
بسمه تعايل

سخنی با خریدار 

خریدار گرامی 

و  متشــکریم  شــا  انتخــاب  حســن  از 

در  کــه  موتورســیکلتی   ، داریــم  اطمینــان 

اختیــار داریــد رضایــت کامــل شــا را فراهــم 

خواهــد منــود. ایــن موتورســیکلت بــا بهرتیــن 

اســت. شــده  ســاخته  و  طراحــی  کیفیــت 

جهــت  هایــی  توصیــه  بعــد  صفحــات  در 

ــه  ــیکلت  ارائ ــن موتورس ــرت از ای ــتفاده به اس

شــده اســت ، کــه بــا مطالعــه و رعایــت 

رصفــه  بــر  عــاوه  نــکات  ایــن  دقیــق 

جویــی در هزینــه هــا و ایمنــی بیشــرت در 

عمــر  طــول  افزایــش   ، رانندگــی  هنــگام 

موتورســیکلت خــود را تضمیــن خواهیــد منود.

شــبکه گســرتده منایندگــی هــای مجــاز رشکــت 

تــک تــاز موتــور در رسارس کشــور آمــاده ارائــه 

خدمــات بــه شــا خریــدار گرامــی مــی باشــد.

برایتان رانندگی راحت و لذت بخشی را 

آرزومندیم.

محصول جدید رشکت تک تاز موتور

رشکــت تک تــاز موتور در راســتای پاســخگویی 

ــر  ــی ب ــه درخواســت مشــرتیان محــرتم ، مبن ب

تولیــد موتورســیکلت  بــا سیســتم ســوخت 

رســانی انژکتــوری اقــدام بــه تهیــه و ســاخت 

قطعــات مــورد نیــاز بــا باالتریــن کیفیــت 

ممکــن منــود و محصــوالت جدیــد پــس از 

پشــت رس گذاشــن تســت های مختلــف کنرتل 

ــام TAKTAZ TKS 125   و  ــت ن ــی تح کیف

TAKTAZ CG150   بــه بــازار عرضــه گردیــد.



مشخصات خریدار و موتورسیکلت  
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نام منایندگی 

تاریخ تحویل 
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شاره سوئیچ
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ــه  ــم دفرتچ ــتفاده از عالئ ــامی اس راهن

ــام : راهن
ــر  ــات زی ــم و کل ــه عائ ــه ب ــن دفرتچ در ای

برخــورد خواهیــد کــرد.. کــه هــر یــک معنــی 

و مفهــوم خاصــی دارد . بــرای اســتفاده بهــرت و 

دقیــق تــر از مطالــب  ، بــه ایــن مــوارد کامــاً 

دقــت مناییــد. 

اخطار

عدم توجه به این دستورات ، ایمنی رسنشین 

را به مخاطره انداخته و سبب آسیب  رسیدن 

به شخص می شود.

احتیاط

ــده ،  ــان ش ــی بی ــات احتیاط ــه اقدام ــه ب توج

مانــع از صدمــه رســیدن بــه موتورســیکلت و 

شــخص مــی شــود.

توجه

شــامل اطاعــات خاص و مفید جهت اســتفاده 

بهــرت از دســتورالعمل هــای مهــم آموزشــی

متــام اطاعــات ، تصاویــر و مشــخصات منــدرج 

در ایــن دفرتچــه بــر اســاس آخریــن اطاعــات 

در هنــگام  چــاپ دفرتچــه بــوده اســت.

حــق هــر گونــه تغییــر و جایگزینــی اطاعــات 

ــاز  ــک ت ــت ت ــرای رشک ــی ب ــام قبل ــدون اع ب

ــور محفــوظ مــی باشــد. موت
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قطعات تغییر یافته
  • چــراغ جلــوی چهارگــوش بــا بلــوری از 

جنــس پلــی کربنــات ، جهــت اســتحکام ، 

بیشــرت.  زیبایــی  و  نوردهــی 

ــه  ــا پای ــوش ب ــب چهارگ ــر عق ــراغ خط   • چ

یــک تکــه ازجنــس PVC بــا قابلیــت نوردهــی 

بهــرت و رضبــه پذیــری بیشــرت و طلــق از جنــس 

ــگ  ــا رن ــرت، ب ــا جهــت نوردهــی به PMMA ب

ثابــت لنــز در اثــر تابــش نــور خورشــید.

  • راهناهــای چهارگــوش بــا پایــه هــای فلزی 

، همــراه بــا رضبــه گیرهــای مخصــوص جهــت 

جــذب رضبــه هــای ناشــی از حرکــت و طلــق 

از جنــس PMMA  جهــت نوردهــی بهــرت، بــا 

رنــگ ثابــت لنــز در اثــر تابــش نــور خورشــید.

  • مجموعــه رسعــت ســنج و دورســنج انجیــن 

بــه صــورت یکپارچــه ، دارای منایشــگر بنزیــن 

و چــراغ چــک انجیــن  بــا کیفیــت ، عملکــرد و 

قابلیــت بســیار بــاال.

  • تغییــر محــل ســوئیچ اصلــی از قســمت 

کنــاری موتورســیکلت ، بــه روی مجموعــه 

رسعــت ســنج  و دورســنج انجیــن جهــت 

دسرتســی رسیــع و آســان بــه ســوئیچ.

  • آینــه هایــی بــا میــدان دیــد وســیع و 

. برابــر رضبــه  بــاال در  مقاومــت 

  • مجموعــه دو شــاخه جلو از نوع تلســکوپی 

بــا بهرتیــن کیفیــت جهــت هندلینــگ و رضبــه 

پذیــری بیشــرت فرمان.
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گارانتی ) ضامنت نامه (     
دســتگاه  هــر  موتــور  تــاز  تــک  رشکــت 

بــر  را   CG150 و   TK125S موتورســیکلت 

ــور از  ــاز موت ــک ت ــت ت ــررات رشک ــاس مق اس

زمــان تحویــل آن  بــه اولیــن خریــدار بــه 

ــر  ــرت ) ه ــا 1000 کیلوم ــال ی ــک س ــدت ی م

کــدام کــه زودتــر منقضــی گــردد ( بــا رشایــط 

ــد : ــی منای ــی م ــل گارانت ذی

تعهدات گارانتی :    
ــوب  ــات معی ــر قطع ــا تعمی ــض  و ی   • تعوی

بنــا بــه تشــخیص کارشناســان گارانتــی رشکــت 

تــک تــاز موتــور مــی باشــد.

  • اجــرت تعمیــر، تعویــض و هزینــه قطعــات 

تعویضــی کــه شــامل گارانتــی میشــود در 

رسویــس اولیــه ) تــا 300 کیلومــرت( بــه عهــده 

رشکــت تــک تــاز موتــور اســت.

ــه  ــی ک ــض قطعات ــر و تعوی ــرت تعمی   • اج

تــا  1000  از 300  باشــند  شــامل گارانتــی 

هزینــه  و  خریــدار  عهــده  بــه  کیلومــرت 

ــک  ــت ت ــده رشک ــه عه ــی ب ــات تعویض قطع

تــاز موتــور اســت.

  • در صورتــی کــه کیلومــرت موتورســیکلت و 

ــی  از کار  ــر دلیل ــه ه ــی آن ب ــات جانب قطع

بیافتــد تشــخیص میــزان کارکرد موتورســیکلت 

ــت  ــن رشک ــاز ای ــی مج ــط منایندگ ــط توس فق

ــد. ــد ش ــام خواه انج

  • کلیــه قطعــات تعویــض شــده ، متعلــق بــه 

رشکــت تــک تــاز موتــور مــی باشــد.

  • چنانچــه خریــدار در مســافرت باشــد و 

یــا بــه منایندگــی کــه رسویــس اولیــه را انجــام 

داده اســت دسرتســی نداشــته باشــد ، مــی 

توانــد پــس از هامهنگــی بــا واحــد خدمــات 

ــی  پــس ار فــروش رشکــت، از خدمــات گارانت

یکــی دیگــر از مناینــدگان مجــاز رشکــت بهــره 

منــد گــردد.

در صورت بروز موارد زیر گارانتی 

فاقد اعتبار است.
آتــش   ، از تصادفــات  ناشــی    • صدمــات 

ســوزی، جنــگ ، بالیــای طبیعــی و دیگــر 

حــوادث.

رعایــت  عــدم  و  نامناســب  نگهــداری   •   

مــواردی کــه خریــدار در طــی مــدت گارانتــی 

ــد. ــی باش ــا م ــت آنه ــه رعای ــزم ب مل

مانند :

  • بازدیــد سیســتم ســوخت رســانی ، تنظیــم 

زنجیــر ، سیســتمهای ترمــز ،کالچ و یــا گاز.

  • متیز کردن شمع و تنظیم دهانه آن .
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  • تعویــض بــه موقــع روغــن و افــزودن 

روغــن و گیریــس بــه محــل هــای تعییــن 

شده .

اولیــه  رسویــس  کــه  صورتــی  در   •   

ــا کیلومــرت  موتورســیکلت در زمــان مقــرر و ی

باشــد. نگرفتــه  انجــام  شــده  تعییــن 

  • اســتفاده غیــر اصولــی، حمــل بــار بیــش از 

میــزان تعییــن شــده، ولــو موقتــی بــوده و یــا 

خطــای راننــده باشــد.

  • اســتفاده از قطعاتــی کــه مــورد تاییــد  

رشکــت تــک تــاز موتــور نباشــد.

  • عیــب هــای حاصلــه از رسویــس و یــا 

تعمیــرات انجــام شــده در خــارج  از منایندگی 

ــور . ــاز موت ــک ت هــای مجــاز رشکــت ت

  • انجــام هرگونــه تغییــر در موتورســیکلت ، 

بــدون موافقــت رشکــت ســازنده .

  • هــر گونــه دســت کاری در کیلومــرت شــامر 

ــادن  ــا از کار افت ــل کیلومــرت شــامر و ی ــا کاب ی

شــده  طــی  مســافت  کــه  طــوری  بــه  آن 

ــد. ــح نباش صحی

  • استارت الکرتیکی.

