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بخش 1 سیستم ایمنی کیسه هوا

اقدامات احتیاطی
هشدار :

• اگر در حین نگهداری  از رویه مناسبی پیروی نشود ممکن است که سیستم کیسه هوا به صورت اتفاقی شروع 
به کار کرده و منجر به حوادث شدیدی شود.

• اشتباهات در نگهداری باعث خواهد شد که کیسه هوا قادر نباشددر زمان مورد نیاز فعالیتش  را شروع کندو 
این امر منجر به حوادث شدید خواهد شد.

• پیش از نگهداری )از قبیل باز کردن ،نصب ، بررسی یا تعویض لوازم یدکی ( یادداشتهای زیر را حتما با دقت 
مطالعه کنید و مطابق با رویه مناسبی که در دستورالعمل نگهداری تشریح شده  است عمل نمایید.

1. اجزای ایمنی کیسه هوا از جمله مجموعه ایمنی کیسه هوا سمت صندلی راننده و شاگرد  را  باز نکنید.
2. از تعمیر کردن لوازمی که در ذیل به آنها اشاره شده است خودداری کرده و تنها اقدام به تعویض آنها نمایید.

1. کیسه ایمنی هوا سمت راننده
2. کیسه ایمنی هوا سمت شاگرد

3. فنر کمر بند ایمنی
4. مدول کنترل کیسه ایمنی هوا

5. فنر ساعت
1. کیسه هوا را در معرض دمای شدید یا شعله قرار ندهید.

2. در صورت ریختن  مایع روی کیسه هوا مثل  روغن، پاک کننده ،روغن موتور یا آب  فورا آن را با پارچه ای 
خشک پاک نمایید.

3. موجب افتادن کیسه هوا نشوید  و استفاده از کیسه هوای افتاده مجاز نیست.
4. قطعات تعویضی اصل باید تنها از فروشنده مجاز تهیه گردند.

5. بعد از باز کردن کیسه هوا آن را در محلی ثابت  در حالتی که روی آن به سمت باالست نگهدارید. هیچ 
چیزی روی آن قرار ندهید.

6. بررسی کنید که آیا کد قطعه تعویضی درست است یا خیر .از قطعات وسایل نقلیه دیگر به عنوان قطعه 
تعویضی این وسیله استفاده نکنید.

7. حتی اگر کیسه هوا در اثر ضربات سبک فعال نگردد ، سطح حساس )ضربه گیر( آن و همچنین حسگر 
کیسه هوا باید بررسی شوند.

8. زمانی که وسیله نقلیه یا کیسه هوا از رده خارج شده است حتما« ابتدا کیسه هوا را غیر فعال و یا با ابزار 
مخصوص منفجر کنید .

9. بعد از اینکه کیسه هوا باز شود ،قطعه فعال کننده آن بسیار داغ خواهد شد  به همین جهت باید بعد از 
خنک شدن طبیعی آن  تعویض یا جابجا شود.

10. اندازه گیری مقاومت مدار مدول کیسه هوا مجاز نیست چرا که منجر به فعال شدن کیسه هوا می شود.

آماده سازی 
در حین تعمیرات ابزارهای عمومی و تخصصی مورد نیاز  است.

فصل 1 : تجهیزات برقی بدنه وسیله نقلیه
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جدول ابزارهای تخصصی

ابزار شکل کاربرد

ابزار فعال کننده جهت انفجار  کیسه هوا

کنترلر تشخیصی جهت بازبینی دسته  سیم مدول

شبیه ساز از کانکتور شبیه ساز برای بررسی 
مقاومت  دسته سیم  استفاده می شود

اصول سیستم ایمنی کیسه هوا
وضعیت باز شدن کیسه هوا

شکل زاویه برخورد که ممکن است منجر به باز شدن کیسه هوا شود
اگر برخورد در ناحیه جلویی در گستره 30 درجه  ای از خط مرکزی 

وسیله نقلیه رخ دهد و نیرو برخورد نیز به اندازه کافی بزرگ باشد ،کیسه 
هوا باز خواهد شد.
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 سيستم کيسه هوا 

سيستم کنترل  حسگر ضربه
 /تشخيص

 کيسه هوا فعال سازی

 پيشکشنده
 مهار بار

کمربند ايمنی
 

 
 راننده / شاگرد

 مهار

سيستم پيش کشنده کمربند 
 ايمنی 

 مهار

نمونه ای تصویری از محل قرار گرفتن  اجزاء

نمونه ای تصویری از محل قرار گرفتن  کیسه هوا
1. کیسه هوا سمت شاگرد                                                    

2. کیسه هوا سمت راننده 
)srs(3.  نمودار تصویری از عملکرد سیستم  مهار

ضربه منجر به تغییر فوری در سرعت وسیله نقلیه خواهد شد.به دلیل اینرسی ،سرنشین به حرکت روبه جلو خود 
ادامه می دهد و بعد از آن برخورد بین سرنشین وسازه های داخلی رخ می دهد.هدف از عملکرد سیستم مهار به کار 
رفته  پیشگیری یا کاهش آسیب  ایجاد شده در اثر برخورد سرنشین با سازه های داخلی است که از طریق سیستم 

مهار )از جمله صندلی ،کمربند ایمنی پیش کشنده  ،کیسه هوا و ... ( ایجاد می شود.

