
سخنی با خریدار

خریدار گرامی

از حســن انتخــاب شــا متشــکریم و اطمینــان 

داریــم ، موتورســیکلتی کــه در اختیــار داریــد 

رضایــت شــا را کامــاً فراهــم خواهــد منــود.

کیفیــت  بهرتیــن  بــا  موتورســیکلت  ایــن 

طراحــی، و ســاخته شــده اســت. در صفحــات 

ــرت  ــتفاده به ــت اس ــی جه ــه های ــدی توصی بع

از ایــن موتــور ســیکلت داده شــده اســت. 

ــر  ــا مطالعــه و رعایــت ایــن نــکات عــاوه ب ب

رصفــه جویــی و ایمنــی بیشــرت در هنــگام 

رانندگــی ، افزایــش طــول عمــر موتورســیکلت 

کــرد. خواهیــد  تضمیــن  نیــز  را  خــود 

شــبکه گســرتده منایندگــی هــای مجــاز رشکــت 

آمــاده  کشــور  رسارس  در  ســیکلت  روان 

ــیکلت  ــدگان موتورس ــه دارن ــات ب ــه خدم ارائ

باشــد. مــی  رشکــت  ایــن  تولیــدی  هــای 

ــی  ــی را آرزو م ــذت بخش ــی ل ــان رانندگ برایت

ــم. کنی

واحد خدمات بعد از فروش 

رشکت روان سیکلت

واحــد مهندســی رشکــت روان ســیکلت بــا 

موتورســیکلت  خــاص  کاربــری  بــه  توجــه 

درخشــان  ســابقه  همچنیــن  و   QM200
ــف  ــای مختل ــون ه ــام آزم ــدام و انج آن ، اق

و بررســی عملکــرد سیســتم هــای متعــدد 

ــوخت  ــتم س ــاً سیس ــه نهایت ــود. ک ــور من انژکت

رســانی DELPHI انتخــاب و پــس از حضور 

کارشناســان فنــی ایــن رشکــت در ایــران و 

ــط  ــر اســاس رشای ــات رضوری ب انجــام تنظی

اقلیمــی ایــران و ایجــاد توانایی الزم در شــیب 

پیایــی بهینــه گردیــد. رسانجــام محصــول 

ــی  ــزان آالیندگ ــل می ــده دارای حداق ــه ش ارائ

و  بــوده   EURO5 اســتاندارد  مطابــق 

ــاال در رشایــط  ــور بســیار ب دارای قابلیــت مان

ــی باشــد. ــون م ــاوت و مســیرهای گوناگ متف
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گارانتی ) ضانتنامه ( 
ــور ســیکلت هــای  ــت روان ســیکلت موت رشک

تولیــدی خــود را بــه مــدت یــک ســال یــا 

1000 کیلومــرت از زمــان تحویــل آن بــه اولیــن 

خریــدار ) هــر کــدام کــه زودتــر منقضــی 

ــد ــی مــی منای ــل گارانت ــط ذی ــا رشای گــردد ( ب

تعهدات گارانتی:
1- تعویــض و یــا تعمیــر قطعــات معیــوب 

بنــا بــه تشــخیص کارشناســان گارانتــی رشکــت 

ــد. ــی باش ــیکلت م روان س

ــل  ــگام تحوی ــر و بازرســی هن 2- اجــرت تعمی

و رسویــس اولیــه ) ۳۰۰ کیلومــرت اول ( بــه 

ــوده و اجــرت  عهــده رشکــت روان ســیکلت ب

تعمیــر و بازرســی بعــدی ) 1000 کیلومــرت( بــه 

عهــده خریــدار مــی باشــد. 

ــوان گارانتــی  ــرات تحــت عن ــه تعمی 3- هرگون

رصفــاً بایــد بــه وســیله منایندگــی هــای مجــاز 

رشکــت روان ســیکلت صــورت پذیــرد.

ــخیص  ــوب تش ــی کــه معی 4- هزینــه قطعات

ــده  ــه عه ــی ب ــدت گارانت ــوند ، در م داده ش

رشکــت روان ســیکلت میباشــد.

5- کلیــه قطعــات تعویــض شــده و متعلــق بــه 

رشکــت روان ســیکلت مــی باشــد. 

باشــد  مســافرت  در  خریــدار  چنانچــه   -6

در  را  اولیــه  منایندگــی رسویــس  بــه  یــا  و 

نداشــته  دسرتســی  اســت  داده  انجــام  آن 

باشــد ، می توانــد از هاهنگــی بــا واحــد 

خدمــات پــس از فــروش رشکــت ، از خدمــات

مجــاز  مناینــدگان  از  دیگــر  یکــی  گارانتــی 

رشکــت بهــره منــد گــردد.

درمــوارد زیــر گارانتــی فاقــد اعتبــار 

اســت : 

ــوزی  ــادف ، آتش س ــی از تص ــات ناش ۱- صدم

، جنــگ و بایــای طبیعــی و دیگــر حــوادث. 

رعایــت  عــدم  و  نامناســب  نگهــداری   -2

مــواردی کــه خریــدار در طــی مــدت گارانتــی 

ــد:  ــد،  مانن ــی باش ــا م ــت آنه ــه رعای ــزم ب مل

ــز  ــر ، سیســتم هــای ترم ــم زنجی ــف - تنظی ال

و گاز .

ب - شمع و تنظیم دهانه آن .

ج - تعویــض بــه موقــع روغــن و افــزودن 

روغــن و گریــس بــه محــل هــای معیــن شــده .

۳ - در صورتــی کــه رسویــس اولیــه موتــور 

ســیکلت در زمــان مقــرر و یــا کیلومــرت تعییــن 

ــه باشــد . شــده انجــام نگرفت

4- در صورتــی کــه موتورســیکلت در هرگونــه 

رشایــط  در  یــا  و  کــرده  رشکــت  مســابقه 

مشــابهی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه باشــد .

ــیر  ــور از مس ــی ، عب ــر اصول ــتفاده غی ۵ - اس

هــای غیرمتعــارف ، حمــل بــار بیــش از میــزان 

تعییــن شــده ولــو موقتــی بــوده و یــا خطــای 

راننــده باشــد.

6- اســتفاده از قطعاتــی کــه مــورد تاییــد 

نباشــد. ســیکلت  روان  رشکــت 

7- عیــب هــای حاصلــه از رسویــس و یــا 

تعمیــرات انجــام شــده در خــارج از منایندگــی 

ــیکلت.    ــت روان س ــاز رشک ــای مج ه

8- انجــام هــر گونــه تغییــر در موتــور ســیکلت 

، بــدون موافقــت کارخانه ســازنده .

9- هرگونــه دســت کاری در کیلومــرت شــار 

ــه  ــوری ک ــه ط ــار ب ــرت ش ــور کیلوم ــا سنس ی

ــل تشــخیص  ــح طــی شــده قاب مســافت صحی

ــد.  نباش

10 - کلیه قطعات و لوازم الکرتیکی.

توجه

عــدم اســتفاده از موتورســیکلت از زمــان 

تحویــل تــا پایــان مــدت گارانتــی هیچگونــه 

ــیکلت  ــت روان س ــرای رشک ــئولیتی را ب مس

پــس از مــدت معیــن شــده در بــر نخواهــد 

داشــت. 

انجــام  و  رعایــت  بــه  ملــزم  خریــدار 

باشــد. مــی  زمان بنــدی شــده  بازدیدهــای 
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ــه  ــم دفرتچ ــتفاده از عالئ ــای اس راهن

ــا : راهن
در ایــن دفرتچــه بــه کلــات زیــر برخــورد 

خواهیــد کــرد ، کــه هــر یــک معنــی و مفهــوم 

ــق  ــرت و دقی ــتفاده به ــرای اس ــی دارد. ب خاص

تــر از مطالــب ایــن دفرتچــه ، بــه ایــن تعابیــر 

ــد . کامــاً دقــت منایی

اخطار

ــی  ــتورات ، ایمن ــن دس ــه ای ــه ب ــدم توج ع

ــه و ســبب  ــه مخاطــره انداخت رسنشــین را ب

ــود. ــی ش ــخص م ــه ش ــیدن ب ــیب  رس آس

احتیاط

توجــه بــه اقدامــات احتیاطــی بیــان شــده ، 

مانــع از صدمــه رســیدن بــه موتورســیکلت و 

شــخص مــی شــود.

توجه

شــامل اطاعــات خــاص و مفیــد جهــت 

ــم  ــرت از دســتورالعمل هــای مه اســتفاده به

آموزشــی.

متــام اطاعــات ، تصاویــر و مشــخصات منــدرج 

در ایــن دفرتچــه بــر اســاس آخریــن اطاعــات 

در هنــگام  چــاپ دفرتچــه بــوده اســت.

حــق هــر گونــه تغییــر و جایگزینــی اطاعــات 

بــدون اعــام قبلــی بــرای رشکت روان ســیکلت 

محفــوظ مــی باشــد.

هشدارها و اطالعات کلی  
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هشدار و ایمنی برای راکب 
رانندگــی باعــث نشــاط مــی شــود. جهــت 

ایمنــی لطفــاً بــه قوانیــن و مقــررات راهنایــی 

و رانندگــی توجــه کــرده و مــوارد ذیــل را 

ــد. ــال کنی دنب

کاله ایمنی 
امنیــت در رانندگــی از پوشــش مناســب و 

ــا  ــی ب کاه ایمنــی رشوع مــی شــود. کاه ایمن

کیفیــت اولیــن وســیله حفاظتــی بــرای راننــده 

ــات جــدی و  ــه او را از تصادف اســت اســت ک

صدمــات ناشــی از آن در امــان نگــه میــدارد. 