شــامل  موتورســیکلت  برقــی  قطعــات   •   

بدنــه. و  انجیــن 

توجه

ــان  ــیکلت از زم ــور س ــتفاده از موت ــدم  اس ع

تحویــل تــا پایــان مــدت گارانتــی ، هیچگونــه 

ــور  ــاز موت ــک ت ــت ت ــرای رشک مســئولیتی را ب

ــر نخواهــد  ــن شــده در ب پــس از مــدت  معی

داشــت  ، و خریــدار ملــزم بــه رعایــت و انجام 

بازدیدهــای زمــان بنــدی شــده مــی باشــد.
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TAKTAZ TK125S  و   TAKTAZ CG150  مشخصات فنی

4 دندهگیربکس                                    1910 میلیمرتطول                                  

 12 ولت – 6 آمپرولتاژ  باتری 760 میلیمرت        عرض                                                            

12 ولت -   35/35 المپ جلو             1020   میلیمرتارتفاع                              

وات

12 ولت – 21/8 واتالمپ خطر عقب       1240 میلیمرتفاصله بین مرکز دوچرخ        

12 ولت – 8واتالمپ راهنا                   100 کیلوگرم  وزن خالص                           

12 ولت – 3/4 واتالمپ صفحه منایشگر     15 کیلوگرمحداکرث بار مجاز                

تک سیلندر ،OHV  نوع انجین

، چهارزمانه 

هواخنک

 12 ولت – 3/4 واتالمپ خاصی             

قطر پیستون × کورس 

پیستون                      

  56/5 × 49/5

میلیمرت

المپ منایشگر نور 

باال    

12 ولت -3/4 وات

12 ولت -3/4 واتالمپ منایشگر راهنا       9:1نسبت تراکم                                    

 0/08 –  0/06 لقی سوپاپ ها         

میلیمرت

 90 کیلومرت در ساعتحداکرث رسعت          

18 -2/5تایر جلو                                  ECUنوع سیستم جرقه                          

فاصله دهانه الکرتودهای 

شمع

17-3تایر عقب                                     0/9 -0/8 میلیمرت

 الکرتیکی و سیستم استارت

هندلی

ظرفیت روغن 

کارتر                   

1 لیرت

سیستم کاچ   غوطه ور در روغن با صفحات متعدد

2-2



توصیه ها و نکات عمومی
  • پــس از تحویــل گرفــن موتورســیکلت خــود 

از منایندگــی مجــاز رشکــت تــک تــاز موتــور ، 

ــال  ــدم ، مطابقــت دادن شــاره رسی ــن ق اولی

بدنــه درج شــده در ســند فــروش وســیله نقلیه  

بــا شــاره رسیــال بدنــه حــک شــده  بــر روی 

ســمت چــپ گلوئــی فرمــان ) تصویــر 1 ( 

و شــاره حــک شــده  بــر روی پــاک گلوئــی 

ــور درج  ــال موت ــق  شــاره رسی ــم و تطبی فری

شــده در ســند فــروش  وســیله نقلیــه بــا 

شــاره موتــور حــک شــده  در قســمت زیریــن 

انجیــن ســمت چــپ ، در کنــار درپــوش فیلــرت 

ــر 2 ( مــی باشــد. روغــن ) تصوی

در صــورت وجــود هــر گونــه اشــکال  یــا 

تفــاوت بیــن شــاره رسیالهــا بافاصلــه بــا 

واحــد فــروش رشکــت تــک تــاز موتــور متــاس 

حاصــل فرماییــد.

ــگام بازدیدهــای  ــه هن   • یکــی از وســایلی ک

فنــی، مســافرت و یــا رانندگــی در خــارج شــهر 

ــار )  ــف آچ ــود کی ــی ش ــع م ــاز واق ــورد نی م

تصویــر 2 ( اســت کــه همــراه  موتورســیکلت 

توســط منایندگــی رشکــت تحویــل خریــدار مــی 

گــردد. محــل قرارگیــری کیــف آچــار در داخــل 

جعبــه آچــار، در زیــر صفحــه نگهدارنــده 

ــر 3 ( ــری مــی باشــد. ) تصوی بات

  • هنــگام تحویــل گرفــن موتورســیکلت از 

منایندگــی ، دو عــدد کلیــد مربــوط بــه ســوئیچ 

اصلــی ، قفــل فرمــان و درب بــاک بــه خریــدار 

تحویــل مــی گــردد. توصیــه میشــود . شــاره 

رسیــال ســوئیچ را یادداشــت کــرده بــه همــراه 

کلیــد یــدک در یــک محــل مطمــن نگهــداری 

منائیــد ، تــا  در صــورت عــدم دسرتســی بــه
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 کلیــد اول ،  امــکان اســتفاده از کلیــد اصلــی 

و اســتاندارد را داشــته باشــید.

) در نگهــداری و محافظــت  از کلیدهــا دقــت 

فــراوان منائیــد. (

توصیه های ایمنی         
  • عــدم توجــه و رعایــت مــوارد زیــر باعــث 

ناپذیــری  آمــدن خســارات جــران  بوجــود 

ــد. ــد ش خواه

ــن  ــراغ  Check انجی ــدن چ ــن ش ــا روش   • ب

رسیعــاً بــه اولیــن منایندگــی مجــاز رشکــت 

تــک تــاز  موتــور مراجعــه مناییــد . و از بازدیــد 

توســط افــراد غیــر مجــاز جــدا جلوگیــری 

ــردد. گ

  • اســتفاده از کاه ایمنــی هنــگام رانندگــی بــا 

موتورســیکلت الزامی اســت.

ــده  و  ــک رانن ــرای ی ــیکلت ب ــن موتورس   • ای

ــا  ــاده ب ــت در ج ــت حرک ــین جه ــک رسنش ی

ــت. ــده اس ــی ش ــادی طراح ــت ع وضعی

ــه  ــید ک ــی بپوش ــی لباس ــگام رانندگ   • در هن

در هــر رشایــط جــوی ، براحتــی قابــل رویــت 

باشــد . لبــاس راننــده نبایــد آنقدرگشــاد باشــد 

کــه امــکان متــاس آن بــا جاپائــی عقــب ، 

ــا چــرخ هــا وجــود داشــته باشــد. ــدل و ی هن

  • بهیچوجــه اجــازه اســتفاده از موتورســیکلت  

خــود را بــه افــرادی کــه بــه ســواری و رانندگی 

بــا موتورســیکلت آشــنا نیســتند ، ندهید.

  • در هنــگام رانندگــی حتــاً بــا رسعــت مجاز 

حرکــت منائیــد ، زیــرا عامــل اغلــب  تصادفــات   

جــران ناپذیــر ، رسعــت زیــاد مــی باشــد.

ــا انحــراف از مســیر  ــر و ی ــگام تغیی   • در هن

اصلــی ، اســتفاده از چــراغ راهنــا الزامــی 

ــت . اس

  • راننــده بایــد در هنــگام  رانندگــی هــر 

ــر دو  ــان ، ه ــر روی فرم دو دســت خــود را ب

ــرار  ــو ق ــای جل ــی ه ــود را روی جاپائ ــای خ پ

ــی  ــب در حال ــین عق ــن رسنش ــد. همچنی ده

ــب  ــی عق ــر روی جاپای ــود را ب ــای خ ــه پاه ک

قــرار داده  بایــد راننــده و یــا دســتگیره زیــن 

ــرد. ــم بگی را محک
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توصیــه هــا و نــکات مهــم قبــل از 

رانندگــی

  • هــر گونــه تغییــر در قطعــات و یــا افــزودن 

لــوازم جانبــی بنــا بــه ســلیقه خریــدار ممکــن 

ــال  ــه دنب ــری ب ــران ناپذی ــرات ج ــت خط اس

داشــته باشــد و رشکــت تــک تــاز موتــور 

بــه هیــچ وجــه اســتفاده از لــوازم جانبــی 

را پیشــنهاد نکــرده و مســئولیتی در قبــال 

عملکــرد موتورســیکلت پــس از اضافــه منــودن 

ــت . ــد داش ــی نخواه ــوازم جانب ل

  • از نصــب هــر گونــه لــوازم ماننــد پروژکتــور 

ــار  ــوق اضافــی کــه موجــب افزایــش ب ــا ب و ی

ــداً  ــود، ج ــیکلت میش ــی موتورس ــتم برق سیس

خــودداری منائیــد.

ــد و  ــاد بپرهیزی ــا وزن زی ــار ، ب ــل ب   • از حم

ــرا بطــور  ــه ، آن در هنــگام حمــل یــک محمول

صحیــح ببندیــد ، بطــوری کــه فضــای کمــی را 

ــر  اشــغال منــوده و تعــادل موتورســیکلت را ب

هــم نزنــد.

توصیه های فنی
نکاتــی کــه در ذیــل بــه آنهــا  اشــاره میگــردد 

بطــور مــروح و کامــل در بخــش راه انــدازی 

و رانندگــی توضیــح داده شــده انــد.

  • نحوه صحیح آب بندی انجین :

ــداری  ــس از خری ــه پ ــی ک ــن موضوع مهمرتی

ــتید ، روش  ــه هس ــا آن مواج ــیکلت ب موتورس

صحیــح آب بنــدی انجیــن مــی باشــد . آب 

ــر  ــول عم ــردد ط ــث میگ ــب باع ــدی مناس بن

چشــمگیری  افزایــش  موتورســیکلت  مفیــد 

لــذت  رانندگــی  همــواره  و  باشــد  داشــته 

بخشــی را بــرای شــا فراهــم آورد. 

  • اتصال و استفاده صحیح از باتری :

قبــل از انجــام هــر گونــه عملــی جهــت اتصــال 

و اســتفاده از باتــری بــه دســتورالعمل نصــب 

آن مراجعــه منائیــد.

2-5



مهــم  قســمتهای  تنظیــم  و  بازدیــد 

: موتورســیکلت

  • بازدیــد میــزان و وضعیــت روغــن موجــود 

در انجیــن و همچنیــن بازدیــد میــزان ســوخت 

موجــود در بــاک.

  • بازدیــد وضعیــت ظاهــری تایرهــا و تنظیــم 

میــزان فشــار بــاد تایرهــا .

  • بازدیــد عملکــرد صحیــح کلیــه چراغهــا ، بــه 

ــراه بوق . هم

  • بازدیــد و تنظیــم عملکــرد ترمزهــای جلــو 

و عقــب .

  • بازدیــد و تنظیــم عملکــرد اهــرم کاچ و 

. گاز 

  • بازدید و تنظیم میزان لقی زنجیر چرخ.

  • بازدیــد و بررســی صحیــح بــودن نحــوه 

ــوز. ــودن فی ــامل ب ــری و س ــال بات اتص

ــاخه  ــل دو ش ــوه عم ــی نح ــدو بررس   • بازدی

ــب . ــای عق ــک فرنه ــو و کم جل

  • بازدیــد و بررســی نحــوه عملکــرد سیســتم 

6-2ســوخت رســانی .
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مجموعه رسعت سنج و دورسنج 

انجین طرح قدیم

  • رسعت سنج 

ــر  ــیکلت را ب ــت موتورس ــت حرک ــزان رسع می

حســب کیلومــرت در ســاعت  km/h  مشــخص 

مــی منایــد.

  • دورسنج انجین 

میــزان دور گیربکــس را بــر حســب دور در 

ــد.  ــی منای ــخص م ــه) rpm (  مش دقیق

) RPM( 8  = ) 8×1000 =8000 دور در دقیقه (

  • کیلومرت شامر 

توســط  شــده  طــی  مســافت  میــزان 

موتورســیکلت را بــر حســب کیلومــرت مشــخص 

مــی کنــد.

