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 206پژو  تزئینات

  بسمه تعالی
  مقدمه

نماید کـه بتواننـد    تهیه و انتشار کتابهاي راهنماي تعمیرات این امکان را براي متخصصین تعمیرات فراهم می
ابی کـه در  کتـ . در هر مرحله از عملیات تعمیر و نگهداري، کار را به صورت صحیح و اصولی به انجـام رسـاند  

کـه حاصـل تـالش    باشـد   مـی » 206 خـودروي پـژو   ناتیراهنماي تعمیرات تزئ«ید تحت عنوان پیش رو دار
مجـاز سراسـر    هاي بوده و به منظور آشنایی تعمیرکاران شبکه نمایندگیمهندسی  فن و در معاونتهمکاران 

  .تهیه گردیده است 206پژو  خانواده يهاکشور با نحوه انجام تعمیرات خودرو
ها و تعمیرکاران عزیز، با مطالعه دقیق مطالب این کتاب و به کار بستن آن به هنگـام   امید است شما تکنسین

یابی، در ارائه خدمات تعمیراتی استاندارد، جلب نظر مساعد و کسب رضایت مشـتري توفیـق    تعمیرات و عیب
  .یابید

  
  

  شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو
  )ایساکو(» خاص سهامی«
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 206پژو  تزئینات

  

  صفحه  فهرست مطالب  ردیف
  فصل اول 

  7  از و بست جلو پنجرهب  1
  8  باز و بست سپر جلو  2
  9  باز و بست محافظ سپر جلو  3
  10  باز و بست گلگیر جلو  4
  12   باز و بست کامل باز کننده در موتور  5

  فصل دوم
  15  باز و بست سپر عقب  6
  16  باز و بست درها و متعلقات  7

  فصل سوم
  18  باز و بست شیشۀ در جلو  8
  19  باز و بست مکانیزم شیشه باالبر در جلو  9

  20  باز و بست در جلو  10
  24  باز و بست مکانیزم باز کننده در جلو  11
  25  باز و بست قفل در جلو  12
  26  تنظیم زبانه قفل  13
  27  باز و بست زه روي در  14
  28  باز و بست آینه بغل  17
  29  باز و بست شیشۀ آینه بغل  18
  30  باز و بست سنسور دماي هواي بیرون  19
  31  باز و بست روکش داخل در عقب  20
  32  باز و بست شیشه در عقب  21
  33  باز و بست در عقب  22
  34  مشخصات لوالهاي ثابت در عقب  23

  فصل چهارم
  39  بندي دور در عقب باز و بست الستیکهاي آب  24
  40  ت روکش داخل سقفباز و بس  25

  فصل پنجم
  43  باز نمودن شیشه جلو  26
  44  مجموعه چسب شیشه  27
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 206پژو  تزئینات

  45  باز و بست شیشۀ جلو  28
  52  هاي آینه نصب پایه  29
  53  بقعدرب صندوق  باز و بست شیشۀ   30

  فصل ششم
  60  کن جلو باز و بست موتور برق پاك  31
  62  کن عقب باز و بست موتور برف پاك  32
  64  از و بست روکش در باكب  33

  فصل هفتم
  66  باز و بست چراغهاي جلو  34
  67  تعویض موتور تنظیم ارتفاع چراغها  35
  70  )هاچ بک(معمولی  206پژو  باز و بست آب پاش شیشۀ عقب  36

  فصل هشتم
  72  باز و بست کنسول میانی  37
  74   )سمت کمک راننده(باز و بست نمودن جعبه داشبورد   38
  75  سمت راننده) صفحه نمایشگرها(باز و بست جلو داشبورد   39
  79  باز و بست قفل فرمان  40

  فصل نهم
  81  از و بست صندلی جلوب  41
  82  هاي صندلی ریلباز و بست   42
  HEAD – REST(  83(پشت سري صندلی   43
  85  باز و بست صندلی عقب  44
  86  باز و بست روکش داخلی ستون  45
  87  بست کمربند ایمنی جلوباز و       46
  89  باز کردن پریز کمربند      47
  90 87باز و بست کمربند ایمنی صندلی عقب      48

  فصل دهم
  92  )فیلتر هواي اتاق سرنشین( باز و بست فیلتر بخاري   49
  93  باز و بست کلید کنترل دور فن بخاري  50
  94  )هاي خارجی دریچه(باز و بست مجموعۀ پانل بخاري   51
  96  يباز و بست فن بخار  52
  100  بخاري رادیاتورباز و بست   53
  105  بخاري پوسته باز و بست   54
  107  باز و بست مجموعه بخاري و کولر  55
  110  هاي بخاري باز و بست لوله  56
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 206پژو  تزئینات

  112  باز و بست موتور محرکهاي کولر و بخاري  57
  113  رزداي شیشهباز و بست چرخ دنده و اهرم دریچه جلو و بخا  58
  114  باز و بست اهرم بازویی و اهرم دریچه پایین  59
  116  باز و بست اهرم تعیین وضعیت کولر یا بخاري  60
  118  باز و بست اهرم هاي دریچه کانالهاي ورودي هوا  61

  فصل یازدهم
  121  باز و بست کیسه هواي ایمنی روي غربیلک فرمان  57
  125  دتنظیم سوئیچ در حالت آزا  58
  126  باز و بست کنترل یونیت کیسه هواي ایمنی  59
  127  باز و بست کنترل یونیت سیستم کمربند ایمنی  60
  128  باز و بست رادیو پخش  61
  129  باز و بست نودهاي مالتی پلکس     62
  132  باز و بست بلندگوهاي درب عقب    63
  133  باز و بست بوق    64
  134  ) آنتن سقفی (  باز و بست آنتن رادیو    65
  135  پمپ شیشه شور/ باز و بست مخزن آب شیشه شور  66
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 206پژو  تزئینات

  
  
  
  
  
  
  

  فصل اول
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 206پژو  تزئینات

  باز و بست جلو پنجره
  باز کردن -1

  . در موتور را باز کنید
  

  
  

  .مراحل زیر را انجام دهید) 5(و سینی زیر جلو پنجره ) 2(براي باز نمودن جلو پنجره 
  . را باز کنید) 1(نجره به سینی فن پیچهاي اتصال جلو پ ·
 . را جدا کنید) 2(جلو پنجره  ·

 . را باز کنید) 3(پیچ اتصال قاب آرم پژو به سینی فن  ·

 .که در پشت چراغهاي جلو قرار دارند، باز کنید) 5(اتصال پیچهاي سینی زیر جلو پنجره  ·

و به سمت عقب حرکـت دهیـد و از   براي بیرون آوردن سینی جلو پنجره، ابتدا آن را در جهت طولی خودر -
  . پشت چراغهاي جلو بیرون آورید

  نصب قطعات -2
  . ها هستند، در محلهاي مربوط قرار دهید ابتدا خارهاي فلزي را که مخصوص بستن پیچ

  . را در جاي خود قرار دهید) 5(و سینی زیر جلو پنجره ) 2(جلو پنجره 
پیچ پشت . محکم کنید) 4(ا که در پشت چراغها قرار دارند، ر) 5(کنندة سینی زیر جلو پنجره  هاي متصل پیچ

  . را محکم کنید) 3(آرم پژو 
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 206پژو  تزئینات

  باز و بست سپر جلو
  باز کردن -1
ابتدا در موتور را باز کنید، سـپس طبـق روش ذکـر     -

  . شده جلو پنجره را باز کنید
  .را باز کنید) 1(پیچهاي باالیی سپر  -

ا بـا اسـتفاده از   براي راحتی کار، قسمت جلو خـودرو ر 
  . جک باال ببرید

  
  
  
را باز کنید و گلگیر را به آرامی ) 2(پیچهاي زیر سپر  -

  . به طرفین حرکت دهید
  

  
  
  
  

و اتصـال  ) 3(پیچهاي اتصال سپر به زیر سـینی فـن   
  . را باز کنید) 4(سپر به گلگیر 

  . جک را پایین بیاورید و سپر را با احتیاط باز کنید
  

  نصب سپر جلو -2
  . عکس روش باز کردن، سپر جلو را ببندید
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 206پژو  تزئینات

  باز و بست محافظ سپر جلو
  باز کردن -1
  . خودرو را با جک بلند کنید -
  . به زیر سینی فن را باز کنید) 2(محافظ سپر ) 1(بستهاي اتصال  -

  .را باز کنید) 2(سپس محافظ سپر 

  
  
میلیمتري روي محافظ جهت سوراخکاري  120هاي  میلیمتر از لبه و با فاصله 8مرکز سوراخها را به فاصله  -

  . میلیتر ایجاد کنید 2/4هایی به قطر  عالمت بزنید و از محل عالمتها سوراخ
  . محافظ را روي سپر قرار داده، سوراخها را روي سپر عالمت بزنید

   .ایجاد کنیدمیلیمتر بر روي سپر  5سوراخهایی به قطر  -
پرچها را از وسط شروع کرده به طرفین حرکت . (روي سپر محکم کنید 6973.44محافظ را توسط پرچهاي  -

  . جک را پایین بیاورید) کنید
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 206پژو  تزئینات

  باز و بست گلگیر جلو
  باز کردن -1

  :مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید
  .در موتور را باز کنید -
  . قسمت باالیی جلو پنجره را باز کنید -
   .قسمت پایینی جلو پنجره را باز کنید -
  .چراغهاي جلو را باز کنید -
کن جلـو خـار    شپیچ اتصال زیر سپر جلو به گل پخ -

  .کن عقب به رکاب را باز کنید اتصال گل پخش
  .را در بیاورید) 2(خارها  -
  .گلگیر را در بیاورید -
  . اي بغل را جدا کنیدماتصال راهن -
  .در را باز کنید -
  . ل کنیدداخل گلگیر را ش) 3(پیچ پایه  -
  
 
 
 
 

  .را باز کنید) 4(هاي باالیی اتصال گلگیر به سینی شاسی  پیچ
کنید، حتمـاً   در صورتی که گلگیر جلو سمت راست را باز می :توجه مهم

پایۀ نگهدارندة در موتور سمت چپ را محکم کنید تا به طور ناگهـانی در  
  . موتور، رها نشود
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 206پژو  تزئینات

هـاي   شوي را توسط بـاز نمـودن پـیچ    مخزن آب شیشه
گلگیر . از روي گلگیر جدا کنید) 5(تصال آن به گلگیر ا

  . هاي نگهدارندة آن جدا کنید را از روي پایه
  
  
  
  

  
  

اکنون با فشـار دادن سـپر بـه سـمت پـایین خارهـاي       
نگهدارندة گلگیر که بر روي سپر قرار دارنـد، از گلگیـر   

  . شود خودرو جدا میآیند و گلگیر از بدنۀ  بیرون می
  
  
  

  دد گلگیرنصب مج -2
بنـدي   هـاي آب  در محلهاي موردنیـاز از چسـب  : توجه

  . استفاده کنید
ابتدا دقت کنیـد کـه پـین راهنمـاي گلگیـر در محـل       

  .بر روي بدنه، قرار بگیرد) A(مخصوص 
  . روش نصب، عکس مراحل باز نمودن است

ها و جا زدن خارهاي مربوطه،  بعد از محکم نمودن پیچ
نید و چراغهاي متصـل  راهنماي روي گلگیر را نصب ک

  . به گلگیر را امتحان کنید
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 206پژو  تزئینات

  :باز و بست كامل باز كننده در موتور
  نیاز ابزارهاي مورد - 1

  ابزار مخصوص
  :ابزار مخصوص تعمیرات کابل در باز کن درب موتور

   24612001کد اختصاصی  
  :محتویاتبخشی از  
  سیم راهنما] 2[
  انبر پرس کننده سیم] 3[
  
  باز کردن -2
  .وتور را بکشیدمابل بازکننده در ک

  .را باز کنید) 1(تزیینات زیري 
  . را باز کنید) 2(پیچ اتصال کابل به دستگیره 

  . را باز کنید BSIرا آزاد کنید و ) 3(دستگیره در موتور 
  
  

  
  
  

) 5(را از قفـل در موتـور   ) 4(جلو پنجره را باز کنید و کابل در موتور 
  . جدا کنید

  
  
  

3 

2 
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 206پژو  تزئینات

  
  . را به کابل در موتور، متصل کنید] 2[ا کابل راهنم

  . کابل را از داخل اتاق بکشید
  
  بستن -3

. متصل کنید] 2[کابل جدید را به سر کابل راهنما 
  . کابل را به آب و صابون آغشته کنید
  . را بکشید] 2[از داخل محفظۀ موتور کابل راهنما 

  . کابل در موتور را در طول گلگیر هدایت کنید
  . را از کابل اصلی، جدا کنید] 2[هنما کابل را

  
  
 
  

بکشید تـا در  ] 3[گردگیر کابل در موتور را توسط انبر 
  . محل خود محکم شود

  . متصل کنید) 5(را به قفل در موتور ) 4(سیم در موتور 
  . براي باز کردن به طور بالعکس عمل کنید

دکانیوتن متـر   0.7را ) 2(پیچ اتصال کابل به دستگیره 
  . کنید محکم
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 206پژو  تزئینات

  
  
  
  
  
  
  

  فصل دوم
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 206پژو  تزئینات

  باز و بست سپر عقب
  باز کردن -1

  . عقب خودرو را توسط جک باال ببرید

  
  

. سپر را باز کنید، سپس جک را پایین آورید و در صـندوق عقـب را بـاز کنیـد    ) 1(هاي زیر و بغل  ابتداي پیچ
  . را باز کنید) 2(هاي باالي پالك و روي سپر  پیچ

