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  بسمه تعالي

  
  مقدمه

تهيه و انتشار كتب راهنماي تعميرات اين امكان را براي متخصصين فراهم مينمايد تا بتوانند در هر مرحله از 
  .  اصولي به انجام رسانندعمليات تعمير و نگهداري، كار را به صورت صحيح و

مجهز به گيربكس هاي دستي و   (i207       كتابي كه در پيش رو داريد تحت عنوان راهنماي تعميرات پژو   
  مديريت فني و گارانتي خدمات پس از - كه حاصل تالش همكاران در معاونت فني ومهندسي  مي باشد ،) اتوماتيك 

  . تهيه گرديده استنمايندگي ها شنائي تعميركاران شبكة فروش شركت ايساكو بوده و به منظور آ
 مي باشد و ساير قسمتهاي مشابه اين خودرو اعم از i207 الزم به ذكر است موارد موجود در اين مستند خاص پژو  

 206 تجهيزات جانبي ، تعليق و ساير تجهيزات آن از مستندات خانواده پژو ،) دستي و اتوماتيك(،گيربكسموتور 
  .بل استفاده مي باشندقا

اميد است شما كارشناسان ، تكنسين ها و تعميركاران عزيز با مطالعة اين كتاب و به كار بستن نكات ياد شده در آن 
  .در ارائة خدمات تعميراتي استاندارد، جلب نظر مساعد و كسب رضايت مشتري توفيق يابيد

  
  

  شركت تهيه و توزيع قطعات ولوازم يدكي ايران خودرو 
  )سهامي خاص(ايساكو 
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  i 207معرفي پژو 

   معرفي -1

  

  

  

  

   بدنه -2

   درب B1 – 5بدنه از نوع سالن نوع 

  با بدنه به شكل برجسته 

  )i 207مختص پژو (سپر جلو 

  )i 207مختص به پژو (سپر عقب 

  )i 207مختص به پژو (داشبورد 

  ) 206از نوع (تزئينات داخلي 

  ) i 207مختص پژو پژو (چراغ جلو 

  ) با رفكلتور كامل(هاي عقب  چراغ
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   نوع موتور-3

   موتور بنزين -3-1

  TU5JP4نوع موتور 

   گيربكس-4

   MA5گيربكس دستي 

   AL4گيربكس اتوماتيك  

   تعليقات -5

   جلوبندي -5-1

 ”Pseudo“در جلو مدل مك فرسون * 

   چرخهاي مستقل -

   طبق پايين -

   ميل موجگير كوتاه -

   ميل موجگير بلند -

  در عقب خودرو  *

   ثابت و متغير  بازوي-

  ل  چرخهاي مستق-

   ميل  موجگير -
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   ميل پيچي -

  . باشد  مي206سيستم تعليق از نوع : توجه
   فرمان -5-2

  فرمان هيدروليك متصل به پمپ هيدروليك 

   ترمزها-5-3

   ترمز با دو مدار روغنسيلندر اصلي

   TEVES هيدروليك  با بلوكABS سيستم ترمز 

 ECUABS مدل MK70   

  : چرخ جلو

   پره ايديسك ترمز

   :چرخ عقب

  ديسكي مدل ترمز 

  چرخها و رينگ ها -5-4

   اينچ 14رينگ 

  رينگ آلومينيومي 
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   تجهيزات -6

  :  تجهيزات داخلي-6-1

  

  

  

  

  

  ) راديويي با دسته كنترل روي فرمان (RD3 راديو 

  : اطالعات راننده -6-1-1

 پشت آمپر در راستاي فرمان  •

  صفحه چند منظوره وسط داشبورد •

  : ظوره  چند من صفحه -6-1-2

  صفحه تك رنگ

   سيستم تهويه مطبوع -6-1-3

  كولر اتوماتيك  •
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پـشتي صـندلي نيـز دو قـسمتي         (باشـد      يـا دو قـسمتي مـي       اسـت   نشيمن صندلي عقـب يـا يـك پارچـه            •

 60 به  40به نسبت ) است

 :  ايمني -6-1-4

 قفل كودك در صندلي عقب   •

  راننده ايربگ •

 )سمت راست(  شاگرد ايربگ •

 كمربندايمنيپيش كشنده  •

    تزيينات خارجي -6-2

  : محافظ -6-2-1

 سيستم قفل مركزي  •

  )و شاگرد  در سمت راننده(قفل ساده  •

  : هاي كمك كننده به رانندگي سيستم -6-2-2

  (EBA)سيستم ترمز كمكي  •

 ها در زمان ترمزگيري شديد رروشن شدن فالش •

  :  تصوير عقب خودرو–روشنايي  -6-2-3

  Follow me homeسيستم روشنايي  •

 هاي برقي داخليئينه آ •
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   الكترونيكي-7

  . باشد  مي206 مثل پژو (VAN-CAN)خودرو مذكور داراي سيستم مالتي پلكس 

  

  

  

  

  

  

  :  هاECU كدينگ

• 1630 : ECU گيربكس اتوماتيك  

 صفحه نمايش وسط داشبورد  : 7512 •

 .) موجود نمي باشد207iدر خودرو (كنترل يونيت دزدگير  : 8602 •

• 1320 : ECU موتور  

 راديو  : 8410 •

• 8080 : ECU موتور  

 پنل سيستم كولر  : 8025 •

  شيشه باالبر –پنل كليد  : 6036 •

 .) موجود نمي باشد207iدر خودرو (سنسور باران  : 5001 •
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 .) موجود نمي باشد207iدر خودرو (مجموعه شيشه سقفي  : 6820 •

• 7020 : ECU مربوط به ABS  

• PSF1 : ور جعبه فيوز موت(BSM)  

• BSI 1 : BSI  

• CV00 : Com 2000 

 پشت آمپر  : 0004 •

• 6570 : ECU مربوط به Air bagها  كننده  و پيش 

 چراغ سقفي جلو  : 3010 •

  .  در محفظه موتور پشت باتري مي باشد(BSM)محل جعبه فيوز موتور 

  . باشد مي)  زير فرمان(محل كانكتور عيب يابي زير داشبورد سمت چپ 

  . باشد مي) يابي زير فرمان كنار كانكتور عيب( زير داشبورد سمت چپ BSIمحل نصب 

   باتري -8

  : نوع باتري

• 50AH – 300 A  

  : نوع باتري به عوامل زير بستگي دارد

 نوع موتور  •

 ميزان تجهيزات  •
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   امكانات جانبي-9

  :  امكانات جانبي قابل استفاده

  اينچ  14رينگ آلومينيومي  •

 شل گير جلو و عقب  •

 زير پايي •

• Radios)  شيشه رنگي(  

 اقچه عقب ط •
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   )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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  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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  كار با خودروهاي مالتي پلكس خصوص نكات فني در  

   روش جدا كردن باتري -1

   خودروئي كه باتري آن در محفظه موتور قرار گرفته است-1-1

  : بگيرد اقداماتي كه ضروري است صورت 

 . مائيدموتور را خاموش ن •

 .  قرار گيردStand by در حالت BSI دقيقه صبر كنيد تا 15 •

 . آنقدر صبر كنيد تا فن بطور كامل متوقف شود •

 . باتري را  جدا كنيد •

   وصل كردن باتري-2

  : اقداماتي كه مي بايست صورت بگيرد

 . باتري را وصل كنيد •

 .  دقيقه صبر كنيد2 •

 .استارت بزنيد •

   (Initializing)گردد  مي بست باتري مي بايست مجدداً  شناسائي اجزائي كه با هر بار بازو 

• ECU موتور  

 شيشه باال برقي  •

 كنترل  اتوماتيك سيستم تهويه مطبوع  •

 دربهاي جانبي موتوري  •

3- ECU موتور   

  :  موتورECUپيش از هر بار  جدا كردن 
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 . صبر كنيد تا فن بطور كامل متوقف شود •

 . د دقيقه ديگر صبر كني3حداقل  •

 . باتري را جدا كنيد •

 خـودرو صـورت     ECUپس از تعمير يا بـاز و بـست بـاتري مـي بايـست مراحـل شناسـايي  مجـدد بـراي                          •

 .گيرد
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  )پا يرو تكنيك (الزامات ايمني  سيستم كيسه هوا 

  عمومي )1

  :هرگز 

 .سر باتري را در حالت سوئيچ باز جدا نكنيد  

 ECUنكنيد  را در حالت سوئيچ باز جدا . 

  .حتما موارد ذيل را كنترل نمائيد .قبل از آنكه يك كانكتور را مجددا به پايه اش وصل كنيد 

 . چك كنيد....  خرابي و –وضعيت كنتاكتهايش را از نظر خوردگي  

 .مكانيزم قفل كانكتور سالم باشد  

 .ذرات فلز و ساير آلودگي ها وارد كانكتور نشده باشد  

  :تريكي در حين كنترلهاي الك

 .باتري بايد بطور كامل شارژ شده باشد  

 . استفاده نكنيد 16Vهرگز از منبع ولتاژي با ولتاژ باالتر از  

 .هرگز از المپ تست استفاده نكنيد  

 .) باعث توليد جرقه نشويد.(هرگز جرقه ايجاد نكنيد  

راحل غير فعال سازي را روي آن به شرح زير قبل از آنكه هر گونه تعميرات و يا ضربه فيزيكي بر اين مجموعه ضروري است م

  .انجام نمائيد 

 مكانيكي  

 Sheet 

  .قبل از آنكه مجموعه كيسه هوا را براي باز يافت ارسال كنيد حتما از عمل كردن چاشتي اش اطمينان حاصل نمائيد 

صبر كرده سپس مجموعه را به قبل از انجام هر كاري چند دقيقه .)چاشني اش عمل نكرد (چنانچه موفق به انهدام آن نشود 

  .بخش برگشتي هاي وارانتي اجزاء غير فعال نشده ارسال نمائيد 
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  اجزاء سيستم )2

 ايربگ وسط و كمربند هاي – نشيمن صندليهاي جلو – قبل از انجام هرگونه تغييراتي روي پنل جلو ستون فرمان :هشدار 

 كيسه هوا و كمربند ايمني را انجام ECUمامراحل غير فعال سازي ايمني و براي هر نوع جوشكاري يا ضربه به پانل وسط حت

  .دهيد 

همواره كانكتور مجموعه اجزاءپيش كشنده كمربند ايمني راقبل از استفاده از ابزارهاي تست قطعات الكتريكي نظير اهم : هشدار 

  .جدا كنيد .... متر 

  

  .فعال شوند ) كيسه هوا (برخي از اجزا پيروتكنيك  در صورت استفاده از ابزار هاي تست برقي ممكن است :هشدار

  تعميرات دسته سيم الكتريكي )3

 كيسه هوا وسيستم پيش كشنده ايمني كليه سيم هاي الكتريكي و كانكتورهاي مربوط ECUپس از هر بار با فعال شدن :هشدار 

  .را در نظر سالم بودن باز ديد كنيد 

  

  .كش مقاوم در برابر حرارت باال و ماسك محافظ بدن صورت پذيردتعميرات دسته سيم بايد با دست:هشدار 

   

   كيسه هوا: احتياط هاي ضروري پيش از شروع به كار )4

  جداسازي )4-1

  . هر وقت خواستيد كيسه هوا را جدا كنيد ابتدا كانكتور مربوطه را جدا كنيد :هشدار 

  :يش در صورت مشاهده كيسه هوا فعال يا غير فعال توسط صفحه نما

 .مطابق روش غير فعال نمودن كيسه هوا و پيش كشنده عمل نماييد 

 .كيسه هوا را جدا كنيد  

 .كيسه هوا را در حاليكه كانكتورش محافظت شده است و كيسه اش روبه باال قرار گرفته در انبار قرار دهيد  

  :در صورت فعال شدن كيسه هوا 
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 . دستهاي خود را بشوئيد 

 .تماسي با چشم شما بوجود آمده بالفاصله چشمهاي خود را با آب بشوئيد در صورتي كه حتي كمتر  

  

  بستن- 4-2

  . در زمان نصب كيسه هوا ، ابتدا كانكتور منفي آن را نصب كنيد:هشدار 

  .مطمئن شويد محوطه اطراف مدول كيسه هواي تعويض شده ، خالي است 

 سرتان در محدوده هواي كه پس از انفجار با كيسه هوا اشغال مي زماني كه كانكتور كيسه هوا را وصل مي كنيد مراقب باشيد

  .شود قرار نگيرد 

  .فقط از قطعات توصيه شده توسط سازنده خودرو استفاده نمائيد 

  .با مراجعه به مستند مربوطه كيسه هوا و پيش كشنده ايمني كمربند ها را فعال سازيد 

  .)ورش محافظ داشته باشد كا نكت.(كيسه هوا را روبه باال نگهداري كنيد 

  .بعد از جدا كردن از روي خودرو كيسه هوا را در قفسه در بسته نگهداري كنيد 

  .از اهم متر يا ساير وسيله هاي تست برقي بر روي اجزا ء اين سيستم استفاده نكنيد زيرا احتمال فعال شدن چاشتي وجود دارد 

  . نگيرد  يا شعله مستقيم قرار 1000cدر معرض دماي باالي 

  .ضربه فيزيكي مستقيم به آن وارد نشود 

  .شنت كانكتور آنرا هرگز جدا نكنيد 

  .در معرض شعله قرار نگيرد 

  .هرگز آنرا در محل نگهداري اشياء بي مصرف و زائد قرار ندهيد مگر آنكه قبال روي خودرو فعال شده باشد 

  .استفاده نكنيد ) كيسه هوا ( پيروتكنيك هرگز از دسته سيم هاي متفرقه براي اتصال به اجزاء سيستم

  .كيسه هوا را در حاليكه كيسه اش رو به باال قرار دارد حمل نماييد 

  .)كيسه هوا را در بغل نگيريد (بازوهاي خود را در دو طرف كيسه هوا نگيريد 

  .كيسه هوا را در حاليكه دور از بدنتان است حمل كنيد كيسه اش رو به بيرون باشد 
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  .جازه ندهيد افراد آموزش نديده و بي صالحيت در انتقال كيسه هوا كمك كنند هرگز ا

  احتياطهاي اوليه براي كار روي سيستم پيش كشنده كمربند ايمني )5

  .افراد آموزش ديده اي كه روي اين سيستم كار مي كنند مي بايست قوانين ايمني به شرح ذيل را رعايت نمايند 

  :گردند پيش كشنده ايمني فعال مي 

 )از طريق اهم متر (اگرآن در معرض جريان مستقيم قرار گيرد  

 .قرار گيرد  1000c اگرآن در معرض دماي باالي  

  روي خودرو  اقدامات ايمني)6

  جداسازي )1-6

  .كيسه هواي مركزي و پيش كشنده كمربند را حتما مطابق با روش ذكر شده در مستندات غير فعال سازيد 

بسته به نوع خودرو ، زيرا در بعضي خودروها كيسه هوا مستقيم ( ز كانكتورهاي رابط و يا از چاشني جدا كنيد كيسه هوا را يا ا

  .به چاشني و يا كانكتور رابط وصل مي شوند 

  نصب مجدد) 1-6

  .مطابق دستورالعمل مربوطه سيستم كيسه هوا و پيش كشنده كمربند ايمني را فعال سازيد 

  :در زمان سوئيچ باز 

 .، پريز كمر بند را دستكاري نكنيد نانچه پيش كشنده كمربند ايمني زير نشيمن صندلي باشدچ 

 .چنانچه پيش كشنده كمربند ايمني در ستون وسط خودرو قرار گرفته باشد به كمربند ايمني دست نزنيد  

  .در هنگام جوشكاري سر باتري را جدا كنيد 

  . وصل نكنيد هرگز بطور ناگهاني حين عمليات جريان برق را

  اقدامات ايمني روي قرقره پيش كشنده كمربند ايمني)7

در اين خصوص حتما قوانين خاص كشور جهت حمل ونقل وضعيت قرار گيري نحوه نصب پيش كشنده ايمني را رعايت : توجه

  .نمايند 

  . مجموعه كيسه هوا را بعد از جدا كردن از روي خودرو در قفسه درب بسته نگهداري كنيد 
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  . يا شعله مستقيم قرار ندهيد 1000cگز مجموعه فوق را در معرض دماي بااليهر

