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.به خانواده شاهین موتور خوش آمدید گرامیخریدار    

 

 لطفا قبل از استفاده از موتور سیکلت های برقی شرکت شاهین موتور، این دفترچه را با دقت مطالعه نمایید.

 

سال می باشد. 16این نوع موتور سیکلت مخصوص افراد باالی   
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. این اطالعات در ارائه سرویس و خدمات پس از فروش بهتر به شما  کنیدکامل لطفا اطالعات خواسته شده را در جدول زیر 

 میکند. کمک شایانی  عزیزان  

 نام خریدار  مدل: رنگ:

 شماره شاسی  

 شماره موتور)هاب(  

 شماره باطری  

 شماره سفارش  

 آدرس خریدار  

 

رسمی شرکت گی های دفترچه راهنما و اطالعات مورد نیاز دیگر به نمایند  نسخهبرای در اختیار داشتن آخرین 

 شاهین موتور در شهر خود مراجعه نمایید.
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 خریدار گرامی 

که جدیدترین  مدل موتورسیکلت های برقی شرکت شاهین موتور توسط شما خریداری شده است. آرزومند هستیم  مفتخریم 

 شرکت داشته باشید. این  که لحظات شاد وهیجان انگیزی را با محصوالت  

دهند. لذا می  امکان دارد بعضی از شرکت های بیمه، تمامی موارد مورد نیاز موتور سیکلت های برقی را تحت پوشش خود قرار ن

و اطالعات الزم  بایست جهت آگاهی و  اطمینان از پرداخت خسارت های ناشی از حوادث به شرکت بیمه کننده مراجعه کرده 

 را دریافت نمایید. 

 لطفا دست نگه دارید.  آگاه هستیم. اماسیکلت  سواری این مدل موتور  شروع  از هیجان و اشتیاق شما برای  

موتور سیکلت برقی را با برق شهری شارژ کنید. این کار زمان بر است، پس در   یایست باطری ها قبل از هر کاری، شما می ب

راهنما را با دقت مطالعه کنید. تالش فراوانی برای تهیه این دفترچه انجام گرفته است تا شما با  این مدت میتوانید این دفترچه

نحوه نگهداری و استفاده بهینه این مدل موتور سیکلت را فرا   مطالعه آن از آسیب های احتمالی جلوگیری نمایید و همچنین

 بگیرید. 
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  دگی مربوط به موتور سیکلت و موتور این دفترچه و تطابق آن با قوانین راهنمایی و رانن یمطالعه دقیق محتوا ➢

سیکلت های برقی مخصوص به کشور بر عهده خریداران محترم می باشد. لذا برای آگاهی دقیق از قوانین و تطبیق  

داره راهنمایی رانندگی و سایت های دیگر جهت بررسی  اآن با اطالعات ارائه شده توسط شرکت میتوانید به سایت 

 . نماییدو مطالعه قوانین مربوط به موتور سیکلت برقی مراجعه  

اما قوانین مربوط به طبقه بندی موتور سیکلت های معمولی قرار نمی گیرند.    ء این نوع موتور سیکلت های برقی جز ➢

 الکتریکی در هر کشور و سرزمینی متفاوت می باشد.   نقلیه  لاین نوع وسای

. اما  مفراهم کنی  محصول کامل، با طراحی عالی و بدون مشکل برای شمایک  ما تمام تالش خود را انجام داده ایم تا   ➢

دستورالعمل های ارائه شده توسط شرکت مهم خواهد بود.  خریدار گرامی در نگهداری مناسب و رعایت  شمانقش 

 در این صورت سال های متمادی میتوانید از سواری موتورسیکلت های شاهین موتور لذت ببرید. 

موتور، دفترچه راهنما را به صورت کامل   موتور سیکلت های برقی شاهینبر لطفا قبل از استفاده و سوار شدن  ➢

که تمامی نکات داخل دفترچه را به صورت کامل متوجه شده اید. این دفترچه شامل   یدمطالعه کنید و مطمئن شو

ه بسیار حائز اهمیت  تاطالعاتی است که باعث افزایش ایمنی شما و طول عمر موتور سیکلت برقی میگردد. این نک

ی های این دفترچه به صورت دقیق پیروی کنید. اگر موتور سیکلت  یستورالعمل ها و راهنمامی باشد که از تمامی د

 میدهید مطمئن شوید که او طرز استفاده ایمن و صحیح را فرا گرفته است.  یبرقی خود را به شخص دیگر
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آب   ضدی در زمان بارندگی و برفی بودن آب و هوا هیچ جای نگرانی نیست. اما هاب موتور سیکلت های برق ➢

چرخ عقب در آب جدا خودداری نمایید. این کار سبب اتصال کوتاه و سوختگی الکترو   بردننیستند، پس از فرو 

 موتور میشود. 

ها جدا خودداری نمایید  باطری از دست زدن همزمان و یا قرار دادن هر شی رسانا دیگر به صورت همزمان در سر  ➢

 ها به یکدیگر جلوگیری نمایید. باطری  به بیان دیگر از اتصال سر  

نیاز  از پیاده کردن، باز کردن و یا تعمیر قطعات این نوع موتور سیکلت توسط خودتان خودداری نمایید. در صورت  ➢

به هرگونه سرویس و یا تعمیرات به نزدیکترین نمایندگی شرکت شاهین موتور در شهر و یا استان خود مراجعه  

 نمایید. 

 

 

 

 

 

 



 

 
6 

 

 متعلقات: 

گلگیر عقب  -7محور عقب  -6الکترو هاب  -5جاپایی عقب   -4جک وسط  -3جک بغل   -2دیسک چرخ جلو  -1

اهرم -14زین  -13پشتی زین  -12(  خطر عقب)چراغ عقب -11گلگیر جلو  -10چراغ جلو  -9صفحه کیلومتر  -8

کمک -20راهنما عقب   -19وتور  پالک شناسایی م-18جاپایی جلو  -17سوکت شارژ   -16سوئیچ  -15گاز  

 عقب
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 یادآوری

است که در صورت عدم    یمشکالتوجود دارد که نشان دهنده   هشدار!به عنوان    یاین دفترچه عالمتبخش هایی از در 

 د پیوست.  نتعمیر و یا عیب یابی به وقوع خواه

عدم توجه به این دستورات، ایمنی سرنشین را به خطر انداخته و سبب آسیب رسیدن به شخص خواهد    اخطار! .1

 شد. 

جلوگیری از آسیب دیدن موتور سیکلت و راکب  دیگر توجه به این اقدامات و دستورات باعث از طرف   احتیاط ! .2

 میشود. 

در پایان از اینکه موتور سیکلت های برقی شرکت شاهین موتور را برای خرید انتخاب کرده اید بسیار متشکریم. تمامی موتور  

ایت کرده  را رع  ACT2002/24/EC سیکلت های برقی شرکت شاهین موتور استاندار ایمنی موتور سیکلت ها اتحادیه اروپا 

 است. 

 الزامی میباشد. در زمان موتور سواری    ایمنیبه همراه داشتن و استفاده از کاله  ! اخطار
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دوچرخه سواران را به   ایمنیاستاندارد ایمنی اتحادیه اروپا متذکر شده است که راکبین موتور سیکلت برقی باید حداقل کاله 

 له نقلیه خود بدون کاله استفاده کند. یشرایطی حق ندارد که از وسموتور سوار تحت هیچ    همراه داشته باشند.

 جز موارد ذکر شده راکبین موتور سکلت های برقی اجازه ندارند در موارد زیر از وسیله خود استفاده کنند: 

 . کیلومتر در ساعت باشد. مانند اتوبان ها و ...  45معابر و خیابان های حداقل سرعت در آنها بیش از   •

 . پایانه های مسافربری  یارو ها و محل ایستادن عابرین مانند ایستگاه اتوبوس و    پیاده •

 . در جاده های خاکی، پر دست انداز و غیر مسطح   •

 . ی که نور کافی وجود نداردیدر جاده هاو  در شب   •

 .جاده های خاکی و یا شنی •

 .کیلو گرم  150کیلو و یا اشیا باالی    150افراد باالی   •

 . سانتی متر است  56ا کمتر از  افرادی که پای آنه •

 . رانندگی توسط افرادی که دارای مشکالت جسمی و یا روانی هستند •

 .ارای مشکالت شنوایی،بینایی ، حرکتی  و ... می باشندکه د  یراکبین •

بوق  ی از قبیل آژیر، یهاده میکنند. این کار باعث می گردد که شما صدااکه از هدفون و یا تلفن همراه استف یراکبین •

 و ... به درستی نشنوید که خود باعث بروز حادثه خواهد شد. 
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 . کیلوگرم در قسمت سبد و باکس موتور سیکلت  4ی بسته و اشیا بیش از  یو جا به جا  لحم •

 .کیلومتر    45مسافتی بیش از    سواری   •

 لو باز و .... ی و یا کفش نا مناسب مانند بوت و چکمه بلند، صندل، کفش جیموتور سواری با پای برهنه، دمپا •

ی که باعث کاهش سطح هوشیاری می شود،  یی و یا مواد مخدر و یا حتی داروهالکه از مشروبات الک یراکبین •

 استفاده کرده باشند. 

