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Peugeot 307 indexkapcsoló javítása 

A Peugeot 307 egyik típushibája, hogy az indexkapcsoló erőtlen, jobbra indexelésből 

visszakattanáskor automatikusan lecsapódik balra. 

Az alábbiakban leírom, hogyan lehet megjavítani. Mivel egy komplex kapcsolóról van szó 

(egybeépített kormányoszlop kapcsoló, amely tartalmazza az index kapcsoló kart, az ablaktörlő 

kapcsoló kart, a légzsákok elektronikai csatlakozását, a kormányzár szerkezetét, esetleg audio-

vezérlőt), ezért rendkívül drága. Ma (2010-ben) 70 000-80 000 Ft körül mozog gépjármű 

felszereltségtől függően. Érdemes foglalkozni a javítással! 

A dokumentációm alapját az interneten fellelhető „Naprawa Peugeot 307” dokumentum, valamint a 

saját tapasztalataim képezik. 

Szükséges szerszámok:  

- T20 torx kulcs (több  helyütt is kell) 

- T50 torx kulcs (a kormány leszereléséhez, lehetőleg jó erős T-kulcs, mondjuk Crova) 

- Lapos csavarhúzó, közepes méret 

- Lapos csavarhúzó, kis méret (én kicsi fázisceruzát használtam) 

- 2 db hosszú csavarhúzó (mindegy, hogy csillag vagy sima lapos) 

- 10-es kulcs (célszerű csőkulcs, de bármilyen jó lehet) 

- WD-40 (jól jöhet bármikor) 

- Jóminőségű műanyag ragasztó (hátha véletlen letörsz valami fontos pöcköt) 
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1. Akkumulátor saru levétele, nehogy a légzsák kinyíljon! 
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2. Kormányburkolat leszerelése 

A lenti képen látható helyen csavarjuk ki a csavarokat. A kormányburkolat alsó részén 2 csavar rögzíti 

jobb és bal oldalt. 

 
A kiszereléshez T20 torx kulcs kell. Ha kicsavartuk a csavarokat, lazítsuk ki a kormányoszlop 

beállításához használt reteszt (kormányoszlop bal oldalán lent) és húzzuk ki teljesen a kormányt, így 

könnyebben kijön a burkolat.  

Ezután az alsó rész könnyedén leszedhető a kormány felöli részét kb 30 fokos szögben lehajtva, majd 

magunk felé húzva. (A gyújtáskapcsolóról le kell buktatni, ehhez kicsit oldalt kell leemelni). A 

kormányburkolat felső része a kilométeróra felöli részén gumival van rögzítve. Én ezt nem szettem ki, 

csak a kormányról felhajtottam az óra elé. 
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3. A csatlakozók szétszerelése 

A lenti képen látható csatlakozókat húzzuk le a kormányoszlop kapcsolóról. A csatlakozók alján egy 

kis fület kell lehajtani – én kiscsavarhúzót használtam a lehajtáshoz – és akkor könnyedén kihúzhatók 

a csatlakozók. A színeket nem kell megjegyezni, mindegyik más színű és a kormányoszlop kapcsolón is 

ugyanyolyan színek vannak.  
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4. Légzsák kiszerelése 

A légzsák tulajdonképpen a kormány közepe. Kiszereléséhez a kormány hátoldalán találunk két 

lyukat. Az alábbi képen látható módon egy hosszú csavarhúzóval nyuljunk be a lyukba, majd nyomjuk 

meg közepesen erősen (azért óvatosan, nehogy eltörjük) a rögzítő pöcök kioldásához, ekkor a 

benyúlás oldalán húzzuk határozottan kifelé a légzsákot a kipattintáshoz. Ezután a másik oldalon is 

csináljuk meg ugyanezt. Figyelem! Bár erős vezetékei vannak a légzsáknak, azért ügyeljünk, hogy ne 

tépjük ki a légzsák kipattintásakor.  
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Ha sikerült kipattintanunk, a lenti képen látható állapotot látjuk. Húzzuk ki a légzsákok csatlakozóit. A 

csatlakozók elég speciálisak. 2 db légzsák csatlakozó van, egy felül (világoszöld), egy alul (kék). 