  .هرگز آنرا از طريق قالب يا كابلش نكشيد 

  .هرگز تالش نكنيد چاشني كيسه هوا را با استفاده از اره يا ابزار هاي مشابه باز كنيد 

  .ر ندهيدهرگز كيسه هوائي را كه روي خودرو عمل نكرده است را در سطل زباله قرا

  .هرگز دسته سيمهاي مربوطه را دستكاري و تعمير ننمائيد

  سيستم مركزي كيسه هوا و پيش كشنده كمربند ايمني : در تعميرات ) 8

  .اطراف كيسه هوا و سيستم پيش كشنده كمربند ايمني بايد عاري از قطعات و ابزار و ذرات اضافي و آشغال باشد 

  . سوئيچ بسته وصل كنيد  كيسه هوا را در حالتECUكانكتور 

  .سر باتري منفي را وصل كنيد 

اي كه ممكن است كيسه هواي راننده  در سمت راننده در حالتيكه در راننده باز و سوئيچ نيز باز مي باشد قطعات و ابزارها را از منطقه

  .فعال شود ، دور نماييد

  .بدرستي كار مي كند با بررسي چراغ عيب سيستم ايربگ در پشت آمپر مطمئن شويد سيستم 

 آنتي – شيشه باالبر برقي –سيستم جرقه ( بعد از آنكه سر باتري را جدا كرديد برخي از قطعات الكترونيكي نظير :توجه

عمليات مربوط به شناسائي مجدد آنها . نياز به تعريف مجدد و شناسائي دارند ..... )سيستم حفاظت شيشه باالبر در مقابل مانع و(پينچ

ECUانجام دهيد  را .  
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  و سيستم كمربند ايمني ) اير بگ(فعال كردن كيسه هوا / غير فعال 

  غير فعال كردن)1

  

  

  

  

  

  .را جدا كنيد ) 1) (منفي(اتصال كابل باتري 

  .با اتصال سر باتري آنرا محا فظت نمائيد ) منفي(به منظور جلوگيري از هر گونه اتصال سر باتري 

  . دقيقه صبر كنيد 5 ايربگ ECUقدامي به منظور تخليه برق ذخيره شده در  قبل از هر ا:هشدار 

  

  . را از محل نصب جدا كنيد ECU ايربگ را جدا كرده و سپس قطعه ECU ابتدا كانكتور :هشدار 

  فعال كردن ) 2

  .داشته شود سطح ايربگ و پيروتكنيك كمربند هاي ايمني بايستي از هر جسم و سطح تماس و افراد دور نگه : توجه 

  . ايربگ را متصل كنيد ECUدر حالت سوئيچ بسته كانكتور 

  .اتصال سر منفي باتري را وصل كنيد 

اي كه ممكن است كيسه هواي راننده  در سمت راننده وقتيكه درب راننده و سوئيچ باز است ، قطعات و ابزارها را از منطقه

  . فعال شود ،  دور نماييد 

  .را عيب يابي نمائيد ) ايربگ(ي هوا سيستم عملكرد كيسه ايمن

 سيستم توقف باال رفتن حركت شيشه در هنگام –پاشش سوخت ( بعد از جدا كردن سر باتري تجهيزات الكترنيكي :نكته

  .براي انجام آن بايد به مستندات مربوطه مراجعه كنيد . دو باره بايد فعال شوند .....)بستن آن و 
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  :سرويس مدار تهويه مطبوع بايد اجرا گردددامات احتياطي كه در زمان قا

  آموزش هاي ايمني -1

  :ااقدامات ضروري

  .همواره بايد اقدامات ايمني و احتياطي عمومي را رعايت نمود

  .از عينك و دستكش ايمني در برابر سرما زدگي و يخ زدگي بدن استفاده نماييد

  .، زيرا منجر به متصاعد شدن بخارات سمي مي شود) سيگار روشن مانند. ( هرگز مبرد گاز كولر را نزديك اشياء خيلي گرم نبريد

  .در يك مكان با تهويه مناسب كار كنيد

  .به دليل وجود اسيد در روغن كمپرسور مستعمل در حمل آن دقت نماييد

  .روغن كمپرسور كولر به شدت جذب كننده رطوبت است، در هنگام تعميرات از روغن جديد استفاده كنيد: هشدار

  :دامات احتياطي كه در زمان باز بودن مدار كولر بايد اجرا گردداق -2

  .براي جلوگيري از ورود رطوبت به اتصاالت با استفاده از درپوش ورودي اتصاالت را ببنديد

  .قطعات جديد قبل از باز شدن بسته آن  بايستي در برابر حرارت محافظت شوند

  .از اتصال برداشته شونددرپوش هاي محافظ اتصاالت بايد درست لحظه قبل 

  .از اتصال و جازدن اتصاالتي كه درپوش محافظ ندارند، اجتناب كنيد: اخطار

ريـسك  ( اگر اتـصال مـدار هـم وصـل باشـد      .  دقيقه باز بماند 5براي فيلتر كردن و خشك كردن گاز مدار، نبايد اتصاالت بيشتر از             

  . )رطوبت پذيري وجود دارد

  .از آن تعويض شوداگر مدار باز باشد بايستي گ

o  فيلتر كردن و خشك كردن محتويات مدار  

o  عاملي باعث تعويض مبرد مي گردد در بخش مربوطه گفته مي شود( روغن كمپرسور( . 

  :اقدامات احتياطي و كنترلي كه بايد برا ي تجهيزات الكتريكي اجرا شود

  : اقدامات الزم-3-1

  :كمپرسور كولر را با احتياط حمل كنيد
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  .ند كردن كمپرسور از كانكتور وسيم آن استفاده نكنيدبراي بل -1

 .از سمت پولي روي زمين قرار ندهيد -2

 .از وارد كردن ضربات به پولي و كانكتور ها و بدنه شكننده آن خودداري نماييد -3

 .از ريخته شدن روغن كمپرسور و ساير روان كار ها روي بدنه كمپرسور جلوگيري نماييد -4

  . درجه سانتيگراد نگهداري شود50 الي 5با دماي هواي كمپرسور بايد در فضايي  -

 .اتصاالت پالستيكي كمپرسور كولر در آينده قابل استفاده خواهد بود -

در صورتيكه قطعه كمپرسور كولر را براي توليد كننده ارسال نماييد بايـد بـا تهيـه يـك بـسته بنـدي ايمـن از آسـيب ديـدن آن                               

  .خودداري نماييد

 دور بر دقيقه باالتر رود زيرا روغن        1500پرسور كولر براي اولين بار شروع به كار مي نمايد، نبايد دور موتور از               زماني كه كم  : اخطار

  .هنوز در كل مدار توزيع نشده است

  : مشخصات فني -3-2

   ) DENSO( كمپرسور كولر بدون كالچ 

  . بطور مداوم زمانيكه موتور روشن است فعاليت نمي كندDENSOكمپرسور

  :چنانچه الزم به روشن كردن موتور در وضعيتي كه مدار فاقد مايع مبرد باشد: ار اخط

 . بايد خاموش باشدA/Cكليد  -

 . دقيقه باشد15 دور بر دقيقه باشد و حداكثر زمان 2000كمتر از ) دور موتور ( سرعت كمپرسور  -

 .ر را تعويض كنيداگر اين اقدامات احتياطي را نمي توانيد انجام دهيد، كمپرسور كول: اخطار -

 . تمامي اتصاالت بايد تعويض شوند- -

  .اتصاالت را با روغن كمپرسور روغن كاري نماييد

  :كنترل هاي الكتريكي

  :قبل از اتصال كانكتور ها موارد زير را كنترل نماييد

 ....)كج شدن، لهيدگي و زنگ زدگي پايه ها و ( وضعيت مختلف اتصال  •

 وضعيت آببندي •
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 ل كن كانكتورهاوضعيت عملكرد قف •

  :در حين كنترل هاي الكتريكي

 .باتري بايد كامال شارژ باشد •

 . ولت استفاده نكنيد12هرگز از باتري بيشتر از  •

 .هرگز از المپ تست استفاده نكنيد •

 .از ايجاد جرقه خودداري كنيد •

 .از جدا كردن سر باتري زمانيكه موتور روشن است خودداري نماييد -

 . زمانيكه سوئيچ باز است خودداري نماييد ECUهاي از جدا كردن  كانكتور  -

  .كمپرسور كولر به توصيه هاي آموزشي تجهيزات مراجعه كنيد) پر و خالي كردن ( براي شارژ و دشارژ  : هشدار

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

www.CarGarage.ir



 

  
٢٩ 

  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  گيربكس اتوماتيكدر مورد اقدامات احتياطي 

  بكسل نمودن خودرو هاي مجهز به گيربكس اتوماتيك -1

  . قسمت جلو خودرو از سطح زمين بلند شودالزم است تا از

  :اگر بلند كردن قسمت جلوي خودرو امكان پذير نباشد بايد

 . قرار داشته باشد"N"اهرم تعويض دنده در حالت  •

 .از اضافه كردن هرگونه روغن خودداري نماييد •

 . كيلومتر بر ساعت باشد50حداكثر سرعت  •

 .نكنيدو بايد از خودروبر استفاده شود كيلو متر خودرو را بكسل 50بيشتر از مسافت  •

 .هرگز با طناب و دنده عقب خودرو را حمل نكنيد •

  هنگام رانندگي -2

 .هرگز با موتور خاموش حركت نكنيد

 .هرگز براي روشن شدن خودرو آن را حل ندهيد

  .د روغن كاري و روان كاري داخل گيربكس اتوماتيك در زماني كه موتور روشن است، انجام مي شو: نكته 

  تعميرات تجهيزات الكتريكي -3

  . موتور خودداري نماييدECUاز جدا كردن سر باتري زمان روشن بودن موتور و باز كردن كانكتور هاي 

  :قبل از اتصال كانكتور ها موارد زير را كنترل نماييد

 ....)كج شدن و لهيدگي و زنگ زدگي پايه ها و (وضعيت مختلف اتصال  •

 كتورهاوضعيت عملكرد قفل كن كان •

  :در حين كنترل هاي الكتريكي

 .باتري بايد كامال شارژ باشد •

 . ولت استفاده نكنيد16هرگز از باتري با ولتاژ بيشتر از  •

 .  هرگز از المپ تست استفاده نكنيد •
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 تعميرات تجهيزات مكانيكي  -4

  .مستقيم برروي زمين قرار ندهيد) پالت مخصوص ( هرگز گيربكس را بدون نگهدارنده مخصوص 

  .براي جلوگيري از آسيب ديدن محور ورودي، بايد براكت نگهدارنده تورك كنورتور را  نصب نماييد

  .پين هم مركز كننده و براكت نگهدارنده تورك كنورتور بايد به گيربكس و موتور وصل شود

  .پين هم مركز كننده بايد بعد از جفت كردن گيربكس به موتور برداشته شود

  نثبت مقدار كنتور روغ -5

  : گيربكس اتوماتيكECUتعويض 

 .مقدار كنتور مندرج در حافظه گيربكس قديمي را يادداشت نماييد •

 . گيربكس جديد ثبت نماييد ECUمقدار خوانده شده از گيربكس قبلي را در حافظه  •

  .در صورت تعويض گيربكس بايستي كنتور روغن ثبت شده صفر گردد

 واحد  از عدد خوانده شده قبلي در حافظـه     2750نيم ليتر سر ريز مي بايست         در صورت سر ريز روغن گيربكس به ازاي هر          

ECU        كم شده و مقدار آن در ECU  به منوي مربوط بـه كنتـور روغـن در دسـتگاه عيـب يـاب              ( ثبت گرددPPS  مراجعـه 

  ).نماييد
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  درب موتور  نكتعويض كابل باز 

  ابزار مخصوص  - 1

  

  

  

   )- . (1324كيت ابزار مخصوص 

  )24612001كداختصاصي ( 

  شيم ] 1[

  ) هدايت سيم(لوله ] 2[

  انبر مخصوص ] 3[

  ابزار ] 4[

   باز كردن -2

  . اهرم باز كردن درب موتور را بكشيد

  

  

  

  

  .  را باز نماييد) 2(و پيچ ) 1(قاب تزئيني 

  . را آزاد نماييد) 3(اهرم باز كردن درب موتور 
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BSI كردن كانكتورهابدون جدا( را به سمت پايين بكشيد  (  

  . خار باالي رادياتور را باز نماييد

  

  

  

  

  

  . باز نماييد) 5(را از قسمت قفل كن ) 4(خار كابل 

  

  

  

  

  

  

  . با چسب نواري بچسبانيد) 4(را روي كابل ] 2[لوله هدايت سيم 

  . كابل درب موتور را از داخل اتاق بكشيد

   بستن -3

  . ل نماييدرا به كابل نو وص] 2[لوله هدايت سيم 

  . را توسط آب صابون، كفي كنيد تا راحت در مسير سر بخورد] 2 [لوله هدايت سيم
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  . را از داخل  اتاق بشكيد]  2 [لوله هدايت سيم 

  . كابل نو را در ابتداي گلگير هدايت نماييد

  . را جدا نماييد] 2 [لوله هدايت سيم

  

  

  

  

  

  

  . دبكشي] 3[درپوش الستيكي را توسط  انبر مخصوص 

  . نصب نماييد) 5(كن  را داخل قفل) 4(كابل 

  . باشد مراحل بستن عكس مراحل باز كردن مي

  .  سفت نماييدdaNm  6/0را با گشتاور ) 2(پيچ 
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   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  
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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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  . 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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  گير جلو   شُلباز و بست 

   ابزارهاي پيشنهادي -1

  )26102005كداختصاصي ( ] 1[ابزار  جداسازي تزئينات داخلي خودرو 

  

  

  

  

  

   عمليات مقدماتي -2

  .  ستون قرار دهيد2 در كار خودرو را روي  جك بمنظور سهولت

  ) جهت سهولت در عملكرد(چرخهاي جلو را باز كنيد 

   جدا سازي-3

  

  

  

  

  

  . را از جاي خود جدا كنيد) 2(هاي  ، گيره] 1[با استفاده از ابزار 
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 . را جدا كنيد) 2(هاي  گيره •

 . را جدا كنيد) 1(پيچ  •

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   .را جدا كنيد) 5(پيچهاي 

  . جلو را جدا كنيد) 4(شل گير 

  

  نصب مجدد . 4

  . عمليات نصب را بر عكس عمليات باز كردن انجام دهيد

  :پيچ هاي چرخ را محكم كنيد

 .  سفت كنيدdaNm  9رينگهاي آلومينيومي را با گشتاور  •

 .  سفت  كنيدdaNm 10رينگهاي استيلي را با گشتاور  •
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   درب موتور باز و بست اجزاي

   )26102005كداختصاصي (رهاي موردنياز  ابزا-1

  

  

  

  

   اقدامات مقدماتي -2

   جدا كردن -3

  

  

  

  

  

  : جدا  كنيد ) 1(عايق ] 1[با استفاده از  ابزار 
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  . را  جدا كنيد) 3(هاي  پين

  . را از جاي خود جدا كنيد) 2(شبكه هواي   ورودي 

  

  

  

  

  

  . كنيدجدا ) 4(را از چشمي هاي شيشه شور ) 5(شيلنگ ها 

    نصب مجدد -4

  .مراحل بستن و نصب مجدد عكس مراحل باز كردن مي باشد

  . بمنظور نصب مجدد دقيقاً برعكس عمليات جداسازي را انجام دهيد

  . سپس از پاشش و عملكرد صحيح چشمي هاي شيشه شور مطمئن شويد
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  باز  و بست درب موتور 

   )24601001كداختصاصي  ( ابزارهاي موردنياز-1

  

  

  

  

   عمليات جداسازي-2

   درب موتور 1-2

  . درب موتور را باز كنيد

  

  

  

  

  

  .قطعات زير را جدا نمائيد

 )]1[با استفاده از ابزار  ()2 (خار هاي •

 ) 1(صفحه محافظ  •
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  . جدا كنيد) 4(شيشه شور را از مجموعه ) 3(شيلنگ هاي 

  ) ود خارج كنيداز محل خ( شور را جدا كنيد   شيشه) 3(شيلنگ هاي 

  

