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٢٠ 

  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  )پا يرو تكنيك (الزامات ايمني  سيستم كيسه هوا 

  عمومي )1

  :هرگز 

 .سر باتري را در حالت سوئيچ باز جدا نكنيد  

 ECUنكنيد  را در حالت سوئيچ باز جدا . 

  .حتما موارد ذيل را كنترل نمائيد .قبل از آنكه يك كانكتور را مجددا به پايه اش وصل كنيد 

 . چك كنيد....  خرابي و –وضعيت كنتاكتهايش را از نظر خوردگي  

 .مكانيزم قفل كانكتور سالم باشد  

 .ذرات فلز و ساير آلودگي ها وارد كانكتور نشده باشد  

  :تريكي در حين كنترلهاي الك

 .باتري بايد بطور كامل شارژ شده باشد  

 . استفاده نكنيد 16Vهرگز از منبع ولتاژي با ولتاژ باالتر از  

 .هرگز از المپ تست استفاده نكنيد  

 .) باعث توليد جرقه نشويد.(هرگز جرقه ايجاد نكنيد  

راحل غير فعال سازي را روي آن به شرح زير قبل از آنكه هر گونه تعميرات و يا ضربه فيزيكي بر اين مجموعه ضروري است م

  .انجام نمائيد 

 مكانيكي  

 Sheet 

  .قبل از آنكه مجموعه كيسه هوا را براي باز يافت ارسال كنيد حتما از عمل كردن چاشتي اش اطمينان حاصل نمائيد 

صبر كرده سپس مجموعه را به قبل از انجام هر كاري چند دقيقه .)چاشني اش عمل نكرد (چنانچه موفق به انهدام آن نشود 

  .بخش برگشتي هاي وارانتي اجزاء غير فعال نشده ارسال نمائيد 
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  اجزاء سيستم )2

 ايربگ وسط و كمربند هاي – نشيمن صندليهاي جلو – قبل از انجام هرگونه تغييراتي روي پنل جلو ستون فرمان :هشدار 

 كيسه هوا و كمربند ايمني را انجام ECUمامراحل غير فعال سازي ايمني و براي هر نوع جوشكاري يا ضربه به پانل وسط حت

  .دهيد 

همواره كانكتور مجموعه اجزاءپيش كشنده كمربند ايمني راقبل از استفاده از ابزارهاي تست قطعات الكتريكي نظير اهم : هشدار 

  .جدا كنيد .... متر 

  

  .فعال شوند ) كيسه هوا (برخي از اجزا پيروتكنيك  در صورت استفاده از ابزار هاي تست برقي ممكن است :هشدار

  تعميرات دسته سيم الكتريكي )3

 كيسه هوا وسيستم پيش كشنده ايمني كليه سيم هاي الكتريكي و كانكتورهاي مربوط ECUپس از هر بار با فعال شدن :هشدار 

  .را در نظر سالم بودن باز ديد كنيد 

  

  .كش مقاوم در برابر حرارت باال و ماسك محافظ بدن صورت پذيردتعميرات دسته سيم بايد با دست:هشدار 

   

   كيسه هوا: احتياط هاي ضروري پيش از شروع به كار )4

  جداسازي )4-1

  . هر وقت خواستيد كيسه هوا را جدا كنيد ابتدا كانكتور مربوطه را جدا كنيد :هشدار 

  :يش در صورت مشاهده كيسه هوا فعال يا غير فعال توسط صفحه نما

 .مطابق روش غير فعال نمودن كيسه هوا و پيش كشنده عمل نماييد 

 .كيسه هوا را جدا كنيد  

 .كيسه هوا را در حاليكه كانكتورش محافظت شده است و كيسه اش روبه باال قرار گرفته در انبار قرار دهيد  

  :در صورت فعال شدن كيسه هوا 
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 . دستهاي خود را بشوئيد 

 .تماسي با چشم شما بوجود آمده بالفاصله چشمهاي خود را با آب بشوئيد در صورتي كه حتي كمتر  

