
 

  TTSS115500    سيكلت ناميسيكلت نامينماي استفاده و نگهداري از موتورنماي استفاده و نگهداري از موتورراهراه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 1صفحه  

 خریدار گرامي

محصول شرکت نیرو  TS150موتورسیکلت نامی  .فراهم نماید را ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، امیدواریم محصول خریداری شده رضایت کامل شما
قبل از اقدام به روشن کردن و رانندگی با موتورسیکلت این دفترچه را مطالعه و با رعایت نکات . استطراحی و ساخته شده  ،محرکه بوده که با بهترین کیفیت

 .آن عالوه بر رانندگی لذت بخش، طول عمر موتورسیکلت خود را افزایش دهید
های تولیدی ارندگان موتورسیکلتدهای خدمات پس از فروش در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به شرکت نیرو محرکه با شبکه گسترده نمایندگی

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

 گروه صنعتی نیرومحرکه                                                                                                    
 :موارد ذیل مشمول خدمات دوره ضمانت نمی باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماه کارکرد از تاریخ تحویل 11گذشت  -1

 دستکاری در مجموعه کیلومتر شمار -1

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

 ایت استفاده صحیح از موتور سیکلتعدم رع -4

 تصادف -5

 نصب لوازم اضافی به موتورسیکلت -6

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

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

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

 قطعات دارای پوشش آبکاری کروم و نیکل -11



 

 
 2صفحه  

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

 .مفاهیم کامال دقت نمایید

 .، ایمنی سرنشین را به مخاطره انداخته و سبب آسیب رسیدن به شخص می شودتعدم توجه به این دستورا :هشدار

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

 .شامل اطالعات خاص و مفید جهت استفاده از دستورالعمل های مهم آموزشی است :توجه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 3صفحه  

 تفهرس             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 4        مشخصات فنی                                                                                                                    

 5                 هشدارهای ایمنی                                                                                                       

 7  محل حک شماره انجین و شاسی 

 11     اطالعات عمومی                                                                                                                 

 14                                                شروع رانندگی                               برای موتورسیکلتماده سازی آ 

 11  شروع به حرکت با موتورسیکلت 

 11                                                                                                            رانندگی 

 13                                                                                آب بندی کردن موتور سیکلت                           

 14                                                                                                     نگهداری و تعمیرات 

 31  یت موتوررسیستم مدی 

 31  دت                                                                                                      نگهداری و توقف طوالنی م 

 34  سرویس های دوره ای 

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

 51  جدول کد عیوب 



 

 
 4صفحه  

 

 1161 (میلیمتر)مرکز تا مرکز چرخها  (اسکوتر)استاندارد کالس موتور سیکلت

 نوع انجین
با  خنک هواتک سیلندر، چهار زمانه ،  

 سیستم گریز از مرکز
 51/3 - 11 مشخصات چرخ جلو

 51/3 -11 مشخصات چرخ عقب 1 تعداد سیلندر

 دیسکی/ کاسه ای سیستم ترمز جلو و عقب 5/149 (سی سی)حجم جابجایی 

 دو شاخه تلسکوپی سیستم تعلیق جلو (راهه   1)تک اگزوز  روجیمنیفولد خ

 شاخه هیدرولیک دو سیستم تعلیق عقب rpm 7111 KW / 1/6 اکثر توانحد

 انژکتور سیستم سوخت رسانی rpm 6511  N.m / 5/8 اکثر گشتاورحد

 5±5/1 (لیتر)ظرفیت باك  ECU سیستم جرقه زنی

 7/1 (کیلومتر 111لیتردر )خت مصرف سو و هندلی الکتریکی استارت

 115 (کیلوگرم)جرم خالص  (CVT) اتوماتیکگیربکس  سیستم انتقال نیرو

 91 (کیلومتر بر ساعت)حداکثر سرعت  1111×   671× 1811 (ارتفاع× عرض× طول ) ابعاد

 1.9 (لیتر)ظرفیت روغن انجین 111 (میلی متر)حداقل ارتفاع بدنه از زمین

 1711±171 (دور بر دقیقه)دور آرام انجین 151 (کیلوگرم)حملحداکثر بار قابل ت

 آمپرساعت 6ولت 11 باتری 115 (کیلو پاسکال)فشار باد تایر جلو

 9:1: 1 نسبت تراکم 115 (کیلو پاسکال)فشار باد تایر عقب

 111 (سی سی ) ظرفیت روغن گیربکس CR7HSA/A7RTC مشخصات شمع

 مشخصات فنی



 

 
 5صفحه  

 :هشدارهای ايمنی

 :زیر توجه بفرمایید نکاتی جهت امنیت خود به در هنگام رانندگ

ندگان بیشتر تصادفات رانندگی به دلیل دیده نشدن موتورسیکلت ها توسط سایر رانندگان اتفاق می افتد؛ برای اینکه بیشتر در معرض دید سایر ران -1

 :باشید به دو نکته توجه نمایید

 از لباس های روشن و شب نما استفاده نمایید. 

 یی با نور خیره کننده و یا خیلی تاریک با احتیاط رانندگی کنیددر مکان ها. 

اما پوشیدن لباس های آزاد و سبک، دست و پای شما را در هنگام رانندگی . ، رانندگی را برای شما ناامن می سازدتنگ و یا خیلی آزادلباس های  -1

 .ده آماده جهت رانندگی ایمن استاستفاده از دستکش، چکمه و کاله ایمنی نشانگر یک رانن. آزاد می گذارد

کاله ایمنی با کیفیت اولین وسیله حمایتی برای راننده است که از بروز صدمات . امنیت در رانندگی از پوشش مناسب و کاله ایمنی شروع می شود -3

 .یدبنابراین هنگام رانندگی همواره از کاله ایمنی استفاده نمای. جدی حین تصادفات جلوگیری به عمل می آورد

 .در هنگام عبور از تقاطع ها، هنگام پارك نمودن، خروج از پارك و تعویض خطوط در جاده احتیاط بیشتری نمایید -4

آگاهی شما از میزان سرعت مناسب در شرایط . رانندگی براساس شرایط آب و هوایی، جاده و مهارت رانندگی فرد سرعت های مختلف را می طلبد -5

 .در هر زمان با توجه به شرایط جاده جهت امنیت خود از سرعت مناسب استفاده نمایید. امان نگاه می دارد مختلف، شما را از تصادفات در

اولین گام در جهت ایمنی در استفاده از موتورسیکلت  و داشتن گواهینامه رانندگی کسب مهارت رانندگی ،و قابلیت های آن موتورسیکلتآشنایی با  -6

 .با تمرین رانندگی در محیط های باز و عاری از ترافیک افزایش دهید مهارت رانندگی خود را. می باشد

 .از رانندگی در جاده های ناهموار اجتباب نمایید، زیرا موجب صدمه به شاسی و نقص در عملکرد موتورسیکلت می شود -7



 

 
 6صفحه  

نقاط آب گرفته، نقاط رنگی و روغنی جهت از عبور از . به خاطر داشته باشد فاصله ترمزگیری در روزهای بارانی دو برابر روزهای دیگر است -8

 .جلوگیری از سرخوردن اجتناب نمایید

 .یددستورالعمل بازرسی قبل از رانندگی که در این دفترچه ارائه شده است را به دقت خوانده و اجرا نمایید و پس از آن اقدام به رانندگی کن -9

 .ایی بگذاریددر حین رانندگی فرمان را نگه داشته و پاهای خود را روی جاپ -11

 :ی باريجاه میزان جاب

 :هشدار

  مکان قرار دادن اجسام و حداکثر وزن قابل تحمل موتورسیکلت در جدول ذیل . ، تنها وسایل سبک قرار دهیدباکس عقبداخل جعبه جاکالهی یا

 :آمده است

 
 
 

  کیلوگرم است که این وزن شامل وزن راننده، مسافر و بار می شود151حداکثر وزن قابل تحمل این موتورسیکلت. 

 اگر بار بیش از حد مجاز به موتورسیکلت وارد کنید، می تواند در پایداری و عملکرد موتورسیکلت تاثیر بگذارد. 