  

  

  

  

  

  

  .  نفر كارگر همزمان نياز دارد2انجام عمليات زير به 

  : خارج كنيد 

 ) 6(ها  پيچ •

 ) 5(درب موتور  •
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   درب موتور لوالي 2-2

  . درپوش را جدا كنيد

  

  

  

  

  

  : از هر دو طرف خارج نمائيد

 )8(پيچ هاي  •

 )7( درب موتور لوالي •

   نصب مجدد -3

  .  ت را عكس عمليات باز كردن انجام دهيدبمنظور نصب مجدد، عمليا

   درب موتور لوالي 1-3

  .  محكم كنيد daNm 1.5± 0.5را با گشتاور ) 8(هاي  پيچ

   درب موتور 2-3

بـه عمليـات مربـوط مراجعـه        ( . نماييـد  تنظـيم ،  )8( بـا اسـتفاده از پيچهـاي شـماره            را هـا   درز مابين قطعات و لقي    

  .)نماييد

  . محكم كنيد daNm 1.5± 0.5را با  گشتاور ) 6(و پيچهاي شماره 
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  تعويض زه الستيكي زير سپر 

  . خودرو را روي جك قرار دهيد

  

  

  

  

  . و زه الستيكي زير سپر را به سمت پايين بكشيد) 1(خارهاي 

  

  

  

  

 فاصــله داشــته mm 8اييــد كــه از لبــه زه در طــول زه الســتيكي زيــر ســپر توســط دريــل ســوراخهايي ايجــاد نم

  .  باشدmm 120باشد و فاصله سوراخها نسبت به هم 

  .  ميليمتر در نظر بگيريد2/4قطر سوراخ را 

  . زه الستيكي را روي سپر قرار داده و  از محل سوراخها زه، عالمتي روي  سپر ايجاد نماييد

  . راخ نماييد سوmm 5روي عالمتهاي ايجاد شده بروي سپر را به قطر 

  ) شروع از وسط. (زه الستيكي را توسط ميخ پرچ به سپر وصل نماييد

  . جك را پايين آوريد 
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  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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  . 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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  . 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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  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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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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  . 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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  . 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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  . 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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  شكن جلو  بازوبست چراغهاي مه

   ابزارهاي موردنياز -1

  )ابزار عمومي(تنظيم كننده چراغهاي جلو ] 1[

• FACOM LUX 200L 

• MULLER 664 LASER 

• TECNOTEST 432/PM  

   اقدامات اوليه -2

  . سر باتري را جدا كنيد

  .  ستون قرار دهيد  و باال ببريد2خودرو را روي جك 

 . چرخها را از جاي خود خارج كنيد •

 . گيرهاي جلو را جدا كنيد شل •

   عمليات جداسازي -3

  )  در شكل توجه كنيد”a“به خار (ست را جدا كنيد كانكتور مربوطه چراغهاي مه شكن دو طرف چپ ورا
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 . را از هر دو طرف باز كنيد)  2(پيچهاي  •

 . را از هر دو طرف چپ و راست جدا كنيد) 1(چراغهاي مه شكن  •

   نصب مجدد -4

  . مراحل بستن را عكس عمل باز كردن انجام دهيد

  .  سفت كنيدdaNm 0.3± 0.1را با گشتاور ) 2(پيچهاي 

  . سر باتري را وصل كنيد

  . كنند شكن بدرستي عمل مي گير، مطمئن شويد چراغهاي مه پس از نصب شل

  . از صحت عملكرد تجهيزات الكتريكي مربوطه اطمينان حاصل نمائيد

  . شكن جلو را تنظيم نمائيد چراغ مه

   تنظيمات -5

  : الزامات اوليه 

  .خودرو روي سطح مسطح باشد •

 . چرخهاي خودرو را مستقيم رو به جلو تنظيم كنيد •

 .  باد تايرها را چك كنيد و در صورت لزوم تنظيم نمايند •

 . كننده روشن باشند هاي مصرف خودرو با حداقل بار ممكن و تمام سيستم •

  . موتور را روشن كنيد

  .  استفاده كنيد]1[ابزار مربوطه را در جاي خود روي چراغ جلو نصب نمائيد، از ابزار شماره
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  .يا استفاده از آچار آلن مي توانيد ارتفاع چراغ را تنظيم نمائيد) 3(با چرخاندن پيچ تنظيم 

  .در ادامه مطابق دستورالعمل كنترل و آموزش كمكي را براي تجهيزات بكار ببريد
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  بررسي و تنظيم چراغ جلو

  .ن كار الزامي است  رعايت نكات ايمني و نظافت محيط حي:تذكر 

  

  ابزار )1

  )ابزار عمومي ( تنظيم كننده چراغ هاي جلو 

  كنترل )2

  شرايط كنترلهاي مقدماتي ) 1-2

  .خودرو را خالي كنيد 

  .يخ در بخشي از خودرو انباشته شده است آنها را از خودرو جدا كنيد تا اثري روي وزن خودرو نداشته باشند – برف -چنانچه گل 

  .ر را اندازه گيري نمائيد فشارباد تاي

  )شرايط نرمال رانندگي (فشار باد تاير را به فشار نرمال اعالم شده از سوي كارخانه سازنده برسانيد 

  . در حاليكه چرخهاي جلو كامال روبرو و مستقيم قرار گرفته باشند . خودرو را در سطح هموار پارك نمائيد 

  .چراغهاي جلو خودرو را روشن نمائيد 

  .ز دستي را آزاد كنيد ترم

درخودروهاي مجهز به گيربكس اتوماتيك دنده را در حالت . ( پشت چرخهاي خودرو مانعي قرار داده و سپس دنده را خالص كنيد 

  .) قرار دهيد Pپارك 

  مراحل بازرسي )2-2

  . موتور را روشن كنيد 

  )بطور عمودي . (گيچ چراغ جلو را در محل مربوطه قرار دهيد 

  . ي جلو را در وضعيت نور پايين قرار دهيد چراغها
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  تنظيمات )3

  

  

  

 

  

  

  

  ارتفاع  مقادير اندازگيري شده  مشاهدات نشان داده شده در شرايط كاري

  -5/0خط باالي عالمت   .ميله در موقعيت صحيح قرار نگرفته است/پايه بلند است 

  -5/2و-5/0بين   هيچكدام

  ٪-5/2زير   .ه استپايه خيلي كوتا

  

  

h) ( 8/0كمتر از  

  -5/0باالي   .ميله در موقعيت صحيح قرار نگرفته است/پايه بلند است و يا 

  
  ٪-3 و-5/0بين   هيچكدام

  ٪-3زير   .پايه خيلي كوتاه است 

  

h) ( 0/1 و8/0بين  

  -1باالي   .ميله در موقعيت صحيح قرار نگرفته است/پايه بلند است و يا 

  -3 و -1بين   كدامهيچ

  ٪-3زير   .پايه خيلي كوتاه است

  

h) ( 2/1 و زير 1باالي  

  

  .را بخوانيد ) h( مقدار

  . را از دستورالعمل استفاده از ابراز استخراج نمائيد عموميروش تنظيم چراغ جلو با ابزار 
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  )a  نقطه. (مقدار پائيني چراغ جلو را روي ستون بخوانيد 

  .ر مطابقت دهيد مقدار خوانده شده را محدوده مجاز ابزا

  

  

  

  

  

  

  

  .تصحيح نمائيد ) cدر نقطه (موقعيت عمودي چراغ جلو را با استفاده از پيچهاي مربوطه   

موقعيت افقي چراغ جلو را با استفاده از پيچهاي مربوطه 

  .تصحيح نمائيد ) bدر نقطه (
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  .تنظيم نماييد ) d(را در زير خط  ) e( نور چراغ جلو 

  .نظيم شدن نور باال ، نور اصلي نيز بطور خودكار تنظيم مي شوددر صورت ت: توجه

  .نهايتا تنظيم چراغ جلو به اتمام رسيده است 
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  )چراغ ترمز سوم (باز و بست چراغ خطر سوم 

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

  

  ابزارها)1

  ابزار  ژوييشماره فني پ  كد اختصاصي  شرح

  

  ابزار باز و بست تزئينات

  

26102005  

  

  

  

1350-ZZ)(  

  

  

  اقدامات اوليه )2

  .درب صندوق را باز نمائيد 

  . سر باتري را جدا نمائيد 

  باز كردن)3

  

  

  

  .را باز نمائيد ) 1(مهره هاي 

  

  

  

  

www.CarGarage.ir



 

  
٦٢ 

  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  

  

  

  

  

  

  

  .درب صندوق را ببنديد 

  .مائيد جدا ن) ZZ‐1350(را توسط ابزار ) 2(چراغ خط سوم  •

  .جدا نمائيد ) a(كانكتور چراغ خطي سوم را ازقسمت  •

  . را جدا نمائيد) 3(شيلنگ شيشه شوي  •

  بستن )4

  .مراحل بستن عكس مراحل باز كردن مي باشد  

  . دكانيوتن متر سفت كنيد 2/0را به ا ندازه ) 1(مهره هاي  

  .سر باتري را نصب نمائيد  

 .عملكرد كليه تجهيزات را بررسي نمائيد  
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  باز و بست چراغ عقب 

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

   اقدامات اوليه-1

  . درب صندوق را باز نماييد

  . سر باتري را جدا نماييد

  . موكت سمت گلگير را باز نماييد

   باز كردن -2

  

  

  

  

  

  

  . را باز نماييد) 1(كاور موكت تزئيناتي 
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  . را باز نماييد) 2(مهره پالستيكي 

  .  را جدا نماييد”a“كانكتور 

  

  

  

  

  

  . را در جهت نشان داده شده كشيده و جدا  نماييد)  3(چراغ دنده عقب 

   بستن -3

  

  

  

  

  

  . را بررسي نماييد و در صورت نياز تعويض نماييد)  5(وضعيت قطعه آب بندي چراغ  عقب : توجه 

  . را نصب  نماييد) 3(چراغ عقب  ) 4( پين راهنماي  با توجه به: توجه 

  . باشد  مراحل بستن عكس مراحل باز كردن مي

  . سر باتري را وصل نماييد

  . عملكرد تجهيزات را بررسي نماييد
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  باز و بست گل پخش كن عقب 

   .به نكات مربوط به ايمني و تميز كاري مراجعه نمائيد: توجه

  باز كردن )1

  .ك دو ستون قرار دهيد خودرو را روي ج

  .چرخهاي عقب را باز نمائيد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .را جدا نمائيد ) 3(و ) 2(وگل پخش كن ) 4(و ) 1(پيچ هاي   

  بستن )4

  .مراحل بستن عكس مراحل باز كردن مي باشد 
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  باز و بست گل پخش كن جلو 

  . به نكات مربوط به ايمني و تميز ي كار مراجعه نمائيد :توجه 

  ز كردن با)1

  .خودرو را روي جك دو ستون قرار دهيد 

  . چرخ جلو را باز نمائيد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .را جدا نمائيد ) 3(و گل پخش ) 1(وپيچهاي ) 2(خارهاي 

  

  بستن )2

  .مراحل بستن عكس مراحل باز كردن مي باشد 
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  باز و بست سپر عقب 

   )26102005كداختصاصي ( ابزارهاي پيشنهادي -1

  

  

  

  

  زار جداسازي تزئينات داخلي خودرو اب] 1[

   اقدامات مقدماتي -2

  .  ستون قرار دهيد2خودرو را روي جك 

  . گير عقب را جدا كنيد شل

   نصب مجدد -3

   سپر عقب 1-3

  

  

  

  ) آنها را جدا  نكنيد(را فقط باز كنيد ) 1(هاي  مهره

  . را جدا كنيد) aمحل (كانكتور 

  

  

www.CarGarage.ir



 

  
٦٨ 

  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  

  

  

  

  

  

  . درا جدا كني) 2(هاي  مهره

  . شل كنيد] 1[را با استفاده از ابزار ) 3(سپر عقب 

  .را جدا كنيد) 3(سپر عقب 

  

  

  

  

  

  . را جدا كنيد) 4(پيچهاي 

  .را جدا كنيد) 5(نگهدارنده سپر عقب 

   نصب مجدد -4

  .عمليات نصب را بر عكس عمليات باز كردن انجام دهيد

  : محكم كنيد 
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 متر  دكانيوتن 0.8را با گشتاور ) 4(پيچهاي  •

  دكانيوتن متر 0.8با گشتاور ) 1(هاي  مهره •

  . صحت عملكرد تجهيزات مربوط را كنترل كنيد
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   سپر عقب باز و بست اجزاي

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

   ابزارهاي موردنياز -1

  

  

  

  

  

   )26102005كداختصاصي ( ي خودرو ابزار جداسازي تزئينات داخل] 1[

   اقدامات مقدماتي -2

  . سپر عقب را جدا كنيد

   جدا سازي-3

  شكن عقب   چراغ مه1-3

  

  

  

  . را باز كنيد) 1(هاي  پيچ

  . عقب را جدا كنيد) 2(شكن  چراغهاي مه
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 نگهدارنــده ضــربه زبانــه هــاي پالســتيكي] 1 [بــا اســتفاده از ابزارهــايرا ) 3 ( ضــربه گيــر مركــزي عقــب-3-2

  . گير مسير عقب را آزاد كنيد و قطعه ضربه گير سپر عقب را جدا كنيد 

   نصب مجدد -4

  .عمليات نصب را برعكس عمليات باز كردن انجام دهيد 

  .  محكم كنيدdaN.m 0.6را با گشتاور  ) 1(پيچ شماره 

  . صحت عملكرد تجهيزات مربوطه را كنترل كنيد
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  ه نمايشگر جلو آمپرباز و بست صفح

   ابزارهاي پيشنهادي -1

  

  

  

  

   )26102005كداختصاصي ( ابزار جداسازي ] 1[

   جدا كردن -2

  . سر باتري را جدا كنيد

  

  

  

  

  

  .  و آن را بيرون آوريدنمايشگر جلو آمپر را آزاد كنيدقاب   خار هاي،] 1[با استفاده از ابزار مخصوص 
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  . را جدا كنيد)  2(پيچهاي 

  . را باز كنيد ) 3(نمايشگر جلو آمپر 

  

  

  

  

  

  

  . را جدا كنيد) bموقعيت ( كانكتور 

  .را جدا كنيد) 3(نمايشگر جلو آمپر 

   نصب مجدد -3

  . در صورت آسيب ديدن اتصاالت حتماً آنها را تعويض نمائيد

  . عمليات نصب را برعكس عمليات باز كردن انجام دهيد 

  . سر باتري را وصل كنيد

ــراي دســتگاه عيــب   :   مهــم نكتــه ــد ايــن صــفحه ب ــو، حتمــاً باي ــشگر  جل ــاب  در صــورت تعــويض صــفحه نماي ي

  . شناسايي گردد

  . به عملكرد قطعات الكتريكي مراجعه نمائيد
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  باز و بست صفحه نمايشگر چند منظوره 

   ابزارها-1

  عمليات مقدماتي -2

  .سرباتري را جدا كنيد

  .قسمت بااليي پانل وسط را با ابزار مخصوص مربوطه جدا كنيد

   جدا كردن-3

  

  

  

  

  

  

  .را جدا كنيد) 2(پيچ هاي 

  .صفحه نمايشگر چند منظوره را از جاي خود خارج كنيد )1(

  ابزار  شماره فني پژويي  كد اختصاصي  شرح

  

  ابزار باز وبست تزئينات

  

26102005  

  

  

  

1350-ZZ)(  
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  .آزاد كنيد ) "a"در موقعيت (كانكتور مربوطه را 

  .فحه نماشگر چند منظوره را جدا كنيدحال ص

   نصب مجدد-4

  .مراحل بستن عكس مراحل باز كردن مي باشد 

  .سرباتري را دوباره وصل كنيد

  .مطمئن شويد نمايشگر چند منظوره، قسمت هاي مختلف اطالعات را نشان مي دهد و به درستي كار مي كند
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  باز و بست راديو پخش

  )ابزار عمومي(يشنهادي  ابزارهاي پ-1

  

  

  

   جدا سازي -2

  . سر باتري را  جدا كنيد

  

  

  

  

