
هلب
ایآ

؟ تسا هتخوس یرپمآ 10 زویف

 رپمآ ولج هیذغت هب طوبرم یرپمآ 10 زویف
(METERSET) ، هدند غارچ و امنهار 

 یمشچ تروص هب یگتخوس ظاحل زا ار بقع
. دییامن یسررب و لرتنک

ریخ

؟ دنک یمن راک جنسرود ایآ ؟ دنک یمن راک رپمآ ولج هحفص رد اهرگناشن ایآ

زویف لرتنک و یسررب
(A1)

تالاصتا لرتنک و یسررب
(A2)

تعرس روسنس لرتنک و یسررب
(A3)

روتوم رود روسنس لرتنک و یسررب
(A4)

. دنک یمن راک رامش رتمولیک

بآ ترارح هجرد یگنشف لرتنک و یسررب
(A5)

؟ دنک یمن راک ای و دراد شاعترا جنس تعرس ایآ؟ دنک یمن راک رپمآ  ولج هحفص رد هدنهد رادشه یاه غارچ ایآ

رپمآ ولج لرتنک و یسررب
(A6)

. دییامن  لرتنک و یسررب  A1 , A2 , A6 لحارم

ریخریخریخ

هلبهلبهلب

. دییامن لرتنک و یسررب  A3 , A6 , B1 لحارم. دییامن لرتنک و یسررب A6 ات A1 لحارم

یکیرتکلا متسیس یسررب
(A)

یکیناکم متسیس یسررب
(B)

 زاب ار چییوس سپس و هدومن ضیوعت ار زویف
 یسررب و لرتنک ار رامش رتمولیک و دییامن

. دییامن

 ظاحل زا ار رامش رتمولیک تشپ یاه پمال
 یسررب و لرتنک یمشچ تروص هب یگتخوس

. دییامن

ایآ
 هدهاشم هتخوس پمال

؟ دوش یم

 سپس و هدومن ضیوعت ار هدش هتخوس پمال
 ار رامش رتمولیک و هدومن زاب ار چییوس

. دییامن لرتنک و یسررب

 تمسق رد  تالاصتا لرتنک و یسررب هب
( A2 ) دییامن هعجارم .

ریخ

هلب

هلب
ایآ

 بصن تسرد اه روتکناک هب اه تکوس
؟ تسا هدش

 ظاحل زا ار دروبشاد هب طوبرم میس هتسد
 ولج یاهروتکناک هب اه تکوس حیحص بصن

.دییامن یسررب و لرتنک تسد اب ار رپمآ

ریخ
 هب یگتخوس ظاحل زا ار دروبشاد میس هتسد

 و لرتنک یلخاد لاصتا و یمشچ تروص
. دییامن یسررب

 دیشاب هتشاد هجوت سپس و هدومن ادج روتکناک زا ار اه تکوس
 گنر دیفس روتکناک هب طوبرم تکوس ادتبا هرابود بصن یارب هک

 هب طوبرم تکوس سپس و هدومن لصتم ار رپمآ هحفص تشپ
 ، دییامن لصتم )1( هرامش لکش قباطم ار گنر یکشم روتکناک
 یارب و دبای یم رییغت Mode CNG تلاح هب تروصنیا ریغ رد

 گنر یکشم یمیس زویف ندرک لصو و عطق اب تلاح نیا عفر
. ددرگ یم رب هیلوا تیعضو هب روتوم هظفحم لخاد

