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 ۸۹  غيرفعال كننده كيسة هواي سمت سرنشينسيستم با همراه هوا كيسه ECU يابي عيب

كيسة هوا و كمربند ايمنيسيستم / يابي زانتيا عيبراهنماي  

سيسـتم   همـراه بـا       كيسه هـوا   ECUيابي    عيب
 سرنشين سمت ي كيسة هواكنندهغيرفعال 

بايد از قبـل و     ا   ر سرنشين كيسة هوا    OFF و   ON حالت :تذكر
 در  انتخـاب نماييـد،    سـوئيچ  از بـاز كـردن       بعدثانيه  ۶حداقل  يا  

 سـوئيچ ثانيه بعد از باز شـدن       ۷ سوئيچصورتيكه موقعيت اين    
خودرو تغيير كند، واحد كنترل مركزي بطـور خودكـار كيسـة            

 . را غيرفعال مي كندسرنشينهوا سمت 

 نكات ضروري كه هنگام كـار بايـد بـه آنهـا توجـه               -۱
 :اشتد
 ج كردنخار. ۱-۱

 :قبل از خارج كردن قطعات، موارد زير را انجام دهيد
 . را باز كنيدسوئيچ •
عملكرد صحيح چراغ كيسة هوا را روي صفحه پشت آمپر            •

 ايـن المـپ بايـد       سـوئيچ يعني پس از باز شـدن       . چك كنيد 
 .روشن شده و سپس خاموش شود

 .آن را خارج كنيد را بسته و سوئيچ •

 .جدا كنيد را باطريمنفي  •
قبل از هر كاري، در صورت عملكرد صـحيح چـراغ كيسـة              •

دقيقـه  ۱۰دقيقـه و در غيـر اينصـورت حـداقل           ۲هوا حداقل   
 .صبر كنيد

 كمربند ايمني با سيستم پيش كشنده انفجاري. ۱-۱-۱
هـا و يـا از روي         كانكتور سيستم انفجـاري را از زيـر صـندلي         

 كانكتورها در .سيستم انفجاري جدا كنيد  ) كارتريج(خود غالف   
زن سيستم كمربنـد ايمنـي انفجـاري قـرار            انتهاي قسمت جرقه  

 .اند گرفته
 :خطرات اصلي اين سيستم عبارتند از

ضربة شالقي تسمه كمربند كه هنگام فعال شدن كمربندها          •
 .شود ايجاد مي

 .خروج گاز از سيلندر كمربند ايمني •
 بدنـه آنـرا     ، بايـد   با دسـت    براي حمل و نقل كمربندهاي ايمني      :تذكر

 .گرفت و هرگز آنرا از تسمه كمربند و يا قالب آن آويزان نكنيد

 )آماده براي فعال شدن(كيسة هوا سالم . ۲-۱-۱
به منظور ايمني بيشتر، پس از خـارج كـردن كيسـة هـوا، آنـرا                

 كيسـة   خـود داريد كه كانكتور آن به سمت پـايين و            طوري نگه 
يـن صـورت بـا فعـال        در ا . هوا به سمت باال قرار داشته باشـد       

شدن ناگهاني كيسة هوا، خطر كمتري متوجه تعميركار خواهـد         
 .بود
  استهوايي كه قبالً عمل كرده كيسه. ۳-۱-۱

حتما دستهاي خـود    .  هوا را خارج كنيد    هپس از پايان كار، كيس    
در صورتيكه مواد داخل كيسة هـوا وارد چشـمتان          . را بشوييد 

 .شوييدشده بالفاصله چشمهايتان را با آب ب
 نصب. ۲-۱
 كليات. ۱-۲-۱

انـد اسـتفاده      ين خودرو طراحي شـده    ي ا فقط از قطعاتي كه برا    
هـاي سـازندة      همچنين توجه داشته باشيد كـه كارخانـه       . نماييد

 .كيسة هوا و واحد كنترل آن بايد حتماً يكي باشند
 و هــاي هــوا كيســهاز آنجــايي كــه مــواد انفجــاري موجــود در 

ر زمـان خاصـيت خـود را از دسـت           كمربندهاي ايمني به مـرو    
در صـورت اسـتفاده از قطعـه        و  دهند، لذا هنگام نصب آنها        مي

جديد، به تاريخ انقضاء ثبت شده بـر روي آنهـا توجـه داشـته               
الزم به ذكر است كه عمر مفيد كيسة هوا و كمربندهاي           . باشيد

