


 

  پیشگفتار

  .امیدواریم لحظات خوبی را هنگام استفاده داشته باشید. از اینکه موتور سیکلت هاي شاهین موتور را انتخاب کرده اید بسیار خرسندیم

د و تعمیر نگهداري این مدل رمرتبط با نحوه عملک هاي ي و راهنماییاین دفترچه شامل اطالعات و دستور العمل هاي ضرور
استفاده و . قت مطالعه شودو الزم است که قبل از سواري و استفاده از موتورسیکلت تمامی موارد این دفترچه با د موتورسیکلت می باشد

 کلیه.بودمین کننده یک موتور سواري امن و کاهش مشکالت فنی و همچنین افزایش عمر عملکرد انجین خواهد ضنگهداري مناسب ت
بدون اجازه  دفترچهز این ،هیچ بخشی امادي و معنوي این دفترچه متعلق به شرکت تولیدي صنعتی شاهین موتور میباشد  حقوق

    .نشر و انتشار ندارد ازحق ب موتور شرکت شاهین

  

  

  

  



 

  نکات مهم

 150موتورسیکلت  طحداکثر وزن قابل حمل توس. این مدل موتور سیکلت براي دو راکب طراحی شده است:راکب و مسافر 
  .کیلوگرم می باشد

  سفالت طراحی شده استآاین موتور سیکلت مخصوص جاده هاي شهري و : شرایط جاده.  

شده در این دفترچه راهنما،مطابق با آخرین سري تولیدات شرکت شاهین موتور می  ها، اشکال و مشخصات فنی درج دستورالعملتمامی 
 .باشد

شده است که بایستی با دقت رعایت  مشخص  نکتهو   توجه،  اخطارهاي  در این دفترچه راهنما، موارد بااهمیت با نشانه
 .گردد

 گردد سرنشین مرتبط می ایمنی شامل مواردي است که به:اخطار.  
 نماید هایی است که از موتورسیکلت محافظت می شامل دستورالعمل:توجه.  
 گردد مهم می هاي تر موتورسیکلت یاشرح دستورالعمل  شامل مواردي است که باعث نگهداري ساده: نکته.  

  
  .ورت وجود عنوان شده استموارد اختالفی در صاربرد داشته و شاهین موتور ک  CDIاین دفترچه راهنما براي تمامی مدل هاي 



 

  هاي ایمنی توصیه
به همین دلیل .ها است دیده شدن موتورسیکلت توسط رانندگان اتومبیل ها به دلیل عدم بسیاري از تصادفات موتورسیکلت- 1

  .کنندها توسط رانندگان شود استفاده  هایی که باعث دیده شدن آن رانندگان موتورسیکلت بایستی از روش
دهد لذا  ها و انحراف به چپ در هنگام سبقت رخ می ها، ورودي و خروجی پارکینگ ها در تقاطع بسیاري از تصادفات موتورسیکلت-2

  .نمایندرانندگان در هنگام عبور از این نقاط بایستی دقت 
سرعت  یکلت بایستی در هنگام رانندگیاي است و راکبان موتورس باال یکی از دالیل اصلی بروز تصادفات جاده رانندگی با سرعت- 3

  .نمایند رعایت  را مطمئن
دهد، بنابراین رانندگان باید کامالً نسبت به عملکرد وسیله  سالیانه تصادفات زیادي، به دلیل عدم تجربه کافی رانندگان بروز می-4

ورسیکلت خود به افرادي که تجربه کافی رانندگی طور ازامانت دادن موت کنند آگاهی داشته باشند همین اي که با آن رانندگی می نقلیه
  .با موتورسیکلت را ندارند خودداري نمایید

هاي جدي واردشده به راکبین موتورسیکلت در هنگام تصادفات، از ناحیه سر است لذا رانندگان  از آنجائیکه اکثر جراحت- 5
  .نمایندموتورسیکلت بایستی در هنگام رانندگی حتماً از کاله ایمنی استفاده 

ها که  گونه جاده ها رانندگی ننمایید و در صورت رانندگی در این ها و آزادراه گردد که هرگز با موتورسیکلت در اتوبان توصیه می- 6
  .سرعت متوسط رانندگی در آن باالست، دقت عمل بیشتري به خرج دهید

.شود ها باعث خرابی موتورسیکلت شما می گونه راه خودداري نمایید زیرا این خاکی و ناهموار هاي از رانندگی در جاده-7



 

  اي موتورسیکلت هاي دوره جدول زمانی سرویس
ردیف

هاي  دوره/هاي کنترلی  آیتم  
  اي هاي دوره سرویس  کیلومتر) 500/1200(صفر   زمانی

  ساالنه  ماهه شش  ماهه سه  ماهانه
 Km 1200تعویض در هر  km 500  موتور روغن  1

        I  I  سیستم ترمز  2
      I&L    I&L  کالچ و سیم کالچ  3
        I  I  تجهیزات الکتریکی/ها چراغ  4
        I  I  سنج سرعت  5
      I    I  و شلنگ بنزین نشتی باك  6
   C       فیلتر بنزین  7
  I         انژکتور  8
      I    C  فیلتر هوا  9
      I   I  شمع  10
      I   I  باتري  11
    I    I  فیلرگیري  12
     C   C  شبکه فیلتر روغن  13



 

       I&L I&L  زنجیر و دنده زنجیرها  14
  ساله 2تعویض در هر دوره   )مدل دیسکی(روغن ترمز   15
     I  I  سیستم تعلیق جلو و عقب  16
      I I  هاي وسط و بغل جک  17
      I I  ها ها و الستیک چرخ  18
     I  I  ها آچارکشی تمامی پیچ  19
 

  شده است کیلومتري در هرماه تنظیم 1500الی  1000استفاده جدول فوق بر مبناي.  
  عبارتI  به معنی بازرسی، تمیز نمودن، تنظیم و تعویض در صورت لزوم، عبارتR  ،به معنی تعویض قطعهC  تمیزکاري وL کاري  روغن

  .است
  تري نسبت  هاي زمانی کوتاه ازهنمایید، فیلتر هوا بایستی در ب هاي آلوده استفاده می هاي یا محیط چنانچه از موتورسیکلت در جاده :توجه

 .جدول فوق تعویض شودبه 
 
 
 

  

  



 

 ها قطعات مهم و عملکرد آن

 
کلید هاي روي فرمان  - 10فرمان  -9سرعت سنج  - 8راهنما جلو  -7چراغ جلو  -6شبرنگ جانبی  -5کمک جلو  -4جلو   گلگیر-3توپی چرخ جلو  -2چرخ جلو  - 1

-21قاب زنجیر  - 20درب جعبه بغل -19شاسی  -18کمک عقب  - 17ترکبند  -16گلگیر عقب  -15راهنماي عقب  -14خطر عقب  -13زین  -12باك  -11
  بوق-26قواي محرکه  -25هندل  -24ب  رکاب عق - 23چرخ عقب  -22دوشاخه  



 

  
  هاي شاسی و انجین محل درج شماره

هاي سریال  شده، شماره در هنگام تحویل موتورسیکلت خریداري
شده در سند موتورسیکلت  بدنه، موتور را با مشخصات درج

مطابقت دهید و در صورت هرگونه مغایرت آن را به نمایندگی 
کاري و  ستی فاقد هرگونه دستاین شماره بای.فروش اطالع دهید

هاي  محل قرارگیري شماره.بوده و مخدوش نباشد کامالً خوانا
شاسی،موتور و پالك شناسایی مشخصات موتورسیکلت در 

  .شده است  تصاویر نشان داده
  

  سوئیچ استارت
تمامی مدارهاي الکتریکی موتورسیکلت قطع است و  در این وضعیت):( وضعیت خاموش-الف

  .توانید کلید را خارج کنید شود و همچنین در این حالت می موتورروشن نمی
توان  ها و موتور را می در این وضعیت مدارهاي الکتریکی وصل بوده و چراغ ):( وضعیت روشن-ب

  .توانید کلید را خارج کنید لت نمیروشن نمود و همچنین در این حا



 

  کلیدهاي روي فرمان 
  .ها به شرح تصویر زیر است موقعیت آنکلیدهاي روي فرمان و 

  
  .شود از این کلید براي بوق زدن استفاده می: 

دهید راهنماهاي جلو و عقب سمت  قرار می) (که کلید را در وضعیت  این کلید براي به کار انداختن راهنما بوده و هنگامی: 
دهید راهنماهاي جلو عقب سمت راست به  قرار می) (یت که کلید را در وضع سنج و هنگامی  چپ به همراه نشانگر آن در سرعت

  .منظور خاموش نمودن آن کلید را در وضعیت وسط قرار دهید زند و به سنج چشمک می همراه نشانگر آن در سرعت
  



 

بر ) N(چراغ سبز خالصی وضعیت دنده  که هنگامیتوان موتور الکتریکی استارت موتورسیکلت را در  با استفاده از این کلید می: 
  .کارانداخته و موتورسیکلت را روشن نمود شده است به کامالً گرفته چسنج روشن است یا کال روي سرعت

ثانیه طول بکشد و چنانچه پس از چندین بار استفاده متمادي از استارت، موتور روشن  4هر مرتبه استفاده از کلید استارت نباید بیش از : توجه
  .هدف جداً بپرهیزید یابی مراجعه نموده و از استارت زدن بی نگردید به بخش عیب

هاي جلو و عقب خاموش بوده و با قرار دادن  چراغ) (کلید سه وضعیت چراغ جلو بوده که با قرار داشتن آن در وضعیت : 
هاي  خطر عقب و چراغ جموعه چراغچراغ موقعیت جلو در مجموعه چراغ جلو و چراغ موقعیت عقب در م) ( آن در وضعیت

توان سو باال و پائین چراغ اصلی را از  قرار گیرد می) (گردد؛و در حالتی که کلید در وضعیت سنج روشن می پشت صفحه سرعت
  .کلیدهاي سمت چپ فرمان کنترل نمود

  .گیرد با قرار دادن کلید در این وضعیت، چراغ جلو در وضعیت سوي پایین قرار می:
سنج به رنگ  گیرد و همچنین نشانگر آن درون سرعت باال قرار می قرار دادن کلید در این وضعیت، چراغ جلو در وضعیت سوي با: 

  .شود آبی روشن می
و اهرم سمت راست  چشده است که اهرم سمت چپ مربوط به کال نیز قرار داده چهاي ترمز و کال بر روي فرمان موتورسیکلت اهرم

  .مربوط به ترمز است
توان میزان سرعت موتورسیکلت را  دستگیره سمت راست فرمان، دستگیره گاز موتورسیکلت است و با پیچاندن این دستگیره، می

  .دهد دستگیره سمت چپ ثابت بوده و هیچ عملی انجام نمی.کنترل نمود



 

  قفل فرمان
قفل فرمان در قسمت سمت راست جلو باك موتورسیکلت قرار داشته و از 

شود به این منظور پس از خاموش  ور قفل نمودن فرمان استفاده میمنظ آن به
نمودن موتورسیکلت، فرمان را کامالً به سمت چپ بپیچانید و با خارج نمودن 

در . کلید از سوئیچ استارت و قرار دادن آن در قفل فرمان، آن را قفل نمایید
سرقت در  تري نسبت به شده و در وضعیت ایمن این حالت فرمان کامالً قفل

  .هنگام پارك موتورسیکلت قرار خواهد گرفت
  
  
  

