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 ،پارس و سمند 415و برق مباني برق 

چراغ جلو راست  به نمایندگي مراجعه و بيان ميدارد  GLX TU5 405خودروي مشتري با  : ایراد اول 

 هاي اوليه مشخص ميشود هيچگونه دستکاري روي دسته سيم خودرودر بررسي  سوخته است 

 .صورت نگرفته است 

 

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

 باطری خودرو _سیستم الکتریکی  – 1

 سوئیچ کنترل چراغهای روی ستون فرمان _سیستم الکتریکی   - 2

 نود مرکزی _سیستم الکتریکی  – 3

   چراغ روشنائی جلو راست _سیستم الکتریکی  _4

 

 براي بررسي ایراد كدام گزینه هاي زیر صحيح مي باشد  ؟ _ 2 

 شد به معنی سالم بودن آن میباشد ولت با 1.01اگر ولتاز باتری  _1

 میباشد  ز سوئیچ کنترل چراغها ثانیه پس از فعال نمودن سوئیچ چراغ اصلی سمت راست روشن نشود ایراد ا .3چنانچه تا  _ 2        

 ود را بررسی مینماییم خروجی تحریک ولتاژ روشنائی راست از ن  – 3

  به بررسی مجموعه چراغ  مینماییم اقدام  _4

 

 براي رفع ایراد موجود چگونه اقدام مي نمایيم؟  _ 3

 می نماییم دا غلظت اسید باطری را بررسی ابت – 1

 را بررسی می کنیم روشنائی تغذیهفیوزها و برق  – 2

 کلید کنترل روشنائی تغییر وضعیت پارامتر را بررسی مینماییممی شویم سپس با  CCNبا دستگاه دیاگ وارد پارامترهای – 3

 در صورت مشاهده ایراد مینماییم  اقدام به تعویض المپ و سرپیچ مربوطه -4

 

 نان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟پس از رفع عيب ، كدام یك از موارد را براي اطمي  _ 4

 باطری را تست تحت بار نموده و صحت عملکرد آن را بررسی مینماییم -1

 و پیکربندی مجدد آن CCNدانلود  – 2

 آنبررسی عملکرد کلید کنترل روشنایی از طریق تست عملکرد – 3

  صحت عملکرد آنبررسی عملکرد روشنائی اصلی در حالت استاتیک و دینامیک خودرو و  -4

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


كه طبق اظهارات مالك  ایراد شيشه باالبر درب رانندهبا  TU5با موتور  GLX 405خودرو : ایراد دوم 

 :كرده است  به تعميرگاه مراجعهگاهي اوقات كار نميکند ، 

 

 قطعات در بروز عیب می تواند موثر باشد؟ –کدام سیستم ها  _5

 خودرو ایراد باطری –سیستم برق خودرو -1

 ایراد فیوزها –سیستم  برق خودرو   - 2

 تیک و موتور شیشه باالبر ایراد کلید اتوما –تم برق خودرو سیس – 3

 FNپیکره بندی  _ سیستم برق خودرو   - 4

 

 براي بررسي ایراد كدام گزینه هاي زیر صحيح مي باشد  ؟ _ 6

 توسط ابزار مخصوص تستر باطری بررسی وضعیت باطری-1

 مینماییم توسط دستگاه مولتی متر با سیستم شیشه باالبر  مرتبط جعبه فیوز اصلی اقدام به بررسی فیوزدر  -2

 ودن موتور شیشه باالبر مینماییم با استفاده از دیاگرام برقی از طریق اینترکانکتور ستون درب اقدام به فعال نم – 3

  FNحالت اتوماتیک شیشه باالبر در نود  بررسی  -4

 

 براي رفع ایراد موجود چگونه اقدام مي نمایيم؟ -7

 کره ای با قیمت مناسب MFاقدام به تعویض باطری خودرو با یک باطری از نوع ژالتینی اتمیک خمیری و -1

 اقدام به تعویض فیوز سوخته مینماییم -2

 و تعویض کلید کنترل شیشه باالبر اقدام به اندازه گیری ولتاژ توسط مولتی متر و بررسی مسیر جریان برق -3

 و بررسی ولتاژ خروجی  FNفعال نمودن حالت اتوماتیک شیشه باالبر در نود -4

 

 ب مي دانيدپس از رفع عيب ، كدام یك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناس  _ 8

 بررسی ولتاژ و جریان خروجی باطری در حالت استاتیک و دینامیک خودرو-1

 ر روشن اقدام به بررسی عملکرد سیستم شیشه باالبر در دو حالت معمولی و اتوماتیک شیشه باالبر در حاالت سوئیچ باز و موتو – 2

 و  پاك کردن تمامی خطاها توسط دستگاه عیب یاب FNبررسی نود  – 3

 در صورت تعویض فیوز تمامی موارد فوق میبایستی اجراء گردد  -4
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به نمایندگي مراجعه و بيان مي كند  66مدل  XUMبا موتور  ELX پارس خودرو پژو: ایراد سوم 

روشن است و هيچ كدام از فن ها كار نمي كند و این امر  STOPدماي آب باال رفته و چراغ اخطار 

 Cooling fan پيغام خطاي )موجب گرم شدن بيش از حد موتور و باال رفتن دماي آب مي شود 

line circuit مشاهده مي شود ضمناً خودرو سابقه تصادف از جلو را دارد).  

 قطعات در بروز عيب مي تواند مؤثر باشد ؟           -كدام سيستم ها-6 

 دسته سیم چراغ های جلو                                                   –سیستم الکتریکی خودرو  -1

 SIEMENSموتور مدل کروز   ECU-سوخت رسانیسیستم  -2

 فن  سوختن همزمان رله  دور تند و کند –سیستم الکتریکی خودرو  -3

 که ای به همراه دسته سیم مربوطه سوختن فیوز های جعبه فیوز کالس–سیستم الکتریکی خودرو  -4

 

 براي بررسي ایراد كدام گزینه هاي زیر صحيح مي باشد؟-11

 سی و قطع مینماییمربر منفی های یونیت فن را توسط نقشهبرق تغذیه و  -1

 با استفاده از مولتی متر سالمت موتور فن های خنک کننده موتور را چک میکنیم -2

را (Haighspeed)و دور تند (Lowspeed)با استفاده از دستگاه عیب یابی به منوی  تست عملگرها رفته و عملکرد دور کند  -3

 اطمینان حاصل نمائیم   ECUدهید تا از خروجیمورد بررسی قرار می 

اثر تصادف دچار شکستگی شده اینتر کانکتور اصلی پشت چراغ جلو چپ را بررسی چشمی می نمائیم ممکن است  سوخته باشد یا در-4

 باشد 

 

 براي رفع ایراد موجود چگونه اقدام مي نمائيم ؟ -11

  بررسی دقیق نقشه الکتریکی مربوط به فن می توان با اطمینان به خرابی کنترل یونیت با توجه به نوع ایراد و پیغام خطای مربوطه و -1

 کولر پی برد  رتظیم دور فن موتو

 ور های مربوطه اطمینان حاصل نمودمی توان توسط نقشه مربوط به فن از سالم بودن دسته  سیم چراغ های جلو و اینتر کانکت -2