ــی از کاه  ــگام رانندگ ــاً در هن ــه لطف در نتیج

ــد.  ــتفاده کنی ــا شیشــه مناســب اس ــی ب ایمن

ــت  ــیکلت و قابلی ــا موتورس ــنایی ب آش

ــای آن  ه
کســب  و  رانندگــی  هــای  مهــارت  اخــذ 

آشــنایی بــا موتورســیکلت و قابلیــت هــای آن 

ــتفاده از  ــی در اس ــت ایمن ــن گام در جه اولی

ــی  ــات رانندگ ــد مترین ــی باش ــیکلت م موتورس

خــود را در محیــط هــای  بســیار بــاز و عــاری 

از ترافیــک بــه انجــام برســانید. توجــه داشــته 

تکمیــل  باعــث   ، رانندگــی  متریــن  باشــید 

مهــارت شــا در جهــت کنــرتل موتــور ســیکلت 

ــد.  ــد ش خواه

 داشنت محدودیت رسعت 
رانندگــی بــر اســاس رشایــط آب و هوایــی 

ــد.  ــی طلب ــف را م ــای مختل ــاده ، رسعته و ج

آگاهــی شــا از میــزان رسعــت در رشایــط 

مختلــف ، شــا را از تصادفــات و حــوادث در 

امــان نگــه مــی دارد. در هــر زمــان بــا توجــه 

بــه رشایــط جــاده جهــت امنیــت خــود از 

ــد.  ــتفاده کنی ــب اس ــای مناس ــت ه رسع

پوشش و لباس های سبک
ــا  ــرای ش ــی را ب ــل ، رانندگ ــای ش ــاس ه  لب

ــای  ــاس ه ــا لب ــی ب ــازد. رانندگ ــی س ــن م ناام

ــگام  ــا را هن ــای ش ــت ه ــا و دس ــبک پاه س

رانندگــی آزاد مــی گــذارد. دســتکش ، چکمــه 

و کاه ایمنــی نشــانگر یــک راننــده آمــاده 

جهــت رانندگــی ایمــن اســت. بــرای یــک 

رانندگــی بــا امنیــت، لبــاس مناســب و بــا 

ــت. ــی اس ــت الزام کیفی

روزهــای  هنــگام  بیشــرت  توجهــات 

بارانــی 
هنــگام رانندگــی موتــور ســیکلت در روزهــای 

بایســت  مــی  توجهــات مخصــوص  بارانــی 

ــه  ــه خاطــر داشــته باشــید ک ــذول شــود. ب مب

فاصلــه ترمزگیــری خــط ترمــز در روزهــای 

ــت. از  ــی اس ــای آفتاب ــر روزه ــی دو براب باران

ــت  ــی جه ــی و رنگ ــیرهای روغن ــاط و مس نق

جلوگیــری از رس خــوردن عبــور نکنیــد. هرگــز 

ــد. ــت دور نزنی ــا رسع ب

شناسایی موتورسیکلت و قطعات آن 
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شناسایی موتورسیکلت و قطعات آن 

ــه و  ــال بدن ــاره رسی ــدن ش ــک ش ــل ح مح

ــن انجی

شناســایی موتورســیکلت بــر اســاس شــاره 

ــرد. در  ــه و انجیــن انجــام مــی گی ــال بدن رسی

زمــان رسویــس دهــی ویــژه از ســوی رشکــت 

ایــن  روان ســیکلت و مناینــدگان مجــاز آن 

شــاره رسیــال هــا کمــک موثــری مــی توانــد 

ــد.  باش

شــاره بدنــه در ســمت راســت گلویــی فریــم 

ــت و  ــده اس ــک ش ــودی ح ــورت عم ــه ص و ب

ــپ در  ــر چ ــته کارت ــن روی پوس ــاره انجی ش

قســمت انتهایــی ســیلندر و بــاالی درب بــرق 

حــک شــده اســت.

توجه

بعــد از تحویــل موتــور ســیکلت ، اولین قدم 

، تطبیــق شــاره رسیــال بدنــی و انجیــن بــا 

ســند مالکیــت مــی باشــد در صــورت وجــود 

هــر گونــه اشــکال رسیعــاً بــا واحــد فــروش 

رشکــت روان ســیکلت متــاس حاصــل مناییــد.
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جامنایی قطعات موتورسیکلت

1- دیسک ترمز جلو

 2- دسته کالچ

3- درب باک

4- محل استقرار کیف آچار 

5- پیج تنظیم زنجیر 

6- جاپایی عقب

7- زنجیر 

8- پدال تعویض دنده 

جامنایی قطعات موتورسیکلت

1- زین                                                      2-  ترک بند عقب

۳- چراغ راهنای عقب                                 4- چراغ خطر عقب

5- اگزوز                                                    6- دیسک چرخ عقب

7- جاپایی عقب                                          8- جاپایی جلو جلو

9- پدال ترمز عقب                                      10- آینه ها 

11- اهرم گاز                                          12- چراغ جلو

13- چراغ راهنای جلو                                 14- دیسک ترمز جلو

 15- هندل
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صفحه منایشگر

odometer 1- مسافت شار

کلیــه مســافت طــی شــده بــا موتــور ســیکلت 

را منایــش مــی دهــد. 

speedometer  2-کیلومرت شار

ــرت  ــر اســاس کیلوم رسعــت موتورســیکلت را ب

بــر ســاعت نشــان مــی دهــد.

3- منایشگر عملکرد راهنا ها 

وقتــی بــه طــرف راســت مــی چرخیــد پــس از 

فعــال منــودن کلیــد راهنــا بــه ســمت راســت 

و وقتــی بــه طــرف چــپ مــی چرخیــد پــس از 

فعــال منــودن کلیــد راهنــا بــه ســمت چــپ 

ــی  ــن م ــبز روش ــگ س ــه رن ــگر ب ــراغ منایش چ

شــود. 

4- دور موتور 

ــر  ــن را ب ــه دور انجی ــور ک ــگر دور موت منایش

ــر دقیقــه ( منایــش مــی  اســاس rpm )دور ب

دهــد. 

5- منایشگر نور باال 

ــو  ــراغ جل ــی چ ــی وقت ــگ آب ــه رن ــگر ب منایش

در وضیعــت نــور بــاال قــرار دارد روشــن مــی 

شــود.

6- منایشگر خالصی دنده 

زمانــی کــه گیربکــس در وضعیــت خــاص 

قــرار داشــته باشــد ، منایشــگر خاصــی، حــرف 

N بــه رنــگ ســبز منایــش داده خواهــد شــد. 
و شــاره دنــده گیربکــس بــا رنــگ قرمــز بــه 

منایــش در خواهــد آمــد.

  check 7- چراغ

در صــورت بــروز اشــکال در سیســتم انژکتــور 

ایــن چــراغ بــا رنــگ زرد روشــن خواهــد شــد. 

8- منایشگر بنزین

میــزان بنزیــن موجــود در بــاک را منایــش مــی 

دهــد. 

9- ساعت دیجیتال 

ســاعت را منایــش مــی دهــد و نحــوه تنظیــم  

ــگر  ــار منایش ــه کن ــردن دکم ــق ف آن از طری

ــی باشــد. شــاره ۱۰ م

سوئیچ اصلی 
سوئیچ اصلی دارای دو وضعیت است: 

1- کلیه مدارهای الکرتیکی قطع می باشند.  

2- مــدار ایجــاد جرقــه بــاز اســت بنابرایــن انجیــن مــی توانــد اســتارت شــود. الزم بــه ذکــر اســت 

بیــرون کشــیدن کلیــد در ایــن وضعیــت غیــر ممکــن اســت. 

                                                                                                                                                   

                 

                     وضعیت )2(                                                 وضعیت )1(
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میل فرمان در سمت چپ 

1- کلید تعویض نور از باال به پایین 

وقتــی ســوئیچ در وضعیــت     قــرار دارد 

، المــپ در حالــت نــور بــاال اســت و منایشــگر 

طــور  بــه  منایشــگر  در صفحــه  بــاال  نــور 

ــد.  ــد ش ــن خواه ــان روش همزم

ــرار دارد  ــت   ق ــوییچ در وضعی ــی س وقت

ــن اســت .  ــور پایی ــت ن المــپ در حال

2- سوئیچ راهنا 

ــت ،  ــیر حرک ــر مس ــه تغیی ــاز ب ــورت نی در ص

اســتفاده از چــراغ هــای راهنــا رضوری اســت 

ــوئیچ  ــپ ، س ــرف چ ــه ط ــدن ب ــرای چرخی . ب

راهنــا را در وضعیــت   L قــرار دهیــد. 

و بــرای چرخیــدن بــه ســمت راســت ســوئیچ 

ــد. ــت    R قراردهی ــا را در وضعی راهن

اخطار

اگــر شــا مــی خواهیــد در حیــن رانندگــی 

ــد ، چــراغ راهنــا را  ــه ســمت دیگــر بروی ب

بــه موقــع روشــن و بعــد از چرخــش کامــل ، 

چــراغ راهنــا را خامــوش کنیــد.

3- شستی بوق 

بــا فشــار دادن ایــن شســتی ، بــوق بــه صــدا 

در می آیــد. بــه موقــع و بــه جــا از بــوق 

ــد . ــتفاده کنی اس

4- اهرم کالچ 

جهــت اســتارت کــردن انجیــن و همچنیــن 

تعویــض دنــده از اهــرم کاچ مــی بایســت 

اســتفاده شــود. 

میل فرمان در سمت راست

 

1- اهرم ترمز جلو 

ــز  ــو اهــرم ترم ــز جل ــه ترم ــاز ب در صــورت نی

جلــو )1( را کــه در ســمت راســت میــل فرمــان 

قــرار دارد، آهســته بــه طــرف اهــرم گاز فشــار 

ــر شــود  ــز درگی ــه اهــرم ترم ــی ک ــد. زمان دهی

چــراغ ترمــز در چــراغ خطــر عقــب بــه طــور 

خــودکار روشــن خواهــد شــد.