  . از محل خود خارج نمائيد] 1[ راديو پخش عموميرا با استفاده از ابزار ) 1(راديو 
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  . كانكتورهاي مربوطه را از محل خود جدا كنيد

  . را جدا كنيد) 1(راديو 

   نصب مجدد -3

  .وقعيت صحيح نصب كنيد راديو پخش را دقيقا در م

  . راديو را نصب كرده و در حفره مربوطه در جاي خود قرار دهيد

  . باتري را مجدداً وصل كنيم

  . صحت عملكرد راديو را كنترل كنيد

  . عملكرد ساير اجزاء مرتبط را كنترل نماييد
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  باز و بست جعبه داشبورد 

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

   ابزار مخصوص -1

  

  

  

  

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

   اقدامات اوليه-2

  . سر باتري را جدا نماييد

   باز كردن -3

   درب جعبه داشبورد -3-1

  

  

  

  

  

  . را باز نماييد) 2(درب جعبه داشبورد 

  .   جدا نماييد”a“رد را از نقطه درب داشبو) 1 (لوالي
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  . را جدا نماييد) 2(خار جعبه داشبورد ] 1[توسط ابزار 

  . را جدا نماييد) 2(درب جعبه داشبورد 

   جعبه داشبورد  -3-2

  

  

  

  

  

  . را جدا نماييد) 3) (بر اساس نوع خودرو ( المپ جعبه داشبورد ] 1[توسط ابزار 

  . را جدا نماييد) 3(كانكتور المپ جعبه داشبورد 

  . را باز نماييد) 6(و خارهاي ) 5(، پيچهاي )4(هاي  ، مهره) 3(المپ 

  . را طوري حركت دهيد  كه به سمت پايين خارج شود) 7(جعبه داشبورد 

  . را جدا نماييد) 7(جعبه داشبورد 
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   بستن -4

  .مراحل بستن عكس مراحل باز كردن مي باشد

  .  دكانيوتن متر س فت نماييد15/0±04/0را با گشتاور ) 5(پيچهاي 

  . سر باتري را وصل كنيد

  . عملكرد تجهيزات را بررسي نماييد
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  باز و بست كنسول وسط

 ابزار -1

  

 مشخصات -2

  

  

  

  

  

 

  كنسول وسط)  1

1a (  كنسول وسط)عقب(  

1b (  كنسول وسط)جلو(  

  .كنسول وسط از دو قسمت تشكيل شده است: توجه

  ابزار  شماره فني پژويي  كد اختصاصي  شرح

  

  ابزار باز وبست تزئينات

  

26102005  

  

  

  

1350-ZZ)(  
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  باز كردن -3

  .سر باتري را جدا نماييد

  .پشتي صندلي جلو تا حد امكان به سمت عقب ببريد

  ) عقب( كنسول وسط -3-1

  .مت جلو نمي باشدبراي باز كردن قسمت عقب كنسول وسط، نياز به باز كردن قس: توجه

  

  

  

  

  

  

و درپـوش   ) 3(، شيشه باالبر هاي عقب      )2(خار كليد قفل كن مركزي       )26102005كداختصاصي  ( [zz-1350]توسط ابزار   

  .  را باز نماييد"a"در قسمت
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  . را جدا نماييد"b"كانكتورهاي  

را جـدا   ) 1a(از نمـوده و كنـسول وسـط قـسمت عقـب       را ب"c"را جدا نماييد و سپس پيچ ) 3(و شيشه باالبر  ) 2(كليد قفل كن    

  .نماييد

  كنسول وسط جلو -3-2

  

  

  

  

  

  

  . خار درپوش را باز نموده و آن را جدا نماييد"d"در قسمت  )26102005كداختصاصي ( [zz-1350]با استفاده از ابزار 

ـ     )26102005كداختصاصي  ( [zz-1350]به توجه به نوع گيربكس توسط ابزار          را  "e"در قـسمت    ) 4(ده  گردگير دسـته دن

  .جدا نماييد

را بيـرون آورده و كـانكتور آن را   ) 6(  كليد شيشه باالبر      "f "از قسمت  )26102005كداختصاصي  ( [zz-1350]توسط ايزار   

  .را جدا نماييد) 6(جدا نموده و كليد شيشه باالبر 
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  .را باز نماييد) 8(و مهره ) 7(پيچ هاي 

  

  

  

  

  

  

  .را باز نماييد) 10(      مهره اي 

  .را جدا نماييد) 9(اهرم ترمز دستي 

  

  

  

  

  

  

  .را طبق جهت نشان داده شده در شكل بيرون بكشيد) 1b(كنسول وسط جلويي 

   جدا نماييد"g"كانكتور فندك را در قسمت 

  .را جدا نماييد) 1b(كنسول وسط جلو 
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  بستن  -4

  . كنسول وسط به درستي نصب شودپريز كمربندهاي جلو را به درستي نصب نماييد تا: توجه

  .مراحل بستن عكس مراحل باز كردن مي باشد

  . دكانيوتن متر سفت نماييد1/1را به اندازه ) 10(مهره 

  .اقداماتي كه پس از بستن سر باتري مي بايست انجام شود را انجام دهيد: توجه

  .سر باتري را وصل نماييد

  .عملكرد همه تجهيزات را بررسي نماييد 
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  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 
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  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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  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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  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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  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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  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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  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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  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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  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  

  

  

  

  

  . را باز نماييد) 3(پيچهاي 

  

  

  

  

  

  . را باز نماييد) 4(پيچهاي 

  

  

  

  

  

  

  . را باز نماييد) 7(پيچ 
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  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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  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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  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  باز و بست كيسه هواي راننده 

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

  . را بكار گيريد)اير بگ ( نكات ايمني مربوط به باز و بست كيسه ايمني هوا : توجه 

  . را بكار گيريد) ايربگ(  كيسه هواي مر كزي  ECUفعال كردننكات مربوط به غير : توجه 

را جـدا نماييـد وقتيكـه كـه مطمـئن هـستيد دسـته سـيم در مـسير درسـتي                      ) ايربـگ ( كيسه هـوا     ECU: توجه  

  . قرار دارد و خار مربوطه صحيح مي باشد

يدن دسـته سـيم هـا       بايـست بـدون فـشار بـه دسـته سـيم  و كـانكتور ، جـدا شـوند از كـش                         كانكتورها مـي  : توجه  

  .خودداري نمائيد

   باز كردن -1

  . سر باتري را جدا نماييد

  

  

  

  

  

  

  

  

  .  فشار دهيد”a“ ميليمتري را در قسمت 6يك پين قطر 
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  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  . فنر نگهدارنده ايربگ راننده را توسط پين مربوطه آزاد نماييد

  . را جدا  نماييد) 1(ايربگ راننده 

  

  

  

  

  

  

  .  ابتدا كانكتور تغذيه را جدا نماييد(Air bag)سه هوا در ز مان جدا كردن كي: توجه 

  .  را جدا نماييد”b“كانكتورهاي 

  . را جدا نماييد) 1(سمت راننده ) ايربگ(كيسه هوا 

  . استفاده نماييد) ايربگ(از روش شرح داده شده در بخش قطعات كيسه هوا : توجه 

دن كيــسه هــاي هــوا و كمربنــدها مراجعــه بــه روش تعــويض قطعــات سيــستم ايربــگ پــس از فعــال شــ : توجــه 

  . نماييد

   بستن -2

  . ، ابتدا كانكتور منفي را وصل نماييد) ايربگ(پس از نصب كيسه هوا : توجه

ــه ــستن : توج ــل از ب ــسه    ECUقب ــاي كي ــودن كانكتوره ــسته ب ــگ، از درســت ب ــه ايرب ــوط ب ــوا و    مرب ــاي ه ه

  . كمربندها مطمئن شويد

  .  را وصل نماييد”b“كانكتورهاي 
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  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  . را نصب نماييد) 1(كيسه هواي راننده 

  . سر باتري را وصل نماييد

  . مرحله فعال كردن سيستم ايربگ را توسط دستگاه عيب ياب انجام دهيد: توجه

  )موتور خاموش. (سوئيچ را در حالت باز قرار دهيد

بـه ايربـگ بـه      چـراغ عيـب مربـوط       . وضعيت چراغ عيـب يـاب سيـستم ايربـگ را در پـشت آمپـر بررسـي نماييـد                   

  .  ثانيه روشن بوده سپس خاموش مي شود8 تا 6مدت 

  . اگر چراغ عيب سيستم ايربگ خاموش نشد، ايراد را توسط دستگاه عيب ياب بخوانيد

  . كاركرد  تجهيزات خودرو را بررسي نماييد
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    شاگرد يباز و بست كيسه هوا

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

  . مراحل  ايمني ايربگ را رعايت نماييد: توجه

  . مراحل مربوط به غيرفعال كردن سيستم ايربگ مركزي را رعايت نماييد: توجه 

ــه  ــوا ECU: توج ــسه ه ــگ( كي ــد ) ايرب ــدا  نمايي ــه(را ج ــانكتور مربوط ــيم در  ) ك ــستيد س ــئن ه ــه مطم وقتيك

  . باشد  بوطه صحيح ميمسير درستي قرار دارد و خار مر

بايـست بـدون فـشار  بـه دسـته سـيم و كـانكتور جـدا شـونده از كـشيدن دسـته سـيم هـا               كانكتورهـا مـي   : توجه  

  .خودداري نمائيد

   ابزارهاي مخصوص-1

  

  

  

   )26102005كداختصاصي (ابزار باز و بست تزئينات ] 1[

   اقدامات اوليه -2

  . در باتري را جدا نماييد

  .  ا باز نماييدجعبه داشبورد ر •

 . راديو را باز نماييد •
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   باز كردن  -3

  

  

  

  

  

  . را باز نماييد) BSI) 1درپوش مربوط به  ،] 1[با استفاده از ابزار 

  

  

  

  

  

  

  . مطلع باشيد) ايربگ شاگرد(از مسير عبور سيم مربوط به كيسه هواي شاگرد : توجه

  .  ور تغذيه آن را قطع نماييددر  زمان جدا نمودن يك ايربگ، در ابتدا كانكت: توجه

  .  را را جدا نماييد”a“كانكتور مربوط به ايربگ شاگرد 

  . را باز نماييد) 4(هاي  و مهره) 3(پيچهاي 

  .  و آن را خارج نماييدوده جدا نم”c” , “b“را از نقاط ) 2(، ايربگ شاگرد ]1[توسط ابزار 

  . دام ايربگها استفاده كنيددر صورت عدم استفاده مجدد ايربگ، از روش انه: توجه
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  . پس از منفجر شدن ايربگها و كمربندهاي ايمني، از روش جايگزيني آنها، استفاده نماييد:  توجه

ــه ــستن  : توج ــل از ب ــدها را     ECUقب ــا و كمربن ــه ايربگه ــوط ب ــنيها مرب ــاي چاش ــودن كانكتوره ــل ب ــگ قف  ايرب

  . بررسي نماييد

   .مراحل بستن عكس مراحل باز كردن مي باشد

  .  دكانتيوتن متر سفت نماييد8/0را به اندازه ) 4(هاي  مهره

  . جعبه داشبورد و راديوپخش را نصب نماييد

  . سر باتري را وصل نماييد

  . از روش سوئيچ براي سيستم ايربيگ مركزي استفاده نماييد: توجه 

  ) موتور روشن نشود. (سوئيچ را در حالت باز قرار دهيد

  .  را در صفحه نمايشگر جلو آمپر بررسي گرددچراغ عيب سيستم ايربگ

  . شود  ثانيه روشن شد، سپس خاموش مي8 تا 6چراغ ايربگ  : توجه

  .  را توسط دستگاه  عيب ياب بخوانيدECUاگر چراغ ايربگ خاموش نشد،  ايرادات مربوط به 

  . كاركرد ساير تجهيزات را نيز بررسي نماييد
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   )كولر مطبوع ويهته سيستم (A/C مدار مشخصات

   داده ها– 1

 كولر كمپرسور )1-1

DW8/DW10TU3/TU5   موتور

   SANDEN  SD6V12DELPHI   كمپرسور

6CVC125

A/C 6V كپرسور پولي

135cc   كپرسور روغن حجم

SP10   روغن نوع

  

  مشخصات )1-2

   :رنگ سبز چسب بر روي بر شده داده نمايش اطالعات

  كپرسور نوع •

  مبرد نوع •

  قطعه السري شماره •

  مدل شماره •

  

   .است شده مشخص آن روي كمپرسور  هاي خروجي و ورودي
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  روغنكاري )1-3

 SP10 روغن نوع •

 . نمائيد خودداري روغن كردن باز از پس مدت طوالني نگهداري از است باال رطوبت جذب روغن اين خاصيت كه آنجايي از : هشدار

فقط در صورتيكه در بررسي ها با نشتي مواجه . كردن تهويه مطبوع مدار نيست اجباري براي بررسي سطح روغن كمپرسور هنگام پر   

  .شديد سطح روغن كمپرسور رابررسي نمائيد

 گاز فشار سوئيچ  )1-4

   خطي فشار سنسور

  فيلتر  شيرهاي )1-5

   محافظ پوش در با كليك نوع شير

  .داراي قطرهاي مختلف مي باشند تباهاش و خطا گونه هر از جلوگيري براي شيرها پايين فشار و باال فشار در : نكته

  نتگرالي ا  كندانسور با نسور  كندا )1-6

  

  

  

  

  

 

    

 شكن فشار اطمينان  شير )1-7

  اروپايي  استاندارد نوع

  كن خنك مسير )1-8

   آلومينيومي مدار و پذير انعطاف الستيكي هاي لوله

  كن  خنك )1-9
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   كن خنك شارژ R134a   :كولر گاز

  سرنشين اتاق هواي فيلتر )1-10

   . باشد مي راست سمت موتور محفظه داخل سرنشين اتاق ايهو فيلتر

 A/c مطبوع تهويه   سيستم- 2

  

  

 

  

  

  

  

  

  ) شكن فشار شير ( انبساط شير -3

 پايين فشار سوپاپ -4

  باال فشار سوپاپ  -5

  گير رطوبت -6

 ) اي مرحله سه سوئيچ ( گاز فشار سوئيچ -7

 ضربه گير لوله كولر  -8

  

  

  

www.CarGarage.ir



 

  
١٠٩

  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

   اتوماتيك لكنتر با مطبوع تهويه سيستم بست و باز

  نمائيد رعايت را كار محيط پاكيزگي و ايمني با مرتبط نكات  :هشدار

  )26102005كداختصاصي ( ابزارمخصوص )1

  

  

  

  

  اوليه اقدامات) 2

   .كنيد خارج خود جاي از را صوتي سيستم كنيد جدا را باتري سر

 جدا سازي) 3

 تزئينات )26102005كداختصاصي ( )(1350ZZ مخصوص ابزار از استفاده با و "a " خارهاي كردن آزاد با  / فوق شكل مطابق

  . كنيد خارج خود جاي از را )1(كولر اتوماتيك پنل اطراف
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   . كنيد باز را 2 پيچهاي

  .كنيد باز را كولر اتوماتيك پنل پيچهاي b  و c نقاط شكل مطابق •

 . كنيد جدا را كولر اتوماتيك پنل •

   . نمائيد آزاد) 3 (خود محل از را مربوطه كانكتور

   . كنيد جدا را اتوماتيك  كولر كنترل

  مجدد نصب) 4

   . دهيد انجام عكس بر دقيقا را فوق عمليات

  . كنيد وصل مجددا را باتري سر

 كليه صحيح عملكرد از. است سالم كليدهايش شويد مطمئن كنيد نصب جايش در را خودرو كولر اتوماتيك پنل كه آن از قبل  :نكته

  . نمائيد حاصل اطمينان تجهيزات
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  باز و بست سنسور دماي هواي اتاق سرنشين

  اقدامات اوليه-1

  .داشبورد را از جاي خود خارج كنيد

  عمليات جدا سازي -2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .سنسور دما ي هواي اتاق را آزاد كنيد) 1( گيره هاي نگه دارنده 