  • چراغ خالصی  

ــوئیچ  ــه س ــی ک ــگ مادام ــبز رن ــراغ س ــن چ ای

اصلــی بــاز بــوده و گیربکــس در وضعیــت 

خاصــی قــرار گرفتــه باشــد، روشــن مــی شــود.

  • نشانگر دنده 

نشــان دهنــده موتورســیکلت در حیــن حرکــت 

و در حالــت خاصــی اســت.

  • منطقه قرمز دورسنج 

بــرای اینکــه انجیــن موتورســیکلت شــا دچــار 

آســیب و صدمــه نگــردد، هرگــز اجــازه ندهیــد 

دور موتــور بــه منطقــه قرمــز برســد. 

  • منایشگر قرمز بنزین 

میــزان ســوخت موجــود در بــاک را منایــش 

ــد. ــی ده م

 )check (چراغ چک •  

ــانی و  ــوخت رس ــتم س ــا در سیس ــود خط وج

ــد. ــی منای ــام م ــور را اع انژکت
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سوئیچ اصلی :

باالیــی  قســمت  در  اصلــی  محــل ســوئیچ 

ــنج و  ــت س ــه رسع ــر روی مجموع ــان  ب فرم

دورســنج مــی باشــد.

نتیجه و عملکردموقعیت کلید  

سوئیچ در وضعیت 

Off

ســوئیچ بســته بــوده 

المــپ  و  انجیــن 

هــای موتورســیکلت 

و  بــوده   خامــوش 

می تــوان کلیــد را از                                                             

ســوئیچ خــارج کــرد.

 

سوئیچ در وضعیت 

  On

ســوئیچ بــاز بــوده 

مــی تــوان انجیــن 

هــای  المــپ  و 

را  موتورســیکلت 

روشــن منــود و کلیــد 

در ایــن وضعیــت از      

       )IGNITION  (

ســوئیچ خــارج منــی 

شــود.
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مجموعه کنرتل کننده های سمت 

راست فرمان

  • کلید اضطراری برق انجین 

بــا قرارگیــری کلیــد در وضعیــت  بــرق 

بــه انجیــن مــی رســد.

  • اهرم ترمز جلو 

بــا فــردن این اهرم ترمز جلــو عمل می مناید.

  • اهرم تنظیم نور چراغ جلو

نتیجه و عملکردموقعیت اهرم

چــراغ جلــو خامــوش  در  وضعیت

مــی باشــد

 در  وضعیت

چــراغ  پاییــن  نــور 

ــو فعــال شــده و  جل

ــای داخــل  ــپ ه الم

رسعــت  مجموعــه 

دورســنج  و  ســنج  

روشــن مــی شــود

 در  وضعیت

چــراغ  بــاال  نــور 

ــو فعــال شــده و  جل

ــای داخــل  ــپ ه الم

رسعــت  مجموعــه 

دورســنج  و  ســنج 

روشــن مــی شــود

  • شاسی استارت 

موتورســیکلت   ، شاســی  ایــن  فــردن  بــا 

توســط اســتارتر الکرتیکــی روشــن مــی شــود.
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مجموعه کنرتل کننده های سمت چپ 

فرمان

  • دکمه بوق 

در هنگامــی کــه باتــری وصــل بــوده و ســوئیچ 

ــه ،  ــن دکم ــردن ای ــا ف ــد ، ب ــاز باش ــی ب اصل

بــوق موتورســیکلت بــه صــدا در مــی آیــد.     

) تصویر 7 (

 

  • اهرم کالچ 

درهنــگام تعویــض دنــده بــا فــردن ایــن 

اهــرم کاچ فعــال شــده و امــکان تعویــض  

فراهــم مــی گــردد . ) تصویــر 8 (

  • اهرم چراغ راهنام   ) تصویر 7 (

نتیجه و عملکردموقعیت اهرم

 در  وضعیت

I

چراغ های راهنا 

خاموش می باشد

 در  وضعیت

L

چراغ های راهنای 

جلو و عقب سمت 

چپ به صورت 

چشمک زن روشن 

می شود

 در  وضعیت

R

چراغ های راهنای 

جلو و عقب سمت 

راست  به صورت 

چشمک زن  روشن 

می شود
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قفل فرمان 
دو قطعــه دیگــر کــه جنبــه حفاظتــی و ایمنــی 

دارد و بوســیله کلیــد ســوئیچ اصلــی مــورد 

اســتفاده قــرار مــی گیرنــد، قفــل فرمــان و 

ــد. ــی باش ــاک م درب ب

  • قفل فرمان  

محــل قرارگیــری آن  بــر روی پــل فورجــی دو 

ــردن  ــل ک ــرای قف ــد. ب ــی باش ــو م ــاخه جل ش

ــه ســمت  ــا ب ــا انته ــدا فرمــان را ت فرمــان ، ابت

چــپ بگردانیــد و ســپس کلیــد را جــا زده 

ــای  ــه ه ــردش عقرب ــت گ ــم دور در جه و نی

ســاعت بچرخانیــد و کلیــد را خــارج کنیــد. 

ــر شــده  ــات ذک ــردن ، عکــس عملی ــرای بازک ب

ــد. ــام دهی را  انج

  • درب باک

ــاک  ــر روی ب ــده ب ــه ش ــوراخ تعبی ــر روی س ب

جهــت افــزودن ســوخت قــرار مــی گیــرد. 

ــاک را در جهــت  ــدا درب ب جهــت بســن ، ابت

ــا  ــد ت ــاعت بچرخانی ــای  س ــه ه ــردش عقرب گ

ــظ درب  ــوش محاف ــپس روپ ــود س ــس ش فیک

بــاک را کنــار زده و کلیــد را وارد منائیــد.  کلیــد 

را در خــاف جهــت گــردش عقربــه هــای 

ســاعت چرخانــده و خــارج منائیــد . بــرای بــاز 

کــردن  عکــس عملیــات ذکــر شــده را  انجــام 

ــد. دهی
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بازدید و تنظیم ترمز جلو سیستم 

کاسه ای و دیسکی 

توجه

مقــداری بــازی آزاد اهــرم ترمــز جلــو ) کــه در 

انتهــای اهــرم محاســبه مــی شــود (

 بایــد بیــن 10 تــا 20 میلــی مــرت  باشــد کــه در 

تصویــر شــاره )1( مشــخص شــده .

جهــت تنظیــم ترمــز جلــو دو روش وجــود 

دارد:

  • جهــت تنظیــم ترمــز جلــو ، بــه مقــدار زیــاد 

ــر  ــم ) A  در تصوی ــره تنظی ــدن مه ــا چرخان ب

ــای ســاعت   ــه ه ــردش  عقرب ــت گ 2 ( در جه

ــد  ــی یاب ــش م ــز کاه ــرم ترم ــازی اه ــزان ب می

ســپس مطممــن شــوید کــه انحنــای مهــره 

تنظیــم ، مــاس بــا قــوس بیرونــی بــوش ترمــز 

ــر 2 ( ــت . ) B در تصوی ــده اس گردی

  • جهــت تنظیــات کوچــک و دقیــق ، از 

ــرم  ــار اه ــود در کن ــچ موج ــم پی ــق تنظی طری

ترمــز جلــو ، ابتــدا مهــره قفــل کننــده پشــت 

ــت  ــپس جه ــرده و س ــل ک ــم را ش ــچ تنظی پی

دســتیابی بــه مقــدار مــورد نظــر پیــچ تنظیــم 

را در جهــت یــا خــاف جهــت گــردش عقربــه 

هــای ســاعت بچرخانیــد و ســپس مهــره قفــل 

ــد. ــم ســفت منائی ــچ تنظی ــده را پشــت پی کنن

) A  در تصویر 3 (

اخطار

و  زمیــن  از  کــردن چــرخ جلــو   بلنــد  بــا 

چرخانــدن چــرخ توســط دســت ، امتحــان 

از  اســتفاده  بــدون  چــرخ  آیــا  کــه  کنیــد 

مــی  آزادانــه  صــورت  بــه  ترمــز  اهــرم 

ــر ، در صــورت وجــود اشــکال  ــا خی چرخــد ی

پذیــرد. صــورت  دوبــاره  تنظیــم  بایــد 
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بازدید و تنظیم ترمز عقب

توجه

مقــداری بــازی آزاد پــدال ترمــز عقــب  بایــد 

بیــن 20 تــا 30 میلــی مــرت باشــد . ) تصویــر 4 (

ــیکلت را روی  ــدا موتورس ــم ، ابت ــت تنظی جه

جــک وســط قــرار بدهیــد ، حــال بــا چرخاندن 

مهــره تنظیــم ) A  در تصویــر 5 ( ، میــزان 

ــد. ــم منائی ــن شــده را تنظی معی

ــره  ــای مه ــه انحن ــد ک ــل منائی ــان حاص اطمین

تنظیــم مــاس بــا قــوس بیرونــی بــوش ترمــز 

گــردد. ) B در تصویــر 5 (

اخطار

بــا چنــد بــار فــردن پــدال ترمــز عقــب و رهــا 

کــردن آن  اطمینــان حاصــل منائید .

در زمانــی کــه پــدال آزاد اســت ، چــرخ عقــب 

بــه راحتــی مــی چرخــد یــا خیــر ، در صــورت 

صــورت  تنظیــم  دوبــاره   ، اشــکال  وجــود 

ــرد. پذی

بازدید و  تنظیم اهرم کالچ

توجه

مقــدار بــازی آزاد انتهــای اهــرم کاچ هانطور 

کــه در تصویــر )6( منایــش داده شــده ، بایــد 

بیــن 10 تــا 20 میلیمــرت باشــد.
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  • برای تنظیم کالچ دو راه وجود دارد :

از  تنظیــات کوچــک و دقیــق  جهــت   •  

ــرم  ــار اه ــود در کن ــچ موج ــم پی ــق تنظی طری

کاچ )A  در تصویــر7 ( ابتــدا مهــره قفــل 

ــاف  ــا خ ــت ی ــچ را در جه ــت پی ــده پش کنن

جهــت گــردش عقربــه هــای ســاعت بچرخانید 

ــچ  ــت پی ــده را پش ــل کنن ــره قف ــپس مه و س

ــد. ــم منائی ــم محک تنظی

  • جهــت تنظیــات بــزرگ از طریــق تنظیــم 

 A( ــل کاچ ــای کاب ــود در انته ــره موج دو مه

در تصویــر 8 ( ابتــدا مهــره نگهدارنــده پشــت 

مهــره تنظیــم کابــل کاچ را شــل منائیــد و 

ســپس توســط مهــره تنظیــم مقــدار مــورد 

ــل  ــره قف ــپس مه ــوده و س ــم من ــر را تنظی نظ

کننــده را پشــت مهــره تنظیــم محکــم منائیــد.

