
 

 1صفحه  

  انژکتوريانژکتوري    QQMM117700نامینامیموتورسیکلت موتورسیکلت   و نگهداريو نگهداري  راهنماي استفادهراهنماي استفاده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2صفحه  

 خریدارگرامی
انژکتوری محصول شرکت  QM170موتورسیکلت نامی . ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، امیدواریم محصول خریداری شده رضایت کامل شما فراهم نماید

آن  قبل از روشن کردن و راندن موتورسیکلت این دفترچه را مطالعه و با رعایت نکات. حی و ساخته شده استنیرو محرکه بوده که با بهترین کیفیت طرا
 .بر حفاظت و کمک به افزایش طول عمر موتورسیکلت خود از رانندگی لذت ببرید عالوه

 ه خدمات به دارندگان موتورسیکلت های تولیدی اینشرکت نیرو محرکه با شبکه گسترده نمایندگیهای خدمات پس از فروش در سراسر کشور آماده ارائ

 . شرکت می باشد 

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

 هشرکت تولیدی نیرو محرک                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماه کارکرد از تاریخ تحویل 11گذشت  -1

 دستکاری در مجموعه کیلومتر شمار -1

 .توسط مالک یا تعمیر گاه های غیر مجاز دستکاری در قسمت های مختلف موتور -3

 .عدم رعایت استفاده صحیح از موتور سیکلت -4

 تصادف -5

 نصب لوازم اضافی به موتورسیکلت -6

 (ماه 6باتری پس از )قطعات برقی  -7

 (ماه 3ماه و لنت ترمز پس از  6صفحه کالچ پس از ) قطعات مصرفی  -8

 قطعات دارای پوشش آبکاری کروم و نیکل -9
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سترفه

  1       مشخصات فنی                                                                                                                    

  3 هشدارهای ایمنی 

  4 محل حک شماره سریال بدنه و انجین 

  9                                                                                     اطالعات عمومی                                

  11 آماده سازی و بازرسی های اولیه موتور سیکلت پیش از استفاده 

  11                                   روشن کردن و حرکت با موتور سیکلت                                                                         

  13 نحوه آب بندی کردن 

  14 دستورالعمل تعمیر و نگهداری 

  33 نگهداری و توقف طوالنی مدت 

  31 جدول زمان بندی و سرویس قطعات 

  31 لیست نمایندگان خدمات پس از فروش        

  41                                                                          جدول عیوب فنی و نحوه انعکاس معایب به شرکت      



 

 1صفحه  

 1070mm×740×2020 (  ميليمتر)ارتفاع × عرض × طول  L3(STANDARD) كالس موتور سيكلت

 mm 1260 (ميليمتر)مركز تا مركز چرخها  چهار زمانه ، هوا خنك  نوع انجين

 عقب ˝18-100/90  /  ˝18-2.75جلو (جلو و عقب)ایرها مشخصات ت 1 تعداد سيلندر

 لنتی با كفشك های باز شونده/ دیسكی سيستم ترمز جلو و عقب cc 169 (سی سی)حجم جابجایی 

 دوشاخه تلسكوپی (كمك فنر جلو) سيستم تعليق 1 : 9.6 نسبت تراكم 

 شاخه هيدروليك تك (كمك فنر عقب) سيستم تعليق (یك راهه)تك اگزوز  منيفولد خروجی

 EFI سيستم سوخت رسانی KW /  7500rpm 9.4 حداكثر توان

 lit 18 (ليتر)ظرفيت باك  rpm 6000  Nm / 12./54 حداكثر گشتاور

 lit/100 km 2.4 (كيلومتر 111ليتردر )مصرف سوخت  ECU سيستم جرقه زنی

 kg 120 (كيلوگرم)جرم خالص  الكتریكی/ هندلی استارت

 ل نيروسيستم انتقا
دنده و انتقال  5گيربكس دستی   

 قدرت  به چرخ عقب توسط زنجير چرخ 
 Km/h 99 (كيلومتر بر ساعت )حداكثر سرعت 

 مشخصات فنی



 

 2صفحه  

 :توضيحات

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

 .مفاهیم کامال دقت نمایید

 .عدم توجه به این دستورات ، ایمنی سرنشین را به مخاطره انداخته و سبب آسیب رسیدن به شخص می شود :هشدار

 .توجه به اقدامات احتیاطی مانع از رسیدن صدمه به موتورسیکلت و راننده می شود :احتياط

 .فاده از دستورالعمل های مهم آموزشی استشامل اطالعات خاص و مفید جهت است :توجه

 

 

 

 

 

 

 



 

 3صفحه  

 :ایمنی هشدارهای
با رعایت . است سایرینبه حقوق خود و  شما خریدار گرامی، راندن مطمئن و ایمن و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی نشان دهنده مهارت و احترام

 :ه بطور چشمگیری بهبود ببخشیدمی توانید ضریب ایمنی خود و سایر افراد را ب ذیل نکات بسیار ساده

 لت، تصمیم جهت آشنایی با کنترل موتورسیکلت ابتدا در محل های فاقد ترافیک اقدام به راندن کنید و پس از آشنایی با  نحوه مهار و کنترل موتورسیک
 .به راندن در محل های پر تردد نمایید

 کنید هنگام رانندگی از تجهیزات ایمنی شامل کاله و دستکش استفاده. 

 استفاده از ترمز جلو بصورت تنها موجب واژگون شدن موتور می گردد. در هنگام استفاده از ترمز، از هر دو ترمز بصورت همزمان استفاده کنید. 

 در سرازیری ها جهت کاهش سرعت از دنده سنگین استفاده شود. 

 هنماها مطمئن شویدهنگام رانندگی در شب حتما از سالم بودن چراغ های جلو ، خطر عقب و را. 
 .هرگز در حال حرکت از دنده خالص استفاده نکنید 

  ساییده شده در هنگام رانندگی در هوای بارانی به دلیل کاهش اصطکاک بین تایر و جاده از گاز دادن و یا ترمز کردن ناگهانی اجتناب کنید و با تایرهای
 .هوای بارانی رانندگی نکنید

 داب نموده و با سرعت پایین برانیی بر روی تایر خود زنجیر چرخ نصب نمایید و از ترمز و گردش ناگهانی اجتنهنگام رانندگی در هوای برف.
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 (موتور)شماره انجين 
 (بدنه)شماره شاسی  پالك شناسایی

 :محل حك شماره سریال بدنه و انجين
ریال ها کمک در زمان سرویس دهی نمایندگان خدمات پس از فروش این شماره س.شناسایی موتورسیکلت بر اساس شماره سریال بدنه و انجین انجام می گیرد

 .موثری خواهد داشت
 .در سمت راست موتورسیکلت قرا داشته و بوسیله پرچ به بدنه متصل شده که شامل کلیه اطالعات شناسائی موتورسیکلت میباشد پالک شناسایی

 .حک شده است( انجین ) در سمت چپ موتورسیکلت در قسمت پایین، روی بدنه قوای محرکه شماره انجین

 .سمت چپ موتورسیکلت بر روی بدنه حک شده است در شماره شاسی
به واحد  ، موضوع را سریعاپس از تحویل موتورسیکلت در اولین قدم شماره سریال بدنه و انجین را با سند مالکیت مطابقت داده و در صورت وجود اشکال :توجه

 .صدور سند شرکت نیرو محرکه اطالع دهید
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 نمای راست  موتورسيكلت
 غ خطر عقبچرا -1

 زین -1

 راهنمای جلو -3

 چراغ جلو -4

 جک وسط -5
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 نمای چپ موتورسيكلت
 کیلومتر شمار -6

 باک -7

 پدال دنده -8

 جک بغل -9

 راهنمای عقب -13
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 صفحه كيلومتر
 چراغ چک انژکتور -1
 نشانگر دورموتور -1
 نشانگر وضعیت دنده -3
 سرعت سنج -4
 نشانگر وضعیت بنزین -5
 مسافت سنج -6

          

 : سوئيچ    

 .فرمان قفل است        
 .ن موتورسیکلت بسته استسوئیچ برای روشن نمود     
 .سوئیچ برای روشن نمودن موتورسیکلت باز است      
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 ی شكلاراهنم        
 مخزن پمپ روغن ترمز جلو -1

 کلید استارت انجین -1

 چراغ در وضعیت خاموش -3

 پشت آمپرچراغ وضعیت و  -4

 چراغ جلو در حالت روشن -5

 کلید استارت -6

 چراغ در حالت نورباال -7

 چراغ در حالت نور پایین -8

 بوق  -9

 راهنما -13
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 اطالعات عمومی
روغن كاری اجزای داخلی انجين توسط اویل پمپ متصل به محور ميل لنگ و همزمان با گردش ميل لنگ و بصورت اتوماتيك و در یك مداربسته  :سيستم روغن كاری 

