
平素はエアバッグ類車上作動処理業務にご協力いただきありがとうございます。
現地監査にてエアバッグ類の未処理が発見された際の主な要因は「車台詳細情報の未確認」
によるエアバッグ類装備位置・個数の誤認識でした。
車台詳細情報を確認せず車上作動業務を実施していた場合、規約第7条の規定に従い、登録
の取り消し、または一時停止等の措置を行う場合がありますので必ず車台詳細情報を活用く
ださい。

車台詳細情報の未確認は措置対象となります！

重 要
代表者、車上作動処理実施責任者の皆さまへ JARP 2022.09 A-066

エアバッグ類の装備位置・
個数を確認してください
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車台詳細情報は「詳細」をクリック

必ず装備情報を基に実車のエアバッグ類装備を確認してください！

※外国語資料はこちらをご確認ください

※Check here for materials in foreign languages
※Материалы на других языках смотрите здесь.

غير ملکی زبانوں ميں معلومات کے لئے يہاں چيک کريں ※
يمكن مراجعة المعلومات باللغات األجنبية هنا ※



Thank you very much for your constant support in the onboard deployment operation of air bags.
The main cause of the non-processing of air bags found in the local audit was due to a mistake in the 
air bag equipment location and quantity as a result of not checking the detailed chassis 
information. 
When onboard deployment operation are carried out without verifying the detailed chassis 
information, the registration may be cancelled or a temporary stop and other measures may be 
carried out in accordance with the provisions stated in Article 7, so be sure to use the detailed 
chassis information.

Detailed chassis information which has not been verified 
yet shall be subject to the measures!

Important To the representatives and managers 
in-charge of onboard deployment operation

Check the equipment location and 
quantity of the air bags
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Click here for the 
detailed chassis information

Be sure to check the air bag equipment of the actual vehicle 
based on the equipment information

※外国語資料はこちらをご確認ください

※Check here for materials in foreign languages
※Материалы на других языках смотрите здесь.

غير ملکی زبانوں ميں معلومات کے لئے يہاں چيک کريں ※
يمكن مراجعة المعلومات باللغات األجنبية هنا ※

JARP 2022.09 A-066



Благодарим Вас за Ваше постоянное сотрудничество в осуществлении работ по
принудительному раскрытию подушек безопасности в автомобилях.
Главной причиной случаев невыполнения работ по принудительному раскрытию подушек
безопасности, выявленных в ходе полевого аудита, стало ошибочное определение мест
установки и количества подушек безопасности в результате неуточнения подробной
информации о шасси.
В случае проведения работ по принудительному раскрытию подушек безопасности в
автомобилях без уточнения подробной информации о шасси могут быть применены такие
меры, как отмена или временная приостановка регистрации и т. д., в соответствии со статьей 7
Соглашения. Убедительная просьба должным образом использовать подробную информацию
о шасси.

Предусмотрено принятие мер по фактам неуточнения 
подробной информации о шасси!  

ВАЖНО
Представителям и лицам, ответственным за 
проведение работ по принудительному раскрытию 
подушек безопасности в автомобилях

Уточните места установки 
подушек безопасности и их 

количество 

Нажмите здесь для просмотра 
подробной информации о шасси

Обязательно проверяйте подушки безопасности в конкретном 
автомобиле на основе информации о комплектации!
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ائير بيگ کے آن بورڈ آپرشن کے حوالے سے ہم آپ کے تعاون کے لئے شکر گزار ہيں۔
يلی معلومات مقامی معائنے کے دوران غير پروسيس شده ائير بيگ مشاہدے ميں آئے ہيں جس کی بنيادی وجہ چيسس کی تفص

کو تصديق نہ کرنا ہے، اس وجہ سے ائير بيگ کی تنصيب کی جگہ اور تعداد کی درست تعين نہيں کيا گيا۔
شرائط کے  چيسس کی تفصيلی معلومات چيک کئے بغيرآن بورڈ اپريشن پر عملدرامد کرنے کی صورت ميں، معاہدے کی

ے برائے کے تحت، رجسٹريشن کی منسوخی، يا عارضی معطلی جيسے اقدامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لئ 7آرٹيکل 
مہربانی چيسس کی معلومات کو الزمی برؤے کار الئيں۔

!اقدامات تفصيلی معلومات کی تصديق کئے بغير والے چيسس کے لئے ضروری

اہم اعالن تمام نمائندگان اور آن بورڈ آپريشن کے ذمہ دار صاحبان سے گزارش ہے

کو  ائيربيگ کی تنصيب کی جگہ اور تعداد
چيک کريں

کريں چيسس کی تفصيلی معلومات کے لئے يہاں کلک

جانچ  الزماً تنصيبات کی معلومات کی بنياد پر گاڑی کے ائير بيگ وغيره کی تنصيبات کی
!پڑتال کو يقينی بنائيں
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.نشكر لكم تعاونكم الدائم في تنفيذ العمليات المتعلقة بالسيارات المجهزة بالوسائد الهوائية
علق بمواضع تبين من خالل عمليات الفحص الميدانية أن السبب الرئيسي لوجود وسائد هوائية لم تتم معالجتها هو االلتباس المت

.“عدم التأكد من تفاصيل هيكل السيارة”الوسائد الهوائية وعددها والعائد إلى 
يكل السيارة قد يؤدي إلى يرجى مراجعة تفاصيل هيكل السيارة ألن القيام بتنفيذ العمليات المتعلقة بالسيارة بدون التأكد من تفاصيل ه

.من االتفاقية 7إلغاء تسجيلكم أو تعليقه بشكل مؤقت وفقاً ألحكام المادة 

!منها بعد يجب اتخاذ اإلجراءات المناسبة حيال تفاصيل هياكل السيارات التي لم يتم التأكد

هام إلى جميع السادة الممثلين ومسؤولي تنفيذ إجراءات السيارات

يرجى التأكد من مواضع 
الوسائد الهوائية وعددها

يارةانقر هنا لالطالع على تفاصيل هيكل الس

!تجهيزاتيجب التأكد من تجهيزات الوسائد الهوائية في السيارة المعنية استناداً إلى معلومات ال
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