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Inflate.
Check your tire pressure monthly.

Rotate.
Rotate your tires as recommended by the
vehicle manufacturer or every 5,000 miles.

Evaluate.
Routinely look for signs 

of tread wear or damage.

TIRE CARE BASICS
Quick Reference Guide to
Maintenance for All Tires,

Including the Spare.

2
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مقدمه

MRFشرکت آناهیتا تجارت فشم، واردکننده برند 

انواع الستیک خودرو راستای مشتری مداریدر 

 دهد.در اختیار هموطنان عزیز قرار می

هرای  راهنمایی که در دست دارید از مراجع و شررکت 

معتبر تایرسازی اروپا و امریکا تهیه شرده و دارای نکرات   

ی درسرت از  استفاده ی نگهداری وبسیار مفیدی در زمینه

 است. تایر خودروها

رعایت نکات مطرح شده در این راهنما، شما را قادر مری 

های درست از تایرهای خرود نگهرداری و   سازد به روش

برداری نمایید و خود را از خطراتی که ممکن اسرت  بهره

دور  ی نادرست از تایرها برای راننده پیش آید،با استفاده

 سازد.

بدینوسیله تأکیرد  مدیریت شرکت آناهیتا تجارت فشم 

ی چههای این کتابنماید همواره استفاده از دستورالعملمی

منری  تواند به افزایش طول عمر مفید تایرها و ایراهنما می

مفیدی را در اختیرار   اطالعاتدر رانندگی کمک نماید و 

ه بر راهنما شود این رانندگان محترم قرار دهد. پیشنهاد می

عنوان یک مرجع مطمئن پیوسته در دسرتر  شرما قررار    

داشته باشد.



ثبت گارانتی

نوع  سایز،  )شامل  شما  تایرهای  گارانتی  ثبت 
شمار  به  ایمنی  مهم  احتیاط  یک  تایر(  تولید  تاریخ  و 
تایر  سازنده ی  می شود  موجب  کار  این  چون  می رود، 

از  تایرها  برخی  ) جمع آوری  فراخوان  یک  زمان  در 
بازار( بتواند به شما اخطار بدهد. وقتی شما تایرهای 
جایگزین )تایر نو( می خرید، فروشنده ی تایر می تواند 
تایر  سریال  شماره ی  آن  در  که  را  گارانتی  کارت  یک 
ثبت شده است برای شما فراهم نماید. نام و نشانی تان 
را روی کارت گارانتی ثبت کنید و آنرا بی درنگ ارسال 
 )OE(فابریک تایر  عنوان  به  که  تایرهایی  برای  کنید. 
ثبت  به  نیازی  است  شده  نصب  نو  خودروهای  روی 
گارانتی ندارید، زیرا این کار را سازندگان خودرو و تایر 

برای شما انجام داده اند.
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چرا فشار باد تایرها كم مي شود؟

تایرها مي توانند در شرایط نرمال، 1Psi )یک پوند بر 
اینچ مربع( در هر ماه کاهش فشار باد داشته باشند. همچنین 
تایرها مي توانند به ازاي هر 5 درجه ی سانتیگراد كاهش 

دماي محیط، معادل  1Psi کاهش فشار باد داشته باشند. 

3

30 psi 20 psi
3

TIRE INFLATION PRESSURE
Tires can lose 1 psi (pound per square inch) per
month under normal conditions. Additionally, tires
can lose 1 psi for every 10° F temperature drop.

Just a look won’t do it. One of these tires is actually
10 psi under-inflated. Your eyes can deceive you, so
rely on a good tire gauge for an accurate reading.
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عوامل دیگر مرتبط با كم شدن فشار باد تایر

• پنچري
• نقص در پایه ي ولو

با  نقص در حد فاصل رینگ / طوقه ي تایر كه   •
یك نگاه قابل تشخیص نخواهد بود.

 10Psi وقتي در مقایسه ي دو تایر ، یكي از آنها داراي
فشار باد كمتر است ، چشمان شما نمي تواند آن را درست 
تشخیص دهد ، بنابراین براي خواندن دقیق فشار باد تایر 
به یك فشارسنج خوب نیاز دارید. براي آگاهي از فشار 
باد مجاز تایرهاي تان باید به فشار باد لیست شده روي 
برچسب ، كه در چارچوب در خودروتان نصب شده ، یا 

کتابچه ی راهنماي وسیله ي نقلیه تان مراجعه كنید.

TIRE INFLATION PRESSURE
Tires can lose 1 psi (pound per square inch) per
month under normal conditions. Additionally, tires
can lose 1 psi for every 10° F temperature drop.

Just a look won’t do it. One of these tires is actually
10 psi under-inflated. Your eyes can deceive you, so
rely on a good tire gauge for an accurate reading.
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با  پوندي   10 هواي  فشار  كاهش  شكل ،  این  در 
چشم قابل تشخیص نیست.

مثال : 
ظرفیت وسیله ی نقلیهفشار باد تایر خنك

ماكزیمم بارجلوعقب

35 Psi35 Psi994KG
1100 lb 240 Kpa240 Kpa

سایز تایرجهت اطالعات بیشتر راهنماي وسیله ی نقلیه تان را ببینید
P205/75 R15 

شكل زیر نشان مي دهد كه تحت چه مقدار فشار 
بادي، بارگذاري روي تایرها انجام مي شود. فشار باد را 
ماهانه كنترل كنید تا اطمینان یابید كه در حد مشخصات 
یا  از سفرهاي طوالني  قبل  ویژه  به  است ،  تعیین شده 

حمل بار سنگین.

44

Look for the manufacturer’s recommended tire pres-
sure listed on the sticker usually located on the
driver’s-side door edge or door jamb area. Example:

This chart shows you how underinflation can create
an overload on tires. Check your tire pressure every
month to make sure it’s up to specification, especially
before long trips or carrying extra weight.

