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 31صفحه  

 خریدار گرامي
. طراحي و ساخته شده است ،محرکه بوده که با بهترین کیفیتمحصول شرکت نیروEL3000  برقي نامي حسن انتخاب شما، موتورسیکلتضمن تشکر از 

خود را  قبل از روشن کردن و رانندگي با موتورسیکلت این دفترچه را مطالعه و با رعایت نکات آن عالوه بر رانندگي لذت بخش، طول عمر موتورسیکلت
 .فراهم نمایدرا شده رضایت کامل شما  امیدواریم محصول خریداری .افزایش دهید
های تولیدی شرکت ئه خدمات به دارندگان موتورسیکلتهای خدمات پس از فروش در سراسر کشور آماده ارامحرکه با شبکه گسترده نمایندگيشرکت نیرو
 .مي باشد

  .نماییدقسمت فروش مراجعه  www.tnmco.comجهت مطالعه  قانون حمایت از مصرف کننده به سایت شرکت 

 گروه صنعتی نیرو محرکه
 :موارد ذیل مشمول خدمات دوره ضمانت نمي باشد
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 با باتري ليتيومي مشخصات فني

 72V3000W BRUSHLESS نوع الكتروموتور
 حداکثر مسافت 

 در یک بار شارژ
80 km 

 12º≥ شيب پيمایي mm 1150×680×1930 (ميليمتر)ابعاد 

 ليتيومي نوع باتري 1330mm (ميليمتر)مرکز تا مرکز چرخ 

 سيستم ترمز

 چرخ جلو و عقب
 72V40Ah ظرفيت باتري دیسكيعقب / جلو دیسكي 

 ساعت 8الي  6 زمان شارژ باتري آلومينيوم جنس طوقه

 110V / 220V نوع شارژر عقب"12-120/70 جلو "12-120/70 ابعاد تایر جلو و عقب

 3000W توان الكتروموتور
 حداکثر وزن 

 جابجایيقابل 
274 kg 

  km/h 80 حداکثر سرعت
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 :توضیحات

برای استفاده بهتر و دقیق تر مطالب این دفترچه به این . در این دفترچه همواره به کلمات زیر برخورد خواهید کرد که هر یک معنا و مفهوم خاصي دارد

 .مفاهیم کامال دقت نمایید

 .را به مخاطره انداخته و سبب آسیب رسیدن به شخص مي شود ، ایمني سرنشینعدم توجه به این دستورات :هشدار

 .توجه به اقدامات احتیاطي مانع از رسیدن صدمه به موتورسیکلت و راننده مي شود :احتیاط

 .شامل اطالعات خاص و مفید جهت استفاده از دستورالعمل های مهم آموزشي است :توجه
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 توصیه هاي  ايمني 

سایر رانندگان رعب و وحشت  فاقد هرگونه صداست، لذا درهنگام راندن آن از تغییر مسیر ناگهاني جداً بپرهیزید و با اینکار باعث EL3000نامي  موتورسیکلت

 .و افراد حاضر در خیابان نشوید

 :موارد زیر توجه نمودموتورسیکلت های برقي تفاوت هایي آشکار با موتورهای بنزیني دارند لذا در هنگام رانندگي  باید به 

  خودداری کنید جداًاز حمل اثاثیه یا بار که مانع دید راننده شده، یا تعادل موتورسیکلت برقي را بهم بزند. 

 درهنگامي که درحال راندن هستید از تکان ناگهاني روی موتورسیکلت برقي پرهیز کنید. 

 کنید زماني که روی موتورسیکلت هستید از شوخي های فیزیکي خودداری. 

 از ایجاد اختالل در تعادل موتورسیکلت برقي، اختالل در دید و شنوایي راننده خودداری نمایید. 

  و اتفاقاتي که در هنگام راندن موتورسیکلت از زدن هدفون و گوش دادن موسیقي یا صحبت کردن با تلفن همراه بپرهیزید این کار باعث مي شود متوجه صداها

مي پیوندند نشوید همچنین از اتفاقاتي که برای موتورسیکلت و سیستم برقي آن  در حال رخ دادن است بيي خبير مانيده و ایين عيدم      در نزدیکي شما به وقوع 

 .اطالع از وضعیت موتورسیکلت مي تواند حادثه آفرین باشد

  کیلوگرم بار را با موتورسیکلت برقي حمل نکنید 4.5بیش از. 

 فرمان بگیرید در هنگام رانندگي، هر دو دست را به. 
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 به صورت صحیح روی صندلي بنشینید. 

 از پریدن بر روی سطح شیبدار، جدول یا هرگونه مانعي با موتورسیکلت خودداری کنید. 

 در زمان شتاب گیری ترمز نکنید. 

 .در هنگام رانندگي از کاله ایمني استفاده کنید :توجه

 :از رانندگي در مسیرهای زیر خودداری کنید :هشدار

 وجود دارد ساعت بر کیلومتر 81از  بیش سرعت محدودیت که هایي آزاد راه یا مسیرها در 

 پیاده عابر خطوط روی یا رو پیاده در 

 انداز دست پر مسیرهای در 

 اميری  راننيدگان  سيایر  توسيط  شيما  شيدن  دیيده  بيرای  کافي نور وجود و مي باشد صدا بدون برقي موتورسیکلت توجه کنید.) است روشنایي چراغ فاقد که مسیرهایي در 

 .(است ضروری

 نکنید حرکت موتورسیکلت با یا ناهموار شوسه مسیرهای در 
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 محل حک شماره سريال بدنه و هاب
در زمان سرویس دهي نمایندگان خدمات پس از فروش این شماره سریال ها  .شناسایي موتورسیکلت بر اساس شماره سریال بدنه و هاب انجام مي گیرد

 .خواهد داشتکمک موثری 
 .حک شده است لوله اتصال گلویي به شاسي در جلوی پای راکبشماره بدنه در 

 .شماره هاب چرخ عقب در سمت چپ حک شده است
   .پالک شناسایي در زیر زین قرار دارد

 .سریال شاسي بر روی باتری نیز حک شده استشماره 

به  سریعاًرا با سند مالکیت مطابقت داده و در صورت وجود اشکال  و باتری هاب ، الکتروبدنه ت در اولین قدم شماره سریالتحویل موتورسیکلپس از  :توجه
 .محرکه اطالع دهیدواحد صدور سند شرکت نیرو

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محل نصب پالک شناسایي محل حک شماره هاب محل حک شماره بدنه 
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 :موتورسیکلتو نشانگرهاي رفي اجزاء مع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلو چراغ

 چراغ راهنما جلو

 چراغ راهنما

 عقب

 جک وسط

 سيستم ترمز جلو

 سيستم ترمز عقب 

 سوئيچ

 داشبورد
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 زین

 محل شماره

 شاسي

 چراغ خطرعقب

 سنسورجک بغل

 الكتروهاب

 جک بغل
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 پایين و باال کليد نور

ي چپ و راهنماکليد 

 راست

 کليد بوق

 دسته الستيكي فرمان

 اهرم ترمز 
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 کليد دنده عقب

 کليد دنده جلو

 کليد چراغ جلو و چراغ پيلوت

 کليد سرعت

 اهرم ترمز

 دسته گاز
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 .ن نشانگر اشکال در کنترلر مي باشدچشمک زدن آ

 .وهاب مي باشدردر الکت اشکالچشمک زدن آن نشانگر 

 .گر اشکال در شتاب دهنده مي باشدن نشانچشمک زدن آ

 .انگر اشکال عملکرد ترمز مي باشدن نشچشمک زدن آ

 نشانگر راهنماي راست    نشانگر راهنماي راست

 نشانگر چراغ جلو
 چراغ چک سيستم کنترل

 نشانگر سرعت نشانگر کنترل سرعت

 نشانگر ميزان شارژ باتري کيلومترشمار

نشانگر شارژ کمتر از 

13% 
نشانگر شارژ کمتر از 

23% 

 بودن موتورسيكلت براي حرکت نشانگر آماده
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 اطالعات عمومي

 :قسمت راست در زیر فرمان قرارداشته و عالیم آن عبارتند از در :سوئیچ
 .موتورسیکلت روشن است: 

 .موتورسیکلت خاموش است: 

 .فرمان قفل است:   

  .جهت قفل نمودن فرمان کافي است پس از چرخاندن فرمان به سمت چپ سوئیچ را به سمت داخل فشار داده و به سمت چپ چرخانده شود :توجه

 ، در این صورت سیستم الکتریکي خاموش خواهد شيد تغییر دهید      به     هرگز سعي نکنید در حین استفاده از موتورسیکلت سوئیچ را از وضعیت :احتیاط
 .مي تواند به از دست دادن کنترل وسیله نقلیه و تصادف منجر شود موضوع این و

مانور وکنترل مناسب در هنگام ، قدرت ت عملکرد بسیار دقیق و روان آنهاباشد که به علکمک فنرهای جلو از نوع دوشاخه تلسکوپي مي :سیستم تعلیق جلو