ایآ
 هتسد رد یلخاد لاصتا و یگتخوس

 هدهاشم میس
؟ دوش یم

ریخ هلب

اه تکوس ایآ
 و هدش بصن حیحص اهروتکناک هب

 هتافلوس یاراد
؟ دشاب یم

لاصتا ایآ
هدهاشم میس هتسد رد یلخاد

؟ دوش یم

 و یلخاد لاصتا ظاحل زا ار روتوم میس هتسد
. دییامن یسررب و لرتنک یگتخوس

هلب ریخ
 سپس و هدومن ادج اهروتکناک زا ار اه تکوس

 و هدومن ییادز هتافلوس بسانم لولحم اب
. دییامن بصن حیحص تروص هب ًاددجم

 یلخاد لاصتا تست پمال ای رتم مها طسوت
 ای و بیع عفر مدع تروص رد و هدومن عفر ار

 ار بویعم میس هتسد ، یگتخوس هدهاشم
 ار رامش رتمولیک سپس و دییامن ضیوعت

. دینک کچ

هلب

ایآ
؟ دنک یم راک رامش رتمولیک

ریخ

 رد تعرس روسنس لرـتـنکو یسررب هب
. دییامن هعجارم ( A3 ) تمسق

ایآ
 روتوم رود روسنس رد هدش رکذ دراوم

؟ دوش یم هدهاشم

 لاصتا ندوب لش ظاحل زا ار روسنس روتکناک
 و ندش هتافلوس و تسد طسوت روتکناک
 و یسررب یمشچ تروص هب ار نآ یفیثک

. دییامن لرتنک

 بیع هاگتسد سپس هدومن نشور ار وردوخ
 هدومن لصتم هطوبرم روتکناک هب ار عماج بای

 هاگتسد اب ار روتوم رود یاهرتماراپ سپس
. دییامن یسررب و لرتنک

 یرپسا طسوت و هدومن ادج ار روتکناک
 هدومن زیمت ار نآ یمیس سرب ای و صوصخم
 ار وردوخ سپس دییامن لصتم ار نآ ًاددجم و
 رود ات دیهد راشف ار زاگ لادپ و دینک نشور

. دنک تکرح جنس

ریخهلب

 ایآ
بای بیع هاگتسد رد

 رد بیع دوجو رب ینبم ییاطخ عماج
 هدهاشم روتوم رود روسنس

؟ دوش یم

هلب

 زا ار روسنس (ON) زاب چییوس تلاح رد
 ژاتلو رتم تلو هلیسوب و هدومن ادج روتکناک

 قباطم روسنس 2 و 1 یاهلانیمرت رس ود
 سنمیز لدم یارب ار )7( هرامش لکش

. دییامن یریگ هزادنا

ریخ

 رییغت ای هعومجم ندش زاب ظاحل زا ار رپمآ ولج
 رتمولیک هحفص تشپ گنر نداد

(Back Light) و لرتنک یمشچ تروص هب ار 
. دییامن یسررب

رپمآ ولج ایآ
 هحفص تشپ گنر رییغت ای و هدش زاب

؟ دوش یم هدهاشم رتمولیک

ایآ
 وردوخ عون اب رپمآ ولج ینف هرامش

؟ دراد تقباطم

 ولج رد لبیل یورب هدش جرد ینف هرامش
 هیعالطا ای و )11( هرامش لکش قباطم رپمآ
 و لرتنک X100TN1H/19/1 دک اب ینف

. دییامن یسررب

ریخهلب
 هب و دشاب یمن یتناراگ لومشم هعومجم

. دوش ماجنا یبای بیع یتناراو تروص

 یور وردوخ عون اب قباطم یرپمآ ولج
 ولج درکلمع سپس ، هدومن بصن دروبشاد

. دییامن لرتنک ار رپمآ

 هب طوبرم یاهروسنس و اهرگلمع هندب لاصتا
 لاصتا ، لاصتا ندوب لش ظاحل زا ار رپمآ ولج
. دییامن لرتنک و یسررب لاصتا مدع ای صقان

ریخهلب

ایآ
؟ دشاب یم رارقرب لماک لاصتا

 مکحم ار اهنآ اه لاصتا ندوب لش تروص رد
 هندب لاصتا یاه چیپ هک یتروص رد و هدومن

 یاه چیپ اب ار اهنآ هدش هدافتسا هطوبرمان
. دییامن نیزگیاج درادناتسا

ریخهلب

ایآ
 یناسر زور هب ECU یاه همانرب

؟ تسا هدش

 نودب ار رپمآ ولج لخاد نیزنب رگناشن درکلمع تحص
 رگناشن تمواقم رتم مها اب نیزنب پمپ ندرک ژاتنومد
 لکش قباطم دیدج و میدق حرط نیزنب پمپ یارب ار

