
 

  ZZ33--224499  سيكلت ناميسيكلت نامينماي استفاده و نگهداري از موتورنماي استفاده و نگهداري از موتورراهراه

    

 



 

 
 1صفحه  

 خریدار گرامي

محصول شرکت  Z3-249موتورسیکلت نامی  .فراهم نماید را ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، امیدواریم محصول خریداری شده رضایت کامل شما
اقدام به روشن کردن و رانندگی با موتورسیکلت این دفترچه را مطالعه و با رعایت  قبل از. طراحی و ساخته شده است ،نیرو محرکه بوده که با بهترین کیفیت

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

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

 گروه صنعتی نیرو محرکه                                                                                                    
 :مشمول خدمات دوره ضمانت نمی باشدموارد ذیل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .خ تحویل ماه کارکرد از تاری 11گذشت  -1

 دستکاری در مجموعه کیلومتر شمار -1

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

 .عدم رعایت استفاده صحیح از موتور سیکلت -4

 تصادف -5

 نصب لوازم اضافی به موتورسیکلت -6

 (ماه 6باتری پس از )قطعات برقی  -7

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

 (قطعات دارای پوشش آبکاری کروم و نیکل -9



 

 
 2صفحه  

 :توضيحات

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

 .رنشین را به مخاطره انداخته و سبب آسیب رسیدن به شخص می شودعدم توجه به این دستورات ، ایمنی س :هشدار

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 3صفحه  

 فهرست             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 4  فنی                                                                                                                         مشخصات  

 5        هشدارهای ایمنی                                                                                                                

 6  محل حک شماره انجین و شاسی 

 7     اطالعات عمومی                                                                                                                 

 11                                            آماده سازی موتور سیکلت برای اولین شروع رانندگی                                   

 18  راهنمای استفاده از موتورسیکلت 

 12     روشن نمودن موتور سیکلت                                                                                                        

 11                                                                                              آب بندی کردن موتور سیکلت             

 13     دستور العمل نگهداری و تعمیر                                                                                                   

 31  یت موتوررسیستم مدی 

 34    نگهداری و توقف طوالنی مدت                                                                                                     

 35  بازرسی و نگهداری 

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

 47  جدول کد عیوب 



 

 
 4صفحه  

 

 1332 (میلیمتر)مرکز تا مرکز چرخها  استاندارد کالس موتور سیکلت

 82/122 - 17 مشخصات چرخ جلو تک سیلندر، چهار زمانه ،  آب خنک نوع انجین

 72/132 -17 مشخصات چرخ عقب 1 تعداد سیلندر

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

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

 تک شاخه هیدرولیک سیستم تعلیق عقب rpm 9222 KW / 8/15 حد اکثر توان

 انژکتور سیستم سوخت رسانی rpm 7522  N.m / 9/17 حد اکثر گشتاور

 18 (لیتر)ظرفیت باك  EFI سیستم جرقه زنی

 1/3 (کیلومتر 122ردر لیت)مصرف سوخت  الکتریکی استارت

 سیستم انتقال نیرو
دنده وانتقال به سرچرخها  6گیربکس دستی 

 توسط زنجیر و چرخ زنجیر
 151 (کیلوگرم)جرم خالص 

 111 (کیلومتر بر ساعت)حداکثر سرعت  1223×   862× 1285 (ارتفاع× عرض× طول ) ابعاد

 ت فنيمشخصا



 

 
 5صفحه  

 :ایمني هشدارهاي
 :نکته زیر توجه بفرمایید در هنگام رانندگی جهت امنیت خود به شش

کاله ایمنی با کیفیت اولین وسیله حمایتی برای راننده است که از . امنیت در رانندگی از پوشش مناسب و کاله ایمنی شروع می شود: کاله ایمنی -1

 .ه نماییدبنابراین هنگام رانندگی همواره از کاله ایمنی استفاد. بروز صدمات جدی حین تصادفات جلوگیری به عمل می آورد

مهارت رانندگی . آشنایی با موتور سیکلت و قابلیت های آن و کسب مهارت رانندگی اولین گام در جهت ایمنی در استفاده از موتورسیکلت می باشد -1

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

آگاهی شما از میزان . وایی، جاده و مهارت رانندگی فرد سرعت های مختلف را می طلبدرانندگی براساس شرایط آب و ه: داشتن محدودیت سرعت -3

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

 .مناسب استفاده نمایید

اما پوشیدن لباس های آزاد و سبک، دست و . ، رانندگی را برای شما ناامن می سازدیا خیلی آزاد تنگ ولباس های : پوشش و لباس های سبک -4

 .استفاده از دستکش، چکمه و کاله ایمنی نشانگر یک راننده آماده جهت رانندگی ایمن است. پای شما را در هنگام رانندگی آزاد می گذارد

از عبور از نقاط . ه خاطر داشته باشد فاصله ترمزگیری در روزهای بارانی دو برابر روزهای دیگر استب: توجه بیشتر هنگام رانندگی در روزهای بارانی -5

 .آب گرفته، نقاط رنگی و روغنی جهت جلوگیری از سرخوردن اجتناب نمایید

وانده و اجرا نمایید و پس از آن اقدام به دستورالعمل بازرسی قبل از رانندگی که در این دفترچه ارائه شده است را به دقت خ: بازرسی قبل از رانندگی -6

 .رانندگی کنید

 



 

 
 6صفحه  

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

 .د داشتخواهدر ردیابی قطعات مصرفی کمک موثری 
 .است پرچ شدهو پالك شناسایی در سمت راست گلویی  حک شده شماره بدنه در سمت چپ گلویی

 .شماره انجین روی پوسته کارتر چپ در قسمت پایین درب برق حک شده است

ورت وجود اشکال سریعا به واحد صدور پس از تحویل موتورسیکلت در اولین قدم شماره سریال بدنه و انجین را با سند مالکیت مطابقت داده و در ص :توجه

 .سند شرکت نیرو محرکه اطالع دهید

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 7صفحه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چراغ خطر عقب -1

 زین -1

 باك بنزین -3

 آئینه بغل -4

 کیلومترشمار -5

 چراغ راهنما -6

 جک بغل -7

 سیستم ترمز جلو -8

 پدال دنده -9

 قفل زین -12

 



 

 
 8صفحه  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جراغ جلو -11
 اهرم گاز -11
 چراغ پالك -13
 جاپایی عقب -14
 سیستم ترمز عقب -15
 اگزوز-16
 پدال ترمز عقب -17
 کمک فنر جلو -18

 



 

 
 9صفحه  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 دکمه تنظیم -1

 ی دندهخالص نشانگر -1

 نشانگر راهنما چپ -3

 نشانگر دمای آب رادیاتور -4

 نشانگر دور موتور -5

 نشانگر ساعت -6

 نشانگر میزان سرعت -7

 نشانگر میزان مسافت طی شده -8

 نشانگر مقدار بنزین -9

 نشانگر راهنما راست -12

 انژکتور چک نشانگر چراغ -11

 نشانگر نور باال -11

 USBپورت  -13

 وئیچس -14



 

 
 11صفحه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 انجین پکلید است -1

 اهرم ترمز جلو -1

 دسته الستیکی گاز -3

 کلید چراغ های جلو -4

 شستی استارت -5

 کلید فالشر   -6
 کلید نور باال و پائین   -7
 کلید چراغ هشدار   -8
 اهرم کالچ    -9

 لید راهنماک  -12
 کلید بوق  -11



 

 
 11صفحه  

 :سیکلت برای اولین شروع رانندگیموتور آماده سازی
 :و اهميت بازرسي قبل از شروع رانندگي را نادیده نگيرید قبل از اقدام به رانندگي حتما موارد زیر را کنترل نمایيد

 هدف از بررسی موارد بررسی

 .ئن شویدمدر باك و اتصاالت مطنشتی بنزین از عدم و درون باك را کنترل کنید وجود بنزین  سیستم سوخت رسانی

 .طه را کنترل کنیداز پر بودن مخزن آب رادیاتور  مطمئن شده و  اتصاالت و شیلنگ های مربو رادياتور

 .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 نماییدخالصی دسته کالچ و ترمز و عمل  دسته کالچ و ترمز جلو

 .کرد تعویض دنده را کنترل نماییدعقب و عدم نشتی روغن و عمل عملکرد ترمز جلو و پدال ترمز و تعويض دنده

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

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

 .میلیمتر و روغنکاری بررسی نمایید 15 -15در محدوده  زنجیر چرخ را از نظر لقی مجاز  زنجیر چرخ

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

 .ا بررسی نماییدر(  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 نمایید جک جک بغل

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

 



 

 
 12صفحه  

 .صورت می گیرد(  ECU)  واحد کنترل الکترونیکستفاده از جرقه زنی بصورت اتوماتیک و با ا :سیستم جرقه زنی 
 

 .این موتورسیکلت مجهز به یک کمک فنر از نوع هیدرولیک میباشد: کمک فنر عقب
 

 

 

 

و یها بهالعکس   ( کهاهش کهورس  )را در جهت عقربهه ههای سهاعت   ( 1)همانطور که در شکل مشخص است برای تنظیم کورس فنر ،کافی است مهرة مربوطه
 .بچرخانید( ش کورسافزای)

