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 یماستفاده کن یراتتعم یراهنما ینچگونه از ا

 ایي راٌّوای تعویرات استفادُ کٌین چگًَِ از

 اطالعات عوَهی

، "سؼوٛی  "ٔراػؼٝ ٕ٘بییذ(،)ثٝ سطخیع خطب "سطخیع ػیت"ایٗ رإٞٙب ثررٚی سرسیت ٚ اغَٛ ػیت یبثی وٝ ػجبرر ا٘ذ از -1

 .رسی سٕروس ٔی وٙذرٚث"ٍٟ٘ذاری ٚ اػرر ٞب"

ٔراحُ سؼٕیر ٚ ٍٟ٘ذاری اػٓ از ػیت یبثی خطب)دیذاوردٖ ٔطوىالر(ٚ رإٞٙوبی ٍٟ٘وذاری) اغوَٛ رفوغ ػیوت(را       ایٗ رإٞٙب -2
 سؼسیٝ سحّیُ وردٜ ٚ ثػٛرر سیٛری ٚ ػّٕی سٛضیح ٔی دٞذ.

 ٓآٔبدٜ سبزی،دادٜ ٞبی سؼٕیرار ٚ ٍٟ٘وذاری،دیبٌراْ ٞوبی لطؼوبر ٚ ثررسوی     وّیبر سیسشٓ: وٝ ضبُٔ سٛغیف سیسش،
 ػٕٛٔی ٚ ... ٔی ثبضذ.

 

   ٗػیت یبثی خطبٞب ضبُٔ ِیسز ػالیٓ ٚ خطبٞب،ػذَٚ ػالیٓ خطبٞب ٚ ... ٔی ضٛد. در ٚالغ ایٗ ػذَٚ خطبٞبی ٕٔىو
رٚش ػیت یبثی را ثوٝ ٔٙظوٛر رفوغ    ٚ احشٕبِی خٛدرٚ را سٛضیح ٔی دٞذ. ٕٞچٙیٗ ٔحُ ثرٚز خطب را ٔطخع وردٜ ٚ 

 خطب ٚدِیُ ثرٚز خطب را ٔطخع ٔی وٙذ.

 

  ی دلیك ٚ ٔٙبست را ثورای ػیوت یوبثی   جمٝ ثٙذی ٔی وٙذ ٚ رإٞٙبیطرإٞٙبی ٍٟ٘ذاری ٚ سؼٕیرار: لظؼبر سیسشٓ را، 
 سسز ،ثبزٚ ثسشٝ وردٖ لطؼبر فراٞٓ ٔیىٙذ سب ثبزدٜ ٚ ویفیز سؼٕیرٚ ٍٟ٘ذاری را ارسمب دٞذ.

 ردی وٝ در ریُ آٚردٜ ضذٜ ا٘ذ ثبػسییبر در ایٗ رإٞٙب سٛغیف ٘طذٜ ا٘ذ. أب ثىبر ثسشٗ آٟ٘ب در ػُٕ وبری اِسایسز.ٔٛا -3

 اسشفبدٜ از ػه 

 ذ.درغٛرر ِسْٚ لٍؼبر وظیف را سٕیس وٙی 

 ثبزرسی چطٕی 

ٚ لطؼوبر حشٕوب آٟ٘وب را     دخٛ در ٞر لسٕز از ایٗ رإٞٙب ٔٛارد أٙیشی ٚ احشیبطی رور ضذٜ اسز. ثٝ ٔٙظٛر اسیت رسیذٖ ثٝ -4
 ٔطبِؼٝ وردٜ ٚ اػرا ٕ٘بییذ.

 بررسی ّای عوَهی

 ایٗ لسٕز در ٔٛرد ثبزرسی،ػیت یبثی،سٙظیٕبر لسٕز ٞبی ٟٔٓ ٚ ٔرسجط ثبسبخشبر سیسشٓ،سؼٕیرار ٚ خذٔبر ٚ ... ٔی ثبضذ.

 بازرسی:

ی ٚ ثبزدیذ ٞبی ٔرسجط ثبلطؼبر ٚ سٙسٛرٞب را ا٘ؼوبْ  ػیت یبث ثباسشفبدٜ ازاثساراالِز دیطٟٙبدی ٚ ٌیغ ٞبی ا٘ذازٜ ٌیری ٔی سٛا٘یذ
 دٞیذ ٚ درػُٕ ثبزرسی چطٕی ٘یس در ایٗ فرایٙذ ٞب الزْ ٔی ثبضذ.
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 سازی آهادُ
در اثشذای ٞر ثخص از ایٗ وشبة رإٞٙبی سؼٕیرار، اثسار ٔخػٛظ، اثسارٞبی سٛغیٝ ضذٜ، سؼٟیسار ٚ دیٍر ِٛازْ ػب٘جی وٕىوی  

 .أبدٜ ثٛدٖ وبفی لجُ از سؼٕیرار ٔی سٛا٘ذ فرایٙذ سؼٕیرار ضٕب را ثٟشر وٙذ ٍٟ٘ذاری سٟیٝ ضذٜ اسز.در ٔراحُ سؼٕیرار ٚ 
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 یماستفاده کن یراتتعم یراهنما ینچگونه از ا