بازدید و تنظیم اهرم گاز

 خاصــی دســته اهــرم گاز بایــد بیــن 1 تــا 15 

درجــه باشــد و براحتــی حرکــت منایــد. جهــت 

ابتــدا مهــره قفــل کننــده ) A در  تنظیــم 

ــد  ــره بلن ــد. حــال مه ــر 9 ( را شــل منایی تصوی

تنظیــم ) B  در تصویــر 9 ( را در وضعیــت 

ــل  ــره قف ــپس مه ــد. و س ــرار دهی ــب ق مناس

ــد. ــم منایی ــده را محک کنن
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بازدید و تنظیم سطح روغن انجین

اخطار

ــی  ــن یک ــن انجی ــرتل ســطح روغ ــد و کن بازدی

ــل  ــات قب ــن اقدام ــن و مهمرتی از اساســی تری

از رانندگــی بــا موتورســیکلت مــی باشــد . 

ــدار   ــا مق ــن ب ــد انجی ــذا همــواره ســعی کنی ل

روغــن کافــی کار منــوده و تعویــض روغــن 

را در فواصــل تعییــن شــده انجــام دهیــد.

روش کار :

ابتــدا  از وجــود روغــن در داخــل انجیــن 

مطمــن شــوید.

ــرای  ــد ب ــرده و بگذاری ــور را روشــن ک   • موت

ــد. ــه در جــا کار کن ــد دقیق چن

  • موتــور را خامــوش کــرده  آنــرا بــر روی 

ــد. ــرار دهی ــط ق ــک وس ج

ــه  ــد ، میل ــر منائی ــه ص ــج دقیق ــدود پن   • ح

ــارج  ــر 10 ( را خ ــن ) تصوی ــر روغ ــدازه گی ان

ــد. ــز منایی ــرده و آن را متی ک

  • میلــه انــدازه گیــر را در جــای خود  قرارداده 

و ســپس  خــارج منائیــد. میــزان روغــن  موجود  

در انجیــن مشــخص میگــردد. در صــورت کافی 

 SAE   نبــودن روغــن بــه میــزان الزم از روغــن

W 20 50 اســتفاده منائید.

  • پــس از افــزودن روغــن ، بــار دیگــر میــزان 

روغــن را انــدازه گرفتــه و در صــورت صحیــح 

ــر را در   ــدازه گی ــه ان ــزان روغــن میل ــودن می ب

ــد. جــای خــود ببندی

توجه

همواره قبل از آغاز حرکت از وجود روغن در 

انجین مطمن شوید.

بازدید و تنظیم باد تایرها 

پــس از اطمینــان  از وضعیــت مناســب تایرهــا 

از نظــر آج  و تــرک خوردگــی نوبــت بــه 

ــد. ــی رس ــا م ــاد تایره ــار ب ــم فش تنظی

ــه  ــا رسنشــین اضاف ــار و ی ــل ب ــگام حم در هن

ــاد طبــق جــدول زیــر  تنظیــم مجــدد فشــار ب

الزامــی اســت.

میزان فشار وضعیت

باد تایر جلو

میزان فشار 

باد تایر 

عقب

25PSI29PSIفقط راننده

راننده و 

رسنشین

25PSI33PSI
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بازدید و تنظیم زنجیر چرخ عقب

اخطار

ــر آن  ــه زنجی ــیکلت ک ــور س ــا موت ــی ب رانندگ

روغــن کاری نشــده باشــد مــی توانــد بســیار 

ــود  ــدی بوج ــوادث ج ــوده و ح ــن ب خطرآفری

 . آورد 

ــد،  ــه مــی شــود در هــر دوره بازدی ــذا توصی ل

زنجیــر را بــه روغــن کامــا آغشــته مناییــد.

روش بازدید زنجیر
  • موتورســیکلت را خاموش کرده و آن را روز 

جــک وســط قــرار دهیــد . ســپس گیربکــس را 

در وضعیــت خــاص قــرار دهیــد.

  • الســتیک دایــره ای شــکل موجــود بــر روی 

قــاب زنجیــر ) A در تصویــر 11 ( را برداشــته 

و زنجیــر را بــا انگشــت بــاال و پاییــن بکشــید

ــم  ــد طــوری تنظی ــر بای ــازی زنجی ــزان ب   • می

شــود کــه بــا حرکــت عمــودی انگشــت تقریبــا 

25 میلــی مــرت بــاال و پاییــن بــرود.

  • دندانــه هــای زنجیــر نبایــد ســاییدگی 

داشــته و یــا صدمــه دیــده باشــد.

  • هنــگام حرکــت چــرخ نوســان زنجیــر را 

بایــد دارای حرکــت  بازدیــد کنیــد، زنجیــر 

باشــد. یکنواخــت 

اخطار

چنانچــه زنجیــر یــا دنــده زنجیــر آســیب دیــده 

و یــا ســاییده شــده اســت، تعویــض آن الزامــی 

اســت .

توجه

هرگــز زنجیــر نــو را بــر روی دنــده زنجیــر 

ســاییده شــده نصــب نکنیــد زیــرا زنجیــر 

بســیار رسیــع فرســوده مــی شــود.

روش تنظیم زنجیر 
  • موتورســیکلت را خامــوش کــرده و آن را 

ــپس  ــد ، س ــرار دهی ــط ق ــک وس ــر روی ج ب

گیربکــس را در وضعیــت خــاص قــرار دهیــد.

  • الســتیک دایــره ای شــکل موجــود بــر روی 

قــاب را برداریــد.  ) A در تصویــر 11 (
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  • اشــپیل مهــره محــور عقــب  را خــارج کــرده 

و مهــره محــور را شــل مناییــد.

) A در تصویــر 12 ( ) در مدلهــای دارای مهــره 

ــپیل خور ( اش

  • مهــره زنجیــر کــش چــپ و راســت ) A   در 

ــازی  ــزان ب ــم می ــت تنظی ــر 13 ( را جه تصوی

آزاد زنجیــر طــوری بچرخانیــد کــه عامــت 

موجــود بــر روی زنجیــر کــش هــا  ) B  در 

تصویــر 13 ( بــا شــاخص هــای موجــود در 

ــب، در هــر دو ســمت  ــای دو شــاخه عق انته

ــر دو در  ــر 13 ( ه ــاخه ، ) C در تصوی دو ش

ــند. ــته باش ــرار داش ــت ق ــک وضعی ی

 • مهــره تنظیــم موجــود بــر روی  زنجیــر کــش 

را محکــم کنیــد . مهــره محــور

ــو   ــپیل ن ــک اش ــرده و از ی ــم ک ــرخ را محک چ

جهــت فیکــس کــردن مهــره اســتفاده مناییــد. 

احتیاط

 

ــم  ــن درجــه تنظی ــر روی آخری ــر ب ــر زنجی  اگ

نیــز بیــش از حــد شــل باشــد . زنجیــر فرســوده 

شــده اســت و بایــد تعویــض شــود.

 

احتیاط

 

ــم  ــور تنظی ــه منظ ــب ب ــرخ عق ــی چ جابجای

ــز   ــدال ترم ــازی آزاد پ ــر روی ب ــر ب ــی زنجی لق

. پــس از تنظیــم   اثــر مــی گــذارد  عقــب 

زنجیــر نســبت بــه تنظیــم مجــدد پــدال ترمــز 

ــد. ــدام منایی ــب اق عق
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نحوه اتصال باتری
ایــن باطــری از نــوع الکرتولیتــی بــوده  و پــس 

از فعــال شــدن توانایــی توایــد 12 ولــت ) 

12Vو Ah 6 ( را دارد. ) تصویــر 14 (

اخطار

ــید  ــط اس ــری توس ــودن بات ــال من ــل از فع قب

مخصــوص هیــچ گاه کابــل اتصــال بــرق اصلــی 

ــد. ــری متصــل نکنی ــه بات را ب

ــدی از  ــای تولی ــیکلت ه در برخــی از موتورس

باتــری ســیلد بــر روی موتورســیکلت اســتفاده 

ــه برگــه  ــل از انجــام هــر کاری ، ب میشــود. قب

ــوع  ــن جهــت تشــخیص ن ــر زی موجــود در زی

ــد .  ــری موتورســیکلت خــود مراجعــه منایی بات

ــز  ــده مجــاز  نی ــن کار توســط مناین ــه ای ) البت

ــرد ( . ــی پذی صــورت م

اخطار

ــودن  ــال من ــگام فع ــید هن ــته باش ــه داش توج

باتــری ، آب اســید بــا پوســت و یــا چشــم 

متــاس پیــدا نکنــد. در صــورت هــر گونــه متاس 

اســید باتــری بــا پوســت ، بافاصلــه محــل را بــا 

مقــدار زیــادی آب خالــص شستشــو داده و بــه 

پزشــک مراجعــه مناییــد.

اخطار

 از ایجــاد اتصــال بیــن دو قطــب + و -  باتــری 

شــدیداً پرهیــز منائیــد. زیــرا ایــن عمــل باعــث 

وارد آمــدن آســیب بــه مــدار برقــی و قطعــات 

الکرتونیکــی مــی شــود.

اخطار

از قــرار دادن باتــری در مجــاورت حــرارت بــاال 

و شــعله اجتنــاب منائیــد.
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ــدل  ــری در م ــودن بات ــال من ــتورالعمل فع دس

ــت ــه الکرتولی ــد ب هــای نیازمن

  • برچســب روی درپــوش باتــری را جــدا 

کنیــد ، حــال شــش عــدد درپــوش موجــود در 

ــد. ــارج منایی ــری را خ ــاالی بات ب

  • ظــرف حــاوی الکرتولیــت را برداشــته ، 

ــای  ــه ه ــی روی  خان ــای آلومینیم ــظ ه محاف

آنــرا برداریــد و خیلــی رسیــع  روی باتــری 

برگردانیــد  . بــا یــک ســوزون ، ســوراخ کوچکی 

در بــاالی هــر کــدام از خانــه هــا ایجــاد مناییــد     

منتظــر مبانیــد  تــا متــام الکرتولیــت خالــی 

شود.                             

درپــوش  دقیقــه   10 حــدود  از   پــس   •   

پاســتیکی را بــه نحــو مناســب جاگــذاری 

ــارژ   ــود ش ــه خ ــود ب ــا  خ ــری ش ــد . بات منایی

مــی شــود و نیــازی بــه شــارژ نــدارد.         

  • حــال باتــری شــا یــک باتــری ســیلد شــده 

ــا افزایــش آب  ــد و ی ــه بازدی ــازی ب و دیگــر نی

باتــری نخواهــد داشــت.          

  • پیــچ هــای دو ترمینــال مثبــت و منفــی را 

محکــم کنیــد.

