
دیارپ بقع  تنل  ضیوعت 
/shahryadak.com/pride-rear-brake-pads-changing

ضیوعت دیاب  روطچ  هنوگچ و  هک  میهد  شزومآ  امش  هب  ات  میراد  نیا  رب  دصق  کدیرهش ، یریوصت  هلاقم  کمک  هب 
.دینک ییوج  هفرص  دوخ  یتخادرپ  غلابم  رد  دیناوتب  ات  ددرگ  ماجنا  دیارپ  بقع  تنل 

طابترا رد  امش  یوردوخ  نینما  اب  ایمقتسم  نوچ  دشاب  راوشد  تسا  نکمم  رظن  هب  دیارپ  بقع  تنل  ضیوعت 
رما نیا  تهج  صصختم  دارفا  زا  دیرادن  یبسانم  ینف  شناد  امش  هچنانچ  هک  تا  نیا  کدیرهش  داهنشیپ  .تسا 

.دینک هدافتسا 

اب ار  دوخ  زاین  دروم  تنل  هنوگره  ای  دیارپ  بقع  تنل  دینک و  دیدزاب  کدیرهش  هاگشورف  زا  ضیوعت  زا  لبق 
بقع خرچ  دینک و  هدامآ  ار  مزال  رازبا  لیوحت ، زا  سپ  .دیریگب  لیوحت  لزنم  برد  دینک و  یرادیرخ  تمیق  نیرتهب 

.دینک زاب  ار  دوخ  یوردوخ 

کدیرهش هاگشورف 
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فاص و  بیش   نودب  فاص و  یطیحم  رد  ار  دوخ  یوردوخ  راک  عورش  رد  دیارپ  بقع  تنل  ضیوعت  روظنم  هب 
.دیشکب ار  وردوخ  یتسد  زمرت  امتح  دیهد و  رارق  هدند ۱  تلاح  رد  ار  وردوخ  دینک و  کراپ 

تشپ رد  ار  یراولا  ای  رجآ  دننام : یمسج  نینچمه  هدش و  فقوتم  الماک  وردوخ  دیئامن  لصاح  نانیمطا  نآ  زا  سپ 
.دیراذگب ولج  خرچ 

کج زا  هدافتسا 
هدافتسا وردوخ  بقع  خرچ  یارب  بسانم  یکج  زا  یتسیاب  دوخ  یوردوخ  ندوب  تباث  زا  ندش  نئمطم  زا  سپ 

نیا یارب  دنناوت  یم ود  ره  دیارپ  کیرباف  یزول  کج  ای  یرامسوس و  کج  .دیروایب  الاب  نیمز  طس  زا  ار  خرچ  دینک و 
دیارپ بقع  تنل  ضیوعت  یارب  یرامسوس  کج  زا  هدافتسا  ماگنه  رد  .دنریگ  رارق  هدافتسا  دروم  روظنم 

وردوخ تاعطق  ریاس  ات  دشاب  امش  یوردوخ  لسکا  ریز  رد  یرامسوس  کج  هاگ  هیکت  امتح  دیشاب  هتشاد  هجوت 
.دنیبن بیسآ  نیشام  کاب  دننام 

بقع خرچ  ندرک  زاب 
دعب و  نییاپ ) تلاح   ) دینک صالخ  ار  دوخ  یوردوخ  یتسد  زمرت  دیدروآ  الاب  نیمز  حطس  زا  ار  خرچ  زا  هکنیا   زا  سپ 

! دیهد ماجنا  ار  لحارم  همادا  ات  دیتسه  هدامآ  نونکا  مه.دینک  زاب  ار  دوخ  بقع  خرچ  نآ  زا 

پاک رگید  یاهرازبا  ای  شکچ و  یتشوگ و  چیپ  اب  نآ  زا  دعب  دیشکب و  نوریب  دوخ  لحم  زا  ار  وردوخ  قاپلاق  ادتبا  رد 
.دینک زاب  ار  بقع  خرچ  یاه  گنیربلب  یور  سیرگ  هساک  ای 

