
 سخنی با خريدار

 بسمه تعالی

 خريدار گرامی

 . از حسن انتخاب شما متشکريم و اطمينان داريم ، موتورسيکلتی که در اختيار داريد رضايت شما را کامًال فراهم خواهد نمود

در صفحات بعدی توصيه هايی  جهت استفاده بهتر از اين . اين موتورسيکلت با بهترين کيفيت طراحی و ساخته شده است

و ايمنی بيشتر در هنگام رانندگی، افزايش طول با مطالعه و رعايت اين نکات عالوه بر صرفه جويی . موتورسيکلت داده شده است

 . کرد عمر موتورسيکلت خود را نيز تضمين خواهيد

شبکه گسترده نمايندگيهای مجاز شرکت روان سيکلت در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به دارندگان موتورسيکلت های توليدی اين 

 . شرکت می باشد

 برايتان رانندگی لذت بخشی را آرزو می کنيم 

 

 مشخصات دارنده موتورسيکلت

 .................................................................................................................................نام خريدار

 .............................................................................................................................آدرس خريدار

 .............................................................................................................نام نمايندگی و تاريخ تحويل

 ........................................................................................................................................مدل

 ................................................................................................................................ساختسال 

 .................................................................................................................................شماره بدنه

 ..............................................................................................................................شماره موتور

 ....................................................................................................................شماره پالک شهربانی

 .......................................................................................................................................رنگ

 ..............................................................................................................................شماره سوئيچ

 

 ) ضمانت نامه(گارانتی 

کيلومتر، از زمان تحويل آن به اولين خريدار  1000شرکت روان سيکلت موتورسيکلت های توليدی خود را به مدت يک ماه يا 

 : با شرايط ذيل گارانتی می نمايد) هرکدام که زودتر منقضی گردد(

 : تعهدات گارانتی

 . تعويض و يا تعمير قطعات معيوب بنا به تشخيص کارشناسان گارانتی شرکت روان سيکلت

به عهده شرکت روان سيکلت بوده و اجرت تعمير و ) کيلومتر اول 300(اجرت تعمير و بازرسی هنگام تحويل و سرويس اوليه 

 . به عهده خريدار می باشد) کيلومتر 1000(بازرسی بعدی 

 . تحت عنوان گارانتی صرفًا بايد بوسيله نمايندگيهای مجاز شرکت روان سيکلت صورت پذيردهرگونه تعميرات 

 . هزينه قطعاتی که معيوب تشخيص داده شوند، در مدت گارانتی بعهده شرکت روان سيکلت می باشد

 . کليه قطعات تعويض شده، متعلق به شرکت روان سيکلت می باشد

چنانچه خريدار در مسافرت باشد و يا به نمايندگی که سرويس اوليه را درآن انجام داده است دسترسی نداشته باشد، می تواند پس از 

 . هماهنگی با واحد خدمات پس از فروش شرکت، از خدمات گارانتی يکی ديگر از نمايندگان مجاز شرکت بهره مند گردد



 

 : است در موارد زير گارانتی فاقد اعتبار

 صدمات ناشی از تصادف، آتش سوزی، جنگ، باليای طبيعی و ديگر حوادث

 : نگهداری نا مناسب و عدم رعايت مواردی که خريدار طی مدت گارانتی ملزم به رعايت آنها می باشد، مانند

 تمهای ترمز و گازتنظيم کاربراتور، زنجير، سيس الف-

 دهانه آن تميز کردن فيلتر شير بنزين، شمع و تنظيم ب-

 . تعويض به موقع روغن و افزودن روغن و گريس به محل های معين شده  ج-

 . در صورتی که سرويس اوليه موتورسيکلت در زمان مقرر و يا کيلومتر تعيين شده انجام نگرفته باشد

 . گرفته باشددر صورتی که موتورسيکلت در هرگونه مسابقه شرکت کرده و يا در شرايط مشابهی مورد استفاده قرار 

 . استفاده غير اصولی، حمل بار بيش از ميزان تعيين شده، ولو موقتی بوده و يا خطای راننده باشد