تعبیه شده که در پایین آن فلشی قرار دارد با چرخاندن آن پیچ به سمت چهپ نیهروی   ( 1)جهت تنظیم نیروی میرایی فنر ، در قسمت پایین کمک فنر،  پیچی 
 .افزایش و سرعت آن کاهش یافته و بالعکس نیرو کاهش و سرعت آن افزایش میابد( دمپینگ)میرایی

 

مات الزم روی کمک فنر این موتورسیکلت انجام شده و نیازی به تنظیم دوباره ندارد درصورت خارج شدن از تنظیم به نمایندگی مجهاز خهدمات   تمام تنظی :توجه

 .پس از فروش و یابه تعمیرگاه مرکزی شرکت مراجعه نمایید
 

لذا باید توجه داشت که هیچههگاه در سهرعت   . دی را اعمال مینمایندسیستم ترمز جلو و عقب از نوع هیدرولیکی دیسکی بوده و نیروی ترمز زیا :سیستم ترمز 
 های باال از ترمز جلو به تنهایی استفاده نشود، زیرا باعث واژگونی 

 .موتورسیکلت و صدمه دیدن راکب می شود
 

 . لیتر از بنزین پر کنید 18به میزان حداکثر  در جهت عقربة ساعت باز کرده و آن را( سوئیچ)برای سوخت گیری ابتدا درب باك را توسط کلید: سوخت گیری 



 

 
 13صفحه  

فعال باشد زیرا نشتی احتمالی بنزین بر روی سیلندر "       " در هنگام سوخت گیری، موتورسیکلت بایستی خاموش، سوئیچ بسته و کلید قفل انجین  :توجه

 .و یا سرسیلندر باعث آتش سوزی خواهد شد

خلی انجین توسط اویل پمپ متصل به محور میل لنگ و همزمان با گردش میل لنگ و بصهورت اتوماتیهک و در   روغن کاری اجزای دا: سیستم روغن کاری 
 .یک مدار بسته انجام می پذیرد

 .عمل خنک کاری سیلندر و سرسیلندر توسط گردش آب در  رادیاتور تعبیه شده در زیر باك بنزین انجام می شود: سیستم خنک کاری 

 .بوده که توسط برق تولید شده بوسیله انجین بصورت اتوماتیک شارژ می گردد 12V-11Aاسید با ولتاژ  از نوع سرب  :  باتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصورت پایین بودن ولتاژ،باتری  .دقیقه باتری بدون نیاز به شارژ قابل استفاده می باشد 32پس از مدت  در راه اندازی اولیه با اضافه نمودن آب باتری،: توجه
 .آمپر شارژ نمایید 1/1ساعت با جریان  7-8را بمدت 

 



 

 
 14صفحه  

 .میزان آب داخل رادياتور را بررسی کنید: 1مرحله 
باشد ، دمای انجین بعد از استارت زدن موتورسیکلت به سرعت باال رفته و سبب آسیب جدی به  ناکافیاگر رادیاتور فاقد آب بوده و یا میزان آب داخل رادیاتور 

رل میزان آب رادیاتور ، سطح آب قمقمه کنار رادیاتور را بررسی نمایید و در صورت پایین بودن سطح آب ، تا میزان الزم ضد یخ برای کنت. انجین خواهد شد
  .به رادیاتور اضافه کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 15صفحه  

 کنترل روغن انجین: 2مرحله 
ستارت زدن موتورسیکلت ، پیسهتون و سهایر قطعهات انجهین دچهار آسهیب       اگر میزان روغن درون انجین کم بوده و روغن کافی در انجین نباشد، در صورت ا

برای کنترل میزان سطح روغن درون انجین، موتورسیکلت را در وضعیت قائم قرارداده و میهزان روغهن را از چشهمی روی درب کهالچ مشهاهده      . خواهند شد
 .ضافه نماییددر صورت پایین بودن سطح روغن ، به میزان الزم روغن به انجین ا. نمایید

 



 

 
 16صفحه  

 کنترل میزان سوخت داخل باك: 3مرحله 
در صورت استارت زدن امکان آسیب دیدن پمپ بنزین و . اگر سوخت درون باك ناکافی باشد، نشانگر روی کیلومتر شمار بصورت چشمک زن درمی آید

 .اشکال در استارت خوردن موتورسیکلت وجود دارد
 .باك را از بنزین پر کنیدکافی است در صورتی که سوخت درون باك نا

 
 
 
 
 

 

 

 بازکردن سوئیچ و اطمینان از عملکرد پمپ بنزين: 4مرحله 
 :سوئیچ درجلوی فرمان قرارداشته و عالیم آن عبارتند از

 .سوئیچ برای روشن نمودن موتورسیکلت باز است        
 .سوئیچ برای روشن نمودن موتورسیکلت بسته است        
 فل استفرمان ق        

ین را بازرسی اگر بعد از بازکردن سوئیچ هیچ صدایی از پمپ شنیده نشد، سطح بنزین داخل باك ، شیلنگ های بنزین و مسیر بنزین و اتصاالت برقی پمپ بنز
 .نمایید

ت رسانی به نمایندگیهای مجاز در صورت وجود بنزین کافی و سالم بودن اتصاالت و عدم صدای پمپ در هنگام باز کردن سوئیچ، جهت بررسی سیستم سوخ
 .مراجعه کنید



 

 
 17صفحه  

 استارت زدن موتورسیکلت :5مرحله 
  .سیستم انژکتور بصورت اتوماتیک میزان دور آرام را تنظیم خواهد نمود. بدون اینکه گاز بدهید شستی استارت را فشار دهید تا موتورسیکلت روشن شود

 

 

 

 

 :احتیاط

 .ثانیه صبر کنید 15را خاموش کنید کافی است سوئیچ راببندید و برای روشن نمودن مجدد موتورسیکلت در صورتی که تصمیم دارید موتورسیکلت 
ثانیه صبر نماییهد و مجهدد اسهتارت زدن را شهروع      12ثانیه طول بکشد در غیر اینصورت بایستی استارت زدن را متوقف نموده و بمدت  5هر استارت زدن نباید بیش از 

در صورتی که موتورسیکلت با سه بار استارت زدن روشن نشد جهت بازرسی موتورسیکلت بهه یکهی از نماینهدگی ههای مجهاز شهرکت       . سیبی نرسدنمایید تا به باتری آ
 .مراجعه نمایید

 .محیط دارددقیقه گرم شود که این میزان بستگی به شرایط آب هوایی و دمای  5تا  3بعد از روشن کردن موتورسیکلت ، الزم است موتورسیکلت به مدت 

  :احتیاط 

 (لیتر 7/1. ) در زمان های مشخص شده در دفترچه راهنما ، ضد یخ داخل رادیاتور را تعویض نمایید -1

 (لیتر 1/1. ) در زمان های مشخص شده در دفترچه راهنما ، روغن داخل انجین را تعویض نمایید -1

 .لیتر می باشد 4ین حداقل مقدار بنزین داخل باك برای عملکرد مناسب پمپ بنز -3

 .کیلومتر فیلتر بنزین را تعویض کنید 5222در هر  -4

 .باشد 93بنزین مورد استفاده بایستی با کیفیت و عدد اکتان آن باالتر  -5
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 :مراجعه به نمايندگی های خدمات پس از فروش مجاز
 :های مجاز خدمات پس از فروش مراجعه کنید در صورتی که موتورسیکلت دچار اشکاالت ذیل شده باشد هر چه سریعتر به نمایندگی

 .وقتی مصرف سوخت موتورسیکلت باالست  -1

 .وقتی چراغ چک انژکتور روشن شده است -1
 .موتورسیکلت استارت خورده ولی روشن نمی شود -3

 :احتیاط

کنید تا از تجمهع دوده در انجهین و اگهزوز جلهوگیری      در هنگام رانندگی در سرعت های باال ، سعی کنید با سرعت های مختلف و غیر یکنواخت رانندگی -1
 .این امر سبب افزایش طول عمر کاتالیست می شود. شود

 .برای جلوگیری از مسدود شدن انژکتور و پمپ سوخت ، موتورسیکلت بایستی حداقل یکبار در هر ماه استارت شود -1

در غیهر اینصهورت بنهزین بهه داخهل اگهزوز و       . و سپس نسبت به بررسی شمع اقدام نماییدبرای بررسی برق سرشمع ، ابتدا سوکت انژکتور را قطع نموده  -3
  .کاتالیست نفوذ کرده و به کاتالیست صدمه وارد خواهد شد

 .ب برسدقراردارد به هیچ وجه قطعات برقی را تعویض نکنید زیرا ممکن است به قطعه برقی و قطعات مرتبط با آن آسی( روشن)وقتی سوئیچ در حال باز -4

 Z3-249 راهنمای استفاده موتورسیکلت نامی
 .آسیب برسد ECUدر هنگام وصل نمودن باتری به موتورسیکلت نو، بایستی سوئیچ در حالت خاموش قرار داشته باشد در غیر اینصورت ممکن است به  -1
 .ی و سپس موتورسیکلت را استارت نماییدسیستم انژکتور را بررس ECUثانیه صبر کنید تا  5بعد از باز کردن سوئیچ، به مدت  -1
 .لیتر بنزین به باك بریرید در غیر اینصورت قادر به استارت کردن موتورسیکلت نخواهید بود 4برای روشن کردن یک موتورسیکلت نو بایستی حداقل  -3
باشد که به صورت اتوماتیک و با گرم شدن انجین پایین آمهده  دور بر دقیقه می  1222در زمان استارت کردن، دور آرام موتورسیکلت باال بوده و در حدود  -4

