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مشاهده مي شود كه شيشه . مشتري با خودروي سمند غير مالتي پلكس وارد تعمير گاه مي شود:  1ايراد 

. باالبر سمت جلو راست از كار افتاده است و با هيچ كدام از كليدهاي سمت شاگرد يا راننده كار نمي كند 

 .گرفته مشخص مي شود هيچ گونه دستكاري روي سيم كشي صورت نگرفته است طي بررسي هاي صورت

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها  _1

 دسته سيم درب راننده _سيستم الكتريكي خودرو  – 1

 دسته سيم اصلي _سيستم الكتريكي خودرو   - 2

 درب شاگردموتور شيشه باالبر  _سيستم الكتريكي خودرو  -3

 کليد شيشه باالبر درب جلو راست واقع در سمت راننده _سيستم الكتريكي خودرو   - 4

 همه موارد  - 5

 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح مي باشد  ؟ _ 2 

 .از انجا که شيشه باالبرهای جلو مجهز به رله مي باشند ابتدا رله شيشه باالبر ها را چک مي کنيم -1

 .ارتباط بين يونيت شيشه باالبر و کليد شيشه باالبر سمت راننده و شاگرد را چک مي کنيم – 2

 از انجا که اين شيشه نه با کليد سمت شاگرد کار مي کند و نه با کليد سمت راننده در مرحله اول موتور شيشه باالبر سمت شاگرد را بررسي – 3

 مي نماييم

 تر مي باشد ابتدا صحت عملكرد کليد ها را بررسي مي نماييم از انجا که بررسي کليدها ساده – 4

  از سالم بودن فيوزها اطمينان حاصل مي نماييم و توسط مولتي متر سالم بودن فيوزهای مربوط به شيشه باالبر جلو راست را چک مي نماييم   -5

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم؟  _ 3

 رله سالم جايگزين مي نماييمرله معيوب را با  – 1

 توسط نقشه مربوطه ارتباط بين پايه های يونيت و کليد های شيشه باالبر مربوط به سمت شاگرد را چک مي نماييم  – 2

د در حاليكه موتور شيشه باالبر سمت شاگرد وصل است با استفاده المپ تست وضعيت مثبت و منفي های پايه های موتور را بعد از زدن کلي– 3

 شيشه باالبر چک مي کنيم

 عملكرد کليدهارا توسط نقشه و بوسيله مولتي متر بررسي مي کنيم – 4

 پس از اطمينان از خراب بودن فيوز، آنرا با فيوز سالم و مشابه تعويض مي نماييم -5

 

 پس از رفع عيب ، كدام يك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟  _ 4

 بررسي عملكرد شيشه باالبر توسط کليدهای سمت راننده و شاگرد در حالت سوئيچ باز – 1

 بررسي عملكرد شيشه باالبر توسط کليدهای سمت راننده – 2

 بررسي عملكرد شيشه باالبر توسط کليدهای سمت راننده و شاگرد در حالت خودرو روشن و سوئيچ باز – 3

 اگ تست شيشه باالبرها توسط دستگاه دي -4

 همه موارد –5
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انژكتوري مجهز به يونيت فن وارد تعمير گاه مي شود مشاهده مي شود  405مشتري با خودرو پژو  : 2ايراد 

كه در دور كند فن ، هيچ كدام از فن ها كار نمي كنند اما در دور تند تنها فن سمت راننده  كار مي كند كه 

 .اين امر باعث گرم شدن بيش از حد موتور و باالرفتن دماي اب مي شود

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –م سيستم ها كدا _5

 رله دور کند فن _سيستم الكتريكي خودرو  – 1

 دسته سيم اصلي _سيستم الكتريكي خودرو  – 2

 دسته سيم سيني فن _سيستم الكتريكي خودرو  -  3

 سنسور قهوه ای دمای آب –سيستم خنک کاری  – 4

 موتور ECU –سيستم  سوخت رساني   -5

 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح مي باشد  ؟ _ 6

 از آنجا که خودرو انژکتوری مي باشد ابتدا توسط دستگاه خطاهای موجود را بررسي مي نماييم– 1

 چون دور کند فن کار نمي کند ابتدا سالم بودن  رله دور کند فن را بررسي مي نماييم– 2

 .   از انجا که در دور تند يكي از فن ها کار مي کند ايراد نمي تواند مربوط به اتصاالت بدنه باشد– 3

 برق تغذيه و منفي های يونيت فن را توسط نقشه بررسي مي نماييم_ 4

 هيچ کدام  – 5

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم؟  _  7

 بايد رله های فن را بررسي نمود که بهترين روش برای اين کار تعويض انها مي باشد در مورد سيستم فن همواره ابتدا-  1

 از تست عملگرهای دستگاه دياگ مي توان برای فعال کردن فن ها و بررسي وضعيت انها استفاده نمود– 2

 بهترين روش برای تست يونيت فن استفاده از دستگاه عيب ياب مي باشد – 3

 ه مربوط به فن از سالم بودن سيم کشي فن اطمينان حاصل نمودمي توان توسط نقش – 4

 با توجه به نوع ايراد و بررسي دقيق نقشه سيم کشي مربوط به فن  مي توان به اطمينان به خرابي موتور فن سمت شاگرد پي برد  -5

 

 دانيد؟پس از رفع عيب ، كدام يك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي   _ 8

 ای دمای آب را کشيده تا وضعيت فن ها را در دور تند مشاهده کردسوکت قهوه – 1

 با کولر گرفتن وضعيت عملكرد فن ها را بررسي مي نماييم  - 2

 توسط دستگاه دياگ از صحت عملكرد سيستم خنک کاری اطمينان حاصل مي نماييم – 3

رد فن را در دمای صحيح مشاهده کرد سپس توسط تست جاده از رفع عيب اطمينان حاصل اجازه مي دهيم خودرو گرم شود تا بتوان عملك – 4

 مي نماييم

 همه موارد– 5
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مشخص  PDSمشتري جهت تحويلگيري  خودروي سمند معمولي به نمايندگي مراجعه و دربازديد : 3ايراد 