 .باشد سال مي۱۰ايمني فابريك موجود در خودرو حدود 
 :نصب قطعات. ۲-۲-۱

 :قبل از اقدام به نصب، موارد زير را انجام دهيد
 . را ببنديدسوئيچ •
 .ري را جدا كنيدمنفي باط •

 .قطعات را با توجه به مدل خودرو در محل خود نصب كنيد •
 .ري را وصل كنيدطمنفي با •

 : خودرو نكات زير را مد نظر داشته باشيدسوئيچقبل از باز كردن 
 داشـته باشـد     اگر سيستم پيش كشنده روي صـندلي قـرار         •

، دست خود را روي قـالب كمربنـد      )بر حسب مدل خودرو   (
 .قرار ندهيد

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

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


  سرنشين سمت هواي كيسة كننده غيرفعال سيستم با همراه هوا كيسه ECU يابي عيب ۹۰

 كيسة هوا و كمربند ايمنيسيستم / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

اگر سيستم پيش كشنده روي ستون وسـط خـودرو قـرار             •
، به كمربنـدها دسـت      )بر حسب مدل خودرو   (داشته باشند   

 .نزنيد
 در آنجا بـاز     هاي هوا   كيسهسرتان را از اطراف قسمتي كه        •

 .شوند درو نگه داريد مي
يح چراغ كيسة هوا را در صفحه پشت آمپر را          عملكرد صح  •

 .)به عمليات مربوطه مراجعه كنيد. (كنترل كنيد
 

 رانندگي بايد بـه آنهـا توجـه          نكات ايمني كه هنگام    -۲
 داشت

 .حتماً كمربندهاي ايمني را ببنديد •
ــرا در    • ــد زي ــان اشــياء اضــافي نصــب نكني روي رول فرم

دن صورت فعال شدن كيسة هوا ممكن اسـت صـورت و بـ      
 .شما آسيب ببيند

، چيـزي  سرنشيندر خودروهاي مجهز به كيسة هوا سمت    •
همچنين پا و بـدن خـود       . را روي داشبورد جلو قرار ندهيد     

را به داشبورد تكيـه ندهيـد زيـرا در صـورت فعـال شـدن           
 .كيسة هوا، ممكن است آسيب ببينيد

هرگز دست خود را از داخل فرمان رد نكنيد و يا دسـتتان              •
 .)بدينگونه رانندگي نكنيد. (فرمان تكيه ندهيدرا به وسط 

ماننـد سـيگار و     ( در دهانتـان     يهرگز هنگام رانندگي چيـز     •
تـان چيـزي نگذاريـد        همچنين مقابل سينه  . قرار ندهيد ) پيپ

چون در صورت عمل كردن كيسة هوا، ممكن است آسـيب           
 .ببينيد

 هرگـز صـندلي بچـه را روي صـندلي جلـو سـمت               :تذكر مهـم  
قرار ) سرنشينصورت مجهز بودن به كيسة هوا در  (سرنشين

در صورتيكه خـودرو مجهـز بـه كليـد غيرفعـال كننـده               .ندهيد
 باشد، در اين حالت بايد آنرا ابتدا غيرفعال         سرنشينكيسة هوا   

 . قرار دادسرنشينكرده و سپس صندلي بچه را روي صندلي 
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 ۹۱ سرنشين سمت هواي كيسة كننده غيرفعال سيستم با همراه هوا كيسه ECU يابي عيب

كيسة هوا و كمربند ايمنيسيستم / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 :ياب عيبدستگاه  -۳
 LEXIA :(4171-T)ستگاه د. ۱-۳

 :كاربردهاي آن عبارتند از
 هاECUخواندن مشخصات  •
 خواندن كد عيبها •
 پاك كردن كدهاي عيبهاي ثبت شده در حافظه •
 
 
 
 
 
 ابزار تست. ۲-۳

 (.T.A-4181) ابزار تست قطعات انفجاري [1]

 (T.B1-4181) ابزار تست دسته سيم قطعات انفجاري [2]
 (.T.E-4181)قطعات انفجاري  ابزار تست دسته سيم [3]

ابزار فـوق داراي همـان مقاومـت الكتريكـي قطعـات انفجـاري              
 .باشند تا موارد زير انجام شود مي

 :كاربردهاي آنها عبارتند از
 يابي سيستم تر شدن عيب راحت •
 تست عملكرد سيستم پس از انجام تعميرات •
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  سرنشين سمت هواي كيسة كننده غيرفعال سيستم با همراه هوا كيسه ECU يابي عيب ۹۲