  قفل کاله
کاله ایمنی پس از پارك موتورسیکلت در معابر عمومی خواهد  حملاستفاده از قفل کاله، باعث عدم نیاز به 

  .توانید از کاله ایمنی خود در برابر سرقت محافظت نمایید شد و به این وسیله می
 
 
 



 

  موتور سوخت و روغن 
  درب باك- 1

منظور بازنمودن درب باك بنزین کلید را داخل قفل  به.لیتر است  9در مدل معمولی  200و 150 . 125ظرفیت باك بنزین شاهین موتور
  .هاي ساعت چرخانده و همزمان درب باك را نیز در همان جهت بگردانید نموده و در جهت عقربه

مراقب پاشیدن سوخت بر  گیري در هنگام سوخت.گیري درب باك را محکم ببندید و پس از سوخت نکنیدازحد مجاز پر  هرگز باك را بیش : هشدار
  .روي موتور داغ باشید

  موتور روغن- 2
موتور مرغوب و مناسب استفاده نمایید  موتور، تأثیر زیادي در عملکرد و طول عمر موتورسیکلت دارد لذا همواره از روغن کیفیت روغن

در  SEA 10W-40موتور از نوع  چنانچه روغن.استفاده نمایید APIبندي  طبق دسته SGیا  SFایی با رده کیفی موتوره همیشه از روغن
  .انتخاب نمود ،موتور مناسب را برحسب میانگین درجه دماي منطقه توان با استفاده از جدول زیر روغن دسترس نبود می

  
  
  
  
  



 

  هاي قبل از رانندگی بازرسی
  :شود ها شامل موارد زیر می این بازرسی.بایست بازرسی ایمنی انجام بگیردی موتورسواري مقبل ار هر بار 

 موتور بازرسی سطح روغن 

 میزان سوخت موجود در باك بنزین 

 کنترل ترمزها 
 ها کنترل باد الستیک 

 سالمت باتري 

 دستگیره گاز 
 ها ها ، بوق و آیینه سالمت چراغ 

 ها بازرسی پیچ و مهره 
 زنجیر چرخ 

 کالچ 

 فنرهاي عقب کمک 
 
 

  



 

 رانندگی با موتورسیکلت

  روشن کردن-1
  قرار دهید) (سوئیچ را بازکرده و در وضعیت.  
 سنج روشن شود به کمک پدال دنده موتورسیکلت را در وضعیت خالص قرار داده تا چراغ سبز خالصی روي سرعت.  
 هشتم دور چرخانده و با  چهارم تا یک منظور روشن کردن، دستگیره گاز را به میزان یک که موتور گرم است به درصورتی

  . گرفتن کالچ،دکمه استارت را زده و موتورسیکلت را روشن نمایید
 ساز  روغن روان منظور گرم شدن موتور به آن زمان کافی براي کار درجا بدهید تا پس از روشن نمودن موتورسیکلت، به

  .تمامی قطعات متحرك آن برسد به
  قرار دهید 1حین کار درجاي موتور، اهرم کالچ را محکم گرفته و دنده را در وضعیت دنده.  
 منظور شروع به حرکت یکنواخت، این دو حرکت را با یکدیگر ترکیب نمایید به.آرامی رهاسازید کمی گاز داده و کالچ را به.  
  صورت همزمان استفاده شود و از ترمز گیري ناگهانی بپرهیزید زیرا ممکن است  از ترمز جلو و عقب بهدر هنگام ترمزگیري

 .موتورسیکلت از کنترل خارج شود

  
  
  



 

 دنده کشی-2
نحوه تعویض دنده در این نوع موتورسیکلت بسیار . دنده است 5دنده و  4هاي شاهین موتور برحسب مدل داراي انواع  موتورسیکلت

راننده بایستی همواره از بهترین نسبت دنده . شده است دنده براي رانندگی یکنواخت در دور موتور نرمال طراحی جعبه. تساده اس
هاي سنگین استفاده نموده و در حین افزایش  نمایید از دنده که با سرعت آهسته رانندگی می استفاده نماید به این منظور هنگامی

منظور کنترل سرعت استفاده ننموده با کاهش دنده دور موتور را در  هرگز از کالچ به.تر استفاده کنید سبکهاي  مرور از دنده سرعت، به
  .دارید وضعیت عادي نگه

یا به موتور . قبل از کاهش دنده، سرعت را کم نمایید،در غیر این صورت ممکن است چرخ عقب بلغزد و موتورسیکلت از کنترل خارج شود : اخطار
  .شودصدمه وارد 

تر کنید زیرا چنانچه این عمل را در طول پیچ انجام دهید ممکن است چرخ  ینگها، از سرعت خود بکاهید و دنده را سن قبل از رسیدن به پیچ:: اخطار
  .عقب لغزیده و موتورسیکلت از کنترل خارج شود

  .زند ري نمایید زیرا این وضعیت به موتور صدمه میسنج خوددا شده در سرعت از قرار گرفتن دور موتور در محدوده قرمزرنگ مشخص :هشدار
دهد در این حالت دنده  یافته وضعیتی مشابه با کمبود قدرت را از خود نشان می در هنگام باال رفتن از تپه، سرعت موتورسیکلت کاهش

سرعت انجام  مل کاهش دنده بهمنظور حفظ اینرسی موتورسیکلت ع را کاهش داده تا موتور به وضعیت توان نرمال خویش بازگردد و به
  .گیرد



 

منظور کاهش  ترمز گیري مکرر به.تر قرار دهید را در وضعیت سنگین منظور کمک به ترمز گیري دنده در هنگام پایین آمدن از تپه، به
  .گردد لنت ترمزو کاهش عملکرد آن می سرعت باعث داغ شدن

  .دهد میشده در هر وضعیت دنده را نمایش  جدول زیر سرعت توصیه
  

  
  دنده 4موتور 

  4به  3دنده   کیلومتر 70
  3به  2دنده   کیلومتر 50
  2به  1دنده   کیلومتر 25

  
  ترمز گیري-3

ترین روش براي متوقف کردن  مناسبدر واقع .استفاده همزمان از ترمزهاي جلو وعقب است تا بهترین بازده را داشته باشد بهترین راه 
  .داشتن اهرم ترمز جلو با دست است وسیله پا و نگه دستگیره گاز و اهرم کالچ، گرفتن پدال ترمز عقب بهموتورسیکلت، رها نمودن 

مرور  و به  تر بفشارد کند تا ترمز را محکم تنهایی استفاده شود،تأثیر آن کم است و راننده را مجبور می که ترمز جلو یا عقب به هنگامی
  .گردد طور باعث چرخش موتورسیکلت می مینشود و ه باعث سایش و پارگی الستیک می



 

ازحد ضمن  در صورت ترمز گیري بیش. سنگین تر استفاده نمایید جاي استفاده مکرر از ترمز از دنده در هنگام عبور از سراشیبی، به
  .آید داغ شدن موتور، به سیستم ترمز نیز صدمه وارد می

  بازرسی، نگهداري و سرویس
  موتور سطح روغن
براي این منظور موتورسیکلت را بر روي یک سطح صاف در حالت جک وسط .صورت هفتگی کنترل گردد وتور بایستی بهم سطح روغن

ابتدا .شده است را بپیچانید قرار داده و درپوش گیج روغن را که محل آن در تصویر مقابل نشان داده
خود قرار داده تا با روغن  میزان روغن را با پارچه تمیز نموده و آن را در جايدهنده  قسمت نمایش

  .تماس حاصل کند اما نیازي به پیچاندن دوباره گیج در مکان خود نیست
شده بر روي خط کش مدرج  سطح روغن بایستی بین دو مقدار حداکثر و حداقل روغن مشخص

چنانچه میزان روغن کافی نباشد با اضافه کردن روغن مناسب مطابق مشخصات .انتهاي گیج باشد
  .شده برسانید ر این دفترچه راهنما سطح روغن را تا مقدار حداکثر مشخصمندرج د

گردد و  عنوان موتورسیکلت را روشن ننمایید زیرا منجر به صدمه به موتور می هیچ شده کمتر باشد به چنانچه سطح روغن از حداقل مشخص:هشدار
  .ماییدموتور را کنترل ن اي میزان روغن صورت دوره به خاطر داشته باشید به

  .موتور مناسب برحسب شرایط آب و هوایی متفاوت است نوع روغن:  اخطار
  



 

  
  تعویض روغن و تمیز کردن فیلتر

که موتور گرم است  شود که این عمل در هنگامی منظور تعویض روغن، توصیه می به
 :انجام گیرد و مراحل زیر صورت پذیرد

جک وسط قرار داده و  نخست موتورسیکلت را بر روي یک سطح صاف در حالت- 1
  .آوري روغن زیر موتور بگذارید ظرفی براي جمع

  .درپوش گیج روغن در باالي محفظه کارتر را بازنمایید-2
شده است را بازنموده تا  درپوش تخلیه روغن را که در تصویر قبل نشان داده- 3

آرامی  بهدر حین تخلیه چندین مرتبه هندل را .موتور درون ظرف تخلیه گردد روغن
سپس . فشار دهید تا با حرکت قطعات متحرك درون موتور تمامی روغن خارج شود

  .واشر درپوش را تعویض نموده و آن را محکم در مکان خود ببندید
دقت تمیز  فیلتر روغن را به.درپوش فیلتر روغن را بازنموده و فیلتر روغن را خارج نمایید-4

  .ییدنمایید ومجدداً در جاي خود محکم نما
  



 

شده است را ازمحل گیج روغن که  موتور مناسب که مطابق مشخصات مندرج در این دفترچه راهنما انتخاب لیتر روغن 9/0به میزان - 5
  .در باالي سمت راست موتور قرار دارد پرنمانید و آن را ببندید

میزان سطح روغن را مجدداً بررسی موتورسیکلت را در حالت درجا روشن نموده و پس از چندین دقیقه خاموش کرده و - 6
  .چنانچه سطح روغن پائین آمده باشد به میزان کافی روغن اضافه نمایید.نمایید
  .موتور تعویض شده را درون چاه فاضالب یا روي زمین نریزید به دلیل آالینده بودن روغن،هرگز روغن: هشدار

  شمع 
به این .دشمع بایستی مورد بازرسی قرار گیر کیلومتر 3000ازآن در هر  کیلومتر نخست و پس 1000در 

  .منظور بایستی مراحل زیر انجام گیرد
 نخست درپوش شمع جرقه را برداشته و اطراف آن را کامالً تمیز کنید.  
  با استفاده از آچار شمع که درون کیف آچار همراه موتورسیکلت در اختیار شما قرارگرفته

  .نمایید است شمع را باز
  در غیر . ازحد آن را تعویض نمایید ها کنترل نموده و در صورت کثیفی بیش رسوبات کربنی و سایر آلودگیشمع را ازنظر

  .اینصورت با استفاده از برس سیمی شمع را تمیز کنید
  9/0تا  8/0با استفاده از فیلر فاصله دو الکترود شمع را به میزان 

  .متر تنظیم نمایید میلی



 

 هاي شمع و قرارگیري آن در مکان صحیح، در هنگام بستن آن ابتدا آن را با دست پیچانده  رزوهمنظور جلوگیري از خرابی  به
  .تا سفت شود سپس از آچار استفاده نمایید

چنانچه رنگ آن سیاه شده باشد شمع را با شمعی با مقدار حرارتی .پس از نظافت شمع، قسمت سرامیکی شمع کارکرده را بررسی نمایید:رشدا 
رنگ طبیعی قسمت .تعویض نموده و چنانچه رنگ آن سفید و براق باشد شمع را با شمعی با مقدار حرارتی بیشتر تعویض کنیدپائین تر 
  .اي روشن باشد شمع کارکرده بایستی قهوه سرامیکی
 شود استفاده از شمع جرقه نامناسب باعث خرابی موتور و عملکرد نامناسب آن می.  
 هاي شمع هرگز آن را بسیار محکم نبسته و توجه شود که در طول دوره نظافت یا تعویض شمع،  رزوهمنظور جلوگیري از خرابی  به

  .گونه جسم خارجی از سوراخ شمع به داخل محفظه احتراق وارد نشود هیچ
  تنظیف فیلتر هوا

افت توان و افزایش مصرف سوخت یافته و منجر به  غبار کثیف شود مقاومت در برابر مکش هوا افزایش و چنانچه فیلتر هوا توسط گرد
  .کیلومتر فیلتر هوا را مورد بازرسی و نظافت قرار دهید 3000لذا در هر .شود می

  .نماییدبه این منظور طبق مراحل زیر عمل  
  را بازنمایید) خالف جهت کاور باتري(کاور سمت راست موتورسیکلت.  
 هاي روي کاور را بازکنید پیچ.  
  نماییدفیلتر هوا را خارج.  