 .دن را ایجاد مي کندران

تشدید نوسانات ناشي از جاده جلوگیری کرده و  از باشند که به واسطه داشتن فنر مارپیچ خارجيهای عقب از نوع هیدرولیک ميکمک فنر  :سیستم تعلیق عقب

 .احساس راحتي و نرمي برای راکب را موجب مي گردد

با توجه به مجهز بودن ترمزها به سیستم  . نمایند سیستم ترمز جلو و عقب از نوع هیدرولیکي دیسکي بوده و نیروی ترمز زیادی را اعمال مي :سیستم ترمز

CBS  ترمزگیری بطور همزمان در هر دو چرخ جلو و عقب اعمال مي گردد که سبب ایمني بیشتر و کنترل بهتر تعادل هنگام ترمزگیری با دسته ترمز جلودر ،

 .موتورسیکلت مي گردد

 .شارژر مخصوص شارژ مي گرددبوده که توسط  72V-40Aبا ولتاژ   لیتیومياز نوع  :باتري 

در . این موتورسيكلت مجهز به عيب یاب هوشمند مي باشد و در صورت بروز اشكال در قطعات، چراغ چک روشن مي شود :VCU سیستم کنترل موتورسیکلت

 .شوداین صورت الزم است در اسرع وقت جهت بررسي و رفع اشكال به یكي از نمایندگان مجاز خدمات پس از فروش مراجعه 
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 نکات قبل از سوار شدن بر روي موتورسیکلت برقي

 کنید مطالعه سوارشدن از قبل را برقي موتورسیکلت راندن به مرتبط کشوری قوانین. 

 بپوشید مخصوص دستکش و (مناسب)محافظ لباس. 

 بر سر بگذارید ایمني کاله. 

 مسيتقیم  تيابش  از جلوگیری و دیدن بهتر برای تیره خیلي نه و مناسب آفتابي عینک از هستید، حرکت در خورشید نور سمت به که روز از مواقعي در 

 .کنید استفاده آفتاب نور

 باشد سالم جلو چراغ و ترمز چراغ که شوید مطمئن. 

 کند مي کار بوق که شوید مطمئن. 

 (کنید مراجعه دفترچه تنظیمات و ها العمل دستور به ).مي کنند کار درستي به و تنظیم هستند ترمزها که شوید مطمئن 

 باشند خراش و بریدگي هرگونه باید فاقد ها الستیکو  باشد باید تنظیم ها الستیک باد فشار و باشند نباید فرسوده ها الستیک . 

 گذارد مي ترمزها عملکرد در منفي تاثیر خمیدگي این باشند، داشته تابیدگي و شدگي نباید خم جلو چرخ خصوص به ها رینگ. 

 نباشد باز حالت در گاز دسته که یابید اطمینان برقي موتورسیکلت کردن روشن از قبل. 

 صحیح استفاده از موتورسیکلت برقي ه ينحو
استفاده از موتورسیکلت برقي با حداکثر توان در مسيیرهای سيرباالیي و چيرخش    . نگهداری صحیح باعث کارکرد بهتر و عمر طوالني تر موتورسیکلت مي شود

 .انتها منجر به کاهش طول عمر باتری مي گردددسته گاز تا 
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یک چهارم قدرت پیشرانه موتورسيیکلت برقيي اسيتفاده     تا ازبچرخانید و  نهایي دسته گاز را به نرمي چرخانده و آنرا به اندازه یک چهارم حالت مي شودپیشنهاد 

 .شود

کنترل و  رفتن دست از باعث و افتاده کار از ناگهان توانند مي دیده قطعات آسیب. شود آن مي قطعات موتورسیکلت و شکل تغییراتي در به منجر تصادف :توجه

 .شوند مرگ حتي و ایجاد صدمات جدی

 تمياس  فيروش  از پيس  خيدمات  با موتورسیکلت فني بررسي برای و نکنید استفاده موتورسیکلت از اطمینان ندارید قطعاتسالم بودن  از که صورتي در :هشدار

  .بگیرید

 نکاتي در خصوص رانندگي و کار با دسته گاز 

ض یيا  قبل از روشن کردن موتورسیکلت برقي از اینکه دسته گاز در حالت بسته قرار دارد اطمینان حاصل نمایید، ممکن است دسته گياز بيه عليت انقبيا     :توجه

یيا خودتيان   فنر در حالت باز باقي مانده باشد و با فعال کردن سوئیچ، موتورسیکلت برقي به صورت ناگهاني و با شتاب به حرکت درامده و بيه دیگيران و    خرابي

 .آسیب بزند

هير چيه    .به چرخ منتقيل ميي کنيد    را از باتریبا چرخاندن آن در خالف جهت عقربه های ساعت، نیروی محرکه، قدرت  .گاز در سمت راست فرمان قرار دارددسته 

فراموش نکنید که بعد از استفاده و خاموش کردن موتورسیکلت دسته گاز به حالت اولیه برگشته باشيد  . چرخش دسته گاز بیشتر باشد نیروی بیشتری منتقل مي شود

 .برمي گردد( بسته)ه ن، دسته گاز به حالت اولیاگرچه دسته گاز حالت چسبندگي ندارد و بصورت نرمال بعد از رها کرد

 سوئیچ را به حالت روشن چرخانده تا موتورسیکلت روشن شود سپس به آرامي دسته گاز را به سمت داخل بچرخانید. 
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 کنتيرل  چرخاندن ناگهاني دسته گاز تا  انتها این احتمال را بوجيود ميي آورد کيه    . ه دهید تا موتورسیکلت شتاب بگیردعمل چرخاندن را به آرامي ادام

 .وسیله از دستتان خارج شود

 تا زماني که بصورت صحیح روی زین موتورسیکلت ننشسته اید و در حالت راندن قرار ندارید، دسته گاز را نچرخانید. 

 برای توقف کردن دسته گاز را رها کنید تا به حالت اولیه برگردد و ترمز عقب و جلو را همزمان و به آرامي فشار دهید. 

 ،ترمز را به آرامي رها کنید و دسته گاز را به نرمي بچرخانید برای راندن. 

 فراموش نکنید که بعد از استفاده از راهنمای چپ یا راست آن را خاموش کنید. برای تغییر مسیر از راهنما استفاده کنید. 

 لت به گوش مي رسد که الزم به ذکير اسيت ایين    وقتي موتورسیکلت را روشن مي کنید و دسته گاز را مي چرخانید صدای الکترو موتور از موتورسیک

 .صدا طبیعي و نرمال است

 وئیچ را به حالت خاموش بچرخانیدبرای افزایش ایمني زماني که از موتورسیکلت برقي استفاده نمي کنید، س. 
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 37صفحه    

 گشتاور قواي محرکه موتورسیکلت برقي/کلید کنترل قدرت

این دکميه قيادر   . گاز دکمه ای تعبیه شده است که توسط آن مي توان سرعت موتورسیکلت را تنظیم کرد همانطور که در شکل مشاهده مي کنید در کنار دسته

نحيو صيحیحي   است سه سرعت متفاوت برای موتورسیکلت ایجاد کند بنابراین الزم است نحوه کارکردن با آن را بدانید تا بتوانید از سيرعت موتورسيیکلت بيه    

 .استفاده کنید

 Economicیيا حاليت اقتصيادی   ) با موتورسیکلت اگر در شیب و سرباالیي نسبتا کمي قرار دارید دکمه سرعت را در کمترین حاليت خيود   در هنگام رانندگي 

Mode )قرار دهید . 

در حاليت بیشيترین    شیب و سرباالیي تند رانندگي مي کردید دکمه را زماني که در سرباالیي با شیب متوسط قرار داشتید دکمه را در حالت وسط و زماني که در

 .سرعت قرار دهید تا سرعت موتورسیکلت افزایش یابد

 .موتورسیکلت برقي مي تواند در هر بار شارژ کردن طي کند به شرایط جاده، وزن و نحوه راندن موتورسیکلت توسط راننده بستگي دارد سرعت و مسافتي که

 .افيييزایش مسيييافتي اسيييت کيييه موتورسيييیکلت ميييي توانيييد طيييي کنيييدرانيييدن بيييا سيييرعت یکنواخيييت و اسيييتفاده کمتييير از ترميييز باعيييث  اصيييوال

 .راننده باید به شرایط آب و هوایي، شیب جاده، وضعیت آسفالت و میزان شارژ باقي مانده از باتری توجه کند

در این حاليت  . دنده عقب تغییر داداین موتورسیکلت مجهز به کلید دنده عقب است، که در صورت نیاز به حرکت در جهت عقب مي توان کلید دنده را به حالت 

 .موتورسیکلت به آرامي در جهت عقب به حرکت در مي آید
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 38صفحه    

 موتورسیکلت برقي خاموش نمودنکات ن

  در حالت خاموش باشد سوئیچاطمینان حاصل کنید که. 

  شارژر متصل کنید در صورت نیاز بهباتری را. 

