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داريبا خر يسخن  

  يبسمه تعال
  يدار گراميخر

د يار داريكه در اخت يكلتيم ، موتورسينان داريم و اطمياز حسن انتخاب شما متشكر
با  يسوزوككلت توسط شركت ين موتورسيا. ت شما را كامالً فراهم خواهد نموديرضا
جهت   ييه هايتوص يدر صفحات بعد. و ساخته شده است يت طراحيفين كيبهتر

ن نكات عالوه بر يت ايبا مطالعه و رعا. كلت داده شده استين موتورسياستفاده بهتر از ا
كلت خود را يش طول عمر موتورسي، افزايشتر در هنگام رانندگيب يمنيو ا ييصرفه جو

  . د كردين خواهيز تضمين
مجاز شركت تك تاز موتور در سراسر كشور آماده ارائه  يهايندگيبكه گسترده نماش

  . باشد ين شركت ميا يديتول يكلت هايخدمات به دارندگان موتورس
  م يكن يرا آرزو م يلذت بخش يتان رانندگيبرا
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  ) ضمانت نامه( يگارانت
رابه مدت شش  SUZUKI GSX 150كلت يهردستگاه موتورس شركت تك تاز موتور

ل ين دفترچه ، اززمان تحويلومتر براساس مقررات مندرج در ايك 1000ا مسافت يماه و 
 يم  يل گارانتيط ذيبا شرا) گردد يهركدام كه زودتر منقض(دار ين خريآن به اول

  : دينما
  : يتعهدات گارانت

ركت تك تاز ش يص كارشناسان گارانتيوب بنا به تشخير قطعات معيا تعميض و يتعو
 . باشديم موتور

س يشود درسرويم يكه شامل گارانت يضينه قطعات تعويض و هزير ، تعوياجرت تعم
  .به عهده شركت است) لومتريك 300تا (ه ياول
لومتر به عهده يك 1000تا  300از  يكه شامل گارانت يض قطعاتيتعو و ريت  تعماجر 

 . به عهده شركت است يضينه قطعات تعويدار و هزيخر

افتد ياز كار ب يليآن به هر دل يكلت و قطعات جانبيلومتر موتورسيكه ك يدر صورت
ن شركت انجام يمجاز ا يندگيكلت فقط توسط نمايزان كاركرد موتورسيص ميتشخ

 . خواهد شد

 . باشد يض شده، متعلق به شركت تك تاز موتور ميه قطعات تعويكل

ه را درآن انجام داده يس اوليكه سرو يندگيا به نمايدار در مسافرت باشد و يچنانچه خر
با واحد خدمات پس از فروش  يتواند پس از هماهنگ ينداشته باشد، م ياست دسترس

 . ندگان مجاز شركت بهره مند گردديگر از نمايد يكي يشركت، از خدمات گارانت

  : فاقد اعتبار است ير گارانتيدر موارد ز
 گر حوادثيو د يعيطب ياي، جنگ، بالياز تصادف، آتش سوز يت ناشصدما
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ت يملزم به رعا يمدت گارانت يدار طيكه خر يت مواردينامناسب و عدم رعا ينگهدار
 : باشد، مانند يآنها م

  ترمز،كالچ  و گاز يستمهاير، سيم زنجيتنظ -الف
  . ن شده يمع يس به محل هايض به موقع روغن و افزودن روغن و گريتعو -ب
 ن شده ييلومتر تعيا كيكلت در زمان مقرر و يه موتورسيس اوليكه سرو يدر صورت

 . انجام نگرفته باشد

 يا خطايبوده و  ين شده، ولو موقتييزان تعيش از مي، حمل بار بير اصولياستفاده غ 
 . راننده باشد

 د شركت تك تازموتور نباشدييكه مورد تا ياستفاده از قطعات . 

 مجاز  يهايندگيرات انجام شده در خارج از نمايا تعميس و يحاصله از سرو يبهايع
  . شركت تك تازموتور 

 :فاقد اعتبار است  ير گارانتيدر صورت بروز موارد ز
 كلت، بدون موافقت شركت سازندهير در موتورسييانجام هرگونه تغ. 
 ا از كارافتادن آن به يلومتر شمار و يا كابل كيلومتر شمار يدر ك يهرگونه دستكار

 . ح نباشديشده صح يكه مسافت ط يطور

 يكياستارت  الكتر .  
 ن و بدنهيكلت شامل انجيموتورس يقطعات برق. 

چگونه ي، هيان مدت گارانتيل تا پايكلت از زمان تحويعدم استفاده از موتورس: توجه
ن شده در بر نخواهد داشت و يشركت تك تاز موتور پس از مدت مع يرا برا يتيمسئول

  . باشد يشده م يزمانبند يدهايت و انجام بازديدار ملزم به رعايخر
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  استفاده از عالئم دفترچه راهنما يراهنما
و مفهوم  يك معنيد كرد، كه هرير برخورد خواهين دفترچه به عالئم وكلمات زيدرا

ر كامال ين تعابيدفترچه، به ان يق تر از مطالب اياستفاده بهتر و دق يبرا. دارد  يخاص
  . ديدقت نمائ

   اخطار
عدم توجه به اين دستورات، ايمني سرنشين را به مخاطره انداخته و سبب آسيب 

  رسيدن به شخص مي شود
  

   احتياط
توجه به اقدامات احتياطي بيان شده، مانع از صدمه رسيدن به موتورسيكلت و شخص 

  مي شود
  

  توجه
  .و مفيد جهت استفاده بهتر از دستورالعمل هاي مهم آموزشي شامل اطالعات خاص
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  :اطالعات مصرف كننده
  :لوازم جانبي و بارگذارياستفاده از 

اضافه كردن تجهيزات جانبي نامناسب مي تواند باعث ايجاد شرايط ناامن شود زيرا اين 
امكان براي سوزوكي وجود ندارد تا تمام تجهيزات جانبي موجود در بازار را مورد 

براي تهيه و نصب تجهيزات جانبي از نمايندگي هاي تك . بررسي و آزمايش قرار دهد 
  . وتور كمك بگيريدتاز م

  اخطار 
تغييرات و نصب تجهيزات نامناسب روي موتورسيكلت روي سيستم كنترل تاثير مي 

  .گذارد كه اين امر مي تواند باعث تصادف شود
هرگز از لوازم جانبي نامناسب استفاده نكنيد و اگر از لوازم جانبي مناسب استفاده مي 

تمام تجهيزات نصب شده مي بايستي از .كنيد دقت كنيد كه درست نصب شده باشد 
قطعات اصل سوزوكي يا طراحي شده توسط سوزوكي و طبق دستورالعمل اين شركت 

  .اگر براي شما سوالي پيش آمد با نمايندگي تك تاز موتور در ميان بگذاريد.باشد
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  راهنماي اتصال لوازم جانبي
مانند شيشه جلو، پشتي لوازمي كه روي ايروديناميك موتورسيكلت تاثير مي گذارد 

تكيه ،خورجين ساك مسافرتي را كمتر نصب كنيد و اگر نصب ميكنيد دقت كنيد 
  .محكم بسته شده باشند

لوازم جانبي نصب شده با عملكرد سيستم تعليق ، هدايت و ساير دقت كنيد كه 
  .سيستم هاي كنترلي تداخل نداشته باشند

اين .دوشاخه جلو ميتواند مشكل ساز باشدجانبي متصل شده به فرمان و ناحيه لوازم 
وزن اضافه باعث ميشود كه موتورسيكلت واكنش كمتري نسبت به سيستم هدايت 

داشته باشد و روي قسمت جلوي موتورسيكلت نوسان بوجود بيايد كه اين امر 
  .تجهيزات روي ميل فرمان بايد در حد امكان سبك باشند .خطرآفرين است

  .يد كه آزادي عمل راننده را محدود نكندتجهيزاتي را انتخاب كن
از لوازم جانبي الكتريكي استفاده كنيد كه از ظرفيت الكتريكي موتورسيكلت شما تجاوز 

اضافه بار بيش از حد باعث سوختن سيم كشي يا ايجاد شرايط خطرناك مي . نكند 
  .گردد

ار طراحي نشده به اين موتورسيكلت پشت بند يا اطاقك اضافه نكنيد زيرا براي اين ك
  .است

  يرراهنماي بارگذا
اين موتورسيكلت طوري طراحي شده است كه در درجه اول بارهاي كوچك را جابجا 

از راهنماي زير براي جابجا كردن بار يا مسافر ) .هنگامي كه مسافر سوار نيست(كند 
  :استفاده كنيد 

 .ديدبار را بين سمت چپ و راست موتورسيكلت باالنس كنيد و محكم ببن
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موتورسيكلت نزديك  و تا حد امكان آن را به مركز سبك باشد بايد بار در حال حمل -
 .كنيد

 .بارهاي بزرگ و سنگين را به فرمان، دوشاخه جلو و گلگير عقب متصل نكنيد -
 .نبايد از قسمت انتهايي آن بيرون بزندباري كه روي موتورسيكلت مي بنديد  -

شده تنظيم  جامنبررسي كنيد كه متناسب با بارگذاري ادو الستيك جلو و عقب را  هر
 .باشند

بنابراين زماني .بار اعمالي روي موتورسيكلت روي كنترل تعادل راننده تاثيرگذار است -
 130كمتر از . (سرعت كمتري رانندگي كنيد كه بار يا لوازم جانبي داريد بايد با

 )كيلومتر در ساعت
  تغييرات

امن شدن وسيله نقليه  يا جدا كردن تجهيزات اصلي باعث نا تغييرات در موتورسيكلت
  .مي گردد

  توصيه هاي ايمني براي رانندگان

همچنين موتورسواري نيازمند .موتورسواري يك تفريح خوب و يك ورزش جالب است
اين .رعايت يك سري احتياطات بيشتر براي ايجاد امنيت راننده و سرنشين است 

  :احتياطات عبارتند از

  ه ايمنيكال



12 
 

ترين  يكي از جدي. تجهيزات ايمني موتورسيكلت با كاله ايمني معني مي شود
هميشه از يك كاله .صدماتي كه در زمان موتورسواري رخ مي دهد از ناحيه سر است

  .ايمني استاندارد استفاده كنيد

  .همچنين شما بايد از يك محافظ چشم نيز استفاده كنيد

  پوشاك رانندگي 

يك لباس رانندگي با . تجملي و گشاد در زمان رانندگي نامناسب استپوشيدن لباس 
  .كيفيت خوب را براي رانندگي انتخاب كنيد

  ظرفيت موتورسيكلت

ظرفيت اين موتورسيكلت به دو نفر محدود شده است بنابراين براي احتياط بيشتر از 
  .سوار شدن بيش از دو نفر روي موتورسيكلت خودداري كنيد

  زرسي قبل از رانندگيمعاينه يا با

دستورالعملي كه در قسمت بازرسي قبل از رانندگي اين دفترچه آمده بطور كامل 
فراموش نكنيد كه تمام قسمت هاي آن را براي ايجاد امنيت بيشتر . مطالعه كنيد

  .راننده و سرنشين انجام دهيد

  آشنايي با موتورسيكلت
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واند پايه اي براي رانندگي ايمن مهارت رانندگي و دانش و آگاهي مكانيكي شما ميت
پيشنهاد ما اين است كه قبل از اينكه با موتورسيكلت و طريقه كنترل آن آگاه  .باشد

  .شويد در جاهاي شلوغ رانندگي نكنيد

  ظرفيت رانندگي خود را بدانيد

دانستن اين حدود و رانندگي در اين محدوده . در محدوده توانايي خود رانندگي كنيد
  .شود شما از تصادف دور بمانيدباعث مي 

   مراقبت و هوشياري بيشتري در روزهايي كه هوا نامساعد است

رانندگي در روزهايي كه هوا نامساعد است مخصوصا زماني كه جاده خيس است 
فاصله ترمز گيري در روزهاي باراني دو برابر مي .(نيازمند احتياط بيشتري مي باشد

  )باشد

در زمان گذشتن از . هاي تنگ و روغن ريخته رد نشويداز سطوح رنگ خورده ، راه
هرگاه درباره اوضاع جاده .و پل هاي فلزي احتياط خيلي زيادي كنيدر راه معابر و چها

  .شك داريد سرعت را كاهش دهيد

  جايگيري نسبت به وسايل نقليه ديگر

ميخواهد بيشتر تصادفات موتورسيكلت به اينگونه است كه هنگامي كه خودرو جلويي 
دليل اين  .به چپ يا راست بپيچد جلو موتورسيكلت را مي گيرد و تصادف رخ مي دهد

چون در نقطه كور حادثه اين است كه موتورسوار در آينه راننده خودرو قابل ديد نبوده 
براي جلوگيري از اين حادثه لباس رنگ روشن بپوشيد و براي جلب .قرار داشته است
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و تا جايي كه ميتوانيد سعي ) روز درحتي . (را روشن كنيد توجه راننده جلويي چراغ
  .كنيد در نقطه كور ديد راننده جلويي قرار نگيريد

  برچسب ها

مطمئن شويد كه تمام مطالب را . تمام برچسب هاي روي موتورسيكلت را مطالعه كنيد
  .متوجه شده ايد و هيچ يك از برچسب ها را از روي موتورسيكلت نكنيد

  

  
  بندي موتورسيكلت آب اطالعات

عملكرد مناسب در .يي در عمر موتورسيكلت شما داردكيلومتر اول نقش بسزا 1600
. اين مدت باعث زياد شدن عمر ، باال رفتن كيفيت و كارايي موتورسيكلت شما مي شود

قطعات سوزوكي از موادي با كيفيت باال ساخته شده اند و قطعات مكانيكي به گونه اي 
توانايي و عملكرد موتورسيكلت به نگهداري . اند كه كمترين خطا را دارندساخته شده 

مخصوصا اين موضوع خيلي مهم است كه .به ويژه مواظبت در دوره آببندي بستگي دارد
  .طوري رانندگي نكنيد كه موتور در معرض گرم شدن قرار گيرد

  پيشگفتار
راي اينكه رانندگي لذت موتورسواري يكي از هيجان انگيزترين ورزش هاست و شما ب

بخشي داشته باشيد ميبايستي با اطالعاتي كه در دفترچه راهنما آمده آشنايي داشته 
  .باشيد
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دارد در اين دفترچه مشخص نياز  آن تعميرات و نگهداري كه موتورسيكلت شما به
با انجام اين دستورالعمل ها موتورسيكلت شما بي دردسر و داراي عمر زياد .شده است

  .د بودخواه
و مشخصاتي كه در اين دفترچه آورده شده بر اساس آخرين  شكل ها ،تمامي اطالعات

  .اطالعات توليد ممكن در زمان انتشار است
  

  يه ها ونكات عموميتوص
مجاز شركت تك تاز موتور ،  يندگيكلت خود از نمايل گرفتن موتورسيپس از تحو 

ه با يله  نقليشده در سند فروش وس ال بدنه درجين قدم ، مطابقت دادن شماره سرياول
و شماره حك شده ) 1(فرمان  يسمت راست گلوئ يال  بدنه حك شده بررويشماره سر

له يال موتور درج شده در سند فروش وسيق شماره سريم و تطبيفر ييپالك گلو يبررو
در ). 2(باشدين سمت چپ ميانج يه با شماره موتور حك شده در قسمت باالينقل

الها بالفاصله با واحد فروش ين شماره سريا تفاوت بيهرگونه اشكال  صورت وجود
  . ديموتور تماس حاصل فرما زشركت تك تا

  
  VINشماره 
شود و  ياستفاده من يو انج)  يشاس(  VINكلت از شماره يموتورس ييشناساجهت 
مورد استفاده VIN شماره كلت و سفارش قطعات يس موتورسين در زمان سرويهمچن
ن سمت يو شماره انج يشاس يئلوگسمت راست  يرو يشاسشماره . رديگ يقرار م

  .شده است حك ين در قسمت فوقانيچپ انج
  .ديسير بنويز يرا در كادرها نيوانج VINلطفاً شماره 
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  : VINشماره -  1

  :ن يشماره انج  -2
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 كنترل ها

 

:كلت يقطعات موتورس موقعيت  

 

  

  راست      يا قلوه -6  اهرم كالچ        -1
  دسته گاز    -7  چپ      يقلوه ا -2
  اهرم ترمز جلو     -8  اهرم ساسات     -3
  چ استارت      يسوئ -9  لومتر   يصفحه ك -4
  درب باك -10  مخزن روغن ترمز جلو  -5
 

2  
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  ابزار     -14  ن    ير بنزيش -11
  ن    يقفل ز -15  وز     يوف يباتر -12
  نيه روغن بنزيچه تخليدر -16  كاور بغل       -13
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هندل      -24 ض دنده      ياهرم تعو -17  

استپ ترمز      -25 جك بغل       -18  

جك وسط     -26        ييجاپا -19

مسافر     ييجا پا -20  پدال ترمز عقب -27  

سطح روغن     دهنده نشانچه يدر -28 لتر هوا     يف -21  

لتر روغن موتور     يف -29 ن     يروغن انج يچه وروديدر -22  

 شمع -30 م گاز    يچ تنظيپ -23  
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امن  يدرجا د زاپاس رايكل. باشد يو زاپاس م يچ اصليسوئ يكلت داراين موتور سيا
.ديكن ينگهدار  

  

  : ت استيسه وضع يچ دارايدرگاه سوئ

  

ن استارت يانج. قطع است يكيالكتر يانهايه جرين حالت كليدر ا : OFFت يوضع
  .توان خارج كرد  يچ را ميخورد و سوئينم

ن آماده استارت خوردن يو احتراق فعال هستند وانج يانات برقيجر :ONت يوضع
  .است

جهت عكس  –سمت چپ ( انتها فرمان ، آن را تا قفل كردن  يبرا: LOCKت يوضع
  .ديبچرخان ) ساعت  يعقربه ها
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ه يكل. ديچ را خارج كنيد و سوئيقرار ده LOCK يرو داده و آن رارا فشار د يكلسپس 
 .شودين حالت قطع ميدر ا يكيانات الكتريجر

  توجه
  :ن باشديتواند خطر آفرير ميموارد ز

  .كلت در حركت  استيكه موتور س يزمان “ LOCK ”چ    به سمتيچرخاندن سوئ -
 .شوديم ن خوردنيرا باعث از دست دادن كنترل و زميز
  
را باعث منحرف يز. چ آن قفل استيكه سوئيكلت زمانيبه حركت در آوردن موتورس -

  .شود يكلت و خسارت وارد شدن به آن ميشدن موتورس
 

  توجه
  .ديد بعد عمل قفل كردن فرمان را انجام دهيجك قرار ده يكلت را رويابتدا موتورس

