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پيشگفتار

کتابی که در پیش رو دارید توسط متخصصین گروه خودروسازی سایپا به منظور راهنمایی کارشناسان و تعمیرکاران 
خودروی CERATO  تهیه و تدوین شده است. 

امید است که تعمیرکاران و کارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب، روش تعمیرات خودرو را 
با دستورات داده شده در این راهنما هماهنگ کرده تا عالوه بر جلوگیری از اتالف وقت، رشد کیفی تعمیرات در کلیه 

زمینه ها حاصل گردد. 
در پایان از آنجا که ممکن است در این راهنما نقایصی وجود داشته باشد، از کلیه عزیزانی که این کتاب را مطالعه 
می کنند درخواست می شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال مراتب را همراه با پیشنهادات ارزشمند خود )فرم 

پیشنهادات در انتهای کتاب موجود می باشد( به مدیریت فنی و مهندسی شرکت سایپا یدک ارسال فرمایید. 

گروه خودروسازی سایپا
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2- منبع تغذیه کمکي: SRSCM منبع تغذیه کمکي که وظیفه 
اش تامین انرژي در شرایط ولتاژ پایین یا از بین رفتن سیستم 

توان در تصادفات از جلو مي باشد، را هدایت مي کند.
عملکرد  وضعیت  پیوسته  صورت  به   SRSCM یاب:  عیب   -3
باز است،  SRS را کنترل نموده و در حالتي که سوئیچ خودرو 
هرگونه عیب را در سیستم پیدا مي کند. عیب بوجود آمده در 
از  استفاده  با  و  یاب  عیب  الگوهاي  توسط  است  ممکن  سیستم 

دستگاه اسکن )Hi-Scan( انجام پذیرد.
ماژول،  عیب  کردن  پیدا  بر  عالوه  هوا:  کیسه  هشدار  چراغ   -4
سیگنالهایي را به المپ نمایشگر SRSCM که در کالستر قرار 
گرفته است، مي فرستند. المپ MIL خطاي SRS را به راننده 
نشان مي دهد. وقتي که سوئیچ خودرو روشن مي  گردد، المپ 

SRS براي حدود 6 ثانیه روشن مي ماند.
5- ثبت کد عیب: در صورتي که در سیستم خطایي رخ دهد، 
نماید.  مي  را ذخیره  آن خطا  به  مربوط   DTC کد   SRSCM

درون سقف کاذب قرار گرفته و داري باشتکیهاي تا شده و واحد 
باد کننده است، تشکیل شده است. عملکرد حس نمودن ضربه 
الکترونیکي که شتاب خودرو را  SRSCM، توسط شتاب سنج 
از تقویت و فیلتر  اندازه گیري نموده و بعدد  به صورت پیوسته 
نمودن، سیگنالها را به میکروپروسسور مي رساند، انجام مي شود.

)SRS ماژول کنترل( SRSCM
SRSCM با استفاده از سنسورهاي ضربه جلو و ضربه از کنار، 
ماژول  و  کرده  دریافت  را  کنار خودرو  و  جلو  ناحیه  در  تصادف 

کیسه هوا را فعال مي سازد.
1-مبدل DC/DC : این مبدل در تجهیزات تواني خودرو قرار 
و  بوده   UP/DOWN دهنده  انتقال  مبدلهاي  حاوي  و  گرفته 
ولتاژ  و  جلو  هوا  کیسه  دو  جرقه  مدارهاي  براي  را  جرقه  ولتاژ 
که  در صورتي  کند.  فراهم مي  را   SRSCM داخلي  عملکردي 
ولتاژ عملکرد داخلي کمتر از حد بحراني باشد، این مبدل عملیات 

بازنشاني را انجام میدهد.

اطالعات عمومي
کليات

عملکرد  کردن  کامل  براي   )SRS( تکمیلي  مهارکننده  سیستم 
و  راننده  به  آسیب  جدیت  یا  خطر  کاهش  در  ایمني  کمربند 
با فعال کردن  سرنشین خودرو طراحي شده است. این سیستم 
کمربند  و  کنار  هوا  کیسه  شاگرد،  هوا  کیسه  راننده،  هوا  کیسه 
یا کنار خودرو،  از جلو  تصادفات شدید  ایمني پیش کشنده در 

ایمني را افزایش مي دهد.
سیستم SRS )کیسه هوا( از یک ماژول کیسه هوا سمت راننده 
که در مرکز غربیلک فرمان قرار گرفته و داراي بالشتک تا شده 
سمت  هوا  )کیسه  ماژول  یک  است،  بالشتک  بادکننده  واحد  و 
شاگرد( که در پوسته داشبورد سمت شاگرد قرار گرفته و داراي 
کیسه  ماژولهاي  است،  بادکننده  واحد  همراه  به  تاشده  بالشتک 
بالشتکهاي  داراي  و  گرفته  قرار  جلو  در صندلي  که  کناري  هوا 
که  دیواره  هوا  کیسه  ماژولهاي  است،  بادکننده  واحد  و  تاشده 

سيستم مهار کننده
www.cargeek.ir
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اگر  Hi-Scan پاک مي شود.  بوسیله دستگاه  تنها   DTC کد 
کد عیب داخلي گزارش، یا یک خطا ثبت شود، نباید کد خطا 

را پاک نمود.
 SRSCM 6- اتصال عیب یاب: اطالعات ذخیره شده در حافظه
توسط اتصال قرارداده شده در زیر پوسته داشبورد سمت راننده 

به دستگاه  یا دیگر وسایل خروجي انتقال مي یابد.
باید  گردد،  فعال  هوا  کیسه  مرتبه  یک  براي  که  هنگامي   -7

SRSCM را تعویض نمود.
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مشخصات
مقاومت )اهم(قطعه

)DAB( 1.6 ~ 5.8کیسه هوا راننده
)PAB( 1.6 ~ 5.8کیسه هوا شاگرد
)SAB( 1.6 ~ 5.8کیسه هوا کنار

)CAB( 1.6 ~ 5.8کیسه هوا دیواره
)BPT( 1.6 ~ 5.8کمربند ایمني پیش کشنده

گشتاورهاي سفت کردن
�-Nmkgf.mlbقطعه

)DAB( 5.8 ~ 0.88.0 ~ 7.81.1 ~ 10.8کیسه هوا راننده
)PAB( 5.7 ~ 0.86.5 ~ 7.80.9 ~ 8.8کیسه هوا شاگرد
)CAB( 8.0 ~ 1.110.8 ~ 10.81.5 ~ 14.7کیسه هوا دیواره

)SAB( 4.3 ~ 0.65.8 ~ 5.90.8 ~ 7.8کیسه هوا کنار
)BPT( 28.9 ~ 4.039.8 ~ 39.25.5 ~53.9پیچ نگهدارنده کمربند ایمني

SRSCM13.7 ~ 9.81.4 ~ 1.010.1 ~ 7.2
)FIS( 5.1 ~ 0.75.8 ~ 6.90.8 ~7.8مهره نگهدارنده  سنسور ضربه از جلو

)SIS( 5.1 ~ 0.75.8 ~ 6.90.8 ~ 7.8پیچ نگهدارنده سنسور ضربه از کنار
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ابزارهاي ويژه سرويس
ابزار )نام و شماره ابزار(ظاهر ابزارمورد استفاده

ابزار فعال سازي
0957A-34100Aابزار فعال کردن کیسه هوا

آداپتور فعال ساز
0957A-3F100

در کنار ابزار فعال سازي استفاده مي شود 
)SAB(

آداپتور فعال ساز
0957A-38500

در کنار ابزار فعال سازي استفاده مي شود 
)DAB(

شبیه ساز
0957A-38200شبیه ساز براي کنترل مقاومت سیمها

آداپتور شبیه ساز
0957A-3F000)SAB( با ابزار شبیه ساز استفاده مي شود

آداپتور شبیه ساز
0957A-2G000

با ابزار شبيه ساز استفاده مي شود 
)DAB,PAB,CAB,BPT(

 DAB :کیسه هوا راننده
 PAB :کیسه هوا شاگرد

SAB :کیسه هوا کنار 
CAB :کیسه هوا دیواره

BPT :پیچ نگهدارنده کمربند ایمني
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• براي جلوگیري از آسیب کیسه هوا از نزدیکي هرگونه روغن، 
مایع تمیزکننده یا آب به مجموعه جلوگیري نمایید.

