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راهنماي تعميرات و سرويس خودروهاي گروه X100 / كيسه هواي ايمني

پیشگفتار

پيشگفتار

كتابی كه در پیش رو دارید توسط متخصصین گروه خودروسازی سایپا  به منظور راهنمایی كارشناسان و تعمیركاران 
خودروهاي گروه X100 تهیه و تدوین شده است.

امید است كه تعمیركاران و كارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این كتاب، روش تعمیرات خود را با 
دستورات داده شده در این راهنما هماهنگ كرده تا عالوه بر جلوگیری از اتالف وقت، رشد كیفی تعمیرات در كلیه 

زمینه ها حاصل گردد.
در پایان از آنجا كه ممکن است در این راهنما نقایصی وجود داشته باشد، از كلیه عزیزانی كه این كتاب را مطالعه 
خود  ارزشمند  پیشنهادات  با  همراه  را  مراتب  اشکال  نوع  هر  مشاهده  صورت  در  تا  شود  می  درخواست  كنند  می 
)فرم پیشنهادات در انتهای كتاب موجود می باشد( به مدیریت مهندسی و كیفیت شركت سایپا یدک ارسال فرمائید.

الزم به ذكر است كه هر گونه تغییر یا كپی برداری از كتاب مزبور برای این شركت محفوظ می باشد.

گروه خودروسازی سایپا
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راهنماي تعميرات و سرويس خودروهاي گروه X100 / كيسه هواي ايمني

  Term or
Abbreviation Explanation ترجمه فارسی

ACS Airbag Cut Off Switch كلید خاموش كردن كیسه هوای سرنشین جلو
AOL Airbag Off Lamp چراغ نشانگر خاموش بودن كیسه هوای سرنشین جلو

EEPROM
Electrically Erasable Programmable
Read Only Memory 
(Non-Volatile) 

برنامه  قابل  و  پاک شدنی، خواندنی  الکترونیکی  حافظه 
ACU ریزی

BPT  Belt Pretensioner پیش كشنده كمربند ایمنی 
Dr Driver راننده
Ps  Passenger سرنشین

AOT Autonomous Operating Time زمان عملکرد مستقل
NDE Near Deployment Event Deployment رخداد نزدیك به
AWL Airbag Warning Lamp چراغ هشدار دهنده كیسه هوا
ACU Airbag (Electronic) Control Unit واحد كنترل الکترونیکی كیسه هوا

Crash Out Crash Output سیگنال خروجی از ACU به هنگام تصادف
DAB Driver Airbag كیسه هوای راننده
PAB Passenger Airbag كیسه هوای سرنشین
RAM Random Access Memory (volatile) حافظه تصادفی
ROM Read only memory (Non volatile) حافظه خواندنی 
SRS Supplemental Restraint System سیستم بازدارنده مکمل
µC Microcontroller میکرو كنترلر

SRE SLE  Siemens Restrain Electronic Smart
Light Enhanced سیستم بازدارنده الکترونیکی هوشمند زیمنس

SRSCM Supplemental Restraints System 
Control  Module واحد كنترل سیستم بازدارنده مکمل

TBD  To Be Defined تعریف خواهد شد
TBA  To Be Assigned مرتبط خواهد شد
DTC Diagnostic Trouble Code كد خطا
EDR Event data record ثبت اطالعات رخداد

PADI Passenger Airbag Disable Indicator 
(LED) نمایانگر غیر فعال شدن كیسه هوای سرنشین جلو

ENS Event Notification Signal سیگنال یادآور رخداد
RIL Restraint Indication LED LED نشانگر سیستم بازدارنده

جدول اختصارات 
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راهنماي تعميرات و سرويس خودروهاي گروه X100 / كيسه هواي ايمني

اجزاء سيستم کيسه هوا

اجزاء سيستم کيسه هوا
1- مدول كیسه هوا سمت راننده و مسافر: شامل كیسه 
هوا، چاشنی انفجار )Inflator(، و كاور روی آن است.

)تصویر الف و ب(
جهت آشنایی با اجزای مدول كیسه هوا سمت راننده و 
سرنشین جلو به شکل های صفحات 28 و 39 مراجعه 

شود.

ارتباط  فرمان(:  چرخشي  )رابط  چرخشی  كنتاكت   -2
قطعه        این  طریق  از  هوا  كیسه  مدول  و   ACU بین 
راننده(            سمت  هوا  كیسه  مدول  )فقط  باشد.  می 

)تصویر ج(

الف

ب

ج
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راهنماي تعميرات و سرويس خودروهاي گروه X100 / كيسه هواي ايمني

پردازش  وظیفه   :ACU الکترونیك  كنترل  واحد   -3
اطالعات را داشته و فرمان عملکرد كیسه هوا را ارسال     

می كند.
موجود        ضربه  به  حساس  سنسور  یك  قطعه  این  در 
تشخیص  را  آن  تصادف  بروز  صورت  در  كه  باشد  می 

می دهد.

4- كلید غیر فعال كننده كیسه هوا سمت مسافر: یك 
سوئیچ الکتریکی است و كیسه هوا سمت مسافر را غیر 

فعال می كند.

اجزاء سيستم کيسه هوا
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راهنماي تعميرات و سرويس خودروهاي گروه X100 / كيسه هواي ايمني

آشنايی با سيستم کيسه هوا

 (SRS( ايمنی  هوای  کيسه  سيستم  با  آشنايی 
سیستم ایمنی و محافظت )SRS( طراحي شده تا كمك 
كاهش  مسافر  و  راننده  به  آسیب  یا  شدت  كند خطر 
یابد. در خودرو X100 این كار با فعال شدن و باز شدن 
كیسه ي هواي راننده، مسافر در تصادفات نسبتاً شدید 

از جلو انجام مي پذيرد.

سيستم ايمني و محافظت کيسه ي هوا در خودرو 
 :X100

شامل  كیسه ي هواي راننده  است كه در وسط غربیلك 
فرمان جاسازي شده  و نیز كیسه ي هواي مسافر است  
كه در قسمت داشبورد  و طرف مسافر قرار دارد. عملکرد 
سنج  شتاب  با   ACU در  موجود  اي  ضربه  حسگر 
الکترونیکي انجام مي پذیرد كه بطور پیوسته شتاب خودرو 
را اندازه گرفته و سیگنال مربوطه را از طریق مدار تقویت 
كننده و فیلتر كننده به واحد پردازش كننده مي فرستد.

 سیستم ایمني و محافظ تعبیه شده شامل مدول كیسه 
مدول  فرمان(،  غربیلك  وسط  در  )واقع  راننده  هواي 
سرنشین  سمت  در  )واقع  جلو  سرنشین  هواي  كیسه 
مجموعه  فرمان،  رابط چرخشی  و  داشبورد(  جلوي  در 
ها  و دسته سیم  )ACU(، چراغ هشدار  كنترل  واحد 

مي باشد. 
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راهنماي تعميرات و سرويس خودروهاي گروه X100 / كيسه هواي ايمني

پيش هشدارهائي براي سيستم ايمني و محافظت تعبيه شده )SRS) »کيسه هوا« 

اقدامات احتياطي 
موارد احتياطي عمومي

 
سرویس  انجام  از  قبل  را  زیر  احتیاطي  موارد  لطفاً 
سیستم كیسه ي هوا به دقت بخوانید. دستورات توضیح 
داده شده در این كتاب راهنما را مالحظه كنید در غیر 
اینصورت ممکن است كیسه هاي هواي بصورت ناگهاني 

باز و موجب خسارت یا صدمات جاني شود.
الکتریکي همیشه سوئیچ  بررسي هاي  موارد  در  جز   •
را در موقعیت OFF قرار داده و كابل منفي را از باتري 
جدا كنید  و حداقل به مدت سه دقیقه قبل از شروع 

بکار منتظر بمانید.
 

توجه: 
سوئیچ  صورتیکه  در  حتي   ACU حافظه  محتویات 
در حالت OFF یا كابل هاي باتري جدا شوند از بین         

نمي رود.

• قطعات تعویضي باید از نظر استاندارد و كیفیت مثل 
كیسه  دوم سیستم  قطعات دست  باشد.  اصلي  قطعات 
هوای ایمنی )SRS( از خودروي دیگر را استفاده نکنید 
همیشه قطعات نو به هنگام تعمیر سیستم كیسه هوای 

ایمنی )SRS( استفاده كنید.

• به هنگام تعویض قطعات سیستم كیسه هوای ایمنی 
)SRS( از قطعات همسان )از یك برند( جهت جایگزینی 

و یا تعویض استفاده نمایید.

• قبل از نصب هر قطعه ي سیستم كیسه هوای ایمنی 
)SRS( بدقت آنرا بازرسي نمائید. قطعه اي كه در آن 
آثار افتادن به زمین یا حمل نا درست  مثل گودي، ترک 

یا تغییر شکل باشد نصب نکنید.

• قبل از قطع و وصل كردن هر كدام از مدارهای سیستم 
كیسه هوا بایستی برق كیسه هوای خودرو قطع شود. 

• عمر مفيد کيسه هوا 10 سال است و پس از آن 
بايد تعويض شود.

• الزم به ذكر است كه در كل مطالب این دستورالعمل 
در مواردی كه عنوان شده است كه برق منفی باتری را 
قطع كنید می توان به جای آن اتصال سه فیوز سیمی 

موجود در محفظه موتور را قطع كرد. 

هشدار:
• براي جلوگیري از باز شدن كیسه هوا در زمان تعمیرات 
افزایش خطر جراحت یا  خودرو كه مي تواند منجر به 
مرگ در صورت تصادف گردد،كلیه عملیات تعمیرات و 
نگهداری بایستي توسط افراد متخصص و آموزش دیده 

انجام شود.

غیر  كردن  سوار  و  پیاده  شامل  نامناسب  نگهداري   •
میتواند   )SRS( ایمنی  هوای  كیسه  سیستم  صحیح 
ناخواسته  شدن  فعال  بعلت  جدی  جراحات  به  منجر 

سیستم شود. 
از تجهیزات آزمایش هاي الکتریکي معمول در هیچ   •
یك از مدارهاي الکتریکي مربوط به سیستم كیسه هوای 

ایمنی )SRS( استفاده نکنید. )از قبیل ولت متر(

هوا  كیسه  های  سیم  دسته  مدارهای  از  یك  هیچ   •
نبایستی تعمیر شوند بلکه باید تعویض شوند.
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راهنماي تعميرات و سرويس خودروهاي گروه X100 / كيسه هواي ايمني

(SRS( موارد احتياطی در خصوص سيستم کيسه هوای ايمنی

احتياطی در خصوص سيستم کيسه هوای  موارد 
(SRS( ايمنی

•  همیشه مدول های كیسه هوا را طوري قرار دهید كه 
رویة آن به سمت باال باشد. 

•  اجزاء مدول های كیسه هوا را از هم باز )جدا( نکنید. 
•  از پیچهاي قدیمي )كهنه( بعد از باز كردن استفاده 

نکنید. 
•  از وارد كردن اجسام خارجي مانند پیچ گوشتي و … 

به داخل سوكت مدول كیسه هوا خودداري كنید. 
یا ضرب  مدول كیسه هوا در صورت زمین خوردن    •

دیدگي، باید تعویض شود. 
•  مدول كیسه هوا را در معرض حرارت هاي بیشتر از 

70ºC قرار ندهید.
•  از تماس ذرات آب، روغن و گریس با مدول كیسه هوا 

جلوگیري كنید. 
• هرگز به سوكت Inflator  دست نزنید.

دور انداختن کپسول کيسه هوا  
از  قبل  یا  هوا   كیسه  مدول  انداختن  دور  از  قبل    •
مطابق  سیستم  این  به  مجهز  خودروهاي  كردن  اوراق 

دستورالعمل كیسه هوای آن را منفجر كنید.
•  همیشه هنگام فعال كردن مدول كیسه هوا از دستگاه 

فعال كنندة  استفاده كنید. 
• در زمان فعال كردن مدول كیسه هوا  صداي بسیار 
بلندي تولید شده و بدنبال آن دود متصاعد مي شود. 
دود تولید شده سمي نیست، با اینحال مواظب باشید كه 
آنرا استنشاق نکنید چون مي تواند منجر به حساسیت 

و حالت تنگي نفس شود. 
•  هر بار فقط یك مدول كیسه هوا را فعال كنید. بعد از 
فعال شدن مدول كیسه هوا به علت گرما، باید تا بیش 
هوا  كیسه  مدول  به  كردن  عمل  از  پس  دقیقه   30 از 

نزدیك نشوید.  
•  هنگام بدست گرفتن كیسه هواي فعال شده  حتماً از 

دستکش )ایمني( استفاده كنید. 
•  پس از اتمام كار، دست هاي خود را تمیز بشویید. 

روي خودرو،  هوا   مدول كیسه  فعال كردن  هنگام    •
خودرو را در فضاي باز با حداقل 6m  فضاي خالي از هر 

طرف، قرار دهید. 
باطري  كامل   شارژ  از  ولتمتر،  یك  از  استفاده  با    •

اطمینان حاصل كنید. 
•  مدول كیسه هوا  را دور نیندازید.

• هرگز بر روی مدول كیسه هوا فعال شده، آب نریزید.
• مدول كیسه هوا قابل استفاده مجدد نمی باشد.

مدول کيسه هوا

AIR 001

AIR 002
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راهنماي تعميرات و سرويس خودروهاي گروه X100 / كيسه هواي ايمني

نحوه جابجايی کيسه هاي هوا
كیسه هاي هوا باید با احتیاط فراوان جابجا شوند و این 

امر توسط پرسنل آموزش دیده صورت پذیرد:

هر  به  مربوط  جابجایی  به  مربوط  های  دستورالعمل   •
بخش باید به طور مجزا در نظر گرفته شوند.

با توجه به شرایط نصب و ایمنی  باید  محیط مونتاژ   •
قطعات كیسه هوا در نظر گرفته شده باشد.

• درصورت رعایت مسایل ایمنی هنگام جابجایی كیسه 
هوا، وسیله حفاظتی شخصی، ضروری نمی باشد.

كاری،  های  محل  در  خطرات،  میزان  كاهش  برای   •
تعداد كیسه های هوا باید تحت كنترل باشند و نحوی 
كه با توجه به تعدادی كه مورد استفاده قرار می گیرد 

در آن محل موجود باشد.
• بعد از خروج از پالت های مخصوص حمل، كیسه های 

هوا باید سریعاً روی وسیله نقلیه نصب شوند.

نحوه جابجايی کيسه های هوا
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شيوه صحيح جابجايی کيسه های هوا ها:
- كیسه هوا را بین دست و بدن، مطابق شکل، حمل 

نکنید.

روی  صحیح  شیوه  به  و  شکل  مطابق  را  هوا  كیسه   -
میز قرار دهید )تا درصورت عملکرد احتمالی كیسه هوا، 

مجموعه كیسه هوا پرتاب نشود(. 

نحوه جابجايی کيسه های هوا
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- همیشه كیسه هوا را توسط دو دست و با فاصله نسبت 
به بدنتان مطابق شکل قرار دهید.

نحوه جابجايی کيسه های هوا
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- شکل صحیح خروج كیسه هوا از جعبه های مربوط 
به حمل و نقل:

• برداشتن و حمل كیسه هوا را توسط یك دست انجام 
ندهید.

•  همیشه كیسه هوا را توسط دو دست و مطابق شکل 
از دو انتهای كاور بردارید.

كیسه هوا را توسط دو دست از دو 
انتهای كاور بردارید

نحوه جابجايی کيسه های هوا
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شيوه هاي غير مجاز جابجا نمودن کيسه هوا:
- كیسه هوا از قسمت كناري و یا باالیي بوسیله تنها یك 

دست برداشته نشود.
- هیچ گاه كیسه هوا را به صورت وارونه قرار ندهید.

- قرار دادن كیسه هوا در كنار اجسام نوک تیز و برنده 
مجاز نمي باشد.

هوا                های  كیسه  شدن  فشرده  و  شدگي  خم  از   -
مي بایست جلوگیري شود.

- از مونتاژ نمودن كیسه های هوا كثیف یا آلوده )توسط 
روغن، گریس و...( باید جلوگیري شود.

- از مونتاژ نمودن كیسه های هوایی كه داراي آسیب 
باید  باشند  مي  ارتفاع  از  افتادن  اثر  در  ظاهري  هاي 

جلوگیري شود.
- تعمیر كیسه های هوای آسیب دیده مجاز نمي باشد.

- كیسه های هوای آسیب دیده و یا یك بار مونتاژ شده 
و داراي نقص، باید در یك جعبه مخصوص ضایعات كه 

با رنگ قرمز عالمت گذاري شده قرار داده شوند.
سازنده  هوا،  كیسه  از  ناصحیح  استفاده  صورت  در   -

ایربگ مسئولیتي را متقبل نمي شود.
- هرگز به سوكت پشت كیسه هوا دست نزنید.

شيوه مجاز انهدام کيسه های هوای اسقاطی
توجه: 

نگهداري و حمل، دور انداختن و بازیافت مدول كیسه 
هوا و اجزایش باید طبق قوانین انجام شود.

هشدار: 
عدم رعایت روش هاي پایین مي تواند منجر به جراحات 
جدي یا مرگ شود.                                                                                       

یا فیوزهاي سیمي موجود در  و  باتري  1- كابل منفي 
محفظه موتور را قطع كنید.

2- قبل از این كه ادامه دهید، 3 دقیقه صبر كنید.
3- مدول كیسه هوا را قطع كنید و از وسیله نقلیه جدا 

كنید. )مطابق دستورالعمل دمونتاژ كیسه هوا(
هنگام  تابه  دهید  قرار  امني  درمحل  را  هوا  كیسه   -4
یك  محل  مثال  بطور  نرساند  آسیب  كسي  به  انفجار 
عدد  اندازه 6-8  به  استفاده شده  تایرهاي  امن،  انفجار 
بطور انباشته روي هم است كه میتوان كیسه را دراین 

محل قرار دهید.

نحوه جابجايی کيسه های هوا
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5- كانکتور ابزار انفجار كیسه هوا )KAS-800IR( را 
به  را  انفجار  ابزار  و  به كانکتور  كیسه هوا نصب كنید 

اندازه حدود 6 متر   دورتر از محل انفجار قرار دهید.
باتري وصل  ترمینال مثبت  به  را  قرمز آن  6- سرسیم 

كنید.
وصل  باتري  منفي  ترمینال  به  را  مشکي  سرسیم   -7

كنید.

هشدار: 
قرار  پایین  به سمت  با پوشش آن  را همراه  كیسه هوا 
ندهید. نیروي انفجار كیسه هوا باعث برگشت به سمت 

عقب و ایجاد جراحات جدي مي شود.
8- دسته انفجار را در دست گرفته و درپوش محافظتی 

دكمه انفجار را باز كنید.
دكمه  تایرها  انباشت  محل  اطراف  بررسی  از  پس   -9

انفجار را فشار دهید.
10- بررسي كنید كه مدول كیسه هوا منفجر شده باشد. 

11-  دكمه انفجار را رهاكنید. 

12-  اگر كیسه هوا به طور موفقیت آمیزي منفجر شده 
ازحمل  قبل  كیسه  تا  صبركنید  دقیقه  حداقل2  است، 
خنك شده باشد، در طول دوره خنك شدن، كیسه را 

كنترل كنید تا اجزاي داغ ایجاد آتش سوزي ننمایند.
13- اگر كیسه هوا منفجر نشده باشد حداكثر 30دقیقه 

محل )مکان انفجار( را از كاركنان خالي كنید.
14- جریان برق را از باتري جدا نمائید.

از دستکش هاي پالستیکي  با دقت، درحالي كه   -15
از قسمت  را  ایمني استفاده كنید، كیسه هوا  و عینك 
تایرهاي انباشته شده بردارید، دلیل استفاده از دستکش 
و  چشمان  از  محافظت  ایمني،  عینك  پالستیکي، 

دستهایتان به هنگام تماس با مواد شیمیایي است.
16- كیسه هوا را به طور كامل به دور بیندازید، هیچ 
یك از اجزاي كیسه هوا قابل استفاده نیست، كیسه هوا 
را دریك پاكت پالستیکي محکم قرار داده و آن را به 

طور كامل گره بزنید.
17- باتري را وصل كنید.

