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 پیشگفتار

هنگام استفاده    لحظات خوبی رااید بسیار خرسندیم. امیدواریم  انتخاب کرده    استفادهاز اینکه موتور سیکلت های شاهین موتور را برای  

 داشته باشید.

داری این مدل موتورسیکلت می  د و تعمیر نگهری و راهنمایی مرتبط با نحوه عملکاین دفترچه شامل اطالعات و دستور العمل های ضرور 

و الزم است که قبل از سواری و استفاده از موتورسیکلت تمامی موارد این دفترچه با دقت مطالعه شود. استفاده و نگهداری مناسب   باشد

و معنوی مادی  حقوق    کلیه.بودمین کننده یک موتور سواری امن و کاهش مشکالت فنی و همچنین افزایش عمر عملکرد انجین خواهد  ضت

نشر و انتشار   ازحق ب  شرکت شاهین موتوربدون اجازه    دفترچهز این  ،هیچ بخشی ا این دفترچه متعلق به شرکت شاهین موتور می باشد  

  ندارد.

راکب طراحی شر:راکب و مساف • برای دو   150موتورسیکلت    طده است. حداکثر وزن قابل حمل توساین مدل موتور سیکلت 

 کیلوگرم می باشد. 

 طراحی شده است. سفالتآلت مخصوص جاده های شهری و این موتور سیک:شرایط جاده  •
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 لطفا به اصطالحات ذیل و معنی هر کدام از آنها  توجه نمایید:  •

 داشت. سیب های شدید و حتی مرگ راکبین وجود خواهد  آ: در صورت عدم توجه به این نکته احتمال  هشدار

 ت عدم توجه به این نکته احتمال خرابی و بروز مشکالت فنی وجود خواهد داشت.ر: در صو احتیاط

 جهت نگهداری بهتر موتور سیکلت : اطالعات مفید  توجه

   : اقدامات ضروری جهت رعایت قوانین محیط زیست و استاندارد ها مربوط به آن.  )EP(حفظ محیط زیست

 در صورت استفاده نامناسب از موتورسیکلت امکان آلودگی محیط زیست وجود خواهد داشت.

تمالی فنی  شرکت هیچ مسئولیتی در قبال  خسارت های اح نکات مطرح شده در این دستورالعمل توسط راکبین،به  در صورت عدم توجه   

 نخواهد داشت.  فیزیکی راکبینو یا صدمات 
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 موتور سیکلت  با سواری امن

سیب های احتمالی  آحادثه و یا  بروز  ز  میتوانید ابا این کار  همیشه قبل از روشن کردن و استارت زدن یک بازرسی اولیه چشمی انجام دهید.  

سواری  لج موتور  جهت  نمایید.بیشتر کشورها  باشند.وگیری  می  مجوزهای مخصوصی  یا  و  نامه  گواهی  شما    نیازمند  که  شوید  مطمئن 

صالحیت الزم و کافی را جهت استفاده از موتور سیکلت را دارا هستید. هیچگاه وسیله خود را به افرادی که دارای تجربه کم و ناکافی در 

 ر را رعایت نمایید: نکات زیتصادف حتما بروز برای جلوگیری از  موتور سواری هستند، ندهید.

 پوشیدن لباس های روشن و یا منعکس کننده نور   •

 در نقاط کور دیگر وسایل نقلیه در هیچ شرایطی حرکت نکنید.  •

 همیشه با سرعت مطمئن از تقاطع و معابر عبور نمایید.  •

 رعایت کردن تمامی قوانین و مقرارت ملی و محلی   •

 امن و نا ایمن رعایت سرعت مطمئن و عدم رانندگی در شرایط غیر  •

 برای تغییر مسیر و الین جهت اطالع به رانندگان دیگر وسایل  راهنما  استفاده از •

 احتیاط بیشتر در سر تقاطع ها، ورودی و خروجی پارکینگ ها و ...   •
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 ر دو پا بر روی  جا پایی .  در هدایت فرمان و همچنین قرار دادن ه دستاستفاده از هر دو   •

 و مناسب  لباس محافظ   •

روری می باشد. راکب عقب نیز می بایست  ض مناسببرای حفظ امنیت، همیشه استفاده از کاله ایمنی،دستکش مناسب و لباس  •

 این نکات را رعایت نماید. 

داغ می باشد. لذا به هیچ وجه به  موتور بعد از خاموش شدن    چند دقیقه ایگزور و متعلقات آن در حین کارکرد انجین و حتی ا •

 شما را بپوشاند.  یلباس های استفاده کنید که تمامی پا ازحتما  آن دست نزنید.

 دستکاری :

راکبین باید از   .ی باشدم   شدن موتورسواری خواهد شد که کامال غیر قانونی    ایمن: هرگونه دستکاری و یا حذف قطعات موجب نا  هشدار

ود عملکرد  تغییر و بهب  د. اگر شما پیشنهادی جهتکننمربوط به وسایل نقلیه پیروی  تمامی قوانین و استانداردهای راهنمایی رانندگی  

دارید،لطفا   سیکلت  را  موتور  خود  بود. برای    نظر  خواهد  شما  خود  عهده  بر  کار  عواقب  تمامی  صورت  این  غیر  در  نمایید.  ارسال   ما 
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 ورد حمل : بار م

 وری و بار اضافه موجب کاهش پایداری موتورسیکلت و سرعت آن خواهد شد. افه کردن قطعات و یا هرگونه اکسس: اضهشدار

قل موتورسیکلت و همچنین برابر بودن وزن بار در هر دو طرف موتورسیکلت باعث  ثدر نزدیکی مرکز  حمل بار قابل کاهش وزن •

و فرمان پذیری   کنترلکاهش غیر پایداری و لغزش وسیله نقلیه می شود. هر چه وزن در مرکز ثقل موتور سیکلت بیشتر باشد، 

 ود خواهد یافت. بهب آن به نسبت

 شود. ط موتور سواری و تقسیم بهتر وزن بار می شرایط مناسب چرخ ها و تعلیق عقب باعث بهبود شرای •

 تورسیکلت بسته شده باشد. ومطمئن باشید که بار به درستی و محکم به م •

هیچگاه وسیله اضافی بر روی کتی ترمز و کالچ،دوشاخه جلو و گلگیر قرار ندهید.زیرا این امر سبب کاهش سرعت فرمان پذیری   •

 شود.  می

 کیلو گرم است. از بارگیری اضافه جدا خودداری نمایید. 150موتور سیکلت  توسطحداکثر وزن قابل حمل  •
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 اکسسوری و تجهیزات اضافه: 

به همین طراحی و تست شده است.  مدلقطعات و اکسسوری های اصل و اورجینال این مدل موتور سیکلت توسط کمپانی مخصوص این 

راکبین را نخواهد داشت. و هرگونه مسئولیت بر   سطگر قطعات اضافی تودر قبال استفاده و نصب دی   ییتلدلیل شرکت هیچ گونه مسئو

   عهده خود شخص می باشد. 

تمامی قطعات را با دقت چک نمایید تا از عدم وجود نقاط تیره در چراغ ها،کاهش حداقل ارتفاع موتور از زمین و یا زاویه لغزش  •

 .مطمئن شوید م فرمان دهی و کنترل وسیله نقلیهعملکرد کمک فنرها،سیست  وضعیتیا تغییر در 

 .عدم نصب هر گونه سیستم خنک کاری دیگر بر روی انجین •
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 ن یابی اجزا و قطعات: مکا

زین  -8دستگیره عقب  -7چراغ عقب )خطر عقب(    -6گلگیر عقب  -5چرخ عقب    -4جک بغل    -3جک وسط    -2پدال تعویض دنده    -1  سمت چپ:

                                                                                                                                                                                   گلگیر جلو  - 11آینه بقل  -10باک    -9

کیلومتر  -9گلگیر جلو    -8چراغ جلو  -7چرخ جلو    -6سیستم تعلیق جلو    -5ترمز هیدرولیکی جلو  -4رادیاتور    -3جا پایی  -2اگزوز  -1  سمت راست:

 سیستم تعلیق عقب-10سنج  
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 ورسنجد- 3امپر سوخت            -2آینه بغل          -1

 سمت راست قلوه  -6    اهرم گاز      -5کیلومتر شمار     - 4

 سمت چپ    قلوه -8سوئیچ و استارت      -7 

 

شدن   ترچه وارد کنید تا در هنگام دزدیده ت خود را در بخش مخصوص در همین دفسریال و مشخصات مربوط به متورسیکللطفا شماره  

 شود.دن آن آسانتر پیدا کر ،وسیله شما

 .شماره شاسی در سمت چپ فرمان حک شده است -1

 .نگ( حک شده استل چپ درب موتور)میلسمت شماره انجین در  -2

   جلوی فرمان نصب شده است.  راست پالکت شناسایی در قسمت -3
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 :  (EP)سوخت و  روغت موتور 

بنابراین سوخت انتخابی باید دارای این شرایط   . می باشداگزوز    خروجی از  آلودگی های   اندازه  یک عامل مهم در مقدار  نتخاب سوخت: ا

  کارکردیا بیشتر. استفاده از سوخت نا مناسب باعث کاهش عملکرد انجین و کاهش عمر   RQ-93باشد: سوخت بدون سرب با عدد اکتان 

 شود.  آن می

شرایط ذیل باشد و    روغن موتور باید دارای  کند.   انجین بازی میدر عملکرد  کیفیت روغن انتخابی نقش مهمی    انتخاب روغن موتور:

وسیله نقلیه قبل از تحویل باید با روغن موتور  استفاده از هر گونه روغن موتور معمولی،روغن گیربکس و یا روغن گیاهی ممنوع می باشد. 

SAE15W/40-SE    گر روغن موتور دیگری گیرد. ا  ه سانتی گراد انجام می درج  40  درجه تا  10روغن کاری مناسب تنها در رنج دمای    .پرشود

وغن موتور بنابراین ر  ید مشخصات فنی برابری داشته باشد از جمله رنج ویسکوزیته )چسبندگی( و دما.مورد استفاده قرار گرفته است با

توان از  می ست. اگر روغن موتور معرفی شده در دسترس نباشد پیشنهاد داده شده ا شرکتی باشد که توسط یگیهاانتخابی باید دارای ویژ

 درجه است، استفاده کرد.  10ی که میانگین دمای آنها کمتر از یدر مکان ها   HQB-6و یا  HQB-10روغن موتور 
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 کنترل کننده اجزای 

 کیلومتر و نمایشگر ها: 

- 4اخطار سوخت   -3راهنمای سمت راست    -2راهنما سمت چپ    -1

کنید این   : توجه نمایید وقتی سوئیچ را روشن می    ECUراغ چک  چ

  شود و بعد از آن دوباره خاموش می مدت سه ثانیه روشن می   بهچراغ  

-6حالت خالص    -5شود.این المپ درحالت عادی نباید روشن باشد.   