 با یک دست  گرفتن فرمان فقط •

 ایستادن بر روی موتور سیکلت در حال حرکت  •

 پریدن از روی موانع، دست انداز ها، رمپ ها و ....  •

 . عدم مهارت و تجربه کافی در موتورسواری   •

 برای نگه داشتن موتورسیکلت باید از هر دو ترمز همزمان استفاده کرد.   ،ترمز کردن فقط با ترمز جلو •

 سیب دیدن هاب و یا سیستم انتقال قدرت میشود. این کار سبب آ  ،همزمان گاز وترمز    استفاده •

 ها خودداری کنید. از انجام حرکات نمایشی و خطرناک در جاده   •

ه نقلیه می ا کاهش فرمان پذیری و کنترل وسیلی اجسام و اشیا بزرگ که باعث کاهش دید و ییاز حمل و جابه جا •

 شود، خودداری کنید. 
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 سوار شدناز هر بار  و بعد نکات مهم قبل 

 . الزامی می باشدایمنی مناسب  همراه داشتن یک کاله   •

 اسب بپوشید. لباس مناسب و در صورت نیاز دستکش من •

 استفاده از عینک مناسب که باعث اختالل و کاهش دید محیطی شما نشود. •

 .مل از قوانین راهنمایی رانندگی در مورد موتور سیکلت های برقی  آگاهی کا •

 چراغ جلو، راهنما ها و چراغ ترمز را چک کنید. •

 از عملکرد مناسب و تنطیم بودن دقیق ترمز ها اطمینان حاصل کنید.  •

 کم دست خواهید بود.  نیرویاز نحوه عملکرد ترمز آگاه باشید و کنترل کنید که به راحتی قادر به ترمز گرفتن با   •

 )در صورت وجود در بعضی از مدل ها(  از تنظیم بودن زنجیر مطمئن شوید. •

 اصل کنید.اطمینان ح  باکس حمل باراز محکم بودن و به درستی نصب بودن قطعات موتور سیکلت مانند چرخ ها و   •

چرخ ها را چک کنید تا از عدم وجود ساییدگی،ترک، برآمدگی و یا بیرون زدگی از رینگ ها مطمئن شوید. )هیچ  •

 گاه از پمپ هوا برای تنظیم فشار باد تایرها استفاده نکنید( 

 باالنس بودن چرخ ها و عدم خم شدگی و تغییر شکل رینگ ها مطمئن شوید. از   •
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قرار دارد. در غیر این صورت احتمال دارد بعد از   offگاز در حالت  اهرماستارت زدن مطمئن شوید که از قبل  •

 چرخاندن سوئیچ موتور سیکلت حرکت ناگهانی داشته باشد. 

  قرار دارد.)قبل از روشن کردن موتور سیکلت(  onکنترل کنید که فیوز زیر زین در حالت   •

)خاموش( چرخانده   offمطمئن شوید که سوئیچ را در حالت  •

اید و سپس سوئیچ را بردارید .آن را در جای مطمئنی قرار  

 دهید.

به درستی به برق متصل  باطری مطمئن شوید که سوکت شارژ  •

 است. 

از درست قرار گرفتن موتور روی جک بغل اطمینان حاصل   •

 نمایید. 

 ن سقف قرار ندهید، امکان دارد به علت خیس شدن آسیب ببیند. در فضای آزاد و بدو   راموتور سیکلت   •

از نزدیک کردن موتور سیکلت به شعله آتش،شومینه، بخاری، بخار آب داغ و .... جدا خودداری نمایید. )حداقل   •

 متر(  6فاصله ایمن  

 سال طراحی شده است.   16این نوع موتورسیکلت برای افراد باالی   •
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 باطری  نحوه شارژ و نگهداری 

ها  باطری در صورتی که برای اولین بار است که میخواهید از موتور سیکلت استفاده کنید، حتما 

ساعت به شارژ وصل کنید و اجازه دهید که شارژ شوند. به یاد داشته باشید تحت   12تا  8را 

د . همچنین شارژ مناسب  ساعت تحت شارژ قرار گیرن  18ها نباید بیش از باطری هیچ شرایطی 

باطری  هشدار شارژ باطری  ژدر زمانی که نشانگر شارث افزایش عمر آنها می شود. عها باباطری 

ها و الکتروموتور)هاب( خواهد  باطری  ، از سواری خودداری نمایید زیرا باعث کاهش عمر  درا میده

 شد.  

ها کافیست که کابل  باطری ت استفاده میکند.  برای شارژ ول 60تا  48با ولتاژ باطری از یک باکس  تاین مدل موتور سیکل

شارژ را به صورت مستقیم به سوکت سه پین شارژ که دقیقا در جلوی زین قرار دارد وصل کنید. بعد از اتصال کابل شارژ  

مانند :  ری باطد. به یاد داشته باشید در صورت وجود هر گونه مشکل در سیستم شارژ و یا نشروع به شارژ شدن میکباطری 

ها، ترک و هرگونه  باطری و باد کردن  آمدگیها، بر باطری داشتن مایع از باکس ها در زمان شارژ، نشتی باطری داغ شدن 

 ها و ... به نزدیک ترین نماینده رسمی شرکت شاهین موتور مراجعه نمایید. باطری  شکستگی در بدنه  

ها، سیم کشی، باطری ییرات در غبه صورت پلمپ می باشند لذا از هرگونه دستکاری، تعمیرات، تنظیمات و ت هاباطری 

 درایور و کنترلر و سیستم الکتریکی خودداری نمایید. این کار باید توسط تعمیرکاران مجرب شرکت انجام بگیرد.
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آمپر هستند که به وسیله کابل های مخصوص به   20ولت  12ها باطری کیلو گرم است.  56ها نزدیک به باطری وزن کلی 

یکلت نیست به جز زمانی که قصد تعویض سها از موتور باطری صورت موازی به هم متصل شده اند. نیازی به جدا کردن 

ها حتما به نمایندگی های مجاز شرکت مراجعه کنید. این نوع موتور سیکلت  باطری  برای تعویض    ها را داشته باشید.باطری  

ها پروسه شارژ را به صورت اتومات قطع میکند. به  باطری ولتی استفاده میکند که به محض شارژ شدن  48ز یک شارژر ا

به شارژر متصل باشند. این کار باعث کاهش  ساعت   18نباید بیش از ها باطری یاد داشته باشید که تحت هیچ شرایطی 

 خواهد شد. باطری  اهش عمر کارکرد  راندمان و عملکرد آنها میشود . در نهایت منجر به ک

 

 ها نباید ضربه بخورند. باطری  رتفاع رها نکنید. به عبارت دیگر  اها را از  باطری     هشدار !

ها، فقط از شارژری استفاده کنید که شرکت و نماینده های مجاز در  باطری برای جلوگیری از آسیب دیدن   هشدار !

 اختیار شما قرار میدهند. 

