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٩١ 

  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  باز و بست اجزاي روي داشبورد 

  .يمني و رعايت پاكيزگي محيط كار مراجعه نمائيدبه بخش توصيه هاي ا: توجه 

   ابزار مخصوص -1

  

  

  

  

  

   )26102005كداختصاصي ((-) . zz-1350ابزار باز و بست تزئينات ] 1[

   اقدامات اوليه-2

  . سر باتري را جدا نماييد

  . داشبورد را از رروي خودرو جدا نماييد

   باز كردن اجزا -3
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٩٢ 

  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  ) :  و چپ راست( براي هر دو سمت 

 .  را باز نماييد”a“خارهاي ] 1[با استفاده از ابزار  •

 . را باز نماييد) 1(زه  •

  

  

  

  

 

  ) : راست و چپ ( براي هر دو سمت 

 . را باز نماييد) 2(پيچهاي  •

 .يچه كانال هواي داشبورد را باز نماييددر] 1[توسط ابزار  •

 . هاي دريچه ها را جدا نماييد پره •

  

  

  

  

  

 

  . را باز نماييد) 4(ت مجراي هوا در هر دو سم
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٩٣ 

  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  

  

  

  

  

  ) : راست و چپ ( در هر دو سمت 

 . را باز نماييد) 6( پيچهاي  •

 . را آزاد نماييد”b“خار براي هوا ورودي  •

 . را باز نماييد) 5(مجراي هوا  •

  

  

  

  

  

  .  را جدا نماييدcدر نقاط ) 7(خارهاي مربوط به  دسته سيم داشبورد ] 1[توسط ابزار 

  . سيم داشبورد را جدا نماييددسته 
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٩٤ 

  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  

  

  

  

  

  . را باز نماييد) 8(پيچهاي 

  . قبل از سوراخ كردن، ميخ را از روي پرچ جدا نماييد: توجه

  .  را جدا نماييد”d“ها   ميليمتر، پرچ6توسط دريل و مته به قطر 

 . را جدا نماييد) 9(نوار  •

 . را جدا نماييد) 10(ميله عرضي داشبورد  •

  . را سوراخ نماييدبقيه پرچها 

   بستن -4

  . باشد مراحل بستن عكس مراحل باز كردن مي

  .  دكانيوتن متر سفت نماييد8/0±1/0را با گشتاور ) 8(و ) 6(و ) 2(پيچهاي 

   اقدامات تكميلي -5

  . داشبورد را مطابق بخش مربوط به باز و بست داشبورد براي خودرو نصب نماييد

  . ري را نصب نماييدسر بات

  . كاركرد تجهيزات را بررسي نماييد
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٩٥ 

  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  باز و بست داشبورد از روي خودرو 

  .به بخش توصيه هاي ايمني و رعايت پاكيزگي محيط كار مراجعه نمائيد : توجه 

   ابزار -1

  شرح  شماره قطعه  كد اختصاصي  ابزار

  

  

  

26102005 

[1350-ZZ] ابزار باز و بست تزئينات  

  

  

  ابزار باز و بست تزئينات  [1311] 24601001

  

   اقدامات اوليه-2

  . سر باتري را جدا نماييد

  . استفاده نماييد) كيسه هوا ( از راهنماي ايمني سيستم ايربگ : توجه

  . كنسول وسط را باز نماييد

  . پشت آمپر  را باز نماييد

 . تلسكوپي فرمان را باز نماييد •

 . جعبه داشبورد را باز نماييد •

 . نل مركزي داشبورد را باز نماييدپ •
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٩٦ 

  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

 . پنل بااليي داشبورد را باز نماييد •

 . ايربگ شاگرد را باز نماييد •

   با زكردن -3

  

  

  

  

  

  : براي هر طرف 

ــصوص    • ــزار مخ ــط اب ــصاصي ( [22-1350]توس ــوش  )26102005كداخت ــار درپ ــاي  خ ــدا ) 1(ه را ج

 . آن را باز نماييد نموده و

  : مطابق شكل ها 

  

  

  

  

  

  . در سمت داشبورد را باز نماييد) 2(اي پيچه
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٩٧ 

  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  

  

  

  

  

  . را باز نماييد) 3(پيچهاي 

  

  

  

  

  

  . را باز نماييد) 4(پيچهاي 

  

  

  

  

  

  

  . را باز نماييد) 7(پيچ 
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٩٨ 

  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  . باز نماييد )24601001كداختصاصي ( [1311]را با استفاده از ابزار ) 6(خار 

  . را آزاد نماييد) 5(دسته سيم  

  

  

  

  

  

خــار ســوئيچ  )26102005كداختــصاصي ( [ZZ-1350] تجهيــزات خــودرو، بــا اســتفاده از ابــزار بــسته بــه نــوع

  . را آزاد نماييد

  .  را جدا نماييد”b“سپس كانكتور 

  . را جدا نماييد) 8(سوئيچ 

خــار ســوئيچ را  )26102005كداختــصاصي ( [22-1350]بـسته بــه نــوع تجهيــزات خــودرو بــا اســتفاده از ابـزار   

  . ا نماييد جد”c“در قسمت 

  .  جدا نماييد”d“كانكتور 

  .  را جدا نماييدe”  BSI“كانكتورهاي 
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٩٩ 

  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  .  را جدا نماييد”f“كانكتور 

  . باشد براي انجام ساير مراحل اين كار به دو نفر نياز مي: توجه 

  . را به سمت خود كشيده و جدا نماييد) 11(و دسته سيم ) 10(مجموعه كامل داشبورد 

ــر روي   مجموعــه : توجــه داشــبورد را روي ميــز قــرار داده و توســط ضــربه گيــري خاصــي محافظــت نماييــد تــا ب

  . سطح روكش خط و خش نيافتد 

  . را بيرون آوريد) 10(داشبورد 

   بستن-4

  . هاي نگهدارنده را تعويض نماييد خارها و زه: توجه

  . باشد مراحل بستن عكس مراحل باز كردن مي

  .  دكانيوتن متر سفت نماييد5/2 ±5/0ا گشتاور را ب) 4(و ) 3(، ) 2(پيچهاي  •

 .  دكانيوتن متر سفت نماييد8/0 ±2/0را با گشتاور ) 7(پيچ  •

  . بايس انجام شود را انجام دهيد اقداماتي كه پس از وصل كردن سر باتري مي: توجه

  . سرباتري را وصل نماييد

  . جهيزات را بررسي نماييدعملكرد همه ت

  . تست جاده را انجام دهيد
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