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 كمربندهاي ايمني 

 پيش هشدارها

 »ربند ايمني كشندهكم«و » كيسه هوا«شامل  (SRS)سيستم حفاظت و ايمني سرنشين  
همــراه بــا » كشنده كمربند ايمني » «كيسه هوا«سيستم حفاظت و ايمني تعبيه شده مانند 

كمربند ايمني به كم كردن شدت خطر مجروح شدن راننده و سرنشين جلو در بعضي از انــواع 
نيســان  A33شــده در مــدل  كند. مجموعــه سيســتم حفاظــت و ايمنــي تعبيــهتصادفات كمك مي

باشد (مجموعه برحسب تقاضاي كشورهاي ســفارش دهنــده و تجهيــزات ا) باين شرح مي(ماكسيم
  اختياري ممكن است متفاوت باشد).

   براي تصادف از جلو  
شامل كپسول كيسه هواي راننــده (واقــع در وســط غربيلــك  (SRS)سيستم حفاظت و ايمني    

ن جلــو داشــبورد)، فرمان)، كپسول كيسه هواي سرنشين جلو (واقــع     در ســمت سرنشــي
كشنده كمربند ايمني، قطعه سنسور هوشمند، چراغ هشدار، دسته سيمها و كابــل مــارپيچ 

  باشد. مي
  (پهلو) براي تصادف از ناحيه كنار  

هــاي بيرونــي هاي هواي جــانبي (واقــع در كنارهشامل كيسه (SRS)سيستم حفاظت و ايمني  
تم ايمنــي تصــادف د (يكي از اجزاء سيسهاي جلو)،  واحد سنسور و عيب ياب هوشمنصندلي

ي از اجــزاء سيســتم ايمنــي تصــادف از جلــو) ها، چراغ هشــدار (يكــاز جلو) دسته سيم
  باشد. مي

  اين كتاب ارائه شده است.  RSاطالعات مورد نياز براي سرويس ايمني سيستم در بخش 
  هشدار

   براي جلوگيري از كار نكردن سيستم حفاظت و ايمني سرنشين(SRS)  توانــد موجــب كــه مي
افزايش خطر مجروح شدن يا مرگ در صورت تصادف گردد، تمام كارهاي نگهداري و تعميرات 

  بايستي توسط تعميرگاههاي مجاز انجام پذيرد. 
   نگهداري نامناسب شامل پياده و سوار كردن غير صحيح سيســتمSRS توانــد منجــر بــه مي

ته سيستم شود. بــراي پيــاده كــردن كابــل مجروح شدن تعميركار بعلت فعال شدن ناخواس
  مراجعه كنيد.  RSمارپيچ و كپسول كيسه هوا به بخش 

هاي الكتريكي معمول (تستر) در هيچ يك از مدارهاي الكتريكي مربوط از تجهيزات آزمايش 
استفاده نكنيد مگر آنكه استفاده از آن در كتاب توصيه شده باشد. دســته  (SRS)به سيستم 

باشند (همچنــين از رنگ زرد سوكت دسته سيم قابل شناسائي مي SRSط به سيستم سيمهاي مربو
ي ها قابل شناســائبا روكش محافظ زرد رنگ دسته سيم يا نوار چسبي زرد رنگ قبل از سوكت

  هستند).

 پيش هشدارهاي مربوط به سرويس كردن كمربند ايمني 
  احتياط:

  ي، سوئيچ خودرو را بسته، كابل برق كشندة كمربند ايمنقبل از پياده كردن مجموعة
  دقيقه صبر كنيد.   3باطري را قطع  و حداقل 

   .از دستگاه تستر معمولي براي كشندة كمربند ايمني استفاده نكنيد  
  كشندة كمربند ايمني و يا پس از وصــل مجــدد پس از تعويض يا سوار كردن مجدد مجموعة

كنترل كنيد. بــراي اطالعــات بيشــتر بــه سوكت كشنده كمربند ايمني، عملكرد سيستم را 
    (   RS)رجوع كنيد. » SRS«كنترل عملي سيستم حفاظت و ايمني سرنشين «

   .از قفل يا مجموعة كمربند ايمني جدا جدا شده استفاده نكنيد  
   پيچهاي محكم كننده را در صورتيكه دچار تغيير شكل و يا فرسودگي شده باشند، تعويض

  نمائيد. 
  و قفل را روغنكاري نكنيد.  هرگز زبانه  
  باشند، از تعميــر چنانچه هركدام از قطعات مجموعة كمربند ايمني براي شما مشكوك مي

  آنها خودداري نموده، كل مجموعة كمربند ايمني را تعويض كنيد. 
   چنانچه تسمة كمربند ايمني دچار بريدگي، خرابي و يا فرسودگي شــده باشــد، مجموعــة

  عويض كنيد. كمربند ايمني را ت
  وعة كمربند ايمني اصلي استفاده كنيد. كمربند ايمني، از مجمدر هنگام تعويض مجموعة  

  پس از بروز تصادف
  هشدار

ها و تجهيــزات پس از هر تصادف، كلية متعلقات مربوط به كمربند ايمني شامل جمع كننــده
تعلقات مربــوط بــه مربوط به آن را بازرسي كنيد. توصية شركت نيسان اين است كه كلية م

كمربند ايمني استفاده شده را پس از بروز هر تصادف كالً تعويض نماييد. مگر آنكه تصادف 
در حد جزئي بوده و كمربند ايمني ظاهرًا آسيب نديــده و كــاركرد آن عــادي باشــد. عــدم 

صادف، آسيب ديــدگي جــدي را بــراي سرنشــينان تتواند در زمان بروز رعايت اين توصيه مي
  به همراه داشته باشد.  خودرو
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همچنين كمربندهايي هم كه در تصادف مورد استفاده نبوده ولي در آنهــا يكــي از مــوارد 
شود، بايد تعويض شــوند. پــس از بــروز تصــادف از خرابي و يا عدم كاركرد صحيح ديده مي

 هواعمل كرده باشــد، بايــدجلو، چنانچه از كمربند ايمني استفاده نشده باشد، اما كيسة
  كشندة كمربند ايمني را نيز تعويض كنيد. 

هــاي نگهدارنــده) را در مــوارد زيــر (به همراه پيچهاي كمربند ايمنيهركدام از مجموعه
  تعويض كنيد: 

   چنانچه كمربند ايمني در زمان بروز تصادف مورد استفاده قرار گرفته باشد. (مگر در
هــا هيچگونــه آســيب ها و قفلكشندهزمان بروز تصادفات جزئي و در زمانيكه كمربندها، 

  ديدگي را نشان نداده و بخوبي كار كنند)
  مثالً دچار پاره شــدگي تســمه و تــاب چنانچه كمربند ايمني در تصادف آسيب ديده باشد)

  خوردگي جمع كننده و ريل) 
   چنانچه نقاط اتصال كمربند ايمني، در تصادف آسيب ديده باشد. اطراف ايــن نقــاط را

جود آسيب ديدگي يا تغيير شكل بازرسي كنيد. در صــورت لــزوم قبــل از ســوار از نظر و
  كردن مجموعة جديد كمربند ايمني، آنرا تعمير كنيد. 

   .چنانچه پيچ نگهدارنده دچار تغيير شكل يا فرسودگي شده باشد  
   پس از بروز تصادف از جلو، چنانچه از كمربند ايمني استفاده نشده باشد، اما كيســه

  مل كرده باشد، بايد كشندة كمربند ايمني را هم تعويض كنيد. هوا ع
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 كمربند ايمني صندلي جلو 

 پياده و سوار كردن

  صندلي را كامالً به طرف جلو ببريد و پشتي صندلي را نيز به سمت جلو خم كنيد.  .1
  روپوش تنظيم كننده را برداريد.   .2
  كنيد.  قاب پيچ اتصال به كف را به صورت كشويي خارج  .3
  پيچ اتصال به كف را باز كنيد.   .4
  پيچ نگهدارندة باال را باز كنيد.   .5
هاي بااليي و پاييني ستون وســط را صفحة ضربه گير جلو و عقب را باز كنيد و سپس قاب  .6

  رجوع كنيد. » تزئينات كناري و كف«   BTجدا كنيد. براي اطالعات بيشتر به 
  كنيد. سوكت كشندة كمربند ايمني را جدا   .7
پيچ نگهدارندة جمع كننده كمربند ايمني را باز كرده سپس مجموعة جمع كنندة كمربند   .8

  ايمني و كشندة كمربند ايمني را جدا كنيد. 
پيچهاي نگهدارندة تنظيم كنندة كمربند ايمنــي را بــاز كنيــد، ســپس تنظــيم كننــدة   .9

  كمربند ايمني را جدا كنيد. 
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 كمربند ايمني صندلي عقب 

 اتصالة وسط صندلي عقب  3پياده و سوار كردن كمربند ايمني 

رجوع » صندلي عقب«    BTصندلي عقب را از محل خود خارج كنيد. براي آگاهي بيشتر به  .1
  كنيد. 

  پيچ اتصال به كف و قسمت خارجي را باز كنيد.   .2
» تزئينات كناري و كف«،   BTرا جدا كنيد. براي آگاهي بيشتر به تزئينات قسمت عقب   .3

  مراجعه كنيد. 
تزئينات «،    BTهي بيشتر به جلوي شيشة عقب را باز كنيد. براي آگاجعبة طاقچة  .4

  مراجعه كنيد. » كناري و كف
پيچهاي جمع كننده كمربند ايمني صندلي عقب را جدا كنيد، سپس كمربند ايمني و جمع   .5

  نده آنرا جدا كنيد. كن
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 اتصالة وسط صندلي عقب 2پياده و سوار كردن كمربند ايمني 

» صندلي عقب«   BTصندلي عقب را كالً از جاي خود خارج كنيد. براي اطالعات بيشتر به  .1
  رجوع كنيد. 

  يرون را باز كنيد.          و   پيچ اتصال به كف و ب  .2
» تزئينات كناري و كف«   BTقاب ستون عقب را باز كنيد. براي آگاهي بيشتر به   .3

  مراجعه كنيد.
تزئينات « ،     BTجعبة طاقچة جلوي شيشة عقب را باز كنيد. براي آگاهي بيشتر به   .4

  مراجعه كنيد. » كناري و كف
ب را جدا كرده سپس كمربند ايمني و جمع كننده پيچهاي جمع كننده كمربند ايمني عق  .5

  كمربند ايمني را باز كنيد. 
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N.m (kg-m, ft-lb)  :  
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 صفحة اتصال پيچ نگهدارنده

 پياده و سوار كردن 
  احتياط:

ند، تعويض اپيچهاي نگهدارنده را در صورتيكه تغيير شكل داده و يا دچار فرسودگي شده
  نمائيد. 
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 (SRS)سيستم حفاظت و ايمني سرنشين 

 پيش هشدارها

كشندة كمربند «و » كيسة هوا يا اربگ«شامل  (SRS)سيستم حفاظت و ايمني سرنشين 
 »  ايمني

همــراه بــا » كشنده كمربند ايمني » «كيسه هوا«سيستم حفاظت و ايمني تعبيه شده مانند 
به كم كردن شدت خطر مجروح شدن راننده و سرنشين جلو در تصادفات خطرناك كمربند ايمني 

نيسان (ماكسيما) باين  A33ر مدل كند. مجموعه سيستم  حفاظت و ايمني تعبيه شده دكمك مي
باشد (مجموعه برحسب تقاضاي كشورهاي سفارش دهنده و تجهيزات اختياري ممكن اســت شرح مي

  متفاوت باشد).
  ز جلو براي تصادف ا  

شامل كپسول كيســه هــواي راننــده (واقــع در  (SRS)سيستم ايمني و محافظت تعبيه شده    
وسط غربيلك فرمان)، كپسول كيسه هواي سرنشين جلو (واقــع     در ســمت سرنشــين جلــو 
داشبورد)، كشنده كمربند ايمني، واحد سنسور و عيب ياب (هوشمند)، چراغ هشدار، دسته 

  باشد. ميسيمها و كابل مارپيچ 
   براي تصادف از ناحيه كنار  

هاي هاي هواي جانبي (واقع در كنارهشامل كپسول كيسه (SRS)سيستم حفاظت و ايمني سرنشين  
اي، واحد سنسور و عيب ياب   (هوشــمند) (يكــي از هاي جلو)، حسگر ماهوارهبيروني صندلي

(يكــي از اجــزاء سيســتم  ها، چــراغ هشــداراجزاء سيستم ايمني تصادف از جلو) دسته سيم
  باشد. ايمني تصادف از جلو) مي

  اين كتاب ارائه شده است.  RSاطالعات مورد نياز براي سرويس ايمني سيستم در بخش 
  هشدار

   براي جلوگيري از كار نكردن سيستم ايمني محافظت از سرنشين كه در اثر عدم كــاركرد
ردد، گــدن يا مرگ در صــورت تصــادف تواند موجب افزايش خطر مجروح شكيسة هوا است، مي

  تمام كارهاي نگهداري و تعميرات بايستي توسط تعميرگاههاي مجاز انجام پذيرد. 
   نگهداري نامناسب شامل پياده و سوار كردن غير صحيح سيستم(SRS) توانــد منجــر بــه مي

مجروح شدن تعميركار بعلت فعال شدن ناخواسته سيستم شود. بــراي پيــاده كــردن كابــل 
  مراجعه كنيد.  RSارپيچ و كپسول كيسه هوا به بخش م

 هاي الكتريكي معمول (تستر) در هيچ يك از مدارهاي الكتريكي از تجهيزات آزمايش
استفاده نكنيد مگر آنكه استفاده از آن در كتاب توصيه شده  (SRS)مربوط به سيستم 

يم قابل شناسائي از رنگ زرد سوكت دسته س SRSباشد. دسته سيمهاي مربوط به سيستم 
باشند (همچنين با روكش محافظ زرد رنگ دسته سيم يا نوار چسبي زرد رنگ قبل از مي

  ها قابل شناسائي هستند).سوكت
  SRSسيستم » كشنده كمربند ايمني«و » كيسه هوا«پيش هشدارهاي مربوط به سرويس كردن 

 اظت و ايمني سرنشــين هرگز از دستگاه تستر معمولي براي كنترل كردن مدارات سيستم حف
(SRS)  .استفاده نكنيد، مگر در قسمتهايي از اين كتاب به آن توصيه شده باشد  

   قبل از سرويس كردن سيستم حفاظت و ايمنــي سرنشــين(SRS)  ،ســوئيچ خــودرو را بســته ،
دقيقــه صــبر كنيــد. بــراي مــدت  3كابل بدنة (قطب منفي) برق باطري را قطع و حــداقل 

از جدا سازي سيم، هنــوز امكــان عمــل كــردن كيســه هــوا و كشــندة  دقيقه پس 3تقريبي 
دقيقــه، از  3كمربند ايمني وجود دارد. از اينرو تا قبــل از ســپري شــدن مــدت زمــان 

  . هاي مربوطه خودداري كنيدو يا سيم  SRSهاي سيستم كاركردن روي سوكت
  عه همــواره بايــد به منظور كار كرد صحيح واحد سنسور و عيب ياب (هوشمند) ، اين قط

آن، رو به جهت جلوي خودرو باشد. همچنين واحد » «در حالتي نصب شود كه عالمت فلش 
سنسور و عيب ياب (هوشمند) را بايد قبل از  سوار كردن، از نظر وجــود تغييــر شــكل، 

  يد. صورت لزوم آنرا تعويض كن زدگي مورد بازرسي قرار دهيد تا درترك يا زنگ
  باشــد. كابل مارپيچ بايد با وضعيت وسط (خنثي) تنظيم باشد، زيرا چرخش آن محدود مي

بعد از پياده كردن جعبه فرمان، نسبت به چرخاندن غربيلــك يــا ســتون فرمــان اقــدام 
  نكنيد. 

   نسبت به كپسول كيسه هوا با احتياط رفتــار كنيــد. همــواره كپســولهاي كيســه هــواي
را در حالتي قرار دهيد كه روية آن به سمت بــاال قــرار گرفتــه راننده و سرنشين جلو 

باشد. همچنين كپسول كيسه هواي جانبي را طوري سوار كنيد كه طرف پيچ بدون سر آن رو 
  به پايين باشد. 

  به اجراي مراحل عيب يابي هوشمند بپردازيد تا به اين وسيله پس از تعويض هر قطعه ،
  كرد صحيح كنترل كنيد. را از نظر كار SRSكل مجموعة 

  صــفحة نمايشــگر جلــو در صــورت آســيب پس از عمل كردن (فعال شدن) كيسة هوا، مجموعة
  ديدگي بايد تعويض شود.