نمودار تصویری از عملکرد سیستم مهار 
نمودار تصویری از عملکرد سیستم  مهار
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اصول کار کرد  کیسه هوا
قبل از برخورد سرنشین با سازه های داخلی 

خودرو  ،کیسه های هوا فورا از هوایی که به 
میانشان وارد می شود پر میگردند.با توجه 

به قابل استنشاق بودن کیسه هوا به تنهایی 
وعملکرد دریچه کنترل سوراخ تخلیه انرژی 

جنبشی سرنشین به منظور کاهش شدت 
برخورد جذب شده و سرنشین از سازه های 

داخلی جدا میگردد. به این ترتیب از سرنشین 
محافظت می گردد.

نحوه کار کرد کمربند ایمنی 
در ابتدا ،به موقع کشیده شدن}کمربند ایمنی { که در لحظه اول حادثه به کمک شتاب برخورد ، زاویه متمایل  

وسیله نقلیه وشتاب ایجاد شده تسمه کمربند ، کمربند ایمنی، سرنشین را به سمت عقب  می فشارد سپس به نحو 
مطلوبی  آزاد می گردد یعنی زمانی که اوج نیروی ضربه به اتمام رسیده، یا سرنشین از قبل به وسیله کیسه هوا 

محافظت شده است.
نمودار تصویری کار کرد کمربند ایمنی پیش کشنده 

لحظه اولیه در لحظه برخورد پیش کشنده عمل می کند     کمربند آزاد می شود  

Iv    .  مدول کیسه هوا ایمنی سمت راننده

1. اجزاء
مدول کیسه هوا ایمنی سمت راننده روی 

فرمان قرار دارد.

2. ویژگیها : 
50L حجم کیسه هوا

توجه :
وقتی که مدول کیسه هوا در سمت صندلی 
راننده  باز شده باشد یا می خواهید مدول کیسه 
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هوا ایمنی جدیدی در سمت صندلی راننده نصب 
کنید،  روی آن باید به سمت باال باشد.

مقاومت الکتریکی مدول کیسه هوا نباید مورد 
سنجش قرار بگیرد در غیر اینصورت کیسه هوا به 

طور تصادفی باز خواهد شد.
مدول کیسه ایمنی هوا سمت صندلی راننده 

باید در جایی نگهداری شود که دمای محیط 
در آنجا کمتر از 80 در جه سانتیگراد  بوده و از 

پارازیت الکتریکی دور باشد.
زمان انجام جوشکاری ،قطب منفی باتری 

و کانکتور الکتریکی کیسه هوا باید از اتصال در 
بیایند.

زمانی که وسیله نقلیه یا کیسه هوا از رده خارج شده اند برای به کار انداختن کیسه هوا باید از ابزارهای خاصی 
استفاده کرد.

3. مراحل باز کردن:
1( قطب منفی باتری را برای 3 دقیقه جدا 

کنید.

زمانی که متور روشن است قطب منفی باتری 
را جدا نکنید در غیر اینصورت سیستم برق وسیله 

نقلیه آسیب خواهد دید.

قبل از آنکه قطب منفی باتری جدا شود 
،اطمینان حاصل کنید که نیازی به اطالعات در 
مدول کنترل موتور نیست.صرفنظر از اینکه آیا 

مدول کنترل جدا شده است یا خیر ، با جدا کردن 
قطب منفی باتری  کلیه کدهای مشکالت  و 

پارامترهای کنترلی موجود در حافظه مدول کنترل
KAM پاک خواهد شد.

2( از پیچ گوشتی چهار سو برای باز کردن 
پیچها در دو طرف استفاده کنید.

3( کانکتور  را کنار نگه داشته و مدول کیسه 
هوا را بیرون بیارید.
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4(مدول کیسه هوا را مطابق الزامات آن به نحو 
صحیح قرار دهید.

4. مراحل نصب 
عکس مراحل باز کردن اقدام به نصب نمایید.

.v  مدول کیسه هوا سمت صندلی شاگرد

1. نمودار شماتیک  نصب 
مدول کیسه هوا ایمنی در سمت شاگرد راننده  
روی کنسول مقابل صندلی شاگرد راننده قرار دارد.

توجه : 
لطفا  هیچ چیزی را روی سطح مدول کیسه  

هوا نگذارید یا قرار ندهید.

2. مشخصات :
90L حجم کیسه هوا

توجه :
3. بازکردن 

1( قطب منفی باتری را برای 3 دقیقه از اتصال 
در بیاورید.
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2( جعبه دستکش )داشبورد( را باز کنید .به بخش   
تعویض داشبورد  مراجعه کنید.

3( المپ جعبه داشبور را باز کنید .به تعویض المپ 
جعبه داشبورد مراجعه نمایید.

4(کیسه هوا صندلی جلو را از قسمت دریچه کیسه هوا 
باز کنید.

5( کانکتور آن را جدا کنید، مدول کیسه هوا صندلی 
جلو را بیرون آورده  و مطابق با الزامات به نحو مطلوبی در 

جای خود  قرار دهید.

