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یرضخا ایروپ  طسوت   هدش  لاسرا 

Saipa Pride Brake Pads Changing  ) دیارپ تنل  ضیوعت  نامز  هچ  هک  دیراد  عالطا  عوضوم  نیا  زا  ایآ 
نیا هب  همادا  رد  دشاب ؟ یم رثوم  امش  زمرت  تنل  رمع  لوط  رد  یلماوع  هچ  تسا ؟ هدیسر  ارف  امش  ( Time

.داد میهاوخ  خساپ  رگید  طبترم  لاوس  نیدنچ  لاوس و  ود 

زمرت تنل  درکراک  هوحن 
اب زمرت  لادپ  یور  رب  هدننار  راشف  اب  دشاب و  یم یریگزمرت  متسیس  یاه  تمسق  نیرت  یلصا  زا  زمرت  تنل 

.دوش یم  وردوخ  فقوت  ببس  دنک  یم دروخرب  خرچ  یاه  کسید 

ورین نیا  .دنک  یم دراو  راشف  زمرت  لادپ  رب  وردوخ  هدننار  هک  دشاب  یم هنوگنیا  یریگزمرت  متسیس  درکراک 
تمس هی  ار  اه  تنل دوش و  قیرزت  خرچ  زمرت  متسیس  تنل و  هساک  لخاد  زمرت  عیام  هک  ددرگ  یم ببس 

غاد اعیرس  کسید  تنل و  نایم  هدمآ  دوجو  هب  کاکطصا  تلع  هب  تنل  ود  نآ  زا  سپ  .دهد  راشف  زمرت  کسید 
.دندرگ یم  وردوخ  فقوت  بجوم  نایاپ  رد  دنک و  یم

دیارپ زمرت  متسیس 
.دوش یم هداد  حرش  امش  یارب  دیارپ  زمرت  متسیس  زا  یشخب  ریز  ویدیو  رد 
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دیارپ تنل  عاونا  تمیق 
رهپس هعطق  نایسراپ  زمرت  تنل  سراپ ، زمرت  تنل  دننام : دیارپ  زمرت  تنل  یاهدنرب  عاونا  نتشاد  اب  کدیرهش 

.دهد یم ار  دیرخ  زا  لبق  باختنا  یسررب و  ناکما  نازیزع  امش  هب  هعطق  ورجاپ  زمرت  تنل  ، PGS

دیارپ تنل  تمیق  رد  رثوم  دراوم 
تلع هب  نونکا  اما  دیدرگ  یم دیلوت  زوسن  هبنپ  نامه  ای  تسبزآ  هدام  زا  زمرت  تنل  میدق  یاه  نامز  رد 

تلع نیا  هب  تسا و  هدیدرگ  فقوتم  یزاسوردوخ  رد  تسبزآ  زا  یریگراکب  هدام ، نیا  ندوب  از  ناطرس 
داوم نیا  هب  یدودح  ات  دیارپ  تنل  ضیوعت  نامز  نینچمه  و  دوش ، یم هتخاس  یرگید  هدام  زا  دیارپ  تنل  نونکا 

.دراد یگتسب 

یاه زمرت  تنل  تسا ، رادروخرب  یبسانم  یدمآراک  یدایز و  مواد  زا  هک  دیارپ  زمرت  تنل  نیرتهب  نونکا  مه 
.دشاب یم دایز  زین  اه  تنل  زا  هنوگ  نیا  تمیق  هک  دنشاب  یم  یکیمارس 

زمرت متسیس  عاونا 
زا یریگراکب  اب  متسیس  نیا  .دوش  یم لماش  ار  یکسید  یا و  هساک  لدم  ود  وردوخ  رد  یریگزمرت  متسیس 

هساک ای  کسید  اب  ار  زمرت  تنل  ود  ره  دیآ ، یم دوجو  هب  رادم  نورد  زمرت  نغور  هب  هک  یکیلوردیه  راشف 
.ددرگ یم وردروخ  فقوت  ببس  دنک و  یم ریگرد 