Lower pressure increases heat. Infrared photography
of tires tested at high speed. Damaging heat increases
as inflation pressure drops.
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آن كم است،  باد  كه فشار  تایري  با  رانندگي  هنگام 
با  عكسبرداري  با  مورد  این  مي شود.  زیاد  تایر  گرماي 
مورد  باال  در سرعت هاي  تایرها  از  قرمز  مادون  اشعه ي 
بررسي قرار گرفته است . هر چقدر فشار باد تایر كاهش 
یابد ، خطر ناشي از افزایش حرارت آن بیشتر خواهد شد.

44

Look for the manufacturer’s recommended tire pres-
sure listed on the sticker usually located on the
driver’s-side door edge or door jamb area. Example:

This chart shows you how underinflation can create
an overload on tires. Check your tire pressure every
month to make sure it’s up to specification, especially
before long trips or carrying extra weight.

Lower pressure increases heat. Infrared photography
of tires tested at high speed. Damaging heat increases
as inflation pressure drops.
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فشار هوا – كنترل ماهانه
براي اطمینان ، با یك فشارسنج باد تایر، هنگامي كه تایرها 
خنك هستند، فشار باد تایر را كنترل كنید. در حین رانندگي 
به علت گرم شدن تایر و افزایش فشار باد آن ، مقدار درست 

فشار باد را از روي فشارسنج نمي توانیم اندازه گیري كنیم.

1( كالهك ولو تایر را بردارید.

55

AIR PRESSURE—MONTHLY CHECK
For accuracy, check your inflation pressure with a
tire gauge when tires are cold.
Driving heats up tires and makes the reading incorrect.

a) Remove tire valve cap.

b) Place the end of the 
tire gauge over valve.

c) Press the tire gauge 
straight and firmly 
until the scale extends.

d) If needed, increase 
pressure and recheck 
with the tire gauge.

e)  Replace valve cap.
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2( اگر نیاز است، باد را اضافه كنید و دوباره فشار آن را 
با فشارسنج تایر كنترل كنید.

55

AIR PRESSURE—MONTHLY CHECK
For accuracy, check your inflation pressure with a
tire gauge when tires are cold.
Driving heats up tires and makes the reading incorrect.

a) Remove tire valve cap.

b) Place the end of the 
tire gauge over valve.

c) Press the tire gauge 
straight and firmly 
until the scale extends.

d) If needed, increase 
pressure and recheck 
with the tire gauge.

e)  Replace valve cap.
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3( فشارسنج را در باالي ولو قرار دهید.

55

AIR PRESSURE—MONTHLY CHECK
For accuracy, check your inflation pressure with a
tire gauge when tires are cold.
Driving heats up tires and makes the reading incorrect.

a) Remove tire valve cap.

b) Place the end of the 
tire gauge over valve.

c) Press the tire gauge 
straight and firmly 
until the scale extends.

d) If needed, increase 
pressure and recheck 
with the tire gauge.

e)  Replace valve cap.
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4( فشارسنج را به صورت مستقیم و محكم روي ولو فشار دهید 
تا نشانگر شروع به حركت كند و فشار باد را نشان دهد.

55

AIR PRESSURE—MONTHLY CHECK
For accuracy, check your inflation pressure with a
tire gauge when tires are cold.
Driving heats up tires and makes the reading incorrect.

a) Remove tire valve cap.

b) Place the end of the 
tire gauge over valve.

c) Press the tire gauge 
straight and firmly 
until the scale extends.

d) If needed, increase 
pressure and recheck 
with the tire gauge.

e)  Replace valve cap.
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5( در پایان كالهك ولو را در جاي خود قرار دهید.
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For accuracy, check your inflation pressure with a
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b) Place the end of the 
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c) Press the tire gauge 
straight and firmly 
until the scale extends.
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pressure and recheck 
with the tire gauge.
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جا به جا كردن تایر : براي مسافت هاي طوالني ، تایرهایتان 
را هر km 8000 روي محور جلو و عقب خودرو 
كنید(. روش درست جا به جا  به جا  بچرخانید )جا 

كردن تایرها در شكل زیر آمده است.

6

Exposed
tread bars
(replace)

Irregular
shoulder wear

(have inspected)

Shoulder wear
(have inspected)

Center wear
(have inspected)

6

TIRE ROTATION
For maximum mileage, rotate your tires according
to the vehicle manufacturer’s recommendations
(consult your vehicle owner’s manual), or if not
provided, rotate every 5,000 miles using a rotation
pattern such as below (see “Radial Tire Rotation”
in this manual).

TIRE WEAR—VISUAL CHECK
Check for obvious signs of wear.

Place a penny in the tire tread
grooves as shown. If you can
see the top of Lincoln’s head, the
tire is worn out and needs to be
replaced.
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فرسایش تایر – كنترل چشمي

از  تایر  آج  بودن  فرسوده  یا  كنترل چشمی سایش 
نظر فرسودگی یکنواخت آج و نداشتن نواحی سایش 

غیر یکنواخت و صاف شده. 

6
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tread bars
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Irregular
shoulder wear

(have inspected)

Shoulder wear
(have inspected)

Center wear
(have inspected)

6

TIRE ROTATION
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tread bars
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Irregular 
shoulder wear

(have inspected)

Shoulder wear
(have inspected)

Center wear
(have inspected)

6

TIRE ROTATION
For maximum mileage, rotate your tires according
to the vehicle manufacturer’s recommendations
(consult your vehicle owner’s manual), or if not
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pattern such as below (see “Radial Tire Rotation”
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grooves as shown. If you can
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نگهداري تایر و اطالعات ایمني

هر تایر جدا از اینكه چه ساختاري دارد ، ممكن است 
هنگام استفاده دچار عیوب ناشی از: پنچر شدن ، آسیب 
ناشي از برخورد ، باد كردن نادرست ، بارگذاري بیش از حد، 

یا دیگر شرایط منتج از استفاده ي صحیح یا نادرست شود.
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هشدار ایمني :