 احل تعویرات ٍ ًگْذاریهر

 ثرای ٔطبثمز در ایٗ ثخص ٕ٘بی وّی لطؼبر ثرای سؼٕیر ٚ ٍٟ٘ذاری اضبفٝ ضذٜ اسز. .1

 . ٕ٘بی وّی لطؼبر ٚ رٚاثط ثیٗ لطؼبر در ضىُ ٞبی ٔب٘ٙذ زیر ٘طبٖ دادٜ ضذٜ اسز.2
 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 دیفرا٘سیُ ػّٛیی وٙس ثّجریًٙ 1

 ثّجریًٙ ػّٛ دیفرا٘سیُ 2

 ویّٛٔشر ضٕبرد٘ذٜ ریٍٙی سٙسٛر  3

 دیچ 4

 ٚاضر ٍٟ٘ذار٘ذٜ 5

 ٚاضر د٘ذٜ سر دّٛس 6

 د٘ذٜ سر دّٛس 7

  

 د٘ذٜ دیطّی )ٞرزٌرد( 9

 ضفز د٘ذٜ دیطّی 11

 دیٗ ضفز د٘ذٜ دیطّی 11

 دیفرا٘سیُ دٛسشٝ ٞٛزیًٙ 12

 د٘ذٜ ورا٘ٛیُ  13

 ثّجریًٙ ػمت دیفرا٘سیُ 14

 دیفرا٘سیُ ػمت وٙس ثّجریًٙ 15

 

 رٚاثط ٔؼٕٛػٝ لطؼبر
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    ٚاضر د٘ذٜ دیطّی )ٞرزٌرد( 8

 .   ٔراحُ ٘ػت وردٖ لطؼبر ثرػىس ٔراحُ دیبدٜ وردٖ ٔی ثبضذ ، فمط لطؼبر ٟٔٓ سٛضیح دادٜ ضذٜ ا٘ذ.3
.  درایٗ وشبة رإٞٙبی سؼٕیرار از سػبٚیر ثرای لطؼبر ٟٔٓ ٚ ػّٕىرد لطؼبر در ٔراحُ وبر وردٖ ، ثٝ دسز آٚردٖ ػسئیبر 4

 ٞبی ػّٕىردی ، اطالػبر ٔرػغ ٚ احشیبط ٘یس سٛضیح دادٜ ضذٜ اسز. رٚشاسشفبدٜ ضذٜ اسز ٚ 
 .   ٔراحُ وبروردٖ ثٝ غٛرر ضىُ ٞبی زیر سٛضیح دادٜ ضذٜ ا٘ذ.5
  ٖٔی ثبضذ. "وؼب وبروردٖ"ٚ  "چٍٛ٘ٝ وبروردٖ"سػبٚیر ثرای ٘طبٖ داد 

  ٕ٘بیص دادٜ ضذٜ اسز. "چٍٛ٘ٝ وبروردٖ"ػٙٛاٖ ٔراحُ ػّٕىردی ثٝ غٛرر 

  ٘ىشٝ"، "ٞطذار"ٚ اطالػبر ػّٕىردی وٕىی ٔب٘ٙذ  "چٍٍٛ٘ی وبر ثٝ اسٕبْ رسیذٜ اسز"ٔراحُ ػّٕىردی ثٝ غٛرر"  ٚ
 سٟیٝ ضذٜ اسز. "سٛػٝ"

 
 

 تَضیح لغات تخصصی

 هقادیراستاًذارد

 .ٔمبدیر اسشب٘ذارد ٔرسجط ثب لطؼبر،ا٘ذازٜ آٟ٘ب ٚیب ثبزرسی ٚ ػیت یبثی ٔؼٕٛػٝ ٞب ٔی ثبضذ

 

 هقادیر هحذٍد

ٝ   وظر اضبُٔ سٙؼص ویفیز لطؼبر ٚ اسشب٘ذارد ثبزرسی ٔؼٕٛػٝ ٞب ثٝ ٕٞراٜ حذالُ ٚ حذ ثوٝ ٔٙظوٛر    ٔمذار ٔؼبز اػوسا ثوٛدٜ وو
 ثررسی ویفی لطؼبر ٔٙظٛر ٔی ضٛد.

 

 

 

 ضكل

 چگًَِ ٍ کجا کار کردى

 

 چٍٛ٘ٝ وبر وردٖ     

 چٍٍٛ٘ی اسٕبْ وبر    

 اطالػبر وٕىی          

 بررسی خالصی بیي دًذُ دیطلی ٍ دًذُ سرپلَس-
(a)در ٚ را ثررسی ٕ٘بییذ . خالغی ثیٗ د٘ذٜ دیطّی ٚ د٘ذٜ سردّٛس 

ثیطشر از ٔمذار اسوشب٘ذارد ثبضوذ از ٚاضور ٔٙبسوت      غٛرسی وٝ خالغی
 ٌیری ٕ٘بییذ.اسشفبدٜ ٕ٘ٛدٜ ٚ خالغی را دٚثبرٜ ا٘ذازٜ

 mm 0.150~0.25هقذار استاًذارد :  

 ِتَج : 

 خالصی در ّر دٍ طرف بایذ دارای اًذازُ یكساًی باضذ.
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 یماستفاده کن یراتتعم یراهنما ینچگونه از ا

 گطتاٍر :

ٚلشی وٝ ٔمذار ٌطشبٚر ٟٔرٜ ٞب ٚ دویغ ٞوب دادٜ ٘طوذٜ    ثیبٍ٘رٔمذارٌطشبٚر اسشب٘ذارد ثرای سفز وردٖ دیچ ٞب ٚ ٟٔرٜ ٞب ٔی ثبضذ.
 ثبضٙذ، ثٟشراسز وٝ ثٝ ػذَٚ ٔرثٛط ثٝ ٌطشبٚر دیچ ٞب ٚ ٟٔرٜ ٞب ٔراػؼٝ ٕ٘بییذ.