مطابق با نقشه های فن را بررسی نمود که بهترین روش تعویض آنها یا اعمال برق به پایه ورودی رله قبل از هرگونه اقدامی باید رله  -3

 الکتریکی می باشد 

 م و خطای مربوطه را پاك می کنیم فشنگی آب  قهوه ای رنگ را تعویض می نمایی-4

 

 مي دانيد ؟ پس از رفع عيب ،كدام یك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع یراد مناسب-12

 فن ها را در دور تند مشاهده کرد کانکتور سبز رنگ دمای آب را کشیده تا وضعیت -1

 عملکرد فن ها را بررسی می کنیم  با کولر گرفتن وضعیت -2

توسط دستگاه عیب یاب و رفتن به منوی تست عملگر ها و همچنین بررسی پارامتر ها ی سیستم تهویه مطبوع و سیستم خنک  -3

 خنک کاری اطمینان حاصل می کنیم از صحت عملکرد سیستم  کننده

اجازه می دهیم خودرو گرم شده ودمای آب به حالت نرمال برسد تا بتوان عملکرد فن را در دمای صحیح مشاهده کرد سپس توسط  -4

 رفع عیب اطمینان حاصل می نمائیم تست جاده و ایستاده از

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


)  با ایراد روشن نشدن چراغ هاي نور پایين  TU5 NON MUX  خودرو پژو پارس: ایراد چهارم 

به نمایندگي مراجعه نموده است ضمن بررسي این خودرو داراي تصادف نمي  (بعضي اوقات 

 .   باشد و سيستم برق خودرو و توان المپ هاي جلو استاندارد مي باشد

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند مؤثر باشد ؟ -كدام سيستم ها-13

 جعبه فیوز اصلی موتور –سیستم الکتریکی  -1

 اینترکانکتور و رابط  دسته سیم اصلی و دسته سیم جلو  –سیستم الکتریکی  -2

 دسته راهنما -سیستم الکتریکی -3

 کانکتور آبی رنگ متصل به دسته راهنما –سیستم الکتریکی  -4

 

 براي بررسي ایراد كدام گزینه هاي زیر صحيح مي باشد ؟ -14

ه دسته سیم چراغ های جلو می معمولی برق روشنایی اصلی از اینتر کانکتور دسته سیم اصلی عبور کرده و ب TU5در خودرو پارس  -1

 رود 

 (بررسی فیوز ها و کانکتور پشت جعبه فیوز الزامی است  )در خودرو پارس برق روشنایی از جعبه فیوز اصلی موتور عبور می کند  -2

 جلو را مورد بررسی قرار می دهیم هنما و فیوز میانی دسته سیم چراغ های اتی متر ارتباط میان کانکتور پشت دسته راستفاده از مول -3

 با استفاده از المپ تست ارتباط بین دسته سیم  جعبه فیوز کالسکه ای و دسته راهنما را چک مینماییم  -4

 

 براي رفع ایراد موجود چگونه اقدام مي نمائيم ؟-15

  مطابق با مستندات تعمیراتی دسته سیم اصل و دسته سیم جلو را تعویض می نمائیم-1

 دسته راهنما را تعویض می نمائیم در جعبه فیوز اصلی فیوز روشنایی و یا در صورت لزوم  -2

 اتصال دیده را بررسی می نمائیم  مطابق با مستندات سایت مهندسی فقط ناحیه -3

 سیستم الکتریکی دسته سیم جلو و دسته سیم داشبورد را تعمیر یا تعویض می نمائیممطابق با مستندات  -4

 

 پس از رفع عيب ،كدام یك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع ایراد مناسب مي دانيد ؟-16

 ات استاندارد جایگزین می نمائیم و 11المپ های وات باال را خارج نموده و المپ  -1

 مربوطه اطمینان حاصل می نمائیم  را دقایقی روشن نموده و از صحت فیوزچراغ های جلو  -2

 بررسی عملکرد روشنایی در شرایط مختلف  -3

  همه موارد فوق صحیح می باشد -4

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


با ایراد روشن بودن چراغ ایربگ وارد نمایندگي شده است كه در  H30crossخودروي : ایراد پنجم 

عمل  ي ایربگ و كمربند ایمني پيش كشندهیك از عملگرها كه هيچبررسي اوليه مشخص شده است 

  . ننموده است

 

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

  کنترل یونیت اصلی –سیستم مالتی پلکس  – 1

 جعبه فیوز داخل موتور  –سیستم الکتریکی   - 2

  کیسه های هوا و کمربند ایمنی پیش کشنده –سیستم الکتریکی  – 3

 دسته سیم درب جلو راست –سیستم الکتریکی   - 4

 

 براي بررسي ایراد كدام گزینه هاي زیر صحيح مي باشد  ؟ _ 18

 سرعت باال مینماییم  CANبا استفاده از مولتی متر اقدام به اندازه گیری مقاومت ترمینال -1

 داخل جعبه فیوز موتور مینماییم  با استفاده از مولتی متر اقدام به تست اتصال باز فیوز مربوط به کنترل یونیت ایربگ در -2

  س آن را پاك مینماییم اقدام به خواندن ایراد توسط دستگاه عیب یاب نموده و سپ – 3

 بررسی عملکرد موتور آینه های جانبی از نظر میزان جریان مصرفی  –4

 

 براي رفع ایراد موجود چگونه اقدام مي نمایيم؟  _16

 معیوب مینماییم  ECUبا توجه به مقدار مقاومت مشاهده شده در مولتی متر و با استفاده از مدارك تعمیرات اقدام به تعویض--1        

 با توجه به تست فیوزهای مورد نظر اقدام به تعویض فیوز معیوب با مشخصه ارائه شده در مدارك تعمیرات استاندارد مینماییم  – 2

با استفاده از دستگاه عیب یاب اقدام به خواندن پارامترهای عملگرها نموده و عملگرهای با مشخصه باالی سه اهم را بررسی و  – 3

  ض مینماییم تعوی

حدوده دو اهم را تعویض با استفاده از دستگاه عیب یاب اقدام به خواندن پارامترهای عملگرها نموده و عملگرهای با مشخصه اهمی م-4

 مینماییم 

 

 پس از رفع عيب ، كدام یك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟  _ 21

  ایراد و تست صحت عملکرد سیستم در حالت سوئیچ باز و موتور روشن مینماییماز دستگاه دیاگ اقدام به پاك کردن با استفاده  – 1

 فقط کافی است سر باطری را جدا نموده و سپس بالفاصله اتصال دهیم  – 2

 کنترل یونیت مرکزی را از نظر صحت عملکرد بررسی مینمایم –3

 اقدام به حذف پارامترهای عملگرها مینماییم -4
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 مالتي پلکس

به نمایندگي مراجعه و ( SMS) مجهز به سيستم مالتي پلکس سازه پویش خودرو دنا: ایراد ششم 

بيان ميکند چراغ سقف خودرو در حالت ایستاده دائم روشن است و در حركت چراغ چشمك زن مي 

