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١٢٦

  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  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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  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  .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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