 تَجِّطذار، ًكتِ ٍ 

 

 :اخطار 

 

 .ضبُٔ ٘ىبسی اسز وٝ ثػٛرر دررً٘ ٚ ٔؼسا ٚثٝ ٔٙظٛر ػٌّٛیری از آسیت ٞبی ضخػی یب ٔري اراِیٝ ٔی ضٛد

 

 :ِتَج 
ضبُٔ ٘ىبسی اسز وٝ ثررٚی رٚش ٞبی غحیح ػیت یبثی ٚ ٍٟ٘ذاری سبویذ ٔی وٙذ. رٚش ٞبیی وٝ درغوٛرر ػوذْ   

 .ٔی ضٛداػرای آٟ٘ب آسیت ٞبی ػذی ثٝ اضخبظ ٚلطؼبر ٚارد 

 

 :ًكتِ یا راٌّوا 

 
 ضبُٔ اطالػبسی اضبفی  درٔٛرد ػّٕیبر سؼٕیر ٚ ٍٟ٘ذاری ثٛدٜ وٝ ثٝ ٔٙظٛر سسٟیُ در وبرٞب اسشفبدٜ ٔی ضٛد.

 

 ( SIسیستن ٍاحذ بیي الوللی )
 ( ٔی ثبضذ.SIٚاحذٞب در ایٗ وشبة رإٞٙبی سؼٕیرار ثر اسبس ٚاحذ ثیٗ إِّّی )

 ثرای ٔظبَ:

 N.m 30: گطتاٍر سفت کردى 

 :فْرست راٌّوا)ضاخص(

 ضٕبیٓ فراٞٓ ضذٜ ا٘ذ سب فرایٙذ سؼٕیر ٚ ٍٟ٘ذاری را آسبٖ وٙذ. ػذَٚ در ا٘شٟبی رإٞٙبی سؼٕیرار ،

 عبارات اختصاری:

 .در ا٘شٟبی رإٞٙبی سؼٕیرار ، ػذَٚ ػجبرار اخشػبری فراٞٓ ضذٜ اسز سب فرایٙذ سؼٕیر ٚ ٍٟ٘ذاری را آسبٖ وٙذ

 :DTCلیست کذخطا

 ا٘شٟبی رإٞٙبی سؼٕیرار ، ػذَٚ وذخطب فراٞٓ ضذٜ اسز سب فرایٙذ سؼٕیر ٚ ٍٟ٘ذاری را آسبٖ وٙذ.در 
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 چگًَِ خطا ّارا برطرف کٌین

 بررسی ٍ تعویر فیَز

(a) )ِچک کردى هذار فیَز هعیَب)سَخت  

فیٛز ٔؼیٛة را خبرع ٕ٘ٛدٜ ٚ ٔمبٚٔز آٖ را ثیٗ لسٕز ثذ٘ٝ ٚ فیوٛز چوه   
ثبیذ حوذٚد غوفر اٞوٓ ثبضوذ.  در ایوٗ حبِوز        وٙیذ. درایٗ ضرایط ٔمبٚٔز

زٔب٘ی ووٝ ٔمبٚٔوز غوفر     ٕٔىٗ اسز وٝ اسػبَ وٛسبٜ ٚػٛد داضشٝ ثبضذ.
.  ٘جبضذثٝ ایٗ ٔؼٙبسز وٝ در ٔسیر فیٛز اسػبَ وٛسبٜ یب لطؼی ٚػٛد ٘وذارد 

 ِٚشبشػجٛری ثبال ٔی سٛا٘ذ فیٛز را ثسٛزا٘ذ.

 

 

 ثبضذ.دالیُ اغّی ثرای اسػبَ وٛسبٜ ثٝ ضرح ریُ ٔی 

 سطح خبرػی دسشٝ سیٓ ٞب ثٝ دِیُ سبیص ٚ یب ٌرٔب آسیت دیذٜ ثبضٙذ.-1

 شٛر ٞبى٘فٛرآة در وب٘-2

 خطبٞبی ٔػٙٛػی ٚ ...-3

(b)     ٝٔموذار زٔب٘ی وٝ فیٛزی را چه ٔی وٙیذ. ٔطٕویٗ ضوٛیذ وو 
ػریبٖ ٔػرفی فیٛز ػذیذ ثب لجّی ثراثر ثبضذ. اسشفبدٜ از فیٛز ثب 

  طرفیز ثیطشر ٚ یبوٕشر ٕٔٙٛع ٔی ثبضذ.

 

 

 

 

 

 

 چگًَِ خطاّای هَقت را رفع کٌین.