4. نصب 
عکس مراحل باز کردن جهت نصب اقدام نمایید.
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VI . کمربند ایمنی 
1. نمایش تصویر نصب کمربند ایمنی صندلی جلو 

2.باز کردن کمربند ایمنی صندلی جلو

توجه:
قبل از باز کردن یا نصب ،از خاموش بودن کلید استارت و عدم 

اتصال قطب منفی باتری اطمینان حاصل کنید و بعد حداقل برای 3 
دقیقه صبر کنید.

1( صندلی جلو را در موقعیتی مناسب تنظیم نمایید.

2(رکاب در جلو را در بیاورید.به تعویض رکاب در جلو 
مراجعه نمایید.

3( باز کردن صفحات تزئینی رکاب در عقب .به تعویض
 رکاب در عقب مراجعه نمایید.
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4(پیچ محکم کننده کمربند ایمنی  که در انتهای 
کمربند ایمنی قرار دارد را باز کنید.

5(قاب  پایینی ستون B را در بیاورید.

6 – قاب روی پیچ محکم کننده کمربند ایمنی را در بیاورید.

7( پیچ محکم کننده در قسمت باالی کمربند
 ایمنی را باز نمایید.

8(پیچ محکم کننده بدنه کمربند ایمنی را باز 
نمایید.

9(کانکتور سیم پیش کشنده را را جدا کرده و 
کمربند ایمنی را بیرون بیاورید.
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 توجه :
برای جدا کردن کانکتور   پیش کشنده ،پیچ گوشتی پیچیده شده در 

نوار را درون  شکاف کنید تا قفل را باال بکشید.

10(مجموعه کمربند ایمنی را به دقت بررسی نمایید.

توجه :
از وسایل تست  کننده الکتریکی به منظور بررسی پیش کشنده 

کمربند ایمنی استفاده نکنید.
از خار رینگی استفاده شده   یا مجموعه کمربند ایمنی که 

قبال«عملکرده   استفاده نکنید.
اگر پیچ محکم کننده تغییر شکل یافته یا فرسوده است فورا آن را تعویض نمایید.

زبانه های خاررا روغن کاری نکنید.
اگر لوازم یدکی و اجزای مجموعه کمربند ایمنی نقصی دارند  نباید آنها را تعمیر کرد.مستقیما مجموعه را تعویض 

نمایید.
اگر کمربند ایمنی دچار نقصهایی نظیر شکستگی ،خوردگی یا آسیب است مجموعه کمربند ایمنی را تعویض 

نمایید.
زمانی که مجموعه کمربند ایمنی تعویض گردید از مجموعه کمربند ایمنی JAC اوریجنال  باید استفاده شود.

3. نصب کمربند ایمنی صندلی جلو
عکس مراحل باز کردن جهت نصب عمل کنید.

توجه:
قبل از نصب کمربند ایمنی صندلی جلو ،قاب باالیی  ستون B باید به صورت دوپهلو  نصب شود و مادگی زبانه 

قفل سگک کمربند ایمنی باید بر روی صندلی تنظیم گردد.
از قابل اطمینان بودن کانکتور سیم کشی کمر بند ایمنی اطمینان حاصل کنید.

بدنه کمربند ایمنی را طوری در هوا نگهدارید که مطابق با ستون B شکل بوده و. از پیچ "7/16 برای محکم 
کردنش به ستون B شکل با گشتاور سفت کننده n.m 55-40 استفاده کنید.

بعد از نصب قاب  پایین ستون B ، از پیچ "7/16 
سیستم انگلیسی برای محکم کردن انتها کمربند ایمنی 
به بدنه  خودرو  با گشتاور n.m 55-40 استفاده کنید.

4. باز کردن کمربند ایمنی صندلی عقب

1(نشیمن  صندلی عقب را در آورید.
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2(پشتی صندلی عقب را در آورید.

3(پیچ انتهای کمربند ایمنی را باز کنید.

4(قاب روی  موکت کف عقب رابلند  کنید.

5(قاب باالیی ستون c را باز کنید.
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6(قاب  پایین ستون c را باز کنید.

7(پیچ محکم کننده سمت باالی کمربند ایمنی را باز کنید.

8(پیچ محکم کننده کمربند ایمنی متصل به بدنه را باز کنید.
9(مجموعه کمربند ایمنی را بیرون بیاورید.

مجموعه کمربندایمنی را بررسی کرده و در صورت معیوب بودن آن را تعویض نمایید.
5.نصب پیچ کمربند ایمنی عقب

توجه:
محل قرارگیری حفره میله را با حفره پیچ تراز کرده و از پیچ "7/16 سیستم انگلیسی برای بستن بدنه کمربند 

ایمنی با نیرو گشتاور n.m 55-40 استفاده کنید.
از پیچ "7/16 سیستم انگلیسی برای بستن اجزای قرقره کمربند  به ورق فلزی ستون c استفاده کرده و سپس به 

سراغ سفت کردن قاب باالیی ستون c بروید. گشتاور سفت کردن آن n.m 55-40 است.
از پیچ  "7/16 سیستم انگلیسی به منظور بستن نقطه تنظیم کننده زیر ستون c استفاده کنید )نقطه تنظیم کننده 

در انتهای کمربند ایمنی است(. گشتاور سفت کردن پیچ آن n.m 55-40  است
از پیچ "7/16 سیستم انگلیسی برای بستن چفتهای  کمربند ایمنی  ،یکی در وسط و دوتا به کف ، استفاده نمایید.