 هاي مدارات و عيب يابي سيستمنقشه
   هاي سيم كشي، به موارد زير مراجعه كنيد:براي خواندن نقشه

  GI   ،»يكيهاي مدارات الكترنحوة خواندن نقشه«  
  EL   ،»براي بررسي نحوه توزيع برق در مدارات» مسير تغذيه الكتريكي  

  هاي زير مراجعه كنيد:در زمان عيب يابي به بخش
  GI   در صورت بروز مشكل چگونه قسمتها كنترل شود«، بخش«  
  GI   نحوه عيب يابي موثر براي عيوب الكتريكي«، بخش«  
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 آماده سازي 

 ابزار مخصوص سرويس 
  ابزار شماره

  شرح   نام ابزار

KV99106400
دستگاه فعال كننده 

  كيسه هوا (اربگ)

                                                         
  كند.كپسول كيسة هوا را فعال مي

  
  
  
  
  

KV99105300  
پاية مخصوص كپسول كيسة

 هوا (اربگ)

                                                         
  براي محكم كردن كپسول كيسه هوا در محل الزم

  
  
  
  
  

KV99108300   
رابط دستگاه فعال 
كنندة كيسة هواي 

  سرنشين جلو
  
  
  
 

  

KV99108200  
رابط فعال كنندة كشندة

  كمربند ايمني
  
  
  
 

  

KV99109000  
هاي كيسه رابط كپسول

  واي جانبي (اربگ)ه
  
  
  
 

  

KV99109900
رابط فعال كنندة كيسه 

  هواي راننده (اربگ)
  
  
  
 

  

  ابزار مخصوص يا معادل تجاري آن : *
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 ابزار سرويس تجاري 
  شرح   نام ابزار

  ائيبكس رابط ستاره
  
  
  
  
  

                                                         
  T30سايز : 

 نحوه تركيب اجزاء سيستم حفاظت و ايمني سرنشين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عمل كردن كيسه هوا فقط در زماني امكان پذير است كه هنگام باز بودن سوئيچ خودرو و 
  يا در وضعيت استارت بودن آن، واحد سنسور و عيب ياب (هوشمند) فعال شده باشد.

را  SRSمجموعة  تواند يك يا چند سيستم ازهاي بروز تصادف بسته به نوع تصادف ميحالت
فعال نمايد. به عنوان مثال كپسول هواي راننده و كپسول كيسه هواي سرنشين جلو در 

  شوند. هاي جانبي فعال نميدر تصادف شوند در صورتيكهزمان بروز تصادف از جلو فعال مي
  باشد. ها بشرح زير ميدر انواع تصادف SRSي تركيب فعال شدن سيستمها

  تصادف از جلو  SRSشكل سيستم 
تصادف جانبي از 

  سمت چپ
تصادف جانبي از 

  سمت راست
  ــــــ  ــــــ  هواي راننده  كپسول كيسه

كپسول كيسه هواي سرنشين 
  جلو 

  ــــــ  ــــــ  

كشندة كمربند ايمني 
  (سمت چپ)

  ــــــ  ــــــ  

كمربند ايمني (سمت كشندة
  راست)

  ــــــ  ــــــ  

كپسول كيسه هواي جانبي 
  (سمت چپ)

  ــــــ    ــــــ

كپسول كيسه هواي جانبي 
  (سمت راست)

    ــــــ  ــــــ
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 كشندة كمربند ايمني با محدود كنندة نيرو
سيستم كشندة كمربند ايمني همراه با محدود كنندة نيــرو 

م بــراي صــندلي سرنشــين جلــو هم براي صندلي راننده و ه
تعبيه شده است. اين سيستم در زمان بروز تصادف از جلو، 
به محض اينكه شدت ضربة وارده به حد معيني برسد به طور 

  شود.همزمان با كيسة هوا، فعال مي
به محض بروز چنين اتفاقي، سيستم كشنده وارد عمل شده و 

ايمنــي  ر كمربنــددشود كه حالت شل شدگي موجــود باعث مي
بالفاصله برطرف شده و كمربند ايمني كشــيده شــده و ســفت 
شود. در نتيجه، سرنشين خودرو محكم به صــندلي چســبانده 

شود. اما اگر در اين لحظه كه نيروي ناشي از حركت رو مي
به جلوي سرنشين توسط سيستم كشندة كمربنــد ايمنــي دفــع 

حــدود يني بيشتر شود، سيستم مشود، اين نيرو از حد معمي
كننده نيرو، كه در داخل سيســتم كشــندة كمربنــد ايمنــي 

دهــد تعبيه شده است، به كمربند ايمني اين اجــازه را مي
كه تا حد مشخصي شل شود. بنابراين در حالي كــه كمربنــد 

كند، از احساس فشــار در ناحيــه نيروي وارده را تحمل مي
  آيد. سينه سرنشين جلوگيري بعمل مي

شدة طول كمربند ايمني بواســطه حركــت عمل افزايش كنترل 
  شود.انجام مي ELRپيچشي شفت 

  
  
  

 كيسه هواي جانبي 
كيسه هواي جانبي صندلي جلو در داخل صندلي تعبيه شده 

  است. 
هاي كيسه هوا و كشنده كمربند ايمني تعبيه هاي برچسبمحل

هاي صندلي جلو در شكل سمت راست نشــان داده شده در پشتي
   شده است. 
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 SRSجانمائي قطعات سيستم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 واحد سنسور و عيب ياب (هوشمند)

 پياده و سوار كردن
 احتياط:

   ،قبل از سرويس كردن سيستم حفاظــت و ايمنــي سرنشــين
سوئيچ خودرو را بســته، كابــل اتصــال بدنــه (منفــي) 

  دقيقه صبر كنيد.  3باطري را قطع و حداقل 
   پس از باز كردن، دوباره اســتفاده پيچهاي مستعمل را

  نكنيد و به جاي آن از پيچهاي نو استفاده كنيد. 
   واحد سنسور و عيب ياب (هوشمند) را بازرســي كنيــد و

مطمئن شويد كه اين قطعه هيچگونه فرورفتگــي، تغييــر 
شكل، ترك خــوردگي يــا زنــگ زدگــي نــدارد. در صــورت 

تعــويض  مشاهده هرگونه آسيب ديدگي آنرا با قطعة نو،
  كنيد. 

  هاي نگهدارندة واحد سنسور و عيب ياب (هوشــمند) پايه
را از نظر وجود زنگ زدگــي يــا تغييــر شــكل بازرســي 

  كنيد. 
   ،در صورت افتادن يا وارد آمدن ضربه به واحد سنســور

  بايد آنرا تعويض كنيد. 
   پس از تعويض واحد سنسور و عيب ياب(هوشــمند) مراحــل

د را بــراي سيســتم حفاظــت و اجرايي عيب يابي هوشــمن
انجــام دهيــد. بــراي اطالعــات بيشــتر بــه  (SRS)ايمني 

  مراجعه كنيد. » SRSكنترل عملي سيستم «
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هاي مربوط به كپسول كيسه هواي راننده، سرنشين جلو سوكت
و كيسه هواي جانبي را جدا كنيد. همچنــين ســوكت كشــندة 

  كمربند ايمني را جدا كنيد. 
پياده كنيد. براي اطالعات بيشتر بــه جعبه كنسول را   .1

BT    »مراجعه كنيد. » مجموعه صفحه نمايشگر  
سوكت مربوط به واحد سنسور و عيب ياب (هوشــمند) را   .2

  جدا كنيد. 
(شش ضلعي) را  hexپيچ اتصال به كف و همچنين پيچهاي   .3

از واحد سنسور جدا كنيد. سپس واحد سنسور و عيب ياب 
  خارج كنيد.  (هوشمند) را از محل خود

  توجه
  شود. سوار كردن برعكس ترتيب پياده كردن انجام مي  

 كشندة كمربند ايمني 

 پياده و سوار كردن 
  احتياط:

   قبل از سرويس كردن سيستم حفاظت و ايمني سرنشين
(SRS)  سوئيچ خودرو را بسته، كابل اتصال بدنه ،

  دقيقه صبر كنيد.  3(منفي) باطري را قطع و حداقل 
  ندة كمربند ايمني و محدود كنندة نيرو را از نظر كش

  نصب صحيح كنترل كنيد. 
   پس از عوض كردن كشندة كمربند ايمني، كاركرد سيستم

حفاظت و ايمني سرنشين را كنترل و مراحل عيب يابي 
هوشمند را براي آن اجرا كنيد. براي اطالعات بيشتر 

  )   RSمراجعه كنيد. ( » SRSكنترل عملي سيستم «به 
   از باز (جدا) كردن كشندة كمربند ايمني با محدود

  كنندة نيرو، بپرهيزيد. 
  در صورت افتادن يا وارد آمدن ضربه به كشنده كمربند

  ايمني آنرا تعويض كنيد. 
   كشندة كمربند ايمني را در معرض درجه حرارت بيشتر

  قرار ندهيد. 80ºC (176ºF)از 
» ند ايمني صندلي جلوكمرب«    RSبراي اطالعات بيشتر به 

  رجوع كنيد. 
  توجه: 

  شود.سوار كردن برعكس ترتيب پياده كردن انجام مي  
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 كپسول كيسه هواي راننده و كابل مارپيچ 

 پياده و سوار كردن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 پياده كردن 
  احتياط:

   قبل از سرويس كردن سيستم حفاظــت و ايمنــي سرنشــين
(SRS) ه كابــل اتصــال بدنــه ، ســوئيچ خــودرو را بســت

  دقيقه صبر كنيد.  3(منفي) باطري را قطع و حداقل  
   هميشه در هنگام كار كردن ، از ســمت كنــاري كپســول

  كيسة هوا كار كنيد. 
  
  
و كليــد صــوتي  ASCDدرپوشهاي كنــاري، كليــد فرمــان   .1

فرمان را پياده كنيد. با استفاده از ابــزار مخصــوص 
پيچهــاي مخصــوص را از  )T30ائي سايز (بكس رابط ستاره

سمت چپ و راست بــاز كنيــد. ســپس كپســول كيســه هــوا 
  تواند از محل خود پياده كنيد. مي
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درپوش پائيني را از غربيلك فرمان جدا كنيد و ســپس   .2
سوكت كپسول كيسه هوا و سوكت بوق را جدا كنيد. حــال 

  باشد. كپسول كيسه هوا قابل پياده شدن مي
  
  
  
  
  
  
  
  فرمان را از كپسول هواي راننده جدا كنيد.  هايكليد  .3
  
  
  
  
  
  
  

  احتياط:
   هميشه كپسول كيسه هوا را طوري قرار دهيد كه رويــة

  آن به سمت باال باشد. 
   .اجزاء كپسول كيسه هوا را از هم باز (جدا) نكنيد  
   از پيچهاي قديمي (كهنه) بعد از باز كردن اســتفاده

  د. نكنيد و آنها را با نو تعويض كني
   از وارد كردن اجسام خارجي مانند پيچ گوشتي و…… .

  به داخل سوكت كپسول كيسه هوا خودداري كنيد. 
  
  
  
   ،كپسول كيسه هوا در صورت زمين خوردن يا ضرب ديدگي

  بايد تعويض شود. 
  90هاي بيشتر از كپسول كيسه هوا را در معرض حرارتºC 

(194ºF) .قرار ندهيد  
  غن و گريس با كپسول كيسه هــوا از تماس ذرات آب، رو

  جلوگيري كنيد. 
  
  
  
  
  
  غربيلك فرمان را در وضعيت خنثي (وسط) قرار دهيد.   .4
  ها را پياده كنيد. سوكت بوق را جدا كرده و مهره  .5
ضربه گير ديناميكي را پياده كنيد. سپس با استفاده   .6

از دستگاه بيرون كشنده فرمــان، غربيلــك را  پيــاده 
از اندازه ســفت كــردن پــيچ بيــرون  كنيد. مراقب بيش

  كشنده غربيلك فرمان باشيد. 
  احتياط:

   .از وارد كردن ضربه به غربيلك فرمان خودداري كنيد  
  روپوش ستون فرمان را پياده كنيد.   .7
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چهار پيچ نگهدارنده كابل مارپيچ را باز كرده، ســپس  .8
كابل مارپيچ را از جلو، پيــاده كنيــد. قفــل اتصــال 

را باز كنيد و سپس كابل مارپيچ را جدا كابل مارپيچ 
  كنيد 
  احتياط: 

    .از باز (جدا) كردن كابل مارپيچ خودداري كنيد  
   .از روغنكاري كابل مارپيچ خودداري كنيد  
  
  
 

 سوار كردن 

  فرمان اتومبيل را در حالت خنثي (وسط) قرار دهيد.  .1
اطمينان حاصل كنيد كه كابل مارپيچ در حالت خنثي   .2

قرار دارد. براي حصول اطمينان، كابل مارپيچ (وسط) 
را در حالي كه كامالً به سمت راست چرخانده شده است، 
دو دور و نيم به سمت چپ بچرخانيد. دو عالمت را با 

  يكديگر هم راستا كنيد.
  احتياط:

  تواند در زمان كاركرد عدم نصب صحيح كابل مارپيچ مي
  د. فرمان، منجر به پارگي كابل مارپيچ  شو

   همچنين در زمان جدا شدن اتصال فرمان، بيش از حد
تواند منجر به پارگي مجاز چرخاندن فرمان نيز مي

تواند ازمنتهاي كابل مارپيچ بشود. كابل مارپيچ مي
  سمت راست، دو دور و نيم به سمت چپ چرخانده شود. 

سوكت كابل مارپيچ را به محل مربوطه وصل كنيد و   .3
ل خود محكم كنيد. درپوش ستون سپس پيچها را در مح

  فرمان را در محل خود سوار كنيد. 
غربيلك فرمان را در محل خود نصب كنيد. در اين   .4

هاي مخصوص  كابل حالت بايد غربيلك فرمان با پين
مارپيچ تنظيم باشد. سپس كابل مارپيچ را از داخل آن 

  بكشيد. 
سوكت بوق را وصل كنيد و سپس كابل مارپيچ را با   .5

ره داخل غربيلك فرمان درگير كنيد. سوكت كپسول گي
كيسه هوا را از طريق قسمت باز درپوش پائيني غربيلك 

  فرمان به بيرون ببريد. 
  مهره را ببنديد.  .6

29.4 – 39.2 N.m (3.0 – 4.0 kg-m, 22 – 29 ft-lb):  
  ضربه گير ديناميكي را سوار كنيد.   .7
راننده يسة هواي هاي فرمان را روي كپسول ككليد  .8

  سوار كنيد. 
  سوكت كپسول كيسة هواي راننده و بوق را وصل كنيد.   .9

كپسول كيسه هوا را در محل خود قرار داده و با   .10
  پيچهاي نو، محكم كنيد. 

  درپوشهاي پاييني را سوار كنيد.   .11
مراحل عيب يابي هوشمند را براي حصول اطمينان از   .12

انجام  (SRS)كاركرد صحيح سيستم حفاظت و ايمني سرنشين 
يا  II- دهيد. (با استفاده از دستگاه عيب ياب كانسالت

كنترل چراغ هشدار) قبل از انجام اينكار، هر دو 
  كابل برق باطري را وصل كنيد. 

غربيلك فرمان را تا آخرين حد ممكن ابتدا به سمت   .13
چپ و سپس به سمت راست بچرخانيد تا اطمينان حاصل 

وسط (خنثي) قرار كنيد كه كابل مارپيچ در وضعيت 
هشدار شروع به چشمك زدن كرده  گرفته است. اگر چراغ

 USER mode)يا روشن بماند (در حالت يا مد كاربر 
شدگي كابل مارپيچ به علت تواند نشاندهنده پارهمي
گيري نادرست باشد. مجددًا مراحل عيب يابي هوشمند جاي

 II- را انجام دهيد. (با استفاده از دستگاه كانسالت
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يا چراغ هشدار) در 
صورت مشاهده خرابي، 

  كابل مارپيچ را با نو تعويض كنيد. 
براي اطمينان از عدم كشف ايراد، عيب يابي هوشمند   .14

  را مجددًا انجام دهيد. 
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 كپسول كيسه هواي سرنشين جلو 

 پياده كردن 
  احتياط:

   قبل از سرويس كردن سيستم حفاظت و ايمني(SRS)  ،
ا بسته كابل اتصال بدنه (منفي) باطري سوئيچ خودرو ر

  دقيقه صبر كنيد. 3را قطع و حداقل 
   در هنگام كاركردن روي كپسول كيسه هوا از سمت زيري

  يا كناري كپسول بر روي آن كار كنيد. 
  درپوش جعبة داشبورد را باز كنيد.  .1
  پوشش سوكت را باز كنيد.   . 2
سيم سوكت كپسول كيسه هواي سرنشين جلو را از سوكت   . 3

  كپسول هوا، جدا كنيد. 
آگاهي مجموعه جعبه داشبورد را پياده كنيد. براي  . 4

  مراجعه كنيد. » مجموعة صفحه نمايشگر«    BTبيشتر به 
پيچهاي مخصوص را  T50اي سايز با كمك بكس رابط ستاره  . 5

از كپسول كيسه هواي سرنشين جلو باز كنيد. كپسول 
  نيد. كيسه هوا را از صفحه نمايشگر خارج ك

  اي سنگين است، از آنجائيكه كپسول كيسه هوا قطعه
بايد در هنگام پياده كردن از هر دو دست استفاده 

  كنيد.
  
  

  احتياط:
   ،كپسول كيسه هوا در صورت زمين خوردن يا ضرب ديدگي

  بايد تعويض شود. 
   90كپسول كيسه هوا را در مجاورت دماي باالتر ازºC 

(194ºF)  .قرار ندهيد  
   تماس ذرات آب، روغن و گريس با سطح كپسول هوا از

  جلوگيري كنيد. 
   پس از فعال شدن (باد شدن) كيسة هوا، مجموعه صفحه

  نمايشگر جلو را در صورت آسيب ديدگي، تعويض كنيد. 
  

 سوار كردن 
  احتياط:

   در هنگام كار كردن روي كپسول كيسه هوا، از سمت
  .كناري يا زيري كپسول روي آن كار كنيد

كپسول كيسه هواي سرنشين جلو را روي قطعه مربوطه به  .1
  فرمان، سوار كنيد. 