جراحت جدي سرنشینان خودرو یا فوت آنها 
تایر  عیوب  و  خرابي  نتیجه ي  است  ممكن 
لرزش ،  از  ناشي  تایر  خرابي هاي  بیشتر  باشد. 
عبور از دست اندازهاي جاده، ایجاد برآمدگي 
غیر  فرسودگي  یا  تایر،  برجسته شدن سطح  یا 
وسیله ي  رانندگي  هنگام  اگر  است.  آن  عادي 
نقلیه ي شما لرزش داشت یا متوجه وارد شدن 
ضربه ي سخت ، برآمدگي یا برجستگی تایر یا 
و  تایرها  باید  شدید ،  آن  عادي  غیر  فرسودگي 
وسیله ي نقلیه تان توسط یك متخصص سرویس 

و خدمات تایر بررسي و ارزیابي شود.
شركت  تایرها ،  خرابي  ریسك  كاهش  منظور  به 
اطالعات  همه ي  كه  مي كند  پیشنهاد  شما  به  یزدتایر 
ایمني در این راهنما را بخوانید و دنبال كنید. همچنین 
توسط  تایرها  درست  نگهداري  و  دوره اي  بازرسي 
متخصص  یك  توسط  لزوم  صورت  در  و  خودتان 

سرویس تایر را به شما پیشنهاد مي كنیم.

خرابي تایر هنگام رانندگي

هنگام  در  تركیدگي  یا  پنچري  به  تایر  رسیدن 
رانندگي ، نشان مي دهد كه شما به شیوه ي درستي 
شدن  كم  عمومًا  نکرده اید.  نگهداري  تایرها  از 
فشار باد تایرها به آهستگي انجام مي شود. اگر 
شما تجربه ي تركیدگي یا پنچري تایر را نداشته 

باشید ، اطالعات زیر برایتان مفید خواهد بود :
ë وقتي یك خرابي در تایر رخ مي دهد ، در این صورت 
شما ممكن است یك صداي غیر عادي بشنوید یا 
لرزشي در خودرو احساس كنید ، یا خودرو شما به 

سمت تایر خراب كشیده )منحرف( شود.
ë هنگام خرابي تایر )پنچر شدن یا ترکیدگی( هیچگاه 

به طور ناگهاني متوقف نشوید یا نپیچید.
ë به آهستگي پایتان را از گاز بردارید ، فرمان را محكم 
نگه دارید و در موقعیت خط عبوري تان به تدریج 

---
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جاده  شانه ي  سمت  به  ایمني  اصول  رعایت  با  و 
متمایل شوید.

به محض اینكه حركت چرخ ها آهسته شد ، توقف 
به آرامي صورت گیرد.

پس از رسیدن به شانه ي جاده، خودرو را در جایي 
كه دور از جاده )در محل ایمن( باشد متوقف كنید.

فشار باد تایر

تایرها براي آنكه عملكرد مؤثر در نظر گرفته شده را 
داشته باشند ، به فشار باد مناسب نیاز دارند. تایرها وزن 
چرخ ها ، مسافرین ، خودرو و بار را در بر دارند )تحمل 
مي كنند( و آن را روي شتابگیری، ترمز کردن و نیروی 
پیچش یا دورزدن اعمال می کنند. در کتابچه ی راهنماي 
براي  استاندارد  و  الزم  باد  فشار  خودرو ،  سازنده ي 
تایرهاي سوار شده روي خودروتان ، توصیه شده است.

هشدار ایمني :

رانندگي با فشار باد نامناسب )کم یا زیاد( خطرناك است.
تایر  در  زیاد  گرماي  ایجاد  باعث  كم  باد  فشار 
شده كه در نتیجه، موجب خرابي ساختار داخلي 

تایر و در نهایت ترکیدگی آن مي شود.
براي  تایرها  بیشتر  باد زیاد باعث آمادگي  فشار 
بریده شدن ، سوراخ شدن، شكسته یا پاره شدن 
در اثر برخورد ناگهاني با اشیاء و موانع مي شود.

برخورد با موانع مي تواند باعث خرابي و آسیب 
مناسب  به طور  تایر  اگر  تایر شود )حتي  دیدن 
كه مي تواند  باشد(؛ عاملي  باد شده  اندازه  به  و 
منجر به مشكالت جدي هنگام رانندگي و بروز 
تصادف و ایجاد جراحت یا فوت راننده شود. 
باد  یا راهنماي آن فشار  تایر  اطالعات پالكارد 

مناسب را توصیه مي كند.
فشار باد نامناسب ممكن است منجر به موارد زیر شود:
ë اثر منفي روي راحتي رانندگي و حرکت خودرو.

ë سایش زیاد رویه ي تایر )آج(.
ë افزایش مصرف سوخت خودرو.
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بنابراین از این توصیه هاي مهم مرتبط به تایر 
تایرها  كاركرد  و  دوام  نیز  و  خودرو،  ایمني  و 

پیروی كنید.

سعي كنید همیشه فشار باد توصیه شده را برای 
تایرهایتان )حتي تایر زاپاس( حفظ کنید.

كنید.  كنترل  ماهانه  صورت  به  را  تایرها  باد  فشار 
همچنین قبل از مسافرت هاي طوالني یا زمان حمل بار 

اضافي ، این كار را انجام دهید. 
یا راهنماي  تایر خودرو شما  در پالكارد اطالعات 
آن، فشار باد تایر حتي براي تایر زاپاس درج شده است. 
داده شده  نشان  پالكارد ها در شكل 1 و 2  از  نمونه اي 
است. پالكاردهاي خودرو شما ممكن است با آن فرق 
داشته باشد و یا اطالعات بارگذاري متفاوتي از آنچه در 
شكل آمده داشته باشد. بنابراین شما باید این اطالعات 
را احتمااًل روی پالکاردی که در محل چارچوب دِر 
طرف راننده، یا در لبه ی در طرف راننده، روي خودرو 

شما نصب شده كنترل كنید.
پالكارد  به  مربوط  پرسش هاي  به  پاسخ گویي  براي 
اطالعات تایر ، به کتابچه ی راهنماي خودرو تان مراجعه 

كنید یا از یك متخصص واجد شرایط سؤال كنید.
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ماکزیمم فشار باد روی دیواره ی تایر حک شده است.