احتیاط

فیــوز را در داخــل جــا فیــوزی بازدیــد کــرده و 

از ســامت آن مطمــن گردیــد. ) تصویــر 15 (

احتیاط

ــوئیچ را  ــوز س ــض فی ــا تعوی ــد ی ــل از بازدی قب

ببندیــد تــا از قطــع تصادفــی مــدار جلوگیــری 

بــه عمــل آیــد.

اخطار

ــر  ــوز موجــود  ب ــوری از فی ــان عب شــدت جری

روی موتورســیکلت 15 آمپــر اســت . از فیــوز 

ــان  ــدت جری ــر از  ش ــی غی ــدت جریان ــا ش ب

ــد. ــه شــده اســتفاده نکنی توصی
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بازدید  عملکرد صحیح سیستم برق

  • قبــل از حرکــت در جــاده و یــا رانندگــی در 

شــب بازدیدهــای زیــر را انجــام دهیــد.

  • موتورســیکلت را  بــر  روی جــک وســط 

ــد0 ــرار دهی ق

  • از نصــب صحیــح باتــری و ســامل بــودن 

فیــوز مطمــن شــوید.

  • ســوئیچ اصلــی را بــاز مناییــد ) در وضعیــت 

) Ignition

  • توســط اهــرم کنرتلــی موجــود بــر روی 

ســمت چــپ فرمــان ، عملکــرد چراغهــای 

راهنــا را بررســی منــوده و عملکــرد شاســی 

بــوق را بررســی مناییــد.

  • توســط اهــرم کنرتلــی موجــود بــر روی 

ســمت راســت فرمــان ، عملکــرد نــور بــاال  و 

ــذاغ  ــن چ ــت پایی ــو و کنتاک ــراغ جل ــن چ پایی

ــد. ــی منایی ــب را بررس ــر عق خط

  • بــا فــردن اهــرم ترمــز جلــو  و پــدال ترمــز 

عقــب از روشــن شــدن کنتاکــت بــاالی چــراغ 

خطــر عقــب مطمــن گردیــد.

بازدید و بررسی نحوه عمل شیر بنزین

  • قبــل از انجــام مســافرت و رانندگــی در 

مســیرهای طوالنــی از وجــود ســوخت در بــاک 

ــانی  ــح سیســتم ســوخت رس ــرد صحی و عملک

مطمــن شــوید.

اخطار

عمــل سیســتم  نحــوه  بررســی  هنــگام  در 

ــر  ــن ب ــت بنزی ــب نش ــانی مراق ــوخت رس س

باشــید. انجیــن  داغ  قســمتهای  روی 

احتیاط

ــن  ــیکلت روغ ــاک موتورس ــل ب ــز در داخ هرگ

ــد. ــه نکنی ــور اضاف موت
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بازدید و بررسی سیستم تعلیق

بــرای بررســی عملکــرد دو شــاخه جلــو ، ابتــدا 

موتورســیکلت را از جــک خــارج کــرده ، اهــرم 

ــان را  ــار فرم ــا فش ــه  و ب ــو را گرفت ــز جل ترم

ــو  ــد. دو شــاخه جل ــن فشــار دهی بطــرف پایی

ــه و  ــن رفت ــدا پایی ــدون ص ــی و ب ــد براحت بای

ســپس بــا برداشــن فشــار  از روی آن بــه 

ــاز گــردد. ــه ب ــت اولی ــه حال آرامــی ب

ــد  ــو تولی ــاخه جل ــت دو ش ــن حال ــر در ای اگ

حالــت  بــه  برگشــت  در  یــا  و  کــرد  صــدا 

ــی  ــه یک ــاً ب ــد رسیع ــکل  ش ــار مش ــه دچ اولی

ــور  ــاز موت از مناینــدگان مجــاز  رشکــت تــک ت

مراجعــه کنیــد.

بــرای بررســی عملکــرد کمــک فــرن هــای عقب 

، موتورســیکلت را از جــک خــارج کــرده ، آنــرا 

ــمت  ــه قس ــرار داده و ب ــودی ق ــورت عم بص

انتهــای زیــن فشــار بیاوریــد . در ایــن وضعیت 

کمــک فرنهــای عقــب بایــد دارای حرکتــی نــرم 

و بــدون صــدا باشــند.

نحوه صحیح آب بندی انجین

و  انجیــن  بنــدی  آب  صحیــح  نحــوه   •   

رشایطــی کــه انجیــن موتورســیکلت در 1000 

ــیار  ــرد بس ــی گی ــرار م ــرت اول در آن ق کیلوم

مهــم بــوده و نقــش بســزائی در دوام و طــول 

ــن  ــد. در طــی ای ــی منای ــا م ــن ایف ــر انجی عم

مرحلــه بــه هیچوجــه نبایــد  انجیــن را تحــت 

ــد. ــرار دهی فشــار ق

  • رسعــت موتورســیکلت در هــر دنــده کمــرت 

از 70% رسعــت ماکزیمــم در آن دنــده باشــد. 

ــد و  ــا نچرخانی ــا انته هیچــگاه اهــرم گاز  را ت

ــده هــا را در دورهــای مناســب  ــض  دن تعوی

انجــام دهیــد.

توجه

ــر  ــن ت ــور پایی در 500 کیلومــرت اول ، دور موت

از 5000  دور در دقیقــه ) RPM ( و حداکــرث  

 )  km/h ( رسعــت 60 کیلومــرت در ســاعت

باشــد.

توجه

ــر  ــن ت ــور پایی ــرتدوم ، دور موت در 500 کیلوم

ــرث  ــه )RPM(  و حداک از 6000  دور در دقیق

 )   km/h ســاعت  در  کیلومــرت   70 رسعــت 

باشــد.
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توجه

)KM ( پــس از طــی مســافت 1000 کیلومــرت

فیلرگیــری ســوپاپ هــا الزامــی اســت.

روشن کردن موتورسیکلت

احتیاط

ــه  ــدام ب ــز اق ــط هــای در بســته هرگ در محی

روشــن کــردن موتورســیکلت نکنیــد ، چــرا 

خطرنــاک  گاز  شــدن  انباشــته  باعــث  کــه 

مونواکســید کربــن مــی شــود.

ــزان روغــن موجــود در  ــد می ــس از بازدی   • پ

ــاک ،  ــل ب ــود در داخ ــوخت موج ــن و س انجی

دنــده را در وضعیــت خــاص قــرارداده و شــیر 

ــد. بنزیــن را دز حالــت ) ON ( قــرار دهی

  • کلیــد را در داخــل ســوئیچ اصلــی قــرارداده 

ســاعت  هــای  عقربــه  جهــت  در  آنــرا  و 

 IGNTION وضعیــت   در  تــا  چرخانــده 

ON((  قــرار بگیــرد. در ایــن وضعیــت چــراغ 

منایشــگر خاصــی دنــده بــه رنــگ ســبز روشــن 

ــی شــود. م

  • حــال اهــرم گاز را کمــی چرخانــده و ســپس 

موتورســیکلت را بــا فــردن شاســی اســتارت و 

یــا فــردن هنــدل روشــن منایید.

  • پــس از روشــن کــردن و گــرم شــدن انجیــن 

ــرف  ــه ط ــرم کاچ  را ب ــپ اه ــت چ ــا دس ، ب

داخــل کشــیده و قســمت جلــوی پــدال دنــده 

را بــرای قــرار گرفــن گیربکــس در دنــده یــک 

بــه طــرف پاییــن فشــار دهیــد.

  • حــال اهــرم کاچ را بــه آرامــی رهــا کــرده و 

همزمــان اهــرم گاز را بچرخانید.

ــده در  ــن ش ــت معی ــیدن رسع ــد از رس   • بع

ــرده ،  ــا ک ــدا اهــرم گاز را ره ــک ، ابت ــده ی دن

ــا فشــار  ــر ب ــار دیگ اهــرم کاچ را فــرده و ب

ــن ، گیربکــس را  ــه ســمت پایی ــده ب ــدال دن پ

ــد. ــرار دهی ــده دو  ق در  دن

ــی  ــد 3 ، م ــده در بن ــر ش ــب ذک ــه ترتی   • ب

توانیــد موتورســیکلت را در دنــده ســه و چهــار 

قــرار دهیــد.
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نحوه حرکت

توجه

ــا دارای  ــیکلت ش ــن موتورس ــس انجی گیربک

چهــار دنــده میباشــد کــه هــر چهــار دنــده از 

طریــق فشــار بــه ســمت جلــوی پــدال دنــده 

بــه ســمت پاییــن تعویــض میگــردد )افزایــش 

مــی یابــد. (در انجیــن هــای پنــج دنــده ، 

دنــده یــک بــه ســمت پاییــن  و ســایر دنــده 

ــاال تعویــض مــی شــوند. ــه ســمت ب هــا ب

در جــدول شــاره )1 ( محــدوده مناســب 

جهــت تعویــض دنــده و حداکــرث رسعــت 

مجــاز در هــر دنــده بــه منایــش در آمــده 

اســت.

  • در هنــگام رانندگــی در رساشــیبی هــا و 

یــا رسباالیــی هــا در بعضــی مواقــع نیــاز بــه 

ــوس (  ــر ) معک ــنگین ت ــده س ــتفاده از دن اس

می باشد. 

دنــده معکــوس ، باعــث کاهــش رسعــت و 

ــردد. ــی گ ــور ســیکلت م ــدرت موت ــش ق افزای

توجــه بــه رسعــت و دور موتورســیکلت در 

ــده ــه دن ــبک ب ــده س ــض از دن ــگام تعوی هن

 ســنگین تــر  کامــاً الزامــی بــوده ، در صــورت 

اســتفاده از دنــده معکــوس در رسعــت باالتــر 

از حــد مجــاز معین شــده بــه گیربکس آســیب 

جــدی وارد مــی شــود . محــدوده مجــاز جهــت 

ــده هــای معکــوس در جــدول  اســتفاده از دن

شــاره )2 ( بــه منایــش در آمــده اســت.

نحوه استفاده از ترمزها

  • هنــگام اســتفاده از ترمــز در رشایــط عــادی 

ــپس  ــرده و س ــر ک ــنگین ت ــده را س ــدا دن ، ابت

ــه طــور  ــو و عقــب را ب ترمــز چــرخ هــای جل

همزمــان بــه آرامــی بگیریــد.

در رشایــط  ترمــز  از  اســتفاده  هنــگام   •   

ناگهانــی ، ابتــدا دســته گاز را رهــا منائیــد ، 

ســپس ترمــز هــای جلــو و عقــب را بــه طــور 

همزمــان محکــم بگیریــد.

اخطار

گرفــن ترمــز جلــو و یــا ترمــز عقــب بــه 

تعــادل  و  عملکــرد  توانــددر  مــی  تنهایــی 

بگــذارد. تاثیــر  موتورســیکلت 
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و  ناگهانــی  صــورت  بــه  ترمــز  گرفــن   •   

رسیــع نیــز موجــب بــر هــم زدن تعــادل 

گــردد. مــی  موتورســیکلت 

  • هنــگام گرفــن ترمــز بــر روی ســطوح صاف 

و خیــس بایــد دقــت کافــی منایید.