نحوه جابجايی کيسه های هوا

كیسه هوای منهدم شده
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واحد کنترل الکترونيکی کيسه هوا
سیستم  یك  هوا  كیسه  الکترونیکی  كنترل  واحد 
الکترونیکی می باشد كه با  بررسی  نرخ تغییر شتاب  بر  
خودرو توسط حسگر، سیستم فعال  كننده كیسه  هوا 

را بکار می اندازد.
واحد كنترل الکترونیکی كیسه هوا در زیر كنسول وسط 
داشبورد  قرار داشته و با سه مهره به پیچ های تعبیه 

شده متصل میگردد.
ACU های مورد استفاده در خودروی X100 مشتمل 

بر 2 نوع ACU می باشد.
ACU -1 تاكاتا )عماد و اندیشه ایمنی(

ACU -2 كروز
كنترل  واحد  اتصال  پیچهای  كردن  سفت  گشتاور 

الکترونیکی كیسه هوا 
ACU7~10N.m شركت كروز

ACU5 N.m عماد و اندیشه ایمنی

ACU پياده و سوار کردن
احتياط و نکات ايمنی:

ایمني  و  حفاظت  سیستم  كردن  سرویس  از  قبل    •
بدنه  اتصال  كابل  بسته،  را  خودرو  سوئیچ  سرنشین، 

)منفي( باطري را قطع و حداقل 3 دقیقه صبر كنید. 
•  مهره های مستعمل را پس از باز كردن، دوباره استفاده 

نکنید و به جاي آن از مهره های نو استفاده كنید. 
•  قطعة ACU را بازرسي كنید و مطمئن شوید كه این 
قطعه هیچگونه فرورفتگي، تغییر شکل، ترک خوردگي 
یا زنگ زدگي ندارد. در صورت مشاهده هرگونه آسیب 

دیدگي آنرا با قطعة نو، تعویض كنید. 
• پایه هاي قطعة ACU را از نظر وجود زنگ زدگي یا 

تغییر شکل بازرسي كنید. 
 ،ACU در صورت افتادن یا وارد آمدن ضربه به واحد  •

باید آنرا تعویض كنید. 
•  پس از تعویض واحد ACU مراحل اجرایي عیب یابي 
هوشمند را براي سیستم حفاظت و ایمني  انجام دهید. 
جدا  را   ACU كانکتور  سوئیچ،  بودن  باز  هنگام  در   •

نکنید.
• در هنگام حمل یا نصب ACU از ضربه زدن و افتادن 
بر  دیگر  قطعات  افتادن  از  مانع  و  كنید  جلوگیری  آن 

روی آن شوید.
كانکتور  های  پین  با  فلزی  قطعه  هرگونه  تماس  از   •

ACU جلوگیری شود.

واحد کنترل الکترونيکی کيسه هوا
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 ACU پياده کردن و تعويض
1- كیسه هوا را غیر فعال كنید )كابل منفی باطري را 
ایربگ  تعویض  به  اقدام  دقیقه   3 از  پس  و  كرده  قطع 

نمایید( 

كنترل  واحد  دمونتاژ  جهت  به  كنسول  مجموعه   -2
ایربگ مي بایست دمونتاژ گردد. )برای باز كردن كنسول 

دسته دنده بایستی اول كنسول عقب را باز كرد.(

واحد کنترل الکترونيکی کيسه هوا
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3- كانکتور ACU را جدا كنید. 

 ACU را با آچار باز نموده و ACU 5- سه عدد مهره
را خارج نمایید. 

گشتاور: 
ACU7~10N.m شركت كروز

ACU5 N.m عماد و اندیشه ایمنی

واحد کنترل الکترونيکی کيسه هوا

4- ضامن قفل سوكت را آزاد كنید.
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ACU سوار کردن
1- كابل منفی را از باتری جدا كنید و حداقل 3 دقیقه 

صبر كنید.
2- سوئیچ را در حالت Off قرار دهید.

ACU -3  را كنترل نمایید تا هیچگونه فرورفتگی و 
تركی نداشته باشد، در هنگام نصب، به قطعه هیچگونه 

ضربه ای نزنید 
ACU -4 را در محل خود قرار دهید به گونه ای كه 

فلش روی ACU به سمت جلوی ماشین باشد.

و  قرار دهید  را در محل خود   M6 5- سه عدد مهره
سپس سه مهره را ببندید.

سفت كردن مهره ها:

ACU7~10N.m شركت كروز

ACU5 N.m عماد و اندیشه ایمنی

هشدار:
1- قبل از قرار دادن و محکم كردن ACU در محل مورد 
نظر، از اتصال كانکتور آن اجتناب شود. چرا كه در صورتي 
كوچکي  ضربه  یا  بخورد  تکان  قطعه  این  دلیلي  هر  به  كه 
ضربه  این  آن  درون  سنسور  است  ممکن  شود  وارد  آن  به 
را تصادف فرض كرده و كیسه هوا باز شود. به هیچ عنوان 
ACU را در حیني كه به مدار خود متصل است و در جاي 

خود با استفاده از مهره محکم نشده، رها نکنید.”
2- به هیچ وجه نباید ACU از ارتفاع پرت شده و یا ضربه 

بخورد.
3- در هنگام مونتاژ ACU دقت شود كه كانکتور مربوط به 
ACU جهت شركت های مختلف )عماد/ اندیشه و كروز( 
متفاوت می باشد، و لذا بایستی كانکتور ACU با كانکتور 

نظیر و همرنگ خود مونتاژ گردد.
4- به دلیل برخی مشکالت تعمیر فعاًل به جای استفاده از 
روی  بر  ماژیك  با  همرنگ  مارک  از چك  همرنگ  كانکتور 

كانکتور دسته سیم استفاده می شود.
5- درصورت جا نرفتن كانکتور ACU با فشار آن را جا 
با كانکتور  نزنید، زیرا ممکن است كانکتور دسته سیم 

ACU نظیر نباشد.

واحد کنترل الکترونيکی کيسه هوا
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قطعه رابط چرخشي غربيلك فرمان
سیم  دسته  كانکتور  و  هوا  كیسه  بین  رابط  قطعه  این 
می  مهم  بسیار  قطعه  این  تنظیم  باشد.  می  داشبورد 
باشد. درصورتیکه رابط چرخشي غربیلك فرمان تنظیم 
نگردد، دراثر چرخش فرمان بوق یا كیسه هوا قطع می 
شود لذا در هر شرايطی پس از باز کردن غربيلك 
فرمان، رابط چرخشي غربيلك فرمان بايد تنظيم 

شود.
بر  فرمان  غربیلك  چرخشي  رابط  قطعه  تنظیم  )نحوه 

روی قطعه درج شده است(

به  را  خودرو  اصلی  سیم  دسته  از  مربوطه  كانکتور   -6
ACU وصل كنید 

7- ضامن قفل سوكت را حتما جا بزنید )صدای »تلق« 
نشان دهنده بسته شدن قفل كانکتور می باشد.( 

8- كابل منفی باتری را متصل كنید.
سیستم  عملکرد  صحت  از   ACU نصب  از  پس   -9

اطمینان حاصل نمایید.
• سوئیچ را در وضعیت ON قرار دهید.

مطابق  را  آمپر  پشت  هوا  كیسه  المپ  عملکرد    •
دستورالعمل آورده شده كنترل كنید.

غربیلك  چرخشي  رابط  قطعة  كه  است  ذكر  به  الزم 
فرمان در دو موقعیت مختلف می تواند نصب شده باشد: 

الف( نصب رابط چرخشي غربیلك فرمان بر روی غربیلك

قطعه رابط چرخشي غربيلك فرمان
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غربيلك  رابط چرخشي  روی  بر  هشدار  عالئم  به 
فرمان دقت نماييد.

چرخشي  رابط  تنظیم  نحوه  هشدار  برچسب  روی  بر 
غربیلك فرمان  درج شده است، در صورتیکه برچسب 
زرد بر روی آن نصب نشده بود، جهت تنظیم موارد زیر 

را انجام دهید.

الزم به ذكر است كه نحوه تنظیم بر روی قطعه مونتاژ 
نحوه  كه  است  شده  داده  توضیح  غربیلك  روی  شده 

تنظیم آن در هر دو موقعیت نصب یکسان است.

قطعه رابط چرخشي غربيلك فرمان

ب( نصب رابط چرخشي غربیلك فرمان بر روی دسته 
راهنما
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راهنماي تعميرات و سرويس خودروهاي گروه X100 / كيسه هواي ايمني

1- قطعه را در خالف جهت عقربه های ساعت تا آخر 
قابل  و  شود  سفت  انتها  در  قطعه  بطوریکه  بچرخانید 

چرخش نباشد. 

2- سپس حدود 2/5 دور قطعه را در جهت عقربه های 
هم  روی  بر  نشانگر  دو  طوریکه  به  بچرخانید  ساعت 

منطبق گردد.

عدم انطباق 
نشانگرها

انطباق نشانگرها

قطعه رابط چرخشي غربيلك فرمان
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راهنماي تعميرات و سرويس خودروهاي گروه X100 / كيسه هواي ايمني

3- پس از انطباق دو نشانگر، ضامن قفل را مجددا در 
جای خود نصب نمایید.

در صورتیکه ضامن قفل موجود نبود یك چسب بر روی 
نصب  مجدد  زمان  تا  راهنما  دسته  گاه  قرار  و  استاتور 

غربیلك فرمان بچسبانید.

بدون  شود،  می  مشاهده  عکس  در  قفل  ضامن  نمونه 
ضامن قفل به هیچ عنوان مونتاژ انجام نشود.

رابط چرخشی  قفل در حالت نصب  نمونه ضامن  الف( 
غربیلك فرمان روی غربیلك

قرارگاه دسته راهنما

ضامن قفل روی غربیلك

قطعه رابط چرخشي غربيلك فرمان
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راهنماي تعميرات و سرويس خودروهاي گروه X100 / كيسه هواي ايمني

چرخشی  رابط  نصب  حالت  در  قفل  ضامن  نمونه  ب( 
غربیلك فرمان روی دسته راهنما

نکات ايمنی 
تا هنگام مونتاژ قطعه سعی كنید قطعه از تنظیم خارج 

نگردد.  
در صورت خارج شدن از تنظیم به هیچ عنوان قبل از 

تنظیم بر روی خودرو مونتاژ نگردد. 
پس از هر بار باز نمودن غربیلك فرمان، قبل از مونتاژ 

مجدد آن، قطعه را مطابق روش باال تنظیم نمایید.

ضامن قفل روی دسته راهنما

قطعه رابط چرخشي غربيلك فرمان
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راهنماي تعميرات و سرويس خودروهاي گروه X100 / كيسه هواي ايمني

انواع DAB و SW به تفکيك سازنده

انواع کيسه هوای راننده و غربيلك فرمان به تفکيك سازنده

كروز

عماد

اندیشه ایمنی

توجه:
جهت مونتاژ بر وی خودرو ست دسته سیم، واحد كنترل الکترونیکی, كیسه هوای سرنشین جلو, غربیلك فرمان,كیسه 

هوای راننده و دسته راهنما، همه باید متعلق به یك مدل سیستم كیسه هوا )عماد، اندیشه و كروز( باشند.
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راهنماي تعميرات و سرويس خودروهاي گروه X100 / كيسه هواي ايمني

(DAB(اجزاء مدول کيسه هوای تعبيه شده برای محافظت راننده

1- درپوش
2- كیسه هوا

3- صفحه نگهدارنده
4- نگهدارنده

5- فنرهای بوق
6- صفحه اتصال بوق

7- چاشنی )پركننده كیسه هوا(
8- مهره ها

(DAB(اجزاء مدول کيسه هوای تعبيه شده برای محافظت راننده
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راهنماي تعميرات و سرويس خودروهاي گروه X100 / كيسه هواي ايمني

(DAB( اجزاء مدول کيسه هوای تعبيه شده برای محافظت راننده

مجموعه ي کيسه هواي راننده 

احتياط: 
هر گز تالش نکنید مقاومت مدار مجموعه ي كیسه ي 
هوا را اندازه بگیرید حتي اگر از وسیله ي آزمون مجاز 
مدار  مقاومت  گیري  اندازه  صورت  در  كنید.  استفاده 
كیسه  اتفاقي  فعال شدن  گیري،  اندازه  دستگاه  توسط 

هوا منجر به زخمي شدن شدید مي گردد. 

تعبيه شده  هوای  کيسه  عملکرد سيستم  و  اجزا 
(DAB(برای محافظت راننده

1- غربیلك فرمان

2- مدول كیسه هوای تعبیه شده: برای محافظت راننده 
)DAB (
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راهنماي تعميرات و سرويس خودروهاي گروه X100 / كيسه هواي ايمني

(DAB( پياده و سوار کردن کيسه هوای تعبيه شده برای محافظت راننده

پياده کردن غربيلك فرمان و مدول کيسه هوای 
شرکت عماد و کروز

تذکر: 
الزم به ذكر است به دلیل متفاوت بودن نوع كانکتورها 
ممکن است اتصاالت كانکتورهای كیسة هوا دقیقاً مشابه 

این دستورالعمل نباشد.
1- ابتدا برق منفی باتری را قطع كنید.

2- حداقل 3 دقیقه صبر نمایید.

        

3- با یك پیچ گوشتی دو سو فنر قالب نگه دارنده قاب 
روی فرمان را فشار دهید تا قاب آزاد شود

باال  راننده را كمي به سمت  4- مجموعه كیسه هواي 
فشار دهید و مجموعه را به آرامي به سمت عقب بکشید
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راهنماي تعميرات و سرويس خودروهاي گروه X100 / كيسه هواي ايمني

4- كانکتور بوق را از روی غربیلك فرمان جدا كنید. 

روی  از  را  فرمان  غربیلك  چرخشي  رابط  كانکتور   -5
مدول كیسه هوا جدا كنید. اتصال كانکتور یکی از دو 

حالت زیر می تواند باشد:
الف( شکل روبرو

ب( ابتدا ضامن نشان داده شده را به وسیله پیچ گوشتی 
یا ناخن به سمت بیرون كشیده و سپس كانکتور را از 

مدول كیسه هوا خارج كنید.

كانکتور رابط چرخشي غربیلك فرمان

ضامن كانکتور 

(DAB( پياده و سوار کردن کيسه هوای تعبيه شده برای محافظت راننده
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راهنماي تعميرات و سرويس خودروهاي گروه X100 / كيسه هواي ايمني

6- با كمك ابزار مهره اتصال غربیلك به میله فرمان را 
باز نمایید

گشتاور مورد نیاز: 
40~50 N.m (4~5 kg.m)

الف( در حالت نصب رابط چرخشي غربیلك فرمان روی 
غربیلك

7- قاب ستون فرمان را باز كنید سپس غربیلك را از 
روی ستون فرمان جدا كرده و برای جدا كردن كانکتور 
داشبورد  سیم  دسته  از  فرمان  غربیلك  چرخشي  رابط 
ابتدا قفل كن كانکتور را مطابق جهت نشان داده شده 
در شکل به سمت عقب بکشید )1( و سپس به سمت 

پایین فشار دهید )2( تا قفل كن آزاد شود.

سپس دو سوكت را از هم جدا كنید.

(DAB( پياده و سوار کردن کيسه هوای تعبيه شده برای محافظت راننده

قفل كن كانکتور

)1(
)2(
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راهنماي تعميرات و سرويس خودروهاي گروه X100 / كيسه هواي ايمني

فرمانروی  غربیلك  چرخشي  رابط  نصب  حالت  در  ب( 
دسته راهنما

7- غربیلك را از ستون فرمان جدا كرده و كانکتور رابط 
چرخشي غربیلك فرمان را از دسته سیم داشبورد جدا 

كنید.

(DAB( پياده و سوار کردن کيسه هوای تعبيه شده برای محافظت راننده
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راهنماي تعميرات و سرويس خودروهاي گروه X100 / كيسه هواي ايمني

مونتاژ غربيلك فرمان خودرو X100 شرکت انديشه ايمنی

هوای  كیسه  چرخشی  رابط  سیمهاي  مجموعه   -1
كلیپس  و  غربیلك   مستطیلي  شیار  از  را   )A( راننده 
)B( را از شیار اریب  رابط چرخشی كیسه هوای راننده 
قاب  بستن  هنگام  )2و3(  تصویر  دهید.  عبور  غربیلك 
فرمان توجه داشته باشید كه پیچ های  مخصوص بستن 
قاب بر روی سیم های دسته سیم داشبورد )سیم های 
رابط چرخشی كیسه هوای راننده( بسته نشود زیرا باعث 

قطع شدن سیم ها می گردد.

 X100 مونتاژ غربيلك فرمان خودرو  دستورالعمل 
شرکت انديشه ايمنی

2- غربیلك رابا دو دست بطوریکه بازوي چپ و راست 
 )C( فرمان  روي ستون  گیرد  قرار  افق  راستاي  در  آن 

قرار داده و با ضربه یکنواخت جا بزنید.
ببندید.   50N.m گشتاور  با  را   )D( اتصال  مهره   -3

تصویر )3(

تصویر 1

تصویر 2

تصویر 3
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راهنماي تعميرات و سرويس خودروهاي گروه X100 / كيسه هواي ايمني

مونتاژ غربيلك فرمان خودرو X100 شرکت انديشه ايمنی

در  را   3/6  mm Clock spring )E( كانکتور   -4
ترمینال مربوطه )F( روي غربیلك جا زنید. تصویر )4(

5- در پایان پس از اطمینان از انجام صحیح مراحل قبل 
كلیپس )Clock spring )B را جدا نمائید.

تصویر 4
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راهنماي تعميرات و سرويس خودروهاي گروه X100 / كيسه هواي ايمني

مونتاژ کيسه هواي خودروي X100 شرکت انديشه ايمنی

 X100 خودروي  هواي  کيسه  مونتاژ  دستورالعمل 
شرکت انديشه ايمنی

 )A( هوا  كیسه  سوكت  به  را   4/8  mm كانکتور   -1
متصل نموده. تصویر )2(.

2- كانکتور مربوط به كیسه هوای راننده )B( را با توجه 
به جهت صحیح آن نمائید. تصویر)2(.

  SRS 3- در حالیکه آرم سایپا روبرومي باشدو عالمت
سمت پائین مي باشد با تنظیم جهت بوشهاي پالستیکي 
راهنما )C( متناظر با حفره هاي روي غربیلك ماژول را 

بافشار كف دست جا بزنید. تصویر )3(

هشدار:
سیمهای  كه  باشید  مواظب   DAB زدن  جا  هنگام  به 
كیسه هوا در زیر فنرها قرار نگیرد، زیرا باعث پاره شدن  

آنها می گردد.

صحیح  مونتاژ  از  اطمینان  حصول  جهت  درپایان   -4
ماژول تست بوق راانجام دهید.

تصویر 1

تصویر 2

تصویر 3
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راهنماي تعميرات و سرويس خودروهاي گروه X100 / كيسه هواي ايمني

دمونتاژ کيسه هواي راننده خودروي X100  شرکت انديشه ايمنی

دستورالعمل دمونتاژ کيسه هواي راننده خودروي 
X100  شرکت انديشه ايمنی

فنر نگهدارنده ماژول را در دو مرحله:
ابتدابه كمك ابزارنشان داده شده در تصویر )2( با اعمال 
غربیلك  روي  )تصویر1(  تعبیه شده  فشارازطریق شیار 
)A( و با كمك نیروي دست از یك سمت فنر نگهدارنده 

اول را آزاد نمایید. 

تصویر 1

تصویر 2

تصویر 3
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راهنماي تعميرات و سرويس خودروهاي گروه X100 / كيسه هواي ايمني

دمونتاژ کيسه هواي راننده خودروي X100  شرکت انديشه ايمنی

سپس با كمك همان ابزار، از طریق اعمال نیروي بیشتر 
فرمان  غربیلك  دیگر  سمت  در  موجود  شیار  طریق  از 
)تصویر3(، فنر نگهدارنده دوم را آزاد نموده و با كمك 

نیروی دست. ماژول ایربگ را به آرامی خارج نمایید.

در پایان كانکتورهاي متصل به ماژول راجدا نمائید.

