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 خریدار گرامی
قبل . طراحی و ساخته شده است ،محصول شرکت نیرو محرکه بوده که با بهترین کیفیتST150  نامی حسن انتخاب شما، موتورسیکلتضمن تشکر از 

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

لیدی شرکت نیرو محرکه با شبکه گسترده نمایندگیهای خدمات پس از فروش در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به دارندگان موتورسیکلت های تو
 .شرکت می باشد

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

 شرکت تولیدی نیرو محرکه                                                                                  
 :موارد ذیل مشمول خدمات دوره ضمانت نمی باشد
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 مشخصات فنی

 mm 1268 (میلیمتر)مرکز تا مرکز چرخها  L3(SCOOTER) کالس موتور سیکلت

 "10-3.5 مشخصات چرخ جلو تک سیلندر ، چهارزمانه ،هوا خنک سانتریفوژ نوع انجین

 "10-3.5 مشخصات چرخ عقب 1 تعداد سیلندر

 سیستم ترمز جلو و عقب CC 149.5 (سی سی)حجم جابجایی 
عقب لنتی با / دیسکیجلو 
 شکهای باز شوندهکف

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

 تک شاخه هیدرولیک سیستم تعلیق عقب Kw / 8000 rpm 7.68 حد اکثر توان

 EFI(FAI)انژکتور سیستم سوخت رسانی N.m /8000 rpm 10.62 حد اکثر گشتاور

 lit 6.5 (لیتر)ظرفیت باك  CDI سیستم جرقه زنی

 lit/100km 2.4 (کیلومتر 122لیتردر )مصرف سوخت  الکتریکی/ هندلی استارت

 102 (کیلوگرم)جرم خالص  CVT  اتوماتیک سیستم انتقال نیرو

 km/h 90 (کیلومتر بر ساعت)حداکثر سرعت  mm 1148×660×1788 (میلیمتر)ارتفاع × عرض × طول 
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 اطالعات عمومی

 اطالعاات  کلیهبدنه متصل شده که شامل به  پرچ لهبوسی :پالك شناسايی
 .موتورسیکلت میباشد

  .در زیر انجین حک شده است: شماره انجين

                 .در زیر فرمان بر روی بدنه حک شده است : شماره شاسی

 :درقسمت راست در زیر فرمان قرارداشته و عالیم آن عبارتند از: سوئيچ
  

  .رای روشن نمودن موتورسیکلت باز استسوئیچ ب           
 .سوئیچ برای روشن نمودن موتورسیکلت بسته است        

 .فرمان قفل است        
 

شده و  سوئیچ را به سمت چپ بچرخانیم قفل زین آزاد هنگامی که: توجه
دسترسی به جا کالهی ، باتری و کیف ابزار امکان پاذیر   با بلند کردن زین

 .میگردد
هت قفل نمودن فرمان کافی است پس از چرخانادن فرماان باه سامت     ج -

  .چرخانده شودبه سمت چپ  وچپ سوئیچ را به سمت داخل فشار داده 
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 A :اهرم ترمز عقب 

B : راهنماي چپ و راستكليد 

C :كليد بوق 

D :نور باال و پایين كليد 

 

 

 

 

 اهرم ترمز جلو: الف 

 ستيكی گازدسته ال: ب

 كليد استارت: ت

 كليد چراغهاي جلو: ث

 

 

 

 

 نشانگر راهنماي چپ و راست: 1

 نشانگر نور باال: 2

 كيلومتر شمار: 3

 مسافت طی شده: 4

 نمایشگر بنزین: 5

 چراغ چك سيستم انژكتور: 6
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واحکد  جرقه زنی بصورت اتوماتيکك و بکا اسکتفاده از     :سيستم جرقه زنی 

 .صورت می گيرد(  ECU ) كنترل الكترونيك

 كمکك فنکر  : فنر عقب   كمك
د عقب از نوع هيدروليك ميباش

كکه بکه واسکده داشکتن فنککر     

مککارپيخ خککارجی از تشککدید  

نوسکککانات ناشکککی از جکککاده 

جلوگيري كرده و بستر بسکيار  

راننده و  برايمناسب و راحتی 

 .سرنشين ایجاد ميكند

بکراي سکوخت   : سوخت گيری 

 محکاف   كکاور قفک    گيري ابتدا

 توسکککل كليکککدبکککاا را درب 

در جهککت عقربکک   ( سککوچيخ)

چرخانکده   4/1به ميزان ساعت 

سکس    و كاور را بکاز مينمکایيم  

درب ضامن هاي فنري دوطرف 

به سمت داخک   باا را با دست 

از ليتکر   5/6به ميزان حکداكرر  باا را  فشار داده تا درب باا باز شود حال

 .نمایيم پر میبنزین 

كاري اجزاي داخلی انجين توسل اوی  پمکپ   روغن: سيستم روغن كاری 

متص  به محور مي  لنگ و همزمان با گردش مي  لنگ و بصورت اتوماتيك 

 .بسته انجام می پذیرد و در یك مدار

هکوا  توسکل  سکيلندر و سرسکيلندر   عم  خنك كاري : سيستم خنك كاری 

  .می شود انجام

ی بوده و نيکروي  سيستم ترمز جلو از نوع هيدروليكی دیسك :سيستم ترمز 

کگاه در لکذا بایکد توجکه داشکت كکه هي ک      . دترمز زیادي را اعمال مينمای

 سرعت هاي باال از ترمز جلو به تنهایی استفاده نشود، زیرا باعث واژگونی 

ورسيكلت و صدمه دیدن راكب می شود و سيستم ترمز عقکب از نکوع   موت

 .ميباشد(لنتی)كاسه اي 

ولتکاژ   با سرب اسيد از نوع :  باتری

12V-8.6A   توسکل بکرق   بوده كکه

توليد شده بوسيله انجکين بصکورت   

  .اتوماتيك شارژ می گردد

در راه اندازي اوليه با اضکافه  : توجه

 33،پ  از مکدت  نمودن آب بکاتري 

 .دقيقه باتري بدون نياز به شارژ قاب  استفاده می باشد
 9/3 بکا جریکان  سکاعت   7-8درصورت پایين بودن ولتاژ،باتري را بمدت 

 .آمسر شارژ نمایيد
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 :سيکلت برای اولين شروع رانندگیموتور آماده سازی
 :قب  از اقدام به رانندگی حتما موارد زیر را كنترل نمایيد و اهميت بازرسی قب  از شروع رانندگی را نادیده نگيرید

 هدف از بررسی موارد بررسی

 .شتی بنزین را کنترل نماییدوجود بنزین به میزان مناسب و ن سيستم سوخت رسانی

 .سطح روغن داخل انجین را کنترل نمایید روغن انجين

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

 ..و عملکرد مناسب آنها را کنترل نمایید جلو و عقب خالصی دسته ترمز  و عق  ترمز جلو دسته

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

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

 .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

 .را از نظر عملکرد آن ها وثابت ایستادن و برگشت مناسب کنترل نماییدها  جک بغلهای وسط و جك 

 نظر سفت بودن پیچ و مهره ها کنترل نمایید قسمت هایی که با پیچ و مهره بسته شده اند را از سفت نمودن پيچ ها و مهره ها
 

 

 :ايمنی توصيه
از مهارت در رانندگی  خریدار گرامی رانندگی مدمئن و ایمنی ناشی

 رعایت با مقررات راهنمایی و رانندگی و هم چنين آشنایی و آشنایی و
 

 

 

 
 

لذا با رعایت نكات بسيار . با مفاهيم اوليه دانش مكانيك می باشد

 .می توانيد ضریب ایمنی را به ميزان بسيار زیاد باال ببریدساده زیر 
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 كنترل روغن انجين: 1مرحله 
اگر انجين موتورسيكلت شکما   -1