  

  بستن- 4-2

  . در زمان نصب كيسه هوا ، ابتدا كانكتور منفي آن را نصب كنيد:هشدار 

  .مطمئن شويد محوطه اطراف مدول كيسه هواي تعويض شده ، خالي است 

 سرتان در محدوده هواي كه پس از انفجار با كيسه هوا اشغال مي زماني كه كانكتور كيسه هوا را وصل مي كنيد مراقب باشيد

  .شود قرار نگيرد 

  .فقط از قطعات توصيه شده توسط سازنده خودرو استفاده نمائيد 

  .با مراجعه به مستند مربوطه كيسه هوا و پيش كشنده ايمني كمربند ها را فعال سازيد 

  .)ورش محافظ داشته باشد كا نكت.(كيسه هوا را روبه باال نگهداري كنيد 

  .بعد از جدا كردن از روي خودرو كيسه هوا را در قفسه در بسته نگهداري كنيد 

  .از اهم متر يا ساير وسيله هاي تست برقي بر روي اجزا ء اين سيستم استفاده نكنيد زيرا احتمال فعال شدن چاشتي وجود دارد 

  . نگيرد  يا شعله مستقيم قرار 1000cدر معرض دماي باالي 

  .ضربه فيزيكي مستقيم به آن وارد نشود 

  .شنت كانكتور آنرا هرگز جدا نكنيد 

  .در معرض شعله قرار نگيرد 

  .هرگز آنرا در محل نگهداري اشياء بي مصرف و زائد قرار ندهيد مگر آنكه قبال روي خودرو فعال شده باشد 

  .استفاده نكنيد ) كيسه هوا ( پيروتكنيك هرگز از دسته سيم هاي متفرقه براي اتصال به اجزاء سيستم

  .كيسه هوا را در حاليكه كيسه اش رو به باال قرار دارد حمل نماييد 

  .)كيسه هوا را در بغل نگيريد (بازوهاي خود را در دو طرف كيسه هوا نگيريد 

  .كيسه هوا را در حاليكه دور از بدنتان است حمل كنيد كيسه اش رو به بيرون باشد 
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  .جازه ندهيد افراد آموزش نديده و بي صالحيت در انتقال كيسه هوا كمك كنند هرگز ا

  احتياطهاي اوليه براي كار روي سيستم پيش كشنده كمربند ايمني )5

  .افراد آموزش ديده اي كه روي اين سيستم كار مي كنند مي بايست قوانين ايمني به شرح ذيل را رعايت نمايند 

  :گردند پيش كشنده ايمني فعال مي 

 )از طريق اهم متر (اگرآن در معرض جريان مستقيم قرار گيرد  

 .قرار گيرد  1000c اگرآن در معرض دماي باالي  

  روي خودرو  اقدامات ايمني)6

  جداسازي )1-6

  .كيسه هواي مركزي و پيش كشنده كمربند را حتما مطابق با روش ذكر شده در مستندات غير فعال سازيد 

بسته به نوع خودرو ، زيرا در بعضي خودروها كيسه هوا مستقيم ( ز كانكتورهاي رابط و يا از چاشني جدا كنيد كيسه هوا را يا ا

  .به چاشني و يا كانكتور رابط وصل مي شوند 

  نصب مجدد) 1-6

  .مطابق دستورالعمل مربوطه سيستم كيسه هوا و پيش كشنده كمربند ايمني را فعال سازيد 

  :در زمان سوئيچ باز 

 .، پريز كمر بند را دستكاري نكنيد نانچه پيش كشنده كمربند ايمني زير نشيمن صندلي باشدچ 

 .چنانچه پيش كشنده كمربند ايمني در ستون وسط خودرو قرار گرفته باشد به كمربند ايمني دست نزنيد  