ثٝ ٔٙظٛر سبییذ ضرایط خطبی ٔٛلز، از ٔطشری درٔٛرد ضرایط را٘ٙذٌی، ضرایط آة ٚ ٞٛایی،سؼذاد دفؼبر ثرٚز خطب ٚ ػالیٓ خطوب  
سبزی  وٙیذ ٔذار را ثررسی ووردٜ ٚ خطوب را    ثذرسیذ. ٚ سذس سؼی وٙیذ وٝ ػالیٓ  ٚ دالیُ ثرٚز خطب رادر رٞٗ خٛد ضجیٝسٛاَ 

 .رفغ وٙیذ

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 

 

01 

01- 7 

 یمچگونه خطا هارا برطرف کن

 

 .ثٝ ٔشظٛر وٛسبٜ وردٖ ٔراحُ ػیت یبثی ثٝ ػذَٚ ٔراحُ ػیت یبثی ٔراػؼٝ وٙیذ 

 رٍش تكاى دادى -0

(a ٞب ٚ اػسای آٖ ٞب سٙسٛر  

سىبٖ دادٜ ٚ چه وٙیذ وٝ آیوبایراد  سٙسٛر ٔطىٛن ثٝ آرأی 
 ثرطرف ضذٜ اسز یب خیر.

 

 ٘ىشٝ: فطبر زیبد ثبػض اسػبَ وٛسبٜ رِٝ ٞب ٔی ضٛد.

 

 

 

 

 

 

 (b کاًكتَرّا 

وب٘ىشٛر ٞب را ثٝ ارأی ٚ ثػٛرر ػٕوٛدی ٚ افموی سىوبٖ دادٜ ٚ    

 .ثجیٙیذ وٝ آیبایراد ثرطرف ضذٜ اسز یب خیر
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(c دستِ سین ّا 

ٞب را ثػٛرر ػٕٛدی ٚ افمی سىبٖ دادٜ ٚ ثجیٙیوذ ووٝ   دسشٝ سیٓ  
 .آیبایراد ثرطرف ضذٜ اسز یب خیر

 

 

 رٍش ّای گرم کردى (2

(a)        لطؼبر ٔرثٛطٝ را ثوب خطوه ووٗ اِىشریىوی ٚیبٚسویّٝ ای
 ٔطبثٝ ٌرْ وردٜ ٚ ثجیٙیذ وٝ آیبایراد ثرطرف ضذٜ اسز یب خیر.

 

 

 ًكتِ:

 ٘رسب٘یذ.سیت آدرحیٗ ٌرْ وردٖ ثٝ لطؼبر ٚ اػسا  

ECU ىٙیذ.ٌ٘رْ  ثػٛرر ٔسشمیٓٚ لطؼبر ٔرثٛط ثٝ آٖ ٞب را 

  رٍش آب گرفتي-3

دٚثوبرٜ ایؼوبد   ثررٚی خٛدرٚ آة ثٍیریذ ٚ ثجیٙیذ وٝ آیوبایراد   
 ٔیطٛد.

 ٘ىشٝ:

از دبضیذٖ آة ثٝ ٔٛسٛر ثػٛرر ٔسشمیٓ درٞیس وٙیذ. دبضیذٖ 
 آة رٚی لطؼبر اِىشریىی ٕٔٙٛع اسز.

 رإٞٙب:

ثب آة، احشیبط الزْ را رػبیوز ٕ٘بییوذ چراووٝ    درٍٞٙبْ سسز 
 ٘طشی آة ثبػض ٔی ضٛد وٝ لطؼبر اِىشریىی آسیت ثجیٙذ.
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 سایر هَارد: -4

(a سٕبْ اسػبالر را ثرلرار وردٜ ٚ ثجیٙیذ وٝ آیب ػیت ثرطرف ضذٜ اسز یب خیر. 

 

 چگًَِ خطاّای قبلی را پاک کٌین.

٘یٛفشذ،أب ٕٔىٗ اسز خطبٞبیی از لجُ اسفبق ثیٛفشٙذ. در چٙیٗ ضرایطی خطبٞبی اٌرچٝ وٝ در ضرایط زیر خطب ٕٔىٗ اسز اسفبق 
 زیر ٕٔىٗ اسز اسفبق ثیٛفشذ.

 ٚلشی وٝ خطبرخ داد ٔراحُ زیر را اػراوٙیذ.

(a) .ثررسی وٙیذ وٝ آیب را٘ٙذٜ فیٛزی را سؼٛی  وردٜ ٚ یب وب٘ىشٛری را لطغ وردٜ اسز یب خیر 

(b) شٛری را لطغ وردٜ اسز، اٌر فیٛزی را سؼٛی  وردٜ ٚ یب وب٘ىDTC  ٜرا دبن وردٜ ٚ ثررسی وٙیذ وٝ آیب دبن ضذ
 اسز یب خیر. اٌر خطب دبن ٘طذٜ ثبضذ ػیت یبثی را ادأٝ دادٜ ٚ وبُٔ وٙیذ.

