
 پرشین دودی

  شامل : پرشین دودی پک کامل برچسب

سمت راست)شاگرد(، جلوسمت چپ)راننده(، عقب سمت  برچسب دودی جلو

آموزش کارتک و  لچکی، عقب سمت چپ به همراه لچکی. راست به همراه

 نصب 

 . بسته بندی را بازو برچسب ها را بر روی سطح تمیز پهن کنید -1

 

نصب شده در پایین شیشه را با احتیاط کامل  گردگیرتر برای نصب راحت -2

 .بازکنید

 

اما توصیه  توان برچسب را نصب کرد.بدون باز کردن گردگیر نیز می :توجه

 نمی شود

تر( و به طور کامل ورده )حدودا یک سانتی مآشیشه خودرو را کمی پایین  -3

ود را تمیز شیشه داخل اتومبیل خشویی به کمک محلول آب و کمی مایع ظرف

)مایع ظرفشویی به دلیل اینکه اصطحکاک بین برچسب و شیشه خودرو کنید. 

 چسب را روی شیشه تنظیم کنید(.توانید بررا کم کرده و به راحتی می

 

کنید، آن را پشت  برچسب دودی را متناسب با جهت شیشه خود انتخاب -4

 از آن جدا کنید.محافظ را  الیهو  شیشه پهن کرده

 

 ب پاش تمامی سطح برچسب را خیس کنید.ه کمک آب -5 

 

ب پاش به طور کامل خیس کرده و سطح داخل شیشه خودرو را به کمک آ -6

الب بر روی ق از پشت شیشه به داخل اتومیبل انتقال داده و برچسب را با دقت

میلی متر پایین تر  5 باالی شیشه توجه داشته باشید از لبه ،شیشه تنظیم کنید

 قرار دهید چرا که عمر برچسب شما بیشتر می شود.



 

 

 

 

یا  و به کمک طی کرده را خیس پشت آنبعد از تنظیم کردن برچسب  -7

ب را از زیر برچسب خارج کنید.)توجه داشته باشید کارتک و .... به طور کامل آ

اصطحکاک آن کم و چسب را خیس کنید چرا که همیشه قبل از طی کشیدن بر

، در صورتی که خشک باشد و می توان خارج کرد ب از زیر برچسببه راحتی آ

برای خارج  (شود.ن میجمع شدن برچسب و یا شکستگی آطی بکشید باعث 

 ها حرکت دهید.کردن آب زیر برچسب به آرامی طی را از مرکز به سمت کناره

 

 

 

 

و راست برچسب را به زیر  همچنین به کمک کارتک لبه های سمت چپ -8

  گردگیر ببرید.

های پالستیکی، بجای کارتک می توانید از کارت های تلفن، کارت ویزیت :توجه

ها بجای طی نیز امکان عابربانک و ..... استفاده کنید. استفاده از این نوع کارت

 پذیر است.

 توجه: در صورتی که جنس برچسب ضد خش نباشد بهتر است روی کارتک یک

 پارچه نرم قرار دهید

 



 

باال به آرامی تا انتها را  اتومبیلشیشه  "خارج کردن آب زیر برچسببعد از  -9

گیر ببرید و ی پایین برچسب را به زیر گردو مجدداً به کمک کارتک لبه "برده

 از زیر برچسب خارج کنید. همانند مراحل مذکور آب آن را

بوسیله طی  باید گاهاً در چندین مرتبهچسب برای خروج کامل آب زیر برتوجه: 

 یا کارتک مرحله خروج آب را انجام داد 

قسمت پایین شیشه رگه هایی از حباب ایجاد شود و با *توجه: ممکن است 

کشیدن کارتک و یا طی از بین نرود. در صورت بروز این اتفاق باید بعد از چند 

اً مشکل بر قطعساعت پس از خشک شدن شیشه مجدد کارتک را بکشید و 

 طرف خواهد شد. برای حل سریعتر این مشکل باید از سشوار استفاده کرد

 

 

 

 

 

 

 را نصب کنید.بعد از نصب برچسب گرد گیر  -11

 



 

 اتمام نصب برچسب -11

 ساعت می باشد( 11الی 2آوردن شیشه خودداری شود.) این زمان بسته به شرایط دمایی محیط از تا خشک شدن کامل برچسب بهتر است از پایین 

 

 

 به سایت نصب برای دیدن فیلم های آموزش

www.PersianDodi.ir 
 و یا کانال تلگرام

@ PersianDodi 

 مراجعه کنید.

 

  :تلفن های تماس

19132948986 

19163181595



 