 .و به حد نرمال خواهد رسید
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لذا برای . کیلومتر خواهید بود 42وقتی نشانگر بنزین در کیلومتر شمار، شروع به چشمک زدن نماید، شما تا سوخت گیری مجدد فقط قادر به طی مسافت  -5
 .ع وقت به سوخت گیری اقدام نماییدجلوگیری از خاموش شدن موتورسیکلت در اسر

بهرای تعهویض   . برای افزایش سرعت بایستی در زمان مناسب دنده را تعویض نمایید. موتورسیکلت به یک انجین با سرعت و قدرت باال تجهیز شده است -6
اتفاق می افتد که در تعهویض دنهده در دور موتهور    شتاب متناسب زمانی . کیلومتر بر ساعت باشد 42دنده از یک به دو بایستی سرعت موتورسیکلت در حدود 

 .برای تعویض دنده در سرعت های مختلف از جدول ذیل می توان کمک گرفت. دور بر دقیقه اتفاق بیافتد 6222حدود 

 تعویض دنده از دندة یک به دو از دندة دو به سه از دندة سه به چهار از دندة چهار به پنج از دندة پنج به شش
112Km/h 122Km/h 82Km/h 62Km/h 42Km/h  سرعت 

استفاده از آب مقطر و آب آشامیدنی مجاز نبوده و بایستی از . مایع ضد یخ را  در مخزن تعبیه شده در سمت راست رادیاتور تا محدوده مشخص شده بریزید -7
 .ضد یخ استاندارد برای پرکردن مخزن استفاده نمود

 .نی استفاده نمی کنید، بنزین باك را بطور کامل تخلیه نماییداگر از موتورسیکلت به مدت طوال  -8

ابتدا در محل های فاقد ترافیک اقدام به رانندگی و پس از آشنایی با کنترل های آن اقدام به رانندگی در  Z3-249جهت آشنایی با کنترل موتورسیکلت  -9
 .محل های پر تردد کنید

 .کاله و دستکش استفاده کنید هنگام رانندگی ازتجهیزات ایمنی شامل -12
 .به ترمز گیری از هر دو ترمز بصورت همزمان استفاده کنید  در صورت لزوم -11
 .در سرازیری هاجهت کاهش سرعت ازدنده معکوس استفاده نمایید -11
 . هرگز وارد خطوط ویژه اتوبوس نشوید  -13
 .خطر عقب و راهنماها مطمئن شوید هنگام رانندگی در شب حتما از سالم بودن چراغ های جلو ، -14
 .هرگز در حال حرکت از دنده خالص استفاده نکنید  -15
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و با تایرهای ساییده شده . هنگام رانندگی در هوای بارانی به دلیل کاهش اصطکاك بین تایر و جاده از گاز دادن و یا ترمز گیری ناگهانی اجتناب نمایید -16
 .در هوای بارانی رانندگی نکنید

 هنگام رانندگی در هوای برفی بر روی تایر خود زنجیر چرخ نصب  -17
 .نمایید و از ترمز و گردش ناگهانی اجتناب نموده و با سرعت پایین رانندگی نمایید

 .هرگز در مسافت های زیاد بطور طوالنی مدت رانندگی نکنید -18

 :روشن نمودن موتور سیکلت

  باشد 1روی قلوه راست و سوئیچ در وضعیت نشان داده شده در شکل ابتدا مطمئن شوید که دکمه استپ انجین. 

 (1شکل . )از خالص بودن موتورسیکلت اطمینان پیدا کرده و یا کالچ را بگیرید تا سوئیچ قفل کن استارت عمل نماید 

 . هنگام باز نمودن سوئیچ، پمپ بنزین شروع بکار کرده و بعد از چند ثانیه متوقف میگردد :توجه
 .ورتیکه صدای کارکرد پمپ شنیده نشود سیستم سوخت رسانی دچار اشکال شده و موتورسیکلت روشن نخواهد شددر ص

 (3شکل .)حال شستی استارت را فشاردهید تاموتورسیکلت روشن شود 

  (4شکل .)دور بچرخانید 8/1تا   4/1دسته گاز را به میزان 
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و بایستی جهت رفع اشکال به یکی  بودهراغ انژکتور همچنان روشن باشد بیانگر اشکال در سیستم انژکتور هنگامی که موتورسیکلت استارت خورده و چ :توجه
 .از نمایندگی ها مجاز خدمات پس از فروش مراجعه گردد

 سمت پائین ، گیربکس در وضعیت دنهده  الزم بذکر است با فشاردادن پدال دنده به ) حال کالچ را گرفته و توسط پدال دنده، گیربکس را در حالت دنده یک قرار دهید
 (. میبایست پس از گرفتن کالچ ، پدال تعویض دنده را به سمت باال فشار دهید 6تا  1یک و برای استفاده از دنده های 

 
 
 
 
 

 

 ور در حالت دنده یک قراردارد ، پس از اطمینان از اینکه موت. توجه داشته باشید که در صورت خارج شدن موتور از حالت خالص، چراغ خالصی خاموش می شود
 .مایید همزمان با رها کردن آرام کالچ ، گاز را زیاد کرده تا موتور حرکت کند ، پس از رسیدن دور موتور به حد الزم از دنده باالتر استفاده ن

 در صورت لزوم جهت کاهش دنده ها کافی است ضمن گرفتن کالچ ،مطابق شکل بصورت برعکس عمل نمایید. 

 زیرا عالوه بر وقوع خطرات جانبی موجب صدمات بسیار جدی به گیربکس و دیگر قسهمت  . دنده متوالی انجام ندهید 3یا 1اه کاهش دنده را بصورت هیچگ
 .های انجین می شود

 

، انجین روشهن  (ثانیه یکبار 12تر هر با توا)ثانیه به طول انجامد، در صورتی که بعد از سه مرتبه تالش 5استارت زدن انجین در هر مرتبه نباید بیش از  :توجه
 .نشود برای جلوگیری از صدمه به باتری موتورسیکلت مدتی صبر نموده و پس از صحت عملکرد باتری ،دوباره امتحان نمایید
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 :نحوه آب بندی کردن موتور سیکلت 
کیلومتر دارد، لذا با رعایت نکات ذیل میتوانید طهول عمهر    1222خریدار گرامی طول عمر مفید موتور سیکلت شما بستگی زیادی به نحوه راندن آن در اولین 

 .مفید موتور سیکلت خود را زیاد کنید

  و گاز را هیچگاه تا حداکثر باز نکنید( کیلومتر برساعت 52سرعت حتی المقدور )کیلومتر اول بصورت نیم گاز برانید  1222در. 

  نفره از موتورسیکلت استفاده گردد کیلومتر اول حتی المقدور سعی شود بصورت یک 1222در. 

  کیلومتر اولیه ، روغن موتور را با استفاده از روغن توصیه شده در همین دفترچه تعویض نموده و نسبت به شستشوی فیلتر روغهن و   322بعد از طی مسافت
 .آچار کشی اتصاالت موتورسیکلت در یکی از نمایندگی های خدمات پس از فروش اقدام نمایید

 مان آب بندی از تغییرات ناگهانی جدا ً خودداری کنیددر ز. 

 از راندن موتورسیکلت با سرعت ثابت در مسافت طوالنی خودداری نمایید. 

  دور بر دقیقه پایین تر نگهدارید 6522در تمامی دنده ها دور موتور را از. 

 :توقف کردن و خاموش کردن موتورسیکلت 
ز هر دو ترمز جلو وعقب سرعت موتورسیکلت را کم کرده و قبل از توقف کامل موتور کهالچ را گرفتهه و دنهده موتهور را     جهت توقف کردن ، ابتدا با استفاده ا

سپس سوئیچ اصلی موتور را خاموش کرده و سوئیچ را از روی موتهور  . کاهش داده و آن را در موقعیت خالص قرار دهید تا موتور سیکلت کامال ً متوقف شود 
 .بردارید

 .در صورت امکان موتورسیکلت را روی سطحی صاف پارك نموده و حتما ً فرمان را قفل نمایید :توجه 
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 :تعمیرات و نگهداری

 :کنترل سطح  روغن درون گیربکس 
 .  نمایید تا روغن در قسمت تحتانی کارتل جمع شودال کار کردن است ، موتور را خاموش اگر انجین موتورسیکلت شما در ح -1
سیکلت را بوسیله دست یا سطحی قائم بصورت عمودی نگه داشته و میزان روغن موجود را با کمک شاخص ههای چشهمی روغهن کهه در شهکل      موتور  -1

 .مشخص شده رویت نمایید
 
 
 
 
 
 
 

 .جهت کنترل سطح روغن درون گیر بکس موتورسیکلت را برروی جک بغل قرار ندهید :توجه
 .بود از محل درپوش روغن به اندازه الزم روغن  درون گیربکس بریزید اگر سطح روغن پایین تر از حد مجاز  -3

 .ازپرکردن بیش از حد مجاز خودداری کنید :توجه

روغهن انجهین   . اسهتفاده گهردد   APIمطابق استاندارد  SFتوصیه می شود از روغن انجین با درجه  .استفاده از روغن انجین مناسب به طول عمر انجین کمک می کند :توجه
  SF20W40      و     SF10W40: ید متناسب با دمای هوا دارای غلظت مناسب باشد، غلظت های مناسب برای انجین عبارتند ازبا

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

 شاخص حدپایین روغن

 روغن باالشاخص حد

 



 

 
 24صفحه  

 :نحوه تنظیم لقی دسته گاز

 ر که در شکل مشخص شده میتوان بوسیلة پیچ تنظیم، میزان لقی دسته گاز را به میزان مجاز رگالژ کردبرای تنظیم لقی دسته گاز همانطو. 