  . را جدا کنید) 3(راغ پالك عقب اتصال الکتریکی چ
  . سپر را از بدنه جدا کنید

  بستن -2
  .براي بستن عکس مراحل فوق عمل کنید

  . کارکرد چراغها را تست کنید
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  باز و بست درھا و متعلقات
  ابزارهاي مخصوص -1
   24601001با کد اختصاصی  مخصوص خار درآر رودريابزار ] 1[
  
  

  
  

  
  باز کردن -2

  .باز کنید در را
  . شیشه را کامال باز کنید

  . را باز کنید) 1(دستگیره شیشه باالبر  -
  . را باز کنید) 2(پیچهاي دستگیره  -
  .را باز کنید) 3(دستگیره  -
  .قاب دور دستگیره در بازکن را در بیاورید -
  .را باز کنید) 5(قاب داخلی آینه  -
 را بـاز ) 7,6(هاي نگهدارندة قاب هواکش  پیچ -

  . کنید
  .در بیاورید] 1[را توسط ابزار ) 8(روکش در  -
  
  
  بستن -3

  . براي این منظور بالعکس عمل کنید

1 
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  فصل سوم
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  باز و بست شیشة در جلو
  باز کردن -1

  . در را باز کنید

3شیشه را به اندازه 
  . پایین بیاورید 2

  . روکش در را باز کنید -
  .شیشه را باز کنیدبندي  آب -
  

  
  

  .را باز کنید) 1(آبگیرها و ماهوتی لبه شیشه 
  . از ریل آن آزاد کنید Aرا با فشار دادن توسط یک پیچ گوشتی در نقطه ) 2(شیشه 

  . شیشه را به سمت باال حرکت دهید و آن را بیرون آورید
  بستن -2

محل نصب آنها باید تمیز باشد و پس از . باشدتاشدگی و پارگی نداشته ) 1(آبگیر و ماهوتی لبۀ شیشۀ : توجه
ها به منظور جلویري از نفـوذ آب، گـرد و خـاك و     این توصیه. چسباندن توسط یک غلتک آن را محکم کنید

  . صدا ضروري است
  . جهت بستن و نصب شیشه، عکس روش باال عمل کنید
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  باز و بست مكانیزم شیشھ باالبر در جلو
  هاي عمومیابزار -1
  چ کن باديپر] 1[
  

3شیشه را به میزان  -2
  .باز کنید 2

  . روکش در را باز کنید -

  .خار مربوطه را آزاد کنید -
ــاالترین  کــرده و توســط چســب در ب شیشـــه را بلنـــد 

مطــابق شــکل بــا اســتفاده از . کنیــد نقطه آن را محکم 
خار متصل کنندة ریل عمودي به در  چکــش و ســمبه، 

  . نیدرا خارج ک
را باز کنید تـا بلنـدگو و   ) 1(هاي  پیچ  4/6توســط متــه 

ــه    . باز شود) 2(باالبر  ــانیزم شیش مک
ســوراخکاري مراقــب قطعــات برقــی   ــام  هنگــــــــــ

  . باشید
هــاي  شیشــه  :برقی

دســـته ســـیم را   . جدا کنید
پایـــه بلنـــدگو را   .جدا کنید

روي مکــانیزم را توســط دریــل جــدا  پرچهاي باقیمانده 
  . کنید

  .ی در را تمیز کنید تا اجسام خارجی در آن نماندقسمت پایین
  
  بستن -3

ایـن  . محـل نصـب آنهـا بایـد تمیـز باشـد      . آبگیر و ماهوتی لبۀ شیشه، تاشدگی و پارگی نداشته باشد :توجه
  . اقدامات جهت جلوگیري از نفوذ آب و گرد و خاك، ضروري است
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 206پژو  تزئینات

م شیشه باالبر موقعیت خود را پیدا کند و مراحل را هر یک از پرچها را در سوراخ مربوطه قرار دهید تا مکانیز
  . به ترتیب انجام دهید و عملکرد شیشه باالبر را تست کنید

  جلو بباز و بست در
  عمومی تجهیزات -1

  
  پایه نگهدارندة در] 1[
  . ابزارهایی که باید در محل ساخته شوند -2
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  . هاي داده شده بسازید را مطابق اندازه ]4,3,2[هاي نشان داده شده در شکل فوق  قطعات یا لقمه

  قطعات موردنیاز -3
  :شاملتجهیزات نصب در 

  لوال) 1( -
  پیچ اتصال لوله به بدنه) 2( -
  شفت لوال) 3( -
  هاي راهنما پین) 4( -

  

  
  بستن -4

  .قرار دهید] 1[در را روي پایه نگهدارنده 
بایسـت در   در هنگام نصب در جلو حتماً مـی  :هشدار
  . صب شده باشدعقب ن

  
  
  

  
  . ها را به روش زیر قرار دهید بلوك
  )متري از بیرون میلی 13فاصله ( Aدر نقطه ] 2[لقمه 
  )متري از بیرون میلی 13فاصله ( Bدر نقطه ] 3[لقمه 

   Cمتر در نقطه  میلی 13با ضخامت ]4[دو لقمه 
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  . ها را تا نصف محکم کنید صب کنید و پیچهاي راهنما بر روي ستون اطاق ن را با استفاده از پین) 1(لوالهاي 
  

  .در را مقابل لوال قرار دهید
  )کامالً سفت نکنید(را به در ببندید ) 2(هاي لوال  پیچ

  . قسمت دیگر لوال را به ستون جلو محکم کنید
براي جا زدن شفت لوال، حتمـا سـوراخهاي دو   : توجه

  . قسمت لوال، در یک راستا باشند
  . یه نگهدارنده را جدا کنیدبعد از نصب در، پا

  
  
  
  تنظیم افقی -4-1

ها را بـه ترتیـب زیـر چـک کنیـد       در را ببندید و لقی
  mm2 ± 5  =Eخالصی زیر در 

   mm 5 ± 5  =Dفاصله دراز گلگیر جلو و در عقب 
را توسـط یـک آچـار    ) 2(هاي  بدون باز کردن در، پیچ

  .تخت از داخل گلگیر سفت کنید
  .را روي در محکم کنید در را باز کنید و لوال

  .ها را چک کنید لقی
  
  
  

را ) 4(هاي راهنما  هنگام اشکال در نصب، پین :اخطار
از لوالي ستون و در صورت ضرورت از روي لوالي در 

  . خارج کنید
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  ).اعمال مواد ضد خورندگی(قبل از نصب دوباره سطوح محل پین را دوباره ضد زنگ بزنید 
  بنصب در -4-2

  .ثابت کنید) 1(فاده از پایه نگهدارنده در را با است
  

را در محـل خـود قـرار دهیـد،     ) 3(شفتهاي لـوالي در  
  . طوري که انتهاي شفتها به سمت یکدیگر باشند

  .تیغه تنظیم میزان باز شدن در را باز کنید
  

لبه عقب گلگیر را توسط نوار چسب از آسیب خـوردن  
  .با آچار بکس حفاظت کنید

  .رار دهیددر را در محل خود ق
  . را جا بزنید) 3(شفتهاي لوالهاي 

  .هاي تنظیم را روي ستون ببندید تیغه
  .را جدا کنید] 1[پایۀ نگهدارنده در 

  . ها را چک کنید لقی
  

  :نکته
از  ،در مواقع برخورد با مشکل در تنظیم قفل و زبانه در

  . بدون واشر تنظیم استفاده کنید 306یک زبانه مدل 
  
  کردن پیچهاگشتاور سفت  -5

  . دکانیوتن متر بکشید 2را به میزان ) 2(پیچهاي 
  . دکانیوتن متر بکشید 4/1را به میزان ) 3(پیچهاي 
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  جلو بباز و بست مكانیزم باز كننده در
  باز کردن -1
  .شیشه در را تا آخرین حد، باال ببرید -
  . روکش در را باز کنید -
  .بندي را در بیاورید قطعات آب -
  .را از دستگیره جدا کنید) 1( میله -
  

  
بـا کشـیدن بـه سـمت لوالهـا در      ) 2(دستگیره داخل 

  . بیاورید
  . را آزاد کنید) 3(خار 
  .را باز کنید) 4(هاي نگهدارنده زبانه  پیچ

  
  .را جدا کنید) 5(اتصال الکتریکی 

. اتصــال مربوطــه را از کنتــرل یونیــت نیــز جــدا کنیــد

آورده و پـین را از قفـل   را با چرخاندن در) A(مکانیزم 
  . جدا کنید

  . بیرون آورید) B(مجموعه را از قسمت باز 
  
  بستن -2

دسته سیم را جا بزنید و آنها را بـا فشـار   ابتدا اتصاالت 
  . دادن محکم کنید

  . بندي خراب نشود دقت کنید که قطعات آب
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 206پژو  تزئینات

  . براي بستن، عکس مراحل باز نمودن را انجام دهید

  لوج بباز و بست قفل در
  عمومی ابزار -1
  ابزار قفل بازکن] 1 [
  
  
  
  باز کردن -2

ــا انتهــا بپیچانیــد و آن را بیــرون   ــزار را روي زبانــه ت اب
  .بکشید

  . مجموعه را فشار دهید تا زبانه از قفل آزاد شود
  . قفل را بیرون آورید

  
  
  
  
  بستن -3

  . قفل را بر روي در قرار دهید و زبانه را درگیر کنید
  . ال به سمت قفل فشار دهیدزبانه را کام

  . قبل از برداشتن ابزار مطمئن شوید قفل محکم شده است
  . مراحل نصب عکس باز کردن است
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  جلو بتنظیم زبانھ در
  

  
  
  

  . در هنگام مواجه شدن با مشکل براي تنظیم لقی در به صورت زیر عمل کنید
  .را باز کنید) 1(اي اتصال زبانه به ستون  هاي ستاره پیچ

  .را باز کنید) 2(زبانه 
  . زبانه را بر روي در تنظیم کنید

  . را محکم کنید) 1(اي  هاي ستاره پیچ
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  بباز و بست زه روي در
  باز کردن -1

  . توسط کاردك پالستیکی زه روي در را از جلو به آرام در بیاورید
  
  
  
  
  نصب زه -2

زه روي در را با استفاده از چسب، در محـل  
  . انیدخود بچسب
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  باز و بست آینھ بغل
  باز کردن -1

  
  

  .را باز کنید) 1(قاب داخل 
  . را باز کنید) 2(اتصاالت برقی 

  . را باز کنید) 3(پیچ اتصال آینه و ریل عمودي شیشه 
  .آینه را باز کنید

  
  بستن -2

  . ستیک آن مطمئن شویدهنگام سفت کردن پیچهاي آینه از قرار گرفتن قاب خارجی بر روي ال: اخطار
  .آینه را در جاي خود قرار دهید

  . براي بستن به طور بالعکس عمل کنید
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  باز و بست شیشة آینھ بغل
  باز کردن -1

  .توسط یک وسیله تخت کوچک شیشه را در بیاورید
  . اتصال الکتریکی را جدا کنید

  
  
  

  بستن -2
  . براي بستن، عکس مراحل باز نمودن عمل کنید

  . کنند، دقت بیشتري اعمال شود کن استفاده می در خودروهایی که از آینه گرم :هتوج
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  باز و بست سنسور دماي ھواي بیرون
  باز کردن -1

  .آینه بغل سمت راست را باز کرد
  .شیشه آینه را دربیاورید

  . را باز کنید) 1(پیچهاي 
  

  
  
  
  

  . را نیز باز کنید) 2(هاي  از سمت زیر آینه، پیچ
  

  
  
  

را کنـار  ) A(توسط یک کاردك پالستیکی قطعات موجود در آینه 
  . و دسته سیم مربوطه را آزاد کنید) 3(بزنید و سنسور دما 

جدید بـر روي  قطع کنید و فیشهاي  bهاي مشکی را در نقطه  سیم
  . سر سیم لحیم کنید

  . هاي پالستیکی قرار دهید ها، عایق بر روي فیش
  
  بستن -2

  . ، عکس حالت باز نمودن استمراحل کار
  . کارکرد قسمتهاي برقی را چند بار تست کنید
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  عقب بباز و بست روكش داخل در
  ابزار مخصوص -1
  .24601001کد اختصاصی  اابزار مخصوص بیرون آوردن خارهاي روکش ب] 1[
  
  
  

  
  باز کردن -2

  .در را باز کنید و شیشه را کامالً پایین بیاورید
را از محـل خـود خـارج    ) 1(شـه بـاالبر   دستگیره شی -

  . کنید
  . را باز کنید) 2(پیچ  -

  . را دربیاورید) 4(قاب دور دستگیره در بازکن 
، خارهـاي رو دري را  ]1[مخصـوص  با استفاده از ابـزار  

  . آزاد کنید و آن را جدا کنید
  
  بستن -3

  . براي این منظور به طور معکوس عمل کنید
  
  
  
  
  
  

1 
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  عقب برباز و بست شیشھ د
  باز کردن -1

3در را باز کنید و شیشه را به میزان 
  .پایین بیاورید 2

  .بندي را جدا کنید رودري در را باز کنید و قطعات آب

  
  .را دربیاورید) 1(ماهوتی داخلی شیشه 
و شیشـه را بـاال    را از مکانیزم آن جـدا کنیـد  توسط یک پیچ گوشتی تخت، شیشه  Aبا فشار دادن در نقطه 
  .کشیده و دربیاورید

  
  بستن -2

بـراي  . باشـد در هنگام نصب شیشه، دقت کنید که آبگیر و ماهوتی داخل، تاشدگی و پارگی نداشته  :هشدار
  .بستن بطور معکوس عمل کنید
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  عقب بباز و بست در
  عمومی تجهیزات -1

  ]1[پایه نگهدارندة در 
  

  
  
  
  

  
  
  

اده شده در شکل روبرو هاي نشان د قطعات یا لقمه
  .هاي موجود بسازید اندازهرا مطابق ] 4,3,2[
  