 .انجام می پذیرد

 .سيلندر و سرسيلندر براثر برخورد هوا به پره های رادیاتوری شكلی كه دارند موجب خنك شدن انجين می شود :سيستم خنك كاری 
( مكش ) ص می باشد كه عمل مخلوط شدن هوا با سوخت و نفوذ آن به درون سيلندر در زمان مشخ  FAIمتشكل از باك و سيستم انژكتور  :سيستم سوخت رسانی

 .انجام می شود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 11صفحه  

 .انجام می گیرد  ECUجرقه زنی بصورت اتوماتیک و با استفاده از تنظیمات  :سيستم جرقه زنی 

در  مانور وکنترل مناسبکمک فنرهای جلو از نوع دوشاخه تلسکوپی می باشد که به علت عملکرد بسیار دقیق و روان آنها ، قدرت  :سيستم تعليق جلو 

 .دن را ایجاد می کندهنگام ران

تشدید نوسانات ناشی از جاده جلوگیری  از کمک فنر های عقب از نوع هیدرولیک میباشند که به واسطه داشتن فنر مارپیچ خارجی :سيستم تعليق عقب 

 .کرده و احساس راحتی و نرمی برای راکب را موجب می گردد

 .لنتی با کفشک های باز شونده می باشدسیستم ترمز عقب نیز از نوع  :سيستم ترمز 

لذا باید توجه داشت که هیچگاه در سرعت های باال از ترمز جلو به تنهایی . اعمال مینماید ترمز جلو از نوع هیدرولیکی دیسکی بوده و نیروی ترمز زیادی را

 .استفاده نشود، اینکار باعث واژگونی موتورسیکلت و آسیب جدی به راکب می گردد

 از نوع جذبی و انبساطی با طول لوله، بلند می باشد که عالوه بر کاهش صدای انجین و جلوگیری از آلودگی صوتی جلوه زیبایی به این محصول : اگزوز

 .بخشیده است

 .لیتر از بنزین پر کنید 15حداکثر تا می توانید جهت سوخت گیری درب باک را باز کرده و درون باک را  :نحوه سوخت گيری 

.شدموتورسیکلت حتما باید خاموش با در هنگام سوخت گیری :توجه



 

 11صفحه  

 : آماده سازي و بازرسی هاي اولیه موتور سیکلت پیش از استفاده
 :قبل از اقدام به راندن حتما موارد زیر را کنترل نموده و اهمیت باالی بررسی موتور سیکلت قبل از راندن را نادیده نگیرید 

 هدف از بررسی موارد بررسی

 .وجود بنزین به میزان مناسب و نشتی بنزین را کنترل نمایید  سيستم سوخت رسانی

 .ر باال کنترل نماییدعملکرد انژکتور را در دور آرام و دو انژكتور

 .سطح روغن داخل انجین را کنترل نمایید روغن انجين

 .ولت نباشد 11ولتاژ باتری را اندازه گیری نموده تا کمتر از  باتری

 ..خالصی دسته کالچ و ترمز و عملکرد مناسب آنها را کنترل نمایید  دسته كالچ و ترمز جلو

 ..لو و عقب و عدم نشتی روغن، همچنین عملکرد تعویض دنده را نیز کنترل نماییدعملکرد ترمز ج پدال ترمز و تعویض دنده

 . میلیمتر است 1 -6  هخالصی مجاز دسته گاز در محدود دسته گاز

 .فرمان را از نظر فرمان پذیری مناسب و عدم لقی کنترل نمایید فرمان

 .باید باشد همچنین از روغنکاری بودن زنجیر چرخ اطمینان حاصل کنیدمیلیمتر  15 -15در محدوده  از نظر لقی مجاز زنجير چرخ

 .تایرها را از نظر تنظیم بودن باد، مناسب بودن اج  و عدم ترک و پارگی کنترل نمایید تایرها

 .را بررسی نمایید( المپ  جلو، المپ خطر عقب، المپ داخل کیلومتر و المپ راهنما )عملکرد کلیه المپ ها  روشنایی

 .کنیدل جک ها را از نظر عملکرد آن، قابلیت تحمل و نگه داشتن وزن موتور سیکلت و حالت ارتجاعی و جمع شدن در هنگام عدم استفاده کنتر جك اصلی و جك بغل

 دقسمت هایی که با پیچ و مهره بسته شده اند را از نظر سفت بودن پیچ و مهره ها کنترل نمایی سفت نمودن پيچ ها و مهره ها
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 :روشن کردن موتور سیکلت

 کلید قفل انجین روی دسته گاز را در حالت باز قرار دهید. 

  سوئیچ اصلی موتور را در وضعیت «ON  »قرار دهید. 

  موتورسیکلت اطمینان حاصل کنیداز خالص بودن. 

  از  رت به هر دلیل کار نکند میتوانیددر مواقعی که استا)در صورتی که موتور شما از نوع استارتی باشد شستی استارت را فشار دهید تا موتورسیکلت روشن شود
 . ( جهت روشن کردن موتورسیکلت استفاده نمایید هندل

  فشار دهید وضعیت دنده یک و اگر مجددا  پدال ،گیربکس را در حالت دنده یک قرار دهید ، اگر پدال دنده را به پائینجهت حرکت کالچ را گرفته و با فشردن 
توجه داشته باشید که در . همین عمل را تکرار نمایید 5خواهد بود برای دنده های بعدی تا دنده  1پدال را به سمت پایین فشار دهید وضعیت دنده در حالت 

در حالت دنده یک قراردارد، همزمان با رها کردن  پس از اطمینان از اینکه موتور. حالت خالص، چراغ خالصی خاموش می شود شدن موتور از صورت خارج
 .باالتر استفاده کنید دن دور موتور به حد الزم از دندهآرام کالچ دسته گاز را به آرامی چرخانده تا موتور حرکت کند، پس از رسی

 ه کافی است ضمن گرفتن کالچ قسمت عقب پدال را با پاشنه و مطابق شکل رو به پایین فشار دهیدجهت کاهش دند. 

ثانیه طول بکشد، در صورتی که بعد از سه مرتبه تالش، انجین روشن نشد برای جلوگیری از صدمه  5استارت زدن انجین در هر مرتبه نباید بیش از  :توجه

 .برای روشن شدن موتور سیکلت تالش نمایید و یا از هندل استفاده نمایید دیدن باتری مدتی صبر نموده و مجددا
 .از راندن موتورسیکلت با سرعت ثابت در مسافت طوالنی خودداری نمایید -
 .دور بر دقیقه باالتر نرود 6533دور موتور در تمام دنده ها از   -

 
 تعويض دنده نحوه  
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 :آب بندي موتورسیکلت

کیلومتر ابتدایی دارد، لذا با رعایت نکات زیرر مری توانیرد طرول عمرر و       1333بسیار زیادی به نحوه راندن موتور در خریدار گرامی عمر موتورسیکلت بستگی 
 :سالمت وسیله نقلیه خود را تا حد زیادی تضمین کنید

  ( پایین استفاده کنید حتی در حالت خالصموتور را در دور . )کیلومتر ابتدایی بصورت نیم گاز برانید و دسته گاز را هیچگاه تا حداکثر نچرخانید 1333در 

  کیلومتر ابتدایی حتی المقدور سعی شود تنها راکب  بر روی موتورسیکلت سوار شود و از سوار کردن نفر دوم ترک موتور پرهیز کنید 1333در. 

  و آچارکشی موتورسیکلت در یکی از نمایندگی کیلومتر ابتدایی ، روغن موتور را تعویض کرده و نسبت به شستشوی فیلتر روغن  333بعد از طی مسافت
 .های خدمات پس از فروش اقدام نمایید

 در زمان آب بندی از تغییرات ناگهانی و اعمال فشار به موتورسیکلت جدا ً خودداری نمایید. 

