
 

 
 آزمون سراسري شبكھ نمایندگیھاي شركت ایران خودرو 

خدمات پس از فروشاداره   
  دفتر منطقھ ای مشھد

  
  

١٣٩۶ 
  كار برقسئواالت آزمون  مھارتي شغل 

 
 دقیقھ ٧٠ مدت آزمون :

 
 
 
 
 
 
 

 تذكرات :
 سئواالت بنویسیدمشخصات خود را روي برگھ  - -١
در صورت مشاھده  وروي پاسخنامھ درج شده است كنترل مشخصات خود را كھ  -٢

 ھرگونھ مغایرت  بھ مراقبین جلسھ اطالع دھید
مطرح شده مربوط  ایرادداراي تعدادي سئوال مي باشد كھ بھ  ایراد ھر  -٣

 .مي شود
پاسخ بیش از دو گزینھ موجب .  گزینھ صحیح دارد ٢یا حداكثر  ١ ھر سوال -۴

 .حذف امتیاز سوال خواھد شد 
 .مشخص فرمائید  مداد مشكيبا  جواب سئواالت را در پاسخنامھ-۵
  . ھیچیك از سواالت نمره منفي ندارد-۶

                                              
 

 
 برق مالتي پلكس

 : ١ایراد
"  و بیان میدارد نموده بھ نمایندگي مراجعھ   LXخودرو رانا مشتري با  

. خودرو فاقد دزدگیر و بھ تشخیص تعمیرگاه  ریموت قفل مركزي عمل نمي كند "
 ھیچ گونھ دستكاري الكتریكي روي خودرو صورت نپذیرفتھ است . 

 

   نام و نام خانوادگي: 
 كد ملي :  

 كد نمایندگي : 
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 قطعات در بروز عیب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سیستم ھا _ ١
 محفظھ موتور ) MUX( كنترل یونیت  FCM  -سیستم مالتي پلكس – ١
 سیستم الكتریكي خودرو _ محرك قفل ھر یك  دربھا و دستھ سیم  - ٢
 ( كنترل یونیت مركزي مالتي پلكس ) BCMمالتي پلكس خودرو _  – ٣
 سیستم الكتریكي خودرو _ دستھ سیم داشبورد  - ۴
 داخل ریموت كنترل TAG –سیستم الكتریكي   - ۵
 
 بررسي ایراد كدام گزینھ ھاي زیر صحیح مي باشد  ؟_ براي  ٢ 

 BCMبراي تعریف ریموت كنترل مي بایست توسط دستگاه عیب یاب منو  -١
 اقدام نمود. REMOTE LEARNINGگزینھ 

امكان سنكرون نمودن ریموت بصورت دستي و با كمك كلیدھاي قفل و باز  - ٢
 روي ریموت و كلید فالشر وجود دارد

٣ - ICN و آمپر) نقش واسط یا ( جلGATEWAY براي قفل مركزي دارد 
ظاھر  ICN) عالمت ھشدار بروي  BCM(   در صورت خرابي كنترل یونیت مركزي – ۴

 تا تعمیركار عیب گردد .   
و ارسال دائم برق بھ محركھا و درنتیجھ سوختن تمام  BCMامكان خرابي  -۵

  محركھا وجود دارد.
 
  چگونھ اقدام مي نماییم؟ _ براي رفع ایراد موجود ٣

 در دستگاه عیب یاب پیكره بندي خاصي براي قفل مركزي وجود ندارد – ١
در صورت سوختن رلھ قفل مركزي مي توان براحتي رلھ معیوب را از محل  – ٢

 رلھ ھا خارج و با رلھ سالم جایگزین نمود. 
 ت   یكسان اس ECO MUXریموت قفل مركزي براي رانا معمولي و رانا – ٣
كیلومتر  ١٠خودرو با یك راناي دیگر مي توان حداكثر  BCMدر تعویض  – ۴

ثبت مي  ICNتست جاده نمود بعد از این مسافت كیلومتر بزرگتر بروي آمپر 
 شود 

احتمال خرابي و ایراد در چسب رودري ومیلھ ھاي رابط قفل باز كن جھت   -۵
 باز و بست محركھا وجود دارد

 : ٢ایراد 

از نوع  ور) با كنترل یونیت موتP6L )ECO MUX ٢٠۶مشتري با خودرو پژو  
SIEMENS CIM   مراجعھ و اظھار میدارد خودرو پس از مدتي كاركرد خودبخود خاموش

