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 1صفحه  

 

 خریدار گرامي
قبل . طراحي و ساخته شده است ،محرکه بوده که با بهترین کیفیتمحصول شرکت نیروEL504  برقي نامي حسن انتخاب شما، موتورسیکلتضمن تشکر از 

ن دفترچه را مطالعه و با رعایت نکات آن عالوه بر رانندگي لذت بخش، طول عمر موتورسیکلت خود را افزایش از روشن کردن و رانندگي با موتورسیکلت ای
 .فراهم نمایدرا امیدواریم محصول خریداری شده رضایت کامل شما  .دهید

ه دارندگان موتورسیکلت های تولیدی شرکت های خدمات پس از فروش در سراسر کشور آماده ارائه خدمات ب شرکت نیرو محرکه با شبکه گسترده نمایندگي
 .مي باشد

  .قسمت فروش مراجعه نمائید www.tnmco.comقانون حمایت از مصرف کننده به سایت شرکت جهت مطالعه 

 گروه صنعتی نیرو محرکه
 :موارد ذیل مشمول خدمات دوره ضمانت نمي باشد

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 ماه کارکرد از تاریخ تحویل 11گذشت  -1

 دستکاری در مجموعه کیلومتر شمار -1

 زمالک یا تعمیر گاه های غیر مجا دستکاری در قسمت های مختلف موتور توسط -3

 ایت استفاده صحیح از موتور سیکلتعدم رع -4

 تصادف -5

 نصب لوازم اضافي به موتورسیکلت -6

 ماه 6باتری پس از پس از یک ماه و  قطعات برقي -7

 ماه 6پس از ( در صورت پس زدن روغن) زین ، طوقه ، زنجیر و کمک فنرها  -8

 (ماه 3لنت ترمز پس از )قطعات مصرفي  -9

 قطعات دارای پوشش آبکاری کروم و نیکل -11



 

 
 2صفحه  

 

 فهرست        

 

 

  صفحه عنوان 

  3 مشخصات فني  

  5 توصيه هاي ایمني 

  7 محل حک شماره سریال بدنه و هاب 

  21 اطالعات عمومي 

  21 نكات قبل از سوار شدن بر روي موتورسيكلت برقي 

  25 نحوة صحيح استفاده از موتورسيكلت برقي 

  21 نكات خاموش نمودن موتورسيكلت برقي 

  12 شارژ اوليه باتري 

  11 نگهداري و تعميرات 

  18 ها شناسایي عيوب و رفع آن 

  32 (استان ه تفكيکب) ليست نمایندگان خدمات پس از فروش  

  11 جدول عيوب احتمالي موتورسيكلت 



 

 
 3صفحه  

 

 

 

 با باتري ليتيومي مشخصات فني

 60V1500W BRUSHLESS نوع الكتروموتور
 حداكثر مسافت 

 در یک بار شارژ
75 km 

 12º≥ شيب پيمایي mm 1070×780×1870 (ميليمتر)ابعاد 

 ليتيومي نوع باتري 1280mm (ميليمتر)مركز تا مركز چرخ 

 سيستم ترمز

 چرخ جلو و عقب

 عقب لنتي/ جلو دیسكي 

 با كفشكهاي باز شونده
 60V26Ah ظرفيت باتري

 ساعت 8الي  6 زمان شارژ باتري آلومينيوم جنس طوقه

 110V / 220V وع شارژرن عقب"10-3.00 جلو "10-3.00 ابعاد تایر جلو و عقب

 1500W توان الكتروموتور
 حداكثر وزن 

 قابل جابجایي
120 kg 

  km/h 50 حداكثر سرعت
 



 

 
 4صفحه  

 

 :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

 .کامال دقت نماییدمفاهیم 

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

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

 .ی مهم آموزشي استشامل اطالعات خاص و مفید جهت استفاده از دستورالعمل ها :توجه
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 ايمني   توصیه هاي
سایر راننددگان  رعب و وحشت  فاقد هرگونه صداست، لذا درهنگام راندن آن از تغییر مسیر ناگهاني جداً بپرهیزید و با اینکار باعث  EL504نامي  موتورسیکلت

 .و افراد حاضر در خیابان نشوید

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

 .خودداری کنید جداًهم بزند راز حمل اثاثیه یا بار که مانع دید راننده شده، یا تعادل موتورسیکلت برقي را ب -

 .یددرهنگامي که درحال راندن هستید از تکان ناگهاني روی موتورسیکلت برقي پرهیز کن -

 .موتورسیکلت هستید از شوخي های فیزیکي خودداری کنید سوارزماني که  -

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

ین کدار باعدث مدي شدود متوجده صدداها و       در هنگام راندن موتورسیکلت از زدن هدفون و گوش دادن موسیقي یا صحبت کردن با تلفن همراه بپرهیزید ا -

در حال رخ دادن است بي خبر ماندده و   برای موتورسیکلت و سیستم برقي آناتفاقاتي که در نزدیکي شما به وقوع مي پیوندند نشوید همچنین از اتفاقاتي که 

 .این عدم اطالع از وضعیت موتورسیکلت مي تواند حادثه آفرین باشد

  .ر را با موتورسیکلت برقي حمل نکنیدکیلوگرم با 4.5بیش از  -

 .ساعت نرانید کیلومتر بر 35 بیشتر از -
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 .در هنگام رانندگي، هر دو دست را به فرمان بگیرید -

 .به صورت صحیح روی صندلي بنشینید -

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

 .از هر دو ترمز به طور همزمان استفاده کنید و از فشردن دسته ترمز جلو به تنهایي خودداری نماییدبرای ترمز گرفتن،  -

 .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 35از  بیش سرعت دودیتمح که هایي آزاد راه یا مسیرها در -

 پیاده عابر خطوط روی یا رو پیاده در -

 انداز دست پر مسیرهای در -

 امدری  راننددگان  سدایر  توسط شما شدن دیده برای کافي نور وجود و مي باشد صدا بدون برقي موتورسیکلت توجه کنید.) است روشنایي چراغ فاقد که مسیرهایي در -

 .(است ریضرو

 .نکنید حرکت موتورسیکلت با 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  .هاب انجام مي گیردالکتروشناسایي موتورسیکلت بر اساس شماره سریال بدنه و 

 .ها کمک موثری خواهد داشت
 .حک شده است له اتصال گلویي به شاسي در جلوی پای راکبلوشماره بدنه در 

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

به واحد  اًریعهاب را با سند مالکیت مطابقت داده و در صورت وجود اشکال سالکتروپس از تحویل موتورسیکلت در اولین قدم شماره سریال بدنه و  :توجه
 .صدور سند شرکت نیرو محرکه اطالع دهید
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 چراغ جلو

 راهنماچراغ 

 سوئيچ پيلوتراغ چ

 داشبورد

 سيستم ترمز جلو
 محل قرارگيري باتري

 جک وسط
 سيستم ترمز عقب
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 آیينه بغل 

 فرمان 

 سوكت شارژ

 محل شماره شاسي 

 زین

 چراغ خطر عقب

 سوئيچ استپ جک بغل جک بغل الكتروهاب
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 اهرم ترمز جلو كليد چراغ جلو

 شستي بوق

 شستي توان و افزایش سرعت

 (اهرم گاز)دسته فرمان راست

 اهرم ترمز عقب 

 دسته فرمان چپ

 شستي بوق

 كليد نور باال و پایين

 كليد نور باال و پایين
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 در این محصول كاربرد ندارد -2

 نشانگر راهنماي چپ -1

 در این محصول كاربرد ندارد -3

 چراغ جلو  -1

 نشانگر ميزان سرعت -5

 در این محصول كاربرد ندارد -6

 در این محصول كاربرد ندارد -7

 نشانگر راهنماي راست -8

 در این محصول كاربرد ندارد -1

 در این محصول كاربرد ندارد -22

 در این محصول كاربرد ندارد -22

 نشانگر ميزان شارژ باتري -21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشانگر ميزان مسافت طي شده -23

 در این محصول كاربرد ندارد -21

 كاربرد ندارد در این محصول -25



 

 

 اطالعات عمومي

 :قسمت راست در زیر فرمان قرارداشته و عالیم آن عبارتند از در :سوئیچ

 ON :موتورسیکلت روشن است. 