 :حداكثر دور موتور
  :نمایش می دهد را ن آب بندیجدول نشان داده شده محدودیت حداکثر دور موتور را برای یک موتورسیکلت جدید در دورا 

 

 
 
 
  

انجین بیش از حد باال نرود و در هر حال نباید دور  دور انجین نباید ثابت بماند و  تغییر دور انجین در زمان های مختلف باعث خواهد شد تا دمای :توجه

 .موتور از حد مجاز بیشتر شود

 .پس از آن که انجین استارت شد اجازه دهید انجین مدتی درجا کار کند تا روغن انجین به تمامی قسمت های آن نفوذ کند :توجه

 دور در دقیقه 5333کمتر از  کیلومتر اول833

 دور در دقیقه 7533کمتر از  کیلومتر1633تا 

 دور در دقیقه 13333کمتر از  کیلومتر1633بیش از 



 

 14صفحه  

 دستور العمل نگهداري و تعمیرات

 :روغن درون گیربکس کنترل سطح 

اطمینان حاصل کنید ساعاتی . جین موتورسیکلت شما در حال کار کردن است ، موتور را خاموش نمایید تا روغن در قسمت تحتانی کارتر جمع شوداگر ان -1
 .از خاموش بودن موتور گذشته باشد تا دمای روغن به دمای محیط رسیده باشد

 .خود قرار دهید درجایوسط یک پارچه تمیز آن را مجددا و پس ازپاک کردن آن ت دبیرون بیاوریگیج روغن را  قرارداده وجک وسط  رویموتورسیکلت را   -1

 .در صورتی که روغن از میزان حداقلی که روی گیج مشخص شده کمتر باشد، مقداری روغن درون کارتر بریزید -3

تورسیکلت روی جک بغل موجب کج شدن قرار دادن مو. ) جهت کنترل سطح روغن درون گیربکس موتورسیکلت را روی جک بغل قرار ندهید :توجه

 . (موتورسیکلت شده  و مقدار روغن درون کارتر را به درستی نشان نمی دهد

 .ازپرکردن بیش از حد مجاز روغن درون کارتر که روی گیج مشخص شده خودداری نمایید :توجه

استفاده  API مطابق استاندارد SFکیفیتود از روغن انجین با درجه توصیه می ش. استفاده از روغن انجین مناسب به طول عمر انجین کمک می کند :توجه

مطابق جدول روبرو می  دماروغن انجین باید بر حسب دمای هوا دارای غلظت و گرانروی مناسب باشد، غلظت های مناسب برای انجین با توجه به  .گردد
 .باشد

کالچ موتورسیکلت آسیب خواهد  روغن موتور را با ماده دیگری ترکیب نکنید، زیرا سیستم :توجه

 .دید

توصیه می شود از روغن . استفاده از روغن انجین مناسب به طول عمر انجین کمک می کند :توجه

روغن انجین باید متناسب با دمای هوا دارای .استفاده گردد APIمطابق استاندارد  SFانجین با درجه 
 .باشد جدول روبرو می غلظت مناسب باشد، غلظت های مناسب برای انجین مطابق

 



 

 15صفحه  

 :تنظیم ترمز  جلو 
 .این موتور سیکلت دارای سیستم ترمز جلو از نوع دیسکی می باشد

 .کیلومتر پیمایش کنترل نمایید 3333 کیلومتر و سپس بعد از هر  1333سیستم ترمز موتور سیکلت را در ابتدا بعد از 
 :جهت تنظیم ترمز جلو بایستی دو اصل را در نظر گرفت

 .هنگامی که ترمز جلو آزاد هست چرخ جلو بایستی به راحتی دوران داشته و خالصی داشته باشد -1
 .به محض اقدام به ترمزگیری حرکت چرخ جلو می بایست متوقف گردد -1

 .با توجه به دو اصل باال و همچنین فشار روغن پشت انتهای ترمز میتوان ترمز جلو را تنظیم نمود

مز ها امنیت جانی راکب را تضمین می کند، بنابراین ترمزها را بصورت منظم کنترل نمایید و درصورت بروز مشکل از مکانیک  عملکرد صحیح تر :توجه
 .متخصص برای رفع آن کمک بگیرید

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 16صفحه  

 :کنترل سطح روغن ترمز 
پایین بودن سطح روغن از حد مجاز به میزان الزم از روغن  سطح روغن ترمز را با توجه به نشانگرهای روی مخزن روغن ترمز جلو کنترل نمایید و در صورت

 .اضافه نمایید( DOT4 یا   DOT3)ترمز توصیه شده 

اده هیچگاه روغن ترمز را با روغن ترمز دیگر و یا چیز دیگری مخلوط نکنید، هم چنین توجه داشته باشید که روغن ترمز استفاده شده قابل استف :هشدار
 .ن صورت سیستم ترمز شما آسیب می بینددر غیر ای. مجدد نیست

 در صرورتی کره برا پوسرت بردن یرا چشرم تمراس پیردا کررد، قبرل از رفرتن بره بیمارسرتان              .  از تمراس روغرن ترمرز برا چشرم خرودداری کنیرد        :هشدار
 .آن را با آب فراوان بشویید 

نیاز به سرویس یا هواگیری آنها حتماً  صورت ز را جدی بگیرید و دربازدید و سرویس مسیرهای روغن و عملکرد سیستم ترم ،برای حفظ امنیت خود :احتیاط
 .مراکز خدمات پس از فروش مجاز این شرکت مراجعه فرمایید ازبه یکی 

 .هیچگاه از روغن ترمز کارکرده که از سرویس قبل باقی مانده است استفاده نکنید :هشدار

 
 
 
 
 
 

 

 

 

حد پایين 

 روغن ترمز

 حد باالی روغن ترمز



 

 17صفحه  

 : تنظیم پدال ترمز عقب 
برا   .مز گیری مناسب در چرخ عقب ، می توان پدال ترمز را توسط مهره تنظیم نشان داده شده در شکل بره میرزان دلخرواه رگرالژ نمرود     جهت دستیابی به تر

ای چرخاندن مهره تنظیم در جهت عقربه های ساعت، میزان خالصی مجاز پدال ترمز کاهش می یابد و با چرخاندن مهره تنظیم در خالف جهرت عقربره هر   

 .الصی افزایش خواهد یافتساعت میزان خ

 .میلیمتر است 33-13میزان خالصی مجاز پدال ترمز عقب 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

 مهره تنظیم پدال ترمز عقب



 

 18صفحه  

 :تنظیم کالچ

 .مهره تنظیم کننده کابل کالچ را شل نمایید -1

 .میلیمتر برسد 4پیچ تنظیم کننده را بچرخانید تا فاصله آزاد به اندازه ی  -1

 .در انتها مهره را سفت نمایید -3

 .را انجام داد یماتتنظ ینکابل ا یینتوان از قسمت پا یکابل کالچ وجود ندارد م یاز قسمت باال یمکه امکان تنظ یدر صورت :توجه
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنظیم کننده مهره قفل کن



 

 19صفحه  

 : تنظیم کابل گاز

 :اگر میزان لقی دسته گاز در حد مجاز نباشد می توان به روش زیر آن را تنظیم نمود
 .مهره های تنظیم کابل گاز را شل نمایید -1

  .میلیمتر برسانید 1 -6کابل را  اهرم گاز را بچرخانید و از طریق چرخاندن مهره های تنظیم لقی -1

 .مهره های تنظیم را بعد از تنظیم لقی مناسب کابل، سفت نمایید -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دور آرام انجین نباید بخاطر این . ان حاصل نماییدبعد از تنظیم کابل گاز، دسته گاز را کنترل نموده و از چرخیدن دسته گاز به صورت مناسب  اطمین :هشدار
 .تنظیمات تغییر یابد و  دسته گاز باید پس از تنظیمات فوق به راحتی بچرخد

 



 

 21صفحه  

 :بازديد از زنجیر 
رنامه ارائه شده لذا بایستی مطابق ب. در صورتی که زنجیر چرخ شل یا سفت باشد احتمال خارج شدن آن از روی دنده زنجیر و یا پاره شدن آن وجود دارد

 . درهمین دفترچه میزان لقی آن را بازدید و در صورت نیاز توسط پیچ های تنظیم نشان داده شده در شکل آن را تنظیم نمایید 
 . میلیمتر باشد 15 -15میزان لقی زنجیر در زمانی که راکب روی آن سوار نیست باید 

 .    مراه زنجیر بصورت همزمان تعویض نماییده بهدر صورت فرسوده بودن زنجیر ، دنده زنجیر را  :توجه 

و آن را روغن کرده هنگام راندن موتورسیکلت مقدار زیادی گرد و خاک جذب زنجیر چرخ میشود، بنابراین به صورت دوره ای زنجیر چرخ را تمیز  :توجه
 .کاری نمایید

 
 

 
 

 

 

 :نحوه تنظیم زنجیر 

 :یل باید انجام گرددبرای چک کردن میزان خالصی زنجیر مراحل ذ
 .موتور سیکلت را روی جک بغل قراردهید  -
 .آن را بررسی کنید( میلیمتر 15 -15)انگشت خود را زیر زنجیر در قسمت پائین و در وسط دو دنده زنجیر  قرارداده و میزان لقی  -

اندازه گیری را تکرار نمایید اگر میزان خالصی خارج از حد  به منظور اطمینان از خالصی مجاز ، موتورسیکلت را یک متر به جلو یا عقب رانده و دوباره -
 :مجاز بود تنظیم زنجیر را طبق مراحل زیر انجام دهید

 

 میلیمتر12 -52



 