 

 ابر فیلتر هوا را درون ظرفی که از مایع تمیزکننده پرشده است قرار دهید و سپس خارج کنید.  
 ابر فیلتر هوا را فشار داده تا آب آن خارج شود اما از پیچاندن آن به دلیل امکان پارگی آن خودداري نمایید.  
 ابر را بر روي فیلتر سیمی مجدداً نصب نمایید.  
 را بر روي تمامی سطح فیلتر بمالید موتور مقداري روغن.  

  .فیلتر هوا را درون محفظه به حالت اولیه قرار داده و کاور آن را ببندید
  .هاي نفتی بسیار قابل اشتعال بوده و هرگز براي نظافت فیلتر هوا از آن استفاده نکنید بنزین و سایر حالل: هشدار
 رگی یا ترك کامالً بررسی کنید و در این صورت آن را تعویض نماییدپس از تمیز کردن فیلتر هوا، آن را ازنظر وجود پا.  
 هرگز بدون قرار داشتن فیلتر هوا، از موتورسیکلت استفاده نکنید.  

  
  تنظیم سیم گاز

به منظور کنترل سالمت سیم گاز فرمان را به سمت چپ و راست بگردانید و همزمان، 
هرگونه گیرکردن دستگیره گاز آن را در صورت .دستگیره گاز را با سرعت بپیچانید

  .تعویض نمایید
منظور تنظیم میزان  میلیمتر باشد به 10الی  5میزان خالصی سیم گاز بایستی بین 

  .شده در تصویر مقابل استفاده نمایید خالصی از مهره مشخص



 

  .هاي معتبر مراجعه شود هاي مجاز خدمات پس از فروش یا تعمیرگاه دیاگ حتماً به نمایندگی با کمکمنظور تنظیمات تخصصی انژکتور  به: نکته
  

  تنظیم کالچ
ایجاد قدرت مؤثر است به همین دلیل، تنظیم صحیح کالچ، نقش حیاتی در جهت  منظور انتقال توان از موتور به چرخ عقب کالچ به

  .عملکرد موتورسیکلت دارد
ها یا عدم ایجاد شتاب مناسب  سختی در جا خوردن دنده منجر بهعدم حرکت نرم کالچ، 

. باشد) متر میلی 20تا  10( خواهد شد لذا میزان خالصی کالچ بایستی در حد مناسب
منظور تنظیم کالچ بایستی مطابق تصویر زیر ابتداي مهره قفل کننده را شل نموده و  به

ر را ایجاد کرد و سپس مهره قفل سپس با پیچاندن مهره تنظیم، مقدار خالصی موردنظ
  .کننده را سفت نمود

 بازرسی و تنظیم زنجیر 
کاري و تنظیم مناسب آن دارد و عدم رعایت موارد فوق  طول عمر زنجیر، بستگی به روغن

ها و نهایتاً خرابی  سرعت بر زنجیر و دنده زنجیرها تأثیر گذاشته و منجر به داغ شدن آن به
متناوب انجام پذیرد و  صورت به بایستی کاري آن نجیرها و روغنتنظیم ز.ها خواهد شد آن

  .دقت بیشتري در این خصوص وجود دارد کنید نیاز به هاي خاکی رانندگی می چنانچه عمدتاً در جاده



 

  روش بازرسی زنجیر
  تا امکان چرخش موتورسیکلت را خاموش نموده، دنده را در حالت خالص قرار داده و آن را در حالت جک وسط قرار دهید

  .آزاد چرخ عقب فراهم آید
 شده در تصویر زیر را از روي قاب زنجیر بازکرده و از سوراخ ایجادشده میزان حرکت عمودي  درپوش الستیکی نشان داده

 20الی  10زنجیر را کنترل نمایید که بایستی به میزان 
 .متر باشد میلی

 سفتی  چرخ را به آهستگی چرخانده و همزمان با آن میزان
چنانچه در برخی نقاط زنجیر سفت .زنجیر را کنترل نمایید

کاري  زنجیر،   اي دیگر زنجیر شل باشد با  روغن بوده و در نقطه
  .این  مشکل  را  برطرف نمایید

 و بر شده در تصویر زیر باز و تعویض نموده و هرگز از زنجیر ن از محل نشان داده شده باشد آن را سریعاً چنانچه زنجیر خراب
 .روي دنده زنجیر خراب استفاده ننمایید 

  .منظور بررسی خرابی زنجیر موارد زیر را در آن مورد بازرسی قرار دهید به
 زدگی زنجیر عدم خوردگی یا زنگ             کننده زنجیر هاي متصل فقدان پین 

 هاي زنجیر خراب شدن غلتک                       عدم وجود اثر ضربه یا ترك 



 

  
شد سریعاً آن را تعویض  دنده زنجیرهاي بزرگ و کوچک را ازنظر وجود معایب زیر بررسی کرده و چنانچه این موارد در آن دیده 

  .نمایید
 اثر وجود ضربه یا ترك 

 هاي دنده زنجیر شکستگی یا خرابی دندانه 
 کننده دنده زنجیر هاي متصل د مهرهنبو  

  روش تنظیم زنجیر
نموده، دنده را در حالت خالص قرار داده و آن را موتورسیکلت را خاموش  .1

در حالت جک وسط قرار دهید تا امکان چرخش آزاد چرخ عقب فراهم 
  .آید

  .مهره میل چرخ عقب را شل نمایید .2
شده است را  قفل کن زنجیر کش که در تصویر زیر نشان داده هاي مهره .3

  .شل کنید
شده   اندازه اشاره با پیچاندن مهره تنظیم، میزان سفتی زنجیر را تا .4

بندي کشش زنجیر که بر  توجه شود که با توجه به درجه.تنظیم نمایید



 

هاي جلو و  شده است میزان تنظیم زنجیر کش در هر دو سمت موتورسیکلت به یک اندازه باشد و چرخ  روي دوشاخ درج
  .عقب در یک راستا و در مرکز صفحه تقارن موتورسیکلت قرار گیرند

  .ا سفت نموده تا تنظیم زنجیر پایدار باقی بماندمهره قفل کن ر .5
  .مجدداً میزان تنظیم زنجیر را کنترل نموده تا از تنظیم مناسب زنجیر اطمینان حاصل شود .6
  .مهره میل چرخ عقب را کامالً سفت نمایید .7
  .پس از تنظیم زنجیر، تنظیم ترمز عقب نیز تغییر خواهد کرد لذا نیاز به تنظیم مجدد آن خواهد بود .8

 .چرخ را با سرعت چرخانده تا اطمینان حاصل شود صداي اضافه وجود ندارد

  کاري زنجیر روش روغن
موتورسیکلت را خاموش نموده، دنده را در حالت خالص قرار داده و آن را در حالت جک وسط قرار دهید تا امکان چرخش آزاد چرخ - 1

  .عقب فراهم آید
موتور یا روغن  گردانید با دست دیگر از سوراخ روي قاب زنجیر، زنجیر را با روغن می که با یکدست چرخ را به آهستگی درحالی-2

  .کاري نمایید زنجیر، روغن
  
  
  



 

  تنظیم سیستم ترمز
هاي شاهین موتور در دو نوع دیسکی و لنتی  برحسب سفارش، ترمز جلو موتورسیکلت

  .گردد عرضه می
  تنظیم ترمز جلو دیسکی

  .شامل موارد تصویر زیر استاجزاي اصلی ترمز دیسکی 
A= مخزن روغن              B= اهرم ترمز                C= شلنگ روغن ترمز      
D= پمپ ترمز                 E= دیسک ترمز       

 
کنندگان  مصرفگردد و  شده تحویل می بندي گردد و کامالً آب ترمز جلو این نوع موتورسیکلت با روغن ترمز مخصوص در کارخانه پر می

هاي  بایستی با توجه به عالمت حداکثر و حداقل سطح روغن بر روي مخزن روغن قرارگرفته بر روي دستگیره ترمز آن را در نمایندگی
هاي معتبر پر نمایند و هرگزاین روغن را با سایر انواع روغن مخلوط ننموده تا آسیبی  خدمات پس از فروش شاهین موتور یا تعمیرگاه

 .تم ترمز وارد نشودبه سیس

سایر قطعات موتورسیکلت نیز روغن ترمز بسیار خورنده است لذا در صورت تعویض یا اضافه نمودن روغن، احتیاط شود تا باپوست، چشم و  :نکته
  .سرعت آن را با مقدار زیادي آب بشویید در صورت تماس با چشم، به.تماس نداشته باشد

  



 

  .دقت کنترل نمایید خصوص ترمز جلو دیسکی بهقبل از رانندگی، موارد زیر را در 
 هرگونه نشتی در سیستم ترمز جلو دیسکی 
 هرگونه نشتی یا پارگی در شلنگ ترمز جلو دیسکی 

 ترمز جلو بایستی خاصیت فنري مشخصی داشته باشد. 