 . شود

 قطعات در بروز عيب مؤثر مي باشد؟-هاكدام سيستم -21

 FNیونیت –سیستم مالتی پلکس -1

 DCNیونیت –سیستم مالتی پلکس -2

 RNیونیت –سیستم الکتریکی -3

 میکرو سوییچ دربها –سیستم الکتریکی -4

 

 براي بررسي ایراد فوق كداميك از گزینه هاي زیر صحيح مي باشد؟-22

 می نماییم ربها را کنترل و بررسیمیکروسوییچ د-1

 public configurationبررسی پیکربندی عمومی در منوی-2

 ECU (ECU CONFIGURATION)بررسی پیکر بندی -3

 RNبررسی پیکر بندی یونیت -4

 

 براي رفع ایراد موجود چگونه اقدام مي نمائيد؟-23

 RNتعویض یونیت -1

 FNتعویض -2

 تعویض میکروسوییچ درب معیوب-3

 public configurationتغییر پیکر بندی در منوی -4

 

 پس از رفع ایرادكداميك از موارد را جهت اطمينان از رفع ایراد مناسب مي دانيد؟-24

 CCNبررسی و کنترل پیکر بندی یونیت -1

 FNباز و بست تک تک دربها  و مشاهده موقعیت دربها در پارامتر های -2

 ECO MODEبررسی روشنایی چراغهای خودرو در حالت -3

 تست جاده ای و اطمینان از خاموش شدن چراغ سقف-4
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و خاموش شدن   قطع  مراجعه نموده و ایرادECO MUX مالتي پلکس  216خودرو : ایراد هفتم 

 .دارد اغها روشن بوده را ناگهاني چراغهاي جلو چپ در حركت وقتي كه چر

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها  _ 25

 کانکتور چراغ و کاسه چراغ -سیستم الکتریکی  – 1

 فیوز چراغ و المپها  _ سیستم الکتریکی – 2

 (دسته سیم چراغ) و دسته سیم جلو خوردو FCM –سیستم مالتی پلکس   - 3

 همه موارد _سیستم الکتریکی  – 4

 

 ایراد كدام گزینه هاي زیر صحيح مي باشد  ؟براي بررسي  _26

 .12یا  .0مقاومت اندازه گیری شده در پشت سوکت چراغی که روشن نمی گردد می بایست مطابق قانون سیستم مالتی پلکس  – 1

 اهم باشد  

 . د را دانلود می کنیم ، پس در اولین گام این دو نو BCMو یونیت (  ICN) این ایرادی است مربوط به ناهماهنگی جلو آمپر  – 2

اگر بیش از این  کیلومتر تست جاده و پیمایش نمود .1یک خودرو دیگر می توان تا   FCMخودرو معیوب با  FCMدر تعویض  – 3

 ثبت می گردد   FCMمقدار شود کیلومتر بزرگتر بر روی 

 مالتی پلکس ضروری استبررسی فیوزها ، سالمت المپ و کانکتور و کاسه چراغ قبل از بررسی سیستم  – 4

 

 براي رفع ایراد موجود چگونه اقدام مي نمایيم؟ –27

 با هم  ، چون کیلومتر تغییر نکند    FCMو ICN  تعویض  - 1

ایراد برطرف می در مورد روشن شدن چراغها می باشد  FCMو  BCMبدلیل اینکه پشت آمپر واسط بین  ICNبا دانلود نمودن   - 2

  شود

 امکان برطرف شدن عیب وجود دارد رله معیوب مربوط به چراغ جلوبا تعویض  – 3

 را  چک می کنیم( FCM) مربوطه  بررسی و در صورت عدم رفع ایراد نود( فیوز ، سیم ، سوکت ، المپ ) قطعات الکتریکی  ابتدا -4

 

 

 دانيد؟پس از رفع عيب ، كدام یك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي   _28

 در حالت سوئیچ بسته عملکرد راهنما را چک می کنیم - 1

 اطمینان از صحت عملکرد چراغها ،  استحکام کانکتور و المپها و دیگر موارد از طریق دسته راهنما – 2

 اطمینان حاصل می نماییم ICNو  FCMنودهای  DOWNLOADINGاز  - 3

 تا دوباره مشکل بوجود نیاید  کنیمغیر فعال باشد حتما چک می  FCMحتما باید در (  DAY LIGHT) پیکره بندی نور روز  –4
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به نمایندگي مراجعه و بيان مي كند (  SMS)مالتي پلکس سازه پویش 216خودرو : ایراد هشتم 

 .دارد اما راهنماي جانبي عملکرد صحيح از راهنما آالرم شنيده نمي شود  هنگام استفاده

 قطعات در بروز عيب مؤثر مي باشد؟-سيستم هاكدام -26

  FNیونیت –سیستم مالتی پلکس -1

  CCNیونیت –سیستم مالتی پلکس -2

  ICNیونیت –سیستم مالتی پلکس -3

 صحیح می باشد  3و  2موارد -4

 

 براي بررسي ایراد فوق كداميك از گزینه هاي زیر صحيح مي باشد؟-31

 بدلیل مشکل ثبت کیلومتر با هم CCN و   FNتعویض آزمایشی -1

   ICNتعویض آزمایشی -2

  CCNتعویض آزمایشی -3

4FN - را ابتدا دانلود نموده و سپس در پیکره بندی جلوآمپر (ICN )آالرم را فعال می کنیم  

 

 براي رفع ایراد موجود چگونه اقدام مي نمائيد؟-31

 ایراد رفع می شود  ICN با دانلود -1

 ایراد رفع می شود   FN با دانلود -2

 ر صورت عدم رفع ایراد تعویض گرددرا دانلود نموده د CCNابتدا -3

 ر صورت عدم رفع ایراد تعویض گرددرا ابتدا دانلود نموده د ICN ابتدا -4

 

 پس از رفع ایرادكداميك از موارد را جهت اطمينان از رفع ایراد مناسب مي دانيد؟-32

 FNاستفاده از راهنما و تست شنیداری صدای آالرم از -1

 CCNو فالشر و تست شنیداری صدای آالرم ازیونیت  استفاده از راهنما-2

 تست شنیداری درجاده و تست شنیداری عملکرد در حالت سوئیچ بسته -3

 مجددو پیکره بندی آن قبل از تحویل به مشتری برای عدم اطمینان از خراب شدن  CCNدانلود -4
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 سيستم كولر

 اجعه و بيان ميکند پس از طيبه نمایندگي مر 45111خودرو دنا پالس با كيلومتر كاركرد : ایراد نهم 

نوع سيستم الکتریکال  . مسافت هاي طوالني باد كولر گرم شده و كمپرسور از مدار خارج مي گردد

 (خودرو  هيچ گونه خطایي وجود ندارد ضمناً در سيستم مالتي پلکس).مي باشد  SMSمالتي پلکس 

 قطعات در بروز ایراد مي تواند مؤثر باشد؟–كدام سيستم -33

 کمپرسور -سیستم کولر-1

 ((MIX FLAPخرابی دریچه هوای –سیستم کولر -2

 رله قطع کن کمپرسور کولر -سیستم مدیریت موتور-3

  FNیونیت –سیستم الکتریکال -4

 