   خطار!ا

نزدیک کردن موتور سیکلت به شعله آتش،شومینه، بخاری، بخار آب داغ و .... جدا خودداری از  •

 چند متر(  6نمایید. )حداقل فاصله ایمن 
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ها حتما  باطری ه ها امکان آغشته شدن به سرب را دارند،لذا بعد از دست زدن بباطری تمام قطعات  •

 د.دست خود را بشوی

. تالش کنید که همیشه به محض روشن شدن کامال خالی شودباطری هیچ وقت اجازه ندهید که شارژ  •

ها کوتاه خواهد  باطری شارژ کنید. در غیر این صورت عمر را ها باطری چراغ شارژ در صفحه کیلومتر 

 شود. ها و سیستم شارژر میباطری شد و هر بار شارژ باعث گرم شدن شدید 

ه شدیدی به وسیله نقلیه وارد شود، منجر به فرسایش هر گونه تصادف و یا حادثه ای که باعث شود ضرب •

و خستگی زود هنگام قطعات میگردد. این امر سبب می شود که قطعاتی که دچار خستگی زود هنگام  

شده اند به صورت ناگهانی بشکنند که خود این امر دلیل از دست دادن کنترل و ایجاد حوادثی مانند 

 های جدی میگردد. صدمات فیزیکی و حتی در مواردی آسیب 

در صورت حادثه و تصادف قبل از هر چیز، وضعیت خود را کنترل کنید و در صورت نیاز سریعا به یک  •

بیمارستان و یا درمانگاه مراجعه کنید. در مورد موتورسیکلت، تمامی قطعات مورد نظر را با توجه به 
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ه بود و قادر به رفع مشکل  توضیحات این دفترچه کنترل کنید و اگر قطعه دچار آسیب دیدگی شد

 نبودید حتما به نمایندگی مجاز شرکت مراجعه نمایید. 

لطفا در صورت وجود شک در مورد هر بخش و قطعه از موتورسیکلت، ازآن استفاده نکنید و در اسرع   •

 وقت به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت مراجعه نمایید. 

 ند نکته: چ

ولت برای شارژ استفاده کنید. مطمئن شوید که سوکت   230-110با مقدار ولتاژ   متناوب  Ac فقط از جریان برق  .1

 کابل شارژ به درستی به پین شارژر نصب شده است. 

 دقیقا در جلو و زیر زین قرار گرفته است.  باطری  پین اتصال کابل شارژر به   .2

د یا خیر. اگر این چراغ روشن  ها در حال شارژ هستنباطری یا در صفحه کیلومتر نشان میدهد که آ چرا غ شارژ  .3

به نمایندگی   و  ر را قطع کنیدک کنید. اگر مشکل برطرف نشد، شارژستم شارژ را مجددا چینشد، تمامی اتصاالت س

 های مجاز شرکت مراجعه نمایید. 

ها  باطری ها وصل میکنید چراغ سبز آن روشن میشود که نشان دهنده شارژ شدن باطری زمانی که شارژر را به  .4

دهنده آن است که شارژ   نشانها چراغ قرمز روی شارژر روشن میشود که باطری باشد. بعد از شارژ شدن کامل می 
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ساعت   8تا  5هاباطری ها جدا نمود. زمان میانگین برای شارژ باطری ر را از و باید شارژبه صورت کامل انجام شده 

قطع کنید و به نمایندگی مجاز شرکت مراجعه   قرمز روشن نشد، شارژر را غساعت چرا  16می باشد. اگر بعد از 

 نمایید. 

. تا   ها را شارژ کنید باطری حداقل هر یک ماه اگر موتور را برای مدت زمان طوالنی قصد انبار کردن دارید باید  .5

 تخلیه کامل )دشارژ( نشوند. 

کنید و در صورت نیاز آنها را  نجیر چرخ، مهره محور عقب را چک روز یک بار کابل کنترل ترمز، ز 30حداقل هر  .6

این کنترل الزامی می  مورد استفاده قرار می گیرند،  اولین بار ی که یسفت یا تنظیم نمایید. برای موتورسیکلت ها

 نیاز به سفت شدن مجدد دارند.   وشل میشوند    زمان. زیرا این قطعات بعد از گذشت  باشد

 

ی  ی در ازا یث افزایش مسافت جا به جااستفاده از پدال باع که پدال وجود دارد. موتورسیکلت هادر بعضی از مدل  .7

تمام شده است و یا نیاز به باطری هر بار شارژ می شود. همچنین از پدال میتوان زمانی استفاده کرد که شارژ 

سریع  شارژ  ها و تمام شدنباطری پیمایش مسافت بیشتری می باشد. سواری با حداکثر سرعت باعث کاهش عمر 

 امی شروع به حرکت کنید.  تا به آر  غاز حرکت گاز را به آرامی بچرخانیدآر  نها میشود. لذا پیشنهاد می شود که دآ
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 تعمیر و نگهداری 

با پیشرفت سریع تکنولوژی و رشد سریع نوآوری در چند سال اخیر، قطعات پیچیده تر و حساس تر طراحی و ساخته میشوند.  

از این رو تهیه یک دفترچه تعمیر و نگهداری کامل که قادر باشد تمامی نیازهای شما خریدار گرامی را پاسخگو باشد غیر  

اطالعات مورد نیاز جهت انجام  عمیر و نگهداری موتورسیکلت تالش شده است که ممکن است. اما با توجه به نیاز شما برای ت

 بگیرد.   رکار به صورت جامع و کاربردی در اختیار شما قرااین  

برای تعمیرات و سرویس های پیچیده تر و حساس تر باید به نمایندگی مجاز شهر خود مراجعه کنید. در مواردی که نیاز به 

زار مورد نیاز ندارید،  شد، و شما دسترسی به تجهیزات و اب مورد نیاز با  عات غیر برقی و الکترونیکیقطتعمیرات و تنظیمات 

 کنند.ه محلی نیز میتوانند به شما کمک  دوچرخه سازان با تجرب

نجیر، شمع  زاین نکته که این نوع موتورسیکلت ها انجین احتراق داخلی، سیستم انتقال قدرت )گیربکس و کالچ(،  بهبا توجه 

جرقه، کاربراتور و یا انژکتور و حتی سیستم روغن کاری ندارند، نیاز به سرویس و تعمیر نگهداری بسیار کمی دارند. همچنین به 

اصطکاک به صورت چشمگیری کاهش پیدا کرده است. در واقع در   )بدون زغال(دلیل استفاده از الکترو موتور های براشلس

و در مقایسه با دیگر   داردموتورسیکلت های برقی شرکت شاهین موتور تنها در چرخ جلو و عقب یک بلبرینگ وجود 

 موتورسیکلت های برقی تعمیر و نگهداری کمتر و آسانتری خواهند داشت.
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 ز به سرویس و تعمیرات دارند شامل: به طور کلی قسمت های که نیا

 تنظیمات ترمز  .1

 کنترل کردن پیچ ها و مهره ها )آچار کشی( .2

 فشار باد تایرها و وضعیت آنها  .3

 )در صورت وجود پدال(   کنترل کردن زنجیر پدال .4

 ترمزها  سرویس و نگهداری

مهره تنظیم که در انتهای سیم ترمز قرار دارد  سیم ترمز عقب و جلو احتمال دارد که به دلیل کشش دچار تغییر طول بشوند. با  

ه آن را  دمیتوانید آن را تنظیم نمایید. در صورت کاهش قدرت ترمز گیری حتما لنت ها را بررسی کنید. در صورت نیاز با سمبا

اید آن را با یک  تمیز کنید و در صورت سایش و اتمام لنت ها آن را تعویض نمایید. اگر سیم ترمز دیگر قابل تنظیم نبود حتما ب

 سیم ترمز نو جایگزین کرد. 

ا مهره  صمهره های هر دو محور عقب را هر چند وقت یکبار چک کنید تا از سفت بودن آنها اطمینان حاصل نمایید. مخصو

 غ عقب. همچنین در زمان تعویض تیوب مهره را خوب سفت کنید. اچر 
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 پیچ تنظیم سیم ترمز                                                                 مهره محور چرخ عقب                   

 

 فرسوده  یتعویض تایرها 

تیوبلس،پیشنهاد میشود در  موتور سیکلت های برقی شاهین در دو نوع تیوبلس و تیوب دار عرضه میشود. در مورد تایرهای 

انجام   ات الزم در مواقعی که تایر سوراخ شود، تعمیرات الزم را خودزصورت داشتن مهارت کافی میتوانید با همراه داشتن تجهی 

 به یک تعمیرکار مجرب مراجعه کنید.دهید. در غیر این صورت حتما  
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   اخطار !

کار باعث میشود که تایر از لبه های رینگ جدا شده و در  چ وقت سواری نکنید. این وده هیبا تایر صاف و فرس •

 مواردی سبب خم شدن لبه های رینگ میشود. 