  شددسته گاز به حالت بسته برگشته بااطمینان حاصل کنید که . 

 موتورسیکلت برقي را در محل مرطوب و خارج از پارکینگ قرار ندهید. 

 شارژ یا نگهداری کنید ،اق، آب گرم کن و هرگونه محیط گرماج کوره، بخاری، متری شعله، تنور، 1 ي بیش ازموتورسیکلت برقي را در شعاع.  

  سال موتورسیکلت برقي را دستکاری نمایند 16اجازه ندهید افراد زیر. 

 ایستاده باشد تا از سقوط و آسیب دیدن آن جلوگیری شود وسط اطمینان حاصل کنید که موتورسیکلت برقي روی جک. 

 : هشدار

 ندهید انجام برقي موتورسیکلت در تغییری گونه هیچ. 

 نکنید اضافه برقي موتورسیکلت به نیست تایید مورد کننده تولید توسط که خود سلیقه به را الکتریکي قطعه نوع هیچ . 

 اینصيورت  غیير  در نکنیيد،  تعيوی   را اسيتاندارد  اجيزای  سيایر  و هيا  چيراغ . نکنیيد  جيدا  آن روی از را برقيي  موتورسیکلت های چراغ روی شبرنگ 

 .شود مي خارج گارانتي از محصول و شد نخواهد پشتیباني فروش از پس خدمات توسط برقي موتورسیکلت

 .شود مي مرگ حتي یا و سوزی وآتش کوتاه اتصال شدید، صدمات باعث شده عنوان موارد رعایت عدم :هشدار
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 39صفحه    

 باتري

 .است 72V40Ahموتورسیکلت دارای یک باتری لیتیوم با کارایي باال با ولتاژ 

باتری لیتیوم در داخل یک قاب پالستیکي قرار داشته و در داخل یک محفظه فلزی محصور شده است و  باتری در زیر زین موتورسیکلت نصب شيده   سل های

 .است

 

 

 

 

 

 

واد قابيل اشيتعال   ، باتری را از محل خود بیرون آورده و آن را در مکاني خنيک و خشيک بيه دور از مي    اده از موتورسیکلت به مدت طوالنيدر صورت عدم استف

 .روز یک بار شارژ شود 31درصد شارژ داشته و هر  75تا  51ایستي در هنگام نگهداری بباتری . نگهداری کنید

 .باتری باید به آرامي از محل خود بیرون آورده شده و برای جلوگیری از برخورد و سقوط باید آن را به آرامي حمل کرد :احتیاط

بایستي استفاده از آن بالفاصله متوقف شود و در مکاني باز و به دور از افراد و ميواد قابيل اشيتعال     ته یا تغییر شکل داده است،هنگامي که باتری شکس :هشدار

 .قرار داده شود تا از بروز آتش سوزی یا انفجار جلوگیری شود
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 21صفحه    

عمير  یک سياله  اید باتری را شارژ نمود که  این امر باعث افزایش ، ب(روشن است نشانگر روی کیلومترشمار)مي رسد %  11هنگامي که شارژ  باتری به کمتر از 

 .خواهد شدباتری 

ضربه های شدیدتر ممکن است به انفجار باتری منجر . ضربه زدن به باتری سبب سوختگي شخص و اتصال کوتاه در باتری و آتش سوزی خواهد شد :احتیاط

 .شود

اگر باتری به موقع و در طول دوره نگهداری در زمان های مشخص شده شارژ نگردد سبب از بین رفتن باتری شيده و در آن صيورت مشيمول گيارانتي      :توجه

 .نخواهد شد

 شارژ باتري

 :احتیاط

 دستورالعمل های شارژ باتری را مطالعه کنیدقبل از شارژ باتری ،. 

 فیش های شارژ به درستي به سوکت شارژر وصل شده است ،حاصل کنید که هنگام اتصال شارژر اطمینان. 

 فقط از شارژر موجود برای شارژ باتری ها استفاده کنید. 

 اطمینان حاصل کنید که شارژر در هنگام شارژ تهویه کافي داشته باشد. 

 ارژر وجود نداشته باشدبرای جلوگیری از اتصال کوتاه  اطمینان حاصل کنید که هیچ اشیاء فلزی بر روی سوکت های باتری و ش. 

  را پس از شارژ باتری در محل خود نصب کنید برای جلوگیری از اتصال کوتاه درپوش پالستیکي سوکت شارژ. 

  شارژر را از دسترس کودکان دور نگه دارید. 
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 23صفحه    

ای خشيک بيا تهویيه    بیرون آورید و آن را در یک جي  موتورسیکلت کنید و باتری را از جداوکت کابل برق را از باتری سسوئیچ را در وضعیت خاموش قرارداده و 

و بوسیله سفت کردن مهره آنرا در محل خود  محکم کنید و سپس دو شاخه شيارژر را بيه بيرق وصيل      مناسب قرار دهید، سوکت شارژر را به باتری وصل کنید

سيبز شيد شيارژ بياتری      LEDهنگامي که چراغ های . ل مي شودو پس از شارژ  کامل به رنگ سبز تبدی به رنگ قرمز بوده LEDدر شروع شارژ چراغ . کنید

 .شود جداکامل شده و بایستي باتری از شارژر 

 .ساعت برای شارژ کامل باتری مورد نیاز مي باشد 8تا  7زمان الزم برای شارژ به میزان شارژ موجود در باتری در  قبل از زمان شارژ  بستگي داشته و معموال 

ساعت چراغ  شيارژر سيبز نشيد در اسيرع وقيت شيارژ را        11اگر پس از شارژ شدن باتری به مدت . ساعت ممنوع است 11اتری بیش از شارژ کردن ب :احتیاط

 .بررسي و تست باتری به تعمیرگاه های مجاز مراجعه کنید برای ، یادما و ولتاژ باتری را بررسي کنیدمتوقف کرده و 
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 22صفحه    

طيول عمير بياتری و    برای افيزایش  . ، روش صحیح استفاده مي تواند باعث افزایش عمر باتری شودعمر آن مشخص است بوده و باتری نوعي کاالی مصرفي 

 .و منتظر تخلیه کامل باتری برای شارژ نمانید شارژ کنیدتخلیه کامل  قبل از، بهتر است باتری لیتیوم را بهبود کارایي آن

 اقدامات احتیاطي

  بصورت وارونه استفاده نکنیدهیچ گاه باتری را. 

 هیچ گاه قطب مثبت و منفي باتری را اتصال کوتاه نکنید. 

 هیچ گاه باتری را دمونتاژ نکنید. 

 محلول اسیدی، محلول قلیایي و نمکي خودداری نمایید در جای خشک نگه دارید و از قرار دادن آن در زیر باران، داخل آب، باتری را. 

 از فرو بردن اشیاء تیز در باتری، انداختن آن از ارتفاع و تحت فشار قرار دادن اضافي خودداری نماییدآتش سوزی و انفجارگیری از نشتي، برای جلو ، . 

 کندز روی آتش یا منابع گرما خارج مياگر باتری دارای نشتي مي باشد آن را ا. باتری را در نزدیکي آتش یا منابع گرمایشي شارژ نکنید. 

 کروویو یا ظروف تحت فشار یا داخل یک محیط الکترومغناطیسي قرار ندهیدباتری را در مای. 

 از باتری در محیط دمای باال استفاده نکنید، زیرا به صورت غیرقابل برگشت آسیب خواهد دید. 

 تغییر رنگ یا هر عیب دیگری از باتری استفاده نکنیددر صورت انتشار بو، گرما، تغییر شکل ،. 

 آن را با دستان خود مالش ندهید و فوراً با آب فراوان بشویید و به نزدیک ترین درمانگاه مراجعه نماییدشودثر نشتي باتری وارد چشم اگر الکترولیت در ا ،. 

 باتری مشمول گارانتي نخواهد شد... درجه حرارت باال و  ، استفاده دروز خطای انساني مانند تخلیه سریع، اتصال کوتاهدر صورت بر. 

 و از تماس آن ها با باتری جلوگیری نمایید دور نگهدارید ، آن را از دسترس کودکانباتری هنگام شارژ. 

 راهروها یا فضاهای کوچک سربسته، باتری را شارژ نکنیددر منازل ،. 
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 21صفحه    

 انبارش و حمل و نقل باتري

  در مکان هایي که مواد شیمیایي فعال و یا . نگهداری شودباتری بایستي در جای خشک و دارای تهویه  و سربسته که از باران و برف در امان باشد

 .گرد و غبار وجود دارد باتری را نگهداری نکنید

  میلي متر نباشد 111، فاصله قفسه باید از زمین کمتر از که باتری در قفسه نگهداری مي شودهنگامي. 

 متر  1نباید کمتر از ( تجهیزات گرمایشي و غیره)فاصله از منبع گرما . کنیدبه باتری خودداری  در هنگام انبارش باتری از تابش مستقیم نور خورشید

 .باشد

 باتری باید به صورت قائم نگهداری شود و در معرض شوک مکانیکي یا فشار سنگین قرار نگیرد. 