• کیسه هوا جدا شده را در روي یک مکان مطمئن، مسطح و بدور 
نباید  نگهداري  )دماي  کنید  نگهداري  گرمایي  منبع  هرگونه  از 

بیش از F°185/C°85 باشد(.
• هرگز پارامترهاي الکتریکي کیسه هوا مانند مقاومت را اندازه 

گیري نکنید.
مجموعه  در جلوي  تعویض  یا  کردن  بازرسي، جدا  هنگام  در   •

کیسه هوا قرار نگیرید.
• براي کیسه هواهاي معیوب به دستورالعمل اوراق کردن مراجعه 

کنید.
• دقت کنید، هنگامي که سوئیچ خودرو باز است، از ضربه زدن 
کنار  و  جلو  از  ضربه  سنسورهاي  یا   SRS واحد  دادن  تکان  و 
از  بعد  دقیقه  سه  حداقل  کار،  انجام  از  قبل  نمایید.  خودداري 

خاموش کردن سوئیچ صبر کنید.

SRS خودروي دیگر استفاده نکنید.  از قطعات  استفاده نمایید. 
در هنگام تعمیرات تنها از قطعات نو استفاده نمایید.

بازرسي  دقت  به  را  آن  قطعات  تمامي   ،SRS نصب  از  قبل   •
نمایید. قطعاتي که داراي نشانه هاي افتادن و یا حمل غلط مانند 

فرورفتگي، ترک یا تغییر شکل مي باشند را استفاده نکنید.
• قبل از جدا کردن هرکدام از قطعات SRS )شامل قطع اتصاالت(، 

همواره اتصال SRS را جدا نمایید.

حمل و نگهداري کيسه هوا
تعمیر  قابلیت  قطعات  هوا  نکنید. کیسه  دمونتاژ  را  هواها  کیسه 
شدن ندارد. هنگامي که یک بار کیسه هوا فعال شود، نمي توان 

آن را تعمیر یا مجددا استفاده نمود.
براي نگهداري موقت کیسه هوا در هنگام انجام تعمیرات، اقدامات 

احتیاطي زیر را رعایت فرمایید:
• بر روي کیسه هوا جدا شده، روکش قرار داده و آن را نگهداري 

کنید.

اقدامات احتياطي
اقدامات عمومي

قبل از تعمیرات سیستم کیسه هوا دستورات احتیاطي زیر را به 
دقت مطالعه نمایید:

است  ممکن  راهنما،  این  دستورالعمل  مطالعه  عدم  صورت  در 
و  و سبب جراحت  فعال شده  ناخواسته  به صورت  هواها  کیسه 

آسیب گردند.
همواره و بجز مواردي که بازرسي الکتریکي انجام مي گردد،   •
سوئیچ خودرو را در حالت OFF قرار داده و کابل منفي باتري 

را جدا کرده و قبل از شروع کار، حداقل سه دقیقه صبر نمایید.

نکته: 
• در صورت خاموش کردن سوئیچ خودرو و جدا کردن کابلهاي 
باتري، محتویات حافظه پاک نمي شوند. براي تعویض، از قطعات 
اصلي  قطعه  با  مشابه  کیفیت  و  استاندارد  یک  یا  شده  ساخته 
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اقدامات احتياطي سيم کشي
SRS توسط یک پوشش خارجي زردرنگ مشخص  سیم کشي 
مي گردد. دستورالعمل بیان شده در این بخش را به دقت مطالعه 

نمایید:
• از تعمیر، برقراري اتصال یا تغییر سیم کشي SRS خودداري 
نمایید. در صورت مشاهده هرگونه خرابي یا قطعي سیم کشي در 

SRS سیم کشي را تعویض نمایید.
• سیم کشي را به گونه اي انجام دهید که دسته سیمها کشیده 

نشده یا با دیگر قطعات درگیري نداشته باشند.

را تعویض نمایید.
واحد SRS، سنسورهاي ضربه از جلو یا کنار را نباید دمنتاژ   •

نمود.
• قبل از نصب یا تعویض واحد SRS، سوئیچ را در حالت خاموش 
صبر  دقیقه  سه  حداقل  و  جدا  را  باتري  منفي  کابل  داده،  قرار 

نمایید.
• از نصب مطمئن پیچهاي واحد SRS، سنسورهاي ضربه از کنار 

و جلو، اطمینان حاصل نمایید.
• از ریختن ّآب یا روغن بر روي واحد SRS، سنسورهاي ضربه از 
کنار و جلو خودداري کرده و آنها را از گرد و غبار دور نگه دارید.

• واحد SRS، سنسورهاي ضربه از کنار و جلو را در یک محیط 
خنک )دماي F°77~59/C°25~15( و خشک )رطوبت نسبي 

30~80٪، بدون نم( نگهداري نمایید.

• در هنگام نصب یا تعویض دقت نموده که ناحیه اطراف واحد 
SRS و سنسورهاي ضربه از جلو و کنار را تحت تکان شدید )با 

ضربه آچار، چکش و غیره( قرار ندهید.
• در اثر ضربه ممکن است کیسه هوا به صورت تصادفي فعال شده 

و سبب تخریب یا جراحت گردد.
جلو،  هوا  کیسه  ماژول  گردید،  فعال  جلو  هوا  کیسه  وقتي   •
SRSCM و FIS را تعویض نمایید. در صورت خرابي سیم کشي 
کیسه هوا آن را تعویض نمایید. در صورت فعال سازي ماژولهاي 
کیسه هواهاي کنار و دیواره، SRSCM و SIS را تعویض نمایید. 
در صورت خرابي سیم کشي کیسه هواهاي مذکور، آنها را تعویض 

نمایید.
• بعد از وقوع هر گونه تصادفي که در آن کیسه هواها و یا کیسه 
هواهاي کناري عمل نکردند، واحد SRS و سنسورهاي ضربه از 
کنار را از لحاظ هرگونه آسیب یا تغییر شکل بررسي نمایید. در 
صورت وجود خرابي، واحد SRS، سنسورهاي ضربه کنار و یا جلو 
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اتصاالت کيسه هوا
قطعي اتصال

براي آزاد کردن قفل، در حالي که یک نیمه اتصال را در دست 
نگه داشته داشته اید، در نیمه مخالف فنر کشویي )A( و لغزنده 

)B( را بکشید.
اطمینان  نمایید.  جدا  یکدیگر  از  کشیدن  با  را  اتصال  نیمه  دو 
حاصل نمایید که کشویي کشیده شده و نیمه اتصال تحت نیرو 

قرار نگرفته است.

