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 ابتتدا  است   الزم ايربگ، چراغ ماندن روشن با خودرو مراجعه صورت در رساند مي مجاز نمايندگيهاي كليه اطالع به

 : گردند انجام ترتيب به زير موارد سپس و شود خوانده ايكودياگ دستگاه توسط ECU AIR BAG حافظه در هشد ثب  ايراد

 : اقدام هرگونه از قبل مهم بسيار نكته

 .شود برداشته منفي باتري سر و باشد بسته سوئيچ" حتما ايربگ مدارات با مرتبط كانكتورهاي  از يك هر بس  و باز هنگام

 ايربگ  ECU حافظه در Frontal Airbag Driver Stage1 High Resistance      خطاي مشاهده  

 ايربتگ  مدار مقاوم  مقدار بايد ، Squib resistance بخش  Parameter measurement منوي به مراجعه با صورت اين در

 :گردد اقدام زير موارد از يكي مطابق و شود خوانده راننده

 ايربتگ  مدول تا ايربگ ECU ارتباط مدار كه اس  اين نيعم به شود داده نمايش 00 عدد مقاوم  مقدار كه صورتي در - الف

  .گرد نخواهد عمل ايربگ تصادف بروز صورت در و باشد مي قطع "كامال

 پيچشتي  فنر كنترل و بازديد به اقدام ،  فرمان غربيلك و ايربگ ماژول كردن باز با ابتدا اس  الزم منظور همين به  >>>0-الف

 پين بايد دارد قرار مستقيم حال  در خودرو جلو چرخهاي كه حالتي در براي قطعات ساخ  شرك  ايمن خودروي شرق .گردد

 .  باشد داشته قرار( شكل مطابق) وسط وضعي  در شاخص
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 شمي

 

قطعات فنر پيچشي  :نكته

ساخ  شركتهاي كروز و 

عماد ، فاقد شاخص وضعي  

در اين حال  .وسط هستند

الزم اس  وضعي  وسط 

قطعه فنر پيچشي با 

چرخاندن فنر به چپ و 

. راس  تشخيص داده شود

دور به  4/2بدين گونه كه 

دور به سم   4/2چپ و 

راس  بايد آزادانه چرخش 

 .داشته باشد
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 سوئيچ بستن از دانلودينگ عمليات پايان تا  اس  الزم.  شد خواهد رنگ زرد بصورت اصلي منوي تصوير دانلود شروع از پس -6

 . نمود اجتناب

  يا سوئيچ بس  بازو گونه هر از:توجه

  دانلودينگ عمليات حين كابل قطعي

 اس  ممكن زيرا. نماييد داري خود

 ECU شود مشكل دچار موتور. 

 

 

 

 .باشد مي دانلودينگ آميز موفقي  پايان معني به اين. شد خواهد رنگ سبز منو تصوير دانلودينگ پايان از پس -7

 :مهم نكات

 .گردد يابي عيب يكبار ECU حافظه اس  الزم بهينه افزار نرم دانلودينگ از پس -1

 مپ اموالتور يا و گاز فشار ساز شبيه مقاوم  مانند) مجاز غير و اضافي متفرقه قطعه گونه هيچ گردد بررسي  -2

 دمونتاژ قطعات اين "حتما اس  الزم قطعات اينگونه نصب صورت در. نباشد نصب خودرو روي بر....(  و سنسور

 .درآيد اوليه و استاندارد بصورت گاز سيستم وضعي  تا گردند
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 SAX500 بهينه افزار نرم دانلود

04/5/0310 

 
57 - 0310 

 
 سوز دوگانه 504 پژو

 

 عالمير محمد

 

 چوپاني مسعود

 

 زينالي فريبرز

 

 هاشمي محمد عباس
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 قطتع  باعث فرمان چرخش با ، باشد نشده مونتاژ صحيح بطور خود محل در پيچشي فنر كه صورتي در   >>>2-الف

  .گردد تعويض پيچشي فنر قطعه اس  الزم صورت اين در. گردد مي آن داخل مدار شدن

 تتا  ECU الكتريكتي  ارتباط مدار اس  الزم نباشد پيچشي فنر ايراد ناحيه از مدار قطعي اگر ضمن در   >>>3-الف

 .گردند كنترل قطعي لحاظ از سوكتها يا و سيم دسته شامل ايربگ مدول

و همچنين سوك   ECUاز قطعه  ECUبايد اتصال سوك   "براي كنترل ارتباط مدار با اهم متر، حتما: نكته مهم ايمني

استفاده از اهم متر فقط بايد هنگامي باشد كه دو سر يك مدار آزاد باشد .  زرد فنر پيچشي از ماژول ايربگ جدا گردد

 .و اتصالي به قطعه نداشته باشند

 :شود مرتفع ايراد تا انجام ترتيب به را زير موارد باشد اهم   1   تا   5  بين عددي مقاوم  مقدار كه رتيصو در -ب

 آن متدار  است   ممكتن  باشتد  باشد نشده مونتاژ صحيح وضعي  در پيچشي فنر قطعه كه صورتي در   >>>(  0-ب

  .گردد تعويض پيچشي فنر قطعه عيب رفع براي حال  اين در. باشد داشته تاخوردگي

 باز  چرخشي فنر به داشبورد سيم دسته رنگ زرد كانكتور زير شكل طبق و  فرمان زير قاب نمودن باز با   >>>(  2-ب