 مي باشد ؟ یك از گزینه هاي زیر صحيحبراي بررسي ایراد كدام -34

 کنترل عملکرد رله قطع کن کمپرسور توسط دستگاه عیب یاب -1

 کالچ کمپرسور  (Air Gap)کنترل وضعیت ظاهری و  فاصله هوایی -2

 بررسی خطاها و پارامترهای مربوط به کولر در سیستم مالتی پلکس -3

 صحیح می باشد 3و  2موارد -4

 

 موجود چگونه اقدام مي نمائيم ؟براي رفع ایراد -35

 تعویض کمپرسور کولر -1

 تعویض سنسور دمای اوپراتور -2

  FNتعویض یا برنامه ریزی یونیت -3

 تعویض رله قطع کن کمپرسور کولر-4

 

 پس از رفع عيب ،كدام یك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع ایراد مناسب مي دانيد ؟-36

 بررسی دمای هوای خروجی از دریچه های توزیع هوا -1

 بررسی عملکرد رله قطع کن کمپرسور کولر -2

 کنترل عملکرد کالچ کمپرسور کولر در دور های مختلف -3

 صحیح می باشد  3و  1گزینه -4
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به نمایندگي CECو سيستم الکتریکال TU5مجهز به موتور  66خودرو پژو پارس مدل : ایراد دهم 

چشمك مي زند و كمپرسور كولر كار نمي  Autoمراجعه و بيان مي نماید در صفحه پنل كولر چراغ 

خطاي  ( Self diag )پس از تست خود عيب یابي (یك ماه قبل تعویض شده است  CECیونيت )كند 

S1.2  مشاهده گردید 

 قطعات در بروز ایراد مي تواند مؤثر باشد؟–كدام سيستم -37

 mixing flapموتور دریچه  –سیستم کولر -1

 سنسور فشار گاز کولر  –سیستم کولر -2

 موتور دریچه تهویه-سیستم کولر-3

 سنسور دمای داخل اتاق -سیستم کولر-4

 

 

 مي باشد ؟ براي بررسي ایراد كدام یك از گزینه هاي زیر صحيح-38

 بطور همزمان فشرده شود  OFFو کلید  ACابتدا کلید -1

 می کند  و یا بالعکس شیفت پیدا S2به  S1مد عیب یابی از مرحله  (FAN DOWN)با زدن کلید کاهش فن -2

 برای نمایش مقدار بعدی از کلید .  شروع می شود S2و تست عملگر ها در مرحله دوم با کد S1تست سنسور ها در مرحله اول با کد -3

Recycle  استفاده می نماییم 

 یح می باشد همه ی موارد فوق صح-4

 

 براي رفع ایراد موجود چگونه اقدام مي نمائيم ؟-36

 تعویض سنسور دمای داخل اتاق -1

 تعویض موتور دریچه تهویه-2

 تعویض سنسور دمای اواپراتور -3

 تعویض سنسور فشار گاز کولر-4

 

 دانيد ؟پس از رفع عيب ،كدام یك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع ایراد مناسب مي -41

 بررسی وضعیت دریچه هوای تازه -1

 و یونیت کولر را پاك می کنیم  CECتوسط دستگاه عیب یاب خطای موجود در یونیت -2

 بررسی دمای هوای خروجی از دریچه های توزیع -3

 یونیت کولر می نماییم RESETمطابق با مستندات اقدام به ACو  OFFبا فشردن کلید -4
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 انژكتورسوخت رساني 

 

 ECM BOSCH )موتور الکترونيکي كنترل واحد داراي مجموعه 217خودروي پژو  : ایراد یازدهم 

ME17 )  به نمایندگي   "عملکرد موتور عادي ، ولي چراغ اخطارایراد موتور روشن است   "ایراد   با

 .  مراجعه مي نماید

 موثر باشد؟قطعات در بروز عيب مي تواند  –كدام سيستم ها  _41

 موتور ECU  –سیستم سوخت رسانی   - 1

 انژکتورها – سوخت رسانیسیستم  – 2

 قطع بودن سیم سنسور دور موتور – سیستم سوخت رسانی  – 3

 ( TAG ) های سوئیچ تگ  –  سیستم ایموبیالیزر – 4

 

   ؟كداميك از گزینه هاي زیر درست مي باشد فوق  براي بررسي ایراد _42

 وضعیت سنسور پدال گاز توسط دستگاه عیب یاب ومدارات آن طبق مستندات فنیکنترل  -1

 کنترل وضعیت موتور برقی دریچه گاز توسط دستگاه عیب یاب ومدارات آن طبق مستندات فنی – 2

 اکسیژن  سنسور کنترل مدار الکتریکی –3

 (ECUعملکردی ) موتور با دستگاه عیب یاب و وجود داشتن ایراد دائم  ECU  خواندن خطا  –4

 

  ؟براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميکنيد  _43

 انژکتور ها  ایراد برطرف می گرددبا تعویض  –1

   وبدون تعویض تگ های سوئیچ ایراد برطرف می گردد موتور ECUتعویض با   –2

 PWMکنترل عملکرد سنسور دور موتور با شبیه ساز  –3

 گردد می برطرف ایراد موتور و هردو تگ سوئیچ ECU تعویض با-4

 

  ؟مناسب ميدانيد، عيب  شدن براي اطمينان از رفع زیر را كداميك از موارد  _44

 و مدارات ارتباطی آنکنترل سیستم ایموبالیزر   -1 

 موتورکنترل عملکرد سنسور دور   – 2 

 کنترل عملکرد انژکتور ها    -3

 با دستگاه عیب یاب موتور جاده  وکنترل عملکرد  تست انجام  -4
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موتور بد  " با ایراد  ECM SEIMENSبا (  cc 1611)  آریان 216خودروي  پژو : ایراد دوازدهم 

 .مراجعه نموده است  "روشن مي شود و درحالت كاركرد دور آرام نوسان دور موتور دارد

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها _45

 استپر موتور  – سیستم سوخت رسانی   –1

 موتور الکتریکی دریچه گاز و پدال گاز  –سیستم سوخت رسانی   - 2

 سنسور فشار هوا و دما  –سوخت رسانی سیستم   –3

 تگ سوئیچ  – ایموبیالیزرسیستم   -4

 

   ؟مي باشد صحيحكداميك از گزینه هاي زیر عيب یابي  فوق ، براي بررسي  -46

 کنترل عملکرد استپر موتور با دستگاه عیب یاب و بررسی مدار الکتریکی آن طبق مستندات فنی– 1

 اردشده وجود ند کنترل ایموبیالیزر با دستگاه عیب یاب، در قسمت پارامترها آنتن گیرنده کد ، شناسایی ولی سوئیچ تعریف –2

 کنترل مدار الکتریکی موتور الکتریکی دریچه گاز و پدال گاز   – 3

 سنسور فشار هوا ودما طبق مستندات فنی کنترل وضعیت –4

 