 

 

 

 حداکثر بار قابل تحمل مکان قرار دادن بار

 کیلوگرم5 جاکالهی

 کیلوگرم 3 باکس عقب



 

 
 7صفحه  

 :محل حک شماره سريال بدنه و انجین

این شماره سریال ها  ،در زمان سرویس دهی نمایندگان خدمات پس از فروش .بر اساس شماره سریال بدنه و انجین انجام می گیرد شناسایی موتورسیکلت
 .خواهد داشتدر ردیابی قطعات مصرفی کمک موثری 
 .شده استشاسی به گلویی حک لوله اتصال سمت قشماره بدنه در 

 .ین درب برق حک شده استشماره انجین روی پوسته کارتر چپ در قسمت پای

 :توجه

به واحد صدور سند  اًپس از تحویل موتورسیکلت در اولین قدم شماره سریال بدنه و انجین را با سند مالکیت مطابقت داده و در صورت وجود اشکال سریع
 .شرکت نیرو محرکه اطالع دهید

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 شماره انجین

 شماره شاسی



 

 
 8صفحه  

 :اجزای موتورسیکلت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پدال هندل 

 ترمزجلو     

 طلق جلو

 چراغ جلو

 جک بغل

 جک وسط

 هواکش

 شمارکیلومتر

 خطر عقب

 شبرنگ عقب

 شبرنگ جانبی



 

 
 9صفحه  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باکس عقب

 زين

 باتری

 سوئیچ

 اگزوز

 راهنمای عقب
 راهنمای جلو

 دسته های ترمز



 

 
 11صفحه  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 راستنشانگر راهنمای  نشانگر راهنمای چپ

 چراغ چک انژکتور نور باالنشانگر 

 کیلومترشمار
 آمپر بنزين

 تساع 

 نشانگر ولتاژ باتری



 

 
 11صفحه  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 کلید نور باالو پايین

 راهنمای چپ و راستکلید 

 بوقکلید 

 چراغ جلو و چراغ پیلوتکلید 

 استارت الکتريکیکلید 



 

 
 12صفحه  

 :اطالعات عمومی

 :سوئیچ اصلی

 :سوئیچ درجلوی فرمان قرارداشته و عالیم آن عبارتند از
 .سوئیچ برای روشن نمودن موتورسیکلت باز است        

 .سوئیچ برای روشن نمودن موتورسیکلت بسته است        
 فرمان قفل است        

 .زیرا ممکن است در این حالت شارژ باتری خالی شود قرار ندهید ONیچ را در حالت ئزمانی که موتور خاموش است برای مدت طوالنی سو
 .را بردارید سوئیچکنید فرمان را قفل کرده و زمانی که پارك می سرقتبرای جلوگیری از 

 :فرمان قفل 

بورای بواز کوردن قفول     . قرار دهید تا فرمان قفل شوود  Lockرا به سمت داخل فشار داده و در وضعیت  فرمان را بطور کامل به سمت چپ بگردانید، سوئیچ
 .فرمان سوئیچ را در جهت عکس بچرخانید

 :قفل زين

  تا زین باز شود ساعت همانند تصویر بچرخانیدو در خالف جهت عقربه های  قراردادهکلید را داخل سوئیچ. 

  ،برای اطمینان از قفل شدن زین را بوه سومت بواال    . سمت پایین فشار دهید تا صدای بسته شدن آرامی شنیده شودزین را به برای قفل شدن زین
 .بکشید سپس کلید را از سوئیچ خارج نمایید

 :سوئیچ چراغ جلو

 .روشن است پیلوتقرار دارد، چراغ   وقتی کلید در وضعیت 

 .روشن است جلوقرار دارد، چراغ  وقتی کلید در وضعیت 



 

 
 13صفحه  

 :شستی استارت

 .این شستی را زمانی که می خواهید از استارت الکتریکی استفاده کنید بکار ببرید

 :توجه

اردهید تا ن کلید چراغ را به وضعیت خاموش قرار دهید و قبل  از استارت زدن ترمزهای جلو و عقب را بگیرید سپس شستی استارت را فشزدبرای استارت 
ثانیه شستی را فشار ندهید و پس از روشن  4برای هر بار استارت زدن بیش از . رها کنید پس از روشن شدن موتور، شستی استارت را سریعاً. موتور روشن شود

 .شستی استارت را مجدداً فشار ندهید ،شدن انجین

 :چراغ جلوکلید تنظیم نور

 :ر داردقرا ONزمانی که کلید چراغ بر روی حالت 
 .نورباالی چراغ جلو روشن است          
 .نورپایین چراغ جلو روشن است          

 :کلید چراغ راهنما

فشار دهید و زمان گردش به چپ کلید  →زمانی که می خواهید به راست بگردید کلید را به وضعیت . زمان گردش یا تغییر مسیر از چراغ راهنما استفاده کنید
 .فشار دهید کلید راهنما را وسطشستی پس از گردش  برای غیرفعال کردن چراغ راهنما باید. فشار دهید ←را به وضعیت 

 :بوقکلید 

 .برای به صدا درآوردن بوق این کلید را فشار دهید

 

 

 



 

 
 14صفحه  

 :شروع رانندگی سیکلت برای آماده سازی موتور
رانندگی حتما موارد زیر را کنترل نمایید و اهمیوت بازرسوی قبول از شوروع راننودگی را      قبل از اقدام به برای حفظ ایمنی و جلوگیری از بروز مشکل و تصادف 

 :نادیده نگیرید

 :سوخت

 .نزدیک به ناحیه قرمز رنگ شد، باك را پر نموده و کنترل نمایید که باك و انژکتور در شرایط خوبی قرار دارند وقتی آمپر بنزین
 .لیتر است 5/5ظرفیت باك بنزین 

 .مودن باك بنزین درب باك را در خالف جهت عقربه ساعت بچرخانیدبرای باز ن
 .است 91سوخت مناسب برای این موتورسیکلت بنزین بدون سرب با عدد اکتان باالی 

 .بپرهیزیدداخل باك ... مانند آب، گرد و غبار و  سایر مواد ناز ریخته شد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درب باک 



 

 
 15صفحه  

 :توجه

 .گیری را حتما در فضای باز و پس از خاموش نمودن موتور انجام دهید بنزین قابل اشتعال است به همین دلیل سوخت -
 .نکنید و پس از اتمام سوخت گیری از محکم بسته شدن درب باك اطمینان حاصل نماییدهیچگاه باك را بیشتر از حد مجاز پر  -
اگر مقداری بنزین بلعیده شد، سریع به پزشک مراجعوه   .دچشم و پوست جلوگیری نمایید و بنزین را دور از دسترس کودکان قرار دهی ابنزین ب تماساز  -

 .کنید

 :بازرسی سطح روغن انجین

و گویج را بودون    سورجای خوود برگردانیود   آن را تمیوز نماییود و سوپس    قرار دهید، گیج روغن را بیرون آورده،  موتورسیکلت را بر روی جک وسط -1
 .بیرون آورده و آن را بررسی نمایید چرخاندن

 باشد، از روغن موتور استاندارد به آن اضافه نمایید تا سطح روغن بین دو حود مشوخص   3شماره ی  کمتر از حد مشخص شده ی اگر سطح روغن -1

 .سپس گیج روغن را به جای خود برگردانید و آن را محکم نمایید. قرار بگیرد 3و  1ی شده

 :روغن انجین پیشنهادی

  SAE15W40/SF                                        :استاندارد

 

 

 

 

 

 2 3 

 گیج روغن



 

 
 16صفحه  

 :میزان خالصی مجاز دسته ترمز عقب

ی پویچ تنیویم   در صورتی که خالصی دسته ترمز در حد مجاز قرار نداشت به وسویله  میلی متر باشد، 11 -11مجاز دسته ترمز عقب باید بین  خالصیمیزان 
 .چرخ عقب آن را تنییم نمایید اهرم ترمزترمز بر روی 

  در جهت چرخش پیچ تنییمA میزان خالصی را افزایش می دهد. 

  چرخش پیچ تنییم در جهتB میزان خالصی را کاهش می دهد. 

 .قرار گیرد (1)بر روی پین اهرم ترمز باید  (1)تنییم ترمز شیار مهرهپس از تنییم، 
 

 

 

 

 

 

 

 :عالمت فرسايش ترمز

 روی انجین مرجع نشانگر -1

 روی اهرم ترمز نشانگر -1

 .مت مرجع و نشانگر در یک خط مستقیم قرار گرفتند، مجموعه ترمز را تعویض نماییدزمانی که دو عال

 

1 2 

B 

A 

2 
1 
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10-20mm 



 

 
 17صفحه  

 

 

 

 

 

 

 :توجه

، به نزدیک ترین نمایندگی مجاز مراجعه نمایید و مطمئن شوید که برای تعویض قطعوات مجموعوه ترموز، از قطعوات     ترمزنگهداری و تعمیرات سیستم  برای

 .اصلی استفاده شود

 :مز کنترل سطح روغن تر

پوس از بواز نموودن کواور     ، پایین بودن سطح روغن از حد مجاز سطح روغن ترمز را با توجه به نشانگر روی مخزن روغن ترمز جلو کنترل نمایید و در صورت

 .اضافه نمایید(   DOT3)درب مخزن روغن ترمز، به میزان الزم از روغن ترمز توصیه شده  چراغ جلو و

 :توجه

وغن مطمئن شوید سیلندر پمپ ترمز در باالترین سطح خود قرار داشته باشد و برای اطمینان از عدم نشتی روغن ترمز، چنود بوار اهورم    قبل از اضافه نمودن ر

 .ترمز جلو را فشار دهید و  محدوده عملکرد سیستم ترمز را بررسی کنید

 .در صورت وجود نشتی به نمایندگی خدمات پس از فروش مراجعه نمایید

 

2 

1 



 