 21صفحه  

 مهره تنظيم زنجير خطوط تنظيم زنجير

 

 .مهره محور چرخ عقب را شل کنید -1
یا تحت کشش قرار بدین ترتیب شما زنجیر را آزادتر و. مهره های تنظیم زنجیر در دو طرف بدنه موتور را چرخانده تامحور بطرف جلویا عقب حرکت کند -1

 . می دهید

این نکته مهم است که که چرخ عقب همراستا با شاسی موتورسیکلت باشد و برای دستیابی به آن میل محور چرخ از هردو طرف بوسیله ورق فلزی  -3
 .مدرج قابل تنظیم می باشد ،  از این خطوط می توان جهت تنظیم محور چرخ عقب استفاده کرد

 .وضعیت مناسب زنجیر، مهره میل چرخ عقب را محکم کنیدس از حصول اطمینان از پ -4

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 22صفحه  

 :تمیز کردن موتور سیکلت 

 .های خارجی موتور از شامپوی مخصوص اتومبیل و اسفنج استفاده کنید جهت شستشوی قسمت -1
 .(اقدام به شستن آن نمایید سپدقت شود حتما انجین سرد شده باشد و س. ) جهت پاک کردن انجین از قلم مو و نفت استفاده کنید -1

استفاده از آب و مایع شوینده موجب کدر شدن . ) های شبرنگ از هوای فشرده استفاده کنید ها و قسمت جهت پاک کردن گرد و غبار داخل چراغ -3
 .(  رفلکتورهای داخلی چراغ می شود

 : توجه 

 .باشدشستن موتورسیکلت را هنگامی انجام دهید که انجین کامال ً سرد  -الف
 .زیرا باعث اتصال کوتاه در مدار برق و نهایتا ً سوختن قطعات برقی می شود. هرگز نفوذ آب بر روی قطعات برقی صورت نگیرد -ب 

 : تعويض روغن 
توصیه شده در همین را با روغن  انجین از آنجایی که عمر مفید موتورسیکلت شما بستگی زیادی به کیفیت روغن و برنامه زمان تعویض آن دارد ، لذا روغن

 :دفترچه بصورت زیر تعویض نمایید

 .بتدا موتور را روشن کرده و اجازه دهید مدت کوتاهی در جاکارکند تا روغن درون گیربکس روان شودا -1

 .موتور را خاموش و روی جک قرار دهید -1

 .در این حالت الزم است موتور در حالت عمودی قرار گیرد. شودپیچ تخلیه نشان داده شده در شکل را باز کنید و اجازه دهید روغن درون یک ظرف روان  -3

 .صافی روغن را تمیز کنید و سپس در محل خود قرار داده و پیچ مربوطه را محکم ببندید -4

.یدلیتر روغن از محل گیج روغن به درون گیربکس موتور بریزید و سپس گیج را در جای خود ببند 1/1به میزان  را بسته و پیچ تخلیه روغن -5



 

 23صفحه  

 

 

  

 

  

 

   

 :تنظیم و تمیز کردن شمع

 .میلیمتر  تنظیم کنید 6/3 -8/3آن را توسط فیلر به میزان  شمع را از روی سر سیلندر باز کرده و با یک برس سیمی ظریف آن را تمیز کرده سپس دهانه 

 
 
  
 
 
 

 .شمع را هنگامی که سرسیلندر سرد شده است باز کنید :توجه 

 .ستن یا ترک داشتن چینی شمع ، شمع را با شمع های توصیه شده تعویض نماییددر صورت شک :توجه

شمع  در حین تمیز نمودن رسوبات کربن از روی شمع، رنگ الکترودها را کنترل نمایید، اگر شمع مرطوب بوده یا رنگ آن سیاه شده باشد، بهتر است :توجه 
.رنگ الکترودهای آن باید خاکستری یا قهوه ای روشن باشداگر شمع در شرایط مناسب کار کند، . را تعویض نمایید

 دهانه شمع

 دهانه شمع

 پيچ صافی روغن

 تخليه روغن پيچ

 گيج روغن
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 :تمیز کردن فیلتر هوا 
بسیار بارانی باشد، الزم  بسیار غبارآلود و یا که هوا شرایطی با این حال در .کیلومتر یک بار تمیز گردد 1333در شرایط عادی، فیلتر هوا بایستی تقریبا ً هر 

نشانه های کثیف بودن فیلتر هوا، کاهش قدرت موتور ، افزایش مصرف سوخت و خارج شدن دود سیاه از اگزوز . ردداست که عمل تمیز کردن زودتر انجام گ
که در صورت تعویض حتما ً از  باید توجه داشت. و یا درصورت پاره شدن ابرهای فیلتر، آن را تعویض نمایید بنابراین یا فیلتر هوا را تمیزکنید. می باشد

 :نحوه تمیز کردن فیلتر هوا به شرح ذیل می باشد .خت شرکت تولید کننده موتورسیکلت استفاده کنیدفیلترهای هوای سا
 .را باز و قاب بغل را از محل خود خارج نمایید چپپیچ قاب بغل  -1

 . درپوش هواکش را باز نموده و فیلتر هوا را خارج نمایید -1
 تعویض نمایید، در غیر اینصورت فیلتر را با محلول های غیر قابل اشتعال شستشو دهید آن رافیلتر را بازدید و در صورت وجود پارگی یا پوسیدگی  -3

 . فیلتر را پس از شستشو در هوای آزاد قرار دهید و اجازه دهید تا خشک گردد -4

 . قسمت داخل جعبه فیلتر را با یک پارچه خشک و تمیز پاک کنید -5

 .های درپوش هواکش را ببندید فیلتر هوای خشک شده را در جای خود قرار داده و پیچ -6

 . را در محل خود قرار داده و محکم نمایید چپکاور سمت   -7

 .روشن نکنید به هیچ وجه موتورسیکلت را صحیح، نحوپیش از نصب فیلتر هوا به  :توجه

 

 

 

 

 



 

 25صفحه  

  :تعويض المپ
با وات باالتر سبب افزایش جریان در سیم کشی شده و ممکن المپ . در هنگام سوختن المپ ها، المپ جدید بایستی با المپ سوخته مطابقت داشته باشد

 .است باعث آسیب دیدن سیم کشی و قطعات برقی شود

 :کنترل باد الستیکها 

 .الستیک ها را از نظر پارگی ، زده دار بودن و میزان باد بازرسی نمائید
کنترل صحیح و در نتیجه لغزش وسیله نقلیه شده که می تواند صدمات جبران  هرگز با الستیک فرسوده و صاف اقدام به راندن نکنید زیرا موجب عدم: توجه 

 .ناپذیری بوجود آورد
بنابراین توصیه می شود درصورتی که عمق آج تایر جلو به . از طرفی کم بودن باد الستیک ها موجب افزایش تماس با زمین و کم شدن عمر آن ها می شود 
 .میلیمتر یا کمتر رسید،  تایرها را تعویض نمایید 3عقب بهمیلیمتر یا کمتر، و عمق آج تایر  1
 

 

 

 :نحوه بستن باتري 
این باتری نیازی . ده استاستفاده ش( بدون نیاز به نگهداری)در این محصول از باتری سیلد. باتری در سمت چپ بدنه و زیر قاب بغل درون جا باتری قرار دارد

  .از اولین استفاده را داردبه پر نمودن باتری از مایع الکترولیت قبل 
 .برای افزایش طول عمر باتری، قبل از استفاده از باتری آن را به طور کامل شارژ نمایید -
ی شرارژ خالی کند؛ در این صورت پس از جدا نمودن باتری از در صرورت نگهداری طوالنری مدت از موتورسیرکلت و عدم استفاده از آن، ممرکن است باتر -

 .موتورسیکلت و شارژ نمودن آن، باتری را در محیط خشک و  خنک و با تهویه مناسب قرار دهید

 .زمانی که باتری برای مدت طوالنی استفاده نمی شود، کابل باتری را از سمت قطب منفی جدا نمایید :توجه 
 

 ميزان باد مجاز چرخ جلو ميزان باد مجاز چرخ عقب
35 psi 32 psi 



 

 26صفحه  

 

 . ت قطب مثبت و منفی باتری صحیح باشددقت شود که اتصاال -
 .منفی مشکی رنگ و روکش محافظ قطب مثبت قرمز رنگ می باشد دقت کنید روکش محافظ قطب -

 .جهت جلوگیری از سولفاته شدن قطب ها الزم است مقداری گریس به قطب مثبت و منفی زده شود -

د فیوز در مسیر درخت سیم قرار گرفته که در صورت قطع شدن آن باید یک عدد فیوز جهت جلوگیری از صدمه دیدن سیستم برقی و درخت سیم یک عد -
 .سالم جایگزین نمایید

