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سيستم هاى الكتريكىسيستم هاى الكتريكى

قوانين عمومى عيب يابى

I. بازرسى ظاهرى قبل از تعمير

1. چك كردن فيوزهاى مربوطه و رله.
2. چك كردن آسيب احتمالى،  شارژ، پاكى سطح و سفتى رابط باترى؛

نكات :
(1) هنگامى كه باترى اتصال زمين سفتى ندارد، تالش براى استارت موتور نكنيد وگرنه اتصال به طور جدى آسيب خواهد ديد.

(2) اگر اتصال زمين قطع شده است، شارژ سريع ممنوع است، در غير اين صورت آسيب را به ديود ژنراتور AC وارد ميشود
AC 3. چك كردن سفتى تسمه ژنراتور

II. شرايط عملكرد رابط دسته سيم
1. ترمينال رابط تميز و محكم شود.

2. همه روابط با فشار اتصاالت, محكم نگاه داشته 
شود .

3.برخى رابط ها كليپ هايى براى اتصال رابط بر روى 
بدنه خودرو و يا ساير قطعات مونتاژ دارند، چك شود 

كه كليپ در جاى خود محكم باشد.

4. برخى رابط ها به دو قفل خودكارمجهز هستند كه بايد باز قبل 
جداكردن رابط باز شوند.

5.براى جدا كردن رابط، از كشيدن دسته سيم  بايد اجتناب گردد، به جاى 
آن، گرفتن رابط (براى آنهايى كه قفل خودكار دارند باز كردن قفل نياز 

است) و جدا كردن آن از قطعه متصل نياز است

6. براى آنهايى كه با پالستيك محافظ شدند و يا آستين الستيك دارند، 
در حال جداكردن  آستين جدا شود

7.قبل از اتصال رابط، اطمينان حاصل كنيد كه ترمينال (B) در جاى خود 
است، بدون خميدگيو يا عيب ديگرى. براى روابط با سوراخ هاى متعدد 
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مطمئن شويد كه تمام سوراخ ها از گريس پر شده(روابط ضد آب 
مستثنى هستند) 

قبل از تعمير1.  چك كردن سفتى نگهدارنده (A) و الستيك 
.(B) مهر و موم

2. رابط را به طور مستقيم قرار دهيد، براى اطمينان از قفل شدن 
كامل.

3. قسمت بااليى را در موقعيت تعيين شده نصب و با كمك تسمه 
هاى اتصال براى هر قسمت محكم كنيد.

4. حذف سيم كليپ با دقت، مراقب باشيد كه به اتصاالت آسيب 
 (A) اتصاالت آسيب وارد نشود

5. انبردست را از طريق يك سوراخ در يك زاويه خاص به سمت 
پايين سيم كليپ سر دهيد و پس قسمتى كه قابل باز شدن است 

را به باال فشار دهيد تا كليپ سيم شل شود

6. پس از درست كردن كليپ سيم، اطمينان حاصل كنيد كه  با 
ديگر اجزاى متحرك تداخل نداشته باشد.

7. هارنس را دور از لوله هاى اگزوز و قطعات گرمايشى ديگر، 
اجزاى لبه تيز،و پيچ ها نگهدارى كنيد.

8. قرار دادن پوشش ادامسى در شيار مربوطه  و مواظب باشيد كه 
.(B) پوشش آدامسى خراب نشود

9. استفاده از سرب يا دست بردن در عايق ترك خوردگى ممنوع 
است، در مورد ترك خوردگى، آن را با قطعه جديد و يا با نوار 

چسب برق عايق به خوبى عايق كنيد.

10. پس از نصب هر بخش، اطمينان حاصل كنيد كه هيچ سربى 
در زير بخش گرفتار نشده باشد.

11. هنگام استفاده از دستگاه الكتريكى براى آزمايش تجهيزات، از 
اين كتابچه راهنما پيروى كنيد.

12. پروب تست را در از طرف سربى برش دهيد. (تجهيزات ضد 
آب مثتثنى اند)

13. پروب تستر را از نوك مخروطى وارد كنيد.
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توجه : از سوراخ كردن عايق سرب بايد اجتناب شود، چون سوراخ 
به ضعف هدايت الكتريكى يا  اتصال الكتريكى متناوب است.     

خواهد شد.

14. هنگامى كه ترمينال رابط هر واحد را كنترل مى كنيد، پروب 
را به آرامى به رابط از طرف سربى متصل شود تا به قسمت سربى 

ترمينال برسد

15. برخى از رابط ها با گريس پر شده است، وقتى الزم باشد آن را 
دوباره پر كنيد، در صورتى كه گريس آلوده شده آن را تعويض كنيد.

