
 

 RRXX224499  سيكلت ناميسيكلت نامينماي استفاده و نگهداري از موتورنماي استفاده و نگهداري از موتورراهراه

 



 

 1 صفحه

 

 خریدار گرامي
قبل از . طراحی و ساخته شده است ،محصول شرکت نیرو محرکه بوده که با بهترین کیفیت RX249حسن انتخاب شما، موتورسیکلت نامی ضمن تشکر از 

عه و با رعایت نکات آن عالوه بر رانندگی لذت بخش، طول عمر موتورسیکلت خود را اقدام به روشن کردن و رانندگی با موتورسیکلت این دفترچه را مطال
 .امیدواریم محصول خریداری شده رضایت کامل شما فراهم نماید .افزایش دهید

ت های تولیدی شرکت شرکت نیرو محرکه با شبکه گسترده نمایندگیهای خدمات پس از فروش در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به دارندگان موتورسیکل
 .می باشد

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

 شرکت تولیدی نیرو محرکه                                                                                  
 :نمی باشدموارد ذیل مشمول خدمات دوره ضمانت 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 .ماه کارکرد از تاریخ تحویل  11گذشت  -1

 دستکاری در مجموعه کیلومتر شمار -1

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

 4                                             اطالعات عمومی                                                                            

 7   بازرسی پیش از استفاده از موتورسیکلت                                                                                           

 8                                                          توصیه های ایمنی                                                             

 11  راهنمای استفاده از موتورسیکلت 

 11     روشن نمودن موتور سیکلت                                                                                                        

 11  سیکلت                                                                                                نحوه آب بندی کردن موتور 

 13    دستورالعمل تعمیر و نگهداری                                                                                                    

 19  وتوریت مرسیستم مدی 

 11    نگهداری و توقف طوالنی مدت                                                                                                     

 11                                                                                     جدول زمان بندی سرویس یا تعویض قطعات  

 13  (به تفکیک استان)لیست نمایندگان خدمات پس از فروش 

 33  جدول کد عیوب 
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 مشخصات فنی

 1411 (میلیمتر)مرکز تا مرکز چرخها  استاندارد کالس موتور سیکلت

 91/111 - 18 مشخصات چرخ جلو خنکآب تک سیلندر، چهار زمانه ،   نوع انجین

 91/131 -15 مشخصات چرخ عقب 1 تعداد سیلندر

 دیسکی/ دیسکی سیستم ترمز جلو و عقب 149 (سی سی)حجم جابجایی 

 دو شاخه تلسکوپی معکوس سیستم تعلیق جلو (راهه   1)تک اگزوز  منیفولد خروجی

 شاخه هیدرولیکتک  سیستم تعلیق عقب rpm 9111 KW / 5/18 حد اکثر توان

 انژکتور سیستم سوخت رسانی rpm 7111  N.m / 5/11 حد اکثر گشتاور

 15 (لیتر)ظرفیت باك  EFI سیستم جرقه زنی

 3/3 (کیلومتر 111لیتردر )مصرف سوخت  الکتریکی استارت

 سیستم انتقال نیرو
انتقال به دنده و 6گیربکس دستی 

 سرچرخها توسط زنجیر و چرخ زنجیر
 175 (کیلوگرم)جرم خالص 

 111 (کیلومتر بر ساعت)حداکثر سرعت  1131×  868 × 1161 (  میلیمتر)ارتفاع × عرض × طول 

 



 

 4 صفحه

 

 اطالعات عمومی

 در سمت راست موتورسيكلت بوسيله: پالك شناسايی

 شناسائي  اطالعات بدنه متصل شده كه شامل كليهبه  پرچ

 .موتورسيكلت ميباشد

 :جلوي فرمان قرارداشته و عالیم آن عبارتند ازدر: سوئيچ

 .راي روشن نمودن موتورسيكلت باز استسوئيچ ب        
 

 .سوئيچ براي روشن نمودن موتورسيكلت بسته است        
 

 .قفل است فرمان        

 

 

 

 

 

 

بر موتورسيكلت  در سمت چپ: انجينشماره 

حك  شكده   ( انجين )روي بدنه قواي محركه 

 .است

 

در سمت چپ موتورسيكلت بكر روي بدنكه حك     : شماره شاسی 

 .شده است
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A :اهرم كالچ 

B :كليد چراغ هشدار 

C :كليد فالشر 

D:كليد نور باال و پایين 

E :كليد بوق 

F :كليد راهنما 

 صفحه نمایش دورموتور: 1

 شارژر فندكي: 2

 تي تنظيم مسافت سفرسش: 3

 تي تنظيم ساعتسش: 4

 بنزیننمایشگر : 5

 ساعت: 6

 سوئيچ: 7

 مسافت طي شده: 8

 دماي آب رادیاتورنمایشگر  :9

 نشانگر خالصي دنده: 10

 چراغ چ  سيستم انژكتور: 11

 نشانگر چراغ بنزین: 12

  USBمحل نصب : 13

 نشانگر راهنماي چپ و راست: 14

 نشانگر چراغ جلو: 15

 نمایشگر دنده: 16

 نمایشگر سرعت: 17

 

 اهرم ترمز جلو: ا 

 انجين كليد استارت: ب

 مخزن پمپ ترمز جلو: پ

 الستيكي گاز دسته: ت

 كليد چراغهاي جلو: ث

 استارت شستي: ج
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واحكد  جرقه زني بصورت اتوماتيك  و بكا اسكتفاده از     :سيستم جرقه زنی 

 .صورت مي گيرد(  ECU)  كنترل الكتروني 

كمك  فنكر از نكو      مجهكز بكه یك     موتورسكيكلت این : كمك فنر عقب

 .هيدرولي  ميباشد

 

 

 

كافي اسكت  براي تنظيم كورس فنر ، همانطور كه در شكل مشخص است

و یكا   (ككاهش ككورس  )جهت عقربه هكاي سكاعت  را در ( 1)مهرة مربوطه

 .بچرخانيد( افزایش كورس) بالعكس

( 2) پيچكي  كم  فنكر،   جهت تنظيم نيروي ميرایي فنر ، در قسمت پایين

پيچ به سكمت  آن  چرخاندنبا آن فلشي قرار دارد  پایينكه در تعبيه شده 

و بالعكس و سرعت آن كاهش یافته فزایش ا (دمپينگ)رایينيروي مي چپ

 .ميابدو سرعت آن افزایش نيرو كاهش 

 انجكام شكده و  كم  فنر این موتورسيكلت روي تمام تنظيمات الزم  :توجه

بكه نماینكدگي   از تنظكيم  شدن صورت خارج نيازي به تنظيم دوباره ندارد در

 .مراجعه نمایيدشركت به تعميرگاه مركزي و یا خدمات پس از فروشمجاز 

از نو  هيدروليكي دیسكي بكوده و  و عقب سيستم ترمز جلو  :سيستم ترمز 

گاه در كلذا باید توجه داشت كه هيچ. دننيروي ترمز زیادي را اعمال مينمای

 سرعت هاي باال از ترمز جلو به تنهایي استفاده نشود، زیرا باعث واژگوني 

 .موتورسيكلت و صدمه دیدن راكب مي شود

 

( سكوئيچ )توسط كليدبراي سوخت گيري ابتدا درب باک را : سوخت گيری 

ليتر از بنزین  15باز كرده و آن را به ميزان حداكثر در جهت عقربة ساعت 

 .پر كنيد 

، سكوئيچ  موتورسيكلت بایسكتي خكاموش   ،در هنگام سوخت گيري :توجه

الي بنزین بر زیرا نشتي احتمفعال باشد "       " و كليد قفل انجين  بسته

 .روي سيلندر و یا سرسيلندر باعث آتش سوزي خواهد شد

روغن كاري اجزاي داخلي انجين توسط اویل پمكپ  : سيستم روغن كاری 

متصل به محور ميل لنگ و همزمان با گردش ميل لنگ و بصورت اتوماتي  

 .بسته انجام مي پذیرد و در ی  مدار

عمل خنك  ككاري   : سيستم خنك كاری 

توسكط رادیكاتور   و سرسيلندر سيلندر 

 تعبيه شده در زیر باک بنكزین انجكام  

 .مي شود

 بكا ولتكاژ    سكرب اسكيد   از نو  :  باتری

12V-11A  توسط برق توليد شده بوسكيله  بوده كه

 .انجين بصورت اتوماتي  شارژ مي گردد

 30،پس از مكدت  در راه اندازي اوليه با اضكافه نمكودن آب بكاتري   : توجه

 .ون نياز به شارژ قابل استفاده مي باشددقيقه باتري بد
 2/1بكا جریكان   سكاعت   7-8درصورت پایين بودن ولتاژ،باتري را بمدت 

 .آمپر شارژ نمایيد
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 :سيکلت برای اولين شروع رانندگیموتور بازرسی
 :دیده نگيریدقبل از اقدام به رانندگي حتما موارد زیر را كنترل نمایيد و اهميت بازرسي قبل از شرو  رانندگي را نا

 هدف از بررسی موارد بررسی

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

 .از پر بودن مخزن آب رادیاتور  مطمئن شده و  اتصاالت و شیلنگ های مربوطه را کنترل کنید رادياتور

 .سطح روغن داخل انجین را کنترل نمایید روغن انجين

 .ولت نباشد 11کمتر از  تاژ باتری را اندازه گیری نموده تاول باتری

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

 ..عملکرد ترمز جلو و عقب و عدم نشتی روغن و عملکرد تعویض دنده را کنترل نمایید پدال ترمز و تعويض دنده