 كيسة هوا و كمربند ايمنيسيستم / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 استفاده از ابزار تست. ۳-۳
 در (Permanent Fault) در صورت ثبت شدن خطاي دائمـي 

 :حافظه سيستم، مراحل زير را انجام دهيد
 . را ببنديدسوئيچ

 .صبر كنيد تا واحد كنترل كيسة هوا و كمربندها غيرفعال شود
را ) موجود در كيسة هوا و كمربندها     (كانكتور قطعات انفجاري    

 .جدا كنيد
يم به دسته س  ) بر حسب نوع كانكتور   ( را   [3] يا   [2] يا   [1]ابزار  

 .مربوطه متصل كنيد
 “موقـت ”در صورتيكه ايراد از قطعـه باشـد، عيـب ثبـت شـده               

(Intermittent)  در صورت مشاهدة مجدد خطـاي      .  خواهد شد
ياب، دسته سـيم بـين         توسط دستگاه عيب   (Permanent)دائم  

 . سيستم كيسة هوا و كمربندها را چك كنيدECUقطعه و 
ياب نشان    اه عيب  در صورتيكه عيب موقت توسط دستگ      :توجه

يـابي اسـتفاده      تـوان بـراي عيـب       داده شود، از ابزار تست نمـي      
 .نمود

ياب، هنگام متصل بودن ابزار تسـت      در صورتيكه دستگاه عيب   
عيب موقـت را نشـان دهـد، قبـل از تعـويض قطعـه، اتصـاالت                 

همچنين مطمئن شـويد كـه در       . صحيح كانكتورها را تست كنيد    

 تســت از كــانكتور مربوطــه، زمــان جــدا بــودن قطعــه و ابــزار
 . باز نشده باشدسوئيچ

اي كه بايد مورد      نوع عيب مشخص شده توسط دستگاه، ناحيه      
از قبيل مدار باز، اتصال (كند  بررسي قرار گيرد را مشخص مي  

 )ريطكوتاه به بدنه يا تغذيه مثبت با
 از اتصال صحيح كانكتور قطعات انفجاري به دسته سيم          :تذكر

 ECUصال بد و نادرسـت كانكتورهـا توسـط          مطمئن شويد، ات  
 .گردد بصورت اتصال كوتاه تلقي مي

 از آنجايي كه بـا برقـراري جريـان در مـدار داخلـي               :تذكر مهم 
بهاي اهم متر   اكنند، لذا به هيچ وجه پر       قطعات انفجاري عمل مي   

هـاي كـانكتور      و يا ساير ابزار الكتريكي مولد جريان را به پايه         
 . نكنيدقطعات انفجاري متصل

 

 يابي  جداول عيب-۴
يــابي، وضــعيت معرفــي  الزم بــه ذكــر اســت كــه هنگــام عيــب
شـوند،    ها ثبت مـي   ECUپارامترهاي كاركرد خودرو كه داخل      

بنابراين از معرفي صحيح سيستم بـه       . شوند  در نظر گرفته مي   
 .خودرو مطمئن شويد

 عيوبليست . ۱-۴
 

  مرتبطعيب عيبكد 

  رانندهيمدول كيسة هوا 1

  سرنشينيمدول كيسة هوا 2

  كمربند ايمني۱مدول  3

  كمربند ايمني۲مدول  4

  پشت آمپرصفحهچراغ اخطار كيسة هوا در  5

6 LED سرنشين ي غيرفعال كننده كيسة هواسوئيچ 

 سرنشين ي غيرفعال كننده كيسة هواسوئيچ 7

8 ECUسيستم كيسة هوا و كمربندهاي ايمني  

  و كمربندهاي ايمنيهاي هوا كيسهتحريك  9

 تحريك كمربندهاي ايمني 10

 مدار ذخيره كننده برق 11
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 ۹۳ سرنشين سمت هواي كيسة نندهك غيرفعال سيستم با همراه هوا كيسه ECU يابي عيب

كيسة هوا و كمربند ايمنيسيستم / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 )عيب دائم( مدول راننده  :1 كد عيب. ۲-۴
 تعريف

 (Permanent Fault)عيب دائم 
يـاب نمـايش داده        هنگـامي توسـط دسـتگاه عيـب        عيباين نوع   

شود كه به دليل خرابي قطعه و يا بروز اشكال هميشگي در              مي
 مربوطـه ثبـت     ECUيم و اتصـاالت، خطـا در حافظـه          دسته س 