(c) ٝثٝ ٔٙظٛر ریسز وردٖ)دبن وردٖ( خطبٞب،لرایٙذ ٔرثٛط ثDTC  را اػرا وٙیذ.سذس دسشٝ سیٓ ٞب ٚ وب٘ىشٛر ٞبی
ٓ    "ٔرثٛطٝ را چه وردٜ ٚثرای دریبفز ػسییبر ثیطشر ثٝ لسٕز  ٔراػؼوٝ   "چٍٛ٘ٝ خطبٞبی ٔٛلوز را رفوغ وٙوی

 ٕ٘بییذ.
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 ًكات احتیاطی قبل از ضرٍع تعویرات

 سیستن ّای حفاظت ٍ ایوٌی 

 )ایربگ(SRSًكات ایوٌی برای ًگْذاری ٍ تعویرات سیستن .0

(a)  طب٘یٝ غجر وٙیذ.  61دس از ػذاوردٖ وبثُ ٔٙفی ثبسری، لجُ از ٞر ٘ٛع سؼٕیری ثر رٚی سیسشٓ ویسٝ ی ٞٛا ثٝ ٔذر
 شبش وبفی ثرای ا٘فؼبر ویسٝ ی ٞٛا فراٞٓ ٔی وٙذ.ِٚ SRSدرغٛرر ػذْ رػبیز ایٗ ٘ىشٝ سیسشٓ 

ٞیچ سؼٕیری رٚی سیسشٓ ایرثً ا٘ؼبْ ٘ذٞیذ. زیرا ثبػض ا٘فؼبر ٘بٌٟوب٘ی   طب٘یٝ وٝ وبثُ ثبسری را ػذاوردٜ ایذ 61در ٔذر زٔبٖ 
 ویسٝ ٞٛا ٔی ضٛد.

(b) ُٕ٘ىبر احشیبطی را ثب دلز ٔطبِؼٝ وردٜ ٚ اػرا وٙیذ. ٔی وٙیذ. ٚیب سؼٕیر ٚلشی وٝ لطؼبر سیسشٓ ایرثً را ح 

 ضبٌرد لرارٌرفشٝ اسز. ثرچست اخطبر در ٘ٛرٌیر سٕز

(c) .ٕٞیطٝ از اثسار ٔخػٛظ ٚ اثسار ا٘ذازٜ ٌیری ٔٙبست اسشفبدٜ وٙیذ 

(d) .ایرثً را ثٝ ٌٛ٘ٝ ای رٚی ٔیس وبر لورار   )ویسٝ(ٔبشَٚ لطؼبر ػذاضذٜ از سیسشٓ ایرثً را درٔحّی سٕیس ٚ خطه ٍ٘ٝ داریذ
 ٚ ٞرٌس چیسی را رٚی ایرثً لرار٘ذٞیذ. دٞیذ وٝ سطح سخز آٖ رٚی ٔیس ثبضذ.)سٕز ایرثً رٚ ثٝ ثبال ثبضذ(

(e)  ٞرٌس اػسایSRS را سؼٕیر٘ىٙیذ .( ایٗ اػسا ضبُٔ ضبُٔ یٛ٘یزSRS ٚ ،ًف،ٔبشَٚ ایرث)ٙرسبػشی ٔی ثبضذ 

(f)  دس از اسٕبْ سؼٕیرارSRS.ثررسی وٙیذ وٝ آیب چراؽ چه رٚضٗ اسز یب خیر ، 

(g) ًایور ثوً    وٝاطٕیٙبٖ حبغُ وٙیذ، یب زٔب٘ی وٝ خٛدرٚیی ٔؼٟس ثٝ ایرثً را حُٕ ٔی وٙیذ،لجُ از حُٕ وردٖ ٔبشَٚ ایرث
 یؼٙی ایرثٍی وٝ فؼبَ ٘طذٜ را حُٕ ٘ىٙیذ. زیرا أىبٖ دارد درحیٗ حروز ضٕب فؼبَ ضٛد(). فؼبَ ضذٜ ثبضذ

را ثررسی ٔی وٙیذ) ٔٙظٛر فؼبِیز غیر ٔسشمیٓ رٚی سیسشٓ ایر ثً ٔی ثبضوذ( از ٔراحوُ زیور     SRSٔب٘ی وٝ لطؼبر اغّی ز-2
 دیرٚی وٙیذ.

(a)  ٚلشی وٝ لطؼبر را ثبزوردٜ ٚ یب ٘ػت ٔی وٙیذ اػسایSRS .راسىبٖ ٘ذٞیذ ٚ ثٝ آٖ ضرثٝ ٚارد ٘ىٙیذ 

(b)  ٖٚاحذ وٙشرَ سؼٕیردر ٔذر زٔبSRS َٚایرثً،فٙر سبػشی،سٙسٛر ضرثٝ ی ایرثً )ػّٛ( ٚ وٕر ثٙوذ ایٕٙوی ثوٝ ٕٞوراٜ     ،ٔبش
 .دیص وطٙذٜ را ثٝ ٔٙظٛر ػٌّٛیری از آسیت ٌرْ ضذٖ ثبز وٙیذ

 رٍغي هَتَر

 اخطارّای سالهتی.0

(a) .سٕبس ٔسشمیٓ ثب رٚغٗ ٔٛسٛر درٔذر زٔبٖ طٛال٘ی خطر٘بن ثٛدٜ ٚٔٙؼر ثٝ ثیٕبری ٞبی دٛسشی ٔی ضٛد 

(b) وٝ ٔٙؼر ثٝ سرطبٖ دٛسز ٔی ضٛد.ی ٚػٛد داردخطر٘بودر رٚغٗ ٔٛسٛر ٔٛاد 

(c) وٙیذ وٝ از رٚش ٞبی ٔٙبسجی ثرای سٕیس وردٖ دٛسز خٛد اسشفبدٜ وٙیذ. یسؼ 

 عولیات پیطگیراًِ ی پیطٌْادی.2

(a) .اسشفبدٜ ضذٜ اسز()ٔخػٛغب رٚغٙی وٝ در ایٗ خٛدرٚ از سٕبس ثب رٚغٗ ٔٛسٛر در ٔذر زٔبٖ طٛال٘ی درٞیس وٙیذ 
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(b) از دسشىص ٔٙبست اسشفبدٜ وٙیذ.ِجبس ٞبی ٔٙبست ٚ ٔحبفظ ثذٛضیذ . 