یماگنه ات  اهاگ  دش و  یم هتفرگ  راکب  تنل  ضیوعت  روظنم  هب  یا  هساک مزیناکم  زمرت  یمیدق  یاه  متسیس رد 
هدیسرن ارف  دیارپ  تنل  ضیوعت  نامز  دید و  یم بسانم  طیارش  رد  ار  دوخ  یریگزمرت  تردق  هدننار  هک 
زمرت تنل  مزیناکم  زا  ولج  روحم  رد  دیارپ  دننام  ییاهوردوخ  رد  هزورما  .درک  یمن ضیوعت  هب  مادقا  دوب 

.تسا هتشگ  دیارپ  تنل  تمیق  رییغت  ببس  هک  دوش  یم هدافتسا  یکسید 

زمرت تنل  ضیوعت  نامز  زا  یهاگآ 
زا زمرت  یکیلوردیه  یاهمتسیس  هیلک  .دشاب  یم دوجوم  زمرت  ندش  مامت  نامز  زا  یهاگآ  یارب  ییاه  هویش 
رد دشابن  دوخ  ودروخ  نغور  هظفحم  رد  یتشن  هک ، دبشاب  هتشاد  هجوت  دنتسه ، رادروخرب  زمرت  نغور  عبنم 

.دشاب یم وردوخ  زمرت  تنل  مامتا  یانعم  هب  دوب ، نییاپ  زمرت  عیام  حطس  هچنانچ  تروص  نیا 

رادشه متسیس  دوش  یم هتفرگ  راکب   ABS یژولونکت اب  یاهوردوخ  هیلک  رد  نونکا  هک  یکسید  یاه  زمرت رد 
اعبط .دنتسه  رادروخرب  تبثم  قرب  زا  متسیس  نیا  یاهزمرت  یاه  تنل  هیلک  .هتشگ  هیبعت  یا  هدنهد

.دنتسه رادروخرب  یرتالاب  تمیق  زا   ABS یروانف اب  هارمه  دیارپ  یاهوردوخ 
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هدنهد رادشه  غارچ 
لاقتنا کسید  هب  ار  دوخ  قرب  دوش و  یم ریگرد  کسید  اب  دسر  یم نایاپ  هب  تنل  تماخض  هک  یماگنه 

یم نشور  دیارپ  تنل  ضیوعت  نامز  ندیسر  ارف  یانعم  هب  زمرت  هدنهدرادشه  غارچ  لاصتا  زا  سپ  .دهد  یم
.دوش

زا سپ  زمرت  متسیس  هک  تاس  نیا  زمرت ، تنل  ضیوعت  نامز  زا  یهاگآ  روظنم  هب  رگید  مئالع  هلمج  زا 
.دنک دشاب  هتشاد  هارمه  هب  ار  ندیشک ) توس   ) لومعم ریغ  یادص  رس و  یریگزمرت 

ناتسود اب  کارتشا 
نیا هحفص ، نیا  نییاپ  رد  یعامتجا  یاه  هکبش یاه  نوکیآ ای  ریز  هاتوک  یاه  کنیل زا  هدافتسا  اب  دیناوت  یم امش 

.دیراذگب کارتشا  هب  دوخ  ناراکمه  ای  ناتسود و  ریاس  اب  ار  هلاقم 

زمرت لادپ  ندوب  یلاخ 
تنل تمیق  اب  لماع  نیا  هک  دشاب  یم رت  یوق  وردوخ  کسید  زا  زمرت  یاه  تنل زا  یضعب  عون  نینچمه 

بارخ دهاش  یتدم  ندش  یط  زا  دعب  زمرت  تنل  ضیوعت  اب  اه  تنل  زا  هنوگنیا  رد  تسین ، طابترا  رد  دیارپ 
.دوب دیهاوخ  دب  ییادص  دیلوت  هارمه  هب  کسید  ندش 

