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٤٦ 

  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  باز و بست سپر جلو 

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

  . راهنماي مربوط به ايمني و تميزي در كار را مشاهده نماييد: توجه 

  يه  اقدامات اول-1

  . سر باتري را جدا نماييد 

  .خودرو را روي جك دو ستون قرار دهيد : توجه

  . كن را باز  نماييد قسمت جلويي از گل پخش

   باز كردن -2

  

  

  

  

  

  . را باز  نماييد) 1(پيچهاي 
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  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  . بسته به تجهيزات تعميراتي، اقدامات را بصورت قرينه  انجام دهيد: توجه

  .  را جدا نماييد ”a“در نقطه  ) 2(شكن جلو  كانكتور مه

  

  

  

  

  

  . را باز نماييد) 3(پيچهاي 

  

  

  

  

  

  . را باز نماييد) 4(پيچهاي 
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  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  . را باز نماييد) 5(پيچهاي 

  

  

  

  

  

  

  

  . باشد براي انجام اين قسمت از كار به دو نفر كارگر نياز مي: توجه

  .ز نماييدرا در جهت  نشان داده شده در شكل جدا نمود و با) 6(سپر 

  

   بستن -3

  . باشد مراحل بستن عكس مراحل باز كردن مي

  .  دكانيوتن متر سفت نماييد8/0را با گشتاور ) 5(و ) 4(پيچهاي 

  . سر باتري را وصل نماييد

  . عملكرد تجهيزات را بررسي نماييد
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  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  باز و بست اجزاي سپر جلو 

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

   )26102005كداختصاصي (  ابزار -1

  

  

  

  

  ابزارهاي باز كردن تزئينات ] 1[

  : اقدامات اوليه-2

  : باز كردن

 پالك خودرو و سپر جلو كامل  •

 . را باز نماييد) بسته به تجهيزات خودرو(شكن جلو  مه •

   باز كردن -3

  شكن جلو   نگهدارنده مه-3-1
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  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

و قـاب تزئينـي     )  2(، نگهدارنـده مـه  شـكن جلـو           ) 1(يـزات خـودرو بـراي هـر طـرف پيچهـاي             بسته به نـوع تجه    

  . را جدا نماييد ) 3(شكن  مه

   آرم شير -3-2

  

  

  

  

  

  . را  باز نماييد) 5(پيچهاي 

  .  جدا نماييد”a“، خار آرم شير ] 1[توسط ابزار 

  . را باز نماييد) 4(آرم 

  ) تقويتي دماغه( تقويتي باال -3-3

  

  

  

  

  

  . ميخ داخل پرچها را قبل از سوراخ  كردن بيرون آوريد

  .  خارج نماييدmm6را توسط مته به قطر ) 7(سر پيچها 
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  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  . خارج نماييد) دريل كاري ( پرچهاي باقيمانده در بدنه را توسط مته 

  .  را قطع كنيد”c“هاي قسمت  با استفاده از كاتر حلقه

  . از قسمت تقويتي باال جدا نماييد ”d” , “b“، خارهاي ] 1[توسط ابزار 

  . را باز نماييد) 6(قسمت تقويتي باال 

  )تقويتي جلو پنجره( تقويتي وسط -3-4

  

  

  

  

  

  . ميخ داخل پرچها را قبل از سوراخ كردن بيرون آوريد

  .  ميليمتر سر پرچها را سوراخ نموده و خارج نماييد6توسط مته به قطر 

  . وراخ نماييدپرچهاي باقيمانده در بدنه را س

  .  را  جدا نماييد”e“) 8(خارهاي تقويتي مركزي ] 1[توسط ابزار 

  . تقويت مركزي را جدا  نماييد

  گير   ضربه-3-5
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  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  

  . باشد نمي) 8(نياز به باز كردن تقويتي  مركزي ) 10(براي باز كردن ضربه گير : توجه

  . جدا نماييد را  ”f“) 10(خارهاي ضربه گير ] 1[با استفاده از ابزار 

  زير سپر ) زه الستيكي (  نوار الستيكي -3-6

  

  

  

  

  

  

  .  را ببريد”g“اي  توسط كاتر حلقه

  .  را باز نماييد“ h“در قسمت  ) 11(خارهاي نوار الستيكي زير سپر ] 1[توسط ابزار 

  . را جدا نماييد) 11(نوار الستيكي زير سپر 

   بستن -4

  . ي باشدمراحل  بستن عكس مراحل باز كردن م

  زير سپر) زه الستيكي (  نوار الستيكي -4-1

ــوار الســتيكي  ــه قطــر ”g“را روي ســپر نــصب نماييــد و در قــسمت   ) 11(ن  ميليمتــر ايجــاد 2/4 ســوراخهايي ب

  .  نماييد

  .  نصب نماييدmm 4را توسط ميخ پرچهاي به قطر )  11(نوار الستيكي زير سپر : توجه
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  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  . ن مي باشدمراحل بستن عكس مراحل باز نمود

  ) تقويتي دماغه( تقويتي باال -4-2

  . را روي سپر نصب نماييد) 6(تقويتي باال 

  .  ميليمتر ايجاد نماييد2/4 سوراخهايي به قطر ”c“در نقاط 

  .  نصب نماييدmm 4را توسط ميخ پرچهايي به قطر ) 6(تقويتي باال 

  . مراحل  بستن عكس مراحل باز كردن مي باشد

  ميلي  اقدامات تك-5

  . را نصب نماييد) بسته به نوع خودرو(هاي جلو   شكن مه

  . سپر جلو را نصب نماييد

  . پالك خودرو را نصب نماييد

  . كند بررسي نماييد كه همه تجهيزات كار مي
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