IV. عيب يابى و مراحل آن
1. تاييد عيب تمام اجزاى مدار معيوب را براى تأييد عيب روشن كنيد، توجه كامل به عالئم داشته باشيد. قبل ازپيدا كردن قسمت معيوب، 

شروع به باز كردن قطعات و يا تست آنها نكنيد.
2. تجزيه و تحليل مبتنى بر اصول

به نمودار طرح كلى براى تعيين مدار معيوب رجوع كنيد. از منبع تغذيه انرژى شروع كنيد، و هر يك از مولفه ها را امتداد مسير جريان تا 
زمين چك كنيد، تا به عملكردمدار پى ببريد. اگر بيش از يك مدار معيوب وجود دارد معموال فيوز يا زمين علت اشكال انديك يا تعداد 

بيشتر عيبب در مدار پيدا كنيد و عملكرد آن را بسنجيد.
3.  توجه داشته باشيد كه مواحل مختلف ذكر شده براى عيب يابى و رفع آن بسيار حياتى اند.، يعنى اول قطعاتى كه  به احتمال قوى 

معيوب ند را شناسايى كنيد.
4. تعميرات را در همان زمانى كه عيب شناسايى شد در هر مقطع انجام دهيد. از ابزار مناسب مطابق با عمليات ايمن.

5. تاييد عمليات عادى تمام اجزا در امتداد حلقه تعمير را در همه حالت هاى آزمايش روشن كنيد تا مطمئن شويد كه تمامعيب ها حذف 
شده است. اگر فيوز تست تمام مدارات متصل شده توسط فيوزمورد نياز است. اطمينان حاصل كنيد كه هيچ عيب جديدى حاصل نشود و 

عيب قبلى دوباره ظاهر نشود

DTC عيب يابى با .V

1. ورود خودرو
�  ثبت نام كنيد

� تميز كردن خودرو
� ثبت محيط فعلى خودرو

2. مشكل در ثبت و تجزيه و تحليل پرس و جو در مورد جزئيات 
مشكل، مانند وضعيت و محيطى كه مشكل در آن رخ مى دهد.

DTC 3. آزمايش عالئم و بازرسى توسط
� چك كردن ولتاژ باترى در طول خاموش كردن موتور
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� چك كرئن هارنس، اتصال، و فيوز
.DTC  استارت  موتور در شرايط عملياتى عادى، عاليم و شرايط را تأييد،  بازرسى توسط �

4. استفاده از جدول DTC يا عالئم مشكل 
 مراحل تحقيقاتى پيدا كردن عيب و دامنه سيستم ها و اجزاى سازنده را با توجه به جدول عالئم DTC انجام دهيد.

5. چك كردن قسمت هاى برقى و مشخص كردن عوامل مشكل در اين راه.
6. تعمير

تعمير سيستم هاى آسيب ديده و اجزاء.
7. آزمون تائيد كردن اطمينان حاصل كنيد كه مشكل تحت شرايط يكسان حذف شده است.

8. سابقه تعمير و نگهدارى ضبط سابقه تعمير.

VI. چك فيوز و جايگزينى نوعA  (تيغه)

 B تيغه نوع

 Cتيغه نوع
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فصل پنجم:كيسه هوافصل پنجم:كيسه هوا

بخش اول : ساختار، اصول عملكرد و قوانين صحيح نگهدارى

1 – شكل و ساختار كيسه هوا
LF7162داراى دو سيستم كيسه يكى در قسمت مركزى فرمان و ديگرى بر

روى داشبورد در قسمت سمت راست قرار دارند.به طور كلى سيستم كيسه هوا شامل عملگر كيسه هواى راننده، عملگر كيسه هواى 
سر نشين، فنر ساعتى كيسه هوا، يونيت الكتريكى كيسه هوا، پيش كشنده كمربند ايمنى براى قسمت راننده و مسافر، سيم كشى اصلى 

كيسه هوا، نمايشگر هشدار دهنده و اجزاء ديگرمى باشد
طرح كلى كيسه ى هواى اين خودرو در شكل 1-5 نشان داده شده است. 

    
1 – يونيت الكتريكى كنترل كيسه هوا 

( ايى سى يو )
يونيت كنترل كيسه هوا يا همان ايى 
سى يو در بخش ميانى وسيله نقليه و 
در قسمت زيرين پانل كنترل مركزى

 نصب شده است (شكل 1- 5 )
يونيت كنترل كيسه هوا (ايى سى يو) 

در زمانى كه ولتاژ باترى بر اثر  برخورد 
ضعيف يا قطع مى شود اين قابليت را 
دارد كه كمتر از 0/01 ثانيه عمل كند.
دو نوع مدار كيسه هوا در مدل ال اف 

7162 تبيين شده است.2 مداره و 4 
مداره كه عملكرد آنها همزمان با تسمه 

سفت كن كمربند ايمنى مى باشد.
2 – عملگر كيسه هواى راننده

عملگر جدا نشدنى كيسه هواى راننده 
متشكل شده است از ژنراتور گاز، كيسه، 

درپوش وسط غربيلك فرمان و چند سرى از اجزاى كمكى ديگر كه در قسمت مركزى غربيلك فرمان نصب شده است ( شكل 5-2 )

          

عملكرد اصلى عملگركيسه هواى راننده:
 در شرايط استفاده معمول عملگر، سيگنال هاى حرارتى را از( اس آر اس ايى 
سى يو) يا همان سيستم مكمل محافظت كه در يونيت الكتريكى نصب شده 

است را دريافت مى كند. پس از برخورد  يا تصادف، گازژنراتور جرقه مى گيرد 
و اين عمل به سرعت باعث ازدياد حجم  هوا مى شود كه باعث باز شدن 

كيسه هوا مى گردد. به اين ترتيب از جان راننده محافظت مى شود.

