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  خودروي رانا

سيستم ايربگ و كمربندهاي ايمني  خودروي رانا بدليل استفاده از مواد قابل انفجار و همچنين عملكرد 

لذا فقط افـرادي كـه دوره هـاي آموزشـي الزم در ايـن خصـوص را گذرانـده انـد بايـد بـر روي ايـن            

صاالت اشاره شده در بخشهاي مختلف پيشنهاد مي گردد به نقشه هاي 
مربوطه در وب سايت فني مهندسي قسمت نقشه هاي الكتريكي مراجعه شود و نقشه هاي 

شماتيك استفاده شده در اين مستند به عنوان نمونه و براي يك نوع كيسه هوا و دسته سيم 

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

  
  : اخطار     

سيستم ايربگ و كمربندهاي ايمني  خودروي رانا بدليل استفاده از مواد قابل انفجار و همچنين عملكرد 
  . سريع ، بسيار خطرناك مي باشند 

لذا فقط افـرادي كـه دوره هـاي آموزشـي الزم در ايـن خصـوص را گذرانـده انـد بايـد بـر روي ايـن            
  . ها كار كنند  سيستم

  :توجه
صاالت اشاره شده در بخشهاي مختلف پيشنهاد مي گردد به نقشه هاي جهت بررسي مسير ات

مربوطه در وب سايت فني مهندسي قسمت نقشه هاي الكتريكي مراجعه شود و نقشه هاي 
شماتيك استفاده شده در اين مستند به عنوان نمونه و براي يك نوع كيسه هوا و دسته سيم 

  .  مشخص مي باشد

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  
  

اخطار   
سيستم ايربگ و كمربندهاي ايمني  خودروي رانا بدليل استفاده از مواد قابل انفجار و همچنين عملكرد 

سريع ، بسيار خطرناك مي باشند 
لذا فقط افـرادي كـه دوره هـاي آموزشـي الزم در ايـن خصـوص را گذرانـده انـد بايـد بـر روي ايـن            

سيستم
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  خودروي رانا

  : سیستم مرکزي ایربگ و کمربندهاي ایمنی 

 با او درباره معایب

 رعایت نکات ایمنی درباره سیستم ایربگ و کمربندهاي ایمنی

 استفاده از دستگاههاي عیب یاب

 بررسی سالمت سیمها و روکش آنها 

 C001اتصال دستگاه عیب یاب به کانکتور تست 

ــی   ــد کل ــه بخــش رون ب
تحلیل اشکاالت متناوب 

 . مراجعه کنید

 بله

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

سیستم مرکزي ایربگ و کمربندهاي ایمنی روند کلی تعمیرات 
  : هنگام عیب یابی ، به نمودار زیر مراجعه کنید  :تذکر مهم 

    
با او درباره معایبدریافت از مشتري و گفتگو 

رعایت نکات ایمنی درباره سیستم ایربگ و کمربندهاي ایمنی

استفاده از دستگاههاي عیب یاب

بررسی سالمت سیمها و روکش آنها 

اتصال دستگاه عیب یاب به کانکتور تست 

عدم برقراري  
 ارتباط

خطاي  وجود 
 غیردائم

وجود اشکال  
 دائم

A 

سیستم ارتباطی دستگاه 
تست و سـیمهاي تغذیـه   
کنتــرل یونیــت ایربــگ و 
ــی  ــدهاي ایمنـــ کمربنـــ

  . را چک کنید (6570)

 .سیستم سالم است 
 بله

 بله

 خیر

 خیر

 خیر

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  
روند کلی تعمیرات -1

تذکر مهم 
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  خودروي رانا

 .قبل از اقدام به تعمیر ، سیستم ایربگ و کمربندهاي ایمنی را غیرفعال کنید

 .به تعمیر و رفع عیب اشکاالت بپردازید 

 . بعد از انجام تعمیرات ، سیستم ایربگ و کمربندهاي ایمنی را فعال کنید

 .کدهاي خطا را پاك کرده و سپس آنها را مجدداً بخوانید 

آیا هر نوع اشکالی 
) دائــم یــا متنــاوب

ــراي   ــوق را ب مراحــل ف
ــتم ایربــــــگ   سیســــ
 .وکمربندي تکرار کنید

 بله

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

A 

قبل از اقدام به تعمیر ، سیستم ایربگ و کمربندهاي ایمنی را غیرفعال کنید

به تعمیر و رفع عیب اشکاالت بپردازید 

بعد از انجام تعمیرات ، سیستم ایربگ و کمربندهاي ایمنی را فعال کنید

کدهاي خطا را پاك کرده و سپس آنها را مجدداً بخوانید 

آیا هر نوع اشکالی 
دائــم یــا متنــاوب(

 وجود دارد؟ 
 سیستم سالم است

 خیر

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 
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  : قبل از کار کردن بر روي هر یک از قطعات زیر، حتماً سیستم ایربگ و کمربند ایمنی را غیرفعال کنید 
کنسول جلو ـ سیستم فرمان ـ صـندلیهاي جلـو ـ سیسـتم ایربـگ و کمربنـد ایمنـی و هرگونـه تعمیراتـی کـه نیـاز بـه               

را  قبل از انجام اندازه گیري بر روي هر یک از قطعات زیر با اهم متر یا هر وسیله دیگر ، حتماً اتصـاالت آنهـا  

  مدول ایربگ روي فرمان ـ مدول ایربگ روي کنسول جلو ـ و کشنده کمربند 
هنگام تست قسمتهاي برقی مدول ایربگ روي فرمان و مدول ایربگ روي کنسول جلو و کشنده هـاي کمربنـد   

  . ارد ایمنی سمت راننده و شاگرد با دستگاههاي اندازه گیري ، خطر فعال شدن آنها وجود د
هنگام اتصال کانکتورهاي مـدول ایربـگ روي فرمـان و روي کنسـول جلـو و کشـنده کمربنـد ایمنـی ، هرگـز          

 . 

  . سالم بودن قفل مکانیکی کانکتورها جهت اتصال محکم نري و مادگی 

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

  : رعایت نکات ایمنی 
قبل از کار کردن بر روي هر یک از قطعات زیر، حتماً سیستم ایربگ و کمربند ایمنی را غیرفعال کنید : تذکر مهم 

کنسول جلو ـ سیستم فرمان ـ صـندلیهاي جلـو ـ سیسـتم ایربـگ و کمربنـد ایمنـی و هرگونـه تعمیراتـی کـه نیـاز بـه               
  . جوشکاري و یا پیاده کردن صفحه نمایش دهنده ها دارد 

قبل از انجام اندازه گیري بر روي هر یک از قطعات زیر با اهم متر یا هر وسیله دیگر ، حتماً اتصـاالت آنهـا  
  : جدا کنید 

مدول ایربگ روي فرمان ـ مدول ایربگ روي کنسول جلو ـ و کشنده کمربند 
هنگام تست قسمتهاي برقی مدول ایربگ روي فرمان و مدول ایربگ روي کنسول جلو و کشنده هـاي کمربنـد   

ایمنی سمت راننده و شاگرد با دستگاههاي اندازه گیري ، خطر فعال شدن آنها وجود د
هنگام اتصال کانکتورهاي مـدول ایربـگ روي فرمـان و روي کنسـول جلـو و کشـنده کمربنـد ایمنـی ، هرگـز          

  . دستگاههاي اندازه گیري را به آنها متصل نکنید 

  : به نکات زیر توجه کنید 

  . هنگام روشن بودن موتور ، کابلهاي باتري را جدا نکنید  
. کتور کنترل یونیت را جدا نکنید هنگام باز بودن سوییچ ، کان 

  : قبل از اتصال مجدد کانکتورها ، موارد زیر را کنترل کنید 
  ...وضعیت کنتاکتها از لحاظ کج شدگی ـ خوردگی و  
 آب بندي و عایق بودن سیمها  

سالم بودن قفل مکانیکی کانکتورها جهت اتصال محکم نري و مادگی  
    

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  
رعایت نکات ایمنی  1-1

تذکر مهم 

کنسول جلو ـ سیستم فرمان ـ صـندلیهاي جلـو ـ سیسـتم ایربـگ و کمربنـد ایمنـی و هرگونـه تعمیراتـی کـه نیـاز بـه               
جوشکاري و یا پیاده کردن صفحه نمایش دهنده ها دارد 

قبل از انجام اندازه گیري بر روي هر یک از قطعات زیر با اهم متر یا هر وسیله دیگر ، حتماً اتصـاالت آنهـا  : هشدار 
جدا کنید 

مدول ایربگ روي فرمان ـ مدول ایربگ روي کنسول جلو ـ و کشنده کمربند 
هنگام تست قسمتهاي برقی مدول ایربگ روي فرمان و مدول ایربگ روي کنسول جلو و کشنده هـاي کمربنـد   : هشدار 

ایمنی سمت راننده و شاگرد با دستگاههاي اندازه گیري ، خطر فعال شدن آنها وجود د
هنگام اتصال کانکتورهاي مـدول ایربـگ روي فرمـان و روي کنسـول جلـو و کشـنده کمربنـد ایمنـی ، هرگـز          : هشدار 

دستگاههاي اندازه گیري را به آنها متصل نکنید 
  

به نکات زیر توجه کنید 

· 

· 

  
قبل از اتصال مجدد کانکتورها ، موارد زیر را کنترل کنید 

· 

· 

· 
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  خودروي رانا

 . براي اتصال به باتري خودرو استفاده نکنید 

. به وجود عیب پی می برد  ECUعیب یاب خودکار داخل 
  . این عیب می تواند مربوط به کنترل یونیت ، کانکتورها و یا اتصاالت باشد 

  . ت مطمئن شوید بعد از جداسازي سیستم ایربگ ، و کمربندهاي ایمنی از سالمت سیمها و اتصاال
و قطعات تحریک شـونده و انفجـاري    ECUتعمیر و انشعاب گیري از سیمها بخصوص سیمهاي ارتباطی بین 

  : اما تعمیر سیمهاي زیر بالمانع است 

 ) در داخل صفحه نشان دهنده ها

  

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

  : هنگام انجام تستهاي الکتریکی به موارد زیر توجه کنید 

  . باتري کامالً شارژ باشد  
براي اتصال به باتري خودرو استفاده نکنید  16Vهرگز از منبع ولتاژ باالتر از  
 . هرگز از المپ تست استفاده نکنید  

 . هرگز باعث جرقه زدن قسمتهاي مختلف خودرو نشوید  

عیب یاب خودکار داخل . کنترل یونیت شناسایی می شوند   طساشکاالت تو
این عیب می تواند مربوط به کنترل یونیت ، کانکتورها و یا اتصاالت باشد 

  : تعمیر دسته سیمها 

بعد از جداسازي سیستم ایربگ ، و کمربندهاي ایمنی از سالمت سیمها و اتصاال: تذکر مهم 
تعمیر و انشعاب گیري از سیمها بخصوص سیمهاي ارتباطی بین 

اما تعمیر سیمهاي زیر بالمانع است . مجاز نمی باشد ...) مثل ایربگ و 
  ) ولت بعد از سوئیچ+ 12بدنه ـ ولتاژ (سیمهاي تغذیه  
در داخل صفحه نشان دهنده ها( سیمهاي المپ هشدار ایربگ 
 سیمهاي سوکت عیب یابی  

 کلید غیرفعال کننده ایربگ سمت شاگرد 

  : روش توصیه شده تعمیر این سیمها در مواقع ضروري 

  :  RAYCHEMدستگاه  
حتماً از روکش هاي مخصـوص   به منظور تعمیر سیمها ،: تذکر مهم 

  .کنید استفاده ) هیت شرینک(از جمله شیلد حرارتی 
) شیلد حرارتی(کیت تعمیر اتصاالت با استفاده از هیت شرینک 

  ابزار عمومی= براي عایق سازي اتصاالت
  ابزار عمومی = )هواي داغ(سشوار صنعتی 

  
    

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  
هنگام انجام تستهاي الکتریکی به موارد زیر توجه کنید 

· 

· 

· 

· 

اشکاالت تو: هشدار 
این عیب می تواند مربوط به کنترل یونیت ، کانکتورها و یا اتصاالت باشد 

تعمیر دسته سیمها  -1

تذکر مهم 

تعمیر و انشعاب گیري از سیمها بخصوص سیمهاي ارتباطی بین : هشدار 
مثل ایربگ و (

· 

· 

· 

· 

روش توصیه شده تعمیر این سیمها در مواقع ضروري 

· 

تذکر مهم 

از جمله شیلد حرارتی 
کیت تعمیر اتصاالت با استفاده از هیت شرینک  [1] 

براي عایق سازي اتصاالت
سشوار صنعتی  [2]
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  خودروي رانا

  : سیستم ایربگ و کمربندهاي ایمنی 
  . را جدا کنید ) 

  . سیمهاي مثبت و منفی تغذیه را عایق کاري کنید تا از بروز اتصالی جلوگیري شود 

  