 
 18صفحه  

 :هشدار
قابل اسوتفاده   گاه روغن ترمز توصیه شده را با روغن ترمز دیگر و یا چیز دیگری مخلووط نکنید، هم چنیون توجوه داشته باشیود که روغون ترمز کارکردههیچ

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

 :هشدار

که با پوست  در صورتی. در صورت نوشیدن به طور اشتباه، به زور آن را با استفراغ کردن خارج کنید. ت مضر استنوشیدن یا تماس روغن ترمز با چشم و پوس
 .بدن یا چشم تماس پیدا کرد، قبل از رفتن به بیمارستان آن را با آب فراوان بشویید

 :احتیاط

بگیریود و در   د و سرویس مسیرهای روغن و عملکرد سیسوتم ترموز را جودی   سیستم ترمزگیری دیسکی با فشار باال همراه است، برای حفظ امنیت خود بازدی
 .صورت نیاز به سرویس یا هواگیری آن حتماً به یکی از مراکز خدمات پس از فروش مجاز این شرکت مراجعه فرمایید

 .میز گردداز ورود آب به محفیه روغن جلوگیری نموده و در صورت ریختن روغن بر روی دیگر قسمتها سریعاً سطوح ت

 :هشدار

برای جلوگیری از عملکرد نامناسب ترمز، دیسوک  ( MIN:3mm:عالمت روی دیسک را مشاهده نمایید) زمانی که دیسک ترمز جلو به حد مشخص شده رسید
 .ترمز باید تعویض شود

 
 

 
 
 
 

 حد باال
 پایينحد 
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 :ها  کنترل باد الستیک

 ئیدبودن و میزان باد بازرسی نما، زده دار الستیک ها را از نیر پارگی. 

 :توجه 

 تواند صدمات هرگز با الستیک فرسوده و صاف اقدام به رانندگی نکنید زیرا موجب عدم کنترل دقیق و در نتیجه لغزش وسیله نقلیه شده که می

عمق  شود که هرگاه بنابراین توصیه می. گرددجدی بوجود آورده و از طرف دیگر موجب افزایش تماس با زمین و کم شدن عمر الستیک ها می

 .میلیمتر یا کمتر رسید،  تایرها را تعویض نمایید 3میلیمتر یا کمتر، و عمق آج تایر عقب  1آج تایر جلو به 

 اندازدفشار کم باد تایرها باعث فرسودگی تایر و عملکرد نامناسب موتورسیکلت درهنگام گردش به چپ و راست شده وجان سرنشین را به خطر می .

فشار باد . را از کنترل خارج نماید مکن است تماس مناسب بین تایر و زمین را دچار اختالل و سبب لغزش موتورسیکلت شده و آنفشار زیاد باد تایرها م

 .فشار باد تایرها را وقتی تایر سرد است اندازه گیری نمایید. باشد( زیر جدولمطابق )تایرها همواره باید در محدوده ای مشخص 

 در بین شیارهای تایرها گیر نکرده باشد و سنگ بررسی نمایید که فلز، ماسه. 

 

 فشار باد تایر جلو کیلوپاسکال115

 فشار باد تایر عقب کیلوپاسکال115

 :احتیاط

 اگر فشار باد تایرها در حد استاندارد مشخص شده نباشد، ممکن است منجر به تصادف شود. 

 و تایر تأثیر گذاشته و ممکن است منجر به ایجاد اشکال در رانندگی و حتی تصادف  رانندگی با تایر پاره خطرناك است زیرا در اصطکاك میان جاده

 .شود
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 :استارت انجین

 .بچرخانید وضعیت          بهو سوئیچ را  قراردادهکلید را داخل سوئیچ 

 .ثانیه فشرده نگه ندارید 5ت را بیش از انجین، شستی استاردر هر مرتبه تالش برای روشن نمودن . شستی استارت را فشار دهید تا انجین روشن شود

 :توجه

 هنگام فشردن شستی استارت دسته ترمز را بفشارید. 

  نماییدتالش  صبر کنید و مجدداً ثانیه 31، شستی استارت را آزاد کرده و شستی استارت عمل نمی کنداگر. 

  دقیقه انجین را گرم نمایید 3زمانی که در هوای سرد انجین را روشن می کنید، پیش از شروع به حرکت برای. 

  در ایون  . آسویب ببینود  در روزهای خیلی گرم اگر انجین برای مدت طوالنی در حالت خالص کار نماید، ممکن است انجین بیش از حد داغ شده و

 .صورت سریع انجین را خاموش نمایید
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 :شروع به حرکت با موتورسیکلت

 :تبازرسی های مورد نیاز قبل از شروع به حرک

 

 

 .در باك و اتصاالت مطمئن شویدنشتی بنزین از عدم و درون باك را کنترل کنید وجود بنزین  سیستم سوخت رسانی

 .سطح روغن داخل انجین را کنترل نمایید روغن انجین

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

 .کرد مناسب آنها را کنترل نماییدترمز و عمل ی ها خالصی دسته  ترمز جلو و عقب های دسته

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

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

 .ا را از نیر تنییم بودن باد و مناسب بودن آج و عدم ترك و پارگی کنترل نماییدتایره تايرها

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

 .ثابت ایستادن و برگشت مناسب کنترل نمایید را از نیر عملکرد آن ها و جک جک بغل

 .قسمت هایی که با پیچ و مهره بسته شده اند را از نیر سفت بودن پیچ و مهره ها کنترل نمایید پیچ ها و مهره هاسفت نمودن 
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 :رانندگی
 .روی زمین تعادل خود را حفظ کنیدخود روی زین نشسته و  با قرار دادن پای چپ  یکلت را از روی جک وسط خارج کنید،موتورس

گاز را کنترل نمایید تا موتورسیکلت . و پای چپ خود را از زمین بلند کرده و روی جاپایی قرار دهیدز را به آرامی بچرخانید دسته گاپس از روشن شدن انجین 
 .به سرعت مناسب برسد

 :توجه

 برای جلوگیری از حرکت غیر منتیره موتورسیکلت، از تغییر سرعت ناگهانی بپرهیزید. 

  را به حالت بسته درآورد و به شرایط جاده آشنایی داشته باشدراننده باید قبل از شروع به حرکت جک بغل. 

 :ترمزگیری

 .فاده نماییدتترمز اسدسته هر دو به طور همزمان از برای کاهش سرعت 

 :توجه

 در شرایط جوی نامناسب مانند مه یا باران شدید یا هوای برفی با احتیاط بیشتری رانندگی کنید. 

  را به دقت انجام دهیدافزایش سرعت، کاهش سرعت و گردش. 

 :توجه

برای  .ماییدهنگامی که در سراشیبی رانندگی می کنید، برای کاهش سرعت دسته گاز را به طور کامل ببندید و از هر دو سیستم ترمز عقب و جلو استفاده ن
 .شدن بیش از حد ترمزها در عملکرد ترمزها مؤثر است زیرا گرم. جلوگیری از بیش از حد گرم شدن ترمزها، عملیات ترمز گیری را به طور مداوم انجام ندهید

 :هشدار

از هر دو  فبرای جلوگیری از تصاد. با سرعت باال، برای کاهش سرعت تنها از یک ترمز استفاده نکنید شیب داردر هنگام رانندگی بر روی جاده صاف یا 

 .سیستم ترمز جلو و عقب به صورت همزمان استفاده نمایید
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 :جینخاموش کردن ان

 (دور آرام قرار می گیردمعموال زمانی که دسته گاز را رها می کنید، انجین در حالت ). گاز را تا انتها بچرخانید دسته 

 سوئیچ را چرخانده و در وضعیت        قرار دهید. 

 :پارک نمودن موتورسیکلت

 .رسیکلت را بر روی جک قرار داده و فرمان را قفل نماییدقرار دهید، موتو  هنگام پارك نمودن موتورسیکلت، سوئیچ را در وضعیت       

 :هشدار

 .و آسیب ببیند واژگون شدهدر غیر اینصورت ممکن است موتورسیکلت . موتورسیکلت را در سطح صاف پارك نمایید

 :نکاتی برای جلوگیری از سرقت موتورسیکلت

 ید را داخل سوئیچ رها نکنیدفرمان را به خوبی قفل نموده و هنگام ترك موتورسیکلت هیچگاه کل. 

 رکینگ خودرو پارك نماییدادر صورت امکان موتورسیکلت خود را در پ. 

 : موتورسیکلتآب بندی کردن 

توانید طوول عمور   کیلومتر دارد، لذا با رعایت نکات ذیل می 1111شما بستگی زیادی به نحوه راندن آن در اولین  موتورسیکلتخریدار گرامی طول عمر مفید 
 .خود را زیاد کنید موتورسیکلتید مف

  و گاز را هیچگاه تا حداکثر باز نکنید( کیلومتر برساعت 51سرعت حتی المقدور )کیلومتر اول بصورت نیم گاز برانید  1111در. 

  کیلومتر اول حتی المقدور سعی شود بصورت یک نفره از موتورسیکلت استفاده گردد 1111در. 