OFF  :موتورسیکلت خاموش است. 

LOCK  :فرمان قفل است. 

 .، باتری و کیف ابزار امکان پذیر مي گرددسي به جا کالهيزین دستر هنگامي که سوئیچ را به سمت چپ بچرخانیم قفل زین آزاد شده و با بلند کردن: توجه
  .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 -

 

 

 

 

 

 

 نحوه عملکرد قواي محرکه موتورسیکلت برقي

 :اصلي تشکیل شده استسیستم محرک موتورسیکلت برقي از چهاربخش 
 کانورتور -5               هاب -4دسته گاز              -3کنترلر            -1باتری               -1

مي چرخانید، سیگنال مرتبط با میزان چرخش دسته گاز به کنترلر ارسال مي شود سپس کنترلر میدزان   در خالف جهت عقربه های ساعتزماني که دسته گاز را 
 .یروی درخواستي را به باتری ارسال مي کندن
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چنددان مدي   در برخي از موتورسیکلت های برقي باتری دومي هم وجود دارد که در صورت لزوم به جریان وصل شده و نیروی پیشرانه موتورسیکلت برقي را دو

 .کند

لند کردن زیدن قدادر بده قطدع     دارید برق موتورسیکلت برقي را قطع کنید با بنیز در زیر زین تعبیه شده که در زماني که نیاز ( کلید مینیاتوری)قطع کننده اصلي 

  .مدار برق خواهید بود کردن

 .این قطعه در زماني که اتصال کوتاه ایجاد شود و یا میزان جریان باال برود، نقش فیوز را بازی کرده و جریان را قطع مي کند

 .ولت تبدیل مي کند 11ف چراغ ها به ولت را برای مصر 61کانورتور نیز قطعه ای که برق 

 .ت به لرزش حساس مي باشدکند و نسب ولت کار مي 61با برق  نصب شده بر روی موتورسیکلت دزدگیر

 از استفاده با شارژ، از بعد و کنید شارژ را آن باتری یکبار ماهي شود مي پیشنهاد دارید نگه انبار در طوالني مدت به را برقي موتورسیکلت دارید قصد اگر : توجه

  .کنید قطع را برقي موتورسیکلت برق شده تعبیه زین زیر در که اصلي کننده قطع کلید
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 باتري دزدگير كانورتور كنترلر هاب كليد مينياتوري
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 موتورسیکلت برقيبر روي نکات قبل از سوار شدن 

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

 .بپوشید وصمخص دستکش و (مناسب)محافظ لباس -

 .بر سر بگذارید ایمني کاله -

 آفتداب  ندور  مسدتقیم  تابش از جلوگیری و دید بهتر برای تیره خیلي نه و مناسب آفتابي عینک از هستید، حرکت در خورشید نور سمت به که روز از مواقعي در -

 .کنید استفاده

 .باشند سالم جلو چراغ و ترمز چراغ که شوید مطمئن -

 .کند مي کار بوق هک شوید مطمئن -

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

 کدردن  بداد  ایبر گاز پمپ از. )باشند خراش  و بریدگي هرگونه باید فاقد ها الستیک و باشد باید تنظیم ها الستیک باد فشار ،باشند نباید فرسوده ها الستیک -

 .(نکنید استفاده 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 -

 .باشد روشن حالت در زین زیر در مدار کامل قطع کلید کنید حاصل اطمینان برقي کلتموتورسی کردن روشن از قبل -
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 استفاده از موتورسیکلت برقي نحوة صحیح
، تنظیم ترمزها و بداد تایرهدا و   آچارکشي پیچ ها و مهره هاپیشنهاد مي شود . مي شود آنباعث کارکرد بهتر و عمر طوالني تر  موتورسیکلت از نگهداری صحیح

 .شوند آچارکش و یا تعویضروز یکبار بررسي شده و در صورت نیاز تنظیم و  31هر ای و منظم و حداقل در ازدید روشنایي بصورت دورهب

پیشدنهاد مدي    .خواهد گردیدد استفاده از موتورسیکلت برقي با حداکثر توان در مسیرهای سرباالیي و چرخش دسته گاز تا انتها منجر به کاهش طول عمر باتری 

 .قدرت پیشرانه موتورسیکلت برقي استفاده کنید نصفبچرخانید و تنها از  دوماندازه یک و به دسته گاز را به نرمي  شود

 

 

 

 

 

 رفدتن  دسدت  از باعدث  و افتداده  کدار  از ناگهان توانند مي دیده قطعات آسیب. شود آن مي قطعات موتورسیکلت و شکل تغییراتي در به منجر تصادف :هشدار

 فندي  بررسدي  بدرای  و نکنیدد  اسدتفاده  موتورسدیکلت  از اطمیندان نداریدد   قطعات سالم بودن از که صورتي در .شوند مرگ حتي و ایجاد صدمات جدیکنترل و 

 .بگیرید تماس فروش از پس خدمات با موتورسیکلت

 نکاتي در خصوص رانندگي و کار با دسته گاز 

آن در خالف جهت عقربه های ساعت، نیروی محرکه، قدرت را از باتری به چرخ منتقدل مدي کندد، هدر چده       دسته گاز در سمت راست فرمان قرار دارد، با چرخاندن

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

 .برمي گردد( بسته)از رها کردن به حالت اولیه گي ندارد و بصورت نرمال بعد اگرچه دسته گاز حالت چسبند

¼ 



 

 
 16صفحه  

 

کردن موتورسیکلت برقي از اینکه دسته گاز در حالت بسته قرار دارد اطمینان حاصل نمایید، ممکن است دسته گاز به علدت انقبداي یدا    قبل از روشن  :هشدار

مده و بده دیگدران و یدا خودتدان     رت ناگهاني و با شتاب به حرکت درآکردن سوئیچ، موتورسیکلت برقي به صو خرابي فنر در حالت باز باقي مانده باشد و با فعال

 .آسیب بزند

 :به ترتیب انجام دهیدبرای شروع به رانندگي مراحل زیر را 

  .یدسوئیچ را به حالت روشن چرخانده تا موتورسیکلت روشن شود سپس به آرامي دسته گاز را به سمت داخل بچرخان -1

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

 انتها این احتمال را بوجود مي آورد که کنتدرل وسدیله از   دسته گاز تا چرخاندن ناگهاني. شتاب بگیرد عمل چرخاندن را به آرامي ادامه دهید تا موتورسیکلت -1

 .دستتان خارج شود

 

 

 

 

 .همزمان و به آرامي فشار دهیدبطور دسته گاز را رها کنید تا به حالت اولیه برگردد و ترمز عقب و جلو را  ،برای توقف کردن -3

 .، ترمز را به آرامي رها کنید و دسته گاز را به نرمي بچرخانیددوباره برای راندن -4
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 سوئيچ جک بغل