مي شود  . بھ تایید تعمیرگاه دستكاري برقي و یا اضافھ نمودن سیستم ھاي 
 اتفاق مي افتد.اضافي نداشتھ و بیشتر در چند دقیقھ اول حركت خودرو 

 قطعات در بروز عیب مي تواند موثر باشد؟ –_ كدام سیستم ھا ۴

 داخل محفظھ موتور) MUX( كنترل یونیت   FCM -سیستم مالتي پلكس – ١
 CANقطعي سیم ھاي شبكھ  –سیستم مالتي پلكس  – ٢
 رلھ استارت -سیستم الكتریكي -  ٣
 ( كنترل یونیت  موتور) EMS –سیستم سوخت رساني  – ۴
 ( كنترل یونیت صفحھ نمایش چند منظوره  ) MFD –سیستم  مالتي پلكس   -۵
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 _ براي بررسي ایراد كدام گزینھ ھاي زیر صحیح مي باشد  ؟ ۵

( كنترل یونیت مركزي مالتي پلكس ) مي  BCM واقع در F1ایراد رلھ  – ١
 تواند یكي از دالیل ایجاد عیب باشد . 

یك خودرو مشابھ بھ شرط خنثي كردن براي تست در CIM مدل  ICUوان از مي ت– ٢
 خودرو دیگر استفاده نمود

و ارتقاء ورژن نرم افزار مشكل برطرف مي   FCMو  BCMبا دانلود نمودن  – ٣
 گردد

با یك كلید نیز وجود وارد . در  ECUامكان تعریف  CIM  SIEMENS_ در  ۴
 چشمك مي زند. IMMOاین حالت چراغ 

، نیاز بھ  EMS، جھت تعویض  CIM  SIEMENSدر سیستم ایموبالیزر از نوع  – ۵
 تعریف كلید  نیست

_  پس از رفع عیب ، كدام یك از موارد را براي اطمینان از حصول رفع عیب  ۶
 مناسب مي دانید؟

اطمینان حاصل مي  BCM) نود CONFIGURATIONاز صحت پیكربندي (  – ١
 نماییم.

نرم افزار تمام كنترل یونیت ھاي سیستم مالتي پلكس  خود را با   - ٢
 دانلودینگ ارتقا  و بروز مي نماییم.

از صحت عملكرد موتور ، ایموبالیزر ، اتصال مناسب دستھ سیم ھا و  - ٣
 كنترل یونیت موتور مطمئن مي شویم.

ریم بصورت بمدت سي دقیقھ  خودرو را در فضاي خارج از تعمیرگاه مي گذا - ۴
 روشن كار كند تا تمام پارامتر ھا تنظیم گردد

 میزان شارژ باطري را در حالت موتور گرم كنترل مي كنیم .  - ۵
 :٣ایراد 

مشتري با خودرو دنا  بھ نمایندگي مراجعھ و اظھار مي دارد كیلومتر خودرو   
بصورت ناگھاني پرش كرده و افزایش غیر عادي داشتھ است  بھ تایید تعمیرگاه 

دستكاري برقي و یا اضافھ نمودن سیستم ھاي اضافي نداشتھ و مشتري اقدامي 
 براي كم كردن كیلومتر غیر قانوني نداشتھ است . 

 قطعات در بروز عیب مي تواند موثر باشد؟ –_ كدام سیستم ھا  ٧
 ICNسیستم مالتي پلكس _ خرابي  - ١
 سیستم الكتریك _ اشكال در سوكت و دستھ سیم پشت آمپر  - ٢
 سیستم الكتریك _ خرابي سنسور كیلومتر - ٣
 CCNسیستم مالتي پلكس _ خرابي  - ۴
( چون اطالعات كیلومتر در این خودرو از این   FN –سیستم الكتریك  - ۵

 كنترل یونیت ارسال مي گردد )
  _ براي رفع ایراد موجود چگونھ اقدام مي نماییم؟٨

 ۵) ، برق  CANجلو آمپر ( پایھ ھاي شبكھ  ٨و  ٧بھ پایھ پین شماره  - ١
( جلو آمپر ) پاك شود و بعد  ICNولت اعمال مینماییم تا حافظھ موقت داخلي 

 سرباتري كشیده تا عیب برطرف گردد.
، این كنترل یونیت را ریست مي كنیم  ICNبااستفاده از منو دانلودینگ  - ٢

 تا كیلومتر صفر گردد .
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آمپر و یا ریست شدن توسط كارخانھ سازنده امكان برطرف   با تعویض پشت - ٣
 شدن ایراد وجود دارد.