(c) .از ِجبس وبر ثذٖٚ ػیت اسشفبدٜ وردٜ سب دسشٕبَ ٞبی رٚغٙی را در ػیت خٛد لرار٘ذٞیذ 

(d) .ِجبس وبر ثبیذ سٕیس ٚ ػذا از سبیر ِجبس ٞب اسشفبدٜ ضٛد 

(e)  زٔبٖ وبری اسشفبدٜ وٙیذ.از ٚسبیُ ضسشطٛی چطٓ اسشفبدٜ وٙیذ.از ػیٙه ٚٔبسه ٔٙبست در ٔذر 

(f) .ٞرٌس دٛسز خٛد را ثب ٘فز،ثٙسیٗ،سبیرٔحَّٛ ٞب ٚ ٌبزٚییُ سٕیس ٘ىٙیذ 

(g) .در ٔٛاردی وٝ ثب ثیٕبری ٞبی دٛسشی ٔٛاػٝ ضذیذ سریؼب ثٝ دسضه ٔراػؼٝ ٕ٘بییذ 

 

 ًگْذاری سیستن ّای الكتریكی

ٚیوب   لطؼبر ٚ سیسشٓ اِىشریىوی  سؼٛی لجُ از ا٘ؼبْ ٞرٌٛ٘ٝ 
سؼٕیرآٖ ٞب،وبثُ ٔٙفی ثبسری را ػوذا ووردٜ سوب اسػوبَ وٛسوبٜ      

 ٘طٛد.

لجُ از ثرداضشٗ ٔٙفی ثوبسری ٔطٕوٗ ضوٛیذ ووٝ چوراؽ ٞوب ٚ       
٘یٕٝ رسوب٘بٞبی ٔٛػوٛد    سٛییچ ثسشٝ ثبضٙذ در غیر ایٗ غٛرر

 در سیسشٓ آسیت ٔی ثیٙٙذ.

 

 خَدرٍ تویس کردى

ب ٚسبیُ درفطبر ٚ یب ٚسبیُ سٕیسوٙٙذٜ ثب ثخبر، سٕیس ٔی وٙیذ. ثٝ اطالػبر زیر سٛػٝ وٙیذ سب از آسیت رسیذٖ زٔب٘ی وٝ خٛدرٚ را ث 
 ثٝ لطؼبر دالسشیىی ػٌّٛیری ضٛد.

 40cm  ≥فاصلِ ی ًازل: 

 3900kPa  ≥ فطار:

 ℃82  ≥ :دها

 30s  ≥ هذت زهاى ًگْذاضتي ًازل در یک ًقطِ:

 استفادُ از هَاد ًگْذارًذُ 

آٟ٘ب ٔی ضٛد. زٔب٘ی وٝ ٔٛاد ٍٟ٘ذار٘ذٜ را رٚی سٙسٛرٞب ٚ  ثذوبروردٖاسشفبدٜ از ٔٛاد ٍٟ٘ذار٘ذٜ رٚی سٙسٛرٞب ٚ ػٍّٕرٞب ثبػض 
 ػٍّٕرٞب اسذری ٔی وٙیذ. ثر رٚی آٟ٘ب دٛضطی ٔٙبست لراردٞیذ.
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 راٌّوای تعویر ٍ ًگْذاری

 ًكات ًگْذاری

 .   پَضص اٍلیِ قطعات0
(aدیچٟب ، ٟٔرٜ ٞب .)  دیٍر لطؼبر در وبرخب٘ٝ سٛسط چست آة ٚ

 ثٙذی دٛضب٘ذٜ ضذٜ ا٘ذ.
(b ثرای لطؼبر دٚثبرٜ ٔػرف ضذٜ ، ضُ ضذٜ یب دیٍر لطؼبر .)

 ٔشحرن از چست آة ثٙذی سٛغیٝ ضذٜ اسشفبدٜ ٕ٘بییذ.
(c لجُ از اسشفبدٜ لطؼبر ٔػرف ضذٜ از سٕیس ٕ٘ٛدٖ چست .)

آٖ ٞب را ثٙذی لجّی ٔطٕئٗ ضذٜ ٚ سٛسط ٞٛای فطردٜ  آة
 خطه ٕ٘بییذ.

(dدر زٔبٖ اسشفبدٜ از چست آة .)  ثٙذی ٔذر زٔب٘ی ثرای خطه
 ضذٖ چست آة ثٙذی غجر ٕ٘بییذ.

 
 
 

 .   ٍاضرّا2
(a.در غٛرر ٘یبز ، از ریًٙ آة ثٙذی ثرای ػٌّٛیری از ٘طشی اسشفبدٜ ٕ٘بییذ .) 
 