تعویض کنید. در غیر این صورت امکان از  را در صورت مشاهده هر گونه پارگی در تایر ها باید در اسرع وقت آن  •

مجاز  نمایندگی های   بهجدید حتما  دست دادن تعادل و بروز آسیب های جدی و حتی مرگ میشود. برای تهیه تایر

 شرکت مراجعه نمایید. 

وصله کردن تیوب در مواقع ضروری امکان پذیر می باشد. اما باید توجه داشته باشید که تیوب از همان محل وصله  •

شده، ضعیف می شود و امکان پارگی و جدا شدن وصله همواره وجود خواهد داشت که خود باعث بروز حوادث  

 هد شد. لذا در اسرع وقت تیوب وصله شده را با یک تیوب جدید تعویض نمایید.خطرناکی خوا

 هیچ وقت از پمپ باد برای باد کردن تایرها استفاده نکنید.  •

 

 

 



 

 
21 

 

 سوئیچ و نحوه کارکرد آن 

 قرار دهید که قصد حرکت دارید.   onفقط زمانی سوئیچ را در حالت   .1

قرار دهید تا شارژ   offدر زمانی که قصد حرکت ندارید سوئیچ را در حالت  .2

 کمتر استفاده شود. باطری  

 بچرخانید.   قفل  برای قفل شدن فرمان سوئیچ را به سمت این عالمت .3

 حاال فرمان قفل شده و میتوانید سوئیچ را بردارید.  .4

 

    هشدار !

قرار دارد. و   OFFرم گاز نچرخیده و در حالت هکنید، مطمئن شوید که اقبل از اینکه موتورسیکلت برقی خود را روشن 

زادانه به جای اول خود بر  ند و بعد از رها کردن به نرمی و آرم گاز در زمان چرخاندن گیر نمی کههمچنین چک کنید که ا

 میگردد. 
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 اهرم گاز)استخوانی گاز( و نحوه عملکرد آن 

در موتورسیکلت های برقی شاهین موتور همانند موتورسیکلت های معمولی، برای شتاب گیری و افزایش سرعت از یک اهرم  

معمولی گاز استفاده شده است. این اهرم در سمت راست فرمان قرار گرفته است. اگر اهرم را به سمت داخل)زین(   )استخوانی( 

                                                                      یابد.یعنی به سمت فرمان بچرخانید سرعت شما کاهش می    بچرخانید سرعت شما افزایش و در خالف آن

دور به   4/1ها بعد از شتاب گیری، پیشنهاد میشود که اهرم گاز را به مقدار باطری برای افزایش طول عمر شارژ  

 سمت کاهش سرعت بچرخانید. 
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 حرکت کردن نحوه  

  بچرخانید. سپس به آرامی گاز دهید.  ONبه سمت  سوئیچ را   .1

این موتورها  دادن کنترل، به آرامی گاز را بچرخانید تا سرعت افزایش پیدا کند. )برای جلوگیری از لغزش و از دست  .2

 د( ن شتاب زیادی دار

 باشید.   هیچ گاه گاز را نچرخانید مگر اینکه بر روی زین نشسته و آماده موتور سواری .3

 د تا سرعت کاهش یابد. یجهت توقف، گاز را رها کرده و همزمان ترمز جلو و عقب را به آرامی بگیر .4

 برای حرکت مجدد، ترمزها را رها کرده و به آرامی گاز را بچرخانید.  .5

 هنما استفاده کنید.اراست را دارید حتما از ر  یاکه قصد چرخش به سمت چپ و    زمانی .6

 لس در زمان استارت کمی صدا ایجاد میکنند که این امری عادی است. الکترو موتورهای براش .7

برای ایمنی و امنیت خود، در زمانی که قصد موتور سواری ندارید حتما سوئیچ   .8

 را از روی موتور بردارید. 
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  )گشتاور(سرعت کلید تغییر 

قرار گرفته است. این سوئیچ جهت تعیین  قلوه سمت راست این کلید در پشت 

جاده   رگشتاور و سرعت بر اساس شرایط شیب جاده طراحی شده است. در واقع د

ی که دارای  یه هاحداکثر سرعت سواری کنید و در جاد با میتوانیدهای صاف شما 

شیب هستند شما میتوانید با زدن این کلید از حداکثر گشتاور استفاده کنید. در 

ر این کلید تعیین نوع گشتاور به صورت معمولی و حداکثری با توجه به واقع کا

  شیب جاده می باشد.

    هشدار !

  offحتما قبل از هر بار استارت زدن اهرم گاز را چک کنید تا مطمئن شوید بدون چرخش و در جای اول خود یعنی حالت 

 دن و رها شدن به سهولت سر جای اول خود بر میگردد. قرار دارد. همچنین حتما مطمئن شوید که اهرم گاز بعد از چرخان

مقدار فاصله طی شده با هر بار شارژ و سرعت بستگی به نوع سواری شما و شرایط جاده دارد. سواری با سرعت ثابت و توقف و  

وتورسیکلت  چنین ترمز گیری کمتر باعث پیمایش مسیر بیشتری میشود. عوامل دیگری مانند: شرایط آب و هوایی، شرایط ممه
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حال موتور سواری چک کنید تا میزان شارژ آنها  در را باطری ها میتواند تاثیر گذار باشد. همیشه میزان شارژ باطری و شارژ 

 بیش از حد کم نباشد. 

 سیستم کلی موتور سیکلت های برقی عبارتند از: 

 باطری   .1

 کنترلر )درایور(  .2

 گاز .3

 الکترو موتور )هاب(  .4

زمانی که گاز را میچرخانید، یک سیگنال به کنترلر ارسال میشود که نشان دهنده مقدار و زوایه چرخش گاز می باشد. بر  

ها را بر اساس سرعت مورد نیاز وصل میکند. در واقع کنترلر به وسیله گاز، سرعت مورد  باطری اساس این زاویه کنترلر جریان 

 ر آمدن الکتروموتور می شود. نظر را تعیین میکند و باعث به حرکت د
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 ای سرویس های دوره 

 : عالئم جدول به شرح زیر است

 Iبازرسی و چک=           Aتنظیم کردن=         Lروغن کاری=                  Rتعویض کردن =  

  180هر 

 روز 

 ردیف  سرویس مورد نظر  هر روز  روز   60هر 

A I , L    1 نند مهره، بلبرینگ و ...   ما  آنبررسی فرمان و قطعات 

  I  2 بررسی فشار تایرها و وضعیت فرسایش آنها 

I I   )3 بررسی لبه های رینگ )عدم تغییر شکل و خم شدن 

I,A I,A I  4 بررسی ترمزها و نحوه عملکرد آنها 

  I  5 بوق و میزان صدای آن 

  I  6 بررسی عدم فرسایش کابل شارژ 
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 نقشه مدارات الکتریکی 
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  YD-1500مشخصات فنی موتورسیکلت 

 مشخصات انجین

 Brushless DC MOTOR- 1500W موتور `

 km/h 52 بیشینه سرعت 

 N.m 30 گشتاور

 دیسکی ترمز جلو 

 کفشکی  ترمز عقب 

 12º≤ شیب پیمایی 

 سربی اسیدی  نوع باتری 

 60V  - 20Ah ظرفیت باتری 

 ساعت   8الی  6 زمان شارژ باتری 

 110V – 220 V نوع شارژر 

 km 45 حداکثر مسافت در یك بار شارژ 
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 از حقوق مصرف کنندگان وسیله نقلیه تیقانون حما یینامه اجرا نییآ

 یهایندگیخدمات پس از فروش و نما یفروش، واسطه ها ینامه شامل تمام عرضه کنندگان، واسطه ها نییآ نیضوابط مندرج درا -1ماده

و انواع  لریکشنده، تر ون،یکام ونت،یباس، اتوبوس، ون، وانت، کام دلیبوس، م ینیم ،یاعم ازسوار یموتور هینقل لیانواع وسا زمجا

 .باشد یخارج م ایساخت داخل کشور  کلتیموتورس

 :روندیمشروح مربوط به کار م یدر معان  رینامه اصطالحات ز نییآ نیدرا -2 ماده

 1386 مصوب –از حقوق مصرف کنندگان وسیله نقلیه  تحمای قانون: قانون – الف

 .تجارت و معدن صنعت، وزارت: وزارت – ب

واسطه فروش، مبادرت به فروش وسیله نقلیه نو ساخت داخل  قیاز طر ای میکه به طور مستق یحقوق ای یقیعرضه کننده: هر شخص حق -پ

