
د ایربیګ د بیا رغونې فیس بھ ھغھ وخت جمع شي کلھ ・
.چې تخریب کونکي پھ سمھ توګھ د ایربیګونو تصفیھ وکړي

مھربانی وکړئ ایربیګونھ د ایربیګونو د راټولولو・
.معیارونو سره سم وسپارئ

تازه معلومات ترالسھ کړئ

د پوښتنې ځوابونھ ترالسھ کړئ

رسولو د راپور ورکولو د/ د راټولولو 
د طریقو پھ اړه معلومات ترالسھ کړئ

نور ګټور معلومات ترالسھ کړئ

]ماده24او 23: د اي ال وی د بیاجوړونې د تطبیق لپاره مقررات)/2(23ماده : د اي ال وی د بیاجوړونې قانون[

)د جاپان د موټرو د بیاجوړونې مشارکت لمیټډ/ د جاپان د موټرو د بیاجوړونې د پرمختګ مرکز(/http://www.jars.gr.jp:د موټرو د بیاجوړونې سیسټم

د اي ال وی
راټولول او د 

راټولولو 
راپور ورکول

د معیار 
مطابق

د اي ال وی 
تخریبول

کړنھ2

پھ / بیا رغونھ
موټر کی د ټولو
غیر استعمال 

ونو شویو د ایربیګ
ځای پر ځای کول

کړنھ3

د ایربیګ 
تحویلي او د 

ور تحویلي راپ
ورکول

و د تخریب شوی
ي موټرو تحویل

او د تحویلي 
راپور ورکول

اي ال وی

د اي ال وی
راټولونکي 

د فلوروکاربن د بیا 
کارکوونکیونېرغ

تخریب شوې 

اي ال وی

د شریډر ماشین چلوونکې
د قطع کولو او فشار ورکولو چلوونکې

يد بشپړ تخریب شوي اي ال وی کارونک
د ټوټھ ټوټھ شوو پاتې شونو صادرول

د بشپړ تخریب شوي اي ال وی کارونکي
)ورهبدلوونکی ک)/ تنور(کورني برقي کوره(

/  د موټرو جوړونکي 
 (JARP)د جاپان د موټرو بیاجوړونې شراکت، لمیټډواردونکي

د راټولولو ټاکل شوی ځای

فرعي قرارداد کول

د معلوماتو د مدیریت څانګھ (JARC)د جاپان د موټرو د بیاجوړونې د پرمختګ مرکز

¥
¥

نکيوتخریب کو

پانګې جریان/د تادیې

د معلوماتو جریان

د اي ال وی جریان

¥

کړنھ5کړنھ4 کړنھ1

تخریب کوونکي

اره تحویلي ښک
کوي

رسید ښکاره
کوي

اره تحویلي ښک
کوي

.خالصھ کوی) کړنې5(دا الرښود د پروسو د جریان او سوداګرۍ پھ اړه چې د تخریب کونکو لھ خوا ترسره کیږی، د اړتیا وړ معلومات 
.د ھر توکی پھ اړه د دوه بعده کوډونو پھ کارولو سره نور تفصیلی تشریحاتو تھ السرسی پیدا کیدی شی

ھغھ کړنې چې د موټرو پھ بیاجوړونھ کې د تخریب کونکو لھ خوا پھ پام کې نیول کیږی

.د بیاجوړونې  قانون باید پھ پام کې ونیول شی) د موټر د ژوند پای(د جاپان اي ال وی کلھ چھ موټرونھ تخریبیږی ◆
]اتم څپرکی: د اي ال وی د بیاجوړونې قانون[.پایلھ ولريسزایا جریمې پھ شمول د بندکې پاتې راتلل ممکن د منلوقانون پھ د اي ال وی د بیاجوړونېد. باید د اجازې پرتھ ترسره نشيلھ مینځھ وړل

]دریم څپرکی، دریمھ برخھ: د اي ال وی د بیاجوړونې قانون[. د موټرو د منځھ وړو سوداګرۍ باید د ښاروالۍ څخھ اجازه ترالسھ کړي ترڅو موټرې تخریب کړي◆
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http://www.jars.gr.jp/apd/guide/reception_standards_of_airbags.pdf
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http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0020.html
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0010.html
http://www.jars.gr.jp/faq/exfq0200.html


کړنھ 1

.موټر جمع کړئ او د موټر د پیژندنې شمیره تایید کړئ.1
دا تایید ترالسھ کړئ چې د موټر اصلي سامان د ھغی سامان د 