 . میلیمتر و نیز باال و پایین رفتن یکنواخت دور موتور را کنترل نمایید 1 -6  هخالصی مجاز دسته گاز را در محدود زدسته گا

 .فرمان را از نظر روان بودن گردش، فرمان پذیری مناسب و عدم لقی کنترل نمایید فرمان

 .و روغنکاری بررسی نماییدمیلیمتر  15 -15در محدوده  زنجیر چرخ را از نظر لقی مجاز  زنجير چرخ

 .تایرها را از نظر تنظیم بودن باد و مناسب بودن آج و عدم ترك و پارگی کنترل نمایید تايرها

 .را بررسی نمایید(  هاراهنما طر عقب، کیلومتر شمار و خ چراغ جلو،)عملکرد کلیه چراغ ها  روشنايی

 .برگشت مناسب کنترل نماییدرا از نظر عملکرد آن ها وثابت ایستادن و  جک جك بغل

 قسمت هایی که با پیچ و مهره بسته شده اند را از نظر سفت بودن پیچ و مهره ها کنترل نمایید سفت نمودن پيچ ها و مهره ها
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 :توصيه های ايمنی
از مهارت در رانندگي و  خریدار گرامي رانندگي مطمئن و ایمني ناشي

 رانندگي و هم چنين آشنایي رعایت با مقررات راهنمایي و آشنایي و

لذا با رعایت نكات بسيار ساده . با مفاهيم اوليه دانش مكاني  مي باشد

 .زیر مي توانيد ضریب ایمني را به ميزان بسيار زیاد باال ببرید

 .ميزان آب داخل رادياتور را بررسی كنيد: 1مرحله 
باشد ، دماي  اگر رادیاتور فاقد آب بوده و یا ميزان آب داخل رادیاتور كم

انجين بعد از استارت زدن موتورسيكلت به سرعت باال رفته و سبب 

براي كنترل ميزان آب رادیاتور ، سطح  .آسيب جدي به انجين خواهد شد

آب قمقمه كنار رادیاتور را بررسي نمایيد و در صورت پایين بودن سطح 

  .آب ، تا ميزان الزم ضد یخ به رادیاتور اضافه كنيد

 

 

 

 

 

 

 

 كنترل روغن انجين: 2مرحله 
اگر ميزان روغن درون انجين كم بوده و روغن كافي در انجين نباشكد، در  

صورت استارت زدن موتورسيكلت ، پيستون و سایر قطعات انجين دچكار  

بكراي كنتكرل ميكزان سكطح روغكن درون انجكين،        .آسيب خواهنكد شكد  

ا از چشمي روي موتورسيكلت را در وضعيت قائم قرارداده و ميزان روغن ر

در صورت پایين بودن سطح روغن ، به ميكزان  . درب كالچ مشاهده نمایيد

 .الزم روغن به انجين اضافه نمایيد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كنترل ميزان سوخت داخل باك: 3مرحله 
اگر سوخت درون باک ناكافي باشد، نشانگر روي كيلومتر شمار بصورت 

ان آسيب دیدن پمپ در صورت استارت زدن امك. چشم  زن درمي آید

 .بنزین و اشكال در استارت خوردن موتورسيكلت وجود دارد

 .در صورتي كه سوخت درون باک نا كافي است باک را از بنزین پر كنيد
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 بازكردن سوئيچ و اطمينان از عملکرد پمپ بنزين: 4مرحله 
اگر بعد از بازكردن سوئيچ هيچ صدایي از پمپ شنيده نشد، سطح بنكزین  

اک ، شيلنگ هاي بنزین و مسير بنزین و اتصالت برقي پمپ بنزین داخل ب

 .را بازررسي نمایيد

در صورت وجود بنزین كافي و سالم بودن اتصاالت و عدم صداي پمپ در 

هنگام باز كردن سوئيچ، جهت بررسي سوخت رسكاني بكه نماینكدگيهاي    

 .مجاز مراجعه كنيد

 استارت زدن موتورسيکلت: 5مرحله 
گاز بدهيد  شستي استارت را فشكار دهيكد تكا موتورسكيكلت      بدون اینكه

سيستم انژكتور بصورت اتوماتي  ميكزان دور آرام را تنظكيم   . روشن شود

 .خواهد نمود

 

 

 

 

 

 

 :احتياط
در صورتي كه تصميم دارید موتورسيكلت را خاموش كنيد كافي است سكوئيچ  

 .صبر كنيددقيقه  8راببندید و براي روشن نمودن مجدد موتورسيكلت 

تكا   3بعد از روشن كردن موتورسيكلت ، الزم است موتورسيكلت به مدت 

دقيقه گرم شود كه این ميزان بستگي بكه شكرایط آب هكوایي و دمكاي      5

 .محيط دارد

  :احتياط 
در زمان هاي مشخص شده در دفترچه راهنما ، ضد یخ داخل رادیاتور  -1

 (ليتر 7/1. ) را تعویض نمایيد

هاي مشخص شده در دفترچه راهنما ، روغن داخل انجكين را  در زمان  -2

 (ليتر 1/1. ) تعویض نمایيد

حداقل مقدار بنزین داخل باک براي عملكرد پمپ بنزین ی  ليتر مكي   -3

 .باشد

 .كيلومتر فيلتر بنزین را تعویض كنيد 5000در هر  -4

 .باشد 93بنزین مورد استفاده بایستي با كيفيت و عدد اكتان آن باالتر  -5

 :مراجعه به نمايندگی های خدمات پس از فروش مجاز
در صورتي كه موتورسيكلت دچار اشكالت ذیل شده باشد هر چه سكریعتر  

 :به نمایندگي هاي مجاز خدمات پس از فروش مراجعه كنيد

 .وقتي مصرف سوخت موتورسيكلت باالست  -1

 .وقتي چراغ چ  انژكتور روشن شده است -2

 .استارت خورده ولي روشن نمي شودموتورسيكلت  -3

 :احتياط
در هنگام رانندگي در سرعت هاي باال ، سعي كنيد بكا سكرعت هكاي      -1

مختلف و غير یكنواخت رانندگي كنيد تكا از تجمكد دوده در انجكين و    
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این امر سبب افزایش طول عمر كاتاليست مكي  . اگزوز جلوگيري شود

 .شود

پمككپ سككوخت ،   بككراي جلككوگيري از مسككدود شككدن انژكتككور و    -2

 .موتورسيكلت بایستي حداقل یكبار در هر ماه استارت شود

براي بررسي برق سرشمد ، ابتدا سكوكت انژكتكور را قطكد نمكوده و       -3

در غير اینصكورت بنكزین   . سپس نسبت به بررسي شمد اقدام نمایيد

به داخل اگزوز و كاتاليست نفكوذ ككرده و بكه كاتاليسكت صكدمه وارد      

  .خواهد شد

قراردارد به هيچ وجه قطعات برقكي  ( روشن)وئيچ در حال بازوقتي س  -4

را تعویض نكنيد زیرا ممكن است به قطعه برقي و قطعات مكرتبط بكا   

 .آن آسيب برسد

 RX249 راهنمای استفاده موتورسيکلت نامی

در هنگام وصل نمودن باتري به موتورسيكلت نو، بایسكتي سكوئيچ در    -1

 ECUغير اینصورت ممكن اسكت بكه   حالت خاموش قرار داشته باشد در 

 .آسيب برسد

سيسكتم   ECUثانيه صبر كنيد تكا   5بعد از باز كردن سوئيچ، به مدت  -2

 .انژكتور را بررسي و سپس موتورسيكلت را استارت نمایيد

ليتكر بنكزین    4براي روشن كردن ی  موتورسيكلت نو بایستي حداقل  -3

رت ككردن موتورسكيكلت   به باک بریرید در غير اینصورت قكادر بكه اسكتا   

 .نخواهيد بود

در زمان استارت كردن، دور آرام موتورسيكلت بكاال بكوده و در حكدود     -4

دور بر دقيقه مي باشد كه به صكورت اتوماتيك  و بكا گكرم شكدن       2000

 .انجين پایين آمده و به حد نرمال خواهد رسيد

یكد،  وقتي نشانگر بنزین در كيلومتر شمار، شرو  به چشكم  زدن نما  -5

كيلومتر خواهيكد   50شما تا سوخت گيري مجدد فقط قادر به طي مسافت 

لذا براي جلو گيري از خاموش شدن موتورسيكلت در اسر  وقت بكه  . بود

 .سوخت گيري اقدام نمایيد

. موتورسيكلت به ی  انجين با سرعت و قدرت باال تجهيز شده اسكت  -6

. ا تعكویض نمایيكد  براي افزایش سرعت بایستي در زمان مناسب دنكده ر 

براي تعویض دنده از ی  به دو بایستي سكرعت موتورسكيكلت در حكدود    

شتاب متناسب زماني اتفاق مي افتكد ككه در   . كيلومتر بر ساعت باشد 40

بكراي  . دور بر دقيقه اتفاق بيافتكد  6000تعویض دنده در دور موتور حدود 

 .گرفت تعویض دنده در سرعت هاي مختلف از جدول ذیل مي توان كم 

از دندة پنج 

 به شش

از دندة 

 چهار به پنج

از دندة سه 

 به چهار

از دندة دو 

 به سه

از دندة ی  

 به دو

تعویض 

 دنده

110Km/h 100Km/h 80Km/h 60Km/h 40Km/h سرعت 

رادیككاتور موتورسككيكلت از دو بخككش در سككمت چككپ و راسككت      -7

افي پكس كك  . موتورسيكلت تشكيل شده است و به همدیگر متصل هستند

است كه ماید ضد یخ را در مخزن سمت راست اضكافه كنيكد تكا هكر دو     

استفاده از آب مقطر و آب آشاميدني مجاز نبوده . مخزن بطو كامل پر گردد

 .و بایستي از ضد یخ استاندارد براي پركردن مخزن استفاده نمود
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اگر از موتورسيكلت به مدت طوالني استفاده نمي كنيد، بنزین باک را   -8