   مطمئن شويد كه كابل بين قسمت عقب كپسول هوا و
  قطعه مربوط به فرمان قرار نگرفته است. 

مجموعه جعبه داشبورد را سوار كنيد. (درب داشبورد   . 2
   باز است).
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به هم  سوكت هاي كپسول كيسه هوا و سيم كيسه هوا را  . 3
  وصل كنيد. 

  درپوش سوكت را ببنديد.  . 4
  درب جعبه داشبورد را ببنديد.   . 5
  كابل اتصال بدنه (منفي) باطري را وصل كنيد.   . 6
به منظور حصول اطمينان از درست كاركردن مجموعه   . 7

، مراحل عيب يابي SRSسيستم حفاظت و ايمني سرنشين 
 II- هوشمند را انجام دهيد. (با استفاده از كانسالت

  يا چراغ هشدار)
  

 كپسول كيسه هواي جانبي 

 پياده كردن 
  احتياط:

  قبل از سرويس سيستم حفاظت و ايمني سرنشينSRS ،
سوئيچ خودرو را بسته، كابل اتصال بدنه (منفي) 

  دقيقه صبر كنيد.  3باطري را قطع و حداقل 
   همواره از قسمت عقب كپسول كيسه هوا بر روي آن كار

  كنيد. 
  پشت صندلي را پياده كنيد. صفحه فيبري .1
   در زمان استفاده از ابزار جدا كننده خار(خار جمع

كن) براي برداشتن فيبري پشت صندلي مراقب باشيد به 
  دسته سيم كيسه هوا آسيبي نرسد. 

سوكت كپسول كيسه هواي جانبي را با استفاده از خار   . 2
  كشويي جدا كنيد. 

  د. روكش پشتي صندلي را به طرف باال بكشي  . 3
هاي نگهدارندة تودوزي به قاب صندلي را پياده مهره  . 4

  كنيد. سپس تودوزي داخل صندلي را باال بكشيد. 
روكش پشتي صندلي را پياده كنيد. براي اطالعات   . 5

  مراجعه كنيد. » صندلي جلو«   BTبيشتر به 
  
  

اي آغشته به چسب را از كپسول كيسه هاي ستارهمهره  . 6
  هواي جانبي باز كنيد. 

سوكت كيسه هواي جانبي را پياده كنيد. حال كپسول   . 7
  باشد. كيسه هواي جانبي قابل پياده شدن مي

  
  
  
  
  

  احتياط:
   همواره كپسول كيسه هوا را طوري قرار دهيد كه سمت

  پيچ بي سر آن به طرف پايين باشد. 
   .كپسول كيسه هوا را باز (جدا) نكنيد  
  هاي اند. از مهرهاي به چسب آغشته شدههاي ستارهمهره

قديمي بعد از باز كردن، دوباره استفاده نكنيد و 
  يض كنيد. هاي نو چسب دار، تعوآنها را با مهره

   از وارد كردن هرگونه شيئي خارجي (مانند پيچ
..) به داخل سوكت كپسول كيسه هوا خودداري …گوشتي، 
  كنيد. 
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  كپسول كيسه هوا در صورت زمين خوردن يا ضرب ديدگي 
  بايد تعويض شود. 

   90كپسول كيسه هوا را در معرض دماي بيشتر ازºC 
(194ºF)  .قرار ندهيد  

   از تماس روغن، گريس و آب با كپسول كيسه هوا
  جلوگيري كنيد. 

   پس از عمل كردن (فعال شدن) كيسه هوا، همه قطعات
پشتي صندلي جلو (به همراه قاب پشتي صندلي جلو) 

  بايد تعويض شود. 
  
  
  

 سوار كردن

هاي كپسول كيسه هواي جانبي را به همراه مهره .1
اي نو وآغشته به چسب، روي قاب پشتي صندلي عقب ستاره

  سوار كنيد. 
  سوكت كيسه هواي جانبي را سوار كنيد.   .2
  
  
  
  
» صندلي جلو«   BTروكش پشتي صندلي را سوار كنيد. به   .3

  رجوع كنيد. 
جانبي را  تودوزي داخلي را كه كپسول كيسه هواي  .4

  پوشاند،  با مهره ببنديد.مي
  
  
  
  
  
   
  سوكت كپسول كيسه هواي جانبي را وصل كنيد.   .5
  فيبر پشتي صندلي را با خارهاي نو سوار كنيد.   .6
  هر دو كابل باطري را وصل كنيد.   .7
مراجعه كرده و به    SRS  «RSبه كنترل عملي سيستم «  .8

،  SRS منظور حصول اطمينان از كاركرد صحيح مجموعة
مراحل عيب يابي هوشمند را اجرا كنيد. (با استفاده 

دار كيسه يا چراغ هش II- از دستگاه عيب ياب كانسالت
  هوا)

  
  

 دور انداختن كپسول كيسه هوا و كشندة كمربند ايمني 
   قبــل از دور انــداختن كپســول كيســه هــوا و كشــندة

كمربند ايمني يا قبل از اوراق كردن خودروهاي مجهــز 
ها را فعال كنيد. اگــر چنــين ها، سيستمسيستم به اين
هايي به علت تصادف، فعال شــوند، دور انــداختن سيستم

دور انــداختن «آنها بايــد طبــق روش ارائــه شــده در 
انجــام  (    RS)» كپسول كيسه هوا و كشندة كمربند ايمني

  بگيرد. 
   هميشه هنگام فعال كردن كپسول كيســه هــوا و كشــندة

ز ابزار مخصوص سرويس (دستگاه فعــال كمربند ايمني، ا
  ) استفاده كنيد.  KV99106400كنندة 
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   هنگام فعال كردن كپسول كيسه هواي جانبي و كشندة
از اجزاء فعال شونده   5m (16ft)كمربند ايمني، حداقل 

  فاصله بگيريد. 
   در زمان فعال كردن كپسول كيسه هوا و كشندة كمربند

توليــد شــده و بــدنبال آن ايمني، صداي بسيار بلندي 
شود. دود توليد شــده ســمي نيســت، بــا دود متصاعد مي

اينحال مواظب باشيد كه آنــرا استنشــاق نكنيــد چــون 
  حالت تنگي نفس شود.  وتواند منجر به حساسيت مي

   هر بار فقط يك كپسول كيسه هوا را فعال كنيد. بعــد
از فعال شدن كپسول كيسه هوا به علت گرما، بايد تــا 

دقيقه پس از عمل كردن به كپسول كيسه هــوا  30يش از ب
نزديك نشويد. همچنين كشندة كمربند ايمني را تا بيش 

  دقيقه بعد از فعال شدن رها كنيد.  10از 
  هنگام بدست گرفتن كيسه هــواي فعــال شــده و كشــندة 

كمربند ايمنــي، حتمــًا از دســتكش (ايمنــي) اســتفاده 
  كنيد. 

  كمربند ايمني  وا و يا كشندةهرگز روي كپسول كيسه ه
  فعال شده آب نريزيد. 

   .پس از اتمام كار، دستهاي خود را تميز بشوييد  
   هنگام فعال كردن كپسول كيسه هوا و كشــندة كمربنــد

ايمني نصب شده روي خودرو، خودرو را در فضاي باز با 
  فضاي خالي از هر طرف، قرار دهيد.   6m (20 ft)حداقل 

  ز يك ولتمتــر، از كــامالً شــارژ بــودن با  استفاده ا
  باطري اطمينان حاصل كنيد. 

   كپسول كيسه هوا و كشندة كمربند ايمني فعــال نشــده
  را دور نيندازيد. 

  
  

 كنترل دستگاه فعال كننده 
  نحوة اتصال به باطري 

  احتياط: 
  را نشان دهد.  V 9.6باطري بايد حداقل ولتاژ  

نرا بر روي يك جعبة باطري را از خودرو جدا كرده و آ
  چوبي خشك قرار دهيد به طوريكه حدود 

5m (16ft)   .از خودرو فاصله داشته باشد  
   بعد از جدا كردن باطري خودرو و قبل از آغاز به

  دقيقه منتظر بمانيد.  3كار، 
   گيره قرمز رنگ سيم دستگاه فعال كننده را به سر

طري مثبت باطري و گيره سياه رنگ را به سر منفي با
  وصل كنيد. 

هاي باطري، ها به قطباطمينان حاصل كنيد كه اتصال سيم
صحيح انجام گرفته چراغي كه در سمت راست دستگاه با 

(برق دستگاه فعال كننده) قرار » deployment tool power«نوشتة
دارد بايد با رنگ سبز روشن شود. اگر چراغ قرمز رنگ 

اي دستگاه به باطري هسمت راست روشن شد، جاي اتصال سيم
  را با هم عوض كنيد. 
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  كنترل دستگاه فعال كننده 
با فشردن كليد دستگاه فعال كننده، آنــرا روشــن كنيــد. 

  چراغ سمت چپ دستگاه فعال كننده با نوشتة 
»air  bag connector voltage « (ولتــاژ ســوكت كيســه هــوا) ، بايــد

ا تعــويض روشن شود. در صورت روشن نشدن چراغ، دســتگاه ر
  كنيد. 

  
  
  
  
  

جدول مربوط به روشن شدن چراغ دستگاه فعال كننده كيســه 
  هوا (متصل به باطري)

  عملكرد كليد

چراغ سبز رنگ سمت 
 *چپ 

ولتاژ سوكت كيسة   
  هوا 

چراغ سبز رنگ سمت 
   *راست

برق دستگاه فعال   
  كننده

  روشن  خاموش  خاموش 
  روشن  روشن  روشن

مز روشن شود، اتصال دستگاه بــه اگر اين المپ با رنگ قر *
هاي دســتگاه بــه ها ناصحيح است. جاي اتصال سيمسر باطري

باطري را با هم عوض كنيد و از روشن شدن چراغ سبز رنگ، 
  مطمئن شويد.

هاي كيسه هوا (بيرون از هاي فعال كردن كپسولروش
 خودرو)

ر داخل خودرو كپسول كيسه هوا را شود كه هرگز دتوصيه مي
ل نكنيد مگر آنكه خــودرو را بخواهيــد اوراق كنيــد. فعا

تواند داخل خودرو را تخريب كند. پايه كپسول اين كار مي
) را به گيره محكم ببنديد بطوريكــه KV99105300كيسه هوا (

در زمان فعال شــدن كيســه هــوا بتوانــد محكــم پايــه را 
  نگهدارد. 

  )فعال كردن كپسول كيسه هواي راننده (بيرون از خودرو
با استفاده از سيم، كپسول كيســه هــوا را بــه پايــة  .1

  ) در دو نقطه محكم ببنديد.  KV991053OOمخصوص (
  احتياط: 

  1mm (0.04 in)سيمي را اســتفاده كنيــد كــه حــداقل قطــر آن 
  باشد. 

پايه كپسول كيسه هوا و كپسول متصــل بــه آنــرا بــه   .2
     ss(SST: KV99105300))گيره محكم كنيد. 

  
  
  
  
  
) و دســتگاه SST: KV99109900ط دستگاه فعال كننــده (راب  .3

) را SST: KV99106400فعال كننده                      (
  به سوكت كپسول كيسه هوا وصل كنيد. 
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گيره قرمز سيم دستگاه فعال كننده را به سر مثبــت    .4
  باطري و گيره سياه را به سر منفي باطري متصل كنيد. 

» deployment tool power«دستگاه بــا نوشــتة چراغ سمت راست   .5
(برق دستگاه فعال كننده) بايد به رنگ ســبز نمايــان 

  شود، نه به رنگ قرمز. 
دكمه روي دستگاه فعال كننده را فشار دهيد. چراغ  .6

  سمت چپ دستگاه، با نوشتة 
        »air bag connector voltage  « ، (ولتاژ سوكت كيسة هوا)

  كند. كپسول كيسه هوا  عمل مي روشن خواهد شد و
  احتياط:

از   5m (16 ft)هنگام فعال شدن كپسول كيسه هوا، حداقل 
  كپسول فاصله بگيريد. 

  
فعال كردن كپسول كيسه هواي سرنشين جلو (بيرون از 

  خودرو)
را در پايــة  mm (0.335 in) 8.5مطابق شكل، سوراخي به قطر  .1

  ) ايجاد كنيد. SST: KV99105300مخصوص كپسول كيسه هوا (
  
  
  
  
) را SST: KV99105300پايــه مخصــوص كپســول كيســه هــوا (  .2

  محكم به گيره ببنديد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
هاي موجود در پاية كپسول كيسه هوا (كه توســط سوراخ  .3

گيره نگه داشته شده) و كپسول كيسه هواي سرنشين جلو 
را با هم تنظيم كرده (روي هم قرار دهيد) و آنها را 

 پيچ  توسط دو
        25 – 30 mm (0.98 – 1.18 in)]  ×[M8   .محكم كنيد  

  احتياط:
اگر كه بين كپسول كيسه هــواي سرنشــين جلــو و پايــة آن 
فضاي خالي وجود داشته باشد، با قرار دادن يك تكه چــوب 

  در فضاي خالي، كپسول كيسه هوا را ثابت كنيد. 
  
  
ــده ( .4 ــال كنن ــتگاه فع ــط دس ــه ) SST: V99108300راب را ب

) و SST: V99106400هاي دستگاه فعــال كننــده       (سوكت
  كپسول كيسه هوا وصل كنيد. 

گيرة قرمز سيم دستگاه فعال كننده را به ســر مثبــت   .5
باطري و گيره سياه رنگ را به سر منفــي بــاطري وصــل 

  كنيد. 
» deployment tool power«چراغ سمت راست دستگاه با نوشــتة   .6

كننده) بايد به رنگ سبز روشن شود (برق دستگاه فعال 
  و نه قرمز.

كليد روي دستگاه فعال كننده را فشار دهيد. چراغ   .7
  سمت چپ دستگاه، با نوشتة

        »air bag connector voltage « (ولتاژ سوكت كيسه هوا)
  شود. فعال مي         روشن شده و كپسول كيسه هوا         
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  احتياط:
   (عمل كردن) كپسول كيسه هوا، در هنگام فعال شدن

  سمت عمل كردن كپسول كيسه هوا  قرار نگيرد.
   5حداقلm (16 ft)   .از كپسول كيسه هوا فاصله بگيريد  
  
  
  
  

  فعال كردن كپسول كيسه هواي جانبي (بيرون از خودرو) 
) SST: KV99105300مطابق شكل روي پايه كپسول كيسه هــوا ( .1

  ايجاد كنيد.  6.5mm (0.256in)دو سوراخ به قطر
  
  
  
  
  
  
) را به گيره SST: KV99105300پاية كپسول كيسه هوا ( .2

  محكم ببنديد. 
پيچهاي بدون سر كپسول كيسه هواي جانبي را در داخل   .3

دو سوراخ ايجاد شده در پايه كپسول كيسه هوا (كه به 
 M6گيره محكم شده) قرار داده و آنها را با دو مهره 

  محكم ببنديد.
  احتياط:

كپسول كيسه هواي جانبي بايد طوري به پايه كپسول كيســه 
) محكم شود كــه پــيچ بــي ســر آن در SST: KV99105300هوا ( 

  پايين قرار بگيرد.
  
   
) را به سوكت SST: KV99109000رابط دستگاه فعال كننده (  .4

را به سوكت  (SST: KV99106400)دستگاه فعال كننده        
و سوكت كپسول كيسة  (SST: KV99106400)دستگاه فعال كننده 

  هوا وصل كنيد. 
  
  
  
  
  
  
گيره قرمز سيم دستگاه فعال كننده را به ســر مثبــت   .5

باطري و گيره سياه سيم را به سر منفــي بــاطري وصــل 
  كنيد. 

» deployment tool power«چراغ سمت راست دستگاه، با نوشتة   .6
(برق دستگاه فعال كننده) بايد با رنگ سبز روشن شود 

  و نه قرمز
كليد روي دستگاه فعال كننده را فشار دهيد. چراغ   .7

  سمت چپ دستگاه، با نوشته 
        »air bag connector voltage  « ، (ولتاژ سوكت كيسه هوا)

  كند. روشن شده و كپسول كيسه هوا عمل مي
  احتياط:

از   5m (16 ft)در زمان فعال شدن كپسول كيسه هــوا، حــداقل 
   وا فاصله بگيريد. كپسول كيسه ه
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روشهاي فعال كردن كشندة كمربند ايمني (بيرون از 
 خودرو)

كمربند ايمني را محكم به گيره بسته و تسمه كشندة .1
  كمربند را قطع كنيد.

  
  
  
  
  
  
) را به سوكت SST: KV99108200رابط دستگاه فعال كننده (  .2

و سوكت  )SST: KV99106400دستگاه فعال كننده        (
  كمربند ايمني وصل كنيد. دةكشن

  
  
  
  
  
  
گيره قرمز سيم دستگاه فعال كننده را به سر مثبت   .3

  باطري و گيره سياه را به سر منفي باطري وصل كنيد. 
» deployment tool power«چراغ سمت راست دستگاه با نوشته    .4

(برق دستگاه فعال كننده) ، بايد با رنگ سبز روشن 
  شود نه با رنگ قرمز. 

ليد روي دستگاه فعال كننده را فشــار دهيــد . بــا ك  .5
-seat belt pre«روشن شدن چراغ سمت چپ دستگاه  بــا نوشــته 

tensioner  connector voltage «ــندة ــوكت كش ــاژ س كمربند (ولت
  شود. ايمني) كشندة كمربند ايمني فعال مي

  احتياط: 
 5m (16 ft)در هنگام عمل كردن كشنده كمربند ايمني، حــداقل 

  از كشندة كمربند فاصله بگيريد. 