  ؟كنيد براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  مي -47

 فشار و دما  ایراد برطرف می گرددبا تعویض سنسور  – 1

 آن ایراد برطرف می گردد پاك کردنبا خواندن خطا و  – 2

  عمل تعمیراتی ایراد رفع می گرددبا تعویض استپر موتور طبق دستورال –3

 ور پدال گاز ایراد برطرف می گرددبا تعویض موتور برقی دریچه گاز و یا  سنس – 4

 

  ؟دانيد كداميك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي -48

 نیاز نیستکنترل خاصی مورد  – 1

 دستگاه عیب یاب کوئل وسیگنال اولیه آن توسط عملکرد دقیق کنترل  -2

 تست روشن شدن خودرو و کنترل خاموش شدن المپ ایموبیالیزر  – 3

 عملکرد  صحیح استپر موتور در دور آرام  پارامتر های  کنترل یونیت موتور با دستگاه عیب یاب  و اطمینان از کنترل -4
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           های فنی اطالعیه

 

 (7931-91)است؟ شده اضافه و حذف قابليت كدام(216خودرو ) Deck less صوتي سيستم در-43

7- CD Player است شده اضافه موبايل هندزفري و بي يواس پخش قابليت و حذف  

 است شده اضافه موبايل هندزفري و حذف بي اس يو قابليت -2

9- CD Player نمايد مي عمل بلوتوث بصورت و حذف 

 باشد مي صحيح 9 و 7 هاي گزينه -4

 

-93:)كدام است EF7 TC 1,7روغن مناسب خودروي دنا پالس با موتور  7931-93مطابق اطالعيه فني شماره -51

7931) 

7- 10W 40  SL                                                               2-  10W 40  SJ     

9- 5W 40  SN                                                                4- 20W 50  SL  

 

-26)است؟ موجود ايکودياگ دستگاه در عنواني چه با صندوقدار 207i خودروي برقي فرمان به مربوط منوي-57

7931) 

7 – EPS                   2 – ESP                        9 –  EMS                            4-  MUX 

 (7931-26) چيست؟ در HB با 207SDi خودروي الکتريکي سيستم مهم هاي تفاوت-52

 صندوق درب عقب، محرک شکن تاشو، مه هاي آينه --7

 روز در كنترل، روشنايي كروز --2

 تاشو هاي كنترل، آينه كروز-9

 تاشو هاي آينه و روز در صندوق، روشنايي درب محرک -4
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 (7931-29)عدم پيکر بندي مخزن در خودرو سمند دوگانه سوز باعث بروز چه مشکلي مي شود؟-59

 چراغ چك روشن مي ماند - 7

 با مشکل رو برو مي شود CNGعملکرد سيستم سوخت رساني  - 2

 مپر به درستي نمايش داده نمي شوددر جلو آ CNGسطح سوخت  - 9       

 هيچکدام – 4

 

 گزينه صحيح نيست؟كدام -54

 از طريق امدادخودرو تامين مي شودموثر بر ايمني سرنشين و خودرو بوده و قطعات آن  Cفراخوان هاي گروه -7

از طريق امدادويژه تامين موجب عملکرد نامناسب خودرو يا توقف آن شده و قطعات آن  Dفراخوان هاي گروه -  2

 نمي شود

 ميشود رو براي نمايندگيها ارسال تماس حاصل شده و قطعات از طريق امدادخود Eبا مشتريان فراخوانهاي گروه - 9

محدوديتي در انجام فراخوان روي خودروهايي كه از شرايط گارانتي خارج شده يا از كيلومتر مجاز عبور كرده - 4

 جود نداردباشند و

 (7936-722)باشد؟ مي صحيح جانبي ايربگ داراي خودروهاي خصوص در گزينه كدام-55

 مجاز استاندارد غير ايمني كمربند از استفاده و دارد قرار خودرو اتاق وسط هاي ستون روي بر جانبي ايربگ - 7

 باشد نمي

 نکات مستندات طبق بايست مي آن تعويض هنگام و دارد قرار خودرو سقفي دستگيره پشت در جانبي ايربگ- 2

 گردد رعايت الزم ايمني

 براي استاندارد غير اضافي روكش از استفاده و دارد قرار خودرو جلو هاي صندلي روي بر  جانبي ايربگ - 9

 باشد نمي مجاز جلو هاي صندلي

 كاهش و ايمني براي كه هستند خودرو داشبورد روي بر شده نصب هاي ايربگ همان جانبي هاي ايربگ-4

 است شده گرفته نظر در تصادفات در جلو سرنشينان صدمات
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تغييرات و تنظيمات در چه نودي انجام مي  211به منظور رفع ايراد كالچ كردن مداوم كمپرسور كولر خودرو  -56

 (7931-27)شود؟

7- FCM                       2- BCM                            9- ICN                            4- هيچکدام 

 

 در شده داده نمايش عدد و ECU ي حافظه در شده ثبت عدد بين كاركرد كيلومتر اختالفه مشاهد صورت در- 51

 پذيرد؟ صورت بايد اقدامي چه ايراد رفع جهت ،XU 1موتور  EMS Siemens در برابر 1 ميزان به آمپر جلو نمايشگر

(7931-7936 ) 

 ABS مودوالتور تعويض -ICN         4 نود دانلود -FN        9 نود دانلود-ECU     2 تعويض -7
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 سواالت نمایندگی های پایلوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 H30 CROSSخودروی 

با ایراد قفل مركزي وارد نمایندگي شده است كه در بررسي  H30crossخودروي : ایراد سيزدهم 

 . اوليه مشخص شده است كه عملکرد تصادفي دارد  

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها  _58

 کنترل یونیت اصلی  –سیستم مالتی پلکس  – 1

 جعبه فیوز داخل موتور  –سیستم مالتی پلکس   - 2

 .جعبه فیوز زیر داشبورد    –سیستم الکتریکی  – 3

 کنترل یونیت گیرنده رادیوئی سقفی –سیستم الکتریکی   - 4

 

 براي بررسي ایراد كدام گزینه هاي زیر صحيح مي باشد  ؟ _ 56

 با استفاده از مولتی متر اقدام به اندازه گیری ولتاژ سیم باس مینماییم -1

 با استفاده از مولتی متر اقدام به تست فیوزهای جعبه فیوز  موتور مینماییم  -2

 ن مینماییم اقدام به خواندن ایراد توسط دستگاه عیب یاب و بررسی آ – 3

 . بررسی عملکرد مجموعه قفل دربها و درب صندوق مینماییم  – 4

    

 

 براي رفع ایراد موجود چگونه اقدام مي نمایيم؟  _ 61

 معیوب مینماییم ECUبا توجه به مقدار ولتاژ مشاهده شده با استفاده از مدارك تعمیرات اقدام به تعویض -1

 با توجه به تست فیوزهای مورد نظر اقدام به تعویض فیوز معیوب با مشخصه ارائه شده در مدارك تعمیرات استاندارد مینماییم  – 2

 اقدام به پاك کردن ایراد خوانده شده جهت تاثیر بر صحت عملکرد عملگرها مینماییم  – 3

 .ن مینماییم پس از تشخیص قفل معیوب بر روی یکی از دربها اقدام به تعویض آ-4

 

 پس از رفع عيب ، كدام یك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟  _ 61

 .اقدام به تست صحت عملکرد سیستم قفل مرکزی در دو حالت سوئیچ باز و موتور روشن مینماییم  – 1

 فقط کافی است سر باطری را جدا نموده و سپس بالفاصله اتصال دهیم  – 2

 کنترل یونیت مرکزی را پس از پیکره بندی کامال تست میکنیم  – 3

 اقدام به حذف پارامترهای عملگرها مینماییم  -4
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 رق تندرب

خودرو استارت مي خورد ولي روشن نمي شود : مشتري با  خودرو تندر بيان مي دارد: ایراد چهاردهم 

 "و چراغ ایموبالیزر وضعيت عملکرد صحيح دارد 

 

 باشد؟در بروز عيب موثر مي تواند  خودرو  قطعات –ها كدام سيستم-62

 سنسور سرعت خودرو –سیستم سوخت رسانی  -1

 سنسور فیلم داغ –سیستم سوخت رسانی  -2

 کنترل یونیت سیستم سوخت رسانی –سیستم سوخت رسانی  -3

 چیپ الکترونیکی سوییچ –سیستم ایموبالیزر  -4

 

 براي بررسي ایراد كدام گزینه هاي زیر صحيح است؟   -63

 بررسی اهمی چیپ الکترونیکی سویچ  -1

  ABSبررسی اهمی بلوك هیدرولیک سیستم   -2

 بررسی عملکرد سنسور سرعت خودرو توسط مولتی متر -3

 بررسی وضعیت پاشش انزکتورها و جرقه شمع ها -4

 

 

 مي نمایيد؟براي رفع ایراد موجود چگونه اقدام -64

 تعویض کنترل یونیت سیستم سوخت رسانی و جرقه -1

 عدد 44قطب مغناطیسی به جای  43تعویض توپی چرخ عقب در صورت اطمینان از وجود  -2

 تعویض سنسور سرعت خودرو  -3

 تعویض چیپ سوییچ -4

 

 

 انيد؟پس از رفع عيب كدام یك از موارد زیر را براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي د -65

 روشن کردن و تست جاده  خودرو  -1

   ABSبررسی عملکرد سیستم -2

 .تست کمک فنرها با استفاده از دستگاه عیب یاب-3

 بررسی عملکرد سنسور سرعت خودرو -4
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 کپچربرق 

 

خودرو  استارت مي خورد ولي روشن   " : مشتري با  خودرو ي كپچر بيان مي نماید  : ایراد پانزدهم   

 " نمي شود یا بالفاصله پس از روشن شدن خاموش مي شود  

 

 باشد؟در بروز عيب موثر مي تواند  خودرو  قطعات –ها كدام سيستم-66

 سنسور موقعیت پدال گاز–سیستم سوخت رسانی  -1

 یونیت موتور و گیربکسارتباط مقاومت های شبکه مولتی پلکس در کنترل –سیستم مالتی پلکس  -2

 ارتباط مقاومت های شبکه مولتی پلکس در کنترل یونیت موتور و ایربگ–سیستم مالتی پلکس  -3

 مپ سنسور –سیستم سوخت رسانی  -4

 

 براي بررسي ایراد كدام گزینه هاي زیر صحيح است؟   -67

 تست اهمی سنسور موقعیت پدال گاز -1

 در کانکتور عیب یاب    CAN L و   CAN Hبه تست اهمی میان  پایه های مربوط  -2

 تست اهمی مپ سنسور -3

 تست وضعیت و خطای  مپ سنسور توسط دستگاه عیب یاب -4

 

 

 براي رفع ایراد موجود چگونه اقدام مي نمایيد؟ -68

 LINرفع اتصالی در سیم های شبکه -1

 تعویض سنسور  پدال گاز -2

 پدال گاز و کنترل یونیت موتوررفع اتصالی در ارتباط سیمی سنسور -3

 تعویض مپ سنسور -4

 

 

 پس از رفع عيب كدام یك از موارد زیر را براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي دانيد؟ -66 

 عیب یابی مجدد با دستگاه کلیپ و تست جاده -1

 LINتست اهمی شبکه  -2

 توسط دستگاه عیب یاب ESPعیب یابی کنترل یونیت  -3

 یچیمعرفی سوانجام  -4
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 هایمابرق 

 

توربو در یك نمایندگي به علت عدم روشن 1800با موتور  S7یك خودروي هایما : ایراد شانزدهم 

خودرو استارت نمي خورد مشاهده گردید با گرفتن ترمز ، چراغ كليد . شدن متوقف شده است 

همچنين قفل مركزي خودرو استارت ، سبز مي شود و پس از فشردن دگمه استارت قرمز مي شود ، 

 از روي ریموت فعال است

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها  -71

 جعبه فیوز موتور  -سیستم الکتریکی-1

 استپ ترمز-سیستم الکتریکی-2

 PEPSیونیت  -سیستم الکتریکی -3

  IMMOیونیت   -سیستم سوخت رسانی-4

 

 گزینه هاي زیر صحيح مي باشد  ؟براي بررسي ایراد كدام -71

 می نماییم TAGبه همراه   IMMOو  ECMبا توجه به نشانه های خودرو ، اقدام به بررسی و تعویض آزمایشی قطعات -1

 جعبه رله ها می نماییم. با توجه به نشانه های خودرو ، اقدام به بررسی و تعویض قطعات رله ، فیوز  -2

 می نماییم IMMOو   ESCLبا توجه به نشانه های خودرو ، اقدام به بررسی و تعویض قطعات  -3

 می نماییم  PEPSو  BCMبا توجه به نشانه های خودرو ، اقدام به بررسی و تعویض آزمایشی قطعات -4

 

 براي رفع ایراد موجود چگونه اقدام مي نمایيم؟ -72

 (نو نیاز می باشد  TAGو دو عدد  PIN CODE) می کنیم  PEPSگاه دیاگ برای قطعه اقدام به تعویض و تعریف با دست  -1

 جعبه فیوز موتور را تعویض می کنیم -2

 را برای بقیه یونیت ها ارسال می نماییم جدیدSK2نموده و کد  IMMOاقدام به تعریف و دانلود یونیت KT700با دستگاه  -3

 اقدام می نماییم ESPسنسور پدال ترمز را تعویض  ، و برای کالیبره نمودن سنسور جدید در منو -4

 

 پس از رفع عيب ، كدام یك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟-73

 با خاموش و روشن کردن خودرو وضعیت استارت خوردن و روشن شدن خودرو را بررسی می نماییم -1

 رله استارت را چند بار تحریک کرده تا از عملکرد صحیح آن مطمئن شویم ECUتوسط تست عملگرها در قسمت -2

 را چک می کینم  تا از عملکرد صحیح آن مطمئن شویم SK2و   SK1کدهای   IMMOتوسط قسمت پارامترها در قسمت  -3

 عملکرد موتور را با تست جاده بررسی می نماییم-4
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با ایراد جوش آوردن به نمایندگي مراجعه كرده است پس  S7 1.8TCخودروي هایماي : ایراد هفدهم 

  .از بررسي 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  - 74

 ECU -سیستم سوخت رسانی -1

 مدول فن متغییر -سیتم خنک کاری -2

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

 2و 1موارد -4

 