2- کلید توقف انجین 

ایــن کلیــد در قســمت بــاالی قلــوه ای راســت 

اضطــراری  ســوئیچ  یــک  و  داشــته  قــرار 

ــت    ــی در حال ــود. وقت ــی ش ــوب م محس

ــت  ــتارت و حرک ــکان اس ــن ام ــرد، انجی می گی

خواهــد داشــت و اگــر کلیــد مذکــور در حالت  

ــف و  ــه متوق ــن بافاصل ــرد انجی ــرار گی  ق

امــکان اســتارت کــردن انجیــن وجــود نخواهــد 

داشــت.

3- دسته گاز

ــن  ــه منظــور کنــرتل رسعــت انجی دســته گاز ب

و رسعــت موتــور ســیکلت بــه کار بــرده مــی 

شــود. بــا چرخانــدن دســته گاز بــر خــاف 

جهــت عقربــه هــای ســاعت ) بــه طــرف 

ــم  ــرای ک ــی رود. ب ــاال م ــت ب ــان ( رسع خودت

کــردن رسعــت انجیــن و همچنیــن کاهــش 

رسعــت موتورســیکلت دســته گاز را در جهــت 

حرکــت عقربه هــای ســاعت بچرخانیــد.

4- دکمه استارت الکرتیکی 

دکمــه اســتارت الکرتیکــی جهــت اســتارت 

کــردن انجیــن مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد 

جهــت اســتارت کــردن انجیــن بــا گرفــن ترمــز 

جلــو و ترمــز عقــب ، دکمــه اســتارت را فشــار 

دهیــد .

5- کلید روشنایی 

ــه المــپ هــا خامــوش  ــت )1( ، کلی در موقعی

مــی شــوند. 

داخــل  هــای  چــراغ   ،  )2( موقعیــت  در 

ــراه  ــه هم ــگرها ب ــرت و منایش ــه کیلوم مجموع

ــب و المــپ کوچــک داخــل  چــراغ خطــر عق

ــود.  ــی ش ــن م ــو روش ــراغ جل چ
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ــه چراغهــای موقعیــت  در موقعیــت )3( ، کلی

)2( بــه عــاوه المــپ اصلــی چــراغ جلــو 

ــود. ــی ش ــن م روش

باک بنزین

درب باک
ــاک ، ســوئیچ را وارد  ــردن درب ب ــاز ک ــرای ب ب

کــرده و در خــاف جهــت حرکــت عقربــه 

ــدن  ــس از آزاد ش ــد پ ــاعت بچرخانی ــای س ه

درب آن را برداریــد بــرای بســن درب بــاک 

ــاک  ــل ب ــاک در داخ ــن درب ب ــد از گذاش بع

ــد.  ــارج منایی ــوئیچ را خ ــار داده و س آن را فش

سطح بنزین 

اخطار

هرگــز ســطح بنزیــن منــی بایســت بیشــرت از 

ــت  ــده اس ــان داده ش ــر نش ــه در تصوی آنچ

بیشــرت باشــد. در هنــگام ســوخت گیــری 

بایــد خامــوش و ســوئیچ اصلــی  انجیــن 

در وضعیــت OFF قــرار داشــته باشــد .

نریزیــد.  داغ  انجیــن  روی  بنزیــن  هرگــز 

ــید . ــیگار نکش ــن س ــن بنزی ــع ریخ در موق

پدال تعویض دنده

بــه  مجهــز   QM200 موتورســیکلت 

باشــد. مــی  دنــده   ۵ گیربکــس 

وضعیــت تعویــض دنــده اول تــا پنجــم در 

تصویــر مشــخص شــده اســت.. 

ــار  ــا فش ــد ب ــی توانی ــا م ــن کاچ ش ــا گرف ب

دادن پــدال دنــده بــه بــاال یــا پاییــن دنــده را 

ــار  ــه ذکــر اســت هــر ب ــد. الزم ب تعویــض کنی

بــا فشــار دادن پــدال فقــط یــک دنــده را مــی 

ــد. ــد تعویــض کنی توانی

اخطار

، توســط  گیربکــس در وضعیــت خــاص 

منایشــگر داخــل صفحــه کیلومــرت بــه رنــگ 

ســبز روشــن خواهــد شــد. در وضعیــت 

روشــن  ســبز  منایشــگر  اگرچــه  خــاص 

اســت ولیکــن توصیــه مــی شــود اهــرم کاچ 

ــن  ــد و مطم ــته آزاد کنی ــور آهس ــه ط را ب

باشــید کــه سیســتم گیربکــس واقعــاً در 

حالــت خاصــی قــرار دارد. جهــت تعویــض 

از دنــده بــاال بــه دنــده پاییــن ، رسعــت 

 ، شــود  آرام  بایــد  مــی  ســیکلت  موتــور 

ــه  ــده ب ــض دن ــت تعوی ــن در وضعی همچنی

بافاصلــه  انجیــن  دور  تــر  پاییــن  دنــده 

باشــید.  مواظــب  رفــت  خواهــد  بــاال 

پدال ترمز عقب 

بــا فشــار دادن پــدال ترمــز ، ترمــز عقــب 

درگیــر و بافاصلــه چــراغ ترمــز در چــراغ 

خطــر عقــب روشــن مــی شــود .

جک بغل 

موتورســیکلت شــا فقــط بــه جــک بغــل 

مجهــز اســت. بــرای گذاشــن موتــور ســیکلت 

روی جــک بغــل بایــد پــای خــود را در انتهــای 

جــک گذاشــته ســپس بــه طــرف پاییــن فشــار 
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دهید تا جک در وضعیت باز قرار گیرد. 

الزم اســت تــا زمانــی کــه موتورســیکلت شــا 

بــه طــور کامــل متوقــف نشــده اســت از جــگ 

بغــل اســتفاده نکنیــد. 

همچنیــن جــک بغــل مجهــز بــه سنســور جــک 

ــی کــه موتورســیکلت  ــر در حال مــی باشــد اگ

بــر روی جــک بغــل قــرار دارد ، بــا قــرار گرفــن 

انجیــن در دنــده یــک موتورســیکلت خامــوش 

خواهــد شــد.

اخطار

زمانــی کــه مــی خواهیــم موتورســیکلت 

خــود را روی ســطح شــیبدار متوقــف کنیــد 

ســمت  بــه  را  آن  جلــوی  اســت  رضوری 

ــط  ــن رشای ــد در ای ــرار دهی ــیب ق ــاالی ش ب

ســیکلت  موتــور  گیربکــس  اســت  الزم 

قــرار  یــک  دنــده  در وضعیــت  را  خــود 

شــود.  جلوگیــری  آن  حرکــت  از  تــا  داده 

توجه

در زمــان تعویــض دنــده از خــاص بــه دنــده 

یــک مطمــن شــوید کــه جــک بغــل کامــاً 

در حالــت اولیــه قــرار گرفتــه باشــد چــرا کــه 

موتورســیکلت شــا در صــورت پاییــن بــودن 

جــک بغــل بافاصلــه خامــوش خواهــد شــد.

هندل 

موتورسیکلت شا مجهز به اهرم هندل می 

باشد. اهرم هندل در سمت راست انجین 

قرار دارد.

اخطار

وقتــی انجیــن اســتارت شــد و روشــن اســت 

، بررســی کنیــد کــه هنــدل در وضعیــت 

ــال خــود باشــد. نرم

قفل فرمان

ــت  ــان الزم اس ــردن فرم ــل ک ــور قف ــه منظ ب

دســته فرمــان را تــا انتهــا بــه چــپ بچرخانیــد 

، ســپس ســوئیچ را در خــاف جهــت حرکــت 

عقربــه هــای ســاعت بچرخانیــد و کلیــد را 

ــد. ــارج منایی خ

اخطار

 ، شــد  قفــل  فرمــان  دســته  وقتــی 

موتورســیکلت منــی بایســت حرکــت داده 

ــیکلت  ــورت موتورس ــن ص ــر ای ــود در غی ش

شــد.  خواهــد  واژگــون  شــا 

جعبه آچار 

جعبــه آچــار در قســمت انتهای موتورســیکلت 

در پاییــن ســمت چــپ زیــن قــرار دارد. 
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روغن انجین 

بــا اســتفاده از روغــن انجیــن مناســب بــه 

ــد.  ــی کنی ــک م ــل کم ــر انجی ــول عم ط

روغــن انجیــن بــا درجــه  SG  یــا  باالتــر  

ــه می شــود.  ــق اســتاندارد   API  توصی مطاب

   SAE  10  W  -  40 غلظــت  دارای  کــه 

باشــد. در صورتــی کــه ایــن روغــن در دســرتس 

ــر  ــب ب ــن مناس ــک جایگزی ــاً ی ــت ، لطف نیس

ــه  ــر تهی ــدول زی ــی ج ــوارد اطاعات ــاس م اس

ــد. منایی

آب بندی انجین 

عمــر  افزایــش  انجیــن  صحیــح  بنــدی  آب 

موتورســیکلت را تضمیــن می کنــد. در ایــن 

ــح داده  ــح توضی ــدی صحی بخــش روش آب بن

ــود. ــی ش م

حداکرث رسعت

مــوارد زیــر محدودیــت حداکــر رسعــت بــرای 

ــد را در طــول آب  ــور ســیکلت جدی ــک موت ی

بنــدی منایــش مــی دهــد.

کمرت از800  کیلومرت اول

۵۰۰۰ rpm

کمرت ازتا ۱۶۰۰ کیلومرت

7۰۰۰ rpm 

 ۱۶۰۰ از  بیشــرت 

مــرت کیلو

کمرت از

10000 rpm 

تغییر دور انجین 

دوره انجیــن نبایســتی ثابــت مبانــد. تغییــر 

ــث  ــف باع ــای مختل ــان ه ــن در زم دور انجی

خواهــد شــد حــرارت انجیــن بــاال نــرود و در 

هرحــال منــی بایســت  دور انجیــن از حــد 

ــردد. ــرت گ ــاز بیش مج

حرکت روغن در انجین

بعــد از ایــن کــه انجیــن اســتارت شــد ، چــه در 

ــت  ــن می بایس ــا رسد ، انجی ــرم و ی ــط گ رشای

ــه  ــن ب ــن انجی ــا روغ ــد ت ــی درجــا کار کن مدت

متامــی قســمت هــای آن نفــوذ کنــد. 