تصویر 4

تصویر 5

تصویر 6
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خودروي  فرمان  غربيلك  دمونتاژ  دستورالعمل 
X100 شرکت انديشه ايمنی

از  را   6/3  mm Clock spring كانکتور  ابتدا   -1
ترمینال مربوطه روي غربیلك جدا نمائید. تصویر )1(

باز  فرمانرا  میله  به  غربیلك  اتصال  مهره  پایان  در   -2
نمائید. تصویر )2(

تصویر 1

تصویر 2

دمونتاژ غربيلك فرمان خودروي X100 شرکت انديشه ايمنی
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راهنماي تعميرات و سرويس خودروهاي گروه X100 / كيسه هواي ايمني

سوار کردن غربيلك فرمان به همراه مدول کيسه 
هوا

 3 حداقل  و  كنید  قطع  را  باتری  منفی  برق  ابتدا   -1
دقیقه صبر كنید

2-  الف) در حالت نصب رابط چرخشي غربيلك 
فرمان روی غربيلك فرمان

ابتدا زاویة فرمان را تنظیم كنید سپس غربیلك فرمان 
كه دارای ضامن می باشد را روی ستون فرمان قراردهید. 
دسته  به  را  فرمان  غربیلك  چرخشي  رابط  كانکتور  و 
سیم داشبورد )مطابق شکل( وصل كنید )1( و كاورها 

را مطابق شکل مونتاژ كنید )2(.

كانکتور رابط چرخشي غربیلك فرمان را به دسته سیم 
داشبورد در طی دو مرحله نصب كنید: 
ابتدا دو كانکتور را داخل هم جا بزنید.

به  شصت  انگشت  فشار  با  را  كانکتور  كن  قفل  سپس 
داده شده در شکل( جا  نشان  )در جهت  سمت داخل 

بزنید.  

(DAB(پياده و سوار کردن کيسه هوای تعبيه شده برای محافظت راننده
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راهنماي تعميرات و سرويس خودروهاي گروه X100 / كيسه هواي ايمني

غربیلك  در  راننده  هوای  كیسه  مدول  جازدن  از  قبل 
فرمان، الزم است ضامن قطعه رابط چرخشی، از جای 

خود بیرون آورده شود.

قاب فرمان ها را مونتاژ كنید.

قفل كن كانکتور جا زده شده 
است

(DAB( پياده و سوار کردن کيسه هوای تعبيه شده برای محافظت راننده
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راهنماي تعميرات و سرويس خودروهاي گروه X100 / كيسه هواي ايمني

- سپس غربیلك را روی ستون فرمان قرار دهید.

غربيلك  چرخشي  رابط  نصب  حالت  در  ب)   -2
فرمان روی دسته راهنما

ابتدا  فرمان  ستون  روی  راهنما  دسته  نصب  از  قبل   -
بر  را  راهنما  كرده سپس دسته  تنظیم  را  فرمان  زاویة 
رابط  كانکتور  سپس  كنید  مونتاژ  فرمان  ستون  روی 
چرخشي غربیلك فرمان را به دسته سیم داشبورد وصل 
به ستون  بست  با  را  مربوطه  دسته سیم  كنید. سپس 

فرمان مهار كنید.

مونتاژ  را مطابق عکس  پایین  و  باال  كاورهای  - سپس 
كنید.

(DAB( پياده و سوار کردن کيسه هوای تعبيه شده برای محافظت راننده
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را در موقعیت مربوطه  اتصال غربیلك فرمان  3- مهره 
قرار دهید.

4- ضامن قطعه رابط چرخشی غربیلك فرمان را از محل 
كردن  محکم  از  قبل  حتماً  كار  )این  كنید  خارج  خود 

مهرة غربیلك فرمان انجام شود(.

5- با استفاده از ابزار مخصوص مهره را سفت كنید.
گشتاور:

40~50 N.m (4~5 kg.m)

6- كانکتور بوق را وصل كنید.

(DAB( پياده و سوار کردن کيسه هوای تعبيه شده برای محافظت راننده
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راهنماي تعميرات و سرويس خودروهاي گروه X100 / كيسه هواي ايمني

7- كانکتور كیسه هوا را وصل كنید. 

- دقت كنید كه كانکتور در جای خود قفل شود.

- دقت كنید كه سیم كابل بوق موجود در غربیلك فرمان 
در داخل شیار تعبیه شده در غربیلك فرمان جای داده 
وجود  فرمان  غربیلك  در  شیار  این  صورتیکه  در  شود. 
نداشت كابل سیاه رنگ بوق را به گونه ای به دور كابل 
اتصال به كیسه هوا مهار نمایید كه باعث بروز مشکل در 

عملکرد سیستم ننماید.

8- مدول كیسه هوا را روی غربیلك فرمان نصب كنید.

هایی  قالب  توسط  هوا  كیسه  مدول  كه  كنید  دقت   -
روی غربیلك فرمان نصب می شود.

و  ها  بین قالب  بوق  رنگ  كابل سیاه  كه  - دقت شود 
غربیلك فرمان قرار نگیرد.

صحیح  مونتاژ  از  اطمینان  حصول  جهت  پایان  در   -9
كیسه هوا تست بوق را انجام دهید.

(DAB( پياده و سوار کردن کيسه هوای تعبيه شده برای محافظت راننده
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(PAB( معرفی اجزا سيستم کيسه هوای تعبيه شده برای سرنشين جلو

1- درپوش
2- كیسه هوا

3- براكت كیسه هوا
4- محفظه
5- چاشنی
6- مهره ها

(PAB( اجزاء مدول کيسه هوای تعبيه شده برای محافظت سرنشين جلو
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سوئيچ غير فعال سازی کيسه هوای مسافر
این سوئیچ در قسمت كناری سمت راست داشبوردنصب 
فعال كردن كیسه هوای  و غیر  فعال  برای  و  می شود 
مسافر استفاده می شود و به دسته سیم داشبورد متصل 

است

مجموعه کيسه ي هواي مسافر 
توضيح:

داشبورد سمت  داخل   )PAB( مسافر  هواي  كیسه ي 
مسافر در بالشتك برخورد نصب مي شود و مسافر جلو را 
در برخورداز جلو نگهداري مي كند. »ACU« به موقع 

دستور باز شدن كیسه ي هوا مسافر را مي دهد.

احتياط: 
هر گز تالش نکنید مقاومت مدار مجموعه ي كیسه ي 
هوا را اندازه بگیرید حتي اگر از وسیله ي آزمون مجاز 
مدار  مقاومت  گیري  اندازه  صورت  در  كنید.  استفاده 
كیسه  اتفاقي  فعال شدن  گیري،  اندازه  دستگاه  توسط 

هوا منجر به زخمي شدن شدید مي گردد. 

برای  شده  تعبيه  ی  هوا  کيسه  سيستم  عملکرد 
(PAB(سرنشين جلو

با  برای سرنشین جلو  تعبیه شده  پوشش كیسه هوای 
داشبورد  روی  شده  تعبیه  چفت  و  قالب  شدن  چفت 

نصب میشود.
شکل های زیر محل اتصال در پوش روی كیسه هوا را 

نشان می دهد. 

(PAB( معرفی اجزا سيستم کيسه هوای تعبيه شده برای سرنشين جلو
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قالبهای بااليی

قالبهای پايينی

 قالبهای باالیی

 قالبهای باالیی

(PAB( معرفی اجزا سيستم کيسه هوای تعبيه شده برای سرنشين جلو
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(PAB( پياده و سوار کردن کيسه هوای تعبيه شده برای سرنشين جلو

پياده کردن کيسه هوای تعبيه شده برای سرنشين 
(PAB( جلو

1- ابتدا كابل منفی باتری را جدا نمایید و به مدت 3 
دقیقه قبل از شروع كار صبر كنید.

2- دو عدد پیچ جعبه داشبورد باز شود.
به  سختی  به  توان  می  داشبورد  محفظه  كردن  باز  با 
كانکتور كیسه هوای سرنشین جلو دسترسی پیدا كرد.

 PAB هوا  كیسه  اتصال  مهره M8 محل  عدد  دو   -3
با  احتیاط  و  با دقت  بایست  CCB می  های  براكت  و 
بکارگیری ابزار مناسب از داخل جعبه داشبورد باز شود.

گشتاور: 
4~6 N.m

مهره
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با كمك دست جدا  را  4- درپوش كیسه هوای مسافر 
نیروی  با  را  هوا  كیسه  پایین  و  باال  های  قالب  كنید. 

دست جدا كنید.

5- كانکتور مربوط به PAB از دسته سیم داشبورد را از 
كیسه هوا جدا كنید.

برای سوار كردن عکس مراحل باال را انجام دهید.

احتياط:
PAB دسته  كانکتور   دقت كنید كه در هنگام نصب 
سیم داشبورد این كانکتور در دو مرحله مونتاژ می شود.

(PAB( پياده و سوار کردن کيسه هوای تعبيه شده برای سرنشين جلو
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عيب يابی
الزم به ذكر است كه برخی از عیوب سیستم كیسه هوا 
پس از برطرف شدن همچنان در ACU باقی می مانند 
كه لذا جهت خاموش شدن چراغ كیسه هوا در جلوآمپر 
نیاز به پاک كردن آن خطا توسط دستگاه عیب یاب می 

باشد.

موقعيت فيوز کيسه هوا
فیوز كیسه هوا یك فیوز 15 آمپری می باشد كه در كنار 
فیوزهای ABS  بطور جدا از جعبه فیوز و زیر داشبورد 

تعبیه شده است.

عيب يابی
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مسيرعيب يابی

عيب يابی

بررسی شکایات  جمع آوری اطالعات از مشتری 

كنترل عیب تشخیصی 

كدهای عیب تشخیص را ثبت 
كرده سپس آنها را حذف كنید

اثر كد عیب تشخیص راكنترل كنید

كد عیب تشخیص راكنترل كنید

كد عیب تشخیصی 
مشخص شده

عدم 
وجود 
كد 

عیب 
یا عدم 
امکان 
ارتباط 

با 
برنامه 
اسکن 

كد عیب تشخیصی 
مشخص شده

كد عیب تشخیصی 
مشخص شده

عدم
وجود كد

عدم وجود
 كد عیب

عدم تکرار 
موارد

تکرار موارد

نمودار بازرسی برای 
عیب گاه به گاهیآثار و عالئم عیب

نمودار بازرسی برای كدهای 
عیب تشخیصی

كنترل عیب تشخیصی 
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نقشه دسته سيم اتصاالت کيسه هوا شرکت کروز

سه هوا
ت کي

شه دسته سيم مربوط به اتصاال
نق

ت.
از آنجا كه اتصاالت مربوط به كیسه هوا به دسته سیم داشبورد و دسته سیم اصلی وصل می شود نقشه آن در زیر آورده شده اس
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نقشه کانکتورهای دسته سيم اتصاالت کيسه هوای شرکت کروز
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نقشه دسته سيم اتصاالت کيسه هوای شرکت عماد و انديشه ايمنی 

سه هوا
ت کي

شه دسته سيم مربوط به اتصاال
نق

ت.
از آنجا كه اتصاالت مربوط به كیسه هوا به دسته سیم داشبورد و دسته سیم اصلی وصل می شود نقشه آن در زیر آورده شده اس
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نقشه کانکتورهای دسته سيم اتصاالت کيسه هوای شرکت عماد و انديشه ايمنی 
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ايرادات متداول

ايرادات متداول

ايراد مشاهده شده: 
المپ هشدار دهنده كیسه هوا  روشن می ماند.

اشکاالت احتمالی:
1- كیت )رله( قفل مركزی در مدل خودروی مجهز به كیسه هوا از نوع مدل غیر ایربگی باشد، و یا كیت قفل مركزی از جای خود 

خارج شده است.
2- بسته نشدن صحیح اتصاالت و  یا قطع شدگی دسته سیم داشبورد را كنترل كنید.

3 - درصورت چشمك نزدن المپ هشدار دهنده  در هنگام روشن شدن خودرو، عملکرد نشانگر جلو آمپر. 
4- قطع شدن مدار داخل قطعه رابط چرخشي غربیلك فرمان

ACU 5- خم شدن پینهاي داخل كانکتور
6- قطع شدگي دسته سیم متصل به رابط چرخشي در اثربسته شدن پیچهاي قاب ستون فرمان

ايراد مشاهده شده: 
المپ هشدار دهنده كیسه هوا  در ابتدای روشن شدن خودرو چشمك نزند و یا به طور یکسره برای همیشه روشن بماند.

اشکاالت احتمالی:
1- در سیستم كیسه هوای كروز:        الف- اتصال كانکتور ACU ایراد دارد         ب- فیور كیسه هوا سوخته است

2- در سیستم كیسه هوای عماد و اندیشه )تاكاتا(:      الف- اتصال كانکتور ACU ایراد دارد

ايراد مشاهده شده: 
المپ هشدار دهنده كیسه هوا  در ابتدای روشن شدن خودرو نه چشمك می زند و نه پس از آن روشن می شود.

اشکاالت احتمالی:
1- در سیستم كیسه هوای كروز:        الف- جلو آمپر ایراد دارد.

2- در سیستم كیسه هوای عماد و اندیشه )تاكاتا(:      الف- فیوز كیسه هوا سوخته است.     ب- جلو آمپر ایراد دارد.

ايراد مشاهده شده: 
ارتباط دیاک با سیستم كیسه هوا برقرار نمی شود.

اشکاالت احتمالی:
- كانکتور ACU قطع می باشد.
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چگونگی عملکرد چراغ های هشدار دهنده سيستم کيسه هوای ايمنی

1- پس از روشن شدن خودرو، این المپ  به مدت 5/5 ثانیه با فركانس 1HZ چشمك می زند. سپس به مدت 1 تا 2 ثانیه 
خاموش شده و پس از آن درصورت وجود هرگونه خطا در مجموعه سیستم كیسه هوا این چراغ به صورت دائم روشن می شود، 
در غیر این صورت خاموش می ماند. در صورت روشن ماندن المپ هشدار دهنده  می توان توسط دستگاه عیب یاب ایراد 

مجموعه كیسه هوا را شناسایی نمود.
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چگونگی عملکرد چراغ های هشدار دهنده سيستم کيسه هوای ايمنی

1- پس از باز شدن سوئیچ، المپ هشدار دهنده كیسه هوای سرنشین جلو  به مدت 5/5 ثانیه با فركانس 1HZ چشمك 
می زند.

سپس به مدت 1 تا 2 ثانیه خاموش شده و پس از آن درصورت وجود هرگونه خطا در مجموعه سیستم كیسه هوای سرنشین این 
المپ به صورت دائم روشن می شود و در غیر این صورت خاموش می ماند.

2- همچنین روشن ماندن این المپ، ممکن است به دلیل OFF بودن سوئیچ كیسه هوای سرنشین باشد كه جهت خاموش شدن 
آن الزم است سوئیچ غیر فعال كننده كیسه هوای سرنشین، فعال شود.
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نکاتی مهم در مورد خدمات پس از فروش

نکاتی مهم در مورد خدمات پس از فروش:
در هنگام جایگزین كردن قطعات سیستم كیسه هوای 
ایمنی حتماً بایستی باركد قطعات تعویض شده به همراه 

شماره شاسی خودرو به شركت سایپا اعالم گردد.
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کدهای عيب يابی

اقدام اصالحی

ص
خي

ش
ت

ی)
ياب

ب 
عي

(

اثر آن بر سيستم علت توصيف خطا

ي 
هوا

سه 
کي

طا 
 خ

کد
وز

کر

ره
ما

ش

ت 
عي

وض
پ

الم
ACU تعویض ON

كیسه  ماژول   -1
مواردي  جز  به  هوا 
داخلي  خطاهاي  كه 
معین، هنوز قابلیت باز 

شدن دارد.
بر  اثري  هیچ   -2
عملکرد سیستم ندارد.

اجزاي داخلي ACU خراب شده است. خطاي داخلي
ACU

9088 1

ACU تعویض ON
هوا  كیسه  ماژول   -1
و  شدن  باز  قابلیت 

عمل كردن ندارد.

تصادف  یك  وقوع  در  قبال  هوا  كیسه  ماژول 
باز شده و یا تا مرز باز شدن پیش رفته است          

)حافظه تصادف قفل شده  است(
آسیب جلو 9098 2

1- بررسي برق اعمالي
2- بررسي سیم كشي استفاده شده  
مناسب  كانکتور  اعمالي،  برق  براي  
گذاري  كد  انطباق  و  شده  استفاده 

كانکتور
3- بررسي یکپارچگي كانکتورها

4- بررسي یکپارچگي كابلها

ON یابها   عیب  تمامي   -1
از كار افتاده است

1- ولتاژ كمتر از 9 ولت
2- كابلها آسیب دیده

3- رطوبت باال
4- كانکتورهاي معیوب

5- شرایط باتري با مشخصات منطبق نیست
6- اختالل در منبع تغذیه به دلیل وجود یك 

مصرف كننده بزرگ در مدار

/ ولتاژ  كمی 
قطعی كانکتور

9086 3

1- بررسي برق اعمالي
2- بررسي سیم كشي استفاده شده  
مناسب  كانکتور  اعمالي،  برق  براي  
گذاري  كد  انطباق  و  شده  استفاده 

كانکتور
3- بررسي یکپارچگي كانکتورها

4- بررسي یکپارچگي كابلها

ON یابها   عیب  تمامي   -1
از كار افتاده است

1- ولتاژ بیشتر از 16/5 ولت
2- كابلها آسیب دیده

3- رطوبت باال
4- كانکتورهاي معیوب

5- شرایط باتري با مشخصات منطبق نیست.

ولتاژ بیش 
از حد

9087 4

1- بررسي سیم كشي چاشني
2- بررسي كابلها و پینهاي كانکتور

ON
تحریك،  صورت  در 
كیسه هوا قابلیت عمل 

دارد.

1- كابلها آسیب دیده
2- كانکتورهاي معیوب

خطاي ناشي 
از چاشني

9089 5

ACU  1- بررسي مناسب بودن نوع
و  ویرایش نصب شده روي خودرو

2- بررسي مناسب بودن سیم كشي 
استفاده شده، مناسب بودن كانکتور 
گذاري  كد  انطباق  و  شده  استفاده 

كانکتور

ON راننده  هواي  كیسه 
ممکن است عمل كند.

1- مقاومت بیشتر از 3/80 اهم
2- قطعي مدار

3- برنامه ریزي اشتباه ACU در خودرو
4- مجموعه كیسه هواي از نوع اشتباه

ملحوظ  اندازه  با  مغایر  كشي  سیم  طول   -5
در محاسبات

كیسه هواي 
جلوي راننده
مقاومت باال

9046 6

ACU  1- بررسي مناسب بودن نوع
و  ویرایش نصب شده روي خودرو

2- بررسي مناسب بودن سیم كشي 
استفاده شده، مناسب بودن كانکتور 
گذاري  كد  انطباق  و  شده  استفاده 

كانکتور

ON راننده   هواي  كیسه 
ممکن است عمل كند.

1- مقاومت كمتر از 2/46 اهم
2- اتصال كوتاه مدار

3- برنامه ریزي اشتباه ACU در خودرو
4- مجموعه كیسه هواي از نوع اشتباه

ملحوظ  اندازه  با  مغایر  كشي  سیم  طول   -5
در محاسبات

كیسه هواي 
جلوي راننده
مقاومت كم

9035 7

ACU  1- بررسي مناسب بودن نوع
و  ویرایش نصب شده روي خودرو

2- بررسي مناسب بودن سیم كشي 
استفاده شده، مناسب بودن كانکتور 
گذاري  كد  انطباق  و  شده   استفاده 

كانکتور
3- بررسي تعداد پین  كانکتور دسته 

سیم ها 

ON راننده    هواي  كیسه 
ممکن است عمل كند.

1- كابلها آسیب دیده
2- رطوبت باال

3- كانکتورهاي از نوع متفاوت
سطح  روي  شده  رها  و  بریده  سیمهاي   -4

زمین

كیسه هواي 
جلوي راننده

نشتي به 
اتصال بدنه

9013 8
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اقدام اصالحی

ص
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ش
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اثر آن بر سيستم علت توصيف خطا
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کي

طا 
 خ
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وز

کر

ره
ما

ش

ت 
عي

وض
پ

الم

ACU  1- بررسي مناسب بودن نوع
و  ویرایش نصب شده روي خودرو

2- بررسي مناسب بودن سیم كشي 
استفاده شده، مناسب بودن كانکتور 
گذاري  كد  انطباق  و  شده  استفاده 

كانکتور
پین   ترتیب  و  تعداد  بررسي   -3

كانکتور دسته سیمها

ON
كیسه هواي راننده   

ممکن است عمل 
كند.