  
  

  
  
  بستن -2

  .قرار دهید] 1[در را بر روي پایه نگهدارنده 
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  عقب بمشخصات لوالھاي ثابت در
  

  
  

    در عقب سمت چپ  در عقب سمت راست
B A باال  
A B پایین  

  
 

جهت نصب لوالهاي در عقب، دقت کنید که طـوري  
الها را بر روي ستون در نصب کنیـد کـه، همـواره    لو

به سمت یکدیگر، باشند ) گل پیچ(سرپیچ شفت لوال 
  )شکل روبرو(

  بقطعات مربوطھ بھ لوال در
  لوالي ثابت متصل به ستون) 1(
  لوالي متحرك متصل به در) 2(
  پیچ اتصال لوالي ثابت به ستون) 3(
  شفت لوال) 4(
  مهرة راهنما) 5(
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  :را در محلهاي نشان داده شده قرار دهید قطعات زیر
  میلیمتر از لبۀ خارجی 13به فاصلۀ ) C(در نقطه ] 2[لقمۀ 
  میلیمتر از لبۀ خارجی 15به فاصله ) D(در نقطه ] 3[لقمۀ 

  )E(میلیمتر در نقطه  13با ضخامت ] 4[دو لقمۀ کفی 
  . ا نصف محکم کنیدرا ت) 3(هاي  را به ستون مرکزي ببندید و پیچ) 1(لوالهاي در عقب 
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تیغـه  . هـا را سـفت نکنیـد    را بـه در ببندیـد ولـی مهـره    ) 3(هـاي   مهـره . در را مقابل لوالهاي آن قرار دهیـد 

  . کننده در را به ستون ببندید تنظیم
  

  
  . ها و فواصل را کنترل کنید در را ببندید و لقی

  E :(mm 5 ± 2(فاصله 
  mm 4 ± 1.5: قببین در جلو و گلگیر ع): F(فاصلۀ 
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را محکـم  ) 3(هاي اتصال لـوال بـه در و سـتون     پیچ. باشد در جلو را باز کنید و در حالی که در عقب بسته می
  .ها را دوباره کنترل کنید اتصاالت و لقی. تیغۀ تنظیم در را بر روي ستون محکم کنید. کنید

  ):عدم تنظیم دقیق(در صورت بروز مشکل 
  . بوط به لوال در بیاوریدمر) 5(پین راهنما  -
  .را بیشتر کنید) 7(هاي راهنما  مربوط به پین) 6(در صورت نیاز قطر سوراخهاي  -

  . بعد از انجام موارد فوق، مجدداً سطح سوراخ را بپوشانید
  . ها را تنظیم کنید اتصاالت و لقی

  
بدون فاصـله انـدازه جهـت     306در صورت وجود اشکال در تنظیم قفل و زبانه آن، از یک زبانۀ مدل  :توجه

  . تنظیم استفاده کنید
  . ها را مطابق گشتاورهاي زیر، محکم کنید پیچ -
  N.m 2daپیچ اتصال لوال به ستون و در به میزان  -
  da N.m 1.4پیچ شفت لوال به میزان  -
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  فصل چهارم
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  عقب ببندي دور در باز و بست الستیكھاي آب
  . در را باز کنید -1
  

  
  . ، خارج کنیدAرا از محل خود ) 1(بندي دور در  هاي آب الستیک

  نصب مجدد الستیک دور درهاي جدید -2
  

  
جا زدن الستیک را از سمت عقب شروع . در قسمت زیر سقف قرار دهید Bرا در محل ) 1(بندي  الستیک آب

  . کنید
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  باز و بست روكش داخل سقف 
  باز نمودن -1

  :نجام دهیدمراحل زیر را به ترتیب ا
  . بان را باز کنید سایه -
  . بان را باز کنید هاي نگهدارنده سایه پایه -
  . چراغ سقف را باز کنید -
  .را باز کنید سقفچراغ مجموعه قاب  -
آزاد  Aخارها را در نقطـۀ  (کنسول سقف را باز کنید  -

  ).کنید
  .آینه را باز کنید -
  .الستیک دور در را باز کنید -
ستون دو طرف شیشه جلو را باز ) روکش(کائوچویی  -

  .کنید
  . ستون اصلی بین درها را نیز باز کنید) روکش(کائوچویی  -
  

دقت کنیـد در هنگـام بـاز نمـودن آسـیبی بـه        :توجه
  . روکش سقف نرسد

با اسـتفاده از کـاردك و سشـوار روکـش سـقف را آزاد      
  .کنید

  .این کار را از قسمت باالي شیشۀ جلو انجام دهید
هنگام کار، اجازه دهید کـه روکـش سـقف بـر روي      در

  .ها بیفتد صندلی
  . روکش را به طور معکوس در بیاورید
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  نصب مجدد روکش سقف -2
  

  
  
  

  . الیه از چسب بر روي آن بکشیدیک قبل از نصب روکش سقف، 
  . اي از چسب بپوشانید را با الیه) A(منطقۀ نشان داده شده در شکل فوق 

  .طور صحیح در محل مربوطه، نصب کنیدروکش سقف را به 
  .مراحل نصب، عکس مراحل باز کردن است

  . روکش سقف را در صورتی که دوباره قابل استفاده است، با آب و صابون بشوییددر صورت نیاز 
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  فصل پنجم
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  باز نمودن شیشھ جلو
  مورد استفادهمخصوص ابزار  -1
  شیشه و پاك کنندهدستگاه مخصوص برش چسب دور ]: 1[

  24604005:  کد اختصاصی
  

  
  
  
  
  
  هاي مکش براي جابجا نمودن شیشه گیره] 4[

  )ابزار عمومی(    
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

1  
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  مجموعھ چسب شیشھ
  :این مجموعه شامل قطعات زیر است

  )ابزار عمومی(تفنگی تزریق چسب]: 1[
  لیتري میلی 450لیتر یا  میلی 220خمیر چسب ): 1(
  )قرمز رنگ(مخصوص فلز بدنه چسب ): 2(
  )سبز رنگ(چسب مخصوص شیشه ): 3(
  )زرد رنگ(کننده چربی بدنه شیشه  پاك): 4(
  کن پنبه پاك): 5(
  )پیانو(سیم حلقوي ): 6(
  دستمال کاغذي) 7(
  نازل مخصوص تزریق): 8(

  
  
  
  

  هاي چراغهاي جلو و عقب به کاسه چراغها لیتر براي چسباندن طلق میلی 220چسب  :توجه
  هاي جلو و عقب لیتر براي چسباندن شیشه میلی 450چسب 
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  باز و بست شیشة جلو
  ابزار مخصوص -1
  )کننده پاك( برش چسب دور شیشهتیغۀ ]: 2[ 

  24604002با کد اختصاصی 
  )کننده پاك( برش چسب دور شیشهتیغۀ ]: 3[ 

  24604003با کد اختصاصی 
  
  
  
  
  
  
  
  
کد کیت ابزار با  جـزء ( ة شیشههاي نگهدارند پایه]: 4[

  )24608001 اختصاصی
این قطعات بعـد از جـدا شـدن شیشـه از بدنـه بـراي       

  . شود جلوگیري از افتادن شیشه، استفاده می
  
  
  
  
  
  
  

2 

3 

www.CarGarage.ir

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


 

 46

 206پژو  تزئینات

  باز نمودن شیشه -2
  .ابتدا لوله آب شیشه شوي را خارج کنید

. را باز کنیـد ) 1(هاي نگهدارنده در موتور  هاي پایه پیچ
  .را باز کنید) 2(ور سپس در موت
  .بندي در موتور را خارج کنید الستیک آب

  . را  باز کنید) 3(کن  بازوهاي برف پاك
را درآورید و شـبکه زیـر   ) 4(خارهاي شبکه زیر شیشه 

  . را خارج کنید) 5(شیشۀ 
  

 
  

  .را باز کنید) 6(خار یا بست 
  .سمت شیشۀ جلو را باز کنید) 7(روکش داخلی سقف 

  .را در بیاورید) 8(یا الستیک دور شیشه  بندي نوار آب
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سـتون طـرفین   ) روکـش (الستیک دور در و تزیینـات  
  . شیشه را تا حد موردنیاز باز کنید

  .دستگیره را تا حد موردنیاز باز کنید
  .را باز کنید) 11(دستگیره سقفی 

) 13(هـاي نگهدارنـدة    را باز کنید و پایـه ) 12(بان  سایه
  .باز کنیدآن را نیز، 
  .را باز کنید) 14( چراغ سقف

  .را باز کنید) 15(کنسول سقفی 
  .را باز کنید) 16(آینۀ 
  . سقف را تا مقداري که موردنیاز است، کنار بزنید روکش

  
هاي مربوط به کنسول سقفی و سنسور باران را با استفاده از نوار چسب، محکم کنید، تا  سیم :یادآوري مهم

  . جلوگیري شود از صدمه دیدن آنها،
  . روي داشبورد را از بیرون با نوار چسب بپوشانید

  :در هنگام استفاده از دستگاه برش شیشه فقط ابزار زیر را باز کنید
، روکش یـا  )6(، خار یا بست )5(، شبکۀ زیرشیشه )4(، خارهاي شبکه زیر شیشه )3(کن  بازوهاي برف پاك -

  )8(بندي  و نوار آب) 7(تودوزي داخلی 
  مربوط به دو ستون طرفین شیشه) 10) (کائوچویی(تزیینات  -
  آینه داخل -
  

  . هنگام انجام مراحل فوق، حتماً از دستکش و عینک ایمنی استفاده کنید :یادآوري مهم
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را ] 3[براي جدا نمودن قسمت پایین شیشه تیغۀ برش 
  .به دستگاه برش وصل کنید

و سطح پایینی را تیغه را مابین شیشه و بدنه قرار دهید 
  .برش دهید

را براي جلوگیري از افتادن شیشه، در زیر ] 4[هاي  پایه
  .شیشه قرار دهید

  
  
  
  

) هاي کناري و باالیی لبه(براي برش دادن اطراف شیشه 
کــد اختصاصــی (را بــه دســتگاه بــرش] 2[تیغــۀ بــرش 
  . ، وصل کنید)24604005

   .میلیمتر، تنظیم کنید 21طول تیغۀ برش را برابر 
بــراي بــرش، از محــل تمــاس شیشــه و بدنــه، نزدیــک 

  . داشبورد شروع کنید
تیغه برش را مابین شیشه و بدنه قرار دهید و در جهت 

  . هاي ساعت، برش را شروع کنید حرکت عقربه
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ــا اســتفاده از    ــه، ب بعــد از جــدا نمــودن شیشــه از بدن
  .شیشه را دربیاورید] 5[هاي مکشی  گیره

  
  
  
  
  
  
  
  مجدد شیشۀ جلونصب  -3

براي تمیز نمودن لبۀ نشیمن شیشه بر روي بدنه، تیغۀ 
کــد اختصاصـــی  (بـــرشرا بـــه دســتگاه  ] 2[بــرش  

بدنه را با آن تمیز  يها وصل کنید و لبه )24604005
  . کنید

  
  
  
  

هاي نشیمن شیشه بر روي بدنه را، بـه مـواد چربـی زداي     سطح لبه) 5(کننده  هاي پاك سپس به کمک، پنبه
  . کنیدآغشته 
  . دقیقه براي خشک شدن مواد مورد استفاده جهت چربی زدایی، صبر کنید 10مدت 

هاي بدنه و شیشه را آماده  در لبه) سبز رنگ(و چسب مخصوص شیشه ) قرمز رنگ(چسب مخصوص فلز بدنه 
  . کنید

  . را در زیر شیشه قرار دهید] 4[هاي نگهدارندة  براي نصب شیشه، پایه
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هـاي   نشان داده شده در شکل را، مطابق انـدازه  Bهاي  قعیت صحیح شیشه، ابتدا خار یا پلیتبراي تعیین مو

  . مشخص شده، در زیر شیشه قرار دهید
حال شیشـه را بـه اسـتفاده از    . قرار دهید) C(را بین شیشه و لبۀ سقف ) 7(بندي باالیی شیشه  الستیک آب
، فاصله شیشه از طرفیت ستونهاي جلو، باید Dشکل  مطابق. هاي مکشی، به سمت باال حرکت دهید دستگیره

  .نقطه بین شیشه و ستونهاي جلو، چسب کاغذي بچسبانید 4بعد از تنظیم این فاصله، در . میلیمتر باشد 8
براي اینکه، بعـد از مالیـدن چسـب بـه شیشـه، بتـوان       

یت اولیه قرار داد، از چسـب کاغـذي   شیشه را در موقع
  . شود استفاده می

طـوري نـوار   . چسبهاي کاغـذي را قطـع کنیـد    با دقت
چسب را دو قسمت کنید کـه یکـی بـر روي شیشـه و     

  .دیگري بر روي ستون قرار گیرد
با استفاده از تفنگی، نواري از چسب دور تا دور شیشـه  

) B,C,D(حــول محلهــاي نشــان داده شــده در شــکل 
  .تزریق کنید

  میلیمتر 18از باال  Bفاصلۀ  -
  میلیمتر 20 از پایین Dفاصلۀ  -
  میلیمتر 10از بغل  Cفاصلۀ  -
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  . دقیقه شیشه را در محل مربوطه قرار دهید 8ریق چسب دور شیشه، در کمتر از زدقت کنید، پس از ت

  
  
  
  

  .را نصب کنید) 7(هاي جلو  پس از نصب شیشه مطابق شکل فوق و رعایت فواصل تعیین شده، زه روي ستون
هـاي   پایـه . سپس شیشه را مطابق شکل با تسمه، محکم ببندیـد . سبانیداطراف شیشه را با چسب به بدنه بچ