ماكزیمم فشار باد نشان داده شده )حك شده( روي 
سایدوال یا دیواره ي تایر، در برگیرنده ي ماكزیمم فشار 
باد مجاز یک تایر است. در راهنماي سازنده ي خودرو 
ممكن است فشار باد كمتر یا در حد یكساني با فشار 
باشد.در  شده  توصیه  تایرها  دیواره ي  روي  شده  حک 
درج شده  تایر  باد  فشار  راهنماي خودرو ، مشخصات 
تنها به وسیله ي نقلیه ي خاص شما مربوط مي شود و بار 
وسیله ي نقلیه ، تعداد مسافرین و ویژگي هاي رانندگی و 
حرکتی و شرایط دیگر خودرو را در برمي گیرد. ممكن 
است وسایل نقلیه ي مختلف از یك سایز تایر استفاده 
ممكن  نقلیه  وسیله ي  سازنده ي  یك  رو  این  از  كنند. 
است فشار باد متفاوتي را براي همان سایز تایر روي 
وسیله ي نقلیه ي دیگري انتخاب كند. بنابراین همیشه به 
فشار باد درج شده روي پالكارد اطالعات تایر خودرو 
یا راهنماي شخصي وسیله ي نقلیه ي خود مراجعه كنید.

فشار باد مختلف براي تایرهاي عقب و جلو

براي وسایل نقلیه ي مختلف ، فشار باد توصیه شده 
براي تایرهاي عقب و جلو ممكن است متفاوت باشد 
)مانند مثال نشان داده شده در شكل 2(. شما باید این 
نكته را در كنترل فشار باد و هنگام جا به جایي )گردش( 

تایرها روي محور جلو و عقب در نظر بگیرید.

از دست دادن فشار )باد خالي كردن( : 

تا  مي توانند  نرمال  تحت شرایط  ماه  هر  در  تایرها 
به  تایرها  همچنین  بدهند.  از دست  را  باد  فشار   1Psi
ازاي هر 10 درجه ي فارنهایت یا 5/6 درجه ی سانتي گراد 
كاهش دماي محیط، مي توانند تا 7kpa یا یک Psi باد 
خالي كنند. پنچري، نشتي داشتن ولو، آسیب دیدگي رینگ 
یا خرابي هاي دیگر هم منجر به از دست دادن فشار باد 
)معادل   14kpa از  بیشتر  ماه  در  تایري  اگر  مي شود. 
متخصص  یك  توسط  باید  بدهد ،  دست  از  باد   )2Psi

خدمات تایر مورد بررسي قرار گیرد.
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خرابي تایر ، بازرسي و دوره ي سرویس

و  آن ها  عملكرد  در  تایرها  نگهداري  و  بررسي 
خدماتي كه براي شما فراهم مي كنند نقش مهمي دارد. 
براي  شده  تعریف  مقدار  معادل  یا  بیشتر  ي  استفاده 
یك تایر ، تابع شرایط جاده اي روزمره ، در معرض گرما 
و  پنچري  اثر  در  شدن  خراب  محیط ،  شرایط  بودن ، 

عوامل خارجي دیگر است.
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هشدار ایمني :

رانندگي با تایر خراب و معیوب خطرناك است. 
یك تایر معیوب مي تواند به طور ناگهاني منجر به 
آسیب جدي به سرنشینان و جراحت یا مرگ آن ها 
متخصص  به وسیله ي  مرتبًا  را  تایرهایتان  شود. 

خدمات تایر واجد شرایط بازرسي كنید.
شما باید تایرهایتان را به طور چشمي در طول 

دوره ي عمرشان بازرسي كنید.
مي شود  سرویس  شما  خودرو  كه  همانطور 
)نظیر تعمیرات دوره اي ، تعویض روغن و جا به 
جا كردن تایرها(، هر چند وقت یك بار توسط 
نیز  تایرهاي تان  تایر ،  خدمات  متخصص  یك 
باید ارزیابي و كنترل شود. در این خصوص به 

راهنماي مرتبط با خرابي تایر توجه كنید:
تایر در جاده ، یك  معمول  غیر  از ضربه خوردن  بعد   ë
متخصص سرویس تایر مجرب باید تایر را پیاده و آن 
را از لحاظ خرابي و صدمه دیدن بازرسي كند. یك تایر 
آسیب دیده ممكن است هیچ نشانه ي قابل مشاهده 
از صدمه دیدگي را نشان ندهد. در چنین صورتي ، تایر 
ممكن است بدون هیچ هشداري، ظرف یك روز ، یك 

هفته یا یك ماه بعد خراب شود.
پارگي ، و  یا  تایرهاي تان را از لحاظ بریدگي ، شكاف   ë
آسیب دیدن در ناحیه ي آج و دیواره ها بازرسي كنید. 
دست اندازها یا سرعت گیرها ممكن است موجب 
جدایي در بدنه ي تایر شوند. اگر شما هر نوع خرابي 
یا آسیب دیدگي یا شرایط نامعمول را در تایرهاي تان 
دیدید، باید یك متخصص سرویس تایر ، تایرهاي تان 
را بازرسي كند و حتي ممكن است الزم باشد جهت 

بازرسي كامل آن را از چرخ ) رینگ( جدا كنید.
ë عمق آج الزم براي تایرهاي تان را بازرسي كنید. براساس 
استاندارد تعیین شده ، هنگامي تایر فرسوده است كه از 
عمق شیار آج آن mm 1/6 یا inch 32 ÷ 2 یا کمتر 
باقي مانده باشد )یا نخ نما شده باشد(. چنین تایري به 
شكل خطرناكي فرسوده است و باید فوراً جایگزین 

)عوض( شود.
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ë ناصافي یا ساییدگی غیر یکنواخت تایرهاي تان را در 
سطح آج بازرسي كنید. فرسودگي روي یک طرف 
آج یا نواحی صاف شده در سطح آج ممكن است 
نشان دهنده ی بروز مشكل در تایر یا خودرو باشد. 
در این حالت باید به یك متخصص سرویس تایر 

واجد شرایط مراجعه كنید.
ë رینگ هایتان را هم بازرسي كنید. اگر خمیدگي ، كجي یا 
ناصافي و یا شكافي در آنها هست ، باید عوض شوند. 