1- كابلها آسیب دیده
2- رطوبت باال

3- كانکتورهاي از نوع متفاوت

كیسه هواي 
جلوي راننده
نشتي به سر 

مثبت
9024 9

ACU  1- بررسي مناسب بودن نوع
و  ویرایش نصب شده روي خودرو

2- بررسي مناسب بودن سیم كشي 
استفاده شده، مناسب بودن كانکتور 
گذاري  كد  انطباق  و  شده  استفاده 

كانکتور

ON
كیسه هواي سرنشین 
جلو ممکن است عمل 

كند.

1- مقاومت بیشتر از 2/92 اهم
2- قطعي مدار

3- برنامه ریزي اشتباه ACU در خودرو
4- مجموعه كیسه هواي از نوع اشتباه

5- طول سیم كشي مغایربا اندازه ملحوظ در 
محاسبات

كیسه هواي 
سرنشین جلو

مقاومت باال
9048 10

ACU  1- بررسي مناسب بودن نوع
و  ویرایش نصب شده روي خودرو

2- بررسي مناسب بودن سیم كشي 
استفاده شده، مناسب بودن كانکتور 
گذاري  كد  انطباق  و  شده  استفاده 

كانکتور

ON
كیسه هواي سرنشین 
جلو ممکن است عمل 

كند.

1- مقاومت بیشتر از 2/92 اهم
2- قطعی مدار

3- برنامه ریزي اشتباه ACU در خودرو
4- مجموعه كیسه هوای از نوع اشتباه

5- طول سیم كشی مغایربا اندازه ملحوظ در 
محاسبات

كیسه هواي 
سرنشین جلو

مقاومت كم
9037 11

ACU  1- بررسي مناسب بودن نوع
و  ویرایش نصب شده روي خودرو

2- بررسي مناسب بودن سیم كشي 
استفاده شده، مناسب بودن كانکتور 
گذاري  كد  انطباق  و  شده  استفاده 

كانکتور
3- بررسي تعداد پین  كانکتور دسته 

سیمها

ON
سرنشین  هواي  كیسه 
جلو ممکن است عمل 

كند..

1- كابلها آسیب دیده
2- رطوبت باال

3- كانکتورهاي از نوع متفاوت
4- سیمهاي بریده و رها شده  روي سطح زمین

كیسه هواي 
سرنشین جلو

نشتي به 
اتصال بدنه

9015 12

ACU  1- بررسي مناسب بودن نوع
و  ویرایش نصب شده روي خودرو

2- بررسي مناسب بودن سیم كشي 
استفاده شده، مناسب بودن كانکتور 
گذاري  كد  انطباق  و  شده  استفاده 

كانکتور
3- بررسي تعداد پین  كانکتور دسته 

سیم

ON
سرنشین  هواي  كیسه 
جلو ممکن است عمل 

كند.

1- كابلها آسیب دیده
2- رطوبت باال

3- كانکتورهاي از نوع متفاوت

كیسه هواي 
سرنشین جلو
نشتي به سر 

مثبت

9026 13

1- بررسي دسته سیم سیم كشي
2- بررسي مناسب بودن برنامه ریزي 

ACU
ON اثري بر سیستم ندارد ACU -1 نصب شده مربوط به خودرو  نوع 

دیگري

كیسه هواي 
سرنشین جلو
برنامه ریزي 

نامعتبر

901C 14

1- بررسي قابلیت اتصال
و  كانکتورها  یکپارچگي  بررسي   -2

كابل ها
داشتن  براي  سویچها  بررسي   -3

عملکرد مناسب
4- بررسي مقادیر مقاومت مابین پین 
دسته  روي  بر  بدنه  اتصال  و  سوییچ 

سیم

ON

شده  تعریف  وضعیت 
این  بر  فرض  پیش 
فعال  است كه   غیر  
هوا  كیسه  كننده 
حال  در  سرنشین 
سوئیچ باز روشن باشد: 
سرنشین  هواي  كیسه 

جلو  فعال است.

1- كابلها آسیب دیده
2-  كانکتورهاي معیوب

3-  اتصال بدنه ACU و اتصال بدنه خودرو 
مشترک نیستند.

مقاومت كم  
غیر  فعال 

كننده كیسه 
هوا سرنشین 

/ نشتي به 
اتصال بدنه/

محدوه 
نامعتبر

9063 15

کدهای عيب يابی
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راهنماي تعميرات و سرويس خودروهاي گروه X100 / كيسه هواي ايمني

کدهای عيب يابی

اقدام اصالحی

ص
خي

ش
ت

ی)
ياب

ب 
عي

(

اثر آن بر سيستم علت توصيف خطا
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هوا

سه 
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طا 
 خ
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وز

کر

ره
ما

ش

ت 
عي

وض
پ

الم

1- بررسي دسته سیم سیم كشي
2- بررسي مناسب بودن برنامه ریزي  

ACU
ON اثری بر سیستم ندارد

1- كابلها آسیب دیده
2-  كانکتورهاي معیوب

3-  اتصال بدنه ACU و اتصال بدنه خودرو 
مشترک نیستند.

مقاومت زیاد  
غیر  فعال 

كننده كیسه 
هوا سرنشین 

/ نشتي به 
باتري

9069 16

1- بررسي دسته سیم سیم كشي
2- بررسي مناسب بودن برنامه ریزي  

ACU
ON اثری بر سیستم ندارد

1- كابلها آسیب دیده
2- كانکتورهاي معیوب

3- نشتي اتصال بدنه/ سر مثبت

خرابي المپ 
اخطار

9091 17

غیر   كلید  كشي  سیم  بررسي   -1
فعال كننده كیسه هوا سرنشین

كننده  فعال  غیر   كلید  بررسي   -2
كیسه هوا سرنشین

برنامه  بودن  مناسب  بررسي    -3
ACU  ریزي

جریان  نشتي  مقاومت  بررسي   -4
مابین  كلید غیر  فعال كننده كیسه 

هوا سرنشین و اتصال بدنه 

ON اثری بر سیستم ندارد
1- كابلها آسیب دیده

2-  كانکتورهاي معیوب
3- نشتي اتصال بدنه/سر مثبت

خرابي  المپ 
OFFكیسه 
هوا سرنشین

9092 18
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راهنماي تعميرات و سرويس خودروهاي گروه X100 / كيسه هواي ايمني

 

اقدام اصالحی
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اتا
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ره
ما

ش

ت 
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وض
پ

الم

ACU تعویض ON
كیسه هوا در 

راستاي صحیح خود 
عمل نمي نماید.

اجزاء  در  خطا     دارای   ACU
سخت افزار داخل   ی است.

خطا در ماژول 
داخل   ی

9012 1

ACU تعویض ON
كیسه هوا در 

راستاي صحیح خود 
عمل نمي نماید.

استفاده ب   یش از 
ACU حد از

9013 2

ACU تعویض ON
در  هوا  كیسه 
راستاي صحیح خود 

عمل نمي نماید.

یك  وقوع  در  هوا  ك   یسه  ماژول 
باز  مرز  تا  یا  و  شده  باز  تصادف 
)حافظه  است  رفته  پ   یش  شدن 

تصادف قفل كرده است(

تصادف در حافظه 
ذخ   یره شده.

9014 3

 ACU 1- ابتدا سوئیچ را بسته دسته سیم ایربگ از
را جدا كرده.

از مولتي  استفاده  با  نموده  باز  را دوباره  2- سوئیچ 
متر ولتاژ پین هاي 30 و6 روي كانکتور دسته سیم 
اندازه گیري نمائید در صورت   ی كه ولتاژ ب   یش از  را 

16 ولت بود باتري را برای هر ع   یب بررس   ی كن   ید.
3- در صورت وجود ع   یب باتري را تعویض نمائید.

4- دوباره سوئیچ را بسته سپس دسته سیم ایربگ 
را به ACU وصل نمایید.

ON هوا  های  ك   یسه 
شاید عمل كنند.

1- ولتاژ تحریك چاشن   ی باال است.
2- باتری یا دینام آس   یب دیده، یا 
رگوالتور دینام آس   یب دیده است.

ولتاژ باتری خ   یل   ی 
زیاد است.

9097 4

 ACU 1- ابتدا سوئیچ را بسته دسته سیم ایربگ از
را جدا كرده.

از مولتي  استفاده  با  نموده  باز  را دوباره  2- سوئیچ 
متر ولتاژ پین هاي 30 و6 روي كانکتور دسته سیم 
را اندازه گیري نمائید در صورت   ی كه ولتاژ كمتر از 9 

ولت بود باتري را برای هر ع   یب بررس   ی كن   ید.
3- در صورت وجود ع   یب باتري را تعویض نمائید.

4- دوباره سوئیچ را بسته سپس دسته سیم ایربگ 
را به ACU وصل نمایید.

ON  ك   یسه های هوا 
شاید عمل كنند.

1- ولتاژ تحریك  چاشن   ی پایین 
است.

2- باتری كم ولتاژ یا اتصال 
كوتاه یا بار ب   یش از حد بر روی 

دینام وجود دارد.

ولتاژ باتری خ   یل   ی 
كم است.

9098 5

كل دسته سیم ایربگ منتهي به كیسه هاي هوا و 
كمربند هاي پیش كشنده و اتصاالت دسته سیم به 
ماژول ها را بررسي در صورت وجود اتصال كوتاه آن 

را برطرف نمائید.

ON

در صورت راه اندازی 
كردن هنوز برای باز 
پ   یدا    ادامه  شدن 

م   ی كند.

سیستم  كش   ی  س   یم  اتصاالت 
ایربگ  اتصال كوتاه شده است.

وجود  اتصال 
كوتاه در سیم 
كشي سیستم 

ایربگ 

9017 6

را جدا  ایربگ  را بسته دسته سیم  ابتدا سوئیچ   -1
كرده. با استفاده از مولتي متر مقاومت پایه هاي 1 و 
2 را روي كانکتور دسته سیم چك نمائید. مقاومت 

باید در محدوده 1/6~1/3 اهم باشد.
نتیجه خطاي  در  بود  محدوده  در  مقاومت  اگر   -2

بوجود آمده در خارج از مسیر ایربگ مي باشد.
از این محدوده بود مقاومت  3- اگر مقاومت خارج 
خود ماژول ك   یسه هوا راننده را بررسي كن   ید كه باید 
در محدود 0/3±2 اهم  باشد.كه در غیر این صورت 
ماژول را تعویض نمایید. و اگر در محدوده بود مسیر 

دسته سیم را بررسي نمایید. 

ON راننده  هوای  ك   یسه 
شاید عمل نکند.

باشد.                       باز  مدار  ممکن   -1
ایربگ  یا اشکالي در كانکتور   -2

راننده وجود داشته باشد.
3- یا مقاومت مسیر ایربگ راننده 

ب   یشتر از 1/6 اهم م   ی باشد.

ك   یسه هوای 
راننده جلو 

 دارای مقاومت 
خ   یل   ی زیاد است.

9021 7

کدهای عيب يابی
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اقدام اصالحی

ص
خي

ش
ت

ی)
ياب

ب 
عي

(

اثر آن بر سيستم علت توصيف خطا

اي
هو

سه 
کي

ي 
طا

 خ
ره

ما
 ش

اتا
تاک

ره
ما

ش

ت 
عي

وض
پ

الم

را جدا  ایربگ  را بسته دسته سیم  ابتدا سوئیچ   -1
كرده، با استفاده از مولتي متر مقاومت پایه هاي 1 و 
2 را روي كانکتور دسته سیم چك نمائید. مقاومت 

باید در محدوده 1/6~1/3  اهم باشد.
نتیجه خطاي  در  بود  محدوده  در  مقاومت  اگر   -2

بوجود آمده در خارج از مسیر ایربگ مي باشد.
از این محدوده بود مقاومت  3- اگر مقاومت خارج 
خود ماژول ك   یسه هوا راننده را بررسي كن   ید كه باید 
در محدود 0/3±2 اهم  باشد.كه در غیر این صورت 
ماژول را تعویض نمایید. و اگر در محدوده بود مسیر 

دسته سیم را بررسي نمایید

ON راننده  هوای  ك   یسه 
شاید عمل نکند.

1- ممکن مدار باز باشد.                      
2- اشکالي در كانکتور ایربگ 

راننده وجود داشته باشد.
راننده  ایربگ  مسیر  مقاومت   -3

كمتر از 1/3 اهم م   ی باشد.

ك   یسه هوای 
راننده جلو   

دارای مقاومت 
خ   یل   ی زیاد است/ 

قطعی مدار

9022 8

به   راننده  هوا  ك   یسه  از  س   یم  دسته  پ   یوستگ   ی   -1
س   یم  دسته  شمات   یك  نمودار  با  مطابق  را    ACU

اصالح كن   ید.
2- اتصال كوتاه به زمین را ما بین پ   ین هاي شماره 

2 و 1 برطرف كن   ید.
 مقاومت هر یك از  ب   ین ها با بدنه خودرو  باید ب   یش 

از 1 ك   یلو اهم باشد.

ON راننده  هوای  ك   یسه 
شاید  عمل نکند.

مقاومت ماب   ین مسیر ایربگ  
راننده و زمین بدنه خودرو كمتر 

از 1 ك   یلو اهم است.

ك   یسه هوای 
راننده جلو 

 اتصال بدنه شده 
است.

9023 9

به   راننده  هوا  ك   یسه  از  س   یم  دسته  پ   یوستگ   ی   -1
س   یم  دسته  شمات   یك  نمودار  با  مطابق  را    ACU

اصالح كن   ید.
2- اتصال كوتاه به باتري را ما بین پ   ین هاي شماره 

2 و 1 برطرف كن   ید.
 مقاومت هر یك از  ب   ین ها با باتري باید ب   یش از 1 

ك   یلو اهم باشد.

ON ك   یسه هوای راننده 
شاید  عمل نکند.

مقاومت ماب   ین مسیر ایربگ  
راننده و باتری كمتر از 1 ك   یلو 

اهم است.

ك   یسه هوای 
راننده جلو  به 

ولتاژ
 باتری متصل 

شده است.

9024 10

را جدا  ایربگ  را بسته دسته سیم  ابتدا سوئیچ   -1
با استفاده از مولتي متر مقاومت پایه هاي3  كرده. 
و4 را روي كانکتور دسته سیم چك نمائید. مقاومت 

باید در محدوده 5~0/9 اهم باشد.
نتیجه خطاي  در  بود  محدوده  در  مقاومت  اگر   -2

بوجود آمده در خارج از مسیر ایربگ مي باشد.
از این محدوده بود مقاومت  3- اگر مقاومت خارج 
خود ماژول ك   یسه هوا سرنشین را بررسي كن   ید كه 
این  غیر  در  باشد.كه  اهم  محدود2±0/3  در  باید 
اگر در محدوده  و  نمایید.  تعویض  را  صورت ماژول 

بود مسیر دسته سیم را بررسي نمایید.

ON
ك   یسه هوای 

سرنش   ین جلو شاید  
عمل نکند.

1- ممکن مدار باز باشد.                      
2- اشکالي در كانکتور ایربگ 

راننده وجود داشته باشد.
3- مقاومت مسیر ایربگ سرنشین  

ب   یشتر از 5 اهم م   ی باشد.

ك   یسه هوای 
مسافر جلو دارای 

 مقاومت خ   یل   ی 
زیاد است/ قطعی 

مدار

9031 11

را جدا  ایربگ  را بسته دسته سیم  ابتدا سوئیچ   -1
با استفاده از مولتي متر مقاومت پایه هاي3  كرده. 
و4 را روي كانکتور دسته سیم چك نمائید. مقاومت 

باید در محدوده 5~0/9 اهم باشد.
نتیجه خطاي  در  بود  محدوده  در  مقاومت  اگر   -2

بوجود آمده در خارج از مسیر ایربگ مي باشد.
از این محدوده بود مقاومت  3- اگر مقاومت خارج 
خود ماژول ك   یسه هوا سرنشین را بررسي كن   ید كه 
این  غیر  در  باشد. كه  اهم   در محدود2±0/3  باید 
اگر در محدوده  و  نمایید.  تعویض  را  صورت ماژول 

بود مسیر دسته سیم را بررسي نمایید.

ON
ك   یسه هوای 

سرنش   ین جلو شاید  
عمل نکند.

1- ممکن مدار باز باشد.                      
2- اشکالي در كانکتور كیسه 

هوای راننده وجود داشته باشد.
3- مقاومت مسیر ایربگ سرنشین  
باشد. م   ی  اهم   0/9 از  ب   یشتر 

ك   یسه هوای  
مسافرجلو دارای 
 مقاومت خ   یل   ی 

كم است.

9032 12

کدهای عيب يابی
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راهنماي تعميرات و سرويس خودروهاي گروه X100 / كيسه هواي ايمني

اقدام اصالحی

ص
خي

ش
ت

ی)
ياب

ب 
عي

(

اثر آن بر سيستم علت توصيف خطا

اي
هو

سه 
کي

ي 
طا

 خ
ره

ما
 ش

اتا
تاک

ره
ما

ش

ت 
عي

وض
پ

الم

به   راننده  هوا  ك   یسه  از  س   یم  دسته  پ   یوستگ   ی   -1
س   یم  دسته  شمات   یك  نمودار  با  مطابق  را   ACU

اصالح كن   ید.
پ   ینهاي شماره  اتصال كوتاه به زمین را ما بین   -2

4و 3 برطرف كن   ید.
 مقاومت هر یك از  ب   ین ها با بدنه خودرو  باید ب   یش 

از 1 ك   یلو اهم باشد.

ON
ك   یسه هوای 

سرنش   ین جلو شاید  
عمل نکند.

ایربگ   مسیر  ماب   ین  مقاومت 
خودرو  بدنه  زمین  و  سرنشین 

كمتر از 1 ك   یلو اهم است.

ك   یسه هوای 
مسافرجلو اتصال 
 بدنه شده است.

9033 13

به   راننده  هوا  ك   یسه  از  س   یم  دسته  پ   یوستگ   ی   -1
س   یم  دسته  شمات   یك  نمودار  با  مطابق  را    ACU

اصالح كن   ید.
2- اتصال كوتاه به باتري را ما بین پ   ین هاي شماره 

4 و 3 برطرف كن   ید.
 مقاومت هر یك از  ب   ین ها با باتري باید ب   یش از 1 

ك   یلو اهم باشد.

ON
ك   یسه هوای 

سرنش   ین جلو شاید  
عمل نکند.

ایربگ   مسیر  ماب   ین  مقاومت 
سرنشین و باتری كمتر از 1 ك   یلو 

اهم است.

ك   یسه هوای  
مسافر جلو   به 

ولتاژ باتری متصل 
شده است.

9034 14

1- پ   یوستگ   ی دسته س   یم از سوئیچ غ   یر فعال كننده 
به  ACU را  مطابق با نمودار شمات   یك دسته س   یم 

اصالح كن   ید.
2- اتصال كوتاه به بدنه را در پ   ین شماره 48 كانکتور 

برطرف كن   ید.

ON یا  باز  كننده  فعال  غ   یر  سوئیچ 
اتصال بدنه شده است.

سوئیچ غ   یر فعال 
كننده ك   یسه 

هوای سرنشین
 باز/ اتصال 

بدنه شده است.

901A 15

1- پ   یوستگ   ی دسته س   یم از سوئیچ غ   یر فعال كننده 
به  ACU را  مطابق با نمودار شمات   یك دسته س   یم 

اصالح كن   ید.
 48 شماره  پ   ین  در  را  باتری  به  كوتاه  اتصال   -2

كانکتور برطرف كن   ید.

ON سوئیچ غ   یر فعال كننده اتصال به 
باتری شده است.

سوئیچ غ   یر فعال 
كننده ك   یسه 

هوای سرنشین 
اتصال به باتری 

شده است.

901B 16

ایربگ  هشدار  چراغ  از  س   یم  دسته  پ   یوستگ   ی   -1
به  ACU را مطابق با نمودار شمات   یك دسته س   یم 

اصالح كن   ید.
2- اتصال كوتاه ب   ین باتری و پ   ین شماره 49 كانکتور 

را برطرف كن   ید.