 . استفاده از قطعاتی که مورد تاييد شرکت روان سيکلت نباشد

 . عيب های حاصله از سرويس و يا تعميرات انجام شده در خارج از نمايندگيهای مجاز شرکت روان سيکلت 

 .م هرگونه تغيير در موتورسيکلت، بدون موافقت کارخانه سازندهانجا

 . هرگونه دستکاری در کيلومتر شمار يا کابل کيلومتر شمار بطوريکه مسافت صحيح طی شده قابل تشخيص نباشد

 . کليه قطعات و لوازم الکتريکی

گونه مسئوليتی را برای شرکت روان سيکلت پس از عدم استفاده از موتورسيکلت از زمان تحويل تا پايان مدت گارانتی، هيچ: توجه

 . و خريدار ملزم به رعايت و انجام بازديدهای زمانبندی شده می باشد. مدت معين شده در بر نخواهد داشت

 : توضيحات

از مطالب برای استفاده بهتر و دقيق تر . دراين دفترچه به کلمات زير برخورد خواهيد کرد، که هريک معنی و مفهوم خاصی دارد 

 . اين دفترچه، به اين تعابير کامال دقت نمائيد

 . عدم توجه به اين دستورات، ايمنی سرنشين را به مخاطره انداخته و سبب آسيب رسيدن به شخص می شود: هشدار

 . توجه به اقدامات احتياطی بيان شده، مانع از صدمه رسيدن به موتورسيکلت و شخص می شود: احتياط

 . العات خاص و مفيد جهت استفاده بهتر از دستورالعمل های مهم آموزشیشامل اط: توجه

 

 فهرست مطالب

 مشخصات دارنده موتورسيکلت

 گارانتی

 فهرست مطالب

 هشدارهای ايمنی برای راننده: 1بخش 

 شناسايی موتورسيکلت و قطعات آن : 2بخش 

 محل حک شماره سريال -1-2

 شناسايی محل قطعات -2-2

 نمايشگرصفحه  -3-2

 سوئيچ اصلی -4-2

 سيستم کنترل ميل فرمان در سمت چپ  -5-2



 سيستم کنترل ميل فرمان در سمت راست -6-2

 درب باک -7-2

 پدال دنده -8-2

 پدال ترمز عقب -9-2

 جک وسط -10-2

 هندل -11-2

 شير بنزين -12-2

 قفل زين -13-2

 بنزين و روغن انجين -14-2

 آب بندی -15-2

 انجام اولين سرويس و بازرسی  -16-2

 بازرسی قبل از راه اندازی موتورسيکلت  -17-2

 نکات اصلی جهت راه اندازی و راندن موتورسيکلت : 3بخش 

 استارت کردن -1-3

 حرکت موتورسيکلت -2-3

 استفاده از تعويض دنده -3-3

 رانندگی در سربااليی  -4-3

 هنگام ترمز و توقف  -5-3

 و حفظ و نگهداری موتورسيکلت بررسی: 4بخش 

 برنامه های مراقبتی -1-4

 کيف آچار -2-4

 باتری -3-4

 شمع  -4-4

 فيلتر بنزين -5-4

 روغن انجين -6-4

 ترمزها -7-4

 فيوز -8-4

 تعويض المپ ها -9-4

 فيلتر هوا -10-4

 کاربراتور -11-4

 تنظيم زنجير -12-4

 تايرها -13-4

 تميز کردن فيلتر هواکش -14-4



 عيب يابی: 5بخش 

 جدول عيب يابی -1-5

 روش نگهداری موتورسيکلت در انبار -2-5

 اسامی نمايندگان شرکت روان سيکلت

  1000و 300برگه های گارانتی کيلومتر 

 

 هشدارهای ايمنی برای راننده -1بخش 

نکته ذيل امنيت آن را تضمين  5راندن يک موتورسيکلت بسيار لذت بخش است، و راننده با پيروی از قوانين و مقررات ترافيک و 

 . می نمايد

 پوشش کاله ايمنی- 1-1

 . پوشش کاله ايمنی از موارد اوليه در نکات ايمنی است که يک راننده د ر راندن موتورسيکلت ملزم به رعايت آن است