محدوده قرمز:  -9اخطار دمای آب   -8سرعت سنج    -7شانگر نور باال    ن

این نشانگر  نشانگر سوخت:  -10شود.      ،راندن در این محدوده باعث کاهش عمر انجین می محدودیت سرعت انجین )دور موتور(  

د  ونمایش داده ش  Eلیتر است. درصورتی که حرف    14این معنی است که مقدار سوخت حدودا    به  دهدرا نشان     Fاگر حرف  

کند که   لیتر است و چراغ هشدار سوخت شروع به چشمک زدن می 1.3بدین معنی است که مقدار سوخت درون باک کمتر از 

 در این صورت شما باید در اسرع وقت اقدام به سوخت گیری مجدد نمایید.  

 نمایشگر شماره دنده  -14ساعت   -13کیلومتر شمار   - 12سنج   سرعت -11
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 :  وسایل اندازه گیریعملکرد دکمه 

 دکمه سمت راست:  -1

A-   آبی،نارنجی و قرمز(  را تغییر دهید.  رنگ زمینه ال سی دی توانید میثانیه(  1فشار دادن این دکمه به مدت کوتاه )با( 

B- کمه  تنظیم ساعت به صورت متوالی د  برای  حالت ساعت :ثانیه( برای تنظیمات    3)  ازفشار دادن این دکمه به مدت بیشتر

ثانیه( برای تنظیم دقیقه، دکمه را به صورت   5)ازرا فشار دهید تا به عدد مورد نظر برسید. فشار دادن دکمه به مدت بیشتر 

مات از  وجام ندهید تا سیستم به صورت اتثانیه کاری ان  5مورد نظر برسید. سپس به مدت    هدقیق  بهید تا  همتوالی فشار بد

 این حالت خارج شود و تظیمات ذخیره گردد.

 دکمه سمت چپ : -2

A-  سفر و یا   حالتبرایODO   ، ثانیه( در نتیجه حالت سفر و یا  1دکمه را فشار دهید )کمتر ازODO   .تغییر خواهد کرد 

B-   در حالتODO    لیسی )مایل( برای سنجش سرعت نیه( در نتیجه سیستم متریک و انگثا  3دکمه را فشار دهید )بیش از

 )بر حسب مایل( تغییر خواهد کرد.

C-  ثانیه( برای ریست کردن تنظیمات 3)بیش از در حالت سفر،دکمه را فشار دهید. 
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ت متصل باشد تا نشانگر به به موتورسیکل  در مدار  باید   طریباحتما    رمز برسد. نکته: اجازه ندهید که نشانگر سرعت سنج به محدوده ق

 محدوده صفر برگردد. 

 استارت )سوئیچ( و قفل فرمان 

 استارت:

 کلید شامل یک کلید یدکی می باشد.  2چ استارت )جرقه( که دارای  سوئی 

OFF : .در این حالت نه موتور و نه چراغ ها عمل نمی کنند و باید کلید برداشته شود 

ON  شوند و نشانگر دنده خالص  : انجین و چراغ ها روشن میN شود. سوئیچ نباید برداشته شود. روشن می 
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 قفل فرمان:

برای قفل کردن فرمان، فرمان را به چپ یا راست بچرخانید تا جای که امکان چرخیدن دارد، سپس کلید را در شیار سوئیچ کرده و به 

و در نهایت کلید را بردارید. برای باز      LOCKبچرخانید،سپس فشار دهید و بر خالف ساعت بچرخانید در جهت وضعیت    OFFسمت  

 جهت عقربه های ساعت بچرخانید. کردن قفل فرمان کلید را در 

 فرمان  سمت راستکلید های کنترل گر 

 دسته گاز    -4سوئیچ اضطراری   - 3چراغ جلو  -2دکمه استارت    -1

 .فشار دهید دکمه استارت را جهت روشن شدن انجین  کلید استارت:

 : است د سه حالت عملکر  این سوئیچ دارای سوئیچ چراغ ها: 

 عقب و صفحه کیلومتر روشن کردن چراغ جلو و  -1

 صفحه کیلومتر روشن شدن چراغ پارک و چراغ عقب به همراه  -2

3- (OFF) شوند.  تمامی چراغ ها و صفحه کیلومتر خاموش می 
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 سوئیچ اضطراری 

 باشد. OFFه از کار بیفتد. در حالت عادی این سوئیچ باید در حالت  را چرخانده تا انجین بالفاصلدر شرایط اضطراری،سوئیچ 

 اهرم )استخوانی( گاز

دن یا می شود و با چرخانهرای انجین مسوخت بیشتری بباشد. با چرخاندن آن به جهت داخل،  می  این اهرم جهت کنترل قدرت انجین  

 در جهت عکس سوخت ارسالی به انجین کاهش می یابد. 

 
 کلیدهای کنترل گر سمت چپ فرمان

 سوئیچ چراغ  -1

 راهنما -2

 ق بو -3

 دسته )کتی( کالچ  -4
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 سوئیچ نور بال 

 شود  می درهنگام نیازنورچراغ جلو تبدیل به نورباالبا کمک این سوییچ 

 پاییننور  ه ر نوربال بیسوئیچ تغی

 فشار دهید برای نور باال سوئیچ را 

 فشار دهید برای نور پایین سوئیچ را 

 قکلید بو

 شار دهید. ف را کلید  قبه صدا در آمدن بو جهت

 دسته )کتی( کالچ 

ازاد کردن میل انتقال قدرت و چرخ عقب برای  ل  این قطعه برای درگیر کردن و    زمان استارت انجین و یا تعویض دنده،نگ با سیستم 

 .طراحی شده است
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 باک  دربسوختگیری و 

 :  دربباز کردن  

  باک بر روی باک و پشت سوئیچ و استارت قرار گرفته است. درب •

 درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.  90کلید را  •

 را بردارید.  درب باک •

سوخت دی سوخت به باک فشار دهید و سپس کلید را چرخانده و بردارید. ظرفیت باک  وور  ، آن را در محلدرب باکبرای جازدن مجدد  

 شود.  ره نیز میلیتر مخزن ذخی 2.5تر است که شامل لی 14این مدل موتورسیکلت 
 :هشدار
د که درب باک کامل بسته شده  ویباک را بیش از حد پرنکنید)نباید تا دریچه باک پرشود( بعد از هر بار سوختگیری مطمئن ش •

 است.

باشد. باک را زمانی که انجین خاموش است و در مکانی پرکنید که  بنزین بسیار اشتعال پذیر و تحت شرایطی قابل انفجار می   •

به وسیله نقلیه در زمان سوخت    ای  شعله و جرقهگونه  ه مناسب می باشد. از روشن کردن سیگار و یا نزدیک کردن هریدارای تهو

 گیری جدا خودداری نمایید.
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وخت احتمال اشتعال دارند. اگر مقداری سوخت قبل از سوخت گیری، مطمئن شوید که سوخت فیلتر شده است. بخارات س •

 نشت کرد مطمئن شوید که قبل ار روشن کردن انجیین آن محدوده خشک شده باشد. 

 دور از دسترس کودکان نگهداری شود.سوخت  •

 پدال تعویض دنده 

نشان دهنده دنده به  دنده جهت انتقال قدرت تجهیز شده است.    6  گیربکس  این موتورسیکلت به

                به صورت یک دنده به سمت پایین و پنج دنده به سمت باال می باشد. دهد. نحوه تغییر دنده ها   صورت لحظه ای حالت دنده را نمایش می
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 پدال ترمز عقب

 ترمز عقب و چراغ ترمز عقب همزمان عمل خواهند کرد  زمانی که راکب این پدال را بفشارد 

 

 کمک فنر عقب        

 شرایط مختلف جاده و سواری می باشد.  6ای سه حالت تنظیم برای کمک فنر عقب دار

 مخصوص برای تنظیم کمک فنر عقب طبق دستور العمل زیر عمل کنید:  پیچ تنظیمبه وسیله یک 

ض برای بارهای سبک و جاده های صاف رخانید تا مقدار ظرفیت بار پیش فربچ  Aآن را در جهت نقطه  

و مسطح، کاهش یابد.برای بارهای سنگین و یا سواری در جاده های ناهموار پیچ تنظیم را در جهت 

 بچرخانید.   Bنقطه 
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 جک

نقلیه، جک بغل:جک بغل پارک وسیله  امتداد شاسی  بچرخانید.  را  هنگام  ازدر جهت عقربه های ساعت در  به حرکت درآوردن   قبل 

رکت مطمئن شوید که جک در جای اولیه خودش حتما قبل از ح:    توجهموتورسیکلت، جک را بچرخانید و در مکان اول خود قراردهید.

 این صورت امکان دارد در حین حرکت جک باز شود. قرار گرفته است، در غیر 

 

به    که در سمت چپ شاسی واقع است را فشار دهید و در عین حال  راکب جک وسط  در زمان پارک موتورسیکلت،  : جک وسط)اصلی(

را به سمت جلو هل دهید تا جک از حرکت، موتور سیکلت  قبلقسمت عقب را با دست راست بلند کنید.  منظورکنترل بهتر موتورسیکلت

وماتیک سرجای اول خود قرار بگی به صورت ات وسط
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 بازرسی های قبل از حرکت 

رده شده است که در توان چک کرد آو  می   هچند دقیقهمیشه قبل ار استفاده از موتورسیکلت آن را چک کنید.در زیر نکاتی را که در  

 گردد. هزینه و شاید افزایش امنیت شما ث صرفه جویی در زمان،طوالنی مدت باع 

 سطح روغن موتور، اگر نیاز بود روغن اضافه کنید. روغن ریزی را حتما چک کنید.  -1

 سیستم سوخت رسانیاز باک و میزان سوخت، سوختگیری مجدد در صورت نیاز. چک کردن نشتی  -2

 د ترمز عقب و جلو، و تنظیم نمودن خالصی در صورت نیاز  عملکرکنترل  -3

 الستیک ها، چک کردن وضعیت ظاهری و فشار باد  -4

 حتما چک کنید. را  باطری، مقدار و وضعیت آب باطریآب کنترل سطح  -5

 و یا تعویض گردد. گاز، باز و بسته شدن کامل کتی گاز در تمامی شرایط فرمان. در صورت نیاز تنظیم  -6

 د مناسب بوق  ر(،راهنما ها و چراغ پارک و کنترل عملکرچراغ ها و بوق، چک کردن چراغ جلو،چراغ عقب، چراغ ترمز)خط  -7

 . یا روغن کاری گرددعیت و میزان شل و سفت بودن آن. در صورت نیاز تنظیم و ضچک و زنجیر چرخ، -8