Légzsákcsatlakozó lehúzása: Ha megnézed a csatlakozót, látni fogsz a tetején egy kis lyukat, ahová 

egy csavarhúzó befér. Oda akassz be egy kisebb  csavarhúzót, majd emeld ki a rögzítő kupakot a 

csatlakozó kihúzásának irányába. Ha ezt kiemelted már könnyedén kihúzhatod a csatlakozót. Ha mind 

a kettő légzsák csatlakozóját kihúztad már csak egy normál saru maradt a légzsák hátulján. Ha azt is 

lehúztad, félrerakhatod a hátsó ülésre :D  
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5. A kürt nyomószerkezetének kiszerelése. 

A lenti képen látható jelenlegi szerelési fázisunk.  

 

Kürt csatlakozók szétszdése:  Az alsó csatlakozó (a képen „Klakson” felirattal látható) könnyedén 

kibuktatható  magunk felé a helyéről,  majd a szokásos módon egy csavarhúzó segítésgével hajtsuk el 

a rögzítő műanyagot és húzzuk szét a csatlakozókat. Ezután a kormány közepébe „szúrt” kábelt is 

oldjuk el szintén csavarhúzó segítségével fentről levelé nyomva a sarut (a képen „Masa” felirattal 

látható) 

A kürtnyomó szerkezet szétszerelés: Csavarjuk ki T20-as torx segítségével a kormány három villájánál 

lévő aranyszínű csavarokat. Vegyük ki a csavarokat a műanyag hüvellyel együtt. Ezután kiemelhető a 

műanyag nyomószerkezet. A nyomószerkezet alatt 3 rugó van, azokat is rakd félre.  
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6. Kormány kiszerelése 

A kormány közepén lévő nagy csavart kell kitekerni. Ehhez T-50-es torx kell. Nem szabad más kulccsal 

nekiállni mókolni, mert elég erősen van meghúzva és csak a hozzávaló kulccsal fogod tudni 

szétszedni. Az első oldalon láthatod, hogy milyen szerszámokat használtam. A képen középen van a 

T50-es torx heggyel szerelt T Crova, ami szerintem a lehető legjobb kulcs ehhez a művelethez. Ha 

sikerült meglazítanod a csavart, akkor tekerd ki, majd tekerd vissza úgy, hogy kb 2 menet fogjon. Ez 

azért kell, mert ha elkezded magadfelé tépni a komrányt, akkor a csavar meg fogja akadályozni, hogy 

a vezetékeket elszakítsd. Ha leugrott a kormány, csavard ki újra a csavart, majd emeld le óvatosan a 

kormányt úgy, hogy közben egyesével áthúzod a légzsák és a kürt kábeleit a kormányon. 

Visszaszerelésnél egy-egy nyíl jelzi a kormányoszlopon és a kormánykeréken a kormány helyzetét, így 

nem kell megjelölni a kormány helyét.  
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Ha sikeresen leszedtük a kormányt, az alábbit fogjuk látni:  
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7. És végre, a kapcsoló leszerelése 

A kacsoló leszerelését egy bilincs kioldásával kell kezdened, ami a kapcsoló hátoldalán van és a 

kormányoszlopra fogja rá a kapcsolót. 10-es kulccsal tekerd ki csavar odáig, hogy kb 2-3 menet fogja 

csak a bilincs menetes részét, majd hajtsd szét a bilincset amennyire tudod. A kapcsoló rögzítő 

pöckeit hajtsd fel (egy fent, egy kicsit ballra lent), majd húzd magad felé a kapcsolót. Ha leemelted a 

szerkezetet a bilincset könnyedén lehúzhatod róla.  Ezután viheted is szétszedésre a cuccot.  

 

  



12 
 

8. Kapcsoló szétszedése 

Elsőként a képen látható gyűrűt kell kiszedned. Nincs nagy trükkje, jobbról-balról kifelé feszegetve 

egyszer csak kijön. Határozottan, de óvatosan! Lapos csavarhúzóval könnyen ki lehet feszegetni. 

