
www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


سیستم ایربگ (کیسه هوا) 
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سیستم اربگ (کیسه هوا) 

خالصه  
 • ساختمان و عملکرد سیستم اربگ (کیسه هوا) اساساً از مدل قدیمی (BJ) 323 گرفته شده است. در هر حال، کمربندهای کششی اضافه شده است. به 

جدول زیر رجوع شود.  
 323 (BJ) مقایسه با مدل قدیمی

مقایسه  موارد 
 SAS کمربند ایمنی کششی  اضافه شده است.  واحد

سنسور اربگ سرنشین  
مدول اربگ سمت راننده  

مدول اربگ سمت سرنشین  
مدول اربگ سرنشین 

فنر مخصوص 
چراغ اخطار سیستم اربگ  

 323 (BJ) مانند مدل قدیمی

اضافه شده است. کمربند ایمنی کششی  
مانند مدل قدیمی (BJ) 323 مراحل پیشرفته مجاز  

 
شکل ظاهری  
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نقشه مدار سیستم  
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کمربند ایمنی  
شکل ظاهری  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طرز کار  
قبل از فعال شدن (شرایط نرمال) 

 • ساچمههایی داخل لوله است که با پنیون تماس ندارند.  
 • پنیون با محور درگیر شده و با محور به صورت یک پارچه میگردد.  
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در حین عمل کردن  
1. گاز تولید شده وارد لوله میشود و فشار آن ساچمهها را هل میدهد.  

2. هرکدام از ساچمهها در لوله حرکت میکند و با پنیون درگیر شده  
      و باعث چرخش پنیون میشوند.  

3. محور به حالت درگیر شده با پنیون میگردد و کیسه را میپیچاند.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعد از عمل کردن  
1. گاز تولید شده خارج میشود و حرکت ساچمهها متوقف میشود.  
2. چند عدد ساچمهای که از پنیون رد شدهاند. به داخل تله ساچمه  

       هدایت میشوند. 
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اخطار سرویس و تعمیر 
باز کردن اجزاء اربگ 

 • باز کردن اجزاء سیستم اربگ و بستن مجدد آنها میتواند سیستم 
را از کار بیاندازد که ممکن است در هنگام وقوع تصادف منجر به بـروز 
ــزاء سیسـتم را  جراحات و صدمات جدی شود. بنابراین هیچ یک از اج

باز نکنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعمیر سیمکشی  
ــد بـاعث فعـال شـدن   • تعمیر نادرست سیمکشی یک اربگ میتوان
ناگهانی نیروی اربگ شده و ایجاد جراحات جدی کند. اگر اشــکالی در 
سیم کشی سیستم هست سیمکشی را تعویض کنید و سعی در تعمیر 

سیم کشی ننمائید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بررسی دستگاه اربگ 
ــط اهممـتر میتوانـد بـاعث آزاد شـدن   • بررسی قطعات اربگ توس
ــات اربـگ از  نیروی آن و ایجاد جراحات جدی شود. برای بررسی قطع
ــد. بـرای عیبیـابی اربـگ همیشـه از عیبیـابی  اهممتر استفاده نکنی
هوشمند استفاده کنید. (به عیبیابی هوشــمند، سیسـتم اربـگ 

رجوع شود.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

جابجا کردن و حمل قطعات اربگ 
 • وقتی که اربگ آماده جابجایی شود ممکن است ناگهان فعال شده 
و باعث جراحات جدی شود. هنگام حمل اربگ آمــاده، سـطح جلویـی 
اربگ را دور از بدن خود نگهدارید تا احتمال وارد شدن صدمات جدی 

به شما کمتر شود.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــه طـوری کـه روی آن بـه   • قراردادن اربگ آماده روی یک سطح ب
ــه طـرف جلـوی اربـگ را بـه  طرف پایین باشد خطرناک است. همیش
سمت باال قرار دهید تا از حرکت آن در صورتیکه ناگهــان فعـال شـود 

بکاهد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جابجایی و حمل اربگ سمت سرنشین  
ــر تصـادف عمـل میکنـد،   • وقتی اربگ آماده سمت سرنشین در اث
ــانند پـد یـا  قسمت داخلی پشتی صندلی ممکن است آسیب ببیند( م
اسکلت یا غیره) اگر مجدداً از همان صندلی اســتفاده شـود و عملکـرد 
بعدی اربگ مناسب نباشد ممکن است باعث اتفاقات جدی شود. وقتی 
ــی  اربگ سمت سرنشین عمل کرده است، هم اربگ و هم پشتی صندل
ــاب). بعـد از نصـب اربـگ سـمت  سرنشین را نو کنید. (پد، اسکلت، ق
سرنشین و همچنین وقتی که اربگ در خــودرو عمـل کـرده اسـت از 
ابزارهای مخصوص (ابزار فعال کــردن و واسـطه سیمکشـی) اسـتفاده 
ــی درسـت قـرار گرفتـه و سـیم  کنید،اطمینان حاصل کنید که صندل

کشی به طور مناسب نصب شده است.  
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 SAS جابجایی و حمل دستگاه

 • جدا کردن ســوکت دسـتگاه SAS در حالیکـه سـوئیچ موتـور در 
حالت ON است میتواند باعث فعال شدن اربگ شده و به شما آسیب 
ــا SAS را  جدی وارد کند. قبل از اینکه سوکت SAS را جدا کنید و ی
ــالت LOCK قـرار دهیـد. سـپس کـابل  پیاده نمائید، سوئیچ را در ح
ــبر نمـائید تـا منبـع  منفی باتری را جدا کنید و بیش از یک دقیقه ص

تغذیه کمکی SAS برق خودش را تخلیه کند.  
 • وصل کردن سوکت دستگاه SAS بــدون آنکـه آن را دقیقـاً روی 
ــت زیـرا سنسـور ضربـه داخـل  خودرو نصب کرده باشید خطرناک اس
کنترل اربگ، ممکن است یک سیگنال الکتریکی به اربــگ بفرسـتد و 
این باعث فعال شدن اربگ گردد و باعث جراحات جدی شود. بنابراین 
قبل از وصل کردن سوکت، بــه دقـت دسـتگاه را روی خـودرو نصـب 

کنید.  
 • برای خودروهایی که سنســور تکـی اربـگ دارنـد،اگر اربـگ براثـر 
تصادف یا علتهای دیگر یکبار عمل کند، دستگاه SAS باید تعویــض 
ــچ آسـیب دیـدگی نـدارد.  شود. حتی  اگر ظاهر آن نشان دهد که هی
ــن اشـکال  دستگاه SAS ممکن است اشکال داخلی داشته باشد که ای
ممکن است باعث عملکرد نامناسب آن شود، و احتمال ایجاد جراحات 
ــرگ شـود. دسـتگاه SAS تـک سنسـور نمیتوانـد  جدی و یا حتی م

توسط دستگاه و یا خودش چک شود.  
 

جابجایی و حمل سنسور اربگ سرنشین  
 • در حالت باز بودن (ON) سوئیچ جدا کردن سوکت سنسور اربـگ 
سرنشین و پیاده کردن سنسور اربگ سرنشــین میتوانـد بـاعث عمـل 
کردن سنسور و فعال شدن اربگ سرنشین شود و صدمات جدی برای 
شما ایجاد کند. قبل از پیاده کردن سنســور اربـگ سرنشـین یـا جـدا 
کردن سوکت آن، سوئیچ را در حالت LOCK قرار داده و کابل منفــی 
ــبر نمـائید تـا منبـع تغذیـه  باتری را جدا کنید، بیش از یک دقیقه ص

کمکی، برق خودش را تخلیه نماید.  
 • اگر سنسور اربگ سمت سرنشین در معرض شــوک و ضربـه قـرار 
گیرد ویا سنسور از هم باز شده اســت، ممکـن اسـت اربـگ سرنشـین 
ــت  ناگهانی عمل کرده و باعث صدمات و جراحات شود، و یا ممکن اس
ــاعث اتفاقـات جـدی شـود. سنسـور اربـگ را در  ناجور عمل کرده و ب

معرض شوک و ضربه قرار نداده و اجزاء آن را باز نکنید.  
ــی اربـگ بـی مـورد   • از آنجائیکه سنسور داخل اربگ قرار دارد وقت
عمل میکند حتی اگر در ظاهر آسیب دیدگی یا تغییر شکل مشـاهده 
نشود ممکن است اشکالی از قبیل عیب داخلی وجود داشته باشد. اگر 
سنسور اربگ عمل کرده مجــدداً اسـتفاده شـود، اربـگ ممکـن اسـت 
درست عمل نکند و باعث صدمــات و جراحـات جـدی شـود. همیشـه 
ــگ را نمیتـوان بـا دسـتگاه یـا توسـط  سنسور را نو کنید. سنسور ارب

خودش چک کرد.  
 

جابجایی و حمل اجزاء 

ــن اسـت   • وجود موادی از قبیل روغن، گریس، آب روی اجزاء ممک
باعث شود اربگ درست عمل نکند و  ایجاد صدمات جدی کند. اجـازه 

ندهید اجزاء اربگ به این قبیل مواد آلوده شوند.  
 • به کار بردن پیچ گوشــتی در سـوکت اربـگ ممکـن اسـت بـاعث 
ــادف شـود کـه  خراب شدن سوکت و بد عمل کردن اربگ در یک تص
میتواند صدمات و جراحات جدی به بار آورد. هیچ نوع جسم خــارجی 

وارد سوکت نکنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

استفاده مجدد از اجزاء 
 • حتی اگر اربگ در یک تصادف عمل نکرده باشد و یا هیچ عالمــت 
ظاهری مبنی بر آسیب دیدگی نداشته باشــد، ممکـن اسـت از داخـل 
آسیب دیده باشد و درست عمل نکند، عمــل کـردن نادرسـت ممکـن 
ــگ آسـیب  است باعث صدمات و جراحات جدی شود. همیشه یک ارب
ــخص شـود کـه آیـا  ندیده را خود عیبیابی کنید. (چک کنید) تا مش
میتوان دوباره از آن استفاده کرد یا نه (به مراحل عیبیابی هوشـمند، 

سیستم اربگ رجوع شود.) 
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پیاده و سوار کردن اربگ سمت راننده  
اخطار 

ــور نـاگهـانی آن را   • جابجایی نامناسب اربگ میتواند به ط
ــات جـدی شـود. قبـل از  فعال کند و موجب صدمات و جراح
ــرویس و تعمـیر را بخوانیـد (بـه  جابجایی اربگ اخطارهای س

اخطارهای سرویس و تعمیر رجوع شود.) 
1. سوئیچ موتور را در حالت LOCK قرار دهید.  

2. کابل منفی باتری را جدا کنید و بیش از یک دقیقه صبر کنید.  
3. به ترتیب مشخص شده در جدول قطعات را پیاده کنید.  

4. برعکس ترتیب پیاده کردن قطعات را سوار کنید.  
 (ON) .5. سوئیچ موتور را باز کنید

ــه چشـمک  6. بررسی کنید که چراغ اخطار اربگ به مدت تقریباً 6 ثانی
زده و سپس خاموش شود.  

7. اگر چراغ اخطار به ترتیبی که گفته شد عمل نکرد، سیسـتم اشـکال 
ــا اسـتفاده از عیبیـابی هوشـمند سیسـتم را بررسـی  داخلی دارد. ب

کنید.  
نوع چهار پرهای  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پیچ  1 

 2
سوکت  

     نکته سوار کردن  
اربگ سمت راننده 3 
 

نوع سه پره  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

درپوش پیچ 1 
پیچ 2 

 3
سوکت 

       نکته سوار کردن 
اربگ سمت راننده 4 

نکته جا زدن سوکت  
نوع چهار پره 

 • سوکت را مطابق شکل جا بزنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــان داده   • سوکت را جا زده و سیمکشی و سوکت را درگیرههای نش
در شکل ثابت کنید.  
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پیاده و سوار کردن اربگ سمت سرنشین  
اخطار 

ــور نـاگهـانی آن را   • جابجایی نامناسب اربگ میتواند به ط
ــات جـدی شـود. قبـل از  فعال کند و موجب صدمات و جراح
ــرویس و تعمـیر را بخوانیـد (بـه  جابجایی اربگ اخطارهای س

اخطارهای سرویس و تعمیر رجوع شود.) 
1  سوئیچ موتور را در حالت LOCK قرار دهید.  

2  کابل منفی باتری را جدا کنید و بیش از یک دقیقه صبر کنید.  
3  جعبه داشبورد را پیاده کنید.  

4  به ترتیب مشخص شده در جدول قطعات را پیاده کنید.  
5  برعکس ترتیب پیاده کردن، قطعات را سوار کنید.  

 (ON) .6  سوئیچ موتور را باز کنید
ــه چشـمک  7  بررسی کنید که چراغ اخطار اربگ به مدت تقریباً 6 ثانی

زده و سپس خاموش شود.  
8  اگر چراغ اخطار به ترتیبی که گفته شد عمل نکرد، سیســتم اشـکال 
ــتفاده از عیبیـابی هوشـمند، سیسـتم را بررسـی  داخلی دارد. با اس

کنید. (به عیبیابی هوشمند، سیستم اربگ رجوع شود.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1
سوکت 

      نکته سوار کردن  
پیچ 2 
اربگ سمت راننده  3 

 

نکته جا زدن سوکت  
 • سوکت را مطابق شکل جا بزنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

پیاده و سوار کردن اربگ سرنشین عقب  
اخطار  

ــگ را   • جابجایی نامناسب اربگ میتواند به طور ناگهانی ارب
ــات جـدی شـود. قبـل از  فعال کند و موجب صدمات و جراح
ــیر را بخوانیـد. (بـه  جابجایی اربگ، اخطارهای سرویس و تعم

اخطارهای سرویس و تعمیر رجوع شود.) 
اخطار 

ــه خـارجی در پشـتی   • اگر اربگ سرنشین عقب با یک بدن
ــت  صندلی سوار شده است وقتی اربگ عمل میکند ممکن اس
بدنه خارجی آن پرتاب شود و ایجاد جراحات و صدمــات کنـد. 
ــی  قبل از سوار کردن اربگ بررسی کنید که روی پشتی صندل

بدنه خارجی برای اربگ نباشد.  
صندلی نوع معمولی  

1. صندلی جلو را پیاده کنید. (به قسمت s صندلی، پیاده و سوار کــردن 
صندلی جلو با اربگ رجوع شود.) 
2. بستهای سیمکشی را باز کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 

3. بست روکش پشتی صندلی را آزاد کنید. 
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4. روکش صندلی را باز کنید. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. بستهای تسمهای سیمکشی را باز کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. قالب شبکهای را پیاده کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. پشتی صندلی را برگردانید (در آورید.) 
8. مهرهها را باز کنید و اربگ سرنشین عقب را پیاده کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اخطار  
ــت و   • اگر سیمکشی در محل مشخص شده محکم نشده اس
ــادف  یا سیمکشی گیر کرده است،ممکن است اربگ دریک تص
ــن شـوید  درست عمل نکند و باعث صدمات جدی شود. مطمئ
که سیمکشی اربگ در محل مشخص شده محکم است و ســیم 

در موقع حرکت صندلی به جایی گیر نکند.  
9. برعکس ترتیب پیاده کردن، سوار کنید.  

  (ON) .10. سوئیچ موتور را باز کنید
11. بررسی کنید چراغ اخطــار سیسـتم اربـگ بـه مـدت تقریبـاً 6 ثانیـه 

چشمک زده سپس خاموش شود.  
12. اگر چراغ اخطار به ترتیبی که گفته شــد عمـل نکـرد، سیسـتم عیـب 
دارد. با استفاده از عیبیابی هوشمند، سیســتم را بررسـی کنیـد. (بـه 

عیبیابی هوشمند، سیستم اربگ رجوع شود.)  
صندلی نوع تاشو 

ــد. (بـه قسـمت S ، صندلـی، پیـاده و سـوار  1. صندلی جلو را پیاده کنی
کردن صندلی جلو با اربگ سرنشین عقب رجوع شود. ) 

2. بست سیمکشی را باز کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. پیچها را با زکنید و تشک صندلی را پیاده کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. اهرم تا کردن صندلی را پیاده کنید.  
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5. درپوش بغل شماره 1 و سینی زیر را پیاده کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. بستهای تسمهای و بستهای سیم کشی را باز کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. درپوش بغل شماره 2 را پیاده کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. بستهای تسمهای سیمکشی را باز کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. پیچها را باز کرده و پشتی صندلی را پیاده کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. اهرم تا کردن صندلی را پیاده کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. پیچ را باز کرده، بست را آزاد کنید و روکش پشــتی صندلـی را پیـاده 
کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. بستهای عقب پشتی صندلی را آزاد کنید.  
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13. قالب شبکهای را پیاده کنید. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
14. پشت سری و سپس بوشهای آن را در آورید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. فریم (اسکلت) پشتی صندلی را از آن جدا کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. درپوش تاشوی صندلی را باز کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. تا کننده صندلی و میله آن را پیاده کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. سیمکشی اربگ سرنشین عقب را از محل خود خارج کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. مهره را باز کرده اربگ سرنشین عقب را پیاده کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اخطار 
ــت و   • اگر سیمکشی در محل مشخص شده محکم نشده اس
ـادف  یا سیمکشی گیر کرده باشد، ممکن است اربگ در یک تص
ــن شـوید  درست عمل نکند و باعث صدمات جدی شود. مطمئ
که سیمکشی اربگ در محل مشخص شده محکم است و ســیم 

در موقع حرکت صندلی به جایی گیر نمیکند.  
20. برعکس ترتیب پیاده کردن، سوار کنید.  