   است.که به صورت امن بسته شده اتصاالت ،چک کردن تمامی پیچ ها، مهره ها و بست ها  -9
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 استارت زدن انجین 
استارت زدن و روشن کردن موتور در حالتی که در دنده  برای جلوگیری از تصادف،موتور را در معابر باریک و تنگ روشن نکنید.  :  توجه

 باشد، باعث آسیب های فنی به سیستم می شود.  می

 قبل از استارت زدن مطئمن شوید که: 

 بچرخانید.سوئیچ را  •

 روشن شود. Nپدال تعویض دنده را در حالت خالص قرار دهید تا نشانگر  •

 ترمز گیری 

باید گاز را تا  کیلومتر اول بسیار اساسی می باشد. در این دوره ن  1000توجه به نحوه رانندگی در  طمینان از عملکرد مناسب موتور  برای ا

 ی تعویض دنده نباشد. درصد توان آن برا 80که سرعت در هیچ دنده ای بیشتر از  اصالح پر گاز بروید. مطمئن شویدانتها گرفته و به 

 موتور سواری

 استارت زده و انجین را گرم کنید.  •

 در زمان درجا کارکردن، کالچ را گرفته و پدال تعویض دنده را به سمت پایین فشرده تا به دنده یک برود.  •
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 گاز را به آهستگی بچرخانید. تا سرعت انجین افزایش یابد.  اهرم به آرامی کتی کالچ را رها کرده و همزمان  •

کالچ را گرفته و همانند قبل به وسیله پدال دنده، دنده    دوبارهلت به سرعت ثابتی رسید، گاز را رها کرده و  زمانی که موتورسیک •

 تغییر دهید.  2را به دنده 

 برسید.  مناسب  دنده و سرعت حداکثراین روند را تکرار کنید تا به 

 مقدار گاز را با ترمزها هماهنگ کنید.  جهت کاهش تدریجی سرعت  •

ه داشته باشید که نباید ترمز گیری به حدی قوی باشد که  . توجترمز جلو و عقب همزمان با هم گرفته شود در زمان ترمزگیری، •

ند باعث کاهش و سخت شدن کنترل موتور سیکلت اتو  باعث قفل کردن چرخ ها شود. و یا سیستم ترمز گیری نامناسب می

 شود.

این صورت، احتمال اسیب دیدن برای تغییر دنده می بایست گاز کامال رها شده باشد و کالچ تا انتها گرفته شده باشد. در غیر    :توجه

کند و همچنین الزم به ذکر   که پدال تغییر دنده به درستی و نرمی کار می  شویدشود. مطمئن    انجین، زنجیر و سایر قسمت ها زیاد می

 ود. ن ناگهانی پا بر روی پدال ترمز باعث کاهش ناگهانی سرعت و در مواردی به وجود آمدن آسیب های فنی می شداست که قرار دا
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 ترمز گیری و پارک کردن 

نتها بفشارید، سپس به آرامی ترمز را گرفته تا ترمز های جلو  و عقب ابرای متوقف کرن موتورسیکلت، گاز را رها کرده و کتی کالچ را تا  

روی جک بغل قرار بدهید. سوئیچ استارت را بچرخانید   را  بچرخانید، و موتوررا  ،سوئیچ اضطراری  دنده را خالص کردههمزمان عمل کنند.

 و در آخر سوئیچ را بردارید.

 

 EFIاصول کار سیستم انژکتوری 
به موتور، دمای سیستم خنک کننده،    KPSوریک موتورسیکلت  س در سیستم سن انجین مانند:مقدار هوای ورودی  تمامی شرایط کاری 

ه سیگنال های  یسمقااز  . بعد  ی شودمنتقل م   ECUپردازش گر مرکزی    به سرعت انجین، شتاب، و ... به صورت سیگنال های الکتریکی  

 خواهد بود.   یق خروجی یک سیگنال کنترلو انجام محاسبات بسیار دقی  ECU در ورودی با مقدار ذخیره شده هر یک

ه و همچنین تنها میزان سوخت ورودی به انجین را کنترل نمیکند،بلکه زمان بندی جرق   EMSسیستم های قدیمی کاربراتوری،    به جای

  مگیر عملکرد انجین میهبود چشکند. بنابراین موجب افزایش و ب نترل میا کارکردن برای موتور و .... را کت درجهوا در حال  جریانمیزان  

 برعهده دارد. سیستمه عنوان هسته و قلب ب راسوخت ر پاشش مستقیم به عنوان یک کامپیوت   ECUشود 
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  یستم یک مشکل را شناسایی می س  زمانی که  عیب یابی تهیه شده است.    منظم و منطقیبرای سهولت در تعمیر و نگهداری، یک برنامه  

، ECUروشن می شود. در همان زمان  تعمیر و رفع عیب هر چه زودتر مشکل  رایجهت اطالع به راکب ب  چک(کند، چراغ نشانگر خطا )چراغ  

 ی و تشخیص خطا شروع به بررسی اطالعات و شرایط انجین می کند. یخواند و به وسیله ابزار شناسا  اطالعات مربوط به  مشکل را می 

 

   ویژگی های اصلی سیستم
های مورد استفاده قرار گرفته است و بسیار   وسیله نقلیهروشی است که در بسیاری از    (ECU)سیستم    مرکزیکنترل تطابقی   (1

 (speed-density)باشد.  مطمئن و کامل می

 تشخیص ارتفاع جهت تعیین عملکرد مناسب و متغییر در ارتفاع های متفاوت توسط سیستم (2

 وط احتراق شده است.لتا حد زیادی باعث بهبود افزایش بهره وری مخسیستم جرقه زنی تطابقی)متغییر(، بهبود انرژی جرقه زنی   (3

، افزایش دقت در محاسبات زمان بندی جرقه زنی و همچنین کنترل هوشمند زمان جرقی  دور موتور  دنده مگنتی  32سنسور   (4

 زنی برای اطمینان از عملکرد بهینه همیشگی انجین و جلوگیری از ناک و ضربه.

وگیری از الودگی هوا و هدر رفت  ن،سیستم انژکتور قادر است برای جلو حرکت در شیب رو به پایی سراشیبیپایین،برای سرعت  (5

 سوخت، سوخت را قطع کند و انجین بدون نیاز به گاز خوردن و ازاد کردن گاز کارکند. 

شود که    سیستم مطمئن میباشد.    دجدیزمان شتاب گیری ناگهانی، سیستم قادر است که به صورت سریع پاسخگو شرایط   (6

 ، باعث افزایش عملکرد بهتر موتورسواری گردد.دقیق و قابل اعتماد و بدون مشکل شتاب گیری موتورسیکلت به صورت
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 عملکرد سیستم خنک کاری به وسیله تعیین مناسب دما با استارت به موقع سیستم، بسیار ممتاز می باشد.  -5

تواند به صورت یک مدار حلقه بسته کنترلی، انجین را به نحوی هدایت کند   م میاکسیژن، سیستبا استفاده از سیگنال سنسور   -6

 که همیشه در یک وضعیت بهینه قرار بگیرد.

ورودی را در زمان کارکرد در جا  و  دورآرام به نحوی کنترل کند که    یجریان هوا  iacvوسیله مدار  به    ه  سیستم قادر است ک -7

 باقی بماند.)عدم ریپ زدن(همیشه دور موتور ثابت 

مشکل و خطا است را، به وسیله سیستم شناسایی خطا و چراغ   ایحتی قادر خواهد بود هر بخش ار سیستم که دارراراکب به   -8

 و مشکل به وجود آمده را بر طرف نماید.  شناساییچک،
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 EFIاجزا تشکیل دهنده سیستم انژکتور 

 بخش مربوط  نام قطعه  دستور العمل و اجزا

 ECUکامپیوتر مرکزی  نرم افزار،چیپست ها،قطعات الکترونیکی،برد اصلی و... 

بخش انژکتوری و  

 کنترل

EFI 

 دریچه  گاز )تروتل(  یچه گاز ر دریچه گاز،سنسور د

 سنسور اکیسژن  شناسایی حلقه بسته اکسیژن در دود خروجی مدار  

 سنسور دمای موتور  اندازه گیری دمای موتور 

 IATسنسور  اندازه گیری دمای ورودی به انجین 

 IAPسنسور اندازه گیری دمای هوای ورودی به انجین 

 پمپ بنزین  تامین فشار مورد نیاز سوخت 

 رگالتور فشار  ثابت نگه داشتن فشار سوخت 

 انژکتور  پاشش سوخت در انجین به شکل پودر 

 ریل سوخت  لوله های اتصال به انژکتور 

 IACV مدار هوا دور آرام 
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 بخش بدنه  باک  از سیستم، دارای چندین ورودی و ورودی کنیستر مهمیقسمت 

 مسیر سوخت رسانی  از سیستم، لوله های انتقال سوخت  مهمیقسمت 

 اگزوز  کاتالیست اکسیژن و  ویژه از سیستم، محل نصب سنسورقسمت 

 کاتالیست  شود  به اگزوز نصب می

 سیم گاز  مهم سیستم قسمت 

 دسته سیم )سیم درختی(  مهم سیستم قسمت 

 رله  تعمین کننده برق پمپ 

 محفظه کنیستر جمع کننده بخارات بنزین از باک 

 بخش انجین  سنسور دور موتور  همراه سنسور دور موتور دنده مغناطیسی و سیم پیچ به  36شامل 

 منیفولد هوا )ورودی(  متصل کننده ریل سوخت به انژکتورها 

 کویل  سیم پیچ القائی سیستم جرقه زنی 
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 ECUسیستم انژکتوری  ندهکنترل کن

Ecu  بر روی موتورسیکلت نصب   یا کنترل کننده مرکزی سیستم انژکتوری می باشد  که

زمانبندی بهینه تزریق سوخت، میزان پاشش سوخت و بهترین زمانبندی جرقه زنی میگردد.

اکسیژن،دمای موتور،دمای هوای ورودی موتور،   هایتوسط تحلیل و محاسباتی که سنسور

دهند برای بهترین و بهینه ترین حالت    انجام می موقعیت دریچه گاز، سرعت و دور موتور  

  DCجریان  میران برق مورد نیار در شرایط نرمال:شود.  ملکرد انجین تعیین و مشخص میع 

 درجه سانتی گراد   85تا    -25دمای هوای مناسب بین   تامین میشود.  باطریولت که توسط    6

 

   توجه:

 سیب خواهد دید. آ ECUدر زمان روشن بودن قطع و یا وصل نکنید. در غیر این صورت،   ECUبه هیچ عنوان اتصال  -1

 . آن نزنید یرا باز نکنید و هیچ شی سختی را به پین ها و سوکت ها ECUبه هیچ عنوان  -2

3- ECU آب و یا سوخت بر روی ان جلوگیری کنید. نرا تحت فشار و یا ضربه قرار ندهید. از ریخت 
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   تروتل و دریچه گاز 

شود. این    ام میروتل و دریچه گاز شامل،یک سنسور موقعیت، بدنه و شیر تنظیم جریان هوا دور آرت

 شود.  رودی و فیلتر هوا نصب میطعه بین منیفولد وق

 :توجه

 به منظور بهترین عملکرد انجین، دریچه گاز تروتل باید در فواصل زمانی تمیز شود.