 .راهنمای چپ یا راست را خاموش کنید اتمام تغییر مسیر،فراموش نکنید که بعد از . کنید برای تغییر مسیر از راهنما استفاده -5

 .ال استوقتي موتورسیکلت را روشن مي کنید و دسته گاز را مي چرخانید صدای الکترو موتور از موتورسیکلت به گوش مي رسد که این صدا طبیعي و نرم -6

  .کنید، سوئیچ را به حالت خاموش بچرخانیدي یکلت برقي استفاده نمبرای افزایش ایمني زماني که از موتورس-7

گرفته باشد مدار برق دسته گاز قطدع   چ استپ جک بغل مي باشد و در صورتي که موتورسیکلت بر روی جک بغل قرارئیاین موتورسیکلت مجهز به سو  :توجه

 .دادن شروع به حرکت نمایید شروع حرکت جک بغل را بسته و سپس با گازالزم است در . شده و امکان حرکت با موتورسیکلت وجود نخواهد داشت

 

 

 

 

 

 

 گشتاور نیرومحرکه موتورسیکلت برقي/کلید کنترل قدرت

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

حدو صدحیحي   ست سه سرعت متفاوت برای موتورسیکلت ایجاد کند بنابراین الزم است نحوه کارکردن با آن را بدانید تا بتوانید از سدرعت موتورسدیکلت بده ن   ا

 .استفاده کنید
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 Economicیدا حالدت اقتصدادی   ) در هنگام رانندگي با موتورسیکلت اگر در شیب و سرباالیي نسبتا کمي قرار دارید دکمه سرعت را در کمترین حالدت خدود   

Mode )قرار دهید . 

حالدت بیشدترین    زماني که در سرباالیي با شیب متوسط قرار داشتید دکمه را در حالت وسط و زماني که درشیب و سرباالیي تند رانندگي مي کردید دکمده را در 

 .سرعت قرار دهید تا سرعت موتورسیکلت افزایش یابد

و نحوه راندن موتورسیکلت توسط رانندده بسدتگي    راکب برقي مي تواند در هر بار شارژ کردن طي کند به شرایط جاده، وزنموتورسیکلت  سرعت و مسافتي که

 .دارد

 .راندددن بددا سددرعت یکنواخددت و اسددتفاده کمتددر از ترمددز باعددث افددزایش مسددافتي اسددت کدده موتورسددیکلت مددي توانددد طددي کنددد       طبیعددي اسددت کدده 

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

 كليد افزایش سرعت

 اهرم گاز
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 موتورسیکلت برقي خاموش نمودننکات 

 .اطمینان حاصل کنید که کلید استارت در حالت خاموش باشد -

 .شارژر متصل کنید در صورت نیاز بهباتری را  -

 .ده گاز به حالت بسته برگشته باشدستمطمئن شوید  -

 .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، 6 ي بیش ازموتورسیکلت برقي را در شعاع -

 .ندسال موتورسیکلت برقي را دستکاری نمای 16اجازه ندهید افراد زیر  -

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

 : هشدار

 .ندهید انجام برقي موتورسیکلت در تغییری گونه هیچ -

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

 ( است شده قید دفترچه این در که مواردی جز به) 

 برقدي  موتورسدیکلت  اینصورت غیر در نکنید، تعویض را استاندارد اجزای سایر و ها چراغ. نکنید جدا آن روی از را برقي موتورسیکلت های چراغ روی شبرنگ -

 .شود مي خارج يگارانت از محصول و شد نخواهد پشتیباني فروش از پس خدمات توسط

 .شود مي مرگ حتي یا و سوزی وآتش کوتاه اتصال شدید، صدمات باعث شده عنوان موارد رعایت و انجام عدم -
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 باتريشارژ اولیه 

 :با توجه به قابل حمل بودن باتری موتورسیکلت امکان شارژ باتری از دو روش امکان پذیر مي باشد :اولین شارژ

 ی موتورسیکلت از طریق سوکت نصب شده بر رو -1

نصب کنید و دوشاخه بدرق شدارژر را بده پریدز      به سوکت شارژ در این حالت ابتدا سوئیچ اصلي را در وضعیت خاموش قرار داده و سوکت شارژر را در جلوی زین

 .متصل نمایید

 

 

 

 

 

 

 از طریق خارج نمودن باتری از موتورسیکلت و شارژ آن بطور مستقیم  -1

داخل جاباتری در زیر زین موتورسیکلت جددا کدرده و    باتری را از سوکت باتری را جدا کرده و چ اصلي را در وضعیت خاموش قرار داده وابتدا سوئی در این حالت

 .متصل کنیدولت  111سپس سوکت شارژ باتری را نصب و دوشاخه شارژر را به پریز برق 
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 : توجه

 .عقربه های ساعت آن را بچرخانید خالف ابتدا به سمت پایین فشار داده و در خالف جهتبرای درآوردن سوکت شارژر، قسمت رنگي شارژر را 
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  نگهداري  و تعمیرات
که نیاز به ابزار، مهارت و مدارک و گواهي های خاص دارندد را بده   ت اینگونه اقداما. تعویض یا تعمیر قطعات برقي و الکتریکي، به هیچ وجه شخصاً اقدام نکنید برای

 .میرگاه های مجاز واگذار کنیدتع
، موتورسدیکلت برقدي دارای انجدین احتدراق داخلدي     به چشم مي خورد این است کده   نسبت به بنزیني برقيهای چیزی که به عنوان تفاوت آشکار در موتورسیکلت 

 .ه روغني برای نگهداری نیاز ندارندنیستند و نیاز به بنزین جهت حرکت نداشته و هیچ گونسیستم سوخت رساني ، زنجیر، شمع و گیربکس، تسمه
 :نیاز به نگهداری و تعمیرات دارند عبارتند ازدر موتورسیکلت های برقي در مجموع تمام مواردی که 

  نگهداری باتری -

 تنظیم ترمزها -

 بازرسي پیچ و مهره ها -

 بررسي فشار تایرها -

 نگهداري باتري لیتیوم

 مشخصات فني باتري

 A 62V-  26  :ولتاژ و جریان اسمي

 V  4/17  :ماکزیمم ولتاژ شارژ

 A     46 :ماکزیمم جریان کارکرد

 A          76:ماکزیمم جریان شارژ

 ℃ 40～℃0 :محدوده دمای محیط در هنگام شارژ

 ℃50～℃10-  :محدوده دمای محیط در کارکرد باتری

 RH%80≥  :ماکزیمم رطوبت محیط در کارکرد باتری

 (مثبت)آند  -1

 (منفي) کاتد  -1
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 اقدامات احتیاطي

 .ی را بصورت وارونه استفاده نکنیدهیچ گاه باتر -1

 .هیچ گاه قطب مثبت و منفي باتری را اتصال کوتاه نکنید -1

 .هیچ گاه باتری را دمونتاژ نکنید -3

 .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 -4

 . خودداری نمایید رتفاع و تحت فشار قرار دادن آن، از فرو بردن اشیاء تیز در باتری، انداختن آن از اي، آتش سوزی و انفجارگیری از نشتبرای جلو -5

 .موجب انفجار و آتش سوزی مي شود اگر باتری دارای نشتي مي باشد ؛دباتری را در نزدیکي آتش یا منابع گرمایشي شارژ نکنی -6

 .ء فلزی اتصال کوتاه نکنیدباتری را با سیم یا سایر اشیا -7

 .باتری را در مایکروویو یا ظروف تحت فشار یا داخل یک محیط الکترومغناطیسي قرار ندهید -8