را  آن در حال كکار كکردن اسکت ،   

خککاموش نمایيککد تککا روغککن در   

 .  قسمت تحتانی كارت  جمع شود

موتورسيكلت را در حالت عمود  -2

بر سدح زمين نگه داشته و گيج 

ن نشان داده شده در شك  را باز نماچيد و پ  از پاا كردن آن توسل یك روغ

 .پارچه تميز آن را مجددا ً در جاي خود و بدون آنكه آن را ببندید قرار دهيد

در صورتيكه سدح روغن . گيج را دوباره بيرون آورده و مشاهده كنيد   -3

اندازه الزم  در محدوده خدوط متقاطع در گيج نبود از مح  بستن گيج به

 .روغن درون گيربك  بریزید

توصکيه  . استفاده از روغن انجين مناسب به طول عمر انجين كمك می كند: توجه

. اسکتفاده گکردد   APIمدکاب  اسکتاندارد    SFمی شود از روغن انجين با درجکه  

 داراي غلظکت مناسکب باشکد، غلظکت     روغن انجين باید متناسب با دمکاي هکوا  

  SAE 15W40: رتند ازمناسب براي انجين عبا

موتورسيكلت را برروي  جهت كنترل سدح روغن درون انجين :توجه 

 .جك بغ  قرار ندهيد

 .بيش از حد مجاز خودداري كنيد روغن ازپركردن -

 .ليتر می باشد 9/3ظرفيت روغن كارت   -

 .در صورتی كه سوخت درون باا نا كافی است باا را از بنزین پر كنيد

 ميزان سوخت داخل باك كنترل: 2مرحله 
در هنگام سوخت گيري ، باا را تا لب  

لوله تعبيه شده درون آن از بنزین پر 

 .نمایيد

قب  از اتمام بنزین حتماً اقدام به  -

 .سوخت گيري نمایيد

نازل سوخت گيري را به ميزانی كه لوله تعبيه شده در باا رویکت شکود    -

ایيد تا از پاشيده شدن بنزین بر داخ  با نموده و به آرامی سوخت گيري نم

 . روي قدعات پالستيكی جلوگيري شود

 استارت زدن موتورسيکلت: 3مرحله 

موتورسيكلت را بر روي جکك   -1

وسل قکرار داده پک  از كنتکرل    

سدح روغکن انجکين، سکوچيخ را    

قکرار   ONچرخانده و در وضعيت 

 .دهيد

 ج روغنگي
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شستی استارت را  -3 .دسته گاز را كامالً بسته و ترمز عقب را بگيرید -2

جهت گرم شکدن انجکين    در هنگاميكه موتورسيكلت سرد است .بفشارید

 .قراردهيددقيقه در همين حالت  3الی  1به مدت 

 :توجه
 .موتورسيكلت هرگز شستی استارت را دوباره نفشاریدپ  از روشن شدن  -

در براي اینكه در هنگام استارت توان انجين كاسته نشکود تمکام چراغهکا را     -

 .حالت خاموش قرار دهيد

چنان ه پ  از استارت موتورسيكلت روشن نشد، سوچيخ را بسته و پک  از   -

اقدام نمایيد براي آسيب نرسيدن به بکاتري زمکان فکوق را     هدوبارثانيه  5

 .حتماً اعمال فرمایيد

چنان ه موتورسکيكلت پک  از    -

ر تالش باز روشکن نشکد   با 4-5

 4/1 تا 8/1دسته گاز را به ميزان 

چرخانکککده ، سکککس  شسکککتی 

 .استارت را فشار دهيد

هایی كه زمان زیادي مکورد اسکتفاده قکرار     این روش براي موتورسيكلت

 .نگرفته و یا به سختی روشن ميشوند توصيه می شود

 شروع به حركت با موتورسيکلت: 4مرحله 
 .بگيرید ستترمز عقب را با دست چپ و دستگيره عقب را با دست را -

 .سيكلت را به سمت جلو ه  داده و از روي جك وسل بياندازیدموتور -

تسکلل بيشکتر بکه سکدح زمکين       روي زین نشسته و پاي چپ را براي -

  .نزدیك كنيد

 .وضعيت خيابان ، راهنما را فعال كنيدترمز عقب را آزاد كرده و با توجه به 

 .با چرخاندن دسته گاز حركت نمایيد

 .ود را خاموش كنيدپ  از حركت حتماً راهنماي خ -

 :مراجعه به نمايندگی های خدمات پس از فروش مجاز
ت ذیک  شکده باشکد هکر چکه      در صورتی كه موتورسيكلت دچار اشکكاال 

 :سریعتر به نمایندگی هاي مجاز خدمات پ  از فروش مراجعه كنيد

 .وقتی مصرف سوخت موتورسيكلت باالست  -1

 .ودموتورسيكلت استارت خورده ولی روشن نمی ش -2

 .وقتی چراغ انژكتور روي كيلومترشمار روشن باقی می ماند -3

 :توصيه های ايمنی
براي آشنایی هرچه بيشتر بکا نحکوت تکردد بکا موتورسکيكلت، ابتکدا در        -

 .مكانهایی كه خلوت تر است رانندگی نمایيد

ه ایمنی و البس  مناسب از كال براي ایمنی بيشتر در هنگام رانندگی حتماً -

 .ري استفاده نمایيدسواموتور 

در شکب اسکتفاده    ی در شب حتماً از البس  قابک  دیکد  در هنگام رانندگ -

 .نموده و هنگام تغيير مسير حتماً از بوق استفاده كنيد

از  تسلل كافی جهت رانندگی با این موتورسيكلت را نداریکد تا زمانيكه  -

 .پرهيز كنيد ها تردد در خيابان

اد مخدر و الك  سدح هوشياري را پکایين آورده  خستگی و استفاده از مو -

ادث ميگردد لذا قب  از رانندگی اسکتراحت الزم را انجکام   و باعث بروز حو

 .داده و از مصرف مواد مخدر و الك  اجتناب بورزید

 .بازرسی هاي ذكر شده در دفترچه را انجام دهيدقب  از رانندگی  -
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تورسيكلت مدمکئن شکده و   قب  از رانندگی از عملكرد صحيح اجزاي مو -

 .قسمت هایی كه باید روغنكاري شود را روغنكاري نمایيد

بککراي افککزایش عمککر انجککين موتورسککيكلت هي وقککت تککا انجککين     -

 .موتورسيكلت گرم نشده اقدام به رانندگی نكنيد

 .این موتورسيكلت براي جابجایی راننده ویك مسافر طراحی شده است -

 Kg 5موتورسکيكلت   در قسکمت جکاكالهی  رر بار مجاز براي حم  حداك -

 .ميباشد از جابجایی بارهاي سنگين تر و با حجم زیاد خودداري فرمایيد

از تغييرات نامتعارف برروي موتورسيكلت اجتنکاب نمکوده و نسکبت بکه      -

 .نگهداري صحيح طب  توصيه این دفترچه بكوشيد

جکی از  دود خرو.روشکن اسکتفاده كنيکد   و موتورسيكلت را در فضاي باز  -

اگزوز سمی بوده و تجمع آن بخصوص در محيل هاي بسته ميتواند باعکث  

 .مسموميت و یا حتی مرگ گردد

واژگون  است موتورسيكلت را در محلی با شيب زیاد پارا نكنيد ممكن -

 .شود

هنگامی كه از موتورسيكلت استفاده شده واگزوز آن داغ است به نحوي  -

 .را پارا كنيد تورسيكلتموكه اگزوز به كسی آسيب نرساند 

كکه   ا این موتورسيكلت سعی شود بارهایی انتخاب شودحم  بار ب براي -

از پهنکاي  )قابليت بسته بنکدي مناسکب داشکته و حجکم آن زیکاد نباشکد      

 . (زندموتورسيكلت بيرون ن

 .وزن بار با مسافر پشت نباید از ميزان مجاز بيشتر باشد -

لت قرار داد تا عالوه بر حف  تعکادل  را ميبایست در وسل موتورسيكبار  -

 .در حين رانندگی حف  شود بر موتورسيكلت موتورسيكلت ، تسلل كافی

 .قب  از بارگيري باد الستيكها كنترل شود -

این موتورسيكلت براي تردد در خيابان ها و جاده هاي آسفالت طراحکی   -

موتور  شده استفاده در زمين هاي خاكی باعث نفوذ خاا به درون سيستم

 .و به آن آسيب ميرساندشده 

در هنگام وص  نمودن باتري به موتورسيكلت نکو، بایسکتی سکوچيخ در     -

 ECUحالت خاموش قرار داشته باشد در غير اینصورت ممكن اسکت بکه   

 .آسيب برسد

سيسکتم   ECUثانيه صبر كنيکد تکا    5بعد از باز كردن سوچيخ، به مدت  -

 .لت را استارت نمایيدانژكتور را بررسی و سس  موتورسيك

وقتی نشانگر بنزین در كيلومتر شمار، شکروع بکه چشکمك زدن نمایکد،      -

كيلومتر خواهيکد   53شما تا سوخت گيري مجدد فقل قادر به طی مسافت 

لذا براي جلو گيري از خاموش شدن موتورسيكلت در اسرع وقت بکه  . بود

 .سوخت گيري اقدام نمایيد

 .ز بصورت همزمان استفاده كنيد در صورت لزوم از هر دو ترم -

 . هرگز وارد خدوط ویژه اتوبوس نشوید  -

هنگام رانندگی در شب حتما از سالم بودن چراغ هاي جلو ، خدر عقب  -

 .و راهنماها مدمئن شوید

هنگام رانندگی در هواي بارانی به دلي  كاهش اصدكاا بين تایر و  -

و با تایرهاي . اجتناب نمایيدجاده از گاز دادن و یا ترمز گيري ناگهانی 

 .سایيده شده در هواي بارانی رانندگی نكنيد

هنگام رانندگی در هواي برفی بر روي تایر خود زنجير چرخ نصب نمایيکد   -

 .و از ترمز و گردش ناگهانی اجتناب نموده و با سرعت پایين رانندگی نمایيد



 