   میلیمتر میباشد 6تا  1حد مجاز تعریف شده برای دسته گاز این موتورسیکلت از. 

 
 

 
 

 
 

 

 :تنظیم ترمز های جلو و عقب 
کیلومتر و پس از آن بعهد از   1222سیستم ترمز موتور سیکلت را در ابتدا بعد از . کی میباشددارای سیستم ترمز جلو و عقب دیس Z3-249موتور سیکلت نامی 

 .کیلومتر پیمایش کنترل نمایید 3222 هر 

عملکرد صحیح ترمزها امنیت جانی راننده را تضمین می کند، بنابراین ترمزها را بصورت مهنظم کنتهرل نماییهد و درصهورت بهروز مشهکل از شهخص         :توجه
 .برای رفع آن کمک بگیرید متخصص

 :جهت تنظیم ترمزها بایستی دو اصل را در نظر گرفت
 .هنگامی که ترمزها آزاد هستند چرخها بایستی به راحتی دوران داشته باشد -1
 .به محض اقدام به ترمزگیری حرکت چرخها می بایست متوقف گردد -1

 .ترمز میتوان ترمزها را تنظیم نمودبا توجه به دو اصل باال و همچنین فشار روغن پشت انتهای 

 پیچ تنظیم گاز
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 :کنترل سطح روغن ترمز 
مهودن درب  سطح روغن ترمز را با توجه به نشانگر روی مخزن روغن ترمز جلو کنترل نمایید و در صورت پایین بودن سطح روغن از حد مجاز ، پهس از بهاز ن  

 .اضافه نمایید( DOT4 یا   DOT3)مخزن روغن ترمز، به میزان الزم از روغن ترمز توصیه شده 
 
 
 
 
 
 
 

 

ه قابل هیچگاه روغن ترمز توصیه شده را با روغن ترمز دیگر و یا چیز دیگری مخلهوط نکنید، هم چنیهن توجهه داشته باشیهد که روغهن ترمز کارکرد :هشدار
 .در صورت استفاده از روغن کار کرده سیستم ترمز شما آسیب خواهد دید. استفاده مجدد نیست

در صورتی که . در صورت نوشیدن به طور اشتباه، به زور آن را با استفراغ کردن خارج کنید. نوشیدن یا تماس روغن ترمز با چشم و پوست مضر است :هشدار
 .ستان آن را با آب فراوان بشوییدبا پوست بدن یا چشم تماس پیدا کرد، قبل از رفتن به بیمار

س مسیرهای روغن و عملکرد سیستم ترمز را جدی بگیرید و در نیاز به سرویس یا هواگیری آنها حتماً به یکهی  برای حفظ امنیت خود بازدید و سروی :احتیاط
 .ماییدمراجعه فراز مراکز خدمات پس از فروش مجاز این شرکت 

 

 

 درب مخزن روغن

 شاخص حد
 روغن باال

 شاخص حد 
 پایین روغن

 

 درب مخزن روغن

 شاخص حد
 روغن باال

 شاخص حد
 غنرو پایین



 

 
 26صفحه  

 :تنظیم کالچ
کالچ تنظیم گردد و میهزان خالصهی مجهاز ایجهاد      در صورتی که صفحات کالچ موتورسیکلت شما سالم بوده ولی عملکرد آنها مناسب نباشد الزم است کابل

همان طور که در شکل نشان داده شده میهزان خالصهی دسهته    . در این صورت فقط کافی است پیچ های رگالژ نشان داده شده در شکل را تنظیم کنید. شود
 .میلیمتر است 12 -12کالچ 

 

 

       

 

 

 

 :بازديد زنجیر 
لذا بایسهتی مطهابق برنامهه ارائهه شهده      . ت باشد احتمال خارج شدن آن از روی دنده زنجیر و یا پاره شدن آن وجود دارددر صورتی که زنجیر چرخ شل یا سف

میزان لقی زنجیر در زمانی که راکب روی آن سوار نیست مطابق . درهمین دفترچه میزان لقی آن را بازدید و در صورت نیاز توسط پیچ های رگالژ تنظیم کرد 
 . باشدشکل زیر می 

 
 
 
 
 



 

 
 27صفحه  

 .       در صورت فرسوده بودن زنجیر ، دنده زنجیر را بهمراه زنجیر بصورت همزمان تعویض نمایید: توجه 
کهاری  هنگام راندن موتوسیکلت مقدار زیادی گردوخاك جذب زنجیر چرخ میشود، بنابراین به صورت دوره ای زنجیر چرخ را تمیز نموده و آن را روغهن  : توجه

 .نمایید

 :تنظیم زنجیر  نحوه
 :برای چک کردن میزان خالصی زنجیر مراحل ذیل باید انجام گردد

 سیکلت را روی جک بغل قراردهید موتور. 

  آن را بررسی کنید( میلیمتر 15 -15)انگشت خود را زیر زنجیر در قسمت پائین و در وسط دو دنده زنجیر قرارداده و میزان لقی. 

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

 مهره محور عقب را شل کنید. 

 بدین ترتیب شهما زنجیهر را آزادتهر ویها تحهت کشهش قهرار        .ت کندمهره های تنظیم زنجیر دردو طرف شاسی را بچرخانیدتا محور بطرف جلو یا عقب حرک
 . میدهید

 ج قابل این نکته مهم است که چرخ عقب همراستا با شاسی موتورسیکلت باشد و برای دستیابی به آن میل محور چرخ از هردو طرف بوسیله ورق فلزی مدر
 .ستفاده کردتنظیم می باشد ،  از این خطوط می توان جهت تنظیم محور چرخ عقب ا

 پس از حصول اطمینان از وضعیت مناسب زنجیر مهره میل چرخ عقب را سفت کنید. 

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

 :در همین دفترچه بصورت زیر تعویض نمایید

 ابتدا موتور را روشن کرده و اجازه دهید مدت کوتاهی در جا کارکند تا روغن درون گیربکس روان شود. 



 

 
 28صفحه  

 موتور را خاموش و روی جک قرار دهید. 

 نشان داده شده در شکل را باز کنید و اجازه دهید روغن درون یک ظرف روان شود( زیر انجین)پیچ تخلیه . 

 لت عمودی قرار گیرددر این حالت الزم است موتور در حا. 

 صافی های روغن دو طرف انجین را باز کرده و با حالل مناسب شستشو و سپس در محل خود قرارداده و پیچهای مربوطه را محکم کنید. 

  لیتر روغن از محل درپوش روغن به درون گیربکس موتور بریزید و سپس گیج را در جای خود ببندید 1/1به میزان. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 29صفحه  

 :ردن فیلتر هوا تمیز ک
با این حال درشرایطی که هوابسیار غبارآلود و یابسیار بارانی باشد ، الزم است . کیلومتر یک بار تمیز شود 1222در شرایط عادی، فیلتر هوا بایستی تقریبا ً هر 

صرف سوخت و خارج شدن دود سیاه از اگزوز می نشانه های کثیف بودن فیلتر هوا، کاهش قدرت موتور ، افزایش م. که عمل تمیز کردن زودتر انجام گردد
باید توجه داشته باشید که در صورت تعویض حتما ً از . بنابر این یا فیلتر هوا را تمیز کنید و یا درصورت پاره شدن فیلتر کاغذی آن را تعویض نمایید . باشد

 .فیلتر هوای ساخت شرکت تولید کننده موتورسیکلت استفاده کنید
 :ردن فیلتر هوا به ترتیب مراحل زیر را انجام دهیدبرای تمیز ک

 زین عقب و جلو را  باز و از محل خود خارج نمایید.  

 پیچهای روی باتری را باز نموده و کاور را خارج نمایید.  

  عدد پیچ می باشد باز نموده و فیلتر هوا را خارج نمایید 4درب هواکش را که دارای.  

  وجود پارگی یا پوسیدگی تعویض نمایید، در غیر اینصورت فیلتر را بازدید و در صورت
 .فیلتر را با فشار باد تمیز کنید

       فیلتر تمیز شده یا نو را در محل خهود داخهل ههواکش قهرار داده و درب ههواکش را
 .ببندید

 کاور روی باتری و زین ها را در محل خود نصب کنید. 

 .نکنیدفیلتر هوا روشن  حیحکامل و ص هیچگاه موتورسیکلت را پیش از نصب :توجه

 :تنظیم و تمیز کردن شمع

  سیهمی ظریف آن را تمیز نمایید سپس دهانه آن را توسط فیلر تنظیم کنید شمع را از روی سرسیلندر باز کرده و با یک برس. 