 .گردد
 (Intermittent Fault)عيب موقت 

يـاب نمـايش داده        هنگـامي توسـط دسـتگاه عيـب        عيباين نوع   
شود كه گاهگاهي يك عيب در حافظه ثبت شده و در سـاير               مي

 .مواقع وجود نداشته باشد

 پس از نصب ابزار تستنتايج خواند خطاها  قطعات و كانكتورها ابزار تست مرحله
 عيب دائم مدول راننده عيب موقت مدول راننده

 [3] يا [2] ۱
) راهه نارنجي رنگ۲كانكتور (

 چرخشي كيسة سوئيچمتعلق به 
  رانندهيهوا

ابتدا اتصال صحيح 
كانكتورهاي مربوطه را 

 .چك كنيد
 . برويد۲سپس به مرحله 

 كيسة هوا ECUاشكال از 
از و يا ايمني و كمربند 

 .باشد دسته سيم مي
در صورت سالم بودن 

 را ECUدسته سيم، 
 .تعويض كنيد

۲ [1] 
كيسة (مدول كيسة هوا راننده 
 )هوا را جدا كنيد

 راننده يمدول كيسة هوا
خراب است و بايد تعويض 

 .شود

 چرخشي خراب سوئيچ
 .است و بايد تعويض شود

 

  اتصـال بـد و نادرسـت كانكتورهـايي كـه بـه سيســتم      :توجـه 
 به صورت اتصال كوتـاه      ECUزن متصل هستند توسط       جرقه

 .گردد تلقي مي
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  سرنشين سمت هواي كيسة كننده غيرفعال سيستم با همراه هوا كيسه ECU يابي عيب ۹۴

 كيسة هوا و كمربند ايمنيسيستم / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 )عيب دائم (سرنشينمدول :  2 كد عيب . ۳-۴

 نتايج خواند خطاها پس از نصب ابزار تست قطعات و كانكتورها ابزار تست مرحله
 شينسرنعيب دائم مدول  عيب موقت مدول راننده

ابتدا اتصال صحيح كانكتورهاي  )ه نارنجي رنگراه۲كانكتور ( [3] يا [2] ۱
 .مربوطه را چك كنيد

 .برويد۲سپس به مرحله 

 كيسة هوا و ECUاشكال از 
 و يا از دسته  ايمنيكمربند

در صورت . باشد سيم مي
سالم بودن دسته سيم، 

ECUرا تعويض كنيد . 

۲ [1] 
 سرنشين يمدول كيسة هوا

 )كيسة هوا را جدا كنيد(

 شينسرن يمدول كيسة هوا
خراب است و بايد تعويض 

 .شود

اتصاالت الكتريكي اشكال 
 .دارند

 

 اتصـال بـد و نادرسـت كانكتورهـايي كـه بـه سيســتم       :توجـه 
 به صورت اتصال كوتـاه      ECUزن متصل هستند توسط       جرقه

 .گردد تلقي مي
 
هاي ايمنـي  د كمربن۲ و ۱مدولهاي : 4  و 3كدهاي عيب . ۴-۴
 ) دائمعيب(

 نتايج خواند خطاها پس از نصب ابزار تست عات و كانكتورهاقط ابزار تست مرحله
 عيب دائم مدول عيب موقت مدول

 [3] يا [2] ۱
ه نارنجي راه۲كانكتور (

زير صندلي متعلق به ) رنگ
 مدول

ابتدا اتصال صحيح 
كانكتورهاي مربوطه را چك 

. برويد۲سپس به مرحله . كنيد

 و كيسةهوا ECUاشكال از 
و يا از دسته   ايمنيكمربند

در صورت . باشد سيم مي
 ECUسالم بودن دسته سيم، 
 .را تعويض كنيد

۲ [1] 

: كانكتور مدول كمربند
 .صندلي را جدا كنيد

 .دسته سيم رابط را جدا كنيد
 .ابزار تست را نصب كنيد

مدول كمربند ايمني خراب 
 .است و بايد تعويض شود

دسته سيم رابط خراب است و 
 .بايد تعويض شود

 

زن      اتصال بـد و نادرسـت كانكتورهـاي سيسـتم جرقـه            :توجه
 .گردد  به صورت اتصال كوتاه تلقي ميECUتوسط 
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 ۹۵ سرنشين سمت هواي كيسة كننده غيرفعال سيستم با همراه هوا كيسه ECU يابي عيب

كيسة هوا و كمربند ايمنيسيستم / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 
 در صـفحه  كيسـةهوا  هشدار دهنـده  المپ: 5 كد عيب . ۵-۴