 و دمای محیط  ٪31 ~ ٪51 باتری باید تحت شرایط رطوبت نسبي°C41 ~ 5-  نگهداری شود. 

 ماه شارژ کنید 3ساعت هر  1، باتری را  در جای خنک و خشک نگه دارید و باتری را به مدت مان طوالني انبارش شده استمدت ز اگر باتری به. 

 حمل و نقل

 دباتری باید هنگام حمل و نقل به صورت قائم قرار گیرد و نباید در معرض برخورد شدید مکانیکي و در معرض مستقیم نور خورشید و باران باش. 

  غلطاندن یا وارد آوردن فشار زیاد به آن اجتناب نماییدباتری را جابجا نموده و از پرتاب، با احتیاط فرآیند بارگیری و تخلیهدر طول ،. 
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 24صفحه    

 نگهداري

 بو و تغییر شکل غیر عادی است فورا با یکي از نمایندگان خدمات پس از فروش  تماس بگیریداگر باتری دارای گرمای زیاد ،. 

  باتری کارایي خود را ازدست مي دهد بایستي باتری به یکي از مراکز بازیافت یا شرکت مرجوع گرددهنگامي که. 

 دمونتاژ یا دورریختن باتری ممنوع مي باشد. 

 مسافت پیمايش در يک بار شارژ کامل باتري

 وزن راننيده و ، فشار باد تيایر ، شیب جاده، یت شارژ باتری هاوضع کان پذیر نیست زیرا عواملي نظیرام بدرستي اعالم مسافت پیمایش بدلیل تاثیر عوامل مختلف
کیلومتر را مي تيوان   81حداکثر مسافت پیمایش تقریبي  .در مسافت پیمایش نقش اساسي ایفا مي کنند دمای محیط و عمر باتری، شرایط جاده، سرعت باد، بار

بيا پیير شيدن     آن و دامنه باتریحداکثر انرژی ذخیره شده . به عنوان یک راهنمای تقریبي با باتری های با شارژ بهینه و در شرایط اساسي خوب پیش بیني کرد
افت قابل  باتری انتظار مي رود در دمای زیر صفر. دارد توان باترینده ای بر دامنه و توجه داشته باشید که دمای محیط تأثیر تعیین کن. ها کاهش مي یابد باتری

 .توان داشته باشدتوجهي از 

 و بغل جک هاي وسط
، قسمت پایاني بازوی جک را با پای خود به سيمت پيایین فشيار    برای استفاده از جک وسط. مي باشدو یک جک بغل  وسطموتورسیکلت شما دارای یک جک 

 . ، موتورسیکلت را به عقب و باال بکشید تا موتورسیکلت بر روی جک قرار گیردفرمان و دستگیره عقب نو با نگهداشت دهید
 .ستاده قرار گیردیبرای استفاده از جک بغل پایه جک را به کمک پا به سمت پایین فشار دهید تا جک در حالت ا

ها و سرباالیي هيا اجتنياب    ير مي گردد لذا از قرار دادن موتورسیکلت بر روی جک بغل در سراشیبجک بغل بصورت خودکار تا شده و به حالت بسته ب :هشدار
 .کنید
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 25صفحه    

چ استپ جک بغل مي باشد و در صورتي که موتورسیکلت بر روی جک بغل قرارگرفته باشد مدار برق دسيته گياز قطيع    ئیاین موتورسیکلت مجهز به سو :توجه
 .دادن شروع به حرکت نمایید الزم است در شروع حرکت جک بغل را بسته و سپس با گاز. جود نخواهد داشتشده و امکان حرکت با موتورسیکلت و

 

 

 

 

 

 تعمیراتگهداري و ن
که نیاز به ابزار، مهارت و مدارک و گيواهي هيای خياص    ت اینگونه اقداما. تعوی  یا تعمیر قطعات برقي و الکتریکي اقدام نکنید برایبصورت شخصي به هیچ وجه 

 .نماییددارند را به تعمیرگاه های مجاز واگذار 

و نیاز به بنزین جهت حرکيت   بوده، زنجیر، شمع و کاربراتور ، گیربکس، تسمهانجین احتراق داخليعدم وجود  نسبت به بنزیني برقيهای تفاوت آشکار موتورسیکلت 

 .غني برای نگهداری نیاز ندارندنداشته و هیچ گونه رو

 :نیاز به نگهداری و تعمیرات دارند عبارتند ازدر موتورسیکلت های برقي در مجموع تمام مواردی که 

 تنظیم ترمزها 

 بازرسي پیچ و مهره ها 

 بررسي فشار تایرها 

 

 سوئيچ استپ جک بغل
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 26صفحه    

 نگهداري و تعمیر ترمزها

 .نماید ترمز زیادی را اعمال مياز نوع هیدرولیکي دیسکي بوده و نیروی و عقب  سیستم ترمز جلو

 .د آمده باشدوحالت ممکن است بوج سهدر صورت کاهش میزان قدرت ترمز جلو 

 کاهش ضخامت لنت ترمز -1

 کاهش میزان روغن داخل مخزن روغن ترمز -1

 وجود هوا در سیستم ترمز  -3

 .دن موارد فوق بشرح ذیل عمل نماییدوبرای برطرف نم

 مزضخامت لنت تر اندازه گیري
انيدازه   کنترل میزان سائیدگي لنت ترمز کافي است دسته های ترمز را بفشارید تا لنت ترمز به دیسک ترمز تماس داشته باشد سپس ضخامت لنت ترمز را برای

 .میلیمتر کمتر یاشد لنت ترمز بایستي تعوی  گردد 5/1در صورتي که ضخامت لنت ترمز از . گیری نمایید

 

 

 

 

 

 

 



` 

 
 

 27صفحه    

 ن ترمزکنترل سطح روغ

، پيس از بياز نميودن درب    پایین بودن سطح روغين از حيد مجياز    سطح روغن ترمز را با توجه به نشانگر روی مخزن روغن ترمز جلو کنترل نمایید و در صورت
 .اضافه نمایید( DOT4 یا   DOT3)مخزن روغن ترمز، به میزان الزم از روغن ترمز توصیه شده 

 
 
 
 
 
 

ه قابيل  هیچگاه روغن ترمز توصیه شده را با روغن ترمز دیگر و یا چیز دیگری مخليوط نکنید، هم چنیين توجيه داشته باشیيد که روغين ترمز کيارکرد  :هشدار

 .در صورت استفاده از روغن کار کرده سیستم ترمز شما آسیب خواهد دید. استفاده مجدد نیست

در صورتي که با . در صورت نوشیدن به طور اشتباه، به زور آن را با استفراغ کردن خارج کنید. پوست مضر است نوشیدن یا تماس روغن ترمز با چشم و :هشدار

 .ستان آن را با آب فراوان بشوییدپوست بدن یا چشم تماس پیدا کرد، قبل از رفتن به بیمار

مز را جدی بگیرید و در نیاز به سرویس یا هواگیری آنها حتماً به یکي از بازدید و سرویس مسیرهای روغن و عملکرد سیستم تر ،برای حفظ امنیت خود :احتیاط

 .فرماییدمراجعه مراکز خدمات پس از فروش مجاز این شرکت 
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 هواگیري سیستم ترمز

پيیچ هيواگیری   فشرده نگهداشتن اهرم ترمز برای هواگیری سیستم ترمز جلو یا عقب ابتدا چند بار اهرم ترمز را بفشارید تا ترمزگیری کامل شده و در آخرین بار همزمان با 

 .این عمل را تا زماني که ترمز گیری به حد مطلوب برسد ادامه دهید. روی کالیپر را باز کرده تا هوای سیستم ترمز تخلیه و سپس پیچ را ببندید

ز فيروش انجيام   با توجه به اینکه سیستم ترمز ایمني موتورسیکلت شما را فراهم مي نماید الزم است بررسي و تعمیرات آن توسط نمایندگان مجاز خدمات پيس ا  :هشدار

 .گردد

و و عقب اتفاق مي افتد و سيبب ایمنيي   ، ترمز گیری در هر دو چرخ جلباشد که با گرفتن اهرم ترمز جلو مي CBS  سیستم ترمز این موتورسیکلت مجهز به سیستم :توجه

 .بیشتر در هنگام رانندگي مي باشد

 ايرت

 .دار بودن و میزان باد بازرسي نمایید، زده ا را از نظر پارگيتایره

تواند صدمات جدی هرگز با الستیک فرسوده و صاف اقدام به رانندگي نکنید زیرا موجب عدم کنترل دقیق و در نتیجه لغزش وسیله نقلیه شده که مي  :توجه
میلیمتر  1بنابراین توصیه مي شود که هرگاه  عمق آج تایر به . بوجود آورده و از طرف دیگر موجب افزایش تماس با زمین و کم شدن عمر الستیک ها مي گردد

 .یا کمتر رسید تایرها را تعوی  نمایید
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فشار زیاد باد . هنگام گردش به چپ و راست شده وجان سرنشین را به خطر مي اندازد موتورسیکلت درفشار کم باد تایرها باعث فرسودگي تایر و عملکرد نامناسب 
فشار باد تایرها همواره باید در . را از کنترل خارج نماید تایرها ممکن است تماس مناسب بین تایر و زمین را دچار اختالل و سبب لغزش موتورسیکلت شده و آن

 .باشد( دولجمطابق )محدوده ای مشخص 
 
 
 
 

 .فشار باد تایرها را وقتي تایر سرد است اندازه گیری نمایید :توجه
 
 
 
 
 
 

 

  تعويض المپ

سبب افزایش جریان در سیم کشي شده و ممکن است  المپ با وات باالتر. در هنگام سوختن المپ ها، المپ جدید بایستي با المپ سوخته مطابقت داشته باشد
 .باعث آسیب دیدن سیم کشي و قطعات برقي شود

 ميزان باد مجاز درچرخ جلو ميزان باد مجاز درچرخ عقب

32 PSI 30 PSI 
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 تور سیکلتتمیز کردن مو

 های خارجي موتور از شامپوی مخصوص اتومبیل و اسفنج استفاده کنید جهت شستشوی قسمت. 