 
ن يد تا انجيقرارده OFFحالت  يچ را رويعاً سوئين افتاد سريكلت زمياگر موتورس

ل آتش گرفتن ياز قب يستد تا از صدمات بعديك عقب از حركت بايخاموش و الست
 .شود يرين جلوگيانج
  
 

 

 

 



22 
 

  صفحه كيلومترپنل 

  

چ يد كه سوئنشو يفعال م يسنج زمانلومتر يك LCDچراغ  و چراغ دور موتور  -
  .باشد " ON"حالت يرو

  .ماند يه روشن ميصد ثان يبرا چراغ دور موتور  -

ش يخود را نما يحالت عاد سپسشوند  يخاموش و روشن م LCD يتمام بخش ها -
  .دهند يم

  :  چراغ راهنما -

  .زنند يدر شكل چشمك م  يقسمت ها.كه چراغ راهنما ها فعال باشند يهنگام

 يمعتر چشمك يچراغ چشمك زن سر. راهنما درست كار نكنند  ياگر چراغ ها: نكته 
  .ن مشكل آگاه سازديااز  ار زند تا شما
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ش يقه نماين را با واحد دور بر دقيلومتر سرعت انجين قسمت از كيا): 2( دور موتور
  .دهد يم

  :دير را انجام دهيم ساعت مراحل زيتنظ يبرا) : 3( ساعت

  

  

د تا از يه فشار داده و نگهداريثان 2مدت  يرا برا  API و  SEL   يدكمه ها -1
  .ديايقه بحالت چشمك زن در بيش دهنده ساعت و دقيكه قسمت نما يزمان

  .ديم كنيتنظ  SEL  ساعت را با فشار دادن دكمه  -2

  .ديم كنيتنظ     ADJقه را با فشاردادن دكمه يدق -3

د تا از يه فشار داده و نگهداريثان 8 يرا برا    ADJو  SEL    يدكمه ها -4
  .ديمات خارج شويتنظ
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الت حكه دنده در  يدهد و هنگام يت دنده را نشان ميوضع:    شگر دندهينما
  . شوديروشن م  "N"خالصه قرار داشته باشد حالت

  :  شگر سوختينما

  

  .دهد يش ميمانده در باك را نمايشگر سوخت مقدار سوخت باقينما

  . شود  يش داده ميشگر بصورت كامل نماينمااست ،  پر نيبنزكه باك از  يهنگام

  . تر است يل 12كلت ين موتور سيت باك ايظرف

رسد عالمت سوخت به حالت چشمك  يتر ميل 3زان سوخت كمتر از يكه م يهنگام
رسد هم عالمت و هم خانه نشانده  يتر ميل 2/1كه كمتر از  يهنگام ود يآ يزن در م

  .زنند يسوخت باهم چشمك م
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  :ريمانند شكل ز

  

  .كند يكار نم قرار دارد جك بغل يكه موتور رو يهنگامشگر سوخت ينما:  نكته

ستاده يكلت را درحالت ايد ابتدا موتورسيش دهد باينكه عدد درست را نمايا يبرا
  .ديده رقرا ONحالت  يچ را رويقرارداد و سوئ

ن ين به حد معيشود كه سرعت انج يروشن م يزمان RPMچراغ RPM  :چراغ
  .برسد

  :خاموش /چشمك زن/روشن    يچراغ برا م حالتيتنظ
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را    SELو دكمه  ديده قرار ONچ را درحالت يمات سوئين تنظيورود به ا يبرا -1

  .ديه فشار داده و نگهداريثان 2به مدت 

ر يت زچراغ بصور راتييتغب يد ترتيرا بزن  ADJ مات دكمه يانجام تنظ يبرا -2
  :است 

LIGHT ‐‐‐‐> BLINK   ‐‐‐‐> NO Light   ‐‐‐> Light    

بصورت  BLINKدر حالت . روشن و ثابت است LIGHT در حالت RPM چراغ 
  .شوديز روشن مين   قسمت ،ا روشنيو درحالت چشمك زن . زن است چشمك

اگر در زماني كه تنظيمات .شوند يمات ثبت ميتنظ SEL با فشاردادن دكمه  -3
قرار  OFFكيلومتر بر ساعت تجاوز كند يا سوئيچ روي حالت  10فعال است سرعت از 

  .گيرد قسمت تنظيمات خود به خود متوقف مي شود

  پيش تنظيمات دور موتور

  .روشن يا چشمك زن را روشن كنيدچراغ -1
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 4000را بزنيد تا پيش تنظيمات دور موتور را از  �يا  ADJدكمه  -2 r/Min  تا
2500 r/Min  500با دقت r/Min تنظيم كنيد.  

هنگامي كه سوئيچ در . را بزنيد تا تغييرا ايجاد شده ثبت شود �يا  SELدكمه  -3
قرار دارد تنظيمات انجام شده حفظ مي شوند و با دوباره روشن شدن قابل  OFFحالت 

  .استفاده است

  توجه
باعث برداشتن دست از روي فرمان .انجام تنظيمات در هنگام رانندگي خطرناك است 
  .كاهش توانايي شما در كنترل موتورسيكلت مي شود

  .هردو دست را روي فرمان نگهداريد. هرگز در هنگام رانندگي تنظيمات را انجام ندهيد
 

  

  

شود كه چراغ يروشن م يرنگ زمان ين چراغ آبيا:    " " چراغ نشانگرنور باال
  .جلو در حالت نور باال باشد

ش يلومتر بر ساعت  نمايكلت با واحد كيسرعت حركت موتورس :  سرعت سنج
  .دهديم

  : TRIP Meter  مسافت سنج  /)   ODO METER( لومتر سنجيك
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   شيرا نمااز ابتدا تا كنون كلت يزان كاركرد موتورسيم  ODO METERقسمت 

 .دهد يم

 يبوده كه از هر دو آن بصورت همزمان مTRIP Meterمجهز به دو  لومتر يك مجموعه
ن سوخت يفاصله ب يبرا يمسافت دوم يرياندازه گ يبرا يكياز  .استفاده كردتوان 

است  يكاف  ODOMETER  TRIP Meter 1,2 –از  يكيمشاهده  يبرا. ها  يريگ
  .ديرا فشار ده SEL دكمه 

  

مسافت كه  يد هنگاميرا فشار ده ADJه يثان 2 مسافت سنج ها صفر كردن  يبرا -
  .آن را صفر كرد توان يم، د ده يش ميرا نما B و A سنج
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  .تجاوز كند روي اين عدد مي ماند 999999هنگامي كه كيلومتر شمار از عدد  :نكته

دو مسافت سنج با قابليت ريست شد روي كيلومتر وجود دارد كه مي  :مسافت سنج
مي تواند  Aبراي مثال مسافت سنج .توانند همزمان دو مسافت را اندازه گيري كنند

مي تواند فاصله بين ايستگاههاي سوختگيري  Bمسافت مسير طي شده و مسافت سنج 
  .را اندازه گيري كند

حالت  يرو ربكس يگ كه دنده يهنگام Nچراغ سبز رنگ :   )N( يچراغ خالص
رد يگ يربكس در حالت دنده قرار ميكه گ يهنگامشود و  يخالص قرار دارد روشن م

   . شود  يخاموش م
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 :سمت چپ فرمان 

  

) محرك و متحرك(ن و چرخ عقب ين انجيرابطه ب قطع كردن يبرا:   اهرم كالچ
  .د يآ يض دنده بكار ميتعوكلت و يدر هنگام روشن كردن موتورس

  شود ين دكمه چراغ جلو خاموش و روشن ميا نبازد :   نييچراغ پا

  .ن قرار دارد ييت چراغ در حالت نور پاين وضعيدر ا :   نيينور باال و پا

  .رد يگ يت در حالت نور باال قرار مين وضعيو در ا   

  توجه
اين دو چراغ را . از گذاشتن وسيله روي چراغ جلو و خطر عقب روشن خودداري كنيد

اين عمل مي تواند باعث ذوب . نپوشانيد كاور هنگامي كه موتورسيكلت متوقف است با 
  .شدن كاسه چراغ ويا خراب شدن وسايل روي آن به خاطر گرما شود
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  توجه
قرار دهيم هردو چراغ نور باال و نور  و  اگر دكمه تنظيم را بين وضعيت 

اين عملكرد نامناسب مي تواند باعث آسيب ديدن چراغ جلو . پايين روشن خواهد شد
  .قرار دهيد و يا  بنابراين دكمه تنظيم را فقط روي حالت . شود

  

  توجه
چسباندن نوار چسب و قرار دادن اشيا در قسمت جلويي چراغ مانع از انتشار گرما مي 

  .شود كه باعث خرابي چراغ خواهد شد
  .بنابراين از چسباندن چسب و قرار دادن اشيا در قسمت جلوي چراغ خودداري كنيد

  

  . د يآ يبوق به صدا در من دكمه يبا فشار دادن ا  :دكمه بوق 

به سمت چپ راهنما چپ چ راهنما ييسو نبا حركت داد :دكمه چراغ راهنما 
  .شود يراست روشن م يراست راهنما سمت دادن بهو با حركت  زند يچشمك م

   اخطار
روشن يا خاموش نشدن چراغ راهنما مي تواند خطرناك باشد زيرا ممكن است 
  .رانندگان ديگر درباره مسير اشتباه شما دچار اشتباه شوند كه باعث تصادف خواهد شد

بعد از آن از خاموش  هميشه در زمان تغيير الين يا دور زدن از راهنما استفاده كنيد و
  .شدن راهنما اطمينان حاصل كنيد

  



32 
 

   اهرم ساسات 

ن سرد است استفاده يكه انج يكلت زمانيروشن كردن  موتور س ياز اهرم ساسات برا
كه  يد و هنگامياوريد اهرم ساسات را سمت خودتان بين كار بايا يو برا شود يم

  .ستيبه استفاده از اهرم ساسات ن يازين گرم است نيانج

  

  

:سمت راست فرمان   
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   ن يانجچ توقف ييسو

  .شود ين حالت استارت بسته است و موتور روشن نميدر ا: "" تيموقع

ه ير كليتصو(  .كلت را روشن كرديتوان موتور س ين حالت ميدر ا:  "" تيموقع
  . د باشد ياستارت با

   .شود يترمز جلو گرفته م ين كتيبا گرفتن ا:   ترمز جلو يكت

 ا توقفيكاهش سرعت  يست و براا يسكيكلت مجهز به ترمز جلو دين موتور سيا
  .شودجلو اقدام به گرفتن ترمز  يبصورت ناگهانكه ست يالزم ن كلت يموتورس

ن ، يانجاستفاده از دكمه استارت جهت روشن كردن  يبرا :" "استارت دكمه  
در حالت خالص ربكس يگرفته و گقرار  ""د در حالت ين بايموتور دكمه استپ انج

  .د يمه استارت را بزنككالچ را گرفته و د يباشد سپس كت

 توجه
نگهداشتن استارت بيش از پنج ثانيه باعث خراب شدن استارت و سوختن سيم كشي 

  .بخاطر حرارت مي شود
استارت بنابراين استارت را بيشتر از پنج ثانيه نگه نداريد و اگر انجين بعد از چند بار 

به قسمت . (زدن روشن نشد سيستم سوخت رساني و جرقه و احتراق را چك كنيد
  )عيب يابي در اين دفترچه مراجعه كنيد
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 دكمه چراغ:  

  .دنشو يهمه چراغ ها روشن م:  ""موقعيت 

   .شوديچراغ خطر عقب و چراغ پالك روشن م،ت جلو يموقعچراغ  :" "موقعيت 

  .شود يها خاموش مهمه چراغ  :" "موقعيت 

 يله دسته گاز كنترل ميبوس كلت يتاٌ سرعت موتور سيو نها نيسرعت انج: دسته گاز
ش و در جهت عكس سرعت يشود با چرخاندن دسته به سمت خودتان سرعت افزا

  .ابدي يكاهش م
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:درب باك   

                
 د سپس يبچرخان چ آن را جا زده و جهت عقربه ساعتييسوباز كردن درب باك  يبرا

  .د يبلند كن چييدرب باك را همراه با سو

و  دادهدرب باك را بسمت جلو قرار  يجا زدن درب باك فلش موجود بر رو يبرا
درب باك را  سپسد يم كنيباك تنظ يرو يارها يدرب باك را با ش يرو يها يبرآمدگ

   .د ين فشار دهييبه سمت پا يآن به آرام چييسوهمراه با 

  

 توجه
احتمال د يا خورشين و يانج تز شود بر اثر حرارين سرريبنز يرياگر در زمان سوختگ

دامه از اد ين به سطح درب باك رسيكه سطح بنزيزمان نيبنابرا ,وجود دارد  اشتعال
  .شود  يخوددار يريسوخت گ
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  سطح بنزينگلويي فيلتر  

 توجه
   .ديدارد انجام دهه هوا وجود يكه امكان تهو يطيرا در مح يريسوختگ

  .ن خاموش است يد كه انجيمطمئن شو يريقبل از سوختگ
  

  .د ياز عدم وجود هرگونه شعله و جرقه مطمئن شو يريقبل از سوختگ
  .د يكن يخوددارجداٌ گار يدن سياز كش

  

حجم ن يتر است و همچنيل 12كلت ين موتور سيت باك ايالزم به ذكر است كه ظرف
  . تر استيل 4/2 آن  رهيذخ

: ن ير بنزيش  

 , " ON"ت است يسه موقع ياست كه دارا ين دستير بنزيش يكلت داراين موتور سيا
"Res "  و"Off  " باشد  يم.  
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قرار   " ON"ت يموقع ين را روير بنزين شيانج يراه انداز يبرا:  "ON" تيوضع
  .د يده

  

ر يش ,د يرس ينييپا يلين درون باك به سطح خيزان بنزياگر م:  "RES"ت يوضع
 .ن زاپاس استفاده شود يد تا از بنزيقرار ده "RES"حالت ين را رويبنز

  . ن مراجعه شود ين پمپ بنزيكتريبه نزد يريجهت سوختگ

  

، كلت شما خاموش بماند يموتورسن يانجكه قرار است  يهنگام:  "OFF"ت  يوضع
  .ديبگذار"OFF"حالت  ين را روير بنزيش
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 توجه
ن خاموش است يكه انج يهنگام "RES"ا ي "ON"لت ن در حاير بنزيقراردادن ش

ز شده و ين از كاربراتور سررينكه ممكن است بنزيل ايتواند خطر ساز باشد بدليم
  .هولناك گردد يو حادثه ا يتواند باعث آتش سوز ين امر مين برود كه ايبسمت انج

  
  

  : هندل

  

ن به توسط يانجكردن  روشن يبرا. كلت در سمت راست قراردارد ين موتورسيهندل ا
و با پا،  كردهسمت راست را جمع  ييد، جاپايجك وسط قرارده يآن را رو هندل

  . د ين فشار دهييهندل را بطرف پا
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 اخطار
ال سر جاي خود بازنگردد تسلط راننده را تحت تاثير ماگر هندل بعد از ضربه زدن كا

  .قرار ميدهد
نان يخود اطم ي، از برگشت هندل به سرجاكلت ين موتورسيپس از روشن كردن انج

  .ديحاصل كن
  
  

 توجه
اگر هنگام هندل زدن جاپايي سمت راست را جمع نكنيد ممكن است به جاپايي يا 

بنابراين قبل از هندل زدن جاپايي سمت راست را جمع . الستيك جاپايي صدمه بزنيد
  .كنيد

  

   پدال دنده
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د و كالچ را يض دنده گازرا ببنديتعو يبرا. دنده است 5كلت شما يربكس موتورسيگ
ربكس به يباباال بردن پدال گ .ديض دنده را با پدال انجام دهيد و همزمان تعويريبگ

  . رد يگ ين تر قرار مييربكس در دنده پاين بردن پدال ، گييرود و با پا يدنده باالتر م

ت يربكس در وضعيد گيخواه يكه م يهنگام. قراردارد 2و 1ن دنده يت خالص  بيوضع
  .دين ببرييا پايباال   2و  1ن دنده يرد ، پدال  دنده را به اندازه نصف بيخالص قرار گ

  

در .ديكلت را كاهش دهيسرعت موتورس ربكسيمعكوس كردن دنده گقبل از  :توجه 
 .ب برسديربكس آسين صورت ممكن است به گير ايغ
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: پدال ترمز  

 

چراغ خطر عقب با فعال شدن ترمز  .شود يپدال ترمز عقب فعال م يبررو شردن پافبا 
  .گردد يعقب روشن م

  

   نيقفل ز

  

 ساعت  يدر جهت عقربه ها قفل قرارداده و يچ را روين سوئيباز كردن قفل ز يبرا 
  .ديبچرخان



42 
 

  

د تا ين فشار دهيين را محكم به پايد و زين را جا بزنين ، قالب زيباز كردن ز يبرا
   . محكم قفل شود خود  يها سرجاقالب 

  اخطار
تن زين باعث مي شود كه زين در هنگام رانندگي حركت كند و باعث سكوتاهي در ب

  .ميشود كه راننده كنترلش را از دست بدهد
  

  نگهدارنده كاله كاسكت

  

براي استفاده از آن زين را باز كنيد و . زير زين يك نگدارنده كاله كاسكت وجود دارد 
  .كاله كاسكت را روي قالبي كه در شكل نشان داده شده جا بزنيد چفت
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   اخطار
هنگامي كه كاله كاسكت روي نگهدارنده قرار دارد ميتواند روي كنترل راننده تاثير 

  .بنابراين هنگام رانندگي كاله كاسكت را در اين وضعيت قرار ندهيد.بگذارد
  

  جك بغل

  .ك جك بغل استيك جك وسط و ي يكلت داراين موتورسيا

  

جك  اهرم  يرو را و پاجك وسط  يكلت بررويقرار دادن موتورس يبرا : جك وسط
را گرفته  ن يره زيفاصله و با دست چپ فرمان و دست راست دستگ ديقرار دهوسط 

  . د يباال بكش –كلت را به سمت عقب يو موتور س

   جك بغل

بغل  ه جكيعل يقسمت منته يجك بغل پا را بررو يكلت رويقراردادن موتورس يبرا 
  . د يقرار داده و با فشار پا جك بغل را باز كن

   اخطار
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رانندگي در هنگامي كه جك بغل كامال به جاي خود بازنگشته مي تواند موقع دور زدن 
  .به سمت چپ باعث تصادف شود

  .بازگردانيدبنابراين قبل از حركت، جك بغل را كامال بجاي خود 
  

 

  توجه
اگر شما هنگام پارك كردن اقدامات ايمني را انجام ندهيد ممكن است باعث افتادن 

اگر مجبور . موتورسيكلت را روي زمين صاف و محكم پارك كنيد.موتورسيكلت شود
شديد روي سطح شيبدار پارك كنيد قسمت جلوي موتورسيكلت در باالي سراشيبي 

