
 

1 
 

 
 
 

 
 
 
 

HD 200 
 
 
 
 



 

2 
 

 
 عالئم شناسايي

 
1

شماره بدنه:  -1
 شماره بدنه روي قسمت سمت راست گلويي 

شاسي حك شده است .  
 
 
 
 
- شماره انجين :  2

شماره انجين در قسمت پايين كاور راست بر روي 
پوسته كارترحك شده است .  
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راه اندازي 
محل قطعات

چراغ جلو   -1
 آينه ها  -2
 چراغ هاي راهنماي جلو  -3
 جعبه ابزار -4
 جاپايي  -5
 پدال تعويض دنده  -6
 صفحه كيلومتر  -7
 پدال هندل  -8

 دسته گاز  -9
- چراغ هاي راهنماي عقب  10
- باطري  11
- چراغ عقب  12
- اگزوز  13
- جاپايي عقب  14
كاله ايمني  - نگهدارنده 15
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راه اندازي 
 

 صفحه كيلومتر
 

كيلومتر شمار   -1
 نمايشگر بنزين  -2
 صفركن كيلومتر  -3
  نمايشگر نور باال -4
چراغ نمايشگر  -5

 خالصي 
نشانگر چراغ هاي  -6

 راهنما 
 
 

 
 

 



 

5 
 

 راه اندازي

 سوئيچ اصلي
دو حالت مختلف براي سوئيچ اصلي وجود دارد :  

  ) : در اين حالت مدارها روشن شده و مي توان انجين را استارت نمود. در اين حالت نمي  ON- روشن ( 1
توان سوئيچ را برداشت . 

 ) : در اين حالت نمي توان موتورسيكلت را روشن نمود و مي توان سوئيچ را برداشت .  OFF- خاموش ( 2

                                 
 ) ON)                                                       روشن ( OFF خاموش ( 
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 راه اندازي

كليدهاي روي قلوه اي سمت راست 
) 1 ( شكل كليد چراغ- 1

) هر دو چراغ هاي جلو و عقب روشن مي شوند .  ON با قراردادن اين كليد در حالت روشن (
) قراردهيم موتور OFF)اگر اين كليد را در حالت خاموش ( 2 ( شكل كليد خاموش كردن موتور- 2

) قراردهيم ، مي توانيم موتور را روشن نمائيم .  ONخاموش مي شود. اگر اين كليد را درحالت روشن (
) با فشار دادن اين كليد انجين استارت مي شود.  3 ( شكل كليد استارت- 3

در صورتيكه مي خواهيد انجين استارت شود ، اطمينان حاصل نمائيد كه كليد خاموش كردن موتور در حالت 
) قرارداشته باشد. ONروشن ( 

                                      
                       (2)                                            (1)                                   (3) 
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 راه اندازي

كليدهاي روي قلوه اي سمت چپ 
 

- كليد راهنما  1
- كليد بوق  2
- كليد نور باال /  نور پايين  3
- كليد فشاري نور باال 4

          
(1)                                        (3)                       (2) 

- اهرم ساسات 5
 
 
 

 

        
 
 

            (4)                          (5)       
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 راه اندازي
شير بنزين 

شير بنزين در قسمت پايين سمت چپ باك موتورسيكلت قرارگرفته است . شير بنزين سه وضعيت دارد :    
 ) : سوخت رساني متوقف مي شود.  OFFوضعيت بسته (  -1
  ) : سوخت رساني بصورت معمولي انجام مي شود. ONوضعيت باز (  -2
) : سوخت رساني از طريق بنزين باقي مانده در قسمت رزرو باك بنزين RESوضعيت ذخيره (  -3

 انجام مي پذيرد. در اين حالت بايد هرچه سريعتر سوختگيري نمود. 
 

                                          
(1)                                                             (2)                                           (3) 

هنگاميكه مي خواهيد موتورسيكلت خود را سرويس نمائيد و يا قطعاتي از سيستم سوخت رساني را باز *
  ) قراردهيد.OFF  شير بنزين را در وضعيت بسته ("كنيد. بايد حتما



 

9 
 

 راه اندازي

 روشن كردن انجين
مراحل قبل از استارت  

) و ساسات 7) قراردهيد ( صفحه ON- شير بنزين را در حالت باز (1
را فعال نماييد.  