  .يدسنسور دماي هوا را جدا كن) 1(كانكتور

  .را از جاي خود خارج كنيد)1(سنسور دماي هواي اتاق 

  نصب مجدد -3

  .براي نصب مجدد عمليات جدا سازي را دقيقا برعكس انجام دهيد 

  .از صحت عملكرد تجهيزات الكتريكي خودرو اطمينان حاصل نماييد
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  )موتورهاي تغيير جهت و تهويه هوا از بيرون(باز و بست موتورهاي پوسته بخاري 

  .به نكات مربوط به ايمني و تميزي كار مراجعه نماييد: وجه ت

  اقدامات اوليه )1

  . قطعات و پليتهايي كه در مسير باز كردن مي باشد را باز نمائيد

  .سر باتري را جدا نمائيد 

  باز كردن ) 2

  

  

  

  

  

 موتورتغيير دهنده جهت هوا )2-1

  .جدا نمائيد )a ( كانكتور موتور مربوطه را از نقطه

  .و موتور تغيير دهنده جهت هوا را باز نمائيد ) 1(پيچهاي 

  ) گرم و سرد (موتور تركيب كننده هوا ) 2-2

  . جدا نمائيد  ) b(كانكتورمربوطه را از نقطه 

  . را باز نمائيد)3(و موتور تركيب كننده هوا را ) 4(پيچهاي 

  بستن) 3

  موتور تركيب كننده هوا )3-1

  . رانصب نمائيد) 4(وپيچهاي ) 3(موتور تركيب كننده هوا 

  .نصب نمائيد) b(كانكتور را در قسمت 
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  موتور تغيير دهنده جهت هوا ) 3-2

  .را ببنديد)1(و پيچهاي )2(موتور تغيير دهنده جهت هوا 

  . قطعات و پليتهاي مسير را نصب نمائيد. نصب نمائيد )a(كانكتور را در قسمت 

  .  مي بايست انجام داد را اجرا نمائيداقداماتي كه پس از بستن باتري: توجه 

  . سر باتري را نصب نمائيد 

  .عملكرد تمامي تجهيزات را بررسي نمائيد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

www.CarGarage.ir



 

  
١١٤

  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  باز و بست سنسور اواپراتور 

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

  باز كردن - 1

  

  

  

  

  .را جدا كنيد ) a(كانكتور 

  .در جهت فلش نشان داده شده باز نمائيد ) 1(وا پراتور خار سنسور ا

  . را باز نمائيد )1(سنسور اواپراتور 

  

 بستن - 1

  .را ببنديد ) 1(سنسور اواپراتور  

  . نصب نمائيد ) a(كانكتور را در قسمت 

  . را نصب نمائيد)1(خار سنسور اواپراتور 

  .عملكرد تمامي تجهيزات را بررسي نمائيد
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   دمنده يا مينفولد هواي ورودي به اتاق سرنشين باز و بست

   .رعايت نكات ايمني و نظافت محيط كار الزامي است :تذكر

 اقدامات اوليه  -1

  .سرباتري را جدا كنيد 

 عمليات جداسازي -2

  

  

  

  

  

  

  

  

  .قطعه تزئيناتي دريچه هواي سمت راننده را از محل خود جدا كنيد   
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  .  باز كنيد را از جاي خود) aَ)كانكتور 

 . را خارج كنيد ) 2(مهره هاي  •

  .پدال گاز را در آوريد  •

  . مهره اتصال چهار شاخ فرمان را در آوريد 

  .ستون فرمان را باز كنيد  •

 . فرمان را جدا كنيد •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .را از محل خود مطابق شكل بازكنيد ) c(كانكتور 

  . شكل را بچرخانيد) b(در محل ) 5(دمنده هواي 

  . را از قسمت زيري خارج كنيد ) 5( هواي دمنده

  نصب مجدد -3

  . را در محل خود ببنديد) 5(دمنده هواي 

  . مطابق شكل وصل كنيد) c(كانكتور را در محل 

  .سر باتري را وصل كنيد 

  . از صحت عملكرد مجموعه دمنده اطمينان حاصل نمائيد
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  . حال به ترتيب قطعات زير را در جاي خود ببنديد

 مانستون فر •

 پدال گاز •

 )1(قطعه تزئيناتي دريچه هواي سمت راننده  •
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  باز و بست كندانسور 

   .كليه موارد ايمني و تميز كاري را رعايت نمائيد:  تذكر

  

  . از باز كردن اتصاالت و بستهاي كولرها تا زمان اتصال به خودرو و تحت فشار بودن آنها خوداري نمائيد:هشدار 

  

 رهاي عمومي ابزا - 1

  

  

  

  

  

  

 ) ابزار عمومي( )1701‐ZZ (-A/Cدر پوش كور كن اتصاالت مدار  )1(

  

  

  

  

  

  

  

 )تجهيز عمومي(دستگاه شارژ و دشارژ مدار  )2(

)3(  
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 باز كردن  -2

  . شل گيرهاي جلو را باز نماييد

 

  

  

  

 

  

  

  )1. (سپر جلو را باز كنيد  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .را باز كنيد ) 4(و) 3(و ) 2(پيچ هاي  

  .را از محل نصب جدا كنيد) 5( باالئي سپر شاسي تقويتي

  .مدار كولر را تخليه نمائيد ) 2(با استفاده از دستگاه شارژو دشارژ 
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  .لوله هاي مبرد را باز كنيد ) 6(مهره هاي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ئيد نما جلوگيري دارم به آلودگي هرگونه و غبار و گرد ورود از)1( مدار اتصاالت كن كور پوش در از استفاده با : هشدار

  .را باز كنيد ) 7( اتصاالت الستيكي –) 9( پيچها –) TUدر موتور هاي ( رزوناتور 

  . با استفاده از يك مقوا از سطح رادياتور خنك كننده موتور در برابر ضربه محافظت نمائيد:هشدار 

  .  خارج كنيدرادياتور را به سمت عقب كج كرده و كندانسور را به سمت باال آورده و آنرا
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  بستن  -3

  . كندانسور را در موقعيت خود ، جا بزنيد

  

  

  

  

  

  

  :هشدارهاي ضروري 

كندانسور قبل از كشيده گشتاور نهايي ) B(بايد با سطح تماس ) A(هنگام جا زدن لوله هاي تهويه مطبوع سطح تماس  -1

 . تماس داشته باشد

 .  كنترل نمائيدباال و پايين لوله هاي خنك كن كندانسور تهويه مطبوع -2

 .اتصاالت و اورينگ ها را قبل از اتصال با روغن كمپرسور كولر به روغن آغشته كنيد -3

 . گشتاورهاي بستن اتصاالت لوله هاي خنك كن را اعمال و كنترل نمائيد -4

 .رادياتور را در موقعيت نصب قرار دهيد  •

 . اتصاالت الستيكي را جا بزنيد •

 . پيچ ها را جا بزنيد •

 . را جا بزنيد) TUموتور (رزوناتور  •

 . لوله هاي خنك كن را جفت كرده و جا بزنيد •

 .  دكانيوتن متر سفت كنيد0,20,7را جا زده و با گشتاور) 6(مهره هاي  •

 .  نمائيدA/C دقيقه ، اقدام به وكيوم مدار 15حداقل  •

 . اتصاالت را براي عدم نشتي كنترل نمائيد •
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 . جا بزنيدقطعات زير را به ترتيب  •

   شل گيرهاي جلو -  سپر جلو-)2و3و4(  پيچهاي -)5(شاسي تقويتي بااليي سپر 

 را  A/C را وكيوم و تخليه نموده و سپس مدار را شارژ نمائيدو عملكرد A/C دقيقه مدار سيستم 35سپس حداقل به مدت 

  .كنترل كنيد 
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  ط داشبورد باز و بست قاب دريچه بخاري و نمايشگر وس

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

  ابزار ها  - 1

  ابزار  شماره فني پژويي  كد اختصاصي  شرح 

  

ابزار باز و بست 

 تزئينات

  

  

26102005  

 

  

  

1350-ZZ  

  

 باز كردن  - 2

  :اقدامات زير را انجام دهيد

 .سوئيچ را ببنديد  •

 . صبر كنيد  دقيقه 3قبل از جدا كردن سر باتري  •

 . سر باتري را جدا نمائيد •
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  . خارهاي قاب تزئيني وسط داشبورد را آزاد نمائيد) a( از قسمت  )26102005كداختصاصي ( ZZ-1350توسط ابزار   

 

  . را جدا نمائيد) 1(قاب تزئيني 

  .را باز نمائيد) C(پيچهاي 

  .  آزاد نمائيدمجموعه قاب وسط دريچه بخاري و نمايشگر را) b(از قسمت 
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  . كانكتور مربوط را جدا نمائيد) b(از قسمت 

  . را جدا نمائيد) 2(مجموعه قاب دريچه بخاري و نمايشگر 

 بستن  - 3

   . مراحل بستن عكس مراحل باز كردن مي باشد

  .مواردي كه بعد از نصب سر باتري مي بايست اقدام شود را انجام دهيد :توجه 

  .سر باتري را نصب نمائيد 

  .را مجددا تنظيم نمائيد.....)  صفحه نمايش و –راديو :مثل (تجهيزات 

  . عملكرد تمامي تجهيزات را بررسي نمائيد
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  ربيلك فرمان باز وبست غ

  . اطمينان حاصل نمائيد كه نكات مربوط  به ايمني و تميزي محيط رعايت شود:توجه 

  

  .عيت صاف قرار دهيد  قبل از هر كاري چرخها را در موق:توجه 

چهـار  – com2000–غربيلك فرمان   (براي انجام هر كاري كه سبب باز شدن قطعات بين فرمان و چرخها است               : توجه  

  .  بي حركت  مانده باشد com2000سوئيچ روتاري . مطمئن باشيد . . . ) و - پنيون فرمان -شاخ فرمان

  

  كشيدن دسته سيم مجاز. ( روي دسته سيستم و كانكتور ها جدا شود  كانكتورهاي مي بايست بدون هيچ گونه فشار :توجه
  . )  نمي باشد 

 اقدامات اوليه  )1

  .كار انجام شده براي خودرو فرمان چپ يا راست يكسان مي باشد : توجه

 . سر باتري را جدا نمائيد  •

 . كيسه هواي راننده را جدا نمائيد  •

 باز كردن  )2

  )24705001اصي كداختص(ابزار تنظيم غربيلك فرمان 
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  .كانكتور را جدا نمائيد ) a(در قسمت 

  . را به اندازه چند دندانه باز نمائيد) 3(پيچ  •

  . از هزار خاري آن جدا نمائيد) به سمت بيرون(توسط ضربه با دست ) 1(غربيلك فرمان  •

  . يش از اندازه نكشيد آنها را ب) 1( در زمان عبور كانكتورهاي برق و كيسه هوا از غربيلك فرمان :توجه

  . را جدا نمائيد) 1(و غربيلك فرمان ) 2(پيچ  •

 بستن  )3

  . غربيلك فرمان را به صورت صاف نصب نمائيد :توجه

 .را نصب نمائيد ) 1(غربيلك فرمان  •

  .درزمان عبور كانكتورهاي برق و كيسه هوا از داخل غربيلك فرمان آنها را بيش از حد نكشيد :توجه 

 

 .  دكانيوتن متر سفت نمائيد5/03/3 اندازه را به) 2(پيچ  •

 .كيسه هوا راننده را نصب نمائيد  •

  .  اقداماتي كه پس از بستن سرباتري مي بايست عمل شود را انجام دهيد:توجه

  

 .سر باتري را نصب نمائيد  •

 . عملكرد همه تجهيزات را بررسي نماييد •
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  باز و بست مغزي سوئيچ 

  .مينان حاصل نمائيد كه نكات مربوط به ايمني و تميزي كار رعايت شود  اط:توجه 

  

  .)چرخها به سمت جلو باشد (  قبل از انجام هر كاري فرمان را صاف نمائيد :توجه 

  :ابزارها )1

  ابزارها   شماره فني پژويي  كد اختصاصي   شرح 

  

  ابزار باز و بست تزئينات

  

   

  

26102005  

  

1350‐ZZ)(  

  

  دنباز كر)2

   . اقدامات انجام شده براي فرمان راست و فرمان چپ يكسان مي باشد :توجه

 . سر باتري را جدا كنيد  •

  

  

  

  

  

  

  . اهرم قفل كن فرمان را آزاد و فرمان را كامال به سمت پايين بياوريد 

  . را باز نمائيد ) 4(و قاب ) 2(پيچهاي 
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  . باز نمائيد) سپوندر آنتن تران(را از دور مغزي سوئيچ ) 5(محافظ 

  

  

  

  

  

  

  . را آزاد نمائيد) b(و )a( خارهاي  )26102005كداختصاصي ( )ZZ-1350(توسط ابزار 

  . را تميز نمائيد ) 6(كانكتور مغزي سوئيچ 

  

  

  

  

  

  

a 

6  

b
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  .را باز نمائيد ) 7(پيچهاي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  . قرار دهيد (ACC+)سوئيچ را در موقعيت 

  .ا فشار دهيد ر) c و(dتوسط پيچ گوشتي خارهاي

  . را جدا نمائيد ) 8(مغزي سوئيچ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  . كانكتور را جدا نمائيد ) e(از قسمت

  .را آزاد نمائيد ) 9(دسته سيم 
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  .را در جهت فلش نشان داده شده جدا نمائيد ) 8(مغزي سوئيچ   

  بستن )3

 .را نصب نمائيد  )9(مغزي سوئيچ  •

 . سوئيچ را خارج نمائيد  •

  نمائيد كه قفل فرمان صحيح كار كند بررسي •

 . را بررسي نمائيد)  c, d(قفل  بودن خارهاي  •

 . مراحل بستن عكس مراحل باز كردن مي باشد  •

  .  مواردي كه بعد از بستن سر باتري مي بايست اقدام شود را انجام دهيد :توجه

  .سر باتري را وصل نمائيد 

  .عملكرد تمامي تجهيزات را بررسي نمائيد 
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  محل قرار گيري دسته سيم موتور 

 محل قرار گيري )1

  

  

  

)1( ECU موتور  

 كويل  )2(

 باتري )3(

 )(BSMجعبه فيوز موتور  )4(

 دسته سيم موتور  )5(

 استارت  )6(

 كمپرسور  )7(

  آلترناتور )8(
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 قسمت جلو  )2

  

  

  

  

  

  

  )9(نگهدارنده دسته سيم 

  

  

  

  

  

  

  

  )10(خار پالستيكي خرطومي دست سيم 
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  )11(سمت راست مهره بدنه روي سر شاسي 

  

  

  

  

  

  

  )12(مهره روي آلتر ناتور 

  

  

  

  

  

  

  )13(پايه نگهدارنده 

  )14(مهره بدنه روي گيربكس 

  )15(خارهاي حلقوي 
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  )BSM)(16(مهره جعبه فيوز موتور 

  

  

  

  

  

  

  )18(مهره بدنه روي سر شاسي سمت چپ   

  )19(نگهدارنده دسته سيم 

 قسمت عقب  )3

  

  

  

  

  

  

  )20(يم نگهدارنده  دسته س  
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  )21(پيچ ها   

  )22(خارهاي حلقوي 

 قسمت پايين )4

  

 

  

  

  

  

  

  )23(پيچها   

  

  

  

  

  

  

  

  )24(نگهدارنده دسته سيم 
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  باز و بست دسته سيم داشبورد 

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

  ابزار ) 1

  اقدامات اوليه )2

 .سر باتري را جدا نمائيد  •

 . داشبورد را جدا نمائيد  •

  باز كردن )3

  . مسير دسته سيم را دنبال نمائيد :توجه 

  

كتور در زمان بستن كان.  در زمان جدا نمودن دسته سيم مطمئن باشيد كانكتور ها به درستي آزاد شده باشند :توجه 

  . مطمئن باشيد كه دسته سيم در سر جايش قرار گرفته و خارها كانكتور به درستي قرار دارند 

  

  .  كانكتورها بايستي بدون هيچ گونه فشار روي دسته سيم و كا نكتور به درستي قرار دارد:توجه 

ن كشش روي دسته سيم مجاز به باز بدو. ( كانكتورها بايستي بدون هيچ گونه فشار روي دسته سيم وكانكتور جدا شود:توجه

  . )و بست مي باشيد

  ابزار  شماره فني پژويي  كد اختصاصي  شرح

  

  وبست تزئيناتابزار باز 

  