11 

 

 .نيدطوالنی مدت رانندگی نكدر مسافت هاي زیاد بدور هرگز  -

 :نحوه آب بندی كردن موتور سيکلت 
خریدار گرامی طول عمر مفيد موتور سيكلت شما بستگی زیادي به نحکوه  

كيلومتر دارد، لذا با رعایت نكات ذیک  ميتوانيکد    1533راندن آن در اولين 

 .طول عمر مفيد موتور سيكلت خود را زیاد كنيد

  25حتکی المقکدور   سرعت )كيلومتر اول بصورت نيم گاز برانيد  333در 

 .و گاز را هي گاه تا حداكرر باز نكنيد (كيلومتر برساعت

  كيلومتر برساعت 35حداكرر با سرعت كيلومتر اول  533تا  331از. 

  كيلومتر برساعت 45كيلومتر اول حداكرر با سرعت  1333تا  531از. 

  كيلومتر برساعت 55كيلومتر اول حداكرر با سرعت  1533تا  1331از. 

  كيلومتر اول حتی المقدور سعی شکود بصکورت یکك نفکره از      1533در

 .موتورسيكلت استفاده گردد

  كيلومتر اوليه ، روغن موتور را بکا اسکتفاده از    1533بعد از طی مسافت

روغن توصکيه شکده در همکين دفترچکه تعکوید نمکوده و نسکبت بکه         

موتورسکيكلت در یكکی از   اتصاالت شستشوي فيلتر روغن و آچار كشی 

 .ندگی هاي خدمات پ  از فروش اقدام نمایيدنمای

 در زمان آب بندي از تغييرات ناگهانی جدا ً خودداري كنيد. 

 از راندن موتورسيكلت با سرعت ثابت در مسافت طوالنی خودداري نمایيد. 

 :توقف كردن و خاموش كردن موتورسيکلت 
بکا  دانکده  به حالت اوليکه برگر  دسته گاز را كامالً جهت توقف كردن ، ابتدا 

 يكلت را كکم كکرده تکا   استفاده از هر دو ترمز جلو وعقب سرعت موتورسک 

سوچيخ اصلی موتکور  اهرم ترمزها را آزاد نموده سس  . كامال ً متوقف شود 

و فشکار روي پکدال جکك،    و به كمکك دسکتگيره عقکب    را خاموش كرده 

موتورسيكلت را روي جك وسل قرار داده و با چرخاندن سوچيخ فرمکان را  

 .ف  و سس  سوچيخ را از روي موتور برداریدق

 :تعميرات و نگهداری

 : كنترل سطح  روغن درون انجين

اگر انجين موتورسيكلت شما در حال كکار كکردن    -1

است ، موتور را خاموش نمایيد تا روغکن در قسکمت   

 .  تحتانی كارت  جمع شود

نگکه داشکته    بر روي جك وسکل موتورسيكلت را   -2

روغکن كکه در    گکيج وجود را با كمکك  ميزان روغن مو

 .رویت نمایيدمشخص شده شك  

از مح  اگر سدح روغن پایين تر از حد مجاز بود   -3

 .به اندازه الزم روغن  درون گيربك  بریزید درپوش روغن

جهت كنترل سدح روغن درون انجين و گير بك  موتورسيكلت را  :توجه

 .برروي جك بغ  قرار ندهيد

 .بيش از حد مجاز خودداري كنيدازپركردن  :توجه

ري تركيکب نكنيکد، زیکرا سيسکتم     روغن موتکور را بکا مکاده دیگک     :توجه

 .موتورسيكلت آسيب خواهد دید

 :گاز تنظيم لقی دستهنحوه 
  ميتکوان  گاز هماندور كه در شك  مشخص شکده   لقی دستهبراي تنظيم

 .كرد گاز را به ميزان مجاز رگالژ دستهميزان لقی  ،بوسيل  پيخ تنظيم
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    تعریکف شکده بکراي    حد مجکاز

 3گاز این موتورسيكلت از  دسته

 .ميليمتر ميباشد 5تا 

 

 

 :تنظيم ترمز های جلو و عق  
 .باشکد ميو عقب لنتکی  ي سيستم ترمز جلو دیسكی سيكلت داراموتوراین 

كيلکومتر و پک  از آن    333سيستم ترمز موتور سيكلت را در ابتدا بعد از 

 .مایيدتر پيمایش كنترل نكيلوم 1333 بعد از هر 

صککحيح  عملكککرد :توجببه

ها امنيت جانی راننده را ترمز

تضمين مکی كنکد، بنکابراین    

ترمزهککا را بصککورت مککنظم  

كنتککرل نمایيککد و درصککورت 

بککروز مشککك  از شککخص   

 .گيریدبمتخصص براي رفع آن كمك 

 :جهت تنظيم ترمزها بایستی دو اص  را در نظر گرفت

 .ستند چرخها بایستی به راحتی دوران داشته باشدهنگامی كه ترمزها آزاد ه -1

 .به محد اقدام به ترمزگيري حركت چرخها می بایست متوقف گردد -2

غن پشت انتهاي ترمز ميتکوان  با توجه به دو اص  باال و هم نين فشار رو

 .را تنظيم نمودترمز جلو 

 

 

 :كنترل سطح روغن ترمز 
ي مخزن روغن ترمز جلو كنترل رو وغن ترمز را با توجه به نشانگرسدح ر

، پک  از بکاز   نمایيد و در صورت پایين بودن سدح روغکن از حکد مجکاز    

به ميزان الزم از روغکن  وغن ترمز، ردرب مخزن  و  كاور چراغ جلو نمودن

 .اضافه نمایيد(   DOT3)ترمز توصيه شده 

قبک  از اضکافه نمکودن     :توجه

روغن مدمئن شکوید سکيلندر   

ترین سکدح  پمپ ترمز در باال

بکراي  خود قرار داشته باشد و 

اطمينان از عدم نشتی روغکن  

ترمز، چند بار اهرم ترمز جلکو  

 .بررسی كنيدمحدوده عملكرد سيستم ترمز را  را فشار دهيد و 

 .در صورت وجود نشتی به نمایندگی خدمات پ  از فروش مراجعه نمایيد

دیگر و یکا چيکز    را با روغن ترمزتوصيه شده هي گاه روغن ترمز  :هشدار

ن ترمکز  کد كه روغکه داشته باشيکن توجکوط نكنيد، هم چنيکدیگري مخل

استفاده از روغن كار كکرده  صورت  در. ب  استفاده مجدد نيستقا كاركرده

 .خواهد دیدسيستم ترمز شما آسيب 

در . نوشيدن یا تماس روغن ترمز با چشم و پوست مضکر اسکت   :هشدار

. ، به زور آن را با استفراغ كردن خارج كنيکد صورت نوشيدن به طور اشتباه

در صورتی كه با پوست بدن یا چشم تماس پيدا كکرد، قبک  از رفکتن بکه     

 .بيمارستان آن را با آب فراوان بشویيد
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سيستم ترمزگيري دیسكی با فشار باال همراه است، براي حفک    :احتياط

رمکز را  امنيت خود بازدید و سروی  مسيرهاي روغن و عملكرد سيستم ت

حتماً به یكکی از   نياز به سروی  یا هواگيري آن صورت جدي بگيرید و در

 .مراكز خدمات پ  از فروش مجاز این شركت مراجعه فرمایيد

از ورود آب به محفظه روغن جلوگيري نموده و در صورت ریختن روغن بر 

 .سدوح تميز گرددروي دیگر قسمتها سریعاً 

و هر چهار سال یكبار شيلنگ ترمکز را   هر دو سال یكبار قدعات الستيكی

 .تعوید نمایيد

 : انجينتعويض روغن 
از آنجایی كه عمر مفيد موتورسيكلت شما بستگی زیادي به كيفيت روغکن  