نیرو گشتاور سفت کردن آن n.m 55-40 است.

VII پیش کشنده کمربند ایمنی صندلی جلو
1. مشخصات

C-35~105 C: دمای محیط برای ژنراتور هوا
توجه:

استفاده از کمربند ایمنی و سیستم مهار تکمیلی مثل کیسه هوا و کمربند ایمنی  به طور همزمان برای راننده و 
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سرنشین در صندلی جلو به منظور کاهش خطر آسیب دیدگی زمان بروز برخورد مفید است.
به منظور جلوگیری از افزایش خطر آسیب شخصی در اثر نقص کیسه هوا در زمان وقوع برخورد،کلیه عملیات 

نگهداری باید توسط مراکز خدماتی JAC  معتبر اجرا شوند.
نگهداری غیر صحیح از جمله پیاده سازی و نصب غیر صحیح کمربند ایمنی ممکن است منجر به عملکرد 

ناصحیح سیستم شده و منجر به بروز صدمات شخصی تصادفی شود.
استفاده از تجهیزات تست کننده الکتریکی بر روی هر مدار سیستم کیسه هوا مجاز نیست مگر مواردی که در 

این دستورالعمل مشخص شده اند.

2.باز کردن و نصب  پیش کشنده کمربند ایمنی صندلی جلو
به }قسمت{« کمربندایمنی« مراجعه کنید.

توجه:
قبل از باز کردن یا نصب ،اطمینان حاصل کنید 

که کلید استارت بسته است و قطب منفی باتری جدا 
شده است و بعد برای 3 دقیقه صبر کنید.

از وسایل تست کننده الکتریکی برای بررسی 
کمربند ایمنی استفاده نکنید.

VIII فنر ساعتی  کیسه ایمنی هوا
1.نمایش تصویری از زیر مجموعه

2.باز کردن فنر ساعتی کیسه ایمنی هوا 
1(قطب منفی باتری را برای بیشتر از 3 دقیقه  

جدا نمایید.

2(مدول کیسه هوا ایمنی سمت راننده را در بیاورید.

3(مهره  خار دار فرمان را باز کرده فرمان را در آورید.

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



w w w.kermanmotorco.comjac TOJOY Passenger  Car

19 18

توجه: 
مهره خاردار را تنها زمانی می توان در آورد که فرمان رها 

باشد در غیر این صورت می تواند منجر به صدمه شخصی 
شود.

4(کانکتور بوق و فنر ساعتی  را جدا کنید.

5(4 پیچ خار دار را در آورید.

6( فنر ساعتی  کیسه هوا را در آورید
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3.نصب فنر ساعتی کیسه ایمنی هوا 
عکس مراحل باز کردن آن عمل کنید.

توجه:
- فنر ساعتی  را از بسته بندی  آن خارج کرده و بررسی نمایید که آیا سالم  است یا پین مخصوص  در سر جای 

خود  موجود است یا خیر.
- ضامن قفل کانکتور را عقب بکشید سپس کانکتور را در جای خود قرار دهید . 

- قبل از نصب فنر ساعتی  کیسه ایمنی هوا ،ابتدا اطمینان حاصل نمایید که جهت چرخ جلو مستقیم  )به سمت 
جلو( است.

قبل از نصب فنر ساعتی  کیسه ایمنی هوا ،ابتدا اطمینان حاصل نمایید که فنر ساعتی  در وسط است  )در جهت 
حرکت عقربه های ساعت تا انتها بگردانید و سپس در خالف جهت 2.5 دور برگردید.(

)SDM( مدول کنترل کیسه ایمنی هوا .IX

)SDM( 1.مشخصات و عملکرد مدول کنترل کیسه ایمنی هوا
1(حس کردن ضربه به وسیله نقلیه

2(فعال کردن کیسه های هوا در هر دو سمت ، هم سمت راننده و  هم سمت شاگرد .
3(فعال کردن چاشنی  کمربند ایمنی در هر دو سمت ، هم سمت راننده و  هم سمت شاگرد .

4(کنترل  کردن وضعیت کار کرد سیستم کیسه هوا.
5( گزارش کردن وضعیت سیستم کیسه هوا به راننده از طریق چراغ هشدار دهنده :) آماده یا معیوب(

6(اجرا کردن ارتباط با اسکنر برای عیب یابی از طریق سوکت عیب یابی   .
7(ثبت کردن وضعیت کاری هر بخش از سیستم کیسه هوا و داده های اطالعاتی مرتبط با تصادف .

)SDM( 2.شناسایی پین های  مدول کنترل کیسه ایمنی هوا

)SDM( نمایش پین های  مدول کنترل کیسه ایمنی هوا

3.مراحل باز کردن
1(کلید استارت را خاموش کرده ،قطب منفی باتری را جدا کرده و حداقل به مدت 3 دقیقه تا تخلیه منبع خازنی 

درون SDM صبر کنید.
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جهتی که توسط پیکان روی برچسب 
SDM نوشته شده است باید روبه سمت 

جلو خودرو باشد .

2(قاب های تزیینی  در دو طرف زیر کنسول 
وسط  را در آورید.