 



 

 
 31صفحه  

 :توجه 

 .شمع را هنگامی که سرسیلندر سرد شده است باز کنید -1
 .شمع ، آن را با شمع های توصیه شده تعویض نمایید در صورت شکستگی یا ترك داشتن چینی -1

در حین تمیز نمودن رسوبات کربن از روی شمع، رنگ الکترودها را کنترل نمایید، اگر شمع مرطوب بوده یا رنگ آن سیاه شده  -3
سهتری یها قههوه ای    اگر شمع در شرایط مناسب کار کند، رنگ الکترودهای آن بایهد خاک . باشد، بهتر است شمع را تعویض نمایید

 .روشن باشد

 :تعويض فیوز

 . سمت راست و در کنار باتری قرار گرفته استزین عقب جعبه فیوز در زیر 
با همان )در صورت سوخته بودن فیوز، باید آنرا با فیوز مشابه.اگر مشکلی برای سیستم الکتریکی و سیستم انژکتور پیش بیاید ابتدا بایستی فیوزها کنترل شود

 .تعویض نمود( مشخصات
 
 
 
 

 

 

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
ست لذا جهت رفع اشکال به نمایندگی مجاز خدمات در صورتیکه فیوز جایگزین هم در مدت کوتاهی بسوزد نشانگر وجود اشکال در سیستم الکتریکی ا. نکنید

 .پس از فروش شرکت مراجعه نمایید



 

 
 31صفحه  

 :سیستم مديريت موتور
کتور ژپمپ بنزین سوخت را با فشار باال به پشت ان ،در این سیستم با باز شدن سوئیچ. ت به سیستم سوخت رسانی انژکتوری تجهیز شده استلاین موتورسیک

ارسال و عمل پاشش   ECU، سیگنال های الزم به عملگرها توسط  ECU در  ه و تحلیل اطالعات ارسالی از سنسورهامنتقل می کند و پس از تجزی

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

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

 قابلیت رانندگی بهتر و عملکرد مناسب -1

 تعمیر و نگهداری آسان تشخیص عیب توسط خود سیستم -1

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

 د یا گرم و وفق پیدا کردن در ارتفاع باال از سطح دریاعملکرد مناسب استارت در هوای سر -4

 کاهش آالینده های خروجی از اگزوز  -5

 کنترل زمان بندی سوخت -6

 مصرف بهینه سوخت -7

نژکتور روشن عیب یاب می باشد که در صورت بروز هر گونه عیوبی در قطعات و مدار سیم کشی چراغ چک ا دمدیریت سوخت انژکتوری یک سیستم خوسيستم  :توجه

 .در این صورت جهت عیب یابی هر چه سریعتر به یکی از نمایندگان خدمات پس از فروش مراجعه نمایید. می شود

 
 



 

 
 32صفحه  

 شكل شماتيک سيستم سوخت رساني انژکتوري

 

 



 

 
 33صفحه  

  : تعويض المپ

تر سبب افزایش جریان در سیم کشی شده و ممکن المپ با وات باال. در هنگام سوختن المپ ها، المپ جدید بایستی با المپ سوخته مطابقت داشته باشد
 .است باعث آسیب دیدن سیم کشی و قطعات برقی شود

 :کنترل باد الستیکها 
 .الستیک ها را از نظر پارگی ، زده دار بودن و میزان باد بازرسی نمائید

یق و در نتیجه لغزش وسیله نقلیه شده که می تواند صدمات جدی هرگز با الستیک فرسوده و صاف اقدام به رانندگی نکنید زیرا موجب عدم کنترل دق :توجه 
 1بنابراین توصیه می شود که هرگاه  عمق آج تایر جلو به . بوجود آورده و از طرف دیگر موجب افزایش تماس با زمین و کم شدن عمر الستیک ها می گردد

 .رها را تعویض نماییدمیلیمتر یا کمتر رسید،  تای 3میلیمتر یا کمتر، و عمق آج تایر عقب 
فشار زیاد باد . دفشار کم باد تایرها باعث فرسودگی تایر و عملکرد نامناسب موتورسیکلت درهنگام گردش به چپ و راست شده وجان سرنشین را به خطر می انداز

فشار باد تایرها همواره باید در . کنترل خارج نماید تایرها ممکن است تماس مناسب بین تایر و زمین را دچار اختالل و سبب لغزش موتورسیکلت شده و آنرا از
 .فشار باد تایرها را وقتی تایر سرد است اندازه گیری نمایید. باشد( مطابق شکل زیر)محدوده ای مشخص 

 

 ميزان باد مجاز درچرخ جلو ميزان باد مجاز درچرخ عقب

35Psi 33PSi 

 :تمیز کردن موتور سیکلت 

 جی موتور از شامپوی مخصوص اتومبیل و اسفنج استفاده کنیدهای خار جهت شستشوی قسمت. 

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



 

 
 34صفحه  

 استفاده از آب و مایع شوینده موجب کدر شدن .) های شبرنگ از هوای فشرده استفاده کنید 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 -الف
 .زیرا باعث اتصال کوتاه در مدار برق و نهایتا ً سوختن قطعات برقی می شود. هرگز نفوذ آب بر روی قطعات برقی صورت نگیرد –ب 

 :نگهداری و توقف طوالنی مدت 

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

 باك بنزین را کامال ً تخلیه نمایید. 

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

 موتور را کامال ً تمیز و خشک نمایید. 

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

 باد الستیک ها را تنظیم نمایید. 

 زنجیر و دنده زنجیر را روغنکاری کنید. 

  و روغن کاری نماییدکابل های کنترل را جدا نموده. 

 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. 



 

 
 35صفحه  

 داری نماییدباطری را جدا نموده و آن را شارژ نمایید و در محیط خشک و تاریک نگه. 

 .درجه سانتی گراد نگهداری ننمایید32باتری را در محیط گرم و مرطوب و در در دمای کمتر از صفر درجه سانتی گراد و باالتر از  :توجه  

 :سرویس موتورسيكلت پيش از استفاده مجدد
 :یدبرای استفاده مجدد از موتورسیکلت پس از نگهداری طوالنی مدت اقدامات زیر را انجام ده

 تمامی قطعات آن را کنترل نمایید. 

 باك آن را از بنزین پرنمایید. 

 باتری را شارژ نمایید                      . 

 روغن انجین را تعویض نمایید. 

 :بازرسی و نگهداری

هر مرحله بازرسی، روغن کاری و سرویس در پایان . در جدول مقابل سرویس و نگهداری براساس طول مدت زمان وکیلومتر پیمایش موتورسیکلت ارائه شده است

بکار گرفته شده باشد، باید  (محیطهای آلوده به خاك و گردوغبار) درصورتیکه موتورسیکلت شما درشرایط سخت ونامطلوب مانند. های دیگر باید صورت پذیرد

 .عملکرد فرمان، سیستم کمک فنرها و سیستم چرخ ها، مورد سرویس ویژه قرار بگیرند

 .تولیدی نیرو محرکه مورد بازدید قرار بگیرد توصیه می شود که این اجزا توسط یک سرویس کار مجاز شرکت نان بیشتر،جهت اطمی

توصیه می شود از قطعات اصلی که توسط شرکت تولیدی نیرومحرکه عرضه می شود استفاده در طول بازرسی ها در صورت نیاز به تعویض قطعات  :توجه

 .نمایید

 . شرکت انجام گیردخدمات پس از  مشخص شده است، بهتر است توسط نمایندگان* ارائه شده، بازرسی و سرویس مواردی که با عالمت  در جدول :هشدار



 

 
 36صفحه  

 .اولیه باید به صورت جدول زیر انجام پذیرد کیلومتر 1222موتورسیکلت پس از مراحل آب بندی در پیمایش  روغن و گریس کاری :توجه

 . شرکت انجام گیردخدمات پس از  مشخص شده است، بهتر است توسط نمایندگان* ده، بازرسی و سرویس مواردی که با عالمت در جدول ارائه ش :هشدار

 .اولیه باید به صورت جدول زیر انجام پذیرد کیلومتر 1222موتورسیکلت پس از مراحل آب بندی در پیمایش  روغن و گریس کاری :توجه

I  :است یبررس یبه معنا. 

C  :کردن است یزتم یمعنا به. 

T  :سفت کردن است یبه معنا. 