26102005  

  

  

1350-ZZ)(  
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  .كانكتورهاي دسته سيم را جدا نمائيد 

و بستهاي نگهدارنده را جدا  )1(خارهاي نگهدارنده دسته سيم  )26102005كداختصاصي () ZZ‐1350(توسط ابزار  •

 . نمائيد

 .را جدا نمائيد ) 1(دسته سيم  •

  بستن )4

   .نگهدارنده  و خارهاي آسيب ديده را تعويض نمائيدهميشه بستهاي :توجه

  

  . دسته سيم را در مسيري كه قبال باز نموديد نصب نمائيد: توجه

  . دسته سيم رانصب نمائيد •

  .خارهاو بستها دسته سيم را نصب نمائيد  •

  .كانكتورهاي دسته سيم را نصب نمائيد  •

 .مراحل بستن عكس مراحل باز كردن مي باشد  •

  . اماتي كه پس از بستن باتري ميبايست انجام داد را اجرا نمائيد اقد:توجه 

 . سر باتري را نصب نمائيد •

 .عملكرد تمامي تجهيزات را بررسي نمائيد •
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  باز وبست دسته سيم عقب 

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

  ابزارها )1

  

   باز كردن) 2

  . سر باتري را جدا  نمائيد

  . مسير دسته سيم را دنبال نمائيد: توجه

  

در زمان بستن كانكتور مطمئن باشيد كه دسته سيم در سر جايش .  قبل از جدا نمودن كانكتورها قفل آنها را باز نمائيد :توجه

  . خار كانكتور به درستي قرار دارد قرارگرفته  و

  

بدون كشش روي دسته سيم مجاز به باز و بست .( كانكتورها بايستي بدون هيچ گونه فشار روي دسته سيم و كانكتور جدا شود :توجه 

  . )مي باشيد

    . درب صندوق عقب را باز نمائيد

  ابزار  شماره فني پژويي   كد اختصاصي   شرح

  

  

  ابزار باز كردن تزئينات

  

  

26102005  

  

  

1350-ZZ)(  
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 .نمائيد شكل مربوط را باز Tو خارهاي )1(نگهدارنده هاي دسته سيم  •

 . را جدا نمائيد) 1(دسته سيم  •

  

  بستن )3

  . هميشه بستهاي نگهدارنده و خارهاي آسيب ديده را تعويض نمائيد: توجه 

  

  . در مسيري كه قبال باز نموديد نصب نمائيد ) 1( دسته سيم :توجه 

  .را نصب نمائيد ) 1(دسته سيم  •

  .يدرانصب نمائ) 1( شكل دسته سيم Tنگهدارنده هاي خارهاي   •

 .كانكتورهاي دسته سيم را وصل نمائيد •

  .مراحل بستن عكس مراحل باز كردن مي باشد 

  .  اقداماتي كه پس از بستن باتري مي بايست انجام داد را اجرا نمائيد:توجه

  . سر باتري را نصب نمائيد

  . عملكرد تمامي تجهيزات را بررسي نمائيد
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  باز و بست دسته سيم اتاق

  .و پاكيزگي را رعايت فرماييدنكات ايمني : هشدار

  ابزار مخصوص -1

  جدا كردن -2

  .سر باتري را جدا نماييد

  :اخطار ها

  .بطور كامل مسير دسته سيم را شناسايي كنيد

 باز كرده و سپس آنها را جدا نماييد و مسير دسـته سـيم را كنتـرل و آنهـا را از بـست                         قبل از جدا كردن كانكتور ها آنها را از قفل         

  .پالستيكي جدا كنيد

كانكتور ها و اتصاالت را بدون اعمال فشار به دسته سيم ها و كانكتور ها جدا كنيد و از كشيدن دسـته سـيم هـا و نديـده گـرفتن               

  .اتصاالت خودداري فرماييد

  

  

  

  

  

  ابزار  شماره فني پژويي   كد اختصاصي   شرح

  

  

  ابزار باز كردن تزئينات

  

  

26102005  

  

  

1350-ZZ)(  
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  :به ترتيب زير جدا كنيداتصاالت را 

 )1(دسته سيم درب هاي جلو •

 )1(دسته سيم درب هاي عقب  •

 )BSI) 1دسته سيم  •

  :به ترتيب قطعات زير را باز كرده و آن ها را جدا كنيد

 كنسول وسط •

 صندلي هاي جلو •

 صندلي هاي عقب •

 تزئينات داخلي •

 موكت سقفي •

 )راست ( موكت كف پوش داخل اتاق سمت شاگرد  •

را جـدا   ) 1( اتصاالت بست هاي دسته سـيم        [zz-1350]را جدا كنيد و با استفاده از ابزار مخصوص          ) 1(دسته سيم   كانكتور هاي   

  .نماييد

  .اتصاالت و بست هاي پالستيكي دسته سيم هاي را جدا نموده و آنها را باز كنيد

  جا زدن  -3

  .اتصاالت و بست هاي پالستيكي آسيب ديده را تعويض نماييد

www.CarGarage.ir



 

  
١٤٣

  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  .ور دسته سيم بايد دقيقا شبيه قبل از جدا نمودن آن نصب گرددمسير عب: اخطار

  .دسته سيم را نصب نماييد

  .دسته سيم را در محل هاي مربوطه توسط بست هاي پالستيكي به بدنه متصل نماييد

  .كانكتور ها را نصب نماييد

  .مراحل بستن ، عكس مراحل باز كردن مي باشد 

  .ست تا تست عملكرد قطعات انجام شود و از عملكرد صحيح قطعات اطمينان حاصل نماييدبعد از نصب سر باتري الزم ا: اخطار

  .باتري را وصل نماييد
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  تعويض قطعات سيستم كيسه هوا پس از فعال شدن

  :در صورت هرگونه ضربه و پيرو عمل نبودن، قطعات زير را تعويض نماييد

 گاز) مولد(كانكتور هاي ژنراتور  •

 )  مربوط به كيسه هوا  ECU(رل واحد كنت •

 اجزاي موجود در ليست زير •

  قطعات مورد نياز -1

 .چنانچه در اثر اصابت ضربه فعال شده باشند -1-1

  
قطعاتي كه تعويض آن ها 

  اختياري است
  قطعه فعال شده در سيستم كيسه هوا  قطعاتي كه ضروري است تعويض شوند

 سوئيچ گردان - فرمان- كيسه هواECU  ستون فرمان
   كنترل روي ستون فرمان-مانفر

  كيسه هواي سمت راننده

لقي ها و فواصل اتصاالت را 
درصورت آسيب . بررسي نماييد

ديدگي قطعات اطراف، آنها را 
  .تعويض نماييد

ECUكيسه هواي سمت مسافر   داشبورد- كيسه هوا  

پايه كمربند ايمني مجهز به 
پيش كشنده كمربند تسمه 

  ) بند( كمربند ايمني
 كمربند -يمات برگشتيتنظ

  ايمني

پايه كمربند ايمني به پيش كشنده 
چنانچه كمربند ايمني يا قرقره  (-كمربند

تنظيمات برگشتي ) آن سائيده شده باشد 
 قرقره

مكانيزم قفل كمربند ايمني مجهز به 
 پيش كشنده كمربند

 -اگر كمربند آسيب ديده باشد
 اگرقاب آسيب -كمربند ايمني
يزم قفل  مكان-ديده باشد

كمربند ايمني نيازي به تعويض 
  پايه ياقرقره كمربند ايمني باشد

 -قرقره پيش كشنده كمربند ايمني
  تنظيمات برگشتي قرقره

  قرقره پيش كشنده كمربند ايمني

چنانچه كمربند ايمني آسيب 
نديده باشد، نيازي به تعويض 
  .پريز كمربند ايمني نمي باشد

ي برگشت+ مجموعه قطعات ستون درب
و در صورتيكه كمربند ) قرقره(كمربند 

مكانيزم برگشت : ايمني آسيب ديده باشد
كمربند ايمني و پريز كمربند ايمني را 

  .تعويض نماييد

مكانيزم برگشتي كمربند روي ستون 
  درب
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  . چنانچه سيستم كيسه هوا بدون وارد شدن ضربه فعال شده باشد-2-1

قطعاتي كه تعويض آن ها 
  اختياري است

  قطعه فعال شده در سيستم كيسه هوا  قطعاتي كه ضروري است تعويض شوند

  ECUسوئيچ گردان فرمان- - كيسه هوا - 
  كنترل روي ستون فرمان

  كيسه هواي سمت راننده

لقي ها و فواصل اتصاالت را 
درصورت آسيب . بررسي نماييد

ديدگي قطعات اطراف، آنها را 
  .تعويض نماييد

ECUيسه هوا زير  اگر ك- كيسه هوا
 اگر كيسه هوا -داشبورد: داشبورد باشد

همه لقي ها و : داشته باشد) قاب(درپوش 
اگر هيچ مورد غير . اتصاالت رابازديد نماييد

عادي اي مشاهده نشد جلو داشبورد را 
 .عوض نكنيد

  كيسه هواي سمت مسافر

اگر كمربند آسيب نديده باشد 
نيازي به تعويض قطعه نمي 

م برگشتي و پايه مكانيز. باشد
  .كمربند را كنترل كنيد

 -پايه نگهدارنده پيش كشنده كمربندايمني
اگر كمربند ايمني آسيب ديده باشد، پريز 

كمربند ايمني و مجموعه قرقره ) قفل(
  . برگشتي را تعويض نماييد

  قرقره  پيش كشنده كمربند ايمني

اگر كمربند ايمني آسيب نديده 
كمربند باشد نياز به تعويض پايه 

  .ايمني نيست

مجموعه پايه نگهدارنده قرقره كمربند 
پريز : اگر كمربند آسيب ديده باشد( ايمني 

 مكانيزم قرقره -كمربند ايمني) قفل (
  .)برگشتي را تعويض نماييد

مكانيزم برگشتي كمربند روي ستون 
  درب

  

  روش هاي چشمي جهت بازرسي خرابي متعلقات -2

  ربند ايمني صندلي  قرقره هاي پيش كشنده كم-1-2

  :عمل نمودن يك قرقره اينرسي به طرق زير نشان داده مي شود

 .چراغ خطر كيسه هوا در جلو داشبورد چشمك مي زند •

 .يك كد ايراد در دستگاه عيب ياب نشان داده مي شود •

 .صداي مشخصه توپي ها پيرو باز شدن قرقره اينرسي جلب توجه مي كند •

  هواي مسافر سوئيچ خنثي سازي كيسه -2-2
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  .وضعيت سوئيچ براي كيسه هواي مسافر فعال يا غير فعال بودن آن را نشان مي دهد

  :با استفاده از كليد خودرو مي توان اين سوئيچ را به حالت خاموش درآورد

 .موقعيت باز به اين معني است كه در صورت بروز ضربه به جلوي خودرو كيسه هواي سمت مسافر عمل مي نمايد •

 .اين وضعيت با يك چراغ هشدار دهنده در جلوي داشبورد به راننده اعالم مي شود •

  راهنماي تعويض قطعات  -3

  :قطعات در حالت هاي زير تعويض مي شوند

 قطعات عمل كرده •

 .قطعات كه تاريخ اعتبار آنها گذشته است •

  .ندبنابراين، طبق گارانتي بايستي تمامي تجهيزات و قطعات عمل نكرده باش: هشدار

  شرايط حمل و نقل قطعات انفجاري -4

 قابليت تعمير دسته سيم ها -5

  . همراه باشد) ) - (1228مجموعه ( تعمير دسته سيم بايد با استفاده از غالف هاي شرينگ حرارتي و روكش هاي بيروني : اخطار

  .ض نماييدسيم اتصال كيسه هوا را در صورت بروز خسارت به كانكتور در زمان فعال شدن كيسه هوا، تعوي

  بازرسي پس از عمليات  -6

پس از انجام هرگونه اقدام بر روي سيستم كيسه هواي مركزي، سيستم را با استفاده از دستگاه عيب ياب، عيب يـابي نمـوده و         : ضروري

  .عيوب احتمالي را بررسي و رفع نماييد
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  انهدام قطعات سيستم ايربگ

  . به سيستم ايربگ را اجرا نماييد مربوطECUمراحل غير فعال نمودن : توجه

كيسه هواي راننده شاگرد، كمربندهاي ( همه قطعات سيستم ايربگ بايستي غير فعال شوند قبل از  اينكه قطعات مذكور باز شوند :توجه

  )پيش كشنده، كيسه هاي هواي جانبي و پرده اي، كيسه هواي زانو 

 ابزار مخصوص -1

  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  
"A" پايه24 كانكتور   

  . قرار دهيد[ F-1227] باز نماييد تا آن را داخل رابط"a" پايه را از قسمت 24قفل كانكتور 

  

  

  شرح  كد اختصاصي  شماره فني پژويي  ابزار

دسته سيم براي منفجر كردن  24801012 [1227]  عيب ياب

  ايربگ ها

    ايربگ  ECUرابط  24801012 [F-1227]  عيب ياب

  ) پايه 24-32كانكتور (
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"B" پايه 32 كانكتور   

  .  قرار دهيد [ F-1227 ] باز نماييد تا آن را داخل رابط " b" پايه را از  قسمت 32قفل كانكتور 

  مقررات ايمني  -2

  .مراحل غير فعال كردن سيستم ايربگ را انجام دهيد: توجه

  . ، بررسي نماييد كه آن غير فعال باشد [1227 ]قبل از وصل كردن ابزار : توجه

 دقيقه صبر كنيد سپس جهت ارسـال بـه انبـار بـسته     10ر قصد داريد كه قطعات آسيب ديده ايربگ را منهدم كنيد قبل از هر كاري       اگ

  .بندي نماييد

  )در بيرون از خودرو ( منهدم كردن قطعات سيستم ايربگ  -3

  .قطعات سيستم ايربگ را براي منهدم كردن آنها باز نماييد

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  . انهدام در داخل چند حلقه الستيك كهنه انجام مي شودعمل:       توجه 

  .محل قطعات ايربگ بايد طوري باشد كه در زمان باز شدن ايربگ، نيرو به سمت باال بوده و كيسه به سمت باال باز شود

  :اقدامات زير مي بايست انجام شود
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o  وصل نماييد[1227 ]قطعات سيستم ايربگ را با ابزار مخصوص . 

o يك فاصله ايمني را در نظر بگيريد[1227 ] از ابزار با استفاده . 

o  را به باتري وصل نماييد[1227 ]ابزار . 

o سوئيچ مربوطه را باز نماييد. 

o  را جدا نماييد[1227 ]ابزار . 