رسولو پھ راپور کې ښودل شوی دی/معلوماتو سره چې د راټولولو
.سمون ولري

کړنھ3

ھغھ پھ شمول د(ټول غیر استعمال شوي ایربیګونھ بیرتھ ورغوئ .4
).آلې چھ د ترافیکې پیښی پر مھال سیټ بیلټ کلکوې 

کړنھ2

ھغھ توکی چې باید لھ وړاندې راټول شی

د موټر پھ معلوماتو کې د تجھیزاتو د
معلوماتو تصدیق وکړئ

.تخریب شوی موټر بلې پروسې تھ وسپارئ. 8

د ایربیګونو د سمبالولو پھ اړه سم معلومات

رسولو د راپور ورکولو مسول دی / آیا ھغھ څوک چې د راټولولو . 9
ایربیګونھ سمبال دي او د تخریب شوی موټر د دا تاییدوی چې

.سپارلو راپور وړاندې کړی دی

کړنھ4

د تایید طریقې او د پروسې جریان

.پھ موټر کې د ایربیګ ځای پر ځای کول ترسره کړئ. ' 4

د ایربیګ د راغیستو غوښتنھ وکړئ

سپارلو د راپور ورکولو/ آیا ھغھ څوک چې د راټولولو.7
.مسؤلیت لري د ایربیګ د سپارلو راپور سپارلې دی

د ذخیره کولو طریقېکڅوړېد 

ټرانسپورټ / د راټولولو معیارونھ 

د بیا رغونې عملیات او مناسب شرایط

د معیارونو سره سم یې تخریب کړئ. 3

ویډیوګانې وګورئتوضیحات ولولئ

کړنھ 5

ھ ډاډ ترالسھ کړئ چې ایربیګونھ پھ مناسب حالت کې وي او دا پ.5
.  کڅوړه کې خوندي وساتئ

.توئبیا رغول شوی ایربیګونھ د راټولولو ټاکل شوی ځای تھ واس. 6

ویډیوګانې وګورئتوضیحات ولولئ

ویډیوګانې وګورئتوضیحات ولولئ

پھ موټر کی د ایربیګ ځای پر ځای کول د رسولو راپور ورکول

سپارلو د راپور ورکولو/ ایا ھغھ څوک چې د راټولولو.2
.مسؤلیت لري د راټولولو راپور سپارلې دی

)وړاندیز شوی کړنالره(د موټرو د بیاجوړونې د تخریب کوونکو لخوا ترسره شوی سوداګري

ورځو پھ ترڅ کې بشپړ شی120کړنې باید د ) 5څخھ تر 1یا ( 4څخھ تر 1لھ 

)]3(16ماده : د اي ال وی د بیاجوړونې قانون[)]7(81، ماده 15ماده : د اي ال وی د بیاجوړونې قانون[

)]8(81، ماده )3(16ماده : د اي ال وی د بیاجوړونې قانون[ 

) 2(او ) 1(16ماده : د اي ال وی د بیاجوړونې قانون[
]9ماده : د اي ال وی د بیاجوړونې د تطبیق لپاره مقررات

)]9(81، ماده )4(16ماده : د اي ال وی د بیاجوړونې قانون[ 

د تخریب شوو موټرو د رسولو ځایونھ

)]1(106ماده : د اجرا مقررات[

ویډیوګانې وګورئتوضیحات ولولئ

ویډیوګانې او نور تفصیلی توضیحات د دوه بعده کوډونو پھ کارولو سره چې د ھر توکی لپاره ښودل شوی دی ورتھ السرسی موندلی شئ

]یوازې قراردای سوداګری د ایربیګ ځای پر ځای کول ترسره کولی شي[

ھغھ توکی چې باید لھ وړاندې راټول شی

څراغونھ) راډ لرونکی(فلوروسینټ
لکھ ھغھ چې پھ لویو بسونو کې د رڼا (

)لپاره کارول کیږي

د تیلو ضایعات

ټایرونھ 
)پھ شمول د اضافي ټایرونو(

ایون بیټرۍ-د لیټیوم 
د نکل ھایدریډ بیټرۍ

)د ذخیره کولو مخکښې بیټرۍ( بیټرۍ 

ویډیوګانې وګورئت ولولئQتوضیحا

د مایع ضایعات
)لکھ د اوږد عمر سوړوونکې(
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http://www.jars.gr.jp/apd/guide/Items_to_be_collected_in_advance.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/Information_related_to_airbags.pdf
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http://www.jars.gr.jp/apd/guide/types_of_work_performed_during_ELV_delivery.pdf
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http://www.jars.gr.jp/apd/guide/airbag_collection_request_procedures_from202201.pdf
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