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  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

   )تعميرات كليه براي ( كار محيط پاكيزگي رعايت و ايمني با توصيه هاي مرتبط

 خالصه -1

   :است آمده ذيل بخشهاي به كار محيط پاكيزگي رعايت و ايمني مرتبط با هاي توصيه

  

 مقدمه •

 . . . كاري هر انجام از قبل •

 HDIستقيمم سوخت پاشش سيستم •

  ذرات فيلتر •

  مقدمه -2

   عمومي آموزشهاي  -  1-2

 :كليه اقدامات مي بايست مطابق با آموزشها و مقرارت ذيل صورت پذيرد 

 جلوگيري از بروز حوادث •

 زيست محيط از حفاظت •

 صورت باشند مي مطلع پيشگيرانه اقدامات و كار محيط ايمني از خوبي به كه متخصصي نفرهاي توسط بايد اقدامات كليه  :هشدار
   .پذيرد

  
   .نمائيد استفاده تركمتر از ها پيچ بستن گشتاور كنترل براي :هشدار
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  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  

  

  

  ازخودرو مراقبت) 2- 2

   :بياندازيد محافظ روكش زير قطعات روي حتما

  جلو گلگيرهاي •

  )راننده صندلي (راننده نشيمن •

 فرمان •

  راننده سمت پائي زير •

   كار محيط – 3-2

   .باشد مرتب و تميز بايد كار محيط

   زيست محيط – 2- 4

   :نمائيد رعايت را زيست محيط حفظ مقررات

  ها زباله آوري جمع و    جداسازي •

    ايجاد محلي براي فاضالب صنعتي •

 هوا    آلودگي •

   صوتي آلودگي   انتشار •

 

  .....كاري هر انجام از قبل - 3

  )بار اتاق داخل باتري با خودروهائي .(كنيد باز صندوق را ربد يا موتور درب باتري سر كردن جدا از قبل : هشدار
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   پاكيزگي رعايت با مرتبط آموزشهاي - 4

   .نمايند استفاده تميز كار لباس از بايد اپراتورها : اخطار

  . نمائيد استفاده نو پالستيكي دستكش و از شسته را خود دستهاي رساني سوخت سيستم مدار دستكاري از قبل

  . باشد مي ممنوع رساني سوخت سيستم مدار روي كار هنگام در. . . و چرمي-كتاني-نخي كار دستكشهاي زا استفاده

   :نمائيد تميز را زير حساس اجزاء كانكتور رساني سوخت مدار روي كار از قبل

 )مجموعه درجه داخل باك (سوخت برگشت و ارسال واحد •

   بنزين پمپ •

  سوخت ريل •

  بنزيني انژكتورهاي •

   .رسانيد حداقل به را هوا در سوخت نشتي تا نمائيد آماده را پوش در رساني سوخت سيستم مدار اجزاء كردن جدا از قبل هميشه

  

  

   .باشيد كرده استفاده كن ازكور كه برداريد زماني فقط را پوش در

   .شوند كوركن ها بهتر است در يك كيسه پالستيكي تميز نگهداري

  

 

   .تندهس مصرف بار يك پوشها در

    SODIM AC 35  كننده پاك : پيشنهادي كننده پاك محصول

 )  نمي باشد  207iمربوط به خودرو ( HDI مستقيم سوخت پا شش سيستم - 4

   ها توصيه – 1-5

  

جدا كردن يك كور كن به كانكتور قطعه حساس بچسبانيد تا  اجزا ء حساس بالفاصله پس از باز كردندر هنگام  :هشدار 
 .از ورود جرم و ذرات كثيف به آن جلوگيري نمائيد

 .است الزامي  اقدامات جهت نظافت مدار  هر زمان كه سيستم سوخت رساني به علتي باز شود انجام كليه :تذكر

  . ريختن هر گونه افزودني از قبيل پاك كنندها در مدار سوخت رساني ممنوع مي باشد: تذكر
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   كار حين ايمني آموزشهاي -2-5    

  

