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 مالتي پلكس

به نمايندگي ( SMS )مجهز به سيستم مالتي پلكس سازه پويش مالك خودرو دنا:  اولايراد 

مراجعه و بيان ميكند چراغ سقف خودرو در حالت ايستاده دائم روشن است و در حركت چراغ 

 .شودچشمك زن مي 

 قطعات در بروز عيب مؤثر مي باشد؟-كدام سيستم ها-7

 FNيونیت –سیستم مالتي پلکس -1

 DCNيونیت –سیستم مالتي پلکس -2

 RNيونیت –سیستم الکتريکي -3

 دربها  میکرو سويیچ–سیستم الکتريکي -4

 

 براي بررسي ايراد فوق كداميك از گزينه هاي زير صحيح مي باشد؟-2

 .را كنترل و بررسي مي نمايیم میکروسويیچ دربها-1

 public configurationبررسي پیکربندی عمومي در منوی-2

 ECU (ECU CONFIGURATION)بررسي پیکر بندی -3

 RNبررسي پیکر بندی يونیت -4

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نمائيد؟-9

 RNتعويض يونیت -1

 FNتعويض -2

 تعويض میکروسويیچ درب معیوب-3

 public configurationتغییر پیکر بندی در منوی -4

 

 پس از رفع ايرادكداميك از موارد را جهت اطمينان از رفع ايراد مناسب مي دانيد؟-4

 CCNبررسي و كنترل پیکر بندی يونیت -1

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

 ECO MODEدر حالت چراغهای خودرو بررسي روشنايي -3

 سقف تست جاده ای و اطمینان از خاموش شدن چراغ-4
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به نمايندگي مراجعه  (ECOMUX )كروز با سيستم S90مدل ELX خودرو سورن :  مايراد دو

 POWERكرده و مشتري بيان مي كند هنگام بستن درب ها توسط ريموت كنترل سيستم 

WINDOW شيشه باالبر راننده را جا به جا نموده و مابقي شيشه باالبرها حركت نمي كند فقط. 

 

 قطعات در بروز عيب مؤثر مي باشد؟-كدام سيستم ها-5

 BCMنود–سیستم مالتي پلکس -1

 FCMنود–سیستم مالتي پلکس -2

 DCNنود–سیستم مالتي پلکس -3

 ريموت كنترل قفل مركزی–سیستم مالتي پلکس -4

 

 بررسي ايراد فوق كداميك از گزينه هاي زير صحيح مي باشد؟براي -6

 .وجود دارد يک خودروی ديگر از  BCM برای تست آزمايشي، امکان تعويض-1

 BCMدرپیکر بندی DSMاطمینان از فعال بودن گزينه -2

 ، يکي از اقدامات استسیستم پاور ويندوز به روش دستي (  (LEARN تعريف نمودن-3

 .فوق صحیح مي باشد همه ی موارد -4

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نمائيد؟-1

 و پیکر بندی آن BCMتعويض يونیت -1

 و پیکر بندی سیستم مربوطهRNتعويض-2

 و پیکره بندی آن FCMتعويض يونیت -3

 مرتفع مي گردد  FCMويندوز در سیستم پاور دانلودايراد مذكور با -4

 

 از موارد را جهت اطمينان از رفع ايراد مناسب مي دانيد؟پس از رفع ايرادكداميك -8

 .تمامي شیشه ها را پايین آورده وسیستم پاور را با فشردن كلید ريموت پشت سرهم تست مي كنیم-1

 با آخرين ورژن ايکودياگBCMبروز رساني نرم افزار -2

 (ولت باشد2.7ولتاژ باتری )باتری ريموت كنترل را بررسي مي نمائیم-3

 .تمامي موارد فوق صحیح مي باشد-4
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قطع و خاموش شدن ناگهاني :  مراجعه نموده و ايرادECO MUX مالتي پلكس  206با خودرو  مشتري:  ومايراد س

 . چراغهاي جلو چپ در حركت وقتي كه چراغها روشن بوده را عنوان مي دارد

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ كدام سيستم ها  _ 3

 و كاسه چراغكانکتور چراغ  -سیستم الکتريکي  –1 

 المپها   فیوز چراغ و _ سیستم الکتريکي – 2

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

 همه موارد _سیستم الکتريکي  – 4

 هاي زير صحيح مي باشد  ؟براي بررسي ايراد كدام گزينه  _70

يا  06مقاومت اندازه گیری شده در پشت سوكت چراغي كه روشن نمي گردد مي بايست مطابق قانون سیستم مالتي پلکس   1

 اهم باشد   126

 . ، پس در اولین گام اين دو نود را دانلود مي كنیم  BCMو يونیت (  ICN) اين ايرادی است مربوط به ناهماهنگي جلو آمپر   2

اگر بیش از اين . كیلومتر تست جاده و پیمايش نمود 16يک خودرو ديگر مي توان تا   FCMخودرو معیوب با FCMدر تعويض   3

 ثبت مي گردد   FCMمقدار شود كیلومتر بزرگتر بر روی 

 سه چراغ قبل از بررسي سیستم مالتي پلکس ضروری استبررسي فیوزها ، سالمت المپ و كانکتور و كا  4

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم؟ 77

   با هم  ، چون كیلومتر تغییر نکند  FCMو ICN  تعويض  - 1

برطرف  ايراددر مورد روشن شدن چراغها مي باشد  FCMو  BCMبدلیل اينکه پشت آمپر واسط بین  ICNبا دانلود نمودن   - 2

   .مي شود

 . با تعويض رله معیوب مربوط به چراغ جلو امکان برطرف شدن عیب وجود دارد  3

 چک مي كنیم را ( FCM) بررسي و در صورت عدم رفع ايراد نودمربوطه ( فیوز ، سیم ، سوكت ، المپ ) ابتداقطعات الکتريکي  -4

 

 اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟پس از رفع عيب ، كدام يك از موارد را براي   _72

 در حالت سوئیچ بسته عملکرد راهنما را چک مي كنیم - 1

 اطمینان از صحت عملکرد چراغها ،  استحکام كانکتور و المپها و ديگر موارد از طريق دسته راهنما  2

 .اطمینان حاصل مي نمايیم ICNو  FCMنودهای  DOWNLOADINGاز  - 3

 . غیر فعال باشد حتما چک مي كینم تا دوباره مشکل بوجود نیايد  FCMحتما بايد در ( DAY LIGHT) ندی نور روز پیکره ب  4

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 پارس و سمند  405پژو  و برق مباني برق

به نمايندگي مراجعه  36مدل  XUMبا موتور  ELXمشتري با خودرو پزو پارس: مايراد چهار

روشن است و هيچ كدام از فن ها كار STOPو بيان مي كند دماي آب باال رفته و چراغ اخطار 

پيغام )نمي كند و اين امر موجب گرم شدن بيش از حد موتور و باال رفتن دماي آب مي شود 

از جلو را  مشاهده مي شود ضمناً خودرو سابقه تصادفCooling fan line circuit خطاي

  .(دارد 

 قطعات در بروز عيب مي تواند مؤثر باشد ؟           -كدام سيستم ها-79

 دسته سیم چراغ های جلو                                                   سیستم الکتريکي خودرو  -1

 .SIEMENSموتور مدل كروز   ECU-سیستم سوخت رساني -2

 .فن  سوختن همزمان رله  دور تند و كند سیستم الکتريکي خودرو  -3

 .سوختن فیوز های جعبه فیوز كالسکه ای به همراه دسته سیم مربوطه سیستم الکتريکي خودرو  -4
 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح مي باشد؟-74
 .قطع مینمايیم برق تغذيه و منفي های يونیت فن را توسط نقشه برسي و -1

 با استفاده از مولتي متر سالمت موتور فن های خنک كننده موتور را چک میکنیم -2

و دور تند (Lowspeed)با استفاده از دستگاه عیب يابي به منوی  تست عملگرها رفته و عملکرد دور كند  -3
(Haighspeed)را مورد بررسي قرار مي دهید تا از خروجيECU  ائیم اطمینان حاصل نم. 

اينتر كانکتور اصلي پشت چراغ جلو چپ را بررسي چشمي مي نمائیم ممکن است  سوخته باشد يا دراثر تصادف دچار -4
 . شکستگي شده باشد

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نمائيم ؟ -75

فن مي توان با اطمینان به خرابي با توجه به نوع ايراد و پیغام خطای مربوطه و بررسي دقیق نقشه الکتريکي مربوط به  -1
 .كنترل يونیت  تظیم دور فن موتو كولر پي برد 

مي توان توسط نقشه مربوط به فن از سالم بودن دسته  سیم چراغ های جلو و اينتر كانکتور های مربوطه اطمینان حاصل  -2
 .نمود

ش تعويض آنها يا اعمال برق به پايه ورودی رله قبل از هرگونه اقدامي بايد رله های فن را بررسي نمود كه بهترين رو -3
 .مطابق با نقشه الکتريکي مي باشد 

 .فشنگي آب  قهوه ای رنگ را تعويض مي نمايیم و خطای مربوطه را پاک مي كنیم  -4

 

 پس از رفع عيب ،كدام يك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع يراد مناسب ميدانيد ؟-76
 .دمای آب را كشیده تا وضعیت فن ها را در دور تند مشاهده كردكانکتور سبز رنگ  -1

 .با كولر گرفتن وضعیت عملکرد فن ها را بررسي مي كنیم  -2

توسط دستگاه عیب ياب و رفتن به منوی تست عملگر ها و همچنین بررسي پارامتر ها ی سیستم تهويه مطبوع و سیستم  -3
 .اطمینان حاصل مي كنیم  خنک كننده از صحت عملکرد سیستم خنک كاری

اجازه مي دهیم خودرو گرم شده ودمای آب به حالت نرمال برسد تا بتوان عملکرد فن را در دمای صحیح مشاهده كرد  -4
 .سپس توسط تست جاده و ايستاده از رفع عیب اطمینان حاصل مي نمائیم
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بعضي اوقات ) با ايراد روشن نشدن چراغ هاي نور پايين((TU5 NON MUXخودرو پژو پارس: مايراد پنج

به نمايندگي مراجعه نموده است ضمن بررسي اين خودرو داراي تصادف نمي باشد و سيستم برق خودرو و (

 .  توان المپ هاي جلو استاندارد مي باشد

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

 جعبه فیوز اصلي موتور سیستم الکتريکي  -1

 اينتركانکتور و رابط  دسته سیم اصلي و دسته سیم جلو  سیستم الکتريکي  -2

 دسته راهنما -سیستم الکتريکي -3

 كانکتور آبي رنگ متصل به دسته راهنما سیستم الکتريکي  -4

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح مي باشد ؟ -78

معمولي برق روشنايي اصلي از اينتر كانکتور دسته سیم اصلي عبور كرده و به دسته سیم چراغ های  TU5در خودرو پارس  -1
 .جلو مي رود 

بررسي فیوز ها و كانکتور پشت جعبه فیوز الزامي )در خودرو پارس برق روشنايي از جعبه فیوز اصلي موتور عبور مي كند  -2
 (است 

انکتور پشت دسته رهنما و فیوز میاني دسته سیم چراغ های جلو را مورد بررسي قرار مي استفاده از مولتي متر ارتباط میان ك -3
 .دهیم 

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

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نمائيم ؟-73

 تي دسته سیم اصل و دسته سیم جلو را تعويض مي نمائیممطابق با مستندات تعمیرا-1

 .در جعبه فیوز اصلي فیوز روشنايي و يا در صورت لزوم دسته راهنما را تعويض مي نمائیم  -2

 .مطابق با مستندات سايت مهندسي فقط ناحیه اتصال ديده را بررسي مي نمائیم  -3

 .و دسته سیم داشبورد را تعمیر يا تعويض مي نمائیم مطابق با مستندات سیستم الکتريکي دسته سیم جلو -4

 پس از رفع عيب ،كدام يك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع ايراد مناسب مي دانيد ؟-20

 .وات استاندارد جايگزين مي نمائیم  55المپ های وات باال را خارج نموده و المپ  -1

 .صحت فیوز مربوطه اطمینان حاصل مي نمائیم چراغ های جلو را دقايقي روشن نموده و از  -2

 بررسي عملکرد روشنايي در شرايط مختلف  -3

 . همه موارد فوق صحیح مي باشد -4

 

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 خانواده پژو  و گيربكسموتور

 

كيلومتر به نمايندگي مراجعه  70000 و كاركرد 2تيپ  206مشتري با خودروي :  مشش ايراد 

 شنيده مي شود 2500الي  2000عادي در دورهاي صداي غير  "نموده وبيان مي كند  

 

 قطعات ميباشد؟ -عيب مربوط به كدام سيستم ها  -27

 فیلرگیری سوپاپ ها -سیستم موتور  -1

 رادياتور آب   خنک كاری موتورسیستم   2

  بلوک سیلندر ، ياتاقان ،رينگ و پیستون  -موتورسیستم   3

 واتر پمپ   سیستم خنک كننده موتور   -4

 