 زدگی در دیسک ترمز جلو عدم وجود آثار زنگ 

  تنظیم ترمز جلو لنتی
منظور تنظیم ترمز جلو، مهره  به. متر باشد میلی 20الی  10بین میزان خالصی ترمز جلو بایستی 

  .شده در تصویر زیر را تا حد الزم سفت نمایید مشخص
  تنظیم ترمز عقب

  .موتورسیکلت را در حالت جک وسط قرار دهید - 1
  .متر باشد میلی 30الی  20میزان خالصی پدال ترمز عقب، بایستی در حدود -2
شده در تصویر زیر  توان آن را با کمک مهره نشان داده تنظیم ترمز باشد میچنانچه نیاز به - 3

  .تنظیم نمود
  
  



 

  نصب باتري
کاور سمت چپ محل قرارگیري باتري زیر . باشند شده توسط کارخانه داراي تأییدیه استاندارد آزمون می هاي عرضه کلیه باتري

  .است موتورسیکلت
  شده  هاي ارائه باتريبعضی از  .باتري در مکان خود به نحو صحیح محکم شود بستدر هنگام نصب دقت شود که باتري توسط 

  اضافه  شده است که نیازي به اي طراحی گونه ها به گونه باتري اي بوده که این شده ژله بندي توسط شرکت شاهین موتور از نوع آب
  .نمودن آب مقطر و اسید ندارند

  .خواهد بودکلت توسط کارخانه در حدود یک سال ورسیعمر مؤثر باتري از زمان عرضه موت:نکته
پس از اطمینان از سالمت سیستم برق .با مشکل مواجه بودید زدن استارت در موتورسیکلت شارژ نشود و  توسط باتري چنانچه :نکته

  .موتورسیکلت، باتري نیاز به تعویض دارد
 از آنجائیکه سیستم الکتریکی موتورسیکلت توانایی شارژ باتري را دارد چنانچه پس از مدت طوالنی عدم استفاده از موتورسیکلت با سختی در :نکته

  .روشن نموده و پس از مدتی باتري شارژ خواهد شد)  و یا استارت( وسیله هندل  استارت زدن باتري مواجه شدید، موتور را به
نمایدو عدم امکان کنترل میزان کارکرد باتري  هاي باکیفیت و داراي تأییدیه استاندارد استفاده می ه شرکت شاهین موتور از باترياز آنجائیک: نکته

  .دهد گونه خدماتی ارائه نمی ها هیچ از مشخصات ظاهري آن، در مقابل خرابی باتري
  .ل تعمیر بوده لذا از اضافه نمودن اسید یا بازنمودن آن خودداري نماییدشده توسط شرکت شاهین موتور غیرقاب اي ارائه هاي ژله باتري: هشدار



 

هاي دربسته به دلیل خاصیت انفجاري گازهاي  باتري کهنه خود را به فروشندگان باتري جهت بازیافت تحویل داده و از نگهداري آن در مکان: هشدار
  .آورید خروجی از آن خودداري به عمل

  تنظیم کمک
و ترمز جلو مدل دیسکی  200و  150و  125هاي شاهین موتور هاي موتورسیکلت فاوت ظاهري کمکنظر از ت صرف

فنر، دو عدد در جلو و دو عدد  ها شامل چهار کمک باشند وسیستم تعلیق آن ها ازنظر عملکرد یکسان می تمامی آن
توان آن را برحسب نوع جاده،  فنرهاي عقب قابلیت تنظیم دارند که می ها کمک باشند و در تمامی مدل در عقب می

 .تعداد سرنشین و میزان بار حمل شده توسط موتورسیکلت تنظیم نمود

  .هاي عقب در هر دو سمت حتماً بایستی یکسان باشد وجه شود که وضعیت تنظیم کمکت: هشدار
  هاي ایمنی انبار کردن موتورسیکلت توصیه

هاي ایمنی زیر را جهت حفظ سالمت آن بکار  براي مدت طوالنی رادارید توصیهچنانچه تصمیم به عدم استفاده از موتورسیکلت خود 
  .ببندید

قبل از نگهداري موتورسیکلت براي مدت طوالنی، چنانچه نیاز به تعمیرات یا تنظیماتی دارد حتماً انجام دهید؛زیرا ممکن است پس - 1
  .موتورسیکلت فراموش شودو هنگام استفاده مجدد از آن، وجود عیوب در  ازگذشت زمان طوالنی

  .مخزن سوخت را خالی نموده و درب آن را محکم ببندید-2
طار   .از هرگونه شعله یا سیگار باشد دور از آنجائیکه بنزین بسیار قابل اشتعال است تخلیه بنزین در مکانی باز و به: ا



 

هاي  توجه شود که در بازه.تقیم خورشید نگهداري نماییددوراز انجماد و نور مس باتري را از موتورسیکلت جدا نموده و در مکانی به - 3
  .زمانی دوماهه باتري را توسط جریان برق شارژ نمایید تا سالم باقی بماند

  .که احتمال افتادن اشیاء سنگین بر روي آن نباشد قرار دهید موتورسیکلت را در سایه و در مکانی خشک-4
اي عمل شود؛که حتماً دوچرخ آن ازسطح  گونه و با قرار دادن جسمی در زیر آن، بهموتورسیکلت را در حالت جک وسط قرار داده - 5

  .زمین جدا شود
  یابی عیب

  .گردد موارد زیر را کنترل نمایید چنانچه موتورسیکلت روشن نمی
  .بررسی شود آیا میزان کافی بنزین در باك وجود دارد- 1
  .رسد ژکتور میبررسی شود که آیا بنزین از درون شلنگ بنزین به ان-2
  .شلنگ بنزین خروجی از پمپ بنزین و ورودي به سوزن  انژکتور را از سر انژکتور ها خارج کنید- 3
  .و اگر موتور استارتی بود استارت بزنید. چندین مرتبه پدال هندل را به پایین فشار دهید-4
  .زنی کنترل شود با مطمئن شدن از رسیدن بنزین به انژکتورها، سیستم جرقه- 6
دارید تا از  آن را نزدیک شمع نگه) و یا استارت(زنید  سوئیچ باز است، با پا هندل می درپوش شمع جرقه را بازنموده و در حالتی که-7

  .دیوجود جرقه مطمئن شو



 

ترین نمایندگی خدمات پس از فروش  چنانچه جرقه به رنگ آبی را مشاهده ننمودید، جهت رفع عیب موتورسیکلت را به نزدیک-8
  .ببرید
  و سنسورها  ECUیابی سیستم  عیب

 :موتور سه دسته اند کنترلیقطعات 
  سنسورها .1

 .می کنند، مثال سنسور دماي آب رادیاتور ارسال ECU را به... اطالعاتی نظیر دما، فشار و 
  عملگرها .2

 .را اجرا می کنند، مثال انژکتور نوعی عملگر است ECU قطعاتی هستند که فرمانهاي 
   (ECU)رمرکزيکنترل .3

(ECU) ،فرمان الزم را به عملگرها صادر می کند و بعد از پردازش اطالعات را از سنسورها دریافت کرده و بر حسب آنها. 
 
 

  

  

  



 

 سنسورها
 :عبارتند ازسیکلت انواع سنسور در موتور 

 سنسور موقعیت میل لنگ

و اطالعات دریافتی (طبق این اطالعات  ECU .می کندگزارش  ECU این سنسور موقعیت دقیق میل لنگ و در نتیجه پیستون ها را به
 .جرقه شمع را تعیین می کندزمان  همچنین، لحظه و مقدار پاشش سوخت، و )از سایر سنسورها

 عالئم خرابی سنسور موقعیت میل لنگ

 :این سنسور معموال به دو صورت ایراد پیدا می کند

  موتور استارت می خورد اما روشن نمی شود، زیرا سوخت و جرقه اي در خرابی کامل و روشن نشدن موتور، که در این حالت
 .محفظه احتراق وجود نخواهد داشت

  ارسال اطالعات نادرست از موقعیت میل لنگ، که در این حالت موتور روشن می شود ولی به سختی گاز می خورد و شدیدا
  .ریپ خواهد زد

  (MAP)ورودي فشارهواي سنسور 

. میدهد اطالع ECU وبه گرفته ندازه راا موتورمیرود داخل ،به)تروتل(دریچه گاز  ازطریق راکه سنسور،فشارومقدارهوایی این
ECUوبازدهی آمده بدست وسوخت هوا نسبت بهترین میکند،تا تعیین انژکتورها راتوسط سوخت پاشش سرعت مقدارو اطالعات بااین 

  .شود حفظ حالت موتوردربهترین



 

  ورودي سنسورفشارهواي خرابی الئمع
 وجود احتراق درمحفظه هم درستی هواوسوخت نداردومخلوط ورودي ازمقدارهواي درستی تشخیصECUقطعه، این خرابی درصورت

  : حالت دراین.نخواهدداشت
 میشود روشن موتوربسختی.  
 گازمیخورد موتوربسختی.  
  شد خواهد کم آن وبازدهی میزند ریپموتور. 

 (TPS) گاز دریچه زاویه سنسور

 سنسورروي این گازبرقی دریچه. (میشود بسته و باز گازم وباسی است مکانیکی گازآنها دریچه وجودداردکه نسنسوردرموتورهایی اي
 اطالع ECU وبه کرده گیري اندازه گازرا دریچه زاویهن وزیادش گازمیدهد،کم راکب که میشود،تاهنگامی نصب ورودي هواي دریچه

  .دهد
 مختلف موتوردرشرایط تا میکند رامحاسبه وهوا سوخت ترکیب ازسایرسنسورهابهترین دریافتی اطالعات،ونیزاطالعات بااین ECU و

  .باشد راداشته بازدهی بیشترین
  
  
  



 

  گازه دریچ سنسورزاویه خرابی عالئم
  :سنسور این خرابی درصورت
 میزند ریپ موتورشدیدا حرکت ودرحین میرود باال سختی دورموتوربه گازدادن هنگام.  
 یابد می کاهش بشدت موتور بازدهی.  
 میرود دورموتورباالوپایین و خودگازمیخورد موتورخودبهموارد  دربرخی. 

  سنسوراکسیژن
 سنسوراکسیژن،مقداراکسیژن. ایفامیکند وحیاتی مهم نقش جدید درموتورهاي و قراردارد اگزوز مسیر سنسوردرابتداي این

  .میکند ارسال ECU وبه کرده گیري اندازه موتوررا موجوددرگازخروجی
  :میدهدکه وتشخیص میشود مطلع اگزوز درگاز نسوخته ازمقداراکسیژن ECUبنابراین،

  بوده؟ حددرست تاچه زسایرسنسورها دریافتیا اطالعات -
  وجودداردیاخیر؟اگربله،چقدر؟ وهوا سوخت تغییرنسبت به آیانیاز -

  . میشود "اگزوز دود هادر آالینده کاهش" ،و"موتور وري بهره افزایش" ،"سوخت مصرف کاهش" باعث وعملکردآن سنسوراکسیژن
  اکسیژن سنسور خرابی عالئم

  :از عبارتند اکسیژن سنسور خرابی عالئم. میشود خود موتور تغییردرعملکرد متوجه براحتی قطعه،راننده این خرابی درصورت
 چک چراغ شدن روشن.  



 

 موتور بودن سرد مخصوصادرصورت( میشود ازاگزوزاحساس سوزي خام وسیله،بوي کردن ازموتورها،باروشن دربسیاري  
 میکند وکپ گازنمیخورد دربرخی موارد بدرستی.  
 باالمیرود سوخت مصرف. 