ON ه   یچ اثری بر 
س   یستم ندارد.

به  اتصال  ایربگ  هشدار  چراغ 
باتری شده است.

چراغ هشدار 
ایربگ به ولتاژ

باتری متصل شده 
است.

9091 17

ایربگ  هشدار  چراغ  از  س   یم  دسته  پ   یوستگ   ی   -1
به  ACU را مطابق با نمودار شمات   یك دسته س   یم 

اصالح كن   ید.
2- اتصال كوتاه ب   ین بدنه و پ   ین شماره 49 كانکتور 

را برطرف كن   ید.

ON ه   یچ اثری بر 
س   یستم ندارد.

اتصال  یا  باز  ایربگ  چراغ هشدار 
بدنه شده است.

چراغ هشدار 
ایربگ باز/ اتصال

بدنه شده است
9092 18

را جدا  ایربگ  را بسته دسته سیم  ابتدا سوئیچ   -1
الکترونیکي  كیت  از  س   یم  دسته  پ   یوستگ   ی  كرده. 
قفل مركزي به پین شماره 25 را مطابق با نمودار 

شمات   یك دسته س   یم اصالح كن   ید.
2- اتصال كوتاه ب   ین باتری و پ   ین شماره 25 كانکتور 

را برطرف كن   ید.

ON ه   یچ اثری بر 
س   یستم ندارد.

مركزي  قفل  الکترونیکي  كیت 
اتصال به باتری شده است.

كیت الکترونیکي 
قفل مركزي به 

ولتاژ باتری متصل 
شده است

9096 19

را جدا  ایربگ  را بسته دسته سیم  ابتدا سوئیچ   -1
الکترونیکي  كیت  از  س   یم  دسته  پ   یوستگ   ی  كرده. 
قفل مركزي به پین شماره 25 را مطابق با نمودار 

شمات   یك دسته س   یم اصالح كن   ید.
2- اتصال كوتاه  بین بدنه و پ   ین شماره 25 كانکتور 

را برطرف كن   ید.

ON ه   یچ اثری بر 
س   یستم ندارد. كیت الکترونیکي قفل

كیت الکترونیکي 
قفل باز/ اتصال
بدنه شده است

9095 20

کدهای عيب يابی
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راهنماي تعميرات و سرويس خودروهاي گروه X100 / كيسه هواي ايمني

اقدام اصالحی

ص
خي

ش
ت

ی)
ياب

ب 
عي

(

اثر آن بر سيستم علت توصيف خطا

اي
هو

سه 
کي

ي 
طا

 خ
ره

ما
 ش

اتا
تاک

ره
ما

ش

ت 
عي

وض
پ

الم

را جدا  ایربگ  را بسته دسته سیم  ابتدا سوئیچ   -1
كرده. پ   یوستگ   ی دسته س   یم از چراغ غیر فعال كننده 
كیسه هواي سرنشین به پین شماره 50 را مطابق با 

نمودار شمات   یك دسته س   یم اصالح كن   ید.
 50 شماره  پ   ین  و  باتری  ب   ین   كوتاه  اتصال   -2

كانکتور را برطرف كن   ید.

ON ه   یچ اثری بر 
س   یستم ندارد.

المپ غ   یر فعال كننده ك   یسه هوا 
به باتر   ی اتصال كوتاه شده است.

المپ غ   یر فعال 
كننده ك   یسه هوا

به ولتاژ باتری 
متصل شده است

9093 21

را جدا  ایربگ  را بسته دسته سیم  ابتدا سوئیچ   -1
كرده. پ   یوستگ   ی دسته س   یم از چراغ غیر فعال كننده 
كیسه هواي سرنشین به پین شماره 50 را مطابق با 

نمودار شمات   یك دسته س   یم اصالح كن   ید.
2- اتصال كوتاه  بین بدنه و پ   ین شماره 25 كانکتور 

را برطرف كن   ید.

ON ه   یچ اثر   ی بر 
س   یستم ندارد.

المپ غ   یر فعال كننده ك   یسه هوا 
باز  یا  شده  كوتاه  اتصال  بدنه  به 

است.

المپ غ   یر فعال 
كننده ك   یسه  هوا
 باز/ اتصال بدنه 

شده است.

9094 22

کدهای عيب يابی
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 X100و  تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

)رابط هرزگرد یا  Clock Springتعویض عیب یابی و  دستورالعمل

 هاي مجاز خدمات پس از فروش  سایپا در نمایندگی سوییچ چرخشی(

 92/02/3122:  تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

3 

 

 «بسمه تعالــي » 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 گارانتی دوره در ها تعميرگاه در قطعات تعويض و يابی عيب دستورالعمل

 

 نام قطعه يا مجموعه:

Clock Spring )رابط هرزگرد یا سوییچ چرخشی( 

 

 X100و  مدل خودرو : تيبا

 ---------شماره قطعه : 

  --------ه اصلی : شماره مجموع

 :کروز و نيمه هادي عماد X200:کروز و ايمن سازان خودرو انديشه   X100نام سازندگان قطعه : 

 تنظيم کننده : واحد فنی و مهندسی

 3124آذر ماه تاريخ تنظيم : 

 صفر شمارة ويرايش :

 

 مهندسين مشاور صنايع وسايط نقليه )خودرو( ايران
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 X100و  تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

)رابط هرزگرد یا  Clock Springتعویض عیب یابی و  دستورالعمل

 هاي مجاز خدمات پس از فروش  سایپا در نمایندگی سوییچ چرخشی(

 92/02/3122:  تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

9 

 

 فهرست مندرجات
 صفحه                                        عنوان

 

 5             مقدمه  -3

 5        آن مهمو پارامترهاي  قطعه تشريح عملكرد -9

 33      ها در تعمیرگاه کالک اسپرينگاشكاالت منجر به تعويض  -1

 36         اقدامات و بررسي هاي اولیه -2

 32       ب قبل از دمونتاژمون هاي مورد نیاز براي تشخیص عیآز -5

 32   ( Flat Cableپارگي فیزيكي و تاخوردگي نوار مارپیچي ) يظاهربررسيآزمون -5-3

 32         تجهیزات آزمون -5-3-3

 32         روش آزمون -5-3-9

 90         معیار پذيرش -5-3-1

 92       قطعي الكتريكي مدار بوقبررسيآزمون -5-9

 92         تجهیزات آزمون -5-9-3

 92         روش آزمون -5-9-9

 95         معیار پذيرش -5-9-1

 95   اتصال کوتاه سیم هاي بوق با مسیرهاي ديگر سويیچ چرخشي  بررسي آزمون -5-1

 95         تجهیزات آزمون -5-1-3

 95         روش آزمون -5-1-9

 97         معیار پذيرش -5-1-1

 98        ربگيقطعي الكتريكي مسیرهاي ابررسي  آزمون-5-2

 98         تجهیزات آزمون -5-2-3

 98         روش آزمون -5-2-9

 10         معیار پذيرش -5-2-1
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 X100و  تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

)رابط هرزگرد یا  Clock Springتعویض عیب یابی و  دستورالعمل

 هاي مجاز خدمات پس از فروش  سایپا در نمایندگی سوییچ چرخشی(
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فهرست مندرجات

 صفحه                                          عنوان

 13   با مسیرهاي ديگر سويیچ چرخشي  ربگياتصال کوتاه مسیرهاي اآزمون بررسي -5-5

 13         تجهیزات آزمون -5-5-3

 13         روش آزمون -5-5-9

 11         معیار پذيرش -5-5-1

 11       ب بعد از دمونتاژمون هاي مورد نیاز براي تشخیص عیآز -6

 11    روشن ماندن همزمان چراغ ايربگ و عدم عملكرد بوقآزمون بررسي -6-3

 11         تجهیزات آزمون -6-3-3

 11         روش آزمون -6-3-9

 11         معیار پذيرش -6-3-1

 12 ربگيعدم عملكرد بوق و خاموش بودن چراغ ا اي روشن بودن چراغ ايربگ و عملكرد بوقمون بررسي آز-6-9

 12         تجهیزات آزمون -6-9-3

 12         روش آزمون -6-9-9

 12         معیار پذيرش -6-9-1

 15  چرخش فرمان ياياز زوا يروشن بودن چراغ ايربگ و عدم عملكرد بوق در برخآزمون بررسي -6-1

 15         تجهیزات آزمون -6-1-3

 15         روش آزمون -6-1-9

 15         معیار پذيرش -6-1-1

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


  

 
 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 X100و  تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

)رابط هرزگرد یا  Clock Springتعویض عیب یابی و  دستورالعمل

 هاي مجاز خدمات پس از فروش  سایپا در نمایندگی سوییچ چرخشی(

 92/02/3122:  تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

2 

 

فهرست مندرجات

 صفحه                                          عنوان   

 16  عملكرد يكسره بوق و يا فعال شدن بوق هنگام وارد شدن ضربه به غربیلک فرمانآزمون بررسي -6-2
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 18        يچرخش چيینحوه دمونتاژ و مونتاژ سو -8

 18       خودرو ياز رو يچرخش چيینحوه دمونتاژ سو-8-3

 21       خودرو يروبر  يچرخش چيیمونتاژ سونحوه -8-9

 27      يچرخش چيینحوه تنظیم )هم مرکزي( مجدد سو-8-1
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 مقدمه : -3

 يها به منظور کاهش خطاها اين دستورالعمل جهت افزايش دقت و صحت در تشخیص عیوب قطعات در تعمیرگاه

عیوب با در تعويض قطعات و همچنین افزايش دقت و صحت در فرآيند تفكیک قطعات تعويض شده سالم و م ياحتمال

 گردد . يتشخیص عیوب تنظیم م رالزم جهت کاهش خطاها د يها ها و آزمون و تعريف روش ياستفاده از يكسان ساز

 به مربوط يدر خصوص بروز عیب و عیب ياب يها و نكات ضرور آزمون ،ها  شده است روش يالعمل سعرلذا در اين دستو

Clock Spring   )ح شود .تشري)رابط هرزگرد يا سويیچ چرخشي 

 : )رابط هرزگرد يا سوييچ چرخشی( Clock Springتشريح عملکرد و پارامترهاي مهم  -9

که موقعیت آن بر  بوده)رابط هرزگرد يا سويیچ چرخشي( قسمتي از سیستم ايربگ وسیله نقلیه   Clock Springقطعه

مطابق شكل  شد. اين قطعه( مي باSteering Wheel( و پشت فرمان خودرو )Steering Columnروي میله فرمان )

مي تواند به صورت واحد مجزا و يا همراه با دسته راهنما يا غربیلک باشد. هدف از بكارگیري اين قطعه ايجاد   (3شماره )

 ،  اتصال الكتريكي )مدار( دايم بین تجهیزات الكتريكي خودرو و قطعات نصب شده بر روي فرمان )شامل ماژول ايربگ 

د به گونه اي که به فرمان وسیله نقلیه اجازه میدهد در هر دو سمت و بدون قطع شدن ارتباط  الكتريكي بوق و ...( مي باش

 چرخش نمايد.،  تجهیزات روي فرمان با ساير قسمت هاي خودرو 

 
 (3شكل شماره )

محافظ ( که در داخل محفظه پالستیكي Flat Cableاز يک نوار سیمي مسطح مارپیچي ) سويیچ چرخشيقسمت اصلي 

(Stator قرار دارد تشكیل شده است. نوار مسطح مارپیچي بوسیله سیم هاي رابط از يک سمت به سوکت هاي داخل )

با چرخش فرمان  سويیچ چرخشيفرمان و از سمت ديگر به دسته سیم خودرو متصل مي شود.  نوار مارپیچي  داخل 

 تباط الكتريكي با قطعات روي فرمان را میسر مي سازد.خودرو منبسط )باز شدن ( و منقبض )پیچیدن( شده و امكان ار

نوار   سیم هاي رابط و يا ،  اتصالي( در سوکت ها يا  در صورت وجود عیب الكتريكي )قطعي ،  مطابق با تعريف مذکور 

 عملكرد همه و يا يكي از تجهیزات نصب شده بر روي فرمان خودرو شامل بوق و ماژول ايربگ سمت، مارپیچي  مسطح

     ايربگ سمت راننده( منجر به روشن شدن چراغ ايربگ ( مختل مي گردد که درخصوص مورد آخر )عملكرد DABراننده )

 مي شود.
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مطابق شکل  )رابط هرزگرد يا سوييچ چرخشی( Clock Springاجزاي تشکيل دهنده 

 :( عبارتند از9شماره )

 

 

 

 
 

 (9شكل شماره )

 

 بوش -6 (Squib Connector) نده سمت غربیلککانكتور ايربگ ران -3

 ورودي( -)در سمت میله فرمان  TAB Connector -7 بوق ترمینال هاي -9

 قفل کن  -8  (End Support) ناخنک  -1

 روتور -2 و تراک هاي رسانا روي آن (Flat Cable) نوار مارپیچ -2

  استاتور  -5

 

 

3 

9 

1 

4 

5 

6 

7 

2 

8 
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 نصب مي شود( DAB)بر روي  Squib Connector (1شكل شماره )

 

 

 نصب مي شود( -سمت میله فرمان -کانكتور ورودي )بر روي دسته سیم داشبورد ( 2) شماره شكل

 (  X200و  X100خودروهاي داخلي سايپا ))سوييچ چرخشي(   Clock Springتامين کنندگان 

داخل شرکت سايپا به شرح ذيل مي باشد  در خودروهاي ساختسويیچ چرخشي درحال حاضر لیست تامین کنندگان قطعه 

 )اين فهرست قابل تغییر است( :

3- X100 : 

 (5مطابق شكل ) کروز 

 (6مطابق شكل ) ايمن سازان خودرو انديشه 

9- X200 : 

 کروز 

 (7مطابق شكل ) نیمه هادي عماد 
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 کروز شرکتسويیچ چرخشي ( 5شماره ) شكل
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  ايمن سازان انديشه خودروي سويیچ چرخش( 6شماره ) شكل
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 عماد هادي نیمه شرکتسويیچ چرخشي ( 7شماره ) شكل
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 يادآوري :

سازندگان مختلف بجاي يکديگر استفاده سوييچ چرخشي  ،  دقت شود به هنگام تعويض قطعه معيوب 

علت تفاوت  به کليه سازندگان از نظر شکل ظاهري با يکديگر متمايز مي باشند .سوييچ چرخشي  نشود.

امکان نصب اشتباه قطعه  ،  شرکت کروز با ساير سازندگان سوييچ چرخشي ابعادي و ظاهري کانکتور ورودي 

اين سازنده بر روي سيستم هاي ايربگ انديشه و عماد وجود ندارد اما به علت يکساني اين کانکتور در 

به هنگام مونتاژ بايد  ،   "ه هادي عمادنيم"و  "ايمن سازان خودرو انديشه "هاي دو سازنده سوييچ چرخشي 

 سازنده به اشتباه به جاي يکديگر مونتاژ نگردند. -دقت گردد که اين دو قطعه 

 در تعميرگاه هاتعويض سوييچ چرخشی اشکاالت منجر به  -1

 نيشتریب يه داراک ييها رگاهیاز تعم ديبازد سازه گستر و،  دکي پايتوجه به آمار و اطالعات بدست آمده از گزارشات سا با

 سويیچ چرخشي ضياشكاالت منجر به تعو نيتر عيشا دک،ي پايشده در انبار سا ضيقطعات تعو يبوده اند و بررس ضيتعو

 عبارتند از :

 )روشن شدن چراغ ايربگ )کیسه هوا 

 در کورس هاي مختلف چرخش غربیلک فرمان يا قطع بودن کامل بوق در تمام کورس حرکتي  عدم عملكرد بوق

 بیلک فرمانغر

 به آنها اشاره می شودر موارد ذيل ايجاد شده که در ادامه عيب هاي مذکور بر اث : 

 ( پارگي نوار مارپیچيFlat Cable: ) 

   به استاتور اتفاق ( 8مطابق شكل شماره ) بیشتر از محل اتصال نوار مارپیچيايراد پارگي نوار مارپیچي 

سويیچ چرخشي ده و بوق فاقد عملكرد مي باشد. هنگامي که مي افتد. در اين حالت چراغ ايربگ روشن ش

نوار مارپیچي داخل ،  بیش از تعداد دور مجاز در نظر گرفته شده چرخانده شود  در جهت پاد ساعتگرد 

 آن از محل اتصال به استاتور دچار پارگي مي شود. 
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 سويیچ چرخشي ايراد پارگي نوارد داخلي( 8شكل شماره )

 ممكن است به داليل ذيل رخ دهد :اين اتفاق 

  بر روي خودرو استفاده شود که در مرکز تنظیم سويیچ چرخشي )از  در مرکز تنظیم نباشد .سويیچ چرخشي

 نشده باشد.(

  ( در سويیچ چرخشي)يا مجموعه دسته راهنما و سويیچ چرخشي چرخ هاي جلوي خودرو به هنگام مونتاژ

 (سويیچ چرخشياويه چرخ ها با موقعیت امتداد مستقیم نباشند.)عدم تناسب ز

  باز  ،  باز کردن داشبورد  ،  دمونتاژ دسته راهنما  پس از تعمیراتي نظیر :سويیچ چرخشي به هم خوردن تنظیم

 و بست میله فرمان و ...

  نظیر :  ،  تعمیرات قطعات جانبي خودرو که با سیستم فرمان و چرخ هاي جلو خودرو در ارتباط مي باشند

باز و بست جعبه  ،  باز و بست چرخ هاي جلو خودرو و متعلقات آن  ،  تعمیرات جلو بندي  ،  یم فرمان تنظ

 و  .... پینیون ،   رک ،  فرمان 

ممكن است باعث تاخوردگي نوار مارپیچي و پارگي آن در  ،  با زاويه چرخ ها سويیچ چرخشي همچنین تنظیم نبودن 

زمدت گردد )پس از چرخش هاي متوالي فرمان( با توجه به قطعي فیزيكي نوار مارپیچي در ساير نقاط نوار مارپیچي در درا

 بوق فاقد عملكرد بوده و چراغ ايربگ روشن مي گردد. ،  اين حالت 
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  تا خوردگي نوار مسطح مارپیچي(Flat Cable) : 

چي ینوار مارپ ،  ه شود چرخاند بیش از حد در جهت عقربه هاي ساعت )ساعتگرد(  سويیچ چرخشيدر صورتیكه 

دچار ( 2مطابق شكل شماره )داخل آن در محل اتصال نوار مارپیچي به روتور )و احتماالً چندين نقطه ديگر( 

 تاخوردگي مي شود . اين اتفاق ممكن است به داليل ذيل رخ دهد :

 ه در مرکز تنظیم بر روي خودرو استفاده شود ک سويیچ چرخشياز تنظیم خارج شده باشد.)از  سويیچ چرخشي

 نشده است.(

  ( در  سويیچ چرخشي)يا مجموعه دسته راهنما و  سويیچ چرخشيچرخ هاي جلوي خودرو به هنگام مونتاژ

 (سويیچ چرخشيامتداد مستقیم نباشند.)عدم تناسب زاويه چرخ ها با موقعیت 

  باز و  ،  باز کردن داشبور  ،  پس از تعمیراتي نظیر : دمونتاژ دسته راهنما  سويیچ چرخشيعدم تنظیم مجدد

 باز و بست جعبه فرمان و ....  ،  تعمیرات جلو بندي   ،  تنظیم فرمان  ،  بست میله فرمان 

  نظیر :  ،  تعمیرات قطعات جانبي خودرو که با سیستم فرمان و چرخ هاي جلو خودرو در ارتباط مي باشند

باز و بست جعبه  ،  خ هاي جلو خودرو و متعلقات آن باز و بست چر ،  تعمیرات جلو بندي  ،  تنظیم فرمان 

 و  ....پینیون  رک ،  ،  فرمان 

   

 سويیچ چرخشي ايراد تاخوردگي نوار داخلي( 2شكل شماره )

 ايرادات کیفي ذيل ممكن است ايجاد گردد : ،  نوار مسطح مارپیچي در اثر تاخوردگي

 

 ر نتیجه چراغ ايربگ روشن و عملكر بوق مختل شود.اتصال الكتريكي مسیر ايربگ و بوق قطع شده و د 

  ارتباط الكتريكي مدار ايربگ و بوق در برخي از موقعیت ها )زاويه چرخشي(  سويیچ چرخشيبه هنگام چرخش

 برقرار و در برخي نقاط ديگر )بطور مثال انتهاي کورس چرخش فرمان(  قطع مي باشد.