   ؟ مي باشد صحيحكداميك از گزينه هاي زير و عيب يابي  ، بررسي  جهت - 22

 اندازه گیری كمپرس موتور با استفاده از كمپرس سنج -1

 كنترل میزان خالصي سوپاپها   2

  2566الي  2666بررسي صدای موتور و ياتاقان هاو پیستون در دورهای  3

 بررسي عملکرد ترموستات ، واتر پمپ و هواگیری  4

 

 ؟ چه اقدامي مناسب استرفع عيب موجود  جهت -29

 تعويض سوپاپ های دود و میل سوپاپ   -1

 فیلر گیری و تعويض سر سیلندر -2

 تعمیر و تعويض قطعات معیوب موتور طبق دستورالعمل گارانتي -3

 تعويض رادياتور آب  و واتر پمپ  -4

 

 ؟ دانيد حصول اطمينان از رفع عيب مناسب مي جهتكداميك از موارد را  ايرادپس از رفع   24

 كنترل صدای موتور در حالت های سرد و گرم  در دورهای مختلف موتور-1  

 پاک كردن خطاهای موقت  با دستگاه-2  

 بازديد میزان غلظت مايع خنک كننده موتور  -3  

 ت دور آرام  تست جاده ای موتور در حال -4  
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نشتي  "كيلومتر با ايراد  10000، كاركرد   TU5باموتور LXمشتري با خودروي پارس  :مهفت ايراد

 .مراجعه كرده است   "( خصوصا در مواقع سرد بودن ) ضديخ از قسمت جلوي موتور

 
  ؟قطعات در بروز عيب ميتواند موثر باشد  كدام سيستم ها - 25

 واترپمپ -سیستم خنک كننده موتور  - 1

  تسمه تايم   موتور سیستم  -  2

 هرزگرد تسمه هیدرولیک فرمان  -سیستم فرمان   3

 مجموعه شیربرقي كنستر    سیستم سوخت رساني  - 4

  

   ؟درست باشد مي تواند بررسي ايراد كداميك از گزينه هاي زير جهت-26

 بررسي میزان خالصي تسمه تايم موتور   - 1

 كنترل محل نشتي بخصوص واتر پمپ   - 2

  مداررفت وبرگشت بخاری كنترل   - 3

 كنترل دوراهي آب پشت سیلندر  -4

  ؟ چه اقدامي را مناسب مي دانيدموجود  ايراد رفع جهت -21

 .سرسیلندر رفع ايراد مي گردد  تعويض با   1

 معیوب مربوط به واتر پمپ و اورينگ  ايراد رفع مي گرددبا تعويض قطعات  2

 مجموعه شیلنگ های بخاری رفع عیب مي گردد با تعويض  3

 ايراد برطرف مي شود  تنظیم خالصي تسمه تايم و دينامفقط با  4

 

  ؟ دانيد مناسب مي  ايراد چه اقدامي رااطمينان از رفع  تعميرات، جهت حصولپس از  28

  گرم موتور موتور در حالت سرد و نشتيبررسي  -1

 بررسي وضعیت عمکلرد موتور با دستگاه دياگ -2

 مختلف  در شرايطای تست جاده   3

 .صحیح است 3و1گزينه  -4
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نشتي روغن  "مشتري با پژو پارس معمولي به نمايندگي مراجعه و عنوان مي كند    :  مايراد هشت

  .خودرو خارج از شرايط گارانتي مي باشد( . موتور و گيربكس مابين ) "گيربكس اززير خودرو 

 

 ؟باشد  در بروز عيب مي تواند موثر  قطعات سيستم  كدام 23

 ماهکها ی گیربکس  -سیستم انتقال قدرت   1

  قطعات داخل گیربکس  سیستم انتقال قدرت 2

 مجموعه ديفرانسیل    سیستم محركه  -3

 قیفي گیربکس  سیستم انتقال قدرت  -4

 

   ؟براي بررسي ايراد كداميك از گزينه هاي زير درست مي باشد - 90

 . كنترل عملکرد مکانیزم سیستم كالچ    1

 عملکرد گیربکس در دنده های مختلف هنگام حركت بررسي  -2

  . صدا ی ديفرانسیل در هنگام حركت خودرو كنترل  -3      

 .بررسي محل نشتي بین موتور و گیربکس از زير خودرو   -4

 

  ؟رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد  جهت -97

 .گیربکس كامل ايراد رفع مي گردد تعويض با   1

 .با جايگزين نمودن ديسک و صفحه كالچ  ايراد رفع مي گردد2

 .ايراد برطرف مي شود  فاليويل ويضبا تع3

 .تعويض قیفي گیربکس رفع مي گردد  با  - 4

 

  ؟دانيد مناسب مي ايرادرفع  جهت حصول اطمينان ازكداميك از موارد را  انجام تعميراتپس از  92

 بررسي عملکرد مکانیزم  كالچ تست جاده -1

 .بودن موتور و تست جاده ای  در حالت سرد وگرمروغن گیربکس  نشتيبررسي  2

 .در حالت دورآرام و درجا دنده ها را كنترل مي نمائیم -3

 در  تمامي دنده هاكنترل تست جاده ای و -4
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 EF7موتور ملي 

موتور در دور  "كيلومتر اظهار مي نمايد  20000با كاركرد موتورملي مالك خودرو سمند:  مايراد نه

   "صداي غير عادي ميدهد 9500الي 2000

 قطعات ميباشد؟ -كدام سيستم هاعيب مربوط به   -99

 فیلرگیری سوپاپ ها -سیستم موتور  -1

 رادياتور آب   خنک كاری موتورسیستم   2

  ياتاقان ها  -موتورسیستم   3

 واتر پمپ   -سیستم خنک كننده موتور  -4

 

   ؟ مي باشد صحيحكداميك از گزينه هاي زير و عيب يابي  ، بررسي  جهت - 94

 گیری كمپرس موتور با استفاده از كمپرس سنجاندازه  -1

 كنترل میزان خالصي سوپاپها   2

  3566الي  2666بررسي صدای موتور و ياتاقان ها در دورهای  3

 بررسي عملکرد ترموستات ، واتر پمپ و هواگیری  4

 

 ؟ چه اقدامي مناسب استرفع عيب موجود  جهت -95

 تعويض سوپاپ های دود و میل سوپاپ   -1

 فیلر گیری و تعويض سر سیلندر -2

 تعمیرموتور و تعويض قطعات معیوب طبق دستورالعمل گارانتي -3

 تعويض رادياتور آب  و واتر پمپ  -4

 

 ؟ دانيد حصول اطمينان از رفع عيب مناسب مي جهتكداميك از موارد را  ايرادپس از رفع   96

 كنترل صدای موتور در حالت های سرد و گرم در دورهای مختلف-1  

 پاک كردن خطاهای موقت  با دستگاه-2  

 بازديد میزان غلظت مايع خنک كننده موتور  -3  

 تست جاده و كنترل عملکرد موتور در دور آرام   -4  
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صداي غير عادي موتوردر زمان سرد "ايرادبا   ( EF7-TC)خودرو سورن توربو شارژ :  مايراد ده

   " به نمايندگي مراجعه نموده است "بودن 

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ كدام سيستم ها _91

 موتور الکتريکي دريچه گاز و پدال گاز  –سیستم سوخت رساني   -1

 (رادياتور خنک كننده هوا) اينتر كولر   -سیستم موتور   -2

 مسیر گازهای خروجي از چدني اگزوز –سیستم توربو شارژر  -3

  ايراد  مسیر هوای ورودی–سیستم سوخت رساني   -4

 

   ؟مي باشد صحيحكداميك از گزينه هاي زير عيب يابي  فوق ، براي بررسي  -98

 مسیر منیفولد هوا و مجموعه دريچه گاز كنترل   1

  خواندن خطا و كنترل پارامترهای موتور با دستگاه عیب ياب  2

 (Dump valve)مدار شیر برقي تخلیه هوای پشت دريچه گاز كنترل   3

  كنترل فیزيکي محل نصب توربو شارژر به چدني اگزوز4

 

  ؟كنيد براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  مي -93

 چدني بهمراه واشر آببندی چدني اگزوز  تعويض قطعه  1

 بهمراه لوله های مربوطه  waste gateتعويض شیربرقي   2

  .تعويض مجموعه هواكش از نوع بهینه   3

 تعويض واشر آببندی بین منیفولد هوا و سرسلندر  -4

 

  ؟انيدد كداميك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي ايرادپس از رفع  -40

 عملکرد دريچه گاز و استپر موتوركنترل  1

  كامل پارامترهاتوسط ايکو دياگ بررسي تست جاده وبررسي صدای موتورو  -2

 مختلف دمای موتور تست جاده در  شرايط  3

 و شیر برقي كنیستركنترل عملکرد اكسیژن سنسور - 4
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 انژكتورسيستم 

 ECM) موتور الكترونيكي كنترل واحد داراي مجموعه 201مشتري با  خودروي پژو :  مايراد يازده

BOSCH ME17)  به  "با ايراد  عملكرد موتور عادي ، ولي چراغ اخطارايراد موتور روشن است

  نمايندگي  مراجعه مي نمايد

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ كدام سيستم ها  -47 

 موتور ECU  سیستم سوخت رساني   - 1

 انژكتورها  سوخت رسانيسیستم   2

 قطع بودن سیم سنسور دور موتور  سیستم سوخت رساني   3

 ((TAGتگ های سوئیچ     سیستم ايموبیاليزر  4

 

   ؟كداميك از گزينه هاي زير درست مي باشد فوق  براي بررسي ايراد -42 

 آن طبق مستندات فنيكنترل وضعیت سنسور پدال گاز توسط دستگاه عیب ياب ومدارات  -1

 كنترل وضعیت موتور برقي دريچه گاز توسط دستگاه عیب ياب ومدارات آن طبق مستندات فني – 2

 كنترل مدار الکتريکي اكسیژن سنسور  –3

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

 

  ؟براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد  -49 

 .با تعويض انژكتور ها  ايراد برطرف مي گردد -1

   وبدون تعويض تگ های سوئیچ ايراد برطرف مي گردد موتور ECUتعويض با   -2

 PWMكنترل عملکرد سنسور دور موتور با شبیه ساز  -3

 گردد مي برطرف ايراد موتور و هردو تگ سوئیچ ECU تعويض با-4

 

  ؟مناسب ميدانيد، عيب  شدن براي اطمينان از رفع زير را كداميك از موارد  -44 

 و مدارات ارتباطي آنكنترل سیستم ايموباليزر   -1       

 كنترل عملکرد سنسور دور موتور  - 2       

 كنترل عملکرد انژكتور ها    -3

 با دستگاه عیب ياب موتور جاده  وكنترل عملکرد  تست انجام  -4
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بيان   ECM SEIMENSبا (  cc 7600)  آريان 206مشتري با خودروي  پژو :  مايراد دوازده

 . موتور بد روشن ميشود و درحالت كاركرد دور آرام نوسان دور موتور دارد "مي كند 

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

 استپر موتور   سیستم سوخت رساني   1

 موتور الکتريکي دريچه گاز و پدال گاز  سیستم سوخت رساني   - 2

 سنسور فشار هوا و دما  سوخت رساني سیستم   3

 تگ سوئیچ   ايموبیاليزرسیستم   -4

 

   ؟مي باشد صحيحكداميك از گزينه هاي زير عيب يابي  فوق ، براي بررسي  - 46

 عملکرد استپر موتور با دستگاه عیب ياب و بررسي مدار الکتريکي آن طبق مستندات فنيكنترل  1

 . كنترل ايموبیاليزر با دستگاه عیب ياب، در قسمت پارامترها آنتن گیرنده كد ، شناسايي ولي سوئیچ تعريف شده وجود ندارد 2

 كنترل مدار الکتريکي موتور الکتريکي دريچه گاز و پدال گاز    3

 سنسور فشار هوا ودما طبق مستندات فني كنترل وضعیت 4

 

  ؟كنيد براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  مي - 41

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

 .با خواندن خطا و پاک كردن آن ايراد برطرف مي گردد  2

  . با تعويض استپر موتور طبق دستورالعمل تعمیراتي ايراد رفع مي گردد 3

 .با تعويض موتور برقي دريچه گاز و يا  سنسور پدال گاز ايراد برطرف مي گردد  4

 

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

 .كنترل خاصي مورد نیاز نیست  1

 دستگاه عیب ياب كوئل وسیگنال اولیه آن توسط عملکرد دقیق كنترل  -2

 تست روشن شدن خودرو و كنترل خاموش شدن المپ ايموبیاليزر   3

 عملکرد  صحیح استپر موتور در دور آرام  پارامتر های  كنترل يونیت موتور با دستگاه عیب ياب  و اطمینان از كنترل -4
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 ABSفرمان و ترمز سيستم تعليق،