 .دینما یخود م یواردات ایکشور 

 نیو تأم راتیخدمات، تعم یبان یضمانت و تعهد شامل پشت لیمحصول از قب کیخدمات پس از فروش  هیخدمات پس از فروش: کل -ت

 .باشد یکارکرد مطلوب محصول م نیقطعات استاندارد که موجب تضم

توأمًا عهده دار خدمات فروش و  ایکننده، صرفًا که با موافقت عرضه یحقوق ای یقیسطه خدمات فروش و پس از فروش: اشخاص حقوا -ث

به  ایاز مجموعه عرضه کننده  یبه عنوان بخش تواندیباشند. واسطه مذکور م یمجاز م یهایندگینما قیپس از فروش وسیله نقلیه از طر

 .دینموده و خدمات خود را ارائه نما تیعرضه کننده فعال ظارتمستقل تحت ن  یعنوان شرکت
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که با موافقت عرضه کننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش وسیله نقلیه در طول  یحقوق ای یقیمجاز: هر شخص حق یندگینما - ج

 .مدت ضمانت است

مربوط به امور خدمات  وهیش نیی( درخصوص تع19117شماره ) ییه: براساس استاندارد ملخدمات پس از فروش وسیله نقل هیارا وهیش -چ

رده  نیمجاز آن و همچن یها یندگیعرضه کننده، واسطه خدمات پس از فروش و نما یاب یها و نحوه ارزپس از فروش وسیله نقلیه، شاخص

 .باشد یعملکرد آنها م شیو پا یبند

مربوط به امور خدمات  وهیش نییکه به منظور تع یخدمات فروش وسیله نقلیه: دستورالعمل یاب یضوابط و ارز ط،شرای دستورالعمل – ح

 شیو پا یرده بند نیآن و همچن یهایندگیعرضه کننده، واسطه خدمات فروش و نما یاب یها و نحوه ارزفروش وسیله نقلیه، شاخص

 .شودیو ابالغ م هیعملکرد آنها توسط وزارت ته

مسافت  یط ای یدوره زمان کیوسیله نقلیه که در  ضیتعو ایقطعات  ضیو تعو نیتأم رات،ی: مجموعه خدمات تعمنیخدمات دوره تضم -خ

 .باشد یبه عهده عرضه کننده م گانیو انجام آن به صورت را نامهنییآ نی( ا13( و )12مشخص مطابق مواد )

مشخص مطابق ماده  یدوره زمان  کیخدمات که در  یبان یقطعات و پشت ضیو تعو نیتأم رات،یخدمات دوره تعهد: مجموعه خدمات تعم - د

مصرف  یننده براعرضه ک یاز سو "نامهنییآ نی( ا2برابر با نرخ مصوب موضوع بند )ط( ماده )"اجرت  افتیو در قبال در نامهنییآ نی( ا15)

 .شودیکننده انجام م

 .شود یمجاز به مصرف کننده ارائه م یندگیاز نما رونیکه در محل استقرار وسیله نقلیه در ب  یراتی: خدمات امداد و تعماریخدمات س -ذ 

 یتخصص یهااستانداردها و دستورالعمل ریسا ای یالملل نیب  ،یمل ،یکه مطابق با استاندارد کارخانه ا یاستاندارد: خدمات یخدمات فن -ر

 .باشد یرسم
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دوره ضمانت و تعهد خدمات عرضه کننده و استفاده مطلوب از وسیله  تیمسئول رندهیو در برگ یاست به زبان فارس یضمانت نامه: سند - ز

 .شود یمصرف کننده م لینقلیه که توسط عرضه کننده به همراه وسیله نقلیه، تحو

در مورد تعداد  ژهیعرضه کننده به و یب از وسیله نقلیه: استفاده از هر وسیله نقلیه مطابق مشخصات اعالم شده از سواستفاده مطلو - ژ

 و مقدار  نیسرنش

وسیله نقلیه مشابه و درصورت عدم امکان، پرداخت خسارت توقف وسیله نقلیه در دوره  یمشابه: واگذار نیگزیوسیله نقلیه جا نیتأم - ش

 .است نیتضم

 .شودیم نییدر رشته مرتبط تع یدادگستر یکه بر اساس نظر کارشناس رسم یمتی: قیکارشناس متیق - ص

عملکرد  یاب یانجام ارز یتوسط وزارت براکه  رانیاستاندارد ا یاز طرف سازمان مل تیصالح یدارا یحقوق تی: شخصیشرکت بازرس -ض

به وزارت و عرضه  یمورد ای یادوار یمجاز و ارائه گزارش ها یها یندگیعرضه کننده، واسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش، نما

 .شودیکننده انتخاب م

 ایاجرت  ار،یمجاز، واسطه خدمات پس از فروش و خدمات س یها یندگینما تیبودن فعال ینرخ خدمات و قطعات: نظر به صنف - ط

 تمحوری با - 1392 مصوب –کشور  یقانون نظام صنف ی( اصالح51مطابق ماده ) ینرخ قطعات و مواد مصرف نیدستمزد خدمات و همچن

 .شودیم افتیدر یبه مصرف کننده، از و یخدمات و ابالغ صورتحساب رسم ائهار یو در ازا نیینظارت تع ونیسیکم

 .مسافت نکرده باشد یط لومتری( ک99از ) شیبه مصرف کننده ب  لیکه به هنگام تحو وسیله نقلیه نو: وسیله نقلیه -ظ

 .شودیعدم امکان استفاده متعارف از آن م ایکاال، خدمت  یکه موجب کاهش ارزش اقتصاد یحالت رییتغ ایو  صهینق اده،ی: زبیع -ع

 .آنها موجب احتمال صدمه جسم، جان و مال اشخاص گردد بیکه ع یوسیله نقلیه: قطعات یمنیقطعه ا- غ
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 یجمهور یانتظام یروین  یو رانندگ ییراهنما سیو پل رانیاستاندارد ا یسازمان مل یقطعات توسط وزارت با همکار نیفهرست ا - تبصره

 .شودیو اعالم م هیته رانیا یاسالم

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

 وبیفهرست ع ران،یا یاسالم یجمهور یو رانندگ ییراهنما سیو پل رانیاستاندارد ا یسازمان مل یوزارت موظف است با همکار - تبصره

 .دیو ابالغ نما هیوسیله نقلیه را ته یقطعات مشمول استاندارد اجبار نیوسیله نقلیه و همچن یمنیا

(، یشو شهیش عیو ما خیضد عیما ری)نظ عاتی(، ماربکسیروغن موتور و گ ریها )نظمانند روغن ی: قطعات و موادمصرفی ماده و قطعه – ق

 .و ابالغ خواهد شد هیکه فهرست کامل آن توسط وزارت ته یقطعات و مواد ریهوا و روغن( و سا ن،یبنز لتریف ری)نظ لترهایف

فروش و خدمات پس  ،یطیمح ستیز یندگیآال ت،یفیک ،یمنیا د،یو مشخصات ناظر بر تول ارهایمع هی: کلابالغی مقررات و استانداردها – ک

آنها از  تیو وزارت نفت ابالغ و رعا ستیز طیسازمان حفاظت مح ران،یاستاندارد ا یوزارت، سازمان مل یاز فروش وسیله نقلیه که از سو

 .است یمکننده الزاعرضه یسو

 .محسوب خواهد شد یابالغ یبا موارد فوق، جزو استانداردها رتیعرضه کننده در صورت عدم مغا یشرکتها یفن یاستانداردها - تبصره

 طیمشخصات وسیله نقلیه و شرا دیمحصوالت با ق ینترنتیخود، نسبت به فروش ا یعرضه کننده موظف است در سامانه اطالع رسان  -3 ماده

موارد مرتبط  ریو سا لیوسیله نقلیه، سود مشارکت، زمان تحو متیق ،یدرخواست زاتیرنگ، تجه پ،ینوع، ت ،ینشان تجار لیفروش از قب

 .دیاقدام نما

 .دینما یعموم یموصوف را اطالع رسان  طیفروش شرا ندیفرآ یقبل از اجرا یه کننده موظف است حداقل دو روزکارعرض -تبصره
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مختلف فروش و  یهارنگ و متعلقات، ضوابط و روش پ،ینوع، ت دیمحصوالت خود به همراه ق یینها متیکننده موظف است قعرضه -4ماده