3(سوکت دسته سیم سیم SDM را شل کرده 
،بیرون آورید.4 پیچی را باز کنید  که برای محکم 

نگهداشتن SDM به کار رفته اند و SDM بیرون 
آورید.

توجه :
زمان نصب آن ،به جهت SDMتوجه نمایید و 

مطمئن شوید که نوک پیکانی روی SDM حک شده 
است مطابق با جهت جلو وسیله نقلیه باشد.

SDM نمایش تصویری تنظیم جهت
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X تشخیص عیب 

1.عیب یابی کیسه هوا
بعد از اینکه کلید استارت روشن شد چراغ نشانگر کیسه هوا روی کنسول برای چند ثانیه چشمک زده و خاموش 

می شود که به معنی این است که کیسه هوا در وضعیت کاری عادی است ، اگر این چراغ روشن نشود و یا روشن 
باقی بماند کیسه هوا دچار مشکل است.برای تعیین دقیقتر دلیل مشکل ،از یک وسیله عیب یاب خاصی  باید استفاده 

کرد.
1(استفاده از یک وسیله  تشخیصی برای خواندن کد ایراد  یا نقص.

2(نگهداری کردن مطابق با کد ایراد مشاهده شده . 
3(استفاده از وسیله تشخیص جهت پاک کردن کدهایایراد . توجه :

لطفا عمل رفع عیب را مطابق با دستورالعمل  »تعمیر سیستم کیسه هوا »انجام دهید.
بعد از اینکه ایراد رفع  شد باید با استفاده از  وسیله تشخیصی کد ایراد را که در سیستم ذخیره شده است را پاک 

کرد.

2.جدول کدایراد 

جدول کد ایراد  سیستم کیسه هوا

معنی کد ایراد  
B1021مقاومت ظاهری کیسه هوا مقابل راننده بسیار زیاد است
B1022مقاومت ظاهری کیسه هوا مقابل راننده بسیار کم است
B1024.کیسه هوا مقابل راننده اتصال کوتاهبا بدنه  دارد
B1025کیسه هوا مقابل راننده اتصال کوتاه با مثبت دارد
B1015.مقاومت ظاهری فنر کمربند ایمنی راننده بسیار زیاد است
B1016.مقاومت ظاهری فنر کمربند ایمنی راننده بسیار کم است
B1018.پیش کشنده کمربند ایمنی راننده دارای اتصال کوتاه با بدنه  است
B1019پیش کشنده  کمربند ایمنی راننده دارای اتصال کوتاه با مثبت  است
B1041مقاومت ظاهری کیسه هوا مقابل شاگرد راننده بسیار زیاد است
B1042مقاومت ظاهری کیسه هوا مقابل شاگرد راننده بسیار کم است
B1043.کیسه هوا مقابل شاگرد راننده اتصال کوتاه با بدنه دارد
B1044.کیسه هوا مقابل شاگرد راننده اتصال کوتاه با مثبت  دارد
B1045.مقاومت ظاهری فنر کمربند ایمنی سرنشین بسیار زیاد است
B1046.مقاومت ظاهری فنر کمربند ایمنی سرنشین بسیار کم است
B1047.فنر کمربند ایمنی سرنشین اتصال کوتاه بابدنه  دارد
B1048. فنر کمربند ایمنی سرنشین اتصال کوتاه با مثبت دارد
B1031.ولتاژ باتری بسیار زیاد است
B1032.ولتاژ باتری بسیار کم است
B1061.چراغ هشدار دهنده معیوب است
B1051.ثبت ضربه جلو
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B1058. پیش کشنده  کمربند ایمنی عمل کرده است
B1056.  ضربه به سمت راننده ثبت شده است
B10540 تعداد دفعات استفاده مجدد بیشتر از حد مجاز است
B1071)SDM مشکل داخلی )تعویض مدول کنترل کیسه ایمنی هوا

XI. پیاده سازی سیستم کیسه ایمنی هوا به منظور تعمیر آن

1  .      احتیاطات بعد از برخورد )تصادف(
توجه :

• مجموعه کمربند ایمنی کلیه صندلی  ها بعد از هر گونه برخورد باید بررسی شوند از جمله منقبض کننده و 
قطعات  فلزی و سایر اجزاهای آن.

• شرکت ما پیشنهاد می کند که کلیه مجموعه کمربندهای ایمنی ای که در حین برخورد استفاده شده اند باید 
تعویض شوند.در غیر اینصورت در حادثه ای ممکن است صدمات شخصی جدی بروز کند.برای مثال، ضربه در ناحیه 
جلو که نتایج آن فعال شدن کیسه هوا است ، حتی اگر کمربند ایمنی استفاده نشده باشد پیش کشنده کمربند ایمنی 

باید مورد تعویض قرار بگیرد.
• در صورت بروز شرایط ذیل لطفا مجموعه کمربند ایمنی )از جمله پیچ محکم کننده آن( را تعویض نمایید:

زمانی که برخورد رخ می دهد سیستم پیش کشنده  کمربند ایمنی مصرف شده به حساب می آید  )باستثنا زمانی 
که  ضربه بسیار آرام بوده و کمربند ایمنی ،منقبض کننده آن و حلقه چفت شونده آن صدمه ندیده اند و عملکردشان 

عادیست.(
• کمربند ایمنی به طور کامل در حادثه صدمه دیده است.)به مفهوم اینکه کمربند ایمنی شکسته شده ،منقبض 

کننده خم شده یا خراش جانبی ظاهر شده است.(
• محل نصب  کمربند ایمنی در حین حادثه  به طور کامل صدمه دیده .قبل از نصب مجموعه کمربند ایمنی 

جدید، چه محل نصب  کمربند ایمنی صدمه دیده باشد یا تغییر شکل دیده باشد باید مورد بررسی و در صورت لزوم 
مورد تعمیر قرار بگیرد.