سرویس می بایست توسط نماینده رسمی شرکت صورت گیرد مگر اینکه صاحب موتورسیکلت ابزار مخصوص سرویس را دارابوده و از نظر مکانیکی  :توجه 
 .راهنمای موتورسیکلت مراجعه کنیدماهر باشد، در این صورت به دفترچه 

.توصیه می شود موارد فوق از طریق نماینده رسمی شرکت انجام شود به منظور ایمنی بیشتر،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جا باتری

 قطب منفی
 قطب مثبت

 فيوز



 

 27صفحه  

 

 :سيستم مدیریت موتور
کتور ژن سوخت را با فشار باال به پشت انپمپ بنزی، در این سیستم با باز شدن سوئیچ . ت به سیستم سوخت رسانی انژکتوری تجهیز شده استلاین موتورسیک

ارسال و عمل پاشش   ECU، سیگنال های الزم به عملگرها توسط  ECU در  کند و پس از تجزیه و تحلیل اطالعات ارسالی از سنسورها منتقل می

 . آرام تعبیه شده استدر این سیستم یک دریچه پله ای برقی برای کنترل موتور در دور .سوخت و جرقه در انجین صورت می پذیرد

 :از مزیت های این سیستم نسبت به سیستم کاربراتوری می توان به موارد ذیل اشاره نمود

 قابلیت رانندگی بهتر و عملکرد مناسب -1

 تعمیر و نگهداری آسان تشخیص عیب توسط خود سیستم -1

 شتاب بهتر و عکس العمل سریعتر یتکنترل بهتر نسبت هوا به سوخت، قابل -3

 عملکرد مناسب استارت در هوای سرد یا گرم و وفق پیدا کردن در ارتفاع باال از سطح دریا -4

 کاهش آالینده های خروجی از اگزوز  -5

 کنترل زمان بندی سوخت -6

 مصرف بهینه سوخت -7

عيب یاب می باشد كه در صورت بروز هر گونه عيوبی در قطعات و مدار سيم كشی  دسيستم مدیریت سوخت انژكتوری یك سيستم خو: توجه

 .در این صورت جهت عيب یابی هر چه سریعتر به یكی از نمایندگان خدمات پس از فروش مراجعه نمایيد. چراغ چك انژكتور روشن می شود

 
 



 

 28صفحه  

 FAIچیدمان قطعات انژکتوري سیستم   

  



 

 29صفحه  

 FAIتم قطعات انژکتوري سیساجزاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 31صفحه  

 :نگهداري و توقف طوالنی مدت 

الی به موتورسیکلت هنگامی که قصد دارید از موتورسیکلت به مدت طوالنی استفاده نکنید ، بهتر است موارد زیر را انجام دهید تا از بروز هر گونه صدمه احتم
 .جلوگیری شود

 .باک بنزین را کامال ً تخلیه نمایید -
 .روشن نموده تا تمامی بنزین داخل باک مصرف شودموتور را  -

 .موتور را کامال ً تمیز و خشک نمایید -
سی سی روغن از محل نصب شمع به داخل سیلندر ریخته سپس چند بار هندل بزنید تا تمام سطح داخل سیلندر روغنکاری  5شمع را باز کرده و به مقدار  -

 .شود
 .باد الستیک ها را تنظیم نمایید -
 .زنجیر و دنده زنجیر را روغنکاری کنید -
 .کابل های کنترل را جدا نموده و روغن کاری نمایید -
 .موتورسیکلت را بر روی یک پالت چوبی و یا سیمانی طوری قراردهید که چرخ ها از زمین جدا باشند -
 .ن باشدروی موتورسیکلت را با یک پارچه برزنتی پوشانده تا از نور آفتاب و باران در اما -
 باتری را جدا نموده و آن را شارژ نمایید و در محیط خشک و تاریک نگهداری نمایید -

 .درجه سانتی گراد نگهداری نکنید33باتری را در محیط گرم و مرطوب و در در دمای کمتر از صفر درجه سانتی گراد و باالتر از  :توجه  
 :والنی مدت اقدامات زیر را انجام دهیدبرای استفاده مجدد از موتورسیکلت پس از نگهداری ط

 .                                تمامی قطعات آن را کنترل کنید -
 .پرنمایید باک آن را از بنزین -
 .                                                     باتری را شارژ کنید -
روغن انجین را تعویض نمایید -



 جدول زمان بندي سرويس و تعويض قطعات

 31صفحه  

:I به معنای بررسی كردن است   .                 A  :به معنای تنظيم كردن است .C                  :ای تميز كردن استبه معن .                 R  :به معنای تعویض كردن است. 

L  :به معنای روغن كاری كردن است  .         T  :به معنای سفت كردن است. 

انیکی ماهر باشد،در سرویس می بایست توسط نماینده رسمی شرکت صورت گیرد مگر اینکه صاحب موتورسیکلت ابزار مخصوص سرویس را دارابوده و از نظر مک :توجه 
به منظور ایمنی بیشتر ،توصیه می شود موارد فوق از طریق نماینده رسمی شرکت انجام شود. این صورت به دفترچه راهنمای موتورسیکلت مراجعه کنید

 ده شده در كيلومتر شماركيلومتر نمایش دا 

 ماه پس از آن3کیلومتر یا 3333هر ماه ابتدایی3کیلومتر یا 3333 (ماه اول1کیلومتر یا 1333)دوره آب بندی

 I / A I / A I / A لقی سوپاپ ها

 C / A C / A C / A / R شمع

 I / C I / C - فيلتر هوا

 C / A C / A C / A انژكتور

 کیلومتر تعویض شود 13333تا  8333هر فيلتر روغن

 I / R I / R کیلومتر تعویض شود533هر روغن انجين

 C / R C / R C / R صافی روغن

 I / A I / A I / A / R ترمز

 I / A I / A I / A / R كالچ

 I / A I / A کیلومتر پره ها تنظیم شود333هر طوقه و پره های چرخ

 I C / R / L C / R / L بلبرینگ چرخ

 C / R / L C / L C / L اقان فرمانیات

 I I / A I / A كمك فنر

 I / A C / A / L C / A / L زنجير چرخ

 I I I باتری

 I / T I / T / R I / T / R قطعات پيچ و مهره ای

 موارد بازرسی

 كيلومتر طی شده



 

 (به تفکیک استان) لیست نمايندگان خدمات پس از فروش 

 32صفحه  

 استان آذربایجان شرقی

 تلفن نشانی نام نماینده كد

 141-44331641 تعميرگاه -روبروی مسافرخانه خدادادی -دیمسه راه مشكين شهر ق -اهر نظيری               ایرج    2123

 درگاهی          حمداله   2132

 ایلخچی

 141-33411581 تعميرگاه  –روبروی پارچه سرای حيدری -شهریور شمالی 17خ  -خ امام -ایلخچی

 141-35421258-35426113  57پ  -نرسيده به بانك سپه-رضاجنب كوی امام  -خ معراج غربی -انتهای خ طالقانی -تبریز علی مقصودی      حمزه    2147

 141-33349972 19پ  - سه راه حافظ  -شهيد منتظری اول خ  -چهارراه بهشتی  -امام  خ -تبریز اسمی دیباور       جمشيد   2132

 141-43225213 جنب اداره برق -م شهيد چمران -خ امام خمينی -سراب بایرامی         بایرامعلی 2151

 141-37451676 118پ –جنب تره بار –روبروی هتل دریا -ميدان گاز-مراغه مختاری    حسين         2252

 141- 42257772 فروشگاه موتور نوری -سه راه كاشانی -چای كنار -خ شریعتی -مرند نوری           حسين    2117

 141-52231375- 52221927 تيزرو فروشگاهنرسيده به اول فرهنگيان   -خ شهيد مطهری  -ميانه سرابی          نادر        2141

 141-37626712 تعميرگاه چاوشی -روبروی بيسيم -بهمن22بلوار -عجب شير  سيد محسن    چاوشی  2231

 141-42466461-42467162 95پ  -خ  امام –كوزه كنان  -شبستر دزالنی    محرم           2225

 غربیاستان آذربایجان 

 144-42622198 - 46225461 تعميرگاه -روبروی ابوذر -بلوار كردستان -بوكان خضری    سيدسعدون    1171

 144-44224171 تعميرگاه -بعداز چهارراه سعدی  -خ بهشتی -پيرانشهر احمدی            ابراهيم    2139

 144-36256151 فروشگاه  وتعميرگاه نيافر -بهمن 22روبروی  -خ خمينی -خوی نيافر               اكبر       2185

 144-35225672-35227442 مدرس شرقی نرسيده به مسجد باب الحوائج    -خ-سلماس گلشنی         حسن         1199