ف و بعد از بروز رساني بھ ایراد برطر ٨٫٩٠با ورژن   CCNبا دانلود  - ۴
 ، كیلومتر بھ حالت سابق خود باز مي گردد.. ۴٫١٠ورژن 

و برداشتن سرباتري  FNقبل از تعویض جلو آمپر جدید نیاز بھ دانلود  - ۵
 براي ریست شدن حافظھ كیلومتر قبلي مي باشد

 

_  پس از رفع عیب ، كدام یك از موارد را براي اطمینان از حصول رفع عیب  ٩
 ناسب مي دانید؟م

اطمینان  CANاز صحت اتصال سوكت آمپر و عدم قطعي در سیم ھاي شبكھ  - ١
 حاصل مي كنیم.

 تست تمامي عملكردھاي جلوآمپر ( چراغھا ، تاكومترھا، كیلومتر) - ٢
 قبل از تحویل بھ مشتري CCNو   FNدانلود و ارتقاء - ٣
براي سھ دقیقھ پس از خاموش كردن خودرو ، كاري بھ خودرو نداشتھ تا  - ۴

 (اكو مد) برود ECO MODEخودرو بھ وضعیت 
امپر جدید و ست نمودن كیلومتر قبل  تعریف گیلومتر قبلي خودرو بھ پشت – ۵

 از تحویل بھ مشتري
 :۴ایراد 

ولر كار نمي مشتري با خودرو دنا بھ نمایندگي مراجعھ و اظھار مي دارد ك 
كمپرسور كولراصال  عمل نمي  A/Cكند . در تست پذیرش مشخص گردید با زدن دكمھ 

 كند.  

 قطعات در بروز عیب مي تواند موثر باشد؟ –_ كدام سیستم ھا  ١٠

 مركزي )  MUX( كنترل یونیت   CCNسیستم كولر _  – ١
 سنسور فشار گاز كولر –سیستم مالتي پلكس  – ٢
 دستھ سیم بخاري  و داشبورد –سیستم  الكتریك  -٣
 رلھ كولر  -سیستم كولر  - ۴
 ( كنترل یونیت داخل موتور )FN -سیستم مالتي پلكس  - ۵
 

 _ براي بررسي ایراد كدام گزینھ ھاي زیر صحیح مي باشد  ؟ ١١

ابتدا با دستگاه شارژ گاز مقداري گاز كولر را شارژ مي كنیم بعد بھ  - ١
 سراغ رفع ایراد مي رویم

در صورت شارژ گاز كولر بیش از حد مجاز ، امكان قطع و وصل كمپرسور  – ٢
 وجود دارد 

)  مي  SELF DIAGNOSIS_ این خودرو داراي سیستم كولر خودعیب یاب (  ٣
 باشد 

سنسور مرتبط  ۵اگر صفر بعد از ممیز چشمك بزند یعني ھمھ   S1.0در مد  – ۴
 با كولر سالم ھستند . 

تنھا سنسور دماي اتاق ، سنسور دماي ھواي محیط ، قابل عیب یابي  -۵
 خودكار در پانل كولر خودرو  مي باشد.
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_  پس از رفع عیب ، كدام یك از موارد را براي اطمینان از حصول رفع عیب  ١٢
 انید؟مناسب مي د

 و كالچ كمپرسور A/Cبررسي عملكرد كلید  -١
 بررسي دماي ھواي خروجي از دریچھ ھاي توزیع ھواي اتاق سرنشین -٢
 كنترل میزان دور موتور در حالت تمام بار-٣
 حالت موتور خاموش و سوئیچ بازبررسي فشار كمپرسور در -۴
سرنشین در حالت كنترل وضیت ھواي خروجي از دریچھ ھاي توزیع ھواي اتاق  -۵

     عملكرد بخاري
 

 : ۵ایراد 

( مالتي پلكي سازه پویش ) مراجعھ   SMSمشتري با خودرو سمند مالتي پلكس 
نموده و اظھار مي دارد شیشھ باالبر عقب چپ عمل نمي كند . در تست انجام شده 
مشخص گردید شیشھ باالبر عقب نھ از كلید روي درب عقب و نھ كلید شیشھ باالبر 