  .يك قرار دهيد باشد و موتور را در دنده
 

   ق عقبيستم تعليس
  عقب م كمك فنريتنظ

  
بار همراه و  ،سازگار شدن با وزن راننده  يق عقب برايستم تعليكمك فنر در س

  . م است يت قابل تنظيوضع 7 رط جاده دين متناسب با شرايهمچن
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ذكر است الزم به . د يت مورد نظر قرار دهيم كننده ، حلقه فنر را در موقعيبا آچار تنظ
 ين حالت قرار ميتر يفنر در قو 7ن حالت و در حالت يفنر در نرم تر 1در حالت 

  .رديگ

  . باشد  يم 3حالت  تنظيم كارخانه در
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  روغن انجين   سوخت وتوصيه هاي  

  

  سوخت
ن بدون يد استفاده از بنزيا باالتر استفاده كني 91سرب با عدد اكتان  بدون نياز بنز 

  .ش دهديل دهنده اگزوز را افزايتواند طول عمر شمع و اجزاء تشك يسرب م
كلت شما سوخت هاي اكسيژنه اي كه عدد اكتان بااليي دارند مي توانند در موتورسي

  .مورد استفاده قرار گيرند
  .مانند الكل هستند سوختهاي اكسيژنه سوخت هايي هستند كه حامل اكسيژن: نكته

  تركيبات بنزين اتانول
مي تواند در موتورسيكلت شما مورد ) الكل خالص(تركيب بنزين بدون سرب و الكل 

  .در صد باشد 10استفاده قرار گيرد اگر الكل شما 
براي كمك به كاهش آلودگي هوا سوزوكي به شما سوختهاي اكسيژنه را توصيه : نكته

  .مي كند
 91اكتان حداقل مطمئن شويد سوخت اكسيژنه اي كه استفاده مي كنيد داراي عدد 

  .باشد
اگر از قابليت رانندگي با بنزين اكسيژنه اي كه استفاده مي كنيد راضي نيستيد يك 

  .برند ديگر را امتحان كنيد زيرا بين برند هاي مختلف تفاوت وجود دارد
   

3    
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  توجه

مراقب باشيد بنزين روي باك . بنزين حاوي الكل به سطوح رنگ شده آسيب مي رساند
  .اگر ريخت سريعا آن را پاك كنيدنريزد يا 

  
  توجه

استفاده از بنزين سربي باعث بد عمل كردن كاتاليزر . از بنزين سربي استفاده نكنيد 
  .بنزين مي شود

  
  روغن موتور

 در ياگر روغن موتور سوزوك. ديمشابه آن استفاده كن و ياز روغن موتور سوزوك
  :ديموتور را انتخاب كنك روغن ير يز ييست طبق راهنمايدسترس شما ن

ك يشه ين هميبنابرا.ر گزار استين شما تاثيت روغن موتور در عملكرد عمر انجيفيك
  . ) مطابقت داده شود  يبا متن اصل(  .ديت باال استفاده كنيفيروغن موتور با ك

JASO API SAE  
MA SG   10  باالتر ياW‐40 

API :كايامر ين نفتيانج.  

JASO: يژاپنل ياتومب سازمان استاندارد .  

 يين و كارايعمر انج يد رويكن ياستفاده م يكه در هنگام رانندگ يزان دور موتوريم
  .ر گذار استيآنها تاث
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  SAEروغن انجين  ) چسبندگي (ويسكوزيته 

اگر روغن موتور . را توصيه ميكند  SAE 10W‐40سوزوكي استفاده از روغن موتور 
SAE 10W‐40  در دسترس نبود طبق جدول زير يك جايگزين انتخاب كنيد.  

 

  

JASO T903  

يك راهنما براي انتخاب روغن انجين براي موتورسيكلت هاي  JASO T903استاندارد 
عمل روانسازي كالچ و  ATVدر موتورسيكلتها و انجين هاي . است ATVچهارزمانه و 

و براي روان كاري گيربكس دنده هاي گيربكس توسط روغن موتور صورت مي گيرد 
 JASO T903روغن موتورهاي با خسيسه عملكردي  ATVموتورسيكلت و انجين هاي 

ظرف روغن كالس بندي روغن ها روي .است MBو  MAنياز است كه داراي دو كالس 
   :موتور به صورت زير نمايش داده مي شود
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 شماره كد مربوط به شركت توليد كننده روغن  

   تقسيم بندي

 

  صرفه جويي در انرژي

بعضي . سوزوكي استفاده از روغن هاي ذخيره انرژي و ذخيره منبع را توصيه نمي كند
يا باالتر هستند كه داراي يك ذخيره انرژي  API SHاز روغن موتورها كه داراي كالس 

  .و ذخيره منبع هستند كه اين كه اين روغن موتورها روي عملكرد كالچ تاثيرگذارند
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  پيشنهادي
  
  

             
  پيشنهاد نمي شوند 

 

 

  

  

  

 

 

 

 



52 
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 بازرسي قبل از سواري

  

  

  بازرسي قبل از راندن

بندي مناسب در به حداكثر رساندن عمر و عملكرد موتورسيكلت  در ابتدا درباره اهميت آب
  :بندي مرور خواهد شد العمل مناسب جهت آبردر ادامه دستو. صحبت شد 

  

  دور موتور
ب يشده به ترت يزان حداكثر دور موتور ، مجاز در مسافت طيبهتر ، م يبند آبجهت 

  : ر است يز
0 Km800  4500ر يز  اول RPM 

 7000RPMر يز Km1600تا 

 9500RPM ر يز  Km1600 بعد از 

  

  . ثابت نماند  سرعتشود  يسع يدر طول رانندگ

4  
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ابد در صورت استفاده از ير ييتغ ستيبا يم سرعت ين رانندگيب در حين ترتيبد
ن تحت فشار قرار گرفته و يقطعات مختلف انج يك مسافت طوالنيثابت در  سرعت
  . ش از حد گرم شوند يشود قطعات ب يباعث م

  رساندن سطح الستيك به حالت مناسب

هنگام عبور از سطوح عاج دار سرعت .تايرها همانند انجين نيازمند آماده سازي هستند 
ابتدايي از  Km 160در . و موقع دور زدن از زاويه خمش را كم كم زياد كنيد را كم 

  .دادن شتاب زياد در پيچ هاي سنگين و ترمز شديد خودداري كنيد

   اخطار
. كوتاهي در آماده سازي الستيك ها باعث سر شدن الستيك و از دادن كنترل مي شود

آماده سازي الستيك را همانگونه كه .هنگام رانندگي با تايرهاي نو شديدا مراقب باشيد
در اين قسمت توضيح داده شده انجام دهيد و از شتاب گرفتن زياد ، پيچ هاي تند و 

   .ترمز شديد خودداري كنيد
  

  رهيز از حركت در دنده پايين ثابتپ

باعث مي شود موتور به خوبي ) بارگذاري كم(راندن موتورسيكلت با دنده پايين ثابت 
عدم (اجازه دهيد موتور در فاصله بين دنده ها آزادانه شتاب بگيرد . بندي نشود آب

 1600البته بدون تجاوز از محدوده هاي توصيه شده در ). استفاده از دنده معكوس

Km اول گاز را بصورت كامل نگيريد.  
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  اجازه دهيد روغن موتور قبل از حركت به گردش در بيايد

كار ن چند لحظه در دور آرام يد كه انجيكلت اجازه دهيبعد از روشن كردن موتورس
  .ن برسديانج ياصل يقسمت ها يتمامشود كه روغن به  ين امر باعث ميا كند 

 انجام سرويس هاي اوليه

 در حين آب. اول مهمترين سرويسي است كه بايد انجام دهيد  Km 1000سرويس 
 .بندي تمام قطعات انجين ساييده مي شوند كه باعث مي شود سر جاي خود بنشينند

تعويض روغن و فيلتر روغن انجام . همه تنظيمات انجام و اتصاالت محكم تر مي شوند
  .ميشود

  .لكرد انجين را تضمين مي كندعمر بهينه و عم Km 1000انجام بموقع سرويس 

بايد همانگونه كه در قسمت بازرسي و تعميرات اين دفترچه  Km 1000سرويس : نكته
  .به هشدارها و اخطارهاي اين بخش توجه ويژه كنيد.گفته شده انجام شود
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  بازرسي قبل از رانندگي 

   اخطار
تصادف يا خرابي قطعات را كوتاهي در بازرسي و تعميرات قبل از رانندگي احتمال بروز 

هميشه قبل از استفاده موتورسيكلت آن را چك كنيد تا مطمئن شويد .افزايش مي دهد
به قسمت بازرسي و تعميرات اين دفترچه مراجعه .(در شرايط ايمن و مناسب قرار دارد

  .كنيد
  

   اخطار
. يابدصادف افزايش مي در صورت نامناسب بودن الستيك و فشار باد آن احتمال ت

  .هميشه از تايرهاي با اندازه ، نوع و فشار باد توصيه شده در اين دفترچه استفاده كنيد
  

هرگز اين چك كردن را . قبل از راندن موتورسيكلت آيتم هاي زير را حتما چك كنيد
  .دست كم نگيريد و همه آنها را قبل از راندن موتورسيكلت انجام دهيد

  

   اخطار
اگر دست يا لباس . بازرسي در هنگام رانندگي خطرناك استچك كردن آيتم هاي 

  .شما در حال حركت گير كند صدمه جدي خواهيد ديد
  خاموش كنيد) بجز هنگام چك كردن چراغ ها و گاز(انجين را در هنگام بازرسي 
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  :چك كردن از لحاظ آيتم

  فرمان
 صافي 

 نبودن محدوديت در حركت 

 نداشتن سروصدا و شلي  

  گاز
  بودن آزادي كابل گازمناسب 

  نرم كار كردن كابل گاز و بازگشت مناسب دسته گاز
  به جاي خود

 درست بازي كردن كابل   كالچ

 كاركرد نرم و موثر  

  ترمزها

 عملكرد مناسب پدال و كتي ترمز 

  سيال موجود در مخزن، باالتر ازLOWER باشد 

 لنت ترمزها از خط معلوم شده نگذشته باشد 

 و كتي ترمز درست كار كردن پدال 

 نبود نشتي 

  به خط معلوم شده (لنت ترمزها فرسوده نشده باشند
 نرسيده باشند

 نداشتن تعلل در عملكرد  
 نرم كار كردن   سيستم تعليق

 عدم نشتي در روغن  
  سوخت كافي براي مسافت رد نظر گرفته شود   سوخت
 كشش مناسب و نداشتن شلي   زنجير

 روغنكار كافي 

 و خرابي نداشتن فرسودگي، ساييدگي  
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 فشار باد مناسب   تايرها

 عمق عاج مناسب 

 نبود ترك يا پارگي  
  قرار داشتن در سطح مناسب   روغن موتور
  عملكرد همه چراغ ها و كيلومتر سنج   چراغ ها

  عملكرد صحيح   خاموش شدن انجين
  عملكرد صحيح   بوق
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   يرانندگ يه هايتوص

  روشن كردن موتور
  .دينان حاصل كنير اطميموارد ز كلت ازيسوتور قبل از استارت م 
  .دنده خالص باشد -1
  .باشد "ON"حالت  ين روير بنزيش -2
  .باشد " "نيچ توقف انجييسو -3
  

   اخطار
  .استارت زدن نامناسب انجين مي تواند خطرساز باشد

استارت زدن انجين هنگامي كه موتور روي جك وسط قرار ندارد مي تواند 
  .استارت خوردن حركت دهدموتورسيكلت را به محض 

موتورسيكلت را قبل از استارت روي جم وسط قرار دهيد و تا قبل از رسيدن به دور 
  .موتور ثابت بگذاريد در همين وضعيت بماند

  
  توجه

اگر بدون كنار زدن جاپايي راست هندل بزنيد ممكن است به جاپايي يا الستيك 
  .جاپايي صدمه بزنيد

  
  استن سرد يكه انج يهنگام

  .دياهرم ساسات را به سمت خود بكش -1
  .ديد ، كالچ را نگهداريكن ياز دكمه استارت استفاده م گرا -2
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ا با پا هندل را فشار يو ( د ياز گرفته سپس فشار دهيدسته گاز را به مقدار مورد ن -3
  ) د  يده
دو يبرگردانن استارت خورد اهرم ساسات را تا نصفه ينكه انجيبالفاصله بعد ازا -4

  .د موتور گرم شوديبگذار
ر ير درگيد و در حالت غياهرم ساسات را كامالً برگردانن ، يبعد از گرم شدن انج -5

  .ديبگذار
انجين سرد بعد از روشن شدن نياز به گرم كردن دارد تا بتواند عملكرد نرمال : نكته

براي چند كيلومتر تكرار رانندگي در مسيرهاي كوتاه با انجين گرم نشده . داشته باشد
بنابراين . باعث آسيب رسيدن به عملكرد عادي انجين و كاهش عمر آن مي شود

  .ت انجين را به اندازه كافي گرم كنيدهنگامي كه دماي هواي محيط پايين اس
  
  .هنگامي كه انجين گرم شد اهرم ساسات را كامال به حالت اوليه برگردانيد 

  
    گرم است نيكه انج يهنگام

  .ديد كالچ را هم نگهداريكن ياستفاده م يكياز استارت الكتر -1

  .ديا به هندل ضربه بزنيد يد ودكمه استارت رابزنيگاز راببند -2

  

  ديشو ين گرم با مشكل مواجه ميروشن كردن انج يكه برا يهنگام
  .ديد ، كالچ را نگهداريكن ياستفاده م يكيالكتراگر از استارت  -1
  . باال درج شود  3تم يآ -2
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   اخطار
ش ا گازي خطرناك كه تشخيص. گاز خروجي از اگزوز حاوي كربن مونوكسيد است

استنشاق گاز كربن مونوكسيد مي تواند . استبخاطر بي رنگ و بي بو بودن دشوار 
هرگز موتور را در محيط بسته كه تهويه ندارد . باعث مرگ و عوارض متعددي شود

  .روشن كنيد
  

  توجه
رانندگي طوالني بدون توقف باعث گرم شدن انجين مي شود كه مي تواند باعث خراب 

  .شدن قطعات داخلي انجين و رنگ اگزوز شود
  
  

   كلتيورن موتورسآبه حركت در
  

   اخطار
  .رانندگي با سرعت غيرمجاز باعث از دست رفتن كنترل و تصادف مي شود 

  .هميشه در سرعتي رانندگي كنيد كه مناسب براي جاده، ديد و توانايي شما است
  

   اخطار
برداشتن يك دست يا پا از روي موتورسيكلت باعث ميشود شما تسلط كمتري روي 
موتورسيكلت داشته باشيد در نتيجه تعادل خود را از دست مي دهيد و باعث مي شود 

اگر يكي از پاهايتان را از روي جاپايي برداريد ممكن است با چرخ عقب . زمين بخوريد
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  .ما ميشودتماس داشته باشد كه باعث صدمه ديدن ش
  .و دستتان را روي فرمان و هر دو پا را روي جاپايي قرار دهيدر دبنابراين هميشه ه

  

   اخطار
بادهاي جانبي ناگهاني كه ممكن است هنگام گذشتن از كنار ماشينهاي سنگين، در 

  خروجي تونل ها و يا در سراشيبي بوجود بيايند باعث از دست رفتن كنترل مي شوند
  
  

ربكس از حالت خالص اهرم كالچ را يخارج كردن گ ين ابتدا برايگرم شدن انجبعد از 
 1ربكس در دنده ين حالت گيدر ا. د ين فشار دهييگرفته و با پا پدال دنده را بطرف پا

و  2رفتن به دنده  يبرا. د يرد سپس آهسته آهسته دسته كالچ را رها كنيگ يقرار م
د و آهسته يچ با پا پدال دنده را بطرف باال بكشبعد از گرفتن اهرم كال يستيباالتر با

باالتر هم به  يدنده ها،د يآهسته اهرم كالچ را رها كرده و دسته گاز را بچرخان
  .ن روال استيهمچن

  

   اخطار
دور باالي . پايين آوردن دنده در سرعت باال باعث لغزش چرخ عقب و تصادف مي شود

  .رسانددر دنده پايين به انجين آسيب مي 
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   اخطار
پايين آوردن دنده هنگامي كه موتورسيكلت براي دور زدن خم شده است باعث لغزش 

  .و زمين خوردن ميگردد
  .دنده را كم كنيد سپس اقدام به دور زدن كنيد دابتدا سرعت را كم كنيد بع

  
  

  توجه
  .زيادي ببيندور موتور به منطقه قرمز باعث مي شود كه انجين آسيب هاي درسيدن 

  .هرگز اجازه ندهيد در هر دنده اي دور موتور به منطقه قرمز برسد
  

  توجه
  .تعويض دنده نامناسب باعث خراب شدن سيستم انتقال قدرت مي شود

  .از پدال دنده بعنوان پدال دنده استفاده نكنيد
  .با نيروي بيش از اندازه دنده را تعويض نكنيد
  

  
  ينييو سرپا ييدر سرباال  يرانندگ

  .كلت ممكن است با كاهش قدرت مواجه شوديموتورس ييدر سرباال يرانندگدرهنگام 
 ين به حالت عادينجتا ا از دنده پايين تر استفاده كنيد  ديشمابا يطين شرايدر چن

از كاهش سريع سرعت موتور سيكلت  .ديعاً انجام دهين عمل را سريخود باز گردد ا
  جلو گيري شود
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موتور  ن سرعتيبا استفاده از دنده سنگ يطوالن ينييدر سر پا يرانندگزمان در  
  .ديرا كنترل كن سيكلت 

  
   توقف و پارك كردن

  .د تا گاز بسته شوديرون بچرخانيدسته گاز را به سمت ب -1
  .ديترمز جلو وعقب را هم اندازه و هم زمان فعال كن -2
  .استفاده كنيد  به ترتيبي كه سرعت كاهش ميابد  از دنده معكوس -3
شتر ينان بياطم يبرا. د يشود دنده را خالص كن قفكلت متوينكه موتورسيقبل از ا -4

  .ديلومتر دقت كنيك يرو يبه چراغ خالص
  

   اخطار
رانندگان با تجربه تمايل دارند كه از ترمز جلو استفاده كنند كه اين امر باعث افزايش 

اگر فقط از ترمز جلو يا عقب استفاده شود . فاصله توقف و در نتيجه تصادف مي گردد
بنابراين از دو ترمز جلو و هم اندازه . باعث سرخوردن يا از دست رفتن كنترل مي شود

  .و هم زمان استفاده كنيد
  

  

   اخطار
. ترمز شديد در هنگام دور زدن باعث لغزش چرخ و از دست دادن كنترل مي شود

  .بگيريدبنابراين قبل از دور زدن ترمز 
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   اخطار
ترمز شديد بر روي سطح لغزنده، خيس و ناهموار باعث لغزش چرخ ها و از دست رفتن 