در صورت بروز هر یک از عالئم و نشانه هاي خرابی هر یک از قطعات کنترلی موتورسیکلت می  : هشدار
از تعمیرگاه هاي مجاز موتورسیکلت مراجعه نموده تا تعمیرات مورد نظر انجام گیرد بایست به یکی 

.  
به هیچ عنوان شخصا اقدام به تعویض و یا دستکاري هیچ یک از قطعات کنترلی  : هشدار

در برخی موارد خسارت هاي جبران ناپذیري  زیرا این کار سبب خرابی بیشتر و. موتورسیکلت ننمائید
  .خواهد شد

  لوازم جانبی همراه موتورسیکلت و نحوه استفاده
  .شود ح زیر به نمایندگان تحویل میلوازم جانبی به شر 200و  150و  125هاي شاهین موتور به همراه کلیه مدل

 دفترچه راهنما  
 دفترچه گارانتی با مهر و امضا نماینده  
  جعبه ابزار 

  



 

  :مشخصات فنی 
  سی سی 200  سی سی150  سی سی  125  مدل
  1050*750*1870  1030*755*1875  1010*730*1860  ابعاد

  کیلو گرم 104  کیلو گرم 103  کیلو گرم 96  وزن خالص
  کیلو گرم 150  کیلو گرم 150  کیلو گرم 150  وزن بار قابل حمل

  لیتر 9  لیتر 9  لیتر 9  ظرفیت مخزن سوخت
  18-2.50  18-2.50  18-2.50  چرخ جلو
  17- 3.00  17- 3.00  17- 3.00  چرخ عقب

  چهارزمانه،تک سیلندر، هوا خنک  )انجبن(قواي محرکه 
 Euro 4انژکتوري 

  چهارزمانه،تک سیلندر، هوا خنک
 Euro 4انژکتوري 

  چهارزمانه،تک سیلندر، هوا خنک
 Euro 4انژکتوري 

  هندل/موتور استارت  هندل/موتور استارت  هندل/موتور استارت  روش روشن کردن
  لنتی،دیسکی:جلو  ترمز

  لنتی:عقب
  لنتی،دیسکی:جلو

  لنتی:عقب
  لنتی،دیسکی:جلو

  لنتی:عقب
 6020rpmنیوتن متر در rpm 13.19 6500نیوتن متر در rpm 10.28 6500نیوتن متر در 8.26  گشتاور خالص

 rpm 7480در  rpm 10.15 kw 8224در  rpm 8 kw 8739در  kw 7.4  توان خالص
  



 

  کنندگان خودرو از حقوق مصرف تیحما نامه نییقانون و آ
  49525/526به شماره  3/4/86مصوب مجلس شوراي اسالمی مورخ 

  1 ماده
  :شود در معانی مشروح مربوط به کاربرده می ریز اصطالحات

  .مجازهر نوع وسیله نقلیه موتوري تولید داخل یا خارج براي استفاده در معابر عمومی براي حمل سرنشین و بار تا ظرفیت : خودرو .1
  .کند هر شخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش مبادرت به فروش خودروهاي نو تولیدي و وارداتی خود می: کننده عرضه .2
  .کند کننده نسبت به فروش خودرو اقدام می  هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه: واسطه فروش .3
  .دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است کننده عهده شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضههر : نمایندگی مجاز .4
  .هر شخص حقیقی یا حقوقی که خودرو را براي استفاده شخصی یا عمومی در اختیار دارد: کننده مصرف .5
  .کننده قید شده است فروش توسط عرضهمبلغی است که در قرارداد واگذاري و یا در برگه : بهاي خودرو .6

  2 ماده
  .باشد کننده می موظف به رعایت استانداردهاي ابالغی در مورد ایمنی، کیفیت، سالمت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف کننده عرضه
) هر کدام زودتر به پایان برسد(کننده یا کارکردي برابر با سی هزار کیلومتر  تواند کمتر از یک سال از زمان تحویل خودرو به مصرف دوره تضمین نمی -1 تبصره
  .باشد

   .باشد کننده می و به مصرفسال از زمان تحویل رسمی آخرین خودر 10دوره تعهد یا دوره تامین قطعات و ارائه خدمات فنی استاندارد، برابر  -2 تبصره
  3 ماده

است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده ) ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید یا حمل(در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب  کننده عرضه
یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب  دروبوده یا مانع استفاده مطلوب از خو کننده مغایر معمول از خودرو بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعالم به مصرف



 

کننده و اشخاص ثالث، اعم از  هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف. کاهش ارزش معامالتی خودرو شود
هاي حمل خودرو به تعمیرگاه، تامین خودروي  هزینه) باشد ثکه خارج از تعهدات بیمه شخص ثال(ب هاي درمان ناشی از نقص یا عی خسارات مالی و جانی و هزینه

  .باشد کننده می برعهده عرضه) ساعت باشد 48چنانچه مدت توقف خودرو بیش از (جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات 
کننده مکلف به ایجاد شبکه خدمات پس از فروش  عرضه. شود ا نمایندگی مجاز ایفاء میکننده به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش ی تعهدات عرضه - *1 تبصره

کننده  تواند مصرف هاي الزم متناسب با تعداد خودروهاي عرضه شده در سطح کشور بوده و نمی هاي مجاز تعمیر و توزیع قطعات یدکی و تامین آموزش یا نمایندگی
  .نماید را به مراجعه به نمایندگی معینی اجبار

در صورت بروز اختالف بین طرفین موضوع ماده فوق، موضوع اختالفی حسب درخواست طرفین ابتدا در هیات حل اختالف مربوطه، متشکل از  -*2 تبصره
آراء  کثریتزم با اکننده خودرو، کارشناس رسمی دادگستري و کارشناس نیروي انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستري طرح و راي ال هاي عرضه نمایندگی

دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر . در صورت اعتراض هر یک از طرفین به راي صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیري خواهد بود. صادر خواهد شد
   .ظرف دو ماه انشاء راي نماید

  4 ماده
از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال  نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس چنانچه

کننده مکلف است  عرضه ند،صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یک تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی روز به دلیل تعمیرات غیر قابل استفاده بما
  .کننده مسترد دارد یوب را با خودروي نو تعویض یا با توافق، بهاي آن را به مصرفکننده خودروي مع حسب درخواست مصرف

  .باشد این قانون می) 33(ماده ) 2(در صورت بروز اختالف بین طرفین، حل و فصل آن از طریق هیات حل اختالف موضوع تبصره  -1 تبصره
ه را پیش از رفع عیب ندارد، واگذاري خودروي مزبور پس از رفع عیب و نقص قبلی و با اعالم کننده حق واگذاري یا استفاده از خودروي مسترد شد عرضه - 2 تبصره

  .باشد صریح عیوب مزبور در اسناد واگذاري مجاز می
  5 ماده



 

 گیرد، پس از اتمام اي قرار می واسطه فروش و نمایندگی مجاز تعمیر موظفند هر بار که خودروي موضوع ضمانت، مورد تعمیر یا خدمات مختلف دوره کننده، عرضه
وضعیت ذکر نموده  در صورت راهاي انجام شده و قطعات تعمیر یا تعویض شده  کننده، اقدام هاي اعالمی از سوي مصرف ها و نقص کار، به صورت مکتوب کلیه عیب 

  .کننده نماید و آن را تسلیم مصرف
  .باشد هاي مجاز تعمیر ممنوع می کننده و نمایندگی استفاده از قطعات غیر استاندارد یا تایید نشده توسط عرضه -*تبصره

  6 ماده
مدت . آید ناممکن باشد، این تعهدات به حالت تعلیق درمی )بینی و غیر قابل رفع غیر قابل پیش(کننده به دلیل حوادث غیر مترقبه  انجام تعهدات عرضه چنانچه

  .شود تعلیق به دوره ضمانت افزوده می
  7 ماده
کننده بر طبق این قانون  کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه کننده، واسطه فروش یا مصرف نوع توافق مستقیم یا غیر مستقیم بین عرضه هر

  .باشد باطل و بالاثر می نندهک در بر عهده دارد، ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگري گذارده شود، در برابر مصرفو یا ضمانتنامه صا
د مشابه غیر قانون مدنی و مور 10انعقاد هر نوع قراردادي که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و مشمولین این قانون در آن رعایت نشود به استناد ماده  -*تبصره

  .قانونی و از درجه اعتبار ساقط است
  8 ماده

هاي جانبی و یا دریافت خدمات  کننده و اشخاص ثالث که به دلیل تعویض یا نصب قطعات و سیستم عیب و نقص و خسارات جانی و مالی وارده به مصرف هرگونه
کننده و  مصرف برايگونه حقی  ایجاد شود از شمول این قانون خارج است و هیچ کننده طی دوران ضمانت کننده توسط مصرف خارج از شبکه رسمی و مجاز عرضه

   .کند کننده ایجاد نمی اشخاص ثالث در برابر عرضه
  9 ماده



 

ین قانون را مکلف است تعهدات موضوع این قانون را به صورت کتبی در اوراق ضمانتنامه قید نموده و در زمان تحویل خودرو، به نحو مقتضی موضوع ا کننده عرضه
  .کننده اعالم نماید به طور صریح و روشن به مصرف

  10 ماده
ظرف سه ماه از تاریخ تصویب ) هاي ایجاد نمایندگی مجاز تعمیر در سطح کشور به ازاء تعداد خودروها عرضه شده ویژه در مورد مالك به(اجرائی این قانون  نامه آئین

  .رسد ویب هیات وزیران میتوسط وزارت صنایع و معادن تهیه شده و به تص
  11 ماده

کنندگان و اعالم گزارش ادواري شش ماهه به کمیسیون صنایع و معادن  این قانون در راستاي حفظ حقوق مصرف يصنایع و معادن مکلف به نظارت بر اجرا وزارت
  .مجلس شوراي اسالمی است

  کنندگان خودرو از حقوق مصرف تیقانون حما ییاجرا نامه نییآ
 هینقل لیمجاز انواع وسا يها یندگیخدمات پس از فروش و نما يها فروش، واسطه يها کنندگان، واسطه نامه شامل تمام عرضه نییآ نیضوابط مندرج در ا - 1ماده

  .باشد یخارج م ایکشور  خلساخت دا کلتیو انواع موتورس لریکشنده، تر ون،یکام ونت،یباس، اتوبوس، ون، وانت، کام دلیم بوس، ینیم ،ياعم از سوار يموتور
  :روند یمشروح مربوط به کار م یدر معان ریاصطالحات ز نامه نییآ نیدر ا - 2 ماده
  – 1386 مصوب–کنندگان خودرو  از حقوق مصرف تقانونحمای: قانون–الف
  .وزارتصنعت،معدنوتجارت: وزارت–ب
خود  یواردات اینو ساخت داخل کشور  يواسطه فروش، مبادرت به فروش خودروها قیاز طر ایمیکه به طور مستق یحقوق اییقیهر شخص حق: کننده عرضه -پ
  .دینما یم

قطعات استاندارد که موجب  نیو تأم راتیخدمات، تعم یبانیضمانت و تعهد شامل پشت لیمحصول از قب کیخدمات پس از فروش  هیکل: خدمات پس از فروش -ت
  .باشد یکارکرد مطلوب محصول م نیتضم



 

دار خدمات فروش و پس از فروش خودرو از  توأماً عهده ایکننده، صرفاً  که با موافقت عرضه یحقوق اییقیاشخاص حق: خدمات فروش و پس از فروش واسطه -ث
 تیکننده فعال عرضه ظارتمستقل تحت ن یبه عنوان شرکت ایکننده  از مجموعه عرضه یبه عنوان بخش تواند یواسطه مذکور م. باشند یمجاز م يها یندگینما قیطر

  .دینموده و خدمات خود را ارائه نما
  .دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است کننده عهده که با موافقت عرضه یحقوق اییقیهر شخص حق: مجاز یندگینما -  ج
مربوط به امور خدمات پس از فروش خودرو،  وهیش نییوص تعدر خص) 19117(شماره  یبراساس استاندارد مل: ارائه خدمات پس از فروش خودرو وهیش - چ