 .طور كامل تخليه نمایيدب

ابتدا در محل هاي فاقد  RX249جهت آشنایي با كنترل موتورسيكلت  -9

ترافي  اقدام به رانندگي و پس از آشنایي با كنترل هاي آن اقدام به 

 .رانندگي در محل هاي پر تردد كنيد

 .تجهيزات ایمني شامل كاله و دستكش استفاده كنيدهنگام رانندگي از -10

 .ورت لزوم از هر دو ترمز بصورت همزمان استفاده كنيد در ص -11

 .دنمایيدنده معكوس استفاده جهت كاهش سرعت ازادر سرازیري ه -12

 . هرگز وارد خطوط ویژه اتوبوس نشوید  -13

هنگام رانندگي در شب حتما از سالم بودن چراغ هاي جلو ، خطر  -14

 .عقب و راهنماها مطمئن شوید

 .كت از دنده خالص استفاده نكنيد هرگزدر حال حر -15

هنگام رانندگي در هواي باراني به دليل كاهش اصطكاک بين تایر و  -16

و با تایرهاي . جاده از گاز دادن و یا ترمز گيري ناگهاني اجتناب نمایيد

 .سایيده شده در هواي باراني رانندگي نكنيد

 ر چرخ نصب هنگام رانندگي در هواي برفي بر روي تایر خود زنجي -17

نمایيد و از ترمز و گردش ناگهاني اجتناب نموده و با سرعت پایين 

 .رانندگي نمایيد

 .طوالني مدت رانندگي نكنيددر مسافت هاي زیاد بطور هرگز  -18

 :روشن نمودن موتور سيکلت
 در و سوئيچ روي قلوه راست  مطمئن شوید كه دكمه استپ انجين ابتدا

 .باشد 1ل نشان داده شده در شكوضعيت 

  از خالص بودن موتورسيكلت اطمينان پيدا كرده و یا كالچ را بگيرید تا

 (2شكل ). سوئيچ قفل كن استارت عمل نماید

 
هنگام باز نمودن سوئيچ، پمپ بنزین شرو  بكار كرده و بعد از چند  :توجه

 . ثانيه متوقف ميگردد

ني دچار در صورتيكه صداي كاركرد پمپ شنيده نشود سيستم سوخت رسا

 .اشكال شده و موتورسيكلت روشن نخواهد شد

 (3شكل ).شاردهيد تاموتورسيكلت روشن شودحال شستي استارت را ف 

  (4شكل ).دور بچرخانيد 8/1تا   4/1دسته گاز را به ميزان 

و چراغ انژكتور همچنان هنگامي كه موتورسيكلت استارت خورده  :توجه

كتور است و بایستي جهت رفد اشكال در سيستم انژ بيانگرروشن باشد 

 .اشكال به یكي از نمایندگي ها مجاز خدمات پس از فروش مراجعه گردد
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 دنده ی  قكرار   گير بكس را در حالت ،حال كالچ را گرفته و توسط پدال دنده

 در ، گيكربكس پائين  سمتبه ده پدال دنبا فشاردادن  الزم بذكر است)دهيد

ميبایسكت پكس از    6تكا   2نده هكاي  دوضعيت دنده ی  و براي استفاده از 

  (.فشار دهيددال تعویض دنده را به سمت باال پگرفتن كالچ ، 

       ،توجه داشته باشيد كه در صورت خكارج شكدن موتكور از حالكت خكالص

پس از اطمينان از اینكه موتور در حالكت  . چراغ خالصي خاموش مي شود

گاز را زیاد ككرده تكا   دنده ی  قراردارد ، همزمان با رها كردن آرام كالچ ، 

موتككور حركككت كنككد ، پككس از 

رسيدن دور موتور به حكد الزم  

 .از دنده باالتر استفاده نمایيد 

   در صورت لزوم جهت ككاهش

دنده هكا ككافي اسكت ضكمن     

گرفتن ككالچ ،مطكابش شككل    

 .بصورت برعكس عمل نمایيد

  هيچگكككاه ككككاهش دنكككده را

وه بكر وقكو  خطكرات    زیرا عال. دنده متوالي انجام ندهيد 3یا 2بصورت 

بسيار جدي به گيكربكس و دیگكر قسكمت هكاي      جانبي موجب صدمات

 .انجين مي شود

ثانيكه بكه طكول     5استارت زدن انجين در هر مرتبه نباید بكيش از   :توجه

، (ثانيه یكبار 10با تواتر هر )انجامد، در صورتي كه بعد از سه مرتبه تالش

باتري موتورسيكلت مدتي  انجين روشن نشود براي جلوگيري از صدمه به

 .نمایيدپس از صحت عملكرد باتري ،دوباره امتحان صبر نموده و 

 :نحوه آب بندی كردن موتور سيکلت 
خریدار گرامي طول عمر مفيد موتور سيكلت شما بستگي زیادي به نحكوه  

ومتر دارد، لذا با رعایت نكات ذیكل ميتوانيكد   كيل 1000راندن آن در اولين 

 .موتور سيكلت خود را زیاد كنيدطول عمر مفيد 

  50سرعت حتي المقكدور  )كيلومتر اول بصورت نيم گاز برانيد  1000در 

 .و گاز را هيچگاه تا حداكثر باز نكنيد (كيلومتر برساعت

  كيلومتر اول حتي المقدور سعي شكود بصكورت یك  نفكره از      1000در

 .موتورسيكلت استفاده گردد

  وليه ، روغكن موتكور را بكا اسكتفاده از     كيلومتر ا 300بعد از طي مسافت

روغن توصكيه شكده در همكين دفترچكه تعكویض نمكوده و نسكبت بكه         

موتورسكيكلت در یككي از   اتصاالت شستشوي فيلتر روغن و آچار كشي 

 .نمایندگي هاي خدمات پس از فروش اقدام نمایيد

 در زمان آب بندي از تغييرات ناگهاني جدا ً خودداري كنيد. 

 ورسيكلت با سرعت ثابت در مسافت طوالني خودداري نمایيداز راندن موت. 

     دور بكر دقيقكه پكایين تكر      6500در تمامي دنكده هكا دور موتكور را از

 .نگهدارید

 :توقف كردن و خاموش كردن موتورسيکلت 
جهت توقف كردن ، ابتدا با استفاده از هر دو ترمكز جلكو وعقكب سكرعت     

كامل موتور كالچ را گرفته و دنده موتورسيكلت را كم كرده و قبل از توقف 

موتور را كاهش داده و آن را در موقعيكت خكالص قكرار دهيكد تكا موتكور       

سپس سوئيچ اصلي موتور را خاموش كرده و . سيكلت كامال ً متوقف شود 

 .سوئيچ را از روي موتور بردارید
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و  نمودهپارک امكان موتورسيكلت را روي سطحي صاف در صورت  :توجه 

 .رمان را قفل نمایيدحتما ً ف

 :تعميرات و نگهداریدستورالعمل 

 :كنترل سطح  روغن درون گيربکس 

اگر انجين موتورسيكلت شكما در حكال ككار ككردن اسكت ، موتكور را        -1

 .  خاموش نمایيد تا روغن در قسمت تحتاني كارتل جمد شود

 
نگكه   بصورت عمكودي یا سطحي قائم موتورسيكلت را بوسيله دست   -2

چشمي روغن ككه در  ميزان روغن موجود را با كم  شاخص هاي ه و داشت

 .رویت نمایيدمشخص شده شكل 

جهت كنترل سطح روغن درون گير بكس موتورسيكلت را بكرروي   :توجه

 .ج  بغل قرار ندهيد

بكه   درپوش روغكن از محل اگر سطح روغن پایين تر از حد مجاز بود   -3

 .داندازه الزم روغن  درون گيربكس بریزی

 .ازپركردن بيش از حد مجاز خودداري كنيد :توجه

توصكيه  . استفاده از روغن انجين مناسب به طول عمر انجين كم  مي كند: توجه

 .اسكتفاده گكردد   APIمطكابش اسكتاندارد    SFمي شود از روغن انجين با درجكه  

روغن انجين باید متناسب با دماي هوا داراي غلظت مناسب باشد، غلظكت هكاي   

  SF 20W40     و      SF 10W30 :راي انجين عبارتند ازمناسب ب

روغن موتور را با ماده دیگري تركيب نكنيد، زیكرا سيسكتم ككالچ     :توجه

 .موتورسيكلت آسيب خواهد دید

 :گاز تنظيم لقی دستهنحوه 
  لقكي دسكته  براي تنظيم 

گاز همانطور كه در شكل 

ميتككوان مشككخص شككده 

ميزان  ،بوسيلة پيچ تنظيم

گككاز را بككه  تهدسككلقككي 

 .ميزان مجاز رگالژ كرد

   تعریكف شكده   حد مجاز

 .ميليمتر ميباشد 6تا  2گاز این موتورسيكلت از  براي دسته
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 :تنظيم ترمز های جلو و عقب 
ي سيستم ترمز جلكو و عقكب دیسككي    دارا RX249نامي موتور سيكلت 