  : سیستم ایربگ و کمربندهاي ایمنی 
اطراف ایربگها و کشنده کمربندهاي ایمنی باید کامالً خالی بوده و هیچ چیزي در نزدیکی آنها قـرار نداشـته   

مت راننـده را  درب س. کابل منفی باتري را متصل کنید 
  . در ضمن در طی مراحل فوق مواظب باز شدن ناگهانی ایربگ نیز باشید 

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

سیستم ایربگ و کمربندهاي ایمنی ) عملیات غیرفعال سازي(روش از کار انداختن 
) هاECU(قطعات مجهز به میکروپروسور سوییچ را ببندید و کانکتور 

سیمهاي مثبت و منفی تغذیه را عایق کاري کنید تا از بروز اتصالی جلوگیري شود . کابل منفی باتري را جدا کنید 
  . را جدا کنید  [1]کنسول را خارج کرده و کانکتور 

  ) . پین 50کانکتور نارنجی رنگ 

سیستم ایربگ و کمربندهاي ایمنی ) فعال سازي( روش راه اندازي
اطراف ایربگها و کشنده کمربندهاي ایمنی باید کامالً خالی بوده و هیچ چیزي در نزدیکی آنها قـرار نداشـته   : تذکر مهم 

کابل منفی باتري را متصل کنید .  پین را متصل کنید 50سوئیچ را بسته و کانکتور نارنجی رنگ 
در ضمن در طی مراحل فوق مواظب باز شدن ناگهانی ایربگ نیز باشید . باز کرده و سوئیچ را باز کنید 

  . چک کنید  V6560عملکرد صحیح سیستم را با المپ هشدار 

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  
روش از کار انداختن  -2

سوییچ را ببندید و کانکتور 
کابل منفی باتري را جدا کنید 

کنسول را خارج کرده و کانکتور 
کانکتور نارنجی رنگ (
  

  
  

روش راه اندازي -3
تذکر مهم 

  . باشد 
سوئیچ را بسته و کانکتور نارنجی رنگ 

باز کرده و سوئیچ را باز کنید 
عملکرد صحیح سیستم را با المپ هشدار 
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  خودروي رانا

براي سیستم  )24803029کد اختصاصی 

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

کد اختصاصی ( IKCO DIAGدستگاه عیب یاب استفاده از 
  : ایربگ و کمربند ایمنی 

با استفاده از این دستگاه می توان کارهاي زیر را 
 :انجام داد

 

 
ـ ارائه راه حلهاي منظم بر طبق اشـکاالت موجـود در   

  ـ اندازه گیري پارامترها
  ـ تست عمل کننده ها 

    

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  
استفاده از  -4

ایربگ و کمربند ایمنی 
  

با استفاده از این دستگاه می توان کارهاي زیر را 
انجام داد

ـ ارائه راه حلهاي منظم بر طبق اشـکاالت موجـود در   
  خودرو

ـ اندازه گیري پارامترها
ـ تست عمل کننده ها 
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  خودروي رانا

  ) : غیراساسی

 بله

سیمهاي مربوط به خطاي 
 .مشخص شده را جدا کنید و خطاها را مجدداً بخوانید 

آیا اشکال اولیه 
 

کانکتور و اتصاالت معیوب . سیستم ایربگ و کمربند ایمنی را غیرفعال کنید
 را تعمیر یا تعویض کنیددسته سیم یا کانکتورهاي معیوب 

کدهاي . سیستم ایربگ  وکمربند ایمنی را فعال کنید
 .خطا را پاك کرده و مجدداً آنها را بخوانید

آیا اشکال اولیه 
 

کدهاي . سیستم ایربگ  وکمربند ایمنی را فعال کنید
 .خطا را پاك کرده و مجدداً آنها را بخوانید

اشکال اولیه 
 

 را تعویض کنید کنترل یونیت

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

غیراساسیغیردائم یا (روند کلی رفع اشکاالت متناوب 
    

 خیر

 خیر

 خیر

 بله

 بله

سیمهاي مربوط به خطاي . کدهاي خطا را پاك کنید
مشخص شده را جدا کنید و خطاها را مجدداً بخوانید 

آیا اشکال اولیه 
 وجود دارد؟

سیستم ایربگ و کمربند ایمنی را غیرفعال کنید
دسته سیم یا کانکتورهاي معیوب . را بررسی کنید

سیستم ایربگ  وکمربند ایمنی را فعال کنید
خطا را پاك کرده و مجدداً آنها را بخوانید

آیا اشکال اولیه 
 وجود دارد؟

سیستم ایربگ  وکمربند ایمنی را فعال کنید
خطا را پاك کرده و مجدداً آنها را بخوانید

اشکال اولیه آیا 
 وجود دارد؟

 قطعه معیوب را تعویض کنید

 دسته سیم را چک کنید

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  
روند کلی رفع اشکاالت متناوب  -5
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  خودروي رانا

  : روش بررسی سیمها از نظر عدم قطعی و سالم بودن روکش عایق آنها 

  . کلیه مقاومتها باید در شرایط جدا بودن کانکتورها اندازه گیري شوند 
 . مقدار واقعی هر مقاومت با کم کردن مقاومت سیمهاي دستگاه از عدد نشان داده شده بدست می آید 

 . سیم به طور جزئی به بدنه اتصال کوتاه دارد 

 . دو سیم به طور جزئی با هم اتصال کوتاه دارند 

 . دو سیم بطور کامل با هم اتصال کوتاه دارند 

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

روش بررسی سیمها از نظر عدم قطعی و سالم بودن روکش عایق آنها 
  

کلیه مقاومتها باید در شرایط جدا بودن کانکتورها اندازه گیري شوند  
مقدار واقعی هر مقاومت با کم کردن مقاومت سیمهاي دستگاه از عدد نشان داده شده بدست می آید  

           ) :مدار باز(روش تشخیص وجود قطعی در مدار 

  .را اندازه بگیرید  R1مطابق شکل روبرو مقاومت 
£Wاگر   11R  : سیم قطعی ندارد .  
W³اگر   KR  . سیم داراي قطعی است : 9.1991

  : روش تشخیص وجود اتصال کوتاه با بدنه در مدار 

  . را اندازه بگیرید  R2مطابق شکل روبرو مقاومت 
W³اگر   KR   . سیم به بدنه اتصال کوتاه ندارد :  9.1992
W££Wاگر   KR سیم به طور جزئی به بدنه اتصال کوتاه دارد : 9.19921
£Wاگر    12R : سیم بطور کامل به بدنه متصل است . 

  : روش تشخیص وجود اتصال کوتاه بین دو سیم 

  . را اندازه بگیرید  R3مطابق شکل روبرو مقاومت 
W³اگر   KR   . بین دو سیم اتصال کوتاه ندارد :  9.1993
W££Wاگر   KR دو سیم به طور جزئی با هم اتصال کوتاه دارند : 9.19931
دو سیم بطور کامل با هم اتصال کوتاه دارند : W£13Rاگر   

   

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  
روش بررسی سیمها از نظر عدم قطعی و سالم بودن روکش عایق آنها  -6

  : توجه 

· 

· 

  
  
روش تشخیص وجود قطعی در مدار  -1

مطابق شکل روبرو مقاومت 
· 

· 

  
  
روش تشخیص وجود اتصال کوتاه با بدنه در مدار  -2

مطابق شکل روبرو مقاومت 
· 

· 

· 

  
  
روش تشخیص وجود اتصال کوتاه بین دو سیم  -3

مطابق شکل روبرو مقاومت 
· 

· 

· 
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  خودروي رانا

  . ـ تمام قسمتهایی که احتمال اتصالی با ولتاژ مثبت دارند را روشن کنید 

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

  : روش تشخیص وجود اتصال کوتاه با ولتاژ مثبت باتري 

  . سوئیچ خودرو را باز کنید 
ـ تمام قسمتهایی که احتمال اتصالی با ولتاژ مثبت دارند را روشن کنید 

 . سیم با ولتاژ مثبت اتصالی ندارد  U1=0Vاگر  

0V ¹اگر   U1  : سیم با ولتاژ مثبت اتصالی دارد .  

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  
  
روش تشخیص وجود اتصال کوتاه با ولتاژ مثبت باتري  -4

سوئیچ خودرو را باز کنید 
ـ تمام قسمتهایی که احتمال اتصالی با ولتاژ مثبت دارند را روشن کنید 

· 

· 
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  خودروي رانا

  :  (6570)دستگاه عیب یاب و تغذیه کنترل یونیت ایربگ و کمربند ایمنی 
  . براي عیب یابی در این مرحله باید کابلهاي باتري به آن متصل باشند 

  ا و شرایط آنهاتسته

پـین   50کانکتور نارنجی رنگ   5ولت در پایه 
در شرایط بـاز بـودن سـوئیچ و جـدا بـودن کـانکتور و کنتـرل        

  . را کنترل کنید 
کانکتور نارنجی رنـگ   6در پایه ) بدنه

پین در شرایط بسته بـودن سـوئیچ و جـدا بـودن کـانکتور      
  . کنترل کنید 
  .را کنترل کنید  آنو روکش 

   .عملکرد صحیح دستگاه عیب یاب را کنترل کنید 

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

  : بررسی سیم کشی قسمتهاي مختلف 

دستگاه عیب یاب و تغذیه کنترل یونیت ایربگ و کمربند ایمنی  ابررسی مسیر اتصال ب
براي عیب یابی در این مرحله باید کابلهاي باتري به آن متصل باشند 

تسته  شرایط عیب یابی

  سوئیچ باز
 ارتباط با دستگاه عیب یاب 

ولت در پایه  12ـ وجود ولتاژ 
در شرایط بـاز بـودن سـوئیچ و جـدا بـودن کـانکتور و کنتـرل        

را کنترل کنید  6570یونیت 
بدنه(ـ وجود ولتاژ صفر ولت 

پین در شرایط بسته بـودن سـوئیچ و جـدا بـودن کـانکتور       50
کنترل کنید  6570کنترل یونیت 

و روکش  6520 سیمـ سالمت 
عملکرد صحیح دستگاه عیب یاب را کنترل کنید 

    

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  

بررسی سیم کشی قسمتهاي مختلف  -7

بررسی مسیر اتصال ب - 7-1
براي عیب یابی در این مرحله باید کابلهاي باتري به آن متصل باشند : هشدار 
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  خودروي رانا

  

  . براي عیب یابی در این مرحله باید کابلهاي باتري متصل باشند 

  تستها و شرایط آنها

ـ سوئیچ را بسته کانکتورها و محرك مدول ایربگ سمت راننده 
را جـدا کـرده و عـایق     6570و کانکتور کنترل یونیـت  

پــین  50کــانکتور  10متصــل بــه پایــه 
کانکتور نارنجی رنگ  11متصل به پایه 

  . ولت باتري چک کنید 

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

  : بررسی محرك مدول ایربگ سمت راننده 

  : ولت باتري + 12اتصالی به 

براي عیب یابی در این مرحله باید کابلهاي باتري متصل باشند 

تستها و شرایط آنها  شرایط عیب یابی

  سوئیچ باز
 )ثانیه 5به مدت (

ـ سوئیچ را بسته کانکتورها و محرك مدول ایربگ سمت راننده 
و کانکتور کنترل یونیـت   (6565)

متصــل بــه پایــه ( 6500بــودن ســیمهاي 
متصل به پایه ( 6501و ) نارنجی رنگ

ولت باتري چک کنید + 12را نسبت به ) پین 50

  : اتصالی به بدنه 

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  
  

بررسی محرك مدول ایربگ سمت راننده  - 7-2
  

  
  
  
اتصالی به  -1

براي عیب یابی در این مرحله باید کابلهاي باتري متصل باشند : هشدار 
  

  
  
  
  
  
  
  
 
اتصالی به بدنه  -2
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  خودروي رانا

  تستها و شرایط آنها

ـ سوئیچ را بسـته و کانکتورهـاي محـرك مـدول ایربـگ سـمت       
را جدا کرده و عایق بودن  6570و کنترل یونیت 

 50کـانکتور نـارنجی رنـگ     10متصل به پایـه  
) پـین  50کانکتور نارنجی رنگ  11متصل به پایه 
 .  

