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پياده و سوار کردن شيشه جلو

 1- شیشه جلو
2- آب بندی دور شیشه )سیلر(

3- نوار الستیکی دور شیشه 
4- فاصله انداز
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پياده و سوار کردن شيشه جلو

توجه : 
به منظور سوار و پیاده کردن شیشه جلو از ابزار مناسب 

استفاده شود.

و        زیر شیشه  های  ، سینی  ها  کن  پاک  برف  ابتدا   -1
زه های دور شیشه را جدا کنید.

از چسب سیلر جدا  مناسب  ابزار  بوسیله  را  2- شیشه 
کنید.

عمل  زیر  روش  به  توانید  می  شیشه  کردن  جدا  برای 
کنید . ابتدا بوسیله یک درفش سوراخی در داخل سیلر 
داخل  از  را  محکم  نایلونی  نخ  یک  سپس  کنید  ایجاد 

سوراخ ایجاد شده رد کنید.
سپس )توسط دو نفر یکی در داخل خودرو و یکی در 
خارج خودرو( دو سر نخ را گرفته و در سر تاسر شیشه 
بکشید تا سیلر از شیشه جدا شود . بعد از این مرحله 

شیشه را از روی بدنه بوسیله ابزار بردارید.
.
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توجه:
را  شیشه  نصب  محل  در  باقیمانده  سیلرهای  اضافات 

ببرید.
از حد داغ شود  بیش  استفاده شده  نخ  در صورتی که 
امکان پاره شدن وجود دارد در این صورت یا نخ را خنک 
کنید و یا آن را به مدت طوالنی بروی یک محل نکشید.

نصب شيشه جلو:
با استفاده از یک چاقو سطح سیلر کاری شده روی بدنه 
از  تا 2 میلیمتر  اجازه دهید حدود 1  و  را صاف کنید 

ضخامت سیلر روی بدنه باقی بماند.
در صورتی که قسمتی از سیلر بدنه کنده شد از سیلر 

جدید استفاده کرده و آن را ترمیم کنید.

شیشه  که  ازسطحی  متر  سانتی   5 حدود  در  سپس 
برروی آن قرار می گیرد و اطراف آن قسمتی که چسب 

های باقیمانده روی آن قرار دارد را تمیز کنید.
سیلر را در فاصله 16 میلیمتری از لبه شیشه با احتیاط 

بچسبانید و اجازه دهید تا خشک شود.
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کاری  تمیز  مخصوص  مایع  بوسیله  را  شیشه  های  لبه 
طور  به  تا  دهید  اجازه  بزنید.و  پرایمر  سپس  نمایید. 

طبیعی در زمان حدود 20 تا 30 دقیقه خشک شود.

جنسضخامتشماره فنی
016019 5568 1.5mlCLEANER
55681010103mlPRIMER

نوار الستیکی دور شیشه را به ترتیبی که در شکل آمده 
برروی شیشه مونتاژ نمایید.

نکته: دمای مناسب نوار الستیکی جهت نصب 20 -40 
درجه سانتیگراد  می باشد

سپس در فاصله 13 میلیمتری لبه های شیشه و کنار 
لبه های نوار الستیکی شیشه را ماستیک کاری نمایید.

جنسضخامتشماره فنی
68073012 55300gCLEANER
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شیشه  که  سطحی  از  متر  سانتی   5 حدود  در  سپس 
که  قسمتی  آن  اطراف  و  گیرد  می  قرار  آن  برروی 
چسب های باقیمانده روی آن قرار دارد را بوسیله مایع 

مخصوص تمیز کنید.
سپس اطراف محل مربوطه را پرایمر زده و اجازه دهید 
تا به طور طبیعی در زمان 20 تا 30 دقیقه خشک شود.

نکته: در صورتی که پرایمر اشتباهی به جای دیگری 
از بدنه برخورد کرد یک دقیقه فرصت دارید که با بنزین 

آن را تمیز نمایید.

در این مرحله شیشه در محل خود طوری مونتاژ شود 
که تا نشانه های روی شیشه دقیقا در شیار  V شکل   

خار فاصله انداز  بیفتد.
نکته: 

خودرو را تا 30 دقیقه بعد از نصب شیشه روشن نکرده 
و حرکت ندهید.

نصب  ماستیک  زدن  از  بعد  دقیقه   1 تا   ./5 را   شیشه 
کنید.

شیشه را با فشار دادن به چپ و راست تنظیم کنید.
الستیک فاصله انداز پس از نصب بایستی قفل گردد 

ابتدا لبه پایین سقف تنظیم شده و بعد لبه باال دقیقا بر 
روی فاصله اندازها بیفتد.

مشابه  عقب  شیشه  کردن  وسوار  پیاده  مراحل  توجه: 
شیشه جلو   می باشد.
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