 مت راننده عمل نمي كند . س

 قطعات در بروز عیب مي تواند موثر باشد؟ –_ كدام سیستم ھا  ١٣ 
 ( كنترل یونیت عقب خوردو) RNخرابي نود  -سیستم مالتي پلكس  - ١
 CCNخرابي نود  -سیستم مالتي پلكس   -٢
 DDNیا  PDNخرابي نود  -سیستم مالتي پلكس  - ٣
 خرابي سیستم ھوشمند سمند -سیستم الكتریكي  –۴
 FNخرابي نود -سیستم مالتي پلكس  – ۵

 

 _ براي بررسي ایراد كدام گزینھ ھاي زیر صحیح مي باشد   ١۴

مي توانند منشا   RN –CCN-DCNدر صورت عمل نكردن شیشھ باالبر عقب ،  –١
 عیب باشند .

مي توانند منشا   DCN –CCN-FNدر صورت عمل نكردن شیشھ باالبر جلو ،  – ٢
 عیب باشند .

_بدلیل استفاده از كنترل یونیت ھاي مالتي پلكس سازه پویش ، براي تست  ٣
قطعات با قطعات جایگزین . نیاز بھ تعریف كنترل یونیت ھا با دستگاه عیب 

 یاب بھ خودرو مي باشد .
شیشھ  مختل شود عالوه بر DCNو یا  RN_اگر عملكرد یكي از دو نود  ۴

 باالبرھا ، عملكرد قفل مركزي ھم قطع خواھد شد
و تست عملگرھا مي شویم و پس از فعال  DCN_در دستگاه عیب یاب وارد منو  ۵

نمودن شیشھ شاگرد ،اگر شیشھ باالبر فعال شود موتور شیشھ باالبر و دستھ 
 سیم درب شاگرد سالم است.

ي اطمینان از حصول رفع عیب _  پس از رفع عیب ، كدام یك از موارد را برا ١۵
 مناسب مي دانید؟

عملكرد شیشھ باالبر عقب را از دو سمت راننده و درب مربوطھ چك مي  -١
 نماییم.

از قرار گرفتن مناسب شیشھ ، بر روي مكانیزم شیشھ باالبر ( تكیھ گاه  - ٢
 و تسمھ ) اطمینان حاصل مي نماییم.
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مالتي پلكس اطمینان حاصل مي  نودھاي دربھا در سمند DOWNLOADINGاز  - ٣
 نماییم.

از بروز بودن برنامھ نرم افزار نودھاي دربھا اطمینان حاصل مي  - ۴
 نماییم.

 اطمینان حاصل مي نماییم CCN-DCN-RNنمودن نودھاي   RESETاز  -۵  
 
 

 ، پارس و سمند ۴٠۵آزمون برق پژو
 : ۶ایراد 

با ایراد فعال شدن فالشر پس ازقفل نمودن  EF7داراي موتور  LXخودروي سمند 
خودرو داراي سیستم دزدگیر استاندارد خط تولید ، بھ نمایندگي مراجعھ نموده 

 است  . 
 ؟ میباشندموثر  ایرادخودرو در بروز  یا سیستمھاي كدام سیستم - ١۶
 ) سیستم برق خودرو ( قفل مركزي ) ١
 ) سیستم برق خودرو ( اتوماتیك راھنما ) ٢
 ) سیستم مدیریت موتور ( رلھ دوبل ) ٣
 ) ACU) سیستم برق خودرو (  ۴
 ) ھمھ موارد ۵

 
 .  جھت بررسي ایراد بصورت استاندارد كدام گزینھ ھا صحیح میباشد - ١٧

) با استفاده از دستگاه عیب یاب اقدام بھ اندازه گیري پارامتر قفل  ١
 دربھا مینماییم .