  روغن موتور را با استفاده از روغن توصیه شده در همین دفترچه تعویض نموده و نسبت به شستشوی فیلتور روغون و   اولیه کیلومتر 311بعد از طی مسافت ،
 .آچار کشی اتصاالت موتورسیکلت در یکی از نمایندگی های خدمات پس از فروش اقدام نمایید
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 خودداری کنیدب بندی از تغییرات ناگهانی جداً در زمان آ. 

 ورسیکلت با سرعت ثابت در مسافت طوالنی خودداری نماییداز راندن موت. 

 :و تعمیرات نگهداری

 :تمیز کردن هواکش

 پیچ کاور هواکش را باز نمایید. 

 ی هواکش بیرون بیاوریدفیلتر هواکش را از محفیه. 

 فیلتر هواکش را با کمپرس هوا یا برس خشک تمیز نموده یا آن را تعویض نمایید. 

 جای خود قرار داده و پیچ کاور هواکش را ببندیدفیلتر هواکش را سر. 

 .هیچگاه از بنزین یا مواد حالل با نقطه اشتعال پایین برای تمیز نمودن فیلتر هواکش استفاده نکنید:توجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرحله اول

 هواکش

 سوممرحله  دوممرحله 
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 :نگهداری باتری

 .نیست آب باتری کردن و اضافه کردنبررسی به و نیازی  استاستفاده  (MF) سرویس و نگهداری نیاز به از باتری بدون TS150موتورسیکلت نامی در 

 :توجه

 هیچگاه روکش روی الکترولیت باتری را جدا نکنید. 

  آن را در محیط خشک و با تهویه مناسب نگهداری نماییداگر برای مدت طوالنی از موتورسیکلت استفاده نمی کنید، باتری را جدا نموده و . 

  (از آب جوش استفاده نمایید) .دا نموده و تمیز نماییدآن را ج شده است، سولفاتهباتری  سراگر 

 و برای جداسازی باتری ابتدا سیم اتصال منفی را جدا نموده و پس از آن سیم اتصال مثبت را جدا نمایید. قبل از جداسازی باتری، سوئیچ را خاموش نمایید 

 .ه را انجام دهیدبرای راه اندازی و استفاده ی مجدد از موتورسیکلت عکس عملیات گفته شد
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 :موتور تعويض روغن

تخلیه بهتر و سریع این نکات برای . انجام دهید گرم استقرار داده و تعویض روغن را زمانی که انجین وسط برای تعویض روغن، موتورسیکلت را روی جک 

 .تر روغن ضروری است

 :روغن صافی تمیز نمودن

 .را جدا نمایید 3و فنر  1 صافی روغن را باز و 1درپوش صافی روغن 

 .یدنمای شستشوروغن را  صافی

 .درپوش قرار داده و درپوش را ببندیدروغن را درون  صافیفنر و 

 .مشخص شده تجاوز نکند محدودهتوجه نمایید که میزان روغن از . از محل گیج روغن، به میزان کافی روغن درون انجین بریزید

 

 

 

 

 

 :توجه

 .بدون چرخش در محل خود قرار داده و بیرون آوریدروغن، گیج روغن را  اندازه گیری سطح برای

 .را ببندید گیج روغن
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 .نموده و اجازه دهید چند دقیقه ای کار کرده تا گرم شود سپس آن را خاموش نمایید استارتانجین را 

 .نشتی ندارد سطح روغن را دوباره اندازه گیری نموده و مطمئن شوید که روغن

 :ن گیربکستعويض روغ

 :روغن پیشنهادی برای گیربکس به شرح زیر است

SAE 80W/90  سی سی 111به میزان 

 موتورسیکلت را روی جک وسط قرار دهید. 

 نشان داده شده است را باز نمایید 1نشان داده شده است و پیچ تخلیه که با شماره  1که با شماره ( پیچ پر نمودن روغن) همانند تصویر پیچ باالیی. 

 

 

 

 

 

 

 :توجه

مطمئن شوید که روغن کامال . برای حفظ تعادل موتورسیکلت، آن را روی جک وسط قرار دهید. در هنگام تعویض روغن، انجین باید در دمای مشخصی باشد

 .تخلیه شده است
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 پیچ تخلیه را تمیز نموده و آن را محکم در جای خود ببندید. 

 بکس بریزیداز محل پیچ باالیی به آرامی روغن را درون گیر. 

 پیچ باالیی را محکم ببندید و نشتی روغن را کنترل نمایید. 

 :شمعبازرسی 

 NGK/A7RTC/CR7HSA          : مشخصات شمع استاندارد

 و با آچار مخصوص شمع را جدا نماییداز شمع جدا کرده شمع را چپقی سر. 

  اگر مقدار رسوب دوده زیاد است شمع را تعویض نمایید و در غیر . دباش رسوب نکردهکنترل نمایید که روی الکترود یا دهانه ی شمع، دوده

 .اینصورت با یک برس شمع را تمیز نمایید

 تنییم نمایید میلی متر 1.7تا  1.6بین  فاصله دهانه شمع را. 

 با مشخصات دیگر استفاده ننماییدشمعی  از شمع برای تعویض. 

 

 

 

 

 

 

1 

2 0.6-0.7mm 
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 :تعويض فیوز

اصلی و مدار برق را قطع کنید پیچ روی قاب باتری را باز کنید فیوز درون جاباتری قرار گرفته است، فیوز جدید را با آمپر مناسب اگر فیوز سوخته است، سوئیچ 
 .سوئیچ را باز کنید و بررسی کنید قطعات الکتریکی به درستی کار می کند. نصب کنید، مطمئن شوید که فیوز جدید به خوبی در جای خود قرار گرفته است

 آمپر 15: مپر مناسب فیوزآ

هرگز از ورقة آلومینیومی و یا سیم مسی برای جایگزین نمودن فیوز سوخته استفاده . همواره از فیوز با آمپر تعیین شده برای جایگزینی استفاده نمایید :هشدار
کی است لذا جهت رفع اشکال به نمایندگی مجاز خدمات در صورتیکه فیوز جایگزین هم در مدت کوتاهی بسوزد نشانگر وجود اشکال در سیستم الکتری. نکنید

 .پس از فروش شرکت مراجعه نمایید

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

 .عات برقی شوداست باعث آسیب دیدن سیم کشی و قط

 : موتورسیکلتتمیز کردن 

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

 جهت پاك کردن انجین از قلم مو و نفت استفاده کنید. 

 ز آب و مایع شوینده موجب کدر شدن استفاده ا. )نگ از هوای فشرده استفاده کنیدهای شبر ها و قسمت جهت پاك کردن گرد و غبار داخل چراغ
 .(رفلکتورهای داخلی چراغ می شود

 :توجه 
 .شستن موتورسیکلت را هنگامی انجام دهید که انجین کامال ً سرد است  -
 .سوختن قطعات برقی می شودال کوتاه در مدار برق و نهایتاً زیرا باعث اتص. هرگز نفوذ آب بر روی قطعات برقی صورت نگیرد -
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 :يت موتورسیستم مدير

در این سیستم با باز شدن سوئیچ، پمپ بنزین سوخت را با فشار باال به پشت انژکتور . این موتورسیکلت به سیستم سوخت رسانی انژکتوری تجهیز شده است

 ل و عمل پاشش سوختارسا  ECU، سیگنال های الزم به عملگرها توسط ECU یل اطالعات ارسالی از سنسورها درمنتقل می کند و پس از تجزیه و تحل

 .و جرقه در انجین صورت می پذیرد

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

 قابلیت رانندگی بهتر و عملکرد مناسب -1

 تعمیر و نگهداری آسان تشخیص عیب توسط خود سیستم -1

 ترتاب بهتر و عکس العمل سریعش یتکنترل بهتر نسبت هوا به سوخت، قابل -3

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

 کاهش آالینده های خروجی از اگزوز  -5

 کنترل زمان بندی سوخت -6

 مصرف بهینه سوخت -7

ه در صورت بروز هر گونه عیوبی در قطعات و مدار سیم کشی چراغ چک مدیریت سوخت انژکتوری یک سیستم خود عیب یاب می باشد ک سیستم :توجه

 .تر به یکی از نمایندگان خدمات پس از فروش مراجعه نماییددر این صورت جهت عیب یابی هر چه سریع. انژکتور روشن می شود
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 :شکل شماتیک سیستم سوخت رسانی انژکتوری
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 :نگهداری و توقف طوالنی مدت 
، بهتر است موارد زیر را انجام دهید تا از بروز هر گونه صدمه احتمالی به موتورسیکلت کلت به مدت طوالنی استفاده نکنیدهنگامی که قصد دارید از موتورسی

 .جلوگیری شود

 باك بنزین را کامال ً تخلیه نمایید. 

 موتور را روشن نموده تا تمامی بنزین داخل باك مصرف شود. 

 ال ً تمیز و خشک نماییدموتور را کام. 