 رفلکتورهای استفاده از آب و مایع شوینده موجب کدر شدن ) .استفاده کنیدهای شبرنگ از هوای فشرده  ها و قسمت جهت پاک کردن گرد و غبار داخل چراغ

 .(داخلي چراغ مي شود

ال کوتاه در مدار زیرا باعث اتص جلوگیری شودنفوذ آب بر روی قطعات برقي  از پمپ های کارواش برای شستشوی موتورسیکلت استفاده نشود و از هرگز :توجه

 .خواهد شد سوختن قطعات برقيبرق و در نهایت 

 .همواره پس از شستشوی موتورسیکلت ترمز ها را از نظر ترمزگیری مناسب بررسي نمایید :احتیاط

 بازرسي و نگهداري

در پایان هر مرحله بازرسي، روغن کاری و سرویس . در جدول مقابل سرویس و نگهداری براساس طول مدت زمان وکیلومتر پیمایش موتورسیکلت ارائه شده است

بکار گرفته شده باشد، باید  (های آلوده به خاک و گردوغبار محیط) که موتورسیکلت شما درشرایط سخت ونامطلوب مانند درصورتي. دیگر باید صورت پذیردهای 

 .عملکرد فرمان، سیستم کمک فنرها و سیستم چرخ ها، مورد سرویس ویژه قرار بگیرند

 .محرکه مورد بازدید قرار بگیردتولیدی نیرو توسط یک سرویس کار مجاز شرکتتوصیه مي شود که این اجزا  جهت اطمینان بیشتر،

توصیه مي شود از قطعات اصلي که توسط شرکت تولیدی نیرومحرکه عرضه مي شود استفاده در طول بازرسي ها در صورت نیاز به تعوی  قطعات  :توجه

 .نمایید

شرکت انجام  فروش خدمات پس از مشخص شده است، بهتر است توسط نمایندگان* با عالمت در جدول ارائه شده، بازرسي و سرویس مواردی که  :هشدار

 . گیرد
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I  : است يبررس یعنامبه. 

C  :کردن است یزتم یبه معنا. 

T  :سفت کردن است یبه معنا. 

R  :کردن است ی تعو یبه معنا. 

L  :کردن استگریس کاری و روغن کاری  یبه معنا. 

 

 دوره بازدید و سرویس براساس
 16333 8333 4333 533 کيلومتر

 48 24 12 1 ماه
 T T T T *تمامي پيچ و مهره ها

 I I I/L I/L کنس و کاسه ساچمه و ساچمه هاي فرمان

 I I I I *ترمزها

 I I R R *ترمز روغن

 I I I I شيلنگ ترمز جلو و عقب

 I I I I بلبرینگ چرخ هاي جلو و عقب

 I I I I تایرها

 I I I I دوشاخه جلو

 C/L C/L C/L C/L جک هاي وسط و بغل

 I  I I *فرمان

 I I I I *کمک فنر عقب
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 و رفع آنها عیوب شناسايي
 

 راه حل رفع عيب بررسي عيب علت به وجود آمدن  عيب

د 
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کل
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هييیچ چراغييي روی   -1
کیلومترشمار روشين  

 .نمي شود

 زیناصلي برق که در زیر  (رله) قطع کننده -1
 قرار دارد را بررسي کنید 

 .سطح باتری را بررسي کنیدارتباط با پاور و  -1

قطيع کننيده اصيلي بيرق را     در صورت خرابي رليه ،   -1
 .تعوی  کنید

 .سوکت ها و کانکشن های سیم ها را محکم کنید -1

چراغ کیلومتر روشن  -1
 .شود مي

 .باتری و الکتروموتور را کنترل کنید -3
 .محل اتصال باتری را ابتدا تمیز و سپس محکم کنید -3
قيرار دارد  الکتروموتور را کيه در زیير زیين     اتصاالت -4

 .کنترل کنید

چراغ کیلومترشمار و    -3

 چييراغ  ترمييز روشيين 

 .است

دسته ترمز را بررسيي کنیيد  تيا بيه حاليت        -4
 .باشدعادی برگشته 

دسته ترمز را به سمت بیرون فشرده سيازید تيا  آزاد    -5
اگر دسته خوردگي داشت به تعمیرگاه مراجعيه  . شود
 .کنید

 .ولت است 67ولتاژ باتری کمتر از   -5
باتری را شارژ کنید و اگر مشکل برطرف نشيد آن را   -6

تعوی  کنید و اگر باز هم مشکل برطيرف نشيد بيا    
 .تماس بگیریدخدمات پس از فروش 
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 راه حل رفع عيب بررسي عيب علت به وجود آمدن  عيب

با 
 و 
د 
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دسته گاز به حاليت اولیيه    -1
 .برنمي گردد

آسيیب ندیيده    بررسي کنید که دسته گياز  -1
 باشد
 .گاز را بازدید کنیدفنر دسته  -1
روکش دسته گاز ممکين اسيت منقيب      -3

 .شده باشد

از قسمت پهن پیچ گوشتي برای پرکردن فاصله بین  -1
 .دسته الستیکي و روکش دسته گاز استفاده کنید

 .فنر گاز را مجددا تنظیم کنید -1
ارتباط دسته گاز با کنترلر را بررسي کنید اگر سوکت  -3

مشيکل  راهکيار،   3وصل بود اما بعد از انجيام ایين   
بيا خيدمات پيس از     همچنان به قوت خود باقي بود
 .فروش تماس حاصل فرمایید

 با
مي
 ک
ت
ساف
م

 
ي 
 ط
ان
یتو
ي م
رق
ت ب
کل
سی
ور
موت

رد
ک
 

 .چراغ شارژر خاموش است
 مشکل داردارتباط بین شارژر و باتری  -1
 .شارژر شارژ نمي کند -1

 .سوکت به باتری متصل شده باشد -1
 .شارژر را تعوی  کنید -1

 .باتری شارژ نگه نمي دارد
اتصاالت باتری محل اتصال باتری را ابتدا  -1

 .کنترل کنید
 .سلول های باتری مشکل دارد -1 

 .در صورتي که اتصاالت قطع بود آن را محکم کنید -1
 .خراب باتری را تعوی  کنید سلول های

ي 
ست
در
ه 
ا ب
زه
رم
ت

ند
کن
ي 
 نم
کار

 

دسته ترمزها در قسيمت    -1
 .پایین عميل ميي کننيد   

 (سطح آنها پایین رفته )
 .ترمز عمل نمي کند -1

 .تنظیم دارندهواگیری و نیاز به   -1
لنت ترمز کثیف است یا نیاز بيه تعيوی     -1

 .دارد

 .سیستم ترمز را هواگیری کنید -1
لنت ترمز را با کاغذ سمباده تمیز کنید یا در صورت  -1

 .نیاز آن ها را تعوی  نمایید
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 (استان ه تفکیکب) لیست نمايندگان خدمات پس از فروش 

 استان آذربایجان شرقي

 تلفن نشاني نام نماینده کد

 341-44331643 تعميرگاه -خداداديروبروي مسافرخانه  -سه راه مشكين شهر قدیم -اهر نظيري             ایرج    2123

 341-33411583 تعميرگاه  –روبروي پارچه سراي حيدري -شهریور شمالي 17خ  -خ امام -ایلخچي ایلخچي درگاهي حمداله 2132

 341-35421258-35426313  57پ  -نرسيده به بانک سپه -جنب کوي امام رضا -خ معراج غربي -انتهاي خ طالقاني -تبریز علي مقصودي    حمزه    2147

 341-33349972 19پ  - سه راه حافظ  -شهيد منتظري اول خ  -چهارراه بهشتي  -امام خ -تبریز اسمي دیباور    جمشيد   2332