اقدامات احتياطي براي بازرسي الکتريکي
• در هنگام استفاده از تجهیزات تست الکتریکي، پراب دستگاه 
اتصال وارد کنید. پراب را به درون  را به سمت سیمهاي درون 

ترمینال اتصال وارد نکرده و آن را با اتصال تماس ندهید.
• از پرابهاي U شکل استفاده کرده و آنها را تحت نیروي زیاد به 

کار نبرید.
• براي عیب یابي از اتصاالت تعریف شده استفاده نمایید. استفاده 
از ابزارهاي نامناسب به دلیل ایجاد تماس فلزي ضعیف سبب خطا 

در بازرسي مي شوند.

اتصاالت با قفل فنري
بعضي از اتصاالت سیستمهاي SRS داراي قفل فنري مي باشند.

بوده  تمیز   SRS اتصال  مکانهاي  که  نمایید  حاصل  اطمینان   •
بهینه  مکانها  این  در  فلز  با  فلز  تماس  اتصال،  کردن  با سفت  و 
شده است. اتصال ضعیف سبب ایجاد مشکالت تناوبي شده که 

تشخیص آنها دشوار میباشد. 
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سراتو / پیش کشنده

          10 مساوي  بزرگتر-  قبلي،  عیبهاي  شماره  با  فعال  1-عیب 
مي باشد.

فعال سازي چراغ هشدار
ON رفتار چراغ هشدار بعد از قراردادن سوئيچ در حالت

براي  واحد  این   ،SRSCM ورودي  به  ولتاژ  اعمال  محض  به 
کنترل، چراغهاي هشدار را روشن مي کند.

چراغ ها باید به مدت 6 ثانیه در فاز اولیه روشن شده و سپس 
خاموش شوند.

در صورت وجود خرابي و براي هشدار به راننده، چراغهاي هشدار 
باید به صورت متناوب براي مدت زمان 6 ثانیه روشن و براي 1 

ثانیه خاموش شوند.
اگر پروسه کدگذاري متغیر انجام نشده باشد، چراغ هشدار کیسه 
 0.5s و  روشن   0.5s( زند  مي  چشمک  متناوب  صورت  به  هوا 

خاموش(
هشدار  چراغ  باشد،  شده  انجام  خوبي  به  متغیر  کدگذاري  اگر 

کیسه هوا عملکرد معمولي دارد.

برقراري اتصال
دو نیمه اتصال را نگه داشته و به آرامي در یکدیگر فشار دهید تا 
برآمدگي )C( قسمت کشویي اتصال، صداي کلیک کرده و قفل 

شود.
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پیش کشنده / سراتو

SRSCM فعال سازي مستقل المپ هشدار
تواند  نمي  بالتبع  و  نکرده  عمل   SRSCM آن  در  که  عیوبي 
عملکرد استاندارد چراغ هشدار را کنترل نماید، تعریف شده اند. 
در این حالت چراغ هشدار مستقیما توسط یک مدار مستقل از 

SRSCM فعال مي گردد. این عیوب در زیر آمده اند:
1-ضعیف شدن باتري تغذیه SRSCM: چراغ هشدار به صورت 

پیوسته روشن است.
پیوسته  به صورت  هشدار  چراغ  داخلي:  ولتاژ  2- ضعیف شدن 

روشن است.
3- ضعیف شدن عملکرد میکروپروسسور: چراغ هشدار به صورت 

پیوسته روشن است.
4- عدم اتصال SRSCM: المپ هشدار به صورت پیوسته روشن 

است.

3- کدگذاري متغیر SRSCM انجام نشده است.

2- تعداد عیبهاي قبلي یا معمولي کمتر از 10 مي باشد.
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سراتو / پیش کشنده

SRSCM -
- کیسه هوا )هاي( فعال شده

- سنسورهاي ضربه از کنار براي کیسه هواهاي کناري فعال شده
SRS دسته سیم -

بعد از تعمیر کامل خودرو، سیستم کیسه هوا SRS را از لحاظ 
عملکرد صحیح کنترل نمایید.

 SRS قرار دهید. نمایشگر ON سوئیچ خودرو را در وضعیت -
باید براي 6 ثانیه روشن شده و سپس خاموش شود.

تعويض قطعات بعد از فعال شدن کيسه هوا
توجه

 Hi-Scan از  استفاده  با   ،SRS تعمیرات  انجام هرگونه  از  قبل 
کدهاي DTC را کنترل نمایید.

بعد از فعال شدن کیسه هوا )هاي( جلو بعد از تصادف، قطعات 
زیر را تعویض نمایید:

SRSCM -
- کیسه هوا )هاي( فعال شده

- کمربندهاي ایمني پیش کشنده
- سنسورهاي ضربه از جلو

SRS دسته سیم -
- فنر ساعتي را از دیدگاه آسیب گرمایي مورد بررسي قرار دهید. 

در صورت وجود هرگونه آسیب، فنر ساعتي را تعویض نمایید.
بعد از فعال شدن کیسه هواهاي کناري/دیواره بعد از یک تصادف، 

موارد زیر را تعویض نمایید:
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پیش کشنده / سراتو

قطعات نمای چپ کيسه هوای راننده

)DAB( 1-کیسه هوا راننده
2- غربیلک فرمان

3- فنر ساعتي
)BPT( 4- کمربندهاي ایمني پیش کشنده

)SIS( 5- سنسورهاي ضربه از کنار
)SAB( 6- کیسه هواهاي کنار

)PAB( 7- کیسه هوا شاگرد
)FIS( 8- سنسور ضربه از جلو
)CAB( 9- کیسه هوا دیواره

)SRSCM( 10- ماژول کمکي کنترل سیستم نگهدارنده
11- چراغ هشدار کیسه هوا

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


18

سراتو / پیش کشنده

)DAB( 1-کیسه هوا راننده
2- غربیلک فرمان

3- فنر ساعتي
)BPT( 4- کمربندهاي ایمني پیش کشنده

)SIS( 5- سنسورهاي ضربه از کنار
)SAB( 6- کیسه هواهاي کنار

)PAB( 7- کیسه هوا شاگرد
)FIS( 8- سنسور ضربه از جلو
)CAB( 9- کیسه هوا دیواره

)SRSCM( 10- ماژول کمکي کنترل سیستم نگهدارنده
11- چراغ هشدار کیسه هوا

قطعات نمای راست کيسه هوای راننده
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پیش کشنده / سراتو

محل قطعات
)SRSCM( ماژول کمکي کنترل سيستم نگهدارنده
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سراتو / پیش کشنده

)FIS( سنسور ضربه از جلو

)FIS( سنسور ضربه از جلو
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پیش کشنده / سراتو

)PAB( کيسه هواي شاگرد /)DAB( کيسه هوا راننده

)PAB( کیسه هواي شاگرد

)DAB( کیسه هوا راننده
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سراتو / پیش کشنده

)CAB( کيسه هوا ديواره

)CAB( کیسه هوا دیواره
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)SAB( کيسه هوا کنار

)SAB( کیسه هوا کنار
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سراتو / پیش کشنده

)SIS( سنسور ضربه از کنار /)BPT( کمربند ايمني پيش کشنده

)BPT( کمربند ایمني پیش کشنده

ستون میانی

)SIS( سنسور ضربه از کنار

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


25

پیش کشنده / سراتو

ایمني  تجهزات  تواند  مي  ثانیه   2 حدود  زماني  در   SRSCM
نگهدارنده را فعال کند و بعد از فعال شدن، عملکرد حتمي دارد.