 ) دائمعيب(پشت آمپر 

 موقعيت قطعه
وضعيت اتصال 

 ECUكانكتور 
هاي ترمينال  پايه

 روش و نتايج تست اتصاالت قطعه باكس

هشدار اغ چر
 كيسةهوادهنده 

 پشت صفحهدر 
 (0004)آمپر 

 - جدا شده

 ۱۱ و ۱۰هاي پايه
از كانكتور 

ه زرد رنگ راه۲۶
متعلق به صفحه 

 پشت آمپر

 متر اهم: گيري ابزار اندازه
 را ببنديد و مقاومت المپ هشدار دهنده سوئيچ

اين مقاومت بايد حدود . گيري كنيد را اندازه
م بودن المپ، در صورت سال. اهم باشد۱۵

عدم وجود قطعي و اتصالي در دسته سيم و 
 BF00 داخل جعبه فيوز F2سالم بودن فيوز 

 .را چك كنيد
 

 : در صفحه پشت آمپركيسةهواروش تست المپ هشدار دهنده 
 سوئيچ را جدا كرده و       ايمني  و كمربند  كيسةهوا ECUكانكتور  

 از طـرف  واكيسةهراهه ۱۸ كانكتور ۲ و ۱هاي  پايه. را باز كنيد 
 .دسته سيم را به هم متصل كنيد

 در صفحه پشت آمپر بايد روشن       كيسةهواچراغ هشدار دهنده    
 .شود

 غيرفعــال كننــده ســوئيچ LEDچــراغ : 6 كــد عيــب . ۶-۴
 ) دائمعيب (سرنشين كيسةهوا

 موقعيت قطعه
وضعيت اتصال 

 ECUكانكتور 
هاي  پايه

 روش و نتايج تست اتصاالت قطعه ترمينال باكس

 - جدا شده

 از كانكتور ۷پايه 
ه نارنجي رنگ راه۶

 سوئيچمتعلق به 
غيرفعال كننده 

 سرنشين كيسةهوا

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
.  و بدنه بخوانيد۷هاي  ولتاژ تغذيه را بين پايه
در غير . ولت باشد۱۲اين ولتاژ بايد حدود 

 را BMF1 در جعبه فيوز Aفيوز اينصورت 
 .چك كنيد

LED متعلق به 
 غيرفعال سوئيچ
 كيسةهواكننده 

 سرنشين
 - متصل

 از ۴ و ۷هاي  پايه
ه راه۹كانكتور 

نارنجي رنگ متعلق 
 غيرفعال سوئيچبه 

 كيسةهواكننده 
 سرنشين

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 را باز كرده و ولتاژهاي زير را از پشت سوئيچ

 :كانكتور بخوانيد
ولت ۱۲ و بدنه بايد حدود ۷ولتاژ بين پايه 

 .باشد
ولت ۵/۲ و بدنه بايد حدود ۴ولتاژ بين پايه 

 .باشد
 غيرفعال كننده سوئيچالزم به ذكر است كه 

 . باشدOFFبايد در وضعيت 
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  سرنشين سمت هواي كيسة كننده غيرفعال سيستم با همراه هوا كيسه ECU يابي عيب ۹۶

 كيسة هوا و كمربند ايمنيسيستم / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 سرنشـين  كيسـةهوا  غيرفعال كننـده  سوئيچ: 7 عيب . ۷-۴
 ) دائمعيب(

وضعيت اتصال  موقعيت قطعه
 ECUكانكتور 

هاي ترمينال  پايه
 باكس

 و نتايج تستروش  اتصاالت قطعه

 غيرفعال سوئيچ
 كيسةهوانده نك

(6569) سرنشين

 - جدا شده

 ۶ و ۵اي ه پايه
از كانكتور 

ه نارنجي راه۹
رنگ متعلق به 

 غيرفعال سوئيچ
 كيسةهواكننده 

 .سرنشين

 اهم متر: گيري ابزار اندازه
ــوئيچ • ــذكور را در وضــعيت  س  OFF م

در اين حالـت مقاومـت بـين        . قرار دهيد 
ــه ــد حــدود ۶ و ۵هــاي  پاي ــم ۱۰۰ باي اه
 )تلورانس% ۱۰با . (باشد

 قرار  ON مذكور را در وضعيت      سوئيچ •
دهيــد، در ايــن حالــت مقاومــت بــين     

ــه ــاي  پاي ــد حــدود ۶ و ۵ه ــم ۴۰۰ باي اه
 )تلورانس% ۱۰با . (باشد

 