ــث داغ  ــا باع ــز ه ــداوم از ترم ــتفاده م   • اس

شــدن لنــت هــا و پاییــن آمــدن کارآیــی آنهــا 

مــی گــردد.

پارک موتور سیکلت

  • در حالــت پــارک ســعی منائیــد در صــورت 

امــکان موتورســیکلت را بــر روی جــک وســط 

قــرار دهیــد.

کــه  ســطحی  باشــید  داشــته  توجــه   •   

موتورســیکلت را روی آن پــارک مــی کنیــد 

باشــد. محکــم  و  مســطح 

  • فرمان را توسط قفل فرمان ثابت منایید.

احتیاط

روی  بــر  را  موتورســیکلت  کــه  هنگامــی 

زمیــن شــیب دار پــارک مــی کنیــد ، حتــاً رس 

ــاالی رساشــیبی  ــه ســمت ب موتورســیکلت را ب

ــد. ــرار دهی ق
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جدول نگهداری و دستورالعمل های بازدیدهای دوره ای

بــرای اینکــه بتوانیــد بــرای ســالیان دراز  از موتورســیکلت خــود اســتفاده کنیــد و از  رانندگــی بــا آن 

لــذت بریــد ، بایــد اصــول تعمیــرات و نگهــداری را رعایــت  کــرده و دســتورالعمل هــای بازرســی 

را دقیقــاً اجــرا مناییــد.

جدول شامره 1

5-2



توجه

 بــرای دســتیابی رسیــع و آســان بــه زمــان 

ــی توســط رشکــت  بازدیدهــای ادواری ، جدول

تــک تــاز موتــور تهیــه گردیــده اســت . انجــام 

مــوارد ذکــر شــده در ایــن جــدول در فواصــل 

یــاد شــده ، ضامــن ســامتی موتورســیکلت 

ــود. شــا خواهــد ب

اخطار

در صورتــی کــه موتورســیکلت شــا بــه زمیــن 

افتــاد و یــا تصــادف کــرد قبــل از آنکــه مجــدداً 

ــرا  ــم آن ــات مه ــام  قطع ــوید مت ــوار آن بش س

بازدیــد منــوده و از صحــت عملکــرد آن مطمن 

شــوید.

تعویض روغن انجین ، متیز کردن

توجه

 

هنگام  انجام بازدید ، موتورسیکلت را روی 

سطح صاف و محکم قرار بدهید.

یکی از اساسی ترین عوامل که باعث کارکرد 

صحیح و منظم انجین می گردد ، روغن 

موتورسیکلت می باشد ، لذا بازدید و تعویض 

به موقع روغن موتور باعث دوام و طول عمر 

بیشرت انجین می گردد.

اخطار

تعویض روغن در 300 کیلومرت اول الزامی 

است.

روش تعویض روغن :

  • ابتــدا موتورســیکلت را روشــن  کــرده و 

اجــازه بدهیــد انجیــن کمــی کار کنــد تــا گــرم 

شــود ، ســپس موتــور را خامــوش کــرده و بــر 

ــد. ــرار دهی روی جــک ق

  • پیــچ برنجــی زرد رنــگ تخلیــه روغــن واقــع 

در زیــر انجیــن ســمت چــپ را توســط آچــار 

17 میلیمــرتی بــاز کــرده ) A  در تصویــر 1 

صفحــه بعــد ( تــا روغــن کامــاً تخلیــه گــردد.
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ــرت روغــن را  ــر روی فیل ــوش موجــود ب   • درپ

توســط آچــار 33 میلیمــرتی بــاز منائیــد ) B در 

تصویــر 1 صفحــه بعــد ( پــس از خــارج کــردن 

فــرن  نگهدارنــده فیلــرت روغــن فیلــرت روغــن را 

خــارج کنیــد .

  • فیلــرت تــوری را متیــز منــوده و در جــای 

خــود قــرار دهیــد ، فــرن نگهدارنــده را پشــت 

ــد. ــوش را ببندی ــرار داده و درپ ــرت ق فیل

  • پیــچ تخلیــه روغــن را ببندیــد ، مقــدار 

یــک لیــرت روغــن موتــور W 20 SAE 50  را از 

محــل قــرار گرفــن گیــج ) میلــه انــدازه گیــری 

( روغــن داخــل انجیــن بریزیــد.

ــل  ــرا داخ ــد. آن ــز منائی ــن را متی ــج روغ   • گی

انجیــن فــرو بریــد . روغــن بایــد بیــن دو 

عامــت حداکــرث و حداقــل مجــاز قــرار گیــرد ) 

تصویــر صفحــه 5-4 ( . انــدازه گیــر روغــن را 

ــد. ــرار دهی ــود ق ــای خ در رس ج

  • موتورســیکلت را روشــن کــرده و اجــازه 

 . کارکنــد  جــا  در  دقیقــه  چنــد  دهیــد 

موتوررســیکلت را خامــوش کــرده ، در حــدود 

پنــج دقیقــه صــر کنیــد میــزان روغــن موجــود 

را دوبــاره چــک کنیــد  و انــدازه گیــر روغــن را 

ــد. ــود ببندی ــای خ در ج

توجه

   از عــدم نشــتی روغــن پــس از تعویــض 

روغــن مطمــن شــوید.

بازدید وضعیت شمع انجین 

  • چپقی رس شمع را بردارید.

ــد ،  ــز کنی ــاً متی ــرا کام ــراف آن ــمع و اط   • ش

ــا   ــه هــای ســاعت ب شــمع را در خــاف عقرب

ــد. ــاز کنی ــف آچــار ب آچــار موجــود در کی

  • در صــورت وجــود رســوب زیــاد و یــا 

ــد. ــرا تعویــض منائی ســاییدگی در رس شــمع آن

  • اگــر در روی رس شــمع دوده وجــود داشــت 

، آنــرا بــا بــرس ســیمی متیــز منائیــد.

  • فاصلــه دهانــه شــمع را کنــرتل کــرده و 

ــن %9 - %8  ــوص بی ــر مخص ــه فیل ــط تیغ توس

ــر 2 ( . ــد . ) تصوی ــم منائی ــرت تنظی ــای م می
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  • در صــورت نیــاز بــه تعویــض شــمع در 

رشایــط دمــای عــادی از شــمع NGK  یــا 

مشــخصه D8EA  و بــرای اســتفاده در هــوای 

  D7EA  بــا مشــخصه  NGK رسدتــر از شــمع

 NGK  و بــرای کار در دمــای باالتــر از شــمع

ــد. ــتفاده منایی ــخصه   D9EA  اس ــا مش ب

ــود  ــل خ ــمع در مح ــراردادن ش ــس از ق   • پ

از وضعیــت   ( بــا دســت بچرخانیــد.  آنــرا 

صحیــح وارش شــمع مطمــن شــوید . (

  • در صــورت  اســتفاده از شــمع جدیــد 

آنــرا نیــم دور بــا آچــار شــمع بچرخانیــد ولــی 

هنــگام اســتفاده از شــمع مســتعمل آنــرا 1/4 

ــد. ــا 1/8 دور بچرخانی ت

ــرار  ــود ق ــای خ ــمع را در ج ــی رس ش   • چپق

ــد. دهی

توجه

اگــر شــمع کامــاً ســفت نشــود . موجــب داغ 

شــدن بیــش از حــد انجیــن و در نتیجــه باعــث 

صدمــه دیــدن انجیــن  مــی گــردد.

متیز کردن فیلرت هوا 

                                                                   
خــارج  را  راســت  ســمت  بغــل  قــاب   •   

منایید.  

  • دو مهــره نگهدارنــده درب هواکــش را بــاز 

منــوده و آنــرا  از موتورســیکلت جــدا مناییــد.) 

Bو A تصویــر 3 (

  • فــرن نگهدارنــده  پشــت فیلــرت را خــارج 

منــوده ، مجموعــه فیلــرت هــوا را خــارج منائیــد 

.  ) تصویــر 4 (

  • ابــر فیلرتهــا را از روی فیلــرت ســیمی جــدا 

کــرده  و آنــرا توســط  حالهــای نفتــی بــه 

ــویید. ــی بش خوب
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  • حــال ابــر را بــر روی فیلــرت ســیمی کــه آنــرا 

متیــز کــرده ایــد قــرار دهیــد و لبــه هــای  ابــر 

را بــه ســمت داخــل فشــار دهیــد.

 50 W 20 SAE چنــد قطــره روغــن موتــور •  

ــتال  ــا دس ــد و ب ــر بچکانی ــطح اب ــر روی س ب

کاغــذی روغــن را بــه متــام ســطح ابــر مبالیــد.

  • پــس از قــراردادن مجموعــه فیلــرت هــوا بــر 

ــده  را در  ــرن نگهدارن ــش ، ف ــه هواک روی بدن

پشــت فیلــرت قــرار دهیــد.

ــازده و  ــش را ج ــه هواک ــوار دور مجموع   • ن

ــره  ــط دو مه ــش را توس ــه هواک درب مجموع

ــد. ببندی

تنظیم و فیلر گیری سوپاپ ها

فیلرگیــری ســوپاپ هــا بایــد هنگامــی کــه 

انجیــن کامــاً رسد اســت صــورت پذیــرد.

  • جهــت دسرتســی بــه مهــره فلکــه بــرق 

ژنراتــور  ، پولــک موجــود در قســمت جانبــی 

ــن ( ) A در  ــپ انجی ــمت چ ــرق  ) س درب ب

ــد. ــاز کنی ــر 5 ( را ب تصوی

  • پولــک موجــود در  قســمت فوقانــی درب 

بــرق را  بــاز کنیــد . ) عائــم  حــک شــده بــر 

روی فلکــه بــرق از ایــن ســوراخ مشــاهده مــی 

شــود . ( )Bدر تصویــر 5 (

  • درب ســوپاپ واقــع در بــاالی انجیــن را نیــز  

بــاز کنیــد . ) اســبک هــا و انتهــای ســوپاپ هــا 

مشــاهده می شــود. (

)تصویر 6 (

  • فلکــه بــرق ژنراتــور را توســط آچــار بکــس 

در خــاف جهــت گــردش عقــرب هــای ســاعت 

ــز ســوراخ   ــت  T  در مرک ــا عام ــد. ت بچرخانی

قــرار بگیــرد ) B  در تصویــر 5 (. الزم بــه 

توضیــح اســت کــه عامــت T دوبــار در مرکــز 

ــی  ــی در وضعیت ــرد. یک ــی گی ــرار م ــوراخ ق س

ــتند و  ــاز هس ــوپاپ ب ــر دو س ــه ه ــت  ک اس

دو  هــر  کــه  اســت  وضعیتــی  در  دیگــری 

ــان مناســب  ــه زم ســوپاپ بســته هســتند . ک

ــن  ــری مــی باشــد ، در ای ــرای انجــام  فیلرگی ب

ــتند. ــا  آزاد هس ــوپاپ ه ــت  س وضعی

  • تیغــه فیلــر مناســب جهــت تنظیــم ســوپاپ 

ــت 0/07  ــا ضخام ــر ب ــه فیل ــوا ، تیغ دود و ه

میلــی مــرت مــی باشــد.
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ــدا    • جهــت تنظیــم مقــدار مــورد نظــر ، ابت

مهــره قفــل کننــده  ) B در تصویــر 7 ( را 

شــل کنیــد ، ســپس  بــا پیچانــدن پیــچ تنظیــم  

) A در تصویــر 7 ( مقــدار مناســب جهــت 

عبــور تیغــه  فیلــر از میــان دم ســوپاپ و پیــچ 

تنظیــم فیلــر را انتخــاب منائیــد و مهــره قفــل 

ــد. ــم کنی ــده را محک کنن

  • در خامتــه بــا عبــور دادن مجــدد تیغــه 

فیلــر میــزان لقــی را کنــرتل منائیــد.

