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  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  باز و بست قاب هاي باال و پايين ستون فرمان

  .مطمئن شويد نكات ايمني و موارد مربوط به رعايت پاكيزگي محيط كار رعايت شده است: هشدار

  . )خودرو را مستقيم پارك كنيد. ( چرخ هاي خودرو را مستقيم در راستاي خودرو قرار دهيد: قبل از انجام هر اقدامي: اخطار

، ميل فرمان، شانه Com 2000فرمان، ( براي انجام هر نوع اقدام كه منجر به باز كردن قطعات بين فرمان و چرخ ها شود : اخطار

  .ابتدا مطمئن شويد روتاري سوئيچ قفل شده باشد...) اي و 

 و در زمـان اتـصال       در زمان جدا كردن كانكتور ها مطمئن شويد كه كانكتور ها بطور كامل از جاي خود جدا شـده باشـند                    : هشدار

  .كانكتور ها مطمئن شويد خار كانكتور به خوبي جا رود

  . )كشيدن دسته سيم به اين منظور مجاز نمي باشد. ( كانكتور ها را بدون فشار و ضربه جدا كنيد: هشدار

 ابزار -1

 اقدامات اوليه -2

  .توجه نماييد كه اقدامات ذيل براي هر دو نوع خودرو ، فرمان چپ يا فرمان راست يكسان صورت مي گيرد: نكته

  .سر باتري را جدا نماييد

 .كيسه هواي سمت راننده را خارج كنيد •

 .قربيلك فرمان را جدا كنيد •

  

  

  ابزار  شماره فني پژويي   كد اختصاصي   شرح

  

  

  ابزار باز كردن تزئينات

  

  

26102005  

  

  

1350-ZZ)(  
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  باز كردن  -3

  

 

  

  

  

  .ف پايين بكشيد قفل فرمان را آزاد كنيد و كامال به طر

 .را باز كنيد) 2(پيچ هاي  •

 .قاب باالي فرمان را جدا كنيد •

  . قاب پايين فرمان را جدا كنيد •

  

  

  

  

  

         

   )"a"محل .(        كانكتور مربوطه را جدا كنيد

  .را تا جايي كه امكان دارد شل كنيد) 4(پيچ 

  

  . وجود داشته باشدCom 2000نبايد هيچگونه شكستگي روي دكمه هاي :        هشدار
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  .را جدا كنيد )در شكل ) b(موقعيت )  ( Com 2000 ) 5 خار هاي [zz-1350]با استفاده از ابزار مخصوص شماره 

Com 2000 ) 5 (را جدا كنيد ) . در جهت فلش نشان داده شده در شكل(  

  نصب مجدد -4

  .را تنظيم نماييد) چ چرخان سوئي( ، حتما روتاري سوئيچ  Com 2000قبل از نصب مجدد : هشدار

4-1- Com 2000 نو   

  

  

  

  

  

  

  

  .نو نصب شده است، نيازي به تنظيمات قبل از نصب ندارد Com 2000 سوئيچ چرخاني كه بر روي: توجه

4-2- Com 2000 كه قبال از روي خودرو باز شده است .  
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هرگز براي قفل كردن روتاري سوئيچ قبل از اينكه در جهت عقربه ساعت قفل كنيد در جهت خـالف عقربـه سـاعت نچرخانيـد                          : هشدار

  .اين عمل حتما موجب آسيب به روتاري سوئيچ خواهد شد

  "صفر"در موقعيت نقطه 

 . را فشار دهيد"g"مركز سوئيچ چرخان  •

 .شودآن را در جهت ساعتگرد بچرخانيد تا متوقف  •

 . دور در جهت خالف عقربه ساعت بچرخانيد5/2حال سوئيچ چرخان را  •

  . رسيديد هرگز به روتاري سوئيچ فشار وارد نكنيدstopزماني كه به حالت : توجه

   عملكرد هاي اتصاالت-4-3

  )روبه جلو . ( چرخ ها بطور مستقيم روي زمين قرار گيرند: هشدار

  :حال بازديد هاي زير را به عمل آوريد

 .خارهاي كانكتور ها شكسته نشده باشد •

 . آسيب نديده باشدCom 2000دسته سيم هاي  •

  .را جا بزنيد ) "b"در موقعيت ) ( Com 2000) 5خار هاي 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



 

  
٩٠ 

  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  . سفت كنيدd.N.m 3/0را با گشتاور ) 4(پيچ هاي شماره 

  .و صداي احتمالي جلوگيري شودحتما بايد همراستا با ستون فرمان قرار گيرند تا از بروز سر ) Com 2000)  5: توجه

  . وصل كنيد"a"كانكتور هاي مربوطه را در موقعيت 

  .هرگز كانكتور ها را با فشار زياد نكشيد: هشدار

 .قاب باالي فرمان را ببنديد •

 .قاب پايين فرمان را ببنديد •

 .را در جاي خود ببنديد) 2(پيچ هاي  •

  .ستون فرمان را در جاي خود قفل كنيد

 .را در جاي خود ببنديدقربيلك فرمان  •

 .كيسه هواي سمت راننده را نصب كنيد •

  .براي نصب مجدد سر باتري از روش اعالم شده در مستندات استفاده نماييد: هشدار

  .سر باتري را وصل كنيد
  .از صحت عملكرد تجهيزات اطمينان حاصل نماييد
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