شد كه با زدن دكمه فالشر چراغهاي راهنماي دو طرف روشن مي شود اما در هنگام راهنما زدن هيچ كدام 

 روشن نمي شود ي راهنمااز چراغ ها

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها  _ 9

 دسته سيم داشبورد  _سيستم الكتريک  - 1

 دسته سيم اصلي  _سيستم الكتريک  - 2

 کليد فالشر  _سيستم الكتريک  - 3

 دسته راهنما _سيستم الكتريک  - 4

 همه موارد  – 5

 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح مي باشد  ؟  _ 10 

 از انجا که خودرو صفر مي باشد احتمال خرابي در دسته سيم وجود ندارد  – 1

 و سمند است و تنها هنگام راهنما زدن چراغ ها روشن نمي شود به بررسي ديودهای دسته سيم مي پردازيمچون خودر – 2

 در خودروی سمند سيستم هوشمند نيز در مدار فالشر قرار دارد که مي تواند در عدم کارکرد راهنما ها دخالت داشته باشد – 3

 خرابي باشدکليد فالشر و يا دسته راهنما مي تواند عامل اين  – 4

ما از انجا که خودروی سمند دارای رله فالشر مجزا مي باشد  اولين قطعه ای  که بايد هنگام عدم کارکرد راهنما ها بررسي نمود اتومات راهن– 5

 مي باشد

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم؟  _11

 کليد فالشر اطمينان حاصل نمودچون فالشر کار مي کند مي توان به سالم بودن سيم کشي  – 1

 ابتدا مدار دسته راهنما تا اتومات راهنما را بررسي کرده و در صورت صحيح بودن اقدام به تعويض دسته راهنما مي کنيم  – 2

 مفيوزها را بررسي کرده و در صورت سالم بودن اتومات راهنما را تست مي کنيم و در صورت خراب بودن ان را تعويض مي نمايي– 3

اهنما با توجه به نقشه برق تغذيه اتومات راهنما در حالت سوئيچ باز را بررسي مي نماييم و در صورت سالم بودن مدار دسته راهنما تا اتومات ر – 4

 .را چک مي کنيم

 يوب بودن تعويض مي کنيممحل ديود های دسته سيم اصلي را با توجه به نقشه پيدا کرده و با مولتي متر آنها را تست کرده و در صورت مع – 5

 

 پس از رفع عيب ، كدام يك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟  _ 12

 در حالت سوئيچ بسته از سالم بودن راهنما و درستي عملكرد فالشر اطمينان حاصل مي نماييم – 1

 صل مي نماييمدر حالت سوئيچ باز از سالم بودن عملكرد فالشر اطمينان حا – 2

 در حالت سوئيچ بسته از سالم بودن عملكرد فالشر اطمينان حاصل مي نماييم - 3

 در حالت سوئيچ باز از سالم بودن راهنما و درستي عملكرد فالشر اطمينان حاصل مي نماييم  - 4

 همه موارد – 5
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قفل  به نمايندگي مراجعه و بيان ميدارد SMSخودروي دنا با سيستم مالتي پلكس مشتري با  :  4 ايراد

در بررسي هاي اوليه مشخص مي شود كه محرک هاي درب  مركزي بازدن دكمه ريموت عمل نمي كند 

 سالم مي باشند و هيچ گونه دستكاري روي سيم كشي صورت نگرفته است 

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها  _13

 BCM  -سيستم مالتي پلكس – 1

 باتری داخل ريموت کنترل –سيستم الكتريكي   - 2

 CCN-سيستم مالتي پلكس  – 3

 يونيت قفل مرکزی _سيستم الكتريكي خودرو   - 4

 3و  2موارد   - 5

 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح مي باشد  ؟ _ 14 

 باشد به معني سالم بودن آن است ولت 5اگر ولتاز باتری  ريموت در حدود -1

اقدام CONFIGURATIONمنو  OTHERگزينه  BCMبرای تعريف ريموت کنترل مي بايست توسط دستگاه عيب ياب منو  -2

 .نمود

 ثانيه برای هر مرحله تعريف ريموت 11بصورت دستي و با باز و بست سوئيچ داخل مغزی و صرف زمان برای سنكرون کردن کليد مي توان  – 3

  . را انجام داد 

 ثانيه در حالت سوئيچ باز نگه داشت 5برای تعريف ريموت کنترل بايد دکمه قفل مرکزی را به مدت  – 4

  هيچ کدام  -5

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم؟  _ 15

 مي نماييم CCNابتدا اقدام به اصالح پيكر بندی نود  – 1

 را بررسي مي کنيم BCMنود   تغذيهفيوزها و برق  – 2

اطمينان  CCNمي شويم سپس با زدن دکمه روی ريموت از دريافت سيگنال ريموت توسط   CCNبا دستگاه دياگ وارد پارامترهای – 3

 و باتری ريموت و خود ريموت مي باشد سپس اقدام به تعريف ريموت مي نماييم CCNحاصل مي کنيم که نشان از سالم بودن 

 شدن به منو ريموت برای تعريف ريموت دکمه قفل و باز روی ريموت را مي فشاريم تا تعريف صورت پذيردپس از وارد  – 4

 4و  3موارد  -5

 

 پس از رفع عيب ، كدام يك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟  _ 16

 بررسي عملكرد قفل مرکزی توسط دکمه های ريموت – 1

 و پيكربندی مجدد آن CCNدانلود  – 2

 بررسي دکمه قفل مرکزی – 3

 تست محرك ها با دستگاه عيب ياب جهت اطمينان از عملكرد آنها -4

 همه موارد فوق  –5
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با سيستم مالتي پلكس كروز وارد نمايندگي مي شود طبق بيان مشتري  207i localizeخودروي :  5 ايراد

در بررسي هاي اوليه مشخص مي شود . ينه هاو شيشه باالبرهاي جلو وعقب از كار افتاده استآكليد تنظيم 

 . كليد شيشه باالبر ها روشن نمي شود ضمنا هيچ گونه دستكاري روي سيم كشي انجام نشده است LEDكه 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها  _17