به نمايندگي مراجعه نموده و بيان مي كند  37مدل   LXمشتري با خودرو سمند  :سيزدهمايراد 

 ABSضمنا در مدوالتور . دائم روشن است  EBDو   ABSچراغ اخطار    CCNپس از تعويض 

 .هيچ خطايي وجود ندارد

 

 قطعات در بروز عيب موثر مي باشد؟ –كدام سيستم ها -43

 CCNپیکربندی  -سیستم مالتي پلکس -1

 FNنرم افزار –سیستم مالتي پلکس -2

 DDNپیکربندی  –سیستم مالتي پلکس -3

 CCNنرم افزار  –سیستم مالتي پلکس  -4

                     براي بررسي ايراد فوق كداميك از گزينه هاي زير صحيح مي باشد؟ -50

 CCN بررسي پیکربندی -1

 DDNكنترل پیکربندی -2

 CCNبررسي ورژن نرم افزاری -3

 FNبررسي ورژن نرم افزاری -4

 

   براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييد؟ -57

 CCNدانلودينگ -1

 FNدانلودينگ يونیت -2

 .ايراد مرتفع مي باشد CCNبا پیکربندی صحیح -3

  .ايراد رفع مي گردد FNبا پیکربندی صحیح -4

 

 كداميك از موارد را جهت اطمينان از حصول رفع ايراد مناسب مي دانيد؟پس از رفع ايراد  -52

 EBDو  ABSتست جاده خودرو اطمینان از خاموش شدن چراغ -1

 .در حالت عادی خاموش شود كفايت میکند ABS اگر چراغ اخطار -2

 .باتوجه به عدم ايراد عملکردی سیستم ترمز  فقط پاک كردن خطا الزامي مي باشد-3

 .صحیح مي باشد 3و  1گزينه -4
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به نمايندگي مراجعه و مشتري بيان  36مدل  LX- EF7مشتري با خودرو سمند  :چهاردهمايراد 

ضمنا در سيستم ترمز خطايي وجود ندارد و نوع . دائم روشن است ABSمي كند چراغ اخطار 

 .مي باشد( YouFin) سيستم ترمز يوفين

 

 قطعات در بروز عيب موثر مي باشد؟ كدام سيستم ها -59

 مدوالتور ترمز -ABSسیستم ترمز -1

 سنسور های چرخ –ABSسیستم ترمز -2

 اتصال بدنه كنار بوستر ترمز –سیستم الکتريکي -3

 پیکربندی اشتباه مدوالتور -  ABSسیستم -4

  براي بررسي ايراد فوق كداميك از گزينه هاي زير صحيح مي باشد؟-54

 اتصال بدنه كنار بوستر ترمز به لحاظ سفت بودنكنترل -1

 و انتخاب صحیح سايز الستیک ABSبررسي پیکربندی -2

 و نوع نرم افزار مربوطه ABSكنترل و بررسي پارامترهای مدوالتور -3

 تست جاده ای خودرو و اطمینان از ارسال پالس توسط سنسور های چرخ-4

 نماييم ؟براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي -55

 طرح يوفین ABSتعويض مدوالتور -1

 اينچ 15اينچ به  14اصالح سايز الستیک از -2

 تمیز كردن اتصال بدنه كنار بوستر-3

 (مطابق با اطالعیه فني اخیر)چرخ ها با سنسور طرح بهینه  ABSتعويض سنسور -4

 مي دانيد؟ پس از رفع ايراد كداميك از موارد را جهت اطمينان از رفع ايراد مناسب-56

 ABSتست جاده و اطمینان از خاموش شدن چراغ -1

 .درصورت چوب كردن ترمز روی بامپر ها اين مورد استراتژی محسوب مي شود-2

 .از مدار خارج شده و چراغ اخطار آن روشن مي شود ABSباشد  9gدر سیستم مذكور اگر اختالف شتاب باالتر از -3

 .همه موارد فوق صحیح مي باشد-4
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 رواو ديفرانسيل پيكان ، آردي و موتور گيربكس 

به نمايندگي مراجعه و  90000با كاركرد  36خودرو وانت آريسان با مدل : ايراد پانزدهم 

مشتري بيان ميكند  فقط هنگام دنده عقب و ابتداي حركت از ناحيه زير  خودرو صداي غير 

 عادي به گوش مي رسد و سپس با گرفتن كالچ صدا قطع مي شود 

 

 ؟ قطعات در بروز عيب مي تواند مؤثر باشد-كدام سيستم ها-51

 بلبرينگ كالچ –سیستم كالچ -1

 بلبرينگ شافت ورودی گیربکس –سیستم انتقال قدرت -2

 بلبرينگ عقب میل لنگ -سیستم موتور-3

 دنده زير گیربکس سیستم انتقال قدرت -4

 براي بررسي ايراد كدام يك از گزينه هاي زير درست مي باشد ؟-58

 كنترل عملکرد مکانیزم سیستم كالچ -1

 (واشر تنظیم )شافت ورودی گیربکس  كنترل لقي-2

 بررسي مقطعي بودن صدا در شرايط مختلف -3

 (بررسي درگیری بلبرينگ كالچ باديسک )كنترل و بررسي میزان خالصي پدال كالچ -4

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نمائيم ؟-53

 .با تعويض كامل گیربکس ايراد رفع مي گردد -1

 .كیلومتر كاركرد خودرو فقط قطعات معیوب را تعويض مي نمايیم با توجه به -2

 .بلبرينگ كالچ را تعويض مي نمايیم و میزان خالصي را ديسک در حد استاندارد تست مي كنیم -3

شافت ورودی گیربکس ، مجموعه گیربکس را كامل  --با تعويض بلبرينگ سوزني عقب میل لنگ و در صورت خط انداختن-4
 .نمائیم تعويض مي 

 پس از رفع عيب ،كدام يك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع ايراد مناسب مي دانيد ؟-60

 تست جاده بررسي عملکرد دنده های گیربکس در حالت سرد -1

 بررسي تست صدا در حالت دنده عقب و ابتدای حركت و بعد  تست جاده-2

 ن تعويض كامل روغن گیربکس با توجه به تعمیرات آ-3

 رگالژ و خالصي پدال كالچ -4
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 4500با كاركرد OHVG2مشتري با خودرو وانت آريسان مجهز با موتور :  مايراد شانزده

كيلومتر با ايراد روشن بودن چراغ روغن و صداي غير عادي در موتور به نمايندگي مراجعه 

 نمائيد؟ نموده است، با توجه به مزمن بودن ايراد كدام موارد ذيل را انتخاب

 

 قطعات در بروز ايراد نمي تواند مؤثر باشد؟كدام سيستم -67

 سفت كن زنجیر تايم -سیستم موتور-1

 بوش های میل سوپاپ -سیستم موتور-2

 ياتاقان های ثابت ومتحرک -سیستم موتور-3

 سوپاپ ها–سیستم موتور -4

 براي بررسي ايراد كدام يك از گزينه هاي زير درست مي باشد ؟-62

 ابتدا فشار روغن را اندازه گیری مي نمائیم و در صورت افت فشار روغن كارتل را باز و وضعیت پمپ روغن را بررسي مي نمائیم -1

 .میل سوپاپ را از جای خود خارج نموده و تکیه گاه میل سوپاپ را به لحاظ خط افتادگي كنترل مي كنیم -2

 .موده و قطعات را كنترل مي نمائیم رادياتور آب و سپس سیني جلو موتور را باز ن-3

 .همه موارد فوق صحیح مي باشد -4

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نمائيم ؟- 69

 .در صورت خرابي سفت كن تايم به تنهايي فقط قطعه معیوب را تعويض مي نمايیم -1

 .ويض مي نمائیم در صورت سايشمیل سوپاپ فقط قطعه ی آسیب ديده  میل سوپاپ را به تنهايي تع-2

 .در صورت آسیب ديدن زنجیر تايم و نفوذ ذرات خارجي به كارتل موتور كامل تعويض مي شود -3

 .همه موارد فوق صحیح مي باشد -4

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

 تست جاده بررسي عملکرد دنده های گیربکس -1

 بررسي تست صدا در حالت دنده عقب و ابتدای حركت و بعد  تست جاده  -2

 تعويض كامل روغن گیربکس با توجه به تعمیرات آن   -3

 هیچکدام از موارد صحیح نمي باشد  -4
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 سيستم كولر

به نمايندگي مراجعه و بيان  45000مشتري با خودرو دنا پالس با كيلومتر كاركرد :  مايراد هفده

نوع .ميكند پس از طي  مسافت هاي طوالني باد كولر گرم شده و كمپرسور از مدار خارج مي گردد

 مي باشد SMSسيستم الكتريكال مالتي پلكس 

 (دضمناً در سيستم مالتي پلكس خودرو  هيچ گونه خطايي وجود ندار)

 

 قطعات در بروز ايراد مي تواند مؤثر باشد؟كدام سيستم -65

 كمپرسور -سیستم كولر-1

 ((MIX FALPخرابي دريچه هوای –سیستم كولر -2

 رله قطع كن كمپرسور كولر -سیستم مديريت موتور-3

  FNيونیت سیستم الکتريکال -4

 براي بررسي ايراد كدام يك از گزينه هاي زير صحيحمي باشد ؟-66

 كنترل عملکرد رله قطع كن كمپرسور توسط دستگاه عیب ياب -1

 كالچ كمپرسور  (Air Gap)كنترل وضعیت ظاهری و  فاصله هوايي -2

 بررسي خطاها و پارامترهای مربوط به كولر در سیستم مالتي پلکس -3

 .صحیح مي باشد 3و  2موارد -4

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نمائيم ؟-61

 تعويض كمپرسور كولر -1

 تعويض سنسور دمای اوپراتور -2

  FNتعويض يا برنامه ريزی يونیت -3

 تعويض رله قطع كن كمپرسور كولر-4

 

 پس از رفع عیب ،كدام يک از موارد را برای اطمینان از حصول رفع ايراد مناسب مي دانید ؟-68

 بررسي دمای هوای خروجي از دريچه های توزيع هوا -1

 عملکرد رله قطع كن كمپرسور كولر  بررسي-2

 كنترل عملکرد كالچ كمپرسور كولر در دور های مختلف -3

 .صحیح مي باشد  3و  1گزينه -4
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و سيستم الكتريكال TU5مجهز به موتور 36مشتري با خودرو پژو پارس مدل  : مهجده ايراد

CEC به نمايندگي مراجعه و بيان مي نمايد در صفحه پنل كولر چراغAuto  چشمك مي زند و

پس از تست خود (يك ماه قبل تعويض شده است  CECيونيت )كمپرسور كولر كار نمي كند 

 مشاهده گرديد  S1.2خطاي (Self diag)عيب يابي 

 

 قطعات در بروز ايراد مي تواند مؤثر باشد؟كدام سيستم -63

 mixing flapموتور دريچه  –سیستم كولر -1

 سنسور فشار گاز كولر  سیستم كولر -2

 موتور دريچه تهويه-سیستم كولر-3

 سنسور دمای داخل اتاق -سیستم كولر-4

 براي بررسي ايراد كدام يك از گزينه هاي زير صحيحمي باشد ؟-10

 .بطور همزمان فشرده شود  OFFو كلید ACابتدا كلید -1

 .و يا بالعکس شیفت پیدا مي كند  S2به  S1مد عیب يابي از مرحله  (FAN DOWN)كلید كاهش فن  با زدن-2

برای نمايش مقدار بعدی از . شروع مي شود S2و تست عملگر ها در مرحله دوم با كد S1تست سنسور ها در مرحله اول با كد -3
 .استفاده مي نمايیم  Recycle كلید 

 .باشد  همه ی موارد فوق صحیح مي-4

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نمائيم ؟-17

 تعويض سنسور دمای داخل اتاق -1

 تعويض موتور دريچه تهويه-2

 تعويض سنسور دمای اواپراتور -3

 تعويض سنسور فشار گاز كولر-4

 

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

 بررسي وضعیت دريچه هوای تازه -1

 .و يونیت كولر را پاک مي كنیم  CECتوسط دستگاه عیب ياب خطای موجود در يونیت -2

 بررسي دمای هوای خروجي از دريچه های توزيع -3

 .يونیت كولر مي نمايیم RESETمطابق با مستندات اقدام به ACو  OFFبا فشردن كلید -4
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 گارانتيسواالت                                                     

و رانا  260،267،دنا ، ،پارس ،سمند 465كدام مورد در خصوص گارانتي صفحه كالچ تا پايان گارانتي خودرو   73