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

تستها و شرایط آنها  شرایط عیب یابی

  سوئیچ باز
 )ثانیه 5به مدت (

ـ سوئیچ را بسـته و کانکتورهـاي محـرك مـدول ایربـگ سـمت       
و کنترل یونیت  (6565)راننده 

متصل به پایـه  ( 6500سیمهاي 
متصل به پایه ( 6501و ) پین

. را نسبت به بدنه چک کنید 

    

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 
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  خودروي رانا

  تستها و شرایط آنها

ـ سوئیچ را بسـته و کانکتورهـاي محـرك مـدول ایربـگ سـمت       
را جدا کنید و عایق بـودن   6570و کنترل یونیت 

 50کـانکتور نـارنجی رنـگ     10متصل به پایـه  
) پـین  50کانکتور نارنجی رنگ  11متصل به پایه 

  . را نسبت به یکدیگر کنترل کنید 
را به جاي محرك ایربـگ سـمت راننـده    

  . متصل کرده و خطاها را مجدداً بخوانید 

  تستها و شرایط آنها

ـ سوئیچ را بسـته و کانکتورهـاي محـرك مـدول ایربـگ سـمت       
را جـدا کنیـد و از عـدم     6570و کنتـرل یونیـت   

کـانکتور نـارنجی    10متصل به پایـه  
کانکتور نارنجی رنگ  11متصل به پایه 

را به جاي محرك ایربـگ سـمت راننـده    
   .متصل کرده و خطاها را مجدداً بخوانید 

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

  : اتصالی بین سیمها 

تستها و شرایط آنها  شرایط عیب یابی

  سوئیچ باز
 )ثانیه 10به مدت (

ـ سوئیچ را بسـته و کانکتورهـاي محـرك مـدول ایربـگ سـمت       
و کنترل یونیت  (6565)راننده 

متصل به پایـه  ( 6500سیمهاي 
متصل به پایه ( 6501و ) پین

را نسبت به یکدیگر کنترل کنید 
را به جاي محرك ایربـگ سـمت راننـده     1325 (-)ـ ابزار تست 

متصل کرده و خطاها را مجدداً بخوانید 

  : قطعی مدار 

تستها و شرایط آنها  شرایط عیب یابی

  سوئیچ باز
 )ثانیه 10به مدت (

ـ سوئیچ را بسـته و کانکتورهـاي محـرك مـدول ایربـگ سـمت       
و کنتـرل یونیـت    (6565)راننـده  

متصل به پایـه  ( 6500قطعی در سیمهاي 
متصل به پایه ( 6501و ) پین 50رنگ 

  .  مطمئن شوید) پین 50
را به جاي محرك ایربـگ سـمت راننـده     1325 (-)ـ ابزار تست 

متصل کرده و خطاها را مجدداً بخوانید 

    

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  
  
اتصالی بین سیمها  -3
  

  
  
قطعی مدار  -4
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  خودروي رانا

  

  . براي عیب یابی در این مرحله باید کابلهاي باتري به آن متصل باشند 

  آنهاتستها و شرایط 

ـ سوئیچ را بسـته و کانکتورهـاي محـرك مـدول ایربـگ سـمت       
را جـدا کنیـد و سـیمهاي     6570و کنترل یونیت 

ولت باتري در حالت سوئیچ باز + 12زیر را از لحاظ اتصالی به 

  .پین  50کانکتور نارنجی رنگ  18متصل به پایه 
  . پین  50کانکتور نارنجی رنگ  19متصل به پایه 

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

  : بررسی محرك مدول ایربگ سمت شاگرد 

  ولت باتري + 12اتصالی به 

براي عیب یابی در این مرحله باید کابلهاي باتري به آن متصل باشند 

تستها و شرایط   شرایط عیب یابی

  سوئیچ باز
 )ثانیه 5به مدت (

ـ سوئیچ را بسـته و کانکتورهـاي محـرك مـدول ایربـگ سـمت       
و کنترل یونیت  (6564)شاگرد 

زیر را از لحاظ اتصالی به 
  : کنترل کنید 

ó  متصل به پایه  6510سیم
ó  متصل به پایه  6511سیم

    

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  
بررسی محرك مدول ایربگ سمت شاگرد  - 7-3
  

  
  
  
  
اتصالی به  -1

براي عیب یابی در این مرحله باید کابلهاي باتري به آن متصل باشند : هشدار 
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  خودروي رانا

  تستها و شرایط آنها

ـ سوئیچ را بسـته و کانکتورهـاي محـرك مـدول ایربـگ سـمت       
را جدا کنید و عایق بودن  6570و کنترل یونیت 

  : سیمهاي زیر را نسبت به بدنه کنترل کنید 
  .پین  50کانکتور نارنجی رنگ  18متصل به پایه 
  . پین  50کانکتور نارنجی رنگ  19متصل به پایه 

  تستها و شرایط آنها

ـ سوئیچ را بسـته و کانکتورهـاي محـرك مـدول ایربـگ سـمت       
را جــدا کــرده و عــدم  6570و کنتــرل یونیــت 

  : اتصالی سیمهاي زیر را نسبت به هم کنترل کنید 
  .پین  50کانکتور نارنجی رنگ  18متصل به پایه 
  . پین  50کانکتور نارنجی رنگ  19متصل به پایه 

را بجـاي مـدول ایربـگ سـمت شـاگرد      
  . متصل کرده خطاها را مجدداً بخوانید 

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

  : اتصالی به بدنه 

تستها و شرایط آنها  شرایط عیب یابی

  سوئیچ باز
 )ثانیه 5به مدت (

ـ سوئیچ را بسـته و کانکتورهـاي محـرك مـدول ایربـگ سـمت       
و کنترل یونیت  (6564)شاگرد 

سیمهاي زیر را نسبت به بدنه کنترل کنید 
ó  متصل به پایه  6510سیم
ó  متصل به پایه  6511سیم

  : اتصالی بین سیمها 

تستها و شرایط آنها  شرایط عیب یابی

  سوئیچ باز
 )ثانیه 10مدت  به(

ـ سوئیچ را بسـته و کانکتورهـاي محـرك مـدول ایربـگ سـمت       
و کنتــرل یونیــت  (6564)شــاگرد 

اتصالی سیمهاي زیر را نسبت به هم کنترل کنید 
ó  متصل به پایه  6510سیم
ó  متصل به پایه  6511سیم

را بجـاي مـدول ایربـگ سـمت شـاگرد       1325 (-)ـ ابزار تسـت  
متصل کرده خطاها را مجدداً بخوانید  (6564)

    

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  
  
اتصالی به بدنه  -2
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www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


  خودروي رانا

  تستها و شرایط آنها

ـ سوئیچ را بسـته و کانکتورهـاي محـرك مـدول ایربـگ سـمت       
را جــدا کــرده و عــدم  6570و کنتــرل یونیــت 

کانکتور نارنجی رنـگ   18متصل به پایه 
 50کانکتور نـارنجی رنـگ    19متصل به پایه 

رك مـدول ایربـگ شـاگرد    را بجاي محـ 
  .  متصل کرده و خطاها را مجدداً بخوانید 

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

  : قطعی مدار 

تستها و شرایط آنها  شرایط عیب یابی

  سوئیچ باز
 )ثانیه 10به مدت (

ـ سوئیچ را بسـته و کانکتورهـاي محـرك مـدول ایربـگ سـمت       
و کنتــرل یونیــت  (6564)شــاگرد 

متصل به پایه ( 6510قطعی سیمهاي 
متصل به پایه ( 6511و ) پین 50
  . مطمئن شوید ) پین

را بجاي محـ  – (1325)ـ ابزار تست 
متصل کرده و خطاها را مجدداً بخوانید  (6564)

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  
  
قطعی مدار  -4
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  خودروي رانا

  

  تستها و شرایط آنها

 6576و  6575ـ سـوئیچ را بـاز کـرده و کانکتورهـاي محـرك      
را جدا  6570، کنترل یونیت  کمربند ایمنی را جدا کنید

  : ولت باتري کنترل کنید+ 12سیمهاي زیر را از لحاظ اتصالی به 
  ) 50W ORاز کانکتور 
   )50W ORاز کانکتور 

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

   : 1بررسی محرك کمربند ایمنی 

  : باتري + 12اتصالی به 

تستها و شرایط آنها  عیب یابی

  سوئیچ باز
 )ثانیه 5به مدت (

ـ سـوئیچ را بـاز کـرده و کانکتورهـاي محـرك      
کمربند ایمنی را جدا کنیدمربوط به 

  . کنید 
سیمهاي زیر را از لحاظ اتصالی به 

از کانکتور  13پایه ( 650ـ 
از کانکتور  14پایه ( 651ـ 

    

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  

بررسی محرك کمربند ایمنی  - 7-4
  
  

  
  
اتصالی به  -1
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  خودروي رانا

  تستها و شرایط آنها

و  6576و  6575ـ سوئیچ را باز کـرده و کانکتورهـاي محـرك    
  . را جدا کنید 

  : سیمهاي زیر را از لحاظ اتصالی به بدنه کنترل کنید
  ) 50W ORاز کانکتور 
   )50W ORاز کانکتور 

  تستها و شرایط آنها

کمربنـد   6576و  6575سوئیچ را بسته و کانکتورهاي محرك 
عایق بودن سیم هـاي  . را جدا کنید  6570

ــانکتور  ــه ( 650و  (50W OR)از ک از  13پای
  . را بررسی کنید 

 1را بـه جـاي محـرك کمربنـد ایمنـی      
    .متصل کرده و خطاها را مجدداً بخوانید 

  تستها و شرایط آنها

و کنترل  6576و  6575سوئیچ را بسته ، کانکتورهاي محرك 
از  14پایـه  ( 651عـدم قطعـی سـیم    . 

 (50W OR)از کـانکتور   13پایه ( 650

 1کمربنـد ایمنـی    را بـه جـاي محـرك   
  .  متصل کرده و خطاها را مجدداً بخوانید 

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

  : اتصالی به بدنه 

تستها و شرایط آنها  شرایط عیب یابی

  بازسوئیچ 
 )ثانیه 5به مدت (

ـ سوئیچ را باز کـرده و کانکتورهـاي محـرك    
را جدا کنید  6570کنترل یونیت 

سیمهاي زیر را از لحاظ اتصالی به بدنه کنترل کنید
از کانکتور  13پایه ( 650ـ 
از کانکتور  14پایه ( 651ـ 

  : اتصالی بین سیمها 

تستها و شرایط آنها  عیب یابی شرایط

  سوئیچ باز
 )ثانیه 10به مدت (

سوئیچ را بسته و کانکتورهاي محرك ـ 
6570ایمنی و کنترل یونیت 

ــه ( 651 ــانکتور  14پای از ک
را بررسی کنید  (50W OR)کانکتور 

را بـه جـاي محـرك کمربنـد ایمنـی       1325 (-)ــ ابـزار تسـت    
متصل کرده و خطاها را مجدداً بخوانید 

  : قطعی مدار 

تستها و شرایط آنها  شرایط عیب یابی

  سوئیچ باز
 )ثانیه 10به مدت (

سوئیچ را بسته ، کانکتورهاي محرك ـ 
. را جدا کنیـد   6570یونیت 

650و  (50W OR)کانکتور 

  . را کنترل کنید 
را بـه جـاي محـرك    1325 (-)ــ ابـزار تسـت    

متصل کرده و خطاها را مجدداً بخوانید 
    

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  
  
اتصالی به بدنه  -2
  

  
اتصالی بین سیمها  -3
  

  
قطعی مدار  -4
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  خودروي رانا

  

  . براي عیب یابی در این مرحله باید کابلهاي باتري به آن متصل باشند 

  تستها و شرایط آنها
 6576و  6575ـ سـوئیچ را بـاز کـرده و کانکتورهـاي محـرك      

ایربـگ   6570به کمربند ایمنی را جدا کنید، کنترل یونیت 
  . را جدا کنید  6570و کنترل یونیت 

  : ولت باتري کنترل کنید+ 12سیمهاي زیر را از لحاظ اتصالی به 
  ) 50W ORاز کانکتور 
   )50W ORاز کانکتور 

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

  : 2بررسی محرك کمربند ایمنی 

  

  : باتري + 12اتصالی به 
براي عیب یابی در این مرحله باید کابلهاي باتري به آن متصل باشند 

تستها و شرایط آنها  شرایط عیب یابی

  سوئیچ باز
 )ثانیه 5به مدت (

ـ سـوئیچ را بـاز کـرده و کانکتورهـاي محـرك      
به کمربند ایمنی را جدا کنید، کنترل یونیت مربوط 

و کنترل یونیت  (6564)سمت شاگرد 
سیمهاي زیر را از لحاظ اتصالی به 

از کانکتور  16پایه ( 652ـ 
از کانکتور  17پایه ( 653ـ 

  : اتصالی به بدنه 

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  
  

بررسی محرك کمربند ایمنی  - 7-5
 
 

  

 
 
 
  
  
  
  
اتصالی به  -1

براي عیب یابی در این مرحله باید کابلهاي باتري به آن متصل باشند : تذکر 
  

  
  
  
  
اتصالی به بدنه  -2
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  خودروي رانا

  تستها و شرایط آنها
و  6576و  6575ـ سوئیچ را باز کـرده و کانکتورهـاي محـرك    

  . را جدا کنید 
  : سیمهاي زیر را از لحاظ اتصالی به بدنه کنترل کنید

  ) 50W ORاز کانکتور 
   )50W ORاز کانکتور 

  تستها و شرایط آنها
کمربنـد   6576و  6575سوئیچ را بسته ، کانکتورهاي محـرك  

عایق بـودن سـیمهاي   . را جدا کنید  6570
ــانکتور  ــه ( 652و  (50W OR)از ک از  16پای