 ايش مقاومت الكتريكي يكي از مسیرهاي )تراک( روي نوار تا خوردگي نوار مارپیچي ممكن است موجب افز

و يا  سويیچ چرخشيمارپیچي شده و منجر به روشن شدن چراغ ايربگ در همه موقعیت هاي )زاويه چرخش( 

 برخي موقعیت هاي آن )زاويه( هنگام چرخش گردد.
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  )سويیچ چرخشيقطعي / اتصال ضعیف سیم هاي رابط )ورودي / خروجي . 

 در محل جوش نوار  (30مطابق شكل شماره )بودن اتصال مسیرهاي )تراک( الكتريكي نوار مارپیچي  قطعي / شل

 . سويیچ چرخشيمارپیچي داخل  مسطح

 

 سويیچ چرخشيداخل  محل جوش نوار مسطح مارپیچي و سیم هاي رابط  (30شكل شماره )

 . مونتاژ جابجاي زوج سیم ايربگ و زوج سیم بوق 

 هاي مثبت و منفي بوق . مونتاژ جابجاي سیم 

  )داخل  نوار مسطحاتصال کوتاه بین مسیرهاي )تراک( نوار مارپیچي در محل جوش مسیرهاي الكتريكي )تراک ها

 .سويیچ چرخشي

 ( قطعي اتصال در محل کانكتور ايربگSquib( به ماژول ايربگ راننده )DAB. ) 

  جا نبودن ترمینال هاي بوق بر رويDAB .و غربیلک 

 سويیچ چرخشير عادي )نويز( در اثر چرخش صداي غی. 

  به دسته راهنما . سويیچ چرخشيشل بودن پیچ هاي اتصال 

  عدم برگشت )آزاد نشدن( دسته راهنما به هنگام فعال بودن راهنماي چپ )يا راست( پس از گردش فرمان در جهت

اين ايراد مي تواند  دسته راهنما . با واسط کماني سويیچ چرخشيمخالف به علت درگیر نشدن دندانه هاي روي بوش 

واسط کماني دسته "ويا مغايرت ابعادي در قطعه  سويیچ چرخشيدر اثر کم بودن ضخامت دندانه هاي روي بوش 

 ايجاد گردد. "راهنما

 

 

 

يف سيم اتصال ضع

رابط در محل 

 جوش

نوار مسطح  اتصال ضعيف تراک

 در محل جوش  مارپيچی

نوار مسطح 

مارپيچی

 سيم هاي رابط
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 توجه : 

از ميان ايرادات مذکور مشکالت ذيل بيشترين سهم را در عدم عملکرد قطعه سوييچ ،  از نظر فراواني

 دارند :چرخشي 

 . تاخوردگي نوار مارپيچي 

 . پارگي نوار مارپيچي 

 . جدا يا شل شدن سيم هاي خروجي )رابط( از سوييچ چرخشي به سمت ماژول ايربگ راننده 

 يادآوري : 

انجام تعميرات بر روي قطعاتي از سوييچ چرخشي  يکي از داليل مهم ايراد تاخوردگي / پارگي نوار داخلي 

    در ارتباط سوييچ چرخشي طور مستقيم و يا غير مستقيم با سيستم فرمان و  خودرو مي باشد که به

مي تواند منجر به چرخش آزادانه فرمان و در نتيجه  ،  به عنوان مثال باز کردن جعبه فرمان  مي باشند.

 گردد. همچنين مواردي نظير :سوييچ چرخشي آسيب ديدن 

 ات آن.تعميرات بر روي چرخ هاي جلو خودرو  و متعلق -1

 تعميرات جلو بندي .  -2

 .رک و پينيون  ،  به فرمان تعميرات جع -3

 تنظيم فرمان .  -4

 باز و بست ميله فرمان. -5

 باز و بست غربيلک. -6

 تعويض دسته راهنما. -7

 پياده و سوار کردن داشبورد. -8

9- ... 

 گردد. سوييچ چرخشي مي تواند منجر به آسيب ديدگي قطعه 

 يادآوري : 

ديدن اين قطعه توصيه مي گردد پيش از انجام تعميراتي نظير موارد فوق لذا جهت پيشگيري از آسيب 

به نحو مناسب از چرخش آزادنه و يا سريع  ،  سوييچ چرخشيبا در نظر گرفتن اثرات مخرب بر روي 

غربيلک فرمان  به طرفين جلوگيري کرده و پس از مونتاژ دسته راهنما بر روي ميله فرمان و قبل از نصب 

در مرکز و قرار گرفتن چرخ هاي سوييچ چرخشي تنظيم بودن قطعه از  ،  سوييچ چرخشيروي غربيلک بر 

 جلو خودرو به صورت مستقيم اطمينان حاصل گردد. 
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 اقدامات و بررسی هاي اوليه -4

بر روي صفحه نمايش جلو آمپر  (33مطابق شكل شماره )روشن شدن دايم چراغ هشدار ايربگ راننده 

درو مبني بر وجود نقص در مدار ايربگ خودرو مي تواند داليل مختلفي داشته پس از روشن شدن خو

 DAB Highمقاومت الكتريكي باال در سمت ايربگ راننده )"در صورتیكه دستگاه عیب ياب ايراد  باشد.

Resistance)" به علت نقص الكتريكي يا  مي تواندهشدار روشن شدن چراغ ايربگ ،  را نشان دهد

يا سیم ها و کانكتورهاي رابط آن باشد.لذا درصورت وقوع ايراد روشن شدن چرخشي  سويیچفیزيكي 

داليل احتمالي منشا عیب ا موارد زير را کنترل و بررسي و ابتدغ هشدار ايربگ راننده ، الزم است چرا

 .تصمیم گیري نمايیدسويیچ چرخشي سپس در صورت لزوم درخصوص تعويض قطعه شده شناسايي 
  دستگاه عیب ياب را به وضعیت ورودECU .ايربگ کنترل و بررسي نمايید 

 .هر گونه خطاي مربوط به کیسه هواي راننده و سرنشین را کنترل و بررسي نمايید 

  کنترل و بررسي نمايیدوضعیت اتصال صحیح کانكتورهاي کیسه هاي هوا و سويیچ چرخشي را. 

  را کنترل و بررسي نمايید.کیت کنترل قفل مرکزي 

  را کنترل و بررسي نمايید.شدن صحیح اتصاالت و يا قطع شدگي دسته سیم داشبورد بسته 

 را کنترل و بررسي نمايید.عملكرد نشانگر جلو آمپر  ، در صورت چشمک نزدن چراغ هشدار ايربگ 

 را کنترل و بررسي نمايید. سويیچ چرخشي قطع شدگي و بروز مشكل در اتصاالت 

 خم شدن پین هاي داخل کانكتور ACU .را کنترل و بررسي نمايید 

 را کنترل و بررسي نمايید. سوختن فیوز ايربگ 

 

 (Warning Lamp ايربگ ) چراغ هشدار دهنده ايربگ در صفحه جلو آمپر (33شكل شماره )
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 :  روشن شدن توامان )همزمان( چراغ ايربگ و عدم عملکرد بوق

به احتمال فراوان  ايراد در اثرموارد ،   بوق نیز فاقد عملكرد مي باشد  در اين حالت با توجه به آنكه چراغ ايربگ روشن شده و

 ذيل رخ داده است :

 .سويیچ چرخشي  پارگي فیزيكي يا تاخوردگي نوار مسطح داخلي -3

 در سوکت دسته سیم داشبورد.سويیچ چرخشي جا نبودن کامل کانكتور ورودي  -9

 :  وق فاقد عملکرد بوده و چراغ ايربگ خاموش استيا ب چراغ ايربگ روشن ولي بوق داراي عملکرد مي باشد

)قبل از تعويض سويیچ چرخشي ،  با استفاده از دستگاه دياگ منشا عیب روشن شدن چراغ ايربگ شناسايي شود(. دقت گردد 

ايراد مي تواند اين  عدم عملكرد بوق ، لزوماً به علت ايراد قطعه سويیچ چرخشي نبوده و مي تواند داليل ديگري نیز داشته باشد.

 در اثر موارد ذيل رخ دهد :

)ممكن است برخي از تراک هاي روي نوار داخلي در نقطه  سويیچ چرخشيتاخوردگي نوار مسطح داخلي  -3

 ولي تراک هاي ديگر از نظر الكتريكي قطع نباشند.( ،  تاخورده  قطع شده باشد 

 .سويیچ چرخشيي به/از اتصال ضعیف يا قطع شدگي سیم هاي ايربگ يا بوق ورودي /خروج -9

در محل نقاط سويیچ چرخشي يا انتهاي سیم هاي رابط در داخل نوار مسطح اتصال ضعیف يا قطع شدگي  -1

 جوش.

 و ماژول ايربگ راننده.   Squibبرقرار نبودن اتصال کامل بین کانكتور  -2

ايربگ راننده از محل خود بر روي غربیلک و ماژول سويیچ چرخشي خارج شدن ترمینال هاي خروجي بوق  -5

(DAB.) 

 روشن شدن چراغ ايربگ يا عدم عملکرد بوق در برخي از زواياي چرخش فرمان : 

کورس چرخش  چراغ ايربگ خاموش است ولي در برخي از زواياي چرخش فرمان )به طور مثال در انتهاي در اين حالت

، با استفاده از دستگاه سويیچ چرخشي ز تعويض )قبل اد عملكرد مي باشد. چراغ ايربگ روشن مي شود يا بوق فاق،  غربیلک(

 دياگ منبع عیب شناسايي شود(. 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


  

 
 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 X100و  تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

)رابط هرزگرد یا  Clock Springتعویض عیب یابی و  دستورالعمل

 هاي مجاز خدمات پس از فروش  سایپا در نمایندگی سوییچ چرخشی(

 92/02/3122:  تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

38 

 

به صورت لحظه اي يا در برخی از زواياي چرخش فرمان ، اين ايراد می تواند به  با توجه به وقوع ايراد مذکور

 داليل ذيل ايجاد شود :

مسیر تراک ها از  ، سويیچ چرخشي )در حالت تاخوردگي نوار داخلي سويیچ چرخشي تاخوردگي نوار داخلي  -3

ولي در برخي از زواياي چرخش غربیلک )مانند انتهاي کورس چرخش  ، نظر الكتريكي مي تواند وصل باشد 

نوار داخلي و تراک هاي  ،  فرمان( به علت تحت فشار قرار گرفتن نوار مسطح داخلي در محل هاي تاخوردگي 

 اومت الكتريكي آنها افزايش يابد.(روي آنها مي تواند دچار شكست شده يا مق

 .سويیچ چرخشياتصال ضعیف يا قطع شدگي سیم هاي ايربگ يا بوق خروجي از  -9

در محل سويیچ چرخشي يا انتهاي سیم هاي رابط در داخل   نوار مسطح داخلياتصال ضعیف يا قطع شدگي  -1

 .سويیچ چرخشينقاط جوش درون  

 : م وارد شدن ضربه به غربيلکعملکرد يکسره بوق و يا فعال شدن بوق هنگا

 اين ايراد مي تواند ناشي از داليل ذيل باشد : 

 .سويیچ چرخشياتصال سیم هاي مثبت و منفي بوق در محل نقاط جوش داخل  -3

 تماس فیزيكي بین ترمینال بوق نصب شده دربدنه داخلي غربیلک با ترمینال بوق بر روي ماژول ايربگ راننده -9

 دن ترمینال متصل به ماژول ايربگ راننده رفع مي شود.()اين ايراد با با خم کر

در ،  شرکت کروز براي ترمینال هاي بوق سويیچ چرخشيدر کانكتور ورودي با توجه به وجود اتصال کوتاه  -1

بوق به ،  شرکت کروز به صورت کامل داخل سوکت دسته سیم نباشد سويیچ چرخشيصورتیكه کانكتور ورودي 

 بود.صورت ممتد فعال خواهد 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


  

 
 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 X100و  تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

)رابط هرزگرد یا  Clock Springتعویض عیب یابی و  دستورالعمل

 هاي مجاز خدمات پس از فروش  سایپا در نمایندگی سوییچ چرخشی(

 92/02/3122:  تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

32 

 

 :از روي دسته راهنما قبل از دمونتاژ  سويیچ چرخشيآزمونهاي مورد نياز براي تشخيص عيوب -5

 ( Flat Cableپارگی فيزيکی و تاخوردگی نوار مارپيچی ) ظاهري بررسیآزمون   -5-3

 تجهيزات آزمون : -5-3-3 

 تجهیزات خاصي مورد نیاز نمي باشد . -

 روش آزمون : -5-3-9

 و اتصال آن از دو سمت به استاتور و رتور  سويیچ چرخشيل محدود نوار مسطح مارپیچي داخل با توجه به طو  ، 

 محدود مي باشد. ساعتگرد و پاد ي ساعتگرددر جهت ها سويیچ چرخشيتعداد دورهاي چرخش 

  را در خالف جهت عقربه هاي ساعت  سويیچ چرخشيروتور ، جهت شناسايي پارگي فیزيكي نوار مارپیچي

 رامي چندين دور بچرخانید.به آ

 دچار ( 39مطابق شكل شماره )( ناخنک همچنین نوار مارپیچي  مي تواند از سمت اتصال به رتور )در سمت

 شكستگي و پارگي شود. 

 

 از محل خود ناخنکدر چند نقطه و خارج شدن  سويیچ چرخشيتاخوردگي (39شكل شماره )

  دشوار مي باشد. تشخیص حالت تاخوردگي در طول نوار مارپیچي 

  را به آرامي در جهت هاي  سويیچ چرخشيجهت تشخیص احتمالي اين حالت پیشنهاد مي گردد

 ید .حرکت دهپادساعتگرد و ساعتگرد 
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 معيار پذيرش : -5-3-1

  متوقف نشده و به  سويیچ چرخشيچرخش ، در صورتیكه بعد از چندين دور گردش در جهت پاد ساعتگرد

 نوار مارپیچي از محل اتصال به استاتور پاره )قطع( شده است.، ران نمايد صطالح به صورت هرز دوا

  رتور به ، بعلت پارگي مذکور ، بچرخانیم را به آرامي در جهت ساعتگرد  سويیچ چرخشيدر اين حالت چنانچه رتور

  صورت آزاد و نامحدود در جهت ساعتگرد دوران مي کند.

 مقاومتي )گیر کردن( در جهت چرخش مشاهده ،  سويیچ چرخشيراي چنانچه قبل از اتمام تعداد دور مجاز ب

 .احتمال دارد نوار مارپیچي از يک يا چند نقطه تاخورده باشد، )حس( گردد 

بر روي دسته راهنما مونتاژ شده است به منظور گير نکردن  سوييچ چرخشيدقت شود اگر توجه : 

 .نبايد در حالت راهنماي چپ يا راست باشد دسته چراغ دسته راهنما،  در طول چرخش سوييچ چرخشي

در انتهاي نوار مارپيچي )در سمت اتصال به   End Supportالزم به ذکر است با توجه به وجود قطعه 

نيروي  ،هاي کورس( تنبه ميزان حداکثر مقدار مجاز )ادر جهت ساعتگرد  سوييچ چرخشيبا چرخش ، رتور( 

 ايجاد مي شود. سوييچ چرخشي مقاومي مبني بر چرخش حداکثري و مجاز

 یادآوري : 

هاي فعلی شرکت هاي نیمه هادي عماد و ایمن سازان خودرو اندیشه ، از شکاف  سوییچ چرخشی در

 بین دو قسمت استاتور و رتور ، نحوه قرارگیري الیه هاي نوارمارپیچی تا حدودي قابل مشاهده است.

 یادآوري : 

وار مارپیچی ، قطعه ناخنک به علت نیروي زیاد ناشی ازگشتاور در موارد زیادي از حالت تاخوردگی ن

 چرخشی فرمان خودرو ، دچار شکستگی شده و یا از محل نصب خود خارج می گردد.
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 توضیحاتی در مورد انجام تست هاي الکتریکی 

)يا اهم  در تمامي روش هاي تست الکتريکي مندرج در بندهاي ذيل که در انجام آنها از دستگاه مولتي متر

سوييچ جهت رعايت نکات ايمني الزم است قطعه  رتباط الکتريکي استفاده شده است ،متر( جهت بررسي ا

به عبارت ديگر  ( از روي خودرو باز )دمونتاژ( شده باشد .سوييچ چرخشي)يا مجموعه دسته راهنما و   چرخشي

جهت رعايت مسايل ايمني  ،است نصب  ايربگبر روي خودرو و در مدار  سوييچ چرخشيهنگامي که قطعه 

 به هيچ وجه نبايد از دستگاه هاي مولتي متر يا اهم متر جهت تست عملکرد الکتريکي آن استفاده کرد. 

 در خودروهاي خانواده  سويیچ چرخشي قطعهX100  وX200   رشته سیم ورودي و خروجي  2داراي

 مي باشد که از مجموع رشته سیم هاي مذکور :

  مربوط به  سويیچ چرخشيد از مسیرهاي )تراک ها(  نوار مارپیچي داخل عد 9يک زوج و

 مي باشد. ايربگ مدار 

 عدد مسیر روي نوار مارپیچي مربوط به عملكرد بوق خودرو مي باشد. 9زوج سیم ديگر و 

سوييچ به صورت  ،دي( ودر داخل کانکتور سمت ميله فرمان )کانکتور ور ايربگ ترمينال  2شايان ذکر است 

)اتصال کوتاه( بودن آنست که ترمينال هاي مجاور هم داخل  سوييچ چرخشيمي باشد. منظور از  رخشيچ

به  ،کانکتور در سمت ميله فرمان در حالت عادي و در شرايطي که داخل کانکتور مقابل مونتاژ نشده اند 

ور مقابل )دسته سيم يکديگر متصل )اتصال کوتاه( مي باشند و پس از وارد کردن کانکتور در داخل کانکت

حصول اطمينان از  ، سوييچ چرخشي)دليل وجود  ارتباط فيزيکي دو ترمينال مجاور قطع مي گردد. ،داشبورد( 

 مي باشد.( DABتخليه بار الکتريکي ساکن از ورودي 

 سوييچ چرخشيدو ترمينال بوق در کانکتور متصل به  ،ساخت شرکت کروز  سوييچ چرخشيدر قطعات 

 مي باشد.مان )کانکتور ورودي( نيز به صورت اتصال کوتاه ه فردر سمت ميل

هم در  سويیچ چرخشيدر کلیه تست ها الزم است  ،  سويیچ چرخشيجهت حصول اطمینان از عملكرد صحیح الكتريكي 

 از نظر الكتريكي تست گردد. حالت چرخش کامل در جهت هاي ساعتگرد و پادساعتگردو هم در  حالت ساکن

به  ، سوييچ چرخشيز به اطالع از محدوده مجاز مقاومت هاي الکتريکي مسيرهاي ايربگ درصورت نيا

 نماييد .سازندگان رجوع  -نقشه قطعه 
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 (است شدهن فعال غیر کوتاهاتصال  که حالتي در) کوتاهاتصال  ترمینال

 اتصال کوتاهترمینال بدون 

 

 کوتاهاتصال  کوتاهاتصال ترمینال هاي با 

 کانكتور ورودي

  يیچ چرخشيسو

 )سمت میله فرمان(
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 (است شده فعال غیراتصال کوتاه  هک حالتي در)اتصال کوتاه  ترمینال

نماي برش خورده از کانكتور ورودي 

   سويیچ چرخشي

 )سمت میله فرمان(
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 کانکتورهاي ورودي ترمينال هاي بوق

 Flatتصوير مفهومی از کانکتورها ، 

Cable )و نقاط تماس )جوش 

Flat Cable 

 با سيم هاي رابط Flat Cableنقاط تماس 

 ( Clock Spring)داخل محفظه 

 بررسی قطعی الکتريکی مدار بوق :آزمون  -5-9

 تجهيزات آزمون : -5-9-3

 مترمولتي  -

 روش آزمون : -5-9-9

 اتصال الكتريكي را بین  ، براي هر يک از دو سیم مدار بوق، ( 13مطابق شكل شماره ) با استفاده از اهم متر

( و ترمینال متناظر آن روي سیم همرنگ در داخل کانكتور چ چرخشيسويیترمینال سمت غربیلک )خروجي 

 . نمايیدبررسي کنترل و ( سويیچ چرخشيسمت میله فرمان )کانكتور ورودي 

  الزم است در حالتي  سويیچ چرخشيجهت حصول اطمینان از قطع نبودن مدار بوق در تمام نقاط از چرخش ،

جي يكي از مسیرهاي بوق ) مثبت يا منفي( متصل است ، رتور که دو پراب اهم متر به دو سر ورودي و خرو

 نمايید .بررسي و چرخانده  و پاد ساعتگرد  به صورت کامل در جهت هاي ساعتگرد  سويیچ چرخشي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (13)شماره  مطابق شكل
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الزم است قبل از ،  وزشرکت کر  سوييچ چرخشيبودن ترمينال هاي بوق در  سوييچ چرخشيا توجه به نکته : ب

 . قطع گرددتريکي بين دو ترمينال مجاور بوق انجام تست با وارد کردن کانکتور در کانکتور طرف مقابل اتصال الک

( مثبت بودن تست الکتريکي دليل قاطعي بر وصل بودن مسير اتصال کوتاه )در غير اينصورت ) قطع نکردن

اک بوق مورد تست قطع باشد ولي در طول مسير خود با تراک زيرا ممکن است تر ،الکتريکي بوق نمي باشد 

 )مسير( ديگر بوق )به طور مثال در نقاط جوش ها( اتصال کوتاه شده باشد.(

 

 معيار پذيرش: -5-9-1

 قطعه معیوب است،  در مسیر هر يک از سیم هاي بوق در صورت مشاهده قطعي الكتريكي . 