در طــول ۱۶۰۰ کیلومــرت اول ، دســته گاز را تــا 

انتهــا نچرخانیــد.

تعمیــر  و  نگهــداری  اولیــن  انجــام 

رســیکلت تو مو

ــای  ــس ه ــل رسوی ــن مراح ــم تری ــی از مه یک

تعمیــر و نگهــداری ، انجــام رسویــس بعــد 

ــت  ــه اس ــافت اولی ــرت مس ــی ۳۰۰ کیلوم از ط

ــور ســیکلت انجــام شــود.  ــد روی موت ــه بای ک

ــدی  ــن آب بن ــزا انجی ــه اج ــان کلی ــن زم در ای

ــه تنظیــات رضوری  ــن کلی مــی شــود. بنابرای

ــد  ــن جدی ــی روغ ــردن و جایگزین ــفت ک ، س

بایســتی بــه موقــع انجــام شــود رسویــس 

نگهــداری و تعمیــر بــه موقــع بعــد از اولیــن 

عملکــرد  و  عمــر  طــول  بــه  کیلومــرت   ۳۰۰

خــوب موتورســیکلت کمــک می کنــد.

احتیاط

رسویــس ، نگهــداری و تعمیــر بعــد از اولیــن 

۳۰۰ کیلومــرت بایــد بــر اســاس جــدول ارائــه 

شــده انجــام شــود.

بررسی الزم قبل از استفاده از 

موتورسیکلت 

ــیکلت در  ــور س ــردن موت ــتارت ک ــل از اس  قب

ــی  ــورد بررس ــر م ــوارد زی ــد م ــان بای ــر زم ه

قــرار گیــرد بنابرایــن هرگــز مــوارد مهــم را 

ــد.  ــم نگیری ــت ک دس
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اهداف برای بررسیمواردی که باید بررسی شود

1- حرکت نرم و روانفرمان

2- فرمان پذیری مناسب

3- عدم وجود لقی

کلیــه المــپ هــای داخــل کیلومــرت ، المــپ  جلو روشنایی و منایشگرها

ــی  ــان را بررس ــب عملکردش ــز عق ــپ ترم ، الم

ــل  ــا از قبی ــگر ه ــدن منایش ــن ش ــرده و روش ک

المــپ هــای راهنــا و غیــره را کنــرتل کنیــد 

سطح روغن داخل انجین را کنرتل کنید.روغن انجین

ــدال ترمــز عقــب ، ترمز 1-  تصحیــح کــردن لقــی پ

کنــرتل ترمــز جلــو 

2- عملکرد ترمز ها کنرتل شود

1- لقی صحیح کابل دسته گاز 

ــاال مــی رود و بــه  2- دور موتــور بــه راحتــی ب

رسعــت پاییــن مــی آیــد 

1- فشار باد تایرها تایرها 

2- عمق عاج مناسب باشد

3- هیــچ گونــه بریدگــی و تــرک نبایــد بــر روی 

تایــر وجــود داشــته باشــد 

عملکرد مناسب بوقبوق

1- کنرتل تنظیات کابل کاچ کاچ

2- عملکرد نرم کاچ 

ــه مقــدار بنزین بــرای مســافت مــورد نظــر بنزیــن ب

کافــی وجــود داشــته باشــد.

1- لقی مناسب زنجیرزنجیر 

2- روغن کاری مناسب

بخش های مختلف سیستم سوخت 

رسانی انژکتور

ــرارت  ــزان ح ــیلندر: می ــای س ــور دم 1-  سنس

موجــود در بدنــه انجیــن را مشــخص مــی 

ــد. کن

میــزان  اگــزوز(:   ( اکســیژن  سنســور   -2

اکســیژن موجــود در هــوای خروجــی از اگــزوز 

را مشــخص مــی کنــد.

3- انژکتــور و پایــه انژکتــور: وظیفــه پاشــش و 

پــودر کــردن ســوخت را بــه عهــده دارد. 

4- مجموعــه پمــپ بنزیــن: وظیفــه فیلــرت 

بــه داخــل  بنزیــن  کــردن و پمــپ کــردن 

دارد. بــر عهــده  را  انژکتــور 

 :TPS 5- سنسور

ــای هــوای  ــای هــوای ورودی: دم سنســور دم

ــد.  ــن مــی کن ــه سیســتم را معی ورودی ب

ــار  ــزان فش ــوای ورودی: می ــار ه ــور فش سنس

هــوای ورودی بــه سیســتم را معیــن مــی کنــد.

موقعیــت  گاز:  دریچــه  موقعیــت  سیســتم 

دریچــه گاز را بــا توجــه بــه رشایــط متفــاوت 

سیســتم تعییــن می کنــد.

6- سنســور MAP: وظیفــه تنظیــم دور در 

ــده دارد. ــن را برعه ــای انجی ج

ECU -7: واحــد پــردازش مرکــزی سیســتم 

ــر  ــتم را ب ــت سیس ــه مدیری ــانی ک سوخت رس

ــده دارد. عه

8- سنســور واژگونــی: در راســتای ایمنــی و 

جلوگیــری از آتــش ســوزی در صــورت واژگــون 

ــرق سیســتم  ــه ب شــدن موتورســیکلت بافاصل

را قطــع و سیســتم ســوخت رســانی متوقــف 

مــی شــود.

9- سنســورموقعیت میــل لنــگ: در هــر لحظــه 

ــت  ــن و موقعی ــرد انجی ــات الزم از کارک اطاع

میــل لنــگ را بــه ECU ارســال مــی کنــد.

10- کانیســرت مخــزن کربــن و شــیر برقــی: 

وظیفــه جــذب بخــارات بنزیــن و جلوگیــری از 

انتشــار بخــارات بنزیــن بــه محیــط زیســت را 

ــر عهــده دارد. ب
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نکات اصلی برای آغاز رانندگی

استارت کردن انجین

در ابتــدا کلیــد توقــف انجیــن را در وضعیــت   

ــد  ــل کلی ــد را داخ ــپس کلی ــرارداده ، س   ق

ســوئیچ اصلــی کنیــد و در جهــت چرخــش 

قــرار    ON روی    ســاعت  هــای  عقربــه 

دهیــد. در صورتــی کــه  سیســتم گیربکــس در 

حالــت خاصــی قــرار داشــته باشــد منایشــگر 

ــود. ــن ش ــد روش ــی بای خاص

اخطار

ــد ،  ــی کنی ــتارت م ــن را اس ــه انجی ــی ک وقت

وضعیــت گیربکــس بایــد در حالــت خــاص 

بــوده و وهمچنیــن راننــده بــه طــرز صحیــح 

بــر روی زیــن نشســته باشــد.

استارت کردن انجین وقتی انجین رسد 

است

1- کلید توقف انجین در وضعیت   .  

 ON 2- سوئیچ اصلی در وضعیت

) IGNETION   ( قرار دهید.

اســتارت الکرتیکــی را فشــار دهیــد تــا انجیــن 

اســتارت شــود.

توجه

رسدتــر  هــوا  کــه  رشایطــی  در 

گــرم  بــرای  بیشــرتی  زمــان  اســت 

اســت. نیــاز  مــورد  انجیــن  شــدن 

توجه

در رشایطــی کــه انجین رسد اســت بــرای این 

کــه باتــری از طــول عمــر بیشــرتی برخــوردار 

گــردد ، بهــرت اســت از اهــرم هنــدل بــه 

جــای اســتارتر الکرتیکــی اســتفاده منــود.

استارت کردن انجین وقتی گرم است

انجیــن را روی موقعیــت         1- کلیــد توقــف 

 قــرار دهیــد.

2- دسته گاز را 1/8 تا 1/4 دور بچرخانید.

3- بــرای اســتارت شــدن انجیــن دکمه اســتارت 

الکرتیکــی را فشــار دهیــد یــا هنــدل بزنید

اخطار

یــک فضــای بســته  را در  انجیــن  هرگــز 

اســتارت نکنیــد. گازهــای خروجــی از اگــزوز 

ســمی می باشــند. هرگــز موتورســیکلت را 

بــا کوچــک تریــن اشــکال در اخطــار دهنــده 

ــد. هــای آن نرانی

اخطار

هرگــز انجیــن را بــه  مــدت طوالنــی در 

حالــت درجــا روشــن نگذاریــد. در غیــر ایــن 

ــرم  ــی گ ــت خیل ــن اس ــن ممک ــورت انجی ص

ــد. ــیب ببین ــات آن آس ــده و قطع ش

به حرکت درآوردن موتور سیکلت

در حالــی کــه اهــرم کاچ را گرفتــه ایــد ، پــدال 

دنــده را بــه ســمت پاییــن فشــار دهیــد. بعــد 

از قــرار گرفــن گیربکــس در دنــده اول ، دســته 

گاز را در خــاف جهــت حرکــت عقربــه هــای 

ــه  ــرم کاچ را ب ــپس اه ــد س ــاعت بچرخانی س

تدریــج و بــه آرامــی رهــا کنیــد.

ــده  ــه دن ــس ب ــده گیربک ــض دن ــت تعوی جه

بــاال تــر ، ابتــدا دســته اهــرم کاچ را بگیریــد.