  . را کنترل کنید 
 2کمربنـد ایمنـی    را بـه جـاي محـرك   

  .  متصل کرده و خطاها را مجدداً بخوانید 

  تستها و شرایط آنها
و کنترل  6576و  6575را بسته ، کانکتورهاي محرك 

از  17پایـه  ( 653عـدم قطعـی سـیم    . 
 (50W OR)از کـانکتور   16پایه ( 652

 2را بـه جـاي محـرك کمربنـد ایمنـی      
  .  متصل کرده و خطاها را مجدداً بخوانید 

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

تستها و شرایط آنها  شرایط عیب یابی

  سوئیچ باز
 )ثانیه 5به مدت (

ـ سوئیچ را باز کـرده و کانکتورهـاي محـرك    
را جدا کنید  6570نیت کنترل یو

سیمهاي زیر را از لحاظ اتصالی به بدنه کنترل کنید
از کانکتور  16پایه ( 652ـ 
از کانکتور  17پایه ( 653ـ 

  : اتصالی بین سیمها 

تستها و شرایط آنها  شرایط عیب یابی

  سوئیچ باز
 )ثانیه 10به مدت (

سوئیچ را بسته ، کانکتورهاي محـرك  ـ 
6570و کنترل یونیت ایمنی 

ــه ( 653 ــانکتور  17پای از ک
را کنترل کنید  (50W OR)کانکتور 

را بـه جـاي محـرك    1325 (-)ــ ابـزار تسـت    
متصل کرده و خطاها را مجدداً بخوانید 

  : قطعی مدار 

تستها و شرایط آنها  شرایط عیب یابی

  سوئیچ باز
 )ثانیه 10به مدت (

را بسته ، کانکتورهاي محرك ـ سوئیچ 
. را جدا کنیـد   6570یونیت 

652و  (50W OR)کانکتور 

   .را کنترل کنید 
را بـه جـاي محـرك کمربنـد ایمنـی       1325 (-)ــ ابـزار تسـت    

متصل کرده و خطاها را مجدداً بخوانید 

    

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  
  

  
اتصالی بین سیمها  -3
  

  
  
قطعی مدار  -4
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  خودروي رانا

  

  . براي عیب یابی در این مرحله باید کابلهاي باتري به آن متصل شوند 

  تستها و شرایط آنها
  را جدا کرده  وسوئیچ را باز کنید 6570

ایـن  . ولـت را چـک کنیـد    + 12نسبت به 
. پـین متصـل اسـت     50از کانکتور نارنجی رنگ 

و مدار چاپی صفحه نشان دهنده ها را کنتـرل  

  تستها و شرایط آنها
را جـدا کـرده و    6570سوئیچ را بسته ، کانکتور کنترل یونیت 

را نسـبت بـه بدنـه کنتـرل      6560عدم قطعی و عایق بودن سیم 
  ) پین 50کانکتور نارنجی رنگ 

المپ داخل صفحه نشان دهنـده هـا   : ـ موارد زیر را کنترل کنید 
CHO2C      بـرد (و روکـش آن ـ مـدار چـاپی (

   )پنل پشت آمپر

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

   :بررسی المپ هشدار 

  : ولت + 12اتصالی به ولتاژ 
براي عیب یابی در این مرحله باید کابلهاي باتري به آن متصل شوند 

تستها و شرایط آنها  شرایط عیب یابی

 )ثانیه 5به مدت ( 

6570کنترل یونیت کانکتور  ـ 

نسبت به  6560عایق بودن سیم 
از کانکتور نارنجی رنگ  7سیم به پایه 

و مدار چاپی صفحه نشان دهنده ها را کنتـرل   AIRBAGالمپ 
  .کنید 

  : اتصالی به بدنه 

تستها و شرایط آنها  شرایط عیب یابی

  سوئیچ باز
 )ثانیه 5به مدت (

سوئیچ را بسته ، کانکتور کنترل یونیت ـ 
عدم قطعی و عایق بودن سیم 

کانکتور نارنجی رنگ  7متصل به پایه . (کنید 
ـ موارد زیر را کنترل کنید 

CHO2Cعدم قطعـی سـیم   

پنل پشت آمپر(صفحه نشان دهنده ها 
    

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  
  

بررسی المپ هشدار  - 7-6
  

  
اتصالی به ولتاژ  -1

براي عیب یابی در این مرحله باید کابلهاي باتري به آن متصل شوند : هشدار 
  

  
  
اتصالی به بدنه  -2
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  خودروي رانا

  . براي عیب یابی در این مرحله باید کابلهاي باتري به آن متصل شوند 

  

  تستها و شرایط آنها

و کلیـد   6570سوئیچ را بسـته و کانکتورهـاي کنتـرل یونیـت     
سیمهاي . را جدا کنید  6569غیرفعال کننده ایربگ سمت شاگرد 

) پـین  50کانکتور نارنجی رنگ  12متصل به پایه 
بایـد  ) پین نـارنجی رنـگ   50کانکتور  

  
رنگ متعلـق   مشکیپین  4کانکتور  3و

باید بصـورت   6569به کلید غیرفعال کننده ایربگ سمت شاگرد 

R 14065 W££W  
R 530300 W££W  

رنگ نسـبت   مشکیپین  4کانکتور  3و 
   .به پایه هاي دیگر را چک کنید 

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

  : بررسی ولتاژ تغذیه 

براي عیب یابی در این مرحله باید کابلهاي باتري به آن متصل شوند 

   :غیرفعال کننده ایربگ سمت شاگرد بررسی کلید 

  : اتصالی بین سیمها 

تستها و شرایط آنها  شرایط عیب یابی

  سوئیچ باز
 )ثانیه 5به مدت (

سوئیچ را بسـته و کانکتورهـاي کنتـرل یونیـت     ـ 
غیرفعال کننده ایربگ سمت شاگرد 

متصل به پایه (  654شماره 
 50متصل به پایه ( 655و 

  . نسبت به هم عایق باشند 
و 1مقاومت بین پایه هاي ـ 

به کلید غیرفعال کننده ایربگ سمت شاگرد 
  : زیر باشد 
off:Wت خاموش ـ در حال

on:W  ـ در حالت روشن 

و  1ـ عایق بودن پایه هاي 
به پایه هاي دیگر را چک کنید 

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  
بررسی ولتاژ تغذیه 

  
براي عیب یابی در این مرحله باید کابلهاي باتري به آن متصل شوند : هشدار 

  

بررسی کلید  - 7-7
  

  
اتصالی بین سیمها  -1
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  خودروي رانا

  تستها و شرایط آنها

و کلیـد   6570ـ سوئیچ را بسـته و کانکتورهـاي کنتـرل یونیـت     
از عـدم  . را جدا کنیـد   6569کننده ایربگ سمت شاگرد 

 50کـانکتور  12متصل بـه پایـه   (  654
پـین   50کـانکتور   20متصل به پایـه  (

  .  مطمئن شوید 
رنـگ متعلـق    مشکیپین  4کانکتور  3

باید بصـورت   6569به کلید غیرفعال کننده ایربگ سمت شاگرد 

R 14065 W££W  
R 530300 ££W  

  و شرایط آنهاتستها 

است ناشی از عملکرد غلط راننده باشد مثالً الزم 
باشد که کلید مذکور را قبل از باز کردن سوئیچ فشار دهد و یـا  

 4کانکتور  3و  1براي چک کردن ، باید مقاومت بین پایه هاي 
  : رنگ بصورت زیر باشد 
R 14065 W££W  
R 530300 ££W  

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

  : قطعی مدار 

تستها و شرایط آنها  شرایط عیب یابی

  سوئیچ باز
 )ثانیه 5به مدت (

ـ سوئیچ را بسـته و کانکتورهـاي کنتـرل یونیـت     
کننده ایربگ سمت شاگرد غیرفعال 

654وجود قطعی در سیمهاي 

( 655و ) نارنجی رنگپین 
مطمئن شوید ) نارنجی رنگ

3 1ایه هاي ـ مقاومت بین پ

به کلید غیرفعال کننده ایربگ سمت شاگرد 
   :زیر باشد 

off:Wدر حالت خاموش 

on:530Wدر حالت روشن   

  : تعویض وضعیت فعال بودن هنگام باز بودن سوئیچ 

تستها   شرایط عیب یابی

  سوئیچ باز
 )ثانیه 5به مدت (

است ناشی از عملکرد غلط راننده باشد مثالً الزم ـ اشکال ممکن 
باشد که کلید مذکور را قبل از باز کردن سوئیچ فشار دهد و یـا  

براي چک کردن ، باید مقاومت بین پایه هاي ... 
رنگ بصورت زیر باشد  مشکیپین 

off:Wدر حالت خاموش 

on:530Wدر حالت روشن   

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  
قطعی مدار  -2
  

  
  
تعویض وضعیت فعال بودن هنگام باز بودن سوئیچ  -3
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  خودروي رانا

  . براي عیب یابی در این مرحله باید کابلهاي باتري به آن متصل شوند 

  تستها و شرایط آنها

و کلیـد   6570بسـته و کانکتورهـاي کنتـرل یونیـت     
را جدا کنیـد  و عـایق    6569غیرفعال کننده ایربگ سمت شاگرد 

بودن هر یک از سیمهاي زیر را نسبت بـه یکـدیگر و نسـبت بـه     

  ) پین نارنجی رنگ 50کانکتور  12
  ) ین نارنجی رنگپ 50کانکتور  20
و کلید غیرفعال کننده ایربـگ   6570ـ کانکتورهاي کنترل یونیت 

عـایق  . را جدا کرده و سوئیچ را بـاز کنیـد   
  : ولت بررسی کنید + 12بودن سیمهاي زیر را نسبت به 

 ) پین نارنجی رنگ 50کانکتور  12

  ) پین نارنجی رنگ 50نکتور کا 20
پین بایـد   4کانکتور نارنجی رنگ  3و 

R 14065 W££W  
R 530300 W££W  

رنـگ نسـبت    مشکیپین  4کانکتور  3
   .به پایه هاي دیگر را چک کنید 

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

  : تشخیص باز بودن سوئیچ 
براي عیب یابی در این مرحله باید کابلهاي باتري به آن متصل شوند 

تستها و شرایط آنها  شرایط عیب یابی

  سوئیچ باز
 )ثانیه 5به مدت (

بسـته و کانکتورهـاي کنتـرل یونیـت     ـ سوئیچ را 
غیرفعال کننده ایربگ سمت شاگرد 

بودن هر یک از سیمهاي زیر را نسبت بـه یکـدیگر و نسـبت بـه     
  : بدنه چک کنید 

12متصل به پایه ( 654سیم 

20متصل به پایه ( 655سیم 

ـ کانکتورهاي کنترل یونیت 
را جدا کرده و سوئیچ را بـاز کنیـد    6569سمت شاگرد 

بودن سیمهاي زیر را نسبت به 
12متصل به پایه ( 654سیم 

20متصل به پایه ( 655سیم 

و  1ـ مقاومت بین پایه هاي 
  : به صورت زیر باشد 
off:Wـ در حالت خاموش 

on:Wـ در حالت روشن   

3و 1ـ عایق بودن پایه هاي 

به پایه هاي دیگر را چک کنید 

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  
تشخیص باز بودن سوئیچ  -4

براي عیب یابی در این مرحله باید کابلهاي باتري به آن متصل شوند : تذکر 
  

  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


  خودروي رانا

  تستها و شرایط آنها

ـ سوئیچ را بسـته و کنتـرل یونیـت ایربـگ  کمربنـدهاي ایمنـی       

  تستها و شرایط آنها

  . کد خطا هیچ ارتباطی با خطاها ندارد 
  .کد خطا مربوط به غیرفعال بودن ایربگ سمت شاگرد است

کد خطا مربوط به تمـام خطاهـاي مـرتبط بـا ایربـگ سـمت       
  ...) مثل خرابی قطعات و 

  تستها و شرایط آنها

بعد از تحریـک ، کشـنده هـاي کمربنـد ایمنـی سـمت راننـده و        
  . شاگرد قفل شده و حرکت نمی کنند 

  : قطعاتی که باید تعویض شوند 
کنترل یونیت ایربگ و کمربندهاي ایمنـی ، قرقـره هـاي کمربنـد     

  . ایمنی سمت راننده و شاگرد 

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

  : تعویض کنترل یونیت ایربگ و کمربندهاي ایمنی 

تستها و شرایط آنها  شرایط 

  سوئیچ باز
 )ثانیه 30به مدت (

ـ سوئیچ را بسـته و کنتـرل یونیـت ایربـگ  کمربنـدهاي ایمنـی       
  . را تعویض کنید  6570