 براي بررسي ایراد كدام گزینه هاي زیر صحيح مي باشد  ؟-75

 داخل جعبه فیوز موتور می باشند یقین حاصل می کنیم 101TCاز صحت رله های دور کند و تند مربوط به فن خودروی هایما -1

کلید را تستی از خودرو هایما دیگری روی خودرو معیوب ازمایش می کنیم تااز عملکرد  TAGو  IMMO  ،ECUسه قطعه تستی-2

  مطمئن شویم ECUدرست 

در ارتباط است اگر پس از خاموش کردن خودرو فن به مدت حداکثر بیست دقیقه روشن شد  ECUبا  LINمدول فن توسط شبکه -3

 فن متغییر است نشان از سالمت مدول 

 برق مدول فن توسط رله مربوطه در جعبه فیوز داخل موتور تامین می شود-4

 

 براي رفع ایراد موجود چگونه اقدام مي نمایيم؟ -76

 ابتدا توسط دستگاه عیب یاب خطاهای موجود در مدول فن را خوانده و فن هارا دراین قسمت با تست عملگرها راه اندازی می نماییم -1

 موتور را چک می نماییم ECUو طبق نقشه سیم کشی مدول فن تا  هق مثبت و منفی مدول فن را بررسی نمودبر -2

 با تعویض رله های فن عملکرد فن را در دور کند و تند بررسی می کنیم -3

 مطمئن شویم ECUرا توسط اهم متر گرفته تا از سالم بودن شبکه بین مدول فن و  ECUاهم شبکه بین مدول فن تا  .0مقاومت  -4

 

 پس از رفع عيب ، كدام یك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟ -77

 تاندارد مطمئن می شویموضعیت کارکرد فن را در شرایط مختلف کار کرد موتور بررسی نموده و از قرار گرفتن دمای موتور در حد اس-1

 ابتدا سیستم خنک کاری را یک بار هواگیری نموده سپس کارکرد فن و قرار گرفتن دمای موتور در حد استاندارد را بررسی می نماییم-2

 درجه بررسی می کنیم 79با استفاده از دستگاه دیاگ صحت عملکرد فن را در دمای -3

 د خطا در کنترل یونیت موتور و مدول فن مطمئن می شویمبا استفاده از دستگاه دیاگ از عدم وجو -4
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 برق خودروهای ایکاپ

توسط یکي  به نمایندگي مراجعه و بيان ميدارد  1366مدل  518خودروي مشتري با : ایراد هيجدهم 

در بررسي هاي اوليه مشخص  از ریموتهاي كنترل نميتوانم خودرو را از حالت قفل مركزي باز نمایم

 .ميشود هيچگونه دستکاري روي برق خودرو صورت نگرفته  است 

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها  _78

 BSIفیوز شنت  _سیستم الکتریکی  – 1

 BSIگیرنده قفل مرکزی  _سیستم الکتریکی   - 2

 کنترل یونیت قفل مرکزی  _سیستم الکتریکی  – 3

 مجموعه قفل درب صندوق _سیستم الکتریکی  _4

 

 براي بررسي ایراد كدام گزینه هاي زیر صحيح مي باشد  ؟ _ 76 

 را بررسی و بالفاصله از سمت راست به سمت چپ منتقل مینماییم  BSIموقعیت جانمائی فیوز شنت  _1

 ولتاژ سر عملگرهای قفل را توسط مولتی متر اندازه گیری مینماییم  _ 2

 .به بررسی باطری ریموت مینماییم  اقدام  – 3

  اقدام به بررسی مجموعه قفل درب صندوق بدون اتصال آن به دسته سیم مینماییم  _ 4

 

 براي رفع ایراد موجود چگونه اقدام مي نمایيم؟  _ 81

 توسط دستگاه عیب یاب نمیباشد BSIپس از جابجائی فیوز شنت نیازی  به برنامه ریزی  – 1

 ولتاژ صفر اقدام به تعویض عملگر قفل معیوب مینماییم با مشاهده  – 2

 ب را مقدار دهی اولیه مینماییمپس از تعویض باطری ریموت ابتدا قفل درب را باز نموده و سپس ریموت معیو – 3

 اقدام به تعویض مجموعه قفل درب صندوق و شستی آن -4

 

 حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟ پس از رفع عيب ، كدام یك از موارد را براي اطمينان از-81

 اقدام به ترخیص خودرو مینماییم  BSIپس از پاك کردن کدهای خطای ریموت در -1

 صحت عملکرد عملگر قفل را بررسی مینماییم – 2

 ا با هر دو کلید بررسی مینماییم پس از انجام مقدار دهی اولیه ریموت کنترل معیوب تمامی عملکردهای کنترل یونیت ر– 3

 عملکرد آن را بررسی مینماییم BSIپس از پاك کردن خطای قفل درب صندوق در  -4
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به (  فن با دور تند كار ميکند ) با ایراد عملکرد نادرست فن رادیاتور   2118خودرو : ایراد نوزدهم 

 :تعميرگاه مراجعه نموده است 

 باشد؟قطعات در بروز عيب مي تواند موثر  –كدام سيستم ها  _82

 ایراد باطری خودرو –سیستم برق خودرو -1

 ایراد فیوز –سیستم  برق خودرو -2

 ایراد کنترل یونیت موتور –سیستم برق خودرو  -3

   ایراد کنترلر راه انداز فن _سیستم برق خودرو  -4

 

 براي بررسي ایراد كدام گزینه هاي زیر صحيح مي باشد  ؟ _83

 بررسی وضعیت باطری توسط ابزار مخصوص تستر باطری-1

 در جعبه فیوز اصلی و با استفاده از مدرك تعمیرات اقدام به بررسی فیوز مرتبط با سیستم فوق توسط دستگاه مولتی متر مینماییم  -2

 و سپس پاك نمودن آنها مینماییم  BFRMبا استفاده از دستگاه عیب یاب اقدام به خواندن ایراد در جعبه فیوز  – 3

 ر را منطبق با مشخصات اعالم شده ظاهری کنترل یونیت فن رادیاتوبررسی -4

 

 

 براي رفع ایراد موجود چگونه اقدام مي نمایيم؟ -84

 اقدام به تعویض باطری خودرو با یک باطری از نوع ژالتینی کره ای -1

 اقدام به تعویض فیوز سوخته مینماییم -2

 مجددا پس از تعویض فیوز و باز نمودن سوئیچ اقدام به خواندن ایراد و پاك نمودن آن مینماییم  -3

 با توجه به مدارك تعمیرات  1..2 تعویض کنترل یونیت فن رادیاتور منطبق با مشخصات قابل نصب جهت خودروی-4

 

 

 عيب مناسب مي دانيدپس از رفع عيب ، كدام یك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع   _85

 بررسی ولتاژ و جریان خروجی باطری در حالت استاتیک و دینامیک خودرو-1

نک کننده اقدام به بررسی عملکرد سیستم فن رادیاتور در دو حالت سوئیچ باز و موتور روشن و درجه حرارتهای مختلف دمای مایع خ – 2