بــا فشــار دادن اهــرم پــدال تعویــض دنــده بــه 

ــرار گرفــن گیربکــس  ــاال و بعــد از ق ســمت ب

در دنــده باالتــر اهــرم کاچ را رهــا کنیــد 

ــد ،  ــی بچرخانی ــه آرام ــته گاز را ب ــپس دس س

روش فــوق را جهــت اســتفاده از دنــده هــای 

ــد. ــرار کنی ــر گیربکــس تک دیگ

استفاده از تعویض دنده

تعویــض دنــده بــه موقــع قــادر اســت از دور 

انجیــن بــه نحــو مطلوبــی جهــت حرکــت 

مناســب موتورســیکلت اســتفاده کنــد. نســبت 

ــه ای طراحــی  ــه گون ــده هــای گیربکــس ب دن

شــده کــه تــوان مناســب را در دوره هــای 

ــن  ــد بهرتی ــده بای ــد. رانن ــه منای ــف ارائ مختل

بــا توجــه بــه رشایــط  دنــده گیربکــس را 

رانندگــی انتخــاب کنــد. هرگــز از کاچ جهــت 

ــد. ــتفاده نکنی ــت اس ــرتل رسع کن

اخطار

ــه  ــد از ناحی ــده نبای ــر دن ــن در ه دور انجی

قرمــز منایــش داده شــده در دور موتــور 

ــد. ــاوز کن تج

رانندگی در رساشیبی

وقتــی موتــور ســیکلت در رسباالیــی بــه طرف 

بــاال حرکــت مــی کنــد ، قــدرت انجیــن کاهــش 

ــس را  ــده گیربک ــط دن ــن رشای ــد. در ای می یاب

می بایســت بــه دنــده پاییــن تــر تعویــض کــرد 

تــا انجیــن بــه یــک عملکــرد مطلــوب برســد.

تعویــض دنــده در ایــن وضعیــت مــی بایــد بــه 

نرمــی صــورت گیرد.
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وقتــی موتــور ســیکلت در رساشــیبی بــه طــرف 

پاییــن حرکــت مــی کنــد دنــده گیربکــس 

ــد  ــده باش ــن دن ــن تری ــت در پایی ــی بایس م

ــری و توقــف  ــز گی ــط عمــل ترم ــن رشای در ای

موتورســیکلت بــه راحتــی انجــام می گیــرد 

توجــه داشــته باشــید کــه رسعــت موتــور 

ســیکلت در رساشــیبی بــه طــرف پاییــن نبایــد 

ــد. ــش یاب ــاز افزای ــد مج از ح

توجه

اگــر بــرای اولیــن بــار اســت کــه ایــن نــوع 

موتــور ســیکلت را ســوار مــی شــوید ، از 

رانندگــی خــود بــا ایــن موتــور ســیکلت 

ــم  ــردن در مناطــق ک ــن ک ــدن و متری ــا ران ب

ــوید. ــن ش ــاز مطم ــک و ب ترافی

بــه  را  ســیکلت  موتــور  اینکــه  از  قبــل 

حرکــت در آوریــد یــا پــس از توقــف کامــل 

از موقعیــت صحیــح جــک بغــل مطمــن 

شــوید.

بایســتی در بــاال باشــد. هرگــز در زمــان 

چرخیــدن بــه چــپ و یــا راســت دنــده 

ــا  ــی ب ــد. رانندگ ــض نکنی ــس را تعوی گیربک

یــک دســت خطرنــاک اســت.

بــا دو  را  فرمــان موتورســیکلت  همیشــه 

دســت خــود محکــم گرفتــه و پاهــای خــود 

ــر  ــز ه ــد. هرگ ــرار دهی ــی ق ــا پای را روی ج

دو دســت خــود را همزمــان از فرمــان جــدا 

ــد. نکنی

ــرم و  ــطوح ن ــر روی س ــکاک تای ــون اصط چ

مرطــوب کــم اســت بنابرایــن ترمــز گیــری و 

چرخــش موتــور ســیکلت کاهــش مــی یابــد. 

ــی رسعــت موتورســیکلت  ــن وضعیت در چنی

ــن  ــد. در حی ــش دهی ــته کاه ــود را آهس خ

رانندگــی بــه قوانیــن مربــوط بــه کنــرتل 

ــد. رسعــت توجــه کنی

توقف موتور سیکلت

حیــن  در  ســیکلت  موتــور  توقــف  جهــت 

حرکــت دســته گاز را بــه طــور کامــل رهــا 

کنیــد.

هــر دو ترمــز جلــو و عقــب را بــه طــور 

همزمــان بگیریــد. رسعــت موتــور ســیکلت را 

ــل از اینکــه  ــد. قب ــم کنی ــده ک ــض دن ــا تعوی ب

موتــور ســیکلت متوقــف شــود ، اهــرم کاچ را 

بگیریــد و گیربکــس را در وضعیــت خــاص 

قــرار دهیــد. منایشــگر خاصــی را بررســی 

کــرده تــا از وضعیــت گیربکــس در حالــت 

ــوید. ــن ش ــاص مطم خ

توجه

درصورتــی کــه رسعــت موتــور ســیکلت 

ــر  ــری طوالنی ت ــه ترمزگی ــت ، فاصل ــاال اس ب

می شــود.

ــب  ــز عق ــط از ترم ــه فق ــم تجرب ــدگان ک رانن

اســتفاده می کننــد. ایــن عمــل عــاوه بــر 

ــری  ــه ترمزگی ــر عقــب فاصل فرســودگی در تای

ــک  ــا ی ــتفاده از تنه ــد. اس ــش می ده را افزای

ترمــز جلــو و یــا عقــب باعــث از دســت دادن 

ــرات  ــث خط ــده و باع ــوردن ش ــرتل و رسخ کن

جانــی مــی شــود. زمانــی کــه بــر روی جــاده 

خیــس ، لغزنــده و پیــچ در پیــچ رانندگــی

 می کنیــد از ترمــز بــه آرامــی اســتفاده کنیــد. 

اســتفاده رسیــع از ترمــز بــر روی جــاده هــای 

لغزنــده و ناهمــوار خطراتــی را بــه دنبــال 

دارد. در صورتــی کــه موتــور ســیکلت بایــد بــر 

ــک شــیب کــم بایســتد  روی جــک بغــل در ی

بایــد گیربکــس در دنــده قــرار گیــرد تــا از رس 

ــری شــود. خــوردن آن جلوگی

توقــف  کلیــد  موتورســیکلت  تــرک  جهــت 

انجیــن را در حالــت OFF  قــرار دهیــد. 

ــوئیچ را از  ــان س ــردن فرم ــل ک ــا قف ــپس ب س

جایــگاه خــود درآوریــد.
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بررسی و نگهداری

در صفحــه بعــد جــدول رسویــس و نگهــداری 

ــاس  ــر اس ــان و ب ــدت زم ــول م ــاس ط ــر اس ب

ــم و  ــیکلت تنظی ــور س ــش موت ــرت پیای کیلوم

ــه شــده اســت.  ارائ

در پایــان هــر مرحلــه  ، بازرســی ، روغــن کاری 

و رسویــس هــای دیگــر بایــد انجام شــود.

درصورتــی کــه موتورســیکلت شــا در رشایــط 

ســخت و نامطلــوب بــه کار گرفتــه شــده 

اســت )بــرای مثــال: در محیــط خــاک آلــود و 

پــر گــرد و غبــار رانــده شــده اســت( عملکــرد 

ــر عقــب ، سیســتم  ــان سیســتم کمــک ف فرم

چــرخ هــا بــه رسویــس مخصــوص نیــاز دارنــد 

ــدی  ــزای کلی ــا از اج ــه آنه ــن ک ــر ای ــه خاط ب

موتورســیکلت بــه شــار می رونــد. جهــت 

ــن  ــه ای ــه می شــود ک ــان بیشــرت ، توصی اطمین

اجــزاء توســط یــک رسویســکار مجــاز رشکــت 

ــرد. ــرار گی ــد ق ــورد بازدی روان ســیکلت م

توجه

ــل  ــد از مراح ــه بع ــداری ک ــس و نگه رسوی

آب بنــدی در پیایــش ۱۰۰۰ کیلومــرت اولیــه 

بایــد بــر اســاس جــدول صــورت گیــرد. 

اطمینــان  و  ایمنــی  موقــع  بــه  رسویــس 

موتورســیکلت شــا را افزایــش مــی دهــد.

اخطار

ممکــن اســت نیــاز باشــد کــه یــک یــا 

ــول  ــا در ط ــیکلت ش ــه موتورس ــد قطع چن

رسویــس هــا تعویــض شــود بنابرایــن توصیــه 

ــط  ــه توس ــی ک ــات اصل ــود از قطع ــی ش م

رشکــت روان ســیکلت فروختــه می شــود 

اســتفاده گــردد.

ــر ، جهــت رسویــس  ــا خی ــه باشــید ی ــا تجرب ب

مــدارک مــواردی کــه بــا " * " شــده اســت 

ــا  ــده ی ــن ش ــدگان تعیی ــه مناین ــت ب ــرت اس به

ــت  ــط رشک ــه توس ــه ای ک ــین های حرف تکنیس

روان ســیکلت معرفــی شــده انــد مراجعــه 

خودتــان  بــه  دیگــر  رسویس هــای  کنیــد. 

ــا  ــد و ی بســتگی دارد کــه شــخصا انجــام دهی

بــه واحدهــای خدمــات بعــد از فــروش رشکــت 

روان ســیکلت مراجعــه مناییــد.

برنامه های مراقبتی موتور سیکلت
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برنامه روغن و گریس کاری

موارد بازدید 

و رسویس

دوره بازدید و 

رسویس  اولیه 

6000  کیلومرت یا  

6 ماه

دوره بازدید و 

رسویس هر 

۱۲000 کیلومرت 

یا ۱۲ ماه

روغن کاری کابل کاچ

شود

گریس کاری پدال ترمز

شود

حلزونی و 

بلربینگ چرخ

گریس 

کاری شود

روغن کاری هر ۱۰۰۰ زنجیر

کیلومرت

گریس کاری هر دو سال یا فرمان

20000 کیلومرت

کیف آچار

مجموعــه آچارهــای موتورســیکلت شــا در 

یــک کیــف کوچــک قــرار داده شــده و جهــت 

ــع  ــار واق ــه آچ ــتفاده شــا در داخــل جعب اس

در انتهــای قــاب بغــل چــپ قــرار داده شــده 

اســت.

