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 CLIENT "حالت مشتري به "  PARK MODE"از حالت پارك  SHUNTموقعيت جانمايي 

MODE"  
 
  

   بـر روي جعبـه فيـوز داخـل اتـاق       508و  2008، 301در خودروهاي پـژو(BSI)     قطعـه اي بـه نـام
SHUNT)وجود دارد كه مي تواند در وضعيت پـارك   )شنت(PARK)    يـا مشـتري(CLIENT) 
غيـر فعـال نمـودن     باوضعيتي است كه مصرف باتري را   PARK MODEحالت پارك يا .قرار گيرد

اين وضعيت زماني استفاده .مي نمايدكم  ،هنگامي كه خودرو در حالت پارك است ،بعضي از تجهيزات 
مي شود كه خودرو به مدت زياد روشن نشود و معموال براي خودروهاي وارداتي كه گاهي ممكن است 

تا زمانيكه تحويل مشتري مي گردد خاموش باشـد ،اتفـاق   و كارخانه توليد شده زمانيكه درچند ماه از 
به روشـي كـه در     SHUNT قطعه  بايدشود كه خودرو به مشتري تحويل داده مي  هنگامي.مي افتد

  .قرار داده شود )CLIENT(مشتري  حالتصفحات بعد ارائه مي گردد به 
  

  ــه ــه در صــورتيكه :نكت ــاق    SHUNTقطع ــوز داخــل ات ــه في در محــل نشــان داده شــده روي جعب
(BSI) يا محل و  ودو طرف درهاي جل هاي،جاسيگاري ،محفظه  داشبورددر جعبه است ممكن نباشد

  .قرار داده شده باشد ،آنرا بررسي نماييد ذخيره فيوزها در خود جعبه فيوز 
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  301و  2008خودروهاي پژو 

  

  
  

"a"  جانماييSHUNT پاركحالت (خودرو حمل و نقل حالت  در(  
"b"  جانماييSHUNT  وضعيت تحويل به مشتريدر  
"A"صحيح جازدن  روشSHUNT   
"B" نادرست جازدن  روشSHUNT   
  

  :احتياط
اتصال  ممكن استوجود داشته و  نادرستجازدن  احتمال،  SHUNTنصب به دليل مشكل بودن 
  .ودقطع شآن در حين رانندگي 
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  :نحوه انجام كار
   .خودرو در موقعيت مناسب جهت انجام عمليات قرار گيرد .1
  .باشد ”N“يا “ ”Pاگر خودرو مجهزبه گيربكس اتوماتيك است وضعيت دسته دنده در موقيت  .2
  .را به صورت دستي به وضعيت قفل در آوريد  دربسمت راننده را باز كرده و زبانه قفل مكانيكي  درب .3
  .هاي خودرو بسته باشنددربساير بررسي نماييد  .4
  .جعبه فيوز داخل اتاق را بازكنيد درب .5
  . )خودرو خاموش(نماييد ودرو را از مغزي سوييچ جدا سوييچ خ .6
 .هيچ دستگاهي به سوكت عيب ياب خودرو متصل نباشد .7

تا شبكه مالتي  هيچ تجهيز الكتريكي منتظر بمانيددقيقه بدون فعال كردن  4به مدت  .8
  .كس به خواب رودلپ

  
9. SHUNT  را از موقعيت“a” خارج كنيد. 

  .ثانيه منتظر بمانيد 15به مدت  .10
11. SHUNT  را در موقعيت“b” دم باريك نوك بلند جهت اعمال دسترسي و نيروي از ابزار .(قرار دهيد

  )استفاده كنيدكافي 
  .را همزمان به داخل فشار دهيد SHUNTهر دو انتهاي  .12
از روشنايي مناسب جهت سپس .(ه خود مطمئن شويدادر جايگ SHUNTاز قرار گرفتن صحيح  .13

  )گيريد بهره SHUNTبررسي اتصال صحيح 
  .به حالت باز برگردانيد ببا استفاده از دستگيره درراننده را  دربه قفل موقعيت زبان .14
  .قراردهيد  ONحالت دررا  سوييچ .15
  .يك ثانيه صبر كنيد .16
  .دهيدقرار  OFFدر حالت را سوييچ  .17
 .جعبه فيوز را ببنديد درب .18
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  508خودرو پژو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سمت راننده– فيوز پايينجعبه "١"
"a" ييجانما SHUNT  حالت پارك(در حالت حمل و نقل خودرو(  
"b" ييجانما SHUNT يبه مشتر ليتحو تيدر وضع  

  :احتياط
اتصال  ممكن استوجود داشته و  نادرستجازدن  ،احتمال  SHUNTنصب به دليل مشكل بودن 
  .ودقطع شآن در حين رانندگي 
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  :كارنحوه انجام 
  .خودرو در موقعيت مناسب جهت انجام عمليات قرار گيرد .1
 .باشد ”N“يا “ ”Pاگر خودرو مجهزبه گيربكس اتوماتيك است وضعيت دسته دنده در موقيت  .2

  .فعال سازيد ثانيهسه  بيش از،آن را استاگر خودرو مجهز به ترمز دستي برقي  .3
  .را به صورت دستي به وضعيت قفل در آوريد  بسمت راننده را باز كرده و زبانه قفل مكانيكي در بدر .4
  .هاي خودرو بسته باشنددربساير مطمئن شويد  .5
  .جعبه فيوز داخل اتاق را بازكنيد درب .6
 .دكمه استارت در حالت خاموش باشدوضعيت  .7

  .سه متر فاصله داشته باشدبايد حداقل ريموت كنترل از خودرو  .8
 .نباشدهيچ دستگاهي به سوكت عيب ياب خودرو متصل  .9

تا شبكه مالتي  هيچ تجهيز الكتريكي منتظر بمانيددقيقه بدون فعال كردن  4به مدت  .10
  .پلكس به خواب رود

 
11. SHUNT  را از موقعيت“a” خارج كنيد.  
  .ثانيه منتظر بمانيد 15به مدت  .12
13. SHUNT  را در موقعيت“b” دم باريك نوك بلند جهت اعمال دسترسي و از ابزار ( .قرار دهيد

  )استفاده كنيدنيروي كافي 
  .را همزمان به داخل فشار دهيد SHUNTهر دو انتهاي  .14
از روشنايي مناسب جهت بررسي .(ه خود مطمئن شويدادر جايگ SHUNTاز قرار گرفتن صحيح  .15

  )بهره گيريد SHUNTاتصال صحيح 
  .برگردانيد ،استفاده از دستگيره درب به حالت بازبا راننده را  دربه قفل موقعيت زبان .16
 .قرار دهيد  ONحالت در، ترمزبا يكبار فعال نمودن بدون فشردن پدال را  دكمه استارت  .17
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  .يك ثانيه صبر كنيد .18
   .دهيدقرار  OFFدر حالت را  دكمه استارت .19
 .ببنديد به دقت جعبه فيوز را درب .20

 
 

 قسمتدر ""Parking brake applied" ="دستي فعال شدترمز "پيغام   508خودرو  در :نكته
  .ثانيه نمايش داده مي شود 3به مدت  نمايشگر پشت آمپر

  
  

  :توجه
  به نكات ايمني و پاكيزگي دقت نماييدهنگام انجام كار.  
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