  )انهدام خودرويي ( منهدم كردن ايربگ ها بر روي خودرو  -4

  .ت انفجار را براي قطعات سيستم ايربگ مهيا كنيد حال[F - 1227]  و رابط  [1227 ]با استفاده از ابزار : توجه 

  . )قطعات يدكي نو نبايد نزديك قطعات سيستم ايربگ باشد. ( اجزاي سيستم ايربگ مي بايست ثابت شده باشند

منفجر كردن قطعات سيستم ايربگ كه در جاي خودش بسته نشده باشد يا به درسـتي بـسته نـشده باشـد سـبب آسـيب                          : توجه  

  .مي شودقطعات ديگر 

  .مطمئن باشيد كه هيچكس در نزديكي خودرويي كه سيستم ايربگ آن منفجر مي شود نباشد: توجه 

  .بررسي نماييد كه همه قطعات سيستم ايربگ قبل از باز كردن آنها منفجر شده باشند: توجه 

 وصـل نماييـد و سـپس آن را منفجـر     [1227 ]اگر قطعه اي از قطعات سيستم ايربگ منفجر نشد، آن را مستقيما به ابزار : توجه 
  .نماييد

  .بسته به نوع خودرو كنسول وسط را باز نماييد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .  ايربگ وصل نماييدECU را به [1227 ] و ابزار [F – 1227]رابط  

  :اقدامات زير بايستي انجام شود

o  فاصله ايمني را رعايت نماييد[1227 ]با استفاده از ابزار . 
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o  را به باتري وصل نماييد [1227 ]ابزار 

o يكي از پنجره ها باز باشد. ( درها را ببنديد(. 

o سوئيچ مربوطه را باز نماييد. 

o  را از باتري جدا كنيد[1227 ]ابزار . 

o  و رابط [1227 ]ابزار [1227- F ]را جدا نماييد . 
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  :تعميرات دسته سيم ها

  . خودرو مي باشدهدف از اين مستند نحوه كار كردن با دسته هاي

  :اين مستند داراي دو بخش اصلي مي باشد

 .بخش اول شامل توضيحات روش هاي تعميرات مي باشد •

 .بخش دوم شامل چگونگي و شرح كاربرد روش هايي كه در هنگام كار با آن ها روبرو خواهيد شد •

 : عموميابزار هاي  -1

 ابزار ترمينال ساز •

 ابزار تعميرات روكش سيم •

 سيم جوش لحيم •

 واعد عموميق -2

 .تعميرات بايستي توسط افراد آموزش ديده انجام شود •

 .در تمامي تعميرات الكتريكي بايستي عملكرد قطعات كنترل شود •

در هنگام اتصال دو كانكتور كه توسط قلع سيم جوش لحيم شده بايد از لحـاظ شكـستگي و شـل شـدگي اتـصال                          •

 .كنترل شود

 . نوري بايستي تعويض شونددر صورت خرابي سيم هاي افشان و كابل هاي •

 .دسته سيم هاي تابيده شده ، بايستي تعمير شوند •

 .بعد از تشخيص ايراد، بايستي ايراد برطرف شود •

  راهنماي تعميرات -3

   روش هاي كنترل يك رشته سيم-3-1

ه را  هدف از روش چك كردن دسته سيم اين است كه آيا مي توان آن بخش را تعمير يا بطور كل دسته سيم آسيب ديد                       

  .تعويض نمود
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  :شرايط يك رشته سيم غير قابل استفاده به شرح زير است

 .طول يك سيم كوتاه باشد و روكش سيم بدون ايجاد كشش كوتاه باشد •

 .سيم تابيده شده، كشيده شده و يا روكش آن پاره شده و لخت نشده است •

 .سيم سوخته باشد •

 . ميلي متر باشد30ول سيم قابل استفاده كمتر از در مواردي كه كانكتور پوسيدگي يا شكستگي دارد و ط •

  : ضروري
  .قبل از دستكاري در سيستم ايربگ خودرو به مستندات مربوطه مراجعه نماييد

  
  :ضروري

  .كليه تعميرات الكتريكي روي دسته سيم ها بايد زماني انجام شود كه سرباتري جدا باشد
  
  
  

  :قابل استفاده استدر ساير موارد غير از موارد اشاره شده، سيم 

  : روش انتخاب يك سيم-3-2

 .قطر سيم براي تعميرات بايد بزرگ تر از قطر سيم فعلي باشد و هيچگاه از سطح مقطع كوچكتر استفاده نكنيد •

 .دقت كنيد كه رنگ سيم اتصال بدنه با رنگ قبلي يكي باشد •

  : روش لخت كردن روكش يك سيم-3-3

  : يكي از روش هاي زير اقدام به برش روكش سيم كنيدبعد از برش طول سيم با استفاده از

   )RAYCHEM(                     ميلي متر روكش 

                     ميلي متر

  .مي توان لحيم كاري كرد) مقاومت الكتريكي باال رفته است (  در مواردي كه ايراد موج دار بودن -3-4

  :با استفاده از ابزار زير

 )ابزار عمومي(لحيم كاري آهن  •

 . )كاتالوگ ابزار استاندارد راببينيد(  ميلي متر 7/0 •
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  :روش اجرا 

 . بيشتر نشود7از درجه )  درجه سانتي گراد 370 - درجه سانتيگراد310.(  قرار دهيد7-6هويه را درجه  •

 .يك تكه قلع را روي نوك هويه قرار دهيد •

 .ايست قابل ديدن باشدرشته سيم مي ب. نوك هويه را زير رشته سيم قرار دهيد •

 .) ميلي متر باشد3ميزان قلع كاري تقريبا . ( از سيم قلع براي وصل كردن انتهاي رشته هاي دو سيم استفاده كنيد •

   كردن يك كنتاكتun clip روش -3-5

 درجـه سـانتي گـراد       20در دماهاي خيلي پايين، بايد ابتدا خودرو را به مكاني سرپوشيده منتقل كرد و صبر كنيد تا دمايش به حـدود                      

  .برسد سپس تعميرات روي خودرو را شروع كنيد

  .مراقب باشيد حين عمليات به روكش سيم، پايه كنتاكت ها يا خود كنتاكت ها آسيب وارد نشود: هشدار

  

  )اتصال (  روش انتخاب يك كنتاكت -3-6

)  صـفحه   طـال   (دكي با همان مشخصات قطعه اصـلي  زمانيكه يك كنتاكت را در كانكتور تعويض مي كنيد، ضروري است كه از قطعه ي 

  .استفاده نماييد) صفحه قلع ( يا 

  :مربوطه اش) محفظه ( روش قرار دادن پك كنتاكت در پايه  -3-7

  .كنتاكت را در جاي خود قرار دهيد •

 .بطور چشمي شرايط قرار گرفتن كنتاكت در جاي خودش را بررسي كنيد •

 )جابزنيد. (كنتاكت را در پايه مربوطه فشار دهيد •

 .با وارد كردن فشار مجدد مطمئن شويد كنتاكت در پايه اش قفل شده است •

 .سيم را به آرامي بكشيد •

 .اگر كنتاكت به خوبي در پايه مربوط جا نرود، بايد كانكتور را به كل تعويض كنيد •
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   چين دار كردن غالف سيم عموميروش استفاده از ابزار -3-8

لكتريكي يا به عبارتي چين انداختن روي غالف سيم  فقط از ابزار مربوط كه در كيت ابـزار وجـود دارد                      براي برقراري مجدد يك اتصال ا     

  .استفاده كنيد

چنانچه نياز به تعييرات باشد نياز به استفاده از غالف هاي متعدد خواهيد داشت و مراقب باشيد كه حجـم هـر كـدام  از آنهـا كمتـرين                

  .مقدار ممكن باشد

 mm2  35/0-1 رشته سيم به قطر :غالف قرمز رنگ •

 mm2   1-3رشته سي به قطر : غالف آبي رنگ •

 mm2   3-5رشته سيم به قطر : غالف زرد رنگ •

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .از غالف استفاده كنيد

غالف مناسب را با ابزار چين انداز درگير كنيد و سيم لخت را داخل آن فشار دهيد تا سيم با استفاده از غالف مستحكم شـود                           •

 .ف چين دار ايجادشودو غال

 .سپس رشته سيم را با استفاده از اتوي تعميرات سيم گرم كنيد تا قطعي سيم مجددا وصل شود و اتصال نمايان گردد •
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 دقيقـه   3 دقيقه نيز براي گرم كردن و لحيم كاري سيم مـورد نيـاز اسـت و                  1 ثانيه مي باشد،     90زمان پيش گرم شدن اين ابزار حدود        

  .خنك شدن ابزاربراي 

  .در اين حالت استفاده از رشته سيم اضافي براي تعييرات مورد نياز نمي باشد

  
  

  
  

 
 

 

  چين دار كردن غالف سيم عموميروش استفاده از ابزار  -3-9

  .فقط از ابزار هاي معرفي شده در كيت ابزار محصول استفاده كنيد

 كنيد كه طول سيم را بدرستي بين غالف ها تقسيم كنيد تا سيم را در                چنانچه از چندين غالف روي يك سيم استفاده مي كنيد، دقت          

  .ضخامت و حجم حداقل داشته باشيد

 mm2  35/0-1رشته سيم به قطر : غالف قرمز رنگ •

 mm2   1-3رشته سي به قطر : غالف آبي رنگ •

 mm2   3-5رشته سيم به قطر : غالف زرد رنگ •

  .جوش بخيه اي بزنيد، سيم را طوري از يك طرف به طرف ديگر غالف وارد كنيدبين دوغالف . غالف را روي ابزار قرار دهيد

  .رشته سيم بايد به آهستگي در پوشش حرارتي غالف بچرخد تا حرارت بطور يكسان به اطرافش برسد

  .غالف را آنقدر حرارت دهيد تا جوش قلع در اطراف هسته ايجاد شود و ذرات اضافي چسبيده در اطرافش ظاهر شود

 دقيقـه   3 دقيقـه عمليـات حرارتـي طـول كـشيده و ظـرف               1 ثانيه براي گرم شدن اوليه ابزار زمان الزم است، حدود            90secر حدود   د

  .دستگاه خنك خواهد شد
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   روش ترميم روكش سيم-3-10

  .براي ترميم روكش سيم ، حداقل حفاظ مورد استفاده بايد برابر با پوشش فعلي سيم باشد

  . خواهد بودmm 10غييرات مهندسي اي نيز اعمال شود حداقل فاصله بين دسته سيم و فضاي اطراف چنانچه ت

  .در مواردي كه روكش پالستيكي است، به همان روش فوق اقدام نموده و سپس روكش را تعويض كنيد

   روش انتخاب روكش محافظ-3-11

  .م باشدروكش انتخاب شده بايد حداقل برابر با روكش محافظتي فعلي سي

  . باشدmm 10در صورت اعمال هرگونه تغييرات مهندسي روي دسته سيم، حداقل فاصله دسته سيم با محيط اطراف بايد 

   روش تعييرات نقاط اتصال بدنه -3-12

  .مهره يا پيچ آن را بازديد، بررسي و تميز نماييد/ نگهدارنده اش/ تحت هر شرايطي وضعيت ترمينال اتصال بدنه

  : بدنه كامال شكسته باشدلحيم اتصال

 .اتصال بدنه دچار دچار ايراد شده آن را مجددا با استفاده از لحيم برنج، لحيم كاري نماييد) پيچ(اگر پايه  •

 .اتصال بدنه را با قطعه جديد تعويض نماييد) ميخ ( چنانچه به روش فوق قطعي برطرف نشد پايه  •

  :هنگام تعميرات به روش زير اقدام نماييد

 .سول اطفاء حريق در نزديكي محل تعميرات بگذاريديك كپ •

 .سيم نزديك به محل شكستگي پين لخت كنيد •

 .پايه پايين نشيمن اتصال بدنه را بساييد) سنگ (با استفاده از فرز  •

 .از ضدزنگ مناسب در آن محل استفاده كنيد •
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 .قطعات جدا شده را در محل خودشان ببنديد •

 .شده استسيم اتصال بدنه روي گيربكس قطع 

  . محكم كنيد17d.N.m ± 3 ساده قطع شده باشد مجددا آن را وصل كرده و با گشتاورM8×125اگر اتصال پيچي 

 تشخيص ايراد  -4

   رشته سيم قطع شده باشد-1-4

  :در اين حالت به شرح ذيل اقدام نماييد

 )3,1(روش تست رشته سيم  •

 )3,3(روش لخت كردن رشته سيم  •

 )3,2(ب روش انتخاب رشته سيم مناس •

 )3,8( چين انداز غالف سيم عموميروش استفاده از ابزار  •

 )3,10(روش ترميم روكش سيم  •

 ) 3,11(روش انتخاب روكش محافظ  •

اگر يك رشته سيم بال استفاده وجود دارد آن را در نزديكترين نقطه به كانكتور در جـايي در دسـترس قطـع كنيـد و بـه روش                             : هشدار

  .عمل كنيد) 4,1(بخش 

سيم را طوري ببريدكه تعدادسيم هـا       .( انيد از همان دسته سيم مجددا استفاده كنيد فقط تعداد سيم ها را به خاطر داشته باشيد                مي تو 

  .)در خروجي هم يك عددكم شود

  . رشته سيم يا بيشتر قطع شده باشند دسته سيم را عوض كنيد4براي خودرو هاي تحت گارانتي چنانچه : هشدار

  سوخته يك رشته سيم -2-4

  :بدين منظور به شرح ذيل عمل كنيد

 )3,3(روش لخت كردن سيم  •

 )3,2(روش انتخاب كردن سيم  •

 )3,8( چين انداز غالف سيم عموميروش استفاده از ابزار  •

 )3,10(روش ترميم روكش سيم  •

www.CarGarage.ir



 

  
١٥٨

  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

 )3,11(روش انتخاب محافظ روكش  •

كنيد، در صورتيكه يكي از فيوز ها سوخته باشد،كليه عملكرد هـا را             پس از بررسي يك ايراد، عامل بوجود آورنده ايراد را برطرف            : هشدار

 .در خودرو كنترل نماييد

  .در دوره گارانتي دسته سيم را بطور كامل تعويض كنيد: هشدار

  . رشته سيم سوخته باشد مي بايست دسته سيم بطور كامل تعويض گردد4اگر خودرو گارانتي اش تمام شده است و بيش از : هشدار

  

   اتصال اشتباهي-3-4

  :در اين حالت به روش ذيل عمل كنيد

 )3,3(روش لخت كردن سيم  •

 )3,2(روش انتخاب سيم  •

 )3,9(روش بخيه زدن سيم با روكش جوش  •

 )3,11(روش انتخاب روكش محافظ  •

  .سيم هايي كه به اشتباه به يكديگر متصل شده اند را قطع كنيد: هشدار

  كنتاكت زنگ زده/ كنتاكت قطع شده يا كشيده شده/ كتور  قطعي سيم در خارج از قالب كان-4-4

  )مجموعه رشته سيم ها + كنتاكت ( كانكتور جداگانه براي استفاده در چنين حالتي توسط تامين يدك قطعه فراهم شده است 

  :بدين منظور به روش ذيل اقدام نماييد

 )3,5(يك كنتاكت ............. روش  •

 )3,3(روش لخت كردن روكش سيم  •

 )3,2(روش انتخاب يك رشته سيم  •

 )3,6)(اتصال(روش انتخاب يك كنتاكت  •

 )3,8( موج دار كردن غالف سيم عموميروش استفاده از ابزار  •

 )3,7(روش قرار دادن يك كنتاكت در پايه مربوطه  •
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 )3,11(روش انتخاب يك روكش محافظ  •

  . تعميري موجود مي باشدكانكتور هايي كه از قبل سيم داخلشان قرار گرفته در ليست قطعات

  :به روش ذيل اقدام نماييد

 )3,3(روش لخت كردن يك رشته سيم  •

 )3,8(روش استفاده از ابز ار چين دار كرد غالف سيم  •

 ) 3,10(روش ترميم روكش سيم  •

 )3,11(روش انتخاب روكش مناسب  •

  .اگر يك كنتاكت زنگ زده باشد، كنتاكت را عوض كنيد: هشدار 

  .ك كانكتور در ليست قطعات قابل تعويض موجود نمي باشدهيچيك از اجزاي ي

  .دسته سيم را عوض كنيد

  : اگر يك رشته سيم از خارج از قالب كانكتور قطع شده باشد-4-5

  :در چنين حالتي به شرح ذيل عمل كنيد

 )3,1(روش تست يك رشته سيم  •

 )3,3(روش لخت كردن يك رشته سيم  •

 )3,2(روش انتخاب يك رشته سيم مناسب  •

 )3,8(روش استفاده از ابز ار چين دار كرد غالف سيم  •

 ) 3,10(روش ترميم روكش سيم  •

 )3,11(روش انتخاب روكش محافظ مناسب  •

  . رشته سيم قطع شده باشد، دسته سيم مي بايست عوض شود4اگر بيش از : هشدار

  

 : رشته سيم له شده باشد -4-6

  :در چنين حالتي به شرح ذيل عمل كنيد
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 )3,1(سي يك رشته سيم روش بازر •

 )3,3(روش لخت كردن يك رشته سيم  •

 )3,2(روش انتخاب يك رشته سيم مناسب  •

 ) 3,10(روش ترميم روكش سيم  •

 )3,11(روش انتخاب روكش مناسب  •

ر شده در   و از موارد ذك   ) نزديك به كانكتور  ( اگر يك رشته سيم بدون استفاده داريد آن را درجايي كه قابل ديد باشد قطع كنيد               : هشدار