کاله ايمنی با کيفيت باال از موارد حفاظتی بسيار جدی است که راننده بايد به آن توجه داشته باشد، چون در بسياری از تصادفات سر 

 . در معرض آسيب پذيری بيشتری است

 . بنابراين از کاله ايمنی که دارای شيشه محافظ مناسب می باشد در هنگام رانندگی استفاده کنيد

 . رانندگی و دانش شما در خصوص ساختار موتورسيکلت، از موارد اساسی در راندن با امنيت کامل استمهارت در  -2-1

 . به ياد داشته باشيد که تمرينات خود را کامل کنيد. تمرينات الزم در فضای باز و پهن و بدون تردد انجام دهيد

 آگاهی از سرعت مجاز -3-1

رعايت سرعت مجاز به شما کمک می کند که . ندن و شرايط جوی تعيين می شودسرعت مجاز بر اساس شرايط جاده، مهارت را

 . دچار تصادف نشويد

 پوشش لباس ساده -4-1

نشستن . در شما خواهد شداستفاده از پوشش لباس های شل هنگام راندن موتورسيکلت باعث به وجود آمدن حس ناراحتی و ناامنی 

دستکش، کفش و . ده، پاها و دست های شما را جهت انجام حرکات آزاد ياری می کندروی زين و راندن موتورسيکلت با لباسی سا

 . کاله ايمنی مناسب نشان می دهد که شما سوارکار شايسته ای هستيد

 مراقبت های ويژه در روزهای بارانی  -5-1

بايد در نظر داشت که رعايت فاصله  .در روزهای بارانی موارد احتياطی ويژه ای از طرف راننده می بايست مورد توجه قرار گيرد

برای اين که دچار لغزش در رانندگی نشويد از . ترمزگيری برای مقصد مورد نظر در روزهای بارانی دو برابر روزهای عادی است

 . راندن روی جاده های روغنی و خطوط خط کشی شده خودداری کنيد

 

 شناسايی موتورسيکلت و قطعات آن  -2بخش 

 ماره سريال بدنه و انجين محل حک ش -1-2

در زمان سرويس دهی ويژه از طرف شرکت روان سيکلت . ثبت موتورسيکلت بر اساس شماره سريال بدنه و انجين انجام می گيرد 

 . و نمايندگان مجاز آن، اين شماره سريال ها کمک موثری می تواند باشد

 . شده و شماره سريال انجين روی درب برق حک گرديده استشماره سريال بدنه روی بخش پايين فريم نزديک جک وسط آن حک 

 توجه 



بعد از تحويل موتورسيکلت، اولين قدم، تطبيق شماره سريال بدنه و انجين با سند مالکيت می باشد در صورت وجود هرگونه اشکال 

 . با واحد فروش شرکت روان سيکلت تماس حاص نماييدسريعا 

 

 شناسايی محل قطعات -2-2

 : ت قرارگرفته بر روی ميل فرمانتجهيزا

 قلوه ای چپ-1

 آينه عقب -2

 کيلومتر -3

 کتی ترمز جلو  -4

 دسته گاز -5

 قلوه ای راست -6

 سوئيچ اصلی -7

 

 زين-1

 سوئيچ زين  -2

 ترکبند آلومينيومی عقب -3

 چراغ خطر و راهنمای عقب -4

 کمک فنر عقب -5

 جاپايی عقب -6

 جک بغل -7

 جک وسط -8

 جلو جاپايی -9

 پدال دنده -10

 راهنمای جلو -11

 چراغ جلو  -12

 

 کنسول زير زين -1

 پيچ تنظيم پيستون بر روی کاربراتور جهت ثابت کردن دور انجين  -2

 فيلتر هوا -3

 چراغ جلو  -4

 راهنمای جلو  -5

 پدال ترمز عقب  -6

 جاپايی جلو  -7



 هندل  -8

 جاپايی عقب  -9

 چراغ و راهنمای عقب  -10

 

 