 BCM  -سيستم مالتي پلكس – 1

 موتورهای شيشه باالبر –سيستم الكتريكي   - 2

   DSM –سيستم مالتي پلكس  – 3

 رله شيشه باالبر درب های جلو -سيستم الكتريكي خودرو   - 4

 همه موارد  - 5

 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح مي باشد  ؟ _ 18 

 عقب و جلو روشن شودبا باز شدن سوئيچ بايد چراغ کليد های شيشه باالبر -1

 ندارند BCMچراغ کليد های شيشه باالبر بعد از روشن شدن چراغ های کوچک روشن مي شوند و ارتباطي با  -2

 . تنظيم مي نماييم mA 111را روی ، جريان ماکسيموم قطع موتور شيسشه باالبر BCMبا استفاده از دستگاه عيب ياب و منو  – 3

 رله شيشه باالبر درب های جلو وعقب در جعبه فيوز داخل اتاق قرار دارد – 4

    3و  1موارد -5

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم؟  _ 19

 تعويض شود BCMنموده در صورت عدم رفع اشكال بايد   BCMاقدام به دانلود  پس از اطمينان از سالمت دسته سيمها ، – 1

مربوط باشد برای رفع ايراد اقدام  BCMه شيشه باالبرهای عقب به طور مستقيم توسط کليد کنترل مي شود اين ايراد نمي تواند به از انجا ک – 2

 به بررسي رله های شيشه باالبر و بررسي فيوزهای مربوط به شيشه باالبر مي نماييم 

-نموده و در صورت وجود قعطي اقدام به تعويض دسته سيم اتاق ميرا بررسي  BCMطبق نقشه ارتباط بين رله شيشه باالبرهای عقب و  – 3

 نماييم

 عدم کارکرد شيشه باالبرهای عقب ، جلو و آينه های برقي سه ايراد مجزا بوده که وجه مشترکي ندارند لذا يک به يک به بررسي -4

 .سيم کشي قسمتهای مربوطه مي نماييم

تازه تحويل مشتری شده است احتمال خربي دسته سيم به حداقل مي رسد لذا مناسب مي باشد شروع عيب يابي از قسمت  i212چون خودرو  -5

 . ارتباطات شبكه و سيستم مالتي پلكس باشدچون شيشه باالبرها و آينه برقي توسط سيستم مالتي پلكس کنترل مي گردند

 

 راي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟پس از رفع عيب ، كدام يك از موارد را ب  _ 20

 بررسي عملكرد شيشه باالبر و آينه های برقي  – 1

 دقت به روشن شدن چراغ روی کليد های شيشه باالبر در زمان باز کردن سوئيچ – 2

 دقت به روشن شدن چراغ روی کليد های شيشه باالبر در زمان روشن کردن چراغ های کوچک  – 3

 هارا بررسي مي نماييمآناستفاده از دستگاه دياگ و در قسمت عملگرها تک تک شيشه باالبرهارا فعال نموده و عملكردبا  -4

 .مطمئن مي شويم BCMبا استفاده از دستگاه دياگ از عدم وجود خطا در يونيت  –5
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قطع و خاموش شدن مراجعه نموده و عيب ECO MUX مالتي پلكس  206مشتري با خودرو :  6ايراد 

 .در حركت وقتي كه چراغها روشن است را عنوان مي داردناگهاني چراغهاي جلو 

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها  _ 21

 المپها -الكتريكي سيستم  – 1

 دسته  سيم جلو خودرو _ سيستم الكتريكي – 2

 FCM -سيستم مالتي پلكس   - 3

 چراغ هاکاسه  –سيستم الكتريكي  – 4

 همه موارد _سيستم الكتريكي  – 5

 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح مي باشد  ؟ _ 22

  اهم باشد  121يا  01مقاومت اندازه گيری شده در پشت سوکت چراغي که روشن نمي گردد مي بايست مطابق قانون سيستم مالتي پلكس  – 1

 مي تواند منجر به ايراد روشن نشدن يكطرف از چراغها شود  FCMپيكره بندی نادرست  – 2

اگر بيش از اين مقدار شود . کيلومتر تست جاده و پيمايش نمود 11يک خودرو ديگر مي توان تا   FCMخودرو معيوب با FCMدر تعويض  – 3

 ثبت مي گردد   FCMکيلومتر بزرگتر بر روی 

 .از دسته سيم نادرست ، يا با امپدانس متفاوت ، چراغهای جلو چشمک زده و خاموش خوهند شد  در صورت استفاده – 4

 در قسمت پارامترهای دستگاه دياگ چک مي کنيم   FCMو  BCMکد مالتي پلكس ارسال شده توسط دسته راهنما به – 5

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم؟ – 23

فيوزباکس مي باشد پس اگر چراغ يكطرف خودرو روشن مي شود و فقط دارای يک فيوز در مشترکا خودرو چپ و راست چراغهای جلو   - 1

 يكطرف روشن نشود مشكل از فيوزها نمي تواند باشد 

شدن ايراد امكان برطرف  در مورد روشن شدن چراغها مي باشد  FCMو  BCMبدليل اينكه پشت آمپر واسط بين  ICNبا دانلود نمودن   - 2

 .  وجود دارد

 . با تعويض رله معيوب مربوط به چراغ جلو امكان برطرف شدن عيب وجود دارد – 3

 .نمي توان همزمان اين قطعات را با قطعات خودرو ديگر،  يدکي تعويض و تست نمود FNو  CCNجهت اطمينان از صحت قطعات -4

  غ قبل از بررسي سيستم مالتي پلكس ضروری استبررسي فيوزها ، سالمت المپ و کانكتور و کاسه چرا – 5

 

 پس از رفع عيب ، كدام يك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟  _24 

 در حالت سوئيچ بسته عملكرد راهنما را چک مي کنيم - 1

 از طريق دسته راهنماو ديگر موارد استحكام کانكتور و المپها  ،  اطمينان از صحت عملكرد چراغها – 2

 .اطمينان حاصل مي نماييم ICNو  FCMنودهای  DOWNLOADINGاز  - 3

 . غير فعال باشد حتما چک مي کينم تا دوباره مشكل بوجود نيايد  FCMحتما بايد در ( DAY LIGHT) پيكره بندی نور روز  – 4