 استان اردبيل

 145-34444192 روبروی ترانس برق -خ سعدی -چهارراه باغميشه -اردبيل شاهوردیزاده        احمد      2161



 

 (به تفکیک استان) لیست نمايندگان خدمات پس از فروش 

 33صفحه  

 145-32781991 تعميرگاه موتور -خ كشاورز -پارس آباد پاشا پور         عيسی      2151

 145-32521218 كارگاه برادران محسنی  -بهمن  22خ  -مشكين شهر پورمحسنی          طاهر       2118

 145-32326298 خ قدس جنب نيروی انتظامی -خ طالقانی -نمين گلچين             پاشا       2153

 145-32283746 روبروی بانك كشاورزی -خ امام خمينی -نير  اخروی نيری         رمضان   2151

 استان اصفهان

 131-54242493 تعميرگاه  -جنب فرمانداری –خيابان امام  -اردستان الهياری         رحمت اله  2195

 131-32338123 تعميرگاه احسان -چهارراه وفایی -د سيدخ مسج -اصفهان آقا باباگلی           اصغر      2147

 131-34515828 جنب مسجد امام حسن -خ گلستان -خيابان كاوه -اصفهان خامسی پور       عباس      2192

 131-32291181 179پ(11كوچه )اول كوچه خواجه نظام الملك-خ ولی عصر–اصفهان  ریش سفيدان   عباسعلی    2194

 131-54342122-54344664 تعميرگاه -روبروی سه راه طالقانی–خ امام  -بادرود فتحی مقدم       ی عباسعل 2161

 131-55449149-55453733 تعميرگاه موتورسيكلت شاكرم–ابتدای خ شریعتی –خ رجایی -كاشان شاكرم      سيف اله       2253

 131-55318782-55319619 ات فروشگاه ساد–خ مدرس –كاشان  مهندسی       سيد رضا    4151

 131-54729181 خ نواب صفوی -آران وبيدگل رحيمی         احمد         3567

 131-57427512 ف نادری-روبروی بانك صادرات -سه راه سعدی -خ مسجد جامع -گلپایگان شكری        صفرعلی    2215

 131-46255637 تعميرگاه - 32و 34پ  -حخ مفت -بلوار بعثت –نایين  دهقانی         رمضان    2136

 استان ایالم

 184-33336123 متری اشرفی اصفهانی24خ  -ایالم نوذری       جواد           3125

 184-35222718-35224975 روبروی جهاد سازندگی -كوی طالقانی -دره شهر فتحی    علی اكبر         1245

 184-33627119 خ مطهری جنوبی –ميدان امام علی -انانآبد فرجی زاده       ساالر      2261



 

 (به تفکیک استان) لیست نمايندگان خدمات پس از فروش 

 34صفحه  

 184-3823869 نور هتل یروبرو-یبربر ینانوائ جنب-پاسداران بلوار -مهران یزار سوخته            بشار 1191

 استان بوشهر

 177-33321286 هتعميرگا -تاكسی تلفنی هجرت -جنب فروشگاه اتكا -پل پوردرویش -بوشهر علی              فوالدی  2181

 177-37632512-37622787 موتورسيكلت ابراهيمی تعميرگاه -خ اصلی  -محله بهرباغ -جم ابراهيمی              مداح 2154

 والبرز استان تهران

 33513112 874پ  -پایين تراز پل آهنگ روبروی بانك صادرات  -شهریور 17خ  -تهران زواره        عبداله       1257

 33521458 532پ  -جنب خ صفاری -م خراسان -شهریور 17خ  -تهران دهقان منگابادی        علی   2112

 55111372 32پ-یتیعنا خ-آبان زدهيس خ-یشهرر -تهران كارگر          جمشيد    2117

 55161715 319پ-الوند كوچه نبش-اريبهمن خ-آباد یناز -تهران داریوش          طغرانگار 2291

 121-36723971 فروشگاه موتورسيكلت وليعصر -خرداد  15خ  -پيشوا  كچوئی        حسين       1165

 121-36461151 تعميرگاه موتور -جنب پمپ بنزین و آتش نشانی -خاتون اباد -پاكدشت شكاری         نصراله      2213

 126-32719392 چهارراه كارخانه قند –كرج  محمدیان     سن         ح 2126

 126-45356576- 45358433 تعميرگاه برهانی -بلوار آیت اله كاشانی  -نظرآباد نعل برهانی         ابوالفضل 2125

 126-45342411 119پ  -ویفشهرك سيد جمال الدین خ نواب ص -ساوجبالغ دشتگرد          اصغر       2124

 126-45361183 117 پالك یجنوب انقالب خ-دجماليس -نظرآباد رضایی        مجتبی       2285

 
 استان چهارمحال بختياری

 820-23332222 آسمان سيكلت توسلی فروشگاه,  نمايس راه سه,  شهركرد  یتوسل             بيژن    1134
 (رضوی) استان خراسان

 151-52274256 تعميرگاه -17نبش ابوذر  -خ ابوذر -تربت حيدریه صداقت             مجيد     2119



 

 (به تفکیک استان) لیست نمايندگان خدمات پس از فروش 

 35صفحه  

 151-44444213 4مجاور كالنتری  -خ اسرار جنوبی -سبزوار جعفری بجدنی       حسين  2127

 151-44441611 تعميرگاه -متری حاج عباس 12 -خ ناوی -سبزوار ظفرآبادیممشمول  اصغر    2131

 151-33438211 521ك پال-19 وریشهر 17 مقابل - وریشهر 17 خ -مشهد سالمتی             حسن    1182

 151-33442414-33416316 مقابل اتوجام جم  -قبل از مسجد حقيقی -خ نخریسی -مشهد اله بيگی        محمدعلی   2172

قانع / محمدتقی  مضطرزاده 2193

) 
 151-37243131 25 و 23 نيب-یشمال یمطهر -مشهد

 (شمالی)استان خراسان 

 158-32241296-32235713 فروشگاه وتعميرگاه قدیمی -نبش خ معصوم زاده–امام خمينی شرقی  خ -بجنورد مسلم         قدیمی 2191

 158 - 32312117 جنب كوچه سجاد  -امام خمينی غربی  -بجنورد قدیمی          عقيل         2237

 158-32513179 نرسيده به چهارراه بسيج -خ انقالب -گرمه و جاجرم نجفی مقدم      محمدعلی  2176

 158-36249375 موتورسازی علی -22خ سلمان فارسی-خ كمربندی قدیم-شيروان یوسفيان     عليرضا        2284

 158-57453529 11/1 یسعد نبش-17یسعد یروبرو-یسعد ابانيخ-گناباد یصاحب غرب       ی  سيع 2289

 (جنوبی )استان خراسان 

 156-32527771 روبروی كانون فكری كودكان ونوجوانان -ده دستگاه  خ -قائنات  محمد تقی       نصيرنژاد 2897

 156-32774567 جنب مسجد نخل ودفتر امام جمعه -خ شيراز غربی  -بشرویه  فانی            محمد        1239

 استان خوزستان

 161-4437167 ميركارانفرعی روبروی اتحادیه تع 3خ  -احمد آباد -آبادان انصاری        ابراهيم        2131

 161-2339134 تعميرگاه -خ امام خمينی -بندر ماهشهر محمد حسن        بلوردی 1126

 161-42271414-42246243 54پ  -خ فردوسی نبش خ منتظری  –دزفول  شه عابدی     غالمعلی       2219

 161-43535317-43529574 ورتعميرگاه موت -خ پاسداران -رامهرمز ل خميسآ         حميد       2145



 

 (به تفکیک استان) لیست نمايندگان خدمات پس از فروش 

 36صفحه  

 161-52839529 شاهپور كلتيس دكیو رگاهيتعم- مسموع یخانگ لوازم یروبرو- یعتیشر خ-بهبهان كالهی          محسن     2281

 161-52838131 جنب تاكسی سرویس تختی -نرسيده به استخر -خ تختی -بهبهان محسن          شریف زاده 2185

 161-43645558 چهارراه بسيج –خ شهيد اشكبوس نادری -ایذه رئيسی     ابوالقاسم       2257

 161-42829173 22پالك- باهنر خ -شوش دانيال فرد شاهرخی      اله حجت 2272

 استان زنجان

 124-33457498 تعميرگاه تيزروتك -خ خيام -بيسيم  -زنجان اوصانلو        حسين علی  2178

 124 - 33541198 نبش كوچه اصولی  -خرداد  15روبروی سالن ورزشی  -شهریور 17خ  -زنجان  بازرگانی         داوود         2236

 124-33451764 232 -پ آبی -روبروی گرمابه دوستدار -خ بعثت -زنجان ناجئی              رضا         2139

-33552299- 33531151 درمانگاه شهدای گمنام بسيج روبروی(فرودگاه)خ شهيد مطهری -زنجان سيد سيف الدین    موسوی 2251