مجاز فروش خود، در دسترس  یهایندگیو نما یاطالع رسان  گاهیو در پا هیته ریرا به صورت شفاف و روشن مطابق جدول ز دیخر ندیفرآ

 :دقرار ده دیخر انیمتقاض

محصول مورد نظر در هنگام عقد  یفروش نقد متیفروش معادل پنجاه درصد ق شیپ یدر قراردادها افتیحداکثر مبلغ قابل در -1تبصره

 .باشد یقرارداد م

 .شودیمندرج در بخش ضوابط فروش، به صورت روزشمار محاسبه م ریسود انصراف و خسارت تأخ -2 تبصره

قابل عرضه را از وزارت  ی فروش وسیله نقلیه، مجوز مربوط شامل تعداد وسیله نقلیه شیعرضه کننده موظف است قبل از اقدام به پ -5ماده

 .دیاخذ نما

 .دیعرضه کننده موظف است نسبت به عقد قرارداد فروش با مصرف کننده اقدام نما -6ماده

فروش،  متیموضوع قرارداد مانند ق طیرنگ و شرا پ،ینوع، ت ،ینشان تجار لیمشخصات وسیله نقلیه مورد نظر از قب دیقرارداد فروش ق در

همراه وسیله  یفهرست متعلقات الزام ل،یدر تحو ریخسارت تأخ ل،یماه و هفته تحو نییوسیله نقلیه با تع لیتحو خینرخ سود مشارکت، تار

نسخه از اصل  کیو ارائه  یدرخواست زاتیپوش متحرک، مثلث خطر و تجهجک، آچار چرخ، کف پاس،پخش، چرخ زا ویراد لینقلیه از قب

 .است یقرارداد به مصرف کننده، الزام

 بیشود، با تصو یگذار متیو مشمول ق نهیهز شیپس از عقد قرارداد، چنان چه موجب افزا یاجبار یدر استانداردها رییهرگونه تغ -تبصره

 .شودیفروش لحاظ م متیدر ق یگذار متیمرجع ق
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مندرج در  لیتحو خیتا تار عهیود افتیدر خیرا از تار یافتیفروش، سود مشارکت وجوه در شیعرضه کننده موظف است در قرارداد پ -7ماده

 .دیقرارداد پرداخت نما

وسیله نقلیه  لیمندرج در قرارداد تا زمان تحو لیتحو خیوسیله نقلیه، از تار لیدر تحو ریعرضه کننده موظف است در صورت تأخ -1تبصره

 .دیمحاسبه و پرداخت نما یرا نسبت به وجوه پرداخت لیدر تحو ریبه مصرف کننده، مبلغ خسارت تأخ

حساب وسیله  هینسبت به تصف یعرضه کننده، ظرف پانزده روز کار یکه مصرف کننده پس از ابالغ دعوت نامه کتب یدر صورت -2تبصره

 یگریو نوبت مصرف کننده را به موعد د لیتحو انیمتقاض ریوسیله نقلیه را به سا تواندیعرضه کننده م د،ینقلیه موضوع قرارداد اقدام ننما

 .دیمشخص شده، موکول نما دآن در قراردا نییکه نحوه تع

( 4ماده ) لیمندرج در جدول ذ بیضرا یماه پس از عقد قرارداد، سود انصراف بر مبنا کیدر صورت اعالم انصراف مصرف کننده  -3تبصره

 .شود یمحاسبه و پرداخت م هنامنییآ نیا

 کیکننده قبل از . انصراف مصرفدیروز به مصرف کننده پرداخت نما ستیرا ظرف ب  یکننده موظف است سود انصراف و مبلغ پرداخت عرضه

 .شودیماه از زمان عقد قرارداد مشمول سود انصراف نم

 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 زیبازپرداخت وجوه مذکور ن 

 تیرضا ،یالزامات قانون  یمندرج در قرارداد به استثنا طیعرضه را نسبت به شرا طیدر شرا رییعرضه کننده موظف است هرگونه تغ -8 ماده

 .برساند نیطرف یو امضا دییو به تأ دیوجه، ق لیقرارداد منعقده، قبل از ارسال دعوت نامه تکم هیمصرف کننده در الحاق یکتب
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جبران خسارات وارده و  تیوسیله نقلیه، مسئول لیدر تحو ریمصوب و تأخ یاستانداردها تیرعا ندیدر صورت بروز مشکل در فرآ -تبصره

 .مصرف کننده بر عهده عرضه کننده است تیکسب رضا

کنترل نموده و پس از حصول  یمصرف کننده را در حضور و یوسیله نقلیه درخواست ل،یکننده موظف است در زمان تحوعرضه -9 ماده

 .دهد لیوسیله نقلیه را تحو ب،یاز عدم وجود ع نانیاطم

مربوط،  یراتیمربوط را مطابق زمان استاندارد تعم بیدر وسیله نقلیه، ع یاحتمال بیاست در صورت وجود ع عرضه کننده موظف -1 تبصره

صورت عرضه کننده موظف است نسبت به  نیا ریوسیله نقلیه نگردد. درغ یمتیموجب کاهش ارزش ق ب،یرفع کند مشروط بر آن که رفع ع

 .دیکننده اقدام نما صرفم یکتب تیاخذ رضا ایوسیله نقلیه و  ضیتعو

 یطیوسیله نقلیه تحت هر شرا وبیو رفع کامل ع دیمجاز مراجعه نما یندگیبه نما نیکه مصرف کننده در دوره تضم یدر صورت -2 تبصره

ت مجاز موظف اس یندگیواسطه فروش با نما ایمجاز مقدور نباشد، عرضه کننده  یندگینما یمانده از دوره مذکور برا یدر مدت زمان باق

 طیفرصت ممکن تحت شرا نیکه وسیله نقلیه در اول دیاتخاد نما یبیموضوع به مصرف کننده ترت یاعالم کتب بهمجاز  یندگیضمن الزام نما

 .گردد بیرفع ع نیتضم

وسیله نقلیه  وبیع قیوسیله نقلیه مستلزم گذشت زمان باشد، ضمن ثبت دق وبیکه رفع ع یعرضه کننده موظف است در صورت -3تبصره

 .دیرفتار نما نامهنییآ نی( ا17نسخه از آن به مصرف کننده، برابر ماده ) کی لیدر دو نسخه و تحو

له نقلیه شامل وسی یدهنده، بها لیاقالم تشک یکیعرضه کننده موظف است سند فروش، صورتحساب فروش همراه با درج تفک -10ماده

مصرف کننده حداقل  یضمانت،کتابچه راهنما یهاموارد مربوط، برگه ریو سا اتیعوارض، مال مه،یب  ،یخالص وسیله نقلیه، شماره گذار یبها

 .دیوسیله نقلیه به مصرف کننده ارائه نما لیرا در زمان تحو یاضاف زاتیو تجه یبه زبان فارس
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آن، در چارچوب دستورالعمل  یو نظارت بر حسن اجرا ریز یهانظامات و دستورالعمل هینسبت به تهعرضه کننده موظف است  -11ماده

 :دیوزارت اقدام نما یابالغ

 .فروش ندیفرآ -الف

 .و نظام پرداخت سود و خسارت متعلقه به مصرف کننده ندفرآی – ب

 .وسیله نقلیه لیقبل از تحو بازرسی – پ

 .مجاز یندگیمحل عرضه کننده تا نماحمل مناسب وسیله نقلیه از  -ت

 .مجاز خود یهایندگیده و نماکنن عرضه شرکت کارکنان آموزش نظام – ث

 .مجاز یندگیوسیله نقلیه به نما صیو ترخ راتیتعم یزیگردش کار خدمات قابل ارائه، برنامه ر رش،پذی – ج

 .مختلف وسیله نقلیه یبخشها یراتیتعم یراهنما -چ

 .مجاز آنها یندگیواسطه خدمات پس از فروش و نما ازیقطعات مورد ن  هیبه موقع کل عیو توز نینظام تأم - ح

 .مجاز خود یهایندگیو اعطا و لغو نما هیتنب ق،ینظام تشو -خ

 .مجاز خود یهایندگیشبکه نما یفیو ک یکم یارتقا -د

 .مجاز یندگینما رشیدر محل پذ انیو حقوق مشتر یندگیشفاف رتبه نما یاطالع رسان  - ذ

 .مجاز یهایندگینما هیکل نیاز مراجع ینظام نظرسنج - ر

 .وسیله نقلیه ینصب شده بر رو یمنیقطعات ا ژهیقطعات به و یاب یساز وکار رد - ز

 .روز ستیظرف ب  یضوابط قانون  تیموضوع با رعا فیتکل نییو تع اتیبه شکا یدگینظام رس -ژ