 .پيكربندی دسته راهنما اطمينان حاصل مي نماييم( CONFIGURATION) از  دسته راهنما در صورت تعويض  - 5
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موتور خاموش شده استارت بخوبي مي خورد ولي  "بيان مي كند  206مشتري با خودروي  پژو :  7 ايراد

 "روشن نمي شوددر ضمن المپ اخطار ايموبياليزرسريع چشمك مي زند

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها _25

 سنسور دور موتور  – سيستم سوخت رساني   –1

 موتور الكتريكي دريچه گاز و پدال گاز  –سيستم سوخت رساني   - 2

 سنسور فشار هوا و دما  –سوخت رساني سيستم   –3

 المپ  اخطار ايموبياليزر   – ايموبياليزرسيستم   -4

   Icu –ر سيستم ايموبياليز – 5

   ؟مي باشد صحيحكداميك از گزينه هاي زير عيب يابي  فوق ، براي بررسي  -26

 کويل و واير های شمع موتور  فيزيكيکنترل  – 1

  وضعيت عملكرد سيستم ايموباليزر با دستگاه عيب يابکنترل  –2

وکنترل کردن دسته سيم وسنسور دور موتور توسط مولتي  عيب ياب دستگاه موتور با  سيستم سوخت رساني خواندن خطا و کنترل پارامترهای – 3

 متر طبق مستندات 

 بويسيله دستگاه عيب ياب  و يا مولتي متر  موتور برقي دريچه گازو  سنسور پدال گاز  موتور ،  ECU بين دسته سيمکنترل  –4

 سنسور فشار هوا ودما طبق مستندات فني کنترل وضعيت –5

 

  ؟كنيد براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  مي -27

  .با تعويض سنسور فشار و دما  ايراد برطرف مي گردد – 1

 .با خواندن خطا و پاك کردن آن ايراد برطرف مي گردد – 2

  .با تعويض کنترل يونيت ايموبياليزر و يا تراشه ايموبياليزر و تعريف سوئيچ ايراد بر طرف مي گردد–3

 .  دسته سيم اصلي موتور ايراد برطرف مي گرددبا تعويض  -4

 .با تعويض موتور برقي دريچه گاز و يا  سنسور پدال گاز ايراد برطرف مي گردد – 5

  ؟دانيد كداميك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي ايرادپس از رفع  -28

 .کنترل خاصي مورد نياز نيست – 1

 دستگاه عيب ياب  کوئل وسيگنال اوليه آن توسطعملكرد دقيق کنترل  -2

 تست روشن شدن خودرو و کنترل خاموش شدن المپ ايموبياليزر به همراه کنترل عملكرد موتور با دستگاه عيب ياب – 3

 شير برقي کنيستر    PWMو سيگنال  اول و دوم سنسور کنترل عملكرد اکسيژن- 4

 موتور در شريط سرد و ديناميكي موتور عملكرد سيستم خنک کنندهکنترل  -5
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موتور در حالت روشن تك كار ميكند و كشش الزم را ندارد  "مشتري با خودروي  دنا بيان مي كند :  8 ايراد

" 
 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها _29

 سنسور دور موتور  – سيستم سوخت رساني   –1

 موتور الكتريكي دريچه گاز و پدال گاز  –سيستم سوخت رساني   - 2

 انژکتور ها  –سوخت رساني سيستم   –3

 آنتن گيرنده کد سوئيچ  – ايموبياليزرسيستم   -4

   Icu –سيستم ايموبياليزر  – 5

   ؟مي باشد صحيحكداميك از گزينه هاي زير عيب يابي  فوق ، براي بررسي  -30

  عملكرد پمپ بنزينکنترل  – 1

 . کنترل ايموبياليزر با دستگاه عيب ياب، در قسمت پارامترها آن آنتن گيرنده کد شناسايي ، ولي سوئيچ تعريف شده وجود ندارد –2

وکنترل کردن دسته سيم و سنسور دور موتور توسط  عيب ياب دستگاه موتور با  سيستم سوخت رساني خواندن خطا و کنترل پارامترهای – 3

 مولتي متر طبق مستندات 

 انژکتورها و همچنين عملكرد انژکتورها در زمان روشن بودن موتور طبق مستندات فني  موتور و  ECU بين دسته سيمکنترل  –4

 سنسور فشار هوا ودما طبق مستندات فني کنترل وضعيت –5

 

  ؟كنيد چگونه  اقدام  ميبراي رفع عيب موجود  -31

  .با تعويض سنسور فشار و دما  ايراد برطرف مي گردد – 1

 .با خواندن خطا توسط عيب ياب و پاك کردن آن ايراد برطرف مي گردد – 2

  .با تعويض کنترل يونيت ايموبياليزر و تعريف سوئيچ ايراد بر طرف مي گردد–3

 .گرددبا تعويض انژکتور معيوب ايراد برطرف مي  -4

 .با تعمير سرسيلندر و آبندی نمودن سوپاپ ها ايراد رفع مي شود – 5

  ؟دانيد كداميك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي -32

 .کنترل خاصي مورد نياز نيست – 1

 با دستگاه عيب ياب  کوئل عملكرد دقيق کنترل  -2

 تست روشن شدن خودرو و کنترل خاموش شدن المپ ايموبياليزر به همراه کنترل عملكرد موتور با دستگاه عيب ياب – 3

 کنترل سيستم سوخت رساني با دستگاه عيب ياب و عملكرد موتور در دورآرام و درحين حرکت   – 4

 خواندن خطا و پاك کردن آن با دستگاه عيب ياب کفايت مي کند  -5

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 ABSبرق 

 

ندگي يبه نما ABS MOBISستم يو س SMSستم مالتي پلكس يخودروي سمند موتور ملي با س:  9راد يا

اگ مشخص شد كه يلومتر كار نمي كند با اتصال دستگاه ديروشن است و ك ABSچراغ . مراجعه كرده است

 وجود ندارد ABSستم يي در سيچ گونه خطايه

 