فراموش نكنید كه تایر زاپاس را هم بررسي كنید.

دوره ي عمر تایر

از سالم بودن تایرهاي تان )حتي تایر زاپاس( مطمئن 
استفاده  قابل  هنوز  و  مانده  سالم  تایرها  چنانچه  شوید. 
باشد ، بازرسي تایرهاي تان را حتي بعد از 5 سال استفاده 
از آن ها ادامه دهید تا مطمئن شوید که می توانند استفاده 
شوند. بدون توجه به شرایط تایر و عمق آج آن، توصیه 
شده است كه تایرهایي كه بیشتر از 10 سال از عمر آن ها 
)تاریخ تولید آن ها( مي گذرد از سرویس خارج شوند و با 
تایر نو جایگزین گردند. به خاطر داشته باشید كه همه ي 

تایرهاي تان ، حتي تایر زاپاس را بررسي كنید.
یك تایر زاپاس كه طول عمر آن باالتر از 10 سال 
باید  اما  باشد  نو  تایر  به ظاهر شبیه  باشد ، ممكن است 

عوض شود.
در قسمت بعدي این راهنما ، تاریخ ساخت تایر را ببینید.

گذشت زمان 10 سال بعد از تاریخ تولید ، به تنهایي 
عمر  دوره ي  پایان  براي  واقعي(  نشانگر  )یا  دلیل  یك 
سرویس دهي یك تایر نیست. با این حال براي بسیاري 
این  از  قبل  تا  است  نیاز  مختلف  دالیل  به  تایرها  از 
كه 10 سال از زمان تولید آن ها گذشته باشد جایگزین 
شوند ، به خاطر مواجه شدن با شرایطي نظیر : پنچري ، 
آسیب دیدگي در اثر برخورد با موانع ، استفاده در شرایط 
سایش  حد،  از  بیش  بارگذاري  نامناسب ،  باد  فشار 
سطح آج یا دیگر شرایط. در هر حال چه تایر مشمول 
استفاده ي درست باشد یا نباشد، با گذشت 10 سال از 

تاریخ تولیدش باید عوض شود.
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از  خارج  كهنگي،  یا  ساییدگی  دلیل  به  که  تایري 
سرویس و بدون استفاده نگهداري شده باشد، باید بدون 
توجه به زماني كه تولید شده یا زمانی که تحت سرویس 

استفاده قرار گرفته است ، جایگزین )عوض( شود.
سازندگان خودرو ممكن است ویژگي هاي عملكردي 
خودرو را هنگامي كه راهنماي جایگزیني تایر را تهیه مي كنند ، 
در نظر بگیرند. براي هرگونه اطالعات در خصوص دوره ي 
عمر مفید سرویس تایر و جایگزیني آن ، به راهنماي خودروتان 
مراجعه كنید و به توصیه هاي كاربردي در مورد آن عمل كنید.   

تاریخ ساخت تایر

تاریخ ساخت تایر، به وسیله ي الگوي ارائه شده از 
سوي دپارتمان حمل و نقل آمریكا یا DOT به شكل اعداد 
شناسه ي تایر ، تعیین مي شود. باید بدانید كه كد یا شماره 
سریال DOT روي دیواره ي تایرها حك شده كه به راحتي 
قابل مشاهده است. ممكن است الزم شود در هر دوطرف 
دیواره ي تایر به دنبال شماره ي سریال یا تاریخ تولید آن 
 ، DOT بگردید.براي اطالعات بیشتر پیرامون كد سریال

قسمت لیبل گذاري دیواره ی تایر را در این راهنما ببینید.

تایرهاي تولید شده بعد از سال میالدي 2000 

چهار رقم آخر شماره ي سریال ، به ترتیب از چپ به 
راست، دو عدد اول شماره ي هفته و دو عدد بعدي سال 
میالدی تولید را بیان مي كند. در مثال زیر ، تایر تولید شده 
مربوط به هفته ي هیجدهم سال 2000 است. مثال دیگر ، 
تایر با شماره سریال 2406 نشان دهنده ي این است كه تایر 

در هفته ي بیست و چهارم از سال 2006 تولید شده است.

The vehicle manufacturer may consider vehicle performance
characteristics when making tire replacement recommenda-
tions. Consult your vehicle owner’s manual for any information
regarding tire service life and replacement and follow the rec-
ommendations applicable to your vehicle.

TIRE MANUFACTURE DATE

The tire manufacture date is determined by examining the DOT
tire identification number, also known as the DOT serial number
or code, which can be found on at least one sidewall near the
wheel. It may be necessary to look on both sides of the tire to
find the entire serial code. For more information on DOT serial
codes, see “Tire Sidewall Labeling” in this manual.

Tires Produced Since 2000: The last four (4) digits of the seri-
al code identify the week and year of production. In the exam-
ple below, the tire was produced in the 18th week of 2000.
Another example, a tire with a serial code ending in “2406”
would have been produced in the 24th week of 2006.

Tires Produced Prior to 2000: The last three (3) digits of the
serial code identify the week and year of production. For 
example, a tire with a code ending in “329” would likely have
been produced in the 32nd week of 1999, but possibly produced
in 1989. If in doubt, consult a qualified tire service professional.