هنگام  در  و  بوده  یابي  عیب  پروسه  یک  داراي  باید   SRSCM
روشن کردن سوئیچ، چراغ نمایشگرهاي آمادگي سیستم را روشن 

نماید.
در هنگام بروز عیب، سیستم باید با استفاده از روال عیب یابي 
پیوسته، حضور نقص را بوسیله چراغهاي هشدار اعالم نماید. براي 
سهولت در تعمیرات سیستم کنترل نگهدارنده، از یک اندرکنش 

ارتباطي عیب یاب سریالي استفاده مي گردد.

SRSCM
SRS  SRSCM ماژول کنترل

شرح
هدف اولیه SRSCM )ماژول کمکي سیستم نگهدارنده( ایجاد 
باید عمل کرده   تمایز بین تصادفي است که سیستم نگهدارنده 
یا  شدن  فعال  باید   SRSCM کند.  عمل  نباید  که  تصادفي  و 
نشدن سیستم کنترل را انتخاب نماید. بعد از مشخص کردن لزوم 
استفاده از پیش کشنده و یا کیسه هوا، SRSCM باید نیروي 
الزم براي سیستم فعال ساز پیش کشنده و کیسه هوا فراهم کند.

سنسورهاي  از  آمده  بدست  اطالعات  از  استفاده  با   SRSCM
از پیش  ایمني، استفاده  با سیستم  ضربه و دیگر اجزاي مرتبط 

کشنده و کیسه هوا در یک تصادف را مشخص مي کند.
این  نشوند،  پایدار   SRSCM مدار  در  سیگنالها  که  زماني  تا 
سیستم  کدرن  فعال  براي  تصادف  تشخیص  به  قادر  سیستم 

نگهدارنده نمي باشد.
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سراتو / پیش کشنده

نصب کردن
1-کلید سیستم جرقه زني خودرو را جدا نمایید.

2- قبل از شروع کار، کابل منفي باتري را قطع نموده و حداقل 
سه دقیقه صبر کنید.

3- با استفاده از پیچ هاي نصب، SRSCM را نصب کنید.
)SRSCM گشتاور سفت کردن )پیچ هاي نصب

)lb.� 10.1 ~ 7.2 .kgf.m 1.4 ~ 1.0( Nm 13.7 ~ 9.8
نکته: 

بعد از وقوع تصادف و در هنگام تعویض SRSCM از پیچ هاي 
نو استفاده کنید.

4- اتصال دسته سیم SRSCM را متصل کنید.

6- اتصال )A( و )B( دسته سیم SRSCM را جدا کنید.
7- پیچهاي نصب )3EA( را باز نموده و SRSCM را جدا نمایید.

1-کلید سیستم جرقه زني خودرو را جدا نمایید.
2- قبل از شروع کار، کابل منفي باتري را قطع نموده و حداقل 

سه دقیقه صبر کنید.
قطع  را   BPT و   DAB،  PAB، SAB، CAB اتصاالت   -3

نمایید.
مراجعه  بدنه-کنسول  )به قسمت  را جدا کنید  4- کنسول کف 

شود(.
5- قفل )1( را فشار داده، سپس اهرم اتصال )2( را به قسمت 

عقب بکشید تا صداي کلیک کند.
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عملیات کدگذاري میتواند تا 255 مرتبه تکرار گردد. اگر از این 
تعداد  از  )تجاوز   DTC B1683 کد خطاي تجاوز شود،  تعداد 
مجاز کدگذاري( نمایش داده شده و باید SRSCM را تعویض 

نمود.
باتري پاین باشد )کمتر از 9 ولت( کد  3- در صورتي که ولتاژ 
خطاي DTC B1102 نمایش داده مي شود. در این حالت، قبل 
از هرکاري باید باتري را شارژ کرده و سپس عملیات کدگذاري 
انجام شود. در غیر این صورت با وجود انجام صحیح کدگذاري، 
 DTC و   )ACU کدهاي DTC B1762 ) خطاي کدگذاري 
B1102 )ولتاژ پایین باتري( به صورت همزمان نمایش داده مي 

شود.

کدگذاري متغير
بعد از تعویض SRSCM با یک سیستم جدید، عملیات کدگذاري 

متغیر باید انجام شود.
براي این کار به دستورالعمل عیب یابي DTC براي کدهاي خطا 

با عنوان B1684 ،B1683 و B1762 مراجعه نمایید.

نکته
کدگذاري،  اتمام  تا  و   SRSCM متغیر  کدگذاري  حالت  1-در 
 0.5s( چراغ هشدار کیسه هوا به صورت متناوب چشمک مي زند

روشن و 0.5s خاموش(.
خطاي  کد  نباشد،  صحیح  متغیر  کدگذاري  که  صورتي  در   -2
DTC B1762 )خطاي کدگذاري ACU( نمایش داده شده و 

چراغ هشدار روشن مي شود.
 ،DTC در این حالت، بعد از ثبت علت در برگه اطالعات نوع عیب

عملیات کدگذاري را مجددا انجام دهید.

5- کنسول کف را نصب کنید )به قسمت بدنه-کنسول مراجعه 
شود(.

6- اتصاالت DAB، PAB، SAB، CAB و BPT را نصب کنید.
7- کابل منفي باتري را مجددا نصب نمایید.

کنترل  را  عملکرد صحیح سیستم   ،SRSCM نصب  از  بعد   -8
نمایید:

 SRS قرار دهید. چراغ نمایشگر ON سوئیچ خودرو را در حالت •
و سپس خاموش  روشن شده  ثانیه  زمان شش  براي مدت  باید 

گردد.
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)FIS( سنسور ضربه از جلو

)FIS( سنسور ضربه از جلو

شرح
این سنسور در سیني جلو نصب مي گردد. این قطعات ، سنسورهاي کنترل از راه دوري هستند که در محل نصب خود، شتاب 
ناشي از تصادف را ردیابي مي کنند. هدف اولیه سنسور ضربه از جلو )FIS( ردیابي تصادف است. این سنسور اطالعات مربوط 

به شتاب تصادف را به SRSCM مي فرستد.
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 SRS قرار دهید. چراغ نمایشگر ON سوئیچ خودرو را در حالت •
و سپس خاموش  روشن شده  ثانیه  زمان شش  براي مدت  باید 

گردد.

نصب کردن
توجه

 ON در هنگام تعویض سنسور ضربه از جلو، سوئیچ را در حالت
قرار نداده و کابل باتري را متصل نکنید.

1- سنسور ضربه از جلوي جدید را نصب نمایید.
2- پیچهاي نصب سنسور ضربه از جلو را سفت کنید.

گشتاور سفت کردن:
)lb.� 5.8 ~ 5.1 .kgf.m 0.8 ~ 0.7( Nm 7.8 ~ 6.8

3- اتصال سنسور ضربه از جلو را متصل نمایید.
4- کابل منفي باتري را مجددا نصب نمایید.