یدیشروخ راخ  ندرک  ادج 
اب دوخ ، یوردوخ  بقع  خرچ  سیرگ  هساک  ندروآ  نوریب  زا  سپ  دیارپ  بقع  تنل  ضیوعت  زا  هلحرم  نیا  رد 

.دینک راخ  ندرک  جراخ  هب  مادقا  راخ  یاهتنا  هب  هبرض  ندروآ  دراو  اب  دینک و  فاص  ار  لیپشا  ای  راخ  تسدربنا 
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یریگراکب اب  نآ  زا  دعب  .دینک  زاب  ار  خرچ  هرهم  یور  هدنرادهگن  یدیشروخ  راخ  هسنارف  راچآ  ای  یلفقربنا  رازبا  اب 
.دینک زاب  ار  هرهم  هسنارف  راچآ  ای  یلفقربنا  زا 

خرچ نداد  تکرح  خرچ و  رود  کی  دوخ  تسد  تشاذگ  اب  دیئامن  هجوت  خرچ  کچوک  گنیربلب  ندرک  جراخ  ماگنه  رد 
.ددرگ یم جراخ  گنیربلب  نبفرط  هب 

دیارپ بقع  تنل  ضیوعت  ماگنهرد  هتکن 
رما نیا  دیراذگن ، نیمز  یور  زگره  ار  بقع  خرچ  زا  هدش  زاب  لیاسو  دیارپ  بقع  تنل  ضیوعت  نامز  رد 

زا سپ  ات  دوش  یم ثعاب  رما  نیا  نینچمه  .دنک  ذوفن  امش  نیشام  گنیربلب  هب  کاخ  درگ و  ات  دوش  یم بجوم 
.دنک داجیا  امش  یوردوخ  خرچ  ار  یشارخشوگ  یادص  هداتفا و  راک  زا  امش  گنیربلب  یاه  همچاس  یمک ، تدم 

! دروآ یم دوجو  هب  امش  یارب  ار  یتاراسخ  تسا  نکمم  تنل  ضیوعت  نامز   رد  تاکن  نیا  تیاعر  مدع 

اه تنل  ندرک  جراخ 
یاه تمسق  امش  لاح  .دیشکب  نوریب  ار  خرچ  دیناوت  یم امش  .دشاب  یم دازآ  بقع  خرچ  پاک  خرچ و  نونکا  مه 

رارق دیارپ  بقع  خرچ  قبط  یور  رب  ئازجا  نیا  .دینیبب  دیناوت  یم ار  دیارپ   بقع  تنل  ای  خرچ  هساک  یلخاد 
.دنا هتفرگ 

ژالگیر چیپ  هب  هبرض  ندرک  دراو  اب  یتسیاب  اه  تنل  ندرک  جراخ  نامز  رد  دیارپ  بقع  تنل  ضیوعت  روظنم  هب 
تنل فارطا  رد  هک  ار  دنا  هدش  هیبعت  کچوک  یاهرنف  یور  هک  ار  یراخ  یتسیاب ۲  امش  نآ  زا  سپ  .دینک  دازآ  ار  نآ 

.دیروآ نوریب  اهراخ  شخرچ  اب  تسدربنا و  هلیسو  هب  ار  دنوش  یم هدید  اه 

! دینک بصن  ار  دیدج  یاه  تنل  دیناوت  یم امش  دنا و  هدش  زاب  وردوخ  یاه  تنل  نونکا  مه 
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خرچ نتسب  تنل و  ینیزگیاج 
رب راشف  اب  نآ  زا  دعب  هتشاذگ و  دوخ  لحم  رد  ار  اهزمرت  تنل  زا  یکی  لوا  دیدج  یاهزمرت  تنل  بصن  روظنم  هب 
رنف لوا  میهد ، یم رارق  دوخ  لحم  رد  ار  زمرت  تنل  یاهرنف  لاح  .دیدنبب  ار  تنل  راخ  شخرچ  تنل  یور  راخ  یور 

.مینز یم اج  دوخ  لحم  رد  ار  نییاپ  رنف  نآ و  لباقم  راخ  سپس  مینز و  یم اج  ار  یناقوف 