 ) قراردهيد ON- كليد خاموش كردن انجين را در حالت روشن ( 2
)  5( صفحه 

)  3) قراردهيد ( صفحه ON- سوئيچ اصلي را در حالت روشن ( 3
- اطمينان حاصل نمائيد كه موتورسيكلت قبل از استارت در حالت 4

خالص قرارنداشته باشد.  
استارت الكتريكي  

4اهرم كالچ را فشار داده و دسته گاز را به اندازه  -1
 تا 1

8
  دور بچرخانيد.                                  1
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 راندن موتورسيكلت

 از كليد استارت براي روشن نمودن انجين استفاده نمائيد.  -2
 كليد استارت را بيش از ده ثانيه نگه نداريد.  -3

 
روشن كردن با هندل  

4- اهرم كالج را فشار داده و دسته گاز را به اندازه 1
8 تا 1

 دور 1
بچرخانيد.  

- هندل زده و بعد از اينكه انجين شروع به كار كرد آنرا رها كنيد . 2
هندل بطور اتوماتيك به وضعيت افقي اوليه باز مي گردد.  
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 راندن موتورسيكلت
 

قبل از راندن موتوسيكلت ترمزهاي عقب و جلو و ميزان باد چرخ ها را كنترل نمائيد.  
 دقيقه گرم شود.  3 تا 2بعد از روشن شدن انجين ، اجازه دهيد تا انجين به مدت 

تعويض دنده ها با استفاده از اهرم كالج كه روي قلوه اي سمت چپ و پدال دنده كه در سمت چپ قراردارد 
صورت مي گيرد. براي پرهيز از آسيب رسيدن انجين در ترافيك سنگين ، سربااليي و يا هنگام دور زدن از 

دنده سنگين استفاده نماييد.  
براي تعويض دنده ابتدا دسته كالج را گرفته ، سپس با باال بردن و يا پائين آوردن اهرم تعويض دنده ، دنده را 

تعويض كرده و سپس كالج را به آرامي رها كنيد.  
 

 5    دنده 4دنده  كيلومتر و پايين تر 40
 4    دنده 3دنده  كيلومتر و پايين تر 30
 3    دنده 2دنده  كيلومتر و پايين تر 20
  2    دنده 1دنده  كيلومتر و پايين تر 10
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 راندن موتورسيكلت

 رانندگي را شروع نمائيد .  1هميشه با دنده 
 نگه rpm 6000 كيلومتر حركت نكنيد و دور موتور را پايين  60 كيلو متر اول باسرعت باالتر از 1000در 

داريد.  
 

مالحظات  
 
 زمانيكه انجين خاموش است ، سعي نكنيد دنده ها را تعويض نماييد.  *
 هنگام راندن در سرعت هاي باال ، از دادن گاز اضافي پرهيز نماييد.  *
 در صورتيكه در حين راندن موتورسيكلت شما شتاب بيشتر و افزايش سرعت باالتري پيدا نكرد جهت *

جلوگيري از آسيب ديدن انجين و مصرف بي رويه سوخت از گاز دادن اضافي پرهيز كنيد. 
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 سرويس و نگهداري

كنترل سطح روغن انجين 
ميزان مناسب و كـافي روغـن براي عملـكـرد و افزايش عمر انجين موتورسيكلت ضروري مي باشد.  

روغن كم و يا بيش از اندازه موجب كاهش عمر انجين و آسيب رسيدن به آن مي گردد.  
براي كنترل ميزان روغن ، موتورسيكلت را در يك سطح صاف بر روي جك وسط قراردهيد.  

درجه اندازه گيري روغن را برداشته و آنرا تميز نماييد. سپس درجه اندازه گيري روغن را داخل آن نموده و 
دوباره بيرون بكشيد تا بتوانيد ميزان روغن انجين را بررسي نماييد.  

سطح روغن انجين مي بايست بين دو خط كه روي درجه اندازه گيري روغن نشان داده شده است باشد.  
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 سرويس و نگهداري

تعويض روغن انجين 
 تعويض نماييد و در دفعات بعد ، بعد از هر 300Kmدر مرحله اول ، روغن موتور را بعد از پيمايش 

1000Km ، پيمايش آنرا تعويض نماييد. اگر در مناطق سرد و يا فقط در مسيرهاي پر گرد و غبار مي رانيد 
فواصل تعويض روغن را كوتاهتر نماييد.  