  پمپ سوخت

این پمپ به نحوی طراحی شده است که قادر باشد سوخت را از باک با فشار و دبی معینی به انجین 

 برساند. 

ثانیه کار    3مدت    به  ردوبخ استارت    انجیناز اینکه    قبلشرایط کاری پمپ بنزین: این پمپ  

ارسال نگردد پمپ متوقف    ECUاگر هیچ خطایی توسط سنسور دور موتور به    خواهد کرد.

لنگ و تشخیص آن توسط ل  دور گردش می  2  زنجین استارت می خورد. حداقل بعد اشده و ا

ECU کند.  شروع به کار می ، پمپ بنزین مجددا 

قطع شدن سیگنال سنسور دور موتور، از کار   این پمپ به محضشرایط از کار افتادن پمپ:  

 خواهد افتاد. 
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   توجه:

 لیتر باشد.  5برای افزایش عمر پمپ، بنزین نباید درون باک کمتر از -1

 تمیز گردد. کیلومتر تعویض و یا  10000ین باید حداقل هر  صافی پمپ بنز -2

   )(EP  سنسور اکسیژن

شود. این سنسور به گونه ای طراحی شده است که وجود اکسیژن   ی اگزوز نصب میرواین سنسور بر  

کند. و به صورت یک کنترل گر تطبیقی مدار بسته با    در گازهای خروجی انجین را شناسایی می 

  سیستم ارتباط دارد.

     توجه:

نشتی بین اتصاالت اگزوز به انجین و یا اگزوز و سنسور اکسیژن وجود نداشته باشد. در غیر این صورت،سیستم مطمئن شوید که هیچ     -1

 به درستی عمل نمی کند. 

 و نشت آب،روغن ، سوخت و ... به کانکتور و سوکت سنسور جلوگیری کنید. ضربه زدن و تحت فشار قرار دادن کامال ممنوع، از ورود -2
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 سنسور دمای هوا 

   سنسور دمای هوا به دسته سیم اصلی متصل است و وظیفه اندازه گیری دمای هوای ورودی به انجین را دارد.

 سنسور دمای انجین )سیلندر (   

کند  حی شده است که میزان دمای سیلندر و انجین را اندازه گیریااین سنسور بر روی سیلندر انجین نصب می شود و به نحوی طر

   MAPسنسور فشار هوا یا 

این سنسور به وسیله یک شلنگ به منیفولد هوای ورودی انجین متصل است. و به منظور اندازه گیری فشار  

 از سطح دریا طراحی شده است. فشار اندازه خال انجین و

  :توجه

 روغن و ... قرار ندهید. به هیچ وجه سنسور در معرض آب،  .1

 مطمئن شوید که هیچ نشتی در محل اتصال این سنسور وجود نداشته باشد،در غیر از این صورت به درستی عمل نخواهد کرد.  .2
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    AICVشیر کنترل مدار دور آرام  
درجا کار کردن و دور آرام انجین،    حالتو وظیفه دارد در    شود  هوا به  وسیله یک شلنگ نصب میاین شیر بین منیفولد ورودی هوا و فیلتر  

  هوای مورد نیاز را فراهم کند.

  :توجه

 حتما در زمان نصب به جهت درست نصب شیر توجه نمایید. .1

 مطمئن شوید که هیچ نشتی در محل اتصال این شیر وجود نداشته باشد،درغیراین صورت به درستی عمل نخواهد کرد.  .2

 ورسنسور دور موت 
 دنده مگنتی،استاتور و  سنسور دور موتور  36شامل 

  :توجه

 یکی از قسمت های مهم سیستم می باشد. در زمان تعویض باید از همین نوع سنسور استفاده شود. .1

میلی متر. در غیر این صورت بر عملکرد استارت و    1وجود داشته باشد. حدودا  بین سنسور و روتورها    فاصله مطمئن شوید ک   .2

 شروع کار انجین تاثیر خواهد گذاشت.
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 منیفولد هوای ورودی   

  این قطعه شامل منیفولد ورودی،انژکتور و ریل سوخت می باشد.

  :توجه

 حتما اورینگ و واشر آب بندی را قبل از نصب کردن از نظر سالمت وعدم وجود نشتی کنترل کنید. -1

لوله ها  -2 باشند.  ی  اطمینان حاصل کنید که  تمیز  رسانی  این صورتسوخت  غیر  به   در  قادر  سیستم 

 . زیرا انژکتورهای الکترومغناطیسی توسط ذرات خارجی مسدود میشوند.نخواهد بودعملکرد مناسب 

 توجه:

 نخواهد کرد.  به درستی کارفقط از کوئل معرفی شده استفاده کنید. در غیر این صورت سیستم 

 
 

 یستکاتال
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کاتالیستی بر روی اگزوز نصب می شود. این قطعه به منظور کاهش گازهای آالینده مانند : مونواکسید کربن،هیدروکربن نسوخته این مبدل  

 طراحی شده است. و اکسید نیتروژن و ... به وسیله واکنش مجدد گازهای خروجی با کاتالسیت در زمان عبور از آن

   :توجه

 آب،روغن،مایعات اسیدی و .... به داخل اگزوز جلوگیری نمایید. حتما از بنزین بدون سرب استفاده نمایید. از ورود  .1

 شود.  هیچ وقت تست جرقه را در زمانی که دمای انجین باال است انجام ندهید. این کار باعث آسیب دیدن کاتالیز می .2

   چراغ چک  - 13
نجین استارت نخورده است. این چراغ در صورت امانی که سوئیچ را چرخانده اید و هنوز شود ز ثانیه روشن می 3تا  1چراغ چک به مدت 

  شود. در غیر این صورت، این چراغ بر اساس خطا موجود و کدینگ مربوط به آن خطا شروع به چشمک زدن می   نبود مشکلی خاموش می

ن چراغ روشن باقی بماند بدین معنی است که مشکالتی وجود شود به جدول کدهای خطا( . بعد از روشن شدن انجین اگر ای  هکند.)مراجع

 اید برطرف شوند. ب دارد در سیستم که سریعا 

 سیستم کدینگ خطاها به شرح زیر است: 

دهد. و بعد از ان عدد یکان یا همان   یک کد خطا از دو عدد تشکیل شده است. اولی عدد دهگان است که  المپ چشمک زن نشان می

ثانیه می باشد. اگر چند خطا در سیستم وجود داشته باشد وقفه بین هر چشمک   1.5باشد. فاصله و وقفه بین دو چشمک تقریبا  واحد می  

 ثانیه است. 6خطا حدودا 
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 جدول کد خطاها 

کد   نوع خطا 

 چشمک 

کد  

 خطا

کد   نوع خطا 

 چشمک 

کد  

 خطا

 1 41 سنسور سرعت  II 61 18سنسور اکسیژن 

 map 23 2سنسور فشار  II 62 19احراق 

 3 34 باطریولتاژ  II 63 20انژکتورها 

 4 33 سنسور هوا  21 11 رله دما

 5 32 سنسور دما انجین 22 11 رله اتصال کوتاه فن 

 I 24 6سنسور اکسیژن 23 11 مدارباز فن رله 

 II 42 7احتراق  24 12 رله اتصال کوتاه پمپ 

 8 22 موقعیت دیچه گازسنسور  25 12 رله قطع کن پمپ بنزین 

 17 35 استپ موتور  26 13 شیر دور ارام)دما زیاد( 

 10 44 چراغ دنده خالص  27 13 شیر دور ارام اتصال کوتاه

 VSS 45 11 28 13 مدار باز-شیر دور ارام



  

 
36 

 

کد   نوع خطا 

 چشمک 

کد  

 خطا

کد   نوع خطا 

 چشمک 

کد  

 خطا

 12 51 جک بغل 29 14 چراغ چک )دما زیاد( 

 13 52 دزدگیر انجین  30 14 اتصال کوتاه-چکچراغ 

 abs 53 14ترمز  31 15 )دما زیا(  Iانژکتور

 15 54 چراغ ها 32 15 )اتصال کوتاه(    Iانژکتور

 16 25 رله  33 15 )مدار باز( Iانژکتور

  
 

   EP سیستم کنسیتر
شود. این بخارات ذخیره شده توسط   ذخیره میشود توسط ذغال کنیستر جذب و    شود و از باک خارج می  زمانی که سوخت بخار می

 تواند به اتمسفر وارد شود. انجین مصرف می گردد. بنابریان بخارات سوخت نمی
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 تعمیر و نگهداری 

 ست ابزار 

 گیرید، به همراه آن یک ست ابزار شامل موارد زیر وجود دارد: زمانی که موتور سیکلت را از فروشنده تحویل می 

 سو 2پیچ گوشتی  .1

 آچار شمع  -3

 آچار دو سر تخت  -4

 برنامه سرویس و نگهداری  
 تعمیر و نگهداری باید طبق برنامه سرویس و نگهداری انجام شود. 