باتری

اخطار

ایــن موتــور ســیکلت از باتــری قابــل شــارژ          

seal  شــده اســتفاده مــی کنــد. 
ــر  ــرت و ه ــن 1000 کیلوم ــرای اولی ــه: ب توج

ــاز  ــای مج ــی ه ــه منایندگ ــرت ب 3000 کیلوم

ــیکلت  ــور س ــری موت ــا بات ــرده ت ــه ک مراجع

ــرد. ــرار گی ــرتل ق ــی و کن ــورد بررس ــا م ش

اخطار

در  موتورســیکلت  از  عنــوان  هیــچ  بــه 

وضعیتــی کــه باتــری نــدارد اســتفاده نکنیــد.

بــا  موتورســیکلت  بــا  طوالنــی  رانندگــی 

باتــری ولتــاژ پاییــن ، باعــث آســیب رســاندن 

ــردد. ــی گ ــانی م ــوخت رس ــتم س ــه سیس ب

شمع

ــرت  ــرت و هــر 3000 کیلوم ــد از ۱۰۰۰ کیلوم بع

کربــن رســوب کــرده را کــه بــه شــمع چســبیده 

ــده  ــز کنن ــا متی ــرس ی ــک ب ــا ی ــد را ب ــده ان ش

کوچــک متیــز کنیــد. فاصلــه الکــرتود شــمع را 

ــا  ــم ت ــم کنی ــه ســنج تنظی ــج فاصل ــک گی ــا ی ب

ــم  ــی مــرت تنظی ــا 0/8 میل ــن6 /0 میلیمــرت ت بی

شــود.

شــمع بعــد از هــر 6000 کیلومــرت عــوض مــی 

شــود.

ــی  ــز م ــن را متی ــوبات کرب ــه رس ــی ک در حال

ــد. ــگ الکرتودهــا را کنــرتل کنی کنیــد ، رن

اگــر شــمع مرطــوب بــوده و یــا رنــگ آن ســیاه 

شــده اســت بهــرت اســت کــه شــمع را تعویــض 

. کنید

اگــر شــمع در رشایــط مناســب کار کنــد رنــگ 

الکــرتود هــای آن خاکســرتی و یــا قهــوه ای 

ــود. روشــن خواهــد ب
احتیاط

از  نــوع  ایــن  بــرای  شــمع  انتخــاب 

موتورســیکلت بایســتی بــا دقــت انجــام 

گیــرد.

ــه  ــدی ب ــات ج ــب صدم ــمع نامناس ــک ش ی

ــده  ــا مناین ــن ب ــد. بنابرای ــن وارد می کن انجی

ــتفاده از  ــل از اس ــیکلت قب ــت روان س رشک

ــد. ــر شــمع مشــورت کنی ــواع دیگ ان
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روغن انجین

دوام انجیــن بســتگی بــه نــوع و کیفیــت 

روغــن مرصفــی و تعویــض منظــم آن دارد. 

ــن  ــطح روغ ــه س ــی روزان ــن کار بررس مهمرتی

ــد. ــی باش م

احتیاط

ــی  ــش م ــن را منای ــطح روغ ــن س ــج روغ گی

دهــد . هرگــز انجیــن را موقعــی کــه ســطح 

ــز  ــد هرگ ــتارت نکنی ــت اس ــم اس ــن ک روغ

ــد. ــر نکنی ــاز پ ــد مج ــش از ح ــن را بی روغ

تعویض روغن و جایگزین کردن فیلرت 

روغن
تعویــض روغــن گیربکــس بعــد از هــر 1000 

ــت  ــی بایس ــرت م ــر 5000 کیلوم ــرت و ه کیلوم

انجــام شــود.

توجه

ــض  ــرم اســت تعوی ــن گ ــه انجی ــی ک در حال

روغــن را انجــام دهیــد. در ایــن صــورت 

ــل انجــام مــی  ــه طــور کام ــه روغــن ب تخلی

ــرد. گی

جهــت تعویــض روغــن بــه ترتیــب زیــر عمــل 

شــود:

ــارک  ــور ســیکلت را روی جــک بغــل پ 1- موت

کنیــد.

2- درب ورود روغن را بردارید.

ــاز کــرده و روغــن  3- پیــچ تخلیــه روغــن را ب

را خالــی کنیــد.

 . کنیــد  محکــم  را  روغــن  تخلیــه  پیــچ   -4

ــی کــه  ــرت روغــن درحالت ــی لی ســپس ۹۵۰ میل

فیلــرت تعویــض نشــده و 1050 میلــی لیــرت در 

حالتــی کــه فیلــرت روغــن تعویــض شــده باشــد 

ــاره درب  ــد و ســپس دوب ــن بریزی داخــل انجی

ــد. را ببندی

اخطار

مــی بایســت بــا هــر تعویــض روغــن فیلــرت 

روغــن هــم تعویــض گــردد ، وگرنــه ممکــن 

اســت آســیب جــدی بــه انجیــن وارد شــود.

توجه

ــض  ــدون تعوی ــن ب ــض روغ ــورت تعوی درص

ــی  ــه ۹۵۰  میل ــن شــا ب ــن انجی ــرت روغ فیل

ــاز دارد. ــن نی ــرت روغ لی

ــرت روغــن  در صــورت تعویــض روغــن و فیل

ــاز اســت و  ــرت روغــن نی ــی لی ــه ۱۰۵۰ میل ب

در صــورت رسویــس کامــل انجیــن نیــاز بــه 

۱۲۰۰ میلــی لیــرت روغــن مــی باشــد.

5- انجیــل را اســتارت کــرده و آن را بــرای چنــد 

ثانیــه روشــن بگذاریــد تــا درجــا کار کند.

6- انجیــن را متوقــف ســازید و بــرای یــک 

ــد ، ســپس ســطح روغــن  دقیقــه منتظــر مبانی

را کنــرتل کنیــد. ســطح روغــن بایــد روبــه روی 

عامــت " F "  قــرار داشــته باشــد. اگــر پاییــن 

تــر از عامــت "  F " اســت دوبــاره روغــن 

ــد. بریزی

احتیاط

فقــط از روغــن انجیــن توصیــه شــده جهــت 

تعویــض روغــن اســتفاده کنیــد.

ترمز

ــرت و  ــن 1000 کیلوم ــد از اولی ــا را بع ــز ه ترم

ــد. ــرتل کنی ــش کن ــرت پیای ــر 3000 کیلوم ه

در موتورســیکلت شــا در هــر دوچــرخ جلو و 

عقــب از ترمــز دیســکی مجهــز بــه کالیپرهــای 

دو پیســتونه اســتفاده شــده اســت.

در  امنیــت  بــرای  ترمــز  صحیــح  عملکــرد 

ــی  ــد بررس ــت. بای ــم اس ــیار مه ــی بس رانندگ

هــای منظــم از  سیســتم هــای ترمــز توســط 

یــک شــخص متخصــص انجــام گیــرد.

اخطار

ــی  ــت جان ــا امنی ــز ه ــح ترم ــرد صحی عملک

بنابرایــن  می کنــد  تضمیــن  را  راننــده 

ــا تنظیــات درســت آن رانندگــی  همــواره ب

خــود را ایمــن گردانیــد.

ترمز جلو

روغن ترمز

اخطار

ــا  ــاس ب ــا مت ــیدن ی ــرای نوش ــز ب ــن ترم روغ

ــت. ــر اس ــت م ــم و پوس چش

در صــورت نوشــیدن بــه طــور اشــتباه ، بــه 

ــا اســتفراغ کــردن  زور آن را از بــدن خــود ب

ــا  ــا چشــم ی خــارج کنیــد. در صورتــی کــه ب

پوســت بــدن متــاس پیــدا کــرد فــورا آن را بــا 

ــه بیارســتان  ــل از رســیدن ب ــراوان قب آب ف

بشــویید.
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احتیاط

هیــچ وقــت ســیلیکات یــا بنزیــن بــا روغــن 

ترمــز آمیختــه و یــا مخلــوط نشــود. در غیــر 

ــیب  ــا آس ــز ش ــتم  ترم ــورت سیس ــن ص ای

مــی بینــد.

هرگــز از روغــن موتــور کارکــرده کــه از 

ــد.  ــتفاده نکنی ــده اس ــل باقیان ــس قب رسوی

تــازه اســتفاده  همیشــه از روغــن ترمــز 

ــطوح  ــز را روی س ــن ترم ــز روغ ــد. هرگ کنی

ــد  ــده نریزی ــزی ش ــگ آمی ــا رن ــتیکی ی پاس

چــرا کــه رنــگ ایــن قطعــات را از بیــن مــی 

ــا  ــز را گاه ــن ترم ــزن روغ ــطح مخ ــرد. س ب

ــد. ــی کنی بررس

در صــورت کاهــش ســطح روغــن ترمــز 

مخــزن را طبــق توصیــه هــای صــورت گرفتــه 

ــد. ــر کنی پ

توجه

در صورتــی کــه سیســتم ترمــز نیــاز بــه 

ــه  ــود ک ــی ش ــنهاد م ــت پیش ــس داش رسوی

ــت  ــاز رشک ــده مج ــده مناین ــه عه ــن کار ب ای

روان ســیکلت گذاشــته شــود. بــه خاطــر 

اینکــه او دارای ابــزار مخصــوص بــه ایــن کار 

ــت. اس

احتیاط

سیســتم ترمــز گیــری دیســکی بــا فشــار بــاال 

همــراه اســت. جهــت حفــظ امنیت شــا در 

ــس مســیر هــای  ــد و رسوی ــی ، بازدی رانندگ

روغــن و عملکــرد سیســتم ترمــز بــر اســاس 

روش هــای ارائــه شــده انجــام گیــرد.

موارد بازرسی روزانه سیستم های 

ترمز گیری
1- در سیســتم ترمــز هرگونــه نشــت بایــد 

بررســی شــود.

2- لولــه هــای هیدرولیکــی جهــت شکســتگی 

یــا هرگونــه نشــتی بایــد بررســی شــود.

ــز بررســی شــده  ــری و اهــرم ترم ــز گی 3- ترم

ــد. ــه طــور مناســب عمــل مــی کن کــه ب

4- فرســودگی لنــت هــای ترمــز جلــو و عقــب 

بررســی شــود.