مک رگنایب  زین  زمرت  لادپ  ندوب  یلاخ  زمرت ، هدنهدرادشه  غارچ  مغر  یلع  هک  تشاد  نایب  ناوتیم  هجیتن  رد 
.ددرگ یم بجوم  اه  تنل  یگدوسرف  تلع  هب  اهاگ  هک  تسا  زمرت  عیام  حطس  ندوب 

متسیس رد  یتشن  هک  دیبای  لصاح  نانیمطا  دینک و  یسررب  ار  زمرت  عیام  حطس  اعیرس  دراوم  زا  هنوگ  نیا  رد 
.درادن دوجو  زمرت 
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رپیلاک هدهاشم  خرچ و  ندرک  زاب 
دوجو هچنانچ  دوش ، یم ماجنا  ریپلاک  زا  دیدزاب  خرچ و  ندرک  زاب  اب  زمرت  تنل  تماخض  یسررب  دعب  مادقا 

.دینک ناربج  ار  دوخ  یوردوخ  زمرت  لادپ  یصالخ  زمرت  نغور  ندرک  هفاضا  اب  زمرت  تنل  زا  بسانم  تماخض 

تدم یلو  دوشن ، نتفرگ  زمرت  تفاسم  نتفر  الاب  ثعاب  تسا  نکمم  زمرت  لادپ  ندوب  یلاخ  تقیقح  رد 
هب طیارش  نیا  دهد و  یم  شیازفا  کانرطخ  یاه  تیعقوم  رد  یریگزمرت  روظنم  هب  هدننار  شنکاو  نامز 

.دوش تافداصت  زورب  ثعاب  دناوت  یم  یگداس 
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هعجارم اب  دیناوت  یم تسا  هدیسر  ارف  زین  امش  دیارپ  تنل  ضیوعت  نامز  دینک  یم ساسحا  رگا  نایاپ  رد 
.دینک دیرخ  هب  مادقا  دیارپ  تنل  تمیق  اهدنرب و  عاونا  یسررب  کدیرهش و  هاگشورف  هب 

دیارپ تنل  ضیوعت 
نایناریا دزن  رد  هدش  هدافتسا  یوردوخ  نیرتشیب  دوش و  یم دیلوت  یددعتم  عاونا  رد  دیارپ  اپیاس  یوردوخ 
.دشای یم یکشفک  عون  زا  بقع  روحم  رد  یکسید و  عون  زا  ولج  روحم  رد  دیارپ  زمرت  تنل  .دشاب  یم

هلاقم ود  کدیرهش  هیریرحت  رد  ام  دیا ، هدش  انشآ  نآ  رب  رثوم  لماوع  دیارپ و  تنل  ضیوعت  نامز  اب  هک  نونکا 
دیارپ زمرت  تنل  ضیوعت  هوحن  یگنوگچ  هب  تالاقم  نیا  زا  یکی  رد  هک  .میا  هدرک  هدامآ  امش  ارب  ار  یریوصت 

.میا هتخادرپ  بقع  روحم  ولج و  روحم  رد 

هدرک هئارا  ار  یبسانم  یاه  ییامنهار نازیزع  امش  هب  دیارپ  تنل  ضیوعت  رد  میشاب  هتسناوت  هک  میراودیما 
.میشاب

دیراذگب نایم  رد  ام  اب  ار  دوخ  رظن 
ضیوعت ار  دوخ  یوردوخ  زمرت  تنل  راب  نیدنچ  نونکات  دنشاب  یم دیارپ  وردوخ  یاراد  هک  یناسک  اعطق 

ات دیراذگب  نایم  رد  نیریاس  اب  دیراد  دیارپ  تنل  ضیوعت  نامز  هنیمز  رد  یا  هیرجت  زین  امش  رگا  .دنا  هدومن
.دننک هدافتسا  امش  هبرجت  زا  زین  نارگید 

990 دیارپ : تنل  ضیوعت  نامز  هلاقم  تاملک  دادعت 
هملک
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