 صحیح است؟

 لقي بیش از حد يا بريدن توپي  -1

 بیرون زدن فنر ها  -2

 هامتالشي شدن صفحه و پرچ  -3

 هر سه مورد  -4

پیش از تعويض موتور خواهند برای تعويض موتور كدامیک از خودروهای زير نیاز به هماهنگي با پلیس راهور  -74

 داشت؟

 هايما ، سوزوكي و رنو -1

2- H30 CROSS  

 H30 CROSSخودروهای ايکاپ ،  -3

 همه موارد -4

 هنگي با اداره گارانتي را ندارد؟هما تمديد گارانتي برای كدامیک از موارد زير نیاز به - 75

 فراخوان در صورت ثبت قطعه و اجرت مطابق با دستورالعمل فراخوان -1

 رنگ و بدنه -2

 عدم رفع ايرادات بدون راهکار -3

 برگشت مجدد خودرو با ايراد قبلي  -4

 خواهد شد كه  كیلومتر در صورتي پذيرفته 26666ماه يا  12شارژ گاز كولر در محدوده كمتر از  - 70

 دارای منشاء ايراد باشد  -1

 بدون منشاء ايراد هم قابل قبول است  -2

 تعويض قطعات مرتبط با سیستم كولركه نیاز به شارژ گاز باشد  -3

 الف و ج -4
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خودرو چنانچه در سیستم جديد خودرو نیاز به امداد ويژه داشته باشد ولي پس از دريافت قطعه مورد نظر گارانتي   77

 ( وقف نباشدخودرو مت: )به پايان برسد 

 درخواست تمديد گارانتي مي شود -1

نیاز به تمديد گارانتي نیست و چنانچه همان قطعه امداد شده را استفاده نمايیم سیستم اجازه ثبت قطعه به مركز  -2

 .هزينه شركت را خواهد داد

 د گارانتي خودرو بطور اتوماتیک يکماه تمديد خواهد ش -3

 . به مدت روزهای امداد ويژه به گارانتي خودرو اضافه مي گردد -4

 

 شده وظیفه كارشناس فني چیست؟ در زمان مواجه شدن با قطعه شکسته  78

بررسي فني و سیستمي سوابق تعمیراتي خودرو ، پیمايش ، سابقه تعويض و ايراد قطعه مورد نظر و هماهنگي با  -1

 دفتر منطقه ای 

 مشتری به امور مشتريانارجاع  -2

 منوط كردن پذيرش قطعه به تايید داغي -3

 همه موارد  -4

 باعث لغو گارانتي خودرو مي شود؟ كدامیک از موارد زير  79

 تصادف شديد منجر به آسیب به موتور و گیربکس  1

 تعويض اتاق و دستکاری پالک هويت شناسائي خودرو  -2

 دستکاری كیلومتر -3

 دهر سه مور -4

 ط گارانتي قطعه مصرفي تقدم دارد؟كدامیک از موارد زير بر ضوابط و شراي  86

 اطالعیه فني  -1

 اطالعیه گارانتي -2

 اطالعیه شبکه -3

 اطالعیه صادره از دفتر منطقه ای -4
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 ( روغن موتور،گیربکس،ديفرانسیل،هیدرولیک فرمان ) گارانتي روغن ها شامل   81

 در صورت وجود منشاء ايراد و نشتي و تعمیرات مرتبط فقط بصورت سرريز -1

 كیلومتر و يکبار هم در زمان تحويل به مشتری 5666در كیلومترهای كمتر از  -2

 كیلومرت از آخرين تعمیرات مرتبط 3666ماه و  2در مدت زمان  -3

 در صورت وجود براده آهن در هر كیلومتری قابل تعويض به هزينه گارانتي  -4

 ه لنت ترمز به چه نحوی مي باشد؟گارانتي قطع  82

 كیلومتر 26666ماه يا  12حداكثر تا   -1

 كیلومتر 16666ماه يا  0حداكثر تا  -2

 در صورت ايراد كیفي و در كیلومترهای باالتر در صورت وجود منشاء ايراد 16666در كیلومتر كمتر از  -3

 كیلومتر 26666ماه يا  24حداكثر تا  -4

 ز موارد زير صحیح مي باشد؟میک اكدا  83

 چسب تحت هیچ شرايطي گارانتي نمي باشد  -1

 چسب در تعمیرات مرتبط و مطابق اطالعیه فني مربوطه گارانتي پذير است -2

 دريافت هرگونه اجرت تراشکاری و آبندی سوپاپ و ياتاقان بندی از مشتری تخلف مي باشد  -3

 موارد ب و ج  -4

 خواهد شد؟ 5666كیلومتر كمتر از  كدامیک از موارد زير منجر به تعويض موتور در  - 84

 شاتون زدن  -1

 نشتي از واشر سرسیلندر -2

 روغن سوزی -3

 هر سه مورد  -4 

 از اجرت عیب يابي صحیح مي باشد؟ كدام يک از موارد در خصوص استفاده  85

 (با اخذ مجوز از دفتر منطقه ای)گردد  مي بازديد( كارگروه)كارشناسي  تیم توسط كه خاص ايرادات رفع - 1

بدون نیاز به اخذ مجوز از )خودرو  ايراد رفع و نهايي نتیجه حصول تا تستي صورت به مختلف قطعات نصب  - 2

 (دفتر منطقه ای

 برای كلیه اقداماتي كه بدون استفاده از قطعه رفع ايراد مي گردد  -3

 الف و ب -4
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 آيند تمديد گارانتي صحیح است؟كدامیک از موارد زير در خصوص فر  80

كیلومتر پاياني دوره گارانتي و عدم امکان تامین قطعه توسط  5666ماه يا  2در صورت مراجعه خودرو طي  - 1

 "انمايندگي نیازی به ارائه رسید عدم رفع ايراد به مشتری نمي باشد و مشتری مي تواند تا پايان گارانتي مجدد

 . مراجعه نمايد

كیلومتر پاياني دوره گارانتي و عدم امکان رفع ايراد توسط  5666ماه يا  2در صورت مراجعه خودرو طي  - 2

 .نمايندگي ارائه رسید عدم رفع ايراد به مشتری الزامي مي باشد

كیلومتر  5666ماه يا  2 در صورت عدم رفع ايراد ناشي از عیب يابي نادرست در دوره گارانتي خودرو، حداكثر تا - 3

 .، مشمول تمديد خواهد بود( برای همان ايراد)بعد از آخرين مراجعه در دوران گارانتي 

كیلومتر مشمول تمديد  5666ماه يا  0در صورت عدم رفع ايراد ناشي از ايراد كیفي مجدد قطعه، حداكثر تا  - 4

 .خواهد بود

 قطعات مجوزی كدام گزينه مي باشد؟ز خودروها در خصوص حداكثر مدت زمان بازديد تیم كارشناسي ا - 87

 ساعت 72خودروی متوقع  ساعت  4خودروی متوقف  - 1

 ساعت 48خودروی متوقع  ساعت  8خودروی متوقف  - 2

 ساعت 72خودروی متوقع  ساعت  24خودروی متوقف  - 3

 ساعت 48خودروی متوقع  ساعت  24خودروی متوقف  - 4

 ...تعريف شده بررسي و امتیاز كارنامه گارانتي نمايندگي عبارتند ازشاخصهای   88

سهم ارائه خدمات گارانتي در دفتر   CSIنمره فصلي  درصد اسناد رد كارشناسي  ارزيابي عملکرد میداني  - 1

 سهم درصد مازاد نرم در كشور 

 میزان رضايت مشتريان  تحويل داغي در زمان مقرر   CSIنمره فصلي  درصد اسناد رد كارشناسي  - 2

 درصد استفاده از ايکوكارت

میزان رضايت  تحويل داغي در زمان مقرر  سهم ارائه خدمات گارانتي در دفتر  ارزيابي عملکرد میداني  - 3

 درصد استفاده از ايکوكارت مشتريان 

درصد استفاده از  درصد اسناد رد كارشناسي  میزان رضايت مشتريان  تحويل داغي در زمان مقرر  - 4

 درصد قطعات سالم ايکوكارت 
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 در كلیه پذيرش های خودرو الزامي مي باشد؟(گزارش فني )  TRدر كدام خودرو ثبت   89

 هايما ، دنا ، سوزوكي  -1

 هايما ، دانگ فنگ ، ايکاپ -2

 ايکاپ ، سوزوكي ، سمند -3

 مه موارده -4

 باشد؟ مي خودرو تولید از قبل ماه چند ، تولید قطعه تاريخ مغايرت زمان مجاز حداكثر  96

 ماه 1 -1

 ماه 2  -2

 ماه 3  -3

 ماه 0  -4

 كل هزينه صورتیکه در صرفا و باشد نمي شونده كسر كارشناسي رد نوع از ، اسناد در كارشناسي رد عنوان كدام  91

 شود؟ مي كسر نمايندگي حساب از باشد باالتر نمايندگي بخشودگي مجاز حد از نمايندگي  برگشتي

 تستي سالم -1

 گارانتي و مشتری از همزمان دريافت  -2

 كسری  -3

 ستاد يا دفتر به نیاز مورد گارانتي مستندات ارائه عدم  -4

 باشد؟ نمي مجاز ذيل گزينه كدام برای موتور اساسي تعمیر اجرت از استفاده - 92

 پیستون - بوش -متحرک تعويض قطعات ياتاقان -1

 پیستون رينگ -ثابت ياتاقان- لنگ تعويض قطعات میل  -2

 متحرک ياتاقان -پیستون و بوش -سیلندر تعويض قطعات بلوک  -3

 موتور رينگ - ثابت ياتاقان - متحرک تعويض قطعات ياتاقان  -4
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 مديريت آموزش فني ايساكو

 

 ( پایلوت نمایندگیهای)  2تخصصي كارشناس فني دفترچه سئواالت آزمون 

7931 

 

 دقيقه 700:مدت آزمون 

 

 

 

 

 

 

 

 :تذكرات 

 .مشخصات خود را روي برگه سئواالت بنويسيد -7

درصورت مشاهده هرگونه  پاسخنامه درج شده است كنترل ومشخصات خود را كه روي  -2

 .مغايرت به مراقبين جلسه اطالع دهيد

دارد ، در صورت انتخاب بيش از يك جواب امتياز سوال يك پاسخ صحيح تنها  هر سوال -9

 . محاسبه نخواهد شد 

 .مي شودمطرح شده مربوط  ايرادداراي تعدادي سئوال مي باشد كه به  ايرادهر  -4

 .مشخص فرمائيد مداد مشكيبا  جواب سئواالت را در پاسخنامه-5

 .سواالت نمره منفي ندارند  -6

 : نام و نام خانوادگي

 :  كد ملي 

 :كد نمایندگي  
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 CNGسيستم خودروهاي دوگانه سوز 

كروز زيمنس با رگالتوره قاره سبز به نمايندگي مراجعه و EMSبا  EF7خودرو سمند :  اولايراد 

كم شدن حجم مخزن چراغ چك و CNGمشتري اظهار مي دارد پس از استفاده كامل از سوخت 

پيغام خطاي نشان داده شده توسط .روشن شده و موتور از گاز به بنزين تغيير وضعيت مي دهد

 :دستگاه عيب ياب

CNG RAIL PRESSURE SENSOR – GAZ PRESSURE IS LOW ( IF GAS PRESSURE IN LOW SIDE < 1.8 BAR) 

 خودرو خارج از گارانتي مي باشد 

 

 قطعات در بروز عيب ميتواند موثر باشد؟كدام سيستم ها -39

 رگالتور گاز -سیستم گازسوز -1

 CNGسنسور فشارریل  -سیستم گازسوز -2

 ECUنرم افزار  -سیستم مدیریت موتور  -3

 CNGریل سوخت  -سیستم گازسوز  -4

 جهت بررسي و عيب يابي ،كداميك از گزينه هاي زير صحيح است؟-34

 خروجي رگالتور گازبررسي و كنترل فشار  -1

 CNGبررسي فشار ریل  -2

 موتور EMSبررسي برنامه نرم افزاری  -3

 بررسي فشار منیفولد هوا توسط دستگاه عیب یاب  -4

 

 جهت رفع ايراد موجود چه اقدامي را مناسب مي دانيد؟-35

 موتور EMSدانلود  -1

 دانلود رگالتور گاز -2

 CNGریل  تنظیم فشار خروجي رگالتور گاز یا خارج نمودن شیلنگ پشت -3

 CNGتعویض سنسور فشار ریل  -4

 

 پس از رفع ايراد كداميك از موارد را جهت حصول اطمينان از رفع عيب مناسب مي دانيد؟-36

 پاک كردن خطا با دستگاه در صورت ثبت عیوب -1

 بررسي پارامترهای موثر در دور آرام -2

 بررسي فشار خروجي رگالتور -3

 .همه موارد فوق صحیح است  -4
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به نمايندگي مراجعه و بيان مي كند  Boschمدل   EMSبا   EF7مالك خودروي سمند:  مايراد دو