لذا روغن را بکا روغکن توصکيه شکده در      تعوید آن دارد ، و برنامه زمان

 :همين دفترچه بصورت زیر تعوید نمایيد

 در جا كاركنکد تکا   اجازه دهيد مدت كوتاهی  ابتدا موتور را روشن كرده و

 .روان شود روغن درون انجين

  وسکل  موتور را خاموش و روي جك

 .قرار دهيد

 نشکان داده   (زیر انجکين )پيخ تخليه

شده در شك  را بکاز كنيکد و اجکازه    

دهيد روغن درون یکك ظکرف روان   

 . شود

 ر سکس  د انجين را باز كرده و با حالل مناسب شستشو و  روغن صافی

 .مربوطه را محكم كنيد مح  خود قرارداده و پيخ

  بریزیکد   روغن به درون انجين درپوشليتر روغن از مح   9/3به ميزان

 .و سس  گيج را در جاي خود ببندید

  بعکد از   پ  از آن و كيلومتر 333پ  از طی  در اولين تعویدروغن را

 .نمایيدتعوید كيلومتر  1333 طی هر

 : تعويض روغن گيربکس
 پک  از   را در اولين تعویدوغن گيربك  ر

 5333 طی هر بعد از آنكيلومتر و  333طی 

 .نمایيدتعوید كيلومتر 

      موتور را خکاموش و روي جکك وسکل قکرار

 .دهيد

 نشکان داده شکده   ( زیر گيربك )پيخ تخليه

در شك  را باز كنيکد و اجکازه دهيکد روغکن     

 . درون یك ظرف روان شود

  در مح  خود محكم كنيدپيخ تخليه را تميز نموده. 

   روغکن   سکی سکی   133به ميکزان  پيخ باالیی را باز و داخ  گيربك

 .و دوباره پيخ مربوطه راببندید ریخته SAE90گيربك  

درهنگام تعوید روغن مراقبت باشيد مواد خارجی وارد انجکين و  : توجه

 .و هم نين هر دو قسمت را از نظر نشتی بررسی كنيد. گيربك  نشود

 :دن فيلتر هوا تميز كر
كيلومتر یك بار تميز  2333در شرایل عادي، فيلتر هوا بایستی تقریبا ً هر 

با این حال درشرایدی كه هوابسيار غبارآلود و یابسيار بارانی باشد ،  .دشو

نشانه هاي كريف بودن . الزم است كه عم  تميز كردن زودتر انجام گردد
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رف سوخت و خارج شدن دود فيلتر هوا، كاهش قدرت موتور ، افزایش مص

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

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

هواي ساخت شركت توليد كننده در صورت تعوید حتما ً از فيلتر 

 .موتورسيكلت استفاده كنيد

 :به ترتيب مراح  زیر را انجام دهيددن فيلتر هوا تميز كربراي 

 موتورسيكلت را روي جك وسل قرار دهيد. 

 نيد سس  توسل آچار پي هاي جکاكالهی  زین را بلند ك را باز و قف  زین

 .را باز وجا كالهی و زین را از موتورسيكلت جدا نمایيد

 خکارج  محک  خود  ازخرطکومی هکواكش را    و بکاز  را هواكش بست پيخ

  .يدنمای

  باز و هواكش را بيرون بكشيدهواكش را   اتصالپي هاي. 

    پک  از  حال پي هاي درب هکواكش را بکاز و

و در صکورت   خارج نمودن فيلترآنکرا بررسکی  

، عدم كارایی مناسکب  پوسيدگی ،وجود پارگی

تعوید آنرا  اوليه و یا عدم قابليت تميزكاري،

تميکز  ( كمسرسکور )فشکرده  هکواي توسل ، در غير اینصورت فيلتر را كنيد

 .نمایيد

  نمایيد آغشتهكمی روغن انجين ه هواكش را بابر. 

 هکواكش را بسکته و    اي خود قرار داده و پيخ هاي دربرا در ج فيلتر هوا

 .هواكش را به همان صورت كه باز كردید ببندید

هي گاه موتورسيكلت را پيش از نصب فيلتر هوا به صورت كامک  و   :توجه

 .كنيدصحيح روشن ن

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

 سس  دهانه آن را  نمایيدمی ظریف آن را تميز کسي

 .توسل فيلر تنظيم كنيد

 .شمع را هنگامی كه سرسيلندر سرد شده است باز كنيد -1: توجه 

را با شمع هکاي   آنیا ترا داشتن چينی شمع ،  در صورت شكستگی -2

 .وصيه شده تعوید نمایيدت

در حين تميز نمودن رسوبات كربن از روي شمع، رنکگ الكترودهکا را    -3

كنترل نمایيد، اگر شمع مرطوب بوده یا رنگ آن سياه شکده باشکد، بهتکر    

اگر شمع در شرایل مناسب كار كند، رنکگ  . است شمع را تعوید نمایيد

 .ید خاكستري یا قهوه اي روشن باشدالكترودهاي آن با

 .ميباشد C7HSA (NGK)استفاده در این موتورسيكلت موردشمع  -4
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 :تعويض فيوز
كاور محاف  در زیر  جعبه فيوز

 رويو  باتري، داخ  جاكالهی

اگکر  . باتري قرار گرفته است

سيسکککتم  مشکککكلی بکککراي

پکيش بيایکد ابتکدا    الكتریكی 

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

 .تعوید نمود( با همان مشخصات)مشابه

 .ميباشد 5Aو فيوز سيستم انژكتور  10Aفيوز اصلی 

. همواره از فيوز با آمسر تعيين شده براي جایگزینی استفاده نمایيد :هشدار

هرگز از ورق  آلومينيومی و یا سيم مسی براي جایگزین نمودن فيوز 

یگزین هم در مدت كوتاهی در صورتيكه فيوز جا. سوخته استفاده نكنيد

بسوزد نشانگر وجود اشكال در سيستم الكتریكی است لذا جهت رفع 

 .اشكال به نمایندگی مجاز خدمات پ  از فروش شركت مراجعه نمایيد

 : تعويض المپ
در هنگام سوختن المپ ها، المپ جدید بایستی با المپ سوخته مدابقت 

جریان در سيم كشی شده ش المپ با وات باالتر سبب افزای. داشته باشد

 .و ممكن است باعث آسيب دیدن سيم كشی و قدعات برقی شود

 :كنترل باد الستيکها 
الستيك ها را از نظر پارگی ، زده دار بودن و قب  از هر بار سوار شدن 

 .ميزان باد بازرسی نماچيد

هرگز با الستيك فرسوده و صاف اقدام به رانندگی نكنيد زیرا  :توجه 

شده كه می تواند آن و در نتيجه لغزش  وسيله نقليهعدم كنترل موجب 

تماس  سدح صدمات جدي بوجود آورده و از طرف دیگر موجب افزایش

بنابراین توصيه می شود كه . با زمين و كم شدن عمر الستيك ها می گردد

 2ميليمتر یا كمتر، و عم  آج تایر عقب  1.5هرگاه  عم  آج تایر جلو به 

 .كمتر رسيد،  تایرها را تعوید نمایيد ميليمتر یا

و عملكرد نامناسب موتورسيكلت  تایرباعث فرسودگی فشار كم باد تایرها 

 .اندازدت شده وجان سرنشين را به خدر می هنگام گردش به چپ و راسدر

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

. ورسيكلت شده و آنرا از كنترل خارج نمایدو سبب لغزش موت كرده اختالل

( مداب  شك  زیر)فشار باد تایرها همواره باید در محدوده اي مشخص 

 .فشار باد تایرها را وقتی تایر سرد است اندازه گيري نمایيد. باشد

 ميزان باد مجاز درچرخ جلو ميزان باد مجاز درچرخ عقب

29  PSI 29  PSI 
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 نحوة رفع عيوبتم انژكتور و سيسشناسايی عيوب 
بدور ممتد و یا به صورت چشمك زن روشن و خاموش شکود نشکانه وجکود    و چراغ انژكتور  ن قرار داشته باشددر وضعيت روشهر گاه سوچيخ 

 .عيب در سيستم انژكتور است با رویت حالت فوق هر چه سریعتر به یكی از نمایندگی هاي خدمات پ  از فروش مراجعه فرمایيد

ذی  ميتوان عيب بوجود آمده را شناسکایی و نسکبت بکه رفکع     به كمك جدول بوجود آمده در موتورسيكلت ميباشد خداهاي نشانگر چراغ انژكتور نوع عملكرد 

