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١٠٠

  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  باز و بست كيسه هواي راننده 

  .به بخش توصيه هاي ايمني و رعايت پاكيزگي محيط كار مراجعه نمائيد : توجه 

  . را بكار گيريد)اير بگ ( نكات ايمني مربوط به باز و بست كيسه ايمني هوا : توجه 

  . را بكار گيريد) ايربگ(  كيسه هواي مر كزي  ECUفعال كردننكات مربوط به غير : توجه 

را جـدا نماييـد وقتيكـه كـه مطمـئن هـستيد دسـته سـيم در مـسير درسـتي                      ) ايربـگ ( كيسه هـوا     ECU: توجه  

  . قرار دارد و خار مربوطه صحيح مي باشد

يدن دسـته سـيم هـا       بايـست بـدون فـشار بـه دسـته سـيم  و كـانكتور ، جـدا شـوند از كـش                         كانكتورها مـي  : توجه  

  .خودداري نمائيد

   باز كردن -1

  . سر باتري را جدا نماييد

  

  

  

  

  

  

  

  

  .  فشار دهيد”a“ ميليمتري را در قسمت 6يك پين قطر 
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  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  . فنر نگهدارنده ايربگ راننده را توسط پين مربوطه آزاد نماييد

  . را جدا  نماييد) 1(ايربگ راننده 

  

  

  

  

  

  

  .  ابتدا كانكتور تغذيه را جدا نماييد(Air bag)سه هوا در ز مان جدا كردن كي: توجه 

  .  را جدا نماييد”b“كانكتورهاي 

  . را جدا نماييد) 1(سمت راننده ) ايربگ(كيسه هوا 

  . استفاده نماييد) ايربگ(از روش شرح داده شده در بخش قطعات كيسه هوا : توجه 

دن كيــسه هــاي هــوا و كمربنــدها مراجعــه بــه روش تعــويض قطعــات سيــستم ايربــگ پــس از فعــال شــ : توجــه 

  . نماييد

   بستن -2

  . ، ابتدا كانكتور منفي را وصل نماييد) ايربگ(پس از نصب كيسه هوا : توجه

ــستن : توجــه ــل از ب ــسه    ECUقب ــاي كي ــودن كانكتوره ــسته ب ــگ، از درســت ب ــه ايرب ــوط ب ــوا و    مرب ــاي ه ه

  . كمربندها مطمئن شويد

  .  را وصل نماييد”b“كانكتورهاي 
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  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  . را نصب نماييد) 1(كيسه هواي راننده 

  . سر باتري را وصل نماييد

  . مرحله فعال كردن سيستم ايربگ را توسط دستگاه عيب ياب انجام دهيد: توجه

  )موتور خاموش. (سوئيچ را در حالت باز قرار دهيد

بـه ايربـگ بـه      چـراغ عيـب مربـوط       . وضعيت چراغ عيـب يـاب سيـستم ايربـگ را در پـشت آمپـر بررسـي نماييـد                   

  .  ثانيه روشن بوده سپس خاموش مي شود8 تا 6مدت 

  . اگر چراغ عيب سيستم ايربگ خاموش نشد، ايراد را توسط دستگاه عيب ياب بخوانيد

  . كاركرد  تجهيزات خودرو را بررسي نماييد
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    شاگرد يباز و بست كيسه هوا

  . ي محيط كار مراجعه نمائيدبه بخش توصيه هاي ايمني و رعايت پاكيزگ: توجه 

  . مراحل  ايمني ايربگ را رعايت نماييد: توجه

  . مراحل مربوط به غيرفعال كردن سيستم ايربگ مركزي را رعايت نماييد: توجه 

ــه  ــوا ECU: توج ــسه ه ــگ( كي ــد ) ايرب ــدا  نمايي ــه(را ج ــانكتور مربوط ــيم در  ) ك ــستيد س ــئن ه ــه مطم وقتيك

  . باشد  بوطه صحيح ميمسير درستي قرار دارد و خار مر

بايـست بـدون فـشار  بـه دسـته سـيم و كـانكتور جـدا شـونده از كـشيدن دسـته سـيم هـا               كانكتورهـا مـي   : توجه  

  .خودداري نمائيد

   ابزارهاي مخصوص-1

  

  

  

   )26102005كداختصاصي (ابزار باز و بست تزئينات ] 1[

   اقدامات اوليه -2

  . در باتري را جدا نماييد

  .  ا باز نماييدجعبه داشبورد ر •

 . راديو را باز نماييد •
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   باز كردن  -3

  

  

  

  

  

  . را باز نماييد) BSI) 1درپوش مربوط به  ،] 1[با استفاده از ابزار 

  

  

  

  

  

  

  . مطلع باشيد) ايربگ شاگرد(از مسير عبور سيم مربوط به كيسه هواي شاگرد : توجه

  .  ور تغذيه آن را قطع نماييددر  زمان جدا نمودن يك ايربگ، در ابتدا كانكت: توجه

  .  را را جدا نماييد”a“كانكتور مربوط به ايربگ شاگرد 

  . را باز نماييد) 4(هاي  و مهره) 3(پيچهاي 

  .  و آن را خارج نماييدوده جدا نم”c” , “b“را از نقاط ) 2(، ايربگ شاگرد ]1[توسط ابزار 

  . دام ايربگها استفاده كنيددر صورت عدم استفاده مجدد ايربگ، از روش انه: توجه
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  . پس از منفجر شدن ايربگها و كمربندهاي ايمني، از روش جايگزيني آنها، استفاده نماييد:  توجه

ــه ــستن  : توج ــل از ب ــدها را     ECUقب ــا و كمربن ــه ايربگه ــوط ب ــنيها مرب ــاي چاش ــودن كانكتوره ــل ب ــگ قف  ايرب

  . بررسي نماييد

   .مراحل بستن عكس مراحل باز كردن مي باشد

  .  دكانتيوتن متر سفت نماييد8/0را به اندازه ) 4(هاي  مهره

  . جعبه داشبورد و راديوپخش را نصب نماييد

  . سر باتري را وصل نماييد

  . از روش سوئيچ براي سيستم ايربيگ مركزي استفاده نماييد: توجه 

  ) موتور روشن نشود. (سوئيچ را در حالت باز قرار دهيد

  .  را در صفحه نمايشگر جلو آمپر بررسي گرددچراغ عيب سيستم ايربگ

  . شود  ثانيه روشن شد، سپس خاموش مي8 تا 6چراغ ايربگ  : توجه

  .  را توسط دستگاه  عيب ياب بخوانيدECUاگر چراغ ايربگ خاموش نشد،  ايرادات مربوط به 

  . كاركرد ساير تجهيزات را نيز بررسي نماييد
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