 ضیوعت لمعلاروتسد ای و )13( و )12( هرامش یاه
 PDX100TI1C/4/1 دک اب نیزنب پمپ هعطق

. دییامن یسررب و لرتنک ار 20 ات 17 هحفص

ریخهلب

ECU زورب و درکلمع تحص ظاحل زا ار 
 یسررب و لرتنک نآ یاه همانرب یروآ

. دییامن

؟ دنک یمن راک رپمآ ولج ًالک ایآ

. دییامن لرتنک و یسررب ار  لحارم مامت

ریخ

. دییامن لرتنک و یسررب ار A4 , A6 لحارم

هلبهلب

ایآ
 راک رامش رتمولیک

؟ دنک یم

. دیدرگ بیع عفر

ریخ

هلب

 بصن ظاحل زا ار روتوم هب هطوبرم میس هتسد
 و طوبرم یاهروتکناک هب اه تکوس حیحص

. دییامن یسررب و لرتنک ندش هتافلوس

 یلخاد لاصتا تست پمال ای رتم مها طسوت
 عفر مدع تروص رد و هدومن بیع عفر ار
 میس هتسد ، یگتخوس هدهاشم ای و بیع

. دییامن ضیوعت ار هطوبرم

ریخ

هلب. دیدرگ بیع عفر

هلب
ایآ

 تعرس روسنس رد هدش رکذ دراوم
؟ دوش یم هدهاشم

 ندوب لش ظاحل زا ار تعرس روسنس روتکناک
 ندش هتافلوس و تسد طسوت روتکناک لاصتا

 و یسررب یمشچ تروص هب ار نآ یفیثک و
. دییامن لرتنک

ریخ

 یرپسا طسوت و هدومن ادج ار روتکناک
 لکش قباطم یمیس سرب ای و صوصخم

 لصتم ار نآ ًاددجم و هدومن زیمت )2( هرامش
. دییامن

 نیمز زا اه خرچ هک یعافترا ات کج یور ار وردوخ
 ار عماج بای بیع هاگتسد سپس دیهد رارق دوش ادج
 نشور ار وردوخ ، هدومن لصتم هطوبرم روتکناک هب
 ولج یاه خرچ ات دینک ریگرد ار سکبریگ ، دییامن

 هاگتسد اب ار تعرس رتماراپ نآ زا دعب دننک تکرح
. دییامن یسررب و لرتنک

هاگتسد رد ایآ
 رب ینبم ییاطخ عماج بای بیع

 تعرس روسنس رد بیع دوجو
؟ دوش یم هدهاشم

ریخ هلب

ژاتلو ایآ
 یرتاب ژاتلو ربارب هدش هداد ناشن

؟ دشاب یم

 ای یعطق دوجو تروص رد و دینک کچ ار اه میس ریسم
 روتکلس هک یا هنوگ هب رتم مها طسوت ، رادم رد یلاصتا
 ناشن )6( هرامش لکش قباطم هک یتلاح رد ار رتم مها
 رس کی و هدومن زاب ار چییوس سپس و دیهد رارق هدش هداد
 هب ار رتم مها رگید رس و هطوبرم میس هتسد هب ار رتم مها

 و لرتنک رادم رد ار هندب لاصتا دوجو و هداد لاصتا هندب
) فلا شور ( . دییامن یسررب

هلب

ریخ

 نیب یطابترا یاه میس و دیدنبب ار چییوس
ECU تمواقم ،رتم مها هلیسوب ار روسنس و 

 لدم رد B51 و روتکناک 3 یاه لانیمرت نیب
 روتکناک 3 یاهلانیمرت ، هتفای اقترا و سنمیز
. دییامن یریگ هزادنا ار شوب لدم رد 59 و

 ار وردوخ و هدومن ادج روسنس زا ار روتکناک
 ژاتلو ، رتمتلو هلیسوب سپس ، دییامن نشور
 لکش قباطم روتکناک 2 و 1 لانیمرت رس ود

. دییامن یریگ هزادنا ار )3( هرامش

 هک یتلاح رد و هدومن کاپ ار اهاطخ دک ادتبا
 لحارم همادا دش هدهاشم اطخ هک هرابود

 تروص رد و دیهد ماجنا ار یبای بیع
 هب تبسن روسنس ندوب بویعم زا نانیمطا

. دییامن مادقا نآ ضیوعت

 زا دعب ایآ
 رپمآ ولج جنس تعرس ، روسنس ضیوعت

 ار شاعترا نودب و حیحص رادقم
؟ دهد یم ناشن

. دیدرگ بیع عفر

ریخ

هلب

 و هدوب بویعم رپمآ ولج لخاد جنس تعرس
 هرامش لودج هب هجوت اب ار رپمآ ولج یتسیاب
 عون اب رپمآ ولج ینف هرامش هک یروط هب )1(