  .همان دسته سيم قابل استفاده است.  استفاده كنيد4-1بخش

  .حدودي را در نظر داشته باشيد و با خروجي مقايسه كنيد) تعداد سيم ها ( شماره 

  . رشته سيم خم شده وگير  كرده است دسته سيم بايد تعويض گردد4اگر بيش از : هشدار

   رشته سيم لخت شده-4-7

  )3,11. (روكش مناسب اقدام نماييد) محافظ( ش انتخاب در اين حالت مطابق رو

از روش لحيم كاري بـاقلع  ) مقاومت الكتريكي خيلي باال باشد ( بطور نادرست موج دار شده باشد ) اتصال (  چنانچه يك كنتاكت   -4-8

  )3,4. (استفاده كنيد

  . اتصال بدنه اشكال داشته باشد-4-9

 .استفاده كنيد) 3,12(از روش تغييرات اتصال بدنه 
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  باز و بست گلگير جلو 

  

  كارهاي مقدماتي )1

  . )به بخش مربوطه مراجعه نمائيد(چراغ جلو را باز كنيد 

  باز كردن  ) 2

  

  

  

  

  

  

  .را باز كنيد ) 1(پيچ 

  .باز نگه داريد)  با استفاده از اهرم در موتور ( قبل از شروع كار در موتور را 

  

  

  

  

  

  

  .در آورده و آنرا جدا كنيد ) b(شيار را از ) 2(گلگير 

  .را جدا كنيد ) a(قبل از جدا كردن كامل آن كانكتور چراغ راهنمايي كوچك 

  .سپس گلگير را جدا نمائيد 

  . ت نمائيداطمينان حاصل نمائيد كليه موارد ايمني و تميز كاري را رعاي: تذكر 
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  بستن )3

  .مراحل بستن ، عكس عمليات باز كردن مي باشد 

  . دكانيوتن متر محكم نمائيد 0/070/7را با گشتاور ) 1(پيچ هاي

  تنظيمات)4

  

  

  

  

  

  

  

  .را ببنديد ) 3(و) 1(سپس پيچهاي . گلگير را جا زده و درزهاي بين قطعات را كنترل نمائيد

  .پس از بستن قطعات، عملكرد قطعات الكتريكي را كنترل نمائيد 
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  باز و بست لوالي درب اتاق بار 

  ابزارها )1

  ابزار  شماره فني پژويي    شرح

  

آچار جدا كردن درب    

  اتاق بار

  

  ابزار عمومي

 
1317)(  

  

  

  اقدامات اوليه )2

  :جدا كنيد 

  .تزيئنات جانبي درب صندوق را جدا كنيد  •

  تزئينات چراغ عقب را جدا كنيد  •

  . قاب داخلي درب صندوق را از جاي خود خارج نمائيد

  باز كردن )4

  

  

  

  

  

  

 .  در آوريد 1317را با كمك ابزار تخصصي )2(مهره هاي  •

 .صندوق را از جاي خود در آوريد لوالي درب  •
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  .  حتما لوالي در ب عقب را آببندي نمائيد:اخطار 

  .مراحل بستن عكس مراحل بازكردن مي باشد 

  .  محكم كنيد.1/8da.nmرا با گشتاور) 2(مهره هاي شماره 

  . و لوالي درب صندوق را تنظيم نمائيد) 1(لقي مجاز و فاصله بين استوپ در 

  . داخل درب صندوق را با آب و صا بون بشوئيد در صورت نياز قاب

  .سرباتري را مجددا وصل كنيد

  .از عملكرد صحيح تجهيزات الكتريكي خودرو اطمينان حاصل نمائيد
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  بازديد فشار فرمان هيدروليك 

   ابزارهاي موردنياز -1

  

  

  

  

  

   ): 24703001كداختصاصي ] ( 1[كيت اندازه گيري فشار هيدروليك  فرمان 

  [AZ-0710.]گيري فشار  گيج اندازه •

  [B1-0710.]شيلنگهاي بازديد از فشارسنج تا شيرذ  •

  [B2-0710.]شيلنگ بازديد بين پمپ فشار قوي دو شير  •

  [B3-0710.]شيلنگ بازديد بين لوله فشار قوي و شير  •

  [C-0710.]شير سه راهي  •
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  ] E2Z[رابط لوله فشار قوي 

  ]G[رابط شير 

  

  

  

  

  

  .  كنيدرا روي سوراخهاي شير محكم] P1,P2] .0710-Hهاي آببندي  مهره

  . بايست صورت گيرد  احتياطهائي كه مي-2

  . در حين انجام عمليات، مراقب باشيد اجزاء و ذرات گرد و غبار و آلودگي وارد  مدار نشوند

  . باشد تميز بودن اجزاء مدار هيدروليك ميعملكرد صحيح مدار هيدروليك فرمان نيازمند دقت خاص جهت : نكته مهم 

  : كنترل نمائيد

 سطح روغن پمپ هيدروليك فرمان  •

 ها و اتصاالت  وضعيت لوله •

  گيري فشار   نحوه نصب  تجهيزات اندازه-3

  

  

  

  

  . ابزارهاي فوق را مطابق شكل، بصورت يك مجموعه در آوريد

 

 

www.CarGarage.ir



 

  
١٦٧

  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  

  

  

  

  

  .  آزاد نمائيد را) 1(گيره 

  . ام صدمه نبيندمراقب باشيد  دين

  . را از روي پمپ هيدروليك آزاد كنيد) 2(هاي فشار قوي  مجموعه لوله

  . را كنار بزنيد) 3(هاي  لوله

  

  

  

  

  

  

  . را به باالي درب موتور متصل كنيد] AZ-0710.[گيري   قالب ابزار اندازه
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  .مان نصب نماييد را روي پمپ هيدروليك فر] G[و رابط ) 3(را روي لوله ] E2Z[رابط 

  .را بر روي هم سوار كنيد ] ZW.710.[قطعات مجموعه ابزار تست فشار 

  .را باز نماييد] C[كليه اتصاالت را سفت نموده و شير 

  . ثانيه صبر كنيد سپس موتور را خاموش نماييد 5موتور را روشن نموده و 

  .د هيچ نشتي وجود نداشته باشد بررسي نمايي. چند بار فرمان را كامال به چپ و راست بچرخانيد 

 بررسي فشار مدار سيستم هيدروليك فرمان  - 4

  rpm 1500 تــا 1200 ثانيــه ببنديــد در دور موتــور حــدود 5را ] C[موتــور را روشــن نماييــد  ، شــير مجموعــه ابــزار تــست فــشار 

  . بار باشد100 ± 5فشار روغن مي بايست  

  .را بررسي نماييد ) پنيون فرمان(د نشتي مقسم فرمانموتور را خاموش كنيد ،اگر فشار روغن درست بو

  )پنيون فرمان(بررسي نشتي مقسم فرمان  - 5

  .محافظ حرارتي زير جعبه فرمان را باز نماييد و محافظ حرارتي را از مكانيزم فرمان دور كنيد 
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  . را از روي بازوي هيدروليك شل كنيد) 4(اتصال مجموعه 

  .ا از مقسم فرمان جدا كرد و به كنار بگذاريدهاي منبع روغن ر لوله

  . را روي مقسم فرمان محكم ببنديد] P1,P2[دو عدد مهره 

  . فرمان را به آهستگي بچرخانيد تا بازوئي از روغن خالي شود

  . روغن پمپ هيدروليك را سر زير نمايند

  .   را باز كنيد[C]شير 

  . موتور را روشن كنيد

  . د كار كندبگذاريد موتور با دور تن

  .  نشان دهدbar 5± 100فشارسنج بايد 

  . چنانچه فشار از حد استاندارد كمتر بود شير توزيع كننده را  تعويض نمائيد

  .  دكارنيوتن متر سفت كنيد0.8 ± 0.1را روي شير توزيع كننده ببنديد و با گشتاور ) 5(دو لوله منبع 

  .  دكارنيوتن متر محكم نمائيد0.8 ± 0.1را روي بازوئي هيدروليك فرمان بسته و با گشتاور ) 4(مجدداً مجموعه 

  

 .جدا كنيد ) 3(را روي لوله ] E2Z[كانكتور  •

 . را از روي پمپ هيدروليك فرمان جدا كنيد ] G[كانكتور  •

 . را ببنديد) 3(لوله  •
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  .  سفت كنيد2,5±0.3را پمپ هيدروليك فرمان را با گشتاور ) 2(عه فشار قوي مجمو: محكم كنيد

  . را ببنديد) 1(گيره 

  . مدار هيدروليك فرمان را هواگيري نمائيد

  

  

  

  

  

  

  :  سرريز نمائيدMaximumروغن پمپ هيدرولي را تا سطح 

• (H) موتور گرم( سطح ماكزيمم ( 

• (C) موتور سرد( سطح ماكزيمم ( 

• ADDنيمم  سطح مي 

  .سطح روغن پمپ  هيدروليك فرمان را در زماني كه خودرو متوقف است چك كنيد: هشدار
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  بررسي و تنظيم مقادير زواياي هندسي سيستم تعليق 

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

  

  ابزار)1

  بزارا  شماره فني پژويي  كد اختصاصي  شرح

  

گونيا اندازگيري ارتفاع 

  خودرو

  

معادل 

24901002  

  

U701-0)(  

  

  بررسي و تنظيم هاي مورد نياز )2

  .باد الستيك را تنظيم نمائيد 

  .مقادير زواياي هندسي سيستم تعليق در ارتفاع استاندارد بررسي شود 

   مشخصات نقاط اندازگيري نقاط ارتفاع مرجع خودرو)3

  

  

  

  

  

H1) (  اندازگيري زير شاسي جلو و زمين بين نقطه مرجعاندازه   

H2) (بين نقطه مرجع اندازگيري زير شاسي عقب و زمين  اندازه  
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  تنظيم ارتفاع مرجع )3-1

  .خودرو را در ارتفاع مرجع تنظيم كنيد 

  

  

  

  

  

  

  

  )Z1 ( نقطعه مرجع زير شاسي جلو  

  

  

  

  

  

  

Z2) ( نقطه مرجع زير شاسي عقب  

  

  تعليق جلو )3-2

  H1رجع اندازه ارتفاع م

185/65R14 سايز الستيك  

161mm( +12mm/-10mm ) H1)(   
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  تعليق عقب)3-3

 H2مرجع اندازه ارتفاع 

  185/65R14  سايز الستيك  

389mm( +14mm/-11mm ) H2)(  

  . فشرده نموده و پايين بياوريد H2تعليق عقب را به اندازه 

  .  باشد mm10دو طرف بايستي اختالف ارتفاع شاسي عقب از زمين براي 

   جلو و عقب زواياي هندسي تعليق)4

  

  

  

  

  

  A كمتر ازB :   زاويه سر جمعي مثبت)Toe-in(    

A بيشتر از B :  زاويه سر جمعي منفي)Toe-out(  

  تعليق جلو )4-1

  مقادير تست 

0007 َ  0030َ  )غير قابل تنظيم (زاويه كمبر 

2054 َ 0030َ    )ابل تنظيم غير ق(زاويه كستر 

9012 َ 0030َ   )زاويه غير قابل تنظيم (زاويه كلي 

 0013-009ََ َ    )قابل تنظيم (زاويه سر جمعي بين محور چرخها 

 0006-004ََ َ   )قابل تنظيم (زاويه سرجمعي يك چرخ 
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  . مي باشد20َ چرخها حداقل ر بينبعدم تقارن كم

  . مي باشد20َعدم تقارن كستر بين چرخها حداقل 

20عدم تقارن زاويه كل بين چرخها حداقل    . مي باشدَ

  .زواياي چرخ جلو را طوري تنظيم نماييد كه مقادير كلي بطور مساوي بين چرخهاي چپ و راست تقسيم شود

  زواياي چرخ عقب)4-

  مقادير تست 

   00600َ    )ر قابل تنظيم غي(زاويه كمبر 

  10- 0,30َ0  )غير قابل تنظيم (زاويه سر جمعي بين محور چرخها 

0017  )غير قابل تنظيم (زاويه سرجمعي يك چرخ  َ 0009 َ  

0008  )غير قابل تنظيم(زاويه سرجمعي يك چرخ  َََ 0004َ 

  

20مبر پايين تر غير متقارن در زاويه ك َ  
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  نصب پالك شهرباني

  .نكات مربوط به ايمني و پاكيزگي محيط كار را رعايت فرماييد: هشدار

 پالك شهرباني جلو -1

  

  

  

  

  

  

  .پالك شهرباني بايد قبل از نصب سوراخكاري گردد: توجه

  :پالك شهرباني جلو بايد با توجه به فاصله هاي زير نصب شود

 A =5ميلي متر   

B = Cاز هر دو طرف به يك فاصله باشد .  

 ميلـي متـر سـپر را    4پس از قرار گيري پالك در موقعيت هاي مذكور روي سپر نشانه گذاري نموده و با استفاده از متـه بـه قطـر            

  .سوراخ كنيد

  .  حاصل نماييدقبل از نصب پالك شهرباني مدارك خودرو و پالك شهرباني را كنترل نموده و از صحت آن اطمينان
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 پالك شهرباني عقب -2

  

  

  

  

  

  .پالك شهرباني بايد قبل از نصب سوراخكاري گردد: توجه

  :پالك شهرباني عقب بايد با توجه به فاصله هاي زير نصب شود

D = 20ميلي متر   

E = Fاز هر دو طرف به يك فاصله باشد .  

 ميلـي متـر سـپر را    4 گذاري نموده و با استفاده از متـه بـه قطـر    پس از قرار گيري پالك در موقعيت هاي مذكور روي سپر نشانه        

  .سوراخكاري كنيد

  .قبل از نصب پالك شهرباني مدارك خودرو و پالك شهرباني را كنترل نموده و از صحت آن اطمينان حاصل نماييد
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   خودرو)آرم هاي(نصب نشان هاي

  . ييدنكات ايمني و پاكيزگي محيط كار را رعايت نما: تذكر
  
   ابزار-1

  

  باز كردن-2

  )نشان شير (  عالمت مخصوص پژو -2-1

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  .جدا كنيد از محل خود  )26102005كداختصاصي ( [zz-1350]را با استفاده از ابزار مخصوص ) 1(نشان شير پژو 

  

  ابزار  شماره فني پژويي   كد اختصاصي   شرح

  

  

  ابزار باز كردن تزئينات

  

  

26102005  

  

  

1350-ZZ)(  
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2-2-  

  
  
  
  

  

  

  

  .از روي خودرو جدا كنيد )26102005كداختصاصي ( [zz-1350]را با استفاده از ابزار مخصوص ) 2(نشان پژو 

   نشانه مدل خودرو -3-2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جـدا    از روي خودرو    )26102005كداختصاصي  ( [zz-1350]را با استفاده از ابزار مخصوص       ) 3(آرم مربوط به مدل خودرو      

  .كنيد

  نصب مجدد -1

براي نـصب مجـدد از نـشان نـو          ) 3(و  ) 2(،  ) 1(به خاطر داشته باشيد پس از هر بار جدا كردن نشان هاي مختلف خودرو               : هشدار

  .استفاده نماييد

  .قبل از نصب مجدد نشان محل مذكور را از روغن و چربي پاك كنيد

 

www.CarGarage.ir



 

  
١٧٩

  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  

  

  

  )نشان شير (  عالمت مخصوص پژو -1-3

  
  
  

  
  
  

  

  

  . محافظ را جدا كنيدصفحه

 .را مطابق شكل در محل مربوطه بچسبانيد) 1(نشان شير پژو 

• A1=A2 

• B = 25 mm 

  )جدا نمي شود . ( بطور محكم در محل خود نصب شده است) 1(مطمئن شويد كه نشان شير پژو : نكته

2-3-  
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  . صفحه محافظ را جدا كنيد

  .طابق شكل، بچسبانيدرا در محل مربوط م) Peugeot  ،)2نشان 

• C = 25 mm 

• D = 60 mm 

  .به درستي در محل مربوط چسبيده است) Peugeot  ،)2مطمئن شويد نشان : توجه

   خودرو" مدل "نشان  -3-3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  .صفحه محافظ را جدا كنيد

  .را در محل مربوطه مطابق شكل بچسبانيد) 3(نشان مدل خودرو 

• E = 54 mm 

• F = 67 mm 

  .به درستي در محل مربوط چسبيده است) 3( خودرو " مدل "شويد نشان مطمئن : : توجه
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