  . را خارج کنید] 4[نگهدارندة زیر شیشه 
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  ھا آینھ  نصب پایھ
  مورد استفاده عمومیابزار  -1
  تفنگی]: 1[
  چسب]: 2[
  نازل]: 3[
  1337شابلون ]: 4[

بعد از استفاده در چسب را ببندید، زیرا دوبـاره  : توجه
  . ل استفاده استقاب

  
  ها نصب پایه -2

اسـتفاده  ] 4[ها از شابلون  براي تعیین محل دقیق پایه
  . کنید

بــر روي ) B(هــا را در محلهــاي مخصــوص  ابتــدا پایــه
در هنگام نصب دقت کنید کـه  . قرار دهید] 4[شابلون 

  . از طرفین شیشه یکسان باشد Bهاي  فواصل پایه
  

  
محـل تنظـیم شـده، بـه     ها در  شابلون را همراه با پایه

  . مدت یک دقیقه به سمت شیشه فشار دهید
 30تجهیزات و قطعات مربـوط بـه شیشـه را پـس از     

  . هاي روي شیشه نصب کنید دقیقه بر روي پایه
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  بقباز و بست شیشة ع
  ابزار مخصوص -1
  دور شیشه تیغۀ برش چسب]: 1 [

  24604002با کد اختصاصی 
  )کننده پاك( هبرش چسب دور شیشتیغۀ ]: 2[

  24604003با کد اختصاصی 
   

  
  
  قطعات موردنیاز جهت نصب -2

  ]5[پایه نگهدارندة پایینی 
  ]6[پایه نگهدارندة باالیی 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

1 

2 
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  باز نمودن -3
را ) 1(کـن   ابتدا پیچ و مهرة نگهدارندة بازوي برف پاك

  .باز کنید
را برداریــد و واشــر ) 2(کــن  ســپس بــازوي بــرف پــاك

  . آن را جدا کنید) 3(بندي  آب
  

  
  
  
  
  

  .در صندوق عقب را باز کنید
را کـه در زیـر شیشـه    ) 4(کائوچویی در صندوق عقب 

  . قرار دارد، در جهت نشان داده شده در شکل جدا کنید
  

را نیـز بـاز   ) 5(کن شیشه عقب  اتصاالت مربوط به گرم
  . کنید

  
  
  

  
  
  
  

www.CarGarage.ir

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


 

 55

 206پژو  تزئینات

  :یادآوري مهم
مـاً از عینـک و دسـتکش    براي انجام کارهاي زیـر، حت 

  . محافظ استفاده کنید
  .عملیات زیر را از سمت بیرون شیشه انجام دهید

را  )24604005کد اختصاصـی  (ابتدا  دستگاه برش -
  ).Aهاي کناري شیشه  براي برش لبه( آماده نمایید

شروع کنید ] 6[هاي نگهدارندة  بریدن را از کنار پایه -
  . و در امتداد آن ادامه دهید

براي جلوگیري از صدمه دیـدن تیغـۀ بـرش و عـدم      -
هاي نگهدارنده، عملیـات بـرش را در    برخورد آن با پایه

، متوقـف  )A(میلیمتري ستون بغل شیشه  130فاصلۀ 
  . کنید

را بـه دسـتگاه بـرش وصـل کنیـد و      ] 1[تیغه برش  -
  .میلیمتر تنظیم کنید 19فاصلۀ تیغه را به میزان 

بـین شیشـه و بدنـه قـرار     براي شروع برش تیغـه را   -
  .دهید

کـن   عملیات برش را تا نزدیکی،شفت موتور بـرق پـاك  
  . ادامه دهید

شـفت  این عملیات را از هر دو طرف شیشه بـه سـمت   
  . کن انجام دهید موتور برف پاك

توانیـد، بـه همـین روش     قسمت باالیی شیشه را نیز مـی . عملیات فوق براي قسمت پایینی شیشه انجام شود
  . دبرش دهی

  
بـا  . کن، بر روي آن کـف صـابون بریزیـد    تر بیرون آمدن شیشه از روي شفت موتور برف پاك به منظور، راحت

  . ، شیشه را از محل خود خارج کنید]A[هاي مکشی  استفاده از دستگیره
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  نصب شیشه -4
  . ابتدا باید لبۀ بدنه تمیز و آماده شود

  .را به دستگاه برش وصل کنید] 2[تیغۀ شماره 
  . ا استفاده از دستگاه برش مطابق شکل روبرو چسبهاي باقی مانده بر روي لبۀ بدنه را تمیز کنیدب

محل چسبها را ) زرد رنگ(محل چسبها را با استفاده از دستمال تمیز کنید و با استفاده از مواد چربی زدایی 
  .پاك نمایید

  

  
  
  

  سازي شیشھ آماده
محل چسبها ) سبزرنگ(زدایی مخصوص شیشه  ید و توسط مواد چربیبا استفاده از دستمال محل را تمیز کن

  . را پاك نمایید
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را در محلهاي مربوط در ] 6[هاي نگهدارندة باالیی  پایه
  . هاي کناري قرار دهید لبه
را بـدون اینکـه، الیـۀ    ] 5[هاي نگهدارنـدة پـایینی    پایه

محافظ چسب آن را جدا کنید، در محل مربوطه، قـرار  
  .ددهی

را با استفاده از چسب شیشه ] 5[پایه نگهدارندة پایینی 
  .در موقعیت خود ثابت کنید

  
تنظیم موقعیت شیشه، با توجه به موقعیت شیشه نسبت به شـفت بـرف   . شیشه را به سمت باال حرکت دهید

را مدنظر داشته  هاي بدنه در هنگام تنظیم موقعیت شیشه، فاصله از باال و پایین تا لبه. شود کن انجام می پاك
  .باشید

  . بعد از تنظیم موقعیت شیشه، آن را با چسب کاغذي، ثابت کنید
  .سپس شیشه را بردارید. چسبها را بدون اینکه از روي شیشه و بدنه جدا شوند، ببرید

  
هاي مشخص  مطابق شکل، نواري از چسب در محدوده

  . شده، تزریق کنید
  میلیمتر 43فاصله از لبۀ کناري شیشه 

  میلیمتر 10فاصله از لبۀ باالیی و پایینی شیشه 
  

مدت زمان بین چسـب زدن شیشـه و جـا زدن     :توجه
  . دقیقه طول بکشد 8آن بر روي خودرو، نباید بیشتر از 
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را نیـز بـر   ) 3(کـن   بندي محور برف پـاك  ریق نواري از چسب بر روي لبۀ شیشه عقب، الستیک آبپس از تز
هـاي مکشـی، در جـاي     را با استفاده از گیره) بندي شیشه و الستیک آب(وعه روي شیشه نصب کنید و مجم
  .خود بر روي بدنه قرار دهید

  

  
  
  

  . شود اند، انجام می صحیح شیشه توسط نوارهایی که بر روي بدنه و شیشه چسبیده شدهتنظیم موقعیت 
براي ثابت مانـدن شیشـه در    .پس از قرار دادن شیشه در محل مربوطه، بر روي شیشه کمی فشار وارد کنید

  .جاي خود آن را دوباره با نوار چسب کاغذي، بچسبانید
  . دقیقه صبر کنید 30براي خشک شدن چسبها، مدت . را نصب کنید) 2(کن  بازوي برف پاك

  
  

  
  
  
  

www.CarGarage.ir

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


 

 59

 206پژو  تزئینات

  
  
  
  
  

  فصل ششم

www.CarGarage.ir

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


 

 60

 206پژو  تزئینات

  كن جلو باز و بست موتور برق پاك
  باز نمودن -1

  . کن، یک بار سوئیچ اصلی را باز و بسته کنید برف پاكبراي اطمینان از خاموش بودن موتور  :توجه

  
  

کن را جـدا   بازوهاي برف پاك سپس). 1(کن به محور آن را باز کنید  هاي اتصال بازوهاي برف پاك ابتدا مهره
  . را باز کنید) 3(کن به شبکۀ زیر شیشه  مهرة متصل محور برف پاك. را باز کنید) 2(شبکۀ زیر شیشه . کنید
  .را باز کنید) 5(لولۀ هواي ورودي به دریچۀ گاز . را باز کنید) 4(تصال پایۀ موتور به بدنه مهرة ا

  . کن به مجموعه مکانیزم را باز کنید و موتور را جدا کنید پیچ اتصال موتور برف پاك
  کن جلو نصب موتور برف پاك -2

  . قرار دهید Bو  Aکن را در بین دو محل  مجموعۀ موتور برف پاك
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قـرار   STOPکن را روشن کنید و سوئیچ را در حالت  کن، برف پاك قبل از سفت نمودن مهرة برف پاك: نکته
  .دهید
  .دکانیوتن متر، محکم کنید 5/2کن به محورها را به میزان  هاي اتصال بازوهاي برف پاك پیچ

  . ها را تست کنید کن عملکرد برف پاك
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  ن عقب ك باز و بست موتور برف پاك
  باز نمودن -1

مهـرة  . را بردارید) 1(کن  روپوش مهرة بازوي برف پاك
را ) 3(کـن   بازوي بـرف پـاك  . را باز کنید) 2(برف پاك 
کن، بـه شیشـۀ    مهرة اتصال شفت برف پاك. جدا کنید

  .را باز کنید) 4(عقب 
  .را بردارید) 6(بندي  و واشر آب) 5(درپوش 

  
  

  
  . را باز کنید) 7(قاب کائوچویی در صندوق عقب 

  
  
  
  

را بـاز کنیـد بـا    ) 8(کن  کانکتور اتصال موتور برف پاك

میلیمتر پرچهاي اتصال پایه  75/0اسفاده از ریل دستۀ 
  .را باز کنید) 9(به بدنه 
هنگام انجام عملیات سوراخ کاري پرچها، مراقب : توجه

میلیمتـر   15طـول متـه را   . شیشه و در عقـب باشـید  
رار دادن پارچه در دو طرف موتور، در با ق. تنظیم کنید

در هنگـام  . صورت افتادن موتور، آن را محافظت کنیـد 
ي اتصـال  اهـ  پـیچ . کار، از عینک ایمنی استفاده کنیـد 

  . را جدا کنید) 11(تور ورا باز کنید و م) 10(موتور به پایه 
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  نصب نمودن  -2
  . مراحل نصب، عکس مراحل باز نمودن است

  
کنده شده را از داخل در خارج کنید تا در هنگام حرکت ایجاد سر و صدا نکند همچنین  پرچهاي: توجه مهم

  .هاي مورد استفاده را نیز، بردارید پارچه
. کن را روشن کنید تا در موقعیت اولیۀ خـود قـرار گیـرد    قبل از محکم نمودن بازوها، یک بار موتور برف پاك

  . جا بزنیدسپس بازوها را با توجه به عالمت روي شیشه، 
  . دکانیوتن متر محکم کنید 5/2را به میزان ) 4(مهرة اتصال شفت به شیشۀ عقب 
  . دکانیوتن متر، محکم کنید 2را به میزان ) 2(کن به محور  مهرة محکم کنندة بازوي برف پاك
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  باك بباز و بست روكش در
  باز نمودن -1

. ل آن خارج کنیـد در باك را باز کنید و سوئیچ را از قف
را بـا یـک   ) 1(روکـش  . یک سطح صاف، انتخاب کنید

سپس . پارچه بپوشانید و بر روي سطح صاف قرار دهید
را فشار دهیـد و در جهـت عکـس عالمـت     ) 2(قسمت 
) هـاي سـاعت   در جهت خالف حرکـت عقربـه  (موجود 

آزاد شـوند اکنـون روکـش را     Aبچرخانید تا خارهـاي  
  . جدا کنید

  
  

  ننصب نمود -2

  
  

جهـت حرکـت   (را در برابر هم قرار دهید و مطابق شکل در جهت عالمـت نشـان داده شـده     Bو  Aخارهاي 
  .در پایان در باك را ببندید. بچرخانید تا روکش در جاي خود محکم شود) هاي سرعت عقربه

  
  

www.CarGarage.ir

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


 

 65

 206پژو  تزئینات

  
  
  
  
  
  

  فصل هفتم
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  باز و بست چراغھاي جلو
  باز نمودن -1

ابتدا جلـو پنجـره را   طبق روش باز و بست جلو پنجره، 
  .را باز کنید) 1(هاي اتصال کاسه چراغ  پیچ. باز کنید

اتصاالت الکتریکی را جدا کنید و مجموعۀ کاسه چـراغ  
  . را بیرون آورید

  
  

  نصب نمودن -2
براي نصب نمودن کاسه چراغ، ابتـدا خـار فنـري پایـۀ     

کـه روي  ) 3(را بر روي پین ) 2(نگهدارندة کاسه چراغ 
  . ده است، جا بزنیدبدنه نصب ش

در صورتی که . کاسه چراغ را در محل خود، قرار دهید
کاسه چراغ به طور صحیح در جاي خـود نصـب شـده    

درون شـیار مخصـوص روي   ) 4(کنندة  باشد، خار ثابت
  . رود گلگیر، جا می

محکـم   Cو  A ،Bهاي کاسه چـراغ را بـه ترتیـب     پیچ
  . کنید

  
  .جلو پنجره را در محل خود نصب کنید

عملکرد چراغ را کنترل کنیـد و در صـورت نیـاز، نـور     
  . چراغها را تنظیم کنید
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 قرار آن استقرار محل در صحیح المپ رابطور عدد دو و نموده باز را چراغ پشت درپوش:  تعویض المپها -1

 .دهید

  
 اي ازهاند به شده داده  نشان شکل در که جهتی در را موتور دستی تنظیم پیچ:  تعویض موتور چراغ -2

 . گیرد قرار خود حالت ترین در طوالنی آن زائده که بچرخانید

  
  