 .عيب اقدامات الزم را انجام دهيد
 عيب یابی وضعيت یا خداها چراغ انژكتور كد

 بار چشمك زدن خاموش می شود 5بعد از  331
ECU ي اوليه شده و سيستم هيخ گونه بارگذار

 .اشكالی ندارد

را مجدد بارگذاري  ECUبراي اشكاالت دیگر موجود در سيستم به دفترچه عيب یابی مراجعه كنيد یا 

 .اوليه نمایيد

 بعد از دو بار چشمك زدن خاموش می شود 332
ECU  جدید نصب شده ولی راه اندازي اوليه

 .نشده است
 .راه اندازي اوليه نمایيدرا مجددا  ECUسعی كنيد 

 .در حال راه اندازي شدن اوليه است ECU سریع یا آهسته چشمك می زندبدوریكنواخت و 333
را در دفترچه مداله  ECUروش بارگذاري . انجام شود ECUمنتظر بمانيد تا سيستم بارگذاري اوليه 

 .نمایيد

 .هواي دور آرام ناكافی است به صورت ثابت روشن است 334
ثانيه چراغ انژكتور خاموش نشد دوباره پيخ  13يخ تنظيم هوا را نيم دور باز كنيد و در صورتيكه بعد از پ

 .كنيد این عم  را تكرار كنيد تا چراغ خاموش شود( خالف عقربه هاي ساعت)هوا را نيم دور باز

 بصورت متناوب دو بار چشمك می زند 335
شكال شده ولتاژ باتري كم بوده یا رگالتور دچار ا

 .است
 .رگالتور و اتصاالت آنرا بررسی كنيد. باتري را شارژ كنيد و در صورت خرابی باتري ، آنرا تعوید نمایيد

 .را تعوید و راه اندازي اوليه نمایيد ECU .دچار اشكال شده است ECU بصورت متناوب سه بار چشمك می زند 336

 بصورت متناوب چهار بار چشمك می زند 337
یا پمپ انژكتور و یا اتصاالت پمپ دچار فيوز 

 .اشكال شده است

فيوز و اتصاالت آن را بررسی نموده و در صورت سالم بودن فيوز، پمپ انژكتور را تعوید و سيستم را 

 .مجددا راه اندازي اوليه نمایيد

 بصورت متناوب پنج بار چشمك می زند 338
سنسور دری ه گاز یا اتصاالت آن دچار اشكال 

 .است شده
 .اتصاالت دری ه گاز را بررسی و در صورت عدم وجود اشكال در اتصاالت ، دری ه گاز را تعوید نمایيد

 .اتعوید نمایيددرصورت سالم بودن اتصاالت سنسوراكسيژن ر. اتصاالت سنسوراكسيژن را بررسی نمایيد .سنسور اكسيژن یا اتصاالت آن دچاراشكال شده است بصورت متناوب شش بار چشمك می زند 339

 بصورت متناوب هفت بار چشمك می زند 313
سنسور دماي انجين یا اتصاالت آن دچار اشكال 

 .شده است

در صورت سالم بودن اتصاالت، سنسور دماي انجين را . اتصاالت سنسور دماي انجين را بررسی نمایيد

 .تعوید نمایيد

 .در صورت سالم بودن اتصاالت، پيكاپ را تعوید نمایيد. اتصاالت پيكاپ را بررسی نمایيد .اشكال شده استپيكاپ دچار  بصورت متناوب هشت بار چشمك می زند 311

 .را تعوید و راه اندازي اوليه نمایيد ECU .سنسور فشار دچار اشكال شده است بصورت متناوب نه بار چشمك می زند 312

 بصورت متناوب ده بار چشمك می زند 313
یا سيستم داراي اشكاالت  سنسور دماي محيل

 .دیگري می باشد

در صورت سالم بودن اتصاالت و سنسوردماي محيل با . اتصاالت سنسور دماي محيل را بررسی نمایيد

 .واحد خدمات پ  از فروش تماس حاص  كنيد
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 ECUروش بارگذاری اوليه 
براي راه انکدازي مجکدد سيسکتم مراحک  ذیک  را      . و یا انژكتور تعوید شده باشد، بر روي سيستم بایستی راه اندازي مجدد انجام گردد  ECUدر صورتيكه 

 .انجام دهيد

بکاا را   در صورت روشن نشدن موتور ، سوخت داخ . ثانيه روشن بماند و سس  سوچيخ را ببندید 13انجين را استارت زده و بگذارید موتورسيكلت به مدت 

سس  كليه اتصاالت و شيلنگ هاي باا و  اتصاالت درخت سيم را بررسی نموده تا موتورسکيكلت  . بررسی نمایيد تا باا به اندازه كافی سوخت داشته باشد

 .روشن شود

وضعيت چراغ چك انژكتور شکروع بکه   در این . سوچيخ را پنج بار به طور متوالی خاموش و روش نمایيد و در بار ششم سوچيخ را در وضعيت روشن قرار دهيد

موتورسيكلت را استارت كنيد تکا در وضکعيت دور آرام   . چشمك زدن آهسته خواهد نمود و این بدان معنی است كه بارگذاري اوليه سيستم شروع شده است

مك زن از حالت آهسته به حالت سریع تبکدی   ثانيه چراغ چش 33ثانيه موتورسيكلت بدور اتوماتيك خاموش خواهد شد بعد از مدت  23كار كند بعد از مدت 

در این وضعيت موتورسيكلت را استارت زده و براي مدت چند ثانيه دور موتکور  .خواهد شد و این بدان معنی است كه بارگذاري اوليه به نيمه راه رسيده است

دقيقه ، راه انکدازي اوليکه    5تا  2در صورت خاموش شدن چراغ پ  از . دور بر دقيقه افزایش داده و سس  دسته گاز را به حالت اوليه برگردانيد 4333را به 

 .سيستم به پایان رسيده است

 .در صورتی كه اشكالی در مراح  راه اندازي اوليه پيش آمد، راه اندازي را از اول تكرار نمایيد 

در )در این حالت پکيخ تنظکيم دور آرام را نکيم دور بکاز     . شد در صورتيكه چراغ چشمك زن خاموش نشود بدان معنی است كه دور آرام انجين تنظيم نمی با

ثانيکه   23در صورت ادامه چشمك زدن چکراغ پک  ازمکدت    . ثانيه صبر كنيد تا چراغ چشمك زن خاموش گردد 23كنيد  و ( خالف جهت عقربه هاي ساعت

 .تا چراغ چشمك زن خاموش شود دوباره پيخ تنظيم هوا را به اندازه نيم دور باز كرده و این عم  را تكرار نمایيد

 

 

 

 

مرتبه باز و بسته كنيد و در  5سوچيخ را 

 .بار پنجم سوچيخ را باز نگهدارید
 پایان انجين را مجدد استارت كنيد انجين اتوماتيك خاموش می شود انجين را استارت كنيد

20 S 10 S 2~5 min 
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 :تميز كردن موتور سيکلت 
 هاي خارجی موتور از شامسوي مخصوص  جهت شستشوي قسمت

 .اتومبي  و اسفنج استفاده كنيد

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

 هاي شبرنگ از  ها و قسمت جهت پاا كردن گرد و غبار داخ  چراغ

استفاده از آب و مایع شوینده موجب كدر .) ي فشرده استفاده كنيدهوا

 .(  شدن رفلكتورهاي داخلی چراغ می شود

شستن موتورسيكلت را هنگامی انجام دهيد كه انجين كامال ً  -الف :توجه 

 .سرد است

زیرا باعث اتصال . هرگز نفوذ آب بر روي قدعات برقی صورت نگيرد –ب 

 .هایتا ً سوختن قدعات برقی می شودكوتاه در مدار برق و ن

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

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

 .موتورسيكلت جلوگيري شود

 باا بنزین را كامال ً تخليه نمایيد. 

 ر را روشن نموده تا تمامی بنزین داخ  باا مصرف شودموتو. 

 موتور را كامال ً تميز و خشك نمایيد. 

  در همين  توصيه شدهسی سی روغن  5شمع را باز كرده و به مقدار

از مح  نصب شمع به داخ  سيلندر ریخته سس  چند بار  را  دفترچه

 .هندل بزنيد تا تمام سدح داخ  سيلندر روغنكاري شود

  الستيك ها را تنظيم نمایيدباد. 

 كاب  هاي كنترل را جدا نموده و روغن كاري نمایيد. 