  سی سی روغن توصیه شده در همین دفترچه را  از محل نصب شمع به داخل سیلندر ریخته سپس چند بار هندل بزنید تا تمام  5شمع را باز کرده و به مقدار
 .سطح داخل سیلندر روغنکاری شود

 باد الستیک ها را تنییم نمایید. 

  کاری نماییدکابل های کنترل را جدا نموده و روغن. 

 موتورسیکلت را بر روی یک پالت چوبی و یا سیمانی طوری قراردهید که چرخ ها از زمین جدا باشند. 

 روی موتورسیکلت را با یک پارچه برزنتی پوشانده تا از نور آفتاب و باران در امان باشد. 

 داری نماییدشارژ نمایید و در محیط خشک و تاریک نگه هر ماه باطری را جدا نموده و آن را. 

 .درجه سانتی گراد نگهداری ننمایید31باتری را در محیط گرم و مرطوب و در در دمای کمتر از صفر درجه سانتی گراد و باالتر از  :توجه  

 :سرويس موتورسیکلت پیش از استفاده مجدد

 :برای استفاده مجدد از موتورسیکلت پس از نگهداری طوالنی مدت اقدامات زیر را انجام دهید

 تمامی قطعات آن را کنترل نمایید. 

 باك آن را از بنزین پرنمایید. 
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 باتری را شارژ نمایید                      . 

  روغن انجین را تعویض نماییدماه 4برای نگهداری باالی. 

 به رانندگی در محیط های کم ترافیک و با سرعت پایین رانندگی نمایید ابتدا برای شروع. 

 :توجه

و تعمیرات هنگامی که در زمستان موتورسیکلت برای مدت طوالنی استفاده نشده است یا برای مدت بیشتر از یک ماه در حالت پارك مانده باشد، نگهداری 

 .ات الزامی استقبل از شروع رانندگی برای اطمینان از سالم بودن قطع

 :مراجعه به نمايندگی های خدمات پس از فروش مجاز

 :در صورتی که موتورسیکلت دچار اشکاالت ذیل شده باشد هر چه سریعتر به نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش مراجعه کنید
 .قتی مصرف سوخت موتورسیکلت باالستو -1

 .وقتی چراغ چک انژکتور روشن شده است -1
 .رسیکلت استارت خورده ولی روشن نمی شودموتو -3

 :احتیاط

در هنگام رانندگی در سرعت های باال ، سعی کنید با سرعت های مختلف و غیر یکنواخوت راننودگی کنیود توا از تجموع دوده در انجوین و اگوزوز         -1
 .این امر سبب افزایش طول عمر کاتالیست می شود. جلوگیری شود

 .تور و پمپ سوخت ، موتورسیکلت بایستی حداقل یکبار در هر ماه استارت شودبرای جلوگیری از مسدود شدن انژک -1

در غیر اینصورت بنزین به داخل اگزوز و . ، ابتدا سوکت انژکتور را قطع نموده و سپس نسبت به بررسی شمع اقدام نماییدبرای بررسی برق سرشمع -3
 .کاتالیست نفوذ کرده و به کاتالیست صدمه وارد خواهد شد
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قراردارد به هیچ وجه قطعات برقی را تعویض نکنید زیرا ممکن است به قطعه برقی و قطعات مرتبط بوا آن آسویب   ( روشن)سوئیچ در حال بازوقتی  -4
 .برسد

 .هنگام رانندگی ازتجهیزات ایمنی شامل کاله و دستکش استفاده کنید -5
 .در صورت لزوم به ترمز گیری از هر دو ترمز بصورت همزمان استفاده کنید  -6
 . هرگز وارد خطوط ویژه اتوبوس نشوید  -7
 .، خطر عقب و راهنماها مطمئن شویدحتما از سالم بودن چراغ های جلو هنگام رانندگی در شب -8
و با تایرهای ساییده  ترمز گیری ناگهانی اجتناب نماییدهنگام رانندگی در هوای بارانی به دلیل کاهش اصطکاك بین تایر و جاده از گاز دادن و یا  -9

 .ه در هوای بارانی رانندگی نکنیدشد
 .هرگز در مسافت های زیاد بطور طوالنی مدت رانندگی نکنید -11

 :سرويس های دوره ای

بهتر است . از این برنامه سرویس های دوره ای به عنوان یک راهنما استفاده نمایید. است موتورسیکلتاین برنامه نگهداری و تعمیرات براساس مقدار پیمایش 

بعد از هر بار تعمیر . دت طوالنی در شرایط آب و هوایی نامناسب با سرعت باال رانندگی می نمایید، تعداد سرویس های دوره ای را افزایش دهیداگر برای م

برای . شودباید توسط نمایندگی های مجاز این شرکت بازرسی  ...(بدنه، تعلیق و قطعات دوار و )موتورسیکلت یا تصادف، قطعات اصلی و مهم موتورسیکلت 

 .حفظ امنیت خود، در صورت شکستگی یا خرابی قطعات آن ها را تعویض نمایید

 :توجه

برای تعویض قطعات از قطعات اصلی شرکت و یا قطعاتی با کیفیت مشابه استفاده . اطمینان بیشتر، هیچگاه خودتان قطعات را اصالح نکنیدبرای حفظ امنیت و

 .ت تحت تأثیر قرار خواهد گرفتدر غیر اینصورت عملکرد قطعا. نمایید
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 کیلومتر  

300 1000 4000 8000 12000 

 I I I I I شیلنگ های بنزین*

 در صورت نیاز تعویض گردد و  کیلومتر  تمیز شود1111هر  فیلتر هواکش*

 در صورت نیاز تعویض گردد و  کیلومتر  تمیز شود1111هر  شمع *

 I I I I I سوپاپ هالقی *

کیلومتر تعویض گردد3111هر  R R رروغن موتو*  

 هنگام تعویض روغن موتور تمیز شود و در صورت نیاز تعویض گردد فیلتر روغن موتور*

  I I   سیستم خنک کننده*

 در صورت نیاز تعویض گردد و  کیلومتر  تمیز شود1111هر  موتور تسمه*

  R   I روغن گیربکس*

 I I I I I سیستم ترمز

 I I I I  ترمز جلو نروغ

 I I I   چراغ جلو*

 I I I   جلو سیستم تعلیق*

  T  T T پیچ و مهره ها*

 I I I   تایر/ چرخ ها**

 I    I بلبرینگ ها**

 موضوع
 مسافت
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 ح صاف پارك نمودهبرای حفظ ایمنی خود برای انجام هر نوع عملیات نگهداری و تعمیرات، ابتدا موتورسیکلت را خاموش کرده و آن را روی سط :هشدار 

 .وموتورسیکلت را روی جک قرار دهید

 :جدول نگهداری و تعمیرات دوره ای

I  :بررسی و تنییم در صورت نیاز 
 C :تمیز کردن 
R  :  تعویض کردن 
T  :سفت کردن 

ل، می تواند توسط فرد انجام شود و یا  داشتن دانش کافی در مورد موتورسیکلت و داشتن ابزاراالت کام در صورتمشخص شده اند،  *مواردی که با عالمت 

 .بازرسی این قطعات توسط نمایندگان خدمات پس از فروش انجام پذیرد

 .مشخص شده اند، بازرسی این قطعات برای حفظ ایمنی باید توسط نمایندگان خدمات پس از فروش صورت پذیرد **مواردی که با عالمت 

 :توجه

 . غبار مورد استفاده قرار می گیرد، بهتر است که زمان دوره های نگهداری و تعمیرات کوتاه تر گرددپر گرد و  وب یاهنگامی که موتورسیکلت در نواحی مرط 
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 :برنامه روغن و گريس کاری

 
 

 

 

 دوره بازدید و سرویس براساس
 12666 0666 کيلومتر

 12 0 ماه
-  روغن کاری کابل گاز

 گریس کاری-  کابل کيلومتر شمار
 گریس کاری - زترم دسته

 گریس کاری - دسته گاز
-  روغن کاری کابل ترمز

 گریس کاری-  نشيمنگاه چرخدنده کيلومترشمار و بلبرینگ چرخ
 گریس کاری گریس کاری ریز از مرکزگبوش هاي فولي کالچ 

 کیلومتر 1111  روغن کاری هر دو سال یا هر فرمان



 لیست نمايندگان خدمات پس از فروش به تفکیک استان
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 استان آذربایجان شرقي

 تلفن نشاني نام نماینده کد

 641-44331046 تعميرگاه -روبروي مسافرخانه خدادادي -سه راه مشكين شهر قدیم -اهر نظيري             ایرج    2123

 641-33411436 تعميرگاه  –روبروي پارچه سراي حيدري -شهریور شمالي 11خ  -خ امام -ایلخچي ایلخچي درگاهي حمداله 2132

 641-34421243-34420613  41پ  -نرسيده به بانک سپه-جنب کوي امام رضا -خ معراج غربي -انتهاي خ طالقاني -تبریز يعلي مقصود    حمزه    2141