 .از باتری در محیط دمای باال استفاده نکنید، زیرا به صورت غیرقابل برگشت آسیب خواهد دید -9

 .ز باتری استفاده نکنید، تغییر رنگ یا هر عیب دیگری ادر صورت انتشار بو، گرما، تغییر شکل -11

 .، آن را با دستان خود مالش ندهید و فوراً با آب فراوان بشویید و به نزدیک ترین درمانگاه مراجعه نماییددر اثر نشتي باتری وارد چشم شود اگر الکترولیت -11

 .باتری مشمول گارانتي نخواهد شد... درجه حرارت باال و  ، استفاده دروز خطای انساني مانند تخلیه سریع، اتصال کوتاهدر صورت بر -11

 .ها با باتری دور نگهدارید ، حتماً آن را از کودکان و تماس آنهنگام شارژ باتری -13

 .، راهروها یا فضاهای کوچک سربسته، باتری را شارژ نکنیددر منازل -14

 .ساعت تجاوز کند 7-8همیشه باتری لیتیومي را با شارژر مجاز شارژ کنید زمان شارژ نباید از  -15

 .شارژ داشته باشد که این عمل مي تواند عمر باتری را افزایش دهد ٪11که بیش از  وصیه مي شود باتری را در هنگامي شارژ کنیدت -16
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 باتري LED دستورالعمل هاي چراغ 

چراغ های نمایش داده شده  .واهد شدخاموش خ ثانیه به طور خودکار 3تا  1پس از میزان شارژ باتری نشانگر . دکمه نشانگر توان و ظرفیت باتری را فشار دهید

 :به شرح زیر

 

 

 

 

 

 

 سبز 5چراغ ال اي دي  سبز 4چراغ ال اي دي  سبز 3چراغ ال اي دي  سبز 6چراغ ال اي دي  قرمز 7چراغ ال اي دي  مقدار ظرفیت باتري

 خاموش خاموش خاموش خاموش روشن %1 - %11

 خاموش خاموش خاموش روشن روشن %11 - %41    

 خاموش خاموش روشن روشن روشن %41 - %61

 خاموش روشن روشن روشن روشن %61 - %81

 روشن روشن روشن روشن روشن %81 - %111

 %222ظرفيت 

 

 %12ظرفيت 
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 انبارش باتري

و غبار  در مکان هایي که مواد شیمیایي فعال و یا گرد. و سربسته که از باران و برف در امان باشد نگهداری شود بایستي در جای خشک و دارای تهویهباتری  -1

 .وجود دارد باتری را نگهداری نکنید

 .میلي متر نباشد 111، فاصله قفسه باید از زمین کمتر از که باتری در قفسه نگهداری مي شودهنگامي  -1

 .متر باشد 1متر از نباید ک( تجهیزات گرمایشي و غیره )فاصله از منبع گرما. ودداری کنیدبه باتری خ در هنگام انبارش باتری از تابش مستقیم نور خورشید -3

 .باتری باید به صورت قائم نگهداری شود و در معري شوک مکانیکي یا فشار سنگین قرار نگیرد -4

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

 .ماه شارژ کنید 3ساعت هر  1ه دارید و باتری را به مدت نگو خنک خشک  در جای ا، باتری رمدت زمان طوالني انبارش شده است اگر باتری به -6

 باتري حمل و نقل

 .دباتری باید هنگام حمل و نقل به صورت قائم قرار گیرد و نباید در معري برخورد شدید مکانیکي و در معري مستقیم نور خورشید و باران باش -1

 .، غلطاندن یا وارد آوردن فشار زیاد به آن اجتناب نماییدده و از پرتاباتری را جابجا نمو، با احتیاط بدر طول فرآیند بارگیری و تخلیه -1

 باتري نگهداري

 .تماس بگیریداز نمایندگان خدمات پس از فروش  ، بو و تغییر شکل غیر عادی است فورا با یکياگر باتری دارای گرمای زیاد -1

 .از مراکز بازیافت یا شرکت مرجوع گردد دست مي دهد بایستي باتری به یکي هنگامي که باتری کارایي خود را از -1

 .دمونتاژ یا دورریختن باتری ممنوع مي باشد -3
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 نگهداري و تعمیر ترمزها
لنت ترمز را بررسي کرده و در صورت نیاز لنت ترمدز را بدا سدنباده    . د، قدرت ترمز گیری را تنظیم نماییدژ که درانتهای سیم ترمز قرار دارگالبا چرخاندن مهره ر

 .اگر لنت ها خورده شده بودند آن ها را تعویض کنید و یدتمیز کن
 . در صورتي که سیم ترمز کشیده شده باشد، مهره را کمي باز کنید و اجازه دهید کمي سیم ترمز آزاد گردد

 .کنیدو در صورت لزوم آچارکشي  مهره های میل چرخ های جلو و عقب را کنترل
د ودر صورت کاهش میزان قدرت ترمز جلو دو حالت ممکدن اسدت بوجد    .نماید بوده و نیروی ترمز زیادی را اعمال ميسیستم ترمز جلو از نوع هیدرولیکي دیسکي 

 :آمده باشد
 کاهش میزان روغن داخل مخزن روغن ترمز -1

 وجود هوا در سیستم ترمز -1

 .دن موارد فوق بشرح ذیل عمل نماییدوبرای برطرف نم

 .اضافه نمایید DOT3 میزان مناسب از روغن ترمز و بهدرب مخزن روغن را باز نموده  -

 .ترمز عقب را هواگیری نماییدهواگیری بوسیله پیچ   -

 

 

 

 

 

 همهر پيچ هواگيري 

 تنظيم
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 و جلو عقب هاي پنچرگیري چرخ

 .اییدمراجعه نم نیاز است به آپارتي هاچرخ ها  گرفتن پنچریبوده و برای ( بدون تیوب) Tubelessالستیک استفاده شده در این موتورسیکلت از نوع 

 .اقدام گرددتعویض الزم است در اسرع وقت نسبت به برای جلوگیری از هرگونه اتفاق ناگوار و ناگهاني  باشد الستیک دارای پارگيدر صورتي که  :اخطار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميزان باد مجاز چرخ جلو ميزان باد مجاز چرخ عقب
30 psi 30 psi 
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 و رفع آنها عیوب شناسايي
 

 راه حل رفع عيب بررسي عيب آمدن  علت به وجود عيب

ت 
کل

سی
ور

موت
د 

کنی
ي 

ز م
 با

 را
ي

رق
ت ب

کل
سی

ور
موت

چ 
وئی

 س
که

ي 
مان

ز

ود
 ش

مي
ن ن

وش
ي ر

رق
ب

 

 هیچ چراغ نشانگری -1
روی کیلومترشدددمار 

 .روشن نمي شود

که ( کلید مینیاتوری) قطع کننده اصلي برق  -1
قدرار دارد را بررسدي کنیدد در     زیدن در زیر 

  .صل باشدصورتي که کلید در حالت و

 .بررسي کنید اتصاالت باتری را  -1

را در حالدت   (کلید مینیاتوری) قطع کننده اصلي برق -1
 .روشن قراردهید

 .سیم ها را محکم کنید اتصاالت سوکت ها و  -1

چراغ کیلومتر روشن  -1
 .مي شود

 .باتری و الکتروموتور را کنترل کنید -3
 .اتصاالت باتری را بررسي کنید -3

قدرار دارد    را کده در زیدر زیدن    هابکترواتصاالت ال -4
 .کنترل کنید

چراغ کیلومترشمار و    -3

 چددراغ  ترمددز روشددن 

 .است

دسته ترمز را بررسدي کنیدد  تدا بده حالدت        -4
 .عادی برگشته باشد

تدا  آزاد   فشدار دهیدد   دسته ترمز را به سمت بیدرون   -5
بده  جهدت تعمیدر   اگر دسدته خدوردگي داشدت    . شود