  موتورسيكلت را بر روي یك پالت چوبی و یا سيمانی طوري قراردهيد

 .كه چرخ ها از زمين جدا باشند

  روي موتورسيكلت را با یك پارچه برزنتی پوشانده تا از نور آفتاب و

 .باران در امان باشد

 جدا نموده و آن را شارژ نمایيد و در محيل خشك و تاریك ري را بات

 .نگهداري نمایيد

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

 .درجه سانتی گراد نگهداري ننمایيد33سانتی گراد و باالتر از 

براي استفاده مجدد از موتورسيكلت پ  از نگهداري طوالنی مدت 

 :زیر را انجام دهيد اقدامات

 تمامی قدعات آن را كنترل نمایيد. 

 باا آن را از بنزین پرنمایيد. 

 باتري را شارژ نمایيد         .              

 روغن انجين را تعوید نمایيد. 
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 برنامه زمان بندی تعمير و نگهداری

 شرح ردیف
 اولين

333 mK 

یك ماه یا 

1333mK  

سه ماه یا 

3333mK  

ا شش ماه ی

6333mK  

یك سال یا 

12333mK  
: I     بازرسی 

: A      تنظيم 

: C    تميز كردن 

: R    تعوید 

: L    روغن كاري 

 I  C C R هواكش* 1
 I   I R فيلتر روغن* 1
 كيلومتر 1333هر  R تعوید روغن* 3

    I I فشار باد تایر 4

 بازرسی باتري 5

 
I I    توجه: 

از نكاتی است كه * ا موارد مشخص شده ب -1

تاثير مستقيم بر آالیندگی محيل زیست دارد و 

رعایت و كنتکرل آنهکا در دوره هکاي مشکخص     

 .شده در جدول بسيار حاچز اهميت می باشد

اگر در جکاده هکاي خکاكی و هکواي آلکوده       -2

رانندگی می كنيد بهتر است زودتر از زمان هاي 

ذكر شده در جدول نسبت به تعوید فيلتر هکوا  

 .اقدام نمایيد تا عمر انجين افزایش یابد

اگر با سرعت باال به مدت طوالنی راننکدگی   -3

می كنيد مدت زمان بازرسی را كوتاهتر از زمان 

 .جدول انجام دهيد
 

    I I سيستم ترمز 6

    I I لقی فرمان و كرپی 7

    I I كمك فنر 8

    I I آچار كشی پيخ ها و  مهره ها 9

    I I رسی نشتی روغن گيربك باز 12

  I  I R شمع 11

 كيلومتر 5333هر  R تعوید روغن گيربك  11

  L    روغن كاري و گری  زدن اجزا 13

    I I اگزوز 14

    I I تایمينگ جرقه 15

    A I كنترل آالینده ها در دور آرام 16

   I  I لقی سيم گاز 17

 تسمه انجين 18

 

 

   I R 
  C    غلدك هاي انجين 19

    I I چراغ ها 12

  I   I جك وسل و جك بغ  11

   I  I شيلنگ هاي بنزین 11

   I  I زنجير تایم 13

   I   كنيستر* 14
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 استان آذربایجان شرقی

 تلفن نشانی نام نماینده كد

 341-44331643 تعميرگاه -روبروي مسافرخانه خدادادي -مسه راه مشكين شهر قدی -اهر نظيري               ایرج    2123

 درگاهی          حمداله   2132

 ایلخ ی

 341-33411583 تعميرگاه  –روبروي پارچه سراي حيدري -شهریور شمالی 17خ  -خ امام -ایلخ ی

 341-35421258-35426313  57پ  -نرسيده به بانك سسه-اجنب كوي امام رض -خ معراج غربی -انتهاي خ طالقانی -تبریز علی مقصودي      حمزه    2147

 341-33349972 19پ  - سه راه حاف   -شهيد منتظري اول خ  -چهارراه بهشتی  -امام  خ -تبریز اسمی دیباور       جمشيد   2332

 341-43225233 جنب اداره برق -م شهيد چمران -خ امام خمينی -سراب بایرامی         بایرامعلی 2351

 341-37453676 118پ –جنب تره بار –روبروي هت  دریا -ميدان گاز-مراغه مختاري    حسين         2252

 341- 42257772 فروشگاه موتور نوري -سه راه كاشانی -چاي كنار -خ شریعتی -مرند نوري           حسين    2137

 341-52233375- 52221927 تيزرو فروشگاهنرسيده به اول فرهنگيان   -خ شهيد مدهري  -ميانه سرابی          نادر        2341

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

 341-42466461-42467362 95پ  -خ  امام –كوزه كنان  -شبستر دزالنی    محرم           2225

 بیاستان آذربایجان غر

 344-42622398 - 46225463 تعميرگاه -روبروي ابوذر -بلوار كردستان -بوكان خضري    سيدسعدون    1371

 344-44224173 تعميرگاه -بعداز چهارراه سعدي  -خ بهشتی -پيرانشهر احمدي            ابراهيم    2139

 344-36256153 فروشگاه  وتعميرگاه نيافر -همنب 22روبروي  -خ خمينی -خوي نيافر               اكبر       2385

 344-35225672-35227442 مدرس شرقی نرسيده به مسجد باب الحواچج    -خ-سلماس گلشنی         حسن         1199

 استان اردبي 

 345-34444392 روبروي تران  برق -خ سعدي -چهارراه باغميشه -اردبي  شاهوردیزاده        احمد      2363

 345-32783991 تعميرگاه موتور -خ كشاورز -پارس آباد پاشا پور         عيسی      2151
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 345-32523238 كارگاه برادران محسنی  -بهمن  22خ  -مشكين شهر پورمحسنی          طاهر       2118

 345-32326298 خ قدس جنب نيروي انتظامی -خ طالقانی -نمين گل ين             پاشا       2153

 345-32283746 روبروي بانك كشاورزي -خ امام خمينی -نير  اخروي نيري         رمضان   2153

 استان اصفهان

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

 331-32338123 تعميرگاه احسان -چهارراه وفایی -سيدخ مسجد  -اصفهان آقا باباگلی           اصغر      2347

 331-34535828 جنب مسجد امام حسن -خ گلستان -خيابان كاوه -اصفهان خامسی پور       عباس      2392

 331-32291183 179پ(11كوچه )اول كوچه خواجه نظام الملك-خ ولی عصر–اصفهان  ریش سفيدان   عباسعلی    2394

 331-54342122-54344664 تعميرگاه -روبروي سه راه طالقانی–خ امام  -بادرود فتحی مقدم       عباسعلی  2361

 331-55449149-55453733 تعميرگاه موتورسيكلت شاكرم–ابتداي خ شریعتی –خ رجایی -كاشان شاكرم      سيف اله       2253

 331-55318782-55319619  فروشگاه سادات–خ مدرس –كاشان  مهندسی       سيد رضا    4351

 331-54729181 خ نواب صفوي -آران وبيدگ  رحيمی         احمد         3567

 331-57427512 ف نادري-روبروي بانك صادرات -سه راه سعدي -خ مسجد جامع -گلسایگان شكري        صفرعلی    2235

 331-46255637 تعميرگاه - 32و 34پ  -خ مفتح -بلوار بعرت –نایين  دهقانی         رمضان    2336

 استان ایالم

 384-33336323 متري اشرفی اصفهانی24خ  -ایالم نوذري       جواد           3125

 384-35222738-35224975 روبروي جهاد سازندگی -كوي طالقانی -دره شهر فتحی    علی اكبر         1245

 384-33627119 خ مدهري جنوبی –ميدان امام علی -انآبدان فرجی زاده       ساالر      2261

 384-3823869 نور هت  يروبرو-يبربر ینانواچ جنب-پاسداران بلوار -مهران يزار سوخته            بشار 1191
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 استان بوشهر

 377-33323286 تعميرگاه -تاكسی تلفنی هجرت -جنب فروشگاه اتكا -پ  پوردرویش -بوشهر علی              فوالدي  2183

 377-37632532-37622787 موتورسيكلت ابراهيمی تعميرگاه -خ اصلی  -محله بهرباغ -جم ابراهيمی              مداح 2154

 والبرز استان تهران

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

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

 55333372 32پ-یتیعنا خ-آبان زدهيس خ-يشهرر -تهران كارگر          جمشيد    2317

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

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

 321-36463151 تعميرگاه موتور -جنب پمپ بنزین و آتش نشانی -خاتون اباد -پاكدشت شكاري         نصراله      2233

 326-32739392 چهارراه كارخانه قند –كرج  محمدیان     سن         ح 2326

 326-45356576- 45358433 تعميرگاه برهانی -بلوار آیت اله كاشانی  -نظرآباد نع  برهانی         ابوالفض  2325