اسمي            جمشيد   2632

 دیباور 
 641-33341112 11پ  - سه راه حافظ  -شهيد منتظري اول خ  -چهارراه بهشتي  -امام  خ -تبریز

 641-43224263 جنب اداره برق -م شهيد چمران -خ امام خميني -سراب اميبایر         بایرامعلي 2641

 641-31246211 تعميرگاه موتورسيكلت امين-کوچه پور رستمي-خ خيام-مراغه مختاري   حسين          2242

 641- 42241112 فروشگاه موتور نوري -سه راه کاشاني -چاي کنار -خ شریعتي -مرند نوري           حسين    2161

 641-42236314- 42221121 تيزرو فروشگاهنرسيده به اول فرهنگيان   -خ شهيد مطهري  -ميانه سرابي         نادر        2641

 641-31020162 تعميرگاه چاوشي -روبروي بيسيم -بهمن22بلوار -عجب شير  سيد محسن    چاوشي  2231

 641-42400401-42401602 14پ  -خ  امام –ن کوزه کنا -شبستر محرم            دزالني 2224

 استان آذربایجان غربي

 644-42022613 - 40224406 تعميرگاه -روبروي ابوذر -بلوار کردستان -بوکان سيدسعدون     خضري 1611

 644-44224116 تعميرگاه -بعداز چهارراه سعدي  -خ بهشتي -پيرانشهر احمدي          ابراهيم    2131
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 644-30240146 فروشگاه  وتعميرگاه نيافر -بهمن 22روبروي  -خ خميني -خوي نيافر            اکبر       2634

 644-34224012-34221442 مدرس شرقي نرسيده به مسجد باب الحوائج    -خ-سلماس حسن               گلشني 1111

 استان اردبيل

      احمد     2606

 شاهوردیزاده
 644-34444612 روبروي ترانس برق -خ سعدي -راه باغميشهچهار -اردبيل

 644-32136111 تعميرگاه موتور -خ کشاورز -پارس آباد پاشا پور      عيسي      2141

       طاهر      2113

 پورمحسني
 644-32441413 کارگاه برادران محسني  -بهمن  22خ  -مشكين شهر

 644-32320213 خ قدس جنب نيروي انتظامي -خ طالقاني -نمين گلچين             پاشا     2143

اخروي      رمضان   2146

 نيري
 644-32233140 روبروي بانک کشاورزي -خ امام خميني -نير 

 استان اصفهان

 631-44242413 تعميرگاه  -جنب فرمانداري –خيابان امام  -اردستان الهياري       رحمت اله  2614

 631-32341434 يمل بانک جنب-ديس مسجد ابانيخ-اصفهان يباباگل ي   مهد محمد 2211

 631-32333123 تعميرگاه احسان -چهارراه وفایي -خ مسجد سيد -اصفهان آقا باباگلي        اصغر      2641

 631-34464323 جنب مسجد امام حسن -خ گلستان -خيابان کاوه -اصفهان خامسي پور    عباس      2612

علي     ریش عباس 2614

 سفيدان
 631-32211136 111پ(11کوچه )اول کوچه خواجه نظام الملک-خ ولي عصر–اصفهان 

فتحي      عباسعلي  2601

 مقدم
 631-44342122-44344004 تعميرگاه -روبروي سه راه طالقاني–خ امام  -بادرود

 631-44441141-44443133 موتورسيكلت شاکرمتعميرگاه –ابتداي خ شریعتي –خ رجایي -کاشان سيف اله        شاکرم 2243



 لیست نمايندگان خدمات پس از فروش به تفکیک استان

 
 41صفحه  

 631-444334661 دستگاه13 جنب-اندرزگو خ-يصالح ديشه خ- یيدا خان بلوار -کاشان يون ينماز ي      مهد 2210

 631-44313132-44311011 فروشگاه سادات –خ مدرس –کاشان  سيد رضا     مهندسي 4641

 631-44121131 خ نواب صفوي -گلآران وبيد رحيمي       احمد         3401

 631-41421412 ف نادري-روبروي بانک صادرات -سه راه سعدي -خ مسجد جامع -گلپایگان شكري       صفرعلي   2264

 631-40244031 تعميرگاه - 32و 34پ  -خ مفتح -بلوار بعثت –نایين  دهقاني        رمضان    2630

 استان ایالم

 634-33330623 متري اشرفي اصفهاني24خ  -ایالم نوذري         جواد        3124

 634-34222163-34224114 روبروي جهاد سازندگي -کوي طالقاني -دره شهر فتحي      علي اکبر     1244

 634-33021111 خ مطهري جنوبي –ميدان امام علي -آبدانان ساالر         فرجي زاده 2201

 634-3323301 نور هتل يروبرو-يبربر ينانوائ جنب-پاسداران بلوار -مهران يرزا سوخته          بشار 2212

 استان بوشهر

 611-33326230 تعميرگاه -تاکسي تلفني هجرت -جنب فروشگاه اتكا -پل پوردرویش -بوشهر فوالدي         علي         2136

 611-31032462-31022131 موتورسيكلت ابراهيمي يرگاهتعم -خ اصلي  -محله بهرباغ -جم ابراهيمي              مداح 2144

 والبرز استان تهران

 33463612 314پ  -پایين تراز پل آهنگ روبروي بانک صادرات  -شهریور 11خ  -تهران زواره          عبداله       1241

 33426443 432پ  -جنب خ صفاري -م خراسان -شهریور 11خ  -تهران دهقان منگابادي    علي   2612
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 44666312 32پ-يتیعنا خ-آبان زدهيس خ-يشهرر -تهران کارگر            جمشيد    2611

 44601164 311پ-الوند کوچه نبش-اريبهمن خ-آباد يناز -تهران داریوش          طغرانگار 2211

 621-30123111 فروشگاه موتورسيكلت وليعصر -خرداد  14خ  -پيشوا  حسين           کچوئي 1104

 621-30406141 تعميرگاه موتور -جنب پمپ بنزین و آتش نشاني -خاتون اباد -پاکدشت نصراله          شكاري 2263

 621-40424001 240 پ-تالش كلتيس نینو-چهارم بوستان نبش-آزادگان ابانيخ-رباط کریم رازاني            محمد 2362

 620-32114414 23پالک-13ديابوسع نبش-عصريول يکو يروبرو-دانش ربلوا -کرج دانائي             بهروز 2366

 620-44340410- 44343433 تعميرگاه برهاني -بلوار آیت اله کاشاني  -نظرآباد نعل برهاني      ابوالفضل 2624

 620-44306633 161 پالک يجنوب انقالب خ-دجماليس -نظرآباد رضایي     مجتبي      2234

 ل بختيارياستان چهارمحا

 633-32220303 آسمان سيكلت توسلي فروشگاه,  نمايس راه سه,  شهرکرد  يتوسل                بيژن 1134

 (رضوي) استان خراسان

 641-42214240 تعميرگاه -11نبش ابوذر  -خ ابوذر -تربت حيدریه صداقت          مجيد     2161

 641-44444213 4مجاور کالنتري  -جنوبي خ اسرار -سبزوار جعفري بجدني   حسين  2621

 641-44441016 تعميرگاه -متري حاج عباس 12 -خ ناوي -سبزوار ظفرآباديمشمول ماصغر 2131

 641-33433266 426پال ک-11 وریشهر 11 مقابل - وریشهر 11 خ -مشهد سالمتي           حسن    1632

 641-33442414-33410310 مقابل اتوجام جم  -قبل از مسجد حقيقي -خ نخریسي -مشهد اله بيگي       محمدعلي  2612

قانع ) مضطرزاده  محمدتقي 2213

) 
 641-31243636 24 و 23 نيب-يشمال يمطهر -مشهد
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 (شمالي)استان خراسان 

 643-32246210-32234113 فروشگاه وتعميرگاه قدیمي -نبش خ معصوم زاده–خ امام خميني شرقي  -بجنورد قدیمي           مسلم      2616

 643 - 32312111 جنب کوچه سجاد  -امام خميني غربي  -بجنورد قدیمي              عقيل    2231

محمدعلي    نجفي  2110

 مقدم
 643-32463611 نرسيده به چهارراه بسيج -خ انقالب -گرمه و جاجرم

 643-30241314 موتورسازي علي -22مان فارسيخ سل-خ کمربندي قدیم-شيروان یوسفيان        عليرضا     2234

 643-41443421 16/1 يسعد نبش-11يسعد يروبرو-يسعد ابانيخ-گناباد يصاحب غرب    ي  سيع 2231

 643-32336464 13 پالک-ارگ به دهينرس واعظ ابانيخ-طبس داوري           محمد   2214

 (جنوبي )استان خراسان 

 640-32421116 روبروي کانون فكري کودکان ونوجوانان -خ ده دستگاه  -قائنات  ادمحمد تقي       نصيرنژ 2311

 640-32114401 جنب مسجد نخل ودفتر امام جمعه -خ شيراز غربي  -بشرویه  فاني             محمد     1231