  (ON) .21. سوئیچ را باز کنید
22. بررسی کنید چراغ اخطــار سیسـتم اربـگ بـه مـدت تقریبـاً 6 ثانیـه 

چشمک زده سپس خاموش شود.  
23. اگر چراغ اخطار به ترتیبی که گفته شــد عمـل نکـرد، سیسـتم عیـب 
دارد. با استفاده از عیبیابی هوشمند، سیســتم را بررسـی کنیـد. (بـه 

عیبیابی هوشمند، سیستم اربگ رجوع شود.) 
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پیاده و سوار کردن سنسور اربگ سرنشین عقب  
اخطار  

 • جابجایی نامناسب سنسور اربگ میتواند به طور ناگهــانی 
ـل از  آن را فعال کند و موجب صدمات و جراحات جدی شود. قب
ـد.  جابجایی سنسور اربگ اخطارهای سرویس و تعمیر را بخوانی

(به اخطارهای سرویس و تعمیر رجوع شود. ) 
1. سوئیچ را در حالت LOCK قرار دهید.  

2. کابل منفی باتری را جدا کنید و بیش از یک دقیقه صبر نمائید.  
3. روکش پائینی ستون B را باز کنید. (به قســمت S، روکـش، پیـاده و 

سوار کردن روکش پائینی ستون B رجوع شود.  
4. به ترتیب مشخص شده درجدول، قطعات را پیاده کنید.  

5. برعکس ترتیب پیاده کردن، قطعات را سوار کنید.  
  (ON) .6. سوئیچ را باز کنید

7. بررسی کنید که چراغ اخطار اربگ به مدت تقریباً 6 ثانیــه چشـمک 
زده و سپس خاموش شود.  

ــل نکـرد سیسـتم عیـب  8. اگر چراغ اخطار به ترتیبی که گفته شد عم
وجود دارد، با استفاده از عیبیابی هوشمند، سیستم را بررسی کنید. 

(به انجام عیبیابی هوشمند،سیستم اربگ رجوع شود،) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پیچ 1 

 2

سوکت  
     نکته پیاده کردن  
     نکته سوار کردن  

سنسور اربگ سرنشین عقب  3 
نکته پیاده کردن سوکت  

ــه طـرف سیمکشـی حرکـت دهیـد. و سـپس   • روکش سوکت را ب
سوکت سنسور اربگ را جدا کنید.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نکته سوار کردن سوکت  
1. سوکت را به سنسور اربگ وصل کنید.  

2. همزمان با بلند کردن خار سوکت توسط یــک پیـچگوشـتی بـا وصـل 
کردن سوکت به سنسور اربگ آن را جا بزنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  SAS پیاده و سوار کردن دستگاه
اخطار  

 • جابجایی نامناسب SAS میتواند اربگ را به طور ناگهــانی 
 SAS فعال کند و موجب صدمات جدی شود قبــل از جابجـایی
اخطارهای سرویس و تعمیر را بخوانید. (به اخطارهای سـرویس 

و تعمیر رجوع شود.) 
1. سوئیچ را در حالت LOCK قرار دهید.  

2. کابل منفی باتری را جدا کنید و بیش از یک دقیقه صبر نمائید.  
3. دیوارههای جانبی را پیاده کنید.  

4. به ترتیب مشخص شده در جدول، قطعات را پیاده کنید.  
5. برعکس ترتیب پیاده کردن، قطعات را سوار کنید.  

  (ON) .6. سوئیچ را باز کنید
7. بررسی کنید که چراغ اخطار اربگ به مدت تقریبــاً 6 ثانیـه چشـمک 

زده و سپس خاموش شود.  
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توجه 
 • وقتی یک SAS نو نصــب شـده اسـت اگر سیسـتم هیـچ عیبـی 
نداشته باشد، چراغ اخطار اربگ بــه طـور مـداوم روشـن خواهـد بـود. 
مراحل فعال کردن مجاز اربگ را اجرا کنید. (به مراحــل فعـال کـردن 

مجاز اربگ رجوع شود.) 
8. اگر چراغ اخطار به ترتیبی که گفته شد عمل نکرد، در سیستم عیب 
ــد.  وجود دارد، با استفاده از عیبیابی هوشمند، سیستم را بررسی کنی

(به عیب یابی هوشمند، سیستم اربگ رجوع شود. )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوکت 1 
پیچ  2 
 3 SAS دستگاه

  SAS پیاده و سوار کردن پایه
1. دستگاه SAS را پیاده کنید.  

      (به پیاده و سوار کردن SAS رجوع شود.) 
2. به ترتیبی که در جدول مشخص شده است، قطعات را پیاده کنید.  

3. برعکس ترتیب پیاده کردن، قطعات را سوار کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مهره 1 
 2 SAS پایه دستگاه

 

پیاده و سوار کردن فنر مخصوص (ساعتی) 
1. کابل منفی باتری را جدا کنید.  

ــمت  2. اربگ سمت راننده را پیاده کنید. (به پیاده و سوار کردن اربگ س
راننده رجوع شود.) 

3. غربیلک فرمان را پیاده کنید.  
4. روپوش ستون فرمان را پیاده کنید.  

5. به ترتیبی که در جدول مشخص شده است، قطعات را سوار کنید.  
6. برعکس ترتیب پیاده کردن، قطعات را سوار کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوکت 1 
پیچ 2 
فنر مخصوص (ساعتی) 3 

تنظیم فنر مخصوص (ساعتی) 
توجه: 

ــیز   • مراحل تنظیم همچنین در عنوان («احتیاط» فنر مخصوص) ن
آمده است.  

1. چرخها را در حالت مستقیم قرار دهید.  
احتیاط: 

ــوص بیـش از حـد پیچـانده شـود خواهـد   • اگر فنر مخص
شکست. وقتی آن را میپیچید به آن فشار نیاورید.  

2. فنر مخصوص را در جهت عقربه ساعت بگردانید تا متوقف شود. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


سیستم اربگ           

 ٥٩

3. فنر را در جهت خالف عقربههای ساعت 2.75 دور بگردانید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــارجی  4. عالمت روی فنر مخصوص (ساعتی) را با عالمت روی پوسته خ
منطبق کنید.   

 
 
 
 
 
 
 
 

بررسی فنر مخصوص (ساعتی) 
ــوار کـردن فـنر مخصـوص  1. فنر مخصوص را پیاده کنید. (به پیاده و س

رجوع شود.) 
2. با استفاده از یـک اهـم مـتر برقـراری اتصـال بیـن ترمینالهـای فـنر 

مخصوص را بررسی کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توجه 
ــوکت سـمت خـودرو فـنر مخصـوص جـدا شـده اسـت،   • وقتی س
ترمینالهای 1A و 1B اتصال کوتاه شدهاند تا از عمل کردن ناخواسته 

اربگ جلوگیری شود.  
ــه مشـخص شـده نیسـت فـنر مخصـوص (سـاعتی) را  3. اگر آنطوری ک

تعویض کنید.  

مراحل فعال کردن مجاز اربگ 
1. یک دستگاه SAS نو سوار کنید. سوئیچ را باز کنید. (ON) و بررســی 

کنید که چراغ اخطار سیستم اربگ بــه مـدت تقریبـاً 6 ثانیـه روشـن  
شود، خاموش شود و سپس به طور مداوم چشمک بزند.  

ــد و یـک DTC نشـان  2. اگر چراغ اخطار به طور مداوم چشمک نمیزن
ــه  میدهد، با استفاده از عیبیابی هوشمند سیستم را بررسی کنید. (ب
ــده  عیبیابی هوشمند، سیستم اربگ رجوع شود.)وقتی عیب تعمیر ش
است و چراغ اخطار سیستم اربگ به طور مداوم چشمک میزنــد، بـه 

مرحله 3 بروید.  
3. اگر چراغ اخطار سیستم اربگ به طور مداوم چشمک میزنــد، سـوئیچ 
ــا بیشـتر  را در حالت LOCK قرار دهید، و به مدت تقریباً یک ثانیه ی

صبر کنید و سپس سوئیچ را در حالت ON قرا ردهید.  
4. بررسی کنید که چراغ اخطار سیستم اربگ به مــدت تقریبـی 6 ثانیـه 

چشمک زده و سپس خاموش میشود.  
ــاند، مجـدداً «مراحـل فعـال کـردن مجـاز  5. اگر چراغ روشن باقی میم

اربگ» را اجرا کنید.  
مراحل فعال کردن اربگ 

اخطار  
 • اربگ آماده اگر دور انداخته شود ممکن است ناگهان عمــل 
کرده و باعث صدمات و جراحات جدی شود. یک اربگ آماده را 
دور نیاندازید. اگر ابزارهای مخصوص (ابزارهای فعــال کـردن و 
واسطه سیمکشی) در دسترس نیست از نزدیکترین نمــایندگی 

مزدا کمک بگیرید. 
توجه  

 • وقتی یک اربگ عمل کرده را دور میاندازید به مراحــل مصـرف و 
دور انداختن اربگ رجوع کنید.  

مراحل فعال کردن اربگ داخل خودرو 
1. ابزارهای مخصوص (ابزارهای فعال کردن) را بررسی کنید. (به بررسی 

ابزار مخصوص < ابزار فعال کردن> رجوع شود.) 
ــاد شـدید نباشـید و  2. خودرو را به فضای باز هدایت کنید. در معرض ب

درها و شیشههای خودرو را ببندید.  
3. سوئیچ را در حالت LOCK قرار دهید.  

4. کابل منفی باتری را جدا کنید و به مدت بیــش از یـک دقیقـه صـبر 
کنید.  

5. مراحل مناسب فعال کردن اربگ سمت راننده اربگ سمت سرنشـین، 
و اربگ سرنشینهای عقب را دنبال کنید.  
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اربگ سمت راننده  
1. روپوش ستون را پیاده کنید.  

2. سوکت فنر ساعتی را جدا کنید.  
ــکل ابـزار مخصـوص (سـیم واسـطه) را بـه فـنر مخصـوص  3. مطابق ش

(ساعتی) وصل کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ابزارهای مخصوص (ابزارهای فعال کردن) را به ابزار مخصــوص (سـیم 
واسطه) وصل کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــه قطـب مثبـت  5. گیره قرمز رنگ ابزار مخصوص (ابزار فعال کردن) را ب
(+) باتری و گیره سیاه را به قطب منفی (-) باتری وصل کنید.  

6. بررسی کنید که چراغ قرمز روی ابزارهای مخصوص (ابزارهــای فعـال 
کردن) روشن شده است.  

7. مطمئن شوید همۀ افراد حداقل 6 متر از خودرو فاصله گرفته باشند.  
8. شاسی فعال شدن روی ابزار مخصــوص (ابـزار فعـال کـردن) را فشـار 

دهید تا اربگ سمت راننده عمل کند.  
 
 
 
 
 

اربگ سمت سرنشین 
1. جعبه داشبورد را پیاده کنید.  

2. سوکت اربگ سمت سرنشین را جدا کنید.  
3. مطابق شــکل، ابـزار مخصـوص (سـیم واسـطه) را بـه اربـگ سـمت 

سرنشین وصل کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ابزار مخصوص (ابزار فعال کردن) را به ابزار مخصوص (سیم واســطه) 
وصل کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــب مثبـت (+)  5. گیره قرمز ابزار مخصوص (ابزار فعال کردن) را به قط
باتری و گیره سیاه را به قطب منفی (-) باتری وصل کنید.  

ــال کـردن)  6. بررسی کنید که چراغ قرمز روی ابزار مخصوص (ابزار فع
روشن شده باشد.  

7. مطمئن شوید همۀ افراد حداقل 6 متر از خودرو فاصله گرفته باشند.  
8. شاسی فعال شدن روی ابزار مخصوص (ابزار فعــال کـردن) را فشـار 

دهید تا اربگ سمت سرنشین عمل کند.  
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اربگ سرنشین عقب  
1. سوکت اربگ سرنشین عقب را جدا کنید.  

2. ابزار مخصوص (سیم واسطه) را به اربگ وصل کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــطه)  3. ابزار مخصوص (ابزار فعال کردن) را به ابزار مخصوص (سیم واس
وصل کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. گیره قرمز ابزار مخصوص را به قطب مثبت (+) باتری و گیره سیاه را 
به قطب منفی (-) باتری وصل کنید.  

ــز روی ابـزار مخصـوص (ابـزار فعـال کـردن)  5. بررسی کنید چراغ قرم
روشن شده است.  

6. مطمئن شوید همه افراد حداقل 6 متر از خودرو فاصله گرفته باشند.  
7. شاسی فعال شدن روی ابزار مخصــوص (ابـزار فعـال شـدن) را فشـار 

دهید تا اربگ سرنشین عقب عمل کند.  
 
 
 
 

مراحل فعال کردن اربگ در خارج از خودرو  
1. ابزار مخصوص (ابزار فعال کردن) را بررسی کنیــد. (بـه بررسـی ابـزار 

مخصوص < ابزار فعال کردن> رجموع شود.) 
2. سوئیچ را در حالت LOCK قرار دهید.  

3. کابل منفی باتری را جدا کنید و بیشتر از یک دقیقه صبر کنید.  
ــگ سـمت راننـده، اربـگ سـمت  4. مراحل مناسب برای فعال کردن ارب

سرنشین و اربگ سرنشین عقب را دنبال کنید.  
اربگ سمت راننده  

1. اربگ سمت راننده را پیاده کنید.  
2. برای نوع چهار پره، پیچها را روی اربگ راننده سوار کنید.  

نوع 4 پره 
 
 
 
 
 
 
 
 

اخطار  
ـی   • اگر اربگ به طور مناسب روی چرخ سوار نشده باشد وقت
ــود. موقـع  آن را فعال کنید ممکن است صدمات جدی وارد ش
ـرف  سوار کردن اربگ روی چرخ مطمئن شوید که روی آن به ط

باال باشد.  
3. اربگ سمت راننده را طوری در وسط چرخ قرار دهید که روی آن بــه 
طرف باال باشد. برای ثابت کردن اربگ 4 پره روی چرخ، طناب را بین 
چرخ (رینگ) و پیچها حداقل 4 دور ببندید. برای ثابت کردن اربگ 3 
پره روی چرخ، طناب را بین چرخ (رینگ) و پیچهای نصب حداقــل 4 

دور ببندید.  
نوع 4 پره  
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نوع 3 پره  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ابزار مخصوص (سیم واسطه) را مطابق شکل به اربــگ سـمت راننـده 
وصل کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. سه عدد الستیک روی چرخی که اربگ را به آن بستهاید بچینید. یک 
چرخ با رینگ هم روی این الستیکها قرار دهید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. توسط یک طناب تمام چرخها را به هم ببندید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــیم واسـطه)  7. ابزار مخصوص (ابزار فعال کردن) را به ابزار مخصوص (س
وصل کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. گیره قرمز ابزار مخصوص (ابزار فعال کردن) را به قطــب مثبـت (+) و 
گیره سیاه را به قطب منفی (-) باتری وصل کنید.  

9. بررسی کنید که چراغ قرمز روی ابزار مخصــوص (ابـزار فعـال کـردن) 
روشن شده است.  

10. مطمئن شوید همۀ افراد حداقل 6 متر از خودرو فاصله گرفته باشند.  
11. شاسی فعال شدن روی ابزار مخصــوص (ابـزار فعـال کـردن) را فشـار 

دهید تا اربگ سمت راننده عمل کند.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اربگ سمت سرنشین 
1. اربگ سمت سرنشین را پیاده کنید.  

      (به پیاده و سوار کردن اربگ سمت سرنشین رجوع شود.) 
2. پیچها را روی اربگ سمت سرنشین سوار کنید.  
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اخطار  
ــگ   • اگر اربگ درست روی چرخ بسته نشده باشد وقتی ارب
عمل کند ممکن باعث صدمات جدی شود. وقتی اربــگ را روی 
ــز چـرخ  چرخ میبندید، مطمئن شوید روی اربگ به طرف مرک

قرار گرفته است.  
ــد کـه روی آن  3. اربگ سمت سرنشین را طوری به الستیک چرخ ببندی
به طرف مرکز چرخ باشد. طناب (یا سیم) را بیــن چـرخ و دور پیچهـا 

حداقل 4 بار بپیچید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ابزار مخصوص (سیم واسطه) را مطابق شکل به اربگ سمت سرنشــین 
ببندید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. السـتیک همـراه اربـگ را روی دو السـتیک دیـگر قـرار دهیـد. یــک 
ــگر  الستیک دیگر روی این سه الستیک قرار دهید. و یک الستیک دی

(با رینگ) روی این چهار الستیک قرار دهید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. تمام الستیکها را با یک طناب ببندید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــیم واسـطه)  7. ابزار مخصوص (ابزار فعال کردن) را به ابزار مخصوص (س
وصل کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــت بـاتری  8. گیره قرمز ابزار مخصوص (ابزار فعال کردن) را به قطب مثب
(+) و گیره سیاه را به قطب منفی (-) باتری وصل کنید.  

9. بررسی کنید که چراغ قرمز روی ابزار مخصوص (فعال کـردن) روشـن 
شده است.  