 .(خاموش است CNGچراغ سبز .)كار نميكند CNGچراغ چك روشن است و موتور با 

 : ضمنا دستگاه عيب ياب خطاي

CNG LEAK FROM LOW PRESSURE SYSTEM : WHILE SOVS CLOSED , CNG VAIL 
MASS REDUCTION IN A SHORT TIME 

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ كدام سيستم ها -31

 CNGانژكتور  -سیستم گاز سوز  -1

 رگالتور گاز -سیستم گازسوز  -2

 CNGشیر مخزن  -سیستم گازسوز  -3

 شیلنگ خروجي رگالتور به ریل انژكتور سیستم گازسوز  -4

 جهت بررسي ايراد كداميك از گزينه هاي زير صحيح ميباشد؟-39

 (نشتي خارجي)بررسي نشتي اطراف رگالتور گاز  -1

 كنترل نشتي داخل انژكتور گاز -2

 ( Leak detetion) بررسي وكنترل نشتي داخل رگالتور گاز  -3

 (CNG) بررسي مهره ماسوره شیلنگ خروجي متصل به ریل انژكتور  -4

 جهت رفع ايراد موجود چه اقدامي را مناسب مي دانيد ؟-33

 CNGور به ریل تعویض شیلنگ خروجي رگالت -1

 موتور با آخرین ورژن ایکودیاگ  ECUدانلود  -2

 تعویض رگالتور گاز مدل سازه پویش -3

 تعویض انژكتور گاز معیوب به همراه اورینگ آببندی -4

 پس از تعميرات ، جهت حصول اطمينان از رفع ايراد چه اقدامي را مناسب مي دانيد؟-700

 با دستگاه نشت یابو تست نشتي مجدد   CNGبررسي كاركرد موتور با  -1

 تست جاده در شرایط مختلف -2

 پاک كردن خطا توسط دستگاه عیب یاب -3

 .همه موارد صحیح مي باشد -4
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 هايماخودروي 

توربو در يك نمايندگي به علت عدم روشن شدن 1800با موتور  S7خودروي هايما :  ومايراد س

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

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

 .ريموت فعال است

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ كدام سيستم ها  -707

 جعبه فیوز موتور  -سیستم الکتریکي-1

 استپ ترمز-سیستم الکتریکي-2

 PEPSیونیت  -سیستم الکتریکي -3

  IMMOیونیت   -سیستم سوخت رساني -4

 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح مي باشد  ؟-702

 مي نماییم TAGبه همراه   IMMOو  ECMبا توجه به نشانه های خودرو ، اقدام به بررسي و تعویض آزمایشي قطعات -1

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

 مي نماییم IMMOو   ESCLبا توجه به نشانه های خودرو ، اقدام به بررسي و تعویض قطعات  -3

 مي نماییم  PEPSو  BCMبا توجه به نشانه های خودرو ، اقدام به بررسي و تعویض آزمایشي قطعات  -4

 

 ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم؟براي رفع  -709

 (نو نیاز مي باشد  TAGو دو عدد  PIN CODE) مي كنیم  PEPSاقدام به تعویض و تعریف با دستگاه دیاگ برای قطعه   -1

 جعبه فیوز موتور را تعویض مي كنیم -2

 ی بقیه یونیت ها ارسال مي نماییمرا برا جدیدSK2نموده و كد  IMMOاقدام به تعریف و دانلود یونیت KT700با دستگاه  -3

 . اقدام مي نماییم ESPسنسور پدال ترمز را تعویض  ، و برای كالیبره نمودن سنسور جدید در منو  -4

 

 پس از رفع عيب ، كدام يك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟-704

 خوردن و روشن شدن خودرو را بررسي مي نماییمبا خاموش و روشن كردن خودرو وضعیت استارت  -1

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

 را چک مي كینم  تا از عملکرد صحیح آن مطمئن شویم SK2و   SK1كدهای   IMMOتوسط قسمت پارامترها در قسمت  -3

 با تست جاده بررسي مي نماییم عملکرد موتور را-4
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با ايراد جوش آوردن به نمايندگي مراجعه كرده است  S7 1.8TCخودروي هايماي :  چهارمايراد 

پس 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  -705

 ECU -سیستم سوخت رساني -1

 مدول فن متغییر -سیتم خنک كاری -2

 رله های دور تند و كند فن-سیستم خنک كاری-3

 2و 1موارد  -4

 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح مي باشد  ؟-706

 داخل جعبه فیوز موتور مي باشند یقین حاصل مي كنیم 1.1TCخودروی هایما از صحت رله های دور كند و تند مربوط به فن  -1

كلید را تستي از خودرو هایما دیگری روی خودرو معیوب ازمایش مي كنیم تااز عملکرد  TAGو  IMMO  ،ECUسه قطعه تستي -2

  . مطمئن شویم ECUدرست 

اگر پس از خاموش كردن خودرو فن به مدت حداكثر بیست دقیقه روشن شد  در ارتباط است ECUبا  LINفن توسط شبکه  مدول -2

 نشان از سالمت مدول فن متغییر است 

 فن توسط رله مربوطه در جعبه فیوز داخل موتور تامین مي شود مدولبرق -4

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم؟ -701

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

 نماییم

 موتور را چک مي نماییم ECUبرق مثبت و منفي مدول فن را بررسي نمود و طبق نقشه سیم كشي مدول فن تا  -2

 با تعویض رله های فن عملکرد فن را در دور كند و تند بررسي مي كنیم -3

 مطمئن شویم ECUرا توسط اهم متر گرفته تا از سالم بودن شبکه بین مدول فن و  ECUاهم شبکه بین مدول فن تا  06مقاومت  -4

 

 پس از رفع عيب ، كدام يك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟ -709

 نموده و از قرار گرفتن دمای موتور در حد استاندارد مطمئن مي شویموضعیت كاركرد فن را در شرایط مختلف كار كرد موتور بررسي -1

 ابتدا سیستم خنک كاری را یک بار هواگیری نموده سپس كاركرد فن و قرار گرفتن دمای موتور در حد استاندارد را بررسي مي نماییم-2

 مدرجه بررسي مي كنی 79با استفاده از دستگاه دیاگ صحت عملکرد فن را در دمای -3

 با استفاده از دستگاه دیاگ از عدم وجود خطا در كنترل یونیت موتور و مدول فن مطمئن مي شویم -3
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رانندگي با خودرو مشكل  "به نمايندگي مراجعه وعنوان مي كند    TC S5-مالك خودرو :  مايراد پنج

شده است با فشردن پدال گاز خودرو با تاخير  شتاب مي گيرد و در بعضي اوقات موتور خاموش 

افزايش پيدا نمي    RPM   9000مي شود و بعالوه هنگام رانندگي با سرعت زياد دور موتور از   

 .كند

 باشد؟ موثر تواند مي عيب بروز در قطعات – ها سيستم كدام -703

 پدال گاز     -الکتریکي سیستم -1

 پمپ بنزین     -الکتریکي سیستم-2

 گیربکس اتوماتیک سیستم انتقال قدرت -3

 ، سوپاپ اطمینان ، سنسورها By-passسوپاپ  -سیستم توربو شارژ-4

 

 ؟ باشد مي صحيح زير هاي گزينه كدام ايراد بررسي براي  -770

 با دستگاه عیب یاب  و دسته سیم مربوطه بررسي كد های خطای پدال گاز     1

 انجام تست استال و اندازه گیری دبي و فشار روغن  2

 بررسي كد های خطا گیربکس اتوماتیک با دستگاه عیب یاب    - 3

 بررسي كد های خطا سیستم توربو شارژ با دستگاه عیب یاب    - 4

 

 نماييم؟ مي اقدام چگونه موجود ايراد رفع براي   - 777

 تعویض  سنسور فشار اینتر كولر و پاک كردن كد های خطا  1

 تعویض پمپ بنزین و انژكتورها    2

 تعویض قطعه معیوب و پاک كردن كد های خطای گیربکس اتوماتیک   - 3

 پدال گاز و دریچه گاز موتوریزه معیوب و مقدار دهي اولیه آنها تعویض سنسور ترمز  و   - 4

 

 دانيد؟ مي مناسب عيب رفع حصول از اطمينان براي را موارد از يك كدام ، عيب رفع از پس   - 772

 .عملکرد پدال گاز و دریچه گاز موتوریزه را با استفاده از دستگاه عیب یاب و  از رفع عیب اطمینان پیدا مي كنیم    1

 . عملکرد پمپ بنزین را در دورهای مختلف موتور بررسي و تست جاده انجام دهید   2

 .با انجام تست جاده كاركرد گیربکس وشتاب گیری موتور را تست كنید  - 3

 .بررسي شتاب گیری  و افزایش دور تا حد مجاز  با انجام تست جاده   - 4
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 H30crossخودروي 

 

با ايراد روشن بودن چراغ ايربگ وارد نمايندگي شده است كه  H30crossخودروي :  مايراد شش

در بررسي اوليه مشخص شده است كه هيچيك از عملگرهاي ايربگ و كمربند ايمني پيش كشنده 

 . عمل ننموده است 

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ كدام سيستم ها  _779

 كنترل یونیت اصلي  سیستم مالتي پلکس   1

 جعبه فیوز داخل موتور  سیستم الکتریکي   - 2

 پیش كشنده كیسه های هوا و كمربند ایمني  سیستم الکتریکي   3

 دسته سیم درب جلو راست –سیستم الکتریکي   - 4

 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح مي باشد  ؟ _ 774

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

 .ر داخل جعبه فیوز موتور مینماییمبا استفاده از مولتي متر اقدام به تست اتصال باز فیوز مربوط به كنترل یونیت ایربگ د -2

 س آن را پاک مینماییم نموده و سپاقدام به خواندن ایراد توسط دستگاه عیب یاب   3

 بررسي عملکرد موتور آینه های جانبي از نظر میزان جریان مصرفي   4

 

  براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم؟ _ 775

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

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

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

 تعویض مینماییم 

استفاده از دستگاه عیب یاب اقدام به خواندن پارامترهای عملگرها نموده و عملگرهای با مشخصه اهمي محدوده دو اهم را با  - 4

 .تعویض مینماییم 

 

 پس از رفع عيب ، كدام يك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟  _ 776

 وئیچ باز و موتور روشن مینماییمک كردن ایراد و تست صحت عملکرد سیستم در حالت سبا استفاده از دستگاه دیاگ اقدام به پا  1

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

 كنترل یونیت مركزی را از نظر صحت عملکرد بررسي مینمایم  3

 اقدام به حذف پارامترهای عملگرها مینماییم  -4
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دسته دنده گيربكس در وضعيت پارک قفل "با  ايراد   H30 crossمشتري با خودرو :  مايراد هفت

 .به نمايندگي  مراجعه مي نمايد   " .شده و آزاد نمي گردد

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ كدام سيستم ها  _771

    پلوس ها سیستم انتقال قدرت   - 1

  گیربکس   سیستم انتقال قدرت  2

  گیربکس دنده دسته برقي قفل جعبه  سیستم انتقال قدرت   3

 تورک كنورتور    سیستم انتقال قدرت  4

 

   ؟كداميك از گزينه هاي زير درست مي باشد فوق  براي بررسي ايراد _779

 كنترل وضعیت عملکرد پلوس های چرخ -1

 بررسي وضعیت گیربکس در حین حركت  2

 قفل برقي دسته دنده گیربکس طبق مستندات فنيبررسي وضعیت جعبه  3

 انجام تست استال طبق مستندات فني 4

 

  ؟براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد  _773

 .با تعویض پلوس ها  ایراد برطرف مي گردد 1

   گیربکس ایراد برطرف مي گردد دنده دسته برقي قفل جعبه تعویضبا  2

 با تعویض تورک كنورتور ایراد رفع مي گردد   3

 .با تعویض سنسور فشار هوای موتور ایراد برطرف مي گردد  -4

   

  ؟مناسب ميدانيد، عيب  شدن براي اطمينان از رفع زير را كداميك از موارد  _720

 دندهكنترل پارامترهای گیربکس اتوماتیک با دستگاه عیب یاب و عملکرد و جابجایي دسته   -1  

 فقط كنترل جابجایي دسته دنده از وضعیت پارک كفایت مي كند  2

 عملکرد تورک كنورتوركنترل    3

 كنترل عملکرد پلوس های چرخ در حین حركت  - 4
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 سوزوكي خودروي 

