
2000 جیکپ یامنهار هچرتفد

E0 یاطخ دک

جیکپ راب راشف ندوب نییاپ : اطخ یانعم
راب . / 5 زا رتمک

رد هک نکرپ ریش هلیسوب : اطخ عفر شور



هدهاشم یارب ( تسا هتفرگ رارق جیکپ ریز
همز ال و دیوش مخ دیاب امتح نکرپ ریش
گنلیش هب هک ییاهریش اب ریش نیا دینودب

مولو ندناخرچ اب ) دنک یم  قرف تسا لصتم
پال رس یاراد ً ال ومعم هک نکرپ ریش ِدرِگ

تهج خالف تمس هب دشاب یم  یکیتس
جیگ یور راب راشف مک مک تعاس یاه هبرقع 
هب و دنک یم  نتفر باال هب عورش جیکپ

هب زونه و هتشذگ کی ددع زا هکنیا ضحم
. دیدنبب مکحم ار نکرپ ریش هدیسرن راب 1/5

هتسب زا لحم کرت زا لبق امتح : هتکن
رد و دینک ادیپ نانيمطا نکرپ ریش ندوب
دشاب یم  مک نامتخاس بآ راشف هک یتروص
نکرپ ریش دور یم  باال یدنک هب راب هبرقع و
راشف هک بش ینایاپ تاعاس رد و هتسب ار
جیکپ راب میظنت هب مادقا تسا رتشیب بآ

. دییامن

2000 جیکپ E1 اطخ دک
لیکشت ای و صیخشت مدع : اطخ یانعم

هلعش



زاب زا ادتبا : اطخ نیا ندرک فرطرب شور
لصاح نانیمطا جیکپ هب یدورو زاگ ندوب

هچ ات جیکپ درکلمع دینک تقد سپس دینک
اجک و هتفرگ تروص یتسرد هب یا هلحرم
رتهب رت قیقد صیخشت یارب . دوش یم  عطق
برد روطنیمه و دوش زاب جیکپ رواک تسا
هاگتسد سپس . دوش زاب زین قارتحا هظفحم
نشور نف یتقو دینیبب و دینک تسیر ار
تروص یتسرد هب هقرج ایآ دوش یم 

و هشیم لصو زاگ تیاهن رد و دریگ یم 
هدش عطق اعیرس رگا هلعش یرارقرب زا سپ
ادج ار شکدود ادتبا و هتفر شکدود غارس

دوب رارقرب زونه لکشم رگا و هدرک
دوجو اب رگا . هدرک یسررب ار نف یروپیش
ریش یلو یلصا زاگ ندوب زاب و هقرج
ریش نیبوب اال متحا هدرکن لمع زاگ لر تنک

. هتخوس یقرب

2000 جیکپ E3 اطخ دک

ار شیامرگ رادم NTC روسنس : اطخ یانعم



. دینک ضیوعت

2000 جیکپ E4 اطخ دک
نف هب درب – اوه چیئوس رشرپ : اطخ یانعم
یم زاب اوه رشرپ اما تسا هداد روتسد

– شکدود – نف – اوه رشرپ – دنام
. دوش کچ یروتنو و ینوکیلیس گنلیش

گنلیش ادتبا : اطخ ندومن فرطرب شور
اب ار نف یروتنو . دینک هگنلیش ود ار رشرپ
لا غشآ دینک کچ شلخاد یتشوگ چیپ ندرک

هتفرگ دینک کچ ار شکدود ریسم . هتفرن
هدشن فیثک مه اه گنلیش لخاد . هشابن
دینک ضیوعت ار رشرپ اتیاهن . هشاب

2000 جیکپ E5 اطخ دک
زا لبق – اوه چیئوس رشرپ : اطخ حرش

) دراد لا صتا اوه رشرپ ( نف هب درب روتسد
گنلیش – شکدود – نف – اوه رشرپ –

هلر اال متحا . دوش کچ یروتنو و ینوکیلیس
و تسا هتخوس کینورتکلا درب یور نف

دیاب لر تنک درب . دهد یمن  نف هب نامرف



درب ای و دوش ریمعت راکریمعت طسوت
دوش ضیوعت لماک روط هب کینورتکلا

2000 جیکپ E6 اطخ دک

رد الل تخا – تسردان هلعش : اطخ حرش
زاگ ریش – مک زاگ راشف – هلعش رادقم

و هاتوک هلعش حیحص میظنت . تسا بویعم
راب یلیم جنس راشف هلیسوب جیکپ دنلب

2000 جیکپ E7 اطخ دک
اوه و پمپ – بآ شدرگ مدع : اطخ حرش
و دوش هتفرگ هاگتسد یتشن – دوش کچ
ماج لا متحا . دوش فرطرب اه یگتفرگ ای
ندوب هتسب ای و نویس ال وکریس پمپ ندش
جیکپ ریز تشگرب و تفر یاهریش

2000 جیکپ E8 اطخ دک

– هجرد 5 باالی شیامرگ یامد : اطخ حرش
رادم ریسم – لر تنک درب – NTC روسنس
ندوب فیثک . قارتحا هظفحم و شیامرگ



ندوب سکعرب . اهروتایدار و شیامرگ رادم
تشگرب و تفر گنلیش

2000 جیکپ E9 اطخ دک
یامد – دح روسنس درکلمع : اطخ حرش
یبارخ – هجرد 95 باالی قارتحا هظفحم

– نآ ندرک هاتوک لا صتا و دح روسنس
یاهریش ندوب هتسب . … و لدبم یدودسم

ندوب بویعم . اهروتایدار و تشگرب و تفر
نویس ال وکریس پمپ ندوب ژ اپریگ ای و

2000 جیکپ EC اطخ دک

رگشیامن و درب نیب طابترا مدع : اطخ حرش
– دینک کچ ار یطابترا لباک – لر تنک و
هدش بویعم لر تنک درب ای رگشیامن اال متحا

تسا

2000 جیکپ EE اطخ دک

– یفرصم مرگبآ NTC روسنس : اطخ حرش
دینک ضیوعت ار یفرصم روسنس



2000 جیکپ EF اطخ دک
85 زا شیب یفرصم مرگبّآ یامد : اطخ حرش

لدبم – تسا مک یدورو بآ یبد – هجرد
بآ ندش یکی – دوش کچ یا هحفص

3 ریش جیرتراک – یشیامرگ و یفرصم
. دوش کچ هفرط

یفاص و هیوناث لدبم نتشاد بوسر
و تفر یاهریش ندوب هتسب و تشگرب
رنف نتشاد بوسر . اهروتایدار ای تشگرب

یریگاوه ندوب هتسب . ساپ یاب پاپوس
گنلیش یاج ندوب سکعرب . پمپ کیتاموتا

جیکپ ریز تشگرب و تفر

2000 جیکپ EL اطخ دک
– چیئوسولف روسنس رد صقن : اطخ حرش

یلو – دشاب یفرصم مرگبآ تساوخرد
روتور – روسنس – دوشن نشور هاگتسد
. یکینورتکلا درب ای و چیئوسولف

کچ اه میس میقتسم لا صتا اب ار چیوسولف



بویعم تروص رد و هشاب ملا س هک دینک
دینک ضوع ندوب