10. مطمئن شوید همۀ افراد حداقل 6 متر از خودرو فاصله گرفته باشند.  
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11. شاسی فعال شدن روی ابزار مخصــوص (ابـزار فعـال کـردن) را فشـار 
دهید تا اربگ سرنشین عمل کند.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اربگ سرنشین عقب  
ــد. (بـه پیـاده و سـوار کـردن اربـگ  1. اربگ سرنشین عقب را پیاده کنی

سرنشین عقب رجوع شود.)  
2. مهرههای اربگ سرنشین عقب را ببندید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اخطار  
 • اگر اربگ به طور مناسب روی الستیک سوار نشــده باشـد 
ــدی وارد شـود.  وقتی آن را فعال کنید ممکن است صدمات ج
ــوید روی آن  موقع سوار کردن اربگ روی الستیک، مطمئن ش

به طرف مرکز الستیک است.  
3. اربگ سرنشین عقب را طوری به الستیک ببندید که روی آن به طرف 
ــر) را بیـن السـتیک و دور مـهرهها  مرکز الستیک باشد، طناب (یا وای

حداقل 4 دور ببندید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ابزار مخصوص (سیم واسطه) را مطابق شکل به اربگ سرنشــین عقـب 

وصل کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. السـتیک همـراه اربـگ را روی دو السـتیک دیـگر قـرار دهیـد یــک 
الستیک دیگر روی آنها قرار دهید، یک الستیک دیگر (با رینگ) روی 

این چهار الستیک قرار دهید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. تمام این الستیکها را با طناب ببندید.  
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7. ابزار مخصوص (ابزار فعال کردن) را به ابزار مخصوص (ســیم واسـطه) 
وصل کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. گیره قرمز ابزار مخصوص را به قطب مثبــت (+) و گیـره سـیاه را بـه 
قطب منفی (-) باتری وصل کنید.  

9. بررسی کنید چراغ قرمز روی ابزار مخصوص (ابزار فعال کردن) روشــن 
شده است.  

10. مطمئن شوید همۀ افراد حداقل 6 متر از خودرو فاصله گرفته باشند.  
11. شاسی فعال شدن روی ابزار مخصوص (ابزار فعال شدن) را فشار دهید 

تا اربگ سرنشین عقب عمل کند.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مراحل دور انداختن اربگ  
    اخطار  

ــگ آن   • قبل از اوراق کردن خودرو مجهز به اربگ آماده، ارب
ــک اربـگ آمـاده را دور  را فعال کرده و به کار اندازید. هرگز ی

نیاندازید. 
اخطار  

 • اربگ بالفاصله بعد از عمل کردن خیلی داغ است و ممکــن 
است شما را بسوزاند. حداقل 15 دقیقه بعد از عمل کردن اربگ 

به آن دست نزنید.   
اخطار 

ــاک اسـت. آب بـا   • ریختن آب روی اربگ عمل کرده خطرن
ــه  گازهای باقی مانده ترکیب شده و یک گاز تشکیل میشود ک

تنفس را مشکل میکند. روی اربگ عمل کرده آب نریزید.  
 
 

اخطار  
 • اربگ عمل کرده ممکن است حاوی هیدروکسید سدیم تــه 
نشین شده باشد که یک محصول فرعی اشــتعال زا از گازهـای 
حاصل از احتراق خواهد بود. اگر این ماده وارد چشم شود و یــا 
روی دست بریزد میتواند باعث سوزش و خارش شــود. وقتـی 
ـافظ  اربگ عمل کرده را جابجا میکنید از دستکش و عینک مح

استفاده کنید.  
1. دستکش به دست کرده و عینک محافظ بزنید.  

2. اربگ عمل کرده را در یک کیسه پالستیکی قرار دهید.  
3. بعد از درآوردن دستکشها دستهای خود را بشویید.  

بررسی ابزار مخصوص (ابزار فعال کردن) 
 • قبل از دور انداختن یک اربگ آماده، توسط ابزار مخصوص (ابــزار 

فعال کردن) آن را فعال نمائید.  
ــارآیی آن را   • قبل از استفاده از ابزار مخصوص (ابزار فعال کردن) ک

بررسی کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مراحل بررسی  
1. مراحل زیر را دنبال کنید و بررسی کنید که ابزار مخصوص (ابزار فعال 

کردن) درست کار کند.  
شرایط چراغ  قرمز سبز مراحل بررسی مرحله

 1
گیره قرمز را به قطب مثبت و گیره 

ON OFF سیاه رابه قطب منفی باتریوصل کنید. 

 2
سوکتهای AوB ابزار مخصوص را 

OFF ON وصل کنید.(ابزار فعال کردن) 

ON OFF شاسی فعال شدن را فشار دهید.  3 
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ــزار مخصـوص (ابـزار فعـال  2. اگر همانطور که مشخص شده نیست، از اب
ــزار اربـگ بـه  کردن) استفاده نکنید زیرا ممکن است با وصل کردن اب

طور ناخواسته عمل کند.  
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سیستم اربگ (کیسه هوا) 
 

اخطار سرویس و تعمیر 
باز کردن اجزاء اربگ 

 • باز کردن اجزاء سیستم اربگ و بستن مجدد آنها میتواند سیستم  
       را غیر فعال کند. که ممکن است منجر به بروز جراحات جدی یا  

       مرگ در هنگام وقوع یک تصادف شود. هیچیک از اجزاء سیستم 
        اربگ را باز نکنید. 

 
 
 

تعمیر سیم کشی   
 • تعمیر نادرست سیمکشی یک اربگ میتـواند باعث فعال شـدن  

       ناگهانی نیروی اربگ یا نیروی کمربند ایمنی شده و ایجاد  
       جراحات جدی کند. اگر اشکالی در سیمکشی سیستم هست سیم 

       کشی را تعویض کنید و سعی در تعمیر سیمکشی ننمایید.  
 
 
 

بررسی دستگاه اربگ  
 • بررسی قطعات اربگ توسط اهم متر میتواند باعث آزاد شدننیروی  

      آن و ایجاد جراحات جدی شود. برای بررسی قطعات اربگ از اهم متر 
      استفاده نکنید. برای عیبیابی اربگ همیشه از عیب یابی هوشمند 

      استفاده کنید.  
 
 

جابجا کردن و حمل قطعات اربگ 
 • یک اربگ آماده وقتی جابجا میشود ممکن است ناگهان فعال شده  
       و باعث جراحات جدی شود. هنگام حمل اربگ آماده، سطح جلویی 
        اربگ را دور از بدن خود نگهدارید تا احتمال وارد شدن جراحات  

        جدی به شما کمتر شود.  
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 • قرار دادن یک اربگ آماده روی یک سطح به طوری که روی آن به  
      طرف پایین باشد خطرناک است. همیشه طرف جلوی اربـگ را بـه  
        سمت باال قرار دهید تا از حرکت آن درصورتیکه ناگهانی فعالشود  

        بکاهد.  
 
 
 
 

  SAS جابجایی و حمل دستگاه
 • جدا کردن سوکت دستگاه SAS درحالیکه سوئیچ موتور در حالت ON است میتواند باعث فعال شدن اربگ شده و به شما آسیب جدی 

بزند، قبل از اینکه سوکت SAS را جدا کنید. و یا SAS را پیاده کنید، سوئیچ را در حالت LOCK قرار دهید. سپس کابل منفی باتری را 
جدا کنید. و 1 دقیقه صبر کنید تا منبع تغذیه کمکی SAS برق ذخیره خودش را تخلیه کند.  

 • وصل کردن سوکت دستگاه SAS بدون آنکه آنرا دقیقاً روی خودرو نصب کرده باشید. خطرناک است زیرا سنسور ضربه داخل کنترل 
اربگ، ممکن است یک سیگنال الکتریکی به اربگ بفرستد که این کار ممکن است اربگ را فعال کند و باعث جراحات جدی شود. بنابراین 

قبل ازوصل کردن سوکت، کنترل اربگ را به دقت روی خودرو نصب کنید.  
 • برای خودروهایی که سنسور تکی اربگ دارند، اگر اربگ بر اثر یک تصادف یا علتهای دیگر یکبار عمل کند، سنسور باید تعویض شود 
حتی اگر ظاهر آن نشان دهد که هیچ آسیب دیدگی ندارد. دستگاه SAS هم ممکن است آسیب داخلی دیده باشد که این اشکال ممکن 

است باعث عملکرد نامناسب آن شود. و احتمال ایجاد جراحات جدی و یا حتی مرگ شود. دستگاه SAS تکی استفاده شده  نمیتواند 
توسط دستگاه و یا خودش چک شود.  

بررسی کمربند ایمنی کششی 
 • استفاده از اهم متر برای بررسی کمربند ایمنی میتواند باعث فعال  
        شدن آن و ایجاد جراحاتجدی شود. برای بررسیکمربند کششی 
        از اهم متر استفاده نکنید. همیشه برای عیبیابی کمربند کششی 

        با پیش بار از عیبیابی هوشمند استفاده کنید.  
 
 

جابجایی اجزاء کمربند ایمنی  
 • وجود روغن، گریس، آب و غیره روی قطعات ممکن است باعث عیب در فعال شدن اربگ و کمربندهای ایمنی کششی در تصادف شود که 

این خود باعث ایجاد جراحات جدی خواهد شد بنابراین اجازه ندهید قطعات به روغن، گریس، آب و غیره آلوده شوند.  
 • وارد کردن پیچ گوشتی سوکت اربگ یا کمربند ایمنی ممکن است  
        به سوکت  آسیب زده و عملکرد نامناسب اربگ یا کمربند ایمنی و  
       ایجاد جراحات جدی شود. هیچ جسم خارجی داخل سوکت نکنید.  

 
 
 
 
 

استفاده مجدد اجزاء اربگ و کمربند ایمنی  
 • حتی اگر اربگ یا کمربند ایمنی در تصادف عمل نکرده باشند و هیچ گونه عالئم خارجی ناشی از آسیب دیدگی در آن مشاهده نشود، 

ممکن است سیستم داخلی آنها آسیب دیده باشند که باعث عملکرد نامناسب آنها و در نتیجه ایجاد جراحات جدی شوند. همیشه اربگ 
و کمربند ایمنی آسیب ندیده را خود عیبیابی کنید تا مشخص شود که کدام یک از آنها مجدداً قابل استفاده است.  
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مراحل فعال کردن اربگ (کیسه هوا) و کمربند ایمنی  
 

اخطار  
 • اربگ و کمربند ایمنی آماده کار اگر دور انداخته شود ممکن است ناگهان عمل کرده و باعث جراحات جدی شود. یک اربگ یا کمربند 

ایمنی آماده را دور نیاندازید. اگر ابزار مخصوص (H066 002, 49 D066 003 49) موجود نیست، از نزدیکترین نمانیدگی مزدا کمک 
بگیرید. 

احتیاط  
 • عمل کردن اربگ و یا کمربند ایمنی داخل خودرو ممکن است باعث آسیب زدن به داخل خودرو شود. موقعی که خودرو  اوراق می شود، 

اربگ و کمربند ایمنی را در خارج از خودرو فعال کنید.  
 

 • موقعی که قرار است خودرو قراضه شود. (پرس شود) اربگ و کمربند ایمنی را داخل خودرو فعال کنید. (به T-51 مراحل فعال کردن اربگ و کمربند ایمنی 
داخل خودرو (فقط وقتی که قرار است خودرو پرس شود.) رجوع کنید.) 

 • وقتی که قرار نیست خودرو پرس شود. اربگ و کمربند ایمنی را خارج از خودرو فعال کنید. (به T-52 مراحل فعال کردن اربگ و کمربند ایمنی خارج از 
خودرو رجوع شود)  

توجه  
 • وقتی که می خواهید اربگ و کمربند ایمنی عمل کرده را مصرف یا به کسی واگذار کنید. به مراحل مصرف و واگذاری رجوع کنید.  

مراحل فعال کردن اربگ و کمربند ایمنی داخل خودرو (فقط وقتی که قرار است خودرو  اوراق و پرس شود) 
1. ابزار مخصوص SST (49 H066 002) را بررسی کنید.  

2. خودرو را به فضای باز هدایت کنید، در جهت باد شدید نباشید و درها و شیشههای خودرو را ببندید.  
3. سوئیچ موتور را در حالت Lock قرار دهید.  

4. کابل منفی باتری را جدا کنید. و بیش از 1 دقیقه صبر کنید. 
5. برای فعال کردن اربگ سمت راننده، اربگ سمت سرنشین جلو و اربگ سرنشینهای عقب و یا کمربند ایمنی، مراحل مقتضی برای هر کدام را اجرا کنید.  

اربگ سمت راننده  
 • به راهنمای تعمیرات (98G-10-1622)  مدل 323 رجوع شود.  

اربگ سمت سرنشین جلو  
 • به راهنمای تعمیرات (98G-10-1622)  مدل 323 رجوع شود.    

اربگ سرنشین عقب  
 • به راهنمای تعمیرات  (98G-10-1622)  مدل 323 رجوع شود.  

کمربند ایمنی کششی   
1. روکش پایین ستون B اتاق را پیاده کنید.  

  (49 D066 003) 2. کمربند ایمنی را پیاده کنید و ابزار مخصوص
       را مطابق شکل به آن وصل کنید.  

3. کمربند ایمنی را سوار کنید.  
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SST (49 D066 002) .4 را به SST (49 D066 003) وصل کنید.  
5. گیره قرمز SST (49 H066 002) را به قطب مثبت باتری و گیـره  

       سیاه را به قطب منفی باتری وصل کنید.  
6. بـررسی کنـید که چـراغ قرمز روی SST (49 H066 002) روشن  

      میشود.  
7. اطمینان یابید که افراد در فاصله حـداقل 6 متر (20ft) از خـودرو  

       ایستاده باشند.  
 
 

8. شاسی فعال شدن روی ابزار مخصوص SST (49 H066 002) را  
      فشار دهید تا کمربند ایمنی فعال شود.   

 
 
 
 
 
 

مراحل فعال کردن در خارج از خودرو  
SST (49 H066 002) .1 را بررسی کنید.  

2. سوئیچ موتور را در حالت LOCK قرار دهید.  
3. کابل منفی باتری را جدا کنید و بیش از 1 دقیقه صبر نمائید.  

4. مراحل مقتضی زیر را برای فعال کردن اربگ راننده، اربگ سرنشین، اربگ سرنشین های عقب و کمربند ایمنی را اجرا کنید.  
اربگ (کیسه هوا) سمت راننده  

  323 (1622-10-98G) به راهنمای تعمیرات • 
اربگ (کیسه هوا) سمت سرنشین جلو  

  323 (1622-10-98G) به راهنمای تعمیرات • 
اربگ (کیسه هوا) سرنشین عقب  

  323 (1622-10-98G) به راهنمای تعمیرات • 
کمربند ایمنی کششی  

1. کمربند ایمنی را پیاده کنید.  
SST (49 D066 003) .2 را مطابق شکل به کمربند ایمنی وصل کنید.  

اخطار  
 • اگر کمربند ایمنی به خوبی به تایر (الستیک) بسته نشود،  
        موقعی که کمربند ایمنی فعال شود، ممکن است صدمات  

       جدی وارد کند. وقتی که کمربند ایمنی را به تایر میبندید  
       اطمینان یابید که قطعات کمربند ایمنی داخل حلقه تایر قرار  

      گیرند.  
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3. با قرار گرفتن قطعات کمربند ایمنی داخل تایر، کمربند ایمنی را  
      به تایر ببندید، سیم را از وسط تایر رد کـرده و حداقل چـهار دور  

      اطراف کمربند ایمنی ایمنی ببندید.  
 
 
 
 
 
 

4. این تایر را روی دو تایر دیگر قرار دهید. و یک تایر دیگر روی این  
      سه تایر قرار دهید، و یک تایر دیگر با رینگ روی آنها قرار دهید.  

 
 
 
 
 
 

5. با طناب یا کابل مناسبی این تایرها به هم ببندید. 
 
 
 
 
 

  
 
 

SST (49 H066 002) .6 را به SST (49 D066 003) ببندید.  
7. گیره قرمز SST (49 H066 002) را به قطب مثبت باتری وگیره  

       سیاه را به قطب منفی باتری وصل کنید.  
8. بررسی کنید که چراغ قرمز روی SST (49 H066 002) روشن شود.  

9. اطمینان یابید که افراد درفاصله حداقل 6 متر (20ft) از تایرها ایستاده  
     باشند.  

 
 
 

10. شاسی فعال شدن روی SST (49 H066 002) را فشار دهید تا  
      کمربند ایمنی فعال شود.  
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عیبیابی هوشمند (سیستم اربگ) 
مقدمه  

 • برای بررسی علت عیب از فلوچارت زیر استفاده کنید.  
فلوچارت (نمودار) 

توجه  
 • وقتی که بررسی کد قبلی عیبیابی را اجرا میکنید،با حذف کردن یا قطع کردن قطعات مربوطه ممکن است DTCهای قابل اجرا به حافظه اضافه شده 

باشد. فقط DTCهایی را که قبل از بررسی مشخص شدهاند بررسی کنید.  
 • وقتی DTCهای عیب فعلی بعد از اینکه عیبهای فعلی و یا قبلی که تعمیر شدهاند خروجی قدیمیتر ندارند، اطمینان یابید که نمایش عیبهای قبلی 

را لغو کردهاید تا از تعمیر عیوبی که تعمیر شدهاند جلوگیری شود.  
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استارت 

سوئیچ موتور را روی ON قرار دهید.  
آیا چراغ اخطار سیستم اربگ به مدت 6 ثانیه روشن شده و سپس خاموش میشود؟ 

ولتاژ ترمینال SCN مربوط به DLC را اندازهگیری کنید.  
آیا ولتاژ بیش از 2V است؟ 

سوئیچ را در حالت LOCK قرار دهید.  
کابل منفی باتری را جدا کنید و 1 دقیقه یا بیشتر صبر کنید.  

روپوش ستون فرمان را پیاده کنید.  
سوکت فنر مخصوص را جدا کنید.  

جعبه داشبورد را پیاده کنید (در خودروی مجهز به اربگ سرنشین عقب) سوکت کیسه هوای سرنشین
عقب را جدا کنید. (در خودروی مجهز به اربگ سرنشین عقب)، سوکت کیسه هوای راننده و سرنشین 
را جدا کنید. (خودروی مجهز به اربگ سرنشین)، روکش پایینی ستون B اتاق را باز کنید. (خودروی 

مجهز به کمربند ایمنی)، سوکتهای کمربند ایمنی سمت راننده و سمت سرنشین را جدا کنید. 
(خودروی مجهز به کمربند ایمنی)، دیواره سمت سرنشین چپ را پیاده کنید.  