 
 
 
 
  

  .بیاید بیرون انتها تا موتور محور استقرار محل تا بکشید بیرون سمت به دست با را رفلکتور -3
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 قفل از اطمینان از پس و داده قرار موتور محل استقرار داخل کشویی صورت به را موتور سر توپی  -  4

 خود محل در آن زبانه تا بپیچانید هاي ساعت عقربه جهت در خود محل در را موتور بدنه ن توپی،شد

  .شود قفل
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 سیم باشید مراقب چراغ درپوش بستن هنگام( .بزنید جا صحیح صورت به را درپوش سپس -5

 )باشد نداشته قرار چراغ بدنه و درپوش داخلی بین هاي
 چراغ کن قفل پل یا کن درپوش قفل تا نمایید دقت درپوش کردن باز یا بستن هنگام:تذکر

  .نبیند آسیب
  

  

  
حاصل  اطمینان جاده سطح در چراغ افشانی نور بودن ارتفاع تنظیم خودرو،از روي بر چراغ مونتاژ از پس  - 6

  .نمائید
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  )ھاچ بك(معمولي  206پژو  باز و بست آب پاش شیشة عقب
  باز نمودن -1

هاي اتصال کاسه چراغ خطر  مهره. ب را باز کنیددر عق
سـپس  . به در عقب را، باز کنید) 1(عقب باالي شیشه 

ها را فشار دهید تا مجموعه چـراغ خطـر از جـاي     پیچ
  . خود خارج شود

  
  
  
  

را آزاد کنیـد و از کاسـه   ) 2(صفحۀ نگهدارنده المپهـا  
  .جدا کنید) 3(چراغ 

  
  
  

  

4را با چرخاندن ) 4(آب پاش 
دور از محل خود خارج  1

  . کنید
  

  
  
  
  نصب نمودن -2

  . عملکرد آب پاش را کنترل کنید. مراحل نصب عکس مراحل باز نمودن است
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  فصل هشتم
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  باز و بست كنسول میاني
  باز نمودن -1

را باز کنیـد و  ) 1(پیچ نگهدارنده قسمت کنسول میانی 
ن آطابق جهت نشان داده شـده  براي جدا نمودن آن، م
  . را به سمت عقب بکشید

  
  
  
  
  

هـاي   براي باز نمودن اهرم ترمز دستی، سـه عـدد پـیچ   
  .را باز کنید) 2(متصل کننده اهرم ترمز دستی 

  
  
  
  
  
  

  . را از کنسول جدا کنید) 3(گردگیر دسته دنده 
  . را باز کنید) 5(هاي  را بردارید و پیچ) 4(درپوش 

  . را نیز از کنسول جدا کنید) 6( محل نگهداري سکه
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  .را باز کنید) 7(پیچ اتصال کنسول به کف 
  .کنسول را بلند کنید و اتصاالت برقی آن را قطع کنید

  
  
  
  
  
  
  

  . کنسول را از سمت عقب بلند کنید
براي جـدا نمـودن کنسـول میـانی از قسـمت جلـویی       

کنسـول  ) محل قرارگیـري کلیـدهاي بخـاري و کـولر    (
  .به سمت عقب بکشید میانی را

  .پس از آزاد شدن، کنسول را بردارید
  
  
  
  نصب نمودن -2

  . مراحل نصب مجدد، عکس مراحل باز نمودن است
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  باز و بست نمودن جعبھ داشبورد 
  باز نمودن -1

  . آزاد کنید) 1(خارهاي زیر داشبورد 
  

  
  
  

  .در جعبه داشبورد را باز کنید
  
  
  
  
  
  
  .نیدرا باز ک 3,2هاي  پیچ

  .جعبه داشبورد را به سمت پایین فشار دهید
جعبه داشبورد را بچرخانید به طوري که بتوانید 

  . آن را از قسمت تحتانی جدا نمایید
  

  
  
  
  نصب نمودن -2

  . مراحل نصب نمودن، عکس مراحل باز نمودن است
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  باز و بست صفحھ نمایشگرھا
  باز نمودن -1

  .یدابتدا، اتصال برق باتري را باز کن
را با توجه به روش باز نمودن ) 1(توپی غربیلک فرمان 

  .غربیلک فرمان، باز کنید Airbagسیستم 
را بـر روي مـارپیچ   ) 2(ابتدا، موقعیات فعلـی غربیلـک   

  .سپس غربیلک را باز کنید. فرمان، مشخص کنید
) کنسول دسته دنده) (3(قسمت جلویی کنسول میانی 

  . را باز کنید

را که در زیر فرمـان قـرار دارد،   ) 4( درپوش جعبه فیوز
  .باز کنید

را در صورت وجود، بـاز  ) 5(کلیدهاي تجهیزات جانبی 
را نیز بـاز  ) 6(کانالهاي بخاري بغل جلو داشبورد . کنید
  .کنید

  .در انتها ستون فرمان را نیز باز کنید
) ابرو نشـانگرها ) (7(براي باز نمودن قاب دور نشانگرها 

سمت پایین فشار دهید و خارهـاي آن  انتهاي آن را به 
  .را آزاد کنید

، پیچ اتصـال آن بـه جلـو    )9(براي باز نمودن نشانگرها 
  .را باز کنید) 8(داشبورد 

که در زیر شیشه قرار دارد ) 10(قسمت باالیی کنسول 
  .را به سمت خودتان بکشید تا از جاي خود خارج شود

  . را قطع کنید) 11(اتصاالت کلید فالشر 
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. را باز کنید) 12(هاي  اي باز نمودن ساعت، ابتدا پیچبر
سپس اتصـاالت آن را قطـع کنیـد و سـاعت را خـارج      

  .کنید
  

  
  
  
  
  

  .بردارید) 14(درپوش رادیو را همراه رادیو 
را مطابق ) 15(هاي اتصال کنسول به جلو داشبورد  پیچ

  .شکل باز کنید
ه کنسول را به آرامی مطابق شکل فشار دهید و آن را ب

  .سمت بیرون بکشید
  
  
  
  

براي باز نمودن کانالهـاي بخـاري و صـفحۀ کلیـدهاي     
  .را باز کنید 19,18,17هاي  کولر پیچ
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براي جدا نمودن جلو داشبورد، پیچ اتصـال پایـه جلـو    
  .را باز کنید) 20(داشبورد به محفظۀ اگزوز 

را از بدنـه  ) 21(پیچ اتصال بدنۀ سیمهاي جلو داشبورد 
   .جدا کنید

  
  
  
  
  
  
هاي اتصال پایۀ بغل داشـبورد بـه سـتونهاي بغـل      پیچ

  .را باز کنید) 22(
  .را نیز جدا کنید) 23(اتصال 

  
  
  

مطـابق  (را با استفاده از رابـط کوتـاه بکـس    ) 24(پیچ 
  .باز کنید) شکل

در ادامه براي جابجا نمودن جلو داشـبورد بـاز شـده و    
  .استجدا نمودن اتصاالت دیگر، به دو نفر احتیاج 

ــو داشــبورد، از طــرفین آن را   ــراي بیــرون آوردن جل ب
محکم بگیرید و به سمت باال، حرکت دهید و سپس به 

  . سمت عقب بکشید
  
  

www.CarGarage.ir

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


 

 78

 206پژو  تزئینات

  نصب نمودن جلو داشبورد -2
  .مراحل نصب نمودن عکس مراحل باز کردن است

  
  ها گشتاور سفت نمودن پیچ -3

  .م کنیدکانیوتن متر محک 9/1را به میزان  20 ,22 ,24پیچهاي 
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  باز و بست قفل فرمان
  باز نمودن -1

  .ابتدا، بستهاي باتري را باز کنید
  .قاب فرمان و روکش فرمان را باز کنید

اتصاالت سوئیچ را بـاز کنیـد و مـدول آنـالوگ را جـدا      
  .کنید

تـرین موقعیـت خـود     سپس غربیلک فرمان را در پایین
  . را باز کنید) 1(سوئیچ قرار دهید و پیچ نگهدارندة 

قرار دهید و سوئیچ ) 2(سوئیچ اصلی را در جا سوئیچی 
قـرار   M, Aهـاي   را در وضعیت میانی، مابین وضـعیت 

  . دهید
  

نشـان  ) 3(براي آزاد نمودن مجموعۀ سوئیچ بـه نقـاط   
داده شده در شکل روبرو، فشار بیاورید سپس مجموعۀ 

  . توپی سوئیچ را خارج کنید
  
  

  
  نمودننصب  -2

  .روش نصب، عکس مراحل باز نمودن است
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  فصل نهم
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  باز و بست صندلي جلو
  باز نمودن -1

  .را کامالً به سمت جلو، فشار دهید  ابتدا صندلی
 بدنـه  هاي عقبی متصل کنندة ریل صندلی به کف پیچ
  .را باز کنید) 2,1(اق تا

  
  
  
  
  
  
  
  

صندلی را هاي جلویی ریل صندلی،  براي باز نمودن پیچ
  .را باز کنید) 4,3(ها  به سمت عقب فشار دهید و پیچ

  . سپس، صندلی را همراه با ریل آن، خارج کنید
  
  
  نصب صندلی -2

  .مراحل نصب، عکس مراحل باز نمودن است
  .را ببندید) 2,1(هاي عقبی  ، سپس پیچ)4,3(هاي جلویی  ابتدا پیچ

  
  گشتاور  -3

  .دکانیوتن متر محکم کنید 5/2ها را به مقدار  سفت نمودن پیچ
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  ھاي صندلي ریل
  باز نمودن -1

  
بـراي تعـویض   . هاي آن، باز کنیـد  با توجه به روش باز نمودن صندلی در بخش قبلی، صندلی را همراه با ریل

  .را باز کنید) 2,1(هاي  ها، پیچ ریل
  نصب نمودن  -2

جهـت محکـم   . نید که موازي همـدیگر باشـند  هاي جدید و نو را بر روي صندلی قرار دهید دقت ک ابتدا، ریل
  . دکانیوتن متر محکم کنید 3را به میزان ) 1,2(هاي  نمودن ریلها به صندلی، پیچ
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را بـا  ) 3(پیچهاي اتصال ریل به کـف  . ها، در محل خود بر روي کف خودرو قرار دهید صندلی را همراه با ریل
  .دست، کمی سفت کنید

  . دقت کنید که این فواصل، یکسان باشند. گیري کنید رو را اندازهمشخص شده در شکل روب Aفاصلۀ 
  .دکانیوتن متر محکم کنید 3را به میزان ) 3(خودرو هاي اتصال ریل به کف  پیچ
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  )HEAD – REST(پشت سري صندلي 
  باز نمودن -1

  . ابتدا پشت سري را خارج کنید
  . تی را در داخل آن قرار دهید و قفل را بیرون آورید، نوك پیچ گوش)A(براي بیرون آوردن قفل 

  

  
  
  نصب نمودن  -2

  .یک قفل پشت سري نو را بر روي صندلی جا بزنید
  . سپس پشت سري را محکم جا بزنید
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  باز و بست صندلي عقب
  باز نمودن نشیمن صندلی عقب -1

. ابتدا نشیمن صندلی عقب را بـه سـمت جلـو بکشـید    
بــه ســمت پشــت   ) 1(ل لوالهــا ســپس آن را حــو 

  )مطابق شکل. (هاي جلو بچرخانید صندلی
براي آزاد نمودن لوالها و بیرون آوردن نشیمن لوالها را 

  .در جهت نشان داده شده آزاد کنید
  
  
  

  
  باز نمودن پشت صندلی عقب -2

هـاي طـرفین پشـت را آزاد کنیـد، سـپس       ابتدا ضامن
افقی بـر روي  پشتی را به سمت جلو بچرخانید تا بطور 

  .کف خودرو قرار گیرد
کـه لوالهـا را بـه    ) 2 ,3(هاي طرفین صندلی  حال پیچ

  .کف متصل کرده است، باز کنید
  
  
  
  نصب مجدد -3

  . مراحل نصب عکس باز نمودن است
  ها گشتاور محکم نمودن پیچ -4
  . دکانیوتن متر محکم کنید 2/3را به مقدار  3,2هاي  پیچ
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  روكش داخلي ستون يقاب پالستیك باز و بست
  باز نمودن -1

  .را باز کنید 4,2هاي  و همچنین پیچ 6,5,1مطابق شکل، خارهاي 

  
  
  نصب نمودن -2

  . در هنگام نصب از خارهاي جدید استفاده کنید. روش نصب نمودن قطعات، عکس باز نمودن است
  ها گشتاور محکم نمودن پیچ -3

  .محکم کنید 3da.N.mرا به میزان  4پیچ 
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  ز و بست كمربند ایمني صندلي جلوبا
  : تذکر

  .قبل از انجام هر کاري کابل باتري را جدا نمایید و صندلی را تا حد ممکن جلو بکشید
  :نمودنباز 

  .را باز نمایید) 2(و کاور ) 1(ابتدا کاور 

 

  
  ).4(را باز کنید و کمربند را جدا نمایید) 3(پیچ باالیی اتصال کمربند به بدنه 
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  .را جدا نمایید) 5(را باز کنید و تریم روي قرقره کمربند ) 4(ایینی اتصال کمربند پیچ پ

  
  :توجه

را با یک پیچ گوشتی کوچک جدا ) a(ابتدا قبل از باز کردن کمربند دور قرقره، کانکتور تغذیه پیش کشنده 
  .نمایید

  .را جدا نمایید) 4(را باز کنید و سپس کمربند ) 6(پیچ 

  

  دارنده باالیي كمربند ایمني باز كردن نگھ
  .را با توجه به جهت فلش جدا نمایید) 7(را باز کنید و نگهدارنده ) 8(پیچ شماره 
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  باز كردن پریز كمربند

