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 نکات مهم از جلسات فصل فنی خودرو:

  عدم توجه به سرویس و نگه داری خودرو می تواند باعث از بین رفتن ایمنی فنی خودرو و مهیا نمودن بستر خطر

 گردد. 

 (۳)پاراگراف  ۱۱۵صفحه 

 :۱۱۷صفحه  حاالت مختلف سوییچ استارت 

 یا قفل  Lockاول شامل 

 ACCدوم شامل 

 جانبی خودرو فعال می گردد.درحالت دوم برق تجهیزات 

 یا سوییچ باز  ONسوم حالت 

 Startچهارم حالت 

  در صورت قرار گرفتن سوییچ در پله سوم یعنیON  ومدار جرقه زنی فعال خواهد برق تجهیزات سوخت رسانی

 (۳)پاراگراف  ۱۱۸صفحه شد. 

  ْدور در دقیقه( می باشد۱۰۰۰تعداد دوران میلنگ در حالت دور آرام حدودا(. 

 (۳)پاراگراف ۱۱۹. صفحه لرزش غربیلک فرمان نشان دهنده باالنس نبودن دینامیکی چرخ ها می باشد 

  واز پای راست برای کنترل  پدال ترمز و گاز استفاده می گردد. صفحه از پای چپ برای کنترل پدال کالچ

 (۱)پاراگرف۱۲۰

  ْخط سوم(۱۲۰می باشد.صفحه  سرعته(۵حالته )۵جعبه دنده )گیربکس( خودرو های سواری معموال( 

  منظور از عالیمR,N  به ترتیب عقب و خالص می باشد که اختصارReverse  وNatural .می باشد 

  پارک یا ثانویه همان ترمز دستی یا  ,منظور از ترمز توقفParking Brake  ۱۲۱است. صفحه 

 ۱۲۱تفاده می گردد. صفحه از ترمز دستی در هنگام متوقف بودن خودرو و یا در سرعت های پایین اس 

 .نیرودر ترمز دستی توسط سیم های فلزی مستقل می گردد 

  ترمز پایی پا پدالی همان ترمز اولیه یا ترمز سرویس می باشد و انتقال نیرو در ترمز پدالی توسط روغن ترمز منتقل

 ۱۲۱می گردد. صفحه 

  دارند.روغن ترمز و روغن هیدرولیک وظیفه انتقال نیرو را به عهده 

  اهرم ها و غربیلک فرمان می  ,هدف از تنظیم صندلی تسلط کامل پاها و دستها برتجهیزات کنترلی مانند : پدلها

 ۱۲۴باشد. صفحه 

  هنگام حرکت در سرعت های باال تنها چند صدم از ثانیه نیز می تواند در نجات یا فرار از تصادف و برخورد تاثیر

 گذار باشد.

 آینه داشته باشد.۳ل باید هرخودروی سواری حداق 
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  نقطه اتصال با بدن باشد. ۳کمربندی است که دارای  نقطه ایی۳منظور از کمر بند ایمنی 

 نقطه اتصال باشد.۲دقل نقطه اتصال کمربند ایمنی می تواند ح 

  ۱۲۸دخیره نیروی دورانی میل لنگ است. صفحه  ,وظیفه فالیویل یا چرخ طیار 

  ۱۲۸ورود گرد و غبار به دورن موتور رادارد. صفحه صافی هوا وظیفه جلوگیری از 

  ۱۲۸محل نصب صافی هوا در مسیر هوای ورودی به موتور می باشد. صفحه 

  .یکی از دالیل احتراق ناقص عدم تعویض به هنگام صافی هوا است 

 : پیامدهای  احتراق ناقص 

 افزایش مصرف سوخت -

 افزایش سطح آالینده ها -

 کاهش توان موتور -

  انتقال قدرت دارایسیستم 

 کالچ : قطع وصل قدرت از موتور به جعبه دنده را برعهده دارد -

 جعبه دنده : وظیفه ایجاد تعاد میان قدرت و سرعت را به عهده دارد -

 دیفرانسل: قدرت و سرعت را به طور متناسب بین چرخ های محرک تقسیم می کند -

  مهم است. (۳و۲)پاراگراف  ۱۲۹صفحه 

  ۱۲۹روغنکاری را نام ببرید:صفحه قطعات سیستم 

 (Oil Pumpپمپ روغن ) -

 مخزن روغن موتور یا کارتر -

 فیلتر روغن -

 روغن موتور چیست؟ مهم ترین وظیفه 

 چرب کنندگی و روانکاری قطعات در حین کار برای جلوگیری از سایش و خنک کاری قطعات

  پروانه یا فن های  –ترموستات  –درب رادیاتور  –رادیاتور –مهمترین قطعات سیستم خنک کاری شامل واتر پمپ

 ۱۳۳الکتریکی می باشد. صفحه 

 .وظیفه واتر پمپ به گردش درآوردن آب درون پوسته موتور و اطراف سیلندر ها می باشد 

  خط اول( ۱۳۴وطیفه ترموستات قطع ووصل کردن مدارآب  از موتور به رادیاتور می باشد. صفحه( 

 ز ضد قفل یا در خودرو های دارای ترمABS  برای ترمز گرفتن پارا به حالت پیوسته یا ممتد روی پدال ترمز قرار