. باشند(  Gold Plate)به رنگ طاليي  بايد پينها. گردد كنترل( داشبورد سيم دسته در واقع)  كانكتور پينهاي و  گردد

و دسته سيم اصلي در ( و پارس و سمند مالتي پلكس  504در خودروهاي ) داشبورد سيم دسته بايد صورت اين غير در

  .گردد تعويضخودرهاي سمند غير مالتي پلكس 
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 پيچشي فنر كانكتور

 داشبورد، سيم دسته كانكتور

 طاليي بايد كانكتور اين پينهاي

 باشند رنگ
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 تصاوير زير در)شود چك آن بودن طاليي و پين بودن سالم و گردد چك چرخشي فنر كانكتور بايستي مي   >>>(  3-ب

 گرديده وصل سيم دسته به كانكتور كانكتور، بودن سالم صورت در .(اس  شده داده نشان ناسالم و سالم كانكتورهاي  به مربوط

 . گردد تعويض قطعه اس  الزم و باشد مي پيچشي فنر قطعه به مربوط ايراد ،ايربگ چراغ شدن خاموش صورت در و

                 

 سالم پين                                                                                            خراب پين                                                             

 كانكتور و باز غربيلك روي از را ايربگ ماژول و ببنديد مجددا را سوئيچ ايربگ، چراغ ماندن روشن درصورت  >>( 5 -ب

 . نماييد جدا شكل طبق راآن به فنرچرخشي

 

. كنيد بررسي را خطا دوباره دياگ توسط سپس. نماييد متصل خود درجاي بادق  و مجددا كانكتور هايپين بررسي از پس

 00 از پس حداكثر خطا عامل حذف درصورت و زده چشمك بار 6 ايربگ چراغ. نماييد كنترل را ايربگ چراغ و باز را سوئيچ

 .گرددمي پاك خطا پيغام و خاموش ثانيه
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 : ت مهمنكا

به منظتور  . سوئيچ بسته  باشد و سر باتري منفي برداشته شود "در حين انجام هر يك از مراحل فوق جه  باز و بس  كانكتورها ، حتما: 0

 .برداشته شود  F22غير فعال كردن سيستم ايربگ به طور كامل فيوز 

بار چشمك   6 چراغ ايربگ .  در هر مرحله، خطاهاي ثب  شده را توسط دستگاه دياگ خوانده و پس از رفع ايراد،خطا را پاك نمائيد : 2

مي ه  ذخير  No faultايربگ  پيغام  ECUثانيه در صورت حذف منشآ بروز ايراد،  خاموش مي گردد و در حافظه  00 زده و حداكثر پس از

 .و نمايش داده مي شود گردد

راهنماي تعميرات و عيب يابي كيسه هوا  "در  مستند  " نحوه نصب فنر پيچشي "تاكيد مي گردد مطابق روش شرح داده شده در بخش : 3

بدين صورت كه پس از تنظيم فرمان در موقعيت   . ، قطعه فنر پيچشي هنگام مونتاژ صحيح نصب شود 00830با كليد مدرك  "او كمربند ه

  .مستقيم، تعميركار بايد فنر پيچشي را در موقعي  مياني خود با توجه به شاخص تنظيم و سپس روي ميل فرمان قرار دهد

دي خودرو، در صورتي كه بواسطه دمونتاژ قطعات ، امكان چرخش آزادانه غربيلك فرمان در تعميرات مرتبط با سيستم فرمان و جلوبن:5

لذا الزمس  در اينگونه موارد بعتد از دمونتتاژ قطعتات    .وجود داشته باشد احتمال چرخش بيش از حد و خرابي فنر پيچشي وجود دارد

 . فرمان ، از چرخش آزادانه غربيلك جلوگيري گردد

قبل از انجام اندازه گيري بر . هرگز اهم متر و يا هر وسيله اي كه باعث عبور جريان مي شود را به محرك ايربگ متصل نكنيد :توجه مهم :4

 .روي هر يك از دسته سيمهاي مرتبط با سيستم ايربگ با اهم متر يا هر وسيله ديگر ، حتماً اتصاالت آنها را جدا كنيد 

  .به تفصيل آمده اس  0310-40مني و حفاظتي سيستم ايربگ و اجزاء آن در اطالعيه فني شرح كامل اصول و رعاي  موارد اي: 6

 :اسب با اقدامات صورت گرفته براي رفع ايراد ، در صورت نياز، از هر يك از كد هاي اجرت زير استفاده گرددنمت: 7

 كد اجرت رفع ايراد مرتبط شرح اجرت رديف

 23865 0-الفبند  و عيب يابي با دستگاه عيب ياب  ECUخواندن حافظه  0
 53226 0-الفبند  باز و بس  غربيلك فرمان 2
 58510 5-و ب 0-الفبندهاي  (ماژول ايربگ)تعويض كيسه ايمني هوا 3
 58510 3-و ب 0-و ب 2-الفبندهاي  تعويض قطعه فنر پيچشي 5
 53612 2-ببند  باز و بس  قاب زير فرمان 4
 58778 2-ببند  دسته سيم اصليتعويض  6
 58437 2-ببند  تعويض دسته سيم داشبورد 7

 .طي اطالعيه گارانتي اعالم خواهد گرديد "، متعاقبا تعويض شده مركز هزينه اجرتها و قطعات مرتبط: 8
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