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Silecek lastiği yırtık ise ya da kolayca kıvrılıyorsa, silecek lastiklerini değiştirmek gerekmektedir.

Power3 Rent A Car silecek lastiklerinizi yılda en az bir kez değiştirmenizi önermektedir.

BU BASİT İŞLEMİ AŞAĞIDAKİ GİBİ GERÇEKLEŞTİREBİLİRSİNİZ:
•   Silecek lastiğinin uzunluğunu cm cinsinden ölçün. Günümüz araçlarının   silecek lastikleri
çoğu 40 ila 50 cm. arasındadır. Ancak çok büyük ön   camları olan bazı otomobiller ve
minivanlarda bu uzunluk   aşılabilmektedir.

• Deneyimler, birbirinden farklı olan   lastiklere sahip ya da yan sanayi sileceklerin uygun
performansı   sağlamadığını gösterir ve yapılacak en iyi şey, markası ne olursa olsun   bir çift
lastik takımı almaktır. Karşılığında elde edeceğiniz konfor ve   rahatlık için tek bir silecek lastiği
yerine bir çift lastik takımı   almayı tercih etmelisiniz.

SİLECEK LASTİKLERİ SİLECEK İSKELETİNE NASIL TAKILIR?
Silecek sistemlerinde genellikle üç sistem vardır: 
kanca bağlantı parçası, mandallı kol, düz uçlu bağlantı parçası.

•  Lastiği silecek iskeletinden yavaşça çıkarmak ya da lastiği tutan   tırnakları açmak için küçük
bir tornavidaya ihtiyacınız olacaktır. Bazen   bir çift kargaburun da yardımcı olur.
• Çoğu silecek, üzerinde   çalışılabilmesi için dik olarak havada ve ön camdan uzaklaşmış bir  
şekilde durabilir. Sileceğinizi camdan uzaklaştırın. Eğer sileceklerin   durma pozisyonu motor
kaputunun altında ise kontağı açın, silecekleri   çalıştırın ve silecekler ortadayken kontağı
kapatın. Böylece rahatlıkla   ulaşabilirsiniz.
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• Metal silecek iskeletinin aniden ön cama  kapanması durumunda  camı korumak için ön camın
üzerine temiz bir bez  koymayı hiçbir zaman  aklınızdan çıkarmayın.

KANCA BAĞLANTI PARÇALI KOLLAR İÇİN
Genelde   silecek kolunu çalışabileceğiniz bir yüksekliğe kaldırmaya ihtiyacınız   olacaktır.
Bağlantı parçasına daha fazla ışık düşmesi için lastiği   silecek koluna dik bir şekilde sallandırın.
Bağlantı parçasında, lastiği   kancada tutan kilitleri serbest bırakmak için kaldırılması ya da  
bastırılması gereken bir tırnak bulacaksınız. Tırnağı serbest   bıraktıktan sonra silecek kolunun
merkezine hafifçe yapacağınız bir   baskı lastiğin kancadan kaymasını sağlayacaktır. Sonra
basitçe yeni   lastiği silecek kolu boyunca kancaya yerleştirip klik sesini duyana   kadar kaydırın.

MANDALLI KOLLAR İÇİN
Silecek  kolunu  çalışabileceğiniz bir yüksekliğe kaldırın ve lastiği mandalda  tutan  kilit
tırnaklarına yakından bakın. Tırnağı lastiğin altından  bastırarak  itmeli ya da tornavida ile üst
taraftan kaldırmalısınız.  Tırnak  mandalını serbest bıraktıktan sonra lastik takımını yanlamasına
  hareketlerle silecek kolundan itin. Yeni takım mandala basit bir şekilde   kilitlenecektir.

DÜZ UÇLU BAĞLANTI PARÇALI KOLLAR İÇİN
Silecek   kolundaki kilit çıkıntısını açmak için tornavida ile mevcut lastiğin   üstündeki tırnağı
kaldırmanız gerekir. Eski lastiği kolun ucundan   kaydırmak için lastiği yatay konumdan birkaç
derece yukarı kıvırmanız da   gerekebilir.

Eski lastik çıktıktan sonra; yeni lastiğin kolun   sonuna uyması için bir adaptörü olabilir ya da
sadece kaydırmak yeterli   olabilir. Yine, lastik yerine oturana kadar, yani klik sesi duyulana  
kadar hafif bir itme uygulayın.

ARKA CAMLAR
Aracınızda   varsa, arka cam silecek lastiklerini de unutmayın. Ön lastiklere göre   arka cam
silecek lastikleri daha çok yol çakılına maruz kalır. Arka   tekerleklerin fırlattığı her türden
parçacık aracınızın arkasını adeta   yıkamaktadır.
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