    برف پاک كن جلو و عقب عمل "بيان مي كند  2400مشتري با خودرو سوزوكي:  مايراد هشت

 "نمي كند

 .قطعات خودرو در بروز عيب موثر است  كدام سيستم  _727

 تگ های سوئیچ  -سیستم ایموبیالیزر  1

 (BCM)مدول كنترل الکتریکي بدنه -سیستم الکتریکي خودرو  - 2

 برف پاكن عقب خودرو رله موتور سیستم الکتریکي خودرو   - 3

 در داخل جعبه فیوز موتور  SBرله یکپارچه   سیستم الکتریکي خودرو   - 4

   ؟براي بررسي ايراد كداميك از گزينه هاي زير درست مي باشد _722

 بررسي و كنترل رله موتور برف پاک كن عقب  1

 از طریق خواندن خطا،بررسي پارامترها و تست عملگر برف پاک كن های جلو و عقب  BCMبررسي كنترل عملکرد   2

 فیوزهای جعبه فیوز داخل موتور خودروبررسي سیم كشي و  -3

 داخل جعبه فیوز موتور SBكنترل وبررسي عملکرد رله یکپارچه   4

 

  ؟براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد  _729

 كنترل ولتاژی باطری خودرو ودر صورت نیاز تعویض آن    1

 كنترل سیستم ایموبیالیزربا استفاده از دستگاه عیب یاب   2

 .ایراد برطرف مي گردد (BCM)باتعویض مدول كنترل الکتریکي بدنه -3

 . ایراد برطرف مي گردد SBبا تعویض رله یکپارچه  -4

 

 ؟ دانيد پس از رفع عيب كداميك از موارد را براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي _724

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

 عملکرد برف پاک كن در وضعیت های مختلف عملکردی آن آزمایش   -2

 تست جاده در شرایط مختلف حركتي  -3

 كنترل خاصي برای اطمینان از رفع عیب نیاز نیست  - 4
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با روشن شدن موتور خودرو چراغ  "بيان مي دارد 2400مشتري با خودرو سوزوكي: مايراد نه

  "ايربگ روشن مي ماند

 .قطعات خودرو در بروز عيب موثر است  كدام سيستم  _725

 مدول ایر بگ  -سیستم الکتریکي خودرو   1

 (Key less) مدول استارت بدون سوئیچ  سیستم الکتریکي خودرو  - 2

 سنسور دمای هوای بیرون  سیستم الکتریکي خودرو    3

 سنسور زاویه فرمان سیستم الکتریکي خودرو  - 4

 

   ؟كداميك از گزينه هاي زير درست مي باشد براي بررسي ايراد _726

 طبق مستندات تعمیراتي  SDMبررسي چشمي مدار المپ اخطار ایربگ ،كانکتورها، فیوز واتصاالت مدول   1

 با دستگاه عیب یاب  (SDM)كنترل مدول ایربگ  -2

 2و  1انجام موارد  -3

 كنترل و تست سنسور زاویه فرمان طبق مستندات فني -4

 

  ؟براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد  _721

 .  با تعویض  غربیلک فرمان ایراد برطرف مي گردد   1

 . با تعویض سنسوردمای هوای بیرون ایراد برطرف مي گردد  2

 .با سنسور زاویه فرمان ایراد بر طرف مي گردد 3

 .با تعویض آن ایراد برطرف مي گردد( ایربگ) SDMبعلت پاک نشدن ایراد داخلي مدول  -4

 

 ؟ دانيد كداميك از موارد را براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي _729

 آن  كنترل سیستم ایربگ با دستگاه عیب یاب و اطمینان از عدم وجود خطا در  - 1

 انجام تست جاده   -2

 ب یابكنترل پارامترهای مدول استارت بدون كلید با دستگاه عی -3

 كنترل پارامترهای سیستم سوخت رساني خودرو كفایت مي كند  -4
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 : به نمايندگي مراجعه و بيان ميدارد اتوماتيك 2400سوزوكي  مشتري با  خودرو : مايراد ده

 . "چراغ چك خودرو روشن شده و موتور تك كار مي كند و كشش الزم را ندارد "

 
 موثر استكدام سيستم خودرو در بروز عيب -723

 شمع موتور سیستم سوخت رساني و جرقه  -1

 موتور برقي دریچه گاز سیستم سوخت رساني  -2

 سنسور موقعیت میل سوپاپ سیستم سوخت رساني  -3

 آنتن گیرنده كد سوئیچ سیستم ایموبیالیزر  -4

 

   ؟كداميك از گزينه هاي زير درست مي باشد فوق  براي بررسي ايراد _790

 وبررسي عملکرد موتور برقي دریچه گازكنترل  -1

 بررسي وضعیت عملکرد سنسور موقعیت میل سوپاپ با دستگاه عیب یاب  -2

خواندن ایراد با دستگاه عیب یاب و كنترل سیستم جرقه طبق مستندات تعمیراتي خودرو با توجه به عالئم ایراد مشاهده شده بر  -3

 روی خودرو 

 موتور ECMمت پارامترهای كنترل وضعیت سیستم ایموبیالیزر در قس -4

 

    ؟براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد -797

 كنترل تایمینگ موتور طبق مستندات تعمیراتي  -1

 كنترل شمع های موتور و تعویض آنها  -2

 موتور ECMتعریف كد سوئیچ برای  -3

 تعویض موتور برقي دریچه گاز  -4

 

 

  ؟مناسب ميدانيد، عيب  شدن براي اطمينان از رفع زير را كداميك از موارد  _792

 پاک كردن ایراد با دستگاه عیب یاب وكنترل عملکرد موتور در دور آرام و در حین حركت -1

 كنترل عملکرد سنسور موقعیت میل سوپاپ  -2

 كنترل عملکرد سیستم ایموبیالیزر  -3

 كنترل خاصي نیاز ندارد -4
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 509و  907، 2009خودروهاي پژو  

به (  فن با دور تند كار ميكند ) با ايراد عملكرد نادرست فن رادياتور   2009خودرو :  مايراد يازده

 :تعميرگاه مراجعه نموده است 

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ كدام سيستم ها  _799

 ایراد باطری خودرو سیستم برق خودرو  -1

 ایراد فیوز سیستم  برق خودرو   - 2

 ایراد كنترل یونیت موتور سیستم برق خودرو   3

   ایراد كنترلر راه انداز فن _سیستم برق خودرو    - 4

 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح مي باشد  ؟ _ 794

 توسط ابزار مخصوص تستر باطری بررسي وضعیت باطری -1

 جعبه فیوز اصلي و با استفاده از مدرک تعمیرات اقدام به بررسي فیوز مرتبط با سیستم فوق توسط دستگاه مولتي متر مینماییم در  -2

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

 ور را منطبق با مشخصات اعالم شده بررسي ظاهری كنترل یونیت فن رادیات  -4

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم؟ -795

 اقدام به تعویض باطری خودرو با یک باطری از نوع ژالتیني كره ای  -1

 اقدام به تعویض فیوز سوخته مینماییم  -2

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

 با توجه به مدارک تعمیرات  2661 تعویض كنترل یونیت فن رادیاتور منطبق با مشخصات قابل نصب جهت خودروی -4

 

 ب مناسب مي دانيدپس از رفع عيب ، كدام يك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عي  _796

 بررسي ولتاژ و جریان خروجي باطری در حالت استاتیک و دینامیک خودرو -1

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

 كننده موتور و صحت عملکرد آن 

 مشاهده عملکرد ترموستات موتوربا استفاده از دستگاه عیب یاب  3

 بررسي سیستم توربو شارژ موتور و خالء بوستر ترمز  -4
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با ايراد عمل نكردن سيستم روشنائي اتوماتيك نور باال و پائين به  509خودروي : ايراد دوازدهم 

 :نمايندگي مراجعه نموده است و درخواست تست عملكرد سيستم فوق را در تعميرگاه دارد 

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ كدام سيستم ها  _791

   CANHSقطعات شبکه    ECO 2616 AEEسیستم مالتي پلکس   1

 كنترل یونیت سر باطری   سیستم الکتریکي   - 2

 سنسور نور و باران  -سیستم الکتریکي - 3

 ور نور آینه دید عقب داخل كابینسنس -سیستم الکتریکي    - 4

 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح مي باشد  ؟ _ 799

قرار گیرد حال با كاهش نور محیط تغییر وضعیت  AUTOفقط كافي است در حالت سوئیچ باز دسته كنترل روشنائي در حالت  -1

 از نور باال به نور پائین و برعکس مشاهده میشود  

قرار  AUTOشنائي را در حالت نور پائین قرار داده و سپس دكمه فشاری بدون وابستگي به وضعیت سوئیچ دسته كنترل رو -2

نور محیط عکس العمل نشان  آن روشن شود حال سیستم نسبت به تغییر شدت LEDگرفته در كنسول وسط را فشرده نموده تا 

 میدهد 

آن روشن شده و  LEDشود تا ثانیه نگه داشته  5بمدت  AUTOبدون وابستگي به وضعیت سوئیچ كافي است دكمه فشاری   3

 سیستم فوق فعال گردد 

 از گزینه های فوق صحیح نمیباشد  هیچکدام  4

 

  براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييم؟ _ 793

 مینمائیم  BSIبا استفاده از مولتیمتر اقدام به بررسي فیوزهای روشنائي موجود در  -1

 با استفاده از دستگاه عیب یاب اقدام به تست عملگر روشنائي اصلي مینمائیم   2

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

 كیلومتر در ساعت میباشد  16فعال شدن سیستم فوق وابسته به سرعت خودرو حداقل   4

 

 پس از رفع عيب ، كدام يك از موارد را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟  _ 740

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

ر روی آئینه دید عقب را كیلومتر درساعت نموده و سنسو 25با فعال نمودن سیستم فوق اقدام به تست جاده با سرعت حداقل   2

 .تحریک میکنیم 

كیلومتر در ساعت نموده و دوربین  سنسور نور و باران را  16با فعال نمودن سیستم فوق اقدام به تست جاده با سرعت حداقل   3

 تحریک میکنیم 

 با روشهای فوق نمیتوان صحت عملکرد سیستم فوق را بررسي نمود   4
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دردور آرام،  ازموتوربخصوص " كند مي بيان  2009 پژو  خودروي با مشتري:  سيزدهم ايراد

 "صداي ناهنجارشنيده مي شود

 باشد؟ موثر تواند مي عيب بروز در قطعات  ها سيستم كدام - 747

 موتور ECUوجود خطا در     رساني سوخت سیستم -1

 پمپ فشار قوی بنزین  رساني سوخت سیستم  -2

 موتور فن راد یاتور  خنک كننده موتور سیستم  -3

 واتر پمپ   سیستم خنک كننده موتور -4

 

   باشد؟ مي صحيح زير هاي گزينه از كداميك ، فوق  يابي عيب بررسي براي - 742

 فني مستندات طبق آن الکتریکي مدار بررسي و یاب عیب دستگاه با عملکرد فن رادیاتور كنترل -1

 شارژو بررسي سیستم خالء توربو  كنترل -2

  كنترل عملکرد موتور برقي دریچه گاز  -3

 عملکرد پمپ فشار قوی سوخت با دستگاه عیب یاب و همچنین بصورت دیداری و شنیداری كنترل -4

 

  كنيد؟ مي  اقدام  چگونه موجود عيب رفع براي - 749

  .گردد مي برطرف ایراد  پمپ فشار قوی سوخت تعویض با -1

 .گردد مي برطرف ایراد آن كردن پاک موتورو ECU خطا خواندن با -2

   .گردد مي رفع ایراد تعمیراتي دستورالعمل طبق موتور فن تعویض با -3

 .گردد مي برطرف ایراد گاز دریچه برقي موتور تعویض با -4

 

  دانيد؟ مي مناسب عيب رفع حصول از اطمينان براي را موارد از كداميك - 744

 .نیست نیاز مورد خاصي كنترل -1

 و همچنین كنترل صدا موتوردرحین روشن بودن  یاب عیب دستگاه توسط پمپ فشار قوی عملکرد دقیق كنترل -2

  ایموبیالیزر المپ شدن خاموش كنترل و خودرو شدن روشن تست -3

 دریچه گاز صحیح  عملکرد از اطمینان و  یاب عیب دستگاه با موتور یونیت كنترل  های پارامتر كنترل -4
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 AL4گيربكس اتوماتيك 

گاها تعويض دنده ها در دورباال  "با ايراد   با گيربكس اتوماتيك  201پژو خودرو  :ايراد چهاردهم 

به نمايندگي مراجعه كرده  "عمل نمي كند( Tiptronic)انجام مي شود و حالت دستي  4000و

 (.اين ايراد بندرت توسط مشتري مشاهده شده است.) است

 

 قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟  -سيستم  كدام-745

 ( مبدل گشتاور)تورک كانورتور   سیستم  گیربکس  -1

 سنسورهای چرخ جلو     ABSسیستم  -2

    بلوک هیدرولیک  -گیربکس  سیستم  -3

                                TCUاستراتژی عملکرد -سیستم گیربکس   -4

    