 بروز عيب مي تواند موثر باشد؟قطعات در  –كدام سيستم ها  -33

 FNپيكربندی اشتباه نود -سيستم مالتي پلكس-1

 BCMپيكربندی اشتباه نود -سيستم مالتي پلكس -2

 ICNپيكربندی اشتباه نود -سيستم مالتي پلكس -3

 ABSپيكربندی اشتباه نود - ABSسيستم  -4

 خرابي سنسور چرخ ها– ABSسيستم  -5

 

 گزينه هاي زير صحيح مي باشد  ؟براي بررسي ايراد كدام -34

 منتقل مي شود  ICNبه  CAN و از انجااز طريق شبكه CCNبه  ECUو از طريق  PTPاطالعات سرعت دراين سيستم به صورت -1

 پيكربندی خاصي قرار داده نشده است ABSدر دستگاه دياگ برای اين نوع  -2

 کيلومتر عملكرد نخواهد داشت ICNدر صورت انتخاب سايز تاير نامناسب در -3

 کيلومتر عملكرد نخواهد داشت ABSدر صورت انتخاب سايز تاير نامناسب در -4

 ABSوجود نداشته باشد طبق اطالعيه فني بايد اقدام به تعويض مدول اخطار   ABSروشن شود و هيچ خطايي در سيستم  ABSاگر چراغ -5

 در اين خودرو نمود  

 

 وجود چگونه اقدام مي نماييم؟براي رفع ايراد م -35

 مي نماييم ICNو  FNطبق اطالعيه فني اقدام به بروز رساني نود  -1

 ذخيره مي شود طبق اطالعيه فني اقدام به بروز رساني اين نودها مي نماييم CCNو  FNچون اطالعات سرعت در نودهای -2

 تغيير مي دهيم CANرا به  PTPانتقال اطالعات را از روش  Public Configurationدر قسمت -3

 را اصالح مي نماييم ABSتوسط دستگاه دياگ پيكربندی -4

 توسط تست جاده و دستگاه دياگ عملكرد صحيح سنسورهای چرخ را بررسي نموده و سنسور معيوب را تعويض مي نماييم-5

 

 ي دانيد؟پس از رفع عيب ، كدام يك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب م -36

 دقت کرده و توسط تست جاده از کارکرد صحيح کيلومتر مطمئن مي شويم ABSبه خاموش شدن چراغ -1

 توسط دستگاه دياگ کارکرد صحيح سنسورهای چرخ را بررسي مي نماييم-2

 توسط دستگاه دياگ از عدم وجود خطا در کليه نودهای مالتي پلكس مطمئن مي شويم -3

 در حالت موتور روشن دقت مي کنيم ABSبه خاموش چراغ -4

 همه موارد فوق-5
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وارد تعميرگاه شده با  ABS MG60يك خودروي رانا با سيستم مالتي پلكس اكوماكس و يونيت :  10ايراد 

 .  ABSايراد روشن بودن دائمي چراغ  

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها  -37

 FCMخرابي در نود -سيستم مالتي پلكس-1

 ICNپيكربندی اشتباه نود -سيستم مالتي پلكس -2

 ABSمدول اخطار – ABSسيستم  -3

 وجود ايراد در سنسورهای چرخ– ABSسيستم  -4

 همه موارد -5

 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح مي باشد  ؟-38

 قرار ندارددر شبكه  ABSدر سيستم رانای اکو اکس -1

 روشن شده و کيلومتر از کار مي افتد ABSمي شود در صورت خرابي اين يونيت چراغ  FCMاز انجا که اطالعات سرعت وارد نود -2

 را به عهده دارد ABSوظيفه روشن کردن چراغ اخطار  ABSدراين سيستم مدول اخطار -3

 .مي رود ICNشده و از آنجا به  BCMوارد  CANتوسط شبكه   ABSاطالعات مربوط به روشن شدن چراغ اخطار -4

 .با دستگاه دياگ وجود ندارد ABSامكان عيب يابي  FCMدر صورت خرابي -5

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم؟ -39

 را بررسي نموده و اقدام به رفع ايراد مي نماييم ABSتوسط دستگاه عيب ياب خطاهای موجود در يونيت -1

 مي کنيم ABSاقدام به تعويض مدول اخطار  ABSصورت عدم وجود خطا در يونيت در -2

 را بررسي مي نماييم FCMو نود  ABSنشد در مرحله اول مقاومت شبكه بين يونيت  ABSاگر دستگاه تنها وارد يونيت -3

 مي نماييم FCMاقدام به بازديد و اصالح پيكربندی نود  ABSقبل از بررسي خطاهای يونيت  -4

 همه موارد فوق-5

 

 پس از رفع عيب ، كدام يك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟ -40

را بررسي مي نماييم و در پايان دوباره با دستگاه دياگ از عدم  ABSابتدا کليه خطاهارا پا ك نموده و سپس توسط تست جاده عملكرد سيستم -1

 .مطمئن مي شويم ABSيت وجود خطا در يون

 در حالت سوئيچ باز توجه مي کنيم ABSبه خاموش شدن چراغ -2

 .مطمئن مي شويم ABSبا دستگاه دياگ از عدم وجود خطا در يونيت  -3

 .يكي از چرخ های جلو را از زمين بلند کرده و به عملكرد کيلومتر در صفحه کيلومتر دقت مي کنيم -4

 اطمينان حاصل مي نماييم ABSتوسط تست جاده از خاموش بودن چراغ -5
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 ( كولر ) تهويه مطبوع سيستم 

 

در حالت كولر  از دريچه هاي سيستم كولر خودرو ": بيان مي دارد  SMSمشتري با خودرو  دنا :  11ايراد 

    "توزيع مي شود  نيمه سرد  هواي  روشن همواره  

 