  .در هنگام جوشكاري سر باتري را جدا كنيد 

  . وصل نكنيد هرگز بطور ناگهاني حين عمليات جريان برق را

  اقدامات ايمني روي قرقره پيش كشنده كمربند ايمني)7

در اين خصوص حتما قوانين خاص كشور جهت حمل ونقل وضعيت قرار گيري نحوه نصب پيش كشنده ايمني را رعايت : توجه

  .نمايند 

  . مجموعه كيسه هوا را بعد از جدا كردن از روي خودرو در قفسه درب بسته نگهداري كنيد 
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  . يا شعله مستقيم قرار ندهيد 1000cگز مجموعه فوق را در معرض دماي بااليهر

  .هرگز آنرا از طريق قالب يا كابلش نكشيد 

  .هرگز تالش نكنيد چاشني كيسه هوا را با استفاده از اره يا ابزار هاي مشابه باز كنيد 

  .ر ندهيدهرگز كيسه هوائي را كه روي خودرو عمل نكرده است را در سطل زباله قرا

  .هرگز دسته سيمهاي مربوطه را دستكاري و تعمير ننمائيد

  سيستم مركزي كيسه هوا و پيش كشنده كمربند ايمني : در تعميرات ) 8

  .اطراف كيسه هوا و سيستم پيش كشنده كمربند ايمني بايد عاري از قطعات و ابزار و ذرات اضافي و آشغال باشد 

  . سوئيچ بسته وصل كنيد  كيسه هوا را در حالتECUكانكتور 

  .سر باتري منفي را وصل كنيد 

اي كه ممكن است كيسه هواي راننده  در سمت راننده در حالتيكه در راننده باز و سوئيچ نيز باز مي باشد قطعات و ابزارها را از منطقه

  .فعال شود ، دور نماييد

  .بدرستي كار مي كند با بررسي چراغ عيب سيستم ايربگ در پشت آمپر مطمئن شويد سيستم 

 آنتي – شيشه باالبر برقي –سيستم جرقه ( بعد از آنكه سر باتري را جدا كرديد برخي از قطعات الكترونيكي نظير :توجه

عمليات مربوط به شناسائي مجدد آنها . نياز به تعريف مجدد و شناسائي دارند ..... )سيستم حفاظت شيشه باالبر در مقابل مانع و(پينچ

ECUانجام دهيد  را .  

  

  

  

  

  

  

  

  

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



 

  
٢٥ 
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  و سيستم كمربند ايمني ) اير بگ(فعال كردن كيسه هوا / غير فعال 

  غير فعال كردن)1

  

  

  

  

  

  .را جدا كنيد ) 1) (منفي(اتصال كابل باتري 

  .با اتصال سر باتري آنرا محا فظت نمائيد ) منفي(به منظور جلوگيري از هر گونه اتصال سر باتري 

  . دقيقه صبر كنيد 5 ايربگ ECUقدامي به منظور تخليه برق ذخيره شده در  قبل از هر ا:هشدار 

  

  . را از محل نصب جدا كنيد ECU ايربگ را جدا كرده و سپس قطعه ECU ابتدا كانكتور :هشدار 

  فعال كردن ) 2

  .داشته شود سطح ايربگ و پيروتكنيك كمربند هاي ايمني بايستي از هر جسم و سطح تماس و افراد دور نگه : توجه 

  . ايربگ را متصل كنيد ECUدر حالت سوئيچ بسته كانكتور 

  .اتصال سر منفي باتري را وصل كنيد 

اي كه ممكن است كيسه هواي راننده  در سمت راننده وقتيكه درب راننده و سوئيچ باز است ، قطعات و ابزارها را از منطقه

  . فعال شود ،  دور نماييد 

  .را عيب يابي نمائيد ) ايربگ(ي هوا سيستم عملكرد كيسه ايمن

 سيستم توقف باال رفتن حركت شيشه در هنگام –پاشش سوخت ( بعد از جدا كردن سر باتري تجهيزات الكترنيكي :نكته

  .براي انجام آن بايد به مستندات مربوطه مراجعه كنيد . دو باره بايد فعال شوند .....)بستن آن و 
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