نحوه تعویض چرخ جلو

  • موتورســیکلت را بــر روی جــک وســط قــرار 

دهیــد و بــا گذاشــن یــک وســیله مطمــن در 

زیــر بخــش میانــی  موتورســیکلت چــرخ جلــو 

را کمــی بــاال بیاوریــد.

  • بــا چرخانــدن مهــره تنظیــم  ترمــز جلــو  ) 

A در تصویــر 8 ( و خــارج کــردن  بــوش ترمــز 

جلــو ، کابــل ترمــز جلــو  ) B  در تصویــر 8 ( 

را آزاد مناییــد. 

  • بــا چرخانــدن مهــره انتهــای کابــل کیلومــرت 

) C  در تصویــر 8 ( در خــاف جهــت گــردش 

عقربــه هــای ســاعت ، کابــل کیلومــرت را  آزاد 

منائیــد. ) در کابــل هــای دارای رس رزوه ای 

پیــچ   ، فشــاری  کابــل  دارای  در مدلهــای   )

ــد. ــاز کنی ــده  را ب نگهدارن

  • اشــپیل پشــت مهــره محــور چــرخ جلــو را  

ــور  ــپیل خ ــور اش ــای دارای مح ــدل  ه ) در م

ــه بازکــردن  ( خــارج کــرده و ســپس نســبت ب

مهــره محــور چــرخ جلــو  ) A در تصویــر 9 ( 

اقــدام مناییــد.
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  • محــور چــرخ جلــو را بیــرون بکشــید . چــرخ 

ــاژ مجــدد  ــت مونت ــردد. جه ــی گ ــو آزاد م جل

چــرخ جلــو متامــی مراحــل فــوق را بــه صــورت 

معکــوس انجــام دهیــد.

توجه

ــاژ مناســب چــرخ دنــده   از قرارگیــری و مونت

کیلومــرت شــار در داخــل در ب لنــت مطمــن 

شــوید.

توجه

 برآمدگــی موجــود در ســمت چــپ دو شــاخه 

جلــو بایــد در شــیار درب لنــت قــرار گیــرد.

  • مهــره محــور چــرخ جلــو  را بــا تــورگ مــرت 

بــه انــدازه 40 نیوتــن در مــرت ) N.m(  محکــم 

. یید منا

  • در صــورت نیــاز از اشــپیل جدیــد اســتفاده 

. کنید

  • پــس از نصــب چــرخ جلــو ، ترمــز جلــو را 

ــح  ــرد صحی ــوده و از عملک ــم من ــدداً تنظی مج

رسعــت شــار نیــز مطمــن گردیــد.

نحوه تعویض چرخ عقب

ــط   ــک وس ــیکلت را روی ج ــدا موتورس   • ابت

ــد. ــرار دهی ق

  • مهــره تنظیــم ترمــز عقــب  ) A  در تصویــر 

10 ( را بــاز کــرده و میــل ترمــز عقــب ) B در 

تصویــر 10 ( را نیــز آزاد کنیــد.

  • ابتــدا اشــپیل پشــت مهــره انتهــای دیــاق را 

خــارج کنیــد ) A  در تصویــر 11 ( ســپس بعــد 

ــرون کشــیده  ــچ را بی ــره ، پی ــاز کــردن مه از ب

و دیــاق را آزاد منائیــد . ) B در تصویــر11 

 )
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ــاال  ــر ب ــاب زنجی ــده ق ــچ نگهدارن ــار پی   • چه

و پاییــن را بــاز کــرده  و قــاب زنجیرهــا را 

ــد. برداری

  • خــار نگهدارنــده قفــل زنجیــر را خــارج 

کــرده و زنجیــر چــرخ را آزاد مناییــد.    

  • اشــپیل موجــود در پشــت مهــره محــور 

چــرخ عقــب را ) در مــدل هــای دارای اشــپیل 

ــرخ  ــور چ ــره مح ــپس مه ــرده و س ــارج ک ( خ

ــر 12 ( ــد. )A  در تصوی ــاز کنی ــب را ب عق

 

ــب ،  ــرخ عق ــور چ ــیدن مح ــرون کش ــا بی  • ب

ــردد. ــی گ ــب آزاد م ــتیک عق الس

روش نصب مجدد چرخ عقب

ــام  ــل انج ــب مراح ــرخ عق ــاژ چ ــت مونت جه

شــده در مرحلــه قبلــی را بصــورت بــر عکــس 

ــد. انجــام دهی

توجه

ــورگ مــرت  ــا ت  مهــره محــور چــرخ عقــب را ب

بــه میــزان 60 نیوتــن در مــرت )N.m (  محکــم 

مناییــد.

ــردن  ــت ک ــرای ثاب ــگام نصــب مجــدد ب  • هن

مهــره محــور چــرخ عقــب و مهــره پیــچ اهــرم 

دیــاق از اشــپیل جدیــد اســتفاده کنیــد.

ــرده و از  ــم ک ــب را مجــدداً تنظی ــز عق  • ترم

ــوید. ــن ش ــرد آن مطم عملک
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بازدید جک وسط و جک بغل

نظریــه نقــش مهــم جــک هــا در هنــگام 

بــرای  نگهــداری موتورســیکلت  یــا  توقــف 

مــدت طوالنــی در انبــار ، لــزوم بازدیــد و 

میگــردد. مشــخص  آن  همیشــگی  کنــرتل 

  • فرنهــای نگهدارنــده مربوطــه را بازدیــد 

ــده باشــند و  ــد کــه شــاخکها آســیب ندی منائی

یــا حالــت ارتجاعــی خــود را از دســت نــداده 

باشــند.

  • پیــچ و مهــره نگهدارنــده جــک بغــل را 

ــد. ــد منایی بازدی

توجه

ــل  ــک و مح ــده ج ــرن نگهدارن ــر دو رس ف  ه

متــاس جــک بــا قطعــات ثابــت را متیــز کــرده 

و ســپس بــا گیربکــس چــرب منائیــد. ) تصویــر 

13 ( و بــه پیــچ جــک بغــل روغــن بزنیــد.

بازدید و تعویض فیوز

  • وظیفــه فیــوز در موتورســیکلت ایــن اســت 

کــه اجــازه عبــور جریــان بیــش از 15 آمپــر را 

منــی دهــد ) تصویــر 14 ( و اگــر بــار سیســتم 

ــا  ــد، و ی ــدار باش ــن مق ــش از ای ــی بی الکرتیک

اتصــال کوتــاه بیــن دو رس باتــری بوجــود آیــد. 

) کابــل هــای + و – بهــم برخــورد کننــد ( 

فیــوز مــی ســوزد.

توجه

ــه  ــاً ب ــوزد حت ــات میس ــه دفع ــوز ب ــر فی  اگ

یکــی از منایندگــی هــای مجــاز تــک تــاز 

موتــور مراجعــه مناییــد.

اخطار

 قبــل از بازدیــد یــا تعویــض فیــوز ، ابتــدا 

ســوئیچ اصلــی را ببندیــد تــا از قطــع تصادفــی 

ــردد. ــری گ ــدار جلوگی م
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اخطار

دســتکاری در سیســتم برقــی توســط افــراد 

غیــر مجــاز باعــث لغــو گارانتــی و ایجــاد 

مشــکات فــراوان مــی شــود.

توجه

کلیــه سیســتم هــای برقــی ایــن موتورســیکلت 

ــی  ــتفاده م ــل اس ــری قاب ــه بات ــاز ب ــدون نی ب

باتــری  کــه  اســت  آن  بهــرت  ولــی  باشــد. 

همیشــه در مــدار باشــد.

شستشوی موتورسیکلت 

همیشــه موتورســیکلت را پــس از رانندگــی در 

جــاده هــای خاکــی ، منــک پاشــیده شــده در 

زمســتان از گل و الی بشــویید.

توجه

از  موتورســیکلت  شستشــوی  هنــگام  در 

پاشــش آب ، بــا فشــار زیــاد بــرای قســمتهای 

زیــر اجتنــاب ورزیــد:

  • توپی چرخ جلو و عقب

  • خروجی اگزوز

  • قسمت پایینی باک

  • سوئیچ

  • قسمت پایینی زین                                                    

ــه رسعــت  ــور ) مجموع ــرت و دور موت • کیلوم

) دورســنج  و  ســنج 

  • قفل فرمان

بــرای مراقبــت از قطعــات رنــگ شــده و ســایر 

قطعــات رعایــت مــوارد زیــر الزامــی اســت :

  • از آب گــرم همــراه شــامپوی مخصــوص 

شستشــو اســتفاده منائیــد.

ــات  ــک روی قطع ــای کوچ ــیدگی ه   • خراش

ــری از  ــت جلوگی ــه جه ــده را بافاصل ــگ ش رن

ــد. ــم کنی ــگ زدگــی ترمی ــه زن هــر گون

  • گل ، چربــی، فضــوالت پرنــدگان و یــا روغن 

ســوخته بــه رنــگ آســیب مــی رســانند ، این 
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ــا اســتفاده از  ــدون ســاییدن و ب لکــه هــا را ب

ــد.    ــرم شستشــو دهی آب گ

زیــر  در  موتورســیکلت  شستشــوی  از   •   

نــور شــدید آفتــاب و یــا در رسمــای زیــاد 

کنیــد. خــودداری 

  • همــواره در فواصــل منظــم موتورســیکلت 

را بشــویید.

توجه

 قبــل از روشــن کــردن انجیــن ، موتورســیکلت 

ــکان  ــورت ام ــرده و در ص ــک ک ــاً خش را کام

در نقاطــی کــه امــکان در نقاطــی کــه امــکان 

ــتفاده  ــاد اس ــت از ب ــا نیس ــه آنه ــی ب دسرتس

کنیــد.