شكل 5-1

شكل 5-2
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3 – فنر ساعتى كيسه هوا 
تمام ارتباط عملگر كيسه هوا با يونيت يا همان (ايى سى يو) توسط فنر 

ساعتى كيسه هوا انجام مى شود. اين فنر در داخل فرمان نصب شده 
و همزمان با فرمان در حال گردش است. اين فنر تشكيل شده است از 

كابلهاى درهم و قابل گردش، صفحه ى گردشى، محفظه، سيم كشى برقى 
و چند سرى از قطعات كمكى آن و غيره كه روى سوييچ مركب نصب شده 

است.(شكل 5-3)

چگونگى عملكرد فنر ساعتى كيسه هوا:
پوسته محافظ فنر ساعتى روى ستون فرمان ثابت شده است و قسمت بااليى صفحه گردشى فنر ساعتى  به داخل غربيلك فرمان فشرده 

شده است  و كابل هاى قابل چرخش بين محفظه نصب و صفحه ى گردشى قرار گرفته اند. زمانى كه فرمان به سمت چپ يا راست 
گردش مى كند، صفحه ى گردشى فنر نيز همزمان با فرمان به گردش در مى آيد و باعث ارتجاع فنر مى شود و مانع از بهم تابيدن سيم 

ها مى گردد، اين عمل باعث به وجود امدن يك ارتباط دائم و مطمئن بين سيم كشى و سيگنال هاى الكتريكى ميشود. بدين ترتيب 
سيم كشى فنر ساعتى مانند پل براى تامين الكتريسته از بدنه خودروبه اجزاى عملكردى گفته شده در فرمان مى باشد.

4 – عملگر كيسه هواى سر نشين جلو
عملگر كيسه هواى سرنشين 

متشكل شده از ژنراتور گاز، كيسه 
و چند سرى اجزاى كمكى آن 

و غيره كه در محفظه ى بااليى 
داشبورد نصب شده است مى 

باشد.(شكل 5-4)

عملكرد اصلى عملگر كيسه هواى سرنشين جلو:
در شرايط استفاده معمول عملگر، سيگنال هاى حرارتى را از( اس آر اس ) (ايى سى يو) يا همان سيستم مكمل محافظت كه در يونيت 
الكتريكى نصب شده است را دريافت مى كند. پس از برخورد  يا تصادف، گاز ژنراتور جرقه مى گيرد و اين عمل به سرعت باعث توليد 

حجم زيادى از هوا مى شود كه باعث باز شدن كيسه هوا مى 
گردد. به اين ترتيب از جان سر نشين محافظت مى شود.

5 –كالف سيم كشى كيسه هوا
سيم كشى كيسه هوا براى اتصال يونيت كيسه هوا، فنر 
ساعتى كيسه هوا و سيم كشى داشبورد استفاده مى شود 

.(شكل 5-5)
                     

شكل 5-3

شكل 5-4

شكل 5-5
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6 – چراغ هشدار (اس آر اس)

اين چراغ را مى توان در مجموعه ى صفحه ى آمپر 
مشاهده كرد 

زمانى كه مدار تشخيص دهنده ى نصب شده بر 
روى يونيت كيسه هوا نقصى را دريافت مى كند، 

چراغ هشدار( اس آر اس) روشن شده و به اين 
ترتيب راننده را از وجود نقص فنى در كيسه هوا 

مطلع مى سازد. در شرايط معمولى روشن شدن اين 
المپ به مدت  پنج ثانيه نشانه وجود ايراد نيست. در شرايط ويژه مانند نقص فنى مدار يا ايرادهاى داخلى سيستم يا در زمانى 

كه يونيت الكتريكى بيشتر از 8 نقص را دريافت و ثبت كند، اين چراغ به حالت روشن در مى آيد. به بيان ساده تر زمانى كه چراغ هشدار 
دهنده (اس آر اس) سيگنالهاى غير عادى را نمايش مى دهد راننده بايد كيسه هوا را در تعميرگاه مجاز مورد بررسى قرار دهد.

وقتى كه مدار (اى سى يو) كيسه هوا نقصى را پيدا كند، چراغ اخطار (اس آر اس) بايد روشن شود تا به راننده عملكرد نادرست كيسه هوا 
را اخطار دهد. در شرايط عادى و نرمال چراغ پس از 5 ثانيه بعداز روشن شدن ،خاموش مى شود. 

اصول عملكرد كيسه هوا
زمانى كه برخورد يا تصادف در قسمت جلوى اتومبيل اتفاق مى افتد، سنسورها سيگنال هائى دال بر  برخورد به (ايى سى يو) يا همان 

يونيت كنترل كيسه هوا مى نمايند ويونيت بعد از تجزيه و تحليل  در صورت نياز تصميم به توليد و ارسال سيگنالهاى حرارتى مى گيرد. 
به اين ترتيب تكان ها و سيگنا لهاى حرارتى به سرعت توليد شده و اين حرارت باعث گرم شدن لوله هاى حرارتى در عملگر كيسه هوا 
ميشود و مواد توليد كننده گاز در هريك از عملگرهاى كيسه هوا توسط اين لوله ها گرم ميشوند. بنابرين مقدار زيادى گاز تقريبا در زمان 
كوتاهى توليد شده و باعث فعال شدن كيسه هوا، باز شدن در پوش كيسه هوا و در نتيجه ظاهر شدن شكل كلى كيسه هوا مى شود. به 
اين ترتيب از ضربه خوردن راننده و مسافر در حين تصادف جلو گيرى شده و احتمال صدمه ديدن راننده و مسافر بسيار كاهش و يا به 

صفر مى رسد.