تمام سوکتهای دستگاه SAS را جدا کنید.  
سیمکشی بین ترمینال 2K سوکت دستگاه SAS و ترمینال SCN سوکت DLC را برای موارد 

زیر بررسی کنید.  
 • اتصال کوتاه به بدنه  

 • قطع شدگی  
آیا اتصال بین دو ترمینال فوق خوب است؟  

تمام سوکتهای SAS را وصل کنید. 
سوکت فنر مخصوص را وصل کنید.  

سوکت سمت سرنشین را وصل کنید. (در خودروی مجهز به اربگ سمت سرنشین) 
سوکتهای اربگسمتراننده و سرنشین عقب را وصل کنید.(درخودروی مجهز به اربگسرنشین عقب)
سوکتهای کمربند ایمنی سمت راننده و سرنشین را وصل کنید. (درخودرویمجهز به کمربند ایمنی)

کابل منفی باتری را وصل کنید.  
سوئیچ را در حالت ON قرار دهید و عیب یابی خرابی پرست (preset) را اجرا کنید.  

آیا DTC نمایش داده شده است؟ 

با سیم واسطه، ترمینال SCN از DLC را به بدنه (GND) اتصال کوتاه کنید.  
سوئیچ را در حالت ON قرار دهید، و عیبیابی قبلی را انجام دهید.  

آیا DTC ظاهر خواهد شد؟ 

یک سرسیم واسطه را که به بدنه (GND)  وصل شده است را جدا کنید تا ترمینال SCN از 
DLC قطع شود، و سوئیچ را در حالت ON قرار دهید.  

سیم مربوط به عیبیابی اجرایی را تکان دهید.  
توجه 

 • برای DTCهایی که همان DTCهای نشان داده شده در عیبیابی قبلی است به (بلی) بروید.
 • برای DTCهایی که ظاهر نشدهاند ولی در عیبیابی قبلی وجود داشتهاند. به (خیر) بروید.  

(عیبیابی قبلی)  
تمام DTCها را با شروع از کوچکترین آنها بررسی کنید. اگر در حین بررسی برای قطعهای

که به تازگی تعمیر شدهاستموردی پیشبیاید.بررسی را برای آن DTC در همان لحظه 
پایان دهید، به جدول DTC رجوع شود. 

نمایش کد عیبیابی قبلی را لغو کنید، به بعدی رجوع شود.  

با استفاده از سیم واسطه، ترمینال SCN از DLC را به بدنه (GND) آتصال کوتاه کنید، 
استارت سوئیچ را در حالت ON قرار دهید. آیا DTC ظاهر خواهد شد؟ 

عالمت عیب را تایید کنید، سپس مدار چراغ اخطار عیب 
قابل اجرا را عیبیابی نمائید. به «فهرست عیبیابی» رجوع 

کنید.

سوئیچ را در حالت LOCK قرار دهید.  
کابل منفی باتری را جدا کنید و بیش از 1 دقیقه صبر کنید.
دیوار سمت سرنشین عقب را پیاده کنید. تمام سوکتهای 

دستگاه SAS را جدا کنید.  
کابل منفی باتری را وصل کنید.  

سوئیچ را در حالت ON قرار دهید.  
ولتاژ ترمینال SCN از DLC را اندازهگیری کنید.  

آیا ولتاژ تقریباً 12V است؟ 

 2K سیمکشی بین ترمینال
سوکت SAS و ترمینال 

SCN از DLC را تعمیر یا 
تعویض کنید.  

سوئیچ را در حالت 
LOCK قرار دهید. 
کابل منفی باتری را 

جدا کنید.  

(پرست کردن)  
DTC ها را با شروع از کوچکترین 

آنها یکی یکی بررسی کنید، به 
جدول DTC رجوع کنید.  

سوئیچ را در حالت ON قرار دهید. 
آیا DTC ظاهر خواهد شد؟ 
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تعمیر کردن  
لغو نمایش کد عیبیابی فعلی  

احتیاط  
 • اشتباه وصل کردن ترمینال DLC ممکن است باعث عیب شود. فقط ترمینال مشخص شده را به دقت وصل کنید.  

1. سوئیچ را در حالت ON قرار دهید.  
2. صبر کنید تا چراغ اخطار سیستم اربگ به مدت 6 ثانیه روشن شده و خاموش شود.  

3. هر دو مرحله زیر را به تناوب و با فاصله زمانی 1.5-0.5 ثانیه سه بار انجام دهید. 
(1) با استفاده از سیم رابط ترمینال SCN از DLC را به بدنه اتصال کوتاه کنید.  

(2) سیم رابط اتصال بدنه (GND) را جدا کنید.   
4. اگر DTC ها نمایش داده شدهاند، صبر کنید تا محو شوند.  

5. با استفاده از یک سیم رابط ترمینال SCN از DLC را بـه بـدنه (GND) اتصـال  
      کوتاه کنید تا بتوانید بررسی کنید. که DTC عیبهای قبلی ظاهر نشدهاند.  

 • اگر DTC هنوز هم ظاهر شدهاند، مجدداً لغو نمایش عیب گذشته را اجرا کنید. 
6. سوئیچ را در حالت LOCK قرار دهید.  

7. سیم رابط را از DLC جدا کنید.   
 
 
 
 

  DTC جدول
 • DTC های 91 ,37 ,35 ,32 ,26 ,25 ,22 ,07 ,06 ,03 ,02 ,01 همانهایی است که در مدل قدیمی بودهاند.  

 • اگر کمربندهای ایمنی (با فشار اولیه) هم وجود دارد، وقتی اقدام به بررسی DTC های فوق میکنید قبل از جدا کردن سوکت SAS ، همیشه مراحل زیر را 
اجرا کنید.   

1. روکش پایینی ستون B اتاق سمت راننده و سرنشین را پیاده کنید.  
2. سوکتهای کمربند ایمنی سمت راننده و سرنشین را جدا کنید.  

اخطار  
ــت بـاعث عمـل کـردن   • استفاده از اهم متر یا چیزی شبیه آن که سوکت دستگاه SAS را به سوکت کمربند ایمنی مرتبط کند ممکن اس
کمربند ایمنی شود که میتواند ایجاد جراحات جدی گردد. جهت پیشگیری از این خطر همیشه قبل از وصل کردن اهم مــتر یـا چـیزی 

مشابه آن به سوکت دستگاه SAS، مطمئن شوید که سوکت کمربند ایمنی را جدا کردهاید.  
 
 
 
 
 
 
 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


عیب یابی هوشمند (سیستم اربگ)            

 ٧٥

جدول کد عیبیابی  
 • DTC ها برای خرابیهای فعلی و قبلی مشترک است.  

توجه: 
 • وقتی DTC ها درجدول کد عیبیابی نشان داده نشود و دستگاه SAS را تعویض کنید.  

 • بعداز نصب  دستگاه SAS جدید، المپ اعالم خطر سیستم ایربگ بعد از قرارگرفتن سوئیچ در حالت ON شروع به چشمک زدن میکند. این کد نشان 
دهنده احتمال باز شدن ایربگ در هر لحظه است که بوسیله دستگاه SAS داده میشود. عمل انفجار ایربگ را انجام دهید و سیستم را به حالت مطلوب 

برگردانید.  
 • وقتی سوئیچ در حالت ON است اگر چراغ اعالم خطر سیستم ایربگ اصالً روشن نشود و یا دائم روشن بماند، اعالم خطر سیستم ایربگ را بررسی و تعمیر 

کنید و سیستم اعالم خطر ایربگ را دوباره برای حالت مطلوب انجام دهید.  
 DTC  صفحه  محل عیب  سیگنال خروجی

 01
 
  SAS رجوع کنید. اتصال ضعیف در سوکت دستگاه T به بخش

 02
 
  SAS رجوع کنید.  دستگاه T به بخش

 03
 
  SAS رجوع کنید. منبع تغذیه دستگاه T به بخش

 06
 
به بخش T رجوع کنید. سیستم اربگ سمت راننده   

 07
 
به بخش T رجوع کنید. سیستم اربگ سمت سرنشین   

 11
 
 

سیم کشی بین ترمینال 2Z دستگاه 
SAS و بدنه   

به بخش  T-77 رجوع کنید. 

 12
 
 

سیم کشی بین ترمینال 2Z دستگاه 
SAS و بدنه  

به بخش T-79 رجوع کنید. 

 22
 
 

سیستم سنسور اربگ سرنشین عقب 
به بخش T رجوع کنید. (خرابی مدار داخلی) 

 25
 
 

سیستم سنسور اربگ سرنشین عقب 
به بخش T رجوع کنید. (اشکال ارتباط) 

 26
 
 

سیستم اربگ سرنشین عقب پشت 
به بخش T رجوع کنید. راننده  

 32
 
 

سیستم سنسور اربگ سرنشین عقب 
به بخش T رجوع کنید. پشت سرنشین (خرابی مدار داخلی) 

 35
 
 

سیستم سنسور اربگ سرنشین عقب 
به بخش T رجوع کنید. پشت سرنشین (اشکال ارتباط) 

 37
 
 

سیستم اربگ سرنشین عقب پشت 
به بخش T رجوع کنید. سرنشین  

 91
 
به بخش T رجوع کنید. سیستم چراغ اخطار سیستم اربگ  

ــــ کد آمادگی ایربگ برای باز شدن چشمک زدن مداوم  ـــ 
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عیب یابی هوشمند (سیستم اربگ)            

 ٧٦

جدول کد عیب یابی  
 DTC1 . ضعیف است SAS اتصال دستگاه

اخطار:  شرایط تشخیص  
ــه میتوانـد   • شرایط تشخیص برای درک DTC قبل از اجرای بررسی است. بررسی را همراه با مشخص کردن شرایطی ک

باعث ایجاد صدمات جدی در اثر اشتباه کردن و یا آسیب دیدگی دستگاه شود انجام دهید.  
 • هیچ ارتباطی بین اتصال ضعیف و ترمینالهای نشان دهنده دستگاه SAS وجود ندارد.  

 • ترمینال 2Z سوکت دستگاه SAS باز است.  
 • اتصال ضعیف یکی از سوکتهای دستگاه SAS  علت احتمالی  

 • یکی از سوکتهای دستگاه SAS خراب است.  
 • اتصال کوتاه یا قطعی سیم کشی بین دستگاه SAS و بدنه وجود دارد.  

 • دستگاه SAS خراب است.  
اجرا کنید  بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعدی بروید  بلی   بررسی کنید که سوکتهای مربوط به دستگاه SAS وصل باشد .  1 
اخطار:  

ــانی آنـها و   • حمل و جابجائی نامناسب قطعات سیستم ایربگ باعث عمل کردن ناگه
ایجاد جراحات جدی خواهد شد قبل از جابجایی این قطعــات اخطارهـای تعمـیر را 

بخوانید.  
        سوئیچ را در حالت LOCK قرار دهید.  

کابل منفی باطری را قطع کنید و به مدت بیشتر از یک دقیقه منتظر بمانید.  
دیواره جانبی سمت چپ را جدا کنید.  

آیا همه سوکتهای دستگاه SAS بدرستی وصل شده است؟  

ــل خیر   سـوکت را دوبـاره بـه درسـتی وص
کنید.  

به مرحله بعدی بروید  بلی   همه سوکتهای مربوط به دستگاه SAS را بررسی کنید.  2 
روپوش ستون فرمان را پیاده کنید.  

سوکت فنر ساعتی را جدا کنید.  
جعبه داشبورد را پیاده کنید. ( برای ماشینهای با ایریگ سرنشین کناری)  

سوکت ایربگ جانبی راننده و سرنشین کناری را جدا کنید. ( برای ماشینهای با ایربگ جانبی)  
همه سوکتهای دستگاه SAS را جدا کنید. 
آیا سوکتهای دستگاه SAS سالم هستند؟  

سیم کشی را تعویض کنید.  خیر  

به مرحله بعدی بروید  بلی   آیا ماشین دارای ایربگ جانبی میباشد؟  3 
عیب یابی فعلی  خیر  

دستگاه SAS را تعویض کنید.  
بررسی را بوسیله DTC تکمیل کنید. 
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عیب یابی هوشمند (سیستم اربگ)            

 ٧٧

 
اجرا کنید  بررسی کنید مرحله 

عیب یابی فعلی  بلی  
دستگاه SAS را عوض کنید. 

عیب یابی قبلی 
بررسی را بوسیله DTC تکمیل کنید.  

بررسی کنید که آیا ترمینال 2z سوکت دستگاه SAS به بدنه وصل است.  4 
سیم کشی بین ترمینال 2z دستگاه SAS و بدنه را بصورت زیر بررسی کنید:  

 • اتصال کوتاه به برق  
 • قطع شدگی مدار  

سیم کشی را تعویض کنید.  خیر  آیا سیم کشی سالم است؟ 

 

 
 DTC2  SAS دستگاه

اخطار: شرایط تشخیص برای درک DTC قبل از اجرای بررسی است. بررسی را همراه با مشخص کردن شرایطی کــه میتوانـد بـاعث ایجـاد شرایط تشخیص  
صدمات جدی در اثر اشتباه کردن و یا آسیب دیدگی دستگاه شود انجام دهید.  

 • مولد داخلی دستگاه SAS خراب است.   
 • دستگاه SAS خراب است.   علت احتمالی  

اجرا کنید 
دستگاه SAS را عوض کنید. 

  
 DTC 3  SAS برق دستگاه 

اخطار:  شرایط تشخیص  
ــردن شـرایطی کـه میتوانـد   • شرایط تشخیص برای درک DTC قبل از اجرای بررسی است. بررسی را همراه با مشخص ک

باعث ایجاد صدمات جدی در اثر اشتباه کردن و یا آسیب دیدگی دستگاه شود انجام دهید.  
 •  ولتاژ نشان داده شده از ترمینال 2E و 2H دستگاه SAS کمتر از 9 است.    

توجه: DTC 3 زمانی ظاهر میشود که ولتاژ در سیم هر دو مدار زیر افت کند.  علت احتمالی  
  SAS 2 سوکت دستگاهE و ترمینال (jB-01) سوکت جعبه فیوز B 1. سیم کشی بین ترمینال
  SAS 2سوکت دستگاهHو ترمینال (jB-02) سوکت جعبه فیوز DB2. سیم کشی بین ترمینال

 • باطری ضعیف است.  
 • سیم کشی بین باطری و دستگاه SAS خراب است.  

 • دستگاه SAS خراب است.   
اجرا کنید  بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعدی بروید .  بلی   بررسی باطری  1 
ولتاژ باطری را اندازه گیری کنید.  

باطری ضعیف است.  خیر  آیا ولتاژ باطری بیشتر از 9 ولت است؟  
سیستم شارژ و شارژ باطری را بررسی کنید.  

بخش G: بررسی باطری و شارژ باطری .  
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عیب یابی هوشمند (سیستم اربگ)            

 ٧٨

 
اجرا کنید  بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعدی بروید .  بلی  سیم کشی بین فیوز و جعبه باطری را بررسی کنید.  2 
زیرپایی سمت جلوی راننده را بردارد.  
تجهیزات جلوی راننده را جدا کنید.  

جعیه فیوز را جدا کنید بدون اینکه سوکتها جدا شوند.  
سوکت را درحالت ON قرار دهید.  

ولتاژ ترمینال B در (JB-01) یــا D (JB-02) سـوکتهای جعبـه فیـوز را انـدازه 
گیری کنید.  

آیا ولتاژ بیشتر از 9 ولت است؟ 

سیم کشی بین فیوز و جعبه باطری را تعمیر کنید. خیر 

عیب یابی فعلی  
دستگاه SAS را عوض کنید. 

  .SAS در سیستم ایربگ پیاده و نصب دستگاه
عیب یابی قبلی 

بررسی را بوسیله DTC تکمیل کنید.  

 3
 
 
 
 
 

سیم کشی بین جعبه فیوز و دستگاه SAS را بررسی کنید. 
اخطار:  

ــتم ایربـگ بـاعث عمـل   • حمل و جابجائی نامناسب قطعات سیس
ــات جـدی خواهـد شـد قبـل از  کردن ناگهانی آنها و ایجاد جراح

جابجایی این قطعات اخطارهای تعمیر را بخوانید.  
اخطار سرویس سیستم ایربگ  

سوئیچ را در حالت LOCK قرار دهید.  
کابل منفی باطری را قطع کنید و به مدت بیشتر از یک دقیقه منتظر بمانید.  

روپوش ستون فرمان را پیاده کنید.  
سوکت فنر ساعتی را جدا کنید.  

جعبه داشبورد را پیاده کنید. ( برای ماشینهای با ایریگ سرنشین کناری)  
ــمت سرنشـین کنـاری را جـدا کنیـد. ( بـرای  سوکت مدول ایربگ س

ماشینهای با ایربگ سرنشین کناری)  
سوکت مدول ایربگ جانبی سمت راننده و سرنشین کناری را جدا کنید.  

دیواره جانبی سمت چپ را جدا کنید.  
همه سوکتهای دستگاه SAS را جدا کنید. 

کابل منفی باطری را جدا کنید.  
سوئیچ را درحالت ON قرار دهید.  