5- بعد از نصب سنسور ضربه از جلو، عملکرد صحیح سیستم را 
کنترل نمایید:

پياده کردن
توجه

اقدامات  با دستورالعمل/  توجه  با  باید  هوا  پیاده کردن کیسه   •
احتیاطي بیان شده در این راهنما انجام گردد.

• قبل از قطع اتصال سنسور ضربه از جلو، اتصال )هاي( کیسه هوا 
جلو را قطع نمایید.

 ON در هنگام تعویض سنسور ضربه از جلو، سوئیچ را در حالت •
قرار نداده و کابل باتري را متصل نکنید.

1-قبل از شروع کار، کابل منفي باتري را قطع نموده و حداقل 
سه دقیقه صبر کنید.

2- اتصال سنسور ضربه از جلو را جدا نمایید.
3- پیچهاي اتصال سنسور ضربه از جلو را باز کنید.

4- سنسور ضربه از جلو را پیاده نمایید.
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)SIS( سنسورهاي ضربه از کنار

)SIS( سنسورهاي ضربه از کنار

ستون میانی
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5- بعد از نصب سنسور ضربه از کنار، عملکرد صحیح سیستم را 
کنترل نمایید:

 SRS قرار دهید. چراغ نمایشگر ON سوئیچ خودرو را در حالت •
و سپس خاموش  روشن شده  ثانیه  زمان شش  براي مدت  باید 

گردد.

نصب
توجه

 ON در هنگام تعویض سنسور ضربه از جلو، سوئیچ را در حالت
قرار نداده و کابل باتري را متصل نکنید.

را  جدید  کنار  از  ضربه  سنسور  نصب،  پیچهاي  از  استفاده  1-با 
نصب کرده و اتصال سیم کشي SRS را به سنسور برقرار کنید.

گشتاور سفت کردن
)lb.� 5.8 ~ 5.1 .kgf.m 0.8 ~ 0.7( Nm 7.8 ~ 6.8

2- تزئینات ستون میاني را نصب نمایید )به قسمت بدنه- تزئینات 
داخلي مراجعه شود(.

3- تزئینات در را نصب نمایید )به قسمت بدنه- تزئینات داخلي 
مراجعه شود(.

4- کابل منفي باتري را مجددا نصب نمایید.

پياده کردن
1- قبل از شروع کار، کابل منفي باتري را قطع نموده و حداقل 

سه دقیقه صبر کنید.
2- تزئینات در را جدا نمایید )به قسمت بدنه- تزئینات داخلي 

مراجعه شود(.
3- تزئینات داخلي ستون میاني را جدا نمایید )به قسمت بدنه- 

تزئینات داخلي مراجعه شود(.
4- اتصال سنسور ضربه از کنار را جدا نمایید.

5- پیچهاي نصب سنسور ضربه از کنار را باز کرده و سنسور را 
جدا نمایید.
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دياگرام مدار الکتريکي )1(
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دياگرام مدار الکتريکي )2(
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عملکرد )اتصال B(پينعملکرد )اتصال A(پين
1-1-
-2سنسور ضربه از جلو راننده باال2
-3سنسور ضربه از جلو راننده پایین3
-4سنسور ضربه از جلو شاگرد باال4
سنسور ضربه از کنار شاگرد پایین5سنسور ضربه از جلو شاگرد پایین5
سنسور ضربه از کنار شاگرد باال6اتصال به زمین6
سنسور ضربه از کنار راننده پایین7خروجي سیگنال تصادف7
سنسور ضربه از کنار راننده باال8-8
9-9~16-
کیسه هوا کناري راننده پایینCAN17 باال10
کیسه هوا کناري راننده باالCAN18 پایین11
کیسه هوا کناري شاگرد باال19سیستم جرقه زني12
کیسه هوا کناري شاگرد پایین20کیسه هوا راننده باال13
کیسه هوا دیواره راننده پایین21کیسه هوا راننده پایین14
کیسه هوا دیواره راننده باال22کیسه هوا شاگرد پایین15
کیسه هوا دیواره شاگرد باال23کیسه هوا شاگرد باال16
کیسه هوا دیواره شاگرد پایین17-24
کمربند ایمني پیش کشنده راننده پایین18-25
کمربند ایمني پیش کشنده راننده باال19-26
کمربند ایمني پیش کشنده شاگرد باال20-27
کمربند ایمني پیش کشنده شاگرد پایین21-28
22-29~32-
اتصال به زمین23
چراغ هشدار کیسه هوا24

SRSCM ترمينال اتصال
اتصال دسته سيم

A اتصال B اتصال
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ماژول کيسه هوا
ماژول کيسه هوا راننده )DAB( و فنر ساعتي

شرح
کیسه هوا راننده )DAB( در غربیلک فرمان نصب شده و توسط فنر ساعتي با SRSCM ارتباط الکتریکي دارد. در هنگام تصادف 
از جلو، کیسه هوا پر از هوا شده و به این وسیله راننده از خطر مصون مي ماند. SRSCM فعال سازي کیسه هوا راننده )DAB( را 

مشخص مي کند.
توجه

هرگز سعي نکنید تا مقاومت مدار ماژول کیسه هوا)چاشني کیسه هوا( را حتي با استفاده از وسایل مخصوص، اندازه گیري نمایید. اگر 
بوسیله دستگاه، مقاومت الکتریکي مدار اندازه گیري شود، فعال شدن ناگهاني کیسه هوا سبب ایجاد جراحات به شخص مي گردد.

قطعات
1- فنر ساعتي

2- غربیلک فرمان
)DAB( 3- کیسه هوا راننده
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 )C( نگهدارنده سیم کشي را جدا کرده و اتصال )B( 5- بست
ماژول کیسه هوا را جدا کنید.

6- ماژول کیسه هوا را از غربیلک فرمان جدا کنید.

توجه
یک  توسط  و  تمیز، خشک  محل  یک  در  باید  ماژول جدا شده 

پوشش بر روي آن نگهداري شود.
بخش  کنید)به  جدا  را  فرمان  میل  کاور  و  فرمان  غربیلک   -7

سیستم فرمان-شفت و میل فرمان مراجعه شود(.
فنر  سپس  نموده،  جدا  را  کشي  سیم  و  ساعتي  فنر  اتصال   -8

ساعتي را جدا نمایید.

4- اتصال دسته سیم )A( را جدا نمایید.

پياده کردن
 3 و حداقل  نموده  جدا  را  باتري  منفي  کابل  از شروع  قبل   -1

دقیقه صبرکنید.
2- درپوش قاب غربیلک فرمان را جدا نمایید.

.)2EA( 3- پیچ هاي نصب ماژول کیسه هوا را باز کنید
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فنر ساعتي
1- در صورتي که در کنترلهاي زیر، موارد غیر عادي پیدا شود، 

فنر ساعتي را با یک فنر ساعتي جدید تعویض نمایید.
از  را  ترمینالها  و  لحاظ خرابي  از  را  اتصاالت  و  محافظ  لوله   -2

لحاظ تغییر شکل موررد بررسي قرار دهید.

3- اتصاالت و قالبها را از لحاظ خرابي، ترمینالها را از لحاظ تغییر 
شکل وسیم کشي را از لحاظ گره خوردن کنترل کنید.