 ۱۳۵می دهیم. صفحه 

  نیروی پدال ترمز را افزایش می دهد و بوسترهای ترمز خودرو های سواری عموماْ از نوع خالص می بوستر ترمز

 (۱)پاراگراف ۱۳۶باشند. صفحه 

  مهم – ۱۳۷شکل رنگی صفحه 
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 مهم –) موارد اول و دوم( ۱۳۷و مزیت مهم ترمزهای ضد قفل . صفحه د 

 یستم تعلیق از وارد شدن ارتعاشات باال به سرنشین های خودرو جلوگیری می کندس 

  ۱۴۰وظیفه دینام یا ژنراتور کوچک تولید جریان برق در زمان روشن بودن موتور است.صفحه 

 وظیفه باتری ذخیره جریان برق است 

 باتری به سیستم های برق رسانی و قطب منفی به بدنه خودرو متصل می گردد. قطب مثبت 

  ولت است. ۱۲ولتاژ باتری در خودرو های سواری 

  مهم – ۱۴۰وظایف سیستم اگزوز صفحه 

 وظیفه بافلر چیست؟ 

 ۱۴۱صفحه  -کاهش آالیندگی های صوتی ناشی از عملکرد موتور

  بسیار مهم است. ۱۴۱شکل صفحه 

  پاراگراف سوم مهم  ۱۴۲صفحه 

 محل نصب ایربک جانبی 

 وظیفه ایربک جانبی

  ۱۴۴روغن موتور باید هفته ایی یک مرتبه کنترل گردد. صفحه 

 لیتر در خودرو های سواری است. ۶-۴حجم روغن موتور 

  هزار کیلومتر است. ۱۰-۸عمر مفید روغن موتور در حدود 

  سیم روغن موتور نام دارد و محل نصب آن در کنار بلوک موتور می باشد.وسیله اندازه گیری روغن موتور گیج یا 

  ۱۴۵هزار کیلومتر است. صفحه  ۱۰عمر مفید روغن موتور در حدود 

  پاراگراف آخر مهم است. ۱۴۵صفحه 

  ۱۴۶حداقل هفته ایی یک مرتبه حجم آب رادیاتور باید کنترل گردد.صفحه 

  ۱۴۶مهمترین وظیفه ضد یخ چیست؟ صفحه 

 پاراگراف آخر مهم است. ۱۴۸حه صف 

  هزار کیلومتر است. ۹۰-۸۰عمر مفید تسمه تایم در حدود 

  ۱۵۰در منبع شیشه شور حداقل هفته ایی یک مرتبه می بایست کنترل گردد.صفحه حجم آب 

 .ریختن ضد یخ به دلیل اسیدی بودن و چرب بودن به دورن منبع آب  شیشه شور ممنوع است 

  ع آب شیشه شور را میتوان مواد تمیزکننده اضافه نمود.از حجم منب ٪۵حداکثر 

  9ارتفاع آج در تایر نو بیش ازmm .باید باشد 

  2ارتفاع آج کمتر ازmm .باید تایر تعویض گردد 

  1.5ارتفاع آج کمتر ازmm .باعث شرایط غیر ایمن و لغزنده خواهد شد 

  کیلومترکارکرد خودروتعویض کرد به دلیل اینکه  تمام آنها به طور یکسان تحت  ۵۰۰۰تایرها را باید در هرمحل

 سایش قرار بگیرند.



www.yasindriving.ir 

yasi_n3927 

4 
 

 

 باد تایرها باید هفته ایی یک مرتبه کنترل کرد.ضعیت و 

  باد تایر کم باشد باعث افزایش مصرف سوخت شده است.اگر 

  پاراگراف اول( ۱۵۲صفحه به زیاد باشد. باد تایر اگر( 

  سه تا شکل کنار هم بسیار مهم است. ۱۵۲صفحه 

  مواردی که موجب ساییدگی نامتوازن مهم است.زیر شکل یعنی پاراگراف  ۱۵۲صفحه 

  ماه یک مرتبه توسط مراکز مجاز مورد ۶جلوبندی باید دست کم هرسیستم هدایت فرمان یا همان  ۱۵۴صفحه

 بازرسی و کنترل قرار گیرد

 مهم است. ۱۵۴صفحه  ۲و۱دونکته مهم در خصوص سالمت فرمان شماره  ۱۵۴فحه ص 

  سانتی متر است. ۳-۲درجه یا  ۰لقی یا خالصی مجاز غربیلک فرمان در حدود ض ۱۵۴صفحه 

  کیلومتر است.۱۰۰۰۰سرویس نگه داری باتری و شمع در حدود  ۱۵۵صفحه 

  هزار کیلومتر است.۸۰-۶۰در اگزوز قرار دارد و عمرمفید آن در حدود  مبدل کاتالیستی ۱۵۵صفحه 

  زهای مضر به بی ضرر است.ترین وظیفه مبدل کاتالیستی تبدیل گامهم 

 توان موتور کم شده و مقدارآالینده ها باالخواهد رفت.موقع مبدل کاتالیستی صورت عدم تعویض به  در 

  کنیستر در سیستم سوخت رسانی قرار داشته و عمر مفید آن دوسال بوده و وظیفه آن جلوگیری از  ۱۵۶صفحه

 بخارت بنزین به فضای آزاد می باشد.ورود 