 ) درسیستم ھشداردھنده پارامتر حساسیت شوك سنسور را بررسي مینماییم . ٢
 ) بررسي بصدا در آمدن سیرن ( آژیر ) جھت صحت عملكرد شرایط دزدگیر . ٣
 ) موارد الف و ج ۴
  ) موارد فوق در بررسي ایراد الزامي ندارد . ۵
 ؟ یباشدجھت بررسي ایراد بھ صورت استاندارد كدام گزینھ ھا صحیح م - ١٨

وارد منوي  OBD) با استفاده از دستگاه عیب یاب از طریق كانكتور  ١
كنترل یونیت موتور میشویم و پارامتر مربوط بھ سولونوئید استارت را 

 بررسي مینماییم .
 ) براي بررسي این ایراد مورد الف صحیح نمیباشد .   ٢
) با استفاده از راھنماي تعمیرات سایت مھندسي ایساكو اقدام بھ بررسي  ٣

 فیوزھاي جعبھ فیوز اصلي خودرو در مجاورت موتور برف پاك كن مینماییم .
) در وضعیت سوئیچ باز موتور خاموش اقدام بھ برق رساني مستقیم از سر  ۴

 مثبت باطري بھ پین مثبت سولونوئید استارت مینماییم .
 ) مورد توضیح داده شده در بند ( د ) در تشخیص ایراد موثر نمیباشد . ۵

 
 صحت عملكرد باطري خودرو كدام گزینھ صحیح نمیباشد ؟ بررسي براي - ١٩

) كھ   66Ah /L3 640A) مشخصات باطري استاندارد خودروي فوق ( سربي اسید  ١
 ولت میباشد . ۴/١٢داراي حداقل میزان شارژ قابل قبول 

با اتصال كوتاه نمودن قطبھاي باطري و مشاھده قوس الكتریكي قوي آن  ) ٢
 ، صحت عملكرد باطري تائید میشود .
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) با استفاده از دستگاه تستر باطري اقدام بھ بررسي عملكرد آن  ٣
 مینماییم .

 = I) شرایط تست باطري خودروي فوق و صحت عملكرد آن عبارت است از :   ۴
60A     &t = 3min ) ( بدون تغییر در جریان  
 ) مورد الف و ب۵

 
 سئواالت آزمون مھارت سوخت رساني انژكتور

 :  ٨ایراد 
با  ایراد   TU5 JP4L4مشتري با  خودروي پژو پارس مجھز بھ موتور  

"چراغ چك  در پشت آمپر روشن است " بھ نمایندگي  مراجعھ مي 
 نماید  .

 قطعات در بروز عیب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سیستم ھا _ ٢٠
 )Tag(  داخل کلید چیپ ست  –سیستم ایموبالیزر    - ١
 ( كنترل یونیت مركزي )    CCN–سیستم الكتریكي  – ٢
 EVMشیربرقي  – گیربكس اتوماتیك  – ٣
  موتور برقي دریچھ گاز   -موتور  ECU  –سیستم سوخت رساني  – ۴
 دستھ سیم اصلي موتور -سیستم سوخت رساني  - ۵
  
   ؟كدامیك از گزینھ ھاي زیر درست مي باشد فوق  براي بررسي ایراد_ ٢١

 فشار سنج كنترل فشار پمپ بنزین و ریل سوخت توسط ابزار مخصوص -١
موتور برقي دریچھ گاز بوسیلھ دستگاه موتور و ECU  ، كنترل سیم كشي – ٢

 عیب یاب و مولتي متر 
و بررسي كامل پارامترھا در وضعیت خواندن خطا با دستگاه عیب یاب  –٣

 دردور آرام و دورھاي مختلف  )  موتور روشن (
 )TRIGER( عملكرد چرخ دنده روي میل سوپاپ وضعیت  كنترل –۴
 كنترل وضعیت تایم موتور توسط دستگاه عیب یاب – ۵
 
 شدن براي اطمینان از رفع زیر را كدامیك از موارد ، پس از رفع عیب _ ٢٢

  ؟مناسب میدانید، عیب 
  تعریف مجدد کلیدو کنترل ایموبالیزر   -١    

 CCN صحیح پیكره بندي زاطمینان ا  – ٢      
 فیوز ھاي جعبھ فیوز كالسكھ اي  ھمھكنترل   – ٣
 دیاگ موتور با دستگاه عیب یاب ECU كامل منوھاي  كنترل   -۴
تست  انجام  موتور و شدن  موتور در حالت سرد وگرمبررسي عملكرد    -۵

 اي  جاده
 :  ٩ایراد

بیان مي كند "چراغ عیب موتور روشن  ٢٠٧مشتري خودروي  پژو
  میشود و خودرو  گاز  

 نمي خورد "
 قطعات در بروز عیب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سیستم ھا _٢٣