  : ایربگ سمت شاگرد کدهاي خطاي از کار افتادن 

تستها و شرایط آنها  شرایط 

  سوئیچ باز
 المپ هشدار ایربگ روشن

کد خطا هیچ ارتباطی با خطاها ندارد  -1
کد خطا مربوط به غیرفعال بودن ایربگ سمت شاگرد است -2
کد خطا مربوط به تمـام خطاهـاي مـرتبط بـا ایربـگ سـمت        -3

مثل خرابی قطعات و . (شاگرد است 

  : فعال شدن کمربندهاي ایمنی 

تستها و شرایط آنها  شرایط 

  سوئیچ باز
بعد از برخورد شدید خودرو، (

المپ هشدار ایربگ روشن می 
 ) شود

بعد از تحریـک ، کشـنده هـاي کمربنـد ایمنـی سـمت راننـده و         ـ 
شاگرد قفل شده و حرکت نمی کنند 

قطعاتی که باید تعویض شوند 
کنترل یونیت ایربگ و کمربندهاي ایمنـی ، قرقـره هـاي کمربنـد     

ایمنی سمت راننده و شاگرد 

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  

تعویض کنترل یونیت ایربگ و کمربندهاي ایمنی  -8
  

  
  

کدهاي خطاي از کار افتادن  -9
  

  
  

فعال شدن کمربندهاي ایمنی  -10
  

)
المپ هشدار ایربگ روشن می 
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  خودروي رانا

  تستها و شرایط آنها

بعد از تحریـک در اثـر برخـورد شـدید خـودرو ، کمربنـدهاي       
  : ایمنی سمت راننده و شاگرد دیگر حرکت نمی کنند و در ضمن 

  . ـ ایربگ سمت راننده باز می شود 
  .باز می شود ) صورت وجود

  : قطعاتی که باید تعویض شوند 
  ـ کنترل یونیت ایربگ و کمربندهاي ایمنی 
  ـ کمربندهاي ایمنی سمت راننده و شاگرد 

  )دایره اي شکل
  ـ مدول ایربگ و کنسول سمت شاگرد 

  ـ دسته سیم مدول ایربگ سمت شاگرد  

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

  : فعال شدن کمربندهاي ایمنی و ایربگ 

تستها و شرایط آنها  یابیشرایط عیب 

  سوئیچ باز
بعد از برخورد شدید خودرو، (

المپ هشدار ایربگ روشن می 
 ) شود

بعد از تحریـک در اثـر برخـورد شـدید خـودرو ، کمربنـدهاي        ـ 
ایمنی سمت راننده و شاگرد دیگر حرکت نمی کنند و در ضمن 

ـ ایربگ سمت راننده باز می شود 
صورت وجود در(ـ ایربگ سمت شاگرد 

قطعاتی که باید تعویض شوند 
ـ کنترل یونیت ایربگ و کمربندهاي ایمنی 
ـ کمربندهاي ایمنی سمت راننده و شاگرد 

  ـ مدول ایربگ فرمان 
دایره اي شکل(ـ کانکتور گرد 

ـ مدول ایربگ و کنسول سمت شاگرد 
ـ دسته سیم مدول ایربگ سمت شاگرد  

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  

فعال شدن کمربندهاي ایمنی و ایربگ  -11
  

)
المپ هشدار ایربگ روشن می 
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  خودروي رانا

  .را جدا کنید
  .به لحاظ رعایت مسائل ایمنی، درپوش قاب کیسه هوا و کیسه هوا را به سمت باال خارج کنید

 

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

نحوه جداسازي و نصب سیستم ایربگ 
   :سمت راننده 

  باز نمودن
  .را غیرفعال کنید Airbagابتدا سیستم 

فرمان را بچرخانید تا قاب وسـط غربیلـک بـه حالـت     
هـاي پشـت آن    در این حالت پـیچ . عمودي قرار گیرد

  . باشند می رسدر دست
  .ها را باز کنید اکنون پیچ

  . هاي هوا را به آرامی به سمت خود بکشید مجموعۀ کیسه
  .را جدا کنید) 2(رنگ  زرد

را جدا کنید) 3( به همراه مدول ایربگ راننده سپس درپوش روي فرمان
به لحاظ رعایت مسائل ایمنی، درپوش قاب کیسه هوا و کیسه هوا را به سمت باال خارج کنید

  .ورود هواي فشرده فشار وارد کنید براي این کار، در جهت مسیر
    

2  

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  

نحوه جداسازي و نصب سیستم ایربگ  -12
سمت راننده 

  

باز نمودن -12-1
ابتدا سیستم 

فرمان را بچرخانید تا قاب وسـط غربیلـک بـه حالـت     
عمودي قرار گیرد

در دست) 1(
اکنون پیچ

  
مجموعۀ کیسه

زردکانکتور 
سپس درپوش روي فرمان

به لحاظ رعایت مسائل ایمنی، درپوش قاب کیسه هوا و کیسه هوا را به سمت باال خارج کنید
براي این کار، در جهت مسیر

  

3 
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  خودروي رانا

4  

5  

5  

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

  : نحوه جداسازي و نصب سیستم ایربگ سمت راننده 

غربیلـک فرمـان را بـا    . بـه آرامـی بـاز کنیـد     
  . ضربه زدن با دست بر روي آن ، شل کنید 

  . را از محل آن خارج کنید  (4)پیچ  
ابـزار بـا   (  غربیلک را از محل آن خارج کنیـد  

 .  ) 24705001کداختصاصی 

هنگام خـارج کـردن قطعـات مراقـب باشـید تـا       
  . کشیده نشوند  (2)

  . کنید  بازرا  (5)پیچهاي  
 . درپوش پایین را بردارید  

  . درپوش باالیی را کشیده و آنرا بردارید 

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  
نحوه جداسازي و نصب سیستم ایربگ سمت راننده 

  

بـه آرامـی بـاز کنیـد      (4) پیچ
ضربه زدن با دست بر روي آن ، شل کنید 

· 

· 

هنگام خـارج کـردن قطعـات مراقـب باشـید تـا       : تذکر 
(2)کانکتور 

  
  
  
  
  
  

· 

· 

درپوش باالیی را کشیده و آنرا بردارید 
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  خودروي رانا

  . آنرا آزاد کنید 
سـوئیچ فنـر   عـدد خـار نگهدارنـده     3بوسیله پیچ گوشتی ، 

  

  

A  

B  

7  

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

  : نحوه جداسازي و نصب سیستم ایربگ سمت راننده 

آنرا آزاد کنید  (6)با فشردن پیچ گوشتی تخت بر روي ضامن کانکتور 
بوسیله پیچ گوشتی ، . جدا کنید  Aو  Bرنگ را با کشیدن قسمتهاي  زرد

  . را آزاد کرده و از فرمان جدا کنید  (7)  چرخشی ایربگ راننده

   

6  

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  
نحوه جداسازي و نصب سیستم ایربگ سمت راننده 

  
با فشردن پیچ گوشتی تخت بر روي ضامن کانکتور 

زردکانکتور 
چرخشی ایربگ راننده
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  خودروي رانا

عملیات نصب کامالً برعکس مراحـل جداسـازي   . کنید 
 محکـم  1da.Nmو پیچهاي روي فرمـان بـه انـدازه    

پـس از  . قبل از جا زدن درپوش فرمان ، غربیلک را چندبار بچرخانید تا از نصب صحیح سـیمها مطمـئن شـوید    

 
قطعـه در انتهـا سـفت شـود و قابـل چـرخش       قطعه را در جهت عقربه هاي ساعت تا آخر بچرخانید بطوریکـه  

 .مراقب باشید بیش از حد متعارف فنر را جمع نکنید زیرا باعث آسیب مه آن میشود

 
نشـانگر بـر روي هـم    دور در جهت خالف عقربه هاي سـاعت بچرخانیـد بـه طوریکـه دو     

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

  :نصب ایربگ 
کنید  رعایتبراي انجام تعمیرات بر روي ایربگ ، حتماً نکات ایمنی را 

و پیچهاي روي فرمـان بـه انـدازه     3.3da.Nmفرمان به اندازه ) رل(در ضمن پیچ غربیلک . می باشد 
  

قبل از جا زدن درپوش فرمان ، غربیلک را چندبار بچرخانید تا از نصب صحیح سـیمها مطمـئن شـوید    
  . نصب قطعات ، فرآیند فعال سازي سیستم ایربگ را انجام دهید 

 : ردن فرمان مدول پیچشی ایربگ راننده  پس از باز ک تنظیم
قطعه را در جهت عقربه هاي ساعت تا آخر بچرخانید بطوریکـه   

مراقب باشید بیش از حد متعارف فنر را جمع نکنید زیرا باعث آسیب مه آن میشود.نباشد

دور در جهت خالف عقربه هاي سـاعت بچرخانیـد بـه طوریکـه دو      5/2سپس قطعه را  
 .منطبق گردد

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  

نصب ایربگ  - 12-2
براي انجام تعمیرات بر روي ایربگ ، حتماً نکات ایمنی را 

می باشد 
  . شوند 
قبل از جا زدن درپوش فرمان ، غربیلک را چندبار بچرخانید تا از نصب صحیح سـیمها مطمـئن شـوید    : تذکر 

نصب قطعات ، فرآیند فعال سازي سیستم ایربگ را انجام دهید 
تنظیمنحوه 
1- 

2- 
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  خودروي رانا

چرخهـاي  داشـته باشـید   اکنون می توانید مجموعه تنظیم شده را بر روي غربیلک فرمان مونتاژ نمایید توجـه  

  . قبل از نصب مدول ایربگ ، اتصال صحیح کانکتور محرك مدول ایربگ را چک کنید 

 نگردد مونتاژ خودرو روي بر
  . نمایید تنظیم باال روش مطابق را قطعه

 :  طبق رویه زیر اقدام نماییدسپس 

زیـر داشـبورد قـرارا دارد کـه الزم اسـت جهـت بـاز        

  
   

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

اکنون می توانید مجموعه تنظیم شده را بر روي غربیلک فرمان مونتاژ نمایید توجـه   
  .  گرفته باشدجلو را بطور مستقیم قرار 

قبل از نصب مدول ایربگ ، اتصال صحیح کانکتور محرك مدول ایربگ را چک کنید : تذکر مهم 
  . المپ هشدار ایربگ را چک کنید 

  . نگردد خارج تنظیم از قطعه کنید سعی قطعه مونتاژ

بر تنظیم از قبل عنوان هیچ به تنظیم از سوییچ شدن خارج صورت
قطعه ، آن مجدد مونتاژ از قبل ، فرمان غربیلک نمودن باز بار هر

  : تعویض مدول ایربگ سمت شاگرد 

  : جداسازي 
سپس . در ابتدا ، عملیات غیرفعال کردن ایربگ را انجام دهید: تذکر مهم 

زیـر داشـبورد قـرارا دارد کـه الزم اسـت جهـت بـاز         Aطبق شکل دو عدد پیچ . جعبه داشبورد باز کنید) 1(عدد پیچ 
  .داشبورد بسته باشد جعبه نمودن درب

1  

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  
3- 

  
تذکر مهم 

المپ هشدار ایربگ را چک کنید عملکرد 
مونتاژ هنگام تا
صورت در
هر از پس

  

تعویض مدول ایربگ سمت شاگرد  -13

جداسازي  - 13-1
تذکر مهم 

عدد پیچ  6
نمودن درب
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  خودروي رانا

  .متصل به پشت ایربگ شاگرد می باشد را باز نمایید

  

را با یـک  ) 3(کانکتور زرد رنگ  گیري،و خارج نمودن آن از محل قرار 

  

  .به لحاظ رعایت مسائل ایمنی، درپوش قاب کیسه هوا و کیسه هوا را به سمت باال خارج کنید

2  

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

متصل به پشت ایربگ شاگرد می باشد را باز نمایید) 2(از داخل محل جعبه داشبورد دو عدد مهره 

و خارج نمودن آن از محل قرار شاگرد بعد از باز نمودن مهره هاي پشت ایربگ 
  .عدد پیچ گشتی دو سو از پشت مدول جدا نمایید

به لحاظ رعایت مسائل ایمنی، درپوش قاب کیسه هوا و کیسه هوا را به سمت باال خارج کنید

  

2  

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  
از داخل محل جعبه داشبورد دو عدد مهره 

  
بعد از باز نمودن مهره هاي پشت ایربگ 

عدد پیچ گشتی دو سو از پشت مدول جدا نمایید

  
به لحاظ رعایت مسائل ایمنی، درپوش قاب کیسه هوا و کیسه هوا را به سمت باال خارج کنید

2  
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 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی  خودروي رانا

  : نصب کردن 
  . سپس ایربگ را فعال کنید . عکس مراحل جدا کردن را اجرا کنید 

  . کنید  محکم 0.4da.Nmرا به اندازه  )
    

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  
نصب کردن  - 13-2

عکس مراحل جدا کردن را اجرا کنید 
(2)مهره 
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  خودروي رانا