لكومتر و  كي 1000سيستم ترمز موتور سيكلت را در ابتكدا بعكد از    .باشدمي

 .كيلومتر پيمایش كنترل نمایيد 3000 پس از آن بعد از هر 

صحيح ترمز ها امنيت جاني راننكده را تمكمين مكي كنكد،      عملكرد :توجه

بنابراین ترمزها را بصورت منظم كنترل نمایيد و درصورت بروز مشككل از  

 .گيریدبشخص متخصص براي رفد آن كم  

 :در نظر گرفتجهت تنظيم ترمزها بایستي دو اصل را 

 .هنگامي كه ترمزها آزاد هستند چرخها بایستي به راحتي دوران داشته باشد -1

 .به محض اقدام به ترمزگيري حركت چرخها مي بایست متوقف گردد -2

با توجه به دو اصل باال و همچنين فشار روغن پشت انتهاي ترمز ميتكوان  

 .ترمزها را تنظيم نمود

 :كنترل سطح روغن ترمز 
روي مخزن روغن ترمز جلو كنترل  وغن ترمز را با توجه به نشانگرر سطح

، پكس از بكاز   نمایيد و در صورت پایين بودن سطح روغكن از حكد مجكاز    

به ميزان الزم از روغن ترمز توصيه شكده  وغن ترمز، رنمودن درب مخزن 

(DOT3   یا DOT4 )اضافه نمایيد. 

وغن ترمز دیگر و یكا چيكز   را با رتوصيه شده هيچگاه روغن ترمز  :هشدار

ن ترمكز  كد كه روغكه داشته باشيكن توجكوط نكنيد، هم چنيكدیگري مخل

استفاده از روغن كار ككرده  صورت  در. بل استفاده مجدد نيستقا كاركرده

 .خواهد دیدسيستم ترمز شما آسيب 

 

 
در . نوشيدن یا تماس روغن ترمز با چشم و پوست ممكر اسكت   :هشدار

. ه طور اشتباه، به زور آن را با استفراغ كردن خارج كنيكد صورت نوشيدن ب

در صورتي كه با پوست بدن یا چشم تماس پيدا ككرد، قبكل از رفكتن بكه     

 .بيمارستان آن را با آب فراوان بشویيد

سيستم ترمزگيري دیسكي با فشار باال همراه است، براي حفك    :احتياط

لكرد سيستم ترمكز را  امنيت خود بازدید و سرویس مسيرهاي روغن و عم
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جدي بگيرید و در نياز به سرویس یا هواگيري آنها حتماً به یكي از مراككز  

 .خدمات پس از فروش مجاز این شركت مراجعه فرمایيد

 :تنظيم كالچ
در صورتي كه صفحات كالچ موتورسيكلت شما سالم بوده ولكي عملككرد   

زان خالصكي  آنها مناسب نباشد الزم است كابل كالچ تنظكيم گكردد و ميك   

در این صورت فقط كافي است پيچ هكاي رگكالژ نشكان    . مجاز ایجاد شود

همان طور كه در شكل نشان داده شكده  . داده شده در شكل را تنظيم كنيد

 .ميليمتر است 10 -20ميزان خالصي دسته كالچ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ازديد زنجير ب
آن از  در صورتي كه زنجير چرخ شل یا سفت باشد احتمال خكارج شكدن  

لذا بایستي مطكابش برنامكه   . روي دنده زنجير و یا پاره شدن آن وجود دارد

ارائه شده درهمين دفترچه ميزان لقي آن را بازدید و در صورت نياز توسط 

ميزان لقي زنجير در زماني كه راككب روي آن  . پيچ هاي رگالژ تنظيم كرد 

 . باشد مطابش شكل زیر ميسوار نيست 

 

 

 

 

 

صورت فرسوده بودن زنجيكر ، دنكده زنجيكر را بهمكراه زنجيكر      در  :توجه

 .       بصورت همزمان تعویض نمایيد

هنگام راندن موتوسيكلت مقدار زیكادي گردوخكاک جكذب زنجيكر      :توجه

چرخ ميشود، بنابراین به صورت دوره اي زنجير چرخ را تميز نمكوده و آن  

 .را روغن كاري نمایيد

 :نحوه تنظيم زنجير 

 :كردن ميزان خالصي زنجير مراحل ذیل باید انجام گردد براي چ 

  موتور سيكلت را روي ج  بغل قراردهيد. 

     انگشت خود را زیر زنجير در قسمت پائين و در وسكط دو دنكده زنجيكر

 .آن را بررسي كنيد( ميليمتر 15 -25)قرارداده و ميزان لقي 

 ر به جلكو یكا   به منظور اطمينان از خالصي مجاز ، موتورسيكلت را ی  مت

عقب رانده و دوباره اندازه گيري را تكرار نمایيكد اگكر ميكزان خالصكي     

 :خارج از حد مجاز بود تنظيم زنجير را طبش مراحل زیر انجام دهيد

 مهره محور عقب را شل كنيد. 
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    مهره هاي تنظيم زنجير دردو طرف شاسي را بچرخانيدتا محكور بطكرف

زنجيكر را آزادتكر ویكا تحكت     بدین ترتيب شما .جلو یا عقب حركت كند

 . كشش قرار ميدهيد

   این نكته مهم است كه كه چرخ عقب همراستا با شاسي موتورسكيكلت

باشد و براي دستيابي به آن ميل محور چرخ از هردو طرف بوسكيله ورق  

فلزي مدرج قابل تنظيم مي باشد ،  از این خطوط مي توان جهت تنظيم 

 .محور چرخ عقب استفاده كرد

  حصول اطمينان از وضعيت مناسب زنجير مهره ميل چرخ عقكب  پس از

 . را سفت كنيد

 : تعويض روغن 
از آنجایي كه عمر مفيد موتورسيكلت شما بستگي زیادي به كيفيت روغن 

لذا روغن را با روغن توصيه شده در  تعویض آن دارد ، و برنامه زمان

 :همين دفترچه بصورت زیر تعویض نمایيد

  روشن كرده و اجازه دهيد مدت كوتاهي در جا كاركنكد تكا   ابتدا موتور را

 .روغن درون گيربكس روان شود

 موتور را خاموش و روي ج  قرار دهيد. 

 نشان داده شده در شككل را بكاز كنيكد و اجكازه      (زیر انجين)پيچ تخليه

 . دهيد روغن درون ی  ظرف روان شود
 

 رددر این حالت الزم است موتور در حالت عمودي قرار گي. 

 افي هاي روغن دو طرف انجين را باز كرده و با حالل مناسب شستشو ص

 .و سپس در محل خود قرارداده و پيچهاي مربوطه را محكم كنيد
 

  روغكن بكه درون گيكربكس     درپكوش ليتر روغن از محكل   1/1به ميزان

 .موتور بریزید و سپس گيج را در جاي خود ببندید
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 :وا تميز كردن فيلتر ه
كيلومتر ی  بار تميز  2000در شرایط عادي، فيلتر هوا بایستي تقریبا ً هر 

با این حال درشرایطي كه هوابسيار غبارآلود و یابسيار باراني باشد ،  .دشو

نشانه هاي كثيف بودن . الزم است كه عمل تميز كردن زودتر انجام گردد

خارج شدن دود فيلتر هوا، كاهش قدرت موتور ، افزایش مصرف سوخت و 

و یا درصورت  كنيدبنابر این یا فيلتر هوا را تميز . سياه از اگزوز مي باشد

كه  ه باشيدباید توجه داشت. پاره شدن ابرهاي فيلتر آن را تعویض نمایيد 

هواي ساخت شركت توليد كننده در صورت تعویض حتما ً از فيلتر 

 .موتورسيكلت استفاده كنيد

 :به ترتيب مراحل زیر را انجام دهيدوا تميز كردن فيلتر هبراي 

 زین را باز و از محل خود خارج نمایيد.  

 خارج نمایيد محل خود از و باز را سمت چپبغل  كاورمياني وهاي پيچ.  

  عدد پيچ مي باشد باز نموده و فيلتر هكوا   3درپوش هواكش را كه داراي

  .را خارج نمایيد

 

 

 

 

 

 

 

 ود پارگي یا پوسيدگي تعویض نمایيد، در فيلتر را بازدید و در صورت وج

 .غير اینصورت فيلتر را با محلول هاي غير قابل اشتعال شستشو دهيد

 و اجازه دهيد تا خشك    از شستشو در هواي آزاد قرار داده فيلتر را پس

 .گردد

     فيلتر هواي خش  شده را در جاي خود قرار داده و پكيچ هكاي درپكوش

 .هواكش را ببندید

 را در محل خود قرار داده و محكم نمایيد سمت چپهاي دوباره كاور . 