  .باشد یعملکرد آنها م شیو پا يبند رده نیمجاز آن و همچن يها یندگیکننده، واسطه خدمات پس از فروش و نما عرضه یابیها و نحوه ارز شاخص
ها و نحوه  مربوط به امور خدمات فروش خودرو، شاخص وهیش نییکه به منظور تع یدستورالعمل: خدمات فروش خودرو یابیضوابط و ارز ط،دستورالعملشرای–ح
  .شود یو ابالغ م هیعملکرد آنها توسط وزارت ته شیو پا يبند رده نیآن و همچن يها یندگیکننده، واسطه خدمات فروش و نما عرضه یابیارز
و ) 12(مسافت مشخص مطابق مواد  یط اییدوره زمان کیخودرو که در  ضیتعو ایقطعات  ضیو تعو نیتأم رات،یمجموعه خدمات تعم: نیخدمات دوره تضم - خ
  .باشد یکننده م به عهده عرضه گانیو انجام آن به صورت را نامه نییآ نیا) 13(
و در  نامه نییآ نیا) 15(ابق ماده مشخص مط یدوره زمان کیخدمات که در  یبانیقطعات و پشت ضیو تعو نیتأم رات،یمجموعه خدمات تعم: خدمات دوره تعهد - د

  .شود یکننده انجام م مصرف يکننده برا عرضه ياز سو »نامه نییآ نیا) 2(ماده ) ط(برابر با نرخ مصوب موضوع بند «اجرت  افتیقبال در
  .شود یکننده ارائه م مجاز به مصرف یندگیاز نما رونیکه در محل استقرار خودرو در ب یراتیخدمات امداد و تعم: اریخدمات س -ذ 
  .باشد یرسم یتخصص يها استانداردها و دستورالعمل ریسا اییالملل نیب ،یمل ،يا که مطابق با استاندارد کارخانه یخدمات: استاندارد یخدمات فن -ر
کننده به  کننده و استفاده مطلوب از خودرو که توسط عرضه دوره ضمانت و تعهد خدمات عرضه تیمسئول رندهیو در برگ یاست به زبان فارس سندي: نامه ضمانت–ز

  .شود یکننده م مصرف لیهمراه خودرو، تحو
  .و مقدار بار نیدر مورد تعداد سرنش ژهیو کننده به عرضه ياستفاده از هر خودرو مطابق مشخصات اعالم شده از سو: استفاده مطلوب از خودرو - ژ



 

 نیا. شود میکننده تسل کننده به مصرف خودرو از طرف عرضه لیدر زمان تحو دیکه با ،یاست حداقل به زبان فارس يا کتابچه: کننده مصرف يتابچه راهنماک -س
زاپاس، جک، آچار چرخ،  خپخش، چر ویراد لیهمراه خودرو از قب یمتعلقات الزام نینحوه استفاده مطلوب از خودرو، عناو لیاز قب يموارد يحاو دیکتابچه با

 يدهایبازد نیعناو نیو همچن) یبیو ترک يشهر برون ،يشهر کلیس کیبه تفک(مصرف سوخت  زانیخودرو، م یاضاف زاتیپوش متحرك، مثلث خطر و تجه کف
  .آن باشد ییاجرا ياه و دستورالعمل نامه نییمجاز شبکه فروش و خدمات پس از فروش، متن قانون، آ يها یندگینما ینام و نشان ،يا دوره
  .است نیمشابه و درصورت عدم امکان، پرداخت خسارت توقف خودرو در دوره تضم يخودرو يواگذار: مشابه نیگزیجا يخودرو نیتأم - ش
  .شود یم نییدر رشته مرتبط تع يدادگستر یکه بر اساس نظر کارشناس رسم یمتیق: یکارشناس متیق - ص
کننده، واسطه فروش،  عملکرد عرضه یابیانجام ارز يکه توسط وزارت برا رانیاستاندارد ا یاز طرف سازمان مل تیصالح يدارا یحقوق تیشخص: یشرکت بازرس -ض

  .شود یکننده انتخاب م به وزارت و عرضه يمورد اییادوار يها مجاز و ارائه گزارش يها یندگیواسطه خدمات پس از فروش، نما
نرخ  نیدستمزد خدمات و همچن ایاجرت  ار،یمجاز، واسطه خدمات پس از فروش و خدمات س يها یندگینما تیبودن فعال ینظر به صنف: نرخ خدمات و قطعات - ط

خدمات و ابالغ  ائهار يو در ازا نیینظارت تع ونیسیکم تبامحوری - 1392 مصوب–کشور  یقانون نظام صنف یاصالح) 51(مطابق ماده  یقطعات و مواد مصرف
  .شود یم افتیدر يکننده، از و به مصرف یصورتحساب رسم

  .مسافت نکرده باشد یط لومتریک) 99(از  شیکننده ب به مصرف لیکه به هنگام تحو ییخودرو: نو يخودرو -ظ
  .شود یعدم امکان استفاده متعارف از آن م ایکاال، خدمت  يکه موجب کاهش ارزش اقتصاد یحالت رییتغ ایو  صهینق اده،یز: بیع - ع
  .آنها موجب احتمال صدمه جسم، جان و مال اشخاص گردد بیکه ع یقطعات: خودرو یمنیقطعه ا -  غ

و اعالم  هیته رانیا یاسالم يجمهور یانتظام يروین یو رانندگ ییراهنما سیو پل رانیاستاندارد ا یسازمان مل يقطعات توسط وزارت با همکار نیفهرست ا -  تبصره
  .شود یم

  .صدمه به جسم، جان و مال اشخاص گردد جادیکه احتمال ا یوبیع:  یمنیا بعی–ف



 

 نیخودرو و همچن یمنیا وبیفهرست ع ران،یا یاسالم يجمهور یو رانندگ ییراهنما سیو پل رانیاستاندارد ا یسازمان مل يوزارت موظف است با همکار -  تبصره
  .دیو ابالغ نما هیخودرو را ته يقطعات مشمول استاندارد اجبار

 ن،یبنز لتریف رینظ( لترهای، ف)يشو شهیش عیو ما خیضد عیما رینظ( عاتی، ما)ربکسیروغن موتور و گ رینظ(ها  مانند روغن يقطعات و مواد: قطعهومادهمصرفی–ق
  .و ابالغ خواهد شد هیکه فهرست کامل آن توسط وزارت ته يقطعات و مواد ریو سا) هوا و روغن

 يفروش و خدمات پس از فروش خودرو که از سو ،یطیمح ستیز یندگیآال ت،یفیک ،یمنیا د،یو مشخصات ناظر بر تول ارهایمع هیکل: استانداردهاومقرراتابالغی–ك
  .است یمکننده الزا عرضه يآنها از سو تیو وزارت نفت ابالغ و رعا ستیز طیسازمان حفاظت مح ران،یاستاندارد ا یوزارت، سازمان مل

  .محسوب خواهد شد یابالغ يبا موارد فوق، جزو استانداردها رتیکننده در صورت عدم مغا عرضه يها شرکت یفن ياستانداردها - تبصره
 ،ينشان تجار لیفروش از قب طیمشخصات خودرو و شرا دیمحصوالت با ق ینترنتیخود، نسبت به فروش ا یرسان کننده موظف است در سامانه اطالع عرضه -3 ماده

  .دیموارد مرتبط اقدام نما ریو سا لیخودرو، سود مشارکت، زمان تحو متیق ،یرخواستد زاتیرنگ، تجه پ،ینوع، ت
  .دینما یعموم یرسان موصوف را اطالع طیفروش شرا ندیفرآ يقبل از اجرا يکننده موظف است حداقل دو روزکار عرضه -تبصره

را به  دیخر ندیمختلف فروش و فرآ يها رنگ و متعلقات، ضوابط و روش پ،ینوع، ت دیمحصوالت خود به همراه ق یینها متیکننده موظف است ق عرضه - 4ماده
  :دقرار ده دیخر انیمجاز فروش خود، در دسترس متقاض يها یندگیو نما یرسان اطالع گاهیو در پا هیته ریصورت شفاف و روشن مطابق جدول ز

  .باشد یمحصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد م يفروش نقد متیفروش معادل پنجاه درصد ق شیپ يدر قراردادها افتیحداکثر مبلغ قابل در - 1تبصره
  .شود یمندرج در بخش ضوابط فروش، به صورت روزشمار محاسبه م ریسود انصراف و خسارت تأخ -2 تبصره

  .دیقابل عرضه را از وزارت اخذ نما يدروفروش خودرو، مجوز مربوط شامل تعداد خو شیکننده موظف است قبل از اقدام به پ عرضه - 5ماده
  .دیکننده موظف است نسبت به عقد قرارداد فروش با مصرف کننده اقدام نما عرضه -6ماده



 

 خیفروش، نرخ سود مشارکت، تار متیموضوع قرارداد مانند ق طیرنگ و شرا پ،ینوع، ت ،ينشان تجار لیمشخصات خودرو مورد نظر از قب دیقرارداد فروش ق در
جک، آچار چرخ،  پاس،پخش، چرخ زا ویراد لیهمراه خودرو از قب یفهرست متعلقات الزام ل،یدر تحو ریخسارت تأخ ل،یماه و هفته تحو نییخودرو با تع لیتحو
  .است یکننده، الزام نسخه از اصل قرارداد به مصرف کیو ارائه  یدرخواست زاتیپوش متحرك، مثلث خطر و تجه کف

در  يگذار متیمرجع ق بیشود، با تصو يگذار متیو مشمول ق نهیهز شیپس از عقد قرارداد، چنان چه موجب افزا ياجبار يدر استانداردها رییهرگونه تغ -تبصره
  .شود یفروش لحاظ م متیق

  .دیمندرج در قرارداد پرداخت نما لیتحو خیتا تار عهیود افتیدر خیرا از تار یافتیفروش، سود مشارکت وجوه در شیکننده موظف است در قرارداد پ عرضه - 7ماده
 ریکننده، مبلغ خسارت تأخ خودرو به مصرف لیمندرج در قرارداد تا زمان تحو لیتحو خیخودرو، از تار لیدر تحو ریکننده موظف است در صورت تأخ عرضه - 1تبصره

  .دیمحاسبه و پرداخت نما یرا نسبت به وجوه پرداخت لیدر تحو
 د،یحساب خودرو موضوع قرارداد اقدام ننما هینسبت به تصف يکننده، ظرف پانزده روز کار عرضه ینامه کتب کننده پس از ابالغ دعوت که مصرف یدر صورت - 2تبصره
  .دیل نمامشخص شده، موکو دآن در قراردا نییکه نحوه تع يگریکننده را به موعد د و نوبت مصرف لیتحو انیمتقاض ریخودرو را به سا تواند یکننده م عرضه
محاسبه و  نامه نییآ نیا) 4(ماده  لیمندرج در جدول ذ بیضرا يماه پس از عقد قرارداد، سود انصراف بر مبنا کیکننده  در صورت اعالم انصراف مصرف - 3تبصره

  .شود یپرداخت م
ماه از زمان عقد قرارداد  کیکننده قبل از  انصراف مصرف. دیکننده پرداخت نما روز به مصرف ستیرا ظرف ب یموظف است سود انصراف و مبلغ پرداخت کننده عرضه

  .شود یمشمول سود انصراف نم
بازپرداخت وجوه مذکور  خیتا تار ریتأخ خیروز شود، سود انصراف متعلقه از تار ستیاز ب شیکننده ب مصرف یکه زمان بازپرداخت وجوه پرداخت یدر صورت -  4تبصره