R  :کردن است یضتعو یبه معنا. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 37صفحه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوره بازدید و سرویس براساس
 0111 0111 1111 کيلومتر

 01 01 5 ماه
 I I I * باتري

 I C R شمع

 C - C فيلتر بنزین

 I I I کالچ

 I I I *لقي سوپاپ ها

 C C - فيلتر هوا

 I I I ( *سال0تعویض هر)ینشلنگ بنز

 R R R روغن انجين و فيلتر روغن

 C C C نمایشگر فيلتر روغن

 T T T *پيچ و مهره هاي بدنه

 R R R روغن تعویض دنده

 I I I *ترمزها

 I I - دوشاخه جلو

 I I I تایرها
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 38صفحه  

 :برنامه روغن و گریس کاري

 

 دوره بازدید و سرویس براساس
 10111 0111 کيلومتر

 10 0 ماه

-  روغن کاری کابل گاز

-  روغن کاری کابل کالچ

 گریس کاری-  کابل کيلومتر شمار

 کیلومتر 1222اری هر روغن ک زنجير چرخ

 گریس کاری - ترمز دسته

 گریس کاری - دسته گاز

-  روغن کاری کابل ترمز

 گریس کاری-  نشيمنگاه چرخدنده کيلومترشمار و بلبرینگ چرخ

-  گریس کاری و روغن کاری پدال ترمز

 کیلومتر 1222  سال یا هر روغن کاری هر دو فرمان

 



 (استان ه تفکیکب) لیست نمايندگان خدمات پس از فروش 

 
 37صفحه  

 استان آذربایجان شرقي

 تلفن نشاني م نمایندهنا کد

 101-00221001 تعميرگاه -روبروي مسافرخانه خدادادي -سه راه مشكين شهر قدیم -اهر نظيري               ایرج    0102

 درگاهي          حمداله   0120

 ایلخچي

 101-22011501 تعميرگاه  –روبروي پارچه سراي حيدري -شهریور شمالي 11خ  -خ امام -ایلخچي

 101-25001050-25000112  51پ  -نرسيده به بانک سپه-جنب کوي امام رضا -خ معراج غربي -انتهاي خ طالقاني -تبریز علي مقصودي      حمزه    0101

 101-22201110 11پ  - سه راه حافظ  -شهيد منتظري اول خ  -چهارراه بهشتي  -امام  خ -تبریز اسمي دیباور       جمشيد   0120

 101-02005012 جنب اداره برق -م شهيد چمران -خ امام خميني -سراب بایرامي         رامعليبای 0151

 101-21051010 110پ –جنب تره بار –روبروي هتل دریا -ميدان گاز-مراغه مختاري    حسين         0050

 101- 00051110 موتور نوريفروشگاه  -سه راه کاشاني -چاي کنار -خ شریعتي -مرند نوري           حسين    0111

 101-50021215- 50001101 تيزرو فروشگاهنرسيده به اول فرهنگيان   -خ شهيد مطهري  -ميانه سرابي          نادر        0101

 101-21000110 تعميرگاه چاوشي -روبروي بيسيم -بهمن00بلوار -عجب شير  سيد محسن    چاوشي  0021

 101-00000001-00001100 15پ  -خ  امام –کوزه کنان  -شبستر زالنيد    محرم           0005

 استان آذربایجان غربي

 100-00000110 - 00005001 تعميرگاه -روبروي ابوذر -بلوار کردستان -بوکان خضري    سيدسعدون    1111

 100-00000111 رگاهتعمي -بعداز چهارراه سعدي  -خ بهشتي -پيرانشهر احمدي            ابراهيم    0121

 100-20050151 فروشگاه  وتعميرگاه نيافر -بهمن 00روبروي  -خ خميني -خوي نيافر               اکبر       0105

 100-25005010-25001000 مدرس شرقي نرسيده به مسجد باب الحوائج    -خ-سلماس گلشني         حسن         1111

 استان اردبيل

 105-20000110 روبروي ترانس برق -خ سعدي -چهارراه باغميشه -اردبيل شاهوردیزاده        احمد      0101
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 105-20101111 تعميرگاه موتور -خ کشاورز -پارس آباد پاشا پور         عيسي      0151

 105-20501010 کارگاه برادران محسني  -بهمن  00خ  -مشكين شهر پورمحسني          طاهر       0110

 105-20200010 خ قدس جنب نيروي انتظامي -خ طالقاني -نمين گلچين             پاشا       0152

 105-20002100 روبروي بانک کشاورزي -خ امام خميني -نير  اخروي نيري         رمضان   0151

 استان اصفهان

 121-50000012 تعميرگاه  -ي جنب فرماندار–خيابان امام  -اردستان الهياري         رحمت اله  0115

 121-20220102 تعميرگاه احسان -چهارراه وفایي -خ مسجد سيد -اصفهان آقا باباگلي           اصغر      0101

 121-20515000 جنب مسجد امام حسن -خ گلستان -خيابان کاوه -اصفهان خامسي پور       عباس      0110

 121-20011101 111پ(11کوچه )اول کوچه خواجه نظام الملک-خ ولي عصر–ان اصفه ریش سفيدان   عباسعلي    0110

 121-50200100-50200000 تعميرگاه -روبروي سه راه طالقاني–خ امام  -بادرود فتحي مقدم       عباسعلي  0101

 121-55001101-55052122 تعميرگاه موتورسيكلت شاکرم–ابتداي خ شریعتي –خ رجایي -کاشان شاکرم      سيف اله       0052

 121-55210100-55211011 فروشگاه سادات –خ مدرس –کاشان  مهندسي       سيد رضا    0151

 121-50101101 خ نواب صفوي -آران وبيدگل رحيمي         احمد         2501

 121-51001510 ف نادري-تروبروي بانک صادرا -سه راه سعدي -خ مسجد جامع -گلپایگان شكري        صفرعلي    0015

 121-00055021 تعميرگاه - 20و 20پ  -خ مفتح -بلوار بعثت –نایين  دهقاني         رمضان    0120

 استان ایالم

 100-22220102 متري اشرفي اصفهاني00خ  -ایالم نوذري       جواد           2105

 100-25000110-25000115 روبروي جهاد سازندگي -کوي طالقاني -دره شهر فتحي    علي اکبر         1005

 100-22001111 خ مطهري جنوبي –ميدان امام علي -آبدانان فرجي زاده       ساالر      0001
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 100-2002001 نور هتل يروبرو-يبربر ينانوائ جنب-پاسداران بلوار -مهران يزار سوخته            بشار 1191

 استان بوشهر

 111-22201000 تعميرگاه -تاکسي تلفني هجرت -جنب فروشگاه اتكا -پل پوردرویش -بوشهر فوالدي        علي        0101

 111-21020510-21000101 موتورسيكلت ابراهيمي تعميرگاه -خ اصلي  -محله بهرباغ -جم ابراهيمي              مداح 0150

 والبرز استان تهران

 22512110 010پ  -پایين تراز پل آهنگ روبروي بانک صادرات  -شهریور 11خ  -هرانت زواره        عبداله       1051

 22501050 520پ  -جنب خ صفاري -م خراسان -شهریور 11خ  -تهران دهقان منگابادي        علي   0110

 55111210 20پ-يتیعنا خ-آبان زدهيس خ-يشهرر -تهران کارگر          جمشيد    0111

 55101115 211پ-الوند کوچه نبش-اريبهمن خ-آباد يناز -تهران طغرانگار          داریوش 0011

 101-20102111 فروشگاه موتورسيكلت وليعصر -خرداد  15خ  -پيشوا  کچوئي        حسين       1105

 101-20001151 ورتعميرگاه موت -جنب پمپ بنزین و آتش نشاني -خاتون اباد -پاکدشت شكاري         نصراله      0012

 100-20111210 چهارراه کارخانه قند –کرج  محمدیان     سن         ح 0100

 100-05250510- 05250022 تعميرگاه برهاني -بلوار آیت اله کاشاني  -نظرآباد نعل برهاني         ابوالفضل 0105

 100-05200011 111پ  -ويفنواب صشهرك سيد جمال الدین خ  -ساوجبالغ دشتگرد          اصغر       0100

 100-05201102 111 پالك يجنوب انقالب خ-دجماليس -نظرآباد رضایي        مجتبي       0005

 استان چهارمحال بختياري 

 820-23332222 آسمان سيكلت توسلي فروشگاه,  نمايس راه سه,  شهرکرد  يتوسل             بيژن    1120
 (رضوي) استان خراسان

 151-50010050 تعميرگاه -11نبش ابوذر  -خ ابوذر -تربت حيدریه صداقت             مجيد     0111
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 151-00000012 0مجاور کالنتري  -خ اسرار جنوبي -سبزوار جعفري بجدني       حسين  0101

 151-00001011 تعميرگاه -متري حاج عباس 10 -خ ناوي -سبزوار ظفرآباديممشمول  اصغر    0121

 151-22020011 501پال ك-11 وریشهر 11 مقابل - وریشهر 11 خ -مشهد سالمتي             حسن    1100

 151-22000010-22010210 مقابل اتوجام جم  -قبل از مسجد حقيقي -خ نخریسي -مشهد اله بيگي        محمدعلي   0110

قانع / محمدتقي  مضطرزاده 0112

) 
 151-21002121 05 و 02 نيب-يشمال يمطهر -مشهد

 (شمالي)استان خراسان 

 150-20001010-20025112 فروشگاه وتعميرگاه قدیمي -نبش خ معصوم زاده–خ امام خميني شرقي  -بجنورد مسلم         قدیمي 0111

 150 - 20210111 جنب کوچه سجاد  -امام خميني غربي  -بجنورد قدیمي          عقيل         0021

 150-20512111 نرسيده به چهارراه بسيج -خ انقالب -گرمه و جاجرم نجفي مقدم      محمدعلي  0110

 150-20001215 موتورسازي علي -00خ سلمان فارسي-خ کمربندي قدیم-شيروان یوسفيان     عليرضا        0000

 150-51052501 11/1 يسعد نبش-11يسعد يروبرو-يسعد ابانيخ-گناباد يصاحب غرب       ي  سيع 0001

 (جنوبي )استان خراسان 

 150-20501111 روبروي کانون فكري کودکان ونوجوانان -خ ده دستگاه  -قائنات  محمد تقي       نصيرنژاد 0011