 341-43225233 جنب اداره برق -م شهيد چمران -خ امام خميني -سراب بایرامي         بایرامعلي 2351

 341-37243277 تعميرگاه موتورسيكلت امين -کوچه پور رستمي -خ خيام -مراغه مختاري   حسين          2252

 341- 42257772 فروشگاه موتور نوري -سه راه کاشاني -چاي کنار -خ شریعتي -مرند نوري           حسين    2137

 341-52233375- 52221927 تيزرو فروشگاهنرسيده به اول فرهنگيان  -خ شهيد مطهري -ميانه سرابي         نادر        2341

 341-37626732 تعميرگاه چاوشي -روبروي بيسيم -بهمن22بلوار -عجب شير سيد محسن    چاوشي  2231

 341-42466461-42467362 95پ  -خ  امام –کوزه کنان  -شبستر محرم            دزالني 2225

 استان آذربایجان غربي

 344-42622398 - 46225463 تعميرگاه -روبروي ابوذر -بلوار کردستان -بوکان سيدسعدون     خضري 1371

 344-44224173 تعميرگاه -يبعداز چهارراه سعد -خ بهشتي -پيرانشهر احمدي          ابراهيم    2139
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 344-36256153 فروشگاه  وتعميرگاه نيافر -بهمن 22روبروي  -خ خميني -خوي نيافر            اکبر       2385

 344-35225672-35227442 مدرس شرقي نرسيده به مسجد باب الحوائج    خ -سلماس حسن               گلشني 1199

 استان اردبيل

 345-34444392 روبروي ترانس برق -خ سعدي -چهارراه باغميشه -اردبيل شاهوردیزاده      احمد     2363

 345-32783991 تعميرگاه موتور -کشاورزخ  -پارس آباد پاشا پور      عيسي      2151

 345-32541573 کارگاه برادران محسني -بهمن 22خ  -مشكين شهر پورمحسني       طاهر      2118

 345-32326298 خ قدس جنب نيروي انتظامي -خ طالقاني -نمين گلچين             پاشا     2153

 345-32283746 روبروي بانک کشاورزي -خ امام خميني -نير  اخروي نيري     رمضان   2153

 استان اصفهان

 331-54242493 تعميرگاه -جنب فرمانداري -خيابان امام -اردستان الهياري       رحمت اله  2395

 331-32349585 يمل بانک جنب -ديس مسجد ابانيخ -اصفهان يباباگل ي   مهد محمد 2297

 331-34535828 جنب مسجد امام حسن -خ گلستان -خيابان کاوه -اصفهان خامسي پور    عباس      2392

 331-32291183 179پ(11کوچه )اول کوچه خواجه نظام الملک -خ ولي عصر -ناصفها ریش سفيدان عباسعلي  2394

 331-54342122-54344664 تعميرگاه -روبروي سه راه طالقاني -خ امام -بادرود فتحي مقدم     عباسعلي 2361

 331-55449149-55453733 تعميرگاه موتورسيكلت شاکرم –ابتداي خ شریعتي –خ رجایي -کاشان سيف اله        شاکرم 2253

 331-554334331 دستگاه18 جنب -اندرزگو خ -يصالح ديشه خ -یيدا خان بلوار -کاشان يون ينماز ي      مهد 2296
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 331-55318782-55319619 فروشگاه سادات  –خ مدرس –کاشان سيد رضا     مهندسي 4351

 331-54729181 خ نواب صفوي  -آران وبيدگل رحيمي       احمد         3567

 331-57427512 ف نادري -روبروي بانک صادرات -سه راه سعدي -خ مسجد جامع -گلپایگان شكري       صفرعلي   2235

 331-46255637 تعميرگاه - 32و 34پ  -خ مفتح -بلوار بعثت -نایين دهقاني        رمضان    2336

 استان ایالم

 384-33336323 متري اشرفي اصفهاني24خ  -ایالم نوذري         جواد        3125

 384-35222738-35224975 روبروي جهاد سازندگي -کوي طالقاني -دره شهر فتحي      علي اکبر     1245

 384-33627119 خ مطهري جنوبي  –ميدان امام علي -آبدانان فرجي زاده     ساالر     2261

 384-3823869 نور هتل يروبرو -يبربر ينانوائ جنب -پاسداران بلوار -مهران يزار سوخته          بشار 2292

 استان بوشهر

 377-33323286 تعميرگاه -تاکسي تلفني هجرت -جنب فروشگاه اتكا -پل پوردرویش -بوشهر فوالدي         علي         2183

 377-37632532-37622787 موتورسيكلت ابراهيمي تعميرگاه -خ اصلي -محله بهرباغ -جم ابراهيمي              مداح 2154

 البرز و استان تهران

 321-33533312 874پ  -پایين تراز پل آهنگ روبروي بانک صادرات  -شهریور 17خ  -تهران زواره          عبداله       1257

 321-33523458 532پ  -جنب خ صفاري -م خراسان -شهریور 17خ  -تهران دهقان منگابادي    علي   2312

 321-55333372 32پ -يتیعنا خ -آبان زدهيس خ -يشهرر -تهران کارگر            جمشيد    2317



` 

 
 

 17صفحه    

 321-55361735 319پ -الوند کوچه نبش -اريبهمن خ -آباد يناز -تهران طغرانگار    داریوش       2291

 321-36723971 فروشگاه موتورسيكلت وليعصر -خرداد  15خ  -پيشوا حسين           کچوئي 1165

 321-36463151 تعميرگاه موتور -جنب پمپ بنزین و آتش نشاني -خاتون اباد -پاکدشت نصراله          شكاري 2233

 321-56424661 246 پ -تالش كلتيس نینو -چهارم بوستان نبش -آزادگان ابانيخ -رباط کریم رازاني            محمد 2332

 326-32714494 28پالک -13ديابوسع نبش -عصريول يکو يروبرو -دانش بلوار -کرج دانائي             بهروز 2333

 326-45356576- 45358433 تعميرگاه برهاني -بلوار آیت اله کاشاني  -نظرآباد نعل برهاني      ابوالفضل 2325

 326-45363383 137 پالک يجنوب انقالب خ -دجماليس -نظرآباد رضایي     مجتبي      2285

 استان چهارمحال بختياري

 338-32226363 آسمان سيكلت توسلي فروشگاه -نمايس راه سه -شهرکرد  يتوسل                بيژن 1134

 (رضوي) استان خراسان

 351-52274256 تعميرگاه -17نبش ابوذر  -خ ابوذر -تربت حيدریه صداقت          مجيد     2139

 351-44444213 4مجاور کالنتري  -خ اسرار جنوبي -سبزوار جعفري بجدني   حسين  2327

 351-44441613 تعميرگاه -متري حاج عباس 12 -ناويخ  -سبزوار ظفرآباديمشمول ماصغر 2131

 351-33438233 523پال ک -19 وریشهر 17 مقابل -وریشهر 17 خ -مشهد سالمتي           حسن    1382

 351-33442414-33416316 مقابل اتوجام جم  -قبل از مسجد حقيقي -خ نخریسي -مشهد اله بيگي       محمدعلي  2372

 351-37243333 25 و 23 نيب -يشمال يمطهر -مشهد (قانع ) مضطرزاده  محمدتقي 2293



` 

 
 

 18صفحه    

 (شمالي)استان خراسان 

 358-32243296-32235713 تعميرگاه قدیمي فروشگاه و -نبش خ معصوم زاده –خ امام خميني شرقي -بجنورد قدیمي           مسلم      2393

 358 - 32312117 جنب کوچه سجاد  -خميني غربيامام  -بجنورد قدیمي              عقيل    2237

 358-32533379 نرسيده به چهارراه بسيج -خ انقالب -گرمه و جاجرم محمدعلي    نجفي مقدم 2176

 358-36249375 موتورسازي علي -22خ سلمان فارسي -خ کمربندي قدیم -شيروان یوسفيان        عليرضا     2284

 358-57453529 13/1 يسعد نبش -17يسعد يروبرو -يسعد ابانيخ -گناباد يصاحب غرب    ي  سيع 2289

 358-32833435 18 پالک -ارگ به دهينرس واعظ ابانيخ -طبس داوري           محمد   2295

 (جنوبي )استان خراسان 

 356-32527773 روبروي کانون فكري کودکان ونوجوانان -خ ده دستگاه -قائنات محمد تقي       نصيرنژاد 2897

 356-32774567 جنب مسجد نخل ودفتر امام جمعه -خ شيراز غربي -بشرویه فاني             محمد     1239

 استان خوزستان

 361-4437367 فرعي روبروي اتحادیه تعميرکاران 3خ  -احمد آباد -آبادان انصاري        ابراهيم       2331

 361-2339134 تعميرگاه -خ امام خميني -ماهشهر بندر محمد حسن       بلوردي 1326

 361-42271434-42246243 54پ  -خ فردوسي نبش خ منتظري –دزفول غالمعلي        شه عابدي 2219