  .محاسبه و پرداخت گردد دیبا زین
کننده در  مصرف یکتب تیرضا ،یالزامات قانون يمندرج در قرارداد به استثنا طیعرضه را نسبت به شرا طیدر شرا رییکننده موظف است هرگونه تغ عرضه -8 ماده
  .برساند نیطرف يو امضا دییو به تأ دیوجه، ق لینامه تکم قرارداد منعقده، قبل از ارسال دعوت هیالحاق



 

کننده بر  مصرف تیجبران خسارات وارده و کسب رضا تیخودرو، مسئول لیدر تحو ریمصوب و تأخ ياستانداردها تیرعا ندیمشکل در فرآدر صورت بروز  -تبصره
  .کننده است عهده عرضه

 ب،یاز عدم وجود ع نانیکنترل نموده و پس از حصول اطم يکننده را در حضور و مصرف یدرخواست يخودرو ل،یکننده موظف است در زمان تحو عرضه - 9 ماده
  .دهد لیخودرو را تحو

مربوط، رفع کند مشروط بر آن که  یراتیمربوط را مطابق زمان استاندارد تعم بیدر خودرو، ع یاحتمال بیکننده موظف است در صورت وجود ع عرضه -1 تبصره
اقدام  کننده صرفم یکتب تیاخذ رضا ایخودرو و  ضیت به تعوکننده موظف است نسب صورت عرضه نیا ریدرغ. خودرو نگردد یمتیموجب کاهش ارزش ق ب،یرفع ع

  .دینما
مانده از  یدر مدت زمان باق یطیخودرو تحت هر شرا وبیو رفع کامل ع دیمجاز مراجعه نما یندگیبه نما نیکننده در دوره تضم که مصرف یدر صورت -2 تبصره

موضوع به  یاعالم کتب بهمجاز  یندگیمجاز موظف است ضمن الزام نما یندگیواسطه فروش با نما ایکننده  مجاز مقدور نباشد، عرضه یندگینما يدوره مذکور برا
  .گردد بیرفع ع نیتضم طیفرصت ممکن تحت شرا نیکه خودرو در اول دیاتخاد نما یبیکننده ترت مصرف
نسخه از آن  کیلیخودرو در دو نسخه و تحو وبیع قیخودرو مستلزم گذشت زمان باشد، ضمن ثبت دق وبیکه رفع ع یکننده موظف است در صورت عرضه - 3تبصره

  .دیرفتار نما نامه نییآ نیا) 17(کننده، برابر ماده  به مصرف
 ،يگذار خالص خودرو، شماره يخودرو شامل بها يبها دهنده، لیاقالم تشک یکیکننده موظف است سند فروش، صورتحساب فروش همراه با درج تفک عرضه -10ماده

خودرو به  لیرا در زمان تحو یاضاف زاتیو تجه یکننده حداقل به زبان فارس مصرف يضمانت،کتابچه راهنما يها موارد مربوط، برگه ریو سا اتیعوارض، مال مه،یب
  .دیکننده ارائه نما مصرف

  :دیوزارت اقدام نما یآن، در چارچوب دستورالعمل ابالغ يو نظارت بر حسن اجرا ریز يها نظامات و دستورالعمل هیکننده موظف است نسبت به ته عرضه -11ماده
  .فروش ندیفرآ -الف
  .کننده و نظام پرداخت سود و خسارت متعلقه به مصرف ندفرآی–ب



 

  .خودرو لیقبل از تحو بازرسی–پ
  .مجاز یندگیکننده تا نما حمل مناسب خودرو از محل عرضه -ت
  .مجاز خود يها یندگکنندهونمای نظامآموزشکارکنانشرکتعرضه–ث
  .مجاز یندگیخودرو به نما صیو ترخ راتیتعم يزیر گردش کار خدمات قابل ارائه، برنامه رش،پذی–ج
  .مختلف خودرو يها بخش یراتیتعم يراهنما - چ
  .مجاز آنها یندگیواسطه خدمات پس از فروش و نما ازیقطعات مورد ن هیبه موقع کل عیو توز نینظام تأم -  ح
  .مجاز خود يها یندگیو اعطا و لغو نما هیتنب ق،ینظام تشو - خ
  .مجاز خود يها یندگیشبکه نما یفیو ک یکم يارتقا -د
  .مجاز یندگینما رشیدر محل پذ انیو حقوق مشتر یندگیشفاف رتبه نما رسانی اطالع–ذ
  .مجاز يها یندگینما هیکل نیاز مراجع ینظام نظرسنج - ر
  .خودرو ينصب شده بر رو یمنیقطعات ا ژهیقطعات به و یابیساز وکار رد - ز
  .روز ستیظرف ب یضوابط قانون تیموضوع با رعا فیتکل نییو تع اتیبه شکا یدگینظام رس -ژ

  .خود نیمشترک يو دوره تعهد برا نیدر دوره تضم يامداد يها و طرح ارینظام ارائه خدمات س -س
) 40000(برابر چهل هزار  يکارکرد ایکننده حداقل دو سال  به مصرف لیتحو خیون و وانت از تار ،يسبک شامل سوار يخودروها يبرا نیدوره تضم -12ماده

کننده حداقل  ل به مصرفیتحو خیو کشنده از تار ونیکام ونت،یباس، اتوبوس،کام دلیم بوس، ینیشامل م نیسنگ يخودروها يهرکدام زودتر فرا برسد، برا لومتر،یک
 یسال م کیکننده حداقل  به مصرف لیتحو خیاز تار کلتیانواع موتورس يهرکدام زودتر فرا برسد و برا لومتر،یک) 200000(هزار  ستیبرابر دو يکارکرد ایدو سال 

  .باشد



 

که در  دیتعهد اقدام نما اینیدوره تضم شیکننده، نسبت به افزا مصرف يمند تیرضا شیخود و به منظور افزا يتجار استیبراساس س تواند یکننده م عرضه -1 تبصره
  .کننده اعالم گردد و شفاف به مصرف یآن به طور کتب طیشرا اتیجزئ دیصورت با نیا

  .باشد یماه م حداقل سه کلتیموتورس يحداقل هجده ماه و برا نیسنگ يخودروها يسبک حداقل سه سال، برا يخودروها يضمانت رنگ برا - 2تبصره
خودرو را مشمول خدمات دوره  يها از مجموعه کیدر هر  يو مونتاژ یفیک وبیاز ع یناش یو استهالک یکننده موظف است قطعات، مواد مصرف عرضه -3 تبصره

  .دینما نیتضم
  .گردد یخودرو نباشد، مشمول ضمانت نم یفن بیتصادف که به علت ع ایاز خسارت حاصل از حادثه  یقطعات خودرو، ناش ضیتعو ایریتعم -4 تبصره

  .باشند یم نیمشمول خدمات دوره تضم ،یخودرو به جز قطعات و مواد مصرف يها قطعات و مجموعه هیکل -13ماده
کانورتور، حسگر  ستیکاتال ستر،یهوا شامل کربن کن یندگیکاهنده آال زاتیقلمداد نشده ازجمله تجه یکه به عنوان قطعات و مواد مصرف یفهرست قطعات - 1تبصره

  .شدو ابالغ خواهد  نییباشد، توسط وزارت تع یخودرو م نیو عمر کارکرد آنها کمتر از مدت زمان مورد نظر در دوره تضم ژنیدوم اکس
  .باشد یم زیشامل دوران تعهد ن یابالغ ينبوده و براساس استانداردها نیهوا صرفاً مشمول دوره تضم سهیو قطعات ک ستمیس حیعملکرد صح - 2تبصره

مجاز شرکت عرضه  يها یندگیکننده خودرو در شبکه نما مصرف يمندرج در کتابچه راهنما طیمطابق با شرا يا از عدم انجام خدمات دوره یناش وبیع -14ماده
  .گردد یم نیتضم طیمرتبط خودرو به خدمت مورد نظر، از شرا يها کننده خودرو، باعث خروج مجموعه

و نوع خودرو، توسط  يدستگاه خودرو از همان نشان تجار نیقطعات، ده سال بعد از فروش آخر نیو تأم راتیمدت زمان تعهد خدمات شامل تعم - 15 ماده
  .باشد یکننده م عرضه
زمان و محل مراجعه  نییقانون و تع) 5(مفاد ماده  تیاطالعات به منظور رعا يبر فناور یمبتن يا سامانه يانداز کننده موظف است نسبت به راه عرضه - 16ماده

را داشته باشد  یخاص یندگیدر نما رشیبر پذ دیکننده تأک که مصرف یدر صورت. دیو تعهد اقدام نما نیمجاز در دوره تضم يها یندگیکننده به نما مصرف
  .دیدرخواست، اقدام نما نیا يزمان ممکن، نسبت به اجرا نیدر اول دیکننده با عرضه



 

زمان  اییاز دو روز کار شیتصادف نباشد و ب ایاز خسارت حاصل از حادثه و  یکه ناش نیخودرو در دوره تضم وبیکننده موظف است چنانچه رفع ع عرضه -17ماده
خسارت حق توقف خودرو  اختو در صورت عدم امکان، پرد راتیدر طول مدت تعم نیگزیخودرو مشابه جا نیشده به طول انجامد، به تأم دییتأ راتیاستاندارد تعم
  .دیاقدام نما نامه نییآ نیبه شرح مفاد ا

 دییتأ راتیزمان استاندارد تعم ایو  يبعد از دو و هفت روز کار بیو دوره تعهد به ترت نیپرداخت خسارت در دوره تضم يمدت زمان توقف خودرو، برا - 1تبصره
واسطه خدمات پس  زیو ن کنندهسازنده و وارد یداخل يندهایبدون در نظرگرفتن فرآ لیرتعطیو غ لیاعم از تعط یندگیتوقف خودرو در نما يروزها هیکل يشده، برا

 انیپا د،یکننده را اعالم نما خودرو به مصرف لیتحو یالزم، آمادگ راتیمجاز پس از انجام تعم یندگیکه نما يمجاز آن، آغاز و در روز یندگینما ایاز فروش و 
  .ابدی یم

  .شود یمربوط اضافه م يتعهد خودرو اینیهر صورت مدت زمان توقف خودرو به دوره تضم در
زمان  شتر،یب ایبار دوم و  يبرا گریمجاز د يها یندگیاز نما کیهر ایمجاز و  یندگیبه همان نما يتکرار بیرفع ع يکننده برا در صورت مراجعه مصرف - 2تبصره

  .گردد یپرداخت خسارت محاسبه م يخودرو برا رشیپذ خیتوقف خودرو از بدو تار
تصادف و  ایقانون موجب بروز حادثه ) 3(موضوع ماده  کننده یدگیمرجع رس صیخودرو که به تشخ يها از مجموعه کیموجود در هر  وبیکه ع یدر صورت - 3تبصره

  .باشد یکننده خودرو م ماده بوده و بر عهده عرضه نیاز حد مجاز هوا گردد، خدمات مربوط مشمول ضوابط ا شیب یندگیآال ای
  :است ریاز موارد حادثه و تصادف به شرح ز یخسارات ناش يضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به استثنا -18 ماده
به مقدار پانزده ده هزارم  نامه نییآ نیا) 17(شده در ماده  ادیزانیهر روز توقف مازاد، به م يمجاز به ازا یندگیخودرو به نما لیاز زمان تحو: يسوار يخودرو -الف