بلی 
خیر 

ــه فیـوز و دسـتگاه SAS را تعویـض  سیم کشی بین جعب
کنید.  
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عیب یابی هوشمند (سیستم اربگ)            

 ٧٩

 
 DTC 6  سیستم مدول ایربگ سمت راننده

شــــــــــرایط 
تشخیص  

اخطار:  
ــاعث   • شرایط تشخیص برای درک DTC قبل از اجرای بررسی است. بررسی را همراه با مشخص کردن شرایطی که میتواند ب

ایجاد صدمات جدی در اثر اشتباه کردن و یا آسیب دیدگی دستگاه شود انجام دهید.  
?1.85 دیده میشود.    - 3.46?  • مقاومت دیده شده بین ترمینال 2D و 2G دستگاه SAS بغیر از 

     SAS 2 دستگاهG 2 یاD اتصال کوتاه مربوط به ترمینالهای • 
 • سیستم ایربگ سمت راننده خراب است.  علت احتمالی  

 • فنرساعتی خراب است.  
 • سوکت بین فنرساعتی و دستگاه SAS خراب است.  

 • قطع شدگی یا اتصال کوتاه سیم کشی بین فنر ساعتی و دستگاه SAS وجود دارد.    
 • دستگاه SAS خراب است.   

اجرا کنید  بررسی کنید مرحله 
عیب یابی فعلی :  بلی  

به مرحله بعد بروید.  
عیب یابی قبلی:  

به مرحله 6 بروید.  

جداکننده فنر ساعتی را بررسی کنید.  1 
اخطار: حمل و جابجائی نامناسب قطعات سیستم ایربگ باعث عمــل کـردن نـاگهـانی آنـها و 

ایجاد جراحات جدی خواهد شد قبل از جابجایی این قطعات اخطارهای تعمیر را بخوانید.  
اخطار سرویس سیستم ایربگ  

سوئیچ را در حالت LOCK قرار دهید.  
کابل منفی باطری را جدا کرده و به مدت بیشتر از یک دقیقه منتظر بمانید.  

مدول سیستم ایربگ سمت راننده را جدا کنید.  
در سیستم ایربگ: پیاده و نصب کردن مدول ایربگ سمت راننده  

آیا جداکننده فنر ساعتی سالم است؟  

فنر ساعتی را تعویض کنید.  خیر  
ــاده و نصـب کـردن فـنر  در سیستم ایربگ: پی

ساعتی  

به مرحله بعدی بروید.  بلی   بررسی کنید که آیا خرابی در مدول ایربگ سمت راننده است یا در دیگر قطعات.  2 
سیمهای SST (تستر سوخت و دماسنج) را به ترمینال 3A و 3B فنر ساعتی وصل کنید.  

مقاومت SST (تستر سوخت و دماسنج) را روی 2 اهم تنظیم کنید.  
کابل منفی باطری را وصل کنید.  

سوئیچ را د رحالت ON قرار دهید.  
آیا DTC 6 ظاهر میشود؟  

مدول ایربگ سمت راننده را تعویض کنید.  خیر  
ــردن مـدول  در سیستم ایربگ: پیاده و نصب ک

ایربگ سمت راننده.  

به مرحله بعدی بروید.  بلی   جداکننده سوکت فنر ساعتی را بررسی کنید.  3 
سوئیچ را در حالت LOCK قرار دهید.  

کابل منفی باطری را قطع کرده و به مدت بیشتر از یک دقیقه منتظر بمانید 
روپوش ستون فرمان را پیاده کنید.  

سوکت فنر ساعتی را جدا کنید.  
آیا جداکننده سوکت فنر ساعتی سالم است؟ 

سیم کشی را تعویض کنید.  خیر  

به مرحله بعدی بروید.  بلی   بررسی کنید که آیا خرابی در فنر ساعتی است یا در دیگر قطعات.  4 
سیمهای SST (تستر سوخت و دماسنج) را به ترمینال 3A و 3B فنر ساعتی وصل کنید.  

مقاومت SST (تستر سوخت و دماسنج) را روی 2 اهم تنظیم کنید.  
کابل منفی باطری را وصل کنید.  

سوئیچ را درحالت ON قرار دهید.  
آیا DTC 6 ظاهر میشود؟  

فنر ساعتی را تعویض کنید.  خیر 
ــاده و نصـب کـردن فـنر  در سیستم ایربگ: پی

ساعتی  

   :*
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عیب یابی هوشمند (سیستم اربگ)            

 ٨٠

 
اجرا کنید  بررسی کنید مرحله 

دستگاه SAS را تعویض کنید. بلی  
در سیستم ایربگ پیاده و نصب کردن دســتگاه 

  .SAS
  

سیم کشی بین فنر ساعتی و دستگاه SAS را بررسی کنید.  5 
سوئیچ را در حالت LOCK قرار ندهید.  

کابل منفی باطری را جدا کنید و به مدت بیشتر از یک دقیقه منتظر بمانید. 
جعبه داشبورد را پیاده کنید. ( برای ماشینهای با ایریگ سرنشین کناری)  

سوکت مدول ایربگ سمت سرنشین کناری را جدا کنید. ( برای ماشینهای با ایربگ 
سرنشین کناری)  

ــا  سوکت مدول ایربگ جانبی سمت راننده و سرنشین کناری را جدا کنید. ( برای ماشینهای ب
ایربگ سرنشین جانبی ) 

دیواره جانبی سمت چپ را جدا کنید.  
 سیم کشی بین ترمینال2D سوکت دستگاه SAS و ترمینال A سوکت فنر ساعتی  

ــوکت دسـتگاه SAS و ترمینـال B سـوکت فـنر سـاعتی را  و سیم کشی بین ترمینال2G س
بصورت زیر بررسی کنید:  

 • اتصال کوتاه به بدنه  
 • اتصال کوتاه به برق  

 • قطع شدگی مدار  
 • آیا سیم کشی سالم است؟  

سیم کشی را تعویض کنید.  خیر 

به مرحله بعدی بروید.  بلی    فنر ساعتی را بررسی کنید. 6 
 فنر ساعتی را جدا کنید. 

در سیستم ایربگ پیاده و نصب کردن فنر ساعتی  
فنر ساعتی را بررسی کنید.  

در سیستم ایربگ بررسی فنر ساعتی  
آیا فنر ساعتی سالم است؟  

فنر ساعتی را تعویض کنید.  خیر 
ــاده و نصـب کـردن فـنر  در سیستم ایربگ: پی

ساعتی  

مدول ایربگ سمت راننده را تعویض کنید.  بلی  
ــردن مـدول  در سیستم ایربگ: پیاده و نصب ک

ایربگ سمت راننده.  

سیم کشی بین فنر ساعتی و دستگاه SAS را بررسی کنید. 7 
جعبه داشبورد را پیاده کنید. ( برای ماشینهای با ایریگ سرنشین کناری)  

سوکت مدول ایربگ سمت سرنشین کناری را جدا کنید. ( برای ماشینهای با ایربـگ 
سرنشین کناری)  

ــا  سوکت مدول ایربگ جانبی سمت راننده و سرنشین کناری را جدا کنید. ( برای ماشینهای ب
ایربگ سرنشین جانبی ) 

دیواره جانبی سمت چپ را جدا کنید.  
همه سوکتهای دستگاه SAS را جدا کنید.  

سیم کشی بین ترمینال2D سوکت دستگاه SAS و ترمینال A سوکت فنر ساعتی  
ــوکت دسـتگاه SAS و ترمینـال B سـوکت فـنر سـاعتی را  و سیم کشی بین ترمینال2G س

بصورت زیر بررسی کنید:  
 • اتصال کوتاه به بدنه  
 • اتصال کوتاه به برق  

 • قطع شدگی مدار  
آیا سیم کشی سالم است؟ 

سیم کشی را تعویض کنید.  خیر  
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عیب یابی هوشمند (سیستم اربگ)            

 ٨١

 
 DTC 7   سیستم مدول ایربگ سمت سرنشین کناری

شــــــــــرایط 
تشخیص  

اخطار:  
ــه میتوانـد   • شرایط تشخیص برای درک DTC قبل از اجرای بررسی است. بررسی را همراه با مشخص کردن شرایطی ک

باعث ایجاد صدمات جدی در اثر اشتباه کردن و یا آسیب دیدگی دستگاه شود انجام دهید.  
?2.71-1.63) بین ترمینال 2Y و 2AB دستگاه SAS نشان داده شده است.    • مقاومت غیرعادی (

  . SAS 2 دستگاهAB 2 وY اتصال کوتاه سیم کشی مربوط به ترمینال • 
 • ترمینال 2AC سوکت دستگاه SAS قطع میباشد. ( برای ماشینهای بدون ایربگ سرنشین کناری)     

 • ایربگ سرنشین کناری خراب است.  علت احتمالی  
 • سوکت بین ایربگ سرنشین کناری و دستگاه SAS خراب است.    

 • سوکت بین دستگاه SAS و بدنه خراب است.   
  .SAS اتصال کوتاه یا قطع شدگی مدار سیم کشی بین ایربگ سرنشین کناری و دستگاه • 

 • اتصال کوتاه یا قطع شدگی مدار سیم کشی بین دستگاه SAS و بدنه   
 • دستگاه  SAS خراب است.  

اجرا کنید  بررسی کنید مرحله 
به مرحله بعدی بروید. بلی   آیا ماشین ایربگ برای سرنشین کناری دارد؟  1 
به مرحله 5 بروید.  خیر  
عیب یابی فعلی:  بلی  

به مرحله بعدی بروید 
عیب یابی قبلی:  

به مرحله چهار بروید 

جداکننده سوکت ایربگ سرنشین کناری را بررسی کنید.  2 
اخطار: حمل و جابجائی نامناسب قطعات سیستم ایربگ باعث عمل کردن ناگهانی آنـها 
ــن قطعـات اخطارهـای تعمـیر را  و ایجاد جراحات جدی خواهد شد قبل از جابجایی ای

بخوانید.  
اخطار سرویس سیستم ایربگ  

سوئیچ را در حالت LOCK قرار دهید.  
کابل منفی باطری را جدا کرده و به مدت بیشتر از یک دقیقه منتظر بمانید. 

 جعبه داشبورد را پیاده کنید  
سوکت ایربگ سرنشین کناری را جدا کنید.  

آیا جداکننده سوکت ایربگ سرنشین کناری سالم است؟  

سیم کشی را تعویض کنید.  خیر  

به مرحله بعدی بروید. بلی   بررسی کنید که آیا خرابی در ایربگ سرنشین کناری است یا در دیگر قطعات.  3 
ــین  سیمهای SST (تستر سوخت و دماسنج) را به ترمینال Aو B سوکت ایربگ سرنش

کناری وصل کنید.  
مقاومت SST (تستر سوخت و دماسنج) را روی 2 اهم تنظیم کنید.  

کابل منفی باطری را وصل کنید.  
سوئیچ را درحالت ON قرار دهید.  
آیا DTC 7 نشان داده شده است؟  

مدول ایربگ سرنشین کناری را تعویض کنید.  خیر 
ــگ  در سیسـتم ایربـگ: پیـاده و نصـب مـدول ایرب

سمت سرنشین کناری  
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عیب یابی هوشمند (سیستم اربگ)            

 ٨٢

 
اجرا کنید  بررسی کنید مرحله 

عیب یابی فعلی:  بلی  
دستگاه SAS را تعویض کنید.  

ـــدول  در سیسـتم ایربـگ: پیـاده و نصـب م
ایربگ سمت سرنشین کناری 

عیب یابی قبلی:  
مـدول ایربـگ سرنشـین کنـاری را تعویــض 

کنید.  
ـــدول  در سیسـتم ایربـگ: پیـاده و نصـب م

ایربگ سمت سرنشین کناری 

سیم کشی بین ایربگ سرنشین کناری و دستگاه SAS را بررسی کنید. 4 
سوئیچ را در حالت LOCK قرار دهید.  

کابل منفی باطری را جدا کرده و به مدت بیشتر از یک دقیقه منتظر بمانید. 
روپوش ستون فرمان را پیاده کنید.  
سوکت فنر ساعتی را جدا کنید. 

ــرای ماشـینهای بـا ایربـگ  سوکتهای ایربگ جانبی راننده و سرنشین کناری را جدا کنید. ( ب
جانبی ) 

دیواره جانبی سمت چپ را جدا کنید.  
همه سوکتهای دستگاه SAS را جدا کنید.  

سیم کشی بین ترمینال2Y ســوکت دسـتگاه SAS و ترمینـال A سـوکت ایربـگ سرنشـین 
کناری 

و سیم کشی بین ترمینال2AB دستگاه SAS و ترمینال B سوکت ایربگ سرنشین کناری را 
بصورت زیر بررسی کنید:  

 • اتصال کوتاه به بدنه  
 • اتصال کوتاه به برق  

 • قطع شدگی مدار  
آیا سیم کشی سالم است؟ 

سیم کشی را تعویض کنید.  خیر 

عیب یابی فعلی:  بلی  
دستگاه SAS را تعویض کنید.  

ـــدول  در سیسـتم ایربـگ: پیـاده و نصـب م
ایربگ سمت سرنشین کناری 

عیب یابی قبلی:  
بررسی را بوسیله DTC تکمیل کنید.  

بررسی کنید که آیا ترمینال 2AC سوکت دستگاه SAS به بدنه وصل است؟  5 
اخطار: حمل و جابجائی نامناسب قطعات سیستم ایربگ باعث عمــل کـردن نـاگهـانی آنـها و 

ایجاد جراحات جدی خواهد شد قبل از جابجایی این قطعات اخطارهای تعمیر را بخوانید.  
اخطار سرویس سیستم ایربگ  

سوئیچ را در حالت LOCK قرار دهید.  
کابل منفی باطری را جدا کرده و به مدت بیشتر از یک دقیقه منتظر بمانید. 

روپوش ستون فرمان را پیاده کنید.  
سوکت فنر ساعتی را جدا کنید. 

دیواره جانبی سمت چپ را جدا کنید.  
همه سوکتهای دستگاه SAS را جدا کنید.  

سیم کشی بین ترمینال2AC سوکت دستگاه SAS به بدنه را بصورت زیر بررسی کنید:  
 • اتصال کوتاه به برق  

 • قطع شدگی مدار  
آیا سیم کشی سالم است؟ 

سیم کشی را تعویض کنید.  خیر  
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عیب یابی هوشمند (سیستم اربگ)            

 ٨٣

 
 DTC 11  و بدنه SAS 2 دستگاهZ سیم کشی بین ترمینال

شــــــــــرایط 
تشخیص  

اخطار:  
ــه میتوانـد   • شرایط تشخیص برای درک DTC قبل از اجرای بررسی است. بررسی را همراه با مشخص کردن شرایطی ک

باعث ایجاد صدمات جدی در اثر اشتباه کردن و یا آسیب دیدگی دستگاه شود انجام دهید.  
 • ترمینال 2Z سوکت دستگاه SAS قطع میباشد.  

 • سوکت بین دستگاه SAS و بدنه خراب است.   علت احتمالی  
 • اتصال کوتاه یا قطع شدگی مدار در سیم کشی بین دستگاه SAS و بدنه   

 • دستگاه  SAS خراب است.  
اجرا کنید  بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعدی بروید  بلی   آیا ماشین به ایربگ جانبی مجهز است؟  1 
عیب یابی فعلی:  خیر  

دستگاه SAS را تعویض کنید.  
 SAS در سیستم ایربگ: پیاده و نصب دستگاه

عیب یابی قبلی:  
دستگاه SAS را  تعویض وبه مرحله 3 بروید.   
 SAS در سیستم ایربگ: پیاده و نصب دستگاه

عیب یابی فعلی:  بلی 
دستگاه SAS را تعویض کنید.  

 SAS در سیستم ایربگ: پیاده و نصب دستگاه
عیب یابی قبلی:  

بررسی را بوسیله DTC تکمیل کنید.  

بررسی کنید که آیا ترمینال 2AC سوکت دستگاه SAS به بدنه وصل است؟  2 
اخطار: حمل و جابجائی نامناسب قطعات سیستم ایربگ باعث عمل کردن ناگهانی آنـها 
ــن قطعـات اخطارهـای تعمـیر را  و ایجاد جراحات جدی خواهد شد قبل از جابجایی ای

بخوانید.  
اخطار سرویس سیستم ایربگ  

سوئیچ را در حالت LOCK قرار دهید.  
کابل منفی باطری را جدا کرده و به مدت بیشتر از یک دقیقه منتظر بمانید. 

روپوش ستون فرمان را پیاده کنید. 
 سوکت فنر ساعتی را جدا کنید. 

جعبه داشبورد را پیاده کنید.  
سوکت ایربگ سرنشین کناری را جدا کنید.  

سوکت ایربگ جانبی راننده و سرنشین کناری را جدا کنید.  
دیواره جانبی سمت چپ را جدا کنید.  

همه سوکتهای دستگاه SAS را جدا کنید.  
سیم کشی بین ترمینال2Z سوکت دستگاه SAS به بدنه را بصورت زیر بررسی کنید:  

 • اتصال کوتاه به برق  
 • قطع شدگی مدار  

آیا سیم کشی سالم است؟ 

سیم کشی را تعویض کنید.  خیر 

 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


عیب یابی هوشمند (سیستم اربگ)            

 ٨٤

 
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعد بروید بلی  جدا کننده فنر ساعتی را بررسی کنید. 3 
اخطار 

 • حمل و جابجایی نامناسب قطعات سیستم ایربگ باعث عمل 
کردن ناگهانی آنها و ایجاد جراحات جدی خواهد شد قبل از 

جابجایی این قطعات اخطارهای تعمیر را بخوانید.  
      سوئیچ را در حالت Lock قرار دهید. 

کابل منفی باطری را جدا کرده و به مدت بیشتر از یک دقیقه منتظر بمانید.  
مدول ایربگ سمت راننده را پیاده کنید.  

در سیستم ایربگ: پیاده و نصب مدول ایربگ سمت راننده  
آیا جدا کنندۀ فنر ساعتی سالم است؟ 

فنر ساعتی را تعویض کنید.  خیر
در سیستم ایربگ، پیاده و نصب فنر ساعتی 

به مرحله بعد بروید بلی  جدا کننده سوکت فنر ساعتی را بررسی کنید.  4 
سوئیچ را در حالت lock قرار دهید.  

