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  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  گيربكس اتوماتيكدر مورد اقدامات احتياطي 

  بكسل نمودن خودرو هاي مجهز به گيربكس اتوماتيك -1

  . قسمت جلو خودرو از سطح زمين بلند شودالزم است تا از

  :اگر بلند كردن قسمت جلوي خودرو امكان پذير نباشد بايد

 . قرار داشته باشد"N"اهرم تعويض دنده در حالت  •

 .از اضافه كردن هرگونه روغن خودداري نماييد •

 . كيلومتر بر ساعت باشد50حداكثر سرعت  •

 .نكنيدو بايد از خودروبر استفاده شود كيلو متر خودرو را بكسل 50بيشتر از مسافت  •

 .هرگز با طناب و دنده عقب خودرو را حمل نكنيد •

  هنگام رانندگي -2

 .هرگز با موتور خاموش حركت نكنيد

 .هرگز براي روشن شدن خودرو آن را حل ندهيد

  .د روغن كاري و روان كاري داخل گيربكس اتوماتيك در زماني كه موتور روشن است، انجام مي شو: نكته 

  تعميرات تجهيزات الكتريكي -3

  . موتور خودداري نماييدECUاز جدا كردن سر باتري زمان روشن بودن موتور و باز كردن كانكتور هاي 

  :قبل از اتصال كانكتور ها موارد زير را كنترل نماييد

 ....)كج شدن و لهيدگي و زنگ زدگي پايه ها و (وضعيت مختلف اتصال  •

 كتورهاوضعيت عملكرد قفل كن كان •

  :در حين كنترل هاي الكتريكي

 .باتري بايد كامال شارژ باشد •

 . ولت استفاده نكنيد16هرگز از باتري با ولتاژ بيشتر از  •

 .  هرگز از المپ تست استفاده نكنيد •

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



 

  
٣٠ 

  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

 تعميرات تجهيزات مكانيكي  -4

  .مستقيم برروي زمين قرار ندهيد) پالت مخصوص ( هرگز گيربكس را بدون نگهدارنده مخصوص 

  .براي جلوگيري از آسيب ديدن محور ورودي، بايد براكت نگهدارنده تورك كنورتور را  نصب نماييد

  .پين هم مركز كننده و براكت نگهدارنده تورك كنورتور بايد به گيربكس و موتور وصل شود

  .پين هم مركز كننده بايد بعد از جفت كردن گيربكس به موتور برداشته شود

  نثبت مقدار كنتور روغ -5

  : گيربكس اتوماتيكECUتعويض 

 .مقدار كنتور مندرج در حافظه گيربكس قديمي را يادداشت نماييد •

 . گيربكس جديد ثبت نماييد ECUمقدار خوانده شده از گيربكس قبلي را در حافظه  •

  .در صورت تعويض گيربكس بايستي كنتور روغن ثبت شده صفر گردد

 واحد  از عدد خوانده شده قبلي در حافظـه     2750نيم ليتر سر ريز مي بايست         در صورت سر ريز روغن گيربكس به ازاي هر          

ECU        كم شده و مقدار آن در ECU  به منوي مربوط بـه كنتـور روغـن در دسـتگاه عيـب يـاب              ( ثبت گرددPPS  مراجعـه 

  ).نماييد
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