
  به نام خدا
  

  ٢٠۶نصب چراغ و ميکروسوئيچ داشبورد 
  

  ؛ سالم
 :مراحل زير را انجام دهيد ٢٠۶برای نصب چراغ داشبورد پژو 

  
  )Fig. 1( بخريد۴٠۵يک ميکرو سوئيچ صندوق عقب پژو  .١
  

  
  
 ) Fig 2( بخريد٢٠۶يک چراغ کامل صندوق عقب پژو . ٢
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ايد به آرامی آن ن را باز کردهبرای در آوردن در داشبورد، در حالی که آ. ٣
  )Fig. 4 و Fig. 3(را با کمک دو دست به سمت باال فشار دهيد

  

  
 

 را به همراه دو عدد ِپيچ ۵شش عدد پيچ نشان داده شده ذر شکل . ۴
  )Fig. 5( ديگر که داخل داشبورد قرار دارند را باز کنيد

  

  
  
 Fig(ی از زير خارج کنيد داشبورد را به سمت پايين فشار داده و به آرام. ۵
6(  
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باشند دو عدد کانکتور که مربوط به ميکروسوئيچ و چراغ داشبورد می. ۶
 متصل به يک نگهدارنده پالستيکی در قسمت باال سمت چپ داشبورد

  )Fig 7(آنها را با دقت خارج نمائيد . باشندمی
  

  
 ،کانکتور سفيدباشد و ای مربوط به ميکروسوئيچ میکانکتور قهوه

  .کانکتورچراغ داشبورد است
  
  . نشان داده شده است٨ شکل  محل قرار گرفتن ميکروسوئيچ در. ٧
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 و سپس آن ای را از محل قرار گيری ميکروسوئيچ خارج کنيدکانکتور قهوه
  )Fig. 9 (را به ميکروسوئيچ متصل نمائيد

  

  
  

  
  )Fig. 10(ميکروسوئيچ را در محل خود قرار دهيد . ٨
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کانکتور سفيد را از محل قرار گيری چراغ داشبورد خارج کنيد و . ٩

، چراغ داشبورد را در محل خود قرار دهيد و پس از متصل نمودن کانکتور
  )Fig. 11. (را در محل خود نصب نمائيد

  

  
  

در داشبورد را در محل خود قرار دهيد و به آرامی به سمت پايين . ١٠
  .ود قرار گيردفشار دهيد تا در محل خ

  
  .اکنون هنگام باز کردن در داشبورد ديگر داخل آن تاريک نيست

  
 کار اينانجام که مرا در آقای مهندس فريد ميرمحمدصادقی از در پايان 

  .کنمتشکر میياری نمودند 
  
  
  

             موفق باشيد              
  

  نژادیمحمد نيک                
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