 عالیم جدول به شرح زیر است:

I بازرسی و تمیز کردن. تنظیم،روغن کاری و تعویض در صورت نیاز : 

C    تمیز کردن :R     تعویض :L      روغن کاری :A   تنظیم : 

 این آیتم باید توسط نماینده سرویس شود. مگر اینکه راکب خود مکانیک ماهر و دارای ابزار مناسب باشد :    *

 یتم ها فقط توسط نمایندگی سرویس بشود. شود این آ ایمنی،توصیه می  ظبرای حف** : 
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بر حسب  آن  به  مرتبط  های  و سرویس  مسافت طی شده 

 کیلومتر 

 آیتم                        

 سرویس منظم 
30000 

km 

12000  
km 

10000  
km 

8000  
km 

4000
 km 

1000  
km 

  

 I  I I   مدار سوخت رسانی * 

 C  C C C   صافی پمپ بنزین * 

 I  I I I  گاز * 

 C  C C   فیلتر هوا  

 I  I I I   شمع  

 I  I I I  دریچه گاز * 

  روغن موتور سال R کیلومتر  2000هر 

   C   صافی روغن  سال  

 I,L  I,L I,L I,L   زنجیر چرخ  

 I  I I I  باطری ماه  

 I  I I   لنت ترمز عقب  
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 I  I I I   سیستم ترمز  

 I  I I I   چراغ خطر * 

 I  I I I   تنظیم چراغ جلو * 

 I  I I I  کالچ  

 I  I I   جک بغل  

 I  I I I  سیستم تعلیق * 

 I  I I I  آچار کشی * 

 I  I I I   چرخ ها و پره ها ** 

 I    I  بلبرینگ فرمان ** 

I  I I     فیلتر درشت سوخت ** 

R  R      فیلتر ریز سوخت ** 

I  I I I   مدار جریان هوا ** 

A  A A     تمیز کردن باک  
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 سیستم تنظیمات 
 تنظیمات سیم گاز   -1

میلی متر باشد. در غیر این صورت  6تا   2در حالت خالص، فاصله بین سیم گاز و سینی و قاب زنجیر را اندازه بگیرید، این فاصله باید بین 

 طبق درستورالعمل زیر عمل نمایید: 

 کامال باز کنید.  را  مهره قفل کن را شل کرده و خار -1

 پیچ تنظیم را چرخانده و کابل را تا اندازه مناسب تنظیم کنید.  -2

 خار را در جای اولیه خود بگذارید. مجددا مهره قفل کن را سفت کرده  و  -3

 اگر تنظیمات راضی کننده نبود، مجددا این کار را انجام دهید و طول کابل را تغییر دهید.  -4

   توجه:

 کند.  گاز توجه کنید تا مطمئن بشوید که این قطعه به نرمی و بدون گیر کردن کار می اهرم عملکردهنگام تنظیم، به  

 (EFI)تنظیمات سیستم انژکتور  -2

 انجین به تعمیرگاه رفته است را تنظیم کنید. مشکالت لطفا طبق دستورالعمل زیر موتورسیکلت نو و وسیله ای که به علت 

را نیز تست کنید تا مطمئن   باطری کتوری در حالت صحیح تست کنید.  مت های سیستم انژانجین و تمامی قس موتورسیکلت،   -1

 شوید تمامی کابل ها و کانکتورها به درستی نصب شده باشند. 
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لیتر باشد. هیچ گونه نشتی     5ن است. مقدار سوخت نباید کمتر ازداخل آ  مناسبباک را چک کنید،تا مطمئن شوید که سوخت   -2

 ی نباید وجود داشته باشد. در مسیر سوخت رسان

ثانیه باید کار کند و سپس    6تا    3سوئیچ را بچرخانید تا برق به پشت کیلومتر برسد.در شرایط نرمال و معمولی، پمپ بنزین بین   -3

ثانیه روشن شود و سپس خاموش گردد. در غیر این صورت مشکلی در سیستم   3تا    1خاموش شود. همچنین چراغ چک نیز باید  

 .وجود دارد

 تا عملکرد موتورسیکلت را بررسی کنید. بعد از تست ترمزها مسافتی را طی کنید  دنده را خالص کنید. استارت بزنید. و  -4

 

 : توجه

 در موتورسیکلت های نو و تازه تعمیر شده به علت وجود هوا در مسیر سوخت رسانی، استارت خوردن کمی بیشتر طول میکشد.
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   Ep)(روغن موتور 

 : چک کردن روغن موتور  

کنی را چک  موتور  گیت  روغن  اید.  درب   شیشه  راست  سمت  و  پایین  قسمت  در  روغن 

 قرار داشته باشد.  Lو    Hسطح روغن باید بین عالمت های  کالچ)پوسته انجین( قرار دارد.

   Lعالمت  -H    3عالمت   -2روغن    دریچه -1

  بر روی جک وسط قرار دهید. سطح روغن را می   صاف موتورسیکلت را در سطح   •

 توانید از درون جداره شیشه چک کنید. 

اضافه کنید. نباید    Hرا تا عالمت     SAE15W/40 SEدر صورت نیاز روغن مدل   •

 بیشتر از آن اضافه کرد. 

مجددا دریچه مخزن روغن را نصب کنید و مطمئن شوید که هیچ نشتی وجود  •

 داشته باشد. ن

ی به انجین  جود نداشته باشد،باعث آسیب های جدو  مناسب  اندازه  به روشن کردن انجین در شرایطی که روغن    احتیاط:

 خواهد شد. 
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   تعویض روغن موتور
  تر خارج می شود. در زمانی که موتور هنوز گرم است،روغن موتور بهتر و کامل

 تخلیه روغن را باز کنید. رف خالی زیر انجین قرار دهید و پیچ یک ظ •

 چند بار هندل را با پا فشار دهید تا تمام روغن موتور خارج شود. •

 مجددا پیچ تخلیه رو محکم ببندید.  •

به داخل انجین بریزید و سپس استارت بزنید. اجازه دهید موتور به صورت درجا کار کند.سپس موتور   15W/40 SEروغن موتور   •

 خاموش کرده و سطح روغن را چک کنید،اگر روغن نیاز بود مجددا به آن اضافه کنید. را 

ر این دفترچه ذکر شده  وقتی در جاده های خاکی موتور سواری می کنید، روغن موتور باید زودتر از آن چیزی که د  احتیاط:

لطفا روغن موتور های استفاده شده را ذخیره کنید و  با یک روشی که سازگار با طبیعت باشد پاکسازی کنید. به   است تعویض گردد. 

 . دور نریزیدهیچ وجه آن را به عنوان زباله 

 

 مایع خنک کننده)آب رادیاتور(

 ، ضد رسوب و افزایش دهنده نقطه جوش خنکاری طراحی شده استجهت  مخصوص،  مایعین  ا:عملکرد

یخ  کند. و به عالوه از  از افزایش دما انجین در زمانی که در حالت درجا و دور پایین کار میاست. همچنین  
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نتی گراد در درجه سا  108و نقطعه جوش آن    45-کند. نقطعه انجماد آم    زدن و با به نقطه جوش رسیدن آب در رادیاتور جلوگیری می

  فشادر جو می باشد.

 توجه:

،  توان به صورت مستقیم در سیستم خنک کاری ریخت.اگر مقدار آن کافی نبود  است که می   %55چگالی این مایع خنک کننده   .1

 آب به آن اضافه نکنید. 

 این مایع را با مایعات خنک کننده دیگری مخلوط نکنید.  .2

 خودداری نمایید. این مایع سمی است.از خوردن آن  .3

 اضافه کردن مایع خنک کاری  - 2

قرار دهید.سپس درب رادیاتور را باز کرده و مایع خنک کننده را اضافه موتور سیکلت را در سطح صاف بر روی جک اصلی   .1

 ( 33)شکل شماره کنید.

بار گاز دهید.در صورت نیاز مجددا آب رادیاتور    3تا    2صورت متناوب    بهاستارت بزنید و اجازه دهید موتور درجا کار کند. سپس   .2

 محکم ببندید.  را اضافه کنید. درب رادیاتور

 مخزن ذخیره را در زیر زین با آب رادیاتور پر کنید.  .3

 د.به صورت ثابتی قرار گرفته است.آنگاه درب مخزن را ببندی  Lو  Hمطمئن بشوید که سطح مایع خنک کننده بین عالمت  .4
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  تعویض مایع رادیاتور  - 3

از آن پیچ تخلیه رادیاتور ار باز   بعدجک وسط قرار دهید. سپس سینی رادیاتور را باز کنید و  موتور سیکلت را در سطحی صاف بر روی  

 کنید. تمام مایع خنک کننده را خارج کنید و در ادامه پیچ تخلیه را ببندید و مایع خنک کننده جدید را اضافه کنید. 

 توجه:

 سوختگی بشوید. درب رادیاتور را فقط زمانی باز کنید که موتور خاموش باشد. در غیر این صورت احتمال دارد بر اثر بخار و آب داغ دچار 

 تخلیه کرده باشید.  اقبل از تعمیر و نگهداری موتورسیکلت، مراقب باشید که حتما آب رادیاتور ر

 سرویس سیستم خنکاری 
ومتر یکبار چک شود. شلنگ ها از نظر عدم وجود ترک  کیل  3000گی و رسوب باید حداقل هر  سیستم خنک کاری از نظر گرفت .1

 انگشت ها باید کنترل شوند و در صورت وجود مشکل برای تعویض به نمایندگی ها مراجعه نمایید. و پارگی به وسیله فشار 

 کنترل کنید: کیلومتر طبق دستور العمل زیر  3000مایع خنک کننده را هر  .2

کند کمی کم    ده را در رادیاتور کنترل کنید. ممکن است سطح مایع زمانی که موتور کار می نسطح مایع خنک کن (1

رای اضافه کردن مایع، مایع خنک کننده ای را انتخاب کنید که دارای مشخصات و چگالی مشابهی باشد. به  بشود. ب

 ننده اضافه نکنید. کهیچ وجه آب به جای مایع خنک 

یع خنک کننده رسیده  ت کدر شدن آن، یعنی زمان تعویض مامایع خنک کننده تمیز باشد. در صور  کنترل کنید که (2

 . جام دهید است و این کار را ان
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 (EP)شمع ها 

  CPR8EA مدل شمع ها :

  سرویس و تعویض شمع ها

برداشته و رسوبات موجود را تمیز کنید. سپس با آچار مخصوص شمع، شمع درپوش شمع را  •

 ها را باز کنید. 

قسمت الکترود شمع و قسمت مرکزی را بررسی کنید و با فرچه سیمی هر گونه رسوبات را   •

سیب دیدگی شده بود، شمع را تعویض  بدنه و یا هر قسمتی از شمع دچار آپاک کنید. اگر  

 نمایید. 

میلی متر باشد. در غیر این صورت   0.05تا    0.9ترود شمع و بدنه شمع باید بین  ه بین الکفاصل •

 توانید با خم کردن الکترود آن را تنظیم نمایید. ی م

 

 شوند.  شمع ها باید محکم سرجای خود بسته   :هشدار
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 (EP)فیلتر هوا  

که در جاده های خاکی رانندگی می   یتمیز شسته شود. در شرایطکیلومتر با روغن    4000فیلتر هوا باید به صورت مرتب تمیز شود. و هر  

 کنید این کار باید زورتر انجام شود. برای کسب اطالعات بیشتر به نمایندگی ها مراجعه نمایید. 