 باشد؟ عيب موثر  بروزدر  مي تواند قطعات خودرو -هاكدام سيستم-41

 FN  -الكتريكالسيستم  -1       

 شير کنترل ظرفيت کمپرسور –سيستم کولر   -2       

 سنسور خطي فشار گاز کولر–سيستم کولر  -3       

 کمبود گاز سرمازا –سيستم کولر  -4       

 مپرسور رله قطع کن ک -سيستم مديريت موتور -5       

 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح است؟-42

 کنترل عملكرد شير کنترل ظرفيت کمپرسور  -1

 کنترل دمای هوای خروجي دريچه های کولر طبق روش استاندارد -2

 بررسي وجود خطای دايمي مربوط به فشار گاز توسط دستگاه عيب ياب ايكو دياگ  -3

 سنجش ميزان  فشار گاز سرمازا توسط دستگاه عيب ياب ايكو دياگ  -4

 کنترل عملكرد رله قطع کن کولر توسط دستگاه عيب ياب -5

 رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييد براي -43

 تعويض موتور دريچه ورود هوای تازه  -1

 تعويض سنسور فشار گاز کولر  -2

 FNتعويض  -3

 کولر و شارژ مجدد مقدار مناسب گازدشارژ گاز  -4

 تعويض رله قطع کن کمپرسور از  نوع معموال بسته با نوع معموال باز  -5

 ؟را براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي دانيدپس از رفع عيب كدام يك از موارد زير  -44

 عملكرد کولرکنترل دمای هوای خروجي از دريچه های توزيع  هوای اتاق سرنشين در حالت  -1

 عملكرد سنسور خطي فشار گاز کولرکنترل -2

 کنترل دور موتور در حالت تمام بار- 3

 بررسي رفع خطای مربوطه  توسط دستگاه عيب ياب ايكو دياگ -4

 تست فشار گاز در مدار کولر توسط دستگاه عيب ياب ايكو دياگ -5
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 S7برق هايما 

 

با ايراد جوش آوردن به نمايندگي مراجعه كرده است پس از بررسي  1.8Tخودروي هايماي :  12ايراد 

 مشخص شد كه فن ها به هيچ عنوان كار نمي كنند حتي زماني كه كولر گرفته مي شود

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها  -45

 ECU -سيستم سوخت رساني -1

 سنسور دما آب -سوخت رسانيسيستم  -2

 رله های دور تند و کند فن-سيستم خنک کاری-3

 مدول فن -سيتم خنک کاری-4

 4و 1موارد -5

 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح مي باشد  ؟-46

 داخل جعبه فيوز موتور مي باشند 1.1TCرله های دور کند و تند مربوط به فن خودروی هايما -1

 قرار دارد CANدر شبكه مدول فن -2

 در ارتباط است ECUبا  LINمدول فن توسط شبكه -3

 برق مدول فن توسط رله مربوطه در جعبه فيوز داخل موتور تامين مي شود-4

 توسط دستگاه دياگ قسمت تست عملگرها مي توان مدول فن را تحريک و عيب يابي نمود-5

 

 نماييم؟براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي  -47

 ابتدا توسط دستگاه عيب ياب خطاهای موجود در مدول فن را خوانده و فن هارا دراين قسمت با تست عملگرها راه اندازی مي نماييم -1

 موتور را چک مي نماييم ECUبرق مثبت و منفي مدول فن را بررسي نمود و طبق نقشه سيم کشي مدول فن تا  -2

 ن را در دور کند و تند بررسي مي کنيمبا تعويض رله های فن عملكرد ف -3

 با استفاده از دستگاه عيب ياب از عملكرد صحيح سنسور دمای آب اطمينان حاصل مي نماييم-4

 مطمئن شويم ECUرا توسط اهم متر گرفته تا از سالم بودن شبكه بين مدول فن و  ECUاهم شبكه بين مدول فن تا  01مقاومت -5

 

 يك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟ پس از رفع عيب ، كدام -48

 وضعيت کارکرد فن را در شرايط مختلف کار کرد موتور بررسي نموده و از قرار گرفتن دمای موتور در حد استاندارد مطمئن مي شويم-1

 ای موتور در حد استاندارد را بررسي مي نماييمابتدا سيستم خنک کاری را يک بار هواگيری نموده سپس کارکرد فن و قرار گرفتن دم-2

 درجه بررسي مي کنيم 72با استفاده از دستگاه دياگ صحت عملكرد فن را در دمای -3

 با کشيدن سنسور دمای آب از شرايط کارکرد دور تند فن آگاه مي شويم-4

 فن مطمئن مي شويمبا استفاده از دستگاه دياگ از عدم وجود خطا در کنترل يونيت موتور و مدول -5
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 با ايراد زير به تعميرگاه مراجعه مي كند 1.8Tخودروي هايما :  13ايراد 

در بررسلي هلاي اوليله كليله     . كالچ كولر مرتبا قطع و وصلل ملي شلود    ،در هنگام كولر گرفتن و در حركت

همچنلين فشلار   . اتصاالت بدنه  و سيم كشي و رله مربوط به كولر و مقاومت كالچ كمپرسور كولر چك شد 

پمپ بنزين و ولتاژ باتري مناسب مي باشد و گاز كولر به مقدار مناسب در  مدار  موجود است همچنين جهت 

با انجام تست جاده مشخص شد كه عالوه بر قطع شلدن  .  شار گاز كولر نيز تعويض گرديدتست سنسور ف

 .ثبت نشده است ECUدر ضمن هيچ خطايي در حافظه . مرتب كالچ كولر پدال ترمز نيز كمي سفت مي شود

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها  -49

 ECU -سيستم مديريت موتور -1

 سنسور دمای آب -سيستم مديريت موتور -2

 سنسور فشار بوستر–سيستم مديريت موتور  -3

 سنسور دمای هوای اواپراتور -سيستم کولر و بخاری-4

 همه موارد فوق-5

 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح مي باشد  ؟ -50

 سنسور دما هوای محيط در زير آينه سمت شاگرد قرار دارد-1

 ، کمپرسور کولر را از مدار خارج کندECUدر صورت اطالعات اشتباه سنسور فشار بوستر ممكن است  -2

 با باال رفتن بيش از حد دمای آب ، کمپرسور کولر از مدار خارج مي شود و اين امر روی ترمز گيری تاثير مي گذارد-3

