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 توفقوا مواصالتکم من الحرکة أو السیر.-

إسترخوا مسمارات )برغی( العجلة بهدوء ثم أرفعوا السیارة و إعتمدوا علی العمود المؤثق و أخرجواالعجالت.و أخرجوا -

 المسمار أو شفت العیار و فکوا العیار.إنتزعوا الوسائل الفرعیة اآلمنة فی کل عیار و تذکروا موضعها للنصب المکرر.

عالجوا ضخمة کل قسم من الفحوم بناء علی التوضیحات التی تسبق .إن کانت ضخمة کل فحم المکابح أقل من الحد -

 المسموح،بدلّوا فحوم الکابح بشکل کامل.

 فصلوا األسالک المنذرة لفحم المکابح إذا کانت موجودة.-

 أخرجوا فحم المکابح و متعلقاتها من داخل العیار.-

میع متعلقاته بشکل کامل،نزعوا کل صدأ و عالجوا کل أخدودة أو شق و تصدأ.ال تستفیدوا من نظام نظفوا العیار و ج-

 الجو المکثف لتنظیف القطع.)إستفیدوا من نظام المص المناسب أو قماش المبللة و المنظفة الخاصة.

 عالجوا إسطوانة المکابح لکل نوع من الجرح أو التصدع أو اإلنشقاق.-

 غیار متردد أو مجروح فی نظام مکابح التصلیح أو عند اللزوم. تغیروا کل قطع-

دوروا المکبس إلی داخل السلندر  و نصبوا فحم الکابح الجدید فی داخل العیار.إتصلوا األسالک المحذرة و قدر -

 الوسائل الفرعیة اآلمنة من جدید.

 أو مسماره شداً رصیناً. هشدوا العیارات فی موضعه و شدوا شفت-

زیت آخر و أیضاً نصب  مدققمن إتصال مواد إحتکاکیة لفحم المکابح و إسطوانات مع الدهن أو کل قسم  إجتنبواباه:اإلنت

 فحم المکابح مع الید ذات الزیت جداً.
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إشتعلوا السیارة واقفة بعد نصب الفحوم و العجالت و ضغطوا دواسة المکابح إلی األسفل قبل الحرکة عدة مرات حتی -

 إطمئنوا أن المکابح تعملوا بشکل صحیح ثم إبتدأوا حرکتکم الهادئة. 

.إفعلوا الکبح الهادیء کیلو متر بعد تغییر فح المکابح بسرعة هادئة و إجتنبوا من الکبح األعنف 033توصی أن تسیروا -

 اإلختباری،إنتبهوا أن کفایة و حصیلة المکابح تکون منخفضة إلی حد فی الکبح األول.

 

 التحذیر

یشمل فحم الکابح مواداً مضرة.إجتنبوا من إنشاء أو إستشمام عفرته فی زمن تغییر الفحم أو تنظیف القطع.و غطّوا القفاز 

 م.لوقایة من جرح جلدی فی زمن تغییر الفح