  .را جدا نمایید) 9(را باز کنید و سپس پریز کمربند ) 10(ابتدا پیچ شماره 

  

  بستن كمربند جلو و نگھدارنده و پریز آن

  .عمل نمایید و قدم به قدم مراحل را طی نماییدعکس مراحل باز کردن 
 da.Nm 2را با گشتاور ) 8(و پیچ شماره  da.Nm 2.5را با گشتاور  ) 10(و ) 6(، )5(، )3(پیچهاي شماره 

  .ببندید
روشن شدن چراغ ایربگ در پشت آمپر را بررسی نمایید . مجدداً باتري را وصل کنید و سوئیچ را باز نمایید

  PPSیا IKCO DIAG ثانیه چراغ ایربگ خاموش نشد با دستگاه عیب یاب 8تا  6شت اگر بعد از گذ
  .به بررسی ایراد اقدام نمایید متناسب با نوع خودرو
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  باز و بست كمربند ایمني صندلي عقب
  باز نمودن -1

را بـاز کنیـد قـاب    ) 1(ابتدا پیچ اتصال کمربند به بدنه 
  . را درآورید) 2(کائوچویی ستون عقب 

ار اتصال روکش داخل صندوق عقـب، سـمت گلگیـر    خ
را در جهـت نشـان داده   ) 4(را آزاد کنید و روکش ) 3(

  .شده در شکل بر روي کف صندوق عقب، برگردانید
  

  
  

را باز کنید و قطعات مربـوط بـه    6,5هاي  در ادامه پیچ
  . چراغ داخل صندوق را باز کنید

  
  
  
  
  

را ) 7(قـب  پیچ اتصال کمربند به بدنه داخل صندوق ع
  .نیز باز کنید

  
  
  نصب مجدد -2

  .مراحل نصب، عکس روش باز نمودن است
  ها گشتاور محکم نمودن پیچ -3
  . دکانیوتن محکم کنید 3را به میزان  1,6,7هاي  پیچ
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  فصل دهم
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  )فیلتر ھواي اتاق سرنشین( باز و بست فیلتر بخاري 
 :بازكردن  - 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.در سمت راست محفظه موتور قرار گرفته است) 1(نشین فیلتر هواي اتاق سر   

.فیلتر را از محفظه خود خارج نمایید   
.محفظه فیلتر را تمیز و خاك گیري کنید   

 

 بستن مجدد- 2
.فیلتر نو را در محل مربوطه قرار دهید   

. فن را روشن کرده و در دورهاي مختلف فن  ورود گرد و غبار به اتاق را بررسی نمایید   
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  باز و بست كلید كنترل دور فن بخاري
  باز نمودن -1

  .ها را باز کنید ابتدا، سر باتري
  .جعبه داشبورد را باز کنید

  .دکمۀ کنترل هواي ورودي را در وضعیت گردش هواي داخل قرار دهید
  .را با دست از طریق مجراي هواي ورودي خارج کنید) 1(کلید کنترل دور فن 

ر، کلید را از قسمت محافظ آن در دست بگیرید و آن را به سمت جلو و چپ بچرخانید، سپس به براي این کا
  .سمت خود بکشید

  .کلید از دسته سیم، کانکتور را به طرفین حرکت دهید) اتصال برقی(براي جدا نمودن کانکتور 

  
  

  نصب نمودن -2
  . باشد مراحل نصب عکس مراحل باز نمودن می
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  )ھاي خارجي دریچھ: (موعة پانل بخاريباز و بست مج
  جدا نمودن -1

  .قطعات زیر را باز کنید
جــاي ســاعت ) [1(قســمت بــاالیی کنســول میــانی  -

  ]دیجیتالی و فالشر
هــاي  دریچــه) [2(قســمت مرکــزي کنســول میــانی  -

  ]بخاري در وسط جلو داشبورد
  رادیو -

  
  
  
  
  
  
  
 بـه ) 3(هاي متصل کنندة صفحۀ کلیدها و بخـاري   پیچ

را فشار دهید و ) 4(خار نگهدارنده . داشبورد را باز کنید
  .صفحۀ کلیدها را به سمت بیرون، متمایل کنید
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را  7,6,5هـاي   هاي بخاري گیـره  براي باز نمودن کابلهاي دریچه. را از محل خود جدا کنید) 4(صفحه کلیدها 
  .را جدا کنید) 8(کانکتور یا اتصال برقی . باز کنید

  
  نصب مجدد -2

  . مراحل نصب، عکس مراحل باز نمودن است. قبل از نصب صفحه کلیدها، کانکتور را متصل کنید
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  باز و بست فن بخاري
  .ابتدا ستون فرمان را همراه با متعلقات آن، باز کنید

هاي ساخت بچرخانیـد تـا    فن را در جهت عکس عقربه
  . در محل خود، آزاد شود

  
  
  
  
  
  
  

را که ممکن است در بعضـی از مـدلها   ) 1(چ پی :توجه
  .وجود داشته باشد، باز کنید

  
  
  
  
  
  

فن را در جهت نشان داده شـده حرکـت دهیـد تـا از     
  . محل خود خارج شود و از کانالهاي بخاري جدا شود
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ل، فـن  پس از بیرون آوردن فن از کانالهاي بخاري، کانکتور فن را جدا کنید و از محل نشان داده شده در شک
  .را خارج کنید

  
  

  نصب مجدد -2
  .مراحل نصب عکس مراحل باز نمودن است

، Bمیلیمتر در محل  10.4×15براي استحکام بیشتر فن در محل نصب، با استفاده از یک پیچ به اندازة : توجه
  .فن را محکم کنید
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  باز و بست پوستھ  بخاري 
  ابزار مخصوص -1
  )26601001د اختصاصی ک(کور کن شیلنگ بخاري ]: 1 [

  )24302003کد اختصاصی (انبربست شیلنگ بخاري ]: 2[
  
  
  
  
  باز نمودن -2

  .سر باتري را جدا کنید  -
  )در کتاب تزئینات رانا "باز و بست داشبورد کامل"مطابق مستند .( داشبورد را بطور کامل باز کنید  -

  
  
  
  
  
  

  . گاز کولر را تخلیه نمائید  -

  ر را سريع باز كنيد و فوراً آنها را مسدود هاي كول لوله :توجه

  را باز كنيد  4,3هاي  پيچ. بندي آنها آسيب نبيند كنيد تا عايق

  . را نيز باز كنيد) 5(و قطعه رابط شيلنگهاي ورودي و خروجي 

  
  
  

  

1  

2 
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  .، فشار آب داخل سيستم را كاهش دهيد)A(با باز نمودن پيچ هواگيري سيستم خنك كننده  -

  . را باز كنيد) 1(شيلنگ ورودي آب . شيلنگهاي ورودي و خروجي را مسدود كنيد] 1[كوركن شيلنگ با استفاده از  -

 .كننده را تخليه كنيد مايع داخل سيستم خنك -

  ).از داخل موتور ( را باز كنيد ) 2(پيچهاي اتصال پوسته بخاري به سيني زير پا   -

كننده در كف خودرو، يك ظرف در زيـر شـيلنگها قـرار     براي جلوگيري از ريختن مايع سيستم خنك: توجه         

  .دهيد

  .پوسته بخاري را جدا كنيد  -

  

  نصب نمودن -3

  .شيلنگ تخلية آب اواپراتور را در سوراخ آن در قسمت جلوي كفي، جا بزنيد: توجه

  .براي نصب قطعات باز شده، عكس مراحل باز نمودن عمل كنيد

  .گرم، شارژ كنيد) 700الي 675(زان مجاز در پايان،  مدار كولر را دوباره به مي

  .ليتر، از مخلوط آب و ضد يخ، پر كنيد 7كنندة موتور را به مقدار  سيستم خنك

  .عملكرد سيستم كولر را آزمايش كنيد
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  )Heater matrix(باز و بست رادیاتور بخاري 
  )26601001کد اختصاصی (کور کن شیلنگ بخاري ]: 1 [ ابزار مخصوص مورد نیاز

 

 
 
 

 باز كردن - 1
  .، ابتدا سر باتري را جدا كنيد  در داخل موتور 2- 1

 

  ) .درب منبع انبساط را در حالت موتور سرد باز كنيد ( فشار پشت سيستم خنك كننده را تخليه كنيد 

  .قرار دهيد ) 5(را روي لوله  [1]ابزار مخصوص 

  . را باز كنيد) 5(را جدا كرده ، سپس لوله ) 1(گيره 

در اين مرحله بخشي از مايع سيستم خنك كننده از لوله ها خارج مي شود ، بدين منظور ظرفي را : توجه 
  .زير لوله ها قرار داده و صبر كنيد تا حد امكان، مايع خارج شود 

  :حال به ترتيب قطعات زير را جدا كرده و پائين بگذاريد 

1  
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 )4(پيچ هاي  ·
 )2(صفحه نگهدارنده  ·
  ) 3(الستيك آببندي  ·

  
  در داخل اتاق 2-2

 

  :به ترتيب قطعات زير را جدا كرده و پائين بگذاريد 

 )7(خارهاي ميخي  ·
 )6(قطعه تزئيناتي  ·
 ) قطعه تزئيناتي) (8(قسمت سمت چپ كنسول وسط  ·
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  .را جدا كنيد )  9(مهره 

  .كانكتور پدال گاز را جدا كنيد   "A"در نقطه 

  .ائيد را از جاي خود خارج نم) 10(پدال گاز 

 

  .را جدا كنيد )  11(پيچ هاي 

 .نگهدارنده ها را آزاد كنيد  "b" در نقطه

 

  .مراقب باشيد مايع خنك كننده ، موكت كف را آلوده نكند : توجه

  .به سمت بيرون بكشيد  "c"در نقطه ) جهت پيكان (حال رادياتور را در جهت نشان داده شده در شكل 
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  .را از جاي خود خارج نمائيد ) 13( دياتور و شبكه را) 12( سپس لوله هاي 

 مراحل بستن  - 2
 در داخل اتاق 1- 3

 

 " d "در نقطه ) جهت پيكان (را همزمان در جهت نشان داده شده در شكل ) 12(و لوله هاي ) 13(رادياتور 

  .به سمت داخل جا بزنيد 

  .را به هم متصل كنيد ) 13(و رادياتور ) 12(لوله ها 

  .ارنده ها را مجدداً متصل كنيد نگهد "b" در نقطه

  .را در جاي خود ببنديد ) 9(و مهره هاي ) 10(، پدال گاز )11(سپس به ترتيب پيچ هاي 

 .را متصل كنيد ) 7(و خارهاي ميخي) 6(، قطعه تزئيناتي )8(و بعد قسمت سمت چپ كنسول وسط 

  در داخل اتاق3-2     

  .را مطابق شكل در جاي خود ببنديد ) 4(يچهاي و پ) 2(و صفحه نگهدارنده ) 3(الستيك آببندي 

  .را متصل كنيد ) 5(لوله هاي 

  .را تعويض كرده ، سپس نصب نمائيد ) 1( گيره هاي نگهدارنده 

  .مايع سيستم خنك را پر كرده و سيستم را هواگيري نمائيد 
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  .سر باتري را متصل كنيد 

  .است ، انجام دهيد كليه عمليات فوق را در زمانيكه سر باتري جد:  هشدار
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  باز و بست پوستھ  بخاري 
  ابزار مخصوص -1
   کور کن شیلنگ بخاري                                ]: 1 [

  )26601001کد اختصاصی  (
  انبر باز و بست بست شیلنگ هاي]: 2[
  سیستم خنک کننده 
  )24302003کد اختصاصی (
  
  
  
  
  باز نمودن -2

  .ا جدا كنيد سر باتري ر -
  )در كتاب تزئينات رانا" باز و بست داشبورد كامل"مطابق مستند .( داشبورد را بطور كامل باز كنيد  -

  
  
  
  
  
  

  . گاز كولر را تخليه نمائيد  -
  بندي آنها آسيب نبيند كنيد تا عايقهاي كولر را سريع باز كنيد و فوراً آنها را مسدود  لوله: توجه -
  يد را باز كن 4,3هاي  پيچ. -
  . را باز كنيد) 5(قطعه رابط شيلنگهاي ورودي و خروجي   -

1  

2  
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  .، فشار آب داخل سيستم را كاهش دهيد)A(با باز نمودن پيچ هواگيري سيستم خنك كننده  -

شـيلنگ ورودي آب  . شيلنگهاي ورودي و خروجي را مسدود كنيد] 1[با استفاده از كوركن شيلنگ  -

  . را باز كنيد) 1(

 .كننده را تخليه كنيد مايع داخل سيستم خنك -

  ).از داخل موتور ( را باز كنيد ) 2(پيچهاي اتصال پوسته بخاري به سيني زير پا   -

كننده در كف خودرو، يك ظرف در زيـر شـيلنگها    براي جلوگيري از ريختن مايع سيستم خنك: توجه  

  .قرار دهيد

  .پوسته بخاري را جدا كنيد  -

  

  نصب نمودن -3
  .اواپراتور را در سوراخ آن در قسمت جلوي كفي، جا بزنيدشيلنگ تخلية آب : توجه

  .براي نصب قطعات باز شده، عكس مراحل باز نمودن عمل كنيد

  .گرم، شارژ كنيد) 700الي 675(در پايان،  مدار كولر را دوباره به ميزان مجاز 

  .ليتر، از مخلوط آب و ضد يخ، پر كنيد 7كنندة موتور را به مقدار  سيستم خنك

  .كرد سيستم كولر را آزمايش كنيدعمل

  

  

  

  

  

  

  

  

www.CarGarage.ir

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


 

 107

 206پژو  تزئینات

  