 

A kapcsolót helyezd magad elé a következő képen is látható helyzetben: Pofával lefelé (lefelé állnak a 

kapcsolók), hátsó csatlakozók legyenek magad felé. A közepén lévő lyuk – ahol a kormányoszlop van 

– nézzen az ég felé. Bal oldalt egy pöcök  megnyomásával kihúzhatod balra az audio-vezérlőt. Az 

audio-vezérlővel ellentétes oldalon egy kis kupak van, azt is ajánlott leszedni (jól jön a fogásfelület a 

szétszedésnél).  
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Az alábbi képen látható, hogy hol kell szétszedni a szerkezetet. Az egyik oldalt van 2 lyuk, egy jobbról, 

egy balról. Nyúlj be fentről csavarhúzdóval, majd kicsit feszíts, majd a külső rész lefelé nyomásával azt 

a felét megnyitottad. A másik oldalt lévő részt 3 fülecske fogja, egyszerre mindhármat óvatosan 

hajtsd ki, majd ezt a felét is nyisd meg. Jó ha van segítséged, mert ennyi pöcköt hajtani meg szét is 

húzni elég nehéz. Ha leemelted az alsó részt, vedd észre, hogy 3 pici rugó van rajta, ami a légzsákok 

csatlakozását végzni. El ne hagyd! 
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Ezután jöhet a felső rész, amit most már visszafordítva (szóval nem pofával lefelé) az asztalra tehetsz 

(képen láthatod).  

A képen a nyilak a 2 kapcsoló csatlakozó kábeleit jelzik. Ezeket húzd le egy kis csipesz segítségével.  

Eztán a nyáklapot emeld ki (elektronikát) úgy, hogy a rögzító pöcköket kihajtod. Kb 5 darab tartja. 

Óvatosan, mert nekem is sikerült egyet letörnöm, de hál istennek stabil maradt a tartása így is. 

 

Ezután látni fogod, hogy a kapcsolókból jönnek ki az imént lehúzott kábelek. Az index karból jövőt 

bújtasd ki az átvezető lyukból, hogy amikor kiveszed a kapcsolót a helyéből ki ne tépd a karból. 

Nekem sikerült sajnos. Elég macerás volt visszatűzni a csatlakozót. Egy speckó szerszámot voltam 

kénytelen készíteni a hadművelethez, de így is majd egy óra volt visszatenni, szóval ha lehet ne húzd 

ki.      

A speckó szerszám, vagyis egy ügyesen meghajtott rézdrót :D  
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Ezután jön a kapcsoló kar kiemelése. Egy csavarhúzóval megfeszítve ki tudod emelni. Látszik is a 

csavarhúzó helye: 

 

Ha ügyes vagy, így ki tudod emelni: 
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9. A hiba forrása és javítása 

Ezután a kapcsoló végén látni fogsz egy fehér műanyag dugót. Ezt oldalról benyúlva ki kell szedned. 

Elég nehézkes, sokat kell piszkálni. Ezt a fehér műanyagot egy rugó nyomja kifelé. Ennek a rugónak a 

gyengesége okozza az indexkar erőtlenségét. A kivételnél figyelj, hogy el ne pattanjon a rugó.(Mikor 

visszateszed az indexkapcsolót, figyeld meg az érintkező lemezek helyzetét, mert nekem sikerült 

véletlen elhajtogatnom. A normális helyzetben a két középső érintkező kb 15-20 fokkal felfelé áll 

(ezeknek állandóan érintkeznie kell a nyákkal), a két szélső pedig a fénykürt és a refi érintkezői. Ezek 

alapesetben síkban kell hogy áljanak, és a kar magad felé húzásával kell egymás után kiemelkedniük. 

Ezt ellenőrizd mikor összerakod!) 
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Mivel elég masszívnak tűnt a rugó  és nem akartam nyújtogatni  én egyszerűen beletömtem a fehér 

”kapszulába” kb 2-3 mm-nyi műbőrt, hogy ne tudjon annyira belemenni a rugó, vagyis nagyobbat 

feszítsen. Elkezdtem az összeszerelést.  
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10. Egy kis tisztogatás 

Ha már ennyire szétszedtük a szerkezetet, érdemes az érintkezőket egy tiszta ruhával, esetleg 

kontakt tisztító szerrel áttörölni.  Azért a nyákot ne áztassuk el.  

 

 

Mindenkinek sok sikert a javításhoz! 

 

Ezen dokumentácót készítette egy lelkes Peugeot 307 tulajdonos, Psóra Zsolt 