 .مراجعه کنیدجاز های متعمیرگاه 

 .ولت است 55ولتاژ باتری کمتر از   -5
باتری را شارژ کنید و اگر مشکل برطرف نشدد آن را   -6

تعویض کنید و اگر باز هم مشکل برطدرف نشدد بدا    
 .خدمات پس از فروش تماس بگیرید

 
 
 
 

 



 

 
 29صفحه  

 

 راه حل رفع عيب بررسي عيب علت به وجود آمدن  عيب
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دسته گاز به حالدت اولیده    -1
 .برنمي گردد

 بررسي کنید که دسته گازآسیب ندیده باشد -1
 .فنر دسته گاز را بازدید کنید -1
روکش دسته گاز ممکدن اسدت منقدبض     -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

، مشدکل  بند فدوق  1وصل بود اما بعد از انجام این 
س از همچنان به قوت خود باقي بود بدا خددمات پد   

 .فروش تماس حاصل فرمایید

 با
مي

 ک
ت

ساف
م
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 .چراغ شارژر خاموش است
 ارتباط بین شارژر و باتری مشکل دارد -1
 .شارژر شارژ نمي کند -1

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

 .باتری شارژ نگه نمي دارد
 .ت باتری را کنترل کنیداتصاال در ابتدا-1
 .سلول های باتری مشکل دارد -1 

 .نیدوصل کدر صورتي که اتصاالت قطع بود آن را  -1
 .باتری را تعویض کنید -1

ي 
ست

در
ه 

ا ب
زه

رم
ت

ند
کن

ي 
 نم

کار
 

دسته ترمزها در قسدمت    -1
 .پایین عمدل مدي کنندد   

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

 .یم دارندنیاز به تنظ  -1
لنت ترمز کثیف است یا نیاز بده تعدویض    -1

 .دارد

سیم ترمز را باتوجه به همدین دسدتورالعمل تنظدیم     -1
 .کنید

لنت ترمز را با کاغذ سمباده تمیز کنید یا در صورت  -1
 .نیاز آن ها را تعویض نمایید

 



 

 
 31صفحه  

 

 (استان ه تفکیکب) لیست نمايندگان خدمات پس از فروش 

 قياستان آذربایجان شر

 تلفن نشاني نام نماینده كد

 212-11332612 تعميرگاه -روبروي مسافرخانه خدادادي -سه راه مشكين شهر قدیم -اهر نظيري             ایرج    1213

 212-33122582 تعميرگاه  –روبروي پارچه سراي حيدري -شهریور شمالي 27خ  -خ امام -ایلخچي ایلخچي درگاهي حمداله 1231

 212-35112158-35116223  57پ  -نرسيده به بانک سپه-جنب كوي امام رضا -خ معراج غربي -انتهاي خ طالقاني -تبریز علي مقصودي    زه   حم 1217

اسمي            جمشيد   1231

 دیباور 
 212-33311171 21پ  - سه راه حافظ  -شهيد منتظري اول خ  -چهارراه بهشتي  -امام  خ -تبریز

 212-13115123 جنب اداره برق -م شهيد چمران -خ امام خميني -سراب بایرامي         امعليبایر 1252

 212-37112177 تعميرگاه موتورسيكلت امين-كوچه پور رستمي-خ خيام-مراغه مختاري   حسين          1151

 212- 11157771 موتور نوريفروشگاه  -سه راه كاشاني -چاي كنار -خ شریعتي -مرند نوري           حسين    1227

 212-51132375- 51112117 تيزرو فروشگاهنرسيده به اول فرهنگيان   -خ شهيد مطهري  -ميانه سرابي         نادر        1212

 212-37616721 تعميرگاه چاوشي -روبروي بيسيم -بهمن11بلوار -عجب شير  سيد محسن    چاوشي  1132

 212-11166162-11167261 15پ  -خ  امام –كوزه كنان  -شبستر نيمحرم            دزال 1115

 استان آذربایجان غربي

 211-11611218 - 16115162 تعميرگاه -روبروي ابوذر -بلوار كردستان -بوكان سيدسعدون     خضري 2272

 211-11111272 تعميرگاه -بعداز چهارراه سعدي  -خ بهشتي -پيرانشهر احمدي          ابراهيم    1231

 211-36156252 فروشگاه  وتعميرگاه نيافر -بهمن 11روبروي  -خ خميني -خوي نيافر            اكبر       1285



 

 
 31صفحه  

 

 211-35115671-35117111 مدرس شرقي نرسيده به مسجد باب الحوائج    -خ-سلماس حسن               گلشني 2211

 استان اردبيل

 215-31111211 روبروي ترانس برق -خ سعدي -چهارراه باغميشه -اردبيل ادهشاهوردیز      احمد     1262

 215-31782112 تعميرگاه موتور -خ كشاورز -پارس آباد پاشا پور      عيسي      1252

 215-31512573 كارگاه برادران محسني  -بهمن  11خ  -مشكين شهر پورمحسني       طاهر      1228

 215-31316118 خ قدس جنب نيروي انتظامي -خ طالقاني -نمين گلچين             پاشا     1253

 215-31183716 روبروي بانک كشاورزي -خ امام خميني -نير  اخروي نيري     رمضان   1252

 استان اصفهان

 232-51111113 تعميرگاه  -جنب فرمانداري –خيابان امام  -اردستان الهياري       رحمت اله  1215

 232-31311585 يمل بانک جنب-ديس مسجد ابانيخ-اصفهان يباباگل ي   مهد محمد 1117

 232-31338213 تعميرگاه احسان -چهارراه وفایي -خ مسجد سيد -اصفهان آقا باباگلي        اصغر      1217

 232-31525818 جنب مسجد امام حسن -خ گلستان -خيابان كاوه -اصفهان خامسي پور    عباس      1211

عباسعلي     ریش  1211

 سفيدان
 232-31112282 271پ(22كوچه )اول كوچه خواجه نظام الملک-خ ولي عصر–اصفهان 

فتحي      عباسعلي  1262

 مقدم
 232-51311211-51311661 تعميرگاه -روبروي سه راه طالقاني–خ امام  -بادرود

 232-55111211-55153733 تعميرگاه موتورسيكلت شاكرم–ریعتي ابتداي خ ش–خ رجایي -كاشان سيف اله        شاكرم 1153

 232-551331222 دستگاه28 جنب-اندرزگو خ-يصالح ديشه خ- یيدا خان بلوار -كاشان يون ينماز ي      مهد 1116

 232-55328781-55321621 فروشگاه سادات –خ مدرس –كاشان  سيد رضا     مهندسي 1252



 

 
 32صفحه  

 

 232-51711282 خ نواب صفوي -آران وبيدگل رحيمي       احمد         3567

 232-57117521 ف نادري-روبروي بانک صادرات -سه راه سعدي -خ مسجد جامع -گلپایگان شكري       صفرعلي   1125

 232-16155637 تعميرگاه - 31و 31پ  -خ مفتح -بلوار بعثت –نایين  دهقاني        رمضان    1236

 استان ایالم

 281-33336213 متري اشرفي اصفهاني11خ  -ایالم نوذري         جواد        3215

 281-35111728-35111175 روبروي جهاد سازندگي -كوي طالقاني -دره شهر فتحي      علي اكبر     2115