  : نحوه جداسازي و نصب قرقره کشنده کمربند ایمنی 

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

نحوه جداسازي و نصب قرقره کشنده کمربند ایمنی 

  : جداسازي 
  . عملیات غیرفعال کردن کمربند ایمنی را انجام دهید : تذکر مهم 

  . صندلی را تا حد امکان از محل قرقره دور کنید 
  . درپوش قسمت پایینی ستون را جدا کنید 
  . درپوش قسمت فوقانی ستون را جدا کنید 

  . را جدا کنید  (1)کانکتور نارنجی رنک 
  . را خارج کنید  (3)قرقره کشنده کمربند ایمنی 

  : نصب کردن 
  . عکس عملیات جداسازي را انجام دهید 

  . کنید  محکم 3da.Nmاندازه را به 
  .ن اتصاالت را چک کنید قبل نصب درپوش ها ، محکم بود

  . عملیات فعال سازي را انجام دهید 
    

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  
  

نحوه جداسازي و نصب قرقره کشنده کمربند ایمنی  -14

جداسازي  - 14-1
تذکر مهم 

  
صندلی را تا حد امکان از محل قرقره دور کنید 

درپوش قسمت پایینی ستون را جدا کنید 
درپوش قسمت فوقانی ستون را جدا کنید 

کانکتور نارنجی رنک 
قرقره کشنده کمربند ایمنی 

  
  
  
  
  
  

نصب کردن  - 14-2
عکس عملیات جداسازي را انجام دهید 

را به  (2)پیچ 
قبل نصب درپوش ها ، محکم بود: تذکر 

عملیات فعال سازي را انجام دهید 
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  خودروي رانا

  .را باز نمایید) 3(عدد پیچ  3. حال کنترل یونیت ایربگ نمایان می گردد

  

  

2  

3  

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

  : تعویض کنترل یونیت ایربگ 

  : جداسازي 
  .مراحل غیرفعال کردن ایربگ را انجام دهید 

  .کنید  بازکنسول وسط را مربوط به ) 1(پیچ هاي 
  .  دسته دنده و کاور آن را از محل خود خارج نمایید

  . کنید  بازرا 
حال کنترل یونیت ایربگ نمایان می گردد. کنسول وسط را خارج نمایید

  .سپس کانکتور نارنجی رنگ یونیت ایربگ را جدا کنید
  . کنترل یونیت را جدا کنید 

1  

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  
تعویض کنترل یونیت ایربگ  -15

جداسازي  - 15-1
مراحل غیرفعال کردن ایربگ را انجام دهید 

پیچ هاي 
دسته دنده و کاور آن را از محل خود خارج نمایید

را  (2)پیچ 
کنسول وسط را خارج نمایید

سپس کانکتور نارنجی رنگ یونیت ایربگ را جدا کنید
کنترل یونیت را جدا کنید 
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  خودروي رانا

  . هنگام نصب ، جهت فلش روي کنترل یونیت باید به سمت جلوي خودرو قرار گیرد 
  . سپس عملیات فعال کردن ایربگ را انجام دهید و در نهایت عملکرد صحیح المپ هشدار ایربگ را چک کنید 

  

3  

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

  : نصب کردن 
  . برعکس مراحل جدا کردن را انجام دهید 

هنگام نصب ، جهت فلش روي کنترل یونیت باید به سمت جلوي خودرو قرار گیرد 
سپس عملیات فعال کردن ایربگ را انجام دهید و در نهایت عملکرد صحیح المپ هشدار ایربگ را چک کنید 

  : بستن مهره ها 

  . کنید  محکم 0.8da.Nmاندازه را به  (3)مهره هاي 

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  
نصب کردن  - 15-2

برعکس مراحل جدا کردن را انجام دهید 
هنگام نصب ، جهت فلش روي کنترل یونیت باید به سمت جلوي خودرو قرار گیرد : تذکر 

سپس عملیات فعال کردن ایربگ را انجام دهید و در نهایت عملکرد صحیح المپ هشدار ایربگ را چک کنید 
  
  

بستن مهره ها  - 15-3
  

مهره هاي 
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  خودروي رانا

ایربگ وسیله اي است که در کشورهاي مختلف داراي قوانین محکمی است و مربوط به دسته وسایل قابل انفجـار مـی   
  . بنابراین اشخاصی که قصد تعمیر آن را دارند باید با قوانین و موارد ایمنی آن کامالً آشنا باشند 

  : در صورتی که از خاموش بودن چراغ هشدار ایربگ ، مشخص باشد که قبالً عمل نکرده است 

 ) براي نگهداري خارج از خودرو

 . در صورتی که ایربگ قبالً عمل کرده باشد ، حتماً پس از پایان کار ، دستتان را بشویید 

 . در صورتی که مواد داخل ایربگ با چشم تماس پیدا کردند ، بالفاصله چشم را با آب بشویید 

هنگـام  . فرمان و کنسول و اطراف آنها کامالً از مواد اضافی پـاك هسـتند   
  . نصب ، مراقب باشید که دستتان را در محلی که در صورت باز شدن ایربگ توسط آن اشغال می شود ، قرار ندهید 

  ) کابل باتري باید قطع باشد. (بطور تصادفی برق مثبت تغذیه خودرو را متصل نکنید 

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

  :دستورالعملهاي حفاظتی ایربگ 

ایربگ وسیله اي است که در کشورهاي مختلف داراي قوانین محکمی است و مربوط به دسته وسایل قابل انفجـار مـی   
بنابراین اشخاصی که قصد تعمیر آن را دارند باید با قوانین و موارد ایمنی آن کامالً آشنا باشند 

  : موارد احتیاطی درباره خودرو 

  : جدا کردن ایربگ موارد احتیاطی 

در صورتی که از خاموش بودن چراغ هشدار ایربگ ، مشخص باشد که قبالً عمل نکرده است 
  . عمیات غیرفعال کردن را انجام دهید  
 . ایربگ روي غیربیلک فرمان را خارج کنید  

براي نگهداري خارج از خودرو(ایربگ را طوري قرار دهید که کانکتور زیر آن قرار گیرد  
در صورتی که ایربگ قبالً عمل کرده باشد ، حتماً پس از پایان کار ، دستتان را بشویید  
در صورتی که مواد داخل ایربگ با چشم تماس پیدا کردند ، بالفاصله چشم را با آب بشویید  

  : موارد احتیاطی نصب ایربگ 

فرمان و کنسول و اطراف آنها کامالً از مواد اضافی پـاك هسـتند   ) رل(قبل از هر کار مطمئن شوید که غربیلک 
نصب ، مراقب باشید که دستتان را در محلی که در صورت باز شدن ایربگ توسط آن اشغال می شود ، قرار ندهید 

بطور تصادفی برق مثبت تغذیه خودرو را متصل نکنید مراقب باشید که 

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  

دستورالعملهاي حفاظتی ایربگ  -16
  

ایربگ وسیله اي است که در کشورهاي مختلف داراي قوانین محکمی است و مربوط به دسته وسایل قابل انفجـار مـی   
بنابراین اشخاصی که قصد تعمیر آن را دارند باید با قوانین و موارد ایمنی آن کامالً آشنا باشند . باشد 

  

موارد احتیاطی درباره خودرو  -17
  

موارد احتیاطی  - 17-1
  

در صورتی که از خاموش بودن چراغ هشدار ایربگ ، مشخص باشد که قبالً عمل نکرده است 
· 

· 

· 

· 

· 

  
  

موارد احتیاطی نصب ایربگ  - 17-2
  

قبل از هر کار مطمئن شوید که غربیلک 
نصب ، مراقب باشید که دستتان را در محلی که در صورت باز شدن ایربگ توسط آن اشغال می شود ، قرار ندهید 

مراقب باشید که 
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  خودروي رانا

 فقـط  رانا  براي خودروي تعویض قطعات ، حتماً از لوازم اصلی استفاده کنید ه با نوع خودرو منطبق باشد مثالً 

  . براي نگهداري ایربگ ، آنرا روي کانکتور قرار داده و سپس آنرا در محفظه بسته مثل کابینت قرار دهید 
  . هرگز اهم متر و یا هر وسیله اي که باعث عبور جریان می شود را به محرك ایربگ متصل نکنید 

  . قطعات ایربگ را تکه تکه یا جوشکاري نکنید و به آن ضربه نزنید و آنرا تحت فشار قرار ندهید 

  .خل سطل آشغال نیاندازید

  . از دسته سیمهاي غیر از آنهایی که توسط سازنده معرفی شده اند ، استفاده نکنید 

  

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

تعویض قطعات ، حتماً از لوازم اصلی استفاده کنید ه با نوع خودرو منطبق باشد مثالً 
  . از قطعات همین خودرو استفاده کنید 

   .سپس مراحل فعال سازي را اجرا کنید 

  : طی درباره ایربگ ها اموارد احتی
براي نگهداري ایربگ ، آنرا روي کانکتور قرار داده و سپس آنرا در محفظه بسته مثل کابینت قرار دهید 

هرگز اهم متر و یا هر وسیله اي که باعث عبور جریان می شود را به محرك ایربگ متصل نکنید 
  . درجه قرار ندهید  100ایربگ را در دماي باالتر از 

قطعات ایربگ را تکه تکه یا جوشکاري نکنید و به آن ضربه نزنید و آنرا تحت فشار قرار ندهید 
  .ایربگ را داخل آتش نیاندازید 

  . شنت داخل کانکتور را خارج نکنید 
خل سطل آشغال نیاندازیدبدون فعال کردن ایربگ داخل خودرو ، آنرا به دا

  . ایربگ را فقط در داخل محل خودش فعال کنید 
از دسته سیمهاي غیر از آنهایی که توسط سازنده معرفی شده اند ، استفاده نکنید 

  . از ایربگ دسته دوم استفاده نکنید 

  : موارد احتیاطی درباره نحوه حمل و نقل ایربگ 
  . براي حمل و نقل ایربگ ، کیسه آن به سمت باال قرار داشته باشد 

  . دستهایتان را دور ایربگ قرار ندهید 
  . ایربگ را نزدیک بدن و کیسه آن را بطرف خارج قرار دهید 

  . ایربگ توسط افراد بالغ حمل و نقل شود 
    

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  
تعویض قطعات ، حتماً از لوازم اصلی استفاده کنید ه با نوع خودرو منطبق باشد مثالً هنگام 

از قطعات همین خودرو استفاده کنید 
سپس مراحل فعال سازي را اجرا کنید 

  
  

موارد احتی - 17-3
ó  براي نگهداري ایربگ ، آنرا روي کانکتور قرار داده و سپس آنرا در محفظه بسته مثل کابینت قرار دهید
ó  هرگز اهم متر و یا هر وسیله اي که باعث عبور جریان می شود را به محرك ایربگ متصل نکنید
ó  ایربگ را در دماي باالتر از
ó  قطعات ایربگ را تکه تکه یا جوشکاري نکنید و به آن ضربه نزنید و آنرا تحت فشار قرار ندهید
ó  ایربگ را داخل آتش نیاندازید
ó  شنت داخل کانکتور را خارج نکنید
ó بدون فعال کردن ایربگ داخل خودرو ، آنرا به دا
ó  ایربگ را فقط در داخل محل خودش فعال کنید
ó  از دسته سیمهاي غیر از آنهایی که توسط سازنده معرفی شده اند ، استفاده نکنید
ó  از ایربگ دسته دوم استفاده نکنید
  

موارد احتیاطی درباره نحوه حمل و نقل ایربگ  - 17-4
ó  براي حمل و نقل ایربگ ، کیسه آن به سمت باال قرار داشته باشد
ó  دستهایتان را دور ایربگ قرار ندهید
ó  ایربگ را نزدیک بدن و کیسه آن را بطرف خارج قرار دهید
ó  ایربگ توسط افراد بالغ حمل و نقل شود
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  خودروي رانا

  ...) از لحاظ کج شدن ـ خوردگی و 

  . باشد 
ولت استفاده نکنید ، هرگز از المپ تست استفاده نکنید و باعث جرقه زدن قطعات خودرو 

  ...) حتی براي کارهاي مکانیکی و 
مشکل روبرو شد ، هیچگونه کار اضافی بر روي قطعه انجـام ندهیـد و آنـرا بـه     

  . سال از تاریخ ساخت آن نگذشته باشد  10بنابراین دقت کنید که بیشتر از 
  . که از موعد مقرر نگذشته باشد 

 قبل از اوراق کردن خودرو و تحویل آن براي اوراق شدن ، ایربگ آنرا از بین ببرید 

کمربندهاي ایمنی داراي قوانین مشخص و تدوین شده عمومی نمی باشند ولی هر کشور ، قوانین خاص خـودش را در  
مورد این سیستم وضع می کند و کارخانجات سازنده بر اساس مشخصات تولید خود ، قوانین مـذکور را اصـالح مـی    

  : باید مد نظر قرار دهند 

  . در صورتی که محرك آن توسط جریان الکتریکی تحریک شود مثالً هنگام اتصال اهم متر به آن 
  