 سوئیچ را در قفل زین کرده و به جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا زین باز شود. •

 بردارید. سپس خود فیلتر را از داخل محفظه خارج کنید.پیچ را شل کرده، و درپوش فیلتر هوا را  •

 . نمایید فیلتر قدیمی را با یک فیلتر جدید تعویض  •

 

 (EP)منبع اگزوز 
زوز را از نظر عدم وجود ترک و شکستگی و همچنین واشر ز منبع اگزوز تمیز کنید. بدنه اگبه صورت منظم باقی مانده کربن و دوده ها را ا

 صورت نیاز قطعه معیوب را تعویض کنید.  آن ار چک کنید و در

یار کنید باید پد و واشر آن تعویض گردد. در زمانی که انجین در حال کار کردن است،اگزوز بس  : هر بار که منبع اگزوز را جدا میهشدار

 شود و سپس تعمیرات را انجام دهید.  داغ است. اجازه دهید تا اگزوز سرد

ر با محیط زیست آن را انبار باشد. لطفا آن را به عنوان زباله دور نیندازید و به صورت یک روش سازگا سنگینی می فلزاتکاتالیست شامل  

 .کنید
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 فیلر کردن سوپاپ ها 
 فیلر بودن سوپاپ را در زمانی انجام دهید که انجین خنک باشد. 

 درب برق انجین و سرسیلندر را باز کنید.  •

در مقابل عالمت روی سوراخ دیده شود. حتما کنترل کنید     Tفالیویل را در جهت خالف عقربه های ساعت بچرخانید تا عالمت   •

که پیستون در نقطه مرگ باال قرار داشته باشد. این کار را به وسیله اسبک روی سوپاپ ها تست کنید. اگر اسبک آزاد بود یعنی  

 درجه بچرخانید. 360رفته است در غیر این صورت فالیویل را پیستون در نقطعه مرگ باال قرار گ

 میلی متر باشد.  0.12میلیمتر و برای سوپاپ دود باید   0.08فیلر برای سوپاپ گاز باید  •

اگر تنظیمات فیلر نیاز بود، مهره قفل کننده را شل کرده و پیچ تنظیم را بچرخانید تا کمی شل شود.سپس تیغه فیلر را در بین   •

 و اسبک قرار دهید و در آخر مهره قفل کننده را سفت کنید. مجددا اندازه فیلر را کنترل کنید. سوپاپ 
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 گاز   اهرم   نحوه عملکرد

چپ و راست چرخیدن استخوانی گاز در هر دو جهت در هر دو حالت    منظمچک کردن   •

 . کردن فرمان

میلیمتر باشد. برای تنظیم    6الی    2لقی استخوانی گاز را چک کنید. این لقی باید بین   •

قفل کننده را شل کنید و سپس تنظیم کننده را بچرخانید. بعد از    مهرهباید    لقیاین  

 پایان تنظیم،مجددا مهره قفل کننده را محکم کنید. 

 استخوانی گاز   -1

 مهره قفل کننده  -2

 تنظیم کننده  -3

   (EP)کردن عدم وجود نشتی هوا در سیستم  چک 
به صورت معمول باید سیستم از لحاظ نشتی هوا کنترل شود . به ویژه در مکان های مانند محل اتصال اگزوز به انجین، محل اتصال فیلتر 

 هوا به تروتل و مانیفولد ورودی هوای انجین و ... 

چرخش طبیعی    منجر بهدر صورت وجود نشتی، تعمیرات الزم را انجام دهید و در صورت نیاز قطعات معیوب را تعویض نمایید. این کار  

 جریان هوا در موتور و جلوگیری از آلودگی محیط زیست می شود.
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 (39تنظیمات کالچ )شکل شماره  
باشد.  این تنظیمات طبق روش زیر انجام   میلیمتر می   4تا   3ی مجاز آن بین  میلیمتر و لق   20تا    10فاصله بازی و عملکرد کتی کالچ بین  

 گیرد:  می

 مهره قفل کننده ای را که در نگهدارنده سیم کالچ وجود دارد را شل کنید.  •

 شود.  بچرخانید این فاصله بیشتر می Bبچرخانید این خالصی کمتر و اگر به سمت   Aاگر آن را به سمت  •

 الستیک)کاور( کالچ-3نگهدارنده سیم کالچ      - 2مهره قفل کننده       -1
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 زنجیر چرخ   

 کنترل و بررسی

 زنجیر چرخ را از لحاظ پوشش و لقی و خالصی آن کنترل کنید. اگر از نظر ظاهری خشک بود آن را روغن کاری کنید. 

پس قسمت میلیمتر باشد. برای چک کردن خالصی موتور را در سطح صاف بر روی جک وسط قرار دهید. س  20تا    10بین  لقی رنجیر باید  

 . ل زنجیر بین دو خورشیدی تست کنیدپایین زنجیر را از وسط طو

 

 زنجیر - 5مهره اکسل)محور( عقب -4مهره قفل کننده     -3پیچ تنظیم  -2گیره های زنجیر)اتصاالت(      -1

 تنظیمات

رست شود. سپس  عقب و مهره قفل کننده را شل کنید. هر دو پیچ تنظیم کننده را بچرخانید تا جایی که لقی مورد نظر د  اکسلمهره  

که هر دو مهره تنظیم کننده سمت راست و چپ در یک عالمت مشخص شده هم تراز شده    مطمئن بشوید
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شد و اگر خالف عقربه های   ی ساعت بچرخانید زنجیر سفت خواهدتوجه داشته باشید که پیچ تنظیم را اگر در جهت عقربه ها   .باشند

 ساعت بچرخانید زنجیر شل خواهد شد. 

 روغن کاری 

آزاد خشک بشود.    اجازه دهید در هوای  زنجیر)اتصال دهنده( و پین آن را با انبر دربیاورید. زنجیر را باز کنید و تمیز بشوید. سپسگیره  

بررسی کنید. در صورت نیاز قطعه معیوب را  از جمله: صفحات اتصال،بلبرینگ و بوش ها، و عدم وجود ترک    رات زنجیر  تمام اجزا و قطعا

 د. کاری کرده و مجددا نصب و تنظیم نماییحال،زنجیر را روغن  را تعویض نمایید. 

 م نصب کنید. و مطمئن شوید که جهت ان درست و هم جهت با چرخش تایرها می باشد. کگیره زنجیر)اتصال دهنده( را مح  :هشدار
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چرخ ها  کردن ترمز بر روی    ترمز تا عملکه از گرفتن اهرم  ای  فاصله    اهرم ترمز جلو در سمت راست فرمان قرار گرفته است. :ترمز جلو

موتور را در سطح صاف بر روی جک  میلیمتر باشد.  20تا    10، فاصله لقی و یا خالصی ترمز می نامند. این فاصله باید بین  می باشد را  

بود پیچ   LOWERوسط قرار دهید. حجم روغن ترمز را به وسیله نشان دهنده ای شیشه ای چک کنید. اگر سطح روغن کمتر از عالمت  

موتور را در سطح صاف بر روی   نیاز اضافه کنید.  دمحفظه سیلندر روغن را شل کنید، درپوش محفظه را بردارید و روغن را به اندازه مور

بود   LOWERجک وسط قرار دهید. حجم روغن ترمز را به وسیله نشان دهنده ای شیشه ای چک کنید. اگر سطح روغن کمتر از عالمت 

 ه سیلندر روغن را شل کنید، درپوش محفظه را بردارید و روغن را به اندازه مورن نیاز اضافه کنید. پیچ محفظ

 
 

 زنت های ترمل-6کاور)درپوش(  -5 پیچ-4نشان دهنده شیشه ای روغن ترمز  -3محفظه سیلندر ترمز   -2اهرم ترمز جلو    -1
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 هواگیری مدار روغن ترمز 
حد بود و لنت ترمز با حداقل حرکت قادر به ترمز گرفتن نباشد، در آن صورت نیاز به هواگیری است که اگر لقی و خالصی ترمز بیش از  

 گیرد: این کار بدین صورت انجام می 

ترمز را بفشارید. به محض اینکه روغن خارج شد،پیچ هواگیری را ببندید.   کتیبه آرامی باز کنید و در عین حال   اپیچ هواگیری اهرم جلو ر

  چندین مرتبه انجام دهید تا کامال مطمئن شوید که سیستم هواگیری شده است.  ااین کار ر

ه خطر فقط از روغن ترمز مخصوص استفاده کنید. در غیر این صورت عملکرد مناسب سیستم ترمز و موتورسواری ایمن شما ب  !اخطار

خواهد افتاد. به هیچ عنوان اجازه ندهید که هر گونه آلودگی مانند گرد و خاک و یا آب وارد محفظه روغن ترمز شود. روغن ترمز حساسیت 

 تمیز شستشو دهید. آب زا می باشد. از برخورد مستقیم با پوست و چشم جددا خوداری شود. در صورت تماس محل را سریعا با 

 ترمز عقب  
را روی جک وسط قرار دهید. برای اندازه گیری لقی مجاز پدال ترمز، پدال را با پا فشار دهید تا اینکه شروع به درگیر شدن کند. موتور  

 میلی متر باشد.  30تا  20از آغاز فشار پا تا آغاز درگیر شدن باید بین  یاین فاصله، یعنی فاصله جابجای

 از آن چک کنید که ترمزها ازاد شده و تایر به راحتی میچرخد یا خیر.این کار را چند مرتبه انجام دهید و بعد 

 ساییدگی شده بود در زمان تعویض باید هر دو تعویض شود. اگر فقط یک لنت دچار    توجه:

 تعویض گردند. و باهم اگر لنت ترمز عقب یا جلو تمام شده باشد، لنت ها باید به عنوان یک ست 
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 قب و جلوسیستم تعلیق )کمک فنرها( ع
گرفته تا چرخ جلو کامال قفل و بدون حرکت شود. حاال، کمک فنر جلو را چندین بار را  موتور را بر روی جک وسط قرار دهید. ترمز جلو  

بوش دو شاخه عقب را با فشار   نشتی در آن وجود داشته باشد.  و  . نباید هیچ گونه صدانماییدباال و پایین کنید تا عملکرد آن را مشاهده  

 که تمامی اتصاالت محکم و ایمن بسته شده باشند.   ت عقبی موتور سیکلت کنترل کنید. اطمینان حاصل کنیدسمدادن ق

 

 تایرها
 شود.  و همچنین افزایش طول عمر تایرها می راحتی،افزایش ایمنیباد مناسب تایرها باعث 

 فشار باد تایرها  

 kp  200عقب :  

 kp 220عقب: 

 kp 175جلو: 

 kp 200جلو: 

 یک راکب

 دو راکب

 سایز الستیک ها   100/80/17جلو:  130/70/17عقب :  

 

کشش و هندلینگ)فرمان پذیری( موتور   روی موتور سواری با تایرهای فرسوده بسیار خطرناک است. تاثیر منفی بر     !اخطار

 سیکلت خواهد داشت. 
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عدم وجود پارگی، وجود شی  فشار باد الستیک ها قبل از موتورسواری و در حالی که تایرها خنک هستند باید انجام شود. حتما    توجه:

خارجی و یا هر وسیله تیز دیگری را در تایرها بررسی کنید. در صورت وجود گودی و یا هر تغییر شکل دیگری در لبه تایرها و یا تیوب 

 داخلی، به نماینده مجاز شرکت مراجعه کرده و آن را تعویض نمایید. 