توجه

ــرم  ــب اه ــرد مناس ــدم عملک ــورت ع در ص

ترمــز جلــو و یــا پــدال ترمــز عقــب ممکــن 

اســت نقــص ناشــی از عــدم وجــود روغــن 

ــز  ــتم ترم ــص در سیس ــود نق ــا وج ــی ی کاف

باشــد جهــت بررســی و رفــع اشــکال رسیعــاً 

ــیکلت  ــاز روان س ــی مج ــن منایندگ ــه اولی ب

ــد. ــه منایی مراجع

لوله اگزوز

لولــه اگــزوز موتورســیکلتی کــه بــه طــور 

طوالنــی رانــده شــده اســت دارای درجــه 

حــرارت بــاال اســت بنابرایــن بــه هیــچ عنــوان 

ــد.  ــت نزنی ــه آن دس ب

فیوز

فیــوز هــا در قســمت میانــی و باالیــی در 

ــتم  ــرای سیس ــر ب ــد، اگ ــرار دارن ــن ق ــر زی زی

ــدا فیوزهــا  الکرتیکــی مشــکلی پیــش آمــد ابت

ــیکلت دارای دو  ــر موتورس ــوند ، ه ــرتل ش کن

فیــوز یــدک مــی باشــد ، لطفــاً فیوزهــای 

ــی  ــوز اصل ــراژ مشــابه فی ــن دارای آمپ جایگزی

ــند.  باش

احتیاط

تعییــن شــده جهــت  امپــر  بــا  فیــوز  از 

جایگزینــی بــرای فیــوز جدیــد اســتفاده 

کنیــد.

هرگــز از ورقــه فلــزی ) آلومینیومــی ( ســیم 

مســی و غیــره بــرای جایگزیــن کــردن فیــوز 

، در صورتیکــه  ســوخته اســتفاده نکنیــد 

ــی  ــان کوتاه ــده در زم ــن ش ــوز جایگزی فی

بســوزد نشــانگر ایــن اســت کــه یــک اشــکال 

الکرتیکــی وجــود دارد بنابرایــن جهــت رفــع 

ــت  ــاز رشک ــده مج ــه مناین ــور ب ــکال مذک اش

ــد. ــه کنی روان ســیکلت مراجع

جایگزینی المپ ها 

مشــخصات المــپ هــای بــه کار رفتــه در 

ــان داده  ــر نش ــدول زی ــیکلت در ج ــور س موت

شــده اســت اســت زمانــی کــه المــپ ســوخته 

ای را تعویــض مــی کنیــد مــی بایســت المــپ 

جایگزیــن بــر اســاس مشــخصات زیــر انتخــاب 

ــدار  ــتم م ــورت سیس ــن ص ــر ای ــود. در غی ش

الکرتیکــی موتورســیکلت شــا آســیب خواهــد 

دیــد.

12V35/35Wالمپ جلو

المپ ترمز/ 

خطر عقب

12V21/5W

12V10W راهنا

فیلرت هوا

درصورتــی کــه راه منافــذ فیلــرت هــوا مســدود 

ــث  ــه و باع ــش یافت ــوا کاه ــم ه ــود ، حج ش

ــر  ــا زیادت ــود. ب ــرت می ش ــوخت بیش ــش س مک

و  هــوا  مخلــوط  در  بنزیــن  حجــم  شــدن 

ســوخت مــرصف بنزیــن افزایــش می یابــد. 

جهــت جلوگیــری کــردن از ایــن اشــکال فیلــرت 

ــر بعــد از 3000 کیلومــرت  هــوا بــه صــورت زی

ــد. ــز کنی متی

1- قــاب بغــل ســمت چــپ بــا بــاز منــودن دو 

پیــچ روی آن از روی فریــم جــدا کنیــد.
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2- ســه عــدد پیــچ درب هواکــش را بــاز مناییــد 

و درب را جــدا کنیــد.

3- پیچ وسط فیلرت را باز منایید. 

4- فیلــرت اســفنجی را از روی قطعــه پاســتیکی 

وســط فیلــرت خــارج مناییــد.

ــرت هواکــش را  ــر فیل ــق دســتورالعمل زی مطاب

متیــز کنیــد

1- حــال متیــز کننــده کــه مایــع غیرقابــل 

اشــتغال می باشــد را در درون ظــرف مناســب 

ریختــه ســپس فیلــرت را درون آن غوطــه ور 

ــد. کنی

2- فیلــرت را از درون مایــع متیــز کننــده خــارج 

ــع  ــا مای ــار داده ت ــت فش ــا دو دس ــرده و ب ک

آن خــارج شــود فیلــرت را نچــا نیــد چــون مــی 

شــکند. 

3- ســپس فیلــرت را درون روغــن انجیــن غوطــه 

 ور مناییــد.

4- بــا فشــار دادن فیلــرت روغــن را از فیلــرت 

ــد. ــارج کنی خ

احتیاط

دقــت کنیــد کــه آیــا فیلــرت قبــل یــا در طــول 

ــا  ــرک خــورده اســت ی ــز کــردن ت مــدت متی

ــرت را  ــد فیل ــورده باش ــرک خ ــر ت ــر ؟ اگ خی

ــد. ــض کنی تعوی

ــز شــده را هانطــور کــه  5- فیلرتهواکــش متی

درآوردیــد جــا بزنیــد و مطمــن شــوید کــه 

فیلــرت بــه طــور مناســب در جــای خــود نصــب 

شــده اســت . 

تنظیات  کابل های گاز

1- مهــره تنظیــم هــر دو کابــل گاز را شــل 

ــد. کنی

طریــق  از  و  بچرخانیــد  را  گاز  اهــرم   -2

ــل را  ــم لقــی کاب ــدن مهــره هــای تنظی چرخان

بــه نیــم تــا یــک میلیمــرت برســانید.

3- مهــره هــای تنظیــم را بعــد از تنظیــم لقــی 

مناســب کابــل هــا ســفت کنیــد.

5-10

احتیاط

بعــد از تنظیــم کابــل گاز ، دســته گاز را 

بــرای دیــدن اینکــه آیــا آن می توانــد بــه 

طــور عــادی بچرخــد یــا خیــر بررســی کنیــد. 

ــات  ــن تنظی ــر ای ــه خاط ــد ب دور آرام نبای

ــد بعــد از  ــد. دســته گاز بای ــر یاب ــاد تغیی زی

ــد. ــی بچرخ ــه  راحت ــوق ب ــات ف تنظی

تنظیم کالچ 

فاصلــه آزاد مجــاز اهــرم کاچ مــی بایســت ۴ 

ــه  ــن فاصل ــه ای ــی ک ــد. در صورت ــرت باش میلیم

تغییــر کــرد مطابــق روش ذیــل عمــل مناییــد:

ــل کاچ را شــل  1- مهــره تنظیــم کننــده کاب

ــد. کنی

2- تنظیــم کننــده را بچرخانیــد تــا فاصلــه آزاد 

بــه ۴ میلــی مــرت برســد

3- مهره را سفت کنید.

در طــول ایــن مــدت کابــل را بــا روغــن موتــور 

ــن کاری کنید. روغ

تنظیم زنجیر 

1- کنرتل میزان لقی زنجیر 

2- کنرتل جهت صحیح مونتاژ قفل زنجیر 

احتیاط

همــواره از جهــت قرارگیــری قفــل زنجیــر و 

ــد مطمــن  ــح آن در هــر بازدی ــاژ صحی مونت

شــوید.

بعــد ازرانــدن هــر 1000 کیلومــرت ، ســفتی 

ــد. ــم کنی ــر را تنظی زنجی

بنابرایــن فاصلــه بیــن وضعیــت حــد باالیــی و 

پایینــی بــازی زنجیــر بیــن ۲۰ تــا ۳۰ میلــی مــرت 

نگــه داشــته شــود.

بغــل  جــگ  روی  را  ســیکلت  موتــور   -1

ریــد. بگذا

2- مهره اهرم چرخ عقب را شل کنید. 

3- زنجیــر بــا چرخانیــدن پیــچ تنظیــم در 

جهــت حرکــت عقربه هــای ســاعت ســفت 

ــت  ــت حرک ــاف جه ــدن در خ ــر و چرخانی ت

ــود. ــی ش ــر م ــل ت ــاعت ش ــای س ــه ه عقرب
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توجه

جایگزیــن  جدیــد  زنجیــر  یــک  وقتــی 

می شــود ، طبــق زنجیرهــا بایــد بررســی 

جایگزیــن  بایــد  باشــد  الزم  اگــر  شــوند. 

شــوند.

در  زنجیــر  در  کثیفــی  و  غبــار  و  گــرد 

دارد. مهمــی  نقــش  زنجیــر  فرســودگی 

از روغــن  اســتفاده  بــا  را  بنابرایــن زنجیــر 

موتــور بعــد از رانــدن هــر 1000 کیلومــرت 

کنیــد. روغنــکاری 

تایر

بعــد از اولیــن 1000 کیلومــرت و هــر 3000 

تایــر  عــاج  و  تایرهــا  بــاد  فشــار  کیلومــرت 

بررســی شــود. 

بــرای امنیــت بیشــرت و عمــر طوالنــی تــر 

ــا بررســی  ــد غالب ــر بای ــد تای تایرهــا، فشــار بای

ــود. ش

فشار باد تایرها 

ــب  ــا مناس ــاد  تایره ــار ب ــه فش ــی ک در صورت

نباشــد نــه  تنهــا باعــث فرســودگی زود تایرهــا 

بلکــه روی دوام بیشــرت وعمــر  مــی شــود 

طوالنی تــر موتــور ســیکلت تاثیــر مــی گــذارد.

میــزان نامناســب فشــار هــوا باعــث مــی شــود 

کــه موتورســیکلت نتوانــد در موقــع چرخــش 

خــوب عمــل کنــد. فشــار هــوای خیلــی زیــاد 

ممکــن اســت در متــاس مناســب بیــن تایــر و 

ــزش  ــث لغ ــد و باع ــاد کن ــال .ایج ــن اخت زمی

موتورســیکلت شــده و حتــی از کنــرتل خــارج 

شــود.