  . کشش بیش از حد کمربند و نشت هوا از قسمت انتهایی سیلندر مربوطه 

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

  : موارد احتیاطی کلی 
  . هنگام روشن بودن موتور ، کابلهاي باتري را جدا نکنید 

از لحاظ کج شدن ـ خوردگی و . (قبل از اتصال کانکتورها ، اتصاالت آنها را چک کنید 
  . سالم بودن قفلهاي مکانیکی بر روي کانکتورها را چک کنید 
باشد  در طی انجام تستهاي الکتریکی ، باتري باید کامالً شارژ شده

ولت استفاده نکنید ، هرگز از المپ تست استفاده نکنید و باعث جرقه زدن قطعات خودرو  16از منابع ولتاژ باالتر از 
  

حتی براي کارهاي مکانیکی و . (قبل از انجام تعمیرات ، عملیات غیرفعال سازي را انجام دهید 
مشکل روبرو شد ، هیچگونه کار اضافی بر روي قطعه انجـام ندهیـد و آنـرا بـه     اگر در طی کار تعمیرات ، سیستم با 

  . واحد گارانتی تحویل دهید 
بنابراین دقت کنید که بیشتر از . ایربگ یک قطعه خراب شدنی است 

که از موعد مقرر نگذشته باشد  اگر ایربگ را تعویض می کنید ، به تاریخ گارانتی آن توجه کنید
قبل از اوراق کردن خودرو و تحویل آن براي اوراق شدن ، ایربگ آنرا از بین ببرید 

  : دستورالعملهاي حفاظتی سیستم کمربند ایمنی 

کمربندهاي ایمنی داراي قوانین مشخص و تدوین شده عمومی نمی باشند ولی هر کشور ، قوانین خاص خـودش را در  
مورد این سیستم وضع می کند و کارخانجات سازنده بر اساس مشخصات تولید خود ، قوانین مـذکور را اصـالح مـی    

باید مد نظر قرار دهند افرادي که با این سیستم در ارتباط هستند ، نکات زیر را 
  : سیستم کمربند ایمنی ، در موارد زیر فعال می شود 

در صورتی که محرك آن توسط جریان الکتریکی تحریک شود مثالً هنگام اتصال اهم متر به آن 
  . قرار گیرد  oC100د رصورتی که محرك آن در دماي باالتر از 

  : مورد این سیستم عبارتند از نکات خطرناك در 

  . ضربه شدید ناشی از کشیده شدن سریع تسمه کمربند 
کشش بیش از حد کمربند و نشت هوا از قسمت انتهایی سیلندر مربوطه 

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  
موارد احتیاطی کلی  - 17-5
ó  هنگام روشن بودن موتور ، کابلهاي باتري را جدا نکنید
ó  قبل از اتصال کانکتورها ، اتصاالت آنها را چک کنید
ó  سالم بودن قفلهاي مکانیکی بر روي کانکتورها را چک کنید
ó در طی انجام تستهاي الکتریکی ، باتري باید کامالً شارژ شده
ó  از منابع ولتاژ باالتر از

  . نشوید 
ó  قبل از انجام تعمیرات ، عملیات غیرفعال سازي را انجام دهید
ó  اگر در طی کار تعمیرات ، سیستم با

واحد گارانتی تحویل دهید 
ó  ایربگ یک قطعه خراب شدنی است
ó اگر ایربگ را تعویض می کنید ، به تاریخ گارانتی آن توجه کنید
ó  قبل از اوراق کردن خودرو و تحویل آن براي اوراق شدن ، ایربگ آنرا از بین ببرید
 

دستورالعملهاي حفاظتی سیستم کمربند ایمنی  -18
  

کمربندهاي ایمنی داراي قوانین مشخص و تدوین شده عمومی نمی باشند ولی هر کشور ، قوانین خاص خـودش را در  
مورد این سیستم وضع می کند و کارخانجات سازنده بر اساس مشخصات تولید خود ، قوانین مـذکور را اصـالح مـی    

  . کنند 
افرادي که با این سیستم در ارتباط هستند ، نکات زیر را 

سیستم کمربند ایمنی ، در موارد زیر فعال می شود 
ó  در صورتی که محرك آن توسط جریان الکتریکی تحریک شود مثالً هنگام اتصال اهم متر به آن
ó  د رصورتی که محرك آن در دماي باالتر از
  

نکات خطرناك در 

ó  ضربه شدید ناشی از کشیده شدن سریع تسمه کمربند
ó  کشش بیش از حد کمربند و نشت هوا از قسمت انتهایی سیلندر مربوطه
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  خودروي رانا

  . جدا کنید ) سب مدل خودرو

  . متصل کنید ) برحسب مدل خودرو

  . هنگام باز بودن سوئیچ ، در صورتی که کشنده کمربند زیر صندلی است ، به قالب کمربند دست نزنید 
  . هنگام جوشکاري با دستگاه جوش برق ، کابلهاي باتري را از آن جدا کنید 

  . مراقب باشید تا هنگام تعمیرات ، کابلهاي باتري را بطور اتفاقی به آن متصل نکنید 
  . استفاده کنید ...) و  405 ,206مثالً (ویض قطعات ، فقط از قطعات اصلی و منطبق با نوع خودرو 

  . تولید کننده جریان را به کانکتورهاي آن متصل کرد 

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

  : جداسازي 
  . عملیات غیرفعال کردن را انجام دهید 

سب مدل خودروبرح(کانکتورهاي کمربند ایمنی را در زیر صندلی یا روي محرك 

  : نصب کردن 
برحسب مدل خودرو(کانکتورهاي کمربند ایمنی را در زیر صندلی یا روي محرك 

  . عملیات فعال سازي را انجام دهید 

  : نکات مهم 

هنگام باز بودن سوئیچ ، در صورتی که کشنده کمربند زیر صندلی است ، به قالب کمربند دست نزنید 
هنگام جوشکاري با دستگاه جوش برق ، کابلهاي باتري را از آن جدا کنید 

مراقب باشید تا هنگام تعمیرات ، کابلهاي باتري را بطور اتفاقی به آن متصل نکنید 
ویض قطعات ، فقط از قطعات اصلی و منطبق با نوع خودرو هنگام تع

  : دستورالعمل هاي حفاظتی سیستم کشنده قرقره 
  . پس از جدا کردن از روي خودرو ، در محل سرد نگهداري شود 

تولید کننده جریان را به کانکتورهاي آن متصل کرد به منظور جلوگیري از فعال شدن ، نباید اهم متر یا هر وسیله 
  . قرار ندهید  oC100آن را در دماي باالتر از 

  . براي حمل و نقل ، از تسمه آن استفاده نکنید 

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  

جداسازي  - 18-1
عملیات غیرفعال کردن را انجام دهید 

کانکتورهاي کمربند ایمنی را در زیر صندلی یا روي محرك 
  
  

نصب کردن  - 18-2
کانکتورهاي کمربند ایمنی را در زیر صندلی یا روي محرك 

عملیات فعال سازي را انجام دهید 
  
  

نکات مهم 

ó  هنگام باز بودن سوئیچ ، در صورتی که کشنده کمربند زیر صندلی است ، به قالب کمربند دست نزنید
ó  هنگام جوشکاري با دستگاه جوش برق ، کابلهاي باتري را از آن جدا کنید
ó  مراقب باشید تا هنگام تعمیرات ، کابلهاي باتري را بطور اتفاقی به آن متصل نکنید
ó هنگام تع
  
  

دستورالعمل هاي حفاظتی سیستم کشنده قرقره  -19
ó  پس از جدا کردن از روي خودرو ، در محل سرد نگهداري شود
ó  به منظور جلوگیري از فعال شدن ، نباید اهم متر یا هر وسیله
ó  آن را در دماي باالتر از
ó  براي حمل و نقل ، از تسمه آن استفاده نکنید
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  خودروي رانا

  . باز نکنید 

  . تنها در صورتی آنرا تحریک کنید که در سر جاي خودش در خودرو نصب شده باشد 

  . کنترل کنید ... قبل از متصل کردن کانکتورها ، وضعیت اتصاالت را از نظر خوردگی یا کج شدگی و 

بر روي این سیستم ، عملیات غیرفعـال کـردن را   ... 

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

باز نکنید ... محرك را توسط اره یا وسایل دیگر مثل نقطه جوش و 
  . بدون اینکه آنرا داخل خودرو تحریک کنید ، دور نیندازید 

تنها در صورتی آنرا تحریک کنید که در سر جاي خودش در خودرو نصب شده باشد 
  . فقط از دسته سیمهاي مخصوص این سیستم استفاده کنید 

  . هنگام روشن بودن موتور ، کابلهاي باتري را جدا نکنید 
قبل از متصل کردن کانکتورها ، وضعیت اتصاالت را از نظر خوردگی یا کج شدگی و 

  . وضعیت قفلهاي مکانیکی روي کانکتورها را کنترل کنید 
  . هنگام تعمیرات ، باتري خودرو حتماً باید شارژ شده باشد 

  . ولت استفاده نکنید 16هرگز از منبع ولتاژ بیشتر از 
  . هرگز از المپ تست استفاده نکنید 

  . مراقب باشید تا باعث جرقه زدن قطعات خودرو نشوید 
... هنگام انجام تعمیراتی حتی تعمیرات مکانیکی مانند جوشکاري و 

  . انجام دهید 

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  
ó  محرك را توسط اره یا وسایل دیگر مثل نقطه جوش و
ó  بدون اینکه آنرا داخل خودرو تحریک کنید ، دور نیندازید
ó  تنها در صورتی آنرا تحریک کنید که در سر جاي خودش در خودرو نصب شده باشد
ó  فقط از دسته سیمهاي مخصوص این سیستم استفاده کنید
  
  

  : تذکر 

ó  هنگام روشن بودن موتور ، کابلهاي باتري را جدا نکنید
ó  قبل از متصل کردن کانکتورها ، وضعیت اتصاالت را از نظر خوردگی یا کج شدگی و
ó  وضعیت قفلهاي مکانیکی روي کانکتورها را کنترل کنید
ó  هنگام تعمیرات ، باتري خودرو حتماً باید شارژ شده باشد
ó  هرگز از منبع ولتاژ بیشتر از
ó  هرگز از المپ تست استفاده نکنید
ó  مراقب باشید تا باعث جرقه زدن قطعات خودرو نشوید
ó  هنگام انجام تعمیراتی حتی تعمیرات مکانیکی مانند جوشکاري و

انجام دهید 
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  خودروي رانا

سال از تاریخ تولید آنهـا قابـل اسـتفاده هسـتند ، لـذا      

  . یادداشت کنید الزم به ذکر است که این تاریخ براي انجام تعمیرات الزم می باشد ، پس آنرا 

  

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

  : تعمیرات سیستم ایربگ و کمربندهاي ایمنی 
  : بر اساس دفترچه خودرو 

سال از تاریخ تولید آنهـا قابـل اسـتفاده هسـتند ، لـذا       10از آنجایی که ایربگها براي محدوده زمانی خاص و حداکثر 
  . تاریخ پایان عمر مفید ایربگ را به مشتري اعالم کنید 

الزم به ذکر است که این تاریخ براي انجام تعمیرات الزم می باشد ، پس آنرا 

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  

تعمیرات سیستم ایربگ و کمربندهاي ایمنی  -20
بر اساس دفترچه خودرو 

ó  از آنجایی که ایربگها براي محدوده زمانی خاص و حداکثر
تاریخ پایان عمر مفید ایربگ را به مشتري اعالم کنید 

ó  الزم به ذکر است که این تاریخ براي انجام تعمیرات الزم می باشد ، پس آنرا
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  خودروي رانا

در صورت تعویض یا نصب قطعات خراب شدنی و انفجاري تاریخ پایان عمر مفید آنها را در محلهاي مخصـوص وارد  

ایربگهاي جانبی سمت چـپ  
  و راست 

  کشنده کمربند ایمنی 

ــد ،   ــر روي کشــنده کمربن ب
تــاریخ پایــان عمــر مفیــد را 

  یادداشت کنید 
  

  

  

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

  : تاریخچه تعمیرات سیستم ایربگ و کمربندهاي ایمنی 

در صورت تعویض یا نصب قطعات خراب شدنی و انفجاري تاریخ پایان عمر مفید آنها را در محلهاي مخصـوص وارد  

   بر روي برچسب نصب شده در قسمت پشتی آن

   .نصب شده روي کشنده قرقره بر روي برچسب : کمربند ایمنی 
  . تاریخ انجام تعمیرات و برچسب مسئول مربوطه را وارد کنید 

ایربگهاي جانبی سمت چـپ    ایربگهاي راننده و شاگرد 
و راست 

    ایربگهاي راننده و شاگرد  تعویض یا نصب قطعات 

ــده را   تاریخ اعتبار  برچســب ایربــگ رانن
  . نصب کنید 

  

تاریخ تعمیـرات و برچسـب   
  تعمیرکار 

    