 

 .   پیچ ّا ٍ هْرُ ّا3
(aلجُ از اسشفبدٜ از دیچ ٞب ٚ ٟٔرٜ ٞب .)  ٝدر غٛرر خراثی ثیطشر از س

 ػذد رزٜٚ آٖ ٞب را سؼٛی  ٕ٘بییذ.
(b در زٔبٖ ثسشٗ دیچ ٞب ٚ ٟٔرٜ ٞب ، آٖ ٞب را ٔطبثك ثب ٌطشبٚر .)

 سؼییٗ ضذٜ سفز ٕ٘بییذ. از آچبر سٛرن ٔشر اسشفبدٜ ٕ٘بییذ.
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 باتری-4
(a در زٔبٖ ثررسی ٕ٘ٛدٖ یب سؼٛی  ثبسری ، اثشذا وبثُ ٔٙفی .)

  ثبسری )وبثُ اسػبَ ثذ٘ٝ( را ػذا ٕ٘بییذ.
(b ٜثرای ػٌّٛیری از خراثی سرٔیٙبَ ثبسری ، اثشذا ٟٔر .)

سرٔیٙبَ را ضُ ٕ٘ٛدٜ ٚ سذس وبثُ ٔٙفی ثبسری را ثّٙذ 
 ٕ٘ٛدٜ سب ػذا ضٛد. 

(c (. سرٔیٙبَ ثبسری را ثب دبرچٝ سٕیس ٕ٘بییذ. از وٛثیذٖ )چىص
 ی ٕ٘بییذ.وبری( یب سٛٞبٖ وبری سرٔیٙبَ ػٌّٛیر

(d ٟٔرٜ را ثبز ٕ٘ٛدٜ ٚ وبثُ سرٔیٙبَ را ٘ػت ٕ٘بییذ ٚ سذس .)
ٟٔرٜ را سفز ٕ٘بییذ. ٞرٌس وبثُ ثبسری را ثب چىص ثرٚی 

 سرٔیٙبَ ثبسری ٘ىٛثیذ.
 
 
 

 

 قطعات الكتریكی-5
(a ٝ٘در زٔبٖ ػذا ٕ٘ٛدٖ ٞر وب٘ىشٛر اِىشریىی ، ثذ .)

وب٘ىشٛر را ثب دسز ثىطیذ از وطیذٖ سیٓ ػذاً 
 خٛدداری ٕ٘بییذ.
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(b از سمٛط لطؼبر اِىشریىی ٔب٘ٙذ سٙسٛرٞب ٚ رِٝ ٞب ػٌّٛیری .)

ٞب ثرٚی یه زٔیٗ سخز آٖ ٞب را ٕ٘بییذ در غٛرر سمٛط آٖ 
 سؼٛی  ٕ٘بییذ.

(c اسشفبدٜ از اثسار ضرثٝ ای ثرای ٘ػت وردٖ یب دیبدٜ وردٖ سٛئیچ .)
  وٙشرَ درػٝ حرارر یب سٙسٛر درػٝ حرارر ٕٔٙٛع ٔی ثبضذ.

(d َدر زٔبٖ ثررسی وب٘ىشٛر از ٚارد ضذٖ دراح سسشر ثٝ داخُ سرٔیٙب .)
 ٔطٕئٗ ضٛیذ.

(e  ثؼذ از سؼٛی .) ٝلطؼبر اِىشریىی ، از وبرورد لطؼبر اِىشریىی ث
 طٛر ٔٙبست ٔطٕئٗ ضٛیذ.

 
 
 

 خار کلوبی-6
(a ثرای ثبز ٕ٘ٛدٖ خبرٞبی ٘ٛع وّٕجی از اثسار ٔخػٛظ ثبیذ اسشفبدٜ ٕ٘ٛد. رٚش ثبز ٚ ثسز خبرٞبی وّٕجی در ػذَٚ زیر  .)

 ٘طبٖ دادٜ ضذٜ اسز.
  :ٝ٘ىش 

 آٖ را سؼٛی  ٕ٘بییذ. در غٛرر خراثی اثسار خبر وّٕجی ِطفبً

 :تَجِ

 .در غٛرر خراثی خبر وّٕجی ِطفبً آٖ را سؼٛی  ٕ٘بییذ 

 .خبرٞبی وّٕجی یىجبر ٔػرف ٔی ثبضٙذ. آٟ٘ب را ِطفبً دٚثبرٜ ٔػرف ٘ىٙیذ 

 
 

 
 
 
 

 / ٘ػتثبزوردٖ ضىُ )ٔظبَ(
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 یو نگهدار یرتعم یراهنما

 
 
 
 
 
 

 

 

 ثبزوردٖ/ ٘ػت ضىُ )ٔظبَ(
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 یو نگهدار یرتعم یراهنما
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(b  در ایٗ لسٕز ٔحُ خبرٞب در سػٛیر سٕز چخ دیذٜ ٔی
  ضٛد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 ثبزوردٖ/ ٘ػت ضىُ )ٔظبَ(
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 یو نگهدار یرتعم یراهنما

 باال بردى خَدرٍ

 

 : ّطذار  

  ُثرای درٞیس از آسیت افراد ، ٍٞٙبْ ا٘ؼبْ ٞروبری داخُ یب زیر خٛدرٚیی وٝ سٛسط ػه ثبال ثردٜ ضذٜ اسز اطٕیٙبٖ حبغ
 وٙیذ وٝ خرن اسشفبدٜ ضذٜ اسز.