توجه

 بعــد از روشــن کــردن موتورســیکلت ، اجــازه 

دهیــد انجیــن چنــد دقیقــه درجــا کار کنــد.

اخطار

را  الزم  کارائــی  شستشــو  از  پــس  ترمزهــا 

ــا  ــت ب ــل از حرک ــذا قب ــت ، ل ــد داش نخواهن

ــد. ــرتل کنی ــای آن را کن ــیکلت ترمزه موتورس

نگهداری در انبار

 اگــر از موتورســیکلت بــرای مــدت زمــان 

طوالنــی اســتفاده منــی کنیــد، مراحــل زیــر را 

ــد : ــام دهی انج

  • بنزین داخل باک را کاماً  خالی کنید.

  • باتــری را از موتورســیکلت جــدا منــوده و در 

محــل مناســبی نگهــداری منائید.

  • شــمع را بــاز کنیــد و مقــدار 15-20  میلــی 

لیــرت روغــن موتــور متیــز در ســیلندر بریزیــد. 

بــا زدن چنــد هنــدل ، روغــن را بــه کلیــه 

ــانید. ــن برس ســطوح داخــل انجی

  • بدنــه موتــور را متیــز کــرده و روی ســطوح 

خارجــی را پارافیــن مبالیــد.

ــا  ــد ت ــا بگذاری ــر تایره ــوب زی ــه ای چ   • تک

ــر  ــد و فشــار اســتاندارد تای ــاال بیای ــن ب از زمی

حفــظ شــود.

  • بــا کشــیدن نایلــون روی موتورســیکلت 

مانــع از نشســن گــرد و غبــار بــر روی قطعات 

موتورســیکلت بشــوید.

 جهــت اســتفاده مجــدد از موتورســیکلت پــس 

ــر  ــوارد زی ــام م ــی، انج ــدت طوالن ــک م از ی

الزامــی اســت :

  • بدنه موتورسیکلت را متیز کنید.

  • روغن موتور را تعویض منائید.

  • باتری را نصب منائید.

  • باک بنزین را متیز کرده و آنرا پر منائید.

  • قبــل از انجــام رانندگــی کلیــه بازدیدهــای      

12-5الزم ، قبــل از حرکــت را انجــام دهیــد.
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TK 125 S  موتورسیکلت  EFI لیست خطاهای سیستم 

اشکال مشاهده شدهعلت بروز اشکالکد خطاردیف

1P 0107

 سنســور فشــار هــوای

 ورودی  شکســته  یــا

ــینگال ــن س ــه پی  اینک

 از ســوکت بــا ســیم

ــری ــه باط ــال بدن  اتص

 اتصــال کوتــاه کــرده

ست ا

و شــدن   روشــن 

ــر ــن غی ــت انجی  حرک

چــراغ و   ،  عــادی 

Check روشــن مــی 

نــد ما

2P 0108

از ســینگال   پیــن 

 ســوکت سنســور فشار

 هــوای ورودی با ســیم

 مثبــت باطــری اتصــال

ــت ــرده اس ــاه ک کوت

3P 0112از ســینگال   پیــن 

سنســور  ســوکت 

ــوای ورودی ــای ه  دم

 بــا ســیم اتصــال بدنــه

اتصــال  ، 

کوتاه کرده است

 انجیــن در دمــای رسد

ــاال ــی ب ــا دمــای خیل  ی

عــادی غیــر   بطــور 

 روشــن مــی شــود و

 روشــن Check چــراغ

ــد ــی مان م

4P 0113سنســور دمــای هــوای 

ــده ــیب دی  ورودی آس

ســیگنال پیــن   یــا 

 سنســور دمــای هــوای

ســیم بــا   ورودی 

 مثبــت باطــری اتصــال

 کوتــاه

کرده است
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اشکال مشاهده شدهعلت بروز اشکالکد خطاردیف

5P 0122

 سنســور دریچــه گاز

 خــراب شــده اســت

ــا ــا پیــن ســیگنال ب  ، ی

ــری ــه باط ــال بدن  اتص

 اتصــال کوتــاه کــرده

ست ا

 انجیــن در دمــای رسد

ــاال ــی ب ــا دمــای خیل  ی

عــادی غیــر   بطــور 

 روشــن مــی شــود و

 روشــن Check چــراغ

ــد ــی مان م

6P 0123

از ســیگنال   پیــن 

سنســور  ســوکت 

ــیم ــا س ــه گاز ب  دریچ

 مثبــت باطــری اتصــال

اســت کــرده  کوتــاه 

 

7P 0117

از ســیگنال   پیــن 

 ســوکت سنســور دمای

ــا ســیم  رس ســیلندر  ب

ــری ــه باط ــال بدن  اتص

 اتصــال کوتــاه کــرده

ست ا

ــادی ــر ع ــتارت غی  اس

 و کارکــرد غیــر عــادی

ــن انجی

8P 0118

رس دمــای   سنســور 

خــراب  ســیلندر 

ــن ــا پی ــت ی ــده اس  ش

ســوکت  ســیگنال 

دمــای  سنســور 

ــا اتصــال  رسســیلندر ب

ــال ــری اتص ــه باط  بدن

کوتاه کرده است
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اشکال مشاهده شدهعلت بروز اشکالکد خطاردیف

9P 0131

 پیــن ســیگنال سنســور

ســیم بــا   اکســیژن  

ــال ــری اتص ــه باط  بدن

ــت ــرده اس ــاه ک کوت

 دور درجــا نامناســب

ســوخت مــرف   و 

ــاال ب

10P 0132

 پیــن ســیگنال سنســور

ســیم بــا   اکســیژن  

 مثبــت باطــری اتصــال

ــت ــرده اس ــاه ک کوت

11P 0031

 پیــن گــرم کن سنســور

ســیم بــا   اکســیژن  

ــری ــه باط ــال بدن  اتص

 اتصــال کوتــاه کــرده

ست ا

12P 0032

 پیــن گــرم کن سنســور

ســیم بــا   اکســیژن  

 مثبــت باطــری اتصــال

ــرده اســت ــاه ک کوت

13P 0201روشــنخطا در انژکتور در   اشــکال 

انجیــن شــدن 

14P 0230

 پمــپ بنزیــن بــا ســیم

ــال ــری اتص ــه باط  بدن

کوتــاه کــرده اســت

بــاز اصلــی   ســوئیچ 

 مــی شــود ولــی پمــپ

 بنزیــن کار منیکنــد و

توانــد منــی   انجیــن 

روشــن بشــود
15P 0232

 پمــپ بنزیــن بــا ســیم

 مثبــت باطــری اتصــال

کوتــاه کــرده اســت
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اشکال مشاهده شدهعلت بروز اشکالکد خطاردیف

16P 0336

از ســیگنال   تداخــل 

موقعیــت  سنســور 

لنــگ ــص درمیــل  ــا نق ــکال ی  اش

 اســتارت

17P 0337

از ســیگنالی   هیــچ 

موقعیــت  سنســور 

ــت ــگ دریاف ــل لن  می

منــی شــود

18P 0351عملکــرد در   اشــکال 

کوئــل

اســتارت در   اشــکال 

انجیــن شــدن 

19P 0562ــن ــی پایی ــاژ  خیل  ولت

اســتارت  EFI در  سیســتم در   اشــکال 

انجیــن 20P 0563ولتــاژ  خیلــی  بــاال در 

  EFI سیســتم

21P 0560

چــراغ در   اشــکال 

Check  المــپ چــراغ 

Check  ســوخته یــا 

 ســوکت بــه درســتی

ــت ــده اس ــل نش وص

 وقتــی ســوئیچ اصلــی

چــراغ شــود   بــاز 

Check روشــن منــی 

شــود

22P 1693

ــا  کابــل دور موتــور  ب

بدنــه اتصــال   ســیم 

 باطــری اتصــال کوتــاه

کــرده اســت

 دور موتــور یــا منایــش

یــا  داده منــی شــود 

واقعــی غیــر   عــدد 

مــی داده   منایــش 

شــود 23P 1694

ــا ــور ب ــل دور موت  کاب

ــری ــت باط ــیم مثب  س

  اتصــال کوتــاه کــرده

ست  ا
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اشکال مشاهده شدهعلت بروز اشکالکد خطاردیف

24P 0037

ــن گرمگــن ســوکت  پی

ــا  سنســور اکســیژن  ب

بدنــه اتصــال   ســیم 

اکســیژن  باطــری  

 اتصــال کوتــاه کــرده

اســت

 دور آرام نامناســب یــا

مــرف ســوخت بــاال

25P 0445

 پیــن ســیگنال ســوکت

 سنســور کربن کنیســرت

مثبــت ســیم   بــا 

 باطــری اتصــال کوتــاه

ــت ــرده اس  روشــن Check چــراغک

است

26P 0444

 پیــن ســیگنال ســوکت

 سنســور کربن کنیســرت

 بــا ســیم بدنــه اتصــال

کوتــاه کــرده اســت

27P 0850

ســوئیچ در   خطــا 

یــا خاصــی   چــراغ 

کاچ ســوئیچ 

، نامناســب  آرام   دور 

 روشــن  Check چــراغ

مــی مانــد

28P 0500

موتــوری دور   هیــچ 

منــی داده   منایــش 

شــود

موتــوری دور   هیــچ 

منــی داده   منایــش 

 شــود ، منایــش غیــر

دور عــدد   واقعــی 

نجیــن ا

29P0505

 انحراف از عدد

مناسب جهت دور

 درجا  ) آرام( 
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T-W-DE 078-00 : شامره مدرک

لطفاً نظرات ، پيشنهادات و مشکات مربوط به موتورسيکلت خود را در قسمت ذيل وارد منوده و 

به نشاين رشکت:

تهران، خيابان مريداماد،جنب برج آرين ،پالک 224  ، واحد خدمات پس از فروش ارسال منایيد.

هدف ما جلب رضايتمندي شا و باال بردن سطح کيفي محصوالت توليدي رشکت مي باشد.

نام و نام خانوادگي خريدار:

مشخصات مدل خريداري شده :

نظرات و پيشنهادات:

توضيحات :

لطفاً در صورت لزوم از  موقعيت قطعه در موتورسيکلت و يا خود قطعه عکس تهيه منوده و آنرا 

ضميمه مناييد.

همچنني شا مي توانيد موارد فوق را به نشانی های زیر ارسال بفرمایید 

 09904002402

  INFO@TAKTAZMOTOR.COM



جهت بازدید از صفحه حمایت از مصرف کننده 
به وب سایت شرکت مراجعه بفرمایید.

جهت اطالع از اسامی نمایندگان خدمات پس از فروش 
به وب سایت شرکت مراجعه نمایید.

دفتر مرکزی 
021-26404080

نشانی : تهران ، خیابان میرداماد ، بعد از مصدق جنوبی 
جنب برج آرین ، شماره 224 

شماره صدای مشتری 
09904002402