 281-33617221 خ مطهري جنوبي –ميدان امام علي -آبدانان ساالر         فرجي زاده 1162

 281-3813861 نور هتل يروبرو-يبربر ينانوائ جنب-پاسداران بلوار -مهران يزار سوخته          بشار 1111

 استان بوشهر

 277-33312186 تعميرگاه -تاكسي تلفني هجرت -جنب فروشگاه اتكا -پل پوردرویش -بوشهر فوالدي         علي         1282

 277-37631521-37611787 موتورسيكلت ابراهيمي تعميرگاه -خ اصلي  -اغمحله بهرب -جم ابراهيمي              مداح 1251

 والبرز استان تهران

 33523221 871پ  -پایين تراز پل آهنگ روبروي بانک صادرات  -شهریور 27خ  -تهران زواره          عبداله       2157

 33512158 531پ  -خ صفاري جنب -م خراسان -شهریور 27خ  -تهران دهقان منگابادي    علي   1221

 55222371 31پ-يتیعنا خ-آبان زدهيس خ-يشهرر -تهران كارگر            جمشيد    1227

 55262725 321پ-الوند كوچه نبش-اريبهمن خ-آباد يناز -تهران داریوش          طغرانگار 1112

 212-36713172 لت وليعصرفروشگاه موتورسيك -خرداد  25خ  -پيشوا  حسين           كچوئي 2265



 

 
 33صفحه  

 

 212-36162252 تعميرگاه موتور -جنب پمپ بنزین و آتش نشاني -خاتون اباد -پاكدشت نصراله          شكاري 1123

 212-56111662 116 پ-تالش كلتيس نینو-چهارم بوستان نبش-آزادگان ابانيخ-رباط كریم رازاني            محمد 1321

 216-31721111 18پالک-23ديابوسع نبش-عصريول يكو يروبرو-دانش بلوار -كرج دانائي             بهروز 1322

 216-15356576- 15358133 تعميرگاه برهاني -بلوار آیت اله كاشاني  -نظرآباد نعل برهاني      ابوالفضل 1215

 216-15362283 227 پالک يجنوب انقالب خ-دجماليس -نظرآباد رضایي     مجتبي      1185

 استان چهارمحال بختياري

 238-31116363 آسمان سيكلت توسلي فروشگاه,  نمايس راه سه,  شهركرد  يتوسل                بيژن 2231

 (رضوي) استان خراسان

 252-51171156 تعميرگاه -27نبش ابوذر  -خ ابوذر -تربت حيدریه صداقت          مجيد     1221

 252-11111123 1مجاور كالنتري  -خ اسرار جنوبي -سبزوار جعفري بجدني   حسين  1217

 252-11112622 تعميرگاه -متري حاج عباس 21 -خ ناوي -سبزوار ظفرآباديمشمول ماصغر 1232

 252-33138122 512پال ک-21 وریشهر 27 مقابل - وریشهر 27 خ -مشهد سالمتي           حسن    2281

 252-33111121-33126326 مقابل اتوجام جم  -قبل از مسجد حقيقي -خ نخریسي -مشهد اله بيگي       محمدعلي  1271

 252-37113232 15 و 13 نيب-يشمال يمطهر -مشهد (قانع ) مضطرزاده  محمدتقي 1113

 (شمالي)استان خراسان 

 258-31112116-31135723 وتعميرگاه قدیميفروشگاه  -نبش خ معصوم زاده–خ امام خميني شرقي  -بجنورد قدیمي           مسلم      1212

 258 - 31321227 جنب كوچه سجاد  -امام خميني غربي  -بجنورد قدیمي              عقيل    1137



 

 
 34صفحه  

 

 258-31523271 نرسيده به چهارراه بسيج -خ انقالب -گرمه و جاجرم محمدعلي    نجفي مقدم 1276

 258-36111375 موتورسازي علي -11خ سلمان فارسي-مربندي قدیمخ ك-شيروان یوسفيان        عليرضا     1181

 258-57153511 22/2 يسعد نبش-27يسعد يروبرو-يسعد ابانيخ-گناباد يصاحب غرب    ي  سيع 1181

 258-31832125 28 پالک-ارگ به دهينرس واعظ ابانيخ-طبس داوري           محمد   1115

 (جنوبي )استان خراسان 

 256-31517772 روبروي كانون فكري كودكان ونوجوانان -خ ده دستگاه  -قائنات  تقي       نصيرنژادمحمد  1817

 256-31771567 جنب مسجد نخل ودفتر امام جمعه -خ شيراز غربي  -بشرویه  فاني             محمد     2131

 استان خوزستان

 262-1137267 فرعي روبروي اتحادیه تعميركاران 3خ  -احمد آباد -آبادان انصاري        ابراهيم       1232

 262-1331231 تعميرگاه -خ امام خميني -بندر ماهشهر محمد حسن       بلوردي 2216

 262-11172121-11116113 51پ  -خ فردوسي نبش خ منتظري  –دزفول  غالمعلي        شه عابدي 1121

 262-13535327-13511571 تعميرگاه موتور -دارانخ پاس -رامهرمز ل خميسآ      حميد       1215

 262-51831511 شاهپور كلتيس دکیو رگاهيتعم- مسموع يخانگ لوازم يروبرو- يعتیشر خ-بهبهان كالهي            محسن  1182

 262-51838232 جنب تاكسي سرویس تختي -نرسيده به استخر -خ تختي -بهبهان محسن        شریف زاده 1285

 262-13615558 چهارراه بسيج –خ شهيد اشكبوس نادري -ایذه ابوالقاسم          رئيسي 1157

 شاهرخي     اله حجت 1171

 فرد
 262-11811273 11پالک- باهنر خ -شوش دانيال



 

 
 35صفحه  

 

 استان زنجان

 211-35113826 32پالک–نبش كوچه جهان گشت -ضلع غربي ميدان شهيد رجایي-ابهر اسماعيل  قارداش خاني 1172

 211-33157118 تعميرگاه تيزروتک -خ خيام -بيسيم  -زنجان حسين علي        اوصانلو 1278

 211 - 33512218 نبش كوچه اصولي  -خرداد  25روبروي سالن ورزشي  -شهریور 27خ  -زنجان  داوود               بازرگاني 1136

 211-31611182 وبروي نانوایي فرهنگيانر–خ مطهري –زرین رود  ابوالفضل             بيگدلو 1152

 211-58556263 فروشگاه یدكي موتورسيكلت-بلوار ولي عصر-گيلوان-طارم مصطفي             حسيني 1111

 211 - 35511122 227پالک   -باالتر از چاپخانه   -خ سيد جمال الدین  -خرمدره  تاجيک              كالنتري 2151

 211- 36111731 پایين تراز بانک صادرات -خ اسالم -ماهنشان كریمي       منصور          1115

 211 - 35611312 37236پالک  -خ امام   -صائين قلعه  محمد حسن       واعظي 1131

 211-31132371 پائين تر از ميدان شهرداري سمت راست روبرو پارک شهر -خ كمربندي-خدابنده سيد اكبر           موسوي 1128

 استان سمنان

 213-33331817 تعميرگاه موتور -3نبش پيرنجم الدین-خ پيرنجم الدین -سمنان شادمان           رضا       1212

 213- 35151812 فروشگاه  موتورسيكلت عدالت-خ شهيد بهشتي–دامغان  سيدعليرضا      مرتضوي 2326

 سيستان و بلوچستاناستان 

    

 استان فارس

 272-38325185- 38122228 روبروي پارک محله اي -متري الله  12 -چهارراه تحویلي -شيراز اكبر     سبحاني پور علي 1213