کابل منفی باطری را جدا کرده و به مدت بیشتر از یک دقیقه منتظر بمانید. 
روپوش ستون فرمان را پیاده کنید.  

سوکت فنر ساعتی را جدا کنید.  
آیا جدا کننده سوکت فنر ساعتی سالم است؟ 

سیم کشی را تعویض کنید.  خیر

به مرحله بعد بروید بلی  فنر ساعتی را بررسی کنید.  5 
فنر ساعتی را پیاده کنید.  

در سیستم ایربگ پیاده و نصب فنر ساعتی  
فنر ساعتی را بررسی کنید.  

در سیستم ایربگ: بررسی فنر ساعتی  
آیا فنر ساعتی سالم است؟ 

فنر ساعتی را تعویض کنید.  خیر
در سیستم ایربگ، پیاده و نصب فنر ساعتی 

بررسی را بوسیله DTC تکمیل کنید.  بلی  سیم کشی بین فنر ساعتی و دستگاه SAS را بررسی کنید.  6 
جعبه داشبورد را پیاده کنید. (برای ماشینهای با ایربگ سرنشین کناری) 

سوکت ایربگ سرنشین کناری را جدا کنید. (برای ماشینهای با ایربگ 
سرنشین کناری) 

دیوارۀ جانبی سمت چپ را جدا کنید.  
همه سوکتهای دستگاه SAB را جدا کنید.  

سیمکشی بین ترمینال 2D سوکت دستگاه SAB و ترمینال A سوکت فنر 
 B و ترمینال SAS 2 سوکت دستگاهG ساعتی و سیمکشی بین ترمینال

سوکت فنر ساعتی را بصورت زیر بررسی کنید.  
 • اتصال کوتاه به بدنه  
 • اتصال کوتاه به برق 
 • قطع شدگی مدار  

آیا سیم کشی سالم است؟ 

سیم کشی را تعویض کنید.  خیر
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عیب یابی هوشمند (سیستم اربگ)            

 ٨٥

 
 DTC 12  و بدنه SAS 2 دستگاهZ سیم کشی بین ترمینال

شــــــــــرایط 
تشخیص  

اخطار:  
ــد   • شرایط تشخیص برای درک DTC قبل از اجرای بررسی است. بررسی را همراه با مشخص کردن شرایطی که میتوان

باعث ایجاد صدمات جدی در اثر اشتباه کردن و یا آسیب دیدگی دستگاه شود انجام دهید.  
 • ترمینال 2Z سوکت دستگاه SAS قطع میباشد.  

 • خرابی در سوکت بین دستگاه SAS و بدنه است علت احتمالی  
 • اتصال کوتاه یا قطع شدگی مدار در سیم کشی بین دستگاه SAS و بدنه است.   

 • دستگاه  SAS خراب است.  
اجرا کنید  بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعدی بروید  بلی   آیا ماشین به ایربگ جانبی مجهز است؟  1 
عیب یابی فعلی:  خیر  

دستگاه SAS را تعویض کنید.  
ــب دسـتگاه  در سیستم ایربگ: پیاده و نص

 SAS
عیب یابی قبلی:  

دسـتگاه SAS را  تعویـض وبـه مرحلـه 3 
بروید.   

عیب یابی فعلی:  بلی  
دستگاه SAS را تعویض کنید.  

ــب دسـتگاه  در سیستم ایربگ: پیاده و نص
 SAS

عیب یابی قبلی :  
بررسی را بوسیله DTC تکمیل کنید.  

بررسی کنید که آیا ترمینال 2Zسوکت دستگاه SAS به بدنه وصل است؟  2 
اخطار: حمل و جابجائی نامناسب قطعات سیستم ایربگ باعث عمــل کـردن نـاگهـانی آنـها و 

ایجاد جراحات جدی خواهد شد قبل از جابجایی این قطعات اخطارهای تعمیر را بخوانید.  
اخطار سرویس سیستم ایربگ  

سوئیچ را در حالت LOCK قرار دهید.  
کابل منفی باطری را جدا کرده و به مدت بیشتر از یک دقیقه منتظر بمانید. 

روپوش ستون فرمان را پیاده کنید. 
 سوکت فنر ساعتی را جدا کنید. 

جعبه داشبورد را پیاده کنید.  
سوکت ایربگ سرنشین کناری را جدا کنید.  

سوکت ایربگ جانبی راننده و سرنشین کناری را جدا کنید.  
دیواره جانبی سمت چپ را جدا کنید.  

همه سوکتهای دستگاه SAS را جدا کنید.  
سیم کشی بین ترمینال2Z سوکت دستگاه SAS به بدنه را بصورت زیر بررسی کنید:  

 • اتصال کوتاه به برق  
 • قطع شدگی مدار  

آیا سیم کشی سالم است؟ 

سیم کشی را تعویض کنید.  خیر  

به مرحله بعدی بروید.  بلی  
  

آیا ماشین به سیستم ایربگ سرنشین کناری مجهز است؟ 3 

بررسی را بوسیله DTC تکمیل کنید. خیر  
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عیب یابی هوشمند (سیستم اربگ)            

 ٨٦

 
اجرا کنید  بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعدی بروید.  بلی   جداکننده سوکت ایربگ سرنشین کناری را بررسی کنید.  4 
اخطار: حمل و جابجائی نامناسب قطعات سیستم ایربگ باعث عمــل کـردن نـاگهـانی آنـها و 

ایجاد جراحات جدی خواهد شد قبل از جابجایی این قطعات اخطارهای تعمیر را بخوانید.  
سوئیچ را در حالت LOCK قرار دهید.  

کابل منفی باطری را جدا کرده و به مدت بیشتر از یک دقیقه منتظر بمانید.  
جعبه داشبورد را پیاده کنید.  

سوکت مدول ایربگ سرنشین کناری را جدا کنید.  
آیا جداکننده سوکت مدول ایربگ سرنشین کناری سالم است؟   

سیم کشی را تعویض کنید.  خیر  

بررسی را بوسیله DTC تکمیل کنید بلی   سیم کشی بین ایربگ سرنشین کناری و دستگاه SAS را بررسی کنید.  5 
روپوش ستون فرمان را پیاده کنید. 

 سوکت فنر ساعتی را جدا کنید. 
دیواره جانبی سمت چپ را جدا کنید.  

همه سوکتهای دستگاه SAS را جدا کنید. 
ــتگاه SAS و ترمینـال A سـوکت ایربـگ سرنشـین   سیم کشی بین ترمینال2Y سوکت دس
کناری و سیم کشی بین ترمینال2AB سوکت دســتگاه SAS و ترمینـال B سـوکت ایربـگ 

سرنشین کناری را بصورت زیر بررسی کنید:  
 • اتصال کوتاه به بدنه  
 • اتصال کوتاه به برق  

 • قطع شدگی مدار  
آیا سیم کشی سالم است؟ 

سیم کشی را تعویض کنید. خیر  
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عیب یابی هوشمند (سیستم اربگ)            

 ٨٧

 
  DTC 22  سیستم سنسور ایربگ جانبی سمت راننده

ـــرایط  ش
تشخیص 

اخطار:  
ــاعث   • شرایط تشخیص برای درک DTC قبل از اجرای بررسی است. بررسی را همراه با مشخص کردن شرایطی که میتواند ب

ایجاد صدمات جدی در اثر اشتباه کردن و یا آسیب دیدگی دستگاه شود انجام دهید.  
 SAS خرابی سیم کشی بین سنسور ایربگ جانبی سمت راننده و دستگاه • 

 • خرابی مدار سنسور ایربگ جانبی سمت راننده     
ـــــت  عل
احتمالی  

 • سنسور ایربگ جانبی سمت راننده خراب است.  
 SAS اتصال کوتاه یا قطع شدگی مدار سیم کشی بین سنسور ایربگ جانبی سمت راننده و دستگاه • 

 • دستگاه  SAS خراب است.  
اجرا کنید.  بررسی کنید.  مرحله  

عیب یابی فعلی:  بلی  
به مرحله بعدی بروید.  

عیب یابی قبلی:  
سنسور ایربگ سمت راننـده را 

تعویض کنید.  
ـــاده و  در سیسـتم ایربـگ: پی

نصب سنسور ایربگ جانبی  

سیم کشی بین سنسور ایربگ جانبی سمت راننده و دستگاه SAS را بررسی کنید. 1 
اخطار: حمل و جابجائی نامناسب قطعات سیستم ایربــگ بـاعث عمـل کـردن نـاگهـانی آنـها و ایجـاد 

جراحات جدی خواهد شد قبل از جابجایی این قطعات اخطارهای تعمیر را بخوانید.  
اخطار سرویس سیستم ایربگ:  

سوئیچ را در حالت LOCK قرار دهید.  
کابل منفی باطری را جدا کرده و به مدت بیشتر از یک دقیقه منتظر بمانید. 

روپوش ستون فرمان را پیاده کنید.  
سوکت فنر ساعتی را جدا کنید. 

جعبه داشبورد را پیاده کنید.  
سوکت ایربگ جانبی سرنشین کناری را جدا کنید  

سوکتهای مدول ایربگ جانبی راننده و سرنشین کناری را جدا کنید.  
دیواره جانبی سمت چپ را جدا کنید.  

همه سوکتهای دستگاه SAS را جدا کنید.  
روکش پائین ستون B سمت راننده را پیاده کنید.  

  B تجهیزات، پیاده و نصب کردن روکش پائین ستون :S بخش
سوکت سنسور ایربگ جانبی سمت راننده را جدا کنید.  

سیم کشی بین ترمینال1Bسوکت دستگاه SAS و ترمینال A سوکت سنســور ایربـگ جـانبی سـمت 
راننده و سیم کشی بین ترمینال1D سوکت دستگاه SAS و ترمینال B سوکت سنسور ایربگ جــانبی 
سمت راننده و سیم کشی بین ترمینال1F سوکت دستگاه SAS و ترمینال C سوکت سنســور ایربـگ 
ــوکت سنسـور  جانبی سمت راننده و سیم کشی بین ترمینال1E سوکت دستگاه SAS و ترمینالD س

ایربگ جانبی سمت راننده را بصورت زیر بررسی کنید:  
 • اتصال کوتاه به بدنه  
 • اتصال کوتاه به برق  

 • قطع شدگی مدار  
آیا سیم کشی سالم است؟ 

سیم کشی را تعویض کنید.  خیر 

به مرحله بعدی بروید.  بلی   مدار اتصال بدنه در دستگاه SAS را برسی کنید.  2 
دســتگاه SAS را تعویــــض خیر  آیا ارتباطی بین ترمینال 1F و 2Q دستگاه SAS وجود دارد؟  

کنید.  
ــاده و  در سیسـتم ایربـگ : پی

 SAS نصب دستگاه
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عیب یابی هوشمند (سیستم اربگ)            

 ٨٨

 
اجرا کنید.  بررسی کنید.  مرحله  

ــانبی سـمت بلی   سنسور ایربگ ج
راننده را تعویض کنید. سـپس 
بـه مرحلـــه بعــد برویــد. در 
سیستم ایربگ: پیاده و نصــب 

سنسور ایربگ جانبی   

مدار برق سنسور ایربگ جانبی سمت راننده را بررسی کنید.  3 
همه سوکتهای دستگاه SAS را جدا کنید.  

سوکت فنر ساعتی را وصل کنید. 
سوکتهای ایربگ جانبی راننده و سرنشین کناری را وصل کنید.  

کابل منفی باطری را وصل کنید.  
سوئیچ را در حالت ON قرار دهید.  

ولتاژ ترمینال A سوکت سنسور ایربگ جانبی سمت راننده را اندازه گیری کنید.  
آیا ولتاژ تقریباً 5V است؟  

دســتگاه SAS را تعویــــض خیر  
کنید.  

ـــاده و  در سیسـتم ایربـگ: پی
 SAS نصب دستگاه

دســتگاه SAS را تعویــــض بلی  
کنید.  

بررسی کنید که آیا دستگاه SAS خراب است یا نه؟  4 
سوکت سنسور ایربگ جانبی سمت راننده را وصل کنید.  

کابل منفی باطری را وصل کنید.  
سوئیچ را در حالت ON قرار دهید.  

آیا DTC 22 نشان داده شده است؟  

ــــیله DTC خیر   بررســـی را بوس
تکمیل کنید.  
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عیب یابی هوشمند (سیستم اربگ)            

 ٨٩

 
  DTC 25  سیستم سنسور ایربگ جانبی سمت راننده

ـــرایط  ش
تشخیص 

اخطار:  
ــد بـاعث   • شرایط تشخیص برای درک DTC قبل از اجرای بررسی است. بررسی را همراه با مشخص کردن شرایطی که میتوان

ایجاد صدمات جدی در اثر اشتباه کردن و یا آسیب دیدگی دستگاه شود انجام دهید.  
 SAS خرابی در سیم کشی بین سنسور ایربگ جانبی سمت راننده و دستگاه • 

ـــــت  عل
احتمالی  

 • سنسور ایربگ جانبی سمت راننده خراب است.  
 SAS اتصال کوتاه یا قطع شدگی در سیم کشی بین سنسور ایربگ جانبی سمت راننده و دستگاه • 

 • دستگاه  SAS خراب است.  
اجرا کنید.  بررسی کنید.  مرحله  

عیب یابی فعلی:  بلی  
به مرحله بعدی بروید.  

عیب یابی قبلی:  
دستگاه SAS را  تعویض کنید.  

ــب دسـتگاه  در سیستم ایربگ: پیاده و نص
  SAS

سیم کشی بین سنسور ایربگ جانبی سمت راننده و دستگاه SAS را بررسی کنید. 1 
ــاگهـانی آنـها و  اخطار: حمل و جابجائی نامناسب قطعات سیستم ایربگ باعث عمل کردن ن
ایجاد جراحات جدی خواهد شد قبل از جابجایی این قطعات اخطارهای تعمیر را بخوانید.  

اخطار سرویس سیستم ایربگ:  
سوئیچ را در حالت LOCK قرار دهید.  

کابل منفی باطری را جدا کرده و به مدت بیشتر از یک دقیقه منتظر بمانید. 
روپوش ستون فرمان را پیاده کنید.  
سوکت فنر ساعتی را جدا کنید. 

جعبه داشبورد را پیاده کنید.  
سوکت ایربگ جانبی سرنشین کناری را جدا کنید  

سوکتهای مدول ایربگ جانبی راننده و سرنشین کناری را جدا کنید.  
دیواره جانبی سمت چپ را جدا کنید.  

همه سوکتهای دستگاه SAS را جدا کنید.  
روکش پائین ستون B سمت راننده را پیاده کنید.  

  B تجهیزات، پیاده و نصب کردن روکش پائین ستون :S بخش
سوکت سنسور ایربگ جانبی سمت راننده را جدا کنید.  

ــوکت دسـتگاه SAS و ترمینـال A سـوکت سنسـور ایربـگ  سیم کشی بین ترمینال1Bس
 B و ترمینـال SAS 1 سـوکت دسـتگاهDجانبی سمت راننده و سیم کشــی بیـن ترمینـال
سوکت سنسور ایربگ جانبی سمت راننده و سیم کشی بیــن ترمینـال1F سـوکت دسـتگاه 
SAS و ترمینـال C سـوکت سنسـور ایربـگ جـانبی سـمت راننـده و سـیم کشـی بیـــن 
ترمینال1E سوکت دستگاه SAS و ترمینالD سوکت سنسور ایربگ جانبی سمت راننده را 

بصورت زیر بررسی کنید:  
 • اتصال کوتاه به بدنه  
 • اتصال کوتاه به برق  

 • قطع شدگی مدار  
آیا سیم کشی سالم است؟ 

سیم کشی را تعویض کنید.  خیر 

دستگاه SAS را تعویض و به مرحله بعدی بلی 
بروید.  

سنسور ایربگ جانبی سمت راننده را بررسی کنید.  2 
مقاومت بین ترمینالC و D سنسور ایربگ جانبی سمت راننده را اندازه گیری کنید.  

1kΩ است؟  سنسـور ایربـگ جـانبی سـمت راننــده را خیر آیا مقاومت تقریباً 
تعویض کنید. 
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عیب یابی هوشمند (سیستم اربگ)            

 ٩٠

 
اجرا کنید.  بررسی کنید.  مرحله  

سنسـور ایربـگ جـانبی سـمت راننــده را بلی 
تعویض کنید. 

بررسی کنید که آیا سنسور ایربگ جانبی سمت راننده خراب است یا نه؟  3 
سوکت دستگاه SAS و سوکت سنسور ایربگ جانبی سمت راننده را وصل کنید.  

سوکت فنر ساعتی را وصل کنید. 
سوکت مدول ایربگ جانبی سرنشین کناری را وصل کنید  

سوکتهای مدول ایربگ سمت راننده و سرنشین کناری را وصل کنید.  
کابل منفی باطری را وصل کنید.  

سوئیچ را در حالت ON قرار دهید.  
آیا DTC 25 نشان داده شده است؟  

بررسی را بوسیله DTC تکمیل کنید.  خیر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  DTC 26  سیستم مدول ایربگ جانبی سمت راننده
ـــرایط  ش
تشخیص 

اخطار:  
ــاعث   • شرایط تشخیص برای درک DTC قبل از اجرای بررسی است. بررسی را همراه با مشخص کردن شرایطی که میتواند ب

ایجاد صدمات جدی در اثر اشتباه کردن و یا آسیب دیدگی دستگاه شود انجام دهید.  
 • مقاومت غیرعادی دیده شده از دو ترمینال 1A و 1C دستگاه SAS ، 2.71-1.63 اهم است.  