 326-45342411 119پ  -ويفشهرا سيد جمال الدین خ نواب ص -ساوجبالغ دشتگرد          اصغر       2124

 326-45363383 137 پالا یجنوب انقالب خ-دجماليس -نظرآباد رضایی        مجتبی       2285

 استان چهارمحال بختياري 

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

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

 351-44444213 4مجاور كالنتري  -خ اسرار جنوبی -سبزوار جعفري بجدنی       حسين  2327

 351-44441613 تعميرگاه -متري حاج عباس 12 -خ ناوي -سبزوار ظفرآباديممشمول  اصغر    2131
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 351-33438233 523پال ا-19 وریشهر 17 مقاب  - وریشهر 17 خ -مشهد سالمتی             حسن    1382

 351-33442414-33416316 مقاب  اتوجام جم  -قب  از مسجد حقيقی -خ نخریسی -مشهد اله بيگی        محمدعلی   2372

قانع / محمدتقی  مضدرزاده 2393

) 
 351-37243333 25 و 23 نيب-یشمال يمدهر -مشهد

 (شمالی)استان خراسان 

 358-32243296-32235713 فروشگاه وتعميرگاه قدیمی -نبش خ معصوم زاده–مام خمينی شرقی خ ا -بجنورد مسلم         قدیمی 2393

 358 - 32312117 جنب كوچه سجاد  -امام خمينی غربی  -بجنورد قدیمی          عقي          2237

 358-32533379 نرسيده به چهارراه بسيج -خ انقالب -گرمه و جاجرم نجفی مقدم      محمدعلی  2176

 358-36249375 موتورسازي علی -22خ سلمان فارسی-خ كمربندي قدیم-شيروان یوسفيان     عليرضا        2284

 358-57453529 13/1 يسعد نبش-17يسعد يروبرو-يسعد ابانيخ-گناباد یصاحب غرب       ی  سيع 2289

 (جنوبی )استان خراسان 

 356-32527773 روبروي كانون فكري كودكان ونوجوانان -ه دستگاه خ د -قاچنات  محمد تقی       نصيرنژاد 2897

 356-32774567 جنب مسجد نخ  ودفتر امام جمعه -خ شيراز غربی  -بشرویه  فانی            محمد        1239

 استان خوزستان

 361-4437367 ركارانفرعی روبروي اتحادیه تعمي 3خ  -احمد آباد -آبادان انصاري        ابراهيم        2331

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

 361-42271434-42246243 54پ  -خ فردوسی نبش خ منتظري  –دزفول  شه عابدي     غالمعلی       2219

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

 361-52839529 شاهسور كلتيس دایو رگاهيتعم- مسموع یخانگ لوازم يروبرو- یعتیشر خ-بهبهان كالهی          محسن     2283

 361-52838331 جنب تاكسی سروی  تختی -نرسيده به استخر -خ تختی -بهبهان محسن          شریف زاده 2185

 361-43645558 چهارراه بسيج –خ شهيد اشكبوس نادري -ایذه رچيسی    ابوالقاسم        2257
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 361-42829173 22پالا- باهنر خ -شوش دانيال فرد شاهرخی      اله حجت 2272

 استان زنجان

 324-33457498 تعميرگاه تيزروتك -خ خيام -بيسيم  -زنجان اوصانلو        حسين علی  2178

 324 - 33543398 نبش كوچه اصولی  -خرداد  15روبروي سالن ورزشی  -شهریور 17خ  -زنجان  بازرگانی         داوود         2236

 324-33453764 232 -پ آبی -روبروي گرمابه دوستدار -خ بعرت -زنجان ناجئی              رضا         2339

-33552299- 33531351 رمانگاه شهداي گمنام بسيجروبروي د(فرودگاه)خ شهيد مدهري -زنجان سيد سيف الدین    موسوي 2251

 324-34622281 روبروي نانوایی فرهنگيان–خ مدهري –زرین رود  بيگدلو     ابوالفض            2253 324

 324-58556363 فروشگاه یدكی موتورسيكلت-بلوار ولی عصر-گيلوان-طارم حسينی         مصدفی        2249

 324 - 35524413 137پالا   -باالتر از چاپخانه   -خ سيد جمال الدین  -خرمدره  كالنتري       تاجيك          1254

 324- 36222739 پایين تراز بانك صادرات -خ اسالم -ماهنشان كریمی      منصور             2245

 324 - 35624343 37136پالا  -خ امام   -صاچين قلعه  واعظی    محمد حسن       2239

 324-34231379 پاچين تر از ميدان شهرداري سمت راست روبرو پارا شهر -خ كمربندي-خدابنده سيد اكبر           موسوي 2218

 استان سمنان

 323-33334847 تعميرگاه موتور -3نبش پيرنجم الدین-خ پيرنجم الدین -سمنان شادمان              رضا       2141

 323- 35254823 فروشگاه  موتورسيكلت عدالت-خ شهيد بهشتی–دامغان  رتضويم    سيدعليرضا    1336

 استان فارس

 371-38335985- 38231318 روبروي پارا محله اي -متري الله  23 -چهارراه تحویلی -شيراز سبحانی پور     علی اكبر    2193

 371- 54267561 تعميرگاه موتور -مزاده حسينجنب اما -بلوارامام حسين -جهرم جالل              محبی زاده 2191

 39173391152 خيابان كالنتري -بلوار امام خمينی -فراشبند محمد امين         جوكار 2192

 371-38723553 131پ  -جنب حسينيه ابوالفض   -خ یاد آوران جنوبی -فيروزآباد مرتضی              صباحی 2179
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 كلتيمقدستورسک  دفکاع  مؤسسکه  يروبکرو -7كوچه نبش-نژاد یدهاشميشه ابانيخ -فسا ريروشن ضمي     ميالد      2283

 يريضم روشن
53345734-71 

 371-52254348  كلتيموتورس رگاهيتعم-5بلوا- شركتنفت يمتر23-دیشهرجد- الرستان زاده محسن         محسن 2281

 استان قزوین

 328-32826567 جنب آژان  حيدر -به كميته امدادنرسيده  -آبيك كریمی      علی              4321

 328-35243488 سمت راست–حك  جاده اول -خ سيد جماالدین اسدآبادي -تاكستان ابوالفض            رحمانی 2243

 استان قم

 325-36637178-36638148 فروشگاه شهرا موتور -مقاب  مجتمع گلستان  -شهرا امام حسن -قم سيد احمد     سليمان پناه 4313

 استان كردستان

 39183731383 خ اميرنظام گروسی -بيجار قربانی     مجيد             272

 387-35527962 فروشگاه  موتورسيكلت -باشگاه بانوان كوثر يروبرو-يراشد يخلفا خ -كامياران اردالنی        پرهام        1211

 استان كرمان

 334 - 34223749 تعميرگاه هوندا– جنب بانك كشاورزي -بعد از ميدان راهنمایی -خ مصدفی خمينی -رفسنجان آل سعدي          محمد    2134

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

 334-32263258 فروشگاه و تعميرگاه موتورسيكلت پارسا مقدم  -6جنب كوچه  -خ ميرزا رضاي كرمانی -كرمان محمدرضا      پارسا مقدم 4371

 334- 34132291 جنب مسجد امام رضا–خ شيخ احمد نجفی -خ ولی عصر– شهر بابك شعبانی         مهدي      2133

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

 استان كرمانشاه

 383-38431335 139متري غرب  25 -خ خرم -ميدان مركزي -بهمن 22 -كرمانشاه محمدي      علی جان     2383

 383-38259756 نرسيده به چهارراه سيلو–خ جليلی -ميدان جليلی –كرمانشاه  مجاهدي   اسماعي         2263

 383 - 45123865 ه خ واحدي جنب كوچه دادگا  -هرسين  افضلی        شيرزاد        2243
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 383-38249456 فروشگاه ارزان یدا  453پالا   -خ جليلی  -كرمانشاه  موذن             امير       2242

 استان گلستان

 317-34237394 تعميرگاه موتور -ابتداي خ سی متري جنوبی -ميدان شهدا -علی آباد كتول نعمت اله          منتظري 2213

 317-33223373 275پ  -خ امامزاده غربی -گنبدكاووس مزرجی نژاد      ابوالقاسم   1313

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

قجر           مسلم         2247

 حيدرآبادي
 317-32683249 گاراژشمشيري-خ راه آهن -ميدان شهدا -گرگان

 ان گيالناست

 313-34514335 23تعميرگاه موتورسيكلت كار-بازاچه حامی-گذرخان عمو-سراوان-رشت پيربجارپ         جعفر      2267