 

 
 36صفحه  

 

 272- 51167562 تعميرگاه موتور -جنب امامزاده حسين -بلوارامام حسين -جهرم جالل             محبي زاده 1212

 21273212251 خيابان كالنتري -مينيبلوار امام خ -فراشبند محمد امين         جوكار 1211

 272-38713553 232پ  -جنب حسينيه ابوالفضل  -خ یاد آوران جنوبي -فيروزآباد مرتضي              صباحي 1271

 روشن ضميري   ميالد     1183
 روشنن  كلتيورسم مقدس دفاع مؤسسه يروبرو-7كوچه نبش-نژاد يدهاشميشه ابانيخ -فسا

 يريضم
53315731-72 

 272-51151218  كلتيموتورس رگاهيتعم-5بلوک- شركتنفت يمتر12-دیشهرجد- الرستان زاده محسن      محسن 1182

 استان قزوین

 218-31816567 جنب آژانس حيدر -نرسيده به كميته امداد -آبيک علي                 كریمي 1212

 218-35112188 سمت راست–حک  جاده اول -دآبادي خ سيد جماالدین اس-تاكستان رحماني       ابوالفضل   1113

 218-33551175 111 پ گلشن، كوچه يروبرو آهن، راه خ يابتدا -قزوین عرب        عيشف ديس 1273

 218-33566563 فروشگاه موتورسيكلت كاظمي–خ راه آهن  -قزوین كاظمي        علي          1285

 استان قم

 215-36637278-36628218 فروشگاه شهرک موتور -مقابل مجتمع گلستان  -شهرک امام حسن -قم ناهسيد احمد    سليمان پ 1222

 استان كردستان

 21283722282 خ اميرنظام گروسي -بيجار مجيد              قرباني 171

 287-35517161 موتورسيكلت  فروشگاه -باشگاه بانوان كوثر يروبرو-يراشد يخلفا خ -كامياران پرهام             اردالني 2122



 

 
 37صفحه  

 

 استان كرمان

 231 - 31112711 تعميرگاه هوندا– جنب بانک كشاورزي -بعد از ميدان راهنمایي -خ مصطفي خميني -رفسنجان آل سعدي       محمد    1231

 231-11151273 - 11151162 چهارراه موحدي -خ شهيد نصيري -سيرجان نخعي      اسداله        1211

پارسا     محمدرضا      1272

 مقدم
 231-31162158 فروشگاه و تعميرگاه موتورسيكلت پارسا مقدم  -6جنب كوچه  -خ ميرزا رضاي كرماني -كرمان

 231- 31231112 جنب مسجد امام رضا–خ شيخ احمد نجفي -خ ولي عصر– شهر بابک شعباني        مهدي      1233

 231-31382722 موتورسيكلت مهدي فروشگاه -قدس خ -انار اناري زاده يتق     حسن 2312

 استان كرمانشاه

 283-38376311   23روبروي كوي-داخل بازارچه–متري اول 26-شهرک نجفي -كرمانشاه محمدي      علي جان     1283

 283 - 15213865 خ واحدي جنب كوچه دادگاه   -هرسين  شيرزاد               افضلي 1112

 تاناستان گلس

 227-31137211 تعميرگاه موتور -ابتداي خ سي متري جنوبي -ميدان شهدا -علي آباد كتول نعمت اله          منتظري 1123

 افضلي                وحيد   7832
 كلتيموتورسن  فروشنگاه  ،يكردكنو  يمركنز  شنعبه  يمل بانک جنب ،يبهشت ديشه خ-كردكوي

 يافضل
31515112-227 

 227-33113373 175پ  -خ امامزاده غربي -گنبدكاووس مزرجي نژاد     ابوالقاسم 2223

 227-31257515 تعميرگاه -ابتداي خ اوزینه -بلوار جرجان -گرگان قاسمپور     عليرضا       1225

 227-31682111 گاراژشمشيري-خ راه آهن -ميدان شهدا -گرگان مسلم     قجر حيدرآبادي 1117

 استان گيالن



 

 
 38صفحه  

 

 223-31521235 12تعميرگاه موتورسيكلت كار-بازاچه حامي-گذرخان عمو-سراوان-رشت پيربجارپس   ر       جعف 1167

 223-11821177 تعميرگاه-خ امام جنب پمپ بنزین -آستارا روزي طلب        سليم    1256

 223- 11212572-11237161 فروشگاه لوازم یدكي  -روبروي داروخانه دكتر جهش-يبهشت ديشه -آستانه اشرفيه اقدام طلب    رمضان      1111

 223-11211111-11211115 روبروي مخابرات -بلواراستاد معين  -آستانه اشرفيه  قربان         رعناي رئوف 2151

 223-11517161 دنياي موتور -بعد از آژانس فجر -خ ميرزا كوچک -بندرانزلي مسعود             خسروي 1277

 223-11123361 تعميرگاه -جنب ساختمان بخشداري -حویق سليمانپور             رضا    1211

 223-11133128 تعميرگاه موتورسيكلت -نرسيده به چهارراه سعدي -خ پاسداران -تالش عدالت حفظ آبادمحمود   1121

 223-11116583 یستگاه قروقا-راه سيد نيكي سه طرف به ار،یشهر دانيم يكمربند -تالش جولندان يميغن    ریعشا 1271

 223-31781155 روبروي پمپ بنزین قدیم-خ ولي عصر-شفت نجات      محمدصادق  1165

 223-11512861 تعميرگاه مجيد-خ طلوع–بعد از مسجد –ميدان نه دي -لنگرود خير اندیش     رحمان     1111

 223-11661815 فروشگاه فاطمي -به ورزشگاه شيرازي نرسيده -خ بهشتي -ماسال وشاندرمن سيدجعفر        فاطمي  1257

 21223363117 محراب كلتيموتورس رگاهيتعم-پست اداره يروبرو-بازار نیيپا-رودبار افرا            محراب  1322

 استان لرستان

 266-31112151 تعميرگاه موتور -روبروي بانک كشاورزي-خ مطهري جنوبي-پلدختر عالي پور           رضا      1151

 266-31112711 نبش خ هفت تير –خ انقالب جنوبي -پلدختر شفيعي      محمد          1161

 266-33117661 فروشگاه ساالري -روبروي كفش ملي -خ انقالب -خرم آباد ساالري        فضل اله    1227



 

 
 39صفحه  

 

 266-31112711 تعميرگاه موتور -راد دومچهار -خ جالل آل احمد -خ انقالب -خرم آباد شعباني    محمد حسين  1281

 2 66-13121117 روبروي استادیوم تختي -خ سي متري -دورود رمضان             متين فر 1113

 266-31611323 ابتداي خ صاحب الزمان -ميدان معلم  -كوهدشت  عزیزي     عزت اله      3172

 266-31731531 تعميرگاه قيطاسي-روبروي بنياد شهيد– خ شهيد رجایي-نورآباد قيطاسي كفراج     علي   1172

 مازندراناستان 

 222-33123512 (زهیر سنگ چهارراه)اتيدخان تقاطع نبش-يجنوب يكمربند حسين            مرادي 1118

 222-31312611 بي جعفریانباالترازشالي كو -خيابان شهيد مصطفي خميني -چهارراه دیوكال -اميركال -بابل جمالي       مجتبي      1121

 222-31371135 -31377637 1نبش گلستان  -جنب پل هوایي  -چهارراه آرامگاه معتمدي   -بابل  مصطفي      محمدي فرد 1211

