
WIPER BLADES 

AND DRIVING SAFETY

"Wiper Blades should be changed every 10,000 to 
16,000 Km."

Wiper Blades can be a safety hazard if they 
become damaged or worn. They impair your 
visibility and consequently reduce your 
reaction time in the event of an accident.

والسالمة على الطريق شفرات الماسحات 

إلى  10,000 كل  الماسحات  شفرات  تغيير  "ينبغي 
16,000 كم."

على   �خطر الماسحات  شفرات  تشّكل  أن  يمكن 
إنها تضعف  بالية.  أو  تالفة  إذا أصبحت  السالمة 

بالتالي وقت ردة فعلك في حالة  الرؤية وتخفض 
وقوع حادث.
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Yet, wiper blades deteriorate so gradually, it is often 
difficult to notice. So how can you tell if you’re blades 
need replacing? Don’t trust your eyes:

• غشاوة زيتية
• أجزاء ضائعة

• ارتفاع الشفرات عن الزجاج ا�مامي
• كشوط بعد أن تمّر الشفرة

• طقطقة الشفرات فوق الزجاج

ابحث في الزجاج ا�مامي عن هذه العالمات:

حتى ا¬ن، شفرات الماسحات تتلف تدريجي©، وغالب© يصعب 
النظر  مالحظتها. فكيف تعرف ضرورة استبدال الماسحات؟ 

بعينيك ال يكفي:
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• Oil-like film

• Missed sections

• Blades lifting off the windshield

• Beading after the blade passes

• Blades chattering across the glass

Inspect your windshield for these signs:
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• Cracked, split or slashed rubber

• Worn, ragged edges

• Road grime or other contamination

• Torn rubber pulling away from the blade

• Bent or cracked wiper arm or wiper blade

• Lost flexibility in rubber

Inspect your blades for these signs::ابحث في الشفرات عن هذه العالمات

• مطاط الشفرات متصدع أو مشّقق 
• حواف بالية، خشنة

• وسخ الطريق أو تلوثات أخرى
• مطاط ممزق ينفصل عن الشفرة

• ذراع أو شفرة الماسحة مقّوس أو متصدع
• فقدان المرونة في المطاط
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How to replace your blades:

1. Gently lift the wiper arm and rotate the blade at the pivot.

2. Pinch the release tab on the wiper blade and slide the blade 
assembly out from the hook and out of the wiper arm.

3. Slide on a replacement blade of the same length and gently 
push until the locking tab clicks into place.
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المفصل. بتدوير الشفرة عن  الماسحة برفق وُقم  ارفع ذراع   .1

مجموعة  بتحريك  وُقم  الماسحة،  شفرة  على  للفتح  اضغط   .2
الماسحة. وذراع  المحرك  غطاء  باتجاه  الشفرة 

بالطول نفسه،  الجديدة  الماسحة  االنزالق ضع شفرة  3. عن طريق 
مكانها. في  تثبيتها  حتى  برفق  وادفعها 

استبدال شفرات ماسحات سيارتك: كيفية 