سبب ساییدگی غیر یکنواخت می شود و میتواند خطر ساز باشد. فشار باد کمتر   هر گونه برآمدگی و بادکردگی در سطح الستیک  :هشدار

 شود.  )ریم( میرینگاز مقدار تعیین شده سبب لیز خوردن چرخ در سطح جاده و یا بیرون زدن تایر از گوشه های 

 حداقل اندازه عاج الستیک ها 

 چرخ جلو  میلی متر  1.6 چرخ عقب میلی متر 2
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 چرخ جلو
برای باز کردن چرخ جلو، اول موتورسیکلت را بر روی سطح صاف جاده روی جک وسط قرار دهید. سپس مهره اکسل جلو را شل کنید،  

 کامل باز کنید و اکسل جلو)محور جلو( را جدا کنید. حال چرخ را خارج کنید. راسنسور کیلومتر شمار را باز کنید. مهره 

 :چند نکته
 . عمل کنیدس باز کردن چرخ نصب باید در جهت عکبرای 

 نیوتن متر   55تا  45برای بستن مهره محور جلو : )گشتاور( نیروی ترک

 ( 46 چرخ عقب )شکل شماره 
هر دو مهره قفل کننده تنظیم     موتور را بر روی جک وسط قرار دهید. پیچ کالیپر ترمز عقب را باز کنید و کالیپر ترمز عقب را جدا کنید.

نجیر را با انبرخارج کنید و سپس رنجیر و مهره محور عقب را جدا نمایید.  زکننده زنجیر را باز کنید. سپس محور عقب را شل کنید. گیره 

  محور عقب را به سمت عقب بکشید و چرخ را جدا کنید.

 برای نصب دقیقا عکس مراحل باز کردن را انجام بدهید. 

 نیوتن متر  60تا  50برای بستن مهره محور عقب : )گشتاور(ی ترکنیرو
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   انبار کردن و عیب یابی

 عیب یابی

 : موارد مطرح شده را کنترل کنیداگر انجین استارت نخورد طبق دستورالعمل زیر عمل  •

 آیا بنزین کافی در باک وجود دارد؟ .1

 کند؟   آیا پمپ بنزین به درستی کار می  .2

وخت از آن خارج می شود زنید،آیا جریان س سوزن انژکتور را از ریل سوخت جدا کرده و ببینید زمانی که استارت می .3

 یا خیر؟

 اگر انژکتور درست بود، سیستم جرقه زنی را چک کنید.  .4

 شمع را از سر سیلندر جدا کنید و سپس وایرهای آن را وصل کنید.  .5

شمع را به بدنه انجین متصل کنید و سپس سوئیچ را بچرخانید. سپس دکمه استارت فشار دهید و کنترل کنید که  .6

نمایندگی مجاز    بهه انجین جرقه و یا جریان برقی وجود دارد یا نه . در صورت عدم وجود جرقه،  آیا بین سر شمع و بدن

 شرکت مراجعه نمایید.

در زمان چک کردن انجین، اجازه ندهید که سوخت هدر برود، آن را در ظرفی جمع آوری کنید. همچنین از کشیدن سیگار و با    !هشدار

 ا شی گرمی به محدوده تست جدا خوداری نمایید. ینزدیک کردن هر شعله اتشی و 
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 تمیز کردن و انبار کردن 

 ی تمیز کار

 آنها را مسدود کنید.  کنید و قبل از تمیز کرد نشمع ها و تمام ورودی ها را با دقت کنترل  .1

 کل موتور را بشوید. .2

 موتور با یک دستمال نرم و یا اسفنج خشک کنید. .3

 جهت جلوگیری از زنگ زدن سریعا روغن کاری کنید. رازنجیر چرخ  .4

 انجین را روشن کنید. و اجازه دهید برای چند دقیق کار کند.  .5

 نبار کردن ا
 روز و یا بیشتر در انبار و یا پارکینگ نگه داری کنید، نکات زیر را رعایت کنید:  60میخواهید موتور را به مدت در صورتی که 

 کل سوخت را از باک و لوله های سوخت رسانی تخلیه کنید. .1

استارت  دکمه  به سمت خاموش شدن بچرخانید، سپس شمع ها را خارج کنید. مقداری روغن موتور در انجین بریزید. سوئیچ را .2

 را بفشارید تا روغن در سیلندر به تناسب پخش شود. 

 باز کنید، تمیز کنید و مجددا روغن کاری کنید.  رازنجیر  .3

 کنید به نحوی که الستیک ها با زمین تماس نداشته باشد.  موتور را به وسیله جک و یا هر وسیله دیگری از روی زمین بلند .4

 پالستیک مسدود کنید، تا رطوبت وارد اگزوز نشود.خروجی اگزوز را با یک نایلون و با  .5
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 د زنگ پوشش دهید. ضشود، تمام سطوح فلزی را با روغن  انبار می  نمکیاگر موتورسیکلت در مناطق مرطوب و  .6

را به طور ماهانه    باطرینگهداری کنید. حتما بیاد داشته باشید که    کرا از مدار جدا کنید . در یک مکان خشک و خن  باطری .7

 شارژ کنید.

 

 خارج کردن از انبار 
بعد از مدت زیادی از انبار کردن موتور سیکلت، تمامی موارد چک و سرویس را که در این دفترچه ذکر شده است را جهت اطمینان از 

لوغ برای مدت زمانی استفاده  به دور از ترافیک و مکان های ش  ی سیکلت، انجام دهید. موتور را با سرعت پایین در جایعملکرد بهینه موتور  

کنید. 
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 وسیله نقلیهاز حقوق مصرف کنندگان   ت یقانون حما یینامه اجرا نییآ

 یها یندگیخدمات پس از فروش و نما  یفروش، واسطه ها  ینامه شامل تمام عرضه کنندگان، واسطه ها  نییآ  نیضوابط مندرج درا  -1ماده

وسا انواع  ازسوار   یموتور   هینقل  لیمجاز  م  ینیم  ،یاعم  کام  دلیبوس،  وانت،  ون،  اتوبوس،  تر  ون،یکام  ونت،یباس،  انواع   لریکشنده،  و 

 الف:روندیمشروح مربوط به کار م  ی در معان   رینامه اصطالحات ز  نییآ  نیدرا  -2  ماده.باشد  ی خارج م  ایساخت داخل کشور   کلتیموتورس

عرضه   -پ.تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت:  وزارت  –  ب1386  مصوب  –  وسیله نقلیهاز حقوق مصرف کنندگان    تحمای  قانون:  قانون  –

نو ساخت داخل کشور   وسیله نقلیهواسطه فروش، مبادرت به فروش    قیاز طر  ا ی  میکه به طور مستق  یحقوق   ای  یقیکننده: هر شخص حق

  یبان یضمانت و تعهد شامل پشت  لی محصول از قب  کیخدمات پس از فروش    هیخدمات پس از فروش: کل  - ت.دی نما  یخود م   یواردات  ای

از و  -ث.باشد  یکارکرد مطلوب محصول م  نیقطعات استاندارد که موجب تضم  نیو تأم  راتیخدمات، تعم اسطه خدمات فروش و پس 

 قی از طر  وسیله نقلیهتوأماً عهده دار خدمات فروش و پس از فروش    ای کننده، صرفاً  که با موافقت عرضه  یحقوق  ای  یقیفروش: اشخاص حق

 ظارتمستقل تحت ن  یبه عنوان شرکت  ایاز مجموعه عرضه کننده    یبه عنوان بخش  تواندیباشند. واسطه مذکور م  یمجاز م   ی هایندگ ینما

 .دینموده و خدمات خود را ارائه نما تیعرضه کننده فعال
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در   وسیله نقلیهکه با موافقت عرضه کننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش    یحقوق  ا ی  یقیمجاز: هر شخص حق  ی ندگینما  -   ج

 نیی ( درخصوص تع19117شماره )  ی: براساس استاندارد ملیهوسیله نقلخدمات پس از فروش    هیارا  وهیش  -چ.طول مدت ضمانت است

 ی ندگیعرضه کننده، واسطه خدمات پس از فروش و نما یابیها و نحوه ارز، شاخصوسیله نقلیهمربوط به امور خدمات پس از فروش  وهیش

: وسیله نقلیهخدمات فروش  یابیضوابط و ارز ط،شرای دستورالعمل – ح.باشد   یعملکرد آنها م  شیو پا یرده بند نیمجاز آن و همچن یها

عرضه کننده، واسطه خدمات    ی ابیها و نحوه ارز، شاخصوسیله نقلیهمربوط به امور خدمات فروش    وهیش نییکه به منظور تع  یدستورالعمل

: مجموعه نیخدمات دوره تضم  -خ.شود یو ابالغ م  هیعملکرد آنها توسط وزارت ته  ش ی و پا  یرده بند  نیآن و همچن  ی هایندگیفروش و نما

(  13( و )12مسافت مشخص مطابق مواد ) یط  ای  یدوره زمان کیکه در  وسیله نقلیه ضیتعو ای قطعات  ضیو تعو نیتأم رات،یخدمات تعم

و    نیتأم  رات،یخدمات دوره تعهد: مجموعه خدمات تعم  -  د.باشد  یبه عهده عرضه کننده م  گانیو انجام آن به صورت را  نامهن ییآ  نیا

برابر با نرخ "اجرت    افتیو در قبال در  نامهنییآ  نی( ا15مشخص مطابق ماده )  یدوره زمان   کیخدمات که در    یبانیقطعات و پشت  ضیتعو

: خدمات امداد و  اریخدمات س  -ذ .شودیممصرف کننده انجام   یعرضه کننده برا  یاز سو  "نامهنییآ  نی( ا 2مصوب موضوع بند )ط( ماده )

  یاستاندارد: خدمات  یخدمات فن  -ر.شود ی مجاز به مصرف کننده ارائه م ی ندگیاز نما رونیدر ب وسیله نقلیهکه در محل استقرار  یراتیتعم

 .باشد  یرسم یتخصص ی هااستانداردها و دستورالعمل  ریسا ا ی ی الملل نیب ،ی مل ،یکه مطابق با استاندارد کارخانه ا
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وسیله دوره ضمانت و تعهد خدمات عرضه کننده و استفاده مطلوب از    ت یمسئول  رندهیو در برگ  یاست به زبان فارس  ی ضمانت نامه: سند  -  ز

وسیله : استفاده از هر  وسیله نقلیهوب از  استفاده مطل  -  ژ.شود  یمصرف کننده م  لی، تحووسیله نقلیهکه توسط عرضه کننده به همراه    نقلیه