 ضیوعت ار دشاب هتشاد تقباطم وردوخ
.دییامن

 زا دعب ایآ
 رادقم جنس تعرس ، رپمآ ولج ضیوعت

 ناشن ار شاعترا نودب و حیحص
؟ دهد یم

هلب

ریخ

 گنیربلور لرـتـنکو یسررب هب
 هعجارم ( B1 ) تمسق رد لیسنارفید

. دییامن

ماگنه رد ایآ
 زا ییادص رتم مها رسود ندوب لصو

؟ دوش یم هدینش رتم مها

 هتسد یتسیاب و دراد دوجو یلاصتا رادم رد
 عفر هب و هدومن ژاتنومد ار هطوبرم میس
 ندشن عفر تروص رد و دیزادرپب یلاصتا

. دییامن ضیوعت ار میس هتسد یلاصتا

ریخ

هلب

ایآ
 رتمک مها کی زا تمواقم رادقم

؟ دشاب یم

 قباطم ار ECU ات روتکناک زا میس ریسم
. دییامن یسررب و لرتنک ) فلا (شور

ریخ

هلب

ایآ
 ولیک 18 ات 12 نیب تمواقم رادقم

؟ دشاب یم مها

 2 و 3 یاهلانیمرت تمواقم رتم مها هلیسوب
دیریگب هزادنا ار روسنس

 درکلمع سپس و هدومن ضیوعت ار روسنس
 لرتنک ار رپمآ ولج رد جنس تعرس و روسنس

. دییامن
هلبریخ

 هک یتلاح رد و هدومن کاپ ار اهاطخ دک ادتبا
 لحارم همادا دش هدهاشم اطخ دک هرابود

 تروص رد و دیهد ماجنا ار یبای بیع
 هب تبسن روسنس ندوب بویعم زا نانیمطا

. دییامن مادقا نآ ضیوعت

ایآ
 تکرح حیحص جنس رود

؟ دنک یم
ریخ هلب. دیدرگ بیع عفر

زا دعب ایآ
 رپمآ ولج جنس رود ، روسنس ضیوعت

 ناشن ار حیحص رادقم
؟ دهد یم

. دیدرگ بیع عفر

ریخ

هلب

 و هدوب بویعم رپمآ ولج لخاد جنسرود
 هرامش لودج هب هجوت اب ار رپمآ ولج یتسیاب

 عون اب رپمآ ولج ینف هرامش هکیروطب )1(
 ضیوعت ار دشاب هتشاد تقباطم وردوخ

 . دییامن

زا دعب ایآ
 رادقم جنس رود ، رپمآ ولج ضیوعت

؟ دهد یم ناشن ار حیحص

هلب

ایآ
؟ دشاب یم تلو 5 ، ژاتلو

 هیذغت نینچمه و چییوس و یرتاب ژاتلو
ECU دییامن لرتنک رتم تلو طسوت ار .

 زا ار روسنس (OFF) هتسب چییوس تلاح رد
 رتم مها هلیسوب و هدومن ادج روتکناک

 ار روسنس 2 و 1 یاهلانیمرت رسود تمواقم
. دییامن یریگ هزادنا

ریخهلب

تمواقم رادقم ایآ
 ، مها 420 یلا 300 نیب سنمیز لدم یارب
 و مها 946 یلا 774 نیب هتفای اقترا لدم یارب

مها 850 دودح رد شوب لدم یارب
؟ دشاب یم

 هرابود سپس هدومن ضیوعت ار روسنس
. دییامن لرتنک و تست ار متسیس

 هطساو روتکناک ، هتسب چییوس تلاح رد
(BOB) رتم مها هلیسوب سپس دیدنبب ار 

 یارب B54 و روتکناک 1 یاهلانیمرت تمواقم
 1 یاهلانیمرت و هتفای اقترا و سنمیز یاه لدم