 هيچگاه موتورسيكلت را پيش از نصب فيلتر هوا به صورت كامكل  : توجه

 .و صحيح روشن ننمایيد

 

 :تنظيم و تميز كردن شمع
  شمد را از روي سر سيلندر باز كرده و با ی  برس 

 سپس دهانه آن را  نمایيدمي ظریف آن را تميز كسي

 .يلر تنظيم كنيدتوسط ف

 .شمد را هنگامي كه سرسيلندر سرد شده است باز كنيد -1 :توجه 

را با شمد هكاي   آنیا ترک داشتن چيني شمد ،  در صورت شكستگي -2

 .توصيه شده تعویض نمایيد

در حين تميز نمودن رسوبات كربن از روي شمد، رنكگ الكترودهكا را    -3

نگ آن سياه شكده باشكد، بهتكر    كنترل نمایيد، اگر شمد مرطوب بوده یا ر

اگر شمد در شرایط مناسب كار كند، رنكگ  . است شمد را تعویض نمایيد

 .الكترودهاي آن باید خاكستري یا قهوه اي روشن باشد
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 :تعويض فيوز
 . در زیر قاب بغل سمت راست و در كنار باتري قرار گرفته است جعبه فيوز

پيش بياید ابتدا كتور اگر مشكلي براي سيستم الكتریكي و سيستم انژ

در صورت سوخته بودن فيوز، باید آنرا با فيوز .بایستي فيوزها كنترل شود

 .تعویض نمود( با همان مشخصات)مشابه

. همواره از فيوز با آمپر تعيين شده براي جایگزیني استفاده نمایيد :هشدار

هرگز از ورقة آلومينيومي و یا سيم مسي براي جایگزین نمودن فيوز 

در صورتيكه فيوز جایگزین هم در مدت كوتاهي . ته استفاده نكنيدسوخ

بسوزد نشانگر وجود اشكال در سيستم الكتریكي است لذا جهت رفد 

 .اشكال به نمایندگي مجاز خدمات پس از فروش شركت مراجعه نمایيد

 

 : تعويض المپ
در هنگام سوختن المپ ها، المپ جدید بایستي با المپ سوخته مطابقت 

جریان در سيم كشي شده المپ با وات باالتر سبب افزایش . داشته باشد

 .و ممكن است باعث آسيب دیدن سيم كشي و قطعات برقي شود

 :كنترل باد الستيکها 
 .ي نمائيدالستي  ها را از نظر پارگي ، زده دار بودن و ميزان باد بازرس

هرگز با الستي  فرسوده و صاف اقدام به رانندگي نكنيد زیرا  :توجه 

موجب عدم كنترل دقيش و در نتيجه لغزش وسيله نقليه شده كه مي تواند 

صدمات جدي بوجود آورده و از طرف دیگر موجب افزایش تماس با زمين 

رگاه  بنابراین توصيه مي شود كه ه. و كم شدن عمر الستي  ها مي گردد

ميليمتر یا  3ميليمتر یا كمتر، و عمش آج تایر عقب  2عمش آج تایر جلو به 

 .كمتر رسيد،  تایرها را تعویض نمایيد

و عملكرد نامناسب موتورسيكلت  تایرباعث فرسودگي فشار كم باد تایرها 

 .اندازدت شده وجان سرنشين را به خطر مي هنگام گردش به چپ و راسدر

رها ممكن است تماس مناسب بين تایر و زمين را دچار فشار زیاد باد تای

فشار . اختالل و سبب لغزش موتورسيكلت شده و آنرا از كنترل خارج نماید

. باشد( مطابش شكل زیر)باد تایرها همواره باید در محدوده اي مشخص 

 .فشار باد تایرها را وقتي تایر سرد است اندازه گيري نمایيد

 ميزان باد مجاز درچرخ جلو قبميزان باد مجاز درچرخ ع

35PSi 33PSi 
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 :سيستم مديريت موتور
. این موتورسيكلت به سيستم سوخت رساني انژكتوري تجهيز شده است

در این سيستم با باز شدن سوئيچ، پمپ بنزین سوخت را با فشار باال به 

پشت انژكتور منتقل مي كند و پس از تجزیه و تحليل اطالعات ارسالي از 

  ECU، سيگنال هاي الزم به عملگرها توسط  ECUنسورها در  س

در این .ارسال و عمل پاشش سوخت و جرقه در انجين صورت مي پذیرد

سيستم ی  دریچه پله اي برقي براي كنترل موتور در دور آرام تعبيه شده 

 . است

از مزیت هاي این سيستم نسبت به سيستم كاربراتوري مي توان به موارد 

 :ره نمودذیل اشا

 قابليت رانندگي بهتر و عملكرد مناسب -1

 تعمير و نگهداري آسان تشخيص عيب توسط خود سيستم -2

شتاب بهتر و عكس العمل  يتكنترل بهتر نسبت هوا به سوخت، قابل -3

 سریعتر

عملكرد مناسب استارت در هواي سرد یا گرم و وفش پيدا كردن در  -4

 ارتفا  باال از سطح دریا

 آالینده هاي خروجي از اگزوز  كاهش -5

 كنترل زمان بندي سوخت -6

 مصرف بهينه سوخت -7

سيستم مدیریت سوخت انژكتوري ی  سيستم خود عيب یاب مي  :توجه

باشد كه در صورت بروز هر گونه عيوبي در قطعات و مدار سيم كشي 

در این صورت جهت عيب یابي هر چه . چراغ چ  انژكتور روشن مي شود

 .ه یكي از نمایندگان خدمات پس از فروش مراجعه نمایيدسریعتر ب
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 شكل شماتي  سيستم سوخت رساني انژكتوري
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 :تميز كردن موتور سيکلت 
 هاي خارجي موتور از شامپوي مخصوص  جهت شستشوي قسمت

 .اتومبيل و اسفنج استفاده كنيد

 جهت پاک كردن انجين از قلم مو و نفت استفاده كنيد. 

 هاي شبرنگ از  ها و قسمت اک كردن گرد و غبار داخل چراغجهت پ

استفاده از آب و ماید شوینده موجب كدر .) هواي فشرده استفاده كنيد

 .(  شدن رفلكتورهاي داخلي چراغ مي شود

  شستن موتورسيكلت را هنگامي انجام دهيد كه انجين  -الف :توجه

 .كامال ً سرد است

  زیرا باعث . برقي صورت نگيرد هرگز نفوذ آب بر روي قطعات –ب

 .اتصال كوتاه در مدار برق و نهایتا ً سوختن قطعات برقي مي شود

 :نگهداری و توقف طوالنی مدت 
هنگامي كه قصد دارید از موتورسيكلت به مدت طوالني استفاده نكنيد ، 

بهتر است موارد زیر را انجام دهيد تا از بروز هر گونه صدمه احتمالي به 

 .لت جلوگيري شودموتورسيك

 باک بنزین را كامال ً تخليه نمایيد. 

 موتور را روشن نموده تا تمامي بنزین داخل باک مصرف شود. 

 موتور را كامال ً تميز و خش  نمایيد. 

  در همين  توصيه شدهسي سي روغن  5شمد را باز كرده و به مقدار

ر از محل نصب شمد به داخل سيلندر ریخته سپس چند با را  دفترچه

 .هندل بزنيد تا تمام سطح داخل سيلندر روغنكاري شود

 باد الستي  ها را تنظيم نمایيد. 

 زنجير و دنده زنجير را روغنكاري كنيد. 

 كابل هاي كنترل را جدا نموده و روغن كاري نمایيد. 

  موتورسيكلت را بر روي ی  پالت چوبي و یا سيماني طوري قراردهيد

 .كه چرخ ها از زمين جدا باشند

   باطري را جدا نموده و آن را شارژ نمایيد و در محيط خش  و تاری

 .نگهداري نمایيد

  روي موتورسيكلت را با ی  پارچه برزنتي پوشانده تا از نور آفتاب و

 .باران در امان باشد

باتري را در محيط گرم و مرطوب و در در دماي كمتر از صفر  :توجه  

 .سانتي گراد نگهداري ننمایيد درجه30درجه سانتي گراد و باالتر از 

راي استفاده مجدد از موتورسيكلت پس از نگهداري طوالني مدت ب

 :اقدامات زیر را انجام دهيد

 تمامي قطعات آن را كنترل نمایيد. 

 باک آن را از بنزین پرنمایيد. 

 باتري را شارژ نمایيد         .              

 روغن انجين را تعویض نمایيد. 
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 :س و تعويض قطعاتجدول سروي
 كيلومتر نمایش داده شده در كيلومتر شمار 

 ماه پس از آن3كيلومتر یا 3000هر ماه ابتدایي3كيلومتر یا 3000 (ماه اول1كيلومتر یا 1000)دوره آب بندي

 I / A I / A I / A لقي سوپاپ ها

 C / A C / A C / A / R شمد

 I / C I / C - فيلتر هوا

 فته چ  شودهر ه رادیاتور

 كيلومتر تعویض شود 10000تا  8000هر فيلتر روغن

 I / R I / R كيلومتر تعویض شود 300هر روغن انجين
 C / R C / R C / R صافي روغن
 I / A I / A I / A / R ترمز
 I / A I / A I / A / R كالچ

 C / A I / A كيلومتر پره ها تنظيم شود300هر طوقه و پره هاي چرخ
 I C / R / L C / R / L چرخ رینگبلب

 C / R / L C / L C / L یاتاقان فرمان
 I I / A I / A كم  فنر

 I / A C / A / L C / A / L زنجير چرخو زنجير 
 I I I / R باتري

 I / T / R I / T / R I / T / R پيچ و مهره اي  اتصاالت

 

 

 

 

 

ت صورت گیرد مگر اینکه صاحب موتورسیکلت ابزار مخصوص سرویس را دارابوده و از نظر مکانیکی مااهر باشاد،در   سرویس می بایست توسط نماینده رسمی شرک :وجهت
 .به منظور ایمنی بیشتر ،توصیه می شود موارد فوق از طریق نماینده رسمی شرکت انجام شود .راجعه کنیدماین صورت به دفترچه راهنمای موتورسیکلت 

 موارد بازرسي
 كيلومتر طي شده

R : معناي تعویض كردن است به. 