  .بنابراين روي سطوح لغزنده و ناهموار به آرامي ترمز بگيريد.كنترل مي گردد
  

  

   اخطار
در نظر داشته . داشتن فاصله كم با وسيله نقليه جلويي باعث بروز تصادف مي گردد

هنگامي كه سرعت وسيله نقليه افزايش مي يابد فاصله توقف بعد از ترمز نيز  باشيد
بنابراين هميشه فاصله مناسب را بين خود و وسيله نقليه جلويي . افزايش مي يابد

  .رعايت كنيد
  
  

  توجه
نگهداشتن موتورسيكلت روي سطوح شيبدار با استفاده از كالچ و گاز باعث خراب 

بنابراين براي توقف موتورسيكلت روي سطح شيبدار از ترمز . شدن كالچ مي گردد
  .استفاده كنيد

  
  
  .ديسطح صاف و ثابت پارك كن يكلت را رويموتورس -5
  

   احتياط
مدتي بعد از خاموش شدن موتور اگزوز داغ مي . اگزوز داغ باعث سوختگي مي شود
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  .كودكان نباشدبنابراين موتور را در جايي پارك كنيد كه در دسترس . ماند
  
  
  .ديقرار ده OFFحالت  يچ را رويسوئ -6
  .ديد و فرمان را قفل كنيرا كامالٌ به سمت چپ بچرخان فرمان -7
  .ديچ را خارج كنيسوئ -8
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بازرسي و نگهداريبخش   

 

  رات يو تعم يبازرس فهرست
  راتيجدول تعم
 يش ميلومتر وماه نمايبراساس ك را  يدوره ا يس هاين سروين فاصله بييجدول پا

س همانگونه كه يو سرو ي، روان ساز يد كه بازرسيان هردوره مطمئن شويدهد در پا
  .شود يشده انجام مگفته 

  
  

  

  

  

  

  

  

6  
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 فاصله بازرسي ها  كيلومتر 8000 4000 1000
  

  ماه 12 6 1  آيتم

I I ‐ كيلومتر تعويض شود 12000هر   فيلتر هوا  
T ‐ T  لوله اگزوز و پايه اگزوزپيچ  
I I I بازرسي سوپاپ ها  
R I ‐ شمع 
I I ‐ شير بنزين  
R ‐ R فيلتر روغن انجين  
R R R روغن موتور  
I I I آزاد بودن كابل گاز  
I I I دور آرام موتور  
I I ‐ سيستم تزريق هواي ثانويه  
I I ‐ مقدارآزاد بودن كابل كالچ  
I I I كيلومتر تميز و روغنكاري شود 1000هر   زنجير  
I I I ترمزها  
I I ‐ سال يكبار تعويض شود 2هر   شلنگ ترمز  
I I ‐ سال يكبار تعويض شود 2هر   روغن ترمز  
I I ‐ تايرها  
I ‐ I سيستم هدايت  
I ‐ ‐ دوشاخه جلو  
I ‐ ‐ سيستم تعليق عقب  
T T T پيچ و مهره هاي شاسي  
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اگر الزم ( يض و روغن كاريم و تعوي، تنظ يزكاريو تم ينشانگر بازرس Iدر جدول باال *
 .است) بود

R :ض                                   يتعو :نشانگرT  :است ينشانگر آچاركش. 
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 ابزار

  

. ف ابزار درنظر گرفته شده استيك كي يرات دوره ايكمك به شما در زمان تعم يبرا
  .ن قرارداردير زيكه ز

 

  فيك 
 10×12آچار        

   14×17آچار 

 دوسر دو سروچهارسو(چ دوسر يآچار پ( 
 آچار شمع 



72 
 

 

   ينكات روغن كار

كلت و يو كم اشكال قطعات مختلف موتور س يعمر طوالن يبموقع برا يروغن كار
در  يكلت بعد از رانندگيموتور س يروغنكار.مهم است  شما منيا ين رانندگيهمچن

با عث  تواند  ير باران ميز در س شدنيا در اثر خيا بعد از شستشو ير ناهموار يك مسي
  دوام بيشتر قطعات موتور سيكلت شما  شود 

 

  توجه
س و روغن ين از گريتواند به آنها صدمه بزند بنابرا يم يكيالكتر يد ها يكل يروغنكار

  موتور سيكلت استفاده نكنيد يكيالكتر يد هايبراي روان كردن  كل
  .دارند  ياز به روغن كاريكه ن يقطعات

   

   



73 
 

  

 

 كالچ يكت 

 محور جك بغل و قالب فنر 

 ييمحور پدال دنده و محور جاپا 

 محور جك وسط و قالب فنر 

  ريزنج 
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 ترمز يكت  
 محور پدال ترمز 

نشان  Gكه با  ييقسمت هار و ينشان داده شده را با روغن زنج Dكه با  ييقسمت ها
 .ديكن يس روغنكاريرا با گر داده شده

  

   يباتر

    .مي باشد ساعت 10تا  5آمپر در  3/0كلت شما يموتور س يباطر شارژ استاندارد 
  .دين حد تجاوز نكنيهرگز از ا

   احتياط
  .قطب هاي باطري و لوازم جانبي آن داراي سرب و تركيبات سربي هستند

  .جريان خون شما شود خطرناك استاگر سرب وارد 
  .دست خود را بعد از تماس با قطعات حاوي سرب بشوييد
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   اخطار
هنگامي . شديد مي شود در باطري باعث نابينايي و سوختگي سولفوريك اسيد موجود

قسمت . كه در نزديكي باطري كار ميكنيد از دستكش يا عينك مناسب استفاده كنيد
  .تماس يافته با اسيد را سريعا با آب بشوييد و به پزشك مراجعه كنيد

  .باطري را دور از دسترس اطفال نگهداري كنيد
  

  توجه
آتش يا جرقه باطري ها گاز نيتروژن قابل اشتعال توليد مي كنند كه اگر در مجاورت 

  . قرار گيرند ميتواند باعث انفجار شود
بنابراين آتش و جرقه را بدور از باطري نگهداريد و هنگام كار كردن با باطري از سيگار 

  .كشيدن خودداري كنيد
  

  توجه
بنابرايت باطري را بيش از حد . آن مي شود شارژ بيش از حد باطري باعث كاهش عمر

  .شارژ نكنيد
  

   اخطار
. تميز كردن باطري با دستمال خشك باعث ايجاد جرقه و در نتيجه آتش مي شود

  .بنابراين باطري را با پارچه مرطوب تميز كنيد
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  يباترخارج كردن 

  د ير را انجام دهيروش ز يخارج كردن باتر يبرا 

 .ديجك  وسط قرار ده يكلت را رو يموتور س -1

 )گفته شد  يقبل يهمانگونه كه در قسمت ها(د ين را باز كنيز -2

 .  ديد قاب بغل چپ را خارج كنيچ ها را باز كنيپ -3

 

 .ديبرو  + د سپس به سراغ قطب مثبتيرا باز كن يابتدا قطب منف -4
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  . ديرا خارج كن يباند نگهدارنده باطر -5

  ديرون بكشيرا ب يباتر -6

 يروند نصب باطر

 .ديآن را جا بزن يباز كردن باتر اقدامات مربوط ب عكسيبترت -1

  .دياط ببنديرا با احت يباطر يقطب ها -2

  توجه
به ) ديسف – يا مشكي( يم مشكيشود و س يوصل م )+(م قرمز به قطب يشه سيهم

  .گردد  يوصل م) - ( يقطب منف
  

   اخطار
مواد سمي نظير سولفوريك اسيد و سرب هستند كه مي توانند باطري ها حاوي 

  .تاثيرات منفي روي محيط و سالمتي انسان بگذارند
هنگام باز كردن . باطري استفاده شده نبايد با زباله هاي خانگي بيرون انداخته شوند

باطري آن را كج نگيريد چون ممكن است سولفوريك اسيد خارج شود و به شما آسيب 
  .برساند 

  

  .هنگام تعويض باطري از نوع مشابه آن استفاده كنيد: نكته
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اگر قرار است موتورسيكلت براي يك مدت طوالني خاموش و بال استفاده بماند ماهي 
  . يكبار باطري را شارژ كنيد

 

 

نشاندهنده اين است كه نبايد باطري را با زباله خانگي بيرون انداخت و  Aدر شكل باال 
B  با اطمينان . است %0.004نشاندهنده اين است كه باطري حاوي سرب باالي

حاصل كردن از اينكه باطري به درستي دفع شده ميتوانيد از تاثيرات منفي آن بر روي 
د باعث ذخيره سازي مواد و منابع بازيافت موا.محيط و سالمت انسان جلوگيري كنيد

  .طبيعي مي شود

  

  لتر هوايف

باعث  .ودلتر به خاطر گرد و خاك مسدود شيشده اگر ف ين جاسازيزر يلتر هوا زيف
كمتر از  يطيتان در شرا كلتيگردد اگر شما از موتور س يش مصرف سوخت ميافزا
د و يض كنيتعو يمشخص يد در بازه زمانيلتر را بايد فيكن ياستفاده ممعمول ط يشرا
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د يشما با.,مرطوب است يالد كه پر گرد و غبار وگل و يكنمي  يرانندگ يطياگر در مح
  .ديض قرار دهيتعودر صورت امكان  و  يلتر را زود به زود مورد بررسيف

  

  ديلتر استفاده كنيف يدستورالعمل باز كردن و بازرس

  .ديجك وسط قرار ده يكلت را رويموتورس -1

  .دين را باز كنيز-2

  

  . ديلتر هوا را خارج كنيروكش ف-3
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  . ديرا جدا كن يلتر كاغذيف -4

  

  .دياستفاده كن يلتر كاغذيز كردن فيتم يلنگ باد براياز ش -5

  

  .ديد را برعكس باز كردن ،جا بزنيلتر جديا فيز شده يتم يلتر كاغذيف-6

  قرار گرفته است خودش  يلتر در جايد كه فيمئن شوطو م

  

  توجه
فيلتر هواي پاره اجازه مي دهد كه گرد و خاك وارد انجين شود كه باعث خرابي در 

در هنگام . يا پارگي بود آن را تعويض كنيداگر فيتر هوا داراي درز . انجين مي شود
  .تميز كردن فيلتر هوا آن را بخوبي از لحاظ پارگي بررسي كنيد

  توجه
اكر اين را روي قسمت پارچه اي . همشه فشار هوا را بسمت شبكه اي فيلتر هوا بگيريد

انجام دهيد باعث ميشود گرد و خاك با فشار هوا در بين منفذهاي قسمت پارچه اي 
  .شدن جريان هوا شوندقرار گيرند و باعث محدود 
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  توجه    
عدم دقت و كوتاهي كردن در درست جا زدن فيلتر هوا باعث ايجاد گذرگاه براي گرد و 

  .خاك  به سمت انجين مي شود
  .بنابراين در درست جا زدن فيلتر هوا دقت كنيد

  

  .دقت كنيد در هنگام شستشوي موتورسيكلت آب به جعبه هواكش نفوذ نكند: نكته

  

  شلنگ خروجي آب فيلتر

  

  .دربازديدهاي دوره اي شلنگ خروجي آّب را از فيلتر جداكنيد
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  شمع 

  باز كردن

  

  .ديرا  از شمع جدا كن سر شمع  -1

  .ديشمع را به قسمت آچارشمع باز كن -2

  

 توجه
  ديم كنيميليمتر تنظ/.  8 –/. 9لتر به اندازه يبه كمك چك فدهانه شمع را 
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  )ض شوديتعو يد بصورت دوره ايشمع با(

د به رنگ يز كنيشمع را تم الكترود هاي  يجمع شده رو)كربن (كه دوده  يهنگام
استفاده  يرساند كه از شمع استاندارد يرنگ شمع به شما م. ديبدنه شمع دقت كن

د ياگر بدنه شمع سف.كم رنگ باشد يليخ يد قهو ه ايرنگ شمع باو .ريا خيد يكرده ا
استفاده  مناسب د از شمع يست و بايدهد كه شمع مناسب كاركرد شما ن يبود نشان م

  .ديكن

  توجه
آسيب . شمع نامناسب مي تواند باعث ايجاد اثرات نامطلوب و داغ شدن انجين شود

  .گارانتي نمي باشدهاي وارده ناشي از اين قضيه تحت پوشش 
از شمع هايي كه در ادامه معرفي مي شود استفاده كنيد و اگر از مناسب بودن شمعي 

  .كه داريد مطمئن نيستيد اين قضيه را با نمايندگي تك تاز موتور در ميان بگذاريد
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  كلت شمايموتورس ياستاندارد برا يشمع ها

  CHAMPION DENSO  NGK  تذكر
ط ياگر درشرا
  باشدمرطوب 

  UZOEPR9  CPR6EA‐9  

STANDARD RG8YC UZZEPR9  CPRFEA‐9  
  UZYEPR9  CPR&EA‐9  ---   نرمالط يدر شرا

  

استفاده از شمع نامناسب باعث ايجاد تداخل الكترونيكي در سيستك جرقه زني : نكته
بنابراين از شمع . موتورسيكلت مي شود كه در عملكرد موتورسيكلت تاثيرگذار است

 .شده استفاده كنيدهاي توصيه 

  

  نصب

  توجه
اگر شمع، شل و يا . نصب نامناسب شمع باعث خرابي در موتورسيكلت شما مي شود

بيش از حد سفت بسته شود، مي تواند به رزوه هاي آلومينيومي سرسيلندر آسيب 
  .برساند

اگر از شمع تازه استفاده مي كنيد با آچار شمع، . شمع را با دقت در رزوه ها قرار دهيد
آن را نيم دور به سمت راست بچرخانيد و اگر از شمع قبلي استفاده مي كنيد آن را با 

  .دور بچرخانيد 1/8آچار شمع 
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  توجه
ث خرابي اگر گرد و خاك به حفره اي كه شمع در آن جاي مي گيرد وارد شود باع

  .بنابراين زماني كه شمع را باز مي كنيد اين قسمت را بپوشانيد. انجين مي گردد
  

  : نيلنگ بنزيش

ده شده يد ياگر نقص.قرار دهيد  يبررس ترك مورد ا ي ين را از نظر خرابيلنگ بنزيش
  .د تعوض شوديلنگ بايش

  

 

  روغن موتور

 سر زمان و همچنين و يدوره ا يض هايبه تعو ياديز يموتور بستگ يعمر طوالن
 يض هايچك كردن روزانه روغن موتور و تعو. ت دارديفياستفاده از روغن موتور با ك

  .روند يكلت بشمار ميرات موتورسيتعم مورد در  نيروغن موتور مهمتر يدوره ا
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كردن سطح روغن موتور كنترل   

  .ديجك وسط قرار ده يرو مسطحن يك زميكلت را در يموتورس-1

  .كند يقه در جا كار ميد  چنددقيد و بگذاريموتور را روشن كن-2

  .ديقه صبركنيدق 3د ويموتور را خاموش كن-3

  

چه نشانگر يد و از درينگه دار يكلت را عموديو موتورس كردهآزاد  جك وسط را-4
  .ديكن ين قرار دارد سطح روغن را بررسيسطح روغن كه درسمت راست انج

است  Lو Fدو عالمت  يچه نشانگر روغن دارايد درينيب يباال مهمانطور كه در شكل 
  . Lشتر از يو ب Fكمتر از  يعنين دو محدوده باشد ين ايد بيسطح روغن با

  

  توجه
 ين صدمه مياد به انجيز يليكم و روغن خ يليد كه حجم  روغن خيتوجه داشته باش

  .زند
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  نيلتر وروغن انجيض فيتعو

روغن تا  .ديض كنيد تعويدرزمان ها اعالم شده در جدول بازن را ديلتر و روغن انجيف
  :ر استيض روغن به شرح زيروند تعو .ه گرددين بطور كامل از موتور تخليانج

  .ديقرار ده طجك وس يكلت را رويموتورس -1

  

  .ديروغن را باز كن يدرب ورود -2

  

  .ديقرار ده ه روغن يچه تخلير دريك ظرف را زي -3
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كلت يكه موتورسيودرحال.ديرا باز كن نآ)ريادرزگي(و واشر ه روغن يچه تخليدر-4
  .ديه كنيد روغن را تخليگرفته ا يرا عمود

   احتياط
بنابراين صبر كنيد تا خروجي . روغن موتور و اگزوز داغ مي توانند باعث سوختگي شوند

  .نماييدروغن و لوله هاي اگزوز بخوبي خنك شوند بعد اقدام به تعويض روغن 
  

   اخطار
  .ممكن است كودكان و حيوانات خانگي با خوردن روغن موتور مسموم شوند

تماس طوالني مدت و تكراري روغن موتور استفاده شده باعث ابتال به سرطان پوست 
  .مي شود و همچنين تماس مختصر با روغن باعث تحريك پوست مي گردد

كودكان و حيوانات  روغن را دور از دسترسروغن فيلتر تازه يا استفاده شده و فيلتر 
براي جلوگيري از تماس با روغن استفاده شده از پيراهن آستين . خانگي نگداري كنيد

  .استفاده كنيد) مثال دستكش ظرفشويي(بلند و دستكش ضد رطوبت 
  .و صابون بشوييد بپيدا كرد آن قسمت را بخوبي با آ اگر روغن با پوستتان تماس

  

  . روغن موتور و فيلتر استفاده شده را دور بيندازيد: نكته

  

 را و واشر نو هيچه تخليو در. نماييد  تعويضك واشريرا با  يقبل واشر  -5
  .ديمجدا ببند
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  .ديز كنارا اب لتر يو خود درب ف تر ليدرب ف يچ هايپ -6

  

  .ديض كنيرا تعو لتر روغن موتوريف -7

  

  توجه
استفاده از روغن نجين مناسب باعث خراب شدن انجين موتورسيكلت مي كوتاهي در 

  .شود
بنابراين حتما از روغن موتور سوزوكي يا مورد مشابهي كه براي موتورسيكلت شما 

  .طراحي شده استفاده كنيد
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  توجه
  .كوتاهي در درست جا زدن فيلتر باعث خرابي انجين مي شود

  .در نمي آيد اگر برعكس بسته شود روغن به جريان
  .قسمت باز فيلتر را بسمت انجين قرار دهيد

  

  

   8نگ يو اور 7لتر روغنيد كه فنر فينان حاصل كنيلتراطميقبل از بستن درب ف -8

  .د ندرست نصب شده باش

  .هرگاه فيلتر را تعويض كرديد اورينگ هم عوض كنيد: نكته

   .ديكامال نبند يد وليآن جا بزن يچ هايد و پيلتر را جا بزنيدرب ف -9

  د يه را ببنديچه تخليلتر و دريد و درب فيخود قرار ده ير را در جايگرزا ديواشر  -10
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   .ديكن يروغن خال يروغن تازه را در محفظه ورودميلي متر  950 و 

