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کٌذ، بِ احتوبل زیبد الستیک دٍر درة صذهِ  اگر از جلَی هبضیي ظرفطَیی ضوب آة ًطت هی
 .دیذُ یب ازبیي رفتِ است

 

یکی الستیک ببالیی کِ در سِ . ّبی ظرفطَیی دارای دٍ الستیک درة ّستٌذ بیطتر هبضیي
 .گیرد درة پبییي کِ در قسوت پبییي درة قرار هی قسوت درة قرار دارد ٍ یکی الستیک

ی تعَیض الستیک ببالیی را بِ ضوب  در ایٌجب هب ًحَُ. ّب بب ّن فرق دارد تعَیض ایي السیتک
 .آهَزش خَاّین داد

اگر فْویذیذ کِ هطکل از الستیک پبییٌی است ببیذ بذاًیذ کِ تعَیض ایي الستیک خیلی 
 .آى را تَضیح خَاّین داد ی دیگری سخت است ٍ هب در ًَضتِ

 ایوٌی –قدم اٍل 

قبل از ایٌکِ کبری اًجبم دّیذ دٍضبخٌِ برق را از پریس خبرج کٌیذ تب هطوئي ضَیذ ! اٍل ایوٌی
 .تعَیض الستیک دچبر هطکل خَاّیذ ضذ ی   کِ در طَل پرٍسِ

 الستیک قدیوی را درآٍرید –قدم دٍم 

در  .فی است الستیک را بی بیرٍى بکطیذدر آٍردى الستیک قذیوی خیلی سبدُ است فقط کب
 .ایي کبر ًببیذ هطکلی داضتِ ببضیذ ٍ الستیک خیلی راحت از جبیص جذا خَاّذ ضذ

 جا اًداختي الستیک جدید –قدم سَم 

. تَاًیذ الستیک جذیذ را سر جبیص قرار دّیذ بِ هحض ایٌکِ الستیک قذیوی را درآٍردیذ هی
 .تَاًذ در جبیص قرار دادُ ضَد هی الستیک طَری است کِ فقط از یک طرف

ٍسط الستیک را پیذا کردُ ٍ ایي قسوت را در ببال ٍ ٍسط ضکبف قرار دّیذ ٍ بِ آراهی ضرٍع 
 .کٌیذ بِ جب اًذاختي آى در هبضیي ظرفطَیی



 

 

 

 (اگر الزم باشد)الستیک اضافه را جدا کٌید  –قدم چهارم 

طرف الستیک را ًگِ داریذ اهب اگر الستیک هتر از ّر  بِ یبد داضتِ ببضیذ کِ حذاقل دٍ سبًتی
 .اضبفی ًبَد هْن ًیست

تَاًیذ دٍببرُ بب  حبال هی. تبریک، ضوب تَاًستیذ بب هَفقیت الستیک درة ببالیی را تعَیض کٌیذ
اگر ببزّن هطبّذُ کردیذ کِ آة از جلَ ًطت . خیبل راحت از هبضیي ظرفطَیی استفبدُ کٌین

 .ا ّن عَض کٌیذکٌذ ببیذ الستیک پبییٌی ر هی
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 هرجع داًلَد جسٍات ، هقاالت ٍ ًرم افسارهای آهَزشی
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