 یریگ هزادنا ار شوب لدم یارب 15 و روتکناک
. دییامن

هلب ریخ

ایآ
 رتمک مها کی زا تمواقم رادقم

؟ دشاب یم

 دینک کچ ار ECU ات روتکناک زا میس ریسم
 دراد دوجو یلاصتا ای یعطق ریسم رد الامتحا

. دییامن مادقا )فلا( شور قباطم
ریخ

 2 یاهلانیمرت تمواقم رتم مها هلیسوب
 و سنیمز یاه لدم یارب B85 و روتکناک
 ار 34 و روتکناک 2 یاهلانیمرت و هتفای اقترا

. دییامن یریگ هزادنا

هلب

ایآ
 رتمک مها کی زا تمواقم رادقم

؟ دشاب یم
ریخ

 3 یاهلانیمرت تمواقم رتم مها هلیسوب
 و سنیمز یاه لدم یارب B25 و روتکناک
 ار 51 و روتکناک 3 یاهلانیمرت و هتفای اقترا

. دییامن یریگ هزادنا

هلب

ایآ
 رتمک مها کی زا تمواقم رادقم

؟ دشاب یم

ریخ

هلب

ریخ

 لش ظاحل زا ار یگنشف هب لصتم میس رس
 و ندش هتافلوس و تسد اب لاصتا ندوب
 و یسررب یمشچ تروص هب ار نآ یفیثک

. دییامن لرتنک

ایآ
 هجرد یگنشف رد هدش رکذ دراوم

هدهاشم بآ ترارح
؟ دوش یم

 طسوت و هدومن ادج یگنشف زا ار میس رس
 زیمت و ییادز هتافلوس صوصخم یرپسا
 یور ار میس رس ًاددجم سپس ، هدومن

. دییامن بصن یگنشف

 رس یور زا ار بآ ترارح هجرد یگنشف
 لکش قباطم ار نآ سپس هدومن زاب ردنلیس
 و هداد رارق بآ فرظ کی لخاد )10( هرامش
 ، دییامن مرگ دارگیتناس هجرد 80 ات ار بآ

 تمواقم رادقم رتم مها طسوت نآ زا دعب
. دییامن یریگ هزادنا ار یگنشف

تمواقم رادقم ایآ
 هجرد 80 یامد رد یگنشف

 مها 57/7 ات 49/3 نیب دارگیتناس
؟ دشاب یم

 و هدوب بویعم بآ ترارح هجرد یگنشف
. دییامن ضیوعت ار نآ  یتسیاب

هلب

هلب

ریخ

ریخ

 یاه همانرب ، عماج بای بیع هاگتسد طسوت
ECU دییامن یناسر زورب ار .

رد تمواقم رادقم ایآ
 حرط نیزنب پمپ یارب تخوس ندوب یلاخ تیعقوم

 ، مها 300 ات 15 دیدج حرط یارب و مها 117 ات103 میدق
 ات 1 میدق حرط نیزنب پمپ یارب تخوس ندوب رپ تیعقوم رد

 20 ات 5 دیدج حرط یارب و مها 15
؟ دشاب یم مها

 ، هدومن ادج هطوبرم میس هتسد زا ار نیزنب پمپ تکوس
 گنر درز میس سپس هداد رارق )ON( تلاح رد ار چییوس
 دییامن هندب لاصتا )14( هرامش لکش قباطمار میس هتسد
 ولج یاه تنمگس )15( هرامش لکش قباطم نآ زا دعب و
 گولانآ رپمآ ولج هبرقع )16( هرامش لکش و لاتیجید رپمآ

. دییامن یسررب و لرتنک ار

 ار نآ یتسیاب و هدوب بویعم نیزنب پمپ
 رپمآ ولج رگناشن اب هرابود و هدومن ضیوعت

. دییامن لرتنک
ریخ هلب

ایآ
 ناشن حیحص رپمآ ولج رگناشن رادقم

؟ دهد یم

 ضیوعت )1( هرامش لودج قباطم ار رپمآ ولج
. دییامن

ریخ

هلب

. دیدرگ بیع عفر
رگناشن رد ایآ

 تکرح رییغت نیزنب جیگ هب هطوبرم
؟ دوش یم هدهاشم

 بویعم رپمآ ولج رد تخوس تیعقوم رگناشن
 لودج هب هجوت اب ار رپمآ ولج یتسیاب و هدوب

. دییامن ضیوعت )1( هرامش

 روتوم لخاد بآ یامد رگناشن درکلمع تحص
 ترارح هجرد یگنشف ندرک ژاتنومد نودب ار
 هدومن ادج ار یگنشف میس هک یتروص هب بآ
 هتشاذگ ON تیعقوم رد ار چییوس سپس ،