    ؟ مي باشدصحيح بررسي ايراد  جهتكداميك از گزينه هاي زير   -  746

 ( EVM-lu / EVM-pl) بلوک هیدرولیکاصلي  شیرهایكنترل  -1

          .وسلکتوردستي انتخاب دنده تنظیم نبودن سوئیچ چند منظوره - 2

 تورک كانورتور بررسي و تست استال  3

 توسط ایکودیاگ(   گیربکس ECU ) EGSو  ABSشبکه مالتي پلکس بین  بررسي پارامترها بهمراه كنترل ارتباط  -4

 

  ؟ عمليات الزم جهت رفع ايراد كدام است  - 741

 با پیاده نمودن گیربکس نسبت به تعویض تورک كانورتور اقدام مي شود   -1   

 . بمنظور حفاظت حرارتي سیستم بوده و ایراد نمي باشد  TCUاین حالت مربوط به استراتژی   -2

 .بررسي، در صورت لزوم بلوک هیدرو لیک  تعویض مي گردد  توسط دستگاه دیاگ ها   EVS- EVMشیرهای برقي اصلي و  3   

   پس از كنترل دمای روغن شیر برقي خنک كن روغن تعویض مي شود   -4

 

  ؟ دانيد مناسب مي  ايراد چه اقدامي رااطمينان از رفع  تعميرات، جهت حصولپس از   749

 .ندارد خاصي گیربکس ، نیازی به كنترل ایراد پس از رفع  -1

 پس از سرریز نمودن روغن نیازی به تغییر كنتور روغن نمي باشد   -2

 . مي بایست دانلودینگ شود  EVM ،  TCUپس از تعویض شیرهای اصلي  -3

 .تست جاده ای مي نمائیم( سرد و گرم )  و  سپس در شرایط كاری مختلف موتوردستگاه عیب یاب  كنترل  توسط  4
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خودرو  "ا ايراد بكيلومتر  60000اتوماتيك با كاركرد  201پژو مشتري با خودروي : ايراد پانزدهم 

 به نمايندگي مراجعه نموده است  "فقط در دنده عقب حركت دارد 

 كدام سيستم و  قطعات در بروز عيب مي تواند موثر باشد؟ - 743

 شیرهای برقي اصلي و شیر برقي خنک كن روغن -سیستم گیربکس   -1 

 و سنسور تیپ ترونیک TCU سیستم گیربکس   -2

 عدم تنظیم سوئیچ چند منظوره  -سیستم الکتریکي  گیربکس    -3

 م سوپاپ دستي  بلوک هیدرولیک ،  عدم تنظی -سیستم گیربکس  -4

 

 ؟  مي باشدصحيح بررسي ايراد  جهتكداميك از گزينه هاي زير   -750

1 - TCU   (ECU  گیربکس  ) نیاز بهDownloading    د ارد. 

 سنسور تیپ ترونیک   - ABSو عملکرد  EGSعدم ارتباط در شبکه مالتي پلکس بین  - 2

 .توسط دستگاه ایکودیاگ  در شرایط مختلف كنترل شود      EVMعملکرد  شیرهای برقي اصلي   3

 تنظیم نبودن ماهک داخلي بلوک هیدرولیک كه مي بایست توسط ابزار مخصوص تنظیم گردد -4

 

  ؟براي رفع عيب موجود چگونه  اقدام  ميكنيد   -  757

 . تعویض مي شود   Shift lockمحرک مغناطیسي مربوط به   1

 .رفع عیب  مي گردد ( گیربکس ECU ) TCUبا بروزآوری  -2

 . با بازنمودن قاب بلوک هیدرولیک ، میل انتخاب دستي داخل بلوک هیدرولیک توسط ابزار مخصوص تنظیم مي شود   -3

  را رفع نموده در صورت عدم رفع سنسور تیپ ترونیک كنترل ABSابتدا پس از بررسي با دستگاه عیب یاب  ایراد در سیستم ترمز  -4
 .مي شود 

  

  ؟ دانيد مناسب مي ايراد را براي اطمينان از رفع زير كداميك از موارد انجام تعميراتپس     752

پس از رفع ايراد ، توسط دستگاه عيب ياب  عملكرد دسته دنده  را در دنده هاي مختلف در منوي  پارامترها  -1

 . بررسي و  سپس در شرايط كاري مختلف تست جاده اي مي نمائيم 

 . پس از رفع عیب سیستم شبکه مالتي پلکس را كنترل كرده و تست جاده  مي كنیم -2

 .، نیازی به كنترل خاصي  ندارد  پس از رفع عیب گیربکس  -3

 را دانلودینگ مي نمائیم   ABSو (  كنترل یونیت گیربکس   )  EGSنرم افزار  -4
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 تندر يخودرو

چراغ اخطار ايربگ روشن "بيان مي نمايد  7934مشتري با خودروي تندر مدل : شانزدهم ايراد 

 "است و كيسه هوا تاكنون عمل نكرده است  

 قطعات  خودرو  مي تواند در بروز عيب موثر باشد؟كدام سيستمها -759

 كنترل یونیت ایربگ-سیستم ایربگ ها -1

 كمر بند پیش كشنده -سیستم ایربگ -2

 UCHمدارارتباطي ایربگ با  -سیستم ایربگ -3

 مدار محدود كننده نیرو-سیستم ایربگ-4

 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح است؟   -754

1-  lock نمودن كنترل یونیت ایربگ توسط دستگاه عیب یاب كلیپ و بررسي سِستم ایربگ 

 بررسي مقاومت اهمي مدار ایربگ راننده توسط دستگاه عیب یاب-2

 بررسي مقاومت اهمي مدار ایربگ راننده توسط مولتي متر مناسب-3

 .صحیح است 2و  1گزینه  -4

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييد؟ -755

 باشد impact detected = yesتعویض كنترل یونیت ایربگ در صورتي كه پارامتر  -1

  UCHتعویض -2

 تعویض دسته سیم ارتباطي كنترل یونیت موتور به ایربگ--3

 تعویض كنترل یونیت موتور -4

 

 يك از موارد زير را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟ پس از رفع عيب كدام  -756

1- un lock   كردن كنترل یونیت ایربگ و سپس تست جاده و بررسي وضعیت چراغ ایربگ 

 تست اهمي مدار ایربگ راننده توسط مولتي متر  -2

 تست اهمي مدار ایربگ سرنشین  توسط مولتي متر-3

  UCHال عملکرد ایربگ از طریق تست جاده و بررسي سیگن -4

 

 مل كدام موارد مي باشد؟اش 30تندر  يتجهيزات ايمني غير فعال خودرو -751

 ایربگ راننده و سرنشین - 1

 ایربگ راننده و سرنشین وپیش كشنده ای جلو - 2

 ایربگ راننده و سرنشین وپیش كشنده و  ایربگ های جانبي - 3

 76تندر  خودروی های مقاوم شده بدنه ایربگ راننده و سرنشین و قسمت - 4
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گيربكس "هزار كيلومتر بيان مي نمايد 700مشتري با  خودرو تندر با كاركرد باالي  :هفدهمايراد 

 "به حالت خالص مي رود  5صداي زوزه دارد و گاهي دسته دنده از حالت دنده 

 قطعات  خودرو  مي تواند در بروز عيب موثر باشد؟–كدام سيستمها -759

 پلوس ها  –سیستم انتقال قدرت   -1

 صفحه فالیویل –سیستم انتقال قدرت   -2

 صفحه كالچ–سیستم  انتقال قدرت  -3

 جعبه فرمان–سیستم انتقال قدرت  -4

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح است؟   -753

 بررسي وضعیت عملکرد صحیح دسته دنده و مکانیزم كابل ها های رابط  -1

 بررسي وضعیت عملکرد دیسک و صفحه  -2

 بررسي وضعیت وجود نشتي روغن از گردگیر پلوس سمت چپ -3

 بررسي وضعیت وجود نشتي روغن از موتور -4

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييد؟ -760

 تعویض  گردگیر پلوس سمت چپ و سرریز كردن روغن گیربکس تا حد الزم -1

 كارتر روغن موتورتعویض پمپ  پیچ  -2

 تعویض گیربکس -3

 تعویض دیسک و صفحه -4

 پس از رفع عيب كدام يك از موارد زير را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟ -767

 بررسي عدم نشتي روغن پس از تعمیر و تست جاده  برای بررسي وضعیت عملکرد عادی گیربکس و عدم وجود صدای زوزه -1

 موتورعدم نشتي روغن از موتور و تست جاده  برای بررسي وضعیت عملکرد عادی بررسي   -2

 تست عملکرد چراغ اخطار كالچ در پشت امپر -3

 تست جاده  برای بررسي وضعیت عملکرد عادی گیربکس -4

 

 در چيست؟ JHQو  JH3تفاوت هاي بارز گيربكس  -762

 JHQدر  5حذف گردگیر پلوس سمت چپ و تغییر نسبت دنده -1

 JHQحذف گردگیر پلوس سمت چپ -2

 JHQكابلي بودن ارتباط دسته دنده  و گیربکس در -3

  3و  2گزینه -4
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در هنگام روشن بودن بودن "بيان مي نمايد  7936مشتري با  خودرو تندر  مدل  :هجدهمايراد 

 "كولر ميزان سرمايش هوا  كم  مي باشد 

 تواند در بروز عيب موثر باشد؟قطعات  خودرو  مي –كدام سيستمها -769

 در جعبه فیوز اتاق كولررله كمپرسور  –سیستم الکتریکال  -1

 در جعبه فیوز موتور رلكمپرسور كودیود تغذیه  –سیستم تهویه مطبوع -2

 تمامي قطعات مدار گاز سرمازای كولر –سیستم الکتریکي تهویه مطبوع  -3

 كلید سه مرحله ای  –سیستم سیستم تهویه مطبوع  -4

   براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح است؟ -764

 (سلکتور تركیب هوای سرد وگرم– ACكلید ) ACعملکرد صحیح پانل  -1

 بررسي مدار الکتریکي برای اطمینان از راه اندازی كمپرسور -2

 بررسي برسي میزان فشار گاز مدار -3

 3و 2و1هرسه مورد  -4

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييد؟ -765

 تنظیم نمودن میزان گاز كولر -1

 ل لوله های گاز مدار فشار قوی متعویض ست كافقط -2

 تعویض ست كال لوله های گاز مدار فشار ضعیففقط  -3

 HVACتعویض مجموعه كامل  -4

 ر را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟پس از رفع عيب كدام يك از موارد زي -766

 گاز و میزان سرمایش هوای دمیده شده به داخل اطاق در حالت ایستا و تست جاده فشار دتست مجد-1

 بدون مبردتست جاده خودرو در حالت كولر روشن و -2

 با ابزار مخصوص  قدرت كمپرسورتست فشار -3

  سي سي  16اضافه نمودن روغن كمپرسور به مدار به میزان -4

 ؟شامل كدام اجزا اصلي زير مي باشد 30مدار سيستم سرمايش تندر  -761

دسته سیم ها و سنسور  HVACو مجموعه  ACو پانل ( كمپرسور، لوله ها، كندانسور و اواپراتور با شیرانبساط)مجموعه قطعات مدار مبرد -1

 اواپراتور

 دسته سیم ها و سنسور اواپراتور و سوئیچ سه كاره HVACو مجموعه  ACو پانل ( …كمپرسور، كندانسور )عه قطعات مدار مبرد مجمو-2

دسته سیم ها و سنسور اواپراتور و سوئیچ سه  HVACو مجموعه  ACو پانل ( كندانسور و اواپراتور با شیرانبساط)مجموعه قطعات مدار مبرد -3

 كاره

  (كمپرسور، لوله ها، كندانسور و اواپراتور)مدار مبرد  مجموعه قطعات-4
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 : مشتري با  خودرو تندر بيان مي دارد : ايراد نوزدهم 

در پشت آمپر روشن  ABS اخطاركيلومتر بر ساعت گاهي چراغ  700در سرعت هاي باالي   "

 "مي شود

 قطعات  خودرو مي تواند در بروز عيب موثر باشد؟–كدام سيستمها -769

 سنسور سرعت خودرو –سیستم سوخت رساني  -1

  UCHكنترل یونیت داخل اتاق  -سیستم الکتریسیته -2

 كمک فنرها -سیستم تعلیق -3

 هابلبرینگ چرخ /توپي -ABSسیستم ترمز  -4

 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح است؟   -763

  میزان آج تایرهای خودروبررسي  -1

 توسط دستگاه عیب یاب چرخ ها( شاخص )تعداد قطب های مغناطیسي هدف بررسي وضعیت   -2

 بررسي عملکرد سنسور سرعت خودرو توسط دستگاه عیب یاب -3

  ABSبررسي صدای پمپ برقي ترمز -4

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييد؟-710

 ABSتعویض كنترل یونیت  -1

 .باشد 41بلبرینگ چرخها بیشتر از / تعداد قطب های مغناطیسي توپيصورتي كه تعویض توپي چرخ عقب در  -2