 جدا  از هم بوده و بايد يک به يک بررسي شوندسفت شدن ناگهاني ترمز و کالچ کردن بيش از حد کولر دو مساله -4

 4و 2گزينه -5

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم؟ -51

 توسط دستگاه عيب ياب پارامترهای مربوط به سنسور فشار بوستر و فشار محيط را چک مي نماييم -1

 مشيلنگ های بوستر را از لحاظ عدم وجود نشتي يا پارگي چک مي نمايي-2

 روی پنل کولر و بخاری مقدار دمای محيط را خوانده و در صورت اشتباه بودن، اقدام به تعويض سنسور مي کنيم AMBبا استفاده از دکمه -3

 سنسور دمای آب را تعويض مي نماييم-4

 2و  1موارد -5

 

 دانيد؟پس از رفع عيب ، كدام يك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي  -52

 در حالت درجا وضعيت کولر را بررسي مي نماييم -1

 با استفاده از دما سنج مقدار سرمادهي سيستم کولر را بررسي مي نماييم-2

 توسط گيج های فشار، از فشار مناسب سيستم کولر مطمئن مي شويم-3

 مئن مي شويمبا تست جاده از عملكرد صحيح سيستم کولر و وضعيت ترمز گيری در شرايط مختلف مط-4

 با استفاده از دستگاه دياگ از عملكرد صحيح سنسور دمای آب مطمئن مي شويم-5
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      H30 crossبرق 

با ايراد عمل نكردن مجموعه قفل مركزي  به نمايندگي مراجعه نموده است    H30 crossخودروي :  14ايراد 

خودرو فاقد دزدگير يا اپشن هاي غير استاندارد .مشتري بيان ميدارد  سيستم قفل مركزي كار نمي كند 

 .است

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها  _53 

 گيرنده راديويي سقف –سيستم الكتريكي  – 1

 مجموعه قفل دربها  –سيستم الكتريكي   - 2

 جعبه فيوز موتور     –سيستم الكتريكي  – 3

 رله شيشه باالبر  -سيستم الكتريكي    - 4

 1و  3موارد   - 5

 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح مي باشد  ؟ _ 54 

 .متر اقدام به اندازه گيری ولتاژ تحريک مجموعه گيرنده راديويي سقفي مي نماييمبا استفاده از مولتي  -1

 .عكس العمل قفل مرکزی را با تحريک ريموت کنترل بررسي مينماييم   -2

 . سرعت باال را بررسي  مي نماييم  CANبا استفاده از دستگاه عيب ياب ، شبكه  – 3

 .ي مينماييم رله شيشه باالبر درب ها را بررسي اهم – 4

    3و  1موارد  -5

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم؟  _ 55

 .پس از اطمينان از سالمت دسته سيمها ، اقدام به تعويض کنترل يونيت قفل مرکزی مينماييم  – 1

 . با بررسي عملكرد عملگرها اقدام به تعويض عملگرهای صندوق عقب و مجموعه قفل درب صندوق  مينماييم  – 2

 .سرعت باال مينماييم   CANبا استفاده از مدارك تعميرات اقدام به تعويض نودهای معيوب شبكه  – 3

 .اقدام جهت تعويض رله شيشه باالبر مينماييم   -4

 .ده و فرستنده مادون قرمز خودرو مينماييم اقدام به تعويض گيرن  -5

 

 پس از رفع عيب ، كدام يك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟  _ 56

پس از تعويض کنترل يونيت قفل مرکزی اقدام به بررسي عملكرد سيستم قفل مرکزی در دو وضعيت موتور روشن و سوئيچ بسته الزامي  – 1

 . ميباشد 

 .دقت به روشن شدن چراغ روی کليد های شيشه باالبر در زمان باز کردن سوئيچ مينماييم  – 2

 .ت راديويي و سوئيچ موجود در اطاق خودرو بررسي مينماييم صحت عملكرد قفل مرکزی را با استفاده از ريمو – 3

 .با استفاده از دستگاه دياگ و در قسمت عملگرها پارامترهای مربوط به قفل دربها بررسي مينماييم  -4

 .با استفاده از دستگاه دياگ از عدم وجود خطا در کنترل يونيت مرکزی کابين سرنشين مطمئن مي شويم –5
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موتور در دور آرام خاموش مي شود و مصرف  "بيان مي كند  H30 crossمشتري با خودروي  :  15 ايراد

 "سوخت زياد است

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها  - 57

 سنسور دور موتور   – سيستم سوخت رساني   –1

 موتور الكتريكي دريچه گاز و پدال گاز   –  سيستم سوخت رساني  - 2

 (انژکتورها)دسته سيم موتور   –سوخت رساني  سيستم   –3

 کوئل   –  سوخت رساني و جرقهسيستم   -4

 شمع ها    –سيستم سوخت رساني و جرقه   – 5

   ؟مي باشد صحيحكداميك از گزينه هاي زير عيب يابي  فوق ، براي بررسي  -58

  سنسور دور موتور فيزيكيکنترل  – 1

 کنترل سنسور شفت ورودی گيربكس  –2

 بويسيله دستگاه عيب ياب  و يا مولتي متر  موتور برقي دريچه گازو  سنسور پدال گاز  موتور ،  ECU بين دسته سيمکنترل  –3

 موتور ، و انژکتورها طبق مستندات فني و فراخوان  ECUدسته سيم بين کنترل  –4

 عملكرد کوئل با دستگاه عيب يابکنترل  -5

 

  ؟كنيد براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  مي -59

  .با تعويض سنسور دور موتور  ايراد برطرف مي گردد – 1

 .با تعويض کوئل ايراد برطرف مي گردد– 2

  .با تعويض کنترل يونيت موتور  ايراد بر طرف مي گردد–3

 .  با تعويض دسته سيم انژکتور ها يا جابجايي کانكتور انژکتور ها ايراد برطرف مي گردد -4

 .با تعويض موتور برقي دريچه گاز و يا  سنسور پدال گاز ايراد برطرف مي گردد – 5

  ؟دانيد كداميك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي ايرادپس از رفع  -60

