
 

 عباس محمد هاشمي فريبرز زينالي محسن ميرزاخاني 
1 

 محمود خوش پسند  4

موتور  (206پژو  خانواده هاي اجزاء چراغ جلو خودروتعويض         بدينوسيله به اطالع نمايندگي هاي مجاز مي رساند، هنگام
  :دياد آوري مي گرد زير ي ضروريست كه دررعايت نكات) و المپ

 صحيح بطور را H7(12V/55W) المپ استاندارد  عدد دو و نموده باز را چراغ پشت  درپوش المپ،جهت تعويض -1

 در چراغ نامناسب افشاني نور به منجر محل خود در ها المپ مناسب نا نشست.(دهيد قرار آن استقرار محل در

 ). شد جاده خواهد سطح

  
 كه بچرخانيد اي اندازه به شده   دادهنشان شكل در كه جهتي در را آن دستي تنظيم پيچ براي تعويض موتور، -2

 . گيرد قرار خود حالت ترين در طوالني محور موتور زائده

  

 )المپ و موتور(اجزاء چراغ جلوروش تعويض 
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  .بيايد بيرون انتها تا موتور محور استقرار محل تا بكشيد بيرون سمت به دست با را رفلكتور - 3

  
 قفل از اطمينان از پس و داده قرار موتور محل استقرار داخل كشويي صورت به را موتور سر توپي  - 4

 خود محل در آن زبانه تا نيدبپيچا هاي ساعت عقربه جهت در خود محل در را موتور بدنه توپي، شدن

  .شود قفل

  

 )المپ و موتور(روش تعويض اجزاء چراغ جلو
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 درپوش بين داخلي هاي سيم باشيد مراقب چراغ درپوش بستن هنگام (.بزنيد جا صحيح صورت به را درپوش  سپس-5
 )باشد نداشته قرار چراغ بدنه و

  .نبيند آسيب چراغ كن قفل پل يا درپوش كن قفل تا نماييد دقت درپوش كردن باز يا بستن هنگام:تذكر
  

  

 

 )المپ و موتور(روش تعويض اجزاء چراغ جلو
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  .دحاصل نمائي اطمينان جاده سطح در چراغ افشاني نور بودن ارتفاع تنظيم خودرو،از روي بر چراغ مونتاژ از پس  -6
  

 باال وات، استاندارد غير المپهاي از استفاده هرگونه ، است طراحي گرديده هالوژني وات 55 المپهاي براي چراغ : توجه
 داخلي اجزاء رفتن بين از يا و پالستيكي قسمتهاي شدن ذوب ، كدر شدن ،رفتن بين از باعث متفرقه و زنون ، رنگي ،

 . شد خواهد چراغ

 )المپ و موتور(روش تعويض اجزاء چراغ جلو
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