 صفحه نمايشگر  -3-2

 :نمايشگر دنده-1

 . تغيير می کند) 4-3-2-1(نمايشگر دنده وضعيت دنده گيربکس را نشان می دهد و با تغيير دنده شماره آن 

 : نمايشگر راهنمای چپ -2

 . در زمان استفاده از راهنمای چپ، نمايشگر راهنمای چپ روشن می شود

 : کيلومتر -3

 . يلومتر شمار بر حسب کيلومتر در ساعت می باشدسرعت نمايش داده شده در ک

 : مسافت سنج کيلومتر شمار- -4

 . عملکرد اين بخش، نشان دادن کل مسافت طی شده از زمان شروع حرکت موتورسيکلت تا به حال می باشد

 : نمايشگر راهنمای راست -5

   .در زمان استفاده از راهنمای راست نمايشگر راهنمای راست روشن می شود

 : نمايشگر مقدار بنزين -6

را نشان می دهد يعنی باک شما پر "  F"وقتی نشانگر عالمت . نمايشگر مذکور مقدار بنزينی را که در باک وجود دارد نمايش می دهد

و " E"حرکت می کند مفهوم آن اين است که مقدار بنزين رو به کاهش است زمانی که نمايشگر"  E" وقتی نشانگر به طرف . می باشد

 . يا پايين تر را نمايش می دهد، موتور سيکلت شما بنزين احتياج دارد

 : نمايشگر نورباال -7

 . روشن باشد) چراغ جلو(چراغ نورباال نشانگر آبی زمانی روشن خواهد شد که 

 

 : سوئيچ اصلی -4-2

. دو عدد کليد يک جور در دسترس شماست تا درصورت عدم دسترسی به کليد اول امکان استفاده از کليد دوم برای شما فراهم باشد

 : وضعيت می باشد 3سوئيچ اصلی دارای 

 :  OFFوضعيت 

 . کليد مدار الکتريکی قطع است

 : ONوضعيت 

در اين وضعيت بيرون کشيدن کليد از محل خود       . با وارد کردن کليد و چرخاندن آن، انجين در موقعيت روشن قرار می گيرد

 . غير ممکن است

 : وضعيت قفل

 . جهت قفل کردن فرمان، آن را به سمت چپ چرخانده، سپس کليد را وارد و در جهت عکس عقربه های ساعت بچرخانيد

 توجه 



 . ه ميل فرمان قفل است، هرگز موتورسيکلت را هل ندهيدهنگامی ک

 : سيستم کنترل ميل فرمان در سمت چپ -5-2

 : نور باال و پايين- 1

 . نور باال در چراغ جلو روشن خواهد شد و هم زمان نمايشگر نور باال روشن می شودقرار دهيد،)High(وقتی کليد را در حالت

 . يرد، نور پايين در چراغ جلو روشن خواهد شدقرار می گ)Low(وقتی کليد در حالت 

 : سوئيچ راهنما -2

قرار گيرد، ) Right(R، راهنمای چپ روشن خواهد شد و در صورتی که کليد روی ) L)Leftبا قرار گيری سوئيچ راهنما روی 

 . راهنمای راست روشن خواهد شد

 . ا خاموش شودجهت خاموش کردن راهنما آن را به حالت وسط قرار دهيد تا راهنم

 توجه

 . بعد از گردش کامل به سمت مورد نظر، راهنما را خاموش کنيد. در صورت تغيير مسير حرکت، راهنمای خود را روشن بگذاريد

 

 : شاسی بوق -2

 . در صورت نياز به بوق دکمه آن را فشار دهيد

 : سيستم کنترل ميل فرمان در سمت راست -6-2

 : کتی ترمز جلو

. جلو را که در سمت راست ميل فرمان قرار دارد، آهسته به طرف دسته گاز فشار دهيد)1(به ترمز جلو،کتی ترمز نيازدر صورت 

 . زمانی که کتی ترمز درگير می شود، چراغ ترمز در چراغ خطر عقب به طور خودکار روشن خواهد شد

 : شاسی استارت -2

در اين وضعيت دنده گيربکس می بايست در . انجين روشن خواهد شد) 2(در صورتی که سوئيچ باز باشد،با فشار دادن شاسی استارت

