးလမ်ီး ၊ တ နမွပမိြုှေ့နယ ်၊ ရန်ကိုန်။   

Phone : 01 8604425 - 29, 01 8604089   

Mobile : 09  5137 573,  09 4026 43 777,09 4452 72277, 09 4452 72288, 09 2542 777 18,09 457750 661   

I.E.M Company Limited (Mandalay Service Center)  

 မှတ် (၃၉၉) ၊ ၈၁ လမ်ီး ( ၃၁ လမ်ီး နှင ် ၃၂ လမ်ီးကက ီး) ၊ ချမ်ီးန ီးသ ဇ ပမိြုှေ့နယ်၊ မနတနလီး။  

Mobile : 09 5010 979, 09 50360 95    

I.E.M Company Limited (Naypyitaw Service Center)  

 မှတ် (၁၃၀၅) ၊ သရြ လမ်ီးနှင ် ၁၆ လမ်ီးနထ င ်, နြါင်ီးနလ င်ီး (၂) ရြ်ကွက်၊ ြျဉ်ီးမန ီးပမိြုှေ့နယ်၊ နနပြည်နတ ်။  

Mobile : 09 2540 82214 

 