 .خاصي مورد نياز نيستکنترل  – 1

 با دستگاه عيب ياب  موتور عملكرد دقيق کنترل  -2

 کنترل دقيق عملكرد موتور با دستگاه عيب ياب  همراه با  تست جاده – 3

 تست عملكرد موتورو گيربكس در دورآرام – 4

 عملكرد سنسور پدال گاز و موتور برقي دريچه گاز کنترل  -5
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 90تندر برق  

 

 "هواي خروجي از دريچه هاي كولر زياد خنك نيست  ": مشتري با  خودرو تندر بيان مي دارد:  16ايراد 

 

 باشد؟در بروز عيب موثر مي تواند  خودرو  قطعات –ها كدام سيستم-61

 انزکتورها –سيستم سوخت رساني  -1

 رله دوبل –سيستم سوخت رساني  -2

 رله کمپرسور –سيستم کولر  -3

 (گاز کولر)مدار سيال سرمازا  –سيستم کولر  -4

 سويچ سه مرحله ای -سيستم کولر  -5

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح است؟   -62

 بررسي اهمي رله دوبل -1

 بررسي سويچ سه مرحله ای   -2

 بررسي عملكرد سيستم کولر -3

 بررسي وضعيت پاشش انزکتورها و جرقه شمع ها -4

 تم ترمز و سوخت رسانيبررسي وضعيت سيس -5

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييد؟-63

 تخليه ،بازيافت و شارژ گاز کولر به ميزان مناسب  -1

 4و 1تعويض انژکتور  -2

 تعويض سنسور سرعت خودرو  -3

 تعويض چيپ سوييچ -4

 3و  1گزينه  -5

 

 اطمينان از رفع عيب مناسب مي دانيد؟پس از رفع عيب كدام يك از موارد زير را براي  -64

 تست جاده  خودرو و بررسي عملكرد سيستم کولر -1

 با ا ستفاده از دستگاه عيب ياب  وضعيت جرقه شمع ها را بررسي مينماييم -2

 .تست سويچ سه مرحله ای با استفاده از دستگاه عيب ياب  -3

 بررسي عملكرد سنسور سرعت خودرو  -4

 2و  1گزينه  -5
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فيوز چراغ هاي اخطار ترمز عقب هر چند وقت   "رو تندر اتوماتيك  بيان مي دارد مشتري با  خود:  17ايراد 

 " يكبار مي سوزد 

 

 باشد؟در بروز عيب موثر مي تواند  خودرو  قطعات –ها كدام سيستم-65

 اهرم تعويض دنده –سيستم گيربكس اتوماتيک 

 برقي های کنترل فشار گيربكسشير  –سيستم گيربكس اتوماتيک   -2

 مولتي فانكشن سوييچ –سيستم الكتريكال  -3

 EVMشيرهای   –سيستم الكتريكال -4

 اتصالي در دسته سيم موتور   –سيستم الكتريكال  -5

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح است؟   -66

 بررسي عيوب موجود احتمالي توسط دستگاه عيب ياب -1

 سطح روغن گيربكس بررسي -2

 بررسي عملكرد سنسور سرعت خروجي گيربكس  -3

 بررسي چشمي وجود اتصالي و خرابي در دسته سيم های موتور و گيربكس و چراغ های عقب -4

 4و  1گزينه  -5

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييد؟ -67

 تعويض اهرم تعويض دنده -1

 تعويض تورك کنورتور -2

 تعويض سنسور سرعت خروجي گيربكس -3

 تعويض سنسور سرعت ورودی گيربكس -4

 رفع اتصالي در دسته سيم موتور -5

 پس از رفع عيب كدام يك از موارد زير را براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي دانيد؟ -68

 تست اهمي و عملكزدی شيرهای تنظيم فشار گيربكس -1

 د  چراغ های خطر ترمز  تست جاده خودرو و بررسي عملكر -2

 تست فشار مدار روغن گيربكس -3

 تست دسته برف پاك کن  -4

 4و  2گزينه  -5

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 كپچربرق 

 

خودرو  استارت مي خورد ولي روشن نمي شود يا   ": مشتري با  خودرو ي كپچر بيان مي نمايد :  18ايراد 

 " بالفاصله پس از روشن شدن خاموش مي شود  

 

 باشد؟در بروز عيب موثر مي تواند  خودرو  قطعات –ها سيستمكدام -69

 سنسور موقعيت پدال گاز–سيستم سوخت رساني  -1

 ارتباط مقاومت های شبكه مولتي پلكس در کنترل يونيت موتور و گيربكس–سيستم مالتي پلكس  -2

 ور و ايربگارتباط مقاومت های شبكه مولتي پلكس در کنترل يونيت موت–سيستم مالتي پلكس  -3

  ESPارتباط مقاومت های شبكه مولتي پلكس در کنترل يونيت ايربگ و –سيستم مالتي پلكس  -4

 مپ سنسور –سيستم سوخت رساني  -5

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح است؟   -70

 تست اهمي سنسور موقعيت پدال گاز -1

 در کانكتور عيب ياب    CAN L و   CAN Hتست اهمي ميان  پايه های مربوط به  -2

 در کانكتور عيب ياب  پس از جدا کردن سرباتری  CAN Lو   CAN Hتست اهمي ميان  پايه های مربوط به  -3

 تست اهمي مپ سنسور -4

 تست وضعيت و خطای  مپ سنسور توسط دستگاه عيب ياب -5

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييد؟ -71

   CANرفع اتصالي در سيم های شبكه   -1

 LINرفع اتصالي در سيم های شبكه -2

 تعويض سنسور  پدال گاز -3

 رفع اتصالي در ارتباط سيمي سنسور پدال گاز و کنترل يونيت موتور-4

 تعويض مپ سنسور -5

 

 دانيد؟پس از رفع عيب كدام يك از موارد زير را براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي  -72 

 عيب يابي مجدد با دستگاه کليپ و تست جاده -1

 تست اهمي سنسور پدال گاز و کنترل پارامتر آن -2

 LINتست اهمي شبكه  -3

 توسط دستگاه عيب ياب ESPعيب يابي کنترل يونيت  -4

 انجام معرفي سويچ -5

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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