 SAS 1 دستگاهA 1 یاC اتصال کوتاه در سیم کشی مربوط به • 
ـــــت  عل
احتمالی  

 • مدول ایربگ جانبی سمت راننده خراب است.  
 SAS خرابی سوکت بین مدول ایربگ جانبی سمت راننده و دستگاه • 

 SAS اتصال کوتاه یا قطع شدگی در سیم کشی بین مدول ایربگ جانبی سمت راننده و دستگاه • 
 • دستگاه  SAS خراب است.  

اجرا کنید.  بررسی کنید.  مرحله  
ــابی فعلـی: بـه مرحلـه بلی   عیب ی

بعدی بروید.  
عیب یابی قبلی:  

به مرحله 3 بروید.  

جداکننده سوکت مدول ایربگ جانبی سمت راننده را بررسی کنید.  1 
اخطار: حمل و جابجائی نامناسب قطعات سیستم ایربــگ بـاعث عمـل کـردن نـاگهـانی آنـها و ایجـاد 

جراحات جدی خواهد شد قبل از جابجایی این قطعات اخطارهای تعمیر را بخوانید.  
سوئیچ را در حالت LOCK قرار دهید.  

کابل منفی باطری را جدا کرده و به مدت بیشتر از یک دقیقه منتظر بمانید.  
سوکت مدول ایربگ جانبی سمت راننده را جدا کنید.  

آیا جداکننده سوکت مدول ایربگ جانبی سمت راننده سالم است؟  

سیم کشی را تعویض کنید.  خیر  
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عیب یابی هوشمند (سیستم اربگ)            

 ٩١

 
اجرا کنید.  بررسی کنید.  مرحله  

به مرحله بعد بروید.  بلی  بررسی کنید که آیا خرابی در مدول ایربگ جانبی سمت راننده وجود دارد یا در دیگر قطعات است؟  2 
سیمهای SST (تستر سوخت و دماسنج) را به ترمینالهای Aو B سوکت مدول ایربــگ جـانبی سـمت 

راننده وصل کنید.  
مقاومت SST (تستر سوخت و دماسنج) را روی 2 اهم تنظیم کنید.  

کابل منفی باطری را وصل کنید.  
سوئیچ را درحالت ON قرار دهید.  

آیا DTC 26 نشان داده شده است؟  

مـدول ایربـگ جـانبی ســمت خیر 
راننده را تعویض کنید 

عیب یابی فعلی:  بلی  
دســتگاه SAS را  تعویــــض 

کنید.  
عیب یابی قبلی:  

مـدول ایربـگ جـانبی ســمت 
راننده را تعویض کنید 

سیم کشی بین مدول ایربگ جانبی سمت راننده و دستگاه SAS را بررسی کنید. 3 
سوئیچ را در حالت LOCK قرار دهید.  

کابل منفی باطری را جدا کرده و به مدت بیشتر از یک دقیقه منتظر بمانید. 
روپوش ستون فرمان را پیاده کنید.  
سوکت فنر ساعتی را جدا کنید. 

جعبه داشبورد را پیاده کنید.  
سوکت ایربگ سمت سرنشین کناری را جدا کنید  

دیواره جانبی سمت چپ را جدا کنید.  
همه سوکتهای دستگاه SAS را جدا کنید.  

ــدول ایربـگ جـانبی سـمت  سیم کشی بین ترمینال 1Aسوکت دستگاه SAS و ترمینال A سوکت م
راننده و سیم کشی بین ترمینال 1C سوکت دستگاه SAS و ترمینال B سوکت مدول ایربــگ جـانبی 

سمت راننده را بصورت زیر بررسی کنید:  
 • اتصال کوتاه به بدنه  
 • اتصال کوتاه به برق  

 • قطع شدگی مدار  
آیا سیم کشی سالم است؟ 

سیم کشی را تعویض کنید.  خیر 
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عیب یابی هوشمند (سیستم اربگ)            

 ٩٢

 
  DTC 32 سیسـتم سنسـور ایربـــگ جــانبی ســمت

سرنشین کناری 
ـــرایط  ش
تشخیص 

اخطار:  
 • شرایط تشخیص برای درک DTC قبل از اجرای بررسی است. بررسی را همراه با مشخص کردن شرایطی که میتواند باعث ایجاد صدمات 

جدی در اثر اشتباه کردن و یا آسیب دیدگی دستگاه شود انجام دهید.  
 SAS خرابی در سیم کشی بین سنسور ایربگ جانبی سمت سرنشین کناری و دستگاه • 

 • خرابی در مدار سنسور ایربگ جانبی سمت سرنشین کناری 
ـــــت  عل
احتمالی  

 • سنسور ایربگ جانبی سمت سرنشین کناری خراب است.  
 SAS اتصال کوتاه یا قطع شدگی در سیم کشی بین سنسور ایربگ جانبی سمت سرنشین کناری و دستگاه • 

 • دستگاه  SAS خراب است.  
اجرا کنید.  بررسی کنید.  مرحله  

عیب یابی فعلی:  بلی  
به مرحله بعدی بروید.  

عیب یابی قبلی:  
ــانبی سـمت  سنسور ایربگ ج
سرنشـین کنـاری را تعویـــض 

کنید.  
 

سیم کشی بین سنسور ایربگ جانبی سمت سرنشین کناری و دستگاه SAS را بررسی کنید. 1 
اخطار: حمل و جابجائی نامناسب قطعات سیستم ایربگ باعث عمل کــردن نـاگهـانی آنـها و ایجـاد 

جراحات جدی خواهد شد قبل از جابجایی این قطعات اخطارهای تعمیر را بخوانید.  
اخطار سرویس سیستم ایربگ:  

سوئیچ را در حالت LOCK قرار دهید.  
کابل منفی باطری را جدا کرده و به مدت بیشتر از یک دقیقه منتظر بمانید. 

روپوش ستون فرمان را پیاده کنید.  
سوکت فنر ساعتی را جدا کنید. 

جعبه داشبورد را پیاده کنید.  
سوکت مدول ایربگ جانبی سمت سرنشین کناری را جدا کنید  

سوکتهای مدول ایربگ جانبی راننده و سرنشین کناری را جدا کنید.  
دیواره جانبی سمت چپ را جدا کنید.  

روکش پائین ستون B سمت سرنشین کناری را پیاده کنید.  
  B تجهیزات، پیاده و نصب کردن روکش پائین ستون :S بخش

سوکت سنسور ایربگ جانبی سمت سرنشین کناری را جدا کنید.  
سیم کشی بین ترمینال1Lسوکت دستگاه SAS و ترمینال A سوکت سنسور ایربگ جــانبی سـمت 
ــال B سـوکت سنسـور  سرنشین کناری و سیم کشی بین ترمینال1j  سوکت دستگاه SAS و ترمین
ــتگاه SAS و ترمینـال C سـوکت  ایربگ جانبی سمت سرنشین کناری و سیم کشی 1Hسوکت دس
ـتگاه SAS و  سنسور ایربگ جانبی سمت سرنشین کناری و سیم کشی بین ترمینال 1G سوکت دس

ترمینالD سوکت سنسور ایربگ جانبی سمت سرنشین کناری را بصورت زیر بررسی کنید:  
 • اتصال کوتاه به بدنه  
 • اتصال کوتاه به برق  

 • قطع شدگی مدار  
آیا سیم کشی سالم است؟ 

سیم کشی را تعویض کنید.  خیر 

به مرحله بعدی بروید.  بلی   مدار اتصال بدنه در دستگاه SAS را برسی کنید.  2 
دســتگاه SAS را تعویــــض خیر آیا ارتباطی بین ترمینال 1H و 2Q دستگاه SAS وجود دارد؟  

کنید. 
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عیب یابی هوشمند (سیستم اربگ)            

 ٩٣

 
اجرا کنید.  بررسی کنید.  مرحله  

ــانبی سـمت بلی  سنسور ایربگ ج
سرنشـین کنـاری را تعویـــض 
کرده و به مرحله بعدی بروید. 

مدار برق سنسور ایربگ جانبی سمت سرنشین کناری را بررسی کنید.  3 
همه سوکتهای دستگاه SAS را وصل کنید.  

سوکت فنر ساعتی را وصل کنید. 
سوکت مدول ایربگ جانبی سمت سرنشین کناری را وصل کنید 

سوکتهای مدول ایربگ جانبی سمت راننده و سرنشین کناری را وصل کنید.  
کابل منفی باطری را وصل کنید.  

سوئیچ را در حالت ON قرار دهید.  
ولتاژ ترمینال A سوکت سنسور ایربگ جانبی سمت سرنشین کناری را اندازه گیری کنید.  

آیا ولتاژ تقریباً 5V است؟  

دســتگاه SAS را تعــــویض خیر 
کنید. 

دســتگاه SAS را تعویــــض بلی  
کنید.  

بررسی کنید که آیا دستگاه SAS خراب است یا نه؟  4 
سوکت سنسور ایربگ جانبی سمت سرنشین کناری را وصل کنید.  

کابل منفی باطری را وصل کنید.  
سوئیچ را در حالت ON قرار دهید.  

آیا DTC 32 نشان داده شده است؟  

ــــیله DTC خیر   بررســـی را بوس
تکمیل کنید.  
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  DTC 35 سیستم سنسور ایربگ جانبی سمت سرنشین کناری

ـــرایط  ش
تشخیص 

اخطار:  
ــاعث   • شرایط تشخیص برای درک DTC قبل از اجرای بررسی است. بررسی را همراه با مشخص کردن شرایطی که میتواند ب

ایجاد صدمات جدی در اثر اشتباه کردن و یا آسیب دیدگی دستگاه شود انجام دهید.  
 • خرابی در سیم کشی بین سنسور ایربگ جانبی سمت سرنشین کناری و دستگاه SAS  میباشد.  

ـــــت  عل
احتمالی  

 • سنسور ایربگ جانبی سمت سرنشین کناری خراب است.  
 SAS اتصال کوتاه یا قطع شدگی در سیم کشی بین سنسور ایربگ جانبی سمت سرنشین کناری و دستگاه • 

 • دستگاه  SAS خراب است.  
اجرا کنید.  بررسی کنید.  مرحله  

عیب یابی فعلی:  بلی  
به مرحله بعدی بروید.  

عیب یابی قبلی:  
دســتگاه SAS را تعویــــض 

کنید.  
 

سیم کشی بین سنسور ایربگ جانبی سمت سرنشین کناری و دستگاه SAS را بررسی کنید. 1 
اخطار: حمل و جابجائی نامناسب قطعات سیستم ایربگ باعث عمل کــردن نـاگهـانی آنـها و ایجـاد 

جراحات جدی خواهد شد قبل از جابجایی این قطعات اخطارهای تعمیر را بخوانید.  
سوئیچ را در حالت LOCK قرار دهید.  

کابل منفی باطری را جدا کرده و به مدت بیشتر از یک دقیقه منتظر بمانید. 
روپوش ستون فرمان را پیاده کنید.  
سوکت فنر ساعتی را جدا کنید. 

جعبه داشبورد را پیاده کنید.  
سوکت مدول ایربگ جانبی سمت سرنشین کناری را جدا کنید  

سوکتهای مدول ایربگ جانبی راننده و سرنشین کناری را جدا کنید.  
دیواره جانبی سمت چپ را جدا کنید.  

همه سوکتهای دستگاه SAS را جدا کنید.  
روکش پائین ستون B سمت سرنشین کناری را پیاده کنید.  

سوکت سنسور ایربگ جانبی سمت سرنشین کناری را جدا کنید.  
سیم کشی بین ترمینال1Lسوکت دستگاه SAS و ترمینال A سوکت سنسور ایربگ جــانبی سـمت 
ــال B سـوکت سنسـور  سرنشین کناری و سیم کشی بین ترمینال1j  سوکت دستگاه SAS و ترمین
ــتگاه SAS و ترمینـال C سـوکت  ایربگ جانبی سمت سرنشین کناری و سیم کشی 1Hسوکت دس
ـتگاه SAS و  سنسور ایربگ جانبی سمت سرنشین کناری و سیم کشی بین ترمینال 1G سوکت دس

ترمینالD سوکت سنسور ایربگ جانبی سمت سرنشین کناری را بصورت زیر بررسی کنید:  
 • اتصال کوتاه به بدنه  
 • اتصال کوتاه به برق  

 • قطع شدگی مدار  
آیا سیم کشی سالم است؟ 

سیم کشی را تعویض کنید.  خیر 

ــه بلی  دستگاه SAS را تعویض و ب
مرحله بعدی بروید.  

سنسور ایربگ جانبی سمت سرنشین کناری را بررسی کنید.  2 
مقاومت بین ترمینالC و D سنسور ایربگ جانبی سمت سرنشین کناری را اندازه گیری کنید.  

1kΩ است؟  ــانبی سـمت خیر آیا مقاومت تقریباً  سنسور ایربگ ج
راننده را تعویض کنید. 
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اجرا کنید.  بررسی کنید.  مرحله  

ــانبی سـمت بلی  سنسور ایربگ ج
راننده را تعویض کنید. 

بررسی کنید که آیا سنسور ایربگ جانبی سمت سرنشین کناری خراب است یا نه؟  3 
همه سوکتهای دستگاه SAS و سوکت سنسور ایربگ جانبی سمت سرنشین کناری را وصل کنید.  

سوکت فنر ساعتی را وصل کنید. 
سوکت مدول ایربگ جانبی سرنشین کناری را وصل کنید  

سوکتهای مدول ایربگ سمت راننده و سرنشین کناری را وصل کنید.  
کابل منفی باطری را وصل کنید.  

سوئیچ را در حالت ON قرار دهید.  
آیا DTC 35 نشان داده میشود؟  

ــــیله DTC خیر  بررســـی را بوس
تکمیل کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  DTC 37 سیستم مدول ایربگ جانبی سمت سرنشین
ـــرایط  ش
تشخیص 

اخطار:  
ــاعث   • شرایط تشخیص برای درک DTC قبل از اجرای بررسی است. بررسی را همراه با مشخص کردن شرایطی که میتواند ب

ایجاد صدمات جدی در اثر اشتباه کردن و یا آسیب دیدگی دستگاه شود انجام دهید.  
 . SAS 1 دستگاهK 1 وL 2.71-1.63 دیده شده از ترمینال Ω  • مقاومت غیرعادی 

 SAS 1 دستگاهK 1 یاL  اتصال کوتاه در سیم کشی بین ترمینال • 
ـــــت  عل
احتمالی  

 • مدول ایربگ جانبی سمت سرنشین کناری خراب است.  
 SAS خرابی سوکت بین مدول ایربگ جانبی سمت سرنشین کناری و دستگاه • 

 SAS اتصال کوتاه یا قطع شدگی در سیم کشی بین مدول ایربگ جانبی سمت سرنشین کناری و دستگاه • 
 • دستگاه  SAS خراب است.  

اجرا کنید.  بررسی کنید.  مرحله  
عیب یابی فعلی: به مرحله بعد بلی  

بروید.  
عیب یابی قبلی:  

به مرحله 3 بروید.  

جداکننده سوکت مدول ایربگ جانبی سمت سرنشین را بررسی کنید.  1 
اخطار: حمل و جابجائی نامناسب قطعات سیستم ایربــگ بـاعث عمـل کـردن نـاگهـانی آنـها و ایجـاد 

جراحات جدی خواهد شد قبل از جابجایی این قطعات اخطارهای تعمیر را بخوانید.  
سوئیچ را در حالت LOCK قرار دهید.  

کابل منفی باطری را جدا کرده و به مدت بیشتر از یک دقیقه منتظر بمانید.  
سوکت مدول ایربگ جانبی سمت سرنشین را جدا کنید.  

آیا جداکننده سوکت مدول ایربگ جانبی سمت سرنشین سالم است؟  

سیم کشی را تعویض کنید.  خیر  
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اجرا کنید.  بررسی کنید.  مرحله  

به مرحله بعد بروید.  بلی   2
 

بررسی کنید که آیا خرابی در مدول ایربگ جــانبی سـمت سرنشـین کنـاری وجـود دارد یـا در دیـگر 
قطعات؟  

سیمهای SST (تستر سوخت و دماسنج) را به ترمینالهای Aو B سوکت مدول ایربــگ جـانبی سـمت 
سرنشین کناری وصل کنید.  

مقاومت SST (تستر سوخت و دماسنج) را روی 2 اهم تنظیم کنید.  
کابل منفی باطری را وصل کنید.  

سوئیچ را درحالت ON قرار دهید.  
آیا DTC 37 نشان داده میشود؟  

مـدول ایربـگ جـانبی ســمت خیر 
سرنشین را تعویض کنید 

عیب یابی فعلی:  بلی  
دســتگاه SAS را تعویــــض 

کنید.  
عیب یابی قبلی:  

مـدول ایربـگ جـانبی ســمت 
سرنشین را تعویض کنید 

سیم کشی بین سنسور ایربگ جانبی سمت سرنشین کناری و دستگاه SAS را بررسی کنید. 3 
سوئیچ را در حالت LOCK قرار دهید.  

کابل منفی باطری را جدا کرده و به مدت بیشتر از یک دقیقه منتظر بمانید. 
روپوش ستون فرمان را پیاده کنید.  
سوکت فنر ساعتی را جدا کنید. 

جعبه داشبورد را پیاده کنید.  
سوکت مدول ایربگ جانبی سمت سرنشین را جدا کنید  

سوکتهای مدول ایربگ جانبی راننده و سرنشین را جدا کنید.  
دیواره جانبی سمت چپ را جدا کنید.  