فعال كردن كپسول كيسه هوا و كشندة كمربند ايمني 
 (در داخل خودرو)

هاي در زمان اوراق كردن خودرو، كپسول كيسه هوا و كشنده
كمربند ايمني را در حالي كه روي خودرو نصب هستند، 

  فعال كنيد. 
  احتياط:

مربند هنگام فعال كردن كپسول كيسه هوا، يا كشنده ك
  ايمني از خالي بودن داخل خودرو اطمينان حاصل كنيد. 

دقيقه  3هر دو سيم باطري خودرو را جدا كرده و  .1
  منتظر بمانيد. 

سوكت كپسول كيسه هوا و كشنده كمربند ايمني را جدا   .2
  كنيد. 

) را بــه كپســول SST:KV99106400دستگاه فعــال كننــده (  .3
نيــد. بــراي كيسه هوا يا كشنده كمربند ايمني متصل ك

كپسول كيسه هواي راننده، رابط دستگاه فعــال كننــده 
)SST:KV99109900 را به سوكت دستگاه وصل كنيــد. بــراي (

كپسول كيسه هواي سرنشين جلــو، رابــط دســتگاه فعــال 
) را به سوكت دستگاه وصل كنيــد. (SST:KV99108300كننده  

براي كپسول كيسه هواي جــانبي، رابــط دســتگاه فعــال 
) را وصــل كنيــد. بــراي كشــندة SST:KV99109000كننــده (

كمربنـــد ايمنـــي ، رابـــط دســـتگاه فعـــال كننـــده 
)SST:KV99108200.را به سوكت دستگاه وصل كنيد (  
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گيرة قرمز سيم دستگاه فعال كننده را به ســر مثبــت   .4
  باطري و گيرة سياه را به سر منفي باطري وصل كنيد.

» deployment tool power«چراغ سمت راست دســتگاه بــا كلمــة  .5
(برق دستگاه فعال كننده) ، بايد به رنگ ســبز روشــن 

  شود و  نه قرمز.
دكمه روي دستگاه فعال كننده را فشار دهيــد. چــراغ   .6

  سمت چپ دستگاه با نوشته 
       »air bag connector voltage  « ،(ولتاژ ســوكت كيســه هــوا)

 روشن شده و كشنده كمربند ايمني و يــا كيســة كپســول
  شود. هوا فعال مي

  احتياط:
هاي هربار فقط يكي از كپســولهاي كيســه هــوا يــا كشــنده

  كمربند ايمني را فعال كنيد. 

 دور انداختن كپسول كيسه هوا و كشندة كمربند ايمني 
كپسول كيسه هوا يا كشندة كمربند ايمني پس از عمل 

باشند. قبل از دور انداختن كپسول كردن، بسيار داغ مي
 10و  30هوا و كشندة كمربند ايمني، بترتيب حداقل كيسه 

دقيقه صبر كنيد. قبل از دور انداختن آنها را در داخل 
  كيسه پالستيكي قرار داده و درب كيسه را محكم ببنديد. 

  احتياط:
   هرگز بر روي كپسول كيسه هوا يا كشنده كمربند

  ايمني فعال شده، آب نريزيد. 
  ل كرده كيسه هوا يا هنگام بدست گرفتن كپسول عم

كشندة عملكرد كمربند ايمني، از دستكش (مخصوص) 
  استفاده كنيد. 

   در زمان عمل كردن كيسه هوا، هيچگونه گاز سمي
شود. با اين حال مراقب باشيد گاز را توليد نمي

تواند منجر به حساسيت گلو و استنشاق نكنيد چون مي
  بروز حالت تنگي نفس شود. 

  ز كردن) كپسول كيسه هوا و كشندة از جدا كردن (با
  كمربند ايمني، خودداري كنيد. 

   كپسول كيسه هوا و كشنده كمربند ايمني قابل
  باشد. استفادة مجدد نمي

   .پس از پايان كار، دستان خود را تميز بشوييد  
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 معرفي عيب ياب
  احتياط:

  اظــت و ايمنــي از تسترهاي معمول الكتريكي براي هيكنترلــدام از مــدارات سيســتم حف
استفاده نكنيد، مگر آنكه در اين كتاب توصيه شده باشــد. بــراي ســهولت  SRS)سرنشين (

اند كــه ايــن ها با نوار عــايق زرد رنــگ مشــخص شــدهشناسايي، كابل فنري و دسته سيم
  اند. سيم، چسبانيده شده ها يا در سرتاسر طولنوارها يا دقيقًا قبل از محل سوكت سيم

  سيم سيستم حفاظت و ايمني سرنشين  هرگز در دسته(SRS)  تعمير يا تغييري ايجاد نكــرده
يا سيمي به آن وصل يا اضافه نكنيد. در صورت آسيب ديدگي دسته سيم، آنرا بــا دســته 

  سيم نو عوض كنيد. 
   .قسمت اتصال به بدنه را تميز نگه داريد  

 عملكرد سيستم عيب ياب 
 AIR BAGبوسيلة چراغ هشدار  (SRS)و ايمني سرنشين نتايج عيب يابي هوشمند سيستم حفاظت 

شود. خواندن اين نتايج با ، خوانده مي II- (كيسه هوا) و يا دستگاه عيب ياب كانسالت
  گيرد. يكي از دو حالت (مد) انجام مي

  (مد عيب يابي)» Diagnosis mode«(مد كاربر) و حالت » User mode«حالت 
ي استفاده مشتري (راننده خودرو) در نظر گرفته شده است. ، بيشتر برا» User mode«حالت 

(كيسه هوا)،  راننده از معيوب بودن  AIR BAGدر اين حالت با روشن شدن چراغ هشدار 
  شود. سيستم مطلع مي

(عيب يابي) به تكنسين فني امكان مكان يابي و بررسي قطعة » Diagnosis mode«حالت (مد)
  دهد . معيوب را مي

  باشند: رح زير ميبه ش II- و دستگاه كانسالت (AIR BAG)هاي چراغ هشدار كاربرد حالتموارد 
 Userحالت (مد)   

  كاربر
 Diagnosisحالت (مد) 

  يابي)(عيب
  نحوة نمايش

 AIR BAGچراغ هشدار 
روشن و خاموش   ×  ×  كيسه هوا

  شدن 
  نظارت  ×  ــ  II- دستگاه كانسالت

  توجه: 
  شود.(كيسه هوا) نشانداده مي AIR BAGهم توسط چراغ هشدار  خرابي كشندة كمربند ايمني

  II-هاي عيب يابي در دستگاه كانسالت حالت
    (ايراد موجود) حالت عيب يابي هوشمندSELF-DIAG [CURRENT]  

نتايج عيب يابي هوشمند ( كه در حالت (مد) عيب يابي با تعداد چشمك زدن چراغ       
، در همان لحظه  II- شود) روي صفحه نمايشگر كانسالتداده مي نيز نمايش  AIR BAGهشدار 

  كند.يوب اشاره ميشود. نتيجة اين تشخيص، به قطعه معنشان داده مي
    يابي هوشمند (ايراد قديم)  حالت عيبSELF-DIAG [PAST]  

- تانسالاند، بر روي نمايشگر كالً در حافظه ذخيره شدهيابي هايي كه قبنتايج عيب       
II شوند. نتايج ذخيره شده تا زمانيكه اقدام به پاك كردن حافظه نشود نشان داده مي

  شوند. پاك نمي
   حالت ضبط عيوب تشخيص داده شدهTROUBLE DIAG RECORD  

هائي كه با عمل برقراري مجدد دستگاه (ري ست) پاك در اين حالت، نتايج عيب يابي      
  نشانداده شوند.  II- گر كانسالتتوانند برروي نمايشاند، ميشده

   حالتECU DISCRIMINATED NO   
واحد سنسور و عيب ياب (هوشمند) هر مدل خودرو، صرفًا با شماره تيپ مخصوص آن       

شود. (همانطور نمايان مي II- شود. اين شماره بر روي نمايشگر كانسالتخودرو تعيين مي
احد سنسور و عيب ياب (هوشمند) به منظور كه در زير نشان داده شده) در زمان تعويض و

تطابق قطعة جديد، به شمارة قطعه مراجعه كنيد. پس از سوار كردن قطعة جديد، صحيح 
تأييد  II- ه روي نمايشگر كانسالتتوانيد با رؤيت شماره تيپ قطعبودن قطعه را مي

  كنيد. 
  به قرار زير است: ، شماره تيپ واحد سنسور وعيب ياب (هوشمند)  A33براي نيسان مدل 

تشخيص شماره بوسيله سيستم   مدل خودرو
  كنترل الكترونيكي)

  AA61  مدل داراي يك كيسه هوا
  AA10  كيسه هوا و كشنده كمربند ايمني  2مدل داراي 
كيسه هوا، كيسه هواي جانبي و كشندة كمربند  2مدل داراي 

  ايمني
AA11  
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  II-وشمند بوسيلة دستگاه كانسالتنحوة تغيير حالت (مد) عيب يابي ه         
  تغيير ازحالت (مد) كاربربه حالت (مد) عيب يابي

(انتخاب » SELECT SYSTEM«(كيسه هوا) روي صفحة نمايشگر  AIR BAGبعد از انتخاب گزينة 
  دهد. سيستم)، حالت (مد) كاربر بطور خودكار به حالت (مد) عيب يابي تغيير حالت مي

  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  

  ز حالت (مد) عيب يابي به حالت (مد) كاربر تغيير ا
بازگشــت دســتگاه  BACKبراي بازگشت از حالت (مد)، عيب يابي به حالت (مد) كاربر دكمــة 

(انتخاب سيستم) نگه داريد. در ايــن  Select systemرا تا زمان نمايان شدن صفحة  II - كانسالت
  كند. (مد كاربر) تغيير مي User modeلحظه حالت (مد) عيب يابي بطور خودكار به حالت (مد) 

  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

   II-نحوة تغيير دادن حالت (مد) عيب يابي هوشمند بدون استفاده از كانسالت       
  تغيير ازحالت (مد) كاربر به حالت (مد) عيب يابي

 ايرادي كشف شود. و شود كه در سيستم) فقط در زماني فعال ميDiagnosis modeحالت عيب يابي (
  سوئيچ خودرو به روش زير چرخانيده شود:

  سوئيچ خودرو را باز كنيد.  )1
(كيسه هوا) ، ظرف يك ثانيه  AIR BAGثانيه از روشن ماندن چراغ هشدار  7پس از گذشت   )2

  سوئيچ را ببنديد.
  ثانيه منتظر بمانيد.  3بيش از   )3
  بار انجام دهيد.) 3را مجددًا انجام دهيد. (كالً  3تا  1مراحل   )4
  يچ خودرو را باز كنيد. سوئ  )5

به حالت (مد) عيب  (SRS)اگر عيبي در سيستم كشف نشود، سيستم حفاظت و ايمني سرنشين 
  يابي وارد نخواهد شد. 

  تغيير ازحالت (مد) عيب يابي به حالت (مد) كاربر
بعد از رفع عيب، براي حداقل يك ثانيه سوئيچ را بسته نگه داريد، سپس مجددًا سوئيچ را 

  يد. باز كن
گردد. چنانچه در زمان كشف با اين كار حالت (مد) عيب يابي به حالت (مد) كاربر بر مي

عيب احتياج به تغيير از حالت (مد)  عيب يابي به حالت (مد) كاربر باشد، كارهاي زير 
  را انجام دهيد: 

  سوئيچ خودرو را باز كنيد.  )1
روشن ماند، ظرف يك ثانيه ثانيه  7(كيسه هوا)  AIR BAGپس از آنكه چراغ هشدار   )2

  سوئيچ را ببنديد. 
  ثانيه منتظر بمانيد.  3بيش از   )3
  بار انجام دهيد.)  3مراحل اول تا سوم را مجددًا تكرار كنيد. (مجموعًا   )4
  سوئيچ را باز كنيد.   )5

 نحوه پاك كردن نتايج عيب يابي (هوشمند) 
   IIبوسيله دستگاه كانسالت        

  د (ايراد موجود) حالت عيب يابي هوشمنSELF-DIAG [CURRENT]  
ايراد نتيجه عيب يابي هوشمند موجود در همان لحظة وقوع بر روي نمايشگر دستگاه     

 SELF-DIAG«شود. پس از رفع كامل عيب، هيچگونه ايرادي در نشان داده مي II- كانسالت
[CURRENT]   « گردد. كشف نمي» ) ايراد موجود«(عيب يابي هوشمند  
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 SELF – DIAG [PAST] (ايراد قديم) حالت عيب يابي  
نتخاب گزينة ا، و  II- (بازگشت) بر روي دستگاه كانسالت BACKبا فشار دادن دكمة       
باز گرديد. سپس   ]حال[يابي يابي به حالت عيبروي صفحه مد انتخاب عيب ]حال[يابي عيب

  ا لمس كنيد. (پاك كردن)  ر ERASE، گزينه   ]حال[يابي درحالت عيب
  توجه:

شود عليرغم تعمير باعث مي SELF-DIAG [PAST]پاك نشدن حافظة مربوط به ايراد سيستم در 
(كاربر) بكار افتاده و سيستم را معيوب  USER MODEكامل ايراد، چراغ هشدار در حالت 

  نشان دهد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  TROUBLE DIAG RECORD (ضبط عيب يابي)  

  تواند پاك شود. (ضبط عيب يابي) نمي TROUBLE DIAG RECORDحافظة        
   IIبدون استفاده از كانسالت     

بعد از رفع عيب سيستم، سوئيچ را براي حداقل يك ثانيه بســته نگهداريــد، ســپس مجــددًا 
گــردد. بــاز مي User mode(عيب يابي) به حالت (مد)  Diagnosis modeآنرا باز كنيد، حالت (مد) 

  شود.پاك مي (self-diagnostic)نتيجه عيب يابي هوشمند در اين لحظه، 
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 نحوة عيب يابي براي تعمير سريع و دقيق عيب
  يقتر عيب شود. تواند باعث رفع سريعتر و دقبرداشت درست از شرايط خرابي مي

بطور كلي هر مشتري نسبت به بروز خرابي، احساس متفاوتي دارد. كامل فهميدن عالئم و 
  به گاليه مشتري، امري مهم است. شرايط مربوط 

 اطالعات بدست آمده از مشتري
  مدل خودرو …………چه چيز 

  .تاريخ بروز عيب و دفعات تكرار آن………در چه زمان
  .شرايط جاده …………در كجا
  ..شرايط استفاده، عالئم …………چگونه

 كنترل مقدماتي
  صحت و خوب بودن قطعات زير را كنترل كنيد. 

   به  [باطريSC    »مراجعه كنيد.  ]»باطري  
   به  [فيوزEL    »رجوع كنيد.  ]»مسير تغذيه الكتريكي» «فيوز  
  ها اتصاالت قطعات سيستم به مجموعه دسته سيم  
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 ترتيب انجام كار 
  توجه: 

  شود. (كيسه هوا) نشانداده مي AIR BAGخرابي كشندة كمربند ايمني توسط چراغ هشدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                        
رضايت                                 

  بخش نيست
  

                                                                                     
                                                                                     

      رضايت بخش است
  
  
  

*1  :RS         *2  :RS        *3  :RS      *4 :RS      
*5  :RS         *6  :RS      

  رهاي عملي كا  مورد مراجعه

  شروع 

  هر نوع دستور العمل سرويس را كنترل كنيد. 

  اي مشتري گوش كنيد.  ها و در خواستهبه گاليه

  كنترل مقدماتي را انجام دهيد. 

 AIRعيب يابي را با استفاده از چراغ هشدار 
BAG  (مد) (كيسه هوا) انجام دهيد ـ در  حالت

 كاربر

حالت (مد)  قطعه خراب را بازرسي كنيد ـ در
  يابي عيب

 II- عيب يابي را با استفاده از دستگاه كانسالت
    ،  انجام دهيد.

(كيسه هوا)  AIR BAGبا استفاده از چراغ هشدار 
  عيب يابي را انجام دهيد. 

   اينكه

  تعمير و يا تعويض كنيد. 

  يابيحالت (مد) كاربر و عيب –كنترل نهايي 

  پايان

  1*كنترل مقدماتي 

  روش عيب يابي    SRS       2*نترل عملي ك
:  با استفاده از 2     

  II   *3دستگاه كانسالت 
   با 6روش عيب يابي :

استفاده از چراغ هشدار 
AIR BAG*4

    روش عيب يابي  
: با استفاده 3  

      II *5- ازكانسالت
      روش عيب يابي  
: با استفاده از چراغ 7 

AIRهشدار BAG*6
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 نقشه تصويري
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  SRSنقشه مدار ـ 
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  SRSكنترل عملي سيستم 

  1روش عيب يابي 
 AIRكنترل عملكرد كيسه هوا با استفاده از چراغ هشدار 

BAG  (كيسه هوا)  
  حالت (مد) كاربر 

 AIR BAGبعد از باز كردن سوئيچ خودرو، چراغ هشدار  .1
  هوا) به كار مي افتد. (كيسه 

(كيسه هوا) را با » AIR BAG«كاركرد چراغ هشدار   .2
  جدول زير مقايسه كنيد. 

  
  

(كيسه هوا)» AIR BAG«كاركرد چراغ هشدار 
  ـ حالت (مد) كاربر

  مورد مرجع  SRSشرايط 

هيچ عيبي كشف 
  شود. نمي

احتياجي به انجام 
  كارهاي بعدي نيست. 