TIRE REPAIRS

SAFETY WARNING
Driving on an improperly repaired tire is dangerous. An improper
repair can be unreliable or permit further damage to the tire. The
tire may suddenly fail, causing serious personal injury or death.
A complete inspection and repair of your tire in accordance with
Rubber Manufacturers Association (RMA) procedures should be
conducted by a qualified tire service professional.

While the comprehensive procedures and recommendations for
tire repair are beyond the scope of this manual, a proper tire
repair includes the following:

18th  WEEK   YEAR 2000
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میزان سرعت
شاخص سرعت

km/hmph

13081M

16099Q

170106R

180112S

190118T

200124U

210130H

240149V

<240<149Z

270168W

300186Y

<300<186)Y(

سری یا نرخ سرعت تایر، همراه با سایز آن روی 
دیواره ی تایرها حک شده است.

بطورمثال:
P275/40ZR17              max>149mph)240km/h(

P275/40R17 93W        max=168mph)270km/h(

P275/40ZR17 93W      max=168mph)270km/h(

P275/40ZR17 93Y       max=186mph)300km/h(

P275/40ZR17 93)Y(    max>186mph)300km/h(

 این طبقه بندي در آزمون های استاندارد آزمایشگاهی 
تعیین شده است و به سرعت های مجاز بزرگراه ها 
مربوط می شود. سرعت واقعی تایر و قابلیت عملکرد 
بارگذاری،  باد،  فشار  عواملی همچون  بر  مبتنی  آن 
وضعیت تایر ، ساییدگی و شرایط رانندگی قرار دارد.

قابلیت حداکثر سرعت  دارای  که  تایری  هر  برای  ٭٭ 
بیش از )149mph )240km/h باشد ، ممکن است 
در طراحی   Z تایر، حرف به صالحدید سازنده ی 
اندازه نویسي سایز تایر مشخص و حک گردد )مانند 

 .)P275/40ZR17

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 )TPMS(سیستم پایش فشار باد تایر

سیستم عملیاتی پایش فشار باد تایر )TPMS( باید 
با تایرهای هوشمند خودرو به کار رود. 

سیستم TPMS برای هوشیار کردن شما از وضعیت 
فشار باد کم تایرهایتان ساخته شده است. وقتی هشدار دهی 

شد، از تذکرات دستورالعمل خودرو خود پیروی کنید. 
خودروساز یا سازنده ی سیستم TPMS ممکن است 
توصیه نمایند که مرتبًا TPMS را به منظور تایید آماده 
وقتی  همچنین،  کنید.  بررسی  سیستم  این  بودن  کار  به 
یک تایر سرویس می شود، یک سنسور فشار باد جدید، 
ممکن  آن  مجدد  ریزی  برنامه  یا  مخصوص،  اجزای 
شرکت  خودرو،  دستورالعمل  از  باشد.  ضروری  است 
با  یا  بگیرید  یاری   TPMS یا دستورالعمل  خودروساز، 

یک سرویس کار مجاز حرفه ای تایر مشورت کنید.

کاركرد تایر کم فشار   

در  فشار  کم  تایر  برای  حادثه  یا  عیب  یک  بروز 
آسیب  باعث  است  ممکن  نادرست  کارکرد  نتیجه ی 
و  زیر  دستورات  شود.  آن ها  مرگ  یا  افراد  به  جدی 
دیگر توصیه های نگهداری و ایمنی این دستورالعمل را 

بخوانید و پیروی کنید.

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


دستورات عمومی:

باشد  باد  فشار  کم ترین  دارای  تایر شما  که  هنگامی   ë
سیستم پایش فشار باد تایر )TPMS( تعبیه شده در 
از روش های گوناگون  خودروی شما ممکن است 
هشدار دهی استفاده نماید. در مورد جزئیات سیستم 
TPMS تان از دستورالعمل تهیه شده برای خودرو 

سیستم  اینکه  محض  به  بگیرید.  مشورت  خود 
یافته  کاهش  تایر  باد  فشار  که  دهد  نشان   TPMS

است، لطفًا از دستورات زیر پیروی کنید:
ë سرعت را به حد منطقی و ایمن کاهش دهید) از سرعت 

50mph یا 80km/h تجاوز نکنید(.
ë از شتاب های ناگهانی،ترمزگیری، مانورها و حرکات زاویه 
دار تا حد منطقی و ایمن خودداری کنید. از افتادن در 
گودال ها و برخورد با دیگر ناهمواری های جاده باید 
اجتناب کرد. رانندگی دقیق، پتانسیل آسیب رسانی به 

تایر ، چرخ و خودرو را محدود می کند.
ë برای سرویس یا تعویض تایر به طرف یک موقعیت ایمن 

و مناسب در سریع ترین زمان ممکن حرکت کنید. 
ë هنگام رانندگی اگر یک لرزش یا اشکالی در استفاده 
از خودرو پیش آمد،  بالفاصله با رعایت مالحظات 
منطقی و ایمنی، رانندگی را متوقف کنید. شاید تایر 
را قطع  دادن  گاز  باشد.  ناگهانی  به خرابی  نزدیک 

کنید و به تدریج سرعت را کاهش دهید.
با  را  رانندگی  بالفاصله  می کشید،  را  تریلر  یک  اگر   ë
رعایت مالحظات منطقی و ایمنی متوقف کنید. در 
این وضعیت استفاده از ترکیب وسیله نقلیه و تریلر 
با پتانسیل خطرزایی مواجه خواهد بود. اگر ممکن 
باشد تریلر را جدا کنید و مطابق یادداشت باال عمل 
کنید. تا زمانی که سرویس مناسب یا جایگزینی تایر 

انجام نشده به کشیدن تریلر ادامه ندهید.

بازرسی پس از طی مسافت با تایر پنچر یا 
با فشار باد کم 

بعد از رانندگی با تایر پنچر یا با فشار باد کم، یا هر 
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تایر دیگری که دچار تخریب یا صدمه دیدگی شده یا 
در شرایط غیرمعمول قرار گرفته باشد، مهم انجام یک 
ارزیابی مناسب و کامل در اولین فرصت ممکن روی 

این نوع تایرها بسیار مهم است.