قوانين ايمنى براى نگهدارى كيسه هوا
در طول نگهدارى كيسه هوا، اگر كيسه هوا به طور صحيح بازبينى نشود ممكن است به طور ناگهانى باز شده و خسارات زيادى را به بار 

آورد. همچنين ممكن است در اثرعدم بازبينى صحيح كيسه هوا در مواقع نياز به خوبى يا اصال" عمل نكند.به اين ترتيب لطفا با دقت 
راهنماى نگهدارى را مطالعه كنيد تا عمل بازبينى به درستى انجام شود.

1 – بازبينى، نصب و نگهدارى بايد توسط متخصص انجام شود.
2 – از استفاده از چراغ هاى معمولى بازبينى، ولتاژ و اهم سنج هاى معمولى در حين بازبينى خوددارى كنيد. اين كار بايد توسط ولتاژسنج 

هاى مخصوص ( كمتر از 10 كيلو اهم) به منظور اندازه گيرى دقيق ولتاژو مقاومت انجام شود.
3 – در زمان عيب يابى و رفع نقص كيسه هوا، قبل از جدا نمودن باترى از مدارعيب ياب يا همان كد تشخيص نقص را دوباره چك 

كرده و بازخوانى كنيد تا از صحيح و سالم بودن آن مطمئن شويد.
4 – قبل از انجام هر گونه عمليات خاص براى بازبينى كيسه هوا، قطب منفى باترى را از مدار خارج كنيد. سپس براى مدت 3 دقيقه 

صبر كرده و بعد شروع به انجام عمليات بازبينى كنيد در غير اين صورت احتمال  باز شدن ناگهانى كيسه هوا در حين بررسى  وجود دارد.
توجه: پس از خارج كردن باترى از مدار حتما 3 دقيقه صبر كرده و سپس كار بازبينى را آغاز كنيد در غير اين صورت احتمال مى رود كه 

كيسه هوا به طور ناگهانى باز و باعث به وجود آمدن خسارات جدى شود.
5 –حتى بعد ازكوچكترين برخورد يا تصادف عملگر كيسه هوا و يونيت كنترل را مورد بازبينى قرار دهيد.حتى اگر كيسه در برخورد باز 

نشده باشد.
6 – اگر احتمال مى رود كه سنسور يونيت كنترل در حين بازبينى دچار تكان مى شود قبل از هرگونه بررسى يونيت را از مدار خارج كنيد.
7 – از استفاده قطعات كهنه و دست دوم كيسه هوا كه قبال در وسيله ى ديگرى مورد استفاده قرار گرفته اند جدا خوددارى كنيد.قطعات 

حتما بايد نو باشند.

شكل 5-6
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8 – تعمير و نصب مجدد عملگر كيسه ى هوا و يونيت كنترل ممنوع مى باشد.
9 – در صورت باز شدن ناگهانى يا مشاهده تكان، لرزه، صدا و ... و يا حتى ضربه خوردن عملگر كيسه هواى راننده مسافر و يا يونيت 

كنترل، محفظه و يا حتى قطعات اصلى و فرعى كه در ارتباط با يكديگر عمل مى كنند، تعويض قطعات الزامى مى باشد.
10 – از قرار دادن عملگر كيسه هواى راننده و سر نشين و يا يونيت كنترل كيسه هوا در معرض مستقيم حرارت يا شعله خود دارى كنيد
11 – در زمان اسپرى كردن رنگ قطعاتى مانند يونيت كنترل و يا عملگر كيسه هواى راننده و مسافر را از مدار جدا كنيد. ممكن است 

دماى باال ( بيشتر از 93 درجه سانتى گراد ) برروى اين قطعات تاثير بگذارد.
12 – فواصل بين قطعات در يونيت كنترل يا همان(ايى سى يو) اعم از فواصل بين يونيت و ساعت فنرى يا ساعت با عملگر كيسه هواى 
راننده و مسافر و همين طور فواصل بين عملگر و يونيت  كنترل همگى توسط مكانيزم هاى محافطتى دقيق براى جلوگيرى از باز شدن 
ناگهانى اندازه گيرى و جدا سازى شده اند. بنابراين در زمان محافظت و بازبينى از ابزار آالت دقيق براى جلوگيرى از بازشدن ناگهانى  و 

آسيب ديدن قطعات استفاده شود.
13 – به برچسب هاى هشدار دهنده موجود برروى هريك از قطعات و همچنين قطعات ديگر داخل وسيله نقليه توجه كنيد. بازبينى با 

توجه به دستورات ويژه ى روى اين برچسب ها الزامى است.
14 – در طول بازبينى كيسه هوا عملگر كيسه هوا پس از بيرون اوردن و چك شدن بايد به سرعت به جايگاه خود بازگردانده و نصب 
شود. در صورتى كه كار بازبينى عملگر پايان يافت آنرا به سرعت به جايگاه اصلى خود باز گردانيد و نصب كنيد. توجه داشته باشيد كه 
اين كار بدون دقت و تمركز كافى انجام نگيرد. زمانى كه كيسه هوا در حال نصب است قسمت باز شونده انرا به سمت باال نگه داريد.