  
  

  ـــــ

كند مي سيستم بد كار
و همان طور كه نشان 

داده شده نياز به 
  تعمير دارد.

  
  

  2به روش عيب يابي 
   6يا 

)RS     ياRS    رجوع (
  كنيد.

كيسه هوا فعال شده 
  است.

كشندة كمربند ايمني 
  فعال شده است.

به عيب يابي تصادف 
(RS  )  .رجوع كنيد  

فيوز كيسة هوا، واحد 
سنسور و عيب يابي 

ا دسته (هوشمند) ي
سيم معيوب است و 

  نياز به تعمير دارد.

 9به روش عيب يابي
)(RS     .رجوع كنيد  

يكي از موارد زير 
اتفاق افتاده و نياز 

  به تعمير  دارد. 
   فيوز  نمايشگر

  سوخته است.
   مدار چراغ هشدار

قطعي يا اتصالي 
  دارد. 

   واحد سنسور و عيب
ياب (هوشمند) 
  معيوب است. 

 10يابيبه روش عيب 
)(RS    .رجوع كنيد  
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  II-عيب يابي بوسيلة كانسالت

 2روش عيب يابي 
   II- با استفاده از كانسالت SRSبازرسي قطعات سيستم 
  حالت (مد) عيب يابي

  سوئيچ را ببنديد.  .1
  را به سوكت ارتباط اطالعات وصل كنيد.  II- كانسالت  .2
  
  
  سوئيچ استارت را باز كنيد.   .3
  را لمس كنيد. » START«گزينة   .4
  
  
  
  
  
  
  (كيسة هوا) را لمس كنيد. » AIR BAG«گزينة   .5
  
  
  
  
  
  
  
  
  را لمس كنيد. »  SELF – DIAG [CURRENT]«گزينه   .6
  
  
  
  
  
  
  
  
 SELF-DIAGها ) در حالت كدهاي عيب يابي (كد عيب  .7

[Current] شوند. نشان داده مي  
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سيســتم كشــف ايرادي در   SELF-DIAG [CURRENT]اگر در حالت 
عيــب كشــف شــده » SRSكنتــرل عملــي «نشود، هرچند كــه در 

  باشد، ولتاژ باطري را كنترل كنيد. 
ولت باشد، بــاطري را شــارژ  9اگر ولتاژ باطري كمتر از  

صــفحة  3»روش عيــب يــابي «كنيد. سپس براي ادامه كار به 
RS     .رجوع كنيد  

صــفحة   4اگر ولتاژ باطري نرمال باشد، به روش عيب يابي 
RS   ،زير را بررسي كنيد:  تا بتوانيد موارد رجوع كنيد  

  نتيجه عيب يابي درSELF-DIAG [PAST]   ديم) قــ(عيب يابي
(كه قبالً در حافظه دستگاه ذخيره شده اســت)، احتمــاالً 

  شود. بعد از تعمير، پاك نمي
  هاي سيستم خرابيSRS افتد. . هر ازگاهي اتفاق مي  
8. »PRINT «ا لمس كنيد. (چاپ) ر  
جــدول كــد عيــب «كدهاي عيب يابي بدست آمده را بــا   .9

  مقايسه كنيد.  RS-41صفحة » IIيابي كانسالت 
براي بازگشت از حالت (مد) (عيــب يــابي) بــه حالــت   .10

 II - را روي دستگاه كانســالت» BACK«(مد) كاربر، دكمة 
(انتخــاب سيســتم) » SELECT SYSTEM«تا زماني كه صــفحه 

  كنيد.  ظاهر شود، لمس
را خــاموش  II - سوئيچ خودرو را ببنديد، سپس كانســالت  .11

كرده و اتصال آنرا جدا كرده و هر دو كابل بــاطري را 
  نيز باز كنيد. 

در » دســتورالعمل تعميــر«سيستم را همانطوري كه در   .12
عيــب  كــه بــا نتــايج»  II- جدول كد عيب يابي كانسالت«

ي روش يابي هوشمند همخواني دارد، تعميــر كنيــد. بــرا
  رجوع كنيد.    RSتعويض قطعات به 

پس از تعمير سيستم براي انجــام كنتــرل نهــايي بــه   .13
  رجوع كنيد.    RSصفحة » 3روش عيب يابي «

   II- (SELF-DIAG[CURRENT])جدول كدهاي عيب كانسالت

را  SRSپس از هر بار تعمير   شرحمورد عيب يابي
  دوباره كنترل كنيد. 

NO DTC 15 
DETECTED  

ـــه در ـــاني ك زم
ـــاربر ـــعيت ك وض
خرابي سيستم بــا
روشن شــدن چــراغ

»AIR BAG«اخطــار 
(كيســـه هـــوا)
  نشانداده شود. 

  ولتاژ بــاطري پــايين
  ولت)9است. (كمتر از 

  پس از شارژ كردن بــاطري
ــه روش عيب ــابي ب (  RS) 3ي
  رجوع كنيد.

  نتيجة عيب يابي (كــه
قبالً در حافظه ضبط شده

س ازاست)، ممكن است پ
  تعمير پاك نشود. 

  خرابي غيــر دائــم در
  گذشته، كشف شده است. 

   4روش عيب يابي «به «(RS  
  رجوع كنيد.  ( 

 شود.هيچ خرابي در سيستم كشف نمي     3روش عيب يابي «به «(RS  
  رجوع كنيد.  ( 

DRIVER AIR BAG 
MODULE [OPEN]  

 مدار كپسول كيسه هواي راننده قطعي دارد
  بل مارپيچ). (شامل كا

اتصال سيم كشي را بطــور  .1
  ظاهري كنترل كنيد. 

ــورت  .2 ــي را در ص ــيم كش س
آسيب ديــدگي ظــاهري عــوض

  كنيد. 
كپسول كيسه هواي راننده  .3

ــل از ــد. (قب ــوض كني را ع
دور انداختن بايد كپســول

  فعال شود).
ــويض  .4 ــري را تع ــل فن كاب

  كنيد. 
واحد سنسور و عيــب يــاب  .5

  (هوشمند) را عوض كنيد. 
ه سيم مربوطه را عوضدست  .6

  كنيد. 
  

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir



  (SRS)سيستم حفاظت و ايمني سرنشين 
   II- با دستگاه كانسالتعيب يابي 

44  

  

  شرح   مورد عيب يابي 
  ترتيب تعمير

را در هر تعويض،  SRSسيستم  
  مجددًا كنترل كنيد.

DRIVER AIRBAG 
MODULE 
[VB-SHORT]

   مدار كپسول كيسه هواي
راننده، به مدار توزيع برق 

اتصالي دارد (شامل كابل 
  شود)  مارپيچ هم مي

 اتصال دسته سيم را بطور  .1
  ظاهري كنترل كنيد.

در صورتيكه دسته سيم دچار   .2
آسيب ديدگي ظاهري است، آنرا 

  عوض كنيد. 
  كابل مارپيچ را عوض كنيد.   .3
كپسول كيسه هواي راننده را   .4

تعويض كنيد.(قبل از دور 
  انداختن، بايد فعال شود.) 

واحد سنسور و عيب ياب   .5
  (هوشمند) را تعويض كنيد.

دسته سيم مربوطه را عوض   .6
  كنيد. 

DRIVER AIRBAG 
MODULE 
[GND-SHORT]

   مدار كپسول كيسه هواي
راننده، به بدنه اتصالي دارد. 

  شود).(كابل مارپيچ را شامل مي

DRIVER AIRBAG 
MODULE 
[SHORT]

   مدارهاي كپسول كيسه هواي
راننده، به همديگر اتصالي 

  دارند. 

ASSIST A/B MODULE 
[VB-SHORT]

  سه هواي سرنشين مدار كپسول كي
جلو به يكي از مدارهاي توزيع 

  برق اتصالي دارد. 

اتصال دسته سيم را بطور   .1
  ظاهري كنترل كنيد. 

در صورتيكه دسته سيم آسيب   .2
ديدگي ظاهري دارد آنرا عوض 

  كنيد. 
كپسول كيسه هواي سرنشين   .3

جلو را تعويض كنيد. (قبل از 
دور انداختن بايد فعال 

  شود.)
يب ياب واحد سنسورو ع  .4

  (هوشمند) را تعويض كنيد. 
دسته سيم مربوطه را تعويض   .5

  كنيد. 
   

ASSIST A/B MODULE
[OPEN]

   مدار كپسول كيسه هواي سرنشين
  جلو قطعي دارد. 

ASSIST A/B MODULE
[GND-SHORT]

 كيسه هواي سرنشين مدار كپسول
  جلو به بدنه اتصالي دارد. 

ASSIST A/B MODULE 
[SHORT]

 هاي كپسول كيسه هواي مدار
سرنشين جلو به همديگر اتصالي 

  دارند. 

SIDE MODULE LH 
[OPEN]

   مدار كپسول كيسه هواي جانبي
  (چپ) قطعي دارد. 

از نظر ظاهري اتصال دسته  .1
  سيم را كنترل كنيد. 

در صورتيكه دسته سيم از   .2
نظر ظاهري آسيب ديدگي دارد،

  آنرا عوض كنيد. 
بي كپسول كيسه هواي جان  .3

(سمت چپ) را عوض كنيد. (قبل
از دور انداختن بايد فعال 

  شود).
واحد سنسور و عيب ياب   .4

  (هوشمند) را عوض كنيد. 
دسته سيم مربوطه را عوض   .5

  كنيد. 

SIDE MODULE LH 
[VB-SHORT]

   مدار كپسول كيسه هواي جانبي
(سمت چپ) به يك مدار تغذيه 

  برق، اتصالي دارد. 

SIDE MODULE LH 
[GND-SHORT]

  مدار كپسول كيسه هواي جانبي
(سمت چپ) به بدنه اتصالي 

  دارد. 

SIDE MODULE LH 
[SHORT]

  مدارهاي كپسول كيسه هواي
جانبي (سمت چپ) به همديگر 

  اتصالي دارند. 

SIDE MODULE RH 
[OPEN]

   مدار كپسول كيسه هواي جانبي
  (سمت راست) قطعي دارد. 

 اتصال دسته سيم را از نظر .1
  ظاهري كنترل كنيد. 

دسته سيم را در صورتيكه   .2
آسيب ديدگي ظاهري دارد ، 

  عوض كنيد. 
كپسول كيسه هواي جانبي   .3

(سمت راست)، را عوض كنيد. 
(قبل از دور انداختن، بايد 

  كپسول فعال شود.)
واحد سنسور و عيب ياب   .4

  (هوشمند) را تعويض كنيد. 
دسته سيم مربوطه را عوض   .5

  كنيد. 

SIDE MODULE RH 
[VB-SHORT]

   مدار كپسول كيسه هواي جانبي
(سمت راست) به يكي از مدارهاي 

  تغذيه برق، اتصالي دارد. 

SIDE MODULE RH 
[GND-SHORT]

   مدار كپسول كيسه هواي جانبي
(سمت راست) به بدنه اتصالي 

  دارد. 

SIDE MODULE RH 
[SHORT]

   مدارهاي كپسول كيسه هواي
) به همديگر جانبي (سمت راست

  اتصالي دارد. 
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  شرح  مورد عيب يابي 
  ترتيب تعمير 

را در هر تعويض،  SRS(سيستم 
  مجددًا كنترل كنيد.)

PRE- TEN FRONT LH 
[OPEN]

   مدار كشنده كمربند ايمني
  (سمت چپ) قطعي دارد.  

اتصاالت دسته سيم را بطور  .1
  ظاهري كنترل كنيد. 

در صورتيكه دسته سيم آسيب   .2
گي ظاهري دارد، آنرا ديد

  تعويض كنيد. 
كمربند ايمني (سمت چپ) را   .3

تعويض كنيد. (قبل از دور 
انداختن. بايد غير فعال 

  شود.)
واحد سنسور و عيب ياب   .4

  (هوشمند) را تعويض كنيد. 
دسته سيم مربوطه را عوض   .5

  كنيد. 

PRE- TEN FRONT LH 
[VB-SHORT]

   مدار كشندة كمربند ايمني
يكي از مدارهاي  (سمت چپ) به

  تغذيه برق، اتصالي دارد. 
PRE-TEN FRONT LH 
[GND-SHORT]

   مدار كشنده كمربند ايمني
(سمت چپ) به بدنه اتصالي 

  دارد.

PRE- TEN FRONT RH 
[OPEN]

   مدار كشندة كمربند ايمني
  (سمت راست) قطعي دارد. 

اتصاالت دسته سيم را بطور  .1
  ظاهري كنترل كنيد.

دسته سيم آسيب  در صورتيكه  .2
ديدگي ظاهري دارد، آنرا 

  تعويض كنيد.
كمربند ايمني (سمت راست)   .3

را تعويض كنيد. (قبل از 
دور انداختن. بايد غير 

  فعال شود.)
واحد سنسور و عيب ياب   .4

  (هوشمند) را تعويض كنيد.
دسته سيم مربوطه را عوض   .5

  كنيد.

PRE- TEN FRONT RH 
[VB-SHORT]

   ايمني مدار كشنده كمربند
(سمت راست) به مدار تغذيه برق 

  اتصالي دارد. 
PRE- TEN FRONT RH 
[GND-SHORT]

   مدار كشنده كمربند ايمني
(سمت راست) به بدنه اتصالي 

  دارد. 

CONTROL UNIT  واحد سنسور و عيب ياب
  (هوشمند) معيوب است. 

اتصال دسته سيم را بطور  .1
  ظاهري كنترل كنيد. 

ياب واحد سنسور و عيب   .2
  (هوشمند) را عوض كنيد

در هنگام تعمير قطعات معيوب، مراحل كار را به ترتيب شماره گذاري شده دنبال كنيد. :  *
از  (AIR BAG)ر كيسه هوا يا چراغ هشدا II- پس از انجام با استفاده از دستگاه كانسالت

ود، شمارة برطرف شدن ايراد، اطمينان حاصل كنيد. در صورتيكه ايراد همچنان مشاهده ش
بعدي را اجرا كنيد. هر زمان كه عيب برطرف شود، ديگر نيازي به اجراي مراحل بعدي 

  باشد. نمي
  

  3روش عيب يابي 
كنترل نهائي بعد از تعمير سيستم حفاظت و ايمني سرنشين 

)SRSتوسط دستگاه كانسالت (-II  در حالت (مد) عيب يابي  
ر دو كابل بعد از تعمير سيستم حفاظت و ايمني، ه .1

  باطري را وصل كنيد. 
  را به سوكت ارتباط اطالعات وصل كنيد.  II- كانسالت  .2
  سوئيچ را از حالت بسته، به وضعيت باز بچرخانيد.   .3
  
  
  
  را لمس كنيد. » START«دكمه   .4
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  را لمس كنيد. » AIR BAG«گزينه   .5
  
  
  
  
  
  
  
  
  را لمس كنيد.»  SELF-DIAG[CURRENT]«گزينه   .6
  
  
  
  
  
  
  
   
»  SELF-DIAG [CURRENT]«اگــر هــيچ ايــرادي روي صــفحه   .7

بطــور كامــل تعميــر  SRSكشف نشود، يعني اينكه سيستم 
برويد. كشف هرگونه ايرادي بــر  8شده است. به مرحلة 

ســت كــه ابدان معنــي »  SELF-DAIG [CURRENT]«روي صفحه 
قطعة خراب، بطور كامل تعمير نشــده اســت يــا اينكــه 

روش عيب يابي «ي شناسايي شده است. به خراب ديگرقطعة
مراجعه كرده و قطعه را بطور كامل تعميــر  RSصفحة » 2

  كنيد.
  
  
   
  (پاك كردن) را لمس كنيد.» ERASE«گزينة   .8
  توجه:  

را به منظور پاك كردن حافظه مربوط بــه »  ERASE«گزينة 
  ايراد قديم لمس  كنيد. 

-SELFيمي، در قــداگر اطالعات مربوط به حافظه ايرادهــاي 
DIAG [PAST]  پــاك نشــوند، حالــت (مــد) كــاربر بــا بكــار

كند. حتــي انداختن چراغ هشدار، خرابي سيستم را اعالم مي
  اگر ايراد كامالً تعمير شده باشد.

  
  
  
بــه  II- دســتگاه كانســالت» BACK«با فشار دادن دكمه   .9

(انتخاب سيســتم) بازگرديــد . » SELECT SYSTEM«گزينه 
  را لمس كنيد.» SELF-DIAG [PAST]«گزينه 
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را از نظر عدم »  SELF-DIAG[PAST]«صفحه نمايشگر   .10
  وجود ايراد كنترل كنيد. 