 

 
37 

 

 .خود نیمشترک یو دوره تعهد برا نیدر دوره تضم یامداد یو طرحها اریخدمات س هینظام ارا -س

 .باشد یسال م کیبه مصرف کننده حداقل  لیتحو خیاز تار کلتیانواع موتورس یبرا نیدوره تضم -12ماده

دوره  شیمصرف کننده، نسبت به افزا یمندتیرضا شیخود و به منظور افزا یتجار استیتواند براساس س یعرضه کننده م -1 تبصره

 .و شفاف به مصرف کننده اعالم گردد یآن به طور کتب طیشرا اتیجزئ  دیصورت با نیکه در ا دیتعهد اقدام نما ای نیتضم

حداقل  کلتیموتورس یجده ماه و براحداقل ه نیوسیله نقلیه سنگ یوسیله نقلیه سبک حداقل سه سال، برا یضمانت رنگ برا -2تبصره

 .باشد یسه ماه م

وسیله  یاز مجموعه ها کیدر هر  یو مونتاژ یفیک وبیاز ع یناش یو استهالک یعرضه کننده موظف است قطعات، مواد مصرف -3 تبصره

 .دینما نینقلیه را مشمول خدمات دوره تضم

وسیله نقلیه نباشد،  یفن بیتصادف که به علت ع ایاز خسارت حاصل از حادثه  یقطعات وسیله نقلیه، ناش ضیتعو ای ریتعم -4 تبصره

 .گردد یمشمول ضمانت نم

 .باشندیم نیمشمول خدمات دوره تضم ،یوسیله نقلیه به جز قطعات و مواد مصرف یقطعات و مجموعه ها هیکل -13ماده

 ستر،یهوا شامل کربن کن یندگیکاهنده آال زاتیقلمداد نشده ازجمله تجه یت و مواد مصرفکه به عنوان قطعا یفهرست قطعات -1تبصره

باشد، توسط  یوسیله نقلیه م نیو عمر کارکرد آنها کمتر از مدت زمان مورد نظر در دوره تضم ژنیکانورتور، حسگر دوم اکس ستیکاتال

 .شدو ابالغ خواهد  نییوزارت تع

شامل دوران تعهد  یابالغ ینبوده و براساس استانداردها نیهوا صرفًا مشمول دوره تضم سهیو قطعات ک ستمیس حیعملکرد صح -2تبصره

 .باشد یم زین 
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مصرف کننده وسیله نقلیه در شبکه  یمندرج در کتابچه راهنما طیمطابق با شرا یعدم انجام خدمات دوره ا از یناش وبیع -14ماده

 نیتضم طیمرتبط وسیله نقلیه به خدمت مورد نظر، از شرا یهاشرکت عرضه کننده وسیله نقلیه، باعث خروج مجموعه زمجا یها یندگینما

 .گردد یم

 

 ینقلیه از همان نشان تجاردستگاه وسیله  نیقطعات، ده سال بعد از فروش آخر نیو تأم راتیمدت زمان تعهد خدمات شامل تعم -15 ماده

 .باشد یو نوع وسیله نقلیه، توسط عرضه کننده م

 نیی( قانون و تع5مفاد ماده ) تیاطالعات به منظور رعا یبر فناور یمبتن یسامانه ا یعرضه کننده موظف است نسبت به راه انداز -16ماده

بر  دیکه مصرف کننده تأک ی. در صورتدیو تعهد اقدام نما نیمجاز در دوره تضم یهایندگیزمان و محل مراجعه مصرف کننده به نما

 .دیدرخواست، اقدام نما نیا یزمان ممکن، نسبت به اجرا نیدر اول دیرا داشته باشد عرضه کننده با یخاص یندگیدر نما رشیپذ

تصادف نباشد  ایاز خسارت حاصل از حادثه و  یه ناشک نیوسیله نقلیه در دوره تضم وبیعرضه کننده موظف است چنانچه رفع ع -17ماده

 راتیدر طول مدت تعم نیگزیوسیله نقلیه مشابه جا نیشده به طول انجامد، به تأم دییتأ راتیزمان استاندارد تعم ای یاز دو روز کار شیو ب 

 .دیاقدام نما نامهنییآ نیخسارت حق توقف وسیله نقلیه به شرح مفاد ا اختو در صورت عدم امکان، پرد

زمان  ایو  یبعد از دو و هفت روز کار بیو دوره تعهد به ترت نیپرداخت خسارت در دوره تضم یمدت زمان توقف وسیله نقلیه، برا -1تبصره

 یندهایبدون در نظرگرفتن فرآ لیرتعطیو غ لیاعم از تعط یندگیماتوقف وسیله نقلیه در ن  یروزها هیکل یشده، برا دییتأ راتیاستاندارد تعم

مجاز پس از انجام  یندگیکه نما یمجاز آن، آغاز و در روز یندگینما ایواسطه خدمات پس از فروش و  زیو ن  کنندهسازنده و وارد یداخل

 .ابدی یم انیپا د،یوسیله نقلیه به مصرف کننده را اعالم نما لیتحو یالزم، آمادگ راتیتعم
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 .شودیمربوط اضافه م تعهد وسیله نقلیه ای نیهر صورت مدت زمان توقف وسیله نقلیه به دوره تضم در

بار  یبرا گریمجاز د یهایندگیاز نما کیهر ایمجاز و  یندگیبه همان نما یتکرار بیرفع ع یدر صورت مراجعه مصرف کننده برا -2تبصره

 .گردد یپرداخت خسارت محاسبه م یوسیله نقلیه برا رشیپذ خیزمان توقف وسیله نقلیه از بدو تار شتر،یب  ایدوم و 

( قانون 3کننده موضوع ماده ) یدگیمرجع رس صیوسیله نقلیه که به تشخ یهااز مجموعه کیموجود در هر  وبیکه ع یدر صورت -3تبصره

ماده بوده و بر عهده عرضه  نیاز حد مجاز هوا گردد، خدمات مربوط مشمول ضوابط ا شیب  یندگیآال ایتصادف و  ایموجب بروز حادثه 

 .باشد یکننده وسیله نقلیه م

 :است ریاز موارد حادثه و تصادف به شرح ز یخسارات ناش یضوابط پرداخت خسارت توقف وسیله نقلیه به استثنا -18 ماده

به  کلتیموتورس ی( بها0.001هزارم ) کیبه مقدار  نامهنییآ نی( ا17شده در ماده ) ادی زانیهر روز توقف مازاد به م ی: به ازاکلتیموتورس 

 .شود یتوقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت م نهیعنوان هز

 

انجام  یدادگستر ینسبت به مبلغ خسارت توقف وسیله نقلیه، مراتب با کسب نظر کارشناس رسم نیطرف در صورت عدم توافق -1تبصره

 .ردیپذیم

 تیواسطه خدمات پس از فروش خود پس از اخذ مدارک مثبته در مورد احراز مالک قیاز طر ایعرضه کننده موظف است رأسًا  -2تبصره

 .دیوسیله نقلیه، نسبت به پرداخت خسارت توقف وسیله نقلیه درکمتر از پانزده روز اقدام نما
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سارات وارده به خ نهیواسطه فروش و خدمات پس از فروش، ساز و کار پرداخت هز قیاز طر ایعرضه کننده موظف است رأسًا  -19ماده

باشد که مصرف  یبه گونها دینظام با نی. عملکرد ادیو اجرا نما یرا راهانداز نامهنییآ نیمصرف کننده شامل موارد اشاره شده در قانون و ا

 .دیها و خسارت وسیله نقلیه خود مطلع نما نهیهز افتیدر یو چگونگ زانیکننده را از م

 لینقلیه که به دل وسایل هیکل رشیبه پذ یطیمجاز خود تحت هر شرا یندگیشبکه نما قیاز طر ای عرضه کننده موظف است رأساً  -20 ماده

 .دیاقدام نما ستند،یقادر به تردد ن  یمنیقطعات ا بیوجود ع

 نیتر کیبه نزد ریتعم رقابلیدر راه مانده و غایل نقلیه و حمل وس یریبارگ یها نهیهز ن،یعرضه کننده موظف است در دوره تضم -تبصره