كگر شگده در مسگتندات    بلبرینگگ آن كمتگر یگا بیشگترازمقادیر      / تعداد قطب های مغناطیسي توپي  ي كهتعویض توپي چرخ -3

 .اشدب( اطالعیه فني)

 تعویض كمک فنر های جلو -4

 

 براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي دانيد؟پس از رفع عيب كدام يك از موارد زير را  -717

 پاک كردن كد خطا های ثبت شده در كنترل یونیت -1

 ABSتست جاده  و اطمینان از عدم روشن شدن چراغ -2

 با ا ستفاده از دستگاه عیب یاب  وضعیت تعداد قطب های مغناطیسي چرخ مورد نظر را بررسي مي نماییم -3

 3و 2و 1گزینه های  -4

 

 :شامل سيستم هاي زير مي باشد 30جموعه ايمني فعال تندر م -712

 ABSسیستم -1

 ABS + EBDسیستم -2

 ABS + EBD+ AFUسیستم سیستم -3

 ABS + EBD+ ESPسیستم سیستم -4
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 : بيان مي دارد هزار كيلومتر40با كاركرد   مشتري با  خودرو تندر:  بيستمايراد 

از گاهي چراغ  مخصوصا در حالت كولر روشن، و هرخودرو قدرت و كشش الزم را ندارد   "

Check كولر  -پمپ بنزين سالم است  –خودرو بوي بد در خروجي اگزوز ندارد )"روشن مي شود

 (خودرو مشكلي ندارد

 قطعات  خودرو  مي تواند در بروز عيب موثر باشد؟–كدام سيستمها -719

 باطری خودرو  –سیستم سوخت رساني  -1

  UCHكنترل یونیت داخل اتاق  -سیستم الکتریسیته -2

 رساني جرقه موتوریا قطعات سیستم سوخت كنترل یونیت – و جرقه سیستم سوخت رساني -3

  ABSسیستم ترمز  -4

 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح است؟   -714

  تطبیقي پارامترهای كنترل یونیت موتوربررسي  -1

 برای تک تک سیلندرها  misfiring firingامترهای بررسي پر  -2

 بررسي وضعیت كوئل ها شمع ها و انژكتورها پس از بررسي پارامترهای موتور -3

   3و  2و 1گزینه های  -4

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييد؟-715

 ...(انژكتور،)تعویض قطعه معیوب سیستم سوخت رساني -1

 یونیت موتور خودروكنترل تعویض  -2

 برنامه ریزی مجدد كنترل یونیت خودرو -3

 كاتالیست خودروتعویض  -4

 

 پس از رفع عيب كدام يك از موارد زير را براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي دانيد؟ -716

 اک كردن كد خطا های ثبت شده در كنترل یونیت پ-1

 Checkتست جاده  و اطمینان از عدم روشن شدن چراغ -2

 برنامه ریزی مجدد كنترل یونیت خودرو-3

  2و 1گزینه های -4

 

 دارند 9چه تفاوتي با خودرو هاي يورو  4خودروهاي تندر يورو  - 711

 دارای سنسوراكسیژن دوم، كاتالیست، دسته سیم و نرم افزاركنترل یونیت موتور متفاوت - 1

 متفاوتدارای سنسوراكسیژن دوم، كاتالیست ودسته سیم  - 2

 دارای سنسوراكسیژن دوم و كاتالیست متفاوت - 3

 دارای سنسوراكسیژن دوم - 4
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   :بيان مي دارد هزار كيلومتر2با كاركرد  مشتري با  خودرو تندر:  بيست و يكمايراد 

چراغ )"خودرو در حالت ايستا و حركت داراي صداي غير عادي و بلند در قسمت موتور مي باشد   "

 (شود و خودرو مشکلي از بابت قدرت و كشش ندارد چک روشن نمي

 قطعات  خودرو  مي تواند در بروز عيب موثر باشد؟–كدام سيستمها -719

 سیستم سوخت رساني  -1

 موتور  -2

 گیربکس -3

  تعلیق -4

 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح است؟   -713

 و پیدا كردن منشا ایراد باز كردن سر سیلندر و چک كردن داخل سیلندر ها  -1

 و پیدا كردن منشا ایراد باز كردن سر سیلندر و چک كردن سوپاپ ها   -2

 باز كردن موتور و بازدید پیستون ها و شاتون ها پیدا كردن پیستون  و شاتون معیوب -3

 در حالت موتور روشن و ایستا و پیدا كردن سیلندر مربوط به صدا ( ریکيبدون قطع مدار الکت)كشیدن تک تک كوئل ها  -4

  

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييد؟ -790

 تعویض پیستون معیوب -1

 سوپاپ معیوبتعویض  -2

 تعویض كپه یاتاقان متحرک سیلندر مربوطه -3

 تعویض یاتاقان متحرک سیلندر مربوطه -4

 

 عيب كدام يك از موارد زير را براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي دانيد؟پس از رفع  -797

 پاک كردن كد خطا های ثبت شده احتمالي در كنترل یونیت -1

 Checkتست جاده  و اطمینان از رفع عیب روشن نشدن چراغ -2

 برنامه ریزی مجدد كنترل یونیت خودرو-3

  2و 1گزینه های -4

 

 در چيست؟ 30تندر  K4Mويژگي هاي خاص موتور  - 792

 سرسیلندر آلومینیوم و تایپیت های هیدرولیکي-1

 دارای مکانیزم تایمینگ زنجیری-2

 دارای مکانیزم تایمینگ تسمه ای و تسمه سفت كن اتوماتیک-3

 3و  1گزینه -4
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خودرو   ": بيان مي دارد هزار كيلومتر90با كاركرد   مشتري با  خودرو تندر:  بيست و دومايراد 

پس از خاموش شدن، روز بعد ديگر روشن نشده است  و توسط امداد خودرو به نمايندگي حمل 

باطری سالم  بنزین دارد و سیستم سوخت رساني سالم است )"شده و چراغ ايموباليزر در جلو آمپر چشمك مي زند

 ( سوئیچ متعلق به خودرو مي باشد است و استارت كارمي كند 

 قطعات  خودرو  مي تواند در بروز عيب موثر باشد؟–كدام سيستمها -799

 سیستم سوخت رساني  -1

 باطری و فیوزها -2

 سیستم ضدسرقت  -3

 سیستم ایربگ -4

 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح است؟   -794

 كردن خودرو با كلید دومچک كردن صحت عملکرد سیستم ایموبیالیزر با  دستگاه كلیپ، و چک  -1

 چک كردن صحت عملکرد سیستم سوخت رساني با دستگاه كلیپ  -2

 چک كردن سالمت باطری و فیوزهای سیستم سوخت رساني  -3

 چک كردن سنسور دور موتور -4

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييد؟ -795

 تعویض ترانسپوندر معیوب یا سفارش گذاری كلید جدید -1

 كنترل یونیت موتور تعویض  -2

 كنترل یونیت ایموبالیزرتعویض  -3

 تعویض چراغ چشمک زن پشت صفحه آمپر -4

 

 پس از رفع عيب كدام يك از موارد زير را براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي دانيد؟ -796

 پاک كردن كد خطا های ثبت شده احتمالي در كنترل یونیت موتور-1

 اطمینان از رفع عیب روشن شدن موتور و خاموش ماندن چراغ چشمک زن  -2

 اطمینان از خاموش شدن چراغ چشمک زن-3

 بررسي خاصي نیاز نمي باشد-4

 

 از چه نوعي مي باشد؟ 30سيستم ايموبيالزير تندر  - 791

 كد و كدینگ الگوریتمي و چیپ ست در كلید و ترانسپوندر برای انتقال Encryptedسیستم -1

 سیستم رولینگ كدینگ و چیپ ست در كلید و ترانسپوندر برای انتقال كد -2

 سیستم رولینگ كدینگ و چیپ ست در كلید و انتقال كد با بلوتوث-3

 و كدینگ الگوریتمي و با انتقال كد با بلوتوث Encryptedسیستم -4
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بيان  هزار كيلومتر 90كاركرد با   تندر گيربكس اتوماتيك  مشتري با  خودرو:  بيست و سومايراد 

 (موتور خودرو سالم مي باشد  )  "خودرو در هنگام حركت  گاهي اوقات تقه مي زند   ": مي دارد

 قطعات  خودرو  مي تواند در بروز عيب موثر باشد؟–كدام سيستمها -799

 پلوس ها  – تعلیقسیستم  -1

 گیربکس اتوماتیک سیستم انتقال قدرت  -2

 دوبل صفحه كالچ–انتقال قدرت  سیستم  -3

 جعبه فرمان –  سوخت رساني موتورسیستم  -4

 

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح است؟   -793

 (سوئیچ چند منظوره)مولتي فانکشن سوئیچ بررسي وضعیت عملکرد صحیح  -1

 خطا ها دركنترل یونیت گیربکس اتوماتیک با دستگاه كلیپ بررسي وضعیت  -2

 پارامتر فشار روغن با دستگاه كلیپ در دنده ها ودورهای مختلف موتوربررسي وضعیت  -3

 3و سپس گزینه  2اول گزینه  -4

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييد؟ -730

 (سوئیچ چند منظوره)مولتي فانکشن سوئیچ  تعویض -1

 كانورتورتعویض  -2

 غنكانورتور و سنسور فشار روتعویض  -3

 (مجموعه شیرها)تعویض مجموعه هیدرولیک یونیت  -4

 

 پس از رفع عيب كدام يك از موارد زير را براي اطمينان از حصول رفع عيب مناسب مي دانيد؟ -737

 بررسي عدم نشتي روغن پس از تعمیر و تست جاده  برای بررسي وضعیت عملکرد عادی گیربکس -1

 در تمام دنده ها و دوره های مختلف موتورد عادی گیربکس و تست جاده  برای بررسي وضعیت عملکر -2

 اضافه نمودن روغن به گیربکس -3

4- Reprogram كردن كنترل یونیت گیربکس اتوماتیک 

 

آزاد كردن دسته دنده از  يراه برا نيدسته دنده ، آسان تر يرو فيدكمه ش حيدر صورت عمل نكردن صح -732 

 حالت پارک كدام است؟

 توسط دستگاه كلیپ دسته دنده را از حالت قفل در مي آوریم  -1

 طبق راهنمای تعمیرات دكمه خالصي دسته دنده را پیدا كرده و دسته دنده را آزاد مي كنیم  -2

  میپارک خارج نمائ تی، دنده را از وضع ربکسیگ یگیربکس جدا كرده و از رو یباید كابل رابط دسته دنده را از اهرم رو -3

 .تا دسته دنده به حالت عادی برگردد میكن ير وصل م یمجددا سرباطر قهیرا برداشته و بعد از پنج دق یبار سرباطر کی -4
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 كپچرخودروي 

 : مشتري با  خودرو ي كپچر بيان مي نمايد : ايراد بيست و سوم 

خودرو  استارت مي خورد ولي روشن نمي شود يا بالفاصله پس از روشن شدن خاموش مي   "

 " شود  

 باشد؟در بروز عيب موثر مي تواند  خودرو  قطعات –ها كدام سيستم--739

 سنسور موقعیت پدال گاز–سیستم سوخت رساني  -7

 یونیت موتور و گیربکسارتباط مقاومت های شبکه مولتي پلکس در كنترل –سیستم مالتي پلکس  -2

  ESPارتباط مقاومت های شبکه مولتي پلکس در كنترل یونیت ایربگ و –سیستم مالتي پلکس  -3

 مپ سنسور –سیستم سوخت رساني  -4

 براي بررسي ايراد كدام گزينه هاي زير صحيح است؟   -734

 تست اهمي سنسور موقعیت پدال گاز -1

 در كانكتور عيب ياب    CAN L و   CAN Hتست اهمي میان  پایه های مربوط به  -2

 تست اهمي مپ سنسور -9

 تست عملکرد مپ سنسور توسط دستگاه عیب یاب -4

 

 براي رفع ايراد موجود چگونه اقدام مي نماييد؟ -735

 LINرفع اتصالي در سیم های شبکه -1 

 تعویض سنسور  پدال گاز -2

 الي در ارتباط سیمي سنسور پدال گاز و كنترل یونیت موتوررفع اتص-3

 تعویض مپ سنسور-4

 

 پس از رفع عيب كدام يك از موارد زير را براي اطمينان از رفع عيب مناسب مي دانيد؟ -736 

 عیب یابي مجدد با دستگاه كلیپ و تست جاده -1

 تست اهمي سنسور پدال گاز و كنترل پارامتر آن -2

 LINتست اهمي شبکه  -3

 انجام معرفي سویچ -4

 

 قفل فرمان خودروي كپچر با فرمان دريافتي از كدام يونيت ازاد و درگير مي شود؟ -731

1-  HFM 

2- UCH 

3- Injection ECU 

4- Instrument Panel  
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