  در مسیر هر يک از  سويیچ چرخشياز موقعیت هاي )زاويه( چرخش در صورت مشاهده قطعي الكتريكي در برخي

داخل استاتور در برخي نقاط دچار تاخوردگي مي باشد و يا جوش سیم مسطح نوار مارپیچي  احتماالً، سیم هاي بوق 

 ها در محل کانكتور ورودي / خروجي ضعیف بوده و قطعه معیوب است.

 :  سوييچ چرخشیبوق با مسيرهاي ديگر اتصال کوتاه سيم هاي بررسی آزمون  -5-1

 تجهيزات آزمون : -5-1-3

 مترمولتي  -

 روش آزمون : -5-1-9

  با توجه به آنكه خودرو انديشه و نیمه هادي عماد ، ساخت شرکت هاي ايمن سازان  سويیچ چرخشيدر قطعات

غیر  ، نمي باشد ل کوتاهاتصا ترمینال هاي بوق در داخل کانكتور سمت میله فرمان )کانكتور ورودي( به صورت

  )به طور مثال با استفاده از کانكتور نري مقابل( الزامي نیست. اتصال کوتاهفعال کردن 
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  نبايد با يكديگر و با سیم هاي ايربگ اتصال کوتاه باشند. ،  هیچ يک از مسیرهاي مثبت و منفي بوق 

  وجود اتصال ( ، 32اهم متر مطابق شكل شماره )با استفاده از مولتي متر در حالت تست ديودي و يا حالت

 و ترمینال ايربگ را بررسي نمايید .کوتاه بین هر يک از ترمینال هاي بوق با ترمینال ديگر بوق و با د

  بررسي اتصال کوتاه بین ترمینال مثبت بوق با ترمینال منفي بوقکنترل و 

  ايربگوق با دو ترمینال باتصال کوتاه بین ترمینال مثبت و منفي  بررسيکنترل و  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (32شكل شماره )

شرکت کروز ، وييچ چرخشی سبراي 

 بايد غير فعال شود .اتصال کوتاه 

 بررسی اتصال کوتاه بين دو مسير بوق

 کانکتورهاي ورودي ترمينال هاي بوق

 و نقاط تماس )جوش( Flat Cableتصوير مفهومی از کانکتورها ، 

Flat Cable 

 با سيم هاي رابط Flat Cableنقاط تماس 

 (سوييچ چرخشی)داخل محفظه 

 بررسی اتصال کوتاه بين مسير بوق و ايربگ
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  الزم است در حالتي که يک  ، سويیچ چرخشيجهت حصول اطمینان از کارکرد مدار بوق در تمام نقاط از چرخش

) و يا  منفي پراب اهم متر به ترمینال مثبت )و يا منفي( يكي از مسیرهاي بوق متصل و پراب ديگر آن به ترمینال

عتگرد و پاد به صورت کامل در جهت هاي سا  سويیچ چرخشيرتور است ،   ايربگمثبت( و سپس به دو ترمینال  

 ساعتگرد چرخانده و بررسي نمايید .

 معيار پذيرش: -5-1-1

 قطعه معیوب است.، ز سیم هاي بوق با سیم هاي ديگر در صورت تشخیص اتصال کوتاه بین هر يک ا 

 سويیچ اتصال کوتاه بین يكي از مسیرهاي بوق با ساير مسیرها در برخي از موقعیت هاي چرخش  در صورت مشاهده

 قطعه معیوب است.،  چرخشي

الزم است قبل از ، شرکت کروز  سوييچ چرخشيبودن ترمينال هاي بوق در کوتاه  اتصالبا توجه به نکته : 

صال الکتريکي بين دو ترمينال  مجاور بوق  انجام تست با وارد کردن کانکتور در کانکتور طرف مقابل ات

دو ترمينال ،  ترمينال هاي مجاور بوق (کوتاه  اتصالدر غير اينصورت )قطع نکردن فيزيکي  . غيرفعال گردد

داخل کانکتور سمت ميله فرمان )کانکتور ورودي( با يکديگر تماس داشته و در کوتاه  اتصالبوق از طريق 

)آزمون بررسي اتصال کوتاه  . متر به صورت اتصال کوتاه تشخيص داده مي شوندنتيجه هنگام بررسي با اهم 

 نتيجه درستي نخواهد داشت.(، ( کوتاه اتصالدر اين حالت )فعال بودن 
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 :  ايربگبررسی قطعی الکتريکی مسيرهاي آزمون  -5-4

 تجهيزات آزمون : -5-4-3

 مولتي متر -

 روش آزمون : -5-4-9

 داخل کانكتور سمت میله فرمان  ايربگ ترمینال هاي ،  سويیچ چرخشيي کلیه سازندگان با توجه به آنكه برا

لذا جهت بررسي بهتر قطعي و اتصالي الكتريكي مسیرهاي ، مي باشد  کوتاه اتصال)کانكتور ورودي( به صورت 

گي سمت میله فرمان ترمینال ها به روشي مانند نصب )مونتاژ( کانكتور ماد کوتاه اتصالالزامي است که  ، ايربگ

)کانكتور ورودي( در کانكتور نري مقابل )اين کانكتور مي تواند از دسته سیم هاي ضايعاتي تهیه  سويیچ چرخشي

 شود( غیر فعال گردد.

 وجود اتصال الكتريكي  ايربگبراي هر يک از دو سیم مدار ( 35مطابق شكل شماره ) با استفاده از دستگاه اهم متر

( و ترمینال متناظر آن روي سیم همرنگ در داخل  سويیچ چرخشيمت غربیلک )خروجي را بین ترمینال س

  و کنترل نمايید .کانكتور سمت میله فرمان )کانكتور ورودي از سمت دسته سیم( بررسي 

  )الزم ،  سويیچ چرخشيدر تمام نقاط از چرخش ايربگ جهت حصول اطمینان از کارکرد سیم ها و مسیرها )تراک

رتور ، متصل است   ايربگ التي که دو پراب مولتي متر به دو سر ورودي و خروجي يكي از مسیرهاي است در ح

 و بررسي نمايید .چرخانده  و پاد ساعتگرده صورت کامل در جهت هاي ساعتگرد ب سويیچ چرخشي
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 X100و  تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

)رابط هرزگرد یا  Clock Springتعویض عیب یابی و  دستورالعمل

 هاي مجاز خدمات پس از فروش  سایپا در نمایندگی سوییچ چرخشی(

 92/02/3122:  تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

92 

 

  

 با سيم هاي رابط Flat Cableنقاط تماس 

 (سوييچ چرخشی)داخل بدنه   

Squib Connector 

 غير فعال شود.اتصال کوتاه قبل از انجام تست , 

 (35شكل شماره )
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 X100و  تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

)رابط هرزگرد یا  Clock Springتعویض عیب یابی و  دستورالعمل

 هاي مجاز خدمات پس از فروش  سایپا در نمایندگی سوییچ چرخشی(

 92/02/3122:  تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

10 

 

 معيار پذيرش: -5-4-1

 قطعه معیوب است. ايربگ هاي  در صورت مشاهده قطعي الكتريكي در مسیر هر يک از سیم 

  در مسیر هر يک از سیم هاي  سويیچ چرخشيدر صورت مشاهده قطعي الكتريكي در برخي از موقعیت هاي چرخش

احتماالً نوار مارپیچي داخل استاتور در برخي نقاط دچار تا خوردگي بوده و يا جوش سیم ها در محل ،  ايربگ

 . طعه معیوب استکانكتور ورودي / خروجي ضعیف بوده  و ق

تور ورودي( ترمينال هاي ايربگ در کانکتور سمت ميله فرمان )کانک سوييچ چرخشيدر صورتيکه نکته : 

دليل قاطعي مبني بر وصل بودن مسير ايربگ ، مثبت بودن آزمون مولتي متر ، غير فعال نشده باشد 

ار قطعي الکتريکي باشد اما در نمي باشد . زيرا ممکن است مسير ايربگ مورد بررسي با مولتي متر دچ

( ديگر ايربگ داراي اتصال الکتريکي ناخواسته باشد )به طور مثال در نقاط Trackيک نقطه با مسير )

( . در اين حالت عليرغم قطعي الکتريکي مدار )مسير( ايربگ و به علت تماس نوار مسطح جوش 

، فعال( کوتاه اتصال) سوييچ چرخشيدي الکتريکي دو مسير ايربگ در محل ترمينال هاي کانکتور ورو

 مسير مورد تست توسط مولتي متر سالم نشان داده مي شود.
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 X100و  تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

)رابط هرزگرد یا  Clock Springتعویض عیب یابی و  دستورالعمل

 هاي مجاز خدمات پس از فروش  سایپا در نمایندگی سوییچ چرخشی(

 92/02/3122:  تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

13 

 

 :سوييچ چرخشیبا مسيرهاي ديگر  ايربگ  اتصال کوتاه مسيرهايبررسی آزمون  -5-5

 تجهيزات آزمون : -5-5-3

 مولتي متر -

 روش آزمون : -5-5-9

  داخل کانكتور سمت میله فرمان  ايربگ ترمینال هاي ،  چ چرخشيسويیبا توجه به آنكه براي کلیه سازندگان

لذا جهت بررسي دقیق قطعي و اتصالي الكتريكي مسیرهاي  ، مي باشد اتصال کوتاه)کانكتور ورودي( به صورت 

سويیچ ترمینال ها به روشي مانند نصب )مونتاژ( کانكتور مادگي سمت میله فرمان  اتصال کوتاهالزم است  ، ايربگ 

)کانكتور ورودي( در کانكتور نري مقابل )اين کانكتور مي تواند از دسته سیم هاي ضايعاتي تهیه شود(  چرخشي

 غیر فعال گردد.

  نبايد با يكديگر و با سیم هاي )مسیرهاي( مثبت و منفي ،  سويیچ چرخشيدر داخل ايربگ هیچ يک از مسیرهاي

 . بوق اتصال کوتاه باشند

 وجود اتصال کوتاه بین يكي از ، يا مولتي متر در حالت اهم متر( ) ( 36مطابق شكل شماره ) با استفاده از اهم متر

و با دو ترمینال مثبت و منفي بوق را  هايي روي مسیر )سیم( ديگر ايربگ ترمینال هاي ايربگ  با ترمینال انت

در سمت  ويیچ چرخشيسکانكتور ورودي  سويیچ چرخشيالزم است ، )در اين حالت  نمايیدبررسي کنترل و 

 میله فرمان غیر فعال شده باشد.(

  الزم ،   سويیچ چرخشيدر تمام نقاط از چرخش  ايربگ جهت حصول اطمینان از عدم وجود اتصال کوتاه در مدار

متصل و پراب ديگر به ترمینال انتهايي سیم  ايربگ است در حالتي که يک پراب اهم متر به يكي از ترمینال هاي 

ه صورت کامل در جهت ب سويیچ چرخشيرتور  ، و سپس ترمینال هاي مثبت و منفي بوق وصل استگ ايربديگر 

 و کنترل نمايید . اندهو پاد ساعتگرد چرخ هاي ساعتگرد
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 X100و  تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

)رابط هرزگرد یا  Clock Springتعویض عیب یابی و  دستورالعمل

 هاي مجاز خدمات پس از فروش  سایپا در نمایندگی سوییچ چرخشی(

 92/02/3122:  تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

19 

 

 

 

  

 با سيم هاي رابط Flat Cableنقاط تماس 

 ( سوييچ چرخشی)داخل بدنه  
Squib Connector 

 غير فعال شود.اتصال کوتاه  قبل از انجام تست

 (36شكل شماره )

 بررسی اتصال کوتاه الکتريکی بين مسير بوق و مسيرايربگ
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 X100و  تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

)رابط هرزگرد یا  Clock Springتعویض عیب یابی و  دستورالعمل

 هاي مجاز خدمات پس از فروش  سایپا در نمایندگی سوییچ چرخشی(

 92/02/3122:  تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

11 

 

 معيار پذيرش: -5-5-1

  قطعه معیوب است.، با سیم هاي ديگر   ايربگ در صورت تشخیص اتصال کوتاه بین هر يک از سیم هاي 

  سیم هاي  - ايربگ با ساير مسیرها )مسیر ديگر  ايربگ در صورت مشاهده اتصال کوتاه بین يكي از مسیرهاي

 قطعه معیوب است.،  سويیچ چرخشيمثبت و منفي بوق( در برخي از موقعیت هاي چرخش 

 

 بعد از دمونتاژ : سوييچ چرخشیآزمونهاي مورد نياز براي تشخيص عيوب  -6

 : چراغ ايربگ و عدم عملکرد بوق همزمانماندن  روشنآزمون  بررسی   -6-3

 تجهيزات آزمون : -6-3-3

 تجهیزات خاصي مورد نیاز نمي باشد . -

 روش آزمون : -6-3-9

  را کنترل و بررسي نمايید:موارد ذيل بايد نكه چراغ ايربگ روشن شده و بوق نیز فاقد عملكرد مي باشد ايبا توجه به 

 سويیچ چرخشيزيكي يا تاخوردگي نوار مسطح داخلي پارگي فی . 

  در سوکت دسته سیم داشبورد. سويیچ چرخشيجا نبودن کامل کانكتور ورودي 

 معيار پذيرش : -6-3-1

  آن را  يستيبوده و با وبی، قطعه مع سويیچ چرخشيتا خوردگي نوار مسطح داخلي پارگي يا در صورت مشاهده

 .ديینما ضيتعو

 آن را از محل  در سوکت دسته سیم داشبورد سويیچ چرخشيه جا نبودن کامل کانكتور ورودي در صورت مشاهد

سويیچ  کامل کانكتور وروديخود خارج نموده سپس بطور صحیح در محل خود قرار دهید و از جا بودن 

 اطمینان حاصل نمايید . در سوکت دسته سیم داشبورد چرخشي
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 X100و  تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

)رابط هرزگرد یا  Clock Springتعویض عیب یابی و  دستورالعمل

 هاي مجاز خدمات پس از فروش  سایپا در نمایندگی سوییچ چرخشی(

 92/02/3122:  تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

12 

 

  يا عدم عملکرد بوق و خاموش بودن چراغ ايربگ غ ايربگ و عملکرد بوقچراشن بودن روآزمون  بررسی   -6-9

 تجهيزات آزمون : -6-9-3

 دستگاه عیب ياب جامع -

 روش آزمون : -6-9-9

  را عیب روشن شدن چراغ ايربگ  ءمنشاعیب ياب جامع با استفاده از دستگاه ،  سويیچ چرخشيقبل از تعويض

نبوده و مي تواند  سويیچ چرخشيلزوماً به علت ايراد قطعه ، د بوق دقت گردد عدم عملكرنموده سپس شناسايي 

 را کنترل و بررسي نمايید :موارد ذيل که مي بايست  داليل ديگري نیز داشته باشد

 مكن است برخي از تراک هاي روي نوار را کنترل نمايید زيرا م سويیچ چرخشي تاخوردگي نوار مسطح داخلي

 ولي تراک هاي ديگر از نظر الكتريكي قطع نباشند.، شده باشد  داخلي در نقطه تاخورده  قطع

  را کنترل و  سويیچ چرخشياتصال ضعیف يا قطع شدگي سیم هاي ايربگ يا بوق ورودي /خروجي به/از

 بررسي نمايید .

  در محل نقاط  سويیچ چرخشييا انتهاي سیم هاي رابط در داخل  نوار مسطحاتصال ضعیف يا قطع شدگي

 ترل و بررسي نمايید .را کن جوش

  برقرار نبودن اتصال کامل بین کانكتورSquib   را کنترل و بررسي نمايید . و ماژول ايربگ راننده 

  از محل خود بر روي غربیلک و ماژول ايربگ راننده  سويیچ چرخشيخارج شدن ترمینال هاي خروجي بوق

(DAB) . را کنترل و بررسي نمايید 

 معيار پذيرش : -6-9-1

 آن  يستيبوده و با وبیقطعه معدر غیر اينصورت ، موارد فوق در صورت امكان ايراد را برطرف نمايید مشاهده  با

 .ديینما ضيرا تعو
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 X100و  تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

)رابط هرزگرد یا  Clock Springتعویض عیب یابی و  دستورالعمل

 هاي مجاز خدمات پس از فروش  سایپا در نمایندگی سوییچ چرخشی(

 92/02/3122:  تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

15 

 

 در برخی از زواياي چرخش فرمان : عملکرد بوقعدم چراغ ايربگ و شن بودن روآزمون  بررسی   -6-1

 تجهيزات آزمون : -6-1-3

 دستگاه عیب ياب جامع -

 روش آزمون : -6-1-9

  در اين حالت چراغ ايربگ خاموش است ولي در برخي از زواياي چرخش فرمان )به طور مثال در انتهاي کورس

سويیچ  قبل از تعويضبنابراين چراغ ايربگ روشن مي شود يا بوق فاقد عملكرد مي باشد. ، چرخش غربیلک( 

به  با توجه به وقوع ايراد مذکورنمايید سپس  ناساييشرا منبع عیب عیب ياب جامع با استفاده از دستگاه ،  چرخشي

 براي اين عیب موارد مي توانرا تست نموده که اين ايراد  ،صورت لحظه اي يا در برخي از زواياي چرخش فرمان 

 را کنترل و بررسي نمايید .ذيل 

 سويیچ چرخشي)در حالت تاخوردگي نوار داخلي را کنترل نمايید  سويیچ چرخشي تاخوردگي نوار داخلي  ،

ولي در برخي از زواياي چرخش غربیلک )مانند ، مسیر تراک ها از نظر الكتريكي مي تواند وصل باشد 

، انتهاي کورس چرخش فرمان( به علت تحت فشار قرار گرفتن نوار مسطح داخلي در محل هاي تاخوردگي 

 . الكتريكي آنها افزايش يابد نوار داخلي و تراک هاي روي آنها مي تواند دچار شكست شده يا مقاومت

  را کنترل و بررسي نمايید. سويیچ چرخشياتصال ضعیف يا قطع شدگي سیم هاي ايربگ يا بوق خروجي از 

 در  سويیچ چرخشييا انتهاي سیم هاي رابط در داخل  نوار مسطح ماپیچي اتصال ضعیف يا قطع شدگي

 ید .را کنترل و بررسي نماي سويیچ چرخشيمحل نقاط جوش درون 

 معيار پذيرش : -6-1-1

 آن  يستيبوده و با وبیقطعه معدر غیر اينصورت ، موارد فوق در صورت امكان ايراد را برطرف نمايید مشاهده  با

 .ديینما ضيرا تعو
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 X100و  تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

)رابط هرزگرد یا  Clock Springتعویض عیب یابی و  دستورالعمل

 هاي مجاز خدمات پس از فروش  سایپا در نمایندگی سوییچ چرخشی(

 92/02/3122:  تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

16 

 

 فرمان  عملکرد يکسره بوق و يا فعال شدن بوق هنگام وارد شدن ضربه به غربيلکآزمون بررسی   -6-4

 ون :تجهيزات آزم -6-4-3 

 تجهیزات خاصي مورد نیاز نمي باشد . -

 روش آزمون : -6-4-9

 : براي انجام اين آزمون مي باسیت موارد ذيل را کنترل و بررسي نمايید 

  سويیچ چرخشياتصال سیم هاي مثبت و منفي بوق در محل نقاط جوش داخل  

  بوق بر روي ماژول ايربگ تماس فیزيكي بین ترمینال بوق نصب شده در بدنه داخلي غربیلک با ترمینال

 )اين ايراد با با خم کردن ترمینال متصل به ماژول ايربگ راننده رفع مي شود.(راننده 

  شرکت کروز براي ترمینال هاي بوق ، در  سويیچ چرخشيدر کانكتور ورودي اتصال کوتاه با توجه به وجود

ل سوکت دسته سیم نباشد ، شرکت کروز به صورت کامل داخ سويیچ چرخشيصورتیكه کانكتور ورودي 

 بوق به صورت ممتد فعال خواهد بود.