  توجه
انجين ممكن است در اثر استفاده از روغني غير از روغن با خصوصيات سوزوكي خراب 

  .شود
سوخت و روغن موتور توصيه ((براي دانستن ويژگي هاي روغن مناسب به قسمت 

  .رجوع كنيد)) شده
  

 .د يرا ببند يدر محفظه ورود -11

 .قه درجا كار كنديد چند دقيد و بگذاريكلت را روشن كنيموتور س -12

  .ديگفته شد كنترل كن يسطح روغن را همانگونه كه در صفحات قبل -13

  نكته 

 

 براتورر كا

 .دينكن يكابراتور را دستكار يمات كارخانه ايچ گاه تنظيه

 م استيكلت از دو جنبه قابل تنظين موتورسيكاربراتور ا

  كابل گاز ، دور موتور در حالت درجا 
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  آراممات دور يتنظ

براي تنظيم دور آرام شما نياز به سرعت سنج داريد و يا اگر در دسترس نبود به 
  .موتور مراجعه كنيدنمايندگي تك تاز 

 

 .د كامال گرم شوديد و بگذاريكلت را روشن كنيموتور س -1

كاربراتور قرار دارد به  يروكه   را م گاز يچ تنظين گرم شد پينكه انجيپس از ا -2
 .د يا خارج بچرخانيسمت داخل 

 م شود يقه تنظيدور بر دق 1700تا  1500ن يدور موتور بسعي كنيد  
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  گازم كابل يتنظ

  
  جهت تنظيم  كابل گاز

  ديرراخارج كنيگردگ -1

  .ديمهره را شل كن -2

 يباز ميليمتر 4تا 2د دسته گاز به اندازه يم كنيرا به گونه تنظ م كننده يتنظ -3
  . داشته باشد

  .ديرا ببند مهره  -4

  .ديرا جابزن ر يگردگ -5
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   اخطار
گرفتن ناگهاني در هنگام چرخاندن  آزاد بودن كابل گاز بصورت نامناسب باعث سرعت

  .فرمان مي شود كه اين امر مي تواند باعث بروز حادثه گردد
آزادي كابل گاز را طوري تنظيم كنيد كه دور آرام موتور با حركت فرمان بصورت 

  .ناگهاني باال نرود
  

  

  ريگردگ

  
تمامي سطح قطعات كابل  ير رويد گردگيدقت كن. راستيكابل گاز مجهز به گردگ

  فلزي را بپوشانيد تا آب مستقيما با آنها تماسي نداشته باشد 

  اگر قطعات فلزي كثيف شده اند با دستمال نمدار آنها را تميز كنيد 
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  :كالچ

  
  .ي داشته باشدمتر باز يليم 15 يال 10به اندازه  يست امي بكالچ  يكت

ر يطبق دستورالعمل ز كتي كالچ بازي مناسب ندارد  ديمتوجه شد ياگر هنگام بازرس
  .ديم كنيآن را تنظ

  

 م يتنظ مهره كالچ را با چرخاندنكتي  .ديرا شل كن مهره قفل شونده  -1
  تنظيم نماييد 
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  م كننده كه در حد مجاز باشديبه گونه اي  تنظ -2

توسط نمايندگي يا بايد ) بجز آزاد بازي كردن كابل كالچ(هرگونه سرويس كالچ : نكته
  )نمايندگي صورت گيرد

  

  ريزنج
براي بازرسي  .شود يهرروز قبل از سوار شدن بررسد ير بايمات زنجيت و تنظيوضع

  .زنجير از دستورالعمل زير استفاده كنيد
  

   اخطار
بنابراين . رانندگي با زنجيري كه شرايط مناسبي ندارد ميتواند باعث بروز حادثه شود

  .رانندگي تنظيمات بازرسي و تعميرات الزم را روي زنجير انجام دهيدقبل از هر بار 
  
  

  ريزنج يبازرس
   .موارد زير را كنترل كنيدد يكن يم ير را بازرسيكه زنج يهنگام

ن شليپ  
 خارناسالم  
       قالب خشك يا زنگ زده  
    قالبهاي تاب دار يا به هم چسبيده  
     سايش بيش از حد  



97 
 

 تنظيم نادرست زنجير  
  
 در غير اين صورت  رفع كنيد آن  اگر مشكلي را مشاهده كرديد در صورت امكان  

  .ديرگاه برسانيك تعميكلت را به يموتورس
       موضوعن يو ا دهجدا ش رير درست بسته نشود ممكن است از زنجيزنج اگر خار*
  .ن باشديتواند خطرآفر يم

  

  

 توجه
زنجير باعث باز باز شدن و گير كردن زنجير در طبق زنجير  يا اتصال نامناسب در 

  .انجين شود كه ممكن است خطرناك باشد و يا به انجين صدمه شديد وارد كند
  .بررسي و نگهداري و تعميرات را براي زنجير قبل از هر بار رانندگي انجام دهيد

  

  .خراب شده باشد خرابي زنجير دليل بر اين مي شود كه طبق زنجير هم مي تواند

  .براي بررسي اين كار از دستورالعمل زير پيروي كنيد
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فرسوده  درشكل زيرسمت چپ شكل دندانه هاي سالم و سمت راست شكل دندانه هاي
  :نشان داده شده

  

  

 ش از حد دندانهايب يا خوردگي يفرسودگ  
 ا شكستهيخراب  يه هادندان  
 ريمهره طبق زنج يشل  

ايرادات مشاهده شد به نمايندگي تك تاز موتور يا تعميرگاه مراجعه اگر هر يك از اين 
  .كنيد
در صورت نصب زنجير جديد، هردو طبق زنجير جلو و عقب بايد بازرسي و در : نكته

  .صورت لزوم تعويض گردند
  

 توجه
اتصال نامناسب در زنجير مي تواند باعث باز شدن آن وگير كردنش در طبق زنجير يا 

  .كه صدمه شديدي به انجين مي رساندانجين شود 
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  .اتصاالت زنجير بايد به گونه اي باشد كه سمت شكاف دار  خالف جهت چرخش باشد
  
  
  

  

  ريزنج يو روغن كار يزكاريتم

  .ديرپاك كنيزنج يرا ازرو يفيگردوخاك وكث -1

  .ديم استفاده كنينده ماليا مواد شويپاك كردن از آب  يبرا -2

 توجه
  فرارنظير تينر ، نفت سفيد و يا بنزين استفاده نكنيداز حالل هاي 

  .از واردآوردن فشار زياد  روي قطعات با ابزار نوك تيز هنگام تميزكردن خودداري كنيد
  .ازسيم برس استفاده نكنيد

  

  .ديازبرس نرم استفاده كن - 3 

  .دياستفاده كن ينده خنثيآب و شو از -4

  .ديكن يروغنكار) 80- 90(ته بااليسكوزيبا ور يا روغن هاير يبا روغن مخصوص زنج-5

  .ديكن ير جلو وعقب راروغنكاريهم دو طبق زنج-6
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  .ديپاك كن ياضافه را بعد از روغنكار يروغن ها-7

  

  

  ريم زنجيتنظ

  

ر ين دو طبق زنجيه بيد در ناحير بايد زنجيكن ير مالحظه ميهمانگونه كه در شكل ز 
و نيز  شما يط رانندگيبسته به شرا. حركت داشته باشد متر يليم 30 يال20  به اندازه 

 ينسبت به فاصله زمان يزود به زودتر يممكن است بازرس مسير هاي مورد استفاده 
  .ر الزم باشديزنج يگفته شده در جدول برا

  

  

   اخطار
شلي بيش از حد زنجير باعث مي شود از طبق زنجير جداا شود وصدمات شديدي به 

  .كندموتور وارد 
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  .شلي زنجير را قبل از هز بار رانندگي كنترل كنيد
  

  ريم زنجيروش تنظ

   احتياط
اگزوز داغ باعث سوختگي مي شود و بعد از خاموش شدن موتورسيكلت آنقدري گرم 

  .مي ماند كه بعد از مدتي باعث سوختگي دست شما شود
  .قبل از تنظيم زنجير صبر كنيد تا اگزوز خنك شود

  

3  
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  .موتورراروي جك وسط قراردهيد-1

  .مهره اهرم دياق را شل كنيد-2

  .مهره محور چرخ عقب را شل كنيد-3

م يا راست تنظيبه سمت چپ   زنجير كش ر را با چرخاندن مهره يزنج يشل -4
 تر آسان يد با هم هم تراز باشند براير جلو وعقب بايد و بطور همزمان طبق زنجيكن

زنجير كش ها  ميهركدام تا تنظ يدو شاخه عقب رو يشما رو ين كار برايشدن ا
  .عالئمي حك شده است تا زنجير كش ها دو طرف با هم هماهنگ شود 

  )6SNگشتاور (.ديمهره محور چرخ عقب را ببند -5

 16NM)گشتاور ( دياق را ببنديمهره د -6

  .ديكن يرا آچار كش زنجير كش ها  يمهره ها-7

 .ديم كنيد و اگر الزم بود آن را تنظيكن ر را چكيزنج يشل -8
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  ترمز
 يبررس قبالً. من دارديا يدر رانندگ ياتيح يستم ترمز نقشيعملكرد س يبه درست

  .ديانجام ده يدوره ا يستم ترمز را براساس جدول بازرسيس
ترمز هاي موتورسيكلت شما بايد طبق بازرسي هاي دوره اي توسط نمايندگي تك تاز 

  .گيردموتور صورت 
  سيستم ترمز

   اخطار
كوتاهي در تعميرات و بازرسي ترمز موتورسيكلت مي تواند احتمال وقوع تصادف را 

اين بازرسي ها را قبل از هر بار رانندگي طبق دستورالعمل بازرسي قبل از . افزايش دهد
  .رانندگي انجام دهيد و ترمز ها راطبق جدول بازرسي، سرويس كنيد

  
 ير بازرسيكلت خود را به صورت روزانه طبق دستورالعمل زيموتورسستم ترمز يس
  .ديكن

 ديكن يسطح روغن ترمز درون مخزن روغن رابررس.  
 ديكن يبررس و ترك خوردگي  يستم ترمز جلو را از لحاظ نشستيس.  
 ديكن يو ظاهر خورده بررس يشلنگ ترمز رااز لحاظ نشت.  
 حكم داشته باشندتمناسب و مسد حركت يشه بايترمز هم يو كت پدال.  
 ترمز  سكيدبا  ش لنت ترمز يساميزان  يبررس.  
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  :لنگ ترمزيش يبازرس

روغن   يا نشستي ي، خراب ينگ ترمز رااز لحاظ ترك خوردگيلنگ و اتصاالت شليش
رگاه يكلت را به تعميموتورس يبيت هرگونه عيد در صورت رويقرارده يمورد بررسترمز 
 .ديببر

  

  جلوترمز 
  ال ترمزيس

  
د از سطح نشان داده شده يد كه بايكن كنترل در مخزن ترمز جلو را  روغن ترمز سطح 

  .باشدندر شكل باال كمتر 

   اخطار
باعث خرابي سيستم ترمز  و  DOT4و  DOT3از هرگونه روغن ترمز بجز  استفاده

از روغن ترمز . قبل از باز كردن درپوش روغن آن را تميز كنيد. تصادف مي گرد
DOT3  وDOT4  استفاده كنيد و از استفاده از روغن ترمزهاي ديگر و مخلوط شده

  . خودداري كنيد
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   اخطار
روغن ترمز مي تواند در صورت بلعيده شدن و يا تماس با پوست دست و صورت 

  )حتي براي حيوانات. (مهلك و خطرناك باشد
. استفراغ اجباري نكنيد و به پزشك مراجعه كنيدلعيده شد اقدام به اگر روغن ترمز ب

بعد از كار با روغن سريعا . اگر روغن داخل چشم رفت سريعا چشم را زير آب بگيريد
  .دست خود را بشوييد و روغن را دور از دسترس كودكان و حيوانات قرار دهيد

  

  

 توجه
مراقب باشيد . ريختن روغن روي قطعات رنگ شده و پالستيكي باعث خرابي مي شود

هنگامي كه مخزن روغن را پر مي كنيد روغن روي قطعات نپاشد و روغن ريخته شده 
  .را سريعا پاك كنيد

  

  لنت ترمز
لنت به خط مخصوص  يجاد شده رويش ايا سايد كه آيكن يلنت ترمز رابررس

  .ض گردديتعو ها  لنتبايد  ده بود ياگر رس .ده استيرس يفرسودگ
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ن بار ترمز را ياست چند ساكن كه موتور  يد درحاليض لنت ها بايتعوبعد از : نكته
نشود و ترمز ن كار انجام يرند اگر ايخود قرارگ يتا لنت ها سرجا رها نماييد  گرفته و

  .تواند باعث تصادف شوديف است و ميضع

   اخطار
تصادف  كوتاهي در بازرسي و تعمير لنت ترمز و تعويض آنها در زمان توصيه شده امكان

براي تعويض لنت ترمز به نمايندگي تك تاز موتور مراجعه كنيد و . را افزايش مي دهد
  .عمل تعويض و بازرسي را طبق زمانبندي توصيه شده انجام دهيد

  

   اخطار
بعد از انجام تعميرات سيستم ترمز و يا تعويض لنت ترمزها حتما عمل هواگيري را 

صورت ترمز ضعيف عمل مي كند و موجب تصادف مي انجام دهيد زيرا در غير اين 
  .شود

بعد از تعمير ترمز يا تعويض لنت ترمز را چند بار گرفته و ول كنيد تا لنت ها سر جاي 
  خود قرار گيرند
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 ترمز گرفته شود چون  يد كتيستند نبايشان نيكه لنت ها سرجا يهنگام: نكته
  پيستون ها بيش از حد از جاي خود خارج شده و امكان تنظيم آن وجود ندارد 

   اخطار
تعويض فقط يكي از جفت لنت ها  باعث مي شود ترمز به خوبي عمل نكند و موجب 

  .تصادف شود
  .بنابراين هميشه هر دو لنت را تعويض كنيد
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  ترمز عقب
  م پدال ترمزيتنظ

   اخطار
زياد حركت ميكند نشانگر اين است كه  عملكرد ترمز ضعيف مي هنگامي كه پدال 

باشد  كه در اين وضعيت  باعث تصادف ميشود پدال كم حركت كند و يا زياد محكم 
  .باشد  مي تواند به اهرم لنت و توپي آسيب وارد نمايد 
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  .ديراستفاده كنيم ترمز ازدستورالعمل زيتنظ يبرا

را  م كننده يم مهره تنظيتنظ يكند برا يمتر باز يليم20تا  10ن يد بيپدال ترمزبا
  .ديبچرخان

در جهت عقربه هاي ساعت باعث محكم شدن پدال ترمز و چرخش  چرخش مهره 
  .مهره باال عكس عقربه هاي ساعت لقي و بازي پدال ترمز بيشتر خواهد شد 
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  ترمز عقب  يدگييمحدوده سا

ن محدوده از يا يبازرس يبرا.ترمز عقب است يدگييمحدوده سا يكلت داراين موتورسيا
  .دير استفاده كنيدستورالعمل ز

  .سيستم ترمز را از لحاظ مناسب بودن تنظيمات چك كنيد -1

ر را يمثال شكل ز يبرا. م شده باشديتنظ يستم ترمز به درستيد كه سيكن كنترل-2
  .د كه خط نشاندهنده در محدوده مجاز قرارگرفته استيمالحظه كن

  

  .ض شوديد تعوياز محدوده مجاز باشد لنت ترمز با خارج اگر خط نشاندهنده -3
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   اخطار
  .دگي با لنت ترمز فرسوده باعث تضعيف عملكرد ترمز و تصادف مي شودرانن

  .قبل از هر بار سواري لنت ترمزها را بررسي كنيد و اگر نياز بود آنها را تعويض كنيد
  

  استپ ترمز

كشيدن استپ ترمز، آن را تنظيم كنيد بدينگونه كه قبل از افزايش فشار با باال يا پايين 
اين عمل مانند اين است كه به پدال ترمز فشار وارد . چراغ خطر عقب روشن مي شود

  .شده باشد
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  هاتاير

   اخطار
تايرهاي روي موتورسيكلت شما رابط بين جاده و موتورسيكلت است كوتاهي در 

  :تصادف مي گردد احتياط موارد زير باعث
 وضعيت و باد تايرها را بررسي كنيد و اگر الزم بود باد را تنظيم كنيد. 
 از بارگيري اضافه بر روي موتورسيكلت خودداري كنيد. 
  ترك يا بريدگي تعويض تاير را در صورت فرسوده شدن يا مشاهده هرگونه

 .كنيد
 از نوع تايري كه در اين دفترچه توصيه شده استفاده كنيد. 
 اين قسمت از دفترچه راهنما را به خوبي مطالعه كنيد.  