فشــار بــاد تایرهــا بایــد همیشــه در محــدوده 

ــا را  ــاد تایره ــار ب ــد. فش ــده باش ــخص ش مش

ــد. ــم کنی ــر رسد اســت تنظی ــه تای ــی ک زمان

میزان فشار هوای تایرها

 
  225kpa  : تایر جلو

 225kpa  : تایر عقب

عاج های خارجی تایر 

ــش  ــر آن بی ــه تای ــیکلتی ک ــا موتورس ــدن ب ران

از انــدازه آســیب دیده و فرســوده شــده از 

باعــث  ثابــت آن کــم می کنــد و  عملکــرد 

ــی  ــود. وقت ــارج ش ــرتل خ ــه از کن ــود ک می ش

ــرت  ــی م ــه ۴ میل ــر ب ــی تای ــاج خارج ــق ع عم

یــا کمــرت از میــزان تعییــن شــده برســد ، 

ــود. ــی ش ــه م ــد توصی ــر جدی ــی تای جایگزین

توجه

کــه عملکــرد عــادی  تایرهــا  بــاد  فشــار 

موتورســیکلت و امنیــت موتورســیکلت را 

ــت  ــم اس ــی مه ــد خیل ــته باش ــی داش در پ

بنابرایــن فشــار بــاد تایرهــا و فرســودگی آن 

ــوند. ــرتل ش ــت کن ــی بایس ــا م ه

  OBD استفاده از دستگاه

ــور  ــی سیســتم ســوخت موت ــب یاب جهــت عی

چــراغ  شــدن  روشــن  از  پــس  ســیکلت 

ــن منایندگــی مجــاز روان  ــه اولی CHECK ب
ســیکلت مراجعــه مناییــد. 

دســتگاه  اتصــال  از  پــس  مجــاز  تعمیــرکار 

ــر روی دســته  ــه ســوکت مربوطــه ب OBD ب
ســیم موتــور ســیکلت ، نســبت بــه شناســایی 

نهایتــاً  و  اشــکال  کــردن  برطــرف  و  ایــراد 

حــذف اشــکال از حافظــه سیســتم اقــدام مــی 

منایــد، کــه در پایــان بــا خامــوش شــدن چــراغ  

CHECK  رفــع ایــراد بــه وجــود آمــده 
ــردد. ــی گ ــد م تایی

اخطار

در   ، موتورســیکلت  از  عنــوان  هیــچ  بــه 

وضعیتــی کــه باتــری نــدارد اســتفاده نکنیــد.

بــا  موتورســیکلت  بــا  طوالنــی  رانندگــی 

باتــری ولتــاژ پاییــن ، باعــث آســیب رســاندن 

ــردد. ــی گ ــانی م ــوخت رس ــتم س ــه سیس ب

بررسی سیستم احرتاق

ــرده و  1- رس شــمع را از روی شــمع خــارج ک

ــل  ــا از روی کاب ــد ت ــی بچرخانی ــه آرام آن را ب

جــدا شــود.

2- رس آزاد کابــل را بــه انتهــای آزاد شــمع 

نزدیــک مناییــد.

3- ســوئیچ را روی ON  قــرار داده و انجیــن 

را اســتارت کنیــد در صورتــی کــه سیســتم 

احــرتاق بــه طــور عــادی کار کنــد،  در انتهــای 

ــد.  ــه وجــود آی ــد جرقــه آبی رنــگ ب شــمع بای
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ای   جرقــه  گونــه  هیــچ  کــه  صورتــی  در 

مشــاهده نشــد، بــا مناینــده متــاس بگیریــد تــا 

بازدیــد مناینــد. را  موتورســیکلت شــا 

توجه

هیچــگاه شــمع را در حالتــی کــه رس آن 

بــاز اســت نزدیــک رسســیلندر نگــه نداریــد 

چــون جرقــه باعــث آتــش ســوزی مــی شــود 

خاموش شدن انجین 

1- میزان بنزین را در باک بررسی کنید.

2- سیستم جرقه شمع را بررسی کنید.

ــن عــادی  ــا دور آرام انجی ــد آی 3- بررســی کنی

اســت .

توجه

بهــرت اســت قبــل از انجــام تعمیــرات بــا 

کــه  بگیریــد در صورتــی  مناینــده متــاس 

مــدت زمــان انقضــای گارانتــی نگذشــته 

ــود  ــاز خ ــده مج ــد از مناین ــا بای ــد ، ش باش

قبــل از اقــدام بــه هرگونــه تعمیــر اجــازه آن 

ــرد  ــورت عملک ــن ص ــر ای ــد. در غی را بگیری

شــا باعــث جلوگیــری اســتفاده از هرگونــه 

ــود. ــی ش ــی م گارانت

عیب یابی
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روش نگهداری در انبار

ــه موتورســیکلت در زمســتان و  ــی ک در صورت

ــود  ــتفاده منی ش ــی اس ــدت طوالن ــرای م ــا ب ی

مــی بایســت اســت بــا مــواد مناســب و ابــزار 

مناســب حفــظ و نگهــداری شــود.

موتور سیکلت

در صورتــی کــه شــا موتورســیکلت خــود 

ــی  ــد، متام ــی رانی ــی من ــدت طوالن ــرای م را ب

موتورســیکلت را متیــز کــرده و روی جــک 

ــه  ــری از هرگون ــرای جلوگی ــد و ب بغــل بگذاری

فرســودگی قبــل از گذاشــن در انبــار آن را روی 

زمیــن صــاف و خشــک بگذاریــد. بعــد فرمــان  

را بــه طــرف چــپ بچرخانیــد و سیســتم کنــرتل 

را قفــل کنیــد ، رسانجــام ســوئیچ را بــرای 

امنیــت بیشــرت خــارج مناییــد. عــاوه بــر ایــن 

مکانــی کــه بــرای نگهــداری موتورســیکلت 

وقتــی  کنیــم  انتخــاب  را  باشــد  مناســب 

شــا می خواهیــد از موتورســیکلت دوبــاره 

اســتفاده کنیــد ، مــی بایســت بــه طــور کامــل 

آن را بررســی کنیــد و مطمــن شــوید کــه 

ــت .  ــوب اس ــات خ ــی قطع ــرد متام عملک

بنزین 

بــاک بنزیــن قبــل از نگهــداری موتورســیکلت 

ــن در  ــود بنزی ــه ش ــد تخلی ــی بای ــار م در انب

موتورســیکلت قابــل اشــتعال اســت و ممکــن 

ــز  ــن هرگ ــود بنابرای ــار ش ــث انفج ــت باع اس

ــع آتــش قــرار  ــور ســیکلت را نزدیــک منب موت

ندهیــد. و هرگــز موتــور ســیکلت را جایــی 

ــرار  ــتعال ق ــل اش ــواد قاب ــه م ــد ک ــارک نکنی پ

داده شــده اســت بــرای مثــل مــواد شــیمیایی  

ماننــد زغــال و پنبــه بــه محــض اینکــه بــا 

بنزیــن در موتورســیکلت متــاس داشــته باشــد 

ــش ســوزی خواهــد شــد.  باعــث آت

باتری 

ــدت  ــرای م ــیکلت ب ــه موتورس ــی ک در صورت

طوالنــی رانــده منــی شــود. باتــری را از موتــور 

طــور  بــه  را  باتــری  کنیــد  جــدا  ســیکلت 

متنــاوب و مناســب شــارژ کنیــد و دور از 

دســرتس بچــه هــا آن را نگهــداری کنیــد. باتری 

هــر یــک مــاه یــک بــار بایــد شــارژ شــود. در 

ــور ســیکلت  ــر روی موت ــری ب ــی کــه بات صورت

نصــب اســت ولــی موتــور ســیکلت بــه طــور 

موقــت اســتفاده منــی شــود الزم اســت ماهــی 

ــار شــارژ شــود. ــک ب ی

تایرها

بــاد تایــر هــا را در یــک حــد مناســب پــر کنیــد 

ــز باشــد، بــرای مــدت  ظاهــر تایرهــا بایــد متی

طوالنــی موتورســیکلت را در معــرض خورشــید 

قــرار ندهیــد.

نگهــداری  رطوبــت  از  دور  موتورســیکلت 

شــود. تایرهــا را دور از اســید و روغــن کــه 

باعــث فرســودگی آنهــا می شــود نگهــداری 

ــد. کنی

روش های رسویس بازگشت 

1- متامی موتورسیکلت را متیز کنید. 

2- نصب دوباره باتری. 

3- از وجــود بنزیــن کافــی دربــاک مطمــن 

ــوید. ش

توجه

توجــه داشــته باشــید کــه کابــل هــای باتــری 

بایــد اول بــه قطــب مثبــت آن وصــل و 

ــوند.  ــل ش ــی آن وص ــب منف ــه قط ــپس ب س

دســتورات  طبــق  بــر  را  تایرهــا  فشــار   -4

مناییــد.  تنظیــم  کتابچــه  درایــن  مربوطــه 

5- قطعــات مشــخص شــده را هــان طــور 

کــه در ایــن کتابچــه دســتور داده شــده اســت 

ــد. ــن کاری کنی روغ

6- قبــل از رانندگــی اول بایــد آن را بــر اســاس 

ــل  ــی کام ــد و بررس ــورد بازدی ــه م ــن کتابچ ای

قــرار دهیــد.
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فرم های نظرخواهی و آدرس وب سایت رشکت

جهت بازدید از فرم های نظرخواهی ، صفحه حمایت از مصرف کننده 
و همچنین اسامی نمایندگان خدمات پس از فروش 

به وب سایت شرکت مراجعه نمایید.

www.taktazmotor.com
www. ravancyclet.com

تلفن دفتر مرکزی 
021-26404080

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

شماره صدای مشتری )خدمات پس از فروش(
09904002402
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