 .دیوسیله نقلیه نباشد، تقبل نما یقطعات و مجموعه ها ریسا وبیاز ع یکه ناش یموارد تصادف یمجاز را به استثنا یندگینما

تمام  رشیمجاز، نسبت به پذ یهایندگینما ایواسطه خدمات پس از فروش و  قیعرضه کننده در دوره تعهد موظف است از طر -21ماده

 ،یرسم یندگیفاقد نما یو حقوق یقیتوسط اشخاص حق یمشابه واردات وسایل نقلیه ریسا نیخود و همچن تیتحت مسئول نقلیهوسایل 

 .دینما داموزارت اق یمطابق با دستورالعمل ابالغ

 نییآ نی( ا2مطابق بند )ط( ماده ) یو مواد مصرف یدکیقطعات  رات،ینرخ خدمات تعم نییعرضه کننده موظف است نسبت به تع -22ماده

توسط  یو صحه گذار قیمطابق با استاندارد سازنده وسیله نقلیه اقدام نموده و پس از تطب رات،یجدول زمان تعم نیتدو نینامه و همچن

از خود ابالغ مج یهایندگیماه از زمان اعالم شرکت عرضه کننده، آن را به واسطه خدمات پس از فروش و نما کیظرف  یشرکت بازرس

 .دینما یم میتسل شانیواسطه خدمات پس از فروش، صورتحساب مصرف کننده را به ا ایو  یندگیضوابط، نما نی. براساس ادینما

 .دیخود فراهم نما یاطالع رسان  گاهیپا قیصورتحساب صادره با نرخ خدمات را از طر سهیعرضه کننده موظف است امکان مقا - تبصره
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صورتحساب به مصرف کننده، خدمات ارائه شده خود  میتا ضمن تسل دیمجاز را ملزم نما یها یندگیکننده موظف است نماعرضه  -23ماده

هر کدام زودتر فرا برسد  لومتر،یده هزار ک ایهر کدام زودتر فرا برسد و قطعات را به مدت شش ماه  لومتر،یسه هزار ک ایرا به مدت دو ماه 

 .ندیضمانت نما

دارد، قبل از  یگرید بیوسیله نقلیه ع رش،یمندرج در برگ پذ وبیدهد عالوه بر ع صیمجاز موظف است چنانچه تشخ یندگیانم -24ماده

. در صورت عدم موافقت مصرف دینما فیتکل نییتع راتیقطعه، با مصرف کننده تماس گرفته و از او جهت انجام تعم ضیتعو ای ریتعم

 .شود یمستندساز یوسیله نقلیه به صورت کتب لیکننده، مراتب هنگام تحو

 .دینما افتیدر دیو رس لیرا به مصرف کننده تحو یضیقطعات تعو یمجاز موظف است در دوره تعهد، داغ یندگینما -تبصره

 ریاستفاده از قطعات غ ایو  یانگارسهل رات،یتعم تیفی( قانون به علت عدم ک3مراجع مذکور در ماده ) صیچنانچه به تشخ -25ماده

متوجه مصرف کننده گردد، عرضه کننده موظف به  یمجاز، خسارت یندگیاستاندارد توسط عرضه کننده، واسطه خدمات پس از فروش و نما

 .باشد یوجه و جبران خسارات وارده م افتیکردن قطعات، رفع نقصان خدمات بدون در نیگزیجا

 .خواهد شد نییوزارت تع یبر اساس دستورالعمل ابالغ ار،یخدمات س یحدهامجاز و وا یهایندگیتعداد نما -26ماده

 

 یدارا یواحدها تیمجاز فروش و خدمات پس از فروش خود صرفاً از ظرف یها یندگیعرضه کننده موظف است در شبکه نما -27ماده

 ط،ی( و دستورالعمل شرا19117ارائه خدمات پس از فروش )استاندارد شماره  وهیش یقابل قبول، مطابق با ضوابط استاندارد مل یفیسطح ک

 .دیاستفاده نما وشخدمات فر یاب یضوابط و ارز
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مجاز فروش و خدمات پس از فروش  یهایندگیواسطه ها و نما یبرا یا انهیعرضه کننده موظف است نسبت به استقرار شبکه را -28ماده

صورتحساب هر مصرف  زیهر وسیله نقلیه و ن  یبرا راتیو اجرت تعم یشامل محاسبه مدت توقف وسیله نقلیه، فهرست قطعات و مواد مصرف

 .دیکننده اقدام نما

 .دیشبکه را فراهم نما نیبه اطالعات ا یشرکت بازرس یشرکت عرضه کننده موظف است امکان دسترس - تبصره

. در صورت باشدیدر مرحله اول برعهده عرضه کننده م شانیا تیمصرف کنندگان و جلب رضا اتیبه شکا یدگیرس تیمسؤول -29 ماده

 تیها و با نظارت سازمان حماصنعت، معدن و تجارت استان یهاسازمان قیعرضه کننده و مصرف کننده، رأسًا از طر نیبروز اختالف ب 

حل  اتیبه ه تواندینشود، م نیمصرف کننده تأم تی. چنانچه رضاردیگیقرار م یدگیو رس یمورد بررس دکنندگانیمصرف کنندگان و تول

به موضوع  اتیثبت شکا خیز از تاررو ستیحل اختالف موظف است ظرف ب  ئتی( قانون مراجعه کند. ه3( ماده )2اختالف موضوع تبصره )

ابالغ اجرا  خیظرف ده روز از تار دیبا یرأ نیاست. ا ئتیه یاعضا تینظر اکثر ،یأط رومنکند.  یو نسبت به آن کتباً اعالم رأ یدگیرس

 .شود

 یها مجلسات آن در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لیماده و محل تشک نیحل اختالف موضوع ا ئتیه رخانهیدب  -1تبصره

 .باشد

حل اختالف مربوط  یهائتیه نامه،نییآ نیا بیتصو خیماه از تار کیها مکلف است ظرف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان -2تبصره

آنها قرار  اریو محل الزم را در اخت یانسان  یروین  داده و امکانات، لیموجود تشک یسازمان  یرا در محل آن سازمان با استفاده از پست ها

 .دهد
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حاضر و اظهار  ئتیکه در ه یاست، اما حق الزحمه کارشناس رسم گانیحل اختالف را ئتیبه آن در ه یدگیثبت اعتراض و رس -3تبصره

 لیپرونده اعتراض را با ذکر دل ئتیصورت، ه نیا ریپرداخت شود، در غ یتوسط شاک ئت،یاعالم ه خیظرف پنج روز از تار دیبا کندینظر م

 .دینمایمختومه اعالم م

کننده را به مصرف تیموظفند شکا ندینمایبه آنها مراجعه م تیکه مصرف کنندگان جهت طرح شکا ییهانهادها و سازمان هیکل -4تبصره

 .ندیوزارت ارسال نما

 یدگیمکلف است دستورالعمل نحوه رس نامهنییآ نیماه پس از ابالغ ا کیظرف  دکنندگانیمصرف کنندگان و تول تیسازمان حما -5تبصره

 .دیصنعت، معدن و تجارت استانها اعالم نما یمصرف کنندگان وسیله نقلیه را به سازمانها اتیبه شکا

و  نامهنییشده در قانون و آ نییتع فیجاز را براساس وظام یهایندگیعرضه کننده موظف است ساز و کار نظارت مستمر بر نما -30ماده

 .دینما جادیآن ا ربطیذ ییاجرا یهادستورالعمل

مجاز آنها و ارائه  یهایندگیعرضه کننده وسیله نقلیه، واسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش و نما یادوار یاب ینظارت و ارز - تبصره

 .باشد یمنتخب وزارت م یبه وزارت و عرضه کننده، به عهده شرکت بازرس یاب یارز یگزارشها

 نیمشخصات و همچن ریشده خود را به همراه سا قیمجاز فعال و تعل یها یندگینما هیکل یعرضه کننده موظف است نام و نشان  - 2تبصره

و نام  رشیپذ خیشماره تماس، نوع وسیله نقلیه، تار ،یمراجعه کننده به شبکه خدمات پس از فروش شامل نام مشتر انیمشخصات مشتر

 .دینما یعرفم یعملکرد آن، به شرکت بازرس یاب یبرخط جهت ارز یمراجعه شده را بصورت دسترس یندگینما

 