 . حالت خالص قرار گيرد

 توجه 

در غير اين صورت به دليل باال بودن شدت جريان برق باطری، سيم ها و . ثانيه نگه داشته شود 5شاسی استارت نبايد بيشتر از 

در صورتی که انجين بعد از چند بار استارت روشن نشد، بايد بنزين و سيم برق انجين مورد . استارت به سرعت داغ خواهند شد

 . بررسی قرار گيرد

 

 : راغ جلوکليد المپ چ

 . روشن خواهد شد) 3(کليد المپ چراغ جلو و المپ چراغ خطر عقب با اين کليد 

به منظور ) 4(دسته گاز . در صورت روشن کردن چراغ جلو المپ های صفحه کيلومتر، کوچک جلو و خطر عقب، روشن می شوند

سرعت           ) به طرف خودتان(ربه ساعتده می شود با چرخاندن آن بر خالف جهت حرکت عقکنترل سرعت انجين به کار بر

 . باال می رود و برای کم کردن سرعت حرکت موتورسيکلت، دسته گاز را در جهت حرکت عقربه ساعت بچرخانيد

 : درب باک -7-2

بعد . را عکس جهت حرکت عقربه ساعت بچرخانيد تا باز شود) 1(زين را بلند کرده و درب باک . باک در زير زين جای گرفته است

 . از از پرکردن باک، درب باک را با چرخاندن در جهت عقربه ساعت محکم کنيد



 توجه 

قبل از پرکردن باک با چرخاندن سوئيچ به . هرگز باک را خيلی پر نکنيد و مطمئن شويد که بنزين بيرون از باک ريخته نشده باشد

 . انجين را خاموش کنيد Offطرف 

 

 : پدال دنده -8-2

 . وضعيت دنده می باشد 4در ) 2(اين مدل مجهز پدال دنده. دنده است 4کس اين مدل سيستم گيرب

 توجه 

گرچه نمايشگر روشن است، از وضعيت خالصی سيستم . هنگام خالصی، نمايشگر سبز در صفحه کيلومتر روشن خواهد شد

 . گيربکس مطمئن شويد

 . سيکت می بايست کاهش يابدتوجه داشته باشيد قبل از تعويض به دنده پايين، حرکت موتور

 . بدين ترتيب از فرسايش سيستم انتقال قدرت و تاير عقب جلوگيری خواهد شد

 

 : پدال ترمز عقب -9-2

 . را فشار دهيد) 1(جهت استفاده از ترمز عقب، پدال ترمز عقب

 : جک وسط -10-2

موتورسيکلت را روی جک وسط قرار دهيد  زمانی که می خواهيدمجهز است ) 3(و جک بغل) 2(اين موتورسيکلت به جک وسط

پای راست خود را بايد روی شاخک جک وسط گذاشته و با گرفتن ترکبند عقب با دست راست و فرمان با دست چپ موتورسيکلت را 

 . به طرف باال و سپس به عقب بکشيد تا موتورسيکلت بتواند روی جک وسط قرار گيرد

بغل، با بازکردن جک بغل به توسط پای خود، آن را به طرف پايين کشانده تا کامًال در برای قراردادن موتورسيکلت بر روی جک 

 . سپس موتورسيکلت را روی جک بغل بگذاريد. حالت باز ثابت شود

 

 احتياط

لغزش اين کار از هرگونه . جهت توقف موتورسيکلت در سراشيبی چرخاندن موتورسيکلت به طرف سربااليی الزامی است

ضمنًا در اين وضعيت جهت جلوگيری از سرخوردن موتورسيکلت ، انجين می بايست . از روی جک جلوگيری می کند موتورسيکلت

 . در دنده يک قرار گيرد

 توجه

 . قبل از استارت موتورسيکلت، جک بغل کنترل شود که در حالت اوليه خودش قرار گرفته باشد

 : هندل -11-2

 . در سمت راست انجين می باشد) 1(اين نوع از موتورسيکلت دارای هندل

 توجه

وقتی جهت روشن کردن انجين از استارت الکتريکی استفاده می کنيد، وضعيت هندل می بايست کنترل شده تا در وضعيت ثابت خود 