• پیچ محکم شونده تغییر شکل یافته یا فرسوده شده است.

2.اگر کیسه هوا زمانی که وسیله نقلیه با سرعت پایین  دچار برخورد شود ،عمل نکند  و از جانب چپ 

کند یا روی سقف واژگون شود  موارد زیر باید بررسی شوند:
• بررسی کنید که آیا پوشش SDM و نگهدارنده های آن دارای فرو رفتگی ،ترک یا تغییر شکل هستند یا خیر

• بررسی کنید که آیا کانکتور صدمه دیده است یا آیا ترمینال آن تغییر شکل پیدا کرده است }یا خیر{.
• بررسی کنید که  پیچ و سیم اتصال به بدنه  در شرایط خوب قرار داشته باشند.

3. نگهداری و بررسی سیستم کیسه هوا 
1(مدول کیسه هوا

• بررسی  پوشش از نظر وجود فرو رفتگی ،ترک یا تغییر شکل.
• بررسی کانکتور از نظر صدمه دیدگی ،تغییر شکل ترمینال و چسبیدگی سیمها .

• بررسی پوشش چاشنی  هوا کیسه هوا از نظر وجود فرورفتگی ،ترک یا تغییر شکل.
• نصب زیرمجموعه کیسه هوا به فرمان و بررسی تطابق و تراز بودن  آن.
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فنر ساعتی 
• بررسی کانکتور فنر ساعتی و روکش محافظ از نظر آسیب دیدگی و یا تغییر شکل ترمینال

• بررسی پوشش با چشم غیر مسلح از نظر آسیب دیدگی 

2( فرمان و میل فرمان
• بررسی سیم کشی الکتریکی )درون فرمان(وکانکتور  از نظر آسیب دیدگی وتغییر شکل ترمینال

• نصب زیرمجموعه کیسه هوا به فرمان و بررسی تطابق و وضعیت تراز آن
• بررسی اینکه آیا فرمان صدا دارد یا اینکه آیا عملکرد آن منعطف و نرم است ویا خالصی بیش از حد ندارد.

توجه:
• در ابتدا فنر ساعتی   که در انتهای فرمان قرار دارد را کالیبره کنید و بعد فرمان را روی میل فرمان تنظیم 

نمایید .
• روش کالیبره کردن فنر ساعتی  :

ابتدا روکش فنر ساعتی  را به مرکز به یک سمت تا انتها  جابجا کنید و تقریبا 2.5 دور به عقب برگردید طوری 
که روکش محافظت کننده شیار تنظیم  زیر پوشش میل فرمان را هدف بگیرد 

4(سایر قطعات  
• بررسی کنید که آیا سیم کشی دچار چسبیدگی نشده است  ،یا  کانکتور  آن صدمه ندیده است ، اتصال ضعیفی 

ندارد ویا  ترمینال آن تغییر شکل نیافته است.
• کلیه بخشهای کیسه هوا باید بعد از بروز مشکل تعویض گردد.از آنها حتی اگر مورد تعمیر قرار گرفته اند 

استفاده نکنید.
• اگر قطعات  سیستم کیسه هوا می بایست  برای نگهداری یا رفع عیب  باز یا تعویض شوند ترتیب مراحل 

عملیات را باید رعایت کرد.

5(برچسب و مارکهای هشدار / توجه 
*برچسب و مارکهای هشدار / توجه بسیاری درباره SRS روی وسیله نقلیه وجود دارند.

*روی قاب فرمان
*روی زیر مجموعه کیسه هواسمت راننده

*روی فنر ساعتی 
*روی زیر مجموعه کیسه هوادر سمت شاگرد راننده

.SDM روی  مدول کنترل ایمنی کیسه هوا*
*روی سان روف در قسمت باالیی جلو شیشه جلو.

*زمان پیاده سازی SRS برای تعمیر می بایست از تصاویری که روی مارکها کشیده شده است پیروی کرد.و اگر 
آن برچسبها کثیف  شده اند یا صدمه دیده اندمی بایست تعویض گردند.

)SDM( مدول کنترل ایمنی کیسه هوا )6
توجه : 

بهتر است بجای اینکه SDMمعیوب تعمیر گردد، تعویض شود.
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 XII روشهای انهدام  اجزای سیستم ایمنی کیسه هوا
پیش از آنکه کیسه هوا یا وسیله نقلیه با کیسه هوا  اسقات شود، باید از روشهای انهدام که در ذیل به آنها اشاره 

خواهد شد برای فعال کردنشان استفاده کرد .
1. روشهای انهدام  کیسه های هوا با مدول فعال نشده:

1(اگر وسیله نقلیه اسقاط  شده باشد ،کیسه هوا باید درون وسیله نقلیه فعال شده باشد.و اگر از وسیله نقلیه 
همچنان استفاده خواهد شد و تنها کیسه هوا باز شده است ،کیسه هوا باید بیرون از ماشین فعال شود.