ژالگیر هب  یتشوگ  چیپ  اب  اددجم  خرچ  پاک  ندز  اج  روظنم  هب  دیارپ  بقع  تنل  ضیوعت  زا  هلحرم  نیا  رد 
.دوش تباث  دوخ  لحم  رد  الماک  ات  مینک  یم دراو  هبرض 

هدش بصن  لحم  رد  تسرد  تروص  هب  مزاول  مامت  هک  میئامن  لصاح  نانیمطا  ات  مینک  یم یسررب  ار  زمرت  تنل 
.دنشاب
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دیارپ بقع  تنل  ضیوعت  خرچ و  ندز  اج 
زا دیئامن  لصاح  نانیمطا  ات  دینک  یسررب  ار  وردوخ  یاه  گنیربلب  تیعضو  یتسیاب  خرچ  پاک  بصن  زا  شیپ 

.دنک رمع  رتشیب  امش  گنیربلب  ات  ددرگ  یم بجوم  رما  نیا  دنتسه  رادروخرب  یفاک  سیرگ 

یور هرهم  راچآ  زا  هدافتسا  اب  .دینک  بصن  ار  نآ  دینک و  قبطنم  دوخ  راخ  لحم  اب  ار  گنیربلب  دینک و  دراو  ار  خرچ 
ار گنیربلب  هرهم  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  دیارپ  بقع  تنل  ضیوعت  زا  هلحرم  نیا  رد  .دینک  مکحم  ار  گنیربلب 
خرچ هک  هک  میوش  یم نئمطم  خرچ  نداد  تکرح  اب  .دشاب  هتشاد  یدازآ  دیاب  خرچ  اریز  دیدنبب ، مکحم  یلیخ  دیابن 

.دنک تکرح  دناوتب  دوخ  لحم  رد  هنادازآ 

دشاب و تباث  دوخ  لحم  رد  یتسیاب  وردوخ  خرچ  دیارپ  بقع  تنل  ضیوعت  نامز  رد  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت 
.دشاب هتشاد  یصالخ  لخاد  ایو  نوریب  هب  دیابن 

ینایاپ هلحرم 
رد الاب  زا  ار  لیپشا  سپس  هتشاذگ و  هرهم  یور  ار  راخرازه  دیارپ  بقع  تنل  ضیوعت  زا  ینایاپ  هلحرم  رد 

.دینک مکجم  دوخ  لحم  رد  دینک  زاب  هرابود  ار  لیپشا  یاهتنا  ندز  اج  زا  دعب  .دیدنبب  خرچ  یور  خاروس 
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نآ زا  دعب  دینک  مکحم  دوخ  لحم  رد  ار  نآ  دوخ  تسد  کمک  اب  لوا  هتشاذگ  دوخ  لحم  رد  ار  خرچ  طسو  ظفاحم 
رپ ار  نآ  زمرت  لادپ  یور  رب  راشف  اب  زمرت  راک  نایاپ  زا  سپ  .دینزب  اج  ار  نآ  هدرک و  دراو  هبرض  نآ  هب  شکچ  اب 

.دوش نازیم  خرچ  هساک  هلصاف  ات  دینک 

.دیناسرب نایاپ  هب  یتحار  هب  ار  دوخ  دیارپ  بقع  تنل  ضیوعت  دیا  هتسناوت  امش  لاح 

دیارپ ولج  تنل  ضیوعت  شزومآ 
هوحن دیارپ و  تنل  یریوصت  هلاقم  هب  دیارپ  یولج  تنل  ضیوعت  هوحن  شزومآ  تهج  دیناوت  یم امش  نینچمه 

هقیقد دنچ  اب  طقف  یناسآ و  هب  ار  دیارپ  یوردوخ  روحم  ود  ره  رد  تنل  ضیوعت  دینک و  هعجارم  نآ  ضیوعت 
.دیریگب دای  هلاطم 

دیارپ ولج  تنل  ضیوعت 

هملک  1057 تنل : ضیوعت  هلاقم  تاملک  دادعت 
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