  و كمربند ايمنيكيسةهوا ECU: 8 كد عيب . ۸-۴
يـاب پـاك نشـد،        در صورتيكه اين عيب توسـط دسـتگاه عيـب         

ECU ياب، مشخصـات     ا تعويض كرده و توسط دستگاه عيب       ر
 .را وارد كنيد......  و هاي هوا تعداد كيسهخودرو، مانند 

 و كمربندهاي ايمنيهوا  هاي كيسهفعال شدن : 9 كد عيب . ۹-۴
در صورتيكه به دليل وارد شـدن ضـربه بـه خـودرو، قطعـات               

در  فعال شـوند،     هاي هوا   كيسهانفجاري كمربندهاي ايمني و يا      
 پشت آمپـر     صفحه  در كيسةهوا هشدار دهنده    المپاينصورت  

 هر ثانيه يك    سرنشين كيسةهوا غيرفعال كننده    سوئيچ LEDو  
 : قطعات زير را تعويض نماييد كليهبنابراين. زند بار چشمك مي

• ECU و كمربند ايمنيكيسةهوا  
 دسته سيم مربوط به اين سيستم •
 هاي هوا كيسه •
 هاي انفجاري پيش كشنده •

ياب    از تعويض، مشخصات خودرو را توسط دستگاه عيب        پس
 . اين سيستم معرفي نماييدECUبراي 
اي كمربندهاي ه كشندهپيش فعال شدن : 10 كد عيب . ۱۰-۴

 ايمني
در صورتيكه شدت ضربه وارد شده به خـودرو زيـاد نباشـد،             
ممكــن اســت فقــط سيســتم كمربنــدهاي ايمنــي عمــل نماينــد و 

 هشـداردهنده   المـپ در اينصـورت    . د عمـل نكننـ    هاي هوا   كيسه
 غيرفعال كننـده    سوئيچ LED در صفحه پشت آمپر و       كيسةهوا
در چنين  . زنند  ، هر ثانيه يك بار چشمك مي      سرنشين كيسةهوا

حالتي نيز تمـام قطعـات سيسـتم را تعـويض نمـوده و سـپس                
 ECUيـاب بـراي       مشخصات خودرو را توسـط دسـتگاه عيـب        

 .معرفي نماييد
 مدار ذخيره كننده برق: 11 كد عيب . ۱۱-۴

وظيفه اين مدار، تامين برق مورد نياز سيستم در مواقعي است       
 سيسـتم بـرق مـورد نيـاز       تـامين   كه به دليل اختالل در تغذيه،       

در اينصـورت عـدم وجـود اتصـالي در دسـته            . گردد  مختل مي 
 چرخشـي و اتصـاالت و       سـوئيچ  سـالم بـودن   سيم مربوطه و    

ري و اتصـاالت    ط كامـل بـا    ودنسالم بـ  كانكتورهاي سيستم و    
اين عيـب معمـوالً مـرتبط بـا يـك عيـب داخلـي               . آنرا چك كنيد  

باشد، معموالً ايجاد يـك اتصـال كوتـاه جزئـي بـا بدنـه در                  مي
 .شود مسير مدول سبب ايجاد اين ايراد مي

 چرخشـي را    سـوئيچ كشـي مـدول  و         در اين حالت مسير سيم    
 .بررسي كنيد

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

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


 ۹۷ سرنشين سمت هواي كيسة كننده غيرفعال سيستم با همراه هوا كيسه ECU يابي بعي

كيسة هوا و كمربند ايمنيسيستم / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

  تستهاي الكتريكي-۵
 ياب ارتباط با دستگاه عيب. ۱-۵

وضعيت اتصال  موقعيت قطعه
 ECUكانكتور 

هاي ترمينال  پايه
 باكس

 روش و نتايج تست اتصاالت قطعه

مسير ارتباطي با 
 سوكت ۱۳پايه 
راهه ۱۶(يابي  عيب

 )مشكي رنگ

 - متصل
كانكتور  (۱۳پايه 
ه مشكي راه۱۶

 )رنگ

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
يابي  ه سوكت عيبياب را ب دستگاه عيب

 . را باز نماييدسوئيچخودرو متصل كرده و 
نسبت به بدنه بايد حدود ۱۳ولتاژ پايه 

 .ولت باشد۱۲
ري را نشان طبايد ولتاژ در حدود ولتاژ با(

 .)دهد
 

ه راهـ ۱۸هـاي كـانكتور        در شرايط فـوق، كـاري بـا پايـه          :تذكر
  ايمني  و كمربند  كيسةهوا سيستم   ECUنارنجي رنگ متعلق به     