2(در اثر فعال شدن کیسه هوا مقادیر زیادی دود بوجود خواهد آمد ، به این ترتیب شما باید دقت کنید که این دود 
را استنشاق نکنید.در غیر اینصورت این دود گلوی شما را اذیت خواهد کرد وممکن است منجر به اختناق شود.از اینرو 

باید از انجام این کار در مناطق مسکونی حتی االمکان  پرهیز کرد.
3(با توجه به صدای بلندی که در اثر عملکرد کیسه هوا ایجاد می شود باید حتی االمکان از مناطق مسکونی  

دوری شود.اگر شخصی در اطراف است می بایست از سروصدای قریب الوقوع به او هشدار داده شود.
4( برای هر دفعه باید  تنها یکی از مدولهای کیسه هوا فعال شود.

5(وقتی که مدول کیسه هوا و پیش کشنده  کمربند ایمنی فعال شد ،شخص باید حداقل 10 متر از قظعات فعال 
کننده دور باشد.

6( به دلیل دمای باال ،مدول کیسه هوا باید حداقل 30 دقیقه بعد از فعال شدن درجای خود قرار  بگیرد.
7(فردی که مسئولیت این ماموریت را بر عهده دارد یا افرادی که در آن محل قرار دارند باید پوششهای حفاظتی 

مناسب برای گوشها بپوشند.

2. روشهای انهدام درون وسیله نقلیه )وقتی که وسیله نقلیه اسقات شده است(
1(وسیله نقلیه را به محلی دور و پرت جابجا کنید.

2(کابلهای مثبت و منفی  را از ترمینالهای باتری جدا کرده و باتری را از وسیله نقلیه جدا نمایید.

توجه:
بعد از اینکه قطب منفی باتری جدا شد ،باید حداقل 3 دقیقه تا مرحله بعد صبر کرد .

3(فعال شدن مدول کیسه هوا )در سمت راننده(.
قاب  میل فرمان را باز کنید.

کانکتور اتصال بین سیم کشی فنر ساعتی و سیم کشی ایربگ را جدا کنید .  

توجه :
بعد از اینکه کانکتور سیم کشی  کیسه ایمنی هوا از سیم فنر ساعتی  جدا شد ،کانکتور  فنر ساعتی  به طور 

اتوماتیک  مدار اتصال کوتاهی برقرار می کند تا از فعال شدن اتفاقی کیسه هوا در اثر استاتیک و سکون و ... 
جلوگیری کند.

4(دو سیم با طول بیشتر از 10 متر را به دو سر سیم های  اداپتور )ابزار مخصوص ( وصل کنید و با استفاده از 
چسب برق )لنت( اتصاالت را بپوشانید انتهای دیگر این دو سیم باید به یکدیگر متصل شوند  تا از فعال شدن ناگهانی 

و اتفاقی کیسه هوا جلوگیری به عمل آورد.
5(پین های کانکتور مدول ایربگ را به دو سر  سیمهای  اداپتور) ابزار مخصوص ( متصل کنید  و از سیم بلند 

برای فعال سازی در خارج از ماشین استفاده نمایید.
6(به منظور مهار کردن هرچه بیشتر صدا فعال سازی کلیه درها و پنجره ها ی خودرو باید بسته شوند و از روکش 

وسیله نقلیه نیز استفاده شود.
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توجه :
اگر شیشه پنجره دارای هر گونه ردپایی از صدمه  دیدگی  است ،در حین فعال سازی خرد خواهد شد به همین 

دلیل باید از روکش وسیله نقلیه استفاده شود.
7(دوسر  سیم هایی را که به یکدیگر متصل کرده بودید را از هم جدا کنید ودر محلی که تا حد امکان از خودرو 
دور است ، آنها را به دو سر باتری وصل کنید به دو ترمینال باتری متصل نمائید)این باتری قبال  از وسیله نقلیه جدا 

شده است( تا کیسه هوا فعال شود.

توجه:
قبل از استفاده از این روش برای فعال کردن کیسه هوا ابتدا بررسی و اطمینان حاصل نمائید که کسی اطراف یا 

درون وسیله نقلیه نباشد.
لطفا از عینک های حفاظتی استفاده نمائید.

دمنده هوا بال فاصله بعد از فعال سازی بسیار داغ است از این رو باید حداقل 30 دقیقه دیرتر جا به جا شود.اگر 
چه گاز تولید شده توسط فعالیت کیسه هوا غیر سمی است امابه راحتی قابل استنشاق است و لطفا به روش های دفع 

اجزای کیسه هوای فعال شده از نظر قوانین انتقال و جا به جایی بعد از فعال سازی مراجعه نمائید.
اگر زیر مجموعه کیسه هوااز طریق روش هایی که در باال گفته شد قابل فعال سازی نیست لطفا ادامه ندهیدو با 

فروشنده های محلی تماس حاصل نمائید.
8(بعد از فعال سازی لطفا زیر مجموعه کیسه هوارا مطابق با روش های دفع زیر مجموعه کیسه هوافعال شده دفع 

نمائید.