  سویچ سھ مرحلھ اي – سیستم كولر اتوماتیك  –١

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 موتور الكتریكي دریچھ گاز و پدال گاز  –سیستم سوخت رساني   - ٢
 موتور ) ECU( كنترل یونیت خودرو  -سیستم خنك كننده موتور  –٣
 ردستھ سیم موتو –سیستم الكتریكي خودرو   - ۴
 سوئیچ جند منظوره   -سیستم گیربكس اتوماتیك  – ۵
  
  ؟كنید براي رفع عیب موجود چگونھ  اقدام  مي -٢۴

 تعویض قطعھ نیاز نیست  – ١
 تنظیم موتور مي كنیم – ٢
  دریچھ گازي برقي را تعمیر میكنیم.– ٣
 ایراد و یا تعویض قطعھ معیوب توسط مولتي متر باكنترل دستھ سیم موتور -۴

 وسپس توسط دیاگ بھ سیستم تعریف میگردد.  برطرف 
در صورت عدم  مي نماییم ،  دانلودینگرا توسط عیب یاب   ECU ابتدا – ۵ 

موتور برقي دریچھ گاز و یا دستھ سیم ،  عیب با تعویض  ایراد ، برطرف شدن
 رفع میگردد

 
 آزمون سیستم كولر

 : ١٠ایراد 
از دریچھ ھاي سیستم  بیان مي دارد : " ۴٠۵مشتري با خودرو پژو 

   "توزیع مي شود  نیمھ سرد  ھواي  در حالت كولر روشن  كولر خودرو
 باشد؟ عیب موثر  بروزدر  مي تواند قطعات خودرو -ھاكدام سیستم-٢۵

 سنسور دماي اواپراتور -سیستم مدیریت موتور -١       
 دریچھ ھاي جعبھ بخاريمكانیسم تغییر وضعیت  –سیستم كولر   -٢        
 سنسور خطي فشار گاز كولر–سیستم كولر  -٣        
 كمبود گاز سرمازا –سیستم كولر  -۴       
 رلھ قطع كن كمپرسور  -سیستم مدیریت موتور -۵       

 
 رفع ایراد موجود چگونھ اقدام مي نمایید براي -٢۶

 تعویض موتور دریچھ ورود ھواي تازه  -١
برقراري اتصال صحیح اھرم دریچھ اختالط بھ كلید انتخاب حالت كولر و  -٢

 بخاري 
 تعویض جعبھ بخاري در صورت لزوم  -٣
 گرم گاز كولر اضافھ ٣٠٠شارژ  -۴
 تعویض رلھ قطع كن كمپرسور از  نوع معموال بستھ با نوع معموال باز  -۵

 
را براي اطمینان از رفع عیب پس از رفع عیب كدام یك از موارد زیر  -٢٧

 ؟مناسب مي دانید
توزیع  ھواي اتاق سرنشین در كنترل دماي ھواي خروجي از دریچھ ھاي  -١

 حالت عملكرد كولر
 عملكرد كلید انتخاب وضعیت دریچھ اختالط جعبھ بخاريكنترل -٢
 كنترل دور موتور در حالت تمام بار- ٣
 بررسي رفع خطاي مربوطھ  توسط دستگاه عیب یاب  -۴
 تست فشار گاز در مدار كولر توسط دستگاه عیب یاب  -۵
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 :  ١١ایراد 
ھواي خروجي  میزان سرمایش بیان مي دارد :  LXمشتري با خودرو ي سمند 

 " نسبتا كم استاز دریچھ ھاي كولر 
 رفع ایراد موجود چگونھ اقدام مي نمایید براي -٢٨

 گرم گاز كولر اضافي  شارژ مي نماییم  ٢٠٠-١      
 خطاي كنترل یونیت كولر را با دستگاه عیب یاب پاك مي كنیم.  -٢
بررسي میزان گاز موجود در مدار و تخلیھ بازیافت و شارژ مجدد گاز  -٣

 توسط دستگاه مناسب 
 تعمیر محل نشتي زیاد كندانسور -۴
 تعویض رلھ قطع كن كمپرسور از  نوع معموال بستھ با نوع معموال باز   -۵      
 
را براي اطمینان از رفع عیب پس از رفع عیب كدام یك از موارد زیر  -٢٩

 ؟مناسب مي دانید
 سنسور فشار گاز كولر  توسط دستگاه عیب یاببررسي عملكرد  -١  
   بررسي دماي ھواي خروجي از دریچھ ھاي توزیع ھواي اتاق سرنشین -٢  
 كنترل میزان دور موتور در حالت تمام بار-٣  
 بررسي وضعیت دریچھ ھواي تازه   -۴  
 دستگاه عیب یاببا  فشار قويبررسي دماي لولھ ھاي فشار ضعیف و  -۵  