L : به معناي روغن كاري كردن است. 

T : به معناي سفت كردن است. 

 

:I معناي بررسي كردن است به. 

A  :به معناي تنظيم كردن است. 

C : به معناي تميز كردن است. 
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 ليست نمايندگان خدمات پس از فروش به تفکيك استان

 استان آذربایجان شرقي

 تلفن نشاني نام نماینده كد

 041-44331640 تعميرگاه -روبروي مسافرخانه خدادادي -سه راه مشكين شهر قدیم -اهر نظيري               ایرج    2123

 درگاهي          حمداله   2132

 ایلخچي

 041-33411580 تعميرگاه  –روبروي پارچه سراي حيدري -شهریور شمالي 17خ  -خ امام -ایلخچي

 041-35421258-35426013  57پ  -نرسيده به بان  سپه-جنب كوي امام رضا -خ معراج غربي -انتهاي خ طالقاني -تبریز علي مقصودي      حمزه    2147

 041-33349972 19پ  - سه راه حاف   -شهيد منتظري اول خ  -چهارراه بهشتي  -امام  خ -تبریز اسمي دیباور       جمشيد   2032

 041-43225203 جنب اداره برق -م شهيد چمران -خ امام خميني -سراب بایرامي         بایرامعلي 2051

 041-37450676 118پ –جنب تره بار –روبروي هتل دریا -ميدان گاز-مراغه مختاري    حسين         2252

 041- 42257772 اه موتور نوريفروشگ -سه راه كاشاني -چاي كنار -خ شریعتي -مرند نوري           حسين    2107

 041-52230375- 52221927 تيزرو فروشگاهنرسيده به اول فرهنگيان   -خ شهيد مطهري  -ميانه سرابي          نادر        2041

 041-37626702 تعميرگاه چاوشي -روبروي بيسيم -بهمن22بلوار -عجب شير  سيد محسن    چاوشي  2231

 041-42466461-42467062 95پ  -خ  امام –كوزه كنان  -شبستر دزالني    محرم           2225

 استان آذربایجان غربي

 044-42622098 - 46225460 تعميرگاه -روبروي ابوذر -بلوار كردستان -بوكان خمري    سيدسعدون    1071

 044-44224170 عميرگاهت -بعداز چهارراه سعدي  -خ بهشتي -پيرانشهر احمدي            ابراهيم    2139

 044-36256150 فروشگاه  وتعميرگاه نيافر -بهمن 22روبروي  -خ خميني -خوي نيافر               اكبر       2085

 044-35225672-35227442 مدرس شرقي نرسيده به مسجد باب الحوائج    -خ-سلماس گلشني         حسن         1199

 استان اردبيل

 045-34444092 روبروي ترانس برق -خ سعدي -چهارراه باغميشه -اردبيل شاهوردیزاده          احمد    2060
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 ليست نمايندگان خدمات پس از فروش به تفکيك استان

 045-32780991 تعميرگاه موتور -خ كشاورز -پارس آباد پاشا پور         عيسي      2151

 045-32520208 كارگاه برادران محسني  -بهمن  22خ  -مشكين شهر پورمحسني          طاهر       2118

 045-32326298 خ قدس جنب نيروي انتظامي -خ طالقاني -نمين گلچين             پاشا       2153

 045-32283746 روبروي بان  كشاورزي -خ امام خميني -نير  اخروي نيري         رممان   2150

 استان اصفهان

 031-54242493 تعميرگاه  -داري جنب فرمان–خيابان امام  -اردستان الهياري         رحمت اله  2095

 031-32338123 تعميرگاه احسان -چهارراه وفایي -خ مسجد سيد -اصفهان آقا باباگلي           اصغر      2047

 031-34505828 جنب مسجد امام حسن -خ گلستان -خيابان كاوه -اصفهان خامسي پور       عباس      2092

 031-32291180 179پ(11كوچه )اول كوچه خواجه نظام المل -خ ولي عصر–صفهان ا ریش سفيدان   عباسعلي    2094

 031-54342122-54344664 تعميرگاه -روبروي سه راه طالقاني–خ امام  -بادرود فتحي مقدم       عباسعلي  2061

 031-55449149-55453733 رمتعميرگاه موتورسيكلت شاك–ابتداي خ شریعتي –خ رجایي -كاشان شاكرم      سيف اله       2253

 031-55318782-55319619 فروشگاه سادات –خ مدرس –كاشان  مهندسي       سيد رضا    4051

 031-54729181 خ نواب صفوي -آران وبيدگل رحيمي         احمد         3567

 031-57427512 ف نادري-دراتروبروي بان  صا -سه راه سعدي -خ مسجد جامد -گلپایگان شكري        صفرعلي    2205

 031-46255637 تعميرگاه - 32و 34پ  -خ مفتح -بلوار بعثت –نایين  دهقاني         رممان    2036

 استان ایالم

 084-33336023 متري اشرفي اصفهاني24خ  -ایالم نوذري       جواد           3125

 084-35222708-35224975 روبروي جهاد سازندگي -يكوي طالقان -دره شهر فتحي    علي اكبر         1245

 084-33627119 خ مطهري جنوبي –ميدان امام علي -آبدانان فرجي زاده       ساالر      2261



 

 15 صفحه

 

 ليست نمايندگان خدمات پس از فروش به تفکيك استان

 084-3823869 نور هتل يروبرو-يبربر ينانوائ جنب-پاسداران بلوار -مهران يزار سوخته            بشار 1191

 استان بوشهر

 077-33320286 تعميرگاه -تاكسي تلفني هجرت -جنب فروشگاه اتكا -پل پوردرویش -بوشهر فوالدي           علي     2180

 077-37632502-37622787 موتورسيكلت ابراهيمي تعميرگاه -خ اصلي  -محله بهرباغ -جم ابراهيمي              مداح 2154

 والبرز استان تهران

 33503012 874پ  -پایين تراز پل آهنگ روبروي بان  صادرات  -شهریور 17خ  -تهران هزوار        عبداله       1257

 33520458 532پ  -جنب خ صفاري -م خراسان -شهریور 17خ  -تهران دهقان منگابادي        علي   2012

 55000372 32پ-يتیعنا خ-آبان زدهيس خ-يشهرر -تهران كارگر          جمشيد    2017

 55061705 319پ-الوند كوچه نبش-اريبهمن خ-آباد يناز -تهران یوش          طغرانگاردار 2291

 021-36723971 فروشگاه موتورسيكلت وليعصر -خرداد  15خ  -پيشوا  كچوئي        حسين       1165

 021-36460151 موتورتعميرگاه  -جنب پمپ بنزین و آتش نشاني -خاتون اباد -پاكدشت شكاري         نصراله      2203

 026-32709392 چهارراه كارخانه قند –كرج  محمدیان     سن         ح 2026

 026-45356576- 45358433 تعميرگاه برهاني -بلوار آیت اله كاشاني  -نظرآباد نعل برهاني         ابوالفمل 2025

 026-45342411 119پ  -ويفخ نواب ص شهرک سيد جمال الدین -ساوجبالغ دشتگرد          اصغر       2124

 026-45360083 107 پالک يجنوب انقالب خ-دجماليس -نظرآباد رضایي        مجتبي       2285

 استان چهارمحال بختياري 

 820-23332222 آسمان سيكلت توسلي فروشگاه,  نمايس راه سه,  شهركرد  يتوسل             بيژن    1134
 (ويرض) استان خراسان

 051-52274256 تعميرگاه -17نبش ابوذر  -خ ابوذر -تربت حيدریه صداقت             مجيد     2109



 

 16 صفحه

 

 ليست نمايندگان خدمات پس از فروش به تفکيك استان

 051-44444213 4مجاور كالنتري  -خ اسرار جنوبي -سبزوار جعفري بجدني       حسين  2027

 051-44441610 تعميرگاه -متري حاج عباس 12 -خ ناوي -سبزوار ظفرآباديممشمول  اصغر    2131

 051-33438200 520پال ک-19 وریشهر 17 مقابل - وریشهر 17 خ -مشهد سالمتي             حسن    1082

 051-33442414-33416316 مقابل اتوجام جم  -قبل از مسجد حقيقي -خ نخریسي -مشهد اله بيگي        محمدعلي   2072

قاند / محمدتقي  ممطرزاده 2093

) 
 051-37243030 25 و 23 نيب-يشمال يمطهر -مشهد

 (شمالي)استان خراسان 

 058-32240296-32235713 فروشگاه وتعميرگاه قدیمي -نبش خ معصوم زاده–خ امام خميني شرقي  -بجنورد مسلم         قدیمي 2090

 058 - 32312117 جنب كوچه سجاد  -امام خميني غربي  -بجنورد قدیمي          عقيل         2237

 058-32503079 نرسيده به چهارراه بسيج -خ انقالب -گرمه و جاجرم نجفي مقدم      محمدعلي  2176

 058-36249375 موتورسازي علي -22خ سلمان فارسي-خ كمربندي قدیم-شيروان یوسفيان     عليرضا        2284

 058-57453529 10/1 يسعد نبش-17يسعد يروبرو-يسعد ابانيخ-گناباد يصاحب غرب       ي  سيع 2289