 .نداشته باشيد
 
 ولتاژ تغذيه واحد كنترل. ۲-۵

 .كانكتور را مستقيماً و بدون جدا كردن آن چك كنيد

وضعيت اتصال  موقعيت قطعه
 ECUكانكتور 

هاي ترمينال  پايه
 باكس

 روش و نتايج تست اتصاالت قطعه

برق مثبت بعد از 
 سوئيچ

 - متصل

 در جعبه Aفيوز 
 BMF1فيوز 

داخل محفظه (
 )موتور

 متر ولت: گيري ر اندازهابزا
برق مثبت بايد حدود .  را باز كنيدسوئيچ

 )نسبت به بدنه. (ولت باشد۱۲
ري را نشان طبايد ولتاژي در حدود ولتاژ با(

 .)دهد
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  سرنشين سمت هواي كيسة كننده غيرفعال سيستم با همراه هوا كيسه ECU يابي عيب ۹۸

 كيسة هوا و كمربند ايمنيسيستم / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 در صفحه پشـت آمپـر و        كيسةهواالمپ هشدار دهنده    . ۳-۵
LED سرنشين كيسه هواي غيرفعال كننده سوئيچ. 

 :وظايف اين چراغها عبارتند از
 در صفحه پشت آمپر راننـده       كيسةهواالمپ هشدار دهنده     •

 .كند  مطلع ميهاي هوا كيسهرا از وضعيت 
• LED بيـانگر  سرنشـين  يكيسه هوا غيرفعال كننده  سوئيچ 

 ECUوضعيت فعال يا غيرفعال در نظر گرفته شده توسط          
 .باشد هوا مي براي كيسه

 

 يچ اصلي بازئسو 

عملكرد صحيح 
در شرايط فعال 

 يكيسةهوابودن 
 سرنشين

عملكرد صحيح 
در شرايط 

غيرفعال بودن 
 يكيسةهوا
 سرنشين

اشكال در سيستم 
فعال يا غيرفعال 

 يكيسةهواكردن 
 سرنشين

تغيير در وضعيت 
بطور (عملكرد 

 )خودكار

المپ هشدار دهنده 
 در كيسةهوا

  پشت آمپرصفحه

ثانيه ۶±۵/۰حدود 
بطور ثابت روشن 

 ماند مي
 دائم روشن خاموش

ار در ثانيه يك ب
 .زند چشمك مي

يك بار در ثانيه 
 زند چشمك مي

LED سوئيچ 
غيرفعال كننده 

 يكيسةهوا
 سرنشين

ثانيه ۶±۵/۰حدود 
بطور ثابت روشن 

 ماند مي
 دائم روشن دائم روشن دائم روشن خاموش

 يكيسةهوا
 سرنشين

 غيرفعال غيرفعال غيرفعال فعال -
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 ۹۹ سرنشين سمت هواي كيسة كننده غيرفعال سيستم با همراه هوا كيسه ECU يابي عيب

كيسة هوا و كمربند ايمنيسيستم / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 ايمنــي  و كمربنــدكيســةهوا ECU ســاختار بنــدي -۶
(Configuration) 

 مراحل انجام كار. ۱-۶
 فقط يك بار و آن هم در صورت نو بـودن قابـل               ECU :توجه

 .باشد مي) ساختاربندي(معرفي 
 نو بر روي خودرو نصب شده ولي    ECU در صورتيكه    :توجه

ســاختاربندي آن انجــام نشــود، در اينصــورت المــپ هشــدار  
دائـم روشـن     در صـفحه پشـت آمپـر بطـور           هـوا  هكيسـ دهنده  

در اين صورت سيستم متناسب با بيشـترين امكانـات          (ماند    مي
 يهوا هكيس راننده و    يهوا هكيستعبيه شده روي خودرو، مانند      

 .)كند  عمل ميسرنشين
مراحل انجام كار در واقع انتخاب منوهاي مختلف متناسـب بـا            

اين مراحـل در    . باشد  تجهيزات نصب شده بر روي خودرو مي      
 :باشند  به شرح زير ميLEXIA از دستگاه صورت استفاده

۱- ECU و كمربند ايمني را نصب كنيدكيسةهوا . 
۲- ECUرا به دسته سيم مربوطه متصل نماييد . 
يـابي خـودرو متصـل        ياب را به سـوكت عيـب         دستگاه عيب  -۳