  
  
  
  
  
  
  

براي اينكه از حالت (مد) كاربر به حالت (مد) عيب   .11
را لمس كنيد  II- كانسالت» BACK«يابي برگرديد، دكمة 

   (انتخاب سيستم) ظاهر شود.» SELECT SYSTEM«تا صفحة 
را خاموش  II- سوئيچ خودرو را ببنديد، سپس كانسالت  .12

  كرده و آنرا جدا كنيد. 
با استفاده از چراغ  SRSبراي انجام كنترل عملي   .13

(كيسه هوا) در حالت (مد) كاربر به  AIR BAGهشدار 
  مراجعه كنيد.    RS، صفحة »SRSكنترل عملي «بخش 

 )2(دنباله روش عيب يابي  4روش عيب يابي 
  كان پاك نشدن نتايج عيب يابي هوشمند را پس از تعمير، بررسي كنيد. ام 1

  است؟  SRSآيا اين اولين تعمير سيستم 
  بلي يا خير

بلي                 
  

  ) مراجعه كنيد.   RS، (صفحة  5به روش عيب يابي 

خير                 
  

در  (كه قبالً »  SELF-DIAG[PAST]«امكان دارد نتيجه عيب يابي 
روش عيب «حافظه ذخيره شده)، بعد از تعمير پاك نشود. به 

  )، مراجعه كنيد. RS-43(صفحه  8، مرحلة »3يابي
  
  

  5روش عيب يابي 
نشين بررسي ايراد غير دائم در سيستم حفاظت و ايمني سر

SRS با استفاده از كانسالت -II يابي بدر حالت (مد) عي  
  سوئيچ خودرو را ببنديد.  .1
را به سوكت ارتباط اطالعات وصل  II- دستگاه كانسالت . 2

  كنيد. 
  
  
  
  سوئيچ خودرو را باز كنيد.   . 3
  را لمس كنيد.  STARTگزينة   . 4
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  را لمس كنيد. » AIR BAG«گزينه  . 5
  
  
  
  
  
  
 
  را لمس كنيد. » SELF-DIAG [PAST]«گزينة   . 6
  
  
  
  
  
  
  
 
» SELF-DIAG [PAST]«اگر كدهاي عيب يابي روي صفحه   . 7

  برويد.  10نشانداده شود، به مرحله 
  
  
  
  
  
  

(عيب يابي قديم)  SELF-DIAG [PAST]اگر ايرادي روي صفحه 
(بازگشت) را فشار داده و  BACKنشانداده نشود، گزينة 

حالت (مد) عيب يابي  (انتخاب» SELECT DIAG MODE«به صفحة
  ) بازگرديد. 

  
  
  
  
  
 
(ضبط تشخيص عيب) را » TROUBLE DIAG RECORD«گزينه   . 8

  لمس كنيد. 
  توجه:

نتايج عيب يابي  TROUBLE DIAG RECORDبا انتخاب گزينه 
دستگاه قبالً حذف   RESETهايي كه با برقراري مجدد 

  شوند. توانند نشانداده اند، ميشده
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نمايان »  TROUBLE DIAG RECORD«ي صفحه كد عيب يابي رو .9
  شود. مي

  
  
  
  
  
  
  

  (چاپ) را فشار دهيد.  PRINTگزينة   .10
جدول كد عيب يابي مربوط به «كدهاي عيب يابي را با   .11

  مقايسه كنيد.  RS-47صفحة » خرابي غير دائم 
را لمس كنيد تا صــفحة  II- دستگاه كانسالت BACKدكمة   .12

SELECT SYSTEM (انتخاب سيستم)  .ظاهر شود  
را خــاموش و جــدا  II - سوئيچ را ببنديد، سپس كانسالت  .13

  نيد. هاي باطري را نيز قطع ككرده و هر دو كابل
كــه » ترتيب تعمير«سيستم را طبق روش ارائه شده در   .14

»  جدول كد عيب يابي مربوط به خرابي غيــر دائــم« در 
مرتبط با نتيجه عيب يابي عنــوان شــده اســت، تعميــر 

آگاهي از روش تعويض قطعات تشــكيل دهنــده  كنيد.براي
  مراجعه كنيد.      RSبه 

» 3روش عيــب يــابي «به منظور انجام كنترل نهايي به   .15
  مراجعه كنيد.    RSصفحه 

     جدول كد عيب يابي هاي غير دائم
  ترتيب تعمير  شرح  يابيمورد عيب

NO DTC IS 
DETECTED

زمانيكه ايرادي توسط
AIR BAGچراغ هشــدار، 

(كيسه هوا) در حالــت
(مد)كاربر نشــانداده

  شود. مي

 ولتـــــاژ
باطري كم
اســـــــت
(كمتر از

  ولت) 9

  بعد از شارژ كردن باطري، به
  ، »3روش عيب يابي «
   (RS-43)  .مراجعه كنيد  

  شود.هيچ ايرادي تشخيص داده نمي   ــه ــابي روش عيب«ب (  RS)» 3ي
  مراجعه كنيد.

DRIVER AIRBAG 
MODULE 
[OPEN]

  مدار كپسول كيسه هــواي راننــده
  قطعي دارد(شامل كابل مارپيچ)

اتصال دسته سيم را بطور  .1
  ظاهري كنترل كنيد. 

اگر دسته سيم آسيب ظاهري   .2
داشته باشد، آنرا تعويض 

  كنيد. 
كنترل دسته سيم اگر نتيجة  .3

رضايت بخش باشد، كپسول 
كيسه هواي راننده (قبل از 
دور انداختن، كپسول بايد 
فعال شود)، واحد سنسور و 
عيب ياب (هوشمند) و كابل 

  مارپيچ را عوض كنيد. 

DRIVE AIRBAG 
MODULE 
[VB-SHORT]

 مدار كپسول كيسه هواي راننده به
ــرق، ــه ب ــدارهاي تغذي ــي از م يك
اتصالي دارد. (كابــل مــارپيچ را

  شود)شامل مي
DRIVER AIRBAG 
MODULE 
[GND-SHORT]

  راننده بهمدار كپسول كيسه هواي
بدنه اتصــالي دارد.(شــامل كابــل

  مارپيچ)
DRIVER AIRBAG 
MODULE 
[SHORT]

  ــواي ــه ه ــول كيس ــدارهاي كپس م
راننده به همديگر اتصالي دارند.

ASSIST A/B MODULE 
[VB-SHORT]

  مدار كپسول كيسه هــواي سرنشــين
جلو به يكــي از مــدارهاي تغذيــه

  برق، اتصالي دارد. 

را بطور اتصال دسته سيم  .1
  ظاهري كنترل كنيد. 

دسته سيم را چنانچه آسيب   .2
ظاهري داشته باشد عوض 

  كنيد.
اگر نتيجة كنترل دسته سيم   .3

رضايت بخش باشد، كپسول 
هواي سرنشين جلو (قبل  كيسه

از دور انداختن بايد فعال 
شود)و واحد سنسور و عيب 

  ياب را عوض كنيد. 

ASSIST A/B MODULE 
[OPEN]

 كيســه هــواي سرنشــين مدار كپسول
  جلو، قطعي دارد. 

ASSIST A/B MODULE 
[GND-SHORT]

  مدار كپسول كيسه هــواي سرنشــين
  جلو به بدنه اتصالي دارد. 

ASSIST A/B MODULE 
[SHORT]

 مدارهاي كپسول كيسه هواي سرنشين
  جلو، به هم اتصالي دارند. 
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  ترتيب تعمير  شرح  مورد عيب يابي 

SIDE MODULE LH 
[OPEN]

  مدار كپسول كيســه هــواي جــانبي
 (سمت چپ) قطعي دارد.

اتصال دسته سيم را بطور  .1
  ظاهري كنترل كنيد. 

دسته سيم را چنانچه آسيب   .2
ظاهري داشته باشد، تعويض 

  كنيد.
اگر نتيجة كنترل دسته سيم   .3

رضايت بخش باشد، واحد 
سنسور و عيب ياب (هوشمند) 
و كپسول كيسه هواي جانبي 

چپ) را عوض كنيد. (سمت 
(قبل از دور انداختن كپسول 

» سمت چپ«كيسه هواي جانبي 
  ، آنرا بايد فعال كرد) 

SIDE MODULE LH 
[VB-SHORT]

 مدار كپســول كيســه هــواي جــانبي
(سمت چــپ) بــه يكــي از مــدارهاي

 تغذيه برق اتصالي دارد.
SIDE MODULE LH 
[GND-SHORT]

 مدار كپســول كيســه هــواي جــانبي
چپ) به بدنه اتصالي دارد. (سمت

SIDE MODULE LH 
[SHORT]

 مدارهاي كپسول كيسه هواي جــانبي
(ســمت چــپ) بــه همــديگر اتصــال

  دارند.

SIDE MODULE RH 
[OPEN]

 مدار كپســول كيســه هــواي جــانبي
  (سمت راست) قطعي دارد.

اتصال دسته سيم را بطور  .1
  ظاهري كنترل كنيد.

دسته سيم كشي را چنانچه   .2
ظاهري داشته باشد،  آسيب

  عوض كنيد.
اگر نتيجة كنترل دسته سيم   .3

رضايت بخش باشد، واحد 
سنسور و عيب ياب (هوشمند) 
و كپسول كيسه هواي جانبي 
(سمت راست) را عوض كنيد. 

(قبل از دور انداختن كپسول 
سمت «كيسه هواي جانبي 

، آنرا  بايد فعال » راست
  كرد)

SIDE MODULE RH 
[VB-SHORT]

 كپســول كيســه هــواي جــانبي مدار
(سمت راست) به يكــي از مــدارهاي

 تغذيه برق اتصالي دارد.
SIDE MODULE RH 
[GND-SHORT]

 مدار كپســول كيســه هــواي جــانبي
(ســمت راســت) بــه بدنــه اتصــالي

 دارد.
SIDE MODULE RH 
[SHORT]

 مدارهاي كپسول كيسه هواي جــانبي
(سمت راســت) بــه همــديگر اتصــال

  دارند.

PRE-TEN FRONT LH 
[OPEN]

 مدار كشندة كمربند ايمنــي (ســمت
  چپ) قطعي دارد. 

اتصال دسته سيم را بطور  .1
  ظاهري كنترل كنيد.

دسته سيم را چنانچه آسيب   .2
ظاهري داشته باشد، عوض 

  كنيد.
اگر جواب كنترل دسته سيم   .3

رضايت بخش باشد، واحد 
سنسور وعيب ياب (هوشمند) و 

ا كمربند ايمني (سمت چپ) ر
عوض كنيد. (قبل از دور 
انداختن كشندة كمربند 

ايمني (سمت چپ) آنرا بايد 
  فعال كرد. )

PRE-TEN FRONT LH 
[VB-SHORT]

  مدار كشنده كمربند ايمني (ســمت
چپ) به يكــي از مــدارهاي تغذيــه

 برق اتصالي دارد.
PRE-TEN FRONT LH 
[GND-SHORT]

 مدار كشندة كمربند ايمنــي (ســمت
  نه اتصالي دارد. چپ) به بد

PRE-TEN FRONT RH 
[OPEN]

 مدار كشندة كمربند ايمنــي (ســمت
راست) قطعي داشته يا به يكــي از
مدارهاي تغذيه برق اتصالي دارد.

اتصال دسته سيم را بطور  .1
  ظاهري كنترل كنيد.

دسته سيم را چنانچه آسيب   .2
ظاهري داشته  باشد، عوض 

  كنيد.
اگر كنترل دسته سيم رضايت   .3

ش باشد، واحد سنسور وعيب بخ
ياب (هوشمند) و كمربند 

ايمني (سمت راست) را عوض 
كنيد. (قبل از دور انداختن 

كشندة كمربند ايمني (سمت 
راست) آنرا بايد فعال كرد. 

(  

PRE-TEN FRONT RH 
[VB-SHORT]

 مدار كشنده كمربند ايمنــي (ســمت
راست) به يكي از مدارهاي تغذيــه

 برق اتصالي دارد.
PRE-TEN FRONT RH 
[GND-SHORT]

 مدار كشندة كمربند ايمنــي (ســمت
  راست) به بدنه اتصالي دارد.
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  ترتيب تعمير  شرح  مورد عيب يابي 

CONTROL UNIT
 
 (هوشــمند) واحد سنسور و عيب ياب

  معيوب است. 
اتصال دسته سيم را بطور  .1

  ظاهري كنترل كنيد.
دسته سيم را چنانچه آسيب   .2

باشد، تعويض ظاهري داشته 
  كنيد.

اگر جواب كنترل دسته سيم  .3
رضايت بخش باشد، واحد 

سنسور و عيب ياب (هوشمند) 
  را تعويض كنيد. 

در زمان تعمير قطعات به ترتيب شماره گذاري شده روش را دنبال كنيد. سپس كنترل :  *
  نهايي سيستم را انجام دهيد. 

  
  

  II -عيب يابي بدون دستگاه كانسالت     

  6روش عيب يابي 
با استفاده از چراغ  SRSبازرسي قطعات معيوب سيستم 

  (كيسه هوا) حالت (مد)عيب يابي » AIR BAG«هشدار 
  توجه:

 SRSچنانچه در حالت (مد) كاربر عيبي كشف نشود، سيستم 
يابي (حفاظت و ايمني سرنشين) وارد حالت (مد) عيب

  شود. نمي
  سوئيچ خودرو را باز كنيد.  .1
(كيسه هوا) به » AIR BAG«ز آنكه چراغ هشدار بعد ا  .2

ثانيه روشن ماند، سوئيچ خودرو را ظرف يك  7مدت 
  ثانيه ببنديد. 

  ثانيه منتظر بمانيد.  3بيش از   .3
بار  3را مجددًا انجام دهيد. (كالً  3تا  1مرحله   .4

  انجام دهيد.)
در  SRSسوئيچ خودرو را باز كنيد. هم اكنون سيستم   .5

  باشد. يابي ميحالت (مد) عيب 
(كيسه هوا) در حالت (مد) عيب » AIR BAG«چراغ هشدار   .6

  كند:يابي به صورت زير كار مي
  توجه:

وارد حالت (مد) عيب يابي نشود، حتي اگر عيب  SRSچناچه 
در حالت (مد) كاربر شناسايي شده باشد، ولتاژ باطري را 

ولت باشد،  9كنترل كنيد. اگر ولتاژ باطري كمتر از 
،  صفحه »7روش عيب يابي «ي را شارژ كنيد. سپس به باطر

RS    ،مراجعه كنيد. چنانچه ولتاژ باطري رضايت بخش باشد
  بايد واحد سنسور و عيب ياب (هوشمند) را تعويض كنيد.
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شما
  ره

در  – AIR BAG«الگوي تصويري چشمك زدن چراغ هشدار كيسه هوا 
  » يابيحالت (مد) عيب

  SRSوضعيت 

1  

مرتب  bتا  a مراحل
  شودتكرار مي

   نتايج
يابي (كه عيب

قبالً در حافظه 
اند) ضبط شده

ممكن است  پس 
از تعمير از 

حافظه پاك 
  نشود. 

   عيوب غير
دائم در 

گذشته 
شناسايي 

اند به شده
روش عيب يابي 

8 (RS  ) مراجعه
  كنيد. 

2 

مرتب  dتا  aمراحل 
  شود .تكرار مي

b ــ نمايشگر كشندة
ند ايمني و كمرب

كيسه هواي راننده 
و سرنشين جلو 

(براي شناسايي 
ايراد در كيسه 

 هواي راننده،
سرنشين جلو و يا 
كشندةهاي كمربند 

  ايمني). 
d ــ قطعة معيوب را

دهد. تعداد نشان مي
چشمك زدن چراغ با 
توجه به نوع قطعة 

معيوب متغيير 
ثانيه  0.5است.(هر  

 0.5روشن بودن و 
بودن) ثانيه خاموش 

، يك چشمك به حساب 
  آيد.) مي

سيستم معيوب 
است و بايد 
  تعمير شود. 

3 

مرتب  fتا  aمراحل 
  شود. تكرار مي

b,c,d  ــ نمايشگر
كيسه هواي جانبي 

(براي شناسائي 
ايراد در كيسه 

  هواي جانبي).
f  ــ نمايشگر، نوع

قطعه معيوب است. 
تعداد چشمك زدن 

چراغ با توجه به 
عيوب نوع قطعه م
 0.5متغير است.(

ثانيه روشن بودن و 
ثانيه خاموش  0.5

بودن، يك چشمك به 
  آيد.حساب مي

  
قطعة معيوب با توجه به تعداد چشمك زدن چراغ مشخص  .7
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 fيا  dشود. (قسمت مي
شكل). تعداد چشمك زدن 

جدول كد «چراغ را با 
چشمك زدن چراغ هشدار 

    RSصفحة » كيسه هوا
 مقايسه كرده و محل

قطعه معيوب را معين 
  كنيد. 

جدا  هاي باطري راكابل 2سوئيچ را ببنديد و هر   .8
  كنيد. 

جدول كد «در » ترتيب تعمير«سيستم بنحو ارائه شده،   .9
كه  به » شناسائي چشمك زدن چراغ هشداركيسه هوا

كند تعمير كدهاي مربوط به نوع چشمك زدن اشاره مي
    RSبه  كنيد. براي آگاهي از روش تعويض قطعات،

  مراجعه كنيد. 
   RS، صفحة  7بعد از تعمير سيستم، به روش عيب يابي   .10

  مراجعه كنيد. 
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  جدول كد شناسايي چشمك زدن چراغ هشدار كيسة هوا (حالت عيب يابي)

   نتايج عيب يابي (كه
قبالً در حافظه ضبط 

اند). ممكن است بعدشده
از تعمير از حافظة پاك

  نشوند. 
  ئم در عيوب غير دا

  اند. گذشته كشف شده

  الگوي تصويري چشمك زدن چراغ 
مرتب  bتا  aاز 

  شود. تكرار مي
  
  
  
  
  

  ترتيب تعمير
  8به روش عيب يابي ) ،RS    .رجوع كنيد (  

مدار كشندة كمربند 
ايمني (سمت راست) ، 

بار  d  :1معيوب است. (
  زند)چشمك مي

  الگوي تصويري چشمك زدن چراغ
مرتب  bتا  aاز 

  شود . تكرار مي
d  ــ يك بار چشمك

زدن نشاندهندة 
معيوب بودن مدار 

كشندة كمربند 
ايمني (سمت راست) 

  است. 
  