 . باشد

 

 شير بنزين -12-2



قرار می گيرد در اين  ONشير بنزين معموال در وضعيت . می باشد OFFو  ONموتورسيکلت دارای شير بنزين با دو وضعيت 

 . وضعيت بنزين از طريق شير بنزين به کاربراتور هدايت می شود

 : OFFوضعيت 

 . قرار دهيد OFFرا در حالت بعد از متوقف شدن انجين شير بنزين 

 : قفل زين -13-2

در داخل قفل زين کرده و آن را به طرف راست بچرخانيد، در اين وضعيت را ) 1(در صورتی که می خواهيد قفل را باز کنيد، کليد 

 . با باال کشيدن انتهای زين، زين باز می شود

 . با فشار دادن زين به طرف پايين، زين خود به خود قفل می شود

 توجه 

 هميشه از قفل بودن زين مطمئن شويد 

 . ل بشود ديگر قادر به در آوردن کليد نخواهد بوددقت کنيد کليد را زير زين جا نگذاريد چون اگر زين قف

 

 : محل جاسازی اشياء

وقتی کاله ايمنی را داخل کنسول زير زين می گذاريد قسمت باالی آن . جهت نگهداری و حمل اشياء از کنسول زير زين استفاده کنيد

 . به طرف جلوی کنسول قرار گيرد

 

 توجه

 . رگز زين را در وضعيت باز نگذاريدزمانی که موتورسيکلت را ترک می کنيد ه

 : وقتی از کنسول زير زين جهت نگهداری اشياء استفاده می کنيد، موارد ذيل را مورد توجه قرار دهيد

 . هرگز چيزهايی که تحت تاثير گرما خراب می شوند، در کنسول قرار ندهيد-1

 . هرگز چيزهای گران بهاء و شکستنی را در کنسول قرار ندهيد -2

کنسول ممکن است در روزهای بارانی خيس شود، بنابراين در روزهای بارانی چيزهايی که در کنسول گذاشته می شود  -3

 . بايد به توسط پوشش های پالستيکی بسته بندی شوند

 . قبل از گذاشتن هرچيز مرطوب در کنسول آن را می بايست توسط پوشش های پالستيکی بسته بندی کنيد -4

  

 : بنزين و روغن انجين-14-2

 . لطفًا از بنزين بدون سرب استفاده کنيد

 . استفاده از روغن موتور مناسب و با کيفيت باال،عمر انجين را افزايش می دهد

 . توصيه می گردد SAE 10W-40روغن موتور بدين منظور 

 توجه

 . با استفاده از بنزين بدون سرب، به طول عمر شمع موتورسيکلت خود کمک خواهيد کرد

 : آب بندی -15-2

 . صحيح يکی از موارد بسيار مهمی است که در دوام و عمر طوالنی موتورسيکلت موثر می باشدآب بندی 

 : حداکثر سرعت



 : ندی موتورسيکلت جديد به شرح ذيل می باشدمحدوديت های در نظر گرفته شده برای حداکثر سرعت در زمان آب ب

 گاز 3/1حداکثر کيلومتر اول   500در 

 گاز 2/1حداکثر کيلومتر    1000تا 

 

سرعت انجين در حين رانندگی می بايست تغيير يافته به گونه ای که از ثابت بودن دور موتور جلوگيری : تغيير در سرعت انجين

اد باشد انجين گرم خواهد شد بنابراين جهت کاهش دمای آن، فشار بر روی انجين را با رانندگی تحت بار زیدر زمانی که انجين . شود

 . در دوره های مختلف کاهش دهيد

 . حتما به اين موضوع توجه داشته باشيد که انجين نبايستی در دور باال در مدت طوالنی تحت فشار قرار گيرد

 : جلوگيری از سرعت پايين و ثابت

وقتی انجين در سرعت پايين و ثابت رانده می شود قطعات انجين دچار آسيب می شوند بنابراين الزم است دور انجين را با استفاده از 