15 – معاينه الكتريكى  كيسه هوا بايد پس از عمليات نصب و نگهدارى كامل سيستم كيسه هوا انجام شود. فقط زمانى كيسه هوارا به 
مدار نصب كنيد كه از سالم بودن تمام قطعات الكتريكى مطمئن شده ايد.

16 – هيچ كس در زمان اتصال كيسه  هوا به منبع انرژى حق ندارد در داخل اتومبيل بماند.توجه داشته باشيد كه قبل از بررسى و تعمير 
كامل يونيت كنترل، اين يونيت را به منبع انرژى وصل كنيد.

17 – پس از اتمام كار بررسى سيستم كيسه هوا حتما چراغ هشدار دهنده ى (اس آر اس) را در داخل خودرو  مورد بررسى قرار دهيد.
18 – زمان اتمام و انقضاى عمر مفيد كيسه هوا را در دفترچه راهنما پيدا كنيد. در صورت اتمام اين زمان حتما قطعات و برچسب را 

تعويض و نو كنيد.
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بخش دوم: تشخيص نقص و پاك  كردن آنبخش دوم: تشخيص نقص و پاك  كردن آن
سيستم كيسه هواى LF7162  خود مى تواندتشخيص نقص را انجام دهد و طرز عملكرد تشخيصى آن به صورت زير مى باشد:

الف. مدار چراغ هشداردهنده SRS عيب ياب هوشمند
1.سوئيچ را در حالت روشن قرار داده و چراغ هشداردهنده SRS را بررسى كنيد.

2.در صورتى كه سيستم از لحاظ عملكرد سالم باشد، چراغ هشدار دهنده به مدت 5 ثانيه روشن شده و بعد خاموش مى گردد.
3.روشن ماندن  پيوسته چراغ هشدار دهنده نشانگر يك  يا چندين نقص در سيستم مى باشد سپس كد نقص را باز خوانى كنيد و نقصها 

را به كمك  قسمت دوم اين بخش برطرف نماييد.
4. اگر چراغ هشدار دهنده SRS گاهى بعد از وصل شدن سوئيچ به مدت 5 ثانيه روشن شد  يا حتى چراغ هشدار دهنده SRS پس از 

اينكه بسته شد، روشن شد  مدار چراغ هشدار دهنده SRS را بمنظور مشاهده اتصال كوتاه  با توجه بخش 2,5بررسى نماييد.

ب. بازخوانى نقص
باز خوانى نقص را توسط ابزارهاى عيب يابى انجام دهيد. 

(1)سوكت عيب ياب را به رابط  آن در روى خودرو متصل نمائيد
(2)نقص را همانطور كه در قسمت عيب يابى اشاره و در جدول DTC 5-1 نمايش داده شده است بازخوانى كنيد

5-1  DTC جدول
DTC توضيحات  LIFAN

DTC
 BOSCH DTC
IN EEPROM

ECUايراد داخلى در سيستم Tbd 9000
وضعيت نقص Tbd 9001

مقاومت زياد كيسه هواى راننده Tbd 8026
مقاومت كم كيسه هواى راننده Tbd 8022

اتصال كوتاه كيسه هواى راننده به بدنه يا اتصال سيم روى سيم Tbd 8024
اتصال كوتاه كيسه هواى راننده به باترى Tbd 8025

مقاومت زياد كيسه هواى سر نشين Tbd 8017
مقاومت كم  كيسه   هواى سر نشين Tbd  8016

اتصال كوتاه كيسه هواى سر نشين به بدنه يا اتصال سيم روى سيم Tbd  8018
اتصال كوتاه كيسه هواى سر نشين به باترى Tbd  8019

مقاومت زياد كشنده كمربند ايمنى راننده Tbd  8065
مقاومت كم كشنده كمربند ايمنى راننده Tbd  8064

اتصال  كوتاه كشنده كمربند راننده به بدنه يا اتصال سيم روى سيم Tbd 8066
اتصال كوتاه كشنده كمربند راننده به باترى Tbd 8067
مقاومت زياد كشنده كمربند ايمنى سر نشين Tbd 8058
مقاومت كم كشنده كمربند ايمنى سر نشين Tbd 8057

اتصال كوتاه كشنده كمربند مسافربه بدنه يا اتصال سيم روى سيم Tbd 8059
اتصال كوتاه كمربند سر نشين به باترى Tbd 8060

ولتاژ باالى باترى Tbd 9328
ولتاژ كم باترى Tbd 9327

نقص مدار سوييچ زبانه قفلكمر بند ايمنى راننده Tbd 8097
اتصال كوتاه چراغ هشدار دهنده به بدنه يا قطع بودن آن Tbd 8671
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اتصال  كوتاه چراغ هشدار دهنده به باترى Tbd 8673
خطا در مدار چراغ هشدار سوئيچ قفل كمربند ايمنى سمت راننده Tbd 8595

ج. بررسى و تعمير نقص  (در جدول 2-5 نشان داده شده است)
جدول 5-2

شيوه پاك كردن نقصمنطقه خطاهاى احتمالى رديف 

سيم اتصال به بدنهكامل نبودن اتصال بدنه1
1.آماده سازى قبل از بررسى 2.اتصال بدنه را بررسى كنيد،اگر عادى باشد به مرحله 
بعد برويد اما اگر متصل نباشد آنرا تعمير كنيد.3.سيم كشى را بررسى كنيد چنانچه 

قابل تعمير باشند ،تعمير و جنانچه ايراد دارند تعويض نمائيد

1.آماده سازى  قبل از بررسى  2. ولتاژ باترى را بررسى كنيد اگرخيلى كم بود شارژ باترىولتاژ بسيارزياد2
كرده و يا باترى را تعويض كنيد.