  

   .نكشيد سيگار كار مي شود ، سوخت باالي فشار مدار در مكاني كه روي هرگز

  . ردن در اطراف شعله آتش يا جرقه، از محافظهاي حرارتي استفاده كنيددر زمان كار ك

   :روشن موتور حالت در

  .ندهيد انجام كاري سوخت باالي فشار مدار روي •

 . دارد وجود جدي ديدگي آسيب احتمال زيرا نگيريد قرار سوخت پاشش معرض در هرگز •

 . ندهيد قرار سوخت باالي فشار محل نشتي در را خود دست •

  .نكنيد جدا را ديزل سوخت هاي انژكتور سوخت برگشت لوله هرگز •

   .كنيد آغاز را تعميرات سپس كنيد صبر ثانيه 30 كرديد خاموش را موتور آنكه از پس

   .باشد مي اتمسفر فشار به رساني سوخت باالي مدار فشار برگشت و كاهش براي زمان مدت اين: توجه

   ركا محيط پاكيزگي رعايت  نحوه-3-5

  

  :نمائيد تميز را ذيل شرح به حساس و قطعات كانكتورها رساني سوخت مدار روي بكار شروع از پيش

 سوخت فيلتر •

  بنزين پمپ •

 ) نيست i 207مربوط به خودرو (  سوم پيستون اندازنده كار از •

 ) نيست i 207مربوط به خودرو ( سوخت رگالتور •

 سوخت ريل •

  سوخت باالي فشار هاي لوله •

  سوخت پايين فشار هاي لوله •

   چناچه در مدار فشار باال سوخت بطور ناگهاني يك فشار خيلي باال :هشدار 
 .يل ضروري مي باشدبوجود بيايد اجراي امور ايمني ذ

 . اپراتورها بايد از لباس كار پاكيزه استفاده كنند:هشدار 
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 ) نيست 207iمربوط به خودرو  (  ديزلي انژكتورهاي بدنه •

•   

  

   .كنيد محافظت غبار و گرد از را باشند مي تعمير حال در كه قطعاتي

   ايمني -1-6

  

  .نباشد موتور داخل اشتعال قابل اشياء شويد مطمئن •

  . كنيد استفاده باال حرارت برابر در مقاوم دستكش از •

  .كنيد متصل شده تعبيه گاه تعمير در كه اگزوز دود كننده خارج لوله به را ماشين وزاگز لوله •

  . كنيد ايمن را كاري محيط •

  .باشد نگرفته قرار ماشين پشت كسي تعميرات حين شويد مطمئن •

 

  

  )مكمل سوخت ( تعميرات بر روي مسير افزودني هاي سوخت -6- 2

 .ر افزايشي از عينك محافظ و دستكشهاي مقاوم به هيدروكربنها استفاده كنيد براي هر گونه عملياتي روي مسي: هشدار 

   .باشد مجهز تهويه به بايست مي كاري محيط

   : شوند منتشر فضا در اضافي مواد چنانچه

  . كنيد استفاده معلق ذرات فيلتر به مجهز ماسك از •

  .كنيد جمع را محصوالت توانيد مي جائيكه تا •

  . كنيد نگهداري مناسب دار چسب رب ظروف در اشياءرا •

 .بشوئيد آب با را ها افزودني به شده آلوده محوطه •

  

از جدا كردن يك كور كن به كانكتور قطعه حساس فاصله بعد   در هنگام خرابي اجزاء حساس بال:هشدار 
 .سبانيد تا از ورود جرم و ذرات كثيف به آن جلوگيري كندچب

 . براي انجام هر گونه تعميرات در لوله اگزوز حداقل يكساعت صبر كنيد تا خنك شوند  :هشدار 

 شود فيلتر ذرات معلق را در بيرون از تعمير گاه نگهداري نمائيد  چنانچه الزامات فوق در محل تعمير گاه رعايت نمي:هشدار 
  .در محلي كه از هر گونه اشيا ء قابل اشتعا لي به دور باشد .
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