 (جنوبي )استان خراسان 

 056-32527770 روبروي كانون فكري كودكان ونوجوانان -خ ده دستگاه  -قائنات  محمد تقي       نصيرنژاد 2897

 056-32774567 جنب مسجد نخل ودفتر امام جمعه -خ شيراز غربي  -بشرویه  فاني            محمد        1239

 استان خوزستان

 061-4437067 فرعي روبروي اتحادیه تعميركاران 3خ  -احمد آباد -آبادان انصاري        ابراهيم        2031

 061-2339134 تعميرگاه -خ امام خميني -بندر ماهشهر محمد حسن        بلوردي 1026

 061-42271404-42246243 54پ  -خ فردوسي نبش خ منتظري  –دزفول  شه عابدي     غالمعلي       2219

 061-43535317-43529574 تعميرگاه موتور -خ پاسداران -رامهرمز ل خميسآ         حميد       2145



 

 17 صفحه

 

 ليست نمايندگان خدمات پس از فروش به تفکيك استان

 061-52839529 شاهپور كلتيس دکیو رگاهيتعم- مسمو  يخانگ لوازم يروبرو- يعتیشر خ-بهبهان كالهي          محسن     2280

 061-52838031 جنب تاكسي سرویس تختي -نرسيده به استخر -خ تختي -بهبهان محسن          شریف زاده 2185

 061-43645558 چهارراه بسيج –خ شهيد اشكبوس نادري -ایذه رئيسي    ابوالقاسم        2257

 061-42829173 22پالک- باهنر خ -شوش دانيال فرد شاهرخي      اله حجت 2272

 استان زنجان

 024-33457498 تعميرگاه تيزروت  -خ خيام -بيسيم  -زنجان نلواوصا        حسين علي  2178

 024 - 33540098 نبش كوچه اصولي  -خرداد  15روبروي سالن ورزشي  -شهریور 17خ  -زنجان  بازرگاني         داوود         2236

 024-33450764 232 -پ آبي -روبروي گرمابه دوستدار -خ بعثت -زنجان ناجئي              رضا         2039

-33552299- 33531051 روبروي درمانگاه شهداي گمنام بسيج(فرودگاه)خ شهيد مطهري -زنجان سيد سيف الدین    موسوي 2251

 024-34622281 روبروي نانوایي فرهنگيان–خ مطهري –زرین رود  بيگدلو     ابوالفمل           2250 024

 024-58556063 فروشگاه یدكي موتورسيكلت-بلوار ولي عصر-گيلوان-طارم حسيني         مصطفي        2249

 024 - 35524410 107پالک   -باالتر از چاپخانه   -خ سيد جمال الدین  -خرمدره  تاجي                 كالنتري 1254

 024- 36222739 پایين تراز بان  صادرات -خ اسالم -ماهنشان كریمي      منصور             2245

 024 - 35624340 37136پالک  -خ امام   -صائين قلعه  واعظي    محمد حسن       2239

 024-34231379 پائين تر از ميدان شهرداري سمت راست روبرو پارک شهر -خ كمربندي-خدابنده سيد اكبر           موسوي 2218

 استان سمنان

 023-33334847 تعميرگاه موتور -3نبش پيرنجم الدین-پيرنجم الدینخ  -سمنان شادمان              رضا       2141

 023- 35254820 فروشگاه  موتورسيكلت عدالت-خ شهيد بهشتي–دامغان  مرتموي    سيدعليرضا    1306

 استان فارس



 

 18 صفحه

 

 ليست نمايندگان خدمات پس از فروش به تفکيك استان

 071-38305985- 38201018 روبروي پارک محله اي -متري الله  20 -چهارراه تحویلي -شيراز سبحاني پور     علي اكبر    2193

 071- 54267561 تعميرگاه موتور -جنب امامزاده حسين -بلوارامام حسين -جهرم جالل              محبي زاده 2191

 09173091152 خيابان كالنتري -بلوار امام خميني -فراشبند محمد امين         جوكار 2192

 071-38723553 131پ  -جنب حسينيه ابوالفمل  -آوران جنوبيخ یاد  -فيروزآباد مرتمي              صباحي 2179

 كلتيمقدستورسك  دفكا   مؤسسكه  يروبكرو -7كوچه نبش-نژاد يدهاشميشه ابانيخ -فسا روشن ضميري     ميالد      2283

 يريضم روشن
53345734-71 

 071-52254048  كلتيتورسمو رگاهيتعم-5بلوک- شركتنفت يمتر20-دیشهرجد- الرستان زاده محسن         محسن 2281

 استان قزوین

 028-32826567 جنب آژانس حيدر -نرسيده به كميته امداد -آبي  كریمي      علي              4021

 028-35240488 سمت راست–ح   جاده اول -خ سيد جماالدین اسدآبادي -تاكستان ابوالفمل           رحماني 2243

 استان قم

 025-36637178-36608148 فروشگاه شهرک موتور -مقابل مجتمد گلستان  -شهرک امام حسن -قم سليمان پناه سيد احمد     4010

 استان كردستان

 09183701080 خ اميرنظام گروسي -بيجار قرباني     مجيد             272

 087-35527962 فروشگاه  موتورسيكلت -كوثر باشگاه بانوان يروبرو-يراشد يخلفا خ -كامياران اردالني        پرهام        1211

 استان كرمان

 034 - 34220749 تعميرگاه هوندا– جنب بان  كشاورزي -بعد از ميدان راهنمایي -خ مصطفي خميني -رفسنجان آل سعدي          محمد    2134

 034-42252073 - 42259261 چهارراه موحدي -خ شهيد نصيري -سيرجان نخعي       اسداله        2024

 034-32260258 فروشگاه و تعميرگاه موتورسيكلت پارسا مقدم  -6جنب كوچه  -خ ميرزا رضاي كرماني -كرمان محمدرضا      پارسا مقدم 4071

 034- 34132291 جنب مسجد امام رضا–خ شيخ احمد نجفي -خ ولي عصر– شهر باب  شعباني         مهدي      2133



 

 19 صفحه

 

 ليست نمايندگان خدمات پس از فروش به تفکيك استان

 034-34380700 موتورسيكلت مهدي فروشگاه -قدس خ -انار اناري زاده يقت       حسن 1320

 استان كرمانشاه

 083-38431335 109متري غرب  25 -خ خرم -ميدان مركزي -بهمن 22 -كرمانشاه محمدي      علي جان     2083

 083-38259756 سيلو نرسيده به چهارراه–خ جليلي -ميدان جليلي –كرمانشاه  مجاهدي   اسماعيل        2260

 083 - 45123865 خ واحدي جنب كوچه دادگاه   -هرسين  افملي        شيرزاد        2240

 083-38249456 فروشگاه ارزان یدک  450پالک   -خ جليلي  -كرمانشاه  موذن             امير       2242

 استان گلستان

 017-34237094 تعميرگاه موتور -ابتداي خ سي متري جنوبي -ميدان شهدا -علي آباد كتول نعمت اله          منتظري 2213

 017-33223373 275پ  -خ امامزاده غربي -گنبدكاووس مزرجي نژاد    ابوالقاسم     1013

 017-32157525 تعميرگاه -ابتداي خ اوزینه -بلوار جرجان -گرگان قاسمپور       عليرضا       2115

قجر            مسلم        2247

 حيدرآبادي
 017-32680249 گاراژشمشيري-خ راه آهن -ميدان شهدا -گرگان

 استان گيالن

 013-34514035 20تعميرگاه موتورسيكلت كار-بازاچه حامي-گذرخان عمو-سراوان-رشت پيربجارپس        جعفر      2267

 013-44814977 تعميرگاه-ینخ امام جنب پمپ بنز -آستارا سليم             روزي طلب 2056

 013- 42121571-42137269 فروشگاه لوازم یدكي  -روبروي داروخانه دكتر جهش-يبهشت ديشه -آستانه اشرفيه رممان            اقدام طلب 2229

 013-42129294-42129295 روبروي مخابرات -بلواراستاد معين  -آستانه اشرفيه  قربان             رعناي رئوف 1259

 013-44547269 دنياي موتور -بعد از آژانس فجر -خ ميرزا كوچ  -بندرانزلي خسروي     مسعود          2177

 013-44213364 تعميرگاه -جنب ساختمان بخشداري -حویش رضا                سليمانپور 2122

عدالت حف         محمود    2204

 آباد
 013-44233918 تعميرگاه موتورسيكلت -ه سعدينرسيده به چهاررا -خ پاسداران -تالش



 

 31 صفحه

 

 ليست نمايندگان خدمات پس از فروش به تفکيك استان

 013-44226583 ایستگاه قروق-راه سيد نيكي سه طرف به ار،یشهر دانيم يكمربند -تالش جولندان يميغن       ریعشا 4072

 013-34784455 روبروي پمپ بنزین قدیم-خ ولي عصر-شفت نجات       محمدصادق    2265

 013-42520869 تعميرگاه مجيد-خ طلو –بعد از مسجد –ميدان نه دي -لنگرود دیشرحمان           خير ان 2224

 013-42534309 جنب شركت گاز -خ حاف  -لنگرود (آجاک)كاوه   عليرضا         2076

 013-44664845 فروشگاه فاطمي -نرسيده به ورزشگاه شيرازي -خ بهشتي -ماسال وشاندرمن فاطمي     سيدجعفر        2157