 .نماييد
بعد از روشن كردن دستگاه و انتخاب نـوع خـودرو، منوهـاي             

 :زير را انتخاب نماييد
 "Replacement Parts"منوي تعويض قطعات  -۴

 "Airbag/ Seat belt"كمربند ايمني / كيسةهوا  منوي -۵

 "Programming"ريزي   منوي برنامه-۶

 انتخاب يكي از موارد زير برحسب تجهيزات نصب شده بر           -۷
 :روي خودرو

 :سرنشين يكيسةهوابدون  •

"Without passenger's Airbag" 
:  غيرفعال كنندة آنسوئيچ و شينسرن يكيسةهوامجهز به  •

"With passenger's Airbag with deactivation" 
 غـيرفعـــال سوئيچ و بدون سرنشين يكيسةهوامجهز به  •

 :كنندة آن
"With passenger's Airbag without deactivation" 

 : با ظاهر شدن پيغام-۸
"Warning once only ECU programming" دكمه تاييد ،

 .ر دهيدرا فشا
 .ياب را از خودرو جدا كنيد  دستگاه عيب-۹

 . را بسته و پس از چند ثانيه باز كنيدسوئيچ -۱۰
يـابي خـودرو متصـل     ياب را به سوكت عيـب   دستگاه عيب  -۱۱
 .كنيد
 .ياب انتخاب كنيد  نوع خودرو را در منوهاي دستگاه عيب-۱۲

 :منوهاي زير را انتخاب نماييد
 "Test by function" تست عملكرد -۱۳

 "Airbag/ seatbelt"كمربند ايمني / هوا  هكيس -۱۴

 . را بخوانيدECU كدهاي عيب ثبت شده در حافظه -۱۵
 . را پاك كنيدECU كدهاي ثبت شده در حافظه -۱۶
 بايـد آنهـا را كنتـرل        ECUمواردي كه پس از معرفـي       . ۲-۶

 :كرد
 كه بطور اشتباه معرفـي شـده اسـت را بـر             ECU هرگز   :تذكر

 .وي خودرو نصب نكنيدر
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  سرنشين سمت هواي كيسة كننده غيرفعال سيستم با همراه هوا كيسه ECU يابي عيب ۱۰۰

 كيسة هوا و كمربند ايمنيسيستم / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 
يابي خودرو متصل كرده و       ياب را به سوكت عيب      دستگاه عيب 

 . شويد"Identification"وارد منوي مشخصات 
 مشخصـات بايـد بـه       LEXIAدر صورت اسـتفاده از دسـتگاه        

 :صورت زير باشد

 پارامترها نام
 ECU PSA refernce: xx xxx xxx xxعبارت ثبت شده بر روي برچسب 

 Vehicle نوع خودرو
 Supplier سازنده
 Version index: x افزار نسخه نرم

 Seat belts: 2 تعداد كمربندهاي ايمني انفجاري نصب شده برروي خودرو
 Driver's airbag: 1  سمت رانندههاي هوا كيسهتعداد 

0 :ECU شود  تعريف ميسرنشين يهوا هكيس بدون 
1 :ECU شود  تعريف ميسرنشين يهوا كيسه با اين 

Passenger's airbag: 0 1 يا 

 Supplier's check: 1 تاييد سازنده: 1
0 :ECUباشد و از اداره تامين قطعات تهيه شده است  نو مي. 

0 :ECUريزي شده است  در خدمات پس از فروش مجدداً برنامه. 
1 :ECUفابريك بوده و در كارخانه برروي خودرو نصب شده است . 

CITROEN check: 0 1 يا 

0 :ECUباشد و از اداره تامين قطعات تهيه شده است  نو مي. 
1 :ECUريزي شده است  در خدمات پس از فروش مجدداً برنامه. 

After Sales check: 0 1 يا 

0 :ECUباشد و از اداره تامين قطعات تهيه شده است  نو مي. 
1 :ECUريزي شده است ه در خدمات پس از فروش مجدداً برنام. 
001 :ECUفابريك بوده و در كارخانه روي خودرو نصب شده است . 

Prog counter: xxx 

 After Sales counter: xxx .اند ، پاك شدهECU عيوبتعداد دفعاتي كه كدهاي 
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يابي زانتيا عيبراهنماي  

 فرم نظريه و پيشنهادات

 
 :نام و نام خانوادگي :تاريخ

 :نام و كد نمايندگي مجاز :تلفن تماس
 

 :نظراتنقطه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : ....................................امضاء 
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