3
DAB وجود نداشتن

مدول كيسه هوا
سيم كشى فنر ساعتى

ECU  كيسه هوا

اماده سازى قبل از بررسى 2. مدار كيسه هواى راننده را بررسى كنيد اگر سالم بود 
به مرحله 3 برويد و در غير اين صورت به 5 برويد. ECU .3كيسه هواى را بررسى 

نماييد اگر سالم باشد به مرحله 4 برويد در غير اين صورت كيسه هواى ECU را 
تعويض نماييد 4. مدول كيسه هواى راننده را بررسى كنيد اگر سالم بود قسمتهايى 

كه نقص داشته اند  را درست كرده و در غير اين صورت مدول كيسه هواى راننده را 
تعويض نماييد. 5. فنر ساعتى را بررسى كنيد اگر سالم باشد به مرحله 6 برويد در غير 
اين صورت فنر ساعتى را تعويض نماييد6. سيم كشى بين  ECUكيسه هوارا بررسى 
كنيد اگر سالم بود قسمتهايى كه نقص داشته اند  را درست كرده و در غير اين صورت 
ECU كيسه هوا و فنر ساعتى را تعمير كنيد در غير اين صورت سيم كشى را تعويض 

نماييد

4PAB وجود نداشتن

سيم كشى مدول  كيسه
هواى سر نشين جلو 
 ECU كيسه هوا

اماده سازى قبل از بررسى 2. مدار كيسه هواى سر نشين را بررسى كنيد اگر سالم بود 
به مرحله 3 برويد و در غير اين صورت سيم كشى را تعويض يا  تعمير كنيد  يا  رابطه 

ى بين ECUكيسه هوا و مدول كيسه هواى سر نشين وصل كنيد.
ECU .3 كيسه هوا را بررسى كنيد اگر سالم بود به مرحله 4 رفته در غير اين صورت 

ECUكيسه هوا را تعويض نماييد.4. مدول كيسه هواى سر نشين جلو را بررسى 
كنيد اگر سالم بود قسمتهايى كه نقص داشته اند  را درست كرده و در غير اين صورت 

مدول كيسه هواى سرنشين جلو را تعويض نماييد.
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1. مدار كيسه هوا در شكل 7-5 و جدول 3-5 نشان داده شده است. 

جدول 3-5 نام پين هاى ECU  كيسه هوا و ترمينال ها 
نام شماره

خط Kو رابط تشخيص 12 فيت A1
خروجى صداى هشدار ياد آور نبستن كمربند ايمنى A3

BCM خروجى ضربه (تصادف ) به A5

سوييچ كمربند ايمنى
A7
A8

خط نيرو A12
چراغ هشدار نبستن كمربند ايمنى راننده A14

شكل5-7
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مدول كيسه هواى راننده
-A15
+A16

مدول كيسه هواى سرنشين جلو
+A17
-A18

كشش كمربند ايمنى راننده
-A19
+A20

كشش كمربند ايمنى سر نشين
+A21
-A22

GND A23
به شاخص كيسه هوا A24

2.آمادگي قبل از كنترل
قبل از نگهداري، بخش 3,1 را در مورد قوانين ايمني براي حفاظت از كيسه هوا را با دقت بخوانيد. به عالوه مواردي كه براي آماده 

سازي آمده سازى آمده است را نيز انجام دهيد.
1. پايانه منفي را از باتري قطع كنيد و كمتر از 3 دقيقه صبر كنيد.

2. عملگر كيسه هوا راننده و سرنشين جلو را قطع كنيد عملگر كيسه هوا را در زمان ذخيره سازي  به سمت باال نگه داريد ( به روش جدا 
سازى دربخش 5 نگاه كنيد). 

3.رابط عملگر كيسه هواي راننده و سرنشين جلويي را قطع كنيد ؛ رابط  ECUكيسه هواي در تصوير5-8نشان داده شده است.

3.كنترل ولتاژ بسيار كم يا بسيار زياد
      on ).1.سيم جريان منفى را به باتري وصل كنيد، كليد استارت را در وضعيت روشن، قراد دهيد(IG

2.ولتا   ژpw را در انتهاى سيم كشى كيسه هوا اندازه بگيريد.
V 14≈10 3.ولتاژ نرمال

4.كنترل سيم كشى و رابط
1. ارتباط سيم كشى كيسه هوا را امتحان كنيد. پايين بودن مقاومت كمتر از 1 اهم را بررسى كنيد. 

