
Audi
Olej silnikowy: wlewanie, sprawdzanie poziomu oleju

  Wskazówka
Przestrzegać podanych ilości oleju silnikowego i norm oleju w tabeli obsługi!

  UWAGA!
W samochodach z filtrem cząstek stałych należy stosować wyłącznie olej silnikowy zgodny z 
normą VW 507 00.

Silniki z turbosprężarką:

–  Po wymianie oleju silnikowego i filtra oleju należy po pierwszym uruchomieniu silnika 
zwrócić uwagę na następujące punkty:

t  

Dopóki w zestawie wskaźników tablicy przyrządów świeci się lampka kontrolna ciśnienia 
oleju, silnik może pracować tylko na biegu jałowym. Nie naciskać na pedał przyspieszenia! 
Przy naciskaniu na pedał przyspieszenia turbosprężarka może ulec uszkodzeniu lub 
całkowitemu zniszczeniu

t  Dopiero, kiedy lampka kontrolna zgaśnie, osiągnięte jest pełne ciśnienie oleju i można 
nacisnąć pedał przyspieszenia

Dotyczy wszystkich:
–  Na zakończenie sprawdzić poziom oleju.

Sprawdzanie poziomu oleju za pomocą miarki poziomu oleju
  Wskazówka

t  Temperatura oleju silnikowego min. 60°C.
t  Samochód stoi poziomo.

t  Po wyłączeniu silnika odczekać kilka minut, aby olej mógł spłynąć z powrotem do miski 
olejowej.

–  Wyjąć miarkę poziomu oleju, wytrzeć czystą szmatką i ponownie wsunąć miarkę do oporu.
–  Następnie ponownie wyjąć miarkę i odczytać poziom oleju.

    

Zakres oznaczony na miarce poziomu 
oleju:
a - I oleju nie wolno uzupełniać.

b - 
l olej można uzupełnić. Może to 
spowodować, że poziom oleju 
podniesie się w zakresie -a-.

c - 

l olej musi zostać uzupełniony. 
Wystarczy, że poziom oleju 
podniesie się po tym w zakres -b- 
(pole moletowane).

  Wskazówka
Poziom oleju nie może przekraczać 
oznaczenia -a- na miarce poziomu oleju.

  

 



Sprawdzanie poziomu oleju 
za pomocą wskazania 
poziomu oleju

  Wskazówka

t  Temperatura oleju silnikowego min. 
60°C.

t  Samochód stoi poziomo.

t  
Po wyłączeniu silnika odczekać ok. 
dwie minuty, aby olej mógł spłynąć z 
powrotem do miski olejowej.

t  
Poziom oleju można sprawdzić na 
wyświetlaczu radia lub systemu 
MMI.

–  Wybrać przycisk funkcyjny CAR, 
pozycja menu > Poziom oleju.

–  

Odczytać na wyświetlaczu poziom 
oleju, uzupełnić olej silnikowy, aż 
belka wskaźnika poziomu oleju 
znajdzie się tuż przed „max“. 

  Wskazówka

t  

Wskazanie poziomu oleju na 
wyświetlaczu jest tylko wskazaniem 
informacyjnym. Jeśli poziom oleju 
jest za niski, w zestawie 
wskaźników pojawia się ostrzeżenie 
o minimalnym poziomie oleju.

t  

Jeśli otwarta została pokrywa 
przednia, przy następnym włączeniu 
zapłonu pokazany zostanie w 
zestawie wskaźników aktualny 
poziom oleju.

  

 



Sprawdzanie poziomu 
oleju za pomocą przyrządu 
do sprawdzania wskazania 
poziomu oleju 

  Wskazówka

t  Temperatura oleju silnikowego min. 
60°C.

t  Samochód stoi poziomo.

t  
Po wyłączeniu silnika odczekać 
kilka minut, aby olej mógł spłynąć z 
powrotem do miski olejowej.

Niezbędne narzędzia specjalne, testery 
i urządzenia pomiarowe oraz 
wyposażenie

t  Przyrząd do sprawdzania wskazania 
poziomu oleju -T40178-

  

 



Zakres oznaczony na przyrządzie do 
sprawdzania wskazania poziomu oleju:

–  

Poprzez otwarcie śruby 
radełkowanej i przesunięcie 
pierścienia regulacyjnego ustawić 
na przyrządzie do sprawdzania 
wskazania poziomu oleju na górnej 
podziałce -strzałka- wartość podaną 
w tabeli na dolnej krawędzi 
pierścienia regulacyjnego.

  

 

–  

Wsunąć przyrząd do sprawdzania 
wskazania poziomu oleju do oporu 
(pierścień regulacyjny) w rurkę 
miarki poziomu oleju, następnie 
wyjąć z powrotem i odczytać 
poziom oleju.

–  Odczytać wartość na dolnej 
podziałce.

  

 
Silnik Wartość ustawienia na 

pierścieniu 
regulacyjnym u góry

Minimalny poziom 
oleju na dolnej 
podziałce

Maksymalny poziom 
oleju na dolnej 
podziałce

2,7 TDI, 3,0 TDI 32 0 16
2,0 TDI 46 0 24
1,8 TFSI, 2,0 TFSI 39 0 24
3,0 TFSI, 3,2 FSI 132 0 13
4,2 FSI 175 0 23

    

Powyższy materiał pochodzi (prawdopdobnie) z wewnętrznej, serwisowej instrukcji Audi.