 150-20110501 جنب مسجد نخل ودفتر امام جمعه -خ شيراز غربي  -بشرویه  فاني            محمد        1021

 استان خوزستان

 101-0021101 فرعي روبروي اتحادیه تعميرکاران 2خ  -احمد آباد -آبادان انصاري        ابراهيم        0121

 101-0221120 تعميرگاه -خ امام خميني -بندر ماهشهر محمد حسن        بلوردي 1100

 101-00011010-00000002 50پ  -خ فردوسي نبش خ منتظري  –دزفول  شه عابدي     غالمعلي       0011

 101-02525211-02501510 تعميرگاه موتور -خ پاسداران -رامهرمز ل خميسآ         حميد       0105
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 101-50021501 شاهپور كلتيس دكیو رگاهيتعم- مسموع يخانگ لوازم يروبرو- يعتیشر خ-بهبهان کالهي          محسن     0001

 101-50020121 جنب تاکسي سرویس تختي -نرسيده به استخر -تختيخ  -بهبهان محسن          شریف زاده 0105

 101-02005550 چهارراه بسيج –خ شهيد اشكبوس نادري -ایذه رئيسي    ابوالقاسم        0051

 101-00001112 00پالك- باهنر خ -شوش دانيال فرد شاهرخي      اله حجت 0010

 استان زنجان

 100-22051010 تعميرگاه تيزروتک -خ خيام -بيسيم  -زنجان اوصانلو        حسين علي  0110

 100 - 22501110 نبش کوچه اصولي  -خرداد  15روبروي سالن ورزشي  -شهریور 11خ  -زنجان  بازرگاني         داوود         0020

 100-22051100 020 -پ آبي -روبروي گرمابه دوستدار -خ بعثت -زنجان ناجئي              رضا         0121

-22550011- 22521151 روبروي درمانگاه شهداي گمنام بسيج(فرودگاه)خ شهيد مطهري -زنجان سيد سيف الدین    موسوي 0051

 100-20000001 روبروي نانوایي فرهنگيان–خ مطهري –زرین رود  بيگدلو     ابوالفضل           0051 100

 100-50550102 فروشگاه یدکي موتورسيكلت-بلوار ولي عصر-گيلوان-مطار حسيني         مصطفي        0001

 100 - 25500011 111پالك   -باالتر از چاپخانه   -خ سيد جمال الدین  -خرمدره  تاجيک                کالنتري 1050

 100- 20000121 پایين تراز بانک صادرات -خ اسالم -ماهنشان کریمي      منصور             0005

 100 - 25000201 21120پالك  -خ امام   -صائين قلعه  واعظي    محمد حسن       0021

 100-20021211 پائين تر از ميدان شهرداري سمت راست روبرو پارك شهر -خ کمربندي-خدابنده سيد اکبر           موسوي 0010

 استان سمنان

 102-22220001 تعميرگاه موتور -2نبش پيرنجم الدین-نجم الدینخ پير -سمنان شادمان              رضا       0101

 102- 25050001 فروشگاه  موتورسيكلت عدالت-خ شهيد بهشتي–دامغان  مرتضوي    سيدعليرضا    1210

 استان فارس
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 111-20215105- 20011110 روبروي پارك محله اي -متري الله  01 -چهارراه تحویلي -شيراز سبحاني پور     علي اکبر    0112

 111- 50001501 تعميرگاه موتور -جنب امامزاده حسين -بلوارامام حسين -جهرم جالل              محبي زاده 0111

 11112111150 خيابان کالنتري -بلوار امام خميني -فراشبند محمد امين         جوکار 0110

 111-20102552 121پ  -جنب حسينيه ابوالفضل  -ان جنوبيخ یاد آور -فيروزآباد مرتضي              صباحي 0111

 كلتيمقدستورسر  دفراع  مؤسسره  يروبررو -1کوچه نبش-نژاد يدهاشميشه ابانيخ -فسا روشن ضميري     ميالد      0002

 يريضم روشن
52205120-11 

 111-50050100  كلتيسموتور رگاهيتعم-5بلوك- شرکتنفت يمتر01-دیشهرجد- الرستان زاده محسن         محسن 0001

 استان قزوین

 100-20000501 جنب آژانس حيدر -نرسيده به کميته امداد -آبيک کریمي      علي              0101

 100-25001000 سمت راست–حک  جاده اول -خ سيد جماالدین اسدآبادي -تاکستان ابوالفضل           رحماني 0002

 استان قم

 105-20021110-20010100 فروشگاه شهرك موتور -مقابل مجتمع گلستان  -شهرك امام حسن -قم يمان پناهسيد احمد     سل 0111

 استان کردستان

 11102111101 خ اميرنظام گروسي -بيجار قرباني     مجيد             010

 101-25501100 فروشگاه  موتورسيكلت -ثرباشگاه بانوان کو يروبرو-يراشد يخلفا خ -کامياران اردالني        پرهام        1011

 استان کرمان

 120 - 20001101 تعميرگاه هوندا– جنب بانک کشاورزي -بعد از ميدان راهنمایي -خ مصطفي خميني -رفسنجان آل سعدي          محمد    0120

 120-00050112 - 00051001 چهارراه موحدي -خ شهيد نصيري -سيرجان نخعي       اسداله        0100

 120-20001050 فروشگاه و تعميرگاه موتورسيكلت پارسا مقدم  -0جنب کوچه  -خ ميرزا رضاي کرماني -کرمان محمدرضا      پارسا مقدم 0111

 120- 20120011 جنب مسجد امام رضا–خ شيخ احمد نجفي -خ ولي عصر– شهر بابک شعباني         مهدي      0122
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 120-20201111 موتورسيكلت مهدي فروشگاه -قدس خ -انار اناري زاده يتق       حسن 1201

 استان کرمانشاه

 102-20021225 111متري غرب  05 -خ خرم -ميدان مرکزي -بهمن 00 -کرمانشاه محمدي      علي جان     0102

 102-20051150 لونرسيده به چهارراه سي–خ جليلي -ميدان جليلي –کرمانشاه  مجاهدي   اسماعيل        0001

 102 - 05102005 خ واحدي جنب کوچه دادگاه   -هرسين  افضلي        شيرزاد        0001

 102-20001050 فروشگاه ارزان یدك  051پالك   -خ جليلي  -کرمانشاه  موذن             امير       0000

 استان گلستان

 111-20021110 تعميرگاه موتور -ابتداي خ سي متري جنوبي -يدان شهدام -علي آباد کتول نعمت اله          منتظري 0012

 111-22002212 015پ  -خ امامزاده غربي -گنبدکاووس مزرجي نژاد    ابوالقاسم     1112

 111-20151505 تعميرگاه -ابتداي خ اوزینه -بلوار جرجان -گرگان قاسمپور       عليرضا       0115

قجر           مسلم         0001

 حيدرآبادي
 111-20001001 گاراژشمشيري-خ راه آهن -ميدان شهدا -گرگان

 استان گيالن

 112-20510125 01تعميرگاه موتورسيكلت کار-بازاچه حامي-گذرخان عمو-سراوان-رشت پيربجارپس        جعفر      0001

 112-00010111 تعميرگاه-خ امام جنب پمپ بنزین -آستارا سليم             روزي طلب 0150

 112- 00101511-00121001 فروشگاه لوازم یدکي  -روبروي داروخانه دکتر جهش-يبهشت ديشه -آستانه اشرفيه رمضان            اقدام طلب 0001

 112-00101010-00101015 روبروي مخابرات -بلواراستاد معين  -آستانه اشرفيه  قربان             رعناي رئوف 1051

 112-00501001 دنياي موتور -بعد از آژانس فجر -خ ميرزا کوچک -بندرانزلي خسروي     مسعود          0111

 112-00012200 تعميرگاه -جنب ساختمان بخشداري -حویق رضا                سليمانپور 0100

عدالت حفظ        محمود    0010

 آباد
 112-00022110 تعميرگاه موتورسيكلت -عدينرسيده به چهارراه س -خ پاسداران -تالش
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 112-00000502 ایستگاه قروق-راه سيد نيكي سه طرف به ار،یشهر دانيم يکمربند -تالش جولندان يميغن       ریعشا 0110

 112-20100055 روبروي پمپ بنزین قدیم-خ ولي عصر-شفت نجات       محمدصادق    0005

 112-00501001 تعميرگاه مجيد-خ طلوع–بعد از مسجد –ميدان نه دي -لنگرود رحمان           خير اندیش 0000

 112-00520211 جنب شرکت گاز -خ حافظ -لنگرود (آجاك)کاوه   عليرضا         0110

 112-00000005 فروشگاه فاطمي -نرسيده به ورزشگاه شيرازي -خ بهشتي -ماسال وشاندرمن فاطمي     سيدجعفر        0151

 تان لرستاناس

 100-00000002 011پ  -خ مدرس شرقي-چهارراه بهارستان -بروجرد احمد                   کردي 1001

 100-20001151 تعميرگاه موتور -روبروي بانک کشاورزي-خ مطهري جنوبي-پلدختر عالي پور       رضا             0050

 100-20001100 نبش خ هفت تير –ب جنوبي خ انقال-پلدختر شفيعي        محمد           0000

 100-22001001 فروشگاه ساالري -روبروي کفش ملي -خ انقالب -خرم آباد ساالري          فضل اله    0111