2. اتصال ساير سيم كشى ها و تر مينال ها را بررسى كنيد.
3.روكش تمام سيم ها را به منظور آسيب ديدگى بررسى كنيد.
4. رابط سيم كشى ها را  به منظور آسيب ديدگى كنترل كنيد.

5.كنترل ECU كيسه هواي 
ECU .1 كيسه هواي را به سيم كشى وصل كنيد (به تصوير 8-5) نگاه كنيد.

شكل5-8
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2.سيم جريان منفى را به باتري متصل كنيد و كمتر از 3 دقيقه صبر كنيد.
3.كليد جرقه را دروضعيتACC يا روشن بچرخانيد و كمتر از 20 ثانيه صبر كنيد.

4. كد نقص چشمك زن را با عيب ياب برطرف كنيد.و دوباره كد نقص DTC رابخوانيد 
6.كنترل مدول (عملگر) كيسه هواي راننده 

1.كليد جرقه را به وضعيت قفل بچرخانيد.
2.سيم جريان منفي را از باتري قطع كنيد و كمتر از 3 دقيقه صبر كنيد.

3.عملگر كيسه هواى راننده را وصل كنيد(به تصوير 9-5 نگاه كنيد).

4.پايانه منفي را به باتري متصل كنيد و كمتر 3 دقيقه منتظر بمانيد.
5. وضعيت كليد جرقه را به  ACCيا روشن تغيير دهيد و كمتر از 20 ثانيه صبر كنيد.

6. كد نقص چشمك زن را با عيب ياب برطرف كنيد.و دوباره كد نقص DTC رابخوانيد
7.كنترل مدار كيسه هواي راننده

1.مقاومت بين DA+  و DA- در يك طرف فنر ساعتى را اندازه گيري كنيد. مقاومت نرمال بايد باالي M Ω1 باشد.
 M كيسه هواي را اندازه گيري كنيد. مقاومت نرمال در محدوده ECUدر طرف DA- در طرف فنر ساعتى و +DA 2.مقاومت بين

Ω  1 است.
3.مقاومت بين AD- در يك طرف فنر ساعتى و-DA در طرفECU كيسه هوا را اندازه گيري كنيد.

8.كنترل قطعات كيسه هوا سرنشين جلويي
1.كليد جرقه را به وضعيت قفل بچرخانيد.

2.سيم جريان منفى را از باتري جدا كنيد و كمتر از 3 دقيقه صبر كنيد.
3. رابط عملگر كيسه هواي  سرنشين جلو را متصل كنيد.

4.سيم جريان منفى را به باتري متصل كنيد و كمتر از 3 دقيقه صبر كنيد.
5.موضعيت كليد جرقه را به  ACCيا روشن تغيير دهيد و كمتر از 20 ثانيه صبر كنيد.

6.كد نقص چشمك زن را با عيب ياب برطرف كنيد.و دوباره كد نقص DTC رابخوانيد
9.كنترل مدار كيسه هواي سرنشين جلوي

1.مقاومت بين PA+  و PA- در يك طرف فنر ساعتى را اندازه گيري كنيد. مقاومت نرمال بايد باالي M Ω1 باشد.
 M Ω كيسه هوا را اندازه گيري كنيد. مقاومت نرمال در حدود ECU در طرف  PA-در طرف فنر ساعتى و +PA 2.مقاومت بين

1است.
3.مقاومت بين PA- از كيسه هوا و-PA  در طرف ECU كيسه هوا را اندازه گيري كنيد.

10. چك كردن كشنده كمربند ايمني راننده
1.كليد جرقه را به وضعيت قفل بچرخانيد. 

2.سيم جريان منفى را از باتري قطع كنيد و كمتر از 3 دقيقه صبر كنيد.  
3.زبانه اتصال كمربند ايمني راننده را وصل كنيد(به تصوير 10-5 نگاه كنيد).

شكل5-9
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4.سيم جريان منفى را به باتري متصل كنيد و كمتر از 3 دقيقه صبر كنيد.
5.موقعيت كليد جرقه را به  ACCيا روشن تغيير دهيد و كمتر از 20 ثانيه صبر كنيد. 

6.چشمك زني DTC را با ابزار تشخيصى يا خواندن آن برطرف كنيد.   
11.كنترل كشنده كمربند ايمني راننده

1. مقاومت بين RLP+  و  RLP- در يك سمت ECU كيسه هوا اندازه گيري كنيد. مقاومت نرمال باالي M Ω 1 است.
2.مقاومت بين RLP+ در يك طرفECUكيسه هوا و RLP+ در يك سمت كشنده كمربند ايمني راننده را اندازه گيرى كنيد.

مقاومت نرمال در حدودM Ω 1 است.
3. مقاومت بين RLP- در يك طرفECUكيسه هوا و RLP- در يك سمت  كشنده كمربند ايمني راننده را اندازه گيرى كنيد.

مقاومت نرمال در حدود  M Ω 1 است.
12.كنترل كمربند ايمني سرنشين جلو

1. كليد جرقه را به وضعيت قفل بچرخانيد.
2. سيم جريان منفى را از باتري قطع كنيد و كمتر از 3 دقيقه صبر كنيد.           