 استان خوزستان

 601-4431601 اتحادیه تعميرکارانفرعي روبروي  3خ  -احمد آباد -آبادان انصاري        ابراهيم       2631

 601-2331134 تعميرگاه -خ امام خميني -بندر ماهشهر محمد حسن       بلوردي 1620

 601-42211464-42240243 44پ  -خ فردوسي نبش خ منتظري  –دزفول  غالمعلي        شه عابدي 2211

 601-43434311-43421414 موتورتعميرگاه  -خ پاسداران -رامهرمز ل خميسآ      حميد       2144

 601-42331421 شاهپور كلتيس دکیو رگاهيتعم- مسموع يخانگ لوازم يروبرو- يعتیشر خ-بهبهان کالهي            محسن  2236
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 601-42333631 جنب تاکسي سرویس تختي -نرسيده به استخر -خ تختي -بهبهان محسن        شریف زاده 2134

 601-43044443 چهارراه بسيج –خ شهيد اشكبوس نادري -ایذه رئيسي    ابوالقاسم       2241

 شاهرخي   اله حجت 2212

 فرد
 601-42321113 22پالک- باهنر خ -شوش دانيال

 استان زنجان

 624-34223360 36پالک–نبش کوچه جهان گشت -ضلع غربي ميدان شهيد رجایي-ابهر اسماعيل  قارداش خاني 2216

 624-33441413 تعميرگاه تيزروتک -خ خيام -بيسيم  -زنجان اوصانلو       حسين علي  2113

 624 - 33446613 نبش کوچه اصولي  -خرداد  14روبروي سالن ورزشي  -شهریور 11خ  -زنجان  داوود               بازرگاني 2230

 624-34022231 گيانروبروي نانوایي فرهن–خ مطهري –زرین رود  ابوالفضل             بيگدلو 2246

مصطفي              2241

 حسيني
 624-43440603 فروشگاه یدکي موتورسيكلت-بلوار ولي عصر-گيلوان-طارم

تاجيک               1244

 کالنتري
 624 - 34424416 161پالک   -باالتر از چاپخانه   -خ سيد جمال الدین  -خرمدره 

 624- 30222131 پایين تراز بانک صادرات -خ اسالم -انماهنش منصور                کریمي 2244

 624 - 34024346 31130پالک  -خ امام   -صائين قلعه  محمد حسن       واعظي 2231

 624-34231311 پائين تر از ميدان شهرداري سمت راست روبرو پارک شهر -خ کمربندي-خدابنده سيد اکبر           موسوي 2213

 استان سمنان

 623-33334341 تعميرگاه موتور -3نبش پيرنجم الدین-خ پيرنجم الدین -سمنان شادمان           رضا       2141

سيدعليرضا       1360

 مرتضوي
 623- 34244326 فروشگاه  موتورسيكلت عدالت-خ شهيد بهشتي–دامغان 

 سيستان و بلوچستاناستان 



 لیست نمايندگان خدمات پس از فروش به تفکیک استان
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 استان فارس

 611-33364134- 33261613 روبروي پارک محله اي -متري الله  26 -چهارراه تحویلي -شيراز ورعلي اکبر     سبحاني پ 2113

2111 
جالل             محبي 

 زاده
 611- 44201401 تعميرگاه موتور -جنب امامزاده حسين -بلوارامام حسين -جهرم

 61113611142 ريخيابان کالنت -بلوار امام خميني -فراشبند محمد امين         جوکار 2112

2111 
مرتضي              

 صباحي
 611-33123443 131پ  -جنب حسينيه ابوالفضل  -خ یاد آوران جنوبي -فيروزآباد

2233 
روشن    ميالد    

 ضميري

 روشن كلتيورسم مقدس دفاع مؤسسه يروبرو-1کوچه نبش-نژاد يدهاشميشه ابانيخ -فسا

 يريضم
43344134-11 

 611-42244643  كلتيموتورس رگاهيتعم-4بلوک- شرکتنفت يمتر26-دیشهرجد- الرستان زاده سنمح      محسن 2231

 استان قزوین

 623-32320401 جنب آژانس حيدر -نرسيده به کميته امداد -آبيک علي                 کریمي 4621

 623-34246433 سمت راست–حک  جاده اول -خ سيد جماالدین اسدآبادي -تاکستان رحماني       ابوالفضل   2243

 623-33444214 414 پ گلشن، کوچه يروبرو آهن، راه خ يابتدا -قزوین عرب        عيشف ديس 4613

 623-33400403 فروشگاه موتورسيكلت کاظمي–خ راه آهن  -قزوین کاظمي        علي          4634

 استان قم

4616 
سيد احمد    سليمان 

 پناه
 624-30031113-30063143 فروشگاه شهرک موتور -مقابل مجتمع گلستان  -حسنشهرک امام  -قم
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 استان کردستان

 61133161636 خ اميرنظام گروسي -بيجار مجيد              قرباني 212

 631-34421102 فروشگاه  موتورسيكلت -باشگاه بانوان کوثر يروبرو-يراشد يخلفا خ -کامياران پرهام             اردالني 1211

 استان کرمان

 634 - 34226141 تعميرگاه هوندا– جنب بانک کشاورزي -بعد از ميدان راهنمایي -خ مصطفي خميني -رفسنجان آل سعدي       محمد    2134

 634-42242613 - 42241201 چهارراه موحدي -خ شهيد نصيري -سيرجان نخعي      اسداله        2624

پارسا     محمدرضا      4611

 مقدم

فروشگاه و تعميرگاه موتورسيكلت پارسا   -0جنب کوچه  -خ ميرزا رضاي کرماني -کرمان

 مقدم
32206243-634 

 634- 34132211 جنب مسجد امام رضا–خ شيخ احمد نجفي -خ ولي عصر– شهر بابک شعباني        مهدي      2133

 634-34336166 وتورسيكلت مهديم فروشگاه -قدس خ -انار اناري زاده يتق     حسن 1326

 استان کرمانشاه

 633-33310312   13روبروي کوي-داخل بازارچه–متري اول 10-شهرک نجفي -کرمانشاه محمدي      علي جان     2633

 633 - 44123304 خ واحدي جنب کوچه دادگاه   -هرسين  شيرزاد               افضلي 2246

 استان گلستان

 611-34231614 تعميرگاه موتور -ابتداي خ سي متري جنوبي -ميدان شهدا -علي آباد کتول منتظري          نعمت اله 2213

 افضلي                وحيد   1336
 كلتيموتورسز  فروشزگاه  ،يکردکزو  يمرکزز  شعبه يمل بانک جنب ،يبهشت ديشه خ-کردکوي

 يافضل
32424126-611 
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مزرجي      ابوالقاسم 1613

 نژاد
 611-33223313 214پ  -خ امامزاده غربي -کاووسگنبد

 611-32141424 تعميرگاه -ابتداي خ اوزینه -بلوار جرجان -گرگان قاسمپور     عليرضا       2114

مسلم     قجر  2241

 حيدرآبادي
 611-32036241 گاراژشمشيري-خ راه آهن -ميدان شهدا -گرگان

 استان گيالن

 613-34414634 26تعميرگاه موتورسيكلت کار-بازاچه حامي-گذرخان عمو-سراوان-رشت پسپيربجار   جعفر        2201

 613-44314111 تعميرگاه-خ امام جنب پمپ بنزین -آستارا روزي طلب        سليم    2640

 613- 42121411-42131201 ي فروشگاه لوازم یدک -روبروي داروخانه دکتر جهش-يبهشت ديشه -آستانه اشرفيه اقدام طلب    رمضان      2221

 613-42121214-42121214 روبروي مخابرات -بلواراستاد معين  -آستانه اشرفيه  قربان         رعناي رئوف 1241

 613-44441201 دنياي موتور -بعد از آژانس فجر -خ ميرزا کوچک -بندرانزلي مسعود             خسروي 2111

رضا                 2122

 نپورسليما
 613-44213304 تعميرگاه -جنب ساختمان بخشداري -حویق

 613-44233113 تعميرگاه موتورسيكلت -نرسيده به چهارراه سعدي -خ پاسداران -تالش عدالت حفظ آبادمحمود   2264

 يميغن    ریعشا 4612

 جولندان
 613-44220433 ایستگاه قروق-راه سيد نيكي سه طرف به ار،یشهر دانيم يکمربند -تالش

 613-34134444 روبروي پمپ بنزین قدیم-خ ولي عصر-شفت نجات      محمدصادق  2204

خير      رحمان     2224

 اندیش
 613-42426301 تعميرگاه مجيد-خ طلوع–بعد از مسجد –ميدان نه دي -لنگرود

 613-44004344 فروشگاه فاطمي -نرسيده به ورزشگاه شيرازي -خ بهشتي -ماسال وشاندرمن سيدجعفر        فاطمي  2141
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 61113303211 محراب كلتيموتورس رگاهيتعم-پست اداره يروبرو-بازار نیيپا-رودبار افرا            محراب  2361