  درٞیس از آسیت خٛدرٚ ، آسیت ػذی اضخبظ یب حشی حٛادص ٔٙؼر ثٝ ٔري ، ٍٞٙبْ دیبدٜ وردٖ لطؼبر اغّی از ثرای
خٛدرٚ ٚ ٍ٘ٝ داضشٗ خٛدرٚ ثب ثبالثر ، ٔطٕئٗ ضٛیذ وٝ در ٘مبطی وٝ ثرای ثبال ثردٖ ٔٙبست سٕز ٔخبِف لطؼبر وٝ دیبدٜ 

 ٔی ضٛ٘ذ ، ػٟز ٍ٘ٝ داضشٗ خٛدرٚ خرن اسشفبدٜ ضذٜ اسز.

  :ِتَج 
  ٚ دبرن ضذٜ اسز. غبفلجُ از ضرٚع ٞر فرآیٙذ ثبال ثردٖ ، ٔطٕئٗ ضٛیذ وٝ خٛدرٚ رٚی سطحی سٕیس 

 .ٔطٕئٗ ضٛیذ وٝ ٕٞٝ اثسارٞبی ثبالثر٘ذٜ اسشب٘ذارد ٚز٘ی ٔٙبست را داضشٝ ٚ در ضرایط وبرثردی ٔٙبست لرار دار٘ذ 

 ذٜ اسز اٌر ضٕب خٛدرٚ را فمط رٚی ریُ ضبسی ٍ٘ٝ ٔطٕئٗ ضٛیذ سٕبْ ثبر خٛدرٚ ثٝ طٛر ٔسبٚی سٛزیغ ضذٜ ٚ ٟٔبر ض
داضشٝ ایذ ، ٔطٕئٗ ضٛیذ وٝ اثسار ثبالثر ٘یرٚی زیبدی ثٝ ریُ ضبسی اػٕبَ ٕ٘ی وٙذ ٚ یب ٔٛػت آسیت ریُ ضبسی ٕ٘ی 

 ضٛد.

 رٚ٘ی ٍٞٙبٔی وٝ خٛدرٚ را از ثخص ػّٛیی ثبالثردٜ ایذ ، ٔطٕئٗ ضٛیذ وٝ ػه سٕبسی ثب دُٙ ثیرٚ٘ی ػّٛ ، لبة روبة ثی
 ػّٛ یب ٌٍّیر ػّٛ ٘ذارد. ثرخٛرد ثب لطؼبر فٛق ٔی سٛا٘ذ ٔٛػت آسیت خٛدرٚ ٌردد.

  : ًِكت 

ٍٞٙبْ ثبالثردٖ خٛرٚ ، ٔطٕئٗ ضٛیذ وٝ سىیٝ ٌبٜ ٔٙبسجی ثرای ثبالثردٖ ایٕٗ خٛدرٚ ا٘شخبة وردٜ ایذ. ٘مبط ٟٔٓ ثرای ثبال 
 ثردٖ خٛدرٚی ِیفبٖ در زیر ٘طبٖ دادٜ ضذٜ اسز.

 ٌاری باالبردى خَدرٍ در تعویرگاُ در ضكل زیر ًطاى دادُ ضذُ استًقاط ک -0

 
  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 

 

 شناسایی خودرو

01- 18 

 

 ضٌاسایی خَدرٍ
 

 ضوارُ ضٌاسایی خَدرٍ

 
. ٚ یه ٔطخػٝ ٔطبثك ثب ضٕبرٜ آٖ ٔی ثبضذ( ثرای ریؼسشر )طجز وردٖ( خٛدرٚ ٚ ضٙبسبیی خٛدرٚ VINضٕبرٜ ضٙبسبیی خٛدرٚ )

 لب٘ٛ٘ی ثرای طجز خٛدرٚ ٔی ثبضذ.
 

 
 ضٕبرٜ ضٙبسبیی خٛدرٚ درسٕز چخ ٚ ثبالی داضجٛرد حه ضذٜ اسز. :1
 .ضٕبرٜ ضٙبسبیی خٛدرٚ ثػٛرر یه دالن ثر رٚی غٙذٚق ػمت ٘ػت ٔی ضٛد :2
 ضٕبرٜ ضٙبسبیی خٛدرٚ دطز غٙذِی را٘ٙذٜ حه ضذٜ اسز. :3
 ضٕبرٜ ضٙبسبیی خٛدرٚ در لسٕز دُٙ داخّی درة ػّٛچخ ٘یس حه ضذٜ اسز. :4
 
 
 

 خَدرٍپالک 
(a)   دالن سِٛیذ وٙٙذٜ ی خٛدرٚ ٔطبثك ضىُ در لسٕز

 لرار داردراسز  ةلفُ در

 
 
 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 

 

01 

01- 19 

 شناسایی خودرو

 
 
 
 
(b) َخٛدرٚ،سؼذاد سر٘طیٙبٖ ٔذ  ٚVIN  سبیر ٚ

 ٔطخػبر درلسٕز دالن خٛدرٚ رور ضذٜ ا٘ذ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هَتَرضوارُ 
 

(a)  ٜضٕبرٜ ٔٛسٛر ثر رٚی ثّٛن ٔٛسٛر حه ضذ
 اسز.
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