را دوباره كنترل  SRSترتيب تعمير (در هر تعويضي، سيستم 
  كنيد.)

  اتصاالت دسته سيم را بطور ظاهري كنترل كنيد.  .1
ظاهري تعويض  دسته سيم را در صورت وجود آسيب ديدگي  .2

  كنيد. 
  كشندة كمربند ايمني (سمت راست) را تعويض كنيد.  .3

  (قبل از دور انداختن، بايد غير فعال شود.)         
  واحد سنسور و عيب ياب را تعويض كنيد.   .4
  دسته سيم مربوطه را تعويض كنيد.   .5

مدار كپسول كيسه هواي 
  راننده معيوب است. 

)d  =2 زند)بار چشمك مي  

  ي تصويري چشمك زدن چراغالگو
مراتب  bتا  aاز 

  شود. تكرار مي
d  ــ دو بار چشمك

زدن نشاندهنده 
معيوب بودن مدار 
كپسول كيسه هواي 
سمت راننده است. 

  
را دوباره كنترل  SRSترتيب تعمير (در هر تعويض سيستم 

  كنيد.) 
  اتصال دسته سيم را بطور ظاهري كنترل كنيد.  .1
  در صورت آسيب ديدگي ظاهري تعويض كنيد.  دسته سيم را  .2
  كابل مارپيچ را تعويض كنيد.   .3
  كپسول كيسه هواي راننده را تعويض كنيد.  .4

  (قبل از دور انداختن، بايد فعال شود.)         
  واحد سنسور و عيب ياب (هوشمند) را تعويض كنيد.   .5
  دسته سيم مربوطه را تعويض كنيد.   .6
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مدار كشندة كمربند 
يمني (سمت چپ) ، ا

  معيوب است. 
)d  :3 زند)بار چشمك مي  

  الگوي تصويري چشمك زدن چراغ
مرتب  bتا  aاز 

  شود . تكرار مي
d  ــ سه بار چشمك

زدن نشاندهندة 
وجود عيب در مدار 
كشنده است.(سمت 

  چپ) 
  
  

را دوباره كنترل  SRSترتيب تعمير (در هر تعويضي، سيستم 
  كنيد).

  دسته سيم را بطور ظاهري كنترل كنيد. اتصاالت   1
دسته سيم را در صورت وجود آسيب ديدگي ظاهري كنترل    2

  كنيد. 
  .    كشندة كمربند ايمني (سمت چپ) را تعويض كنيد.3

  (قبل از دور انداختن، بايد غير فعال شود.)         
  واحد سنسور و عيب ياب را تعويض كنيد.   .4
  نيد. دسته سيم مربوطه را تعويض ك  .5

واحد سنسور و عيب ياب 
  (هوشمند) معيوب است. 

)d  :7 زند)بار چشمك مي  

  الگوي تصويري چشمك زدن چراغ
مرتب  bتا  aاز 

  شود. تكرار مي
d  ــ هفت بارچشمك

زدن نشان دهنده 
وجود عيب در واحد 
سنسور و عيب ياب 

باشد. (هوشمند) مي
  

را دوباره كنترل  SRSترتيب تعمير (در هر تعويض سيستم 
  كنيد). 

  اتصال دسته سيم را از نظر ظاهري كنترل كنيد.   1
  دسته سيم را در صورت آسيب ديدگي ظاهري، تعويض كنيد.    2
  واحد سنسور و عيب ياب (هوشمند) را تعويض كنيد.    3
  دسته سيم مربوطه را تعويض كنيد.    4

مدار كپسول كيسه هواي 
سرنشين جلو معيوب است. 

)d  :8 زند)ر چشمك ميبا  

  الگوي تصويري چشمك زدن چراغ
مرتب  dتا  aاز 

  شود. تكرار مي
d  ــ هشت بارچشمك

زدن نشاندهنده 
وجود عيب در مدار 
كپسول كيسه هواي 
معيوب سرنشين جلو 

  باشد. راننده مي
  

را دوباره كنترل  SRSترتيب تعمير (در هر تعويض سيستم 
  كنيد). 

  از نظر ظاهري كنترل كنيد.  اتصال دسته سيم را   1
  دسته سيم را در صورت آسيب ديدگي ظاهري، تعويض كنيد.   2
  كپسول كيسه هواي سرنشين جلو را تعويض كنيد.    3

  (قبل از دور انداختن، بايد فعال شود.)        
  واحد سنسور و عيب ياب (هوشمند) را تعويض كنيد.   4
  دسته سيم مربوطه را تعويض كنيد.    5
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پسول كيسه هواي مدار ك
جانبي (سمت راست) 

  معيوب است. 
)f  :1 زند)بار چشمك مي  

  الگوي تصويري چشمك زدن چراغ
مرتب  fتا  aاز 

  شود. تكرار مي
f  ــ يك بارچشمك

زدن، نشاندهنده 
وجود عيب در مدار 
كپسول كيسه هواي 

جانبي (سمت 
  باشد.  راست)مي

  
را دوباره  SRSيستم ترتيب تعمير (پس از هر بار تعويض س

  كنترل كنيد). 
  اتصال دسته سيم را بطور ظاهري كنترل كنيد.  .1
دسته سيم را در صورت وجود آسيب ديدگي ظاهري، تعويض   .2

  كنيد. 
كپسول كيسه هواي جانبي (سمت راست) را تعويض كنيد.   .3

  (قبل از دور انداختن بايد فعال شود).
  يض كنيد. واحد سنسور و عيب ياب (هوشمند) را تعو  .4
  دسته سيم مربوطه را تعويض كنيد.    .5

مدار كپسول كيسه هواي 
جانبي (سمت چپ)،  

  معيوب است. 
)f  =2 زند)بار چشمك مي  

  الگوي تصويري چشمك زدن چراغ
مرتب  fتا  aاز 

  شود. تكرار مي
F  ــ دو بارچشمك

زدن نشاندهنده 
وجود عيب در مدار 
كپسول كيسه هواي 

) جانبي (سمت چپ
  باشد. مي
  

را دوباره  SRSترتيب تعمير (پس از هر بار تعويض سيستم 
  كنترل كنيد). 

  اتصال دسته سيم را از نظر ظاهري كنترل كنيد.   1
در صورت وجود آسيب ديدگي ظاهري، دسته سيم را تعويض    2

  كنيد. 
كپسول كيسه هواي جانبي (سمت چپ) را تعويض كنيد. (قبل    3

  فعال شود.) از دور انداختن، بايد
  واحد سنسور و عيب ياب (هوشمند) را تعويض كنيد.    4
  دسته سيم مربوطه را تعوض كنيد.    5

  
گذاري شده انجام دهيد. پس از  ها را به ترتيب شمارهدر زمان تعمير قطعة معيوب، دستورالعمل:  *

برطرف شدن عيب از  II-يا دستگاه كانسالت AIR BAGپايان هر تعمير با استفاده از چراغ هشدار 
مطمئن شويد. اگر ايراد همچنان مشاهده شد، به مرحلة بعدي تعمير مراجعه كنيد. هر زمان كه عيب 

 برطرف شود، ديگر نيازي به انجام مراحل بعدي تعمير  نيست. 
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  7روش عيب يابي 
با استفاده از  SRSكنترل نهايي پس از تعمير سيستم 

(مد) عيب يابي و حالت ـ در حالت  AIR BAGچراغ هشدار 
  (مد) كاربر 

، هر دو كابل باطري را وصل SRSپس از تعمير سيستم  .1
  كنيد. 

  درب سمت راننده را باز كنيد.   .2
 ONبه روشن  OFFسوئيچ خودرو را از حالت خاموش   .3

  بچرخانيد. 
در حالت (مد) عيب يابي  به  AIR BAGچراغ هشدار   .4

  كند. طريق نشانداده شده در صفحه بعد كار مي
  

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir



  (SRS)سيستم حفاظت و ايمني سرنشين 
   II- عيب يابي بدون دستگاه كانسالت

58  

  
شما
  ره

 - (كيسه هوا)  AIR BAG«الگوي تصويري چشمك زدن چراغ هشدار  
  » درحالت (مد) عيب يابي

شرايط سيستم
SRS  

1  

مرتب  bتا  aمراحل 
  شوندتكرار مي

هيچ ايرادي 
كشف نشده يا 
اينكه تعمير 

كامل شده 
  است. 

نيازي به 
انجام 

كارهاي 
بيشتر نيست. 

2 

ب مرت dتا  aمراحل 
  شوند .تكرار مي

b  ــ نمايشگر كشندة
كمربند ايمني و كيسه 
هواي راننده و سرنشين 

جلو (براي شناسايي 
ايراد در كيسه هواي 

سرنشين جلو و  راننده،
يا كشندة كمربند 

  ايمني). 
d  ــ نمايشگر قطعة

معيوب است. تعداد 
ها با توجه به چشمك

نوع قطعة معيوب قابل 
 0.5تغيير است.(هر 

 0.5نيه روشن بودن و ثا
ثانيه خاموش بودن 
چراغ، يك چشمك به 

  آيد). حساب مي

سيستم معيوب 
است و نياز 

به تعمير 
  شدن دارد. 

3 

مرتب  fتا  aمراحل 
  شوند. تكرار مي

b,c,d  ــ نمايشگر كپسول
كيسه هواي جانبي 

(براي شناسايي ايراد 
در كپسول كيسه هواي 

  جانبي).
f  ــ نمايشگر، نوع
طعه معيوب است. ق

تعداد چشمك زدن با 
توجه به نوع قطعه 
  معيوب متغير است.

ثانيه روشن بودن 0.5(هر
ثانيه خاموش بودن 0.5و 

چراغ، يك چشمك به 
  آيد). حساب مي

هنگاميكه واحد سنسور و عيب ياب (هوشمند) با توجه: 
در حالت » AIR BAG«شود، چراغ هشدار قطعة نو تعويض 

شروع بكار خواهد كرد ولي به كنترل كردن (مد)كاربر 
در حالت (مد) عيب يابي  AIR BAGكاركرد چراغ هشدار 

  رجوع كنيد.  6نيازي نيست. به مرحلة 
 1، مانند تصــوير شــمارة »AIR BAG«چنانچه چراغ هشدار  .5

جدول فوق، كار كند، سوئيچ را ببنديد تا دســتگاه از 
الــت حتغيير يابي به حالت (مد) كاربر حالت (مد) عيب

دهد و حافظه از ايراد ضبط شده، پاك شــود. ســپس بــه 
ماننــد » AIR BAG«رجوع كنيد. اگر چراغ هشدار  6مرحله 

جدول باال، كاركند، قطعة معيوب كامالً  3و  2شكل شمارة 
تعمير نشده است يا اينكه قطعة معيوب ديگري شناسايي 

مراجعــه     RS، صــفحة »6روش عيــب يــابي«شده است. بــه 
  كنيد و قطعه معيوب را بطور كامل تعمير كنيد. 
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سوئيچ خودرو را بــاز   .6
 AIRكنيد. چراغ هشدار 

BAG  (كيســه هــوا)، در
حالت (مــد) كاربركــار 
خواهــد كــرد. كــاركرد 
ــا  ــدار را ب ــراغ هش چ
ــه  ــر مقايس جــدول زي

  كنيد. 
در صورت نياز به توجه: 

تغيير دادن حالت دستگاه 

(مد) كاربر در زمان كشف يابي به حالت از حالت (مد) عيب
  عيب، اعمال زير را انجام دهيد: 

  سوئيچ خودرو را باز كنيد.  )1
براي هفت ثانيه  AIR BAGپس از آنكه چراغ هشدار   )2

  روشن ماند، ظرف يك  ثانيه، سوئيچ خودرو را ببنديد. 
  ثانيه منتظر بمانيد.  3بيش از   )3
بار  3را مجددًا تكرار كنيد. (كالً  3تا  1مراحل   )4

  نجام دهيد.)ا
  سوئيچ خودرو را باز كنيد.   )5

  باشد. در حالت (مد) كاربر، مي SRSحال سيستم 
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در  – AIR BAGالگوي تصوير چراغ هشدار 

  حالت (مد) كاربر
  مورد مرجع  SRSشرايط سيستم 

هيچ ايرادي كشف 
  شود. نمي

به كارهاي بيشتر 
  احتياج نيست. 

  
  
  

  ــــــ

سيستم معيوب است و 
ز دارد به روش نيا

ذكر شده ، تعمير 
  شود. 

  
  

، »6روش عيب يابي «به 
)RS     .رجوع كنيد (  

كيسه هوا فعال شده 
  و عمل كرده است. 

كشنده كمربند 
ايمني، فعال شده و 

  عمل كرده است.

عيب يابي پس از «به 
رجوع   RS)»  (   تصادف

  كنيد. 

فيوز كيسه هوا، 
واحد سنسور و عيب 

د) يا ياب (هوشمن
دسته سيم معيوب 
بوده و نياز به 

  تعمير دارد.

» 9روش عيب يابي «به 
)RS    .رجوع كنيد (  

يكي از موارد زير 
اتفاق افتاده و 
  بايد تعمير شود. 

   فيوز صفحه
نمايشگر، سوخته 

  است.
   مدار چراغ هشدار

AIR BAG  قطعي يا
  اتصالي دارد. 

   واحد سنسور و
عيب ياب 

(هوشمند)، معيوب 
  است.

» 10روش عيب يابي «به 
)(RS    .رجوع كنيد  

  

 )6(ادامه از روش عيب يابي  8روش عيب يابي 
   SRSبررسي ايراد ثبت شدة سيستم 

  احتمال پاك نشدن نتيجه عيب يابي هوشمند را بعد از تعمير در نظر بگيريد.  1
  است؟ SRSآيا اين نخستين تعمير سيستم 

  بلي يا خير
   بلي             

  
) مراجعه كنيد. (بدون استفاده از    RS،(5به روش عيب يابي 

  باشد.)بررسي بيشتر عيب امكان پذير نمي II- كانسالت

خير                
   

شده است) احتماالً  نتايج عيب يابي هوشمند (كه قبالً در حافظه ثبت
 ,(   RS) 5، مرحله  7پس از تعمير پاك نشده است. به روش عيب يابي 

  مراجعه كنيد. 
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 شود. خاموش نمي» AIR BAG«عيب يابي: چراغ هشدار كيسه هوا 

  9روش عيب يابي 
به فعال شدن كپسول كيسه  هوا  توجه كنيد. 1

  آيا كپسول كيسه هوا فعال شده است؟
  يربلي يا خ

بلي                
  

  مراجعه كنيد.  (   RS)، »عيب يابي پس از تصادف«به 

خير                
   

  رجوع كنيد.  2به 

  
 فيوز كيسه هوا را كنترل كنيد. 2

  سالم است؟ AIR BAGآيا فيوز (كيسه هوا) 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  بلي يا خير 
بلي                

  
  رجوع كنيد.  4به 

خير                
   

  رجوع كنيد.  3به 

  
  (كيسه هوا) را كنترل كنيد.  AIR BAGمجددًا فيوز  3

  سوئيچ خودرو را  باز كنيد.   (AIR BAG)وز كيسه هوا پس از تعويض في
  سوزد؟آيا باز هم فيوز كيسه هوا مي

بلي                
  

  دسته سيم اصلي را تعمير كنيد. 

خير                
   

 پايان بازرسي
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  واحد سنسور و عيب ياب (هوشمند) را كنترل كنيد.  4
  

  را لمس كنيد.  STARTرا وصل كرده و  II- دستگاه كانسالت
   آيا»AIR BAG «(كيسه هوا)، روي دستگاه كانسالت -II شود. نمايش داده مي  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بلي يا خير
بلي                

  
  مراجعه كنيد. 5به 

خير                
   

اتصال دسته سيم واحد سنسور و عيب ياب (هوشمند) را بطور ظاهري 
كنترل كنيد. اگر نتيجة كنترل اتصال دسته سيم رضايت بخش باشد، 

  واحد سنسور و عيب ياب (هوشمند) را تعويض كنيد. 
  

 ته سيم را كنترل كنيد.اتصال دس 5
آيا اتصاالت دسته سيم بين چراغ هشدار و واحد سنسور و عيب ياب (هوشمند)، وضعيت 

  رضايت بخشي دارد؟ 
  بلي يا خير

بلي                
  

  واحد سنسور و عيب ياب (هوشمند) را تعويض كنيد. 

خير                
   

 (كيسه هوا) و واحد سنسور و عيب» AIR BAG«هاي چراغ هشدار سوكت
 AIR BAGياب (هوشمند) را بطور مناسب وصل كنيد. اگر چراغ هشدار 

  هنوز هم خاموش نميشود. دسته سيم را تعويض كنيد. 
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 شود. ن نمي، روش»AIR BAG«عيب يابي: چراغ هشدار كيسه هوا 

  10روش عيب يابي 
  را كنترل كنيد.  (METER)فيوز صفحه نمايشگر  1

  ، وضعيت رضايت بخش دارد؟(METER)آيا فيوز صفحه نمايشگر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بلي يا خير
بلي                

  
  برويد. 3به 

خير                
   

  برويد.  2به 

  
  را مجددًا كنترل كنيد.   (METER)فيوز صفحه نمايشگر  2

  پس از تعويض فيوز صفحه نمايشگر سوئيچ خودرو را باز كنيد.  
  سوزد؟آيا باز هم فيوز صفحه نمايشگر مي

بلي                
  

  ته سيم اصلي را تعمير كنيد. دس

خير                
   

 پايان بازرسي

  

3  
را  AIR BAGاتصال دسته سيم بين واحد سنسور و عيب ياب (هوشمند) و چراغ هشدار 

  كنترل كنيد.
  ا باز كنيد. سوكت واحد سنسور و عيب ياب (هوشمند) را جدا كرده و سوئيچ خودرو ر

   آيا چراغ هشدارAIR BAG شود؟روشن مي  
  بلي يا خير

بلي                
  

  واحد سنسورو عيب ياب (هوشمند) را عوض كنيد. 