  باز و بست مجموعھ بخاري و كولر
  ابزار مخصوص -1
  )26601001کد اختصاصی ( کور کن شیلنگ بخاري]: 1 [
  انبر باز و بست بست شیلنگ هاي]: 2[
  سیستم خنک کننده 
  )24302003کد اختصاصی (
  
  
  

  

  
  
  باز نمودن -2

  .، فشار آب داخل سیستم را کاهش دهید)A(سیستم خنک کننده  با باز نمودن پیچ هواگیري
را باز ) 1(شیلنگ آب ورودي . شیلنگهاي ورودي و خروجی را مسدود کنید] 1[با استفاده از کورکن شیلنگ 

  . کنید

2  

1  
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را بـاز  ) 2(پیچهاي اتصال مجموعۀ بخاري به سـینی زیـر پـا    . کننده را تخلیه کنید مایع داخل سیستم خنک
  .کنید
هـاي   پـیچ . بندي آنها آسیب نبینـد  هاي کولر را سریع باز کنید و فوراً آنها را مسدود کنید تا عایق لوله :وجهت

  . را نیز باز کنید) 5(را باز کنید و قطعه رابط شیلنگهاي ورودي و خروجی  4,3
  

  .کنسول و جلو داشبورد را باز کنید
کننده در  براي جلوگیري از ریختن مایع سیستم خنک

  .ف خودرو، یک ظرف در زیر شیلنگها قرار دهیدک
بررسی کنید که همه بسـتهاي دسـته سـیم و صـفحه     

  . ، جدا شده باشند)پانل(کلید 
صفحه کلید یا پانل کولر را به سمت بیـرون بکشـید و   

  . آن را جدا کنید
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  نصب نمودن -3
بل از نصب مجموعۀ بخاري در محل خود، قرار را ق) 7(گیر الستیکی  و ضربه) 6(هاي کولر  هاي اتصال لوله پیچ
  .دهید

  .فراموش نشود) 7(گیر پالستیکی  واشر فاصله اندازه پالستیکی بین زیر پا و ضربه
هاي  شیلنگ تخلیۀ آب اواپراتور را در سوراخ آن در قسمت جلوي کفی، جا بزنید سپس پانل کولر و فن: توجه

  . بخاري را در محل مربوطه جا بزنید
  

بندي جدید استفاده کنیـد و بـراي چـرب     نگام نصب مدار کولر، از کاسه نمد یا واشرهاي آبدر ه
  . استفاده نمایید  SP10نمودن آنها، از روغن کمپرسور نوع 

  .قطعات باز شده، عکس مراحل باز نمودن عمل کنید براي نصب
  .گیر ببندید را بر روي ضربه) 3(زیر پا  ینسی در پایان، پیچ اتصال مجموعۀ بخاري به

  .شارژ کنیدمدار کولر را دوباره به میزان مجاز 
  .لیتر، از مخلوط آب و ضد یخ، پر کنید 7کنندة موتور را به مقدار  سیستم خنک

  .عملکرد سیستم کولر را آزمایش کنید
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  ھاي بخاري باز و بست لولھ
  ابزار مخصوص -1
  )26601001کد اختصاصی (کورکن شیلنگ بخاري]: 1[
  انبر باز و بست بست شیلنگ هاي]: 2[
  )24302003کد اختصاصی ( سیستم خنک کننده 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  باز نمودن -2

  .ها را بردارید ابتدا سر باتري
  .جلو داشبورد را باز کنید و مجموعۀ بخاري را جدا کنید

  . را جدا کنید) 1(با استفاده از انبردست، بستهاي نگهدارندة 
  
  
  

2  

1  
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را جـدا  ) 2(فاده از انبردست بستهاي نگهدارنـدة  با است
هاي بخاري  را نیز باز کنید تا لوله) 4,3(هاي  پیچ. کنید

ها از  براي جدا نمودن لوله. از مجموعۀ بخاري جدا شود
  .هاي اتصال آنها را باز کنید رادیاتور بخاري، پیچ

  
  
  
  
  
  
  نصب نمودن -3
به رادیاتور ) 5,4(هاي  ها را با استفاده از پیچ و مهره لوله

  .بخاري، متصل کنید
رادیاتور بخاري را به مجموعۀ ) 6(هاي  با استفاده از پیچ

  .بخاري، متصل کنید
هـا   بندي ستون لوله براي اطمینان از اتصال کامل و آب
را ) 2(هـا، بسـتهاي    و رادیاتور بخاري، بعد از بستن پیچ

  .نیز، در محل خود قرار دهید
  
  
  
  

  
  
  

www.CarGarage.ir

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


 

 112

 206پژو  تزئینات

  وتور محرکھای کولر و بخاریمباز و بست 
  عدد موتور محرك وجود دارد 3در سیستم تهویه این خودرو 

 موتور محرك تعیین وضعیت کولر یا بخاري ·

 )بخارزداي شیشه، جلو و پایین(موتور محرك تعیین وضعیت دریچه هاي جهت وزش باد  ·

 موتور محرك تهویه هوا از خارج یا داخل خودرو ·

قابلیـت نصـب بـه جـاي     . (پله اي بوده و شماره فنی آن با هم یکسان می باشـد هر سه موتور محرك از نوع 
  .)یکدیگر را دارند

  باز نمودن -1
  .ها را بردارید ابتدا سر باتري

  .جعبه داشبورد را پیاده سازي نمایید
  .سوکت شش پایه مشکی رنگ موتور محرك را جدا نمایید

  . کنید بازا ر) 1( پیچهاي، پیچ گوشتی چهار سوبا استفاده از 

  
  نصب نمودن -2

  .مراحل نصب عکس باز نمودن است
  

1 
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  اھرم دریچھ جلو و بخارزدای شیشھ چرخ دنده وباز و بست 
دقیقه روشن نگاه دارید تا پوسـته بخـاري    10بخاري را به مدت حدود  یاقدامهر  قبل از: نکته بسیار مهم

جدا سازي می شوید و اهـرم بـه آسـانی از جـاي خـود       با این کار مانع از شکستگی اهرم در حین. گرم شود
  .بیرون می آید

در هنگام مونتاژ حتما به یاد داشته باشید که موتور و اهرم در یک وضعیت قرار داشته باشند بـه طـور   : نکته
مثال در زمان نصب موتور وضعیت دریچه بخاري یا کولر، اگر اهرم در حالت بخاري قرار گرفته باشـد بایـد از   

ي پنل حالت بخاري را براي خودرو انتخاب کنیم تا موتور نیز در حالت بخاري قرار گیرد سپس نسبت بـه  رو
یا در زمان نصب موتور تعیین وضعیت جهت وزرش باد حتما اهـرم را اگـر   .نصب آن در محل خود اقدام کنیم

تخاب کنیم سپس نسبت به روي وضعیت روبرو انتخاب کردیم از روي پنل نیز براي موتور وضعیت روبرو را ان
 . مونتاژ اقدام کنیم و همین روال براي موتور سوم نیز صادق می باشد

  باز نمودن -1
ي جهت وزش باد را جـدا  وضعیت دریچه هاموتور محرك  کانکتور. ابتدا جعبه داشبورد را پیاده سازي نمایید

روي از موتور محرك را . باز نمایید عدد پیچ مربوط به موتور محرك را 3توضیحات بخش قبل  مطابق. نمایید
براي جدا سـازي آن از  . حال اهرم دریچه جلو و بخارزداي شیشه نمایان می گردد. پوسته بخاري جدا نمایید

  .استفاده نماییددو پیچ گوشتی دو سو مطابق شکل 
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  نصب نمودن -3

  .مراحل نصب عکس باز نمودن است
  

 عالمت گذاري با ماژیک

اهرم دریچه جلو و 
 یخارزداي شیشه

چرخ دنده دریچه جلو 
 و یخارزداي شیشه

 پیچ گوشتی دو سو
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  اھرم دریچھ پایین اھرم بازویی وباز و بست 
ي جهت وزش باد یک اهرم بازویی به منظـور ایجـاد ارتبـاط بـین اهـرم      وضعیت دریچه هامکانیزم تغییر در 

  .دریچه چهره و بخارزداي شیشه با اهرم دریچه پایین به کار رفته است
  باز نمودن -1

ي جهت وزش باد را جـدا  ه هاوضعیت دریچموتور محرك  کانکتور. ابتدا جعبه داشبورد را پیاده سازي نمایید
. وسته بخاري جـدا نماییـد  روي پاز موتور محرك را . عدد پیچ مربوط به موتور محرك را باز نمایید 3. نمایید

. رددحال اهرم اهرم بازویی به راحتی با دست جدا می گ. اهرم دریچه چهره و بخارزداي شیشه را جدا نمایید
  .پیچ گوشتی دو سو مطابق شکل کمک بگیرید براي جدا سازي اهرم دریچه پایین از یک

در هنگام مونتاژ حتما به یاد داشته باشید که موتور و اهرم در یک وضعیت قرار داشته باشند بـه طـور   : نکته
مثال در زمان نصب موتور وضعیت دریچه بخاري یا کولر، اگر اهرم در حالت بخاري قرار گرفته باشـد بایـد از   

براي خودرو انتخاب کنیم تا موتور نیز در حالت بخاري قرار گیرد سپس نسبت بـه  روي پنل حالت بخاري را 
یا در زمان نصب موتور تعیین وضعیت جهت وزرش باد حتما اهـرم را اگـر   .نصب آن در محل خود اقدام کنیم

ه روي وضعیت روبرو انتخاب کردیم از روي پنل نیز براي موتور وضعیت روبرو را انتخاب کنیم سپس نسبت ب
  . مونتاژ اقدام کنیم و همین روال براي موتور سوم نیز صادق می باشد
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  نصب نمودن -3

  .مراحل نصب عکس باز نمودن است
در هنگام قرار دادن اهرم ها به قسمت خالی روي اهرم بازویی و دندانه بزرگ روي اهرم دریچه پـایین  : نکته

  .د مطابق شکل در زمان نصب این دور را روبروي یکدیگر قرار دهیدکه با یکدیگر هماهنگی دارند توجه نمایی

 اهرم بازویی

 دریچه پاییناهرم 

 ریچه پایینداهرم 

 پیچ گوشتی دوسو
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  موتور محرک تعیین وضعیت کولر یا بخاریاھرم باز و بست 
  باز نمودن -1

. را جدا نمایید کولر یا بخاريوضعیت تعیین موتور محرك  کانکتور. ابتدا جعبه داشبورد را پیاده سازي نمایید
حال اهرم . روي پوسته بخاري جدا نماییداز موتور محرك را . محرك را باز نمایید عدد پیچ مربوط به موتور 3

با دست اهرم را به راحتی از روي پوسـته جـدا   . نمایان می گرددکولر یا بخاري  موتور محرك تعیین وضعیت
  .کنید
شته باشند بـه طـور   در هنگام مونتاژ حتما به یاد داشته باشید که موتور و اهرم در یک وضعیت قرار دا: نکته

مثال در زمان نصب موتور وضعیت دریچه بخاري یا کولر، اگر اهرم در حالت بخاري قرار گرفته باشـد بایـد از   
روي پنل حالت بخاري را براي خودرو انتخاب کنیم تا موتور نیز در حالت بخاري قرار گیرد سپس نسبت بـه  

ر تعیین وضعیت جهت وزرش باد حتما اهـرم را اگـر   یا در زمان نصب موتو.نصب آن در محل خود اقدام کنیم
روي وضعیت روبرو انتخاب کردیم از روي پنل نیز براي موتور وضعیت روبرو را انتخاب کنیم سپس نسبت به 

 . مونتاژ اقدام کنیم و همین روال براي موتور سوم نیز صادق می باشد

دنده هاي اهرم بازویی و اهرم دریچه پا 
 به درستی روي هم نصب شود
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  نصب نمودن -3

  .نصب عکس باز نمودن است مراحل

 ماژیکعالمت گذاري با 

اهرم تعیین وضعیت 
 کولر یا بخاري
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  اھرم ھای دریچھ کانالھای ورودی ھواباز و بست 
  :اي کانال جهت ورود هوا وجود دارددر سیستم تهویه دو مسیر بر

 خارج خودروگردش هواي  -1

  داخل خودروگردش هواي  -2
  باز نمودن -1

. ودي هـوا را جـدا نماییـد   موتور محرك تعیـین کانـال ور   کانکتور. ابتدا جعبه داشبورد را پیاده سازي نمایید
حـال   . وسته بخـاري جـدا نماییـد   روي پاز موتور محرك را . عدد پیچ مربوط به موتور محرك را باز نمایید 3
در  مطـابق شـکل  اهرم هـا را   یک پیچ گوشتی دو سوبا . نمایان می گردداهرم دریچه کانالهاي ورودي هوا  2

مراقب باشید اهرم بر اثر فشار پیچ گوشتی  .ي پوسته جدا کنیداز رو پشت اهرم پایینی قرار داده و با فشار کم
  .آسیب نبیند

در هنگام مونتاژ حتما به یاد داشته باشید که موتور و اهرم در یک وضعیت قرار داشته باشند بـه طـور   : نکته
بایـد از  مثال در زمان نصب موتور وضعیت دریچه بخاري یا کولر، اگر اهرم در حالت بخاري قرار گرفته باشـد  

روي پنل حالت بخاري را براي خودرو انتخاب کنیم تا موتور نیز در حالت بخاري قرار گیرد سپس نسبت بـه  
یا در زمان نصب موتور تعیین وضعیت جهت وزرش باد حتما اهـرم را اگـر   .نصب آن در محل خود اقدام کنیم

وبرو را انتخاب کنیم سپس نسبت به روي وضعیت روبرو انتخاب کردیم از روي پنل نیز براي موتور وضعیت ر
 . مونتاژ اقدام کنیم و همین روال براي موتور سوم نیز صادق می باشد
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  نصب نمودن -3