  

   اخطار
 .كوتاهي در انجام آماده سازي الستيك باعث سر شدن و كاهش كنترل موتور مي گردد

دستورالعمل آماده سازي الستيك را كه . هنگام استفاده از تاير نو شديدا احتياط كنيد
اول از اليي  Km 160در . در اين بخش توضيح داده خواهد شد به خوبي انجام دهيد

  .كشيدن، دور زدن شديد و محكم ترمز گرفتن خودداري كنيد
  

  ريتا يفشار و بار گذار
فشار باد تاير ها و همچنين ميزان بار تاثير مهمي بر روي آسيب ديدن تاير و نيز از 

  .دست دادن كنترل موتور سيكلت خواهد شد 
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درست بودن  از و ديكن كنترل كلت يروز قبل از استفاده از موتورس رها راهريبادتاميزان 
  .ديحاصل كننان ير ارائه شده است اطميك ها همانطور كه در جدول زيباد الست

قبل از استفاده از موتور سيكلت ميزان باد الستيك ها  دين نكته توجه داشته باشيبه ا
  .را كنترل كنيد 

ها بدون اصطكاك با جاده گرم شده و ميزان باد تماس  كيالست يچون بعد از رانندگ
  .داده شده قابل قبول نيست 

  

  :ر سرديجدول فشار مجاز تا

    نيك سرنشي  نيدوسرنش
200KPA 

 
(29PSI) 

200KPA 
(29PSI) 

  

  رجلويتا

225KPA 
(33PSI) 

  

225KPA 
(33PSI)  

  رعقبيتا

  

راندن  موتور سيكلت ها مشكل شود كه  يباعث م نييپا در تاير ها  فشار بادكم بودن 
كه فشار باد باال باشد  يودر هنگام. ده شودييزودتر سا ريشود تا يباعث م نيز  وبشود 
ه باعث لغزش و از دست ين قضيباهم دارند كه ا يتماس كمتر ك و جاده سطحيالست

  .گردد يم موتور سيكلت  دادن كنترل
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  ريت و نوع تايوضع

  
 در ا شكاف و تركي يدگيبر. كلت موثراستيعملكرد موتورس ير رويت و نوع تايوضع
 تاير . شود يكلت مير و ازدست دادن كنترل موتورسيتا زودرس  ير باعث خرابيتا يرو
كلت يكنترل موتورس دست دادن شدن وبه متعاقب آن از  د پنچرعمست شده  دهييسا

  .گذارديم يمنف تاثير هم و فرمان ترمز ستم يس يرو شده  دهييسا تاير.خواهد شد 

  

،  يك آثار خرابيالست يرو اگر.ديكن يبررس ير راهرروز قبل از رانندگيت تايوضع
متر و يليم 106ك جلو كمتر از يالست ا عمق عاجيد و يديد يا ترك خوردگي يدگيبر

  .ديض كنير را تعويمتر بود ، تايليم 2ك عقب كمتر از يالست

رگفته شده يكه درجدول ز يريد ، از نوع و اندازه تايكن تعويض ر رايد تايهرگاه خواست
ترمز و فرمان  ستم يس يد رويگر استفاده كنيندازه داا يد اگر از نوع ياستفاده كن
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در   آن  گذاشته و باعث از دست دادن كنترل ير منفيتاثپذيري موتور سيكلت 
  رانندگي خواهد شد 

    رجلويتا  رعقبيتا
C63P /60R17M /140  C52P / ‐ 17M80/100 اندازه  

MRF 
REVZ‐M 

MRF 
NYLOGRIP  
ZAPPER‐FX 

  رينوع تا

  

   اخطار
فرسودگي زودهنگام مي  باعث كاهش كنترل، تصادف و ياتعمير و نصب نامناسب تاير 

  .شود
از نمايندگي هاي تك تاز موتور و يا تعميرگاهها بخواهيد تا تعمير و تعويض تاير را 

  .انجام دهد چون اين كار نياز به ابزار مناسب و تجربه كافي دارد
  .تاير بايد مطابق جهتي كه با فلش روي آن مشخص شده است نصب شود

  

  بازكردن چرخ جلو

  .ديجك وسط قرار ده يموتوررارو -1
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  .ديرا باز كن مهره  -2

ر يهنگام جداكردن تا د تادرين قراردهيا انجير بدنه يراز چهار پايه ك ياط يبااحت -3
  .كلت ثابت بمانديجلو موتورس

  

  .ديرون بكشيمحور چرخ جلو را ب -4
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  .ديرون بكشير جلو به سمت ا بيتا -5

  

در را جازدن مجدد لنت ها يز.ديترمز رانكش يكت پر باز شدهيكه كل يهرگز هنگام: نكته
  خواهد كرد هم نشست  روغن ترمز ن يوهمچن.است يپر كار دشواريكل درون 

  .ديمراحل باال رابرعكس انجام ده جلو  رينصب مجدد تا يبرا -6

د تا در يد و رها كنيريترمز جلو را چند بار بگ يرجلو كتيبعد از نصب مجدد تا -7
  .رديد قرار گت درست خويموقع

   اخطار
كوتاهي در آماده سازي لنت ترمز بعد از نصب تاير باعث ضعيف شدن ترمز و وقوع 

منظور از آماده سازي لنت ترمزها اين است كه قبل از حركت حتما .حادثه مي گردد
چند بار كتي ترمز گرفته و رها شود تا ترمز آماده كار كردن گردد و همچنين چك 

  .آزادانه مي چرخد يا خيركنيد الستيك 
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   اخطار
  .نصب چرخ جلو در جهت عكس خطرناك است

اهميت زيادي ديرد چون در ) كه با فلش مشخص شده(بستن تاير در جهت درست 
  .صورت اشتباه بسته شدن تاير سيستم هدايت عملكردي غيرعادي خواهد داشت

  .نصب كنيدبنابراين تاير جلو را در جهتي كه با فلش نشان داده شده 
  

   اخطار
اگر پيچ و مهره ها درست آچاركشي نشده باشند تاير ممكن است باز شود و موجب 

. مطمئن شويد پيچ و مهره ها طبق گشتاور گفته شده سفت شده باشند. تصادف گردد
اگر تركسنج نداريد و يا طرز استفاده از آن را نمي دانيد به نمايندگي هاي تك تاز 

  .اه مراجعه كنيدموتور يا تعميرگ
  

  .مراقب باشيد در هنگام بستن تاير جلو به مخزن روغن ترمز صدمه نزنيد: نكته

  

  : خارج كردن چرخ عقب

   احتياط
بنابراين براي انجام كار ابتدا . اگزوز بعد از خاموشي موتور باعث سوختگي مي گردد

  .صبر كنيد اگزوز سرد شود
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  .ديجك وسط قرار ده يكلت رارويموتورس -1

  .ديرابازكن اق يو مهره د 1ترمز  يليمهره م -2

  

  .ديراباز كن ر يمهره محور تا-3

  .ديچپ و راست را شل كن زنجير كش  يمهره ها-4
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   .ديرون بكشيمحور چرخ عقب را ب -5

  

  .دير خارج كنير رااز طبق زنجير بسمت جلو زنجيهمزمان با چرخاندن تا -6

  

  .ديرون بكشيرا به سمت ب ر عقبيمجموعه تا -7

  

  ديرعقب مراحل باال را برعكس انجام دهيجازدن تا يبرا -8
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  .ديم كنير را تنظيزان جمع شدن زنجيم -9

آزاد و دن يو بعد از آن چرخ فشار دهيد پدال ترمز را چند بار   ,ريپس از نصب تا -10
  .ديرراچك كنيتاراحت 

   اخطار
زنجير وصحيح نبستن مهره ها و پيچ ها باعث به وجودآمدن  درست تنظيم نكردن

  .تصادف ميگردد
بعد از نصب چرخ عقب زنجير را همانگونه كه در بخش تنظيمات زنجير توضيح داده 

  .شده تنظيم نماييد
 .گشتاور پيچ و مهره ها را طبق دستوراعمل زير نصب نماييد

  
  

  6.6KgF‐m  (65N.M:(مهره محور چرخ عقب

  KG FM(M..N 16 1.6: (اق يمهره د

  

  :ض المپ چراغ هايتعو

كه  يهنگام. رآمده استيكلت شمادرجدول زيقابل استفاده موتورس ينوع المپ ها
 .دينش كنيگزيقاً همان نوع را جايدق ديد تعوبض كنيخواه يالمپ سوخته را م
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و  يبرقستم يس يگر باعث بوجود آمدن اضافه بار روينصوت استفاده از المپ ديرايدرغ
  .گردد يك المپ ميخراب شدن 

  توجه
كوتاهي در استفاده از المپ با ولتاژ مناسب باعث ايجاد اضافه بار روي سيستم 

  .الكتريكي يا سوختن زود هنگام المپ مي گردد
  .فقط از المپهاي با ولتاژ گفته شده در چارت استفاده كنيد

  

  

  W(HS1)  35 / 35V  12    چراغ جلو
   W10V      12  چراغ راهنما

  W5      V 12  شنيچراغ پوز
 W5      V 12  چراغ پالك
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  چراغ جلو

 .ديض المپ چراغ ازدستورالعمل استفاده كنيتعو يبرا

  

  .دياوريد سپس كاسه چراغ و راهنما رادربيچ ها را باز كنيپ -1

  

  .ديم اتصال راهنماقطع كنيس -2



124 
 

  

  .ديجداكن ازكاسه چراغ را  يبلور.ديچ چراغ جلورابازكنيپ -3

  

  موقيعت ها  را از آن جدا كنيد وچراغ چراغ جلو سوكت  -4
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 .دينشان داده شده را باز كن يكيقسمت پالست -5

 

  

  .ديرون بكشيراب) 10(د والمپ يكن را آزاد  نگهدارنده قالب -6

 .دينصب كاسه چراغ مراحل باال را برعكس انجام ده يبرا-7

 

  توجه
براي جلوگيري از اين امر المپ .چربي دست شما ميتواند عمرالمپ را كم كند روغن يا

  .را به كمك يك دستمال بگيريد
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  موقعيت جلو   چراغ

.ديبازكن يكيپالست يقسمت ها فشار به را با  ريسوكت نشان داده شده درشكل ز
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 اغم كاسه چريتنظ

  
  .د يكن آزاد  چراغ جلو را يچ هايپ -1

  .ديم كنيتنظ يرا باحركت عمودجلو چراغ مجموعه  -2

  

 راهنما

  :دستورالعمل تعويض المپ راهنما

  
  .ديرابازكن طلق راهنماچ يپ -1



128 
 

  

  .ديرون بكشيسوكت راب وي كاسه راهنما  را باز  كرده چ ها يپ -2

  

المپ راهنما بيرون  .ديرون بكشيب د ويد و به سمت چپ بچرخانيالمپ رافشارده-3
  .خواهد آمد 

  

  .دين فشاردادن به سمت راست بچرخانيجازدن المپ آن را درح يبرا-4

  توجه
بنابراين . سفت كردن بيش از حد پيچ ها ممكن است باعث ترك خوردن حباب گردد

  .پيچ ها را تا جايي كه راحت مي چرخند سفت كنيد
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وزيف  

  اگر جريان الكتريكي موتور سيكلت شما قطع شد اولين موردي كه 

وز محافظت يدربرابر بار اضافه توسط ف يكيقطعات الكتر. وز استيشود ف كنترل د يبا
وز سوخته ياز ف سپس  راحل كرد و يكيد مشكل الكترين مواقع ابتدابايدرا. شوند يم

  .نمودض يراتعو

   اخطار
آمپر نادرست باعث بروز مشكل در سيستم الكتريكي يا حتي استفاده از يك فيوز با 

  .سوزي مي گردد آتش
  .فيوز سوخته را با فيوزي با آمپر مشابه تعويض كنيد

اگر فيوز جديد زود سوخت مشكل الكتريكي قابل حل نيست و سريعا بايد به نمايندگي 
  .تك تاز موتور يا يك تعميرگاه مراجعه كرد

  

  

  

  .آمپراست 15شود  يكه استفاده م يوزيف -پ قرارداردوزپشت قاب بغل چيف
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 جعبه فيوز داخل آمپر  15وز يك فيد يوز قاب بغل راست راباز كنيچك كردن ف يبرا
 .قراردارد

  

  :يستيمبدل كاتال
 از  خطرناك يند هايكاهش دادن آال يتسيمبدل كاتال بكار گيري  هدف استفاده از

 يكلت هايدر موتورس داراي سرب  از سوخت استفاده.كلت استياگزوز موتورسخروجي 
را سرب باعث از كارافتادن اجزا كاهش دهنده يست زين صحيح ست يمجهزبه كاتال

و استفاده از بنزين  رانندگي مناسب  شود مبدل ، دريست  ميلستم كاتايدرس يآلودگ
  بدون سرب دوام بيشتري خواهد داشت 

براي دوام بيشتر آن تنظيم بودن تعمير مبدل كاتاليست ضروري نيست و  يبررس
  عملكرد انجين بسيار مهم است

تواند باعث ين و كاربراتور است ميم نبودن انجين كه به خاطر تنظياحتراق ناقص انج
  .ت كار خود رادرست انجام ندهديشود كه كاتال

   اخطار
احتراق اگر شما موتورسيكلت خود را در محلي پارك مي كنيد كه در آنجا مواد قابل 

ممكن است اين مواد در تماس با اگزوز دچار  نظير برگ يا علف خشك وجود دارد
بنابراين از پارك كردن موتورسيكلت در اماكني كه مواد قابل احتراق . احتراق شوند

  . وجود دارد خودداري كنيد
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  توجه
هاي زير براي جلوگيري از خراب شدن كاتاليست يا ديگر اجزاء مربوطه بايد پيشگيري 

  :انجام گردد
 موتورسيكلت را در شرايطي با عملكرد مناسب تعمير كنيد. 
  هنگام مشاهده سوء عملكرد انجين يا هرگونه نقص موتورسيكلت را متوقف

 .كنيد و سريعا به يك تعميرگاه مراجعه كنيد
 موتور را هنگامي كه روي دنده و يا در حال حركت است خاموش نكنيد .  

  

  توجه
  موتورسيكلت را با هل دادن يا انداختن در سرپاييني روشن نكنيدهيچگاه. 
 انجين نبايد با سيم كوئل پاره يا قطع شده روي دور آرام بماند. 
  اجازه ندهيد انجين در دور آرام كار كند هنگامي كه صداي ناهنجار يا سوء

 .عملكرد دارد
 هيچگاه اجازه ندهيد باك مرحله خالي شدن نزديك شود.  
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 رفع مشكل و عيب يابي

 

 

   يابيب يع 

 ياز مشكالت عموم يبرخ ليكند كه دل يبه شما كمك م يابيب يع ين راهنمايا
 .ديابيراب

  توجه
تعميرات و تنظيمات نادرست مي تواند به جاي تعمير به موتورسيكلت شما آسيب 

  .اينگونه آسيب ها شامل گارانتي نمي شود . برساند
هاي تك تازموتور در درستي عملكرد فوق مطمئن نيستد مشكل را با نمايندگي  از اگر

  و از ايشان كمك بگيريد  ميان بگذاريد
  
 

  ديابيل رابيد تادليررا انجام دهيز يها ي، بررس شود  ينمكلت شما روشن ياگر موتورس

   

7  
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   يسوخت رسان عملكرد صحيح سيستم  يبررس

  

  

  .وجود دارد يكافد داخل باك سوخت ين شوئمطم -1

  :رسد ين به كاربراتور مير بنزياز ش يسوخت كافد يمطمن شو -2

  .ديقرارده "OFF"ت يوضع ين رارويربنزيش) الف

د و يده شده را شل كنين كاربراتور را كه دور آن در شكل خط كشيه بنزيچ تخليپ)ب
  .ديه كنيك ظرف تخلين كاربراتور را در يبنز

   اخطار
بنزين فوق العاده قابل اشتعال و سمي هستند و با قرار گرفتن در معرض بنزين و بخار 

  .آن ممكن است دچار سوختگي يا مسموميت شويد
  :هنگام تخليه كاربراتور

 موتور را خاموش كنيد و شعله، گرما و جرقه را دور كنيد. 
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 تخليه را فقط در محيط باز يا در مكان داراي تهويه انجام دهيد. 
 سيگار نكشيد. 
 نزين ريخته شده را سريعا پاك كنيدب. 
 از استنشاق بخار بنزين خودداري كنيد. 
 كودكان و حيوانات را دور كنيد.  

  

  .دين را ببنديه را بنزيچ تخليپ)ج

  )نبود يباك كاف ياگرموجود RESا ي.(ديقرارده ON ت يوضع ين رارويربنزيش)د

  .ديقرارده OFFن رادرحالت يربنزيه بعد شيچند ثان)ه

ن داخل كاربراتور رفته يد كه بنزيكن كنترل د وين كاربراتور راشل كنيه بنزيتخل چيپ)و
  .ريا خي

  .دين كاربراتور را ببنديه بنزيچ تخليپ)ز

 .شود يد بررسيبا يستم جرقه زنيرسد ، س ياگر سوخت به كاربراتور م -3
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   يستم جرقه زنيس يبازرس

  

  .ديببند سر شمع  يدوروين بازكنيانج يازرو شمع را -1

و دنده در حالت خالص و كالچ رادرحالت آزاد داده  قرار ONحالت  يراروچ يسوئ -2
  .ديقرارده

ادكمه يهندل ) يمتر يم سانتين(د ين گرفته ايبدنه انج يكيكه شمع رادرنزد يودرحالت
شود و اگر  يجاد ميرنگ ا يسالم باشد جرقه آب يستم جرقه زنياگر س.دياستارت رابزن

  .ديان بگذاريدر م يندگين مساله را بانماياجاد نشد يا

   اخطار
اگر با اين كار آشنايي نداشته باشيد . تست شمع مي تواند فوق العاده خطرناك باشد

بنابراين در صورت عدم آشنايي با آن اين تست . ممكن است دچار برق گرفتگي شويد
  .را انجام ندهيد

  .شمع را در نزديكي حفره شمع قرار ندهيد
  .بيماري قلبي داريد اي تست را انجام ندهيد اگر
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  در صورت روشن نشدن موتور

 سوخت ذخيره را چك كنيد. 
 نبايد داشته باشد. (سيستم جرقه زني را از لحاظ جرقه متناوب چك كنيد( 
 دور آرام موتور را چك كنيد.  
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  كنترل قبل از حركت

  

  كلتيموتورس يه نگهداريرو
     زياديمدت   يليا هردليكلت بخاطر فصل زمستان ين است كه موتورسيبرا اگر قرار

ن است يشنهاد ايكه پ گيرد انجام  يس خاصيد سروين كار بايا يبرا.بال استفاده بماند
 را ن كاريد ايخواه ياگر م يد وليتك تاز موتور بگذار يها يندگين را به عهده نمايكه ا

  .ديانجام ده خود تا
  ارائه شده است را انجام دهيد كه در ادامه شرح  يدستورالعمللطفاً 
 

  كلتيموتورس
. ديجك وسط قرارده يآن را در سطح صاف و محكم رو.ديكن زيكلت را تميموتورس

  .ديموتور بردار ياز رو چ رايسوئ.ديقفل كن د ويفرمان را كامالً به سمت چپ بچرخان
  

  سوخت
  دين راببنديربنزيش -1
 يه كاربراتور خاليچ تخليپ توسط باز كردن ، را موجود در كاسه كاربراتورن يبنز. -2
  .ديكن
 

  

8  
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   اخطار
سمي هستند بطوريكه مي تواند باعث سوختن و  بنزين و بخار بنزين قابل اشتعال و

  .مسموم شدن شما شود
  

  هنگامي كه بنزين كاربراتور راتخليه مي كنيد
  ازبنزين دوركنيد انجين راخاموش كنيد و منبع گرما،جرقه و آتش را.  
 كاربراتور را فقط درمحيطي كه داراي تهويه اي مناسب است تخليه كنيد.  
 سيگارنكشيد.  
 قطره هاي بنزين پراكنده  را سريعاً تميز كنيد.  
 از تنفس بنزين اكيداً خودداري كنيد.  
 تخليه بنزين  بايد به دور از حضور كودكان و حيوانات خانگي انجام شود.  
  