 
 
 
 
 

 برق تندر
 :١٢ایراد 

"خودرو استارت مي خورد ولي  روشن مشتري با خودروي  تندربیان مي دارد: 
  "نمیشود 

 باشد؟در بروز عیب موثر مي تواند  خودرو  قطعات –ھا كدام سیستم-٣٠
  UCH-سیستم ضدسرقت -١
 كننده موتورسنسور دماي مایع خنك -سیستم مدیریت موتور -٢
 پمپ بنزین–سیستم مدیریت موتور  -٣
 ABSمدار برقي ترمز  -سیستم تعلیق و شاسي خودرو-۴
 رلھ فن دور كند-سیستم فن خنك كننده  خودرو  -۵
  

پس از رفع عیب كدام یك از موارد را براي اطمینان از حصول رفع عیب  -٣١ 
 مناسب مي دانید؟

 تست روشن شدن خودرو -١
وضعیت سیستم ایموبالیزر را كنترل مي  ستفاده از دستگاه عیب یاببا ا  -٢

 كنیم
با استفاده اندازه گیري میزان فشار سوخت در ھنگام روشن بودن خودرو  -٣

 از دستگاه عیب یاب
۴- REPROGRAM  كردن كنترل یونیت داخل اتاق سرنشینUCH 
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 ھیچكدام -۵     
 
 
 

 آزمون مھارتي برق سوزوكي
 : 13ایراد 

مي گوید: قفل مركزي آن عمل نمي كند  ٢۴٠٠مشتري با خودرو سوزوكي
 و با ریموت درب ھا باز نمي شوند

 قطعات خودرو در بروز عیب موثر است . –_ كدام سیستم  ٣٢
 دستھ سیم اصلي  -موتور – ١
 المپ اخطار ایموبیالیزر -سیستم الكتریكي خودرو  - ٢
 آنتن گیرنده ریموت پشت ترمز دستي –سیستم الكتریكي خودرو  – ٣
 )(ECMمدول موتور –سیستم سوخت رساني   - ۴
 گیرنده دستگیره درب عقب خودرو  –سیستم قفل مركزي   - ۵

  ؟براي رفع عیب موجود چگونھ  اقدام  میكنید _  ٣٣

 كنترل ولتاژي باطري خودرو ودر صورت نیاز تعویض آن   – ١
  SDM3000تعریف كد سوئیچ با استفاده از دستگاه عیب یاب  – ٢
 كنترل وضعیت سوكت ھا و دستھ سیم ھا مربوط بھ سیستم روشنایي –٣
 تعویض باطري ریموت كنترل  -۴
كنترل عملكرد كلید ھاي الي درب ھا وبا سنكرون كردن ریموت ایراد برطرف  -۵

 مي گردد.
 

 : 14ایراد 

بیان مي كند سیستم استارت  ٢۴٠٠مشتري با خودرو سوزوكي
عمل نمي كند. خودرو فقط با قرار  (key less)بدون كلید 

 گرفتن سوئیچ در مغزي سوئیچ روشن مي شود.
 .قطعات خودرو در بروز عیب موثر است  –_ كدام سیستم  ٣۴

 دستھ سیم اصلي  -موتور – ١
 key lessریموت كنترل و مدول  -سیستم الكتریكي خودرو  - ٢
 آنتن گیرنده ریموت –سیستم الكتریكي خودرو  –٣
 )(ECMمدول موتور –سیستم سوخت رساني   - ۴
 گیرنده دستگیره درب عقب خودرو  –سیستم قفل مركزي   - ۵
 
  ؟براي رفع عیب موجود چگونھ  اقدام  میكنید _  ٣۵

 كنترل ولتاژي باطري خودرو ودر صورت نیاز تعویض آن   – ١
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  SDM3000تعریف كد سوئیچ با استفاده از دستگاه عیب یاب  – ٢
 كنترل وضعیت سوكت ھا و دستھ سیم ھا مربوط بھ سیستم روشنایي – ٣
 تعویض باطري ریموت كنترل  -۴
 فقط با سنكرون كردن ریموت ایراد برطرف مي گردد. -۵

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/