 222-35181165-35132213 صادقي تعميرگاه -8شریعتي-خ شریعتي -بابلسر ابراهيم    صادقي مرشت 1215

-222-31566623  خ جمهوري پایين تر از ميدان بهاران جنب آپاراتي -شهربه ابوالفضل      پيشه ور 1228

21222572772 
 222-51151311 روبروي ميدان بار–خرم آباد -تنكابن صادق مشرفي      علي    1188

 222-51313553-51171675 فروشگاه وتعميرگاه نيرومحركه -جنب شهرک آزادي -خ چالوس -تنكابن خاكساري        احمد      1226

 222-57153511 مدانلو رگاهيتعم-رزانژاديم رضا ديشه ابانيخ-يكشت دانيم -جویبار يباریجو مدانلو  ي  مهد 1112

 222-11113127  تعميرگاه رضا هندا-جنب آتش نشاني-خ سيدنظام-پل هوایي -قائم شهر عليرضازارعي قادیكالیي 1266

 222-11118187-11115122 تعميرگاه -روبروي كوچه اقتصاد -وچكسراخ ك -قائم شهر محسن  یعقوبي گودرزي 1222

حسين زاده  محمد تقي 1282

 مقدم
 222-11351712-11351212 فروشگاه حسين زاده -نميرهجاده ب -كياكال

 222-51117116 فروشگاه پيمان -خ عاشورا -بازار روز -چالوس  حسين        پورعسكري 1132



 

 
 41صفحه  

 

 استان مركزي

 286-31172522 رسالت بانک از باالتر- ساعت فلكه به دهينرس - مقام قائم. خ -اراک  مهراد                 احمد 1178

 286-366115161 تعميرگاه موتور -روبروي پارک حكيم نظامي -خ شهيد بهشتي -تفرش محمدرضا         قهرماني 1127

 286-13113122 تعميرگاه موتور -ابل اداره برقمق  -خرداد  25خ  -محالت مهدي        استاد مرادي 1272

 استان هرمزگان

 276-31133278 فروشگاه صيادي -امام موسي صدرشمالي -سازمانخ امام سه راه  -بندرعباس صيادي      محمدعلي    1263

 276-31111521- ساختمان زارعي -بلوار شهيد حقاني شمالي -بندرعباس رضایي زارعي        رضا   1222

 276-31112217 بين فلكه بلوكي وسه راه دلگشا -خ امام -بندر عباس غالمحسين         نجمي 1222

 276-11181218-11111253 فروشگاه قطعات -جنب فرش فروشي -م شهدا -ميناب خواجه دادیان      عيسي 1216

 استان همدان

 282-31652882 238 پالک يمحمد بست بن اول- انیخضر ديشه ابانيخ-همدان شریفي          حسين  1282

 282-33216631 فروشگاه موتورسيكلت روز -خ كاشاني-اسد آباد ایماني      هادي         3211

 282-33132117 تعميرگاه  موتور -مابين پمپ بنزین وميدان امام خميني -خيابان پيروزي -نهاوند قارني     همایون       1128

 282-31111135 تعميرگاه -جنب بيمه دانا -بلوار كرمانشاه -تویسركان سنجربيگي      عزیزاله   2213

 282-35117881 تعميرگاه موتور -جنب نانوایي سنگكي -بلوار شهيد مدرس -كبودرآهنگ پيوندي   روح اله         1127

 داستان یز

 235-35111515 زینروبروي پمپ بن-متري امام شهر51 -یزد زماني بافقي    وحيد      1175



 

 
 41صفحه  

 

طاووسي         حسين 1171  
 پارک يروبرو-چپ سمت كوچه نياول-ششم كوچه-زاده يبناف ديشه ابانيخ-يخاتم فلكه -یزد

النيچ مسكن  
36183117-235  

 235-31111885 فروشگاه حكيمي -خ وحشي بافقي -بافق حسن       حكيمي بافقي 1221

 235-31611325 امام جنب كوچه شهيد طهماسبيخ  -تفت محمدرضا    دهقاني نژاد 1111

 235-31512161 تعميرگاه موتور -روبروي سازمان تبليغات اسالمي -خ مطهري -مهریز علي محمد    زارع بيدكي 1122

زارع      مهدي      1125

 مهرجردي
 235-31312511 فروشگاه الماس كویر -جنب تراشكاري پيروزي-خيابان آیت اله حائري -ميبد

 235-31138522 فروشكاه موتورسيكلت ثقفي  -ميدان شهدا -اردكان ثقفي        جواد     2285

 235-31572318 8188217311كد پ   -خ شهرداري  -خ طالقاني-خاتم جهانگرد       فرهاد   1163

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 42صفحه  

 

 مشتري گرامي

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

همچنین شایان ذکر است در صورت عددم همکداری نماینددگي    . های الزم جهت رفع نقص احتمالي و همچنین رفع عیوب در تولیدات آتي به عمل آید اعدت شما مشتری گرامي، پیگیریمس
 .زم به شرکت اعالم نمایید، الزم است مراتب شکایت خود را جهت پیگیری و رسیدگي های الناحیه فروش و یا تخلفات احتمالي از آن خدمات پس از

 ایرادات برقي كد عيب ایرادات بدنه كد عيب ایرادات بدنه كد عيب
 عدم عملكرد مناسب اتوماتيک راهنما 55 خرابي تایرها 72 لقي فرمان 6

 عدم عملكرد مناسب استپ ترمز جلو وعقب 58 خرابي والف 71 عدم عملكرد مناسب ترمز جلو 8

 (برق دزدي)اتصال كوتاه درخت سيم  62 خرابي دیسک ترمز 73 عقب عدم عملكرد مناسب ترمز 1

 عدم عملكرد قلوه اي چپ یا راست 61 خرابي پمپ ترمز 71 عدم عملكرد مناسب كمک جلو 22

 شل بودن پيچ هاي كابل باتري 222 خرابي سيم ترمز عقب 75 عدم عملكرد مناسب كمک عقب 22

 عدم شارژ پذیري باتري ها 221 اشكال در ركاب هاوجود  76 كيفيت نامناسب رنگ بدنه 23

 (هاب)خرابي الكتروموتور 223 خرابي زنجير چرخ 77 عدم عملكرد مناسب كيلومتر شمار 21

 عدم عملكرد مناسب كنترلر 221 لقي دوشاخه عقب 78 لقي وعدم تعادل جک بغل 26

 د مناسب كانورتورعدم عملكر 225 خرابي كرپي فرمان 71 لقي وعدم تعادل جک وسط 27

 خرابي كليد كنترل سرعت 226 خرابي چرخ جلو 82 مشكل كاسه چراغ جلو 28

 خرابي بوق 227 خرابي زین 82 مشكل كاسه چراغ عقب 21

 (فيوز)خرابي كليد مينياتوري 228 خرابي قفل زین 81 چرخش دسته هاي الستيكي فرمان 12

 خرابي ست سوئيچ 221 زینخرابي كابل قفل  83 نشتي روغن از كمک عقب 12

 خرابي كليدهاي روشنایي 222 شكستگي شاسي 81 نشتي روغن از كمک جلو  11

 خرابي سوكت شارژر 222 ایرادات برقي كد عيب   جلو صداي لنت ترمز 11

 خرابي شارژر 221 عدم عملكرد روشنایي جلو 52 عقب صداي لنت ترمز 35

 خرابي دزدگير 223 ر عقبعدم عملكرد چراغ خط 51 كشيدن فرمان 36

   عدم عملكرد راهنماها 53 سایر كد عيب

  عدم همكاري نماینده 11

 