- ابتدا پيچ تخليه روغن را باز كنيد تا روغن بطور كامل تخليه شود.  1
- بعد از تخليه كامل روغن و بستن پيچ تخليه ، گيج روغن را باز كرده و سپس به ميزان يك ليتر روغن 2

SAE10W-30 را وارد انجين نمائيد . توجه داشته باشيد كه سطح روغن بايد در باالترين خط روي درجه 
اندازه گيري روغن باشد.  

- اطمينان حاصل نمائيد كه درجه اندازه گيري روغن در محل خود قرارگرفته است سپس موتورسيكلت را روشن 3
نموده و از نظر نشتي روغن ، انجين را بررسي نمائيد.  
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 سرويس و نگهداري
كنترل باطري 

باطري به نگهداري احتياجي ندارد. با اين وجود هرچند وقت يكبار 
بايد آنرا كنترل نمود تا از عملكرد مناسب آن اطمينان حاصل شود. 

باطري از يك دريچه ايمني برخوردار مي باشد.  
بررسي و تنظيم زنجير  

ممكن است زنجير بعد از استفاده طوالني مدت از موتورسيكلت به 
خاطر كشيدگي شل شود. بنابراين كنترل و تنظيم زنجير ضروري مي 

باشد.  
براي تنظيم زنجير ابتدا بايد قاب زنجير را باز نمائيد.  

سپس انگشت خود را همانگونه كه در تصوير نمايش داده شده است 
روي زنجير گذاشته و به آرامي فشار دهيد .  

 
 

 
  انعطاف داشته. mm20   تاmm10زنجير بايد بين 

 سرويس و نگهداري
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كنترل شمع 
 D8 يا     A    D –7Eمشخصات استاندارد شمع اين موتورسيكلت 

– EA  .مي باشد  
براي تعويض شمع ، سرشمع را از آن جدانموده و شمع را بوسيله 
آچار شمع كه در جعبه ابزار قراردارد از محل خود خارج نمائيد.  
سپس الكترود شمع را از نظر كثيف بودن و يا رسوبات روي آن 

بررسي نماييد.  
شمع را با استفاده از برس و بنزين تميز كرده و آنرا با يك تكه پارچه 

خشك نماييد. اطمينان حاصل نمائيد كه فاصله الكترود شمع بين 
mm 6/0 الي  mm  7/0 .مي باشد 

 
 

 نماييد.   استفادهD-8EAسرعت باال رانندگي مينمائيد، از شمع   هنگاميكه درمدت طوالني و*توجه
  استفاده نماييد.D-7EAسرعت پايين رانندگي مينماييد ، از شمع   هنگاميكه بطور مستمربا*
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 سرويس و نگهداري

كنترل سيستم ترمز جلو 
در موتورسيكلت شما درچرخ جلو از سيستم ترمز هيدروليكي ديسكي استفاده شده است .  

توجه : عملكرد صحيح ترمزها براي امنيت رانندگي حياتي مي باشد . بنابراين در اغلب موارد بايد ترمزها را 
كنترل نمود.            

- 3- اطمينان يافتن از عملكرد مناسب ترمزهاي دستي 2- بررسي سيستم ترمز از نظر نشتي روغن ترمز 1
- در هنگام بررسي ديسك ترمز و در صورت كاهش ضخامت ديسك ، آنرا تعويض 4بررسي كاليبرها 

نماييد.   
 

  استفاده شده است . اين روغن ترمز را با انواع  DOT 4 از روغن ترمز Hart ford     در موتورسيكلت 
- سيستم ترمز 3- از انواع ديگر روغن ترمز در اين موتورسيكلت استفاده نكنيد..2ديگر مخلوط نكنيد. 

جلو داراي فشار بسيار بااليي مي باشد. بنابراين مراقب باشيد تا درهنگام تعويض روغن ترمز مخزن 
      را بيش از اندازه پر نكنيد.     
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 سرويس و نگهداري

بررسي سيستم ترمز عقب 
 

  مي باشد.  mm30 تا mm 20ميزان لقي مجاز پدال ترمز عقب بين 
 بايد پدال ترمز را تنظيم نماييد.  "درصورت مشاهده تغيير در اين لقي ، سريعا

 
 

                   
 



 

19 
 

 سرويس و نگهداري

تنظيم كالج 
كالج قدرت انجين بر روي چرخ عقب را كنترل كرده و بر روي قدرت انجين تاير گذار است . بنابراين تنظيم 

نمودن كالج بسيار مهم مي باشد.  
در صورتيكه كالج به خوبي كار نكنند ، تعويض دنده مشكل شده و قدرت انجين كاهش پيدا مي كند.  