 361-43535317-43529574 تعميرگاه موتور -خ پاسداران -رامهرمز ل خميسآ      حميد       2145

 361-52839529 شاهپور كلتيس دکی و رگاهيتعم -مسموع يخانگ لوازم يروبرو -يعتیشر خ -بهبهان کالهي            محسن  2283

 361-52838331 جنب تاکسي سرویس تختي -نرسيده به استخر -خ تختي -بهبهان محسن        شریف زاده 2185



` 

 
 

 19صفحه    

 361-43645558 چهارراه بسيج  –خ شهيد اشكبوس نادري -ایذه ابوالقاسم          رئيسي 2257

 361-42829173 22پالک -باهنر خ -شوش دانيال فرد شاهرخي   اله حجت 2272

 استان زنجان

 324-35223836 33پالک –نبش کوچه جهان گشت -ضلع غربي ميدان شهيد رجایي -ابهر اسماعيل  قارداش خاني 2273

 324-33457498 تعميرگاه تيزروتک -خ خيام -بيسيم -زنجان حسين علي        اوصانلو 2178

 324 - 33543398 نبش کوچه اصولي  -خرداد 15روبروي سالن ورزشي  -یورشهر 17خ  -زنجان داوود               بازرگاني 2236

 324-34622281 روبروي نانوایي فرهنگيان –خ مطهري –زرین رود ابوالفضل             بيگدلو 2253

 324-58556363 فروشگاه یدکي موتورسيكلت -بلوار ولي عصر -گيلوان -طارم مصطفي             حسيني 2249

 324 - 35524413 137پالک   -باالتر از چاپخانه  -خ سيد جمال الدین -خرمدره تاجيک              کالنتري 1254

 324- 36222739 پایين تراز بانک صادرات -خ اسالم -ماهنشان منصور                کریمي 2245

 324 - 35624343 37136پالک  -خ امام -صائين قلعه محمد حسن       واعظي 2239

 324-34231379 پائين تر از ميدان شهرداري سمت راست روبرو پارک شهر -خ کمربندي -خدابنده سيد اکبر           موسوي 2218

 استان سمنان

 323- 35254823 موتورسيكلت عدالت  فروشگاه -خ شهيد بهشتي –دامغان سيدعليرضا      مرتضوي 1336

 سيستان و بلوچستاناستان 

    

 استان فارس



` 

 
 

 41صفحه    

 371-38335985- 38231318 روبروي پارک محله اي -متري الله 23 -چهارراه تحویلي -زشيرا علي اکبر     سبحاني پور 2193

 371- 54267561 تعميرگاه موتور -حسينجنب امامزاده  -بلوارامام حسين -جهرم جالل             محبي زاده 2191

 39173391152 خيابان کالنتري -بلوار امام خميني -فراشبند محمد امين         جوکار 2192

 371-38723553 131پ  -جنب حسينيه ابوالفضل -خ یاد آوران جنوبي -فيروزآباد مرتضي              صباحي 2179

 روشن ضميري   ميالد     2283
 روشن كلتيورسم مقدس دفاع مؤسسه يروبرو -7کوچه نبش -نژاد يدهاشميشه ابانيخ -فسا

 يريضم
53345734-371 

 371-52254348  كلتيموتورس رگاهيتعم -5بلوک -شرکتنفت يمتر23 -دیشهرجد -الرستان زاده محسن      محسن 2281

 استان قزوین

 328-32826567 جنب آژانس حيدر -امدادنرسيده به کميته  -آبيک علي                 کریمي 4321

 328-35243488 سمت راست –حک جاده اول -خ سيد جماالدین اسدآبادي -تاکستان رحماني       ابوالفضل   2243

 328-33554275 494 پ -گلشن کوچه يروبرو -آهن راه خ يابتدا -قزوین عرب        عيشف ديس 4373

 328-33566563 فروشگاه موتورسيكلت کاظمي –خ راه آهن -قزوین کاظمي        علي          4385

 استان قم

 325-36637178-36638148 فروشگاه شهرک موتور -مقابل مجتمع گلستان -رک امام حسنشه -قم سيد احمد    سليمان پناه 4313

 استان کردستان

 39183731383 خ اميرنظام گروسي -بيجار مجيد              قرباني 272



` 

 
 

 43صفحه    

 387-35527962 فروشگاه  موتورسيكلت -باشگاه بانوان کوثر يروبرو -يراشد يخلفا خ -کامياران پرهام             اردالني 1211

 استان کرمان

 334 - 34223749 تعميرگاه هوندا -جنب بانک کشاورزي -بعد از ميدان راهنمایي -خ مصطفي خميني -رفسنجان آل سعدي       محمد    2134

 334-42252373 - 42259261 چهارراه موحدي -خ شهيد نصيري -سيرجان نخعي      اسداله        2324

 334-32263258 فروشگاه و تعميرگاه موتورسيكلت پارسا مقدم  -6جنب کوچه  -خ ميرزا رضاي کرماني -کرمان پارسا مقدم    محمدرضا 4371

 334- 34132291 جنب مسجد امام رضا –خ شيخ احمد نجفي -ولي عصرخ  –شهر بابک شعباني        مهدي      2133

 334-34383733 موتورسيكلت مهدي فروشگاه -قدس خ -انار اناري زاده يتق     حسن 1323

 استان کرمانشاه

 383-38376392   13روبروي کوي -داخل بازارچه –متري اول16 -شهرک نجفي -کرمانشاه محمدي      علي جان     2383

 383 - 45123865 خ واحدي جنب کوچه دادگاه -هرسين شيرزاد               افضلي 2243

 استان گلستان

 317-34237394 تعميرگاه موتور -ابتداي خ سي متري جنوبي -ان شهداميد -علي آباد کتول نعمت اله          منتظري 2213

 افضلي                وحيد   7833
 كلتيموتورسو  فروشوگاه  -يکردکوو  يمرکز شعبه يمل بانک جنب -يبهشت ديشه خ -کردکوي

 يافضل
32525923-317 

 317-33223373 275پ  -خ امامزاده غربي -گنبدکاووس مزرجي نژاد     ابوالقاسم 1313

 317-32157525 تعميرگاه -ابتداي خ اوزینه -بلوار جرجان -گرگان قاسمپور     عليرضا       2115



` 

 
 

 42صفحه    

 317-32683249 شمشيري گاراژ -خ راه آهن -ميدان شهدا -گرگان قجر حيدرآبادي    مسلم  2247

 استان گيالن

 313-34514335 23تعميرگاه موتورسيكلت کار -بازاچه حامي -گذرخان عمو -سراوان -رشت پيربجارپس   جعفر        2267

 313-44814977 تعميرگاه -خ امام جنب پمپ بنزین -آستارا روزي طلب        سليم    2356

 313- 42121571-42137269 فروشگاه لوازم یدکي  -روبروي داروخانه دکتر جهش -يبهشت ديشه -آستانه اشرفيه اقدام طلب    رمضان      2229

 313-42129294-42129295 روبروي مخابرات -بلواراستاد معين -آستانه اشرفيه قربان         رعناي رئوف 1259

 313-44547269 دنياي موتور -بعد از آژانس فجر -خ ميرزا کوچک -بندرانزلي مسعود             خسروي 2177

 313-44213364 تعميرگاه -جنب ساختمان بخشداري -حویق رضا                سليمانپور 2122

 313-44233918 موتورسيكلتتعميرگاه  -نرسيده به چهارراه سعدي -خ پاسداران -تالش عدالت حفظ آبادمحمود   2234

 313-44226583 ایستگاه قروق -راه سيد نيكي سه طرف به -اریشهر دانيم يکمربند -تالش جولندان يميغن    ریعشا 4372

 313-34784455 روبروي پمپ بنزین قدیم -خ ولي عصر -شفت نجات      محمدصادق  2265

 313-42523869 تعميرگاه مجيد -خ طلوع –بعد از مسجد –ديميدان نه  -لنگرود خير اندیش     رحمان     2224

 313-44664845 فروشگاه فاطمي -نرسيده به ورزشگاه شيرازي -خ بهشتي -ماسال وشاندرمن سيدجعفر        فاطمي  2157

 39113363297 محراب كلتيموتورس رگاهيتعم -پست اداره يروبرو -بازار نیيپا -رودبار افرا            محراب  2331

 استان لرستان

 366-32223959 تعميرگاه موتور -روبروي بانک کشاورزي -خ مطهري جنوبي -پلدختر عالي پور           رضا      2254



` 

 
 

 41صفحه    

 366-32221722 نبش خ هفت تير  –خ انقالب جنوبي -پلدختر شفيعي      محمد          2262

 366-33227669 فروشگاه ساالري -روبروي کفش ملي -خ انقالب -خرم آباد ساالري        فضل اله    2117

 366-32221722 تعميرگاه موتور -چهارراد دوم -خ جالل آل احمد -خ انقالب -خرم آباد شعباني    محمد حسين  2384