 124-34622281 روبروی نانوایی فرهنگيان–خ مطهری –زرین رود  بيگدلو     ابوالفضل           2251 124

 124-58556163 فروشگاه یدكی موتورسيكلت-بلوار ولی عصر-گيلوان-طارم حسينی         مصطفی        2249

 124 - 35524411 117پالك   -باالتر از چاپخانه   -خ سيد جمال الدین  -خرمدره  كالنتری         تاجيك        1254

 124- 36222739 پایين تراز بانك صادرات -خ اسالم -ماهنشان كریمی      منصور             2245

 124 - 35624341 37136پالك  -خ امام   -صائين قلعه  واعظی    محمد حسن       2239

 124-34231379 پائين تر از ميدان شهرداری سمت راست روبرو پارك شهر -خ كمربندی-خدابنده سيد اكبر           موسوی 2218

 استان سمنان

 123-33334847 تعميرگاه موتور -3نبش پيرنجم الدین-خ پيرنجم الدین -سمنان شادمان              رضا       2141

 123- 35254821 فروشگاه  موتورسيكلت عدالت-خ شهيد بهشتی–دامغان  مرتضوی    سيدعليرضا    1316

 استان فارس



 

 (به تفکیک استان) لیست نمايندگان خدمات پس از فروش 

 37صفحه  

 171-38315985- 38211118 روبروی پارك محله ای -متری الله  21 -چهارراه تحویلی -شيراز سبحانی پور     علی اكبر    2193

 171- 54267561 تعميرگاه موتور -مامزاده حسينجنب ا -بلوارامام حسين -جهرم جالل              محبی زاده 2191

 19173191152 خيابان كالنتری -بلوار امام خمينی -فراشبند محمد امين         جوكار 2192

 171-38723553 131پ  -جنب حسينيه ابوالفضل  -خ یاد آوران جنوبی -فيروزآباد مرتضی              صباحی 2179

 كلتيمقدستورسر  دفراع  مؤسسره  یروبررو -7كوچه نبش-نژاد یدهاشميشه ابانيخ -فسا ميریروشن ض     ميالد      2283

 یريضم روشن
53345734-71 

 171-52254148  كلتيموتورس رگاهيتعم-5بلوك- شركتنفت یمتر21-دیشهرجد- الرستان زاده محسن         محسن 2281

 استان قزوین

 128-32826567 جنب آژانس حيدر -ه به كميته امدادنرسيد -آبيك كریمی      علی              4121

 128-35241488 سمت راست–حك  جاده اول -خ سيد جماالدین اسدآبادی -تاكستان ابوالفضل           رحمانی 2243

 استان قم

 125-36637178-36618148 فروشگاه شهرك موتور -مقابل مجتمع گلستان  -شهرك امام حسن -قم سيد احمد     سليمان پناه 4111

 استان كردستان

 19183711181 خ اميرنظام گروسی -بيجار قربانی     مجيد             272

 187-35527962 فروشگاه  موتورسيكلت -باشگاه بانوان كوثر یروبرو-یراشد یخلفا خ -كامياران اردالنی        پرهام        1211

 استان كرمان

 134 - 34221749 تعميرگاه هوندا– جنب بانك كشاورزی -بعد از ميدان راهنمایی -خ مصطفی خمينی -رفسنجان دیآل سع          محمد    2134

 134-42252173 - 42259261 چهارراه موحدی -خ شهيد نصيری -سيرجان نخعی       اسداله        2124

 134-32261258 فروشگاه و تعميرگاه موتورسيكلت پارسا مقدم  -6جنب كوچه  -خ ميرزا رضای كرمانی -كرمان محمدرضا      پارسا مقدم 4171

 134- 34132291 جنب مسجد امام رضا–خ شيخ احمد نجفی -خ ولی عصر– شهر بابك شعبانی         مهدی      2133



 

 (به تفکیک استان) لیست نمايندگان خدمات پس از فروش 

 38صفحه  

 134-34381711 موتورسيكلت مهدی فروشگاه -قدس خ -انار اناری زاده یتق       حسن 1321

 استان كرمانشاه

 183-38431335 119متری غرب  25 -خ خرم -ميدان مركزی -بهمن 22 -كرمانشاه محمدی      علی جان     2183

 183-38259756 نرسيده به چهارراه سيلو–خ جليلی -ميدان جليلی –كرمانشاه  مجاهدی   اسماعيل        2261

 183 - 45123865 گاه خ واحدی جنب كوچه داد  -هرسين  افضلی        شيرزاد        2241

 183-38249456 فروشگاه ارزان یدك  451پالك   -خ جليلی  -كرمانشاه  موذن             امير       2242

 استان گلستان

 117-34237194 تعميرگاه موتور -ابتدای خ سی متری جنوبی -ميدان شهدا -علی آباد كتول نعمت اله          منتظری 2213

 117-33223373 275پ  -خ امامزاده غربی -گنبدكاووس مزرجی نژاد        ابوالقاسم 1113

 117-32157525 تعميرگاه -ابتدای خ اوزینه -بلوار جرجان -گرگان قاسمپور       عليرضا       2115

قجر           مسلم         2247

 حيدرآبادی
 117-32681249 گاراژشمشيری-خ راه آهن -ميدان شهدا -گرگان

 ستان گيالنا

 113-34514135 21تعميرگاه موتورسيكلت كار-بازاچه حامی-گذرخان عمو-سراوان-رشت پيربجارپس        جعفر      2267

 113-44814977 تعميرگاه-خ امام جنب پمپ بنزین -آستارا سليم             روزی طلب 2156

 113- 42121571-42137269 فروشگاه لوازم یدكی  -روبروی داروخانه دكتر جهش-یتبهش ديشه -آستانه اشرفيه رمضان            اقدام طلب 2229

 113-42129294-42129295 روبروی مخابرات -بلواراستاد معين  -آستانه اشرفيه  قربان             رعنای رئوف 1259

 113-44547269 ی موتوردنيا -بعد از آژانس فجر -خ ميرزا كوچك -بندرانزلی خسروی     مسعود          2177

 113-44213364 تعميرگاه -جنب ساختمان بخشداری -حویق رضا                سليمانپور 2122

عدالت حفظ        محمود    2214

 آباد
 113-44233918 تعميرگاه موتورسيكلت -نرسيده به چهارراه سعدی -خ پاسداران -تالش



 

 (به تفکیک استان) لیست نمايندگان خدمات پس از فروش 

 39صفحه  

 113-44226583 ایستگاه قروق-راه سيد نيكی سه طرف به ار،یشهر دانيم یربندكم -تالش جولندان یميغن       ریعشا 4172

 113-34784455 روبروی پمپ بنزین قدیم-خ ولی عصر-شفت نجات       محمدصادق    2265

 113-42521869 تعميرگاه مجيد-خ طلوع–بعد از مسجد –ميدان نه دی -لنگرود رحمان           خير اندیش 2224

 113-42534319 جنب شركت گاز -خ حافظ -لنگرود (آجاك)كاوه   ضا        علير 2176

 113-44664845 فروشگاه فاطمی -نرسيده به ورزشگاه شيرازی -خ بهشتی -ماسال وشاندرمن فاطمی     سيدجعفر        2157

 استان لرستان

 166-42628823 419پ  -رقیخ مدرس ش-چهارراه بهارستان -بروجرد احمد                   كردی 1247

 166-32221959 تعميرگاه موتور -روبروی بانك كشاورزی-خ مطهری جنوبی-پلدختر عالی پور       رضا             2254

 166-32221722 نبش خ هفت تير –خ انقالب جنوبی -پلدختر شفيعی        محمد           2262

 166-33227669 فروشگاه ساالری -روبروی كفش ملی -خ انقالب -دخرم آبا ساالری          فضل اله    2117

 166-32221722 تعميرگاه موتور -چهارراد دوم -خ جالل آل احمد -خ انقالب -خرم آباد شعبانی    محمد حسين   2184

 1 66-43214247 روبروی استادیوم تختی -خ سی متری -دورود رمضان             متين فر 2223

 166-32642313 ابتدای خ صاحب الزمان -ميدان معلم  -كوهدشت  اله            عزیزی عزت 3471

 166-32734539 تعميرگاه قيطاسی-روبروی بنياد شهيد–خ شهيد رجایی -نورآباد علی        قيطاسی كفراج 2271

 مازندراناستان 

 111-32341622 باالترازشالی كوبی جعفریان -خيابان شهيد مصطفی خمينی -چهارراه دیوكال -اميركال -بابل جمالی        مجتبی           2212

 111-32372935 -32377637 4نبش گلستان  -جنب پل هوایی  -چهارراه آرامگاه معتمدی   -بابل  مصطفی       محمدی فرد 2194