  .شود یکننده پرداخت م کننده به مصرف توقف توسط عرضه نهیخودرو به عنوان هز يبها) 0.0015(
به مقدار دو  نامه نییآ نیا) 17(شده در ماده  ادیزانیهر روز توقف مازاد به م يبه ازا یندگیخودرو به نما لیاز زمان تحو): وانت، ون ،یتاکس( یعموم يخودرو -ب

  .شود یکننده پرداخت م کننده به مصرف توقف توسط عرضه نهیخودرو به عنوان هز يبها) 0.002(هزارم 



 

به مقدار  نامه نییآ نیا) 17(شده در ماده  ادیزانیهر روز توقف مازاد به م يبه ازا): و کشنده ونیکام ونت،یباس، اتوبوس، کام دلیم بوس،  ینیم( نیسنگ يخودرو -پ
  .شود یکننده پرداخت م کننده به مصرف توقف توسط عرضه نهیخودرو به عنوان هز يبها) 0.001(هزارم  کی

توقف  نهیبه عنوان هز کلتیموتورس يبها) 0.001(هزارم  کیبه مقدار  نامه نییآ نیا) 17(شده در ماده  ادیزانیهر روز توقف مازاد به م يبه ازا: کلتیموتورس -ت
  .شود یکننده پرداخت م کننده به مصرف ضهتوسط عر

  .ردیپذ یانجام م يدادگستر ینسبت به مبلغ خسارت توقف خودرو، مراتب با کسب نظر کارشناس رسم نیدر صورت عدم توافق طرف - 1تبصره
خودرو، نسبت به پرداخت  تیواسطه خدمات پس از فروش خود پس از اخذ مدارك مثبته در مورد احراز مالک قیاز طر ایکننده موظف است رأساً  عرضه - 2تبصره

  .دیخسارت توقف خودرو درکمتر از پانزده روز اقدام نما
ماه،  کیدرو مازاد بر هر روز توقف خو يکننده برا مصرف یماه به طول انجامد، با موافقت کتب کیاز  شیب نیسنگ يکه توقف خودرو یدر صورت - 3تبصره
  .باشد یم یخودرو عالوه بر مقدار قبل يبها) 0.0002(کننده ملزم به پرداخت دو ده هزارم  عرضه
کننده شامل موارد  خسارات وارده به مصرف نهیواسطه فروش و خدمات پس از فروش، ساز و کار پرداخت هز قیاز طر ایکننده موظف است رأساً  عرضه -19ماده

و  ها نهیهز افتیدر یو چگونگ زانیکننده را از م باشد که مصرف يا به گونه دینظام با نیعملکرد ا. دیو اجرا نما يانداز را راه نامه نییآ نیر قانون و ااشاره شده د
  .دیخود مطلع نما يخسارت خودرو

 یمنیقطعات ا بیوجود ع لیکه به دل ییخودروها هیکل رشیبه پذ یطیمجاز خود تحت هر شرا یندگیشبکه نما قیاز طر ایکننده موظف است رأساً  عرضه - 20 ماده
  .دیاقدام نما ستند،یقادر به تردد ن

مجاز را به  یندگینما نیتر کیبه نزد ریتعم رقابلیدر راه مانده و غ يو حمل خودروها يریبارگ يها نهیهز ن،یکننده موظف است در دوره تضم عرضه -تبصره
  .دیخودرو نباشد، تقبل نما يها قطعات و مجموعه ریسا وبیاز ع یکه ناش یموارد تصادف ياستثنا

 تیتحت مسئول يتمام خودروها رشیمجاز، نسبت به پذ يها یندگینما ایواسطه خدمات پس از فروش و  قیکننده در دوره تعهد موظف است از طر عرضه -21ماده
  .دینما قداموزارت ا یمطابق با دستورالعمل ابالغ ،یرسم یندگیفاقد نما یو حقوق یقیتوسط اشخاص حق یمشابه واردات يخودروها ریسا نیخود و همچن



 

 نیتدو نیو همچن نامه نییآ نیا) 2(ماده ) ط(مطابق بند  یو مواد مصرف یدکیقطعات  رات،ینرخ خدمات تعم نییکننده موظف است نسبت به تع عرضه -22ماده
ماه از زمان اعالم شرکت  کیظرف  یتوسط شرکت بازرس يگذار و صحه قیمطابق با استاندارد سازنده خودرو اقدام نموده و پس از تطب رات،یجدول زمان تعم

واسطه خدمات پس از فروش،  ایو  یندگیضوابط، نما نیبراساس ا. دیمجاز خود ابالغ نما يها یندگیکننده، آن را به واسطه خدمات پس از فروش و نما عرضه
  .دینما یم میتسل شانیکننده را به ا ورتحساب مصرفص

  .دیخود فراهم نما یرسان اطالع گاهیپا قیصورتحساب صادره با نرخ خدمات را از طر سهکنندهموظفاستامکانمقای عرضه–تبصره
سه  ایکننده، خدمات ارائه شده خود را به مدت دو ماه  صورتحساب به مصرف میتا ضمن تسل دیمجاز را ملزم نما يها یندگیکننده موظف است نما عرضه -23ماده

  .ندیهر کدام زودتر فرا برسد ضمانت نما لومتر،یده هزار ک ایهر کدام زودتر فرا برسد و قطعات را به مدت شش ماه  لومتر،یهزار ک
قطعه، با  ضیتعو ایریدارد، قبل از تعم يگرید بیخودرو ع رش،یمندرج در برگ پذ وبیدهد عالوه بر ع صیمجاز موظف است چنانچه تشخ یندگینما -24ماده

 یخودرو به صورت کتب لیکننده، مراتب هنگام تحو در صورت عدم موافقت مصرف. دینما فیتکل نییتع راتیکننده تماس گرفته و از او جهت انجام تعم مصرف
  .شود يمستندساز

  .دینما افتیدر دیو رس لیکننده تحو را به مصرف یضیقطعات تعو یدوره تعهد، داغمجاز موظف است در  یندگینما -تبصره
کننده،  استاندارد توسط عرضه ریاستفاده از قطعات غ ایو  يانگار سهل رات،یتعم تیفیقانون به علت عدم ک) 3(مراجع مذکور در ماده  صیچنانچه به تشخ -25 ماده

نقصان خدمات بدون  عکردن قطعات، رف نیگزیکننده گردد، عرضه کننده موظف به جا متوجه مصرف یمجاز، خسارت یندگیواسطه خدمات پس از فروش و نما
  .باشد یوجه و جبران خسارات وارده م افتیدر

  .خواهد شد نییوزارت تع یبر اساس دستورالعمل ابالغ ار،یخدمات س يمجاز و واحدها يها یندگیتعداد نما - 26ماده
قابل قبول،  یفیسطح ک يدارا يواحدها تیمجاز فروش و خدمات پس از فروش خود صرفاً از ظرف يها یندگیکننده موظف است در شبکه نما عرضه -27 ماده

  .دیاستفاده نما روشخدمات ف یابیضوابط و ارز ط،یو دستورالعمل شرا) 19117استاندارد شماره (ارائه خدمات پس از فروش  وهیش یمطابق با ضوابط استاندارد مل



 

مجاز فروش و خدمات پس از فروش شامل محاسبه مدت توقف  يها یندگیها و نما واسطه يبرا يا انهیکننده موظف است نسبت به استقرار شبکه را عرضه - 28 ماده
  .دیکننده اقدام نما صورتحساب هر مصرف زیهر خودرو و ن يبرا راتیو اجرت تعم یخودرو، فهرست قطعات و مواد مصرف

  .دیشبکه را فراهم نما نیبه اطالعات ا یشرکت بازرس یکننده موظف است امکان دسترس شرکت عرضه - تبصره
کننده  عرضه نیدر صورت بروز اختالف ب. باشد یکننده م در مرحله اول برعهده عرضه شانیا تیکنندگان و جلب رضا مصرف اتیبه شکا یدگیرس تیمسؤول - 29 ماده

قرار  یدگیو رس یمورد بررس دکنندگانیکنندگان و تول مصرف تیها و با نظارت سازمان حما صنعت، معدن و تجارت استان يها سازمان قیز طرکننده، رأساً ا و مصرف
حل اختالف موظف است  ئتیه. قانون مراجعه کند) 3(ماده ) 2(حل اختالف موضوع تبصره  اتیبه ه تواند ینشود، م نیکننده تأم مصرف تیچنانچه رضا. ردیگ یم

ظرف ده  دیبا يرأ نیا. است ئتیه ياعضا تینظر اکثر ،يأمناط ر. کند يو نسبت به آن کتباً اعالم رأ یدگیبه موضوع رس اتیثبت شکا خیروز از تار ستیظرف ب
  .ابالغ اجرا شود خیروز از تار

  .باشد یها م جلسات آن در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لیماده و محل تشک نیحل اختالف موضوع ا ئتیه رخانهیدب - 1تبصره
حل اختالف مربوط را در محل آن سازمان با  يها ئتیه نامه، نییآ نیا بیتصو خیماه از تار کیها مکلف است ظرف  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان - 2تبصره

  .آنها قرار دهد اریو محل الزم را در اخت یانسان يروین داده و امکانات، لیموجود تشک یسازمان يها استفاده از پست
ظرف پنج  دیبا کند یحاضر و اظهار نظر م ئتیکه در ه یالزحمه کارشناس رسم است، اما حق گانیحل اختالف را ئتیبه آن در ه یدگیثبت اعتراض و رس - 3تبصره

  .دینما یمختومه اعالم م لیپرونده اعتراض را با ذکر دل ئتیصورت، ه نیا ریپرداخت شود، در غ یتوسط شاک ئت،یاعالم ه خیروز از تار
  .ندیکننده را به وزارت ارسال نما مصرف تیموظفند شکا ندینما یبه آنها مراجعه م تیکنندگان جهت طرح شکا که مصرف ییها نهادها و سازمان هیکل - 4تبصره
 اتیبه شکا یدگیمکلف است دستورالعمل نحوه رس نامه نییآ نیماه پس از ابالغ ا کیظرف  دکنندگانیکنندگان و تول مصرف تیسازمان حما - 5تبصره
  .دیها اعالم نما صنعت، معدن و تجارت استان يها کنندگان خودرو را به سازمان مصرف

 ییاجرا يها و دستورالعمل نامه نیین و آشده در قانو نییتع فیمجاز را براساس وظا يها یندگیکننده موظف است ساز و کار نظارت مستمر بر نما عرضه -30ماده
  .دینما جادیآن ا ربط يذ



 

به وزارت و  یابیارز يها مجاز آنها و ارائه گزارش يها یندگیکننده خودرو، واسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش و نما عرضه يادوار یابینظارت و ارز - تبصره
  .باشد یمنتخب وزارت م یکننده، به عهده شرکت بازرس عرضه
 انیمشخصات مشتر نیمشخصات و همچن ریشده خود را به همراه سا قیمجاز فعال و تعل يها یندگینما هیکل کنندهموظفاستنامونشانی عرضه– 2تبصره

برخط  یمراجعه شده را بصورت دسترس یندگیو نام نما رشیپذ خیشماره تماس، نوع خودرو، تار ،يکننده به شبکه خدمات پس از فروش شامل نام مشتر مراجعه
  .دینما یمعرف یعملکرد آن، به شرکت بازرس یابیجهت ارز

  .بر عهده وزارت است نامه نییآ نیا ينظارت بر حسن اجرا تیمسئول -31ماده
  .شود یلغو م 1389/ 02/ 29مورخ  44133/43678شماره  نامه متصمی– 32 ماده

 