3.روش های فعال سازی ایربگ  خارج از وسیله نقلیه
1(این فعال سازی می بایست در محوطه باز و مسطح، جایی که از موانع و افراد تا بیشتر از 10 متر دور است، 

اجرا شود.
2(فعال سازی را نمی توان در هنگام وزش باد و بیرون انجام داد.حتی در روزهایی که نسیم می وزد مدول کیسه 

هوا باید در باد پناه باتری فعال شود.
کابل های مثبت و منفی را از ترمینال باتری جدا کرده و سپس باتری را از وسیله نقلیه جدا نمائید.

بعد از قطع کردن کابل های باتری حداقل 3 دقیقه باید تا مرحله بعد صبر کرد.
مدول کیسه هوا را از وسیله نقلیه جدا کنید.

توجه:
زیر مجموعه کیسه هواباید بر روی زمینی مسطح به همراه کفی پوشش آن به سمت باال قرار داده شود و هیچ 

چیزی بر روی آن قرار داده نشود.
3( وقتی که مدول کیسه هوا در سمت راننده فعال شده است:

2 سیم با طول بیشتر از 10 متر را به 2 سیم سربی آداپتور کیسه هوا وصل کرده و با استفاده از چسب لنت محل 
اتصال را بپو شانید.عالوه بر این دو انتهای دیگر این سیم ها باید به یکدیگر وصل شوند تا از فعال شدن ناگهانی و 

اتفاقی کیسه هوا جلوگیری شود.
4(مدول کیسه هوا مطابق زیرآماده می گردد:

سیم آداپتور )ابزار مخصوص( کیسه هوا را  را از زیر الستیک کهنه که برای محافظت از انفجار تهیه کرده اید، 
عبور داده و به سیم  کیسه هوا متصل نمائید.

سیم کلفت را از دریچه تنظیم کننده زیر مجموعه کیسه هواعبور داده و سپس مدول  کیسه هوارا به الستیک ها 
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ببندید  در حالیکه سطح آن رو به بیرون باشد  .

توجه:
فضای کمی برای سیم کشی آداپتور زیر تایر ها در نظر بگیرید، در غیر این صورت نیروی عکس العمل  ایجاد 

شده در اثر فعال سازی کیسه هوا ممکن است سیم کشی آداپتور را خراب کند.
سه الستیک قدیمی را بدون رینگ چرخ روی الستیکی که زیر مجموعه کیسه هوارا نگه می دارد قرار دهید.

دو سیم متصل شده بهم را در فضای محصوری که از تا حد امکان از مدول کیسه هوا دور است ،از یکدیگر جدا 
کنیدو سپس  آندو را به دو ترمینال باتری )که از قبل از وسیله نقلیه جدا شده است (به منظور فعال کردن کیسه هوا 

وصل کنید.

توجه :
قبل از فعال سازی مطمئن شوید که کسی در اطراف نیست.

ژنراتور فعال شده گاز بسیار داغ است به همین جهت باید حداقل30 دقیقه بعد جابجا شود اگر چه گاز تولید شده 
به وسیله فعال سازی کیسه هوا غیر سمی است اما قابل استنشاق نمی باشد به همین دلیل به روش های دفع اجزای 

کیسه هوای فعال شده از نظر قوانین جابجایی کیسه هوا بعد از فعال سازی مراجعه نمائید.
اگر زیر مجموعه کیسه هوا مطابق با روش هایی که در باال گفته شد قادر به فعال سازی نیست به سمت آن 

نروید و لطفا با نماینده های محلی تماس حاصل نمائید.
بعد از فعال سازی یا عملیات لطفا این زیر محموعه کیسه هوا را مطابق با روش زیر مجموعه کیسه هوای فعال 

شده دفع نمائید.
4. روش های انهدام  برای کیسه هوای از قبل  فعال شده:

بعد از فعال شدن کیسه هوا می بایست مثل سایر لوازم یدکی دفع شود و به مواردی که در زیر اشاره می شود 
توجه خاصی کرد:

1(ژنراتور گاز بعد از فعال سازی بسیار داغ است به همین جهت باید حداقل 30 دقیقه بعد جابجا شود.
2(از پاشیدن آب یا روغن بر روی کیسه هوا بعد از فعال شدن خودداری نمائید.

3(موادی که برای چشم و پوست مضر هستند ممکن است به زیر مجموعه کیسه هوای فعال شده بچسبند، 
ازاینرو باید هنگام جابجایی زیر مجموعه کیسه هوای فعال شده از دستکش و عینک محافظت کننده استفاده گردد.

توجه:
بعد از پیروی از موارد قابل توجه ذکر شده ،اگر ماده ایی وارد چشم شود یا به پوست بچسبد باید با استفاده فوری 
از آب تمیز و به مقدار فراوان،آنها را مورد شستشو قرار داد.اگر پوست یا سایر بخش های بدن همچنان تحریک شده 

باقی ماندند مراقبت های پزشکی  غیر قابل اجتناب می باشد.
4(کیف محکم پی.وی.سی که حاوی زیر مجموعه باز شده کیسه هوا است  را به خوبی مهرو موم کنید.

5(بعد از انجام مراحل فوق دست ها باید کامال شسته شوند.
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