  .مراحل نصب عکس باز نمودن است

هاي تعیین  اهرم
 کانالهاي ورودي هوا

 پیچ گوشتی دو سو
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  فصل یازدهم
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  فرمان باز و بست كیسھ ھواي ایمني روي غربیلك
  باز نمودن -1

  .را غیرفعال کنید Airbagابتدا سیستم 
در ) 1(هاي پشـت آن   در این حالت پیچ. فرمان را بچرخانید تا قاب وسط غربیلک به حالت عمودي قرار گیرد

  . باشند دست می
  .ها را باز کنید اکنون پیچ

  
  

  . هاي هوا را به آرامی به سمت خود بکشید مجموعۀ کیسه
  .را جدا کنید) 2(ارنجی رنگ کانکتور ن

  .را آزاد کنید) 3(با استفاده از پیچ گوشتی، کانکتور 
  .را جدا کنید) 4(سپس درپوش روي فرمان 

به لحاظ رعایت مسائل ایمنی، درپوش قاب کیسه هوا و 
  .کیسه هوا را به سمت باال خارج کنید

براي این کار، در جهت مسیر ورود هواي فشرده فشـار  
  .وارد کنید
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صی اکد اختص آچار تنظیم غربیلک فرمان با با ابزار مخصوص را) 5(مهرة اتصال غربیلک فرمان به میل فرمان 
   .باز کنید 24705001

  .غربیلک فرمان را با ضربات مالیم دست آزاد کنید

  
  

  .در هنگام خارج نمودن غربیلک فرمان، به سمت بیرون کشیده نشود) 3,2(کانکتورهاي  :توجه
  
  :زاء زیر را باز کنیداج
  .پوشش زیرین را جدا کنید. را باز کنید) 6(هاي اتصال کاور یا پوشش ستون فرمان  پیچ

  .پوشش باالیی را بلند نموده، به سمت باال بکشید و آن را آزاد کنید
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را از ) 7(با استفاده از پیچ گوشتی کانکتور نارنجی رنگ 

  .یرون آزاد کنیدپایه نگهدارندة آن با فشار به سمت ب
  

  
  
  
  
  
  

با فشار وارد کردن در دو طرف کـانکتور در قسـمتهاي   
A  وBطبق شکل آنها را از هم جدا کنید ،.  

  
  
  
  
  
  
  

با استفاده از پیچ گوشتی ریموت کنترل قفـل فرمـان   
را از قفل فرمان جدا کنیـد و آن را بـه دقـت رهـا     ) 8(

  .کنید
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  .را باز کنید) 10(کانکتور گردان ) 9(هاي اتصال  پیچ

  .را از نگهدارندة آن آزاد کنید) 10(مجموعه کانکتور گردان 
  

  
  
  
  نصب مجدد -2

  .دستورالعمل ایمنی را، مطالعه کنید Airbagبراي انجام هرگونه تعمیر، بر روي سیستم 
نیوتن دکا 3مهرة اتصال غربیلک فرمان به میل فرمان را به میزان . روش نصب، عکس مراحل باز نمودن است

  . متر محکم کنید
  . دکانیوتن متر محکم کنید 1را به میزان ) 1(هاي قاب فرمان  پیچ
سپس . قبل از جا زدن روکش ستون فرمان و قاب روي فرمان، عملکرد و صحیح فرمان را کنترل کنید: توجه

  .سیستم را فعال کنید
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  تنظیم سوئیچ در حالت آزاد
  .م قرار دهیدچرخهاي جلو را در موقعیت کامال مستقی
  . ن با نوك مثلثهاي کانکتور بر حسب مدل آن، منطبق شودآقاب فرمان را بچرخانید تا نقاط مشخصۀ 

  

  
  

  . در یک امتداد باشند) A(عالمت روي قاب فرمان باید با عالمت روي صفحۀ زیر آن 
  

المـپ  . بسته شده باشـد  قبل از نصب کیسه هوا، دقت کنید که کانکتور با بست و نگهدارندة آن کامالً :توجه
  .را کنترل کنید Airbagاخطار سیستم 

  
اي نگهدارندة آن را قبـل از جـا زدن در    کنید، خار صفحه را تعویض می) 10(زمانی که کانکتور گردان : توجه

  .قاب آن، آزاد کنید
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  باز و بست كنترل یونیت كیسھ ھواي ایمني
  جدا نمودن -1

  .ابتدا سیستم را غیرفعال کنید
  .کنسول میانی را باز کنید

  .قسمتی از کفی را بردارید تا بتوان اتصاالت مربوط به کنترل یونیت را باز نمود
  :قطعات زیر را باز کنید

  )2(کانکتور  -
  )3(هاي نگهدارندة کنترل یونیت  مهره -
  )4(کنترل یونیت  -

  
  
  نصب مجدد -2

  .روش نصب، عکس مراحل باز نمودن است
سیسـتم  . م قرار دادن کنترل یونیت، دقت کنید عالمتهاي روي آن به سمت جلو خودرو باشددر هنگا :توجه

  .را بررسی کنید Airbagرا فعال کنید و عملکرد المپ اخطار سیستم 
  
  ها گشتاور پیچ -3

  .سیستم را فعال کنید و عملکرد آن را امتحان کنید. دکانیوتن متر محکم کنید 0.8را به میزان ) 3(مهرة 
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  از و بست كنترل یونیت سیستم كمربند ایمنيب
  باز نمودن -1

  .ابتدا سیستم را غیرفعال کنید
  .کنسول میانی را باز کنید

قسمتی از موکت کفی را بلند کنیـد تـا دسترسـی بـه     
  .کنترل یونیت و اتصاالت آن آسان باشد

  .قطعات زیر را باز کنید
  )2(کانکتورهاي  -
  )3(ونیت هاي نگهدارندة کنترل ی مهره -
  )4(کنترل یونیت  -

  
  
  

  نصب مجدد -2
  .مراحل نصب، عکس مراحل باز نمودن است

  .در هنگام کنترل نصب کنترل یونیت، دقت کنید عالمتهاي روي آن به سمت جلو خودرو باشد: توجه
  
  ها گشتاور پیچ -3

  .عملکرد آن را امتحان کنیدسیستم را فعال کنید و . دکانیوتن متر محکم کنید 0.8را به مقدار ) 3(هاي  مهره
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  باز و بست رادیو پخش
  باز نمودن -1

فشـار   Aبا استفاده از پیچ گوشتی نوك تیـز در نقـاط   
  .وارد کنید تا قفل بستها آزاد شود

  
  
  
  

رادیو را با کشیدن به سمت بیرون از محل خود خارج 
  . کانکتورها را آزاد کنید و رادیو را باز کنید. کنید

  
  
  
  ب مجددنص -2

را با فشار دوباره به حالت ) 1(خار فنري طرفین رادیو 
  .اول بازگردانید

کانکتورهاي رادیو را وصل کنید و رادیو را جا بزنید در 
  . انتها، عملکرد صحیح رادیو را کنترل کنید
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   P6L 206روش باز و بست نودھاي مالتي پلكس در خودرو 

   FCM  نود .1

  .نید درب  موتور را باز ک

  .سر باتري را جدا کنید 

  .را باز کنید FN  / FCMمطابق شکل درب براکت نگهداره نود 

  را بصورت کشوئی از براکت خارج کرده سپس کانکتور  FNنود 

  .را خارج کنید  FN  / FCMمربوطه را جدا نمایید سپس نود 

  

  

 
  ICNنود  .2

  سر باتري را جدا کنید 

  .غربیلک فرمان، باز کنید Airbagه به روش باز نمودن سیستم را با توج) 1(توپی غربیلک فرمان 

  .سپس غربیلک را باز کنید بر روي مارپیچ فرمان، مشخص کنید را) 2(ابتدا، موقعیات فعلی غربیلک 

  .را باز کنید) کنسول دسته دنده) (3(قسمت جلویی کنسول میانی 

  .کنید را که در زیر فرمان قرار دارد، باز) 4(درپوش جعبه فیوز 
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را نیز باز ) 6(کانالهاي بخاري بغل جلو داشبورد . را در صورت وجود، باز کنید) 5(کلیدهاي تجهیزات جانبی 

  )مراجعه به باز و بست تلسکوپی فرمان. (در انتها ستون فرمان را نیز باز کنید.کنید

ت پایین فشار دهید و خارهاي آن انتهاي آن را به سم) ابرو نشانگرها) (7(براي باز نمودن قاب دور نشانگرها 

  .را آزاد کنید

  .را جدا کنید  ICNحال نود .را باز کنید) 8(، پیچ اتصال آن به جلو داشبورد )9(براي باز نمودن نشانگرها 
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 CCN  /BCM نود   .3

  .سر باتري را جدا کنید 

  .قاب زیر داشبورد را مطابق شکل باز کنید 

  .بق شکل جدا کنید را مطاCCN /  BCMکانکتور نود 

  .نود را خارج کنید را بازنمایید و  1مهره هاي 

  

  مراحل بستن عکس مراحل باز کردن 

  .می باشد

  

  

  

  

  

 CCN  /BCMنود     

  
  
  
  
  
  
  

پس از اتصال کانکتور هـا و سـرباطري ، عملکـرد قسـمتهاي     . نیوتن متر سفت نمایید 6را با گشتاور  1مهره 
  .ی نمایید الکتریکی خودرو را بررس

 

 

1 
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  باز و بست بلندگوھاي درب عقب
  ابزارهاي مخصوص -1
  )24601001کد اختصاصی (مخصوص خار درآر رودري  انبر] 1[

  :جهت باز و بست این قطعه به شرح زیر اقدام نمایید 
  .رودري عقب را باز کنید  -
   راست  عقب  رودري  پشت  آب ضد  عایق -

  .را جدا کنید 
  
  
  
  
  
  
  اشر مخصوص نصب بلندگوومطابق شکل -

  .را جدا کنید  هاي عقببهاي در
  .عدد پیچ نگهدارنده بلندگو را باز کنید 4-
  بلندگوي عقب را از جاي خود خارج کنید -
  

  برعکس مراحل باز مراحل نصب مجدد دقیقاً
  .کردن است 

  گشتاور سفت کردن هر یک پیچها مطابق-
  .شکل، روي پیچها نوشته شده است 
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   بست بوقباز و 
  
 

 :بازکردن - 1
  .درب موتور را باز کنید 
 .سر باتري را جدا کنید 

  
  
  
  
  
  
  
 
  

  مهره اتصال بوق به بدنه را از محل نشانداده شده در
  .شکل باز کنید  

  سمت راست موتور ( کانکتور بوق را مطابق شکل 
  از کنار بوق  جدا کرده و بوق را از ) قسمت پایین

  .محل خود خارج نمایید 
 

 بستن مجدد-3

  . مراحل نصب ، عکس مراحل باز نمودن است
  .سر باتري را وصل کنید 

  . عملکرد بوق را کنترل کنید
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  )آنتن سقفي ( بست آنتن رادیو  باز و
 :بازکردن  - 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.کنسول سقفی را باز کنید   

).مطابق شکل( را از محل خود خارج نمایید ) 1(فوم محافظ   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

.را  باز کنید ) 3(مهره   

  .را از محل خود خارج نمایید )  2(آنتن سقفی 
 

 بستن - 2
  . مراحل نصب ، عکس مراحل باز نمودن است

  .سفت کنید  m.daN 0,3را با گشتاور ) 3(مهره 
  .قبل از نصب کنسول سقفی ، مطمئن شوید آنتن رادیو به درستی کار میکند :  تذکر
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  ع شیشھ شوي و پمپ شیشھ شوين مایباز و بست مخز
  باز کردن -1

  .گل پخش کن سمت راست را باز کنید  -

 .کانکتور پمپ شیشه شوي را جدا کنید  -

  

  

  

  

  

  

  .را باز کنید )  M10پیچ ( گلگیرپیچ اتصال منبع آب شیشه شوي به  -

 .مخزن مایع شیشه شوي را خارج کنید -

مـایع بـداخل   . ( سپس پمپ را جدا کنیـد  ظرفی براي تخلیه مایع شیشه شوي زیر مخزن قرار داده -

  ) .ظرف تخلیه شود 

  نصب مجدد -2
  .باشد مراحل بستن، بر عکس مراحل باز کردن می

  
  
  
  
  
  

 
کانکتور پمپ 
 شیشه شوي
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 لیست ابزار الكتریكي
 

  ردیف
کد اختصاصی 

  پدر

کد 

اختصاصی 

  فرزند

  شکل  شرح  کد سازنده

1  24803029   ------   ------  IKCO_DIAG  

  

2  26701003   ------   ------  PPS 
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  ابزار مخصوص
  

  ردیف
کد اختصاصی 

  پدر

کد اختصاصی 

  فرزند
  شکل  شرح  کد سازنده

1  24612001  24612001  976981  

ابزارمخصوص 

تعمیرات کابل 

بازکن درب  در

  موتور
  

2  24601001  24601001  6.1311 

ابزارمخصوص 

خاردرآر 

  رودري

3  24604005  24604005  977663  

دستگاه 

مخصوص برش 

 چسب دور

شیشه وپاك 

 کننده

 

4  24604002  24604002  976926  

تیغه برش 

چسب دور 

  شیشه
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5  24604003  24604003  976930 

تیغه برش 

چسب دور 

  شیشه

6  24608001  24608001  9769ES 
ابزارنگهدارنده 

 داشبورد
 

7  24302003  24302003  DM27 

بست  و انبرباز

 بست شیلنگ

هاي سیستم 

 خنک کننده

 

8  26601001  26601001  8.1512 

کورکن 

شیلنگ به 

 26قطر

 میلیمتر

 

9  24705001  24705001  9769N0 

آچارتنظیم 

غربیلک 

  فرمان
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