 111-35289465-35231123 تعميرگاه -خ شریعتی -بابلسر صادقی مرشت   ابراهيم    2145

-111-34566613  خ جمهوری پایین تر از میدان بهاران جنب آپاراتی -بهشهر پيشه ور       ابوالفضل     2118

19111571771 



 

 (به تفکیک استان) لیست نمايندگان خدمات پس از فروش 

 41صفحه  

 111-35752855 یلواش یینانوا روبرو-آباد خزر  خ-بهنمير حبيب الهی    غالمعلی      2161

 111-54252344 ان بارروبروی ميد–خرم آباد -تنكابن صادقی مشرفی       علی    2288

 111-54393553-54274675 فروشگاه وتعميرگاه نيرومحركه -جنب شهرك آزادی -خ چالوس -تنكابن خاكساری         احمد      2116

 111-54392474 فروشگاه سينا سيكلت-پلت كده-بلوارچالوس-تنكابن كردی       محمد          2165

 111-57453529 مدانلو رگاهیتعم-رزانژادیم رضا دیشه ابانیخ-یکشت دانیم -جویبار یباریجو مدانلو      ی مهد 2291

 111-42223217  تعميرگاه رضا هندا-جنب آتش نشانی-خ سيدنظام-پل هوایی -قائم شهر زارعی قادیكالیی  عليرضا   2166

 111-42228487-42225911 گاهتعمير -روبروی كوچه اقتصاد -خ كوچكسرا -قائم شهر یعقوبی گودرزی   محسن   2111

حسين زاده      محمد تقی 2181

 مقدم
 111-42354791-42352141 فروشگاه حسين زاده -نميرهجاده ب -كياكال

 111-52247226 فروشگاه پيمان -خ عاشورا -بازار روز -چالوس  پورعسكری     حسين      2231

 111-52335819 ينمشترك امور یوروبر -یسنكار ديشه -نوشهر یمحرر   لياسماع ديس 2165

 استان مركزی

 186-33281161-33281291 یمحمد و یتراشكار كوچه نيماب-یشمال یانور خ-یغفا اله تیآ خ -اراك  مهراد          احمد        2278

 186-366225964 تعميرگاه موتور -روبروی پارك حكيم نظامی -خ شهيد بهشتی -تفرش محمدرضا          قهرمانی 2217

 186-43223411 تعميرگاه موتور -مقابل اداره برق  -خرداد  15خ  -محالت مهدی           استاد مرادی 2171

 استان هرمزگان

 176-32233178 فروشگاه صيادی -امام موسی صدرشمالی -سازمانخ امام سه راه  -بندرعباس صيادی       محمدعلی    2163

 176-32224512- ساختمان زارعی -بلوار شهيد حقانی شمالی -بندرعباس ی زارعیرضای         رضا    2111

 176-32241197 بين فلكه بلوكی وسه راه دلگشا -خ امام -بندر عباس غالمحسين         نجمی 4111

 176-42282128-42224153 فروشگاه قطعات -جنب فرش فروشی -م شهدا -ميناب خواجه دادیان      عيسی     2146



 

 (به تفکیک استان) لیست نمايندگان خدمات پس از فروش 
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 استان همدان

 181-33146639 فروشگاه موتورسيكلت روز -خ كاشانی-اسد آباد ایمانی       هادی            3129

 181-33231947 تعميرگاه  موتور -مابين پمپ بنزین وميدان امام خمينی -خيابان پيروزی -نهاوند قارنی     همایون           2218

 181-34924235 تعميرگاه -جنب بيمه دانا -بلوار كرمانشاه -تویسركان گیسنجربي       عزیزاله      1193

 181-35227889 تعميرگاه موتور -جنب نانوایی سنگكی -بلوار شهيد مدرس -كبودرآهنگ پيوندی      روح اله        2217

 داستان یز

 135-35242595 روبروی پمپ بنزین-متری امام شهر52 -یزد زمانی بافقی       وحيد      2275

طاووسی         حسين     2279  یروبرو-چپ سمت كوچه نياول-ششم كوچه-زاده یبناف ديشه ابانيخ-یخاتم فلكه -یزد 

النيچ مسكن پارك  
36283297-135  

 135-32424885 فروشگاه حكيمی -خ وحشی بافقی -بافق حكيمی بافقی  حسن        4112

 135-32624315 خ امام جنب كوچه شهيد طهماسبی -تتف محمدرضا      دهقانی نژاد 2244

 135-32521262 تعميرگاه موتور -روبروی سازمان تبليغات اسالمی -خ مطهری -مهریز علی محمد     زارع بيدكی 2211

 135-32341592 فروشگاه الماس كویر-جنب تراشكاری پيروزی-خيابان آیت اله حائری -ميبد مهدی       زارع مهرجردی 2215

 135-32238511 فروشكاه موتورسيكلت ثقفی  -ميدان شهدا-اردكان ثقفی           جواد        1185

 135-32571328 8988147394كد پ  –خ شهرداری –خ طالقانی -خاتم جهانگرد            فرهاد   2263



  

 42صفحه  

 مشتري گرامی
لطفا در صورت مشاهده عیوب در موتورسیکلت . کیفیت محصوالت و رفع هر چه سریعتر عیوب احتمالی می باشد شرکت نیرومحرکه مایل به دریافت هر چه سریعتر نظرات شما در خصوص

اعالم نموده تا با همکاری و  88743311 -14و یا شماره تلفن های  1333133553خریداری شده ضمن مراجعه به نمایندگی های مجاز، معایب مشاهده شده را از طریق پیامک به شماره 
همچنان شایان ذکر است در صورت عدم همکاری نمایندگی خدمات . اعدت شما مشتری گرامی، پیگیریهای الزم جهت رفع نقص احتمالی و همچنین رفع عیوب در تولیدات آتی به عمل آیدمس

 .زم به شرکت اعالم نماییدپس از فروش و یا تخلفات احتمالی از این ناحیه ، الزم است مراتب شکایت خود را جهت پیگیری و رسیدگی های ال

 ايرادات انجین كد عيب ايرادات بدنه كد عيب ايرادات بدنه كد عيب
 عدم عملكرد مناسب كالچ 41 مشكل كاسه چراغ عقب 19 جداره باك نشتی بنزین از 1

 روغن سوزی 42 چرخش دسته های الستيكی فرمان 21 نشتی بنزین از درب باك 2

 عدم عملكرد مناسب هندل 43 نشتی روغن از كمك عقب 21  نشتی بنزین از شير بنزین 3

 ايرادات برقی كد عيب نشتی روغن از كمك جلو  22 نشتی بنزین از محل شناور بنزین 4

 عدم عملكرد روشنایی جلو 51 لقی یا شكستن پره ها 23 نشتی بنزین از پمپ بنزین 5

 ر عقبعدم عملكرد چراغ خط 52 صدای لنت ترمز 24 لقی فرمان 6

 عدم عملكرد راهنماها 53 عدم عملكرد مناسب رادیاتور 25 ایجاد صدای غير عادی از اگزوز 7

 عدم عملكرد مناسب باتری 54 ايرادات انجین كد عيب عدم عملكرد مناسب ترمز جلو 8

 عدم عملكرد مناسب اتوماتيك راهنما 55 نشتی روغن از زیر انجين 31 عدم عملكرد مناسب ترمز عقب 9

 عدم عملكرد پمپ بنزین  56 نشتی روغن از سيلندر وسر سيلندر 32 عدم عملكرد مناسب كمك جلو 11

 عدم عملكرد مناسب شمع 57 صدای نامناسب انجين 33 عدم عملكرد مناسب كمك عقب 11

 عدم عملكرد مناسب استپ ترمز جلو وعقب 58 مصرف بيش از حد سوخت 34 كيفيت نامناسب رنگ باك 12

 عدم عملكرد مجموعه بوبين 59 جا نرفتن دنده ها 35 كيفيت نامناسب رنگ بدنه 13

 روشن شدن چراغ چك انژكتور 61 شتاب نامناسب 36 عدم عملكرد مناسب كيلومتر شمار 14

 (برق دزدی)اتصال كوتاه درخت سيم  61 قدرت نامناسب 37 عدم عملكرد مناسب دور موتور 15

 عدم عملكرد قلوه ای چپ یا راست 62 ریپ زدن 38 لقی وعدم تعادل جك بغل 16

 عدم عملكرد استارت 63 (انژكتور)عدم عملكرد سيستم سوخت رسانی  39 لقی وعدم تعادل جك وسط 17

 عدم عملكرد روشنایی جلو 51 سخت روشن شدن موتورسيكلت 41 مشكل كاسه چراغ جلو 18

  عدم همکاري نماينده 99

 
 