جا به جایی تایرها

از توصیه های سازنده ی خودرو در این رابطه پیروی 
را روی  تایرها  کیلومتر(  مایل)8000   5000 یا هر  کنید 
چرخ ها جابه جا و توصیه های این دستورالعمل )جابه 
موارد،  برخی  در  کنید.  مالحظه  را  رادیال(  تایر  جایی 
تجهیزات سیستم پایش فشار باد TPMS مستلزم برنامه 

ریزی مجدد برای هر نوبت جابه جایی تایر است.

خرابی و تعمیر تایر پنچر

هیچ تایری صرفنظر از طراحی یا کیفیت آن فناناپذیر 
دیگر  یا  پنچری  یک  نتیجه ی  در  پنچر  تایرهای  نیست. 
به  تایر،  صدمات جاده ای همچون کارکرد در فشار کم 
صورت غیرقابل استفاده درمی آیند. برخی پنچری ها ممکن 
است تحت شرایط مشخص و روش های  اجرایی توصیه 
شده تعمیر شده باشند. یک تعمیر نامناسب خطرناک است 

و ضمانت محدود تایر را باطل خواهد کرد.
در زمان رانندگی با تایر پنچر یا کم باد، عوامل موثر بر 
قابلیت تعمیرشدن شامل سرعت خودرو، بارخودرو و مانور 
هنگام رانندگی، مقادیر کاهش فشار باد و دمای محیطی 
هستند. در هر وضعیتی، وسعت و مکان صدمه دیده ی تایر 
که ناشی از یک مورد پنچری یا دیگر صدمات جاده ای 

باشد جزو عوامل بحرانی محسوب می شود.
زیر غیرقابل  از حاالت  در هر یک  پنچر  تایرهای 

تعمیر هستند:
ë اگر تایر با فشار باد کمتر از)15Psi )100kpa کار 

کرده باشد.
آج ،  سطح  روی  دیگر  صدمه ی  یا  ساییدگی  وجود   ë

دیواره یا نواحی طوقه.
ë وجود ساییدگی ، چروک شدگی و چین خوردگی یا 

جدایی در داخل تایر.
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ë هر وضعیت یا خرابی که تعمیر یک تایر معمولی را 
غیرمجاز کند.

منظور  به  باید  تایر  مجاز  یک سرویس کار حرفه ای   ë
تشخیص اینکه آیا تایر می تواند تعمیر شود یا نه، 
داخل و خارج تایر شما را به طور کامل بازرسی 
کند. خرابی تایر همیشه از بیرون تایر قابل مشاهده 
بازرسی کامل خارج  باید از رینگ برای  نیست و 
شود. برای کسب اطالعات بیشتر ، بخش تعمیرات 

تایر را دراین دستورالعمل مالحظه فرمایید.
تایرهای  از  استفاده  خودروسازان  برخی  توجه: 
تعمیر شده را توصیه نمی کنند. از دستورالعمل مخصوص 
وسیله ی نقلیه تان کمک بگیرید یا قبل ازبکارگیری تایر 
تعمیری روی خودرو تان با خودروساز تماس بگیرید.

اطالعات مرجع
لیبل گذاری دیواره ي تایر

با خواندن نوشته های روی دیواره ی تایر به اطالعات 
زیادی می توان دست یافت. اشکال زیر اطالعات نوعی 
و  )شکل1(  سواری  تایرهای  دیواره ی  روی  )تیپیکال( 

وانتی و کامیونتی ) شکل 2( را نشان می دهد:

)شکل1(

)شکل2(
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سایز، دامنه ی بارگذاری، شاخص بار و شاخص 
سرعت تایر

مثال:

شاخص 
بارگذاری

شاخص 
سرعت

شاخص 
بارگذاری

اندازه ی تایر

-------H95P215/65R151 شکل

DQ111-114LT235/85R162شکل

نماد DOT و عدد شناسایی تایر 

نماد DOT نشانه ای است که  تایر با استانداردهای 
ایمنی حمل و نقل خودروهای موتوری آمریکا و کانادا 
نشان  نمادDOT که در زیر  دارد.  تطابق  تایرها(  ) برای 
داده شده شماره ی تشخیص اندازه ی تایر است، ضمنا 
به عنوان کد یا شماره ی سریال DOT شناخته می شود. 

برای مثال:

DOT EL CB DKE 18 00

)a( )b( )c( )d( )e( )f( 

DOT نماد )a(  
  )b( کد کارخانه ی سازنده

  )c( کد سایز تایر
  )d( کد سازنده ی تایر

  )e( هفته ی تولید)01-53(
)( سال تولید) دو رقم آخر سال میالدیf(  

میالدی  سال2000  از  بعد  تولیدی  تایرهای  برای   ë
کاربرد دارد. در مثال فوق تایر در هجدهمین هفته ی 
سال 2000 تولید شده است. برای تایرهای تولید 
 )f(گروه در  رقم  یک   ،2000 سال  از  پیش  شده 
است که آخرین رقم سال تولید را مشخص می کند، 
مثال” 329 بسادگی بیانگر هفته ی 32 از سال 1999 
از   32 هفته ی  سهولت  به  می توانست  ولی  است، 

سال 1989 را نیز بیان کند.
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درصورت تردید در سال تولید تایر از یک سرویس 
کار مجاز حرفه ای مشورت بگیرید.

نمادDOT و عدد مشخصات تایر را می توان حداقل 
روی یک طرف دیواره ی تایر نزدیک چرخ مشاهده کرد.

کد  یک  دارای  است  ممکن  تایر  دیگر  دیواره ی 
سریال ویژه باشد که شامل )f( ، )e( یاد شده در باال باشد.