 100-20001100 تعميرگاه موتور -چهارراد دوم -خ جالل آل احمد -خ انقالب -خرم آباد شعباني    محمد حسين   0100

 1 00-02010001 روبروي استادیوم تختي -خ سي متري -دورود متين فر        رمضان      0002

 100-20000212 ابتداي خ صاحب الزمان -ميدان معلم  -کوهدشت  عزت اله            عزیزي 2011

 100-20120521 تعميرگاه قيطاسي-روبروي بنياد شهيد–خ شهيد رجایي -نورآباد علي        قيطاسي کفراج 0011

 مازندراناستان 

 111-20201000 باالترازشالي کوبي جعفریان -خيابان شهيد مصطفي خميني -چهارراه دیوکال -اميرکال -بابل جمالي        مجتبي           0010

 111-20210125 -20211021 0نبش گلستان  -جنب پل هوایي  -چهارراه آرامگاه معتمدي   -بابل  مصطفي       محمدي فرد 0110

 111-25001005-25021102 تعميرگاه -خ شریعتي -بابلسر صادقي مرشت   ابراهيم    0105

-111-20500012  خ جمهوری پایین تر از میدان بهاران جنب آپاراتی -بهشهر پيشه ور       ابوالفضل     0110

11111511111 
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 111-25150055 يلواش یينانوا روبرو-آباد خزر  خ-بهنمير حبيب الهي    غالمعلي      0101

 111-50050200 روبروي ميدان بار–خرم آباد -تنكابن صادقي مشرفي       علي    0000

 111-50212552-50010015 فروشگاه وتعميرگاه نيرومحرکه -جنب شهرك آزادي -خ چالوس -تنكابن خاکساري         احمد      0110

 111-50210010 فروشگاه سينا سيكلت-پلت کده-چالوسبلوار-تنكابن کردي       محمد          0105

 111-51052501 مدانلو رگاهیتعم-رزانژادیم رضا دیشه ابانیخ-یکشت دانیم -جویبار يباریجو مدانلو      ي مهد 0011

 111-00002011  تعميرگاه رضا هندا-جنب آتش نشاني-خ سيدنظام-پل هوایي -قائم شهر زارعي قادیكالیي  عليرضا   0100

 111-00000001-00005111 تعميرگاه -روبروي کوچه اقتصاد -خ کوچكسرا -قائم شهر یعقوبي گودرزي   محسن   0111

حسين زاده      محمد تقي 0101

 مقدم
 111-00250111-00250101 فروشگاه حسين زاده -نميرهجاده ب -کياکال

 111-50001000 فروشگاه پيمان -خ عاشورا -بازار روز -چالوس  پورعسكري     حسين      0021

 111-50225011 ينمشترک امور يروبرو -يسنكار ديشه -نوشهر يمحرر   لياسماع ديس 0105

 استان مرکزي

 100-22001101-22001011 يمحمد و يتراشكار کوچه نيماب-يشمال يانور خ-يغفا اله تیآ خ -اراك  مهراد          احمد        0010

 100-200005100 تعميرگاه موتور -روبروي پارك حكيم نظامي -خ شهيد بهشتي -تفرش قهرماني      محمدرضا     0011

 100-02002011 تعميرگاه موتور -مقابل اداره برق  -خرداد  15خ  -محالت مهدي           استاد مرادي 0111

 استان هرمزگان

 110-20022110 فروشگاه صيادي -امام موسي صدرشمالي -زمانساخ امام سه راه  -بندرعباس صيادي       محمدعلي    0102

 110-20000510- ساختمان زارعي -بلوار شهيد حقاني شمالي -بندرعباس رضایي زارعي         رضا    0111

 110-20001111 بين فلكه بلوکي وسه راه دلگشا -خ امام -بندر عباس غالمحسين         نجمي 0111

 110-00000100-00000152 فروشگاه قطعات -جنب فرش فروشي -م شهدا -ميناب خواجه دادیان      عيسي     0100
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 استان همدان

 101-22100021 فروشگاه موتورسيكلت روز -خ کاشاني-اسد آباد ایماني       هادي            2101

 101-22021101 تعميرگاه  موتور -ميدان امام خمينيمابين پمپ بنزین و -خيابان پيروزي -نهاوند قارني     همایون           0010

 101-20100025 تعميرگاه -جنب بيمه دانا -بلوار کرمانشاه -تویسرکان سنجربيگي       عزیزاله      1112

 101-25001001 تعميرگاه موتور -جنب نانوایي سنگكي -بلوار شهيد مدرس -کبودرآهنگ پيوندي      روح اله        0011

 دان یزاست

 125-25000515 روبروي پمپ بنزین-متري امام شهر50 -یزد زماني بافقي       وحيد      0015

طاووسي         حسين     0011  يروبرو-چپ سمت کوچه نياول-ششم کوچه-زاده يبناف ديشه ابانيخ-يخاتم فلكه -یزد 

النيچ مسكن پارك  
20002011-125  

 125-20000005 فروشگاه حكيمي -خ وحشي بافقي -فقبا حكيمي بافقي  حسن        0110

 125-20000215 خ امام جنب کوچه شهيد طهماسبي -تفت محمدرضا      دهقاني نژاد 0000

 125-20501000 تعميرگاه موتور -روبروي سازمان تبليغات اسالمي -خ مطهري -مهریز علي محمد     زارع بيدکي 0011

 125-20201510 فروشگاه الماس کویر-جنب تراشكاري پيروزي-خيابان آیت اله حائري -ميبد مهدي       زارع مهرجردي 0015

 125-20020511 فروشكاه موتورسيكلت ثقفي  -ميدان شهدا-اردکان ثقفي           جواد        1105

 125-20511200 0100101210کد پ  –خ شهرداري –خ طالقاني -خاتم جهانگرد            فرهاد   0002
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 مشتری گرامی
لطفا در صورت مشاهده عیوب در موتورسیکلت . شرکت نیرومحرکه مایل به دریافت هر چه سریعتر نظرات شما در خصوص کیفیت محصوالت و رفع هر چه سریعتر عیوب احتمالی می باشد

اعالم نموده تا با همکاری و  88742211 -14و یا شماره تلفن های  1222122552ماره خریداری شده ضمن مراجعه به نمایندگی های مجاز، معایب مشاهده شده را از طریق پیامک به ش
همچنان شایان ذکر است در صورت عدم همکاری نمایندگی خدمات . مساعدت شما مشتری گرامی، پیگیریهای الزم جهت رفع نقص احتمالی و همچنین رفع عیوب در تولیدات آتی به عمل آید

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

 ايرادات انجین کد عيب ايرادات بدنه کد عيب ايرادات بدنه کد عيب
 عدم عملكرد مناسب کالچ 01 مشكل کاسه چراغ عقب 11 جداره باك نشتي بنزین از 1

 روغن سوزي 00 چرخش دسته هاي الستيكي فرمان 01 درب باكنشتي بنزین از  0

 عدم عملكرد مناسب هندل 02 نشتي روغن از کمک عقب 01 نشتي بنزین از شير بنزین  2

 ايرادات برقی کد عيب نشتي روغن از کمک جلو  00 نشتي بنزین از محل شناور بنزین 0

 عدم عملكرد روشنایي جلو 51 لقي یا شكستن پره ها 02 نشتي بنزین از پمپ بنزین 5

 عدم عملكرد چراغ خطر عقب 50 صداي لنت ترمز 00 لقي فرمان 0

 عدم عملكرد راهنماها 52 عدم عملكرد مناسب رادیاتور 05 ایجاد صداي غير عادي از اگزوز 1

 عدم عملكرد مناسب باتري 50 ايرادات انجین کد عيب عدم عملكرد مناسب ترمز جلو 0

 عدم عملكرد مناسب اتوماتيک راهنما 55 نشتي روغن از زیر انجين 21 د مناسب ترمز عقبعدم عملكر 1

 عدم عملكرد پمپ بنزین  50 نشتي روغن از سيلندر وسر سيلندر 20 عدم عملكرد مناسب کمک جلو 11

 عدم عملكرد مناسب شمع 51 صداي نامناسب انجين 22 عدم عملكرد مناسب کمک عقب 11

 عدم عملكرد مناسب استپ ترمز جلو وعقب 50 مصرف بيش از حد سوخت 20 اسب رنگ باكکيفيت نامن 10

 عدم عملكرد مجموعه بوبين 51 جا نرفتن دنده ها 25 کيفيت نامناسب رنگ بدنه 12

 روشن شدن چراغ چک انژکتور 01 شتاب نامناسب 20 عدم عملكرد مناسب کيلومتر شمار 10

 (برق دزدي)اتصال کوتاه درخت سيم  01 قدرت نامناسب 21 عدم عملكرد مناسب دور موتور 15

 عدم عملكرد قلوه اي چپ یا راست 00 ریپ زدن 20 لقي وعدم تعادل جک بغل 10

 عدم عملكرد استارت 02 (انژکتور)عدم عملكرد سيستم سوخت رساني  21 لقي وعدم تعادل جک وسط 11

 عدم عملكرد روشنایي جلو 51 كلتسخت روشن شدن موتورسي 01 مشكل کاسه چراغ جلو 10

  عدم همکاری نماينده 99

 
 