در صورتيكه كابل تنظيم نيست ، آنرا مطابق شكل زير تنظيم نماييد.  
 نوسان داشته باشد.  mm 30  تا mm 20 دسته كالج در حالت معمولي بايد بين 
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 سرويس و نگهداري

تعويض فيوز 
اگر چراغ ها بطور ناگهاني خاموش شوند ، ممكن است فيوز سوخته باشد . در چنين مواردي بايد فيوز  -1

تعويض شود.  
براي تعويض فيوز ابتدا قاب بغل را باز كنيد . سپس همانطوريكه در شكل نمايش داده شده است جعبه  -2

فيوز را پيداكنيد . بعد از تعويض فيوز قاب بغل را سر جاي خود قراردهيد.  
  A15مشخصات فيوز : 

 از فيوزهاي ديگر براي اين موتورسيكلت استفاده نكنيد.  " لطفا*
همچنين جهت راه اندازي فيوز از يك قطعه سيم يا فلز استفاده نكنيد . زيرا انجام چنين كاري براي 

موتورسيكلت و راننده بسيار خطرناك مي باشد.  
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 سرويس و نگهداري

 بررسي فشار باد تاير
 

هنگاميكه تايرها بيش از حد باد شده و يا 
كمتر از مقدار الزم باد داشته باشند ، 

ممكن است آسيب ديده و موجب آسيب 
ديدگي راننده نيز بشوند . بنابراين باد 
تايرها را مطابق با جدول مقابل تنظيم 

نماييد.  

 
 
 

 kg/cm2  1.8چرخ جلو تك سرنشين 
  kg/cm2  2.0 چرخ عقب

 kg/cm2  1.8 چرخ جلودو سرنشين 
 kg/cm2  2.25 چرخ عقب
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نكات مهم  موارد بررسي
روغن بوسيله درجه اندازه گيري روغن كنترل شود.   -1روغن موتور 

  استفاده شود. -30SAE-10Wپيشنهاد مي شود از روان كننده  -2
ليتر روغن موتور. 1.2 ظرفيت: تعويض روغن يك ليتر  تعويض قطعات  -3

هرگز به بنزين ، روغن موتور اضافه نكنيد.   -1سوخت 
  اكتان ) استفاده شود.  90از بنزين بدون سرب ( حداقل  -2

 نوسان داشته باشد. mm 20  تا mm10اهرم كالج بايد بين كالج 
 rpm100 + 1500 دور آرام كاربراتور 

 نوسان mm20 mm30اهرم ترمزدستي بين حالت خالص وعملكرد خود بايد بين جلو ترمز 
  استفاده شود . نبايد انواع مختلف روغن DOT 4داشته باشد.. بايد از روغن ترمز 

ترمز را باهم تركيب شود 
 نوسان داشته باشد mm20 mm30نوسان مناسب پدال ترمز عقب بايد بين عقب 

 kg/cm2  2.0                  چرخ عقبkg/cm2  1.8چرخ جلو تك سرنشن بادتايرها 
 kg/cm2  2.25                  چرخ عقبkg/cm2  1.8 چرخ جلودو سرنشن 
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ف 
ردي

 m1000  اول و سپس هر km300بعد از آيتم 
يكبار دوره زماني 

 يكبار و يا هر km5000هر ماهيانه 
سه ماه يكبار 

 يكبار تعويض گردد. km1000هر روغن موتور  1
 C  فيلتر روغن  2
 I I/A Iترمز  3
 I  Iكالج  4
 I I Iچراغ ها /  كيلومتر  5
 A  مجموعه فرمان  6
 I  باطري  7
 I  Iزنجير  8
 I  تايرها  9

 I  Tپيچ ها ، مهره ها و كابل ها  10
 I  شمع  11
 C C Rفيلترهوا  12
 I I Iكابراتور  13

 R =، تعويض كردن A =، تنظيم كردن C =، تميز كردن =T، محكم نمودن=Iمحكم نمودن / تميز كردن / تعويض كردن /كنترل
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