 3 66-43214247 روبروي استادیوم تختي -خ سي متري -دورود رمضان             متين فر 2223

 366-32642333 ابتداي خ صاحب الزمان -ميدان معلم -کوهدشت عزیزي     عزت اله      3471

 366-32734539 تعميرگاه قيطاسي -روبروي بنياد شهيد –خ شهيد رجایي -نورآباد قيطاسي کفراج     علي   2271

 مازندراناستان 

 311-33413591 (زهیر سنگ چهارراه)اتيدخان تقاطع نبش -يجنوب يکمربند حسين            مرادي 2298

 311-32341622 شالي کوبي جعفریان از باالتر -خيابان شهيد مصطفي خميني -چهارراه دیوکال -اميرکال -بابل جمالي       مجتبي      2212

 311-32372935 -32377637 4نبش گلستان  -جنب پل هوایي -چهارراه آرامگاه معتمدي -بابل مصطفي      محمدي فرد 2194

 311-35289465-35231123 صادقي تعميرگاه -8شریعتي -خ شریعتي -بابلسر ابراهيم    صادقي مرشت 2345

  خ جمهوري پایين تر از ميدان بهاران جنب آپاراتي -بهشهر ابوالفضل      پيشه ور 2138
34566613-311-

39111571773 

 311-54252344 روبروي ميدان بار –آبادخرم  -تنكابن صادق مشرفي      علي    2288

 311-54393553-54274675 فروشگاه وتعميرگاه نيرومحرکه -جنب شهرک آزادي -خ چالوس -تنكابن خاکساري        احمد      2116

 311-57453529 مدانلو رگاهيتعم -رزانژاديم رضا ديشه ابانيخ -يکشت دانيم -جویبار يباریجو مدانلو  ي  مهد 2293

 311-42223237  تعميرگاه رضا هندا -جنب آتش نشاني -خ سيدنظام -پل هوایي -قائم شهر عليرضازارعي قادیكالیي 2166



` 

 
 

 44صفحه    

 311-42228487-42225933 تعميرگاه -روبروي کوچه اقتصاد -خ کوچكسرا -قائم شهر محسن  یعقوبي گودرزي 2313

2383 
 حسين زاده تقيمحمد

 مقدم
 311-42354791-42352141 فروشگاه حسين زاده -نميرهجاده ب -کياکال

 311-52247226 فروشگاه پيمان -خ عاشورا -بازار روز -چالوس حسين        پورعسكري 2233

 استان مرکزي

 386-32271531 رسالت بانک از باالتر -ساعت فلكه به دهينرس -مقام قائم خ -اراک مهراد     احمد             2278

 386-366225964 تعميرگاه موتور -روبروي پارک حكيم نظامي -خ شهيد بهشتي -تفرش قهرماني        محمدرضا  2217

 386-43223431 تعميرگاه موتور -مقابل اداره برق -خرداد 15خ  -محالت مهدي        استاد مرادي 2171

 استان هرمزگان

 376-32233178 فروشگاه صيادي -امام موسي صدرشمالي -سازمانخ امام سه راه  -بندرعباس صيادي      محمدعلي    2363

 376-32224532- ساختمان زارعي -بلوار شهيد حقاني شمالي -بندرعباس رضایي زارعي        رضا   2133

 376-32241197 سه راه دلگشا بين فلكه بلوکي و -خ امام -بندر عباس غالمحسين         نجمي 4311

 376-42282128-42224353 فروشگاه قطعات -جنب فرش فروشي -م شهدا -ميناب خواجه دادیان      عيسي 2146

 استان همدان

 381-32653883 138 پالک يمحمد بست بن اول -انیخضر ديشه ابانيخ -همدان شریفي          حسين  4381

 381-33146639 روزفروشگاه موتورسيكلت  -خ کاشاني -اسد آباد ایماني      هادي         3129

 381-33233947 موتورتعميرگاه  -ميدان امام خميني مابين پمپ بنزین و -خيابان پيروزي -نهاوند قارني     همایون       2238



` 

 
 

 45صفحه    

 381-34924235 تعميرگاه -جنب بيمه دانا -بلوار کرمانشاه -تویسرکان سنجربيگي      عزیزاله   1193

 381-35227889 تعميرگاه موتور -جنب نانوایي سنگكي -بلوار شهيد مدرس -کبودرآهنگ پيوندي   روح اله         2237

 داستان یز

 335-35242595 روبروي پمپ بنزین -متري امام شهر52 -یزد زماني بافقي    وحيد      2275

طاووسي         حسين 2279  
 يروبرو -چپ سمت کوچه نياول -ششم کوچه -زاده يبناف ديشه ابانيخ -يخاتم فلكه -یزد

النيچ مسكن پارک  
36283297-335  

 335-32424885 فروشگاه حكيمي -خ وحشي بافقي -بافق حسن       حكيمي بافقي 4332

 335-32624335 خ امام جنب کوچه شهيد طهماسبي -تفت محمدرضا    دهقاني نژاد 2244

 335-32521262 تعميرگاه موتور -سازمان تبليغات اسالميروبروي  -خ مطهري -مهریز علي محمد    زارع بيدکي 2213

 335-32341592 فروشگاه الماس کویر -جنب تراشكاري پيروزي -خيابان آیت اله حائري -ميبد زارع مهرجردي  مهدي   2215

 335-32238513 فروشكاه موتورسيكلت ثقفي -ميدان شهدا -اردکان ثقفي        جواد     1185

 335-32571328 8988147394 کد پ -خ شهرداري -خ طالقاني -خاتم جهانگرد       فرهاد   2263

 

 

 

 

 



` 

 
 

 46صفحه    

 مشتري گرامي

لطفا در صورت مشاهده عیيوب در موتورسيیکلت   . شرکت نیرومحرکه مایل به دریافت هر چه سریعتر نظرات شما در خصوص کیفیت محصوالت و رفع هر چه سریعتر عیوب احتمالي مي باشد
اعالم نموده تيا بيا همکياری و     88741111 -14و یا شماره تلفن های  1111111551ضمن مراجعه به نمایندگي های مجاز، معایب مشاهده شده را از طریق پیامک به شماره  خریداری شده

نین شایان ذکر است در صورت عيدم همکياری نماینيدگي    همچ. های الزم جهت رفع نقص احتمالي و همچنین رفع عیوب در تولیدات آتي به عمل آیدمساعدت شما مشتری گرامي، پیگیری
 .، الزم است مراتب شکایت خود را جهت پیگیری و رسیدگي های الزم به شرکت اعالم نماییدناحیه فروش و یا تخلفات احتمالي از آن خدمات پس از

 ایرادات برقي کد عيب ایرادات بدنه کد عيب ایرادات بدنه کد عيب
 عدم عملكرد مناسب اتوماتيک راهنما 55 تایرها خرابي 71 لقي فرمان 6

 عدم عملكرد مناسب استپ ترمز جلو وعقب 58 خرابي والف 72 عدم عملكرد مناسب ترمز جلو 8

 (برق دزدي)اتصال کوتاه درخت سيم  61 جلو یا عقب خرابي دیسک ترمز 73 عدم عملكرد مناسب ترمز عقب 9

 عدم عملكرد قلوه اي چپ یا راست 62 جلو یا عقب خرابي پمپ ترمز 74 عدم عملكرد مناسب کمک جلو 13

 _ 131 خرابي سيم ترمز عقب 75 عدم عملكرد مناسب کمک عقب 11

 عدم شارژ پذیري باتري ها 132 _ 76 کيفيت نامناسب رنگ بدنه 13

 (هاب)خرابي الكتروموتور 133 _ 77 عدم عملكرد مناسب کيلومتر شمار 14

 عدم عملكرد مناسب کنترلر 134 لقي دوشاخه عقب 78 تعادل جک بغللقي وعدم  16

 عدم عملكرد مناسب کانورتور 135 خرابي کرپي فرمان 79 لقي وعدم تعادل جک وسط 17

 خرابي کليد کنترل سرعت 136 خرابي چرخ جلو 83 مشكل کاسه چراغ جلو 18

 خرابي بوق 137 خرابي زین 81 مشكل کاسه چراغ عقب 19

 (فيوز)خرابي کليد مينياتوري 138 خرابي قفل زین 82 چرخش دسته هاي الستيكي فرمان 23

 خرابي ست سوئيچ 139 خرابي کابل قفل زین 83 نشتي روغن از کمک عقب 21

 خرابي کليدهاي روشنایي 113 شكستگي شاسي 84 نشتي روغن از کمک جلو  22

 خرابي سوکت شارژر 111 ایرادات برقي کد عيب   جلو صداي لنت ترمز 24

 خرابي شارژر 112 عدم عملكرد روشنایي جلو 51 عقب صداي لنت ترمز 35

 خرابي دزدگير 113 عدم عملكرد چراغ خطر عقب 52 کشيدن فرمان 36

   عدم عملكرد راهنماها 53 سایر کد عيب

  عدم همكاري نماینده 99

 