خير                
   

  را كنترل كنيد.  AIR BAGغ هشدار مدار اتصال بدنة مربوط به چرا
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 عيب يابي پس از تصادف 

 در تصادف از جلو 
  ، مراحل زير را دنبال كنيد. SRSبراي تعمير سيستم 
  (به غير از كيسه هواي جانبي) در تصادف فعال شده باشد: SRSدر زمانيكه سيستم 

  واحد سنسور و عيب ياب (هوشمند) را تعويض كنيد.  )1
هاي كيسه هوا (به جز كپسول كيسه هواي جانبي) و كشنده كمربند ايمني كپسول مجموعه  )2

  را پياده كنيد. 
را با استفاده از جدولي كه در زير نشانداده شده است، كنترل  SRSقطعات سيستم   )3

  كنيد: 
    هركدام از قطعات سيستمSRS  را كه در آنها عالئم ظاهري آسيب ديدگي (تورفتگي، ترك

  د، تعويض كنيد. و تغيير شكل) باش
هاي كپسولهاي (نو) كيسه هوا (به جز كپسول كيسه هواي جانبي) و كشنده مجموعه  )4

  كمربند ايمني را سوار كنيد. 
(كيسه هوا) يا  AIR BAGمراحل عيب يابي هوشمند را با استفاده از چراغ هشدار   )5

 SRS «(RS   )ستم كنترل عملي سي«انجام دهيد. براي اطالعات بيشتر به  IIدستگاه كانسالت 
  كند. درست كار مي SRSمراجعه كنيد. اطمينان حاصل كنيد كه سيستم 

  در تصادف فعال نشده باشد: SRSدر زمانيكه  
  را با استفاده از جدول نشانداده شده در زير كنترل كنيد.  SRSقطعات سيستم  )1
   هركدام از قطعات سيستمSRS ) تورفتگي، ترك را كه در آنها عالئم ظاهري آسيب ديدگي

  و تغيير شكل) باشد، عوض كنيد. 
 AIRيا چراغ هشدار  IIمراحل عيب يابي هوشمند را با استفاده از دستگاه كانسالت   )2

BAG  .(كيسه هوا) انجام دهيد  
مراجعه كنيد. اطمينان  SRS « ،(RS   )كنترل عملي سيستم «براي اطالعات بيشتر به        

  كند. ت كار ميدرس SRSحاصل كنيد كه سيستم 
      (در تصادف از جلو) SRSبازرسي سيستم 

فعال  SRSسيستم   قطعه 
  فعال نشده است.  SRSسيستم   شده است

كپسول كيسه هوا 
(سمت راننده و 

  سرنشين جلو)

  تعويض كنيد. 
با پيچهاي مخصوص 

نو و آغشته به 
  چسب سوار كنيد.

كپسول كيسه هوا را پياده كنيد. پوشش و .1
سيم را از نظر آسيب ديدگي،  سوكتهاي دسته

ها را از نظر تغيير شكل  دسته سيم را سرسيم
  از نظر برخورد و گير كردن كنترل كنيد. 

2.      
        ( a   كپسول كيسه هواي راننده را داخل

غربيلك فرمان سوار كنيد. تا تنظيم و جفت 
  شدن آنرا كنترل كنيد. 

       bا به )   كپسول كيسه هواي سرنشين جلو ر
منظور كنترل جفت و تنظيم بودن آن، در محل 

  جلو داشبورد سوار كنيد.   
اگر ايرادي پيدا نشد، مجددًا با پيچهاي نوي   .3

  آغشته به چسب، آنرا سوار كنيد. 
هاي در صورت آسيب ديدگي، تعويض كنيد. كپسول  .4

كيسه هوا را با پيچهاي نو سوار كنيد. كيسه 
  د فعال شود. هوا قبل از دور انداختن، باي

مجموعه كشنده 
  كمربند ايمني 

  تعويض كنيد. 
كشندة كمربند 
ايمني را با 

پيچهاي نو سوار 
  كنيد. 

  ياده كنيد.پهاي كمربند ايمني را كشنده.1
ها را از نظر آسيب پوشش دسته سيم و سوكت       

ها را از نظر تغيير شكل  و دسته ديدگي، سرسيم
ردن كنترل كنيد. سيم را از نظر برخورد و گيرك

كمربندها را از نظر آسيب  ديدگي و پيچهاي   .2
  نگهدارنده را از نظر شل شدگي، كنترل كنيد. 

  كاركرد روان جمع كننده را كنترل كنيد.   .3
اگر ايرادي پيدا نشد، مجموعه كشنده كمربند   .4

  ايمني را دوباره سوار كنيد. 
هاي در صورت آسيب ديدگي، تعويض كنيد. كشنده  .5

ند ايمني را با پيچهاي نوي آغشته به چسب كمرب
هاي كمربند ايمني قبل از سوار كنيد. كشنده

  بايد فعال شوند. دور انداختن،
واحد سنسور و 

عيب ياب 
  (هوشمند)

  تعويض كنيد. 
قطعه نو را با 

پيچهاي نوي 
آغشته به چسب 

  سوار كنيد. 

بدنه را از نظر فرورفتگي، ترك و تغيير شكل .1
   كنترل كنيد.

ها را آسيب ديدگي، سرسيمسوكتها را از نظر   .2
  از نظر تغيير شكل كنترل كنيد. 

قطعه را به اي پيدا نشد،اگر آسيب ديدگي  .3
همراه پيچهاي مخصوص نو و پيچ نوي اتصال به 

مجددًا سوار كف كه آغشته به چسب شده باشد، 
  كنيد. 

آنرا عوض كنيد. اگر قطعه آسيب ديده باشد،  .4
و عيب ياب (هوشمند) نو را با  واحد سنسور

  پيچها و پيچ اتصال به كف نو سوار كنيد. 
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  غربيلك فرمان را از نظر تغيير شكل بطور ظاهري كنترل كنيد. .1  غربيلك فرمان 
دسته سيم (قرار گرفته در غربيلك فرمان) و همچنين سوكتها را   .2

ر شكل كنترل ها را از نظر تغيياز نظر آسيب ديدگي و سر سيم
  يد. كن

كپسول كيسه هوا را به منظور بررسي تطابق و تنظيم بودن با   .3
  غربيلك فرمان، سوار كنيد. 

غربيلك فرمان را از نظر لقي (بازي كردن) بيش از اندازه   .4
  كنترل كنيد. مجاز،

  ا با پيچ دوباره سوار كنيد. اي يافت نشد، آنراگر آسيب ديدگي  .5
  د. در صورت آسيب ديدگي، قطعه را عوض كني.6

مجموعه كليد دسته راهنما و كابل مارپيچ را از نظر آسيب ديدگي .1  كابل مارپيچ 
  بطور ظاهري كنترل كنيد. 

  ظ را از نظر آسيب ديدگي كنترل كنيد. ها و نوارهاي محافسوكت  .2
غربيلك فرمان را از نظر سر و صدا، گير داشتن و سفتي چرخش    .3

  كنترل كنيد. 
د، قطعه را به همراه پيچهايش مجددًا اي پيدا نشاگر آسيب ديدگي  .4

  سوار كنيد. 
  در صورت آسيب ديدگي، قطعه را تعويض كنيد. .5
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فعال  SRSسيستم   قطعه 
  فعال نشده است.  SRSسيستم   شده است

دسته سيم و 
  سوكتها

سوكتها را از نظر اتصال ضعيف و آسيب ديدگي و سرسيمها را از  .1
  نظر تغيير شكل كنترل كنيد. 

سايش و سائيدگي، پارگي و تغيير سيم را از نظر گير داشتن، دسته  .2
  شكل كنترل كنيد. 

چنانچه هيچگونه ايرادي پيدا نشد، دسته سيم و سوكتها را   .3
  دوباره سوار كنيد. 

در صورت آسيب ديدگي، بخش آسيب ديده دسته سيم را تعويض كنيد.   .4
تن هريك از هرگونه اقدام براي تعمير، اتصال دادن يا بهينه ساخ

  خودداري كنيد.  SRSهاي از دسته سيم
صفحه نمايشگر و 

  جلو داشبورد
در صورت فعال شدن (باد شدن) كيسه هواي سرنشين جلو، نقاط زير  .1

  را از نظر وجود خم شدگي، تغيير شكل يا ترك بررسي كنيد. 
   .قسمت محفظه مربوط به كيسه هواي سرنشين جلو  
  
  
  
  
  
  
   
   يسه هواي سرنشين جلو.هاي كپسول كپايه  
  
  
  
  
  
  
   
  كند. قسمتهايي كه جلو داشبورد را به بدنه محكم مي  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اگر ايرادي پيدا نشد، جلو داشبورد را دوباره سوار كنيد.   .2
در صورت آسيب ديدگي، جلو داشبورد را همراه با پيچهاي آن   .3

  تعويض كنيد. 
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 در تصادف از پهلو 
  ، در زمان تصادف از پهلو، مراحل زير را دنبال كنيد.. SRSبه منظور تعمير سيستم 

  در زمانيكه كيسه هواي جانبي در تصادف از پهلو فعال شده باشد:
  قطعات زير را تعويض كنيد. .1

  ـ واحد سنسور و عيب ياب (هوشمند).        
  عال شده است.) فاي (طرفي كه كيسة هواي آن طرف ـ سنسور ماهواره       

  هواي جانبي فعال شده را پياده كنيد.  كپسول كيسه  .2
  و اجزاء مربوطه را با استفاده از جدول زير، كنترل كنيد. SRSقطعات سيستم   .3
    هركدام از قطعات سيستمSRS  و اجزاء مربوطه را كه از نظر ظاهري در آنها عالئم

  كنيد. ها و تغيير شكل) وجود دارد تعويضآسيب ديدگي (فرورفتگي، ترك
هاي وي كيسه هواي جانبي (در طرفي كه كپسول آن فعال شده است) را با مهرهكپسول ن  .4

  نو، سوار كنيد. 
(كيسه هوا)، مراحل عيب  AIR BAGيا چراغ هشدار  IIبا استفاده از دستگاه كانسالت   .5

 SRS« ،(RS  )كنترل عملي سيستم «يابي هوشمند را اجراء كنيد. براي اطالعات بيشتر به 
  اطمينان حاصل كنيد. SRSصحت كاركرد كلي سيستم رجوع كنيد. از 

  در زمان تصادف از پهلو، فعال نشود: SRSچنانچه سيستم 
و اجزاء مربوطه را با استفاده از جدول نشانداده شدة زير كنترل  SRSقطعات سيستم  )1

  كنيد.
   هريك از قطعات سيستمSRS  و اجزاء مربوطه را كه از نظر ظاهري در آنها عالئم آسيب

  تعويض كنيد.  شود،يها، تركها، و تغيير شكل) ديده ميدگي (سوختگيد
راحل عيب م(كيسه هوا)،  AIR BAGو چراغ هشدار  II- با استفاده از دستگاه كانسالت  )2

 SRS «(RS   )كنترل عملي سيستم «يابي هوشمند را انجام دهيد. براي اطالعات بيشتر به 
  اطمينان حاصل كنيد.   SRS مراجعه كنيد. از صحت كاركرد كلي سيستم

      (در تصادف از پهلو) SRSبازرسي سيستم 

  قطعه 
كيسه هواي جانبي 

  فعال نشده است.  SRSسيستم   است.فعال شده

كپسول كيسه 
هواي جانبي 
  (چپ يا راست)

همه قطعات پشتي 
صندلي را به همراه 

كپسول فعال شدة 
كيسه هواي جانبي 

  عوض كنيد.

وجود عالئم ظاهري آسيب  پشتي صندلي را از نظر.1
ديدگي.(فرورفتگي، پارگي و تغيير شكل) در سمت 

  تصادف بررسي كنيد. 
اگر آسيب ديده باشد، اجزاء آسيب ديده صندلي   .2

را همراه با پيچهاي آن عوض كنيد و كپسول 
  كيسه هواي جانبي را پياده كنيد. 

كپسول كيسه هواي جانبي را از نظر وجود عالئم   .3
  هري كنترل كنيد. آسيب ديدگي ظا

دسته سيم و سوكتها را از نظر وجود آسيب   .4
ها را از نظر تغيير شكل كنترل و سرسيمديدگي،
  كنيد. 

اگر هيچ ايرادي پيدا نشد، كپسول كيسه هواي   .5
اي نو هاي ستارهجانبي را مجددًا به همراه مهره

  و آغشته به چسب سوار كنيد. 
اي جانبي در صورت آسيب ديدگي، كپسول كيسه هو  .6

اي نو و آغشته به هاي ستارهرا به همراه مهره
چسب، تعويض كنيد. كپسول كيسه هوا بايد قبل 

  ازدور آنداختن، فعال شود. 
واحد سنسور و 

عيب ياب 
  (هوشمند)

واحد سنسور و عيب 
ياب (هوشمند) را به
همراه پيچهاي نو ، 

  تعويض كنيد. 

بدنه و پايه را از نظر فرورفتگي، ترك و .1
  تغيير شكل كنترل كنيد. 

سوكتها را از نظر آسيب ديدگي و سرسيمها را   .2
  از نظر تغيير شكل، كنترل كنيد.

اگر ايرادي پيدا نشد، واحد سنسور و عيب ياب   .3
نوي  (هوشمند) را همراه با پيچهاي نو و پيچ

  اتصال به كف، دوباره سوار كنيد.
در صورت آسيب ديدگي، قطعه را عوض كنيد.   .4

نسور و عيب ياب (هوشمند) را با پيچهاي واحد س
  نو و پيچ نوي اتصال به كف، سوار كنيد.   

مجموعه كشندة 
  كمربند ايمني

شود، آنرا كنترل آيا افزايش طول كمربند ايمني به نرمي انجام مي .1
  كنيد. 
  شود: اگر افزايش طول كمربند ايمني به نرمي انجام نمي       
وسط را از نظر بروز تغيير شكل كنترل كنيد.ـ قسمت داخلي ستون        
مجموعه كشندة ـ اگر قسمت داخلي ستون وسط آسيبي نديده باشد،       

  كمربند ايمني را تعويض كنيد. 
مجموعة كشندة كمربند ايمني در سمت تصادف كرده را پياده كنيد.   .2

ها را از روكش و سوكتهاي دسته سيم را از نظر آسيب ديدگي، سرسيم
ها را از نظر برخورد و گيركردن كنترل نظر تغيير شكل و دسته سيم

  كنيد. 
كشندة كمربند ايمني را از نظر وجود عالئم ظاهري آسيب ديدگي مجموعة  .3

  (فرورفتگي، ترك و تغيير شكل) كنترل كنيد.
مجموعة كشندة كمربند ايمني را اي پيدا نشد،چنانچه آسيب ديدگي  .4

  مجددًا سوار كنيد. 
كشندة كمربند ايمني را به همراه مجموعة صورت آسيب ديدگي، در  .5

كشندة كمربند ايمني تعويض كنيد. مجموعة پيچهاي نو آغشته به چسب،
  قبل از دور انداختن بايد فعال شود.  
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  قطعه 
كيسه هواي جانبي 

  فعال شده است.
فعال نشده  (SRS)سيستم حفاظت و ايمني سرنشين 

  است.
صندلي به 

راه كيسه هم
  هواي جانبي

كلية قطعات پشتي 
صندلي را عوض كنيد.

(شامل كالف پشتي 
  صندلي ) 

صندلي سمت تصادف كرده را بطور ظاهري كنترل  .1
  كنيد. 

صندلي سمت تصادف كرده را پياده كرده و   .2
قسمتهاي زير را از نظر آسيب ديدگي و تغيير 

  شكل، كنترل كنيد:
   ها دسته سيم، سوكتها و سرسيم  
   كالف و پشتي (براي صندلي جلو و عقب) ، و

  همچنين تنظيم كننده و كشوئي(براي صندلي جلو)
صندلي را مجددًا اي پيدا نشد،اگر آسيب ديدگي  .3

  سوار كنيد. 
در صورت آسيب ديدگي، قطعات صندلي آسيب ديده   .4

  تعويض كنيد.  را به همراه پيچهاي نو،
قسمت داخلي 

  ستون وسط
وسط سمت تصادف كرده را از نظر وجود آسيب ديدگي قسمت داخلي ستون  .1

  (فرورفتگي، ترك و تغيير شكل)كنترل كنيد. 
  وسط را تعمير كنيد.  قسمت داخلي ستوناگر آسيب ديدگي وجود داشت،   .2

تزئينات 
(داخلي 
  خودرو)

تزئينات داخلي اتاق در سمت تصادف كرده را از نظر وجود عالئم ظاهري  .1
  . ترك و تغيير شكل) كنترل كنيد،آسيب ديدگي (فرورفتگي

آسيب ديدة تزئينات داخل اتاق را تعويض در صورت آسيب ديدگي، اجزاء  .2
  كنيد. 
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