  

  نيانج
و شمع را  ريختهداخل سوراخ شمع روغن موتور  يسوپخورك قاشق يبه اندازه  -1

  .ميكن يچندبارخم م را موتور و نصب مي شود ش يسرجا دوباره
  .ديزيبرد و دوباره روغن تازه يه كنيرا كامالً تخل انجينروغن  -2
 يبرا.(ديببند آغشته بر روغن اگزوز را با پارچه  يلتر هوا و خروجيف يورود -3

  )از ورود نم و رطوبت يريجلوگ
 

   يباطر
  .ديكلت بازكنيموتورس ياز رو را يباطر -1
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  .ديو سپس قطب مثبت را باز كن يابتدا قطب منف : كرتذ
دو هرگونه رسوب و زنگ يز كنيم تمينده  ماليك شويرا با  يباطر يقسمت خارج -2

  .دياك كنم ها پيقطب ها و اتصاالت س يرا از رو يزدگ
  مناسب قرار دهيد  يبا دما يرا دراتاق يباطر -3
  
  ريتا
  .ديرها رادرحالت استاندارد باد بزنيتا
  

   يرونيب يقسمت ها
  .ديك بزنينگهدارنده پالست يبه قطعات خارج-1
  .ديبزن زنگ ه سطوح رنگ نشده ضدي-2
  .دين بزنيعات رنگ شده واكس ماشطق به-3

  .ديشارژ كن 10h 5 × A 3/0‐را با  يكبار باتري يماه :نكته 
  

  خاموش بودن يك مدت طوالنيمجدد بعد از  يراه انداز
 ديز كنيكلت را تميموتورس.  
 ديكه قبالً آموزش داده شده وصل كن يروشرا با توجه به  يباطر.  
 تنظيم كنيد ك ها را يباد الست  
 ديكن يدارند را روغن كار ياز به روغن كاريكه ن يقطعات.  
 ديانجام ده توضيح داده شده است را ها قبل از سوار شدن را كه قبالً  يبازرس.  
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   يدگيو پوس ياز زنگ زدگ يريش گيپ
 يو زنگ زدگ يدربرابر خوردگ كلت راين مساله مهم است كه چگونه موتورسيا

  .سال نو بنظر برسد يسالها يد تا برايمحافظت كن

  . يدگيو پوس ياز زنگ زدگ يريش گينكات مهم پ

  

   يدگيو پوس يل عمده زنگ زدگيدال
هستند كه  يعوامل ,و رطوبت باال  يصنعت ي، آلودگ يساحل ينمك جاده ، آب و هوا

  .دارند ينگ زدگز يرو بر يادير زيتاث
  
   ياز زنگ زدگ يريش گيقه پيطر
 كه ممكن است  ييو تاجا) كباري يحداقل ماه(ديزود بشورزود به  كلت رايموتورس

  .ديز و خشك نگهداريكلت را تميموتورس

 يمنظور مواد خارج , ديز كنياتميكلت برداشته يموتورس يرااز رو يمواد خارج 
فضوالت ره درخت ،ير ، شيا قي،روغن جاده  ييايمير نمك جاده ،مواد شينظ يمواد

  .اشدب يپرندگان م

ن يدواينده استفاده كنيشوند از مواد شو يا اصال پاك نميشوند  يپاك م ياگر به سخت
  .دينده انجام دهيدستورالعمل شركت سازنده شو يقاً از رويدق را كار
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 د اگر شما يكن يه مناسب نگهداريتهو يخشك و دارا يكلت را در جايموتورس
د مرطوب يكن يپارك م نگيد وآن را در پاركييشو ينگ ميكلتتان را در پاركيموتورس

 .ب وارد كنديكلت شما آسيتواند به موتورس ينگ ميبودن پارك

  را تابش آفتاب در هنگام ظهر و بعد يز. ديرا بپوشانكلت يموتورس يرو درهنگام ظهر
. شود يم يكيپالست و قطعات  يقطعات رنگ يرنگ رو رفتن  نيباعث از باز ظهر 

ر روكش يز در يهوا يت مناسب به گونه ايفيبا ككلت ياستفاده از روكش موتورس
و نشستن گردو  يها خورشيد  كلت از اشعهي، باعث محافظت موتورس جريان يابد 
  خواهد شد كلت يموتورس يرو يخاك و آلودگ

  

  كلتيموتورس يشستشو
  .ديراستفاده كنيكلت از دستورالعمل زيموتورس يهنگام شستشو

  .دييوآب خنك بشو كلت را بابرس نرم يموتورس-1
و اپارچه كهنه ين ،اسفنج يم ،صابون مخصوص ماشينده ماليز كردن از شويتم يبرا-2

  .دينرم استفاده كن
  .موتورسيكلت را بعد از رانندگي در مسيرهاي نمكي يا كنار ساحل سريعا بشوييد : نكته

  .حتما از آب خنك استفاده كنيد زيرا آب گرم باعث تسريع در خوردگي مي گردد 
  

 يم يدگيع پوسيرآب گرم باعث تسريد زيكلت را حتماً با آب خنك بشوئيموتورس :نكته
  .شود
  .ديكن ير خودداريز يقسمت ها يازگرفتن آب رو :نكته
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چ يسوئ  
   شمع  
  درب باك  
  كاربراتور  
 ديسكي ترمزسيستم    
 چپ وراست يقلوه ا هاي  ريگردگ  
  

  توجه
مي توانند باعث شوينده هاي با فشار باال نظير آنچه كه در كارواش خودرو مي بينيم 

خرابي موتورسيكلت شما و عالوه بر آن مي توانند ياعث زنگ زدگي، خوردگي و تسريع 
  .بنابراين موتورسيكلت را با فشار آب زياد نشوييد. در فرسودگي گردند

  
  .هاي باقيمانده را با آب روان بشوييدهنگامي كه كثيفي ها از بين رفت كف  -3
بعد از شستشو موتورسيكلت را با يك پارچه نمدار پاك كنيد و بگذازيد در سايه  -4

  .خنك شود
قسمت هاي رنگ شده را از لحاظ خرابي چك كنيد اگر خرابي مشاهده كرديد براي  -5

  :درست كردن آن از روش زير استفاده كنيد
  .يد و بگذلريد خشك شودسطح خراب شده را بشوي) الف
  .رنگ را آماده كنيد و با يك قلموي كوچك قسمت خراب شده را رنگ كنيد) ب
  .اجازه دهيد رنگ كامال خشك شود) ج
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بلوري چراغ جلو ممكن است بعد از شستشو يا رانندگي در هواي باراني بخار : نكته
جلوگيري از خالي براي . اين بخار با روشن كردن چراغ كم كم از بين مي رود. كند

  .شدن باطري با انجين روشن اين كار را انجام دهيد
  توجه

شستشوي موتور با هرگونه ماده قليايي يا شوينده هاي اسيدي قوي، بنزين و روغن 
  .ترمز يا هر حالل ديگري قطعات موتورسيكلت شما را خراب مي كند

.                                      شستشو را فقط با پارچه نرم و شوينده ماليم انجام دهيد
  

  براق كردن موتورسيكلت
بعد از شستشو براي سالم و زيبا نگهداشتن موتورسيكلت براق كننده و پوليش الزم 

  .است
 نده با كيفيت خوب استفاده كنيدناز پوليش و براق ك. 
  به توصيه هاي سازنده توجه كنيدهنگام استفاده از براق كننده و پوليش. 
  

  مراقبت بعد از شستشو
  .براي افزايش عمر موتورسيكلت خود، بعد از شستشو عمل روانكاري را انجام دهيد

   اخطار
رانندگ باترمز خيس خطرناك است زيرا قدرت ترمز خشك را ندارد واين امر مي تواند 

  . مي شودباعث تصادف 
اگر الزم بود ترمز را . بعد از شستشو ترمز مواورسيكلت را در سرعت پايين تست كنيد

  .چندين بار درگير كنيد تا اسطكاك باعث خشك شدن لنت ها شود
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دستورالعل هاي قسمت بازرسي قبل از رانندگي را براي فهميدن مشكالتي كه بعد از 
  .آخرين رانندگي بوجود آمده انجام دهيد
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  يمشخصات فن
 جرم وابعاد

 متر يليم  2070 طول
 متر يليم 790 عرض
 متر يليم 1030 ارتفاع

 متر يليم1330 ن چرخ هايب يفاصله محور
 لوگرميك 1258 جرم بدون بار

 نيانج
  چهارزمانه ،هواخنك نينوع انج
 لندريتك س لندريتعداد س
 متر يليم 56 لندريقطرس
  متر يليم 9/62 كورس

  متر مكعب يسانت 149 لندريحجم س
 9.8:1 نسبت تراكم

 ي،هندل يكيالكتر ستم استارتيس
 ربكس ودندهيستم گيس

  پنج دنده  تعداد دنده
  باال 5تا  2ن و دنده ييپا 1دنده   ض دندهيقه تعويطر

 يشاس
  يتلسكوپ.  ق جلويستم تعليس
  تك كمك فنر –متحرك  يبازو  :ق عقبيستم تعليس
  درجه 38  ه فرمانيزاو

  يسكيد  ترمزجلو
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  يكاسه ا  ترمزعقب
  SZP.m/c.100/80‐17و  Tubeless  رجلويزتايسا
  3P  ،c /60R17M/140و Tubless  رعقبيز تايسل

 يكيالكتر
  )CDI(يكيالكتر يجرقه زن يستم جرقه زنيس

  127 50Ah/10HR يباطر
       15A  ر يوزاصليف

  35W   V 12 ر چراغ جلو
  5W   V 12 ر شنيچراغ پوز
 LED خطرعقب

  10W 10  V12ر راهنما
  5W   V 12 ر چراغ پالك

 LED لومتريك
 ت هايظرف
  ليتر 12 باك

  ليتر  4/2 رهيباك ذخ
  ميلي ليتر 850 نيض روغن انجيتعو
  ميلي ليتر 950 لتريض روغن وفيتعو
  ميلي ليتر 1100 يض كليتعو
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  ليست نمايندگان مجاز فروش و خدمات پس از فروش 

 
 

 

ش
فرو

ات 
خدم

 

 آدرس 1تلفن  شهر يندگينام نما

  x كانون شاهد يابان امام روبرويزنجان خ 02415246651 زنجان   يمحمد 

  x 77و  75ن كوچه يابان خاك فرج بيخ -قم  02536604317 قم  ان يملك 

  x 06153326833 آبادان غالمرضا رضانژاد 
 ياصل4  - يفرع 3خ  - احمدآباد  -آبادان  -خوزستان 

 فروشگاه رضانژاد - 121پ  -

x x 06153320933 آبادان درخشان نژاد 
و  3ن يب - ياصل 1خ  -احمداباد  -آبادان  -خوزستان 

 130-128-126پ  - يفرع 4

  x 01344824033 آستارا فرشاد مقدم 
 -رات يتعز يروبرو -ان يخ ش رستم -آستارا  -الن يگ

 ف مقم و پسرانيفروشگاه حاج لط

x   
 يدرضا آزاديحم
 جو

 08633256051 اراك
 8پ  - ينيك حس -سه راه ادبجو  -اراك  - يمركز

 يآزاد يدكيفروشگاه لوازم  -

  x 08633280162 اراك احمد مهراد 
 يخ انور يغفار... ت ايابان آيخ -اراك  - يمركز
 6154رگاه احمدپيتعم يجنب ك تراشكار يشمال

  x 
حاج اسالم 

 33241841‐045 لياردب يحداد
سابق  2 يكالنتر يروبرو - يبيابان نايخ -ل ياردب
 يرگاه حداديتعم

x x 66پ  -جنب مدرسه رهبر  -ك يخ مجاهد  -ه ياروم 04432757668 هياروم  يفرامرز يمهد 

10    
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 زكاريفروشگاه ت

x x 
 يقيغالمرضا عق

 08133136094 اسد آباد ريام
دان بهشت يم( -دان آزادگان يم -اسد آباد  -همدان 

 فروشگاه تك تاز موتور )  زهرا

x   
احمدرضا 

 03134469392 اصفهان  يصفائ

دان يخ سروش حدفاصل مسجد الغفور و م -اصفهان 
 100پ ) 45كوچه (ر يرزا نصينبش ك م -قدس 

 ييفروشگاه صفا

  x 03134452929 اصفهان يريرضا كثيعل 
 -بانك مسكن  يروبرو -ابان سروش يخ -اصفهان 

 26پ  يش محور يجنب پل هوائ

  x 03134473939 اصفهان  يرين كثيحس 
نبش ك  -اول خ سروش  -دان قدس يم -اصفهان 
 ييطباطبا

x x 
منوچهر 
 02832222689 الوند يمالعبداله

جنب مدرسه ش  ينيابان امام خميخ -الوند  - ن يقزو
 14ها پ ينيخوئ

x x 06142634231 مشكياند مهرداد ستاره 
جاده انقالب نبش خ كرد  -مشك ياند -خوزستان 

 469پالك  يوال

  x 07735224084 اهرم يبرادران جعفر 
 يدكيتنگستان خ انقالب لوازم  - اهرم  -بوشهر 

 يبرادران جعفر

x x 
محمد كاظم 

 06132212602 اهواز يخرم
 - ينبش كاف - يعتيابان شريخ -اهواز  -خوزستان 

 750پ  يساختمان خرم

x x 01132143394 بابل ين شاهانيحس 
ستگاه آمل يا يغرب ياول كمربند -بابل  -مازندران 

 48پالك  2نبش بهاران

  x 
 يوسف شكوهي
 01132228765 بابل يريام

 يكو - يت اله طالقانيابان آيخ -بابل  -مازندران 
 چهل دستگاه

x x 
 يفتح يعباسعل
 مقدم 

 03154342122 بادرود
پ  - يسه راه طالقان -ابان امام يخ -بادرود  -اصفهان 

 فروشگاه مقدم 90

x x جنب  - ينيابان امام خميخ -بجنورد  - يشمال. خ  05832224813 بجنورد يمحمد تق
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 فروشگاه جهان موتور 658پ  - يبانك كشاورز پور ينقد

  x 07734227340 برازجان نژاد يكوثر  
 7ابان يچهار راه مخابرات اول خ -برازجان  -بوشهر 

  يرستان بهشتير جنب دبيت

x x 07734229968 برازجان يد پاپريجاو 
ساختمان  ينيابان امام خميخ -برازجان  -بوشهر 

 يد پاپريجاو يمسكون يتجار

x   
اكبر  يعل

 ان يعطار

 04127234707 بناب
 -ار يدان شهريم - ينيخ امام خم -بناب  - يشرق. آ

 ابان كارگرياول خ

x   بندر  يحاتم بندر
 ماهشهر

06152324542 
 - يديت اله سعيابان آيخ - بندر ماهشهر  -خوزستان 

 يفروشگاه بندر

  x بندر  يرضا بندريعل
 ماهشهر

06152353377 
 يديسع... ت ايابان ايخ - بندر ماهشهر  -خوزستان 

 يراه دوم سمت راست فروشگاه بندر4بعد از 

  x 07612236986 بندرعباسان يمحمد مختار 
د يابان شهيخ -دان قدس يبندرعباس م -هرمزگان 

 جنب صندوق تعاون  يحقان

x x 
د جالل يس

 زاده يصفو

 07733553151 بوشهر
 يخبر گزار يروبرو -ابان بهشت صادق يخ -بوشهر 
 كلت محسنيفروشگاه س - ياسالم يجمهور

  x 
عباس طاووس 

 خواه

 07735550600 بوشهر
 -جنب آژانس استقالل  - يابان هالليخ -بوشهر 

 فروشگاه طاووس خواه

  x 
ن يعبدالحس

 آرمند
 7733530606 بوشهر

بانك صادرات  يروبرو -صادق  ابان بهشتيخ -بوشهر 
 زرويفروشگاه ت -

x x 06152721922 بهبهان عبدالرضا پروازه 
ران يفروشگاه ا -يعتيابان شريخ -بهبهان  -خوزستان 

 118پ  -يكاوازاك

x   
شادنوش 

 انيمجر
 0152 5266665 بهشهر

آهن  يروبرو -نژاد  يخ هاشم -بهشهر  -مازندران 
 4/21پالك  يجنب منزل جواد احمد - يزمان يفروش

  x 
 يبن يعباسعل

 05632227833 رجنديب ياسد
 ياسالم يابان جمهوريخ - رجند يب - يجنوب. خ 

 ياسد يفروشگاه بن - 16 ينبش جمهور يمقابل مصل
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x x ينبش موالنا غرب -دان موالنا يم -باد يتا - يرضو. خ  05294232883 باديتا غالم محكم 

x x 04135238695 زيتبر يالنيعباس م 
فروشگاه  -ن ينبش چهاراه فلسط -زيتبر - يشرق. آ 
 ران هوندايا

x x 
 يل مرادخانيجل
 156ن پالك يچهارراه فلسط -ز يتبر - يشرق. آ  04132808287 زيتبر نينو

x   
 يعل

 02133120444 تهران يمحمدكاش
 - چهارراه شمس  -ور يشهر 17ابان يخ -تهران 

 1094پالك -فروشگاه سرعت 

  x 
ن ين حسيحس

 02155600615 تهران يپور ممقان
ستگاه يا -تقاطع غار  - يام جنوبيابان خيخ -تهران 
 234پ  - يهرند

x   02155371893 تهران يرمضان يمهد 
مخابرات  يروبرو - ه يريخ ام -عصر يابان وليخ -تهران 
 394و  396پالك -ه يمهد

x x 02166839188 تهران يابوالفضل غالم 
نبش  -حون يده به جينرس -  يابان هاشميخ -تهران 
 559پ  - 81كوچه 

  x 
ن يد حسيمج

 02155445521 تهران يپور ممقان
زده آبان يس يانتها ييد رجايابان شهيخ -تهران 

  1829پالك يشرق7مجتمع آهن مكان فاز

x x 
محمدرضا 

 02177641185 تهران يعمران
پ  -ه ينيچهاراه مع -ابان گرگان يخ -تهران 

 189و187

x   
نور محمد 

 02155651078 تهران يگودرز
 -نبش چهارراه استخر  -هالل احمر 0ابان يخ -تهران 

 24پ- يجنب مسجد مهدو

  x 02155379583 تهران عباسپور يعل 
) گمرك( يدان رازيم يجنوب شرقضلع  -تهران 
 14پالك 

x   02177814157 تهران يرج باستانيا 
جنب  -ه يديباالتر از سه راه وح -نظام آباد  -تهران 

 15پ  -بانك ملت 

x x 02166806953 تهران م طاهرپوريابراه 
 - يخ ش باقر - يشهرك آزاد - افت آباد ي -تهران 
 110-109گانه پ ي يمتر 10نبش 
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  x 02155407418 تهران يمحمد محمد 
 -) استخر (  ين مراديخ رام -ن يخ قزو -تهران 

 ران تك يا -112پ

  x 06633224749 خرم آباد انيارك يمرتض 
 - يخ فاراب -خ جالل آل احمد  -خرم آباد  -لرستان 