 موتور و صحت عملکرد آن 

 یاب مشاهده عملکرد ترموستات موتوربا استفاده از دستگاه عیب – 3

 بررسی سیستم توربو شارژ موتور و خالء بوستر ترمز  -4
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با ایراد عمل نکردن سيستم روشنائي اتوماتيك نور باال و پائين به  518خودروي : ایراد بيستم 

 :تعميرگاه دارد نمایندگي مراجعه نموده است و درخواست تست عملکرد سيستم فوق را در ایستگاه 

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ –كدام سيستم ها  _86

   CANHSقطعات شبکه   – ECO 2.1. AEEسیستم مالتی پلکس  – 1

 کنترل یونیت سر باطری   –سیستم الکتریکی   - 2

 سنسور نور و باران  -سیستم الکتریکی -3

 ور نور آینه دید عقب داخل کابین سنس -سیستم الکتریکی    - 4

 

 براي بررسي ایراد كدام گزینه هاي زیر صحيح مي باشد  ؟ _ 87

قرار گیرد حال با کاهش نور محیط تغییر وضعیت از نور  AUTOفقط کافی است در حالت سوئیچ باز دسته کنترل روشنائی در حالت -1

 باال به نور پائین و برعکس مشاهده میشود  

قرار گرفته در  AUTOبدون وابستگی به وضعیت سوئیچ دسته کنترل روشنائی را در حالت نور پائین قرار داده و سپس دکمه فشاری  -2

 .آن روشن شود حال سیستم نسبت به تغییر شدت نور محیط عکس العمل نشان میدهد  LEDکنسول وسط را فشرده نموده تا 

آن روشن شده و  LEDثانیه نگه داشته شود تا  1بمدت  AUTOی است دکمه فشاری بدون وابستگی به وضعیت سوئیچ کاف – 3

 سیستم فوق فعال گردد 

  از گزینه های فوق صحیح نمیباشد  هیچکدام – 4

 

 براي رفع ایراد موجود چگونه اقدام مي نمایيم؟  _88

 مینمائیم  BSIبا استفاده از مولتیمتر اقدام به بررسی فیوزهای روشنائی موجود در -1

 با استفاده از دستگاه عیب یاب اقدام به تست عملگر روشنائی اصلی مینمائیم  –2

 روش فعال نمودن آن صحیح نمیباشد این سیستم ایرادی نداشته و  –3

 کیلومتر در ساعت میباشد  .1فعال شدن سیستم فوق وابسته به سرعت خودرو حداقل  –4

 

 

 پس از رفع عيب ، كدام یك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟  _ 86

 خودرو مینماییم BSIاقدام به پیکره بندی مجدد  PPSبا استفاده از دستگاه عیب یاب  – 1

آئینه دید عقب را  ر رویکیلومتر درساعت نموده و سنسو 21با فعال نمودن سیستم فوق اقدام به تست جاده با سرعت حداقل  – 2

 تحریک میکنیم 

کیلومتر در ساعت نموده و دوربین  سنسور نور و باران را  .1با فعال نمودن سیستم فوق اقدام به تست جاده با سرعت حداقل  – 3

 تحریک میکنیم 

 با روشهای فوق نمیتوان صحت عملکرد سیستم فوق را بررسی نمود  –4
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      برق سوزوکی

 

  "باد كولر خودرو خنك نيست  "بيان مي دارد 2411مشتري با خودرو سوزوكي: ایراد بيست و یکم 

 .قطعات خودرو در بروز عيب موثر است  –كدام سيستم  _61

 واتر پمپ  -سیستم خنک کننده موتور  – 1

 موتور فن بخاری –سیستم تهویه مطبوع   - 2

 شیر انبساط کولر  –سیستم تهویه مطبوع  – 3

 رله موتور فن بخاری -سیستم تهویه مطبوع  - 4

 

   ؟براي بررسي ایراد كداميك از گزینه هاي زیر درست مي باشد _61

 بررسی عملکرد واتر پمپ در سیستم خنک کننده موتور – 1

 کنترل و بررسی مدار الکتریکی موتور فن بخاری طبق مستندات تعمیراتی -2

 را پاك می کنیم BCMبا دستگاه عیب یاب ایراد مدول  -3

 بررسی عملکرد شیر انبساط کولر در حالت موتور روشن و فشار گاز کولر با استفاده از دستگاه عیب یاب -4

 

  ؟براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميکنيد  _62

 تعویض واتر پمپ سیستم خنک کننده موتور   – 1

 برطرف می گرددو تزریق گاز کولر با تعویض شیر انبساط کولر  – 2

 عویض موتور فن ایراد رفع می گرددبا ت –3

 تور فن بخاری ایراد برطرف می شودبا تعویض رله مو -4

 

 ؟ دانيد كداميك از موارد را براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي _63

 DATA LISTتوسط دستگاه عیب یاب در منوی  BCMکنترل پارامترهای   - 1

 در حین روشن بودن موتورکنترل عملکرد دینام    -2

 کنترل عملکرد کولر و اطمینان از خنک بودن بادکولر کفایت میکند  -3

  کنترل خاصی ضرورت ندارد  - 4
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برف پاک كن جلو و عقب عمل  "بيان مي كند  2411مشتري با خودرو سوزوكي :ایراد بيست و دوم 

 "نمي كند

 عات خودرو در بروز عيب موثر است قط –كدام سيستم  _64

 تگ های سوئیچ  -سیستم ایموبیالیزر – 1

 (BCM)مدول کنترل الکتریکی بدنه -سیستم الکتریکی خودرو  - 2

 برف پاکن عقب خودرو رله موتور –سیستم الکتریکی خودرو   - 3

 در داخل جعبه فیوز موتور  SBرله یکپارچه   –سیستم الکتریکی خودرو   - 4

 

   ؟براي بررسي ایراد كداميك از گزینه هاي زیر درست مي باشد _65

 بررسی و کنترل رله موتور برف پاك کن عقب – 1

 از طریق خواندن خطا،بررسی پارامترها و تست عملگر برف پاك کن های جلو و عقب  BCMبررسی کنترل عملکرد  – 2

 بررسی سیم کشی و فیوزهای جعبه فیوز داخل موتور خودرو -3

 داخل جعبه فیوز موتور SBکنترل وبررسی عملکرد رله یکپارچه  – 4

 

  ؟براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميکنيد  _66

 کنترل ولتاژی باطری خودرو ودر صورت نیاز تعویض آن   – 1

 کنترل سیستم ایموبیالیزربا استفاده از دستگاه عیب یاب  – 2

 .ایراد برطرف می گردد (BCM)باتعویض مدول کنترل الکتریکی بدنه -3

 ایراد برطرف می گردد SBبا تعویض رله یکپارچه  -4

 

 ؟ دانيد پس از رفع عيب كداميك از موارد را براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي _67

 کنترل ولتاژ باطری در زمان خاموش و روشن بودن موتور  -1

 عملکردی آنآزمایش عملکرد برف پاك کن در وضعیت های مختلف    -2

 تست جاده در شرایط مختلف حرکتی  -3

 کنترل خاصی برای اطمینان از رفع عیب نیاز نیست  - 4
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