  : تعویض یا نصب قطعات 
  : تاریخ اعتبار 

  : تاریخ تعمیرات 
  : برچسب تعمیرکار 

    

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  
(A)  تاریخچه تعمیرات سیستم ایربگ و کمربندهاي ایمنی

  
  

در صورت تعویض یا نصب قطعات خراب شدنی و انفجاري تاریخ پایان عمر مفید آنها را در محلهاي مخصـوص وارد  
  . کنید 

بر روي برچسب نصب شده در قسمت پشتی آن: ایربگ 
کمربند ایمنی 

تاریخ انجام تعمیرات و برچسب مسئول مربوطه را وارد کنید 
  

تعویض یا نصب قطعات 

تاریخ اعتبار 

تاریخ تعمیـرات و برچسـب   
تعمیرکار 

تعویض یا نصب قطعات 
تاریخ اعتبار 

تاریخ تعمیرات 
برچسب تعمیرکار 
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  خودروي رانا

  : در صورت تعویض قطعات در قسمتهاي مربوطه زیر عالمت بزنید 

 .تاریخ انجام تعمیرات را یادداشت کرده و برچسب تعمیرکار مربوطه را بچسبانید 

  . این اطالعات براي ادامه اعتبار سرویس دهی الزم می باشند 

  . ممکن است داغ باشد ، به آن دست نزنید 

  . به منظور جلوگیري از فعال شدن ایربگ ، سوئیچ را ببندید و کابلهاي باتري را جدا کنید 
  . د فضاي اطراف ایربگ را خالی و تمیز کنید تا از پرتاب شدن احتمالی اجسام جلوگیري شو

  .مواد داغ را به ایربگ نزدیک نکنید و از پاره یا سوراخ کردن آن جداً خودداري کنید 
  . از وارد کردن فشار و ضربه به منظور جلوگیري از فعال شدن ایربگ خودداري کنید 

  . ا تعمیر نمود با رعایت موارد فوق ، احتمال فعال شدن ایربگ کاهش یافته و با ابزار معمولی نیز می توان سیستم ر

در صورتی که قادر به جدا کردن کابلهاي باتري نمی باشـید ، حتمـاً افـراد صـدمه دیـده در تصـادف را از       

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

در صورت تعویض قطعات در قسمتهاي مربوطه زیر عالمت بزنید 

  ) . در قسمت پشتی آن برچسب بزنید(ایربگ 
  ) تاریخ پایان عمر مفید را یادداشت کنید(کشنده کمربند ایمنی 

تاریخ انجام تعمیرات را یادداشت کرده و برچسب تعمیرکار مربوطه را بچسبانید 
این اطالعات براي ادامه اعتبار سرویس دهی الزم می باشند : تذکر مهم 

  : روند تعمیرات خودرو پس از وقوع تصادف 

  : در صورت عمل کردن ایربگ 

  . خودرو را از مونوکسید کربن و مواد زائد پاك کنید 
  . دستها و صورت و چشمهایتان را بشویید 

ممکن است داغ باشد ، به آن دست نزنید ) محفظه تولید گاز(از آنجایی که ژنراتور گاز 

  : در صورت عمل نکردن ایربگ 
به منظور جلوگیري از فعال شدن ایربگ ، سوئیچ را ببندید و کابلهاي باتري را جدا کنید 
فضاي اطراف ایربگ را خالی و تمیز کنید تا از پرتاب شدن احتمالی اجسام جلوگیري شو

مواد داغ را به ایربگ نزدیک نکنید و از پاره یا سوراخ کردن آن جداً خودداري کنید 
از وارد کردن فشار و ضربه به منظور جلوگیري از فعال شدن ایربگ خودداري کنید 

با رعایت موارد فوق ، احتمال فعال شدن ایربگ کاهش یافته و با ابزار معمولی نیز می توان سیستم ر

در صورتی که قادر به جدا کردن کابلهاي باتري نمی باشـید ، حتمـاً افـراد صـدمه دیـده در تصـادف را از       : تذکر مهم 
  . نزدیکی ایربگها دور کنید 

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  
در صورت تعویض قطعات در قسمتهاي مربوطه زیر عالمت بزنید 

  
ó  ایربگ
ó  کشنده کمربند ایمنی
ó  تاریخ انجام تعمیرات را یادداشت کرده و برچسب تعمیرکار مربوطه را بچسبانید

تذکر مهم 
  
  

روند تعمیرات خودرو پس از وقوع تصادف  -21
  

در صورت عمل کردن ایربگ  - 21-1
  
ó  خودرو را از مونوکسید کربن و مواد زائد پاك کنید
ó  دستها و صورت و چشمهایتان را بشویید
ó  از آنجایی که ژنراتور گاز
  
  

در صورت عمل نکردن ایربگ  - 21-2
ó  به منظور جلوگیري از فعال شدن ایربگ ، سوئیچ را ببندید و کابلهاي باتري را جدا کنید
ó فضاي اطراف ایربگ را خالی و تمیز کنید تا از پرتاب شدن احتمالی اجسام جلوگیري شو
ó  مواد داغ را به ایربگ نزدیک نکنید و از پاره یا سوراخ کردن آن جداً خودداري کنید
ó  از وارد کردن فشار و ضربه به منظور جلوگیري از فعال شدن ایربگ خودداري کنید

با رعایت موارد فوق ، احتمال فعال شدن ایربگ کاهش یافته و با ابزار معمولی نیز می توان سیستم ر
  

تذکر مهم 

نزدیکی ایربگها دور کنید 
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  خودروي رانا

  : فعال کردن ایربگ و کشنده کمربندهاي ایمنی به منظور دور انداختن آنها 
  . قبل از هر کاري باید مدول ایربگ روي فرمان و سیستم کشنده کمربند ایمنی را غیرفعال کنید 

  

   

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

فعال کردن ایربگ و کشنده کمربندهاي ایمنی به منظور دور انداختن آنها 
قبل از هر کاري باید مدول ایربگ روي فرمان و سیستم کشنده کمربند ایمنی را غیرفعال کنید : تذکر مهم 

  : )عیب یاب( ابزار پیشنهادي 
  )24801020(ابزار مخصوص انهدام ایربگ 

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  

فعال کردن ایربگ و کشنده کمربندهاي ایمنی به منظور دور انداختن آنها  -22
تذکر مهم 

  

ابزار پیشنهادي  - 22-1
ابزار مخصوص انهدام ایربگ 
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  خودروي رانا

  . کابلهاي باتري را جدا کنید و تمام دربها و پنجره هاي خودرو را باز کنید 
  . مدول ایربگ فرمان باید بصورت صحیح و بدون هیچ زائده اي در اطراف آن در محل خود نصب شده باشد 

 و مسـتندات  با مطابق و زیر روشهاي با ایمنی کمربند

دقیقه  کابلهاي سرباتري را جدا نموده سپس فیوز مدار مربوطه را 

و مجموعـه  ) شاگرد ( و سرنشین ) غربیلک فرمان 

حلقه السـتیک را مطـابق تصـویر              6 یا 4  ،  به تعداد
بتوان در زمان انفجار داخل  و  کمربند ها را هم قرار دهید به نحوي که کیسه هاي  هوا

و داخل محفظه الستیک ها قـرار  دقت نمایید کیسه هوا باید از سمت کانکتور بر روي زمین 

از )  طبق شماره کابل رابط جدول شناسایی و نوع خـودرو  
یک طرف به جعبه تقسیم با کانکتور پیچی متصل نموده و از طرف دیگر به کانکتورهاي ایربـگ متصـل   
ین هاي کانکتورهاي قطعات ایربگ و پیش کشنده کمربند 

  ".از اتصال صحیح کانکتورها اطمینان حاصل نمایید
متري مربوطه که به جعبه تقسیم متصل است را از حالت 

قـرار   انفجـار  محـل  از دورتـر  متـر  10 اندازه جار به

 وصـل  باتري منفی به سر را مشکی باتري و  سرسیم

را فشـار   انفجار دکمه و پس از بررسی اطراف محل انباشت تایرها

  

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

  : روند کلی غیرفعال کردن مدولها 
  . خودرو باید در محیط باز قرار داشته باشد 

کابلهاي باتري را جدا کنید و تمام دربها و پنجره هاي خودرو را باز کنید 
مدول ایربگ فرمان باید بصورت صحیح و بدون هیچ زائده اي در اطراف آن در محل خود نصب شده باشد 

  

  : روش فعال کردن 

  :)14514 مستند(کار انجام

کمربند کشنده پیش سیستم و  ایربگ مدول باید کاري هر
  : شود " قفل یا فعال غیر" هرخودرو فنی هاي

دقیقه  کابلهاي سرباتري را جدا نموده سپس فیوز مدار مربوطه را  3پس از .ابتدا سوئیچ خودرو را ببندید 
  . دقیقه صبر کنید 10نیز خارج نمایید و حداقل 

غربیلک فرمان ( هوا سمت چپ  کیسه کانکتور یا کانکتورهاي مدول 
 .کنید باز کمربندها را

،  به تعداد) به دور از حضور افراد  ( محل انفجار امن ک یدر  
هم قرار دهید به نحوي که کیسه هاي  هوا روي)  3شکل ( 

دقت نمایید کیسه هوا باید از سمت کانکتور بر روي زمین  .آن قرار داد
 .گیرد

طبق شماره کابل رابط جدول شناسایی و نوع خـودرو  ( ابتدا کابل رابط را متناسب با ایربگ خودرو  
یک طرف به جعبه تقسیم با کانکتور پیچی متصل نموده و از طرف دیگر به کانکتورهاي ایربـگ متصـل   

ین هاي کانکتورهاي قطعات ایربگ و پیش کشنده کمربند دقت نمایید تا از تماس دست با پ. می نماییم
از اتصال صحیح کانکتورها اطمینان حاصل نمایید ".اکیدا خودداري نمایید

متري مربوطه که به جعبه تقسیم متصل است را از حالت  10کابل رابط اصلی )  3شکل ( مطابق تصویر  
جار بهدر هنگام انف انفجار جمع باز کرده به نحوي که ابزار

 .بگیرد
باتري و  سرسیم مثبت قرمز کابل را به سر به ترتیب انبر اتصال سر 

  .کنید
و پس از بررسی اطراف محل انباشت تایرها گرفته دست در را انفجار کلید فشاري 

 .دهید

راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی 

  
  

روند کلی غیرفعال کردن مدولها  - 22-2
خودرو باید در محیط باز قرار داشته باشد : تذکر 

کابلهاي باتري را جدا کنید و تمام دربها و پنجره هاي خودرو را باز کنید 
مدول ایربگ فرمان باید بصورت صحیح و بدون هیچ زائده اي در اطراف آن در محل خود نصب شده باشد : تذکر 

روش فعال کردن  - 22-3

انجام روش

هر از قبل
هاي اطالعیه
1. 

کانکتور یا کانکتورهاي مدول .2
کمربندها را

3. 

4. 

5. 

6. 
کنید

کلید فشاري .7
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  خودروي رانا

 .رهاکنید
 ازحمـل  قبـل  کیسـه  تـا  دقیقه صبرکنید چند
 .سوزي نشود آتش منجر به داغ اجزاي تا کنید

را پـس از اطـالع رسـانی بـه     ) انفجـار  مکـان (محل 

 از میان را هوا کیسه استفاده می کنید، ایمنی 

و ) شـاگرد  ( به ترتیب مراحل مذکور و اجراي موارد ایمنی قبل از شروع به کـار انهـدام ایربـگ سرنشـین     
  .اجرا می باشد

حلقه الستیک  
  )رو به سمت باال باشد

 3شکل 

 راهنماي تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی

رهاکنید را انفجار شد دکمه منفجر هوا کیسه پس از اینکه 
چند است، شده منفجر آمیزي موفقیت طور به هوا کیسه اگر 
کنید کنترل را شدن، کیسه خنک دوره طول در .باشد شده خنک
محل  دقیقه 30 حداکثر باشد نشده منفجر هوا کیسه اگر 

 .نمایید سایرین ترك
 .اتصاالت سرباتري و کابلهاي رابط را جدا کنید 
 عینک و پالستیکی هاي دستکش از که درحالی دقت، با 
 .بردارید  شده انباشته تایرهاي قسمت

به ترتیب مراحل مذکور و اجراي موارد ایمنی قبل از شروع به کـار انهـدام ایربـگ سرنشـین     
اجرا می باشد مجموعه کمربندها نیز به صورت جداگانه و تک به تک قابل

حلقه الستیک   4نحوه قرار گیري کیسه هوا داخل 
رو به سمت باال باشد "ایربگ"خروج کیسه هوا (
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8. 
9. 

خنک
10. 

سایرین ترك
11. 
12. 

قسمت
  
به ترتیب مراحل مذکور و اجراي موارد ایمنی قبل از شروع به کـار انهـدام ایربـگ سرنشـین      -

مجموعه کمربندها نیز به صورت جداگانه و تک به تک قابل
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