یا  ترک  فرورفتگي،  لحاظ  از  را  هوا  کیسه  بادکننده  پوسته   -4
تغییر شکل کنترل نمایید.

5- ماژول کیسه هوا را درون غربیلک فرمان نصب کرده و انطباق 
و هم محوري آن با فرمان را کنترل نمایید.

بازرسي
)DAB( کيسه هوا راننده

در صورتي که در بازرسیهاي زیر، قطعه اي معیوب یافت شود، 
کیسه هوا را با یک کیسه هوا نو تعویض نمایید.

توجه
)چاشني  هوا  کیسه  ماژول  مدار  مقاومت  تا  نکنید  سعي  هرگز 
کیسه هوا( را حتي با استفاده از وسایل مخصوص، اندازه گیري 
نمایید. اگر بوسیله دستگاه، مقاومت الکتریکي مدار اندازه گیري 
به  جراحات  ایجاد  سبب  هوا  کیسه  ناگهاني  شدن  فعال  شود، 

شخص مي گردد.
کنترل  شکل  تغییر  یا  ترک  فرورفتگي،  لحاظ  از  را  1-پوشش 

نمایید.
2- ماژول کیسه هوا را از لحاظ فرورفتگي، ترک یا تغییر شکل 

کنترل نمایید.

جلو عقب

فنر ساعتی
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8- کابل منفي باتري را مجددا نصب نمایید.
کنترل  را  سیستم  عملکرد صحیح  هوا،  کیسه  نصب  از  بعد   -9

نمایید:
 SRS قرار دهید. چراغ نمایشگر ON سوئیچ خودرو را در حالت •
و سپس خاموش  روشن شده  ثانیه  زمان شش  براي مدت  باید 

گردد.
• از عملکرد صحیح بوق اطمینان حاصل نمایید.

)به بخش  را نصب کنید  فرمان  غربیلک  و  فرمان  میل  قاب   -5
سیستم فرمان-شفت و میل فرمان مراجعه شود(.

سپس  و  نصب  را   )DAB( راننده  هوا  کیسه  ماژول  اتصال   -6
ماژول را بر روي غربیلک فرمن نصب کنید.

 )DAB( 7- با استفاده از پیچهاي نصب جدید، کیسه هوا راننده
را محکم کنید.

گشتاور سفت کردن:
)lb.� 8.0 ~ 5.8 .kgf.m 1.1 ~ 0.8( Nm 10.8 ~ 7.8

نصب کردن
1-کلید سیستم جرقه زني خودرو را جدا نمایید.

2- قبل از شروع کار، کابل منفي باتري را قطع نموده و حداقل 
سه دقیقه صبر کنید.

فنر  به  سیم  دسته  اتصال  و  ساعتي  فنر  کشي  سیم  اتصال   -3
ساعتي را برقرار نمایید.

4- با قرار دادن عالمت مشخصه بین فنر ساعتي و قاب، موقعیت 
با چرخاندن فنر ساعتي به سمت توقف  مرکز را تعیین نمایید. 
جهت  در  سپس  کرده،  ایجاد  را  عالمت  ،)STOP(

پادساعتگرد سه مرتبه بچرخانید.
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)PAB( ماژول کيسه هوا شاگرد

)PAB( کیسه هوا شاگرد

شرح
کیسه هوا شاگرد )PAB( درون پوسته داشبورد نصب شده و سرنشین قسمت شاگرد را در مقابل ضربه ناشي از تصادف از جلو، 

محافظت مي نماید. SRSCM انجام و زمان فعال سازي PAB را مشخص مي کند.
توجه

هرگز سعي نکنید تا مقاومت مدار ماژول کیسه هوا)چاشني کیسه هوا( را حتي با استفاده از وسایل مخصوص، اندازه گیري نمایید. اگر 
بوسیله دستگاه، مقاومت الکتریکي مدار اندازه گیري شود، فعال شدن ناگهاني کیسه هوا سبب ایجاد جراحات به شخص مي گردد.
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5- مهره هاي نصب )6EA( را از در کیسه هوا شاگرد باز نمایید. 
سپس کیسه هوا شاگرد را جدا کنید.

توجه
و  تمیز، خشک  مکان  یک  در  باید  شده  جدا  هوا  کیسه  ماژول 

توسط بالشتک کیسه هوا نگهداري شود.

4- مجموعه در کیسه هوا شاگرد را جدا کنید)به قسمت بدنه-
پوسته داشبورد مراجعه شود(.

توجه
تعویض  را  خراب  داشبورد  پوسته  است،  شده  فعال   PAB اگر 

نمایید.

جدا کردن
1- قبل از شروع کار، کابل منفي باتري را قطع نموده و حداقل 

سه دقیقه صبر کنید.
2- جعبه داشبورد و قاب جعبه داشبورد را جدا نمایید )به قسمت 

بدنه-پوسته داشبورد مراجعه شود(.
باز  اتصال کیسه هوا شاگرد را جدا و پیچ هاي نصب آن را   -3

نمایید.
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8- کابل منفي باتري را مجددا نصب نمایید.
صحیح  عملکرد   ،)PAB( شاگرد  هوا  کیسه  نصب  از  بعد   -9

سیستم را کنترل نمایید:
 SRS قرار دهید. چراغ نمایشگر ON سوئیچ خودرو را در حالت •
و سپس خاموش  روشن شده  ثانیه  زمان شش  براي مدت  باید 

گردد.

نصب کردن
1-کلید سیستم جرقه زني خودرو را جدا نمایید.

2- قبل از شروع کار، کابل منفي باتري را قطع نموده و حداقل 
سه دقیقه صبر کنید.

3- کیسه هوا شاگرد را درون محفظه آن قرار داده و مهره هاي 
مربوطه را سفت نمایید.

قسمت  نمایید)به  نصب  را  شاگرد  هوا  کیسه  درب  مجموعه   -4
بدنه-پوسته داشبورد مراجعه شود(.

5- پیچهاي نصب PAB را سفت کنید.
گشتاور سفت کردن

)lb.� 6.5 ~ 5.7 . kgf.m 0.9 ~ 0.8( Nm 8.8 ~ 7.8
6- اتصال دسته سیم کیسه هوا شاگرد )PAB( را به اتصال دسته 

سیمهاي اصلي SRS متصل نمایید.
7- قاب داشبورد و داشبورد را نصب کنید)به قسمت بدنه-پوسته 

داشبورد مراجعه شود(.
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ماژول کيسه هوای کنار

شرح
 SRSCM .کیسه هوای کنار،  درون صندلي جلو و عقب نصب شده و راننده و سرنشین را از خطر تصادف از بغل محافظت مینماید

با استفاده از سیگنالهاي سنسور ضربه از کنار، فعال شدن کیسه هوا کنار را تعیین مي کند.

توجه
هرگز سعي نکنید تا مقاومت مدار ماژول کیسه هوا)چاشني کیسه هوا( را حتي با استفاده از وسایل مخصوص، اندازه گیري نمایید. اگر 
بوسیله دستگاه، مقاومت الکتریکي مدار اندازه گیري شود، فعال شدن ناگهاني کیسه هوا سبب ایجاد جراحات به شخص مي گردد.