 استان لرستان

 066-42628823 409پ  -خ مدرس شرقي-چهارراه بهارستان -بروجرد احمد                   كردي 1247

 066-32220959 تعميرگاه موتور -روبروي بان  كشاورزي-خ مطهري جنوبي-پلدختر عالي پور       رضا             2254

 066-32221722 نبش خ هفت تير –نقالب جنوبي خ ا-پلدختر شفيعي        محمد           2262

 066-33227669 فروشگاه ساالري -روبروي كفش ملي -خ انقالب -خرم آباد ساالري          فمل اله    2117

 066-32221722 تعميرگاه موتور -چهارراد دوم -خ جالل آل احمد -خ انقالب -خرم آباد شعباني    محمد حسين   2084

 0 66-43214247 روبروي استادیوم تختي -خ سي متري -دورود متين فر           رممان   2223

 066-32642303 ابتداي خ صاحب الزمان -ميدان معلم  -كوهدشت  عزت اله            عزیزي 3471

 066-32734539 تعميرگاه قيطاسي-روبروي بنياد شهيد–خ شهيد رجایي -نورآباد علي        قيطاسي كفراج 2271

 مازندراناستان 

 011-32341622 باالترازشالي كوبي جعفریان -خيابان شهيد مصطفي خميني -چهارراه دیوكال -اميركال -بابل جمالي        مجتبي           2212

 011-32372935 -32377637 4نبش گلستان  -جنب پل هوایي  -چهارراه آرامگاه معتمدي   -بابل  مصطفي       محمدي فرد 2194

 011-35289465-35231123 تعميرگاه -خ شریعتي -بابلسر صادقي مرشت   ابراهيم    2045

-011-34566613  خ جمهوری پایین تر از میدان بهاران جنب آپاراتی -بهشهر پيشه ور       ابوالفمل     2108

09111571770 



 

 31 صفحه

 

 ليست نمايندگان خدمات پس از فروش به تفکيك استان

 011-35752855 يلواش یيانانو روبرو-آباد خزر  خ-بهنمير حبيب الهي    غالمعلي      2160

 011-54252344 روبروي ميدان بار–خرم آباد -تنكابن صادقي مشرفي       علي    2288

 011-54393553-54274675 فروشگاه وتعميرگاه نيرومحركه -جنب شهرک آزادي -خ چالوس -تنكابن خاكساري         احمد      2116

 011-54392474 فروشگاه سينا سيكلت-پلت كده-وارچالوسبل-تنكابن كردي       محمد          2065

 011-57453529 مدانلو رگاهیتعم-رزانژادیم رضا دیشه ابانیخ-یکشت دانیم -جویبار يباریجو مدانلو      ي مهد 2290

 011-42223207  تعميرگاه رضا هندا-جنب آتش نشاني-خ سيدنظام-پل هوایي -قائم شهر زارعي قادیكالیي  عليرضا   2166

 011-42228487-42225900 تعميرگاه -روبروي كوچه اقتصاد -خ كوچكسرا -قائم شهر یعقوبي گودرزي   محسن   2010

حسين زاده      محمد تقي 2080

 مقدم
 011-42354791-42352141 فروشگاه حسين زاده -نميرهجاده ب -كياكال

 011-52247226 فروشگاه پيمان -راخ عاشو -بازار روز -چالوس  پورعسكري     حسين      2230

 011-52335809 ينمشترك امور يروبرو -يسنكار ديشه -نوشهر يمحرر   لياسماع ديس 2165

 استان مركزي

 086-33280160-33280291 يمحمد و يتراشكار كوچه نيماب-يشمال يانور خ-يغفا اله تیآ خ -اراک  مهراد          احمد        2278

 086-366225964 تعميرگاه موتور -روبروي پارک حكيم نظامي -خ شهيد بهشتي -تفرش قهرماني         محمدرضا  2217

 086-43223401 تعميرگاه موتور -مقابل اداره برق  -خرداد  15خ  -محالت مهدي           استاد مرادي 2171

 استان هرمزگان

 076-32233178 فروشگاه صيادي -امام موسي صدرشمالي -سازمان خ امام سه راه -بندرعباس صيادي       محمدعلي    2063

 076-32224502- ساختمان زارعي -بلوار شهيد حقاني شمالي -بندرعباس رضایي زارعي         رضا    2100

 076-32241197 بين فلكه بلوكي وسه راه دلگشا -خ امام -بندر عباس غالمحسين         نجمي 4011

 076-42282128-42224053 فروشگاه قطعات -جنب فرش فروشي -م شهدا -ميناب خواجه دادیان      عيسي     2146
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 ليست نمايندگان خدمات پس از فروش به تفکيك استان

 استان همدان

 081-33146639 فروشگاه موتورسيكلت روز -خ كاشاني-اسد آباد ایماني       هادي            3129

 081-33230947 تعميرگاه  موتور -ن وميدان امام خمينيمابين پمپ بنزی -خيابان پيروزي -نهاوند قارني     همایون           2208

 081-34924235 تعميرگاه -جنب بيمه دانا -بلوار كرمانشاه -تویسركان سنجربيگي       عزیزاله      1193

 081-35227889 تعميرگاه موتور -جنب نانوایي سنگكي -بلوار شهيد مدرس -كبودرآهنگ پيوندي      روح اله        2207

 داستان یز

 035-35242595 روبروي پمپ بنزین-متري امام شهر52 -یزد زماني بافقي       وحيد      2275

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

النيچ مسكن پارک  
36283297-035  

 035-32424885 فروشگاه حكيمي -خ وحشي بافقي -بافش حكيمي بافقي  حسن        4002

 035-32624305 خ امام جنب كوچه شهيد طهماسبي -تفت محمدرضا      دهقاني نژاد 2244

 035-32521262 تعميرگاه موتور -روبروي سازمان تبليغات اسالمي -خ مطهري -مهریز علي محمد     زار  بيدكي 2210

 035-32341592 فروشگاه الماس كویر-جنب تراشكاري پيروزي-خيابان آیت اله حائري -ميبد رديمهدي       زار  مهرج 2215

 035-32238510 فروشكاه موتورسيكلت ثقفي  -ميدان شهدا-اردكان ثقفي           جواد        1185

 035-32571328 8988147394كد پ  –خ شهرداري –خ طالقاني -خاتم جهانگرد            فرهاد   2263
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 شتری گرامیم
لطفا در صورت مشاهده عیوب در موتورسیکلت . شرکت نیرومحرکه مایل به دریافت هر چه سریعتر نظرات شما در خصوص کیفیت محصوالت و رفع هر چه سریعتر عیوب احتمالی می باشد

اعالم نموده تا با همکاری و  88741111 -14و یا شماره تلفن های  1111111551یامک به شماره خریداری شده ضمن مراجعه به نمایندگی های مجاز، معایب مشاهده شده را از طریق پ
همچنان شایان ذکر است در صورت عدم همکاری نمایندگی خدمات . مساعدت شما مشتری گرامی، پیگیریهای الزم جهت رفع نقص احتمالی و همچنین رفع عیوب در تولیدات آتی به عمل آید

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

 ايرادات انجين كد عيب ايرادات بدنه كد عيب ايرادات بدنه كد عيب
 عدم عملكرد مناسب كالچ 41 مشكل كاسه چراغ عقب 19 جداره باک نشتي بنزین از 1

 روغن سوزي 42 چرخش دسته هاي الستيكي فرمان 20 بنزین از درب باکنشتي  2

 عدم عملكرد مناسب هندل 43 نشتي روغن از كم  عقب 21 نشتي بنزین از شير بنزین  3

 ايرادات برقی كد عيب نشتي روغن از كم  جلو  22 نشتي بنزین از محل شناور بنزین 4

 عدم عملكرد روشنایي جلو 51 تن پره هالقي یا شكس 23 نشتي بنزین از پمپ بنزین 5

 عدم عملكرد چراغ خطر عقب 52 صداي لنت ترمز 24 لقي فرمان 6

 عدم عملكرد راهنماها 53 عدم عملكرد مناسب رادیاتور 25 ایجاد صداي غير عادي از اگزوز 7

 عدم عملكرد مناسب باتري 54 ايرادات انجين كد عيب عدم عملكرد مناسب ترمز جلو 8

 عدم عملكرد مناسب اتوماتي  راهنما 55 نشتي روغن از زیر انجين 31 عدم عملكرد مناسب ترمز عقب 9

 عدم عملكرد پمپ بنزین  56 نشتي روغن از سيلندر وسر سيلندر 32 عدم عملكرد مناسب كم  جلو 10

 عدم عملكرد مناسب شمد 57 صداي نامناسب انجين 33 عدم عملكرد مناسب كم  عقب 11

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

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

 روشن شدن چراغ چ  انژكتور 60 شتاب نامناسب 36 عدم عملكرد مناسب كيلومتر شمار 14

 (برق دزدي)اتصال كوتاه درخت سيم  61 قدرت نامناسب 37 دور موتورعدم عملكرد مناسب  15

 عدم عملكرد قلوه اي چپ یا راست 62 ریپ زدن 38 لقي وعدم تعادل ج  بغل 16

 عدم عملكرد استارت 63 (انژكتور)عدم عملكرد سيستم سوخت رساني  39 لقي وعدم تعادل ج  وسط 17

 عدم عملكرد روشنایي جلو 51 ن موتورسيكلتسخت روشن شد 40 مشكل كاسه چراغ جلو 18

  عدم همکاری نماينده 99

 