همه سوکتهای دستگاه SAS را جدا کنید.  
سیم کشی بین ترمینال1Lسوکت دستگاه SAS و ترمینال A سوکت سنســور ایربـگ جـانبی سـمت 
ــال B سـوکت سنسـور ایربـگ  سرنشین و سیم کشی بین ترمینال 1K سوکت دستگاه SAS و ترمین

جانبی سمت سرنشین را بصورت زیر بررسی کنید:  
 • اتصال کوتاه به بدنه  
 • اتصال کوتاه به برق  

 • قطع شدگی مدار  
آیا سیم کشی سالم است؟ 

سیم کشی را تعویض کنید.  خیر 
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  DTC 91  سیستم المپ اعالم خطر سیستم ایربگ

ـــرایط  ش
تشخیص 

اخطار:  
ــاعث   • شرایط تشخیص برای درک DTC قبل از اجرای بررسی است. بررسی را همراه با مشخص کردن شرایطی که میتواند ب

ایجاد صدمات جدی در اثر اشتباه کردن و یا آسیب دیدگی دستگاه شود انجام دهید.  
 • خرابی در مدار المپ اعالم خطر سیستم ایربگ 

ـــــت  عل
احتمالی  

 • المپ اعالم خطر سیستم ایربگ خراب است.  
 • فیوز  Meter آمپر 10A خراب است.  

 • مجموعه پشت آمپر خراب است.  
 • خرابی در سوکت بین مجموعه پشت آمپر و دستگاه S AS است.  

 SAS 10 و دستگاهA اتصال کوتاه یا قطع شدگی بین سیم کشی فیوز • 
 SAS اتصال کوتاه یا قطع شدگی بین مجموعه پشت آمپر و دستگاه • 

 • دستگاه  SAS خراب است.  
اجرا کنید.  بررسی کنید.  مرحله  

دســتگاه SAS را تعویــــض بلی  
کنید.  

آیا عیب یابی فعلی وجود دارد؟  1 

به مرحله بعد بروید.  خیر  
فیوز را دوبــاره در جـای خـود بلی  

نصب کنیــدو بـه مرحلـه بعـد 
بروید.   

فیوز 10A پشت آمپر را بررسی کنید.  2 
سوئیچ را در حالت LOCK قرار دهید.  

کابل منفی باطری را جدا کنید.  
فیوز را تعویض کنید.  خیر  فیوز 10A پشت آمپر را بردارید.  

ــای بلی   المپ خطر را دوباره در ج
ــدو بـه مرحلـه  خود نصب کنی

بعد بروید.   

سیم کشی المپ نشانگر سیستم ایربگ را برسی کنید.  3 
مجموعه پشت آمپر را جدا کنید.  

چراغ خطر سیستم ایربگ را در بیاورید آیا المپ سالم است؟  
المـپ اعـالم خطـر سیســـتم خیر  

ایربگ را تعویض کنید.  
به مرحله بعد بروید.  بلی   مجموعه پشت آمپر را بررسی کنید. 4 

آیا ارتباطی بین ترمینال 1j و 1R مجموعه پشت آمپر وجود دارد؟  
با دورسنج:  خیر 

سـرعت سـنج و دورســـنج را 
تعویض کنید.  

بدون دورسنج:  
سرعت سنج را تعویض کنید.  

به مرحله بعد بروید.  بلی   ارتباط بین فیوز 10A پشت آمپر و مجموعه پشت آمپر را بررسی کنید  5 
کابل منفی باطری را جدا کنید.  

سوئیچ را در حالت ON قرار دهید.  
ولتاژ ترمینال 1j سوکت مجموعه پشت آمپررا اندازه گیری کنید.  

آیا ولتاژ بیشتر از 9 ولت است؟  
 

سیم کشی را تعویض کنید.  خیر  
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اجرا کنید.  بررسی کنید.  مرحله  

ــــیله DTC بلی   بررســـی را بوس
تکمیل کنید.  

سیم کشی بین مجموعه پشت آمپر و دستگاه SAS، و سیم کشی بین DLC و دستگاه SASرا بررســی 6 
کنید. 

اخطار: حمل و جابجائی نامناسب قطعات سیستم ایربگ باعث عمل کردن ناگهانی آنها و ایجاد جراحــات 
جدی خواهد شد قبل از جابجایی این قطعات اخطارهای تعمیر را بخوانید.  

سوئیچ را در حالت LOCK قرار دهید.  
کابل منفی باطری را جدا کرده و به مدت بیشتر از یک دقیقه منتظر بمانید. 

روپوش ستون فرمان را پیاده کنید.  
سوکت فنر ساعتی را جدا کنید. 

جعبه داشبورد را پیاده کنید. ( برای ماشینهایی که ایربگ سمت سرنشین کناری دارند.) 
سوکت مدول ایربگ جانبی سمت سرنشین کنــاری را جـدا کنیـد.( بـرای ماشـینهای بـا ایربـگ سـمت 

سرنشین کناری ) 
سوکتهای مدول ایربگ جانبی راننده و سرنشین کناری را جدا کنید.  

دیواره جانبی سمت چپ را جدا کنید.  
همه سوکتهای دستگاه SAS را جدا کنید.  

سیم کشی بین ترمینال1Rسوکت مجموعه پشت آمپر  و ترمینال 2W سوکت دستگاه SAS را بررســی 
کنید:  

 • اتصال کوتاه به بدنه  
 • اتصال کوتاه به برق  

 • قطع شدگی مدار  
سیم کشی بین ترمینال FAB ســوکت DLC و ترمینـال 2W سـوکت دسـتگاه SAS را بصـورت زیـر 

بررسی کنید:  
 • اتصال کوتاه به بدنه  

اتصال کوتاه به برق 
آیا سیم کشی سالم است؟ 

سیم کشی را تعویض کنید.  خیر  
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 ٩٩

رفع عیب  
سیستم ایربگ  

مقدمه  
 • اصول مناسب اجرای فهم عیب را بدقت بخوانید و بفهمید.  

ــدهاند   • وقتی برای رفع عیبهای ستاره دار اجرا شد، سیم کشیها و سوکتها را تکان دهید که ممکن است پینهای اتصال ضعیف را که باعث ایجاد خرابی ش
ــدون صدمـه دیـدگی وصـل شـده  را پیدا کنید. اگر مشکلی وجود داشته باشد سوکتها را چک کنید و مطمئن شوید که ترمینالها و سیم کشیها بدرستی و ب

باشند.  
اندیسهای رفع عیب :  

 • جدول زیر برای تعریف عالمتهای عیب و عیب یابی ناحیه عملکرد استفاده شده است.  
عالمت خرابی  شماره  

وقتی سوئیچ در حالت ON است چراغ اخطار سیستم ایربگ روشن نمیشود.  1 
وقتی سوئیچ در حالت ON قرار میگیرد چراغ اخطار سیستم ایربگ بالفاصله روشن میشود و روشن باقی میماند.  2 

نشانه رفع عیب :  
نکته:  

اگر عالمتها بعد از اجرای مراحل از بین نرود، موارد زیر ممکن است مشکل باشد:  
  .SAS مجموعه پشت آمپر و دستگاه (I-C) اتصال کوتاه بین (pin – 8) G 1. اتصال ضعیف درترمینال

  .SAS 10 موتور و دستگاهA و فیوز SAS 10 پشت آمپر و دستگاهA اتصال کوتاه میان فیوز F و A 2. اتصال ضعیف همزمان درترمینال
  .SAS  2 سوکت دستگاهQ 2 وT 3. اتصال ضعیف همزمان درترمینال
  .SAS  2 سوکت دستگاهH 2 وG 4. اتصال ضعیف همزمان درترمینال

5. اتصال ضعیف درسیم کشی بین ترمینال 2T سوکت دستگاه SAS و بدنه، و بین ترمینال 2Q و بدنه در همان لحظه.  
6. اتصال ضعیف یا اتصال کوتاه درسیم کشی بین فیوز 10A پشت آمپر و دستگاه SAS ، و بین فیوز 10A پشت آمپر موتور و دستگاه SAS در همان لحظه. 
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وقتی سوئیچ در حالت ON است چراغ اخطار سیستم ایربگ روشن نمیشود.  1  

اشارات رفع عیب  
خرابی در مدار المپ اعالم خطر سیستم ایربگ  

 • دستگاه SAS خراب است.  
 • (IC) مجموعه پشت آمپر خراب است.  
 • المپ خطر سیستم ایربگ خراب است. 

 • اتصال ضعیف در سوکت (IC) مجموعه پشت آمپر.  
  .SAS مجموعه پشت آمپر و دستگاه (I-C) قطع شدگی یا اتصال کوتاه در سیم کشی بین • 

اجرا کنید.  بررسی کنید.  مرحله 
سوئیچ را در حالت LOCK قرار بلی  

دهید و به مرحله بعد بروید.  
سوئیچ را در حالت ON قرار دهید. 1 

آیا اخطار و المپ نشان دهنده روشن است؟  

ــه (I_C) را خیر   سیسـتم بـرق و بدن
ـــه 6  بررسـی کنیـد و بـه مرحل

بروید.  
ــه بلی   دوبـاره آن را نصـب کنیـد و ب

مرحله بعدی بروید.  
کابل منفی باطری را جدا کنید.  2 

(I-C) مجموعه پشت آمپر را جدا کنید.  
المپ را جداکنیدو به مرحلــه 6 خیر  آیا چراغ خطر سیستم ایربگ کار خود را انجام میدهد؟  

بروید.  
به مرحله بعدی بروید. بلی  ــاد جراحـات 3  اخطار: حمل و جابجائی نامناسب قطعات سیستم ایربگ باعث عمل کردن ناگهانی آنها و ایج

جدی خواهد شد قبل از جابجایی این قطعات اخطارهای تعمیر را بخوانید.  
روپوش ستون فرمان را پیاده کنید.  
سوکت فنر ساعتی را جدا کنید. 

جعبه داشبورد را پیاده کنید. ( برای ماشینهای با ایربگ سمت سرنشین کناری) 
سوکت مدول ایربگ سمت راننده و سرنشین کناری را جدا کنید. 

ــینهای بـا ایربـگ سـمت  سوکتهای مدول ایربگ جانبی راننده و سرنشین کناری را جدا کنید. (برای ماش
سرنشین کناری ) 

دیواره جانبی سمت چپ را جدا کنید.  
همه سوکتهای دستگاه SAS را جدا کنید.  

آیا ارتباطی بین ترمینال 2W سوکت دستگاه SAS و ترمینال 1R ســوکت (I-C) مجموعـه پشـت آمپـر 
وجود دارد؟   

سیم کشی را تعویض کنید و بـه خیر 
مرحله 6 بروید.  

سیم کشی را تعویض کنید و بـه بلی  
مرحله 6 بروید.  

کابل منفی باطری را وصل کنید.  4 
ــود. اگر  توجه: مطمئن شوید که وقتی عایق را جایگذاری میکنیم باعث صدمه دیدن (s-b) پین کوتاه نش
(s-b) پین کوتاه صدمه ببیند ممکن است شما نتوانید به درستی اتصال سوکت دستگاه SAS را بررســی 

کنید.  
عایق را بین ترمینالهای 2W و 2T سوکت دستگاه SAS را بررسی کنید.  

عایق را بین ترمینالهای 2W و 2T سوکت دستگاه SAS قرار دهید. دیــگر (s-b) پیـن کوتـاه نمیتوانـد 
عمل کند.  

سوئیچ را درحالت ON قرار دهید.  
ولتاژ ترمینال 1R سوکت (I-C) مجموعه پشت آمپر را اندازه گیری کنید.  

آیا ولتاژ تقریباً بیشتر از 9 ولت است؟  

به مرحله بعد بروید خیر  
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اجرا کنید.  بررسی کنید.  مرحله 

دستگاه SAS را تعویض کنید و بلی  
به مرحله بعد بروید.  

آیا ارتباطی بین ترمینالهای 1j و 1R (p-p) بردچاپی در (I-C) مجموعه پشت آمپر است؟  5 

با دورسنج:  خیر  
ســرعت ســنج و دورســـنج را 

تعویض کنید.  
بدون دورسنج:  

سرعت سنج را تعویض کنید.  
ـــد و بلی   رفـع عیـب را تکمیـل کنی

سـپس مراحـــل تعمــیر را بــه 
مشتری توضیح دهید 

همه سوکتهای دستگاه SAS را وصل کنید.  6 
سوکتهای مدول ایربگ جانبی سمت راننده و سرنشین را وصل کنید. (برای ماشینهای با ایربگ جانبی) 
سوکت مدول ایربگ سمت سرنشین کناری را وصل کنید. (ماشینهای با ایربگ سمت سرنشین کناری) 

سوکت فنر ساعتی را وصل کنید.  
سوکت (I-C) مجموعه پشت آمپر را وصل کنید.  

کابل منفی باطری را وصل کنید.  
سوئیچ را در حالت ON قرار دهید.  

آیا سیستم اخطار ایربگ درست کار میکند؟ 

ــد. خیر   عالمـت خرابـی را چـک کنی
سپس اگر خرابــی دوبـاره اتفـاق 
ــه 1 تکـرار  بیفتد دوباره از مرحل

کنید.  

 
المپ خطر سیستم ایربگ بالفاصله پس از قراردادن سوئیچ در حالت ON روشن میشودو روشن باقی میماند. 2 

اشارات رفع عیب 
خرابی در مدار سیستم اعالم خطر سیستم ایربگ 

 • دستگاه SAS خراب است 
 • (I-C) مجموعه پشت آمپر خراب است. 

  SAS 2 سوکت دستگاهT 2 وw پین کوتاه بین ترمینال (S-b) خرابی در • 
  (PIN-28) .وجود ندارد SAS هیچ اتصالی در سوکت دستگاه • 

  SAS مجموعه پشت آمپر ودستگاه (I-C) اتصال کوتاه در سیمکشی بین • 
اجرا کنید.  بررسی کنید.  مرحله 

به مرحله بعد بروید بلی   اخطار: 1 
 • حمل و جابجایی نامناسب قطعات سیستم ایربگ باعث عمل کردن ناگهانی آنها و ایجــاد جراحـات 
جدی خواهد شد. قبل از جابجایی این قطعــات اخطارهـای تعمـیر را بخوانیـد. سـوئیچ را در حـالت 

LOCK قرار دهید.  
کابل منفی باطری را جدا کرده و به مدت بیشتر از یک دقیقه منتظر بمانید.  

دیواره جانبی سمت چپ را جدا کنید.  
آیا سوکت دستگاه SAS حتماً وصل است؟ 

دوباره آن را وصل کنید و سپس خیر  
به مرحله 6 بروید.  

 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


عیب یابی هوشمند (سیستم اربگ)            

 ١٠٢

 
اجرا کنید.  بررسی کنید.  مرحله 

سیم کشی را تعویض کنید و بـه بلی  
مرحله بعد بروید 

روپوش ستون فرمان را پیاده کنید.  2 
سوکت فنر ساعتی را جدا کنید.  

جعبه داشبورد را پیاده کنید. (برای ماشینهای با ایربگ سرنشین کناری)  
سوکت مدول سمت سرنشین را جدا کنید. (برای ماشینهای با ایربگ سمت سرنشین) 

سوکتهای مدول ایربگ جانبی سمت راننده و سرنشین را جدا کنید. (برای ماشینهای با ایربگ جانبی) 
همه سوکتهای دستگاه SAS را جدا کنید.  

آیا (S-b) پین کوتاه بین ترمینالهای 2w و 2T سوکت دستگاه SAS کج است؟ 

به مرحله بعد بروید. خیر  

به مرحله بعد بروید بلی   آیا قالب (s-b) پین کوتاه دستگاه SAS سالم است؟ 3 
دستگاه SAS را تعویض کنید و خیر  

به مرحله 6 بروید.  
سیم کشی را تعویض کنید و به بلی  

مرحله 6 بروید. 
(I-C) مجموعه پشت آمپر را جدا کنید.  4 

ــاه نشـود.  توجه به مطمئن شوید که وقتی عایق را جایگذاری میکنیم باعث صدمه دیدن (S-b) پین کوت
اگر (s-b) پین کوتاه صدمه ببیند ممکن اســت شـما نتوانیـد اتصـال سـوکت دسـتگاه SAS را بدرسـتی 

بررسی کنید.  
عایق را بین ترمینالهای 2W و 2T سوکت دستگاه SAS قرار دهید. به این ترتیب (s-b) نمیتواند عمل 

کند.  
آیا ارتباطی بین ترمینال 2w سوکت دستگاه SAS و بدنه وجود دارد؟ 

به مرحله بعد بروید. خیر  

با دورســنج: دورسـنج و سـرعت بلی  
ـــد. و بــه  سـنج را تعویـض کنی

مرحله بعد بروید.  
ــنج را  بدون دورسنج : سرعت س

تعویض و به مرحله بعد بروید. 

آیا ارتباطی بین ترمینال 1R و بقیه ترمینالهای زیر از (P-P) در (I-C) وجود دارد؟ 5 
 1D ترمینال • 

  1A ترمینال • 
  (ABS بدون) 2B ترمینال • 

ــه خیر   دسـتگاه SAS را تعویـض و ب
مرحله بعد بروید.  

ــب را تکمیـل و مراحـل بلی   رفع عی
ـــح  تعمـیر را بـه مشـتری توضی

دهید. 

همه سوکتهای دستگاه SAS را وصل کنید.  6 
سوکتهای مدول ایربگ جانبی سمت راننده و سرنشین را وصل کنید. (برای ماشینهای با ایربگ جانبی) 

سوکت مدول ایربگ سمت سرنشین را وصل کنید. (برای ماشینهای با ایربگ سرنشین) 
سوکت فنر ساعتی را وصل کنید.  

سوکت (I-C) مجموعه پشت آمپر را وصل کنید.  
کابل منفی باطری را وصل کنید.  

سوئیچ را در حالت ON قرار دهید.  
آیا سیستم اعالم خطر ایربگ بدرستی عمل میکند؟ 

عالمـت خرابـی را دوبـاره چــک خیر  
ــی دوبـاره  کنید. سپس اگر خراب
اتفاق بیفتد، دوباره از مرحلــه 1 

تکرار کنید.  
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