 رپمآ ولج یارب ( هندب هب ار یگنشف میس و
. دیهد لاصتا ) گولانآ

ریخ

هلب

ایآ
 ولج یور بآ یامد رگناشن هبرقع

؟ دنک یم تکرح رپمآ

 ولج یتسیاب و هدوب بویعم بآ یامد رگناشن
 ضیوعت )1( هرامش لودج هب هجوت اب ار رپمآ

. دییامن

 هجرد یگنشف لرـتـنکو یسررب هب
 هعجارم ( A5 ) تمسق رد بآ ترارح

. دییامن
هلبریخ

 لیسنارفید گنیربلور لرتنک و یسررب
(B1)

 و سکبریگ یتاریمعت یامنهار قباطم
 PDX100RMIB/1 /2 دک اب لیسنارفید

 سپس هدومن زاب ار لیسنارفید 65 هحفص
 تسد اب ار یتنگم گنیر تمس گنیربلور
 . دیناخرچب گنیربلور تسشن لحم یور

گنیربلور ایآ
 یقل ) گنیزوه ( دوخ تشن لحم رد

؟ دخرچ یم و دراد

 هرامش لکش قباطم گنیربلور تسشن لحم
 یتسیاب و دشاب یم یگدروخ یاراد )17(

 لماک تروص هب ار لیسنارفید هعومجم
. دییامن ضیوعت

ینف هرامش هب گنیربلور ندرک جراخ رازبا زا هدافتسا اب
 OK130175AA4 یلخاد سنک )18( هرامش لکش قباطم 

 و هدومن ادج گنیزوه زا ار یتنگم گنیر تمس گنیربلور
 لیسنارفید هعومجم ضیوعت لمعلاروتسد قباطم ار گنیربلور

 یور ) یلچک ( لخلختم یگدروخ ظاحل زا 24 ات 22 هحفص
 تخاونکی ریغ ، دراد شخ و طخ حطس ، اه همچاس و سنک

 یگتفر رد و یقل ، گنیربلور هسفق یگمرفد ، یگدروخ زا یشان
. دییامن یسررب و لرتنک یمشچ تروص هب اه همچاس

ایآ
 گنیربلور رد هدش رکذ دراوم

؟ دوش یم هدهاشم

 یسررب و لرتنک ًاددج ار یبای بیع لحارم
. دییامن

هلب

هلب

ریخ

ریخ
 هارمه هب ار نآ دیاب و هدوب بویعم گنیربلور

 دییامن ضیوعت هطوبرم سنک

)1( هرامش لکش

)2( هرامش لکش

سنمیز لدم تعرس روسنس )3( هرامش لکش
 )6( هرامش لکششوب لدم تعرس روسنس )5( هرامش لکشهتفای ءاقترا لدم تعرس روسنس )4( هرامش لکش

 رد جنسرود روسنس لرـتـنکو یسررب هب
دییامن هعجارم ( A4 ) تمسق

 روسنس )7( هرامش لکش
سنمیز لدم روتوم رود

 رود روسنس )8( هرامش لکش
هتفای ءاقترا لدم روتوم

 روسنس )9( هرامش لکش
 شوب لدم روتوم رود

 هجرد یگنشف لرـتـنکو یسررب هب
 هعجارم ( A5 ) تمسق رد بآ ترارح

. دییامن

ریخ

 هجرد یگنشف لرـتـنکو یسررب هب
 هعجارم ( A5 ) تمسق رد بآ ترارح

. دییامن

 )10( هرامش لکش

 تمسق رد رپمآ ولج لرـتـنکو یسررب هب
( A6 ) دییامن هعجارم .

ایآ
؟ دنک یم راک رامش رتمولیک

. دیدرگ بیع عفرریخ هلب

 )11( هرامش لکش

 )13( هرامش لکش )12( هرامش لکش

 )16( هرامش لکش )15( هرامش لکش )14( هرامش لکش

 )17( هرامش لکش

 )18( هرامش لکش

ضیوعت زا دعب ایآ
 راک رامش رتمولیک

؟ دنک یم

ریخ
هلب. دیدرگ بیع عفر
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