حداکثر بارگذاری و فشار باد

هر  دیواره ی  روی  باد  فشار  و  بارگذاری  حداکثر 
انگلیسی  حروف  و  اعداد  از  ترکیبی  صورت  به  تایر 

نشانه گذاری شده است. برای مثال:
MAXLOAD685kg)1510lbs(AT240kpa)35psi(MAXPRESS

توجه: مقادیر بارگذاری و فشار باد نشانه گذاری شده 
روی دیواره ی تایر، فقط حداکثر مقادیر مجاز برای تایر 
است. هرگز تصور نکنید که این مقادیر ظرفیت بارگذاری 
یا مقادیر فشار باد تایر واقعًا برای وسیله ی نقلیه ی شما 
توصیه شده است. بخش های فشار باد تایر، اصول کلی 
فشار باد ایمن تایر، و اصول کلی بارگذاری ایمن را در 

این دستورالعمل مالحظه نمایید.

تعداد و جنس الیه

عدد واقعی تعداد الیه های هر تایر در دیواره ی آن 
بکار  منسوج  عمومی  نام  چنین  هم  است.  شده  حک 
تایر  دیواره ی  یک  روی  حداقل  تایر  ساختار  در  رفته 

نشانه گذاری شده است. برای مثال:
   TREAD 2PLY POLYESTER+2 STEEL

SIDEWALL 2PLY POLYESTER 

رادیال

 "Radial" تایرهای با الیه ی رادیال دارای کلمه ی
در   R حرف  وجود  هستند.  خود  دیواره ی  یک  روی 
رادیالی  ساختار  دهنده ی  نشان  نیز  تایر  سایز  معرفی 

الیه ی تایر است.
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نوع تیوب دار یا تیوب لس )بدون تیوب(:

در تایرها حداقل روی یک طرف دیواره ی تایر عبارت 
 ،"Tubeless " "یا" بدون تیوب "Tube type " "تیوب دار "

برحسب کاربرد آن نشانه گذاری شده است.

درجه بندی یکنواخت کیفیت تایر 

تایر  کیفی  یکنواخت  بندی  درجه  استانداردهای 
کارایی  فراهم آوری اطالعاتی در خصوص  با   )UTQG(
تایر، ساییدگی آج، اصطکاک با سطح زمین، ترمزگیری در 
سطح خیس )مسیر مستقیم( و مقاومت دمایی، در انتخاب 
آگاهانه ی خرید تایر خودرو سواری به شما کمک می کند. 
همه ی تایرهای خودرو سواری باید عالوه بر داشتن این 

درجه بندی ها، با الزامات کشوری نیز منطبق باشند.

سایش آج

درجه ی ساییده شدن آج، یک درجه ی مقایسه ای 
مبتنی بر نرخ ساییدگی تایر است، زمانی که در شرایط 
آزمون مشخص شده ی  دوره ی  یک  در  و  کنترل  تحت 
قانونی، آزمایش شده باشد. برای مثال، سایش یک تایر 
است  تایری  برابر   1/5 معادل   ،150 سایش  درجه ي  با 
بندی  قانونی ، درجه  استاندارد  آزمون طبق  براساس  که 
سایش آن 100 بوده است. هرچند کارایی نسبی تایرها به 
شرایط واقعی مصرف آنها بستگی دارد، با این حال این 
کارایی بطور محسوس از وضعیت عملکرد واقعی آن به 
دالیلي مانند تغییر در عادت رانندگی، کیفیت سرویس و 
تایر، و تفاوت در ویژگی های جاده و آب و  نگهداری 

هوا، تاثیر می پذیرد و منحرف می شود.

اصطکاک

درجه بندی قابلیت اصطکاک تایر با سطح جاده، به 
 AA،A،B،C ترتیب از بیشترین تا کمترین، با نمادهای
نشان داده می شود. این درجه ها توانایی توقف تایر در 
سطح خیس را که تحت شرایط کنترل شده روی سطوح 
تست آسفالتی و بتنی با مشخصات تعیین شده ی قانونی 
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اندازه گیری می شود، نشان می دهند.
اخطار: درجه ی ساییدگی مشخص و حک شده روی یک 
تایر، مبتنی بر آزمون های اصطكاك ترمز گیري در مسیر 
مستقیم و بدون شتاب گیری، دور زدن، آب پیمایش، یا 

ویژگی های حداکثر اصطکاک تعیین شده است.

حرارت زایی

مقاومت  بیانگر   ،B،C )باالترین(   A های  درجه 
از  در  تایر  قابلیت  و  تولید حرارت  به  نسبت  تایر  یک 
دست دادن حرارت است. این درجه ها هنگامی که تایر 
در شرایط آزمایشگاهی تحت کنترل و روی چرخ ویژه ی 

تست آزمایشگاهی آزمایش شده باشد، تعیین می گردد.
دمای باالی ایجاد شده می تواند موجب فساد مواد 
سازنده ی تایر و کاهش عمر آن شود، هم چنین دمای زیاد 
می تواند منجر به خرابی و ترکیدگی ناگهانی تایر گردد. 
که  می کند  مطابقت  عملکرد  از  با سطحی   C درجه ی 
کلیه ی تایرهای خودرو سواری، استاندارد ایمنی خودرو 

فدرال موتور شماره ی 109 آمریکا را برآورده سازد.
درجه های B،A بیانگر سطوح باالتری از عملکرد 
حداقل های  از  بیش  و  آزمایشگاهی  تست  چرخ  روی 
تعیین شده در چارچوب الزام قانونی است )تایرهای با 
این درجه ی گرمایی هنگام  سرویس خنک تر کار می کند(.

اخطار: درجه بندی دما برای تایری که طبق استاندارد 
باد شده و زیادتر از حد مجاز بارگذاری نشده باشد، 
سرعت  است  بدیهی  است.  شده  منتشر  و  تعیین 
باال، کم بادی یا بارگذاری زیاد، هر یک به صورت 
جداگانه یا ترکیبی، می توانند موجب تشدید گرمازایی 
تایر و بروز امکان خرابی و ترکیدگی در تایر گردند.
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