 استان لرستان

 600-32226141 تعميرگاه موتور -روبروي بانک کشاورزي-خ مطهري جنوبي-پلدختر عالي پور           رضا      2244

 600-32221122 نبش خ هفت تير –خ انقالب جنوبي -پلدختر شفيعي      محمد          2202

 600-33221001 فروشگاه ساالري -روبروي کفش ملي -خ انقالب -خرم آباد ساالري        فضل اله    2111

 600-32221122 موتورتعميرگاه  -چهارراد دوم -خ جالل آل احمد -خ انقالب -خرم آباد شعباني    محمد حسين  2634

 6 00-43214241 روبروي استادیوم تختي -خ سي متري -دورود رمضان             متين فر 2223

 600-32042363 ابتداي خ صاحب الزمان -ميدان معلم  -کوهدشت  عزیزي     عزت اله      3411

 600-32134431 تعميرگاه قيطاسي-دروبروي بنياد شهي–خ شهيد رجایي -نورآباد قيطاسي کفراج     علي   2211

 مازندراناستان 

 611-33413411 (زهیر سنگ چهارراه)اتيدخان تقاطع نبش-يجنوب يکمربند حسين            مرادي 2213

 611-32341022 باالترازشالي کوبي جعفریان -خيابان شهيد مصطفي خميني -چهارراه دیوکال -اميرکال -بابل جمالي       مجتبي      2212

مصطفي      محمدي  2114

 فرد
 611-32312134 -32311031 4نبش گلستان  -جنب پل هوایي  -چهارراه آرامگاه معتمدي   -بابل 

ابراهيم    صادقي  2644

 مرشت
 611-34231404-34231123 صادقي تعميرگاه -3شریعتي-خ شریعتي -بابلسر

-611-34400013  ن تر از ميدان بهاران جنب آپاراتيخ جمهوري پایي -بهشهر ابوالفضل      پيشه ور 2163

61111411116 
صادق       علي    2233

 مشرفي
 611-44242344 روبروي ميدان بار–خرم آباد -تنكابن

 611-44313443-44214014 فروشگاه وتعميرگاه نيرومحرکه -جنب شهرک آزادي -خ چالوس -تنكابن خاکساري        احمد      2110
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 611-41443421 مدانلو رگاهيتعم-رزانژاديم رضا ديشه ابانيخ-يکشت دانيم -جویبار يباریجو مدانلو  ي  هدم 2216

 611-42223261  تعميرگاه رضا هندا-جنب آتش نشاني-خ سيدنظام-پل هوایي -قائم شهر عليرضازارعي قادیكالیي 2100

محسن  یعقوبي  2616

 گودرزي
 611-42223431-42224166 تعميرگاه -ه اقتصادروبروي کوچ -خ کوچكسرا -قائم شهر

حسين زاده  محمد تقي 2636

 مقدم
 611-42344111-42342141 فروشگاه حسين زاده -نميرهجاده ب -کياکال

 611-42241220 فروشگاه پيمان -خ عاشورا -بازار روز -چالوس  حسين        پورعسكري 2236

 استان مرکزي

 630-32211461 رسالت بانک از باالتر- ساعت فلكه به دهينرس - مقام قائم. خ -اراک  هرادم     احمد             2213

محمدرضا          2211

 قهرماني
 630-300224104 تعميرگاه موتور -روبروي پارک حكيم نظامي -خ شهيد بهشتي -تفرش

 630-43223461 يرگاه موتورتعم -مقابل اداره برق  -خرداد  14خ  -محالت مهدي        استاد مرادي 2111

 استان هرمزگان

 610-32233113 فروشگاه صيادي -امام موسي صدرشمالي -سازمانخ امام سه راه  -بندرعباس صيادي      محمدعلي    2603

رضایي         رضا   2166

 زارعي
 610-32224462- ساختمان زارعي -بلوار شهيد حقاني شمالي -بندرعباس

 610-32241111 بين فلكه بلوکي وسه راه دلگشا -خ امام -بندر عباس نجمي       غالمحسين   4611

 610-42232123-42224643 فروشگاه قطعات -جنب فرش فروشي -م شهدا -ميناب خواجه دادیان      عيسي 2140

 استان همدان

 631-32046336 133 پالک يمحمد بست بن اول- انیخضر ديشه ابانيخ-همدان شریفي          حسين  4631
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 631-33140031 فروشگاه موتورسيكلت روز -خ کاشاني-اسد آباد ایماني      هادي         3121

 631-33236141 تعميرگاه  موتور -مابين پمپ بنزین وميدان امام خميني -خيابان پيروزي -نهاوند قارني     همایون       2263

 631-34124234 تعميرگاه -جنب بيمه دانا -بلوار کرمانشاه -نتویسرکا سنجربيگي      عزیزاله   1113

 631-34221331 تعميرگاه موتور -جنب نانوایي سنگكي -بلوار شهيد مدرس -کبودرآهنگ پيوندي   روح اله         2261

 داستان یز

 634-34242414 روبروي پمپ بنزین-متري امام شهر42 -یزد زماني بافقي    وحيد      2214

طاووسي         حسين 2211  
 يروبرو-چپ سمت کوچه نياول-ششم کوچه-زاده يبناف ديشه ابانيخ-يخاتم فلكه -یزد

النيچ مسكن پارک  
30233211-634  

 634-32424334 فروشگاه حكيمي -خ وحشي بافقي -بافق حسن       حكيمي بافقي 4662

 634-32024364 طهماسبي خ امام جنب کوچه شهيد -تفت محمدرضا    دهقاني نژاد 2244

علي محمد    زارع  2216

 بيدکي
 634-32421202 تعميرگاه موتور -روبروي سازمان تبليغات اسالمي -خ مطهري -مهریز

زارع      مهدي      2214

 مهرجردي
 634-32341412 فروشگاه الماس کویر -جنب تراشكاري پيروزي-خيابان آیت اله حائري -ميبد

 634-32233416 فروشكاه موتورسيكلت ثقفي  -ميدان شهدا -اردکان ثقفي        جواد     1134

 634-32411323 3133141314کد پ   -خ شهرداري  -خ طالقاني-خاتم جهانگرد       فرهاد   2203



 
 

 51صفحه  

 مشتری گرامی
لطفا در صورت مشاهده عیوب در موتورسیکلت . یعتر عیوب احتمالی می باشدشرکت نیرومحرکه مایل به دریافت هر چه سریعتر نیرات شما در خصوص کیفیت محصوالت و رفع هر چه سر

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

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

 ايرادات انجین کد عيب ايرادات بدنه کد عيب ايرادات بدنه عيبکد 
 _ 41 مشكل کاسه چراغ عقب 11 جداره باک نشتي بنزین از 1

 روغن سوزي 42 چرخش دسته هاي الستيكي فرمان 26 نشتي بنزین از درب باک 2

 عدم عملكرد مناسب هندل 43 نشتي روغن از کمک عقب 21 _ 3

 ايرادات برقی کد عيب نشتي روغن از کمک جلو  22 شناور بنزیننشتي بنزین از محل  4

 عدم عملكرد روشنایي جلو 41 _ 23 نشتي بنزین از پمپ بنزین 4

 عدم عملكرد چراغ خطر عقب 42 صداي لنت ترمز 24 لقي فرمان 0

 عدم عملكرد راهنماها 43 _ 24 ایجاد صداي غير عادي از اگزوز 1

 عدم عملكرد مناسب باتري 44 ايرادات انجین کد عيب جلو عدم عملكرد مناسب ترمز 3

 عدم عملكرد مناسب اتوماتيک راهنما 44 نشتي روغن از زیر انجين 31 عدم عملكرد مناسب ترمز عقب 1

 عدم عملكرد پمپ بنزین  40 نشتي روغن از سيلندر وسر سيلندر 32 عدم عملكرد مناسب کمک جلو 16

 عدم عملكرد مناسب شمع 41 صداي نامناسب انجين 33 عقبعدم عملكرد مناسب کمک  11

 عدم عملكرد مناسب استپ ترمز جلو وعقب 43 مصرف بيش از حد سوخت 34 کيفيت نامناسب رنگ باک 12

 عدم عملكرد مجموعه بوبين 41 _ 34 کيفيت نامناسب رنگ بدنه 13

 دن چراغ چک انژکتورروشن ش 06 شتاب نامناسب 30 عدم عملكرد مناسب کيلومتر شمار 14

 (برق دزدي)اتصال کوتاه درخت سيم  01 قدرت نامناسب 31 عدم عملكرد مناسب دور موتور 14

 عدم عملكرد قلوه اي چپ یا راست 02 ریپ زدن 33 لقي وعدم تعادل جک بغل 10

 رتعدم عملكرد استا 03 (انژکتور)عدم عملكرد سيستم سوخت رساني  31 لقي وعدم تعادل جک وسط 11

 عدم عملكرد روشنایي جلو 41 سخت روشن شدن موتورسيكلت 46 مشكل کاسه چراغ جلو 13

  عدم همکاری نماينده 99

 
 