 انيكلت اركيرگاه موتور سيتعم - 9 يفاراب يروبرو

  x 01334422862 خمام پوريرضا عل 
پ  - يجنب بخشدار -ابان امام يخ -خمام  -الن يگ

 پوريفروشگاه عل 59

  x 
محمدرضا 

 01334423738 خمام يقاسم
 يجنب بانك مل ينيابان امام خميخ -خمام  -الن يگ

 و پسران يفروشگاه حاج قاسم

  x 04436256150 يخو افرياكبر ن 
 22خ  يروبرو يجنوب ينيامام خم - يخو - يغرب. آ

 افريرگاه نيبهمن فروشگاه و تعم

x x 07153544042 داراب يد رستگاريوح 
و  73پ   -  يابان سلمان فارسيخ -داراب  -فارس 

74 

x   02176374009 دماوند يميرح يمجتب 
 - ينيامام خمبلوار  -شهر آبسرد  -دماوند  -تهران 

 280پالك - يكلت مرتضيفروشگاه ناب س

x x 06143522257 رامهرمز يمنصور دهقان 
 يد محمد منتظريابان شهيخ -رامهرمز  -خوزستان 

 1159-6پ  - يجنب داروخانه دكتر چهراز

x   
فعله  ير نوريام
 02156423045 ميرباط كر يكر

بلوار آزادگان بعد از  -م يشهرستان رباط كر -تهران 
 243پالك  -پل 

  x 05432234814 زابل مقدم يشهرك 
بانك  يروبرو ينيابان امام خميخ -زابل  -س و ب 
 تجارت

  x 33263300‐054 زاهدان يزدي يمهد 
باالتر از  - يشمال يعتيابان شريخ -زاهدان  -س و ب 

 110فروشگاه  - يتقاطع سعد

x   
م سر گل يحل
 05433215925 زاهدان يزائ

  - يشمال يعتيابان شريخ -زاهدان  -س و ب 
 كلت قدسيفروشگاه موتورس

x x جنب  -ديخ جاو يابتدا -ابان بعثتيخ -زنجان  02433322779 زنجانل ياسماع
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 296پالك  - يستيبهز قزلباش

x x 01133366421 يسار سرشار يهاد 
بانك  يروبرو يابان فردوسيخ - يسار -مازندران 

 سرشاركلت يفروشگاه دوچرخه و موتور س يمل

x x 05144440859 سبزوار يمسكن يمهد 
ر مسعود يبلوار امام سه راه ام -سبزوار  - يرضو. خ 

 مانيكلت ايفروشگاه س 9616757114پ  يجنوب

x    05628224107 انيسرا انيعقوبيمحمد 
فروشگاه  -عصر يبلوار ول يابتدا -ان يسرا - يجنوب. خ 

 عصر يكلت وليموتورس

  x 0443 5231291 سلماس يلطف يمرتض 
ت يابان مدرس تقاطع آيخ -سلماس  - يغرب. آ

 فروشگاه شهاب

x x 
ب اله يحب
 02333335214 سمنان يريضم

 243پ  ييجنب نانوا -دان حافظ يم -سمنان 
 فروشگاه پارك موتور

x x 08733160325 سنندج يتويعباس گ 
و  يابان چهارباغ موتورسازيخ -سنندج  -كردستان 

 شعله يتراشكار

  x فروشگاه موتور رضا -سورك  - يسار -مازندران  33882284‐011 سورك يرضا عباس 

  x 
م يمحمدسل

 06153727437 شادگان سيعساكره در
كلت يموتور س-ابان باهنريخ -شادگان  -خوزستان 

 عساكره

x x 
روح اله عرب 

 02332332345 شاهرود يعامر
 - 22نبش كوچه  -ابان تهران يخ -شاهرود  -سمنان 

 368پ  يفروشگاه عرب عامر

  x 07137302851 رازيش ياحمد فتوح 
رگاه موتور يتعم - 19كوچه  يخ تخت -راز يش -فارس 

 نيام

x x 07132244253 رازيش انيموسو 
 -ابان حافظ يخ -دروازه اصفهان  -راز يش -فارس 

 يجنب گاراژ فردوس

x   
جواد زال 

 اهدشتيس
 05836228326 روانيش

 يروبرو -سابق  يكمربند -روان يش - يشمال. خ 
 فروشگاه پارس -يجنوب ينبش مولو -بانك سپه 
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x   01344334580 صومعه سرا دهيپاك عق يتق 
 يروبرو -برش نورد -صومعه سرا  -الن يگ

 11يكالنتر

x x 
 يلياحمد اسماع

 فر 

اباد  يعل
 كتول

01734224128 
بلوار  -جنب بانك ملت  -اباد كتول  يعل -گلستان 

 فر يليفروشگاه اسماع -جهاد 

x x 
اكبر  يعل
 رزاديش

 01135664278 دونكناريفر
 717پ  - يدان ماهيم -دونكنار يفر -مازندران 

 رزاديفروشگاه ش

x x 
د يد وحيس

 07153355490 فسا نيفرورد
دك يفروشگاه  - ينيدان امام خميم -فسا  -فارس 
 7461975197موتور

x   
 يريعباس قد

 03134422898 فالورجان يجانيقهدر
مقابل شبكه  - يابان طالقانيخ -فالورجان  -اصفهان 
 يريفروشگاه قد -بهداشت 

x x 02833553609 نيقزو يعابد يعل 
پ  -جنب مسجد جامع  -ابان شهدا يخ - ن يقزو

2684 

x   
محمد باقر 
 0283 2222699 نيقزو يمالعبداله

 - 23جنب كوچه  - ينيخ امام خم -الوند  - ن يقزو
 83پ 

  x 07635262769 قشم يميجالل رح 
فروشگاه  -هلر -بندردرگهان -قشم  -هرمزگان 
 درخشان

x   
 يرضا اكبر

 ن فريمع

 02536603239 قم
 ينيامام خم يمتر 12نبش  -وان يك يمتر يس -قم 

 يفروشگاه اكبر -

x   05847222221 قوچان محمد كالهدوز 
جنب بانك  - ينيخ امام خم -قوچان  - يرضو. خ 

 فروشگاه كالهدوز 22و  20پ  -تجارت 

x   08337225154 كرمانشاه بهروز پزشك 
فروشگاه  -ن يريپارك ش -د يچهارراه مو -كرمانشاه 

  7948367147پ . كلت ك يموتور س يدكيلوازم 

x x 07142212007 كازرون مهرداد دهقان 
طبقه  -اطلس يساختمان تجار -كازرون  -فارس 

 7313893751پ.اطلس موتور ك-همكف 

x x 554پ  - يت اله كاشانيابان ايخ -كاشان  -اصفهان  03155451055 كاشان ينيرضا اميعل 
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x   05155222152 كاشمر ييمحمد رجا 
 4پ  يابان قائم بلوار بهشتيخ -كاشمر  - يرضو. خ 
 شتاز موتوريفروشگاه پ -

  x 02632709392 كرج انيحسن محمد 
رگاه موتور يتعم-چهارراه كارخانه قند -كرج  -البرز 

 انيكلت محمديس

x   02632221670 كرج يد نصرالهيسع 
خوابگاه  يروبرو-سه راه كارخانه قند  -كرج   -البرز 

 ان يدانشجو

  x پارت موتور فروشگاه-يكرمان يرزا رضايخ م -كرمان  03432233669 كرمان ينين حسيحس 

x x 03433342838 كرمان يناج يمهد 
 -ن يده به پمپ بنزينرس -ك يدان فابريم -كرمان 

  1نبش كوچه 

x   01732231210 گرگان انيديمج يهاد 
وم يجنب استاد -ابان شهدا يخ -گرگان  -گلستان 
 انيديفروشگاه مج- وحدت 

  x 
محمدرضا 

 ييدانا
 32226240‐017 گرگان

 22ابان شهدا نبش الله يخ -گرگان  -گلستان 
 دكيك يونيفروشگاه 

  x 
مسلم قجر 

 32680249‐017 گرگان يآباد دريح
ابان راه آهن جنب يدان شهدا خيم -گرگان  -گلستان 
 الديرگاه مياه تعمينفت س

x   
ان ين مجريحس

 01134662123 گلوگاه  يگلوگاه
فروشگاه موتور  -ور يشهر 17خ  -گلوگاه  -مازندران 

 انيمجركلت يس

  x 33223937‐017 گنبد يراض 
 ينبش فردوس يخ امامزاده غرب -گنبد  -گلستان 

 يد راضيد و مجيفروشگاه حم

x x 01733220884 گنبد يصائب يرعليپ 
ده ينرس - يجنوب يابان فردوسيخ -گنبد  -گلستان 

 112به چهارراه امام زاده پ 

x x 05137323053 مشهد هنرمند يبراتعل 
دان يبعد از م -ابان رسالت يخ -مشهد  - يرضو. خ 

 1002پ 64نبش رسالت  -سمت چپ  -بار نوغان 

x x 
 يجواد سلمان

 05138597263 مشهد يميرح
نبش -ينيدان امام خميم -مشهد  - يرضو. خ 

 101كلت پ يفروشگاه پارس س- 22خرمشهر
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x x 
اكبر   يعل

 انياحد
 05133412853 مشهد

 -6و4نيب -ور يشهر 17ابان يخ -مشهد  - يرضو. خ 
 322پ  يفروشگاه مهد

x x 
 يد هاديس

 انيجالل

 05133418576 مشهد
جنب  -ور يشهر 17ابان يخ -مشهد  - يرضو. خ 

 انيجالل يد هاديس -بانك ملت 

  x 

محمد 
مضطرزاده 

 ينيقائ
 05137243030 مشهد

 25و 23ن يب يشمال يمطهر -مشهد  - يرضو. خ 
 رگاه قانعيتعم

  x 
محسن 
 04442450777 مهاباد ينيچاوش

ن يابان مردوخ پشت پمپ بنزيخ -مهاباد  - يغرب. آ
 18پالك 10+سيكوچه پل

x   
 ين بهشتيحس

 زاده 

 03527720707 بديم
موتور  -  يابان امام جنب آتش نشانيخ -بد يم -زد ي

 يبهشت يفروش

x x 
د يمحمود س

 05142240281 شابورين يآباد
ونال يناس يروبرو-ام يبلوار خ -شابور ين - يرضو. خ 
 ا يكلت آسيشگاه موتور سينما - 423پ  -م يقد

x x  08132666954 همدان انيديزغالم 
 -ها يك ضراب يروبرو -ابان شهدا يخ -همدان 

 موتور يايفروشگاه دن

  x 03536269090 زدي زاالشجاريمم 
حاج نبش كوچه  -اول خ سلمان  -ر چخماق يام -زد ي

 يزيفروشگاه مم -آقا عالقه بند 

x x  03536246757 زدي ييرزايم يحاج 
 -پرواز  يتلفن يتاكس يبلوار دهه فجر روبرو -زد ي

 89149433611 يكدپست
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  موتور
  ليگان هنگام تحويس رايسرو
  نيح انجيد عملكرد صحيبازد□
  يكيعملكرد لوازم الكتر يبررس□
  د سطح روغن موتوريبازد□
  د چرخها و فرمانيبازد□
  د پدالها،دسته ترمز،كالچ،ساسات و هندليبازد□
  كه در موقع حمل شل شده باشد يقطعات يآچاركش□
  م مجددداردياز به تنظيكه ن يم قطعاتيتنظ□
  يينصب جاپا□
    نه ها و گل پخش كنينصب ا□
  يفعال نمودن باتر□
  م دورآرام كاربراتوريكلت و تنظيروشن نمودن موتورس□
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  )لومتريك 300(ه يگان اوليس رايسرو
 سيشماره برگه سرو                                                                        :  

 كلت يمدل موتورس/نام:  
 دارينام خر:  
داريآدرس و شماره تلفن خر:  
ليخ تحويتار                            :  شماره بدنه:  

كلت با مشخصات فوق الذكر به يلومتر                       موتورسيخ                       كيدر تار
چ يبدون هكلت ين برگ انجام و موتورسيد شده در پشت ايق يه كارهايل  و كليدار تحويخر

  .ديدار گرديل خريتحو يمشكل
  :مجاز يندگيخ ، مهروامضاء نمايتار:                 دارينام و امضاء خر

لومتر كاركرده يك 300كلت كمتر از يكه موتورس ين برگ فقط در مدت ضمانت ، تا هنگاميا
  باشد معتبر است

  
  .ن كوپن در صورت جدا شدن از دترچه راهنما فاقد ارزش استيا
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  )لومتريك 300(ه يگان اوليس رايسرو
نيانج  
فرمان و چرخها□  
  نيد كامل انجيبازد □

  آن يچهايكردن پ كنترلم فرمان و يتنظ
  م كاربراتوريد و تنظيبازد □
  م اهرم كالچيد و تنظيبازد □

 بدنه 

  جلو وعقب يد و عملكرد مناسب كمكهايبازد□
 بدنه يچهايپ يآچاركش□

  جلو و عقب يچرخها يآچاركش□
 ييجاپا يچهايد پيبازد□

  جلو وعقب يت پره هايدوضعيباد□
 د جك وسط و بغليبازد□

  كهايم بادالستيتنظ□
 پدال هندل و دنده يد و آچار كشيبازد□

  ريم زنجيتنظ□
يكيالكتر 
  م ترمز جلو وعقبيتنظ□
 م و پاك كردن شمعيد وتنظيبازد□

ينگهدار  
 جلو وعقب وراهنما ها يد چراغهايبازد□

  ض روغن موتوريتعو□
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  لومتريداخل ك يدو چراغهايبازد□
 د كابل ها و لوازم احتراقيبازد□

  باشد يدار ميد روغن برعهده خريخر
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  لومتريك 1000س يسرو
سيشماره برگه سرو                      :  كلت يمدل موتورس/ نام:  
دارينام خر:  
داريآدرس و شماره تلفن خر:  
ل يخ تحويتار:    شماره بدنه:  
شماره موتور:   شماره پالك:  

دار يكلت با مشخصات فوق الذكر به خريلومتر                      موتورسيك        خ        يدر تار
 يچ مشكليكلت بدون هين برگ انجام و موتورسيد شده در پشت ايق يه كارهايل و كليتحو
  .ديدار گرديل خريتحو

  :مجاز يندگيخ ،مهرو امضاء نمايتار                      :   دارينام و امضاء خر
لومتر كاركرده يك 1000كلت كمتر از يكه موتورس ين برگ فقط در مدت ضمانت ، تا هنگاميا

  .باشد معتبر است
  

  .ن كوپن در صوورت جدا شدن از دفترچه راهنما فاقد ارزش استيا
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  لومتريك 1000س يسرو
نيانج 
  لومتريداخل ك يد چراغهايباد□
 نيانج دكامليبازد□
  د كابل ها و لوازم احتراقيبازد□
 م كاربراتوريد و تنظيبازد□

فرمان و چرخها  
  لندريسرس يچهايمحكم كردن پ□
  اگزوز يچهايمحكم كردن پ□
 آن يچهايم فرمان و محكم كردن پيتنظ □لتر هوا                                 يف زكردنيتم□

  
 بدنه 

 م اهرم كالچيد و تنظيبازد□

 بدنه يچهايپ يآچاركش□

 جلو وعقب يد عملكرد مناسب كمكهايبازد□

 ييجاپا يچهايد پيبازد□

 جلو وعقب يچرخها يآچار كش□

 پدال  هندل و دنده يد وآچاركشيبازد□

 جلو وعقب يت پره هايد وضعيبازد□

 يكيالكتر
 كهايم باد الستيتنظ□

 م و پاك كردن شمع يد و تنظيبازد□

  ريم زنجيتنظ□
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 جلو وعقب راهنما يد چراغهايبازد□

  م ترمز جلو وعقبيتنظ□
ينگهدار  
  ض روغن موتوريتعو□
  باشد يدار ميد روغن برعهده خريخر

  SUZUKI GSX 150 1شماره  يفرم نظر خواه

ن شركت به منظور ارج نهادن به نظرات و يكلت ايد موتورسيبا تشكر از انتخاب و خر
ماه  3(مطرح شده وارسال فرم حداكثر  يشود با پاسخ به پرسشها يم شنهادات شما دعوتيپ

خود مارا در هرچه بهتر محصوالت  يدگاه هايشركت ضمن ارائه د يبه نشان) ديپس از خر
  .ديرسان ياريشركت 

شنهاد يپ يكامل و دارا ياهبه پاسخ . ديل پاسخ دهيذ يلذا خواهشمنداست بادقت به پرسشها
  .شود يد قرعه اهداء ميبه ق يزيقابل انجام ، جوا

تك تاز موتور چگونه بوده است؟سوزوكي و شما با محصوالت  يينحوه آشنا  

  نترنتيا□
  يغاتيتبل يپوسترها□
  )نده هاينما( ع ين توزيعامل□
  انيدوستان و آشنا□
را  يشنهاد و انتقادينده فروش با شما چگونه بود؟ هرگونه پيعملكرد و نحوه برخورد نما

  .ديائمرقوم فرم
  فيضع□متوسط      □خوب     □   يعال□

  :ديح دهياز لطفاً توضيدر صورت ن
مشابه بازار چگونه است ؟ يسه با نمونه هايكلت در مقاين موتور سيشما در خصوص ا يابيارز  
  فيضع□متوسط           □خوب             □        يعال□
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  :ديح دهيلطفا توض
ن شركت چگونه است يو خدمات پس از فروش ا يگارانت طيشما از شرا يت منديزان رضايم
  ؟
  فيضع□متوسط            □خوب                □                يعال□

  :ديح دهيلطفا توض
نده خدمات پس از يندگان خدمات پس از فروش نحوه برخورد نمايدر صورت مراجعه به نما

  فروش چگونه بود؟
  فيضع□متوسط         □خوب          □              يعال□

  :ديح دهيلطفا ً توض
  :داريخر ينام و نام خانوادگ

  :آدرس و تلفن 
  :ن يكلت                          شماره انجينام و مدل موتورس

 :شماره بدنه :                                        شماره پالك 
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 wa –f-c-009-00: شماره فرم 
ل وارد نموده يكلت خود را در قسمت ذيشنهادات و مشكالت مربوط به موتورسينظرات ، پلطفاً 

  :شركت يو به نشان
، واحد خدمات پس از فروش ارسال   224ن ،پالك يرداماد،جنب برج آريابان ميتهران، خ

  .دينمائ
  .باشد يشركت م يديمحصوالت تول يفيشما و باال بردن سطح ك يتمنديهدف ما جلب رضا

  :داريخر يم و نام خانوادگنا
  :شده  يداريمشخصات مدل خر

  شنهاداتينظرات و پ
  

  :حات يتوض
ه نموده و آنرا يا خود قطعه عكس تهيكلت و يت قطعه در موتورسيلطفاً در صورت لزوم از  موقع

  .دييمه نمايضم
 يكيد موارد فوق را به آدرس پست الكترونيتوان ين شما ميهمچن

INFO@TAKTAZMOTOR.COM دييارسال نما.  
  
 