 . دنده های مختلف باال ببريد البته به شرطی که محدوديت های مذکور برای سرعت از حد خودش تجاوز نکند

 . به حداکثر خود نرسانيدکيلومتر اول هرگز گاز را  1600الزم است طی 

 : چرخش روغن موتور قبل از راندن

. بعد از استارت کردن انجين، مهم نيست که انجين سرد است يا گرم، بگذاريد که انجين در دور آرام طی مدت زمان مناسبی گرم شود

 . بدين ترتيب روغن انجين می تواند در تمامی قسمت های مهم جريان يابد

 

 : سرويس و بازرسی انجام اولين -16-2

طی اين . کيلومتر مسافت از مهم ترين نکات برای موتورسيکلت شماست 300سرويس و بازرسی موتورسيکلت بعد از اولين پيمايش 

بنابراين انجام کليه تنظيمات . مدت کليه اجزاء تشکيل دهنده انجين آب بندی شده در حالی که کليه قطعات ديگر نيز درگير می شوند

 . تعويض روغن نيز الزامی استضروری و 

کيلومتر ضمن ايجاد دوام بيشتر موتورسيکلت عملکرد خوب آن را تضمين  300بعد از پيمايش اولين سرويس و بازرسی به موقع 

 . خواهد کرد

 : بازرسی قبل از راه اندازی موتورسيکلت -17-2

 . يست مورد بررسی قرار گيرددر هر نوبت از راه اندازی موتورسيکلت جهت راندن، موارد زير می با

 اهداف بررسیمواردی که بايد بررسی شوند     

 روان بودن -1فرمان       

 بدون هيچ گونه لقی -2       

 

 روشنايی تمام المپ ها کنترل شود، چراغ جلو، چراغ عقب،چراغ        

 چراغ استپ ترمز، چراغ نمايشگر،راهنما ها       

 

 غن کنترل شودگيج روروغن موتور      

 

ميزان خالصی مجاز پدال ترمزعقب و کتی ترمز جلو  -1ترمز       

 بدون هرگونه عملکرد ترمز اسفنجی -2       



 

 المپ های خالصی، راهنما، نور باال و ميزان بنزينالمپ های داخل کيلومتر     

 

 ميزان خالصی مجاز کابل گاز -1گاز       

 حرکت دسته گازروانی و نرمی در  -2       

 

 تنظيم فشار باد -1تايرها       

عمق مناسب گل های تاير     -2       

 فاقد ترک، پوسيدگی و خوردگی -3       

 عملکرد مناسب بوق     بوق       

 

 مقدار بنزين مناسب برای مسافت در نظر گرفته شده بنزين       

 

 تنظيم شلی و سفتی  -1زنجير       

 گريس کاری مناسب -2       

 

 

 نکات اصلی جهت راه اندازی و راندن موتورسيکلت -3

 : استارت کردن انجين -1-3

در صورتی که سيستم گيربکش در حالت خالصی باشد، . بگذاريدONبا چرخش سوئيچ در جهت حرکت عقربه ساعت آن را روی 

 . می بايست چراغ خالصی روشن شود

 احتياط

 . می کنيدف وضعيت دنده بايد در حالت خالص باشدزمانی که انجين را استارت 

 : استارت کردن در زمانی که انجين سرد است

 هندل الف-

 به کار گيری سيستم ساسات -1

 دو يا سه بار پدال هندل را فشار دهيد -2

 . قرار داده و پدال هندل را جهت استارت کردن انجين فشار دهيد ONبالفاصله سوئيچ را روی  -3

 استارت الکتريکی  ب-

. اهرم ساسات را کامًال به طرف پايين فشار داده تا سوپاپ گاز بسته شود سپس دکمه استارتر را جهت استارت کردن انجين فشار دهيد

بعد از گرم شدن . به محض روشن شدن انجين، اهرم ساسات را تا نيمه به طرف باال بکشيد و اجازه دهيد که انجين خوب گرم شود

 . الزم است در هوای سرد زمان بيشتری جهت گرم شدن انجين صرف شود. ن اهرم را رها کنيدانجی

 

 