 معيار پذيرش : -6-4-1

 آن  يستيبوده و با وبیقطعه معدر غیر اينصورت ، موارد فوق در صورت امكان ايراد را برطرف نمايید مشاهده  با

 .ديینما ضيرا تعو
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 ه هانکاتی در مورد نحوه نگهداري و انتقال مجموعه از تعميرگا -7

 . دقت شود در موقع حمل و نقل و جابجايي ، قطعه دچار ضربه خوردگي نشود 

 .دقت شود چیدمان اين قطعه در انبار به گونه اي باشد که از نظر رطوبت باعث زنگ زدگي نگردد 

  سوييچ چرخشی سازندگان مختلف بجاي يکديگر استفاده  ،  دقت شود به هنگام تعويض قطعه معيوب

به علت  رخشی کليه سازندگان از نظر شکل ظاهري با يکديگر متمايز می باشند .نشود. سوييچ چ

امکان نصب ، شی شرکت کروز با ساير سازندگان تفاوت ابعادي و ظاهري کانکتور ورودي سوييچ چرخ

اشتباه قطعه اين سازنده بر روي سيستم هاي ايربگ انديشه و عماد وجود ندارد اما به علت يکسانی 

، "نيمه هادي عماد"و  "رو انديشهايمن سازان خود "ر در سوييچ چرخشی هاي دو سازنده اين کانکتو

 سازنده به اشتباه به جاي يکديگر مونتاژ نگردند. -به هنگام مونتاژ بايد دقت گردد که اين دو قطعه 

 ي بر روي تعويضي را داخل نايلون قرار داده و بسته بندي نمايید همچنین تگ مربوطه بصورت سويیچ چرخشي

 قطعه داغي نصب نمايید که مشخصات آن قابل رويت باشد. 

 .دقت نمايید اطالعات مندرج در تگ نصب شده با قطعه معیوب همخواني داشته باشد 

 

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


  

 
 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 X100و  تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

)رابط هرزگرد یا  Clock Springتعویض عیب یابی و  دستورالعمل

 هاي مجاز خدمات پس از فروش  سایپا در نمایندگی سوییچ چرخشی(

 92/02/3122:  تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

18 

 

 نحوه دمونتاژ و مونتاژ سوييچ چرخشی  -8

 نحوه دمونتاژ سوييچ چرخشی از روي خودرو -8-3

 ر هنگام کار با سیستم ايربگ ، الزم است پیش از اقدام برق خودرو قطع گردد . )به طور جهت رعايت نكات ايمني د

 مثال با برداشتن سر باتري يا فیوزهاي سیمي(

 

 موقعیت قرارگیري سويیچ چرخشي

 ا زاويه با استفاده از آچار مخصوص )يا آچار دو سو که پهناي انتهاي آن زياد نیست و به غربیلک آسیب نمي رساند( ب

به نقاطي که در طرفین و يا زير کاور غربیلک مشخص شده است اعمال نیرو ( 37مطابق شكل هاي شماره )مناسب 

 تا قسمت فنري ماژول ايربگ راننده منقبض و ماژول ايربگ از جاي خود آزاد گردد. نمايید

 ي کاور غربيلک تعبيه شده است.در قسمت تحتان سوراخدر غربيلک شرکت هاي کروز و عماد ،  اين نقطه به صورت 

)اين  در غربيلک شرکت ايمن سازان خودرو انديشه ،  محل اين نقاط در طرفين کاور غربيلک مشخص شده است.

 نقاط سوراخ نبوده و صرفاً جاي آنها مشخص شده است.(

 سوييچ چرخشی
 دسته راهنما
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 (DABنحوه باز کردن ماژول کیسه هوا راننده )( 37شكل شماره )

 اژول کیسه هواي راننده :پس از آزاد شدن م 

 از محل خود روي ( 38مطابق شكل شماره )را  سويیچ چرخشي دو ترمینال بوقDAB  خارج  و غربیلک

.)دقت شود هنگام جدا کردن ترمینال بوق از داخل غربیلک ، اين ترمینال دچار شكستگي مي نمايیم

 نشود.(

 

 

 محل خودجدا کردن کانكتور هاي بوق و ايربگ از ( 38شكل شماره )
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  جهت  . نمايیداز محل خود بر روي ماژول کیسه هوا راننده خارج ( 32مطابق شكل شماره )کانكتور ايربگ را

انجام اين امر ، ابتدا ضامن روي کانكتور را با ناخن يا پیچ گوشتي به بیرون کشیده و سپس کانكتور را از محل 

 .نمايیدخود خارج 

 

 ر ايربگ از محل خودخارج کردن کانكتو( 32شكل شماره )

  نمايیدباز ( 90را مطابق شكل شماره )مهره غربیلک. 

 

 باز کردن مهره غربیلک فرمان( 90شكل شماره )
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 DABمحل هاي وارد کردن پیچ گوشتي جهت باز کردن 

ه مي شود با چرخش فرمان ، چرخ هاي جلوي خودرو در امتداد قبل از خارج کردن غربيلک ، توصييادآوري : 

خصوص عدم هم مرکزي  مشکلي دريه( تنظيم شوند تا بهنگام مونتاژ سوييچ چرخشي مستقيم )بدون زاو

 و چرخ هاي جلوي خودرو ايجاد نگردد.  سوييچ چرخشي

 

DAB

DAB
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 ، دقت شود به هنگام دمونتاژ دآن را از جاي خود خارج نمايی با زدن چند ضربه به محیط بیروني غربیلک .

 .دچار آسیب ديدگي نشوندسويیچ چرخشي غربیلک ، ترمینال ها و سیم هاي 

 ( 93قاب هاي باال و پايین فرمان را مطابق شكل شماره ) نمايید باز. 

 

 باز کردن قاب هاي باال و پايین فرمان( 93شماره ) شكل

  از دسته سیم ( 99مطابق شكل شماره )دن سوکت آن و جدا کرسويیچ چرخشي عدد پیچ روي  1با باز کردن

دقت شود نوع سوکت سازندگان مختلف و روش جدا  ). از دسته راهنما جدا نمايید را سويیچ چرخشي ،  داشبورد

 کردن آنها از دسته سیم داشبورد متفاوت است.(

 

 از دسته سیم داشبوردسويیچ چرخشي جدا کردن سوکت ( 99شماره ) شكل
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 بمنظور پیشگیري از به هم خوردن تنظیم  .ايیدمنرا خارج  ، آن از دسته سیمسويیچ چرخشي دن کانكتور با جدا کر(

باز شده از روي خودرو از چرخش  سويیچ چرخشيروي  قفل کن بر زدن )نصب( ، مي توان با جا سويیچ چرخشي

 ناخواسته رتور جلوگیري کرد.(

 روي خودرو سوييچ چرخشی برمونتاژ نحوه  -8-9

  سازندگان مختلف بجاي يکديگر استفاده نشود سوييچ چرخشيدقت شود . 

 با برداشتن سرباتري يا فیوزهاي سیمي( . جهت رعايت نكات ايمني ،  الزم است پیش از اقدام برق خودرو قطع گردد( 

  له نسبت به )تقدم اين مرح .نمايید سیم خودرو متصل ( به دسته 91را مطابق شكل شماره ) سويیچ چرخشيکانكتور

احتمال ،  هاي سازندگان مختلف سويیچ چرخشيباعث مي شود با توجه به تفاوت کانكتورهاي ورودي مرحله بعدي 

در کانكتورهاي داراي قفل کن )براي مثال شرکت  سازندگان به جاي  يكديگر کاهش يابد.( -مونتاژ اشتباه قطعه 

 .نمايید فل ق دستانديشه( ،  قفل کن کانكتور را با فشار انگشت 

    

 

 

 

 

 

 

 

 به دسته سیم سويیچ چرخشياتصال کانكتور ( 91شكل شماره )

 نصب نمايید عدد پیچ بر روي دسته راهنما  1با استفاده از را  سويیچ چرخشي. 

  آسیب نرسد سويیچ چرخشيقاب بااليي و پايیني فرمان را با رعايت اين نكته که به سیم هاي دسته راهنما و 

 .نصب نمايید ر اثر فشار(  ،  بر وي دسته راهنما )زخمي شدن د
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  و  سويیچ چرخشي، از تنظیم بودن )هم مرکزي(  سويیچ چرخشيپیش از مونتاژ غربیلک روي میله فرمان و برروي

 . نمايید قرار گرفتن چرخ هاي جلو خودرو به صورت مستقیم )بدون زاويه( اطمینان حاصل 

 ، دقت شود که : سوييچ چرخشيه منظور پيشگيري از صدمه ديدن پيش از نصب غربيلک در محل خود و ب

 .چرخ هاي جلوي خودرو به صورت مستقيم )بدون زاويه( قرار گرفته باشند 

 .فرمان خودرو در مرکز تنظيم شود 

  بواسطه وجود قفل کن)ضامن قفل( روي آن يا  ، اطمينان حاصل شود. سوييچ چرخشياز تنظيم بودن(

 تنظيم دستي(

بواسطه جابجايي قفل کن از محل اولیه  سويیچ چرخشييا چرخش آزادانه  سويیچ چرخشيعدم وجود قفل کن روي  درصورت

الزم است ،  خود )ممكن است به هنگام حمل و نقل از محل خود خارج شده باشد ( ويا عدم اطمینان از تنظیم بودن اين قطعه

غربیلک  پس از قرار دادن .آن اقدام نمايید  نسبت به تنظیم مجددمطابق دستورالعمل مندرج روي قطعه و يا روش قسمت بعد 

. عبور دهید را از درون سوراخ غربیلک  سويیچ چرخشيکانكتورهاي ايربگ و بوق ، ( 92مطابق شكل شماره ) روي میله فرمان

 .نمايید قطعه خارج  از محل خود روي، را پس از قرار دادن غربیلک روي میله فرمان  سويیچ چرخشيقفل کن )ضامن قفل( 

 مي گردد.( سويیچ چرخشيروي استاتور   عث شكستگي در محل پايه قفل کن برچرخش غربیلک با ،  )در غیر اينصورت

 
 

 قرار دادن غربیلک روي میله فرمان( 92شكل شماره )

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


  

 
 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 X100و  تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

)رابط هرزگرد یا  Clock Springتعویض عیب یابی و  دستورالعمل

 هاي مجاز خدمات پس از فروش  سایپا در نمایندگی سوییچ چرخشی(

 92/02/3122:  تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

25 

 

 

  ب و محكم نمايید .نص با گشتاور الزم و استاندارد ( با آچار مخصوص خود و95را مطابق شكل شماره )مهره غربیلک 

 

 کردن مهره غربیلک محكمبستن و ( 95شكل شماره )

  خود بر روي ( در محل 96مطابق شكل شماره )را ايربگ  و کانكتور سويیچ چرخشيدو ترمینال بوقDAB  ماژول(

 DABه دقت شود از تماس ترمینال بوق داخل غربیلک با بدن .و بدنه داخلي غربیلک نصب نمايید کیسه هوا راننده( 

 .نمايید که باعث عملكرد ممتد بوق يا فعال شدن آن به هنگام وارد شدن ضربه به غربیلک مي شود ، جلوگیري 

  

 نصب ترمینال هاي بوق و کانكتور ايربگ در محل خود (96شكل شماره )
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  ود در محل خود قفل ش (97) مطابق شكل شمارهدقت شود کانكتور ايربگ. 

 

 قفل کردن کانكتور ايربگ در محل خود (97) شكل شماره

 م( اژول کیسه هواي رانندهDAB ) د :نمايیدقت گام نصب به موارد زير هننموده و مونتاژ  (98) مطابق شكل شمارهرا 

 سیم هاي بوق و ايربگ به صورت موازي با سطح داخلي غربیلک باشند.،  در اين هنگام 

 .مدول کیسه هوا توسط قالب هايي روي غربیلک فرمان نصب مي شود 

  قرار نگیرند.سیم هاي مربوط به عملكرد بوق و ايربگ زير قالبها 

 

 نصب ماژول کیسه هواي راننده (98) شكل شماره

  مقتضي است با چرخش فرمان به منتهي الي راست و چپ و بررسي عملكرد بوق و چراغ  ،  پس از اتمام فرآيند نصب

 اطمینان حاصل شود. سويیچ چرخشيايربگ از عملكرد صحیح 
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 X100و  تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

)رابط هرزگرد یا  Clock Springتعویض عیب یابی و  دستورالعمل

 هاي مجاز خدمات پس از فروش  سایپا در نمایندگی سوییچ چرخشی(

 92/02/3122:  تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

27 

 

 سوييچ چرخشینحوه تنظيم )هم مرکزي( مجدد  -8-1

به داليلي از حالت تنظیم خارج گردد )بنا به داليلي نظیر : عدم وجود قفل کن بر  سويیچ چرخشيقطعه در صورتیكه 

،  تعويض دسته راهنما ...(  ،  باز کردن غربیلک فرمان  ،  باز و بست میله فرمان  ،  باز کردن داشبورد  ،  روي قطعه 

ضروري است اين قطعه  ،  در اثر چرخش فرمان  سويیچ چرخشيز پارگي و تاخوردگي نوار مارپیچ جهت جلوگیري ا

 مجدداً تنظیم گردد.

 : روش کلی تنظيم براي کليه سازندگان مطابق با دستورالعمل مندرج بر روي قطعه 

  نوع فرمان معمولي و هیدرولیک استفاده مي گردد. در مدل هیدرولیک  9درخودروهاي تولیدي شرکت سايپا  ، 

  دور از طرفین(  5/3دور )محل صفر فرمان  1فرمان برابر  ( Lock to Lock ) انتهايمقدار چرخش انتها تا 

 دور از طرفین ( مي باشد. 85/3دور)محل صفر فرمان  7/1مي باشد و در نوع معمولي اين مقدار برابر 

  دستورالعمل تنظیم قطعه درج گرديده است.،  کلیه سازندگان سويیچ چرخشيبر روي 

  اهرم دسته راهنما را از حالت راهنماي ،  بر روي دسته راهنمامونتاژ شده  سويیچ چرخشيدر صورت تنظیم

 چپ / راست خارج کرده و در حالت وسط قرار دهید.

در  (سويیچ چرخشي)يا مجموعه دسته راهنما و  سويیچ چرخشيونتاژ غربیلک در محل خود بر روي پیش از م

 بايستي توجه کرد که : ، خودرو

  )مطابق شكل هاي فرمان در موقعیت وسط و چرخ هاي خودرو نیز به حالت مستقیم )بدون زاويه

سويیچ زيرا در غیر اينصورت با توجه به عدم هم مرکزي چرخ ها و ،  قرار گیرند( 10( و )92شماره )

سويیچ چرخش فرمان و چرخ هاي جلو به طرفین منجر به تاخوردگي و يا پارگي  ،  چرخشي

 ربگ و عدم عملكرد بوق مي گردد.و بالطبع روشن شدن چراغ اي چرخشي
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 X100و  تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

)رابط هرزگرد یا  Clock Springتعویض عیب یابی و  دستورالعمل

 هاي مجاز خدمات پس از فروش  سایپا در نمایندگی سوییچ چرخشی(

 92/02/3122:  تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

28 

 

 

 

 

 

 

 سويیچ چرخشي بستن هنگام به خودرو جلو هاي چرخ گیري قرار نحوه( 92شماره ) شكل

 

 

 

 

 

 

 ،چرخ هاي جلوي خودرو 

به صورت مستقيم و بدون  

 باشند. زاويه

 بايد تنظيم باشد. سوييچ چرخشی

سوييچ ها و فرمان  متناسب با تنظيم چرخ 

 در وسط تنظيم شود. ، چرخشی
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 X100و  تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

)رابط هرزگرد یا  Clock Springتعویض عیب یابی و  دستورالعمل

 هاي مجاز خدمات پس از فروش  سایپا در نمایندگی سوییچ چرخشی(

 92/02/3122:  تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

22 

 

 

 

 

 

 

 سويیچ چرخشي بستن هنگام به خودرو جلو هاي چرخ گیري قرار نحوه( 10شماره ) شكل

 

 

 

 

 باشد. شده بايد تنظيم سوييچ چرخشی

چرخ هاي جلوي خودرو , به صورت مستقيم 

 و بدون زاويه باشند.

فرمان خودرو در وسط 

 تنظيم باشد.
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 X100و  تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

)رابط هرزگرد یا  Clock Springتعویض عیب یابی و  دستورالعمل

 هاي مجاز خدمات پس از فروش  سایپا در نمایندگی سوییچ چرخشی(

 92/02/3122:  تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

50 

 

خالف عقربه هاي را در جهت  سويیچ چرخشيقسمت رتور )بدنه متحرک( ،  بق دستورالعمل مندرج بر روي قطعهمطا -3

بايد به سمت شما   )دستورالعمل مندرج روي قطعه تا زمان محكم شدن آن به آرامي بچرخانید.  )پادساعتگرد(  ساعت

 باشد.(

به گونه اي که  ،  دور بچرخانید 9تقريباً به اندازه  تحرک( را در جهت عقربه هاي ساعت )ساعتگرد( سپس رتور )بدنه م -9

بر روي استاتور )بدنه ثابت( قرار گیرد.) جهت هم  مندرج بر روي روتور )بدنه متحرک( در مقابل عالمت  عالمت 

الزم است روتور ،  )(هاي مذکور مقابل هم برخي از سازندگان و قرار گرفتن نشانه  سويیچ چرخشيمرکزي مجدد 

الزم  ،  سويیچ چرخشيبعد از تنظیم )هم مرکزي (  چرخانده شود.(  دور در جهت عقربه هاي ساعت  9کمي بیش از 

و بالطبع ايرادات ناشي از  سويیچ چرخشياست با قرار دادن قفل کن )ضامن قفل( در محل خود از چرخش ناخواسته 

 )تاخوردگي/پارگي( جلوگیري کرد. قطعه تنظیم نبودن

  

 دو نمونه قفل کن )ضامن قفل( و نصب آن روي دسته راهنما( 13شماره ) شكل

 دقت شود :

 .تا هنگام مونتاژ قطعه سعي کنيد قطعه از تنظيم خارج نشود 

 به هيچ وجه قبل از تنظيم مجدد بر روي خودرو مونتاژ نگردد.،  درصورت خارج شدن از تنظيم 

  مجدداً تنظيم شود. سوييچ چرخشيقبل از مونتاژ مجدد آن الزم است ،  هر بار باز نمودن غربيلکپس از 
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راهنماي تعميرات و سرويس خودروهاي گروه X100 / كيسه هواي ايمني

فرم نظرات و پيشنهادات 

          نام و نام خانوادگی :                                              تاريخ :   

          نام و کد نمايندگی مجاز :                                     تلفن تماس :                                              

           نقطه نظرات :

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

  فرم نظرات و پيشنهادات
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راهنمای تعمیرات و سرویس

ذ کیسه هوا (ایربگ)

 

پـراید  

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

 ISBN

X100
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