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در  "به نمايندگي مراجعه مي كند و بيان ميدارد ، پارس ويا سمند 475 مشتري با  خودرو پژو

 " صدا و پله مي كند و همچنين در دست انداز ها صداي اضافي دارد     فرمان ،هنگام چرخش

مشتري مي تواند به تشخيص عيب توسط تعميركار كمك  پرسيدن كدام يك از سواالت زير از -6

 نمايد ؟
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 آزمون مهارتي سيستم تعليق وفرمان سوزوكي

 

مشتري با خودرو سوزوكي بيان مي كند در هنگام حركت، فرمان خودرو به يك سمت :  1ايراد 
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 :4ايراد 

از روي دست اندازها، قسمت عقب صدا  مشتري با خودرو سوزوكي بيان مي كند در هنگام حركت

 دارد والستيك ها دچار سايش شده است

پرسيدن كدام يك از سواالت زير از مشتري مي تواند به تشخيص عيب توسط تعميركار  - 36

   كمك نمايد ؟
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 .آيا الستيك خودرو جابجا يا تعويض شده است  - 2
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 .  آيا خودرو از قسمت عقب تصادف داشته است – 4
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 چهار شاخه فرمان –سيستم تعليق جلو   - 2

 LSD -سيستم ترانسفر  – 3

 طبق  –سيستم تعليق عقب   - 4

 فنر لول –سيستم تعليق جلو   -5

 

 .. براي بررسي ايراد كداميك از گزينه هاي زير درست مي باشد -38

 سيستم تعليق عقب خراب بودن طبق هاي هر دو سمت - 1

 پاره شدگي الستيك پايه موتور يك سمت آن – 2

 كنترل وضعيت كمك فنر وفنر لول از نظر روغن زدگي وشكستگي بصورت بازديد چشمي – 3

 تنظيم نبودن زواياي چرخ و باد الستيك ها ي جلو – 4

 .عدم تنظيم زواياي چرخهاي عقب - 5

 

  ؟براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد  -33
 تعويض غربيلك فرمان  – 1

 .با تعويض هردو طبق عقب ايراد فع مي گردد –2
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 فنر لول كمك فنر هاي جلو را تعويض مي كنيم – 3
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 . با دستگاه فشارسنج فشار مدار هيدروليك فرمان را اندازه مي گيريم –4

 اطمينان از درست بودن زواياي چرخ هاو تنظيم بودن باد الستيك ها   – 5

 سيستم تعليقات تندر 

 : 5ايراد شماره 

 "تق تق مي شنوددر هنگام چرخاندن فرمان صداي   " : بيان مي دارد مشتري با  خودرو تندر  

پرسيدن كدام يك از سواالت زير از مشتري مي تواند به تشخيص عيب توسط تعميركار  -23

   كمك نمايد ؟
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 تسمه تايم –سيستم موتور  -1
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 خرابي ميكرو سوييچ فشار مدار هيدروليك فرمان -سيستم موتور -4

 الف و د -5

 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح است؟   -21

 بررسي صحت تايم موتور توسط ابزار مخصوص  -1
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 ميكرو سوييچ فشار مدار هيدروليك فرمان تست اهمي -2
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 ABSسئواالت آزمون سيستم ترمز 

 : 6ايراد شماره 

مي باشد وسيستم دائم روشن  ABSچراغ ":  عنوان مي كند  3132مشتري با  خودرو رانا  مدل 

  "عمل نمي كند     

پرسيدن كدام يك از سواالت زير از مشتري مي تواند به تشخيص عيب توسط تعميركار  - 26

   كمك نمايد ؟

 نشان مي دهد   ABSآيا دستگاه عيب ياب خطاي سيستم -1
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