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  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

   درب موتور قفلباز و بست 

  . به نكات  مربوط به ايمني و تميزي كار مراجعه نماييد: توجه

   باز كردن -1

   قفل كن درب موتور -1-1

  . رم باز كردن درب موتور را بكشيداه

  .  درب موتور را باز نماييد

  

  

  

  

  

  

  . را باز نماييد) 1(پيچهاي 

  . را جدا نماييد) 2(قفل درب موتور 

  .   جدا نماييد”a“را از نقطه ) 3(خار كابل درب موتور  

  . را باز نماييد) 2( قفل درب موتور 

   كابل درب موتور-2-1

  .  كردن درب موتور را باز نماييد تا كابل را از روي آن جدا نماييدابتدا اهرم باز: توجه

  ) به نكات مربوطه مراجعه نماييد(سر باتري را جدا نماييد  

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



 

  
٣٥ 

  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

BSI و نگهدارنده BSIرا جدا نماييد  .  

  . اش جدا نماييد خار كابل درب موتور را از پايه

  . به صورت چشمي مسير كامل را مشخص نماييد: توجه

  

  

  

  

  

  

  . را جدا نماييد) 6(را باز نماييد  و اهرم باز و بست درب موتور ) 5(يچ پ

  . به صورت چشمي مسير كابل را مشاهده نماييد:  توجه

  . را جدا نماييد) 3(كابل درب موتور 

  . را به سمت داخل بكشيد) 4(درپوش الستيكي 
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  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  . كابل درب موتور را از سمت اتاق سرنشين بكشيد

  ) نجام كشيدن از ابزار لوله هدايت سيم استفاده نماييد طبق باز و بست كابل درب موتور قبل از ا( 

  . به صورت چشمي مسير كابل را مشخص نماييد: توجه 

  . را جدا نماييد) 6(و مجموعه اهرم بازكن درب موتور ) 3(كابل درب موتور 

   بستن -2

   كابل درب موتور -2-1

  . از داخل خودرو جا بزنيدرا ) 3(كابل درب موتور : توجه

  . به مسير عبور مابل توجه نماييد

  . باشد  مراحل بستن عكس مراحل باز كردن مي

  . باشد  ميdaNm 6/0، )5(گشتاور سفت  كردن پيچ 

  

  

  

  

   قفل درب موتور -2-2

  . موجود باشد)  7(بررسي نماييد كه درپوش الستيكي 

  . باشد مراحل بستن عكس مراحل باز كردن مي

  )  دور 4/1به اندازه (  آنها را سفت نماييد   را ببنديد و) 1(و پيچ هاي 

  . درب موتور را ببنديد
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   تنظيم  كردن -2-3

  . ميزان لقي را تنظيم نماييد

  . درب موتور را باز نماييد

  .  سفت نماييدdaNm 0.1 ±1را با گشتاور ) 1(پيچهاي 

   اقدامات تكميلي -3

  .  را نصب  نماييدBSI و  BSI هدارنده نگ

  . سر باتري را وصل نماييد

  . عملكرد تمامي تجهيزات را بررسي نماييد
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