کیسه هوای کنار
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گشتاور سفت کردن:
)lb.� 5.8 ~ 4.3 . kgf.m 0.8 ~ 0.6( Nm 7.8 ~ 5.9

4- روکش جدید پشتي صندلي را نصب کنید)به قسمت بدنه-
صندلي مراجعه شود(.

سیم  دسته  اتصال  و  نموده  نصب  را  جلو  صندلي  مجموعه   -5
کیسه هوا کنار )SAB( را متصل نمایید.

6- صندلي جلو را خوابانده و کامال به سمت جلو حرکت دهید. 
در این حالت سیم کشي را از لحاظ عدم کشیدگي یا درگیري با 

دیگر قطعات کنترل نمایید.
7- کابل منفي باتري را مجددا نصب نمایید.

8- بعد از نصب کیسه هوا کنار )SAB(، عملکرد صحیح سیستم 
را کنترل نمایید:

 SRS قرار دهید. چراغ نمایشگر ON سوئیچ خودرو را در حالت •
و سپس خاموش  روشن شده  ثانیه  زمان شش  براي مدت  باید 

گردد.

نصب کردن
توجه

با دیگر  و  نمایید که دسته سیم کشیده نشده  اطمینان حاصل 
قطعات درگیري نداشته باشد.

نکته
درب قاب کیسه هوا کنار را باز نکنید.

براي تعویض کیسه هوا کنار از مهره هاي نصب جدید استفاده 
کنید.

از نصب صحیح قاب مجموعه کیسه هوا اطمینان حاصل نمایید. 
از عملکرد صحیح کیسه هوا جلوگیري  نصب غلط ممکن است 

کند.
1-کلید سیستم جرقه زني خودرو را جدا نمایید.

2- قبل از شروع کار، کابل منفي باتري را قطع نموده و حداقل 
سه دقیقه صبر کنید.

3- کیسه هوا کنار )SAB( را در قاب آن قرار داده و مهره هاي 
آن را )2EA( سفت کنید.

جدا کردن
1- قبل از شروع کار، کابل منفي باتري را قطع نموده و حداقل 

سه دقیقه صبر کنید.
2- مجموعه صندلي جلو را جدا کنید )به قسمت بدنه-صندلي 

مراجعه شود(.
3- روکش پشتي صندلي را جدا کنید )به قسمت بدنه-صندلي 

مراجعه شود(.
نکته

وقتي بعد از یک تصادف، کیسه هوا کنار و جلو فعال مي شوند، 
مجموعه پشتي صندلي را تعویض نمایید.

را جدا   SAB ماژول  و  کرده  باز  را   SAB نصب  هاي  مهره   -4
کنید.

هشدار
و  تمیز، خشک  مکان  یک  در  باید  شده  جدا  هوا  کیسه  ماژول 

توسط بالشتک کیسه هوا نگهداري شود.

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


44

سراتو / پیش کشنده

)CAB( ماژول کيسه هوای ديواره

شرح
کیسه هواهاي دیواره درون سقف کاذب )سمت چپ و راست( نصب شده و راننده و سرنشین را از خطر تصادف از بغل محافظت 

مي نماید. SRSCM با استفاده از سنسورهاي ضربه از کنار )SIS( فعال شدن کیسه هوا را تعیین مي کند.

توجه
هرگز سعي نکنید تا مقاومت مدار ماژول کیسه هوا)چاشني کیسه هوا( را حتي با استفاده از وسایل مخصوص، اندازه گیري نمایید. 
به شخص         ایجاد جراحات  ناگهاني کیسه هوا سبب  فعال شدن  اندازه گیري شود،  الکتریکي مدار  مقاومت  بوسیله دستگاه،  اگر 

مي گردد.

)CAB( کیسه هوای دیواره
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نصب کردن
1-کلید سیستم جرقه زني خودرو را جدا نمایید.

2- قبل از شروع کار، کابل منفي باتري را قطع نموده و حداقل 
سه دقیقه صبر کنید.

3- پیچهاي نصب کیسه هوا دیواره )CAB( را سفت کنید.
گشتاور سفت کردن

)lb.� 10.8 ~ 8.0 .kgf.m 1.5 ~ 1.1( Nm 14.7 ~ 10.8
توجه

در هنگام نصب ماژول کیسه هوا، هرگز آن را نچرخانید. در غیر 
این صورت ممکن است ماژول به صورت غیرعادي کار کند.

4- اتصال CAB را متصل کنید.
headlining -5 را نصب کنید)به قسمت بدنه-تزئینات داخلي 

مراجعه شود(.
6- تزئینات داخلي را نصب کنید)به قسمت بدنه-تزئینات داخلي 

مراجعه شود(.

5- بعد از باز کردن پیچ و مهره هاي نصب، کیسه هوا دیواره را 
جدا کنید.

جدا کردن
1- قبل از شروع کار، کابل منفي باتري را قطع نموده و حداقل 

سه دقیقه صبر کنید.
2- تزئینات داخلي را جدا کنید )به قسمت بدنه-تزئینات داخلي 

مراجعه شود(.
headlining -3 را جدا کنید )به قسمت بدنه-تزئینات داخلي 

مراجعه شود(.
4- اتصال دسته سیم کیسه هوا دیواره را جدا نمایید.
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7- کابل منفي باتري را مجددا نصب نمایید.
صحیح  عملکرد   ،  )CAB( دیواره  هوا  کیسه  نصب  از  بعد   -8

سیستم را کنترل نمایید:
 SRS قرار دهید. چراغ نمایشگر ON سوئیچ خودرو را در حالت •
و سپس خاموش  روشن شده  ثانیه  زمان شش  براي مدت  باید 

گردد.
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فعال شدن ماژول کيسه هوا
فعال شدن ماژول هوا

تجهيزات مخصوص مورد نياز
34100A-0957A ابزار فعال سازي

قبل از دور انداختن هرگونه کیسه هوا یا کیسه هواهاي کناري 
انداخته شوند(،  باید دور  آنها در خودرو که  )به همراه متعلقات 
کیسه هواها باید فعال شوند. در صورتي که خودرو تحت گارانتي 
مي باشد، قبل از فعال کردن کیسه هواها یا کیسه هوااهاي کنار، 
مدیر فني باید اجازه و یا دستورالعمل خاص را صادر نماید. تنها 
در صورتي که کیسه هواها یا کیسه هواهاي کنار فعال شوند )به 
عنوان مثال در اثر تصادف( میتوان آنها را اوراق نمود. در صورتي 
باید در  اند،  یا کیسه هواهاي کنار عمل نکرده  که کیسه هواها 

نهایت دقت عمل نمود. از دستورالعمل زیر استفاده کنید:

فعال کردن کيسه هواها در خودرو
کیسه  گردند،  اوراق  کامال  باید   SRS تجهیزات  که  صورتي  در 
قرار  خودرو  درون  که  حالتي  در  کنار،  هواهاي  کیسه  یا  هواها 
دارند، باید فعال شوند. کیسه هواها یا کیسه هواهاي کنار، قطعات 
بر روي خودروي دیگري نصب  نباید  نبوده و هرگز  تعمیر  قابل 

شوند.
1- سوئیچ خودرو را در حالت OFF قرار داده، کابل منفي باتري 

را جدا و حداقل سه دقیقه صبر کنید.
2- از نصب مطمئن کیسه هواها یا کیسه هواهاي کنار اطمینان 

حاصل نمایید.
3- با دستورالعمل کنترلي زیر، عملکرد صحیح ابزار مخصوص را 

کنترل نمایید.
1( کيسه هوا راننده:

را   )38500-0957A(  SST و  کرده  جدا  را  راننده  هوا  کیسه 
نصب کنید.