3. رابط روي كمربند ايمني سر نشين جلويي را متصل كنيد. شكل 10-5 را نگاه كنيد. 
4. سيم جريان منفي را به باتري متصل كنيد و كمتر از 3 دقيقه صبر كنيد.

5. وضعيت كليد جرقه را به  ACCيا روشن تغيير دهيد و كمتر از 20 ثانيه صبر كنيد.
6. چشمك زني DTC را با ابزار تشخيصى يا خواندن آن برطرف كنيد.   

13.كنترل مدار كمربند ايمني سر نشين جلو
1. مقاومت بين RLP+   و   RLP- در يك سمت ECU كيسه هوا اندازه گيري شود. مقاومت نرمال باالي M Ω 1 است.  
2.مقاومت بين  RLP+ در يك طرف ECU كيسه هوا و RLP+  در يك طرف ديگر كمربند ايمني راننده را اندازه گيرى كنيد.

رابطه معمول در حدود M Ω 1 است.  
3..مقاومت بين RLP- در يك طرفECUكيسه هوا و RLP- در يك سمت كمربند ايمني راننده را اندازه گيرى كنيد.

مقاومتنرمال در حدود M Ω 1 است.
14.كنترل فنرساعتى

1. رابط بين ECU  كيسه هوا و فنر ساعتى را قطع كنيد (به تصوير 10-5 نگاه كنيد).
2. مقاومت در يك طرف ECU  كيسه هوا اندازه گيري كنيد. مقامت نرمال بايد بيشتر از 1 اهم باشد. 

3. مقاومت بين A+   در يك سمت فنر ساعتى و A+  دريك طرف ECU كيسه هوا را اندازه گيري كنيد. مقاومت معمول در حدود 
Ω1 است.

 Ω1 كيسه هوا را اندازه گيري كنيد مقاومت نرمال در حدود ECU دريك طرف -A در يك سمت فنر ساعتى و  -A 4. مقاومت بين
است.

SRS5.كنترل نقص مدار المپ خطر
در وضعيت هاي نرمال كه كليد جرقه از حالت قفل شدن به ACC يا روشن تغيير مي كند، المپ خطرSRS بايد به مدت 5ثانيه روشن 
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شود و سپس به طور خودكار قطع مى شود، و اگر هرگونه نقصي در سيستم كيسه هوا باشد چراغ خطر SRS  روشن مى شود ولى 
خاموش نمى شود. كد نقص نشان داده شده از طريق چشمك زن را طبق مراحل توضيح داده شده بخوانيد

اگر المپ روشن بماند زمانى كه سوييچ جرقه در وضعيت قفل باشد و يا چراغ در وضعيتى كه سوييچ روشن است به صورت خاموش 
باشد، يقينا مدار چراغ SPS  عملكرد نادرستى دارد. با مراجعه به جدول سيم كشى سيستم كيسه هوا( جدول 7-5) مدار را بر طبق مراحل 

روند بررسى كنيد. 
1.كنترل روشنايي ثابت در زمان قفل بودن كليد جرقه

1.كليد اشتعال را به موقعيت قفل بچرخانيد.
2. سيم جريان منفى را از باتري قطع كنيد و كمتر از 3 دقيقه صبر كنيد.  

3.رابط ECU كيسه هوا را قطع كنيد.
4.كابل اتصال بدنه قطب منفي باتري را وصل كنيد و حداقل 3 دقيقه منتظر بمانيد.

5. قطع شدن المپ خطرSRS بررسى كنيد.اگر خاموش شد ECU كيسه هوا بايد تعويض شود. اگر نه،مدار المپ خطر را بررسى كنيد.
SRS 2.كنترل مدار المپ خطر

قبل از بررسي مدارالمپ خطر SRS فيوز موتور ECU را امتحان كنيد.اگر فيوز سوخته باشد آن را تعويض كنيد و اگر به طور نرمال كار 
كند روند بررسى زير را دنبال كنيد. 

1.آمادگي قبل از بررسى
2. سيم جريان منفى را به باتري متصل كنيد و كمتر از 3 دقيقه صبر كنيد.

3. وضعيت  كليد جرقه را به  ACCيا روشن تغيير دهيد
4. ولتاژ بين پين  LA،در قسمت ECU كيسه هوا و بدنه وسيله نقليه را اندازه گيري كنيد.

5. ولتاژ نرمال:v 4≈0 مى باشد .اگر ولتاژ نرمال نباشد المپ خطر SRS  را بررسي كنيد و يا مدار آن را تعميير نماييد و اگر عادي بود 
ساير مراحل را دنبال كنيد.

6. سيم جريان منفى را از باتري قطع كرده و كمتر از 3 دقيقه صبر كنيد. 
7.رابط ECU كيسه هوا را متصل كنيد(به تصوير 5-11 نگاه كنيد). 

8. سيم جريان منفي را به باتري متصل كنيد و كمتر از 3 دقيقه صبر كنيد.
9. وضعيت كليد جرقه را به  ACCيا روشن تغيير دهيد

10. بررسى كنيد آيا المپ خطر روشن شده يا خير. اگر روشن شود عيب فني را برطرف كنيد، اگرنه پايانه LAازECU كيسه هواي را 
بررسي كنيد. اگر نرمال باشد، بايد  كيسه هوا ECUرا تعويض كنيد.
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