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

 313- 42121571-42137269 فروشگاه لوازم یدكی  -روبروي داروخانه دكتر جهش-یبهشت ديشه -آستانه اشرفيه رمضان            اقدام طلب 2229

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

 313-44547269 موتوردنياي  -بعد از آژان  فجر -خ ميرزا كوچك -بندرانزلی خسروي     مسعود          2177

 313-44213364 تعميرگاه -جنب ساختمان بخشداري -حوی  رضا                سليمانسور 2122

عدالت حف         محمود    2234

 آباد
 313-44233918 تعميرگاه موتورسيكلت -نرسيده به چهارراه سعدي -خ پاسداران -تالش

 313-44226583 ایستگاه قروق-راه سيد نيكی سه طرف به ار،یشهر دانيم يندكمرب -تالش جولندان یميغن       ریعشا 4372

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

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

 313-42534339 جنب شركت گاز -خ حاف  -لنگرود (آجاا)كاوه           عليرضا 2376

 313-44664845 فروشگاه فاطمی -نرسيده به ورزشگاه شيرازي -خ بهشتی -ماسال وشاندرمن فاطمی     سيدجعفر        2157
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 استان لرستان

 366-42628823 439پ  -یخ مدرس شرق-چهارراه بهارستان -بروجرد احمد                   كردي 1247

 366-32223959 تعميرگاه موتور -روبروي بانك كشاورزي-خ مدهري جنوبی-پلدختر عالی پور       رضا             2254

 366-32221722 نبش خ هفت تير –خ انقالب جنوبی -پلدختر شفيعی        محمد           2262

 366-33227669 فروشگاه ساالري -روبروي كفش ملی -خ انقالب -خرم آباد ساالري          فض  اله    2117

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

 3 66-43214247 روبروي استادیوم تختی -خ سی متري -دورود رمضان             متين فر 2223

 366-32642333 ابتداي خ صاحب الزمان -ميدان معلم  -كوهدشت  له            عزیزيعزت ا 3471

 366-32734539 تعميرگاه قيداسی-روبروي بنياد شهيد–خ شهيد رجایی -نورآباد علی        قيداسی كفراج 2271

 مازندراناستان 

 311-32341622 باالترازشالی كوبی جعفریان -خيابان شهيد مصدفی خمينی -چهارراه دیوكال -اميركال -باب  جمالی        مجتبی           2212

 311-32372935 -32377637 4نبش گلستان  -جنب پ  هوایی  -چهارراه آرامگاه معتمدي   -باب   مصدفی       محمدي فرد 2194

 311-35289465-35231123 تعميرگاه -خ شریعتی -بابلسر صادقی مرشت   ابراهيم    2345

-311-34566613  خ جمهوری پایین تر از میدان بهاران جنب آپاراتی -بهشهر پيشه ور       ابوالفض      2138

 311-35752855 یلواش یینانوا روبرو-آباد خزر  خ-بهنمير حبيب الهی    غالمعلی      2163 39111571773

 311-54252344 بار روبروي ميدان–خرم آباد -تنكابن صادقی مشرفی       علی    2288

 311-54393553-54274675 فروشگاه وتعميرگاه نيرومحركه -جنب شهرا آزادي -خ چالوس -تنكابن خاكساري         احمد      2116

 311-54392474 فروشگاه سينا سيكلت-پلت كده-بلوارچالوس-تنكابن كردي       محمد          2365

 311-57453529 مدانلو رگاهیتعم-رزانژادیم رضا دیشه ابانیخ-یکشت دانیم -یبارجو يباریجو مدانلو      ي مهد 2293

 311-42223237  تعميرگاه رضا هندا-جنب آتش نشانی-خ سيدنظام-پ  هوایی -قاچم شهر زارعی قادیكالیی  عليرضا   2166
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 311-42228487-42225933 هتعميرگا -روبروي كوچه اقتصاد -خ كوچكسرا -قاچم شهر یعقوبی گودرزي   محسن   2313

حسين زاده      محمد تقی 2383

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

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

 311-52335839 ينمشترك امور يروبرو -يسنكار ديشه -نوشهر يمحرر    ياسماع ديس 2165

 استان مركزي

 386-33283163-33283291 يمحمد و يتراشكار كوچه نيماب-یشمال يانور خ-يغفا اله تیآ خ -اراا  مهراد          احمد        2278

 386-366225964 تعميرگاه موتور -روبروي پارا حكيم نظامی -خ شهيد بهشتی -تفرش محمدرضا          قهرمانی 2217

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

 استان هرمزگان

 376-32233178 فروشگاه صيادي -امام موسی صدرشمالی -سازمانخ امام سه راه  -بندرعباس صيادي       محمدعلی    2363

 376-32224532- ساختمان زارعی -بلوار شهيد حقانی شمالی -بندرعباس زارعیرضایی          رضا    2133

 376-32241197 بين فلكه بلوكی وسه راه دلگشا -خ امام -بندر عباس غالمحسين         نجمی 4311

 376-42282128-42224353 فروشگاه قدعات -جنب فرش فروشی -م شهدا -ميناب خواجه دادیان      عيسی     2146

 استان همدان

 381-33146639 فروشگاه موتورسيكلت روز -خ كاشانی-اسد آباد ایمانی       هادي            3129

 381-33233947 تعميرگاه  موتور -مابين پمپ بنزین وميدان امام خمينی -خيابان پيروزي -نهاوند قارنی     همایون           2238

 381-34924235 تعميرگاه -جنب بيمه دانا -بلوار كرمانشاه -تویسركان سنجربيگی       عزیزاله      1193

 381-35227889 تعميرگاه موتور -جنب نانوایی سنگكی -بلوار شهيد مدرس -كبودرآهنگ پيوندي      روح اله        2237

 داستان یز

 335-35242595 روبروي پمپ بنزین-متري امام شهر52 -یزد زمانی بافقی       وحيد      2275
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طاووسی         حسين     2279  يروبرو-چپ سمت كوچه نياول-ششم كوچه-زاده یبناف ديشه ابانيخ-یخاتم فلكه -یزد 

النيچ مسكن پارا  
36283297-335  

 335-32424885 فروشگاه حكيمی -خ وحشی بافقی -باف  حكيمی بافقی  حسن        4332

 335-32624335 خ امام جنب كوچه شهيد طهماسبی -تفت محمدرضا      دهقانی نژاد 2244

 335-32521262 تعميرگاه موتور -روبروي سازمان تبليغات اسالمی -خ مدهري -مهریز علی محمد     زارع بيدكی 2213

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

 335-32238513 فروشكاه موتورسيكلت ثقفی  -ميدان شهدا-اردكان ثقفی           جواد        1185

 335-32571328 8988147394كد پ  –خ شهرداري –خ طالقانی -خاتم جهانگرد            فرهاد   2263
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 مشتری گرامی
لطفا در صورت مشاهده عیوب در موتورسیکلت . شما در خصوص کیفیت محصوالت و رفع هر چه سریعتر عیوب احتمالی می باشد شرکت نیرومحرکه مایل به دریافت هر چه سریعتر نظرات

همکاری و  اعالم نموده تا با 88742211 -14و یا شماره تلفن های  1222122552خریداری 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 . مساعدت شما مشتری گرامی، پیگیریهای الزم جهت رفع نقص احتمالی و همچنین رفع عیوب در تولیدات آتی به عمل آید

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

 ايرادات انجين كد عيب ايرادات بدنه كد عيب ايرادات بدنه كد عيب
 عدم عملكرد مناسب كالچ 41 مشك  كاسه چراغ عقب 19 جداره باا نشتی بنزین از 1

 روغن سوزي 42 چرخش دسته هاي الستيكی فرمان 23 نشتی بنزین از درب باا 2

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

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

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

 لكرد چراغ خدر عقبعدم عم 52 صداي لنت ترمز 24 لقی 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

 ماتيك راهنماعدم عملكرد مناسب اتو 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 13

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

 لو وعقبعدم عملكرد مناسب استپ ترمز ج 58 مصرف بيش از حد سوخت 34 كيفيت نامناسب رنگ باا 12

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

 روشن شدن چراغ چك انژكتور 63 شتاب نامناسب 36 عدم عملكرد مناسب كيلومتر شمار 14

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

 عدم عملكرد قلوه اي چپ یا راست 62 ریپ زدن 38 عادل جك بغ لقی وعدم ت 16

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

 عدم عملكرد روشنایی جلو 51 سخت روشن شدن موتورسيكلت 43 مشك  كاسه چراغ جلو 18

  عدم همکاری نماينده 99

 
 