کیسه هوا راننده را برروي غربیلک فرمان نصب کنید.
2( کيسه هوا شاگرد:

داشبورد را جدا کرده و سپس اتصال 2P بین سیم کشي اصلي 
SRS و کیسه هوا شاگرد را قطع نمایید.

ابزار0957A( SST-38500( را نصب کنید.
3( کيسه هوا کنار

اتصال 2P بین کیسه هوا کنار و سیم کشي کیسه هوا را قطع 
نمایید.

ابزار 3F100-0957A( SST(را نصب کنید.
4( کيسه هوا ديواره

اتصال 2P بین کیسه هوا دیواره و سیم کشي کیسه هوا را قطع 
نمایید.

ابزار 0957A( SST-38500( را نصب کنید.
5( کمربند ايمني پيش کشنده

اتصال 2P کمربند ایمني پیش کشنده را قطع نمایید.
ابزار 0957A( SST-38500( را نصب کنید.

ابزار فعال سازي را در فاصله حداقل 30 فوتي )10 متري(   -4
کیسه هوا قرار دهید.

5- ابزار مخصوص را به ولتاژ 12 ولت متصل کنید.
فعال  باید  هوا  کیسه  دهید.  فشار  را  ابزار  سازي  فعال  کلید   -6
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گردد )فعال سازي کیسه هوا با چشم دیده شده  و داراي صداي 
بلندي مي باشد:تغییر شکل آرامي رخ داده و کیسه هوا با صداي 

بلندي باد مي گردد(.
هوا  کیسه  از  قسمتي  هیچ  کنید.  اوراق  را  هوا  کیسه  تمام   -7
محکم  ظرف  یک  درون  را  آن  شود.  مجدد  استفاده  تواند  نمي 

پالستیکي قرار داده و به دقت آب بندي نمایید.

فعال کردن کيسه هوا خارج از خودرو
در صورتي که یک کیسه هوا عمل نکرده از یک خودروي اوراق 
شده خارج شود یا اثري از نقص و خرابي در زمان حمل و نقل، 
نگهداري یا سرویس خودرو مشاهده گردد، باید آن را به طریق 

زیر فعال نمود:
با استفاده از دستورالعمل کنترلي بیان شده در این صفحه   -1

عملکرد صحیح ابزار مخصوص را بررسي نمایید.
2- کیسه هوا را روي زمین مسطح، خارج از یک فضاي بسته، 
رو به سمت باال و به فاصله حداقل 30 فوت )10 متر( به دور از 

هرگونه مانع یا شخص قرار دهید.

فعال سازي کيسه هوا خراب
1-در صورتي که کیسه هوا درون یک خودرو نصب شده باشد، با 
استفاده از دستورالعمل جدا کردن، کیسه هوا راننده، کیسه هوا 

شاگرد و کیسه هوا کنار، آن را جدا نمایید.
2- در همه حاالت، با پیچاندن سیمهاي فعال ساز کیسه هوا، یک 

اتصال کوتاه ایجاد نمایید.
3- کیسه هوا را درون بسته بندي مشابه قطعات نو قرار دهید.

کمربند ایمني پیش کشنده
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کمربند ايمني پيش کشنده

)BPT( کمربند ایمني پیش کشنده

ستون میانی

)BPT( کمربند ايمني پيش کشنده
شرح

کمربند ایمني پیش کشنده )BPT( درون ستون میاني )سمت چپ و راست( نصب مي گردد. وقتي خودرو با شدت خاصي از جلو 
تصادف مي کند، کمربند ایمني پیش کشنده با کشیدن مجموعه کمربند ایمني به کاهش شدت جراحات وارده به سرنشین جلو 
کمک مینماید. این مجموعه در هنگام تصادف خودرو، از پرتاب شدن به سمت جلو و برخورد با غربیلک فرمان یا داشبورد جلوگیري 

مي نماید.
توجه

هرگز سعي نکنید تا مقاومت مدار ماژول کیسه هوا)چاشني کیسه هوا( را حتي با استفاده از وسایل مخصوص، اندازه گیري نمایید. اگر 
بوسیله دستگاه، مقاومت الکتریکي مدار اندازه گیري شود، فعال شدن ناگهاني کیسه هوا سبب ایجاد جراحات به شخص مي گردد.
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- تزئینات ستون میانی
- تزئینات داخلی در

7- پیچهاي نگهدارنده پاییني کمربند را نصب نمایید.

گشتاور سفت کردن
)lb.� 39.8~ 28.9 .kgf.m 5.5 ~ 4.0( Nm 53.9 ~ 39.2

8- کابل منفي باتري را مجددا نصب نمایید.
)BPT(، عملکرد  ایمني پیش کشنده  از نصب کمربند  بعد   -9

صحیح سیستم را کنترل نمایید:
 SRS قرار دهید. چراغ نمایشگر ON سوئیچ خودرو را در حالت •
و سپس خاموش  روشن شده  ثانیه  زمان شش  براي مدت  باید 

گردد.

نصب کردن
1-کلید سیستم جرقه زني خودرو را جدا نمایید.

2- قبل از شروع کار، کابل منفي باتري را قطع نموده و حداقل 
سه دقیقه صبر کنید.

3- کمربند ایمني پیش کشنده )BPT( را توسط یک پیچ نصب 
کنید.

4- اتصال کمربند ایمني پیش کشنده )BPT( را نصب کنید.
گشتاور سفت کردن

 39.8 ~ 28.9 .kgf.m 5.5 ~ 4.0( Nm 53.9 ~ 39.2 : B
�.lb( پیچ

5- پیچهاي نگهدارنده باالیي کمربند را ببندید.
گشتاور سفت کردن

)lb.� 39.8~ 28.9 .kgf.m 5.5 ~ 4.0( Nm 53.9 ~ 39.2
داخلي  بدنه-تزئینات  قسمت  کنید)به  نصب  را  زیر  قطعات   -6

مراجعه شود(.

جدا کردن
1- قبل از شروع کار، کابل منفي باتري را قطع نموده و حداقل 

سه دقیقه صبر کنید.
2- پیچ نگهدارنده پاییني کمربند ایمني را باز کنید.

داخلي  بدنه-تزئینات  قسمت  نمایید)به  جدا  را  زیر  قطعات   -3
مراجعه شود(.

- تزئینات داخلي در
- تزئینات ستون میاني

4- پیچهاي نگهدارنده باالیي کمربند ایمني را جدا نمایید.
5- اتصال کمربند ایمني پیش کشنده را جدا نمایید.

پیش  و  باز  را  کشنده  پیش  ایمني  کمربند  نصب  پیچهاي   -6
کشنده را جدا کنید.
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فرم نظرات و پيشنهادات 

          نام و نام خانوادگی :                                              تاريخ :   

          نام و کد نمايندگی مجاز :                                     تلفن تماس :                                              

           نقطه نظرات :

                                                                                           امضاء:.......................
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راهنمایتعمیرات

 و سرویس پیش کشنده

17کیلومتر  جاده مخصوص کرج، نبش خیابان داروپخش، شرکت بازرگانی سایپایدك

CERATO

سراتو
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