 نیگزیجا  وسیله نقلیه  نیتأم  -  ش.و مقدار بار  نیدر مورد تعداد سرنش  ژهیعرضه کننده به و  یمطابق مشخصات اعالم شده از سو  نقلیه

واگذار نقلیه  یمشابه:  توقف    وسیله  خسارت  پرداخت  امکان،  عدم  درصورت  و  نقلیهمشابه  تضم  وسیله  دوره   متیق  -  ص.است  نیدر 

  یحقوق  تی: شخصیشرکت بازرس  -ض.شودیم  نییدر رشته مرتبط تع  یدادگستر  یکه بر اساس نظر کارشناس رسم  یمتی: قیکارشناس

ا  یاز طرف سازمان مل  تیصالح   یدارا ارز  یکه توسط وزارت برا  رانیاستاندارد  عملکرد عرضه کننده، واسطه فروش، واسطه   یابیانجام 

نرخ خدمات   -  ط.شودیبه وزارت و عرضه کننده انتخاب م  یمورد  ای  یادوار  یمجاز و ارائه گزارش ها  یها  یندگ یخدمات پس از فروش، نما 

دستمزد خدمات و    ا یاجرت    ار، یپس از فروش و خدمات سمجاز، واسطه خدمات    یها  ی ندگینما  تیبودن فعال  یو قطعات: نظر به صنف

نظارت  ونیسیکم تمحوری  با -  1392 مصوب –کشور  ی قانون نظام صنف  ی( اصالح51مطابق ماده )  ینرخ قطعات و مواد مصرف  نیهمچن

که به   وسیله نقلیهنو:    وسیله نقلیه  -ظ .شودیم  افتیدر  ی به مصرف کننده، از و  یخدمات و ابالغ صورتحساب رسم  ائهار  یو در ازا  نییتع

که موجب کاهش    ی حالت  رییتغ  ا یو    صهینق  اده، ی: زبیع   - ع.مسافت نکرده باشد  ی ط  لومتری( ک99از )  شیبه مصرف کننده ب  لیهنگام تحو

آنها موجب احتمال   بیکه ع   ی : قطعاتوسیله نقلیه  یمنیقطعه ا-  غ.شودیعدم امکان استفاده متعارف از آن م  ا یکاال، خدمت    یارزش اقتصاد

 .صدمه جسم، جان و مال اشخاص گردد
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 ی جمهور یانتظام  یروین  یو رانندگ   یی راهنما س یو پل رانیاستاندارد ا  ی سازمان مل  یقطعات توسط وزارت با همکار ن یفهرست ا -  تبصره

وزارت  -  تبصره.صدمه به جسم، جان و مال اشخاص گردد جادیکه احتمال ا  یوبی: ع   یمنیا بعی  – ف.شودیو اعالم م  هیته رانیا یاسالم

وسیله   یمنیا  وبیفهرست ع   ران،یا  یاسالم  یجمهور  یو رانندگ  ییراهنما  سیو پل  رانیاستاندارد ا  یسازمان مل  یموظف است با همکار

مانند   ی: قطعات و موادمصرفی   ماده  و  قطعه  –  ق .دی و ابالغ نما  هیرا ته  وسیله نقلیه  یقطعات مشمول استاندارد اجبار  نیو همچن  نقلیه

 ری هوا و روغن( و سا  ن،یبنز  لتریف  ری)نظ  لترهای(، فیشو  شهیش  عیو ما  خیضد  عیما  ری)نظ  عاتی(، ماربکسیروغن موتور و گ  ریها )نظروغن

و مشخصات  ارها یمع  هی: کلابالغی مقررات و  استانداردها  – ک .و ابالغ خواهد شد هیکه فهرست کامل آن توسط وزارت ته یقطعات و مواد

از فروش    ، یطیمح  ستیز  یندگیآال   ت،یفیک  ،یمنیا  د، یناظر بر تول از سو  وسیله نقلیهفروش و خدمات پس    یوزارت، سازمان مل   یکه 

 یاستانداردها  -  تبصره.است  یمکننده الزاعرضه   یآنها از سو  تیو وزارت نفت ابالغ و رعا  ستیز  طیسازمان حفاظت مح  ران،یاستاندارد ا

عرضه کننده    -3  ماده.محسوب خواهد شد  ی ابالغ   یبا موارد فوق، جزو استانداردها  رتیعرضه کننده در صورت عدم مغا  یشرکتها  یفن

نشان   لیفروش از قب  طیو شرا  وسیله نقلیهمشخصات    دی محصوالت با ق  ینترنتیخود، نسبت به فروش ا  یموظف است در سامانه اطالع رسان 

  -تبصره.دیموارد مرتبط اقدام نما  ری و سا  لی، سود مشارکت، زمان تحووسیله نقلیه  متیق  ،یدرخواست  زات یرنگ، تجه  پ، ینوع، ت  ،یتجار

 .د ینما  یعموم  یموصوف را اطالع رسان طیفروش شرا ندیفرآ یقبل از اجرا یعرضه کننده موظف است حداقل دو روزکار

مختلف فروش  یهارنگ و متعلقات، ضوابط و روش پ،ینوع، ت دیمحصوالت خود به همراه ق یینها متیکننده موظف است ق عرضه -4ماده

مجاز فروش خود، در دسترس   یهایندگ یو نما  ی اطالع رسان  گاه ی و در پا  هیته  ریرا به صورت شفاف و روشن مطابق جدول ز  دیخر  ندیو فرآ
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محصول   یفروش نقد  متیفروش معادل پنجاه درصد ق  ش یپ   یدر قراردادها  افتیحداکثر مبلغ قابل در  -1تبصره:دقرار ده   دیخر  انیمتقاض

مندرج در بخش ضوابط فروش، به صورت روزشمار   ریسود انصراف و خسارت تأخ  - 2  تبصره.باشد  یمورد نظر در هنگام عقد قرارداد م

قابل  یوسیله نقلیه، مجوز مربوط شامل تعداد وسیله نقلیهفروش  شیعرضه کننده موظف است قبل از اقدام به پ  -5ماده.شودیمحاسبه م

قرارداد فروش  در .دی اقدام نماعرضه کننده موظف است نسبت به عقد قرارداد فروش با مصرف کننده  - 6ماده .دیعرضه را از وزارت اخذ نما

فروش، نرخ سود مشارکت،    متیموضوع قرارداد مانند ق  طیرنگ و شرا  پ،ینوع، ت  ،ینشان تجار  لیمورد نظر از قب  وسیله نقلیهمشخصات    دیق

 و ی راد  لیاز قب  وسیله نقلیههمراه   یفهرست متعلقات الزام ل،یدر تحو  ر یخسارت تأخ  ل، یماه و هفته تحو  نییبا تع  وسیله نقلیه لیتحو  خیتار

  نسخه از اصل قرارداد به مصرف  کی و ارائه    یدرخواست  زاتیپوش متحرک، مثلث خطر و تجهجک، آچار چرخ، کف  پاس،پخش، چرخ زا

 متیول قو مشم  نهیهز  شیپس از عقد قرارداد، چنان چه موجب افزا  یاجبار  یدر استانداردها  رییهرگونه تغ  -تبصره.است  یکننده، الزام

فروش، سود   ش یعرضه کننده موظف است در قرارداد پ   - 7ماده.شودیفروش لحاظ م  متیدر ق  یگذار  متیمرجع ق  بیشود، با تصو  یگذار

عرضه کننده موظف است در   -1تبصره.دیدر قرارداد پرداخت نما  مندرج  لیتحو  خیتا تار  عهیود  افتیدر  خیرا از تار  یافتیمشارکت وجوه در

 ر یبه مصرف کننده، مبلغ خسارت تأخ وسیله نقلیه لیمندرج در قرارداد تا زمان تحو لیتحو خی، از تاروسیله نقلیه لیدر تحو ریصورت تأخ

 .دیمحاسبه و پرداخت نما یرا نسبت به وجوه پرداخت لیدر تحو

وسیله حساب    هی نسبت به تصف  یعرضه کننده، ظرف پانزده روز کار  ی که مصرف کننده پس از ابالغ دعوت نامه کتب  یدر صورت  -2تبصره

 یگریو نوبت مصرف کننده را به موعد د لیتحو انیمتقاض ریرا به سا  وسیله نقلیه تواندیعرضه کننده م  د،یموضوع قرارداد اقدام ننما نقلیه
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ماه پس از عقد قرارداد،    کیدر صورت اعالم انصراف مصرف کننده    -3تبصره.دی خص شده، موکول نمامش   دآن در قراردا  نییکه نحوه تع

کننده موظف است سود   عرضه.شود  ی محاسبه و پرداخت م  نامهنییآ  نی( ا4ماده )  ل یمندرج در جدول ذ  بیضرا  ی سود انصراف بر مبنا

ماه از زمان عقد قرارداد   کیکننده قبل از  . انصراف مصرفدیروز به مصرف کننده پرداخت نما  ستیرا ظرف ب  یانصراف و مبلغ پرداخت

روز شود، سود انصراف    ستیاز ب  شی کننده بمصرف  یکه زمان بازپرداخت وجوه پرداخت  یدر صورت  -  4تبصره.شودیمشمول سود انصراف نم

 ر ییعرضه کننده موظف است هرگونه تغ   -8  ماده.محاسبه و پرداخت گردد  دیبا  زیبازپرداخت وجوه مذکور ن  خیتا تار  ریتأخ  خیمتعلقه از تار

قرارداد منعقده،    هیمصرف کننده در الحاق  یکتب  تیرضا  ،یالزامات قانون  یمندرج در قرارداد به استثنا  طی عرضه را نسبت به شرا  طیدر شرا

 ی استانداردها   تیرعا  ندیدر صورت بروز مشکل در فرآ  -تبصره.برساند  نی طرف  یو امضا  د ییو به تأ   دیوجه، ق  لیقبل از ارسال دعوت نامه تکم

  -9  ماده.مصرف کننده بر عهده عرضه کننده است  تیجبران خسارات وارده و کسب رضا  تی ، مسئولوسیله نقلیه  لیدر تحو  ریمصوب و تأخ

 نان یکنترل نموده و پس از حصول اطم  یمصرف کننده را در حضور و  یدرخواست  وسیله نقلیه  ل،یکننده موظف است در زمان تحوعرضه 

 بی ، ع وسیله نقلیهدر    یاحتمال  بیعرضه کننده موظف است در صورت وجود ع   - 1  تبصره.دهد  لیرا تحو  وسیله نقلیه  ب،یاز عدم وجود ع 

نگردد.   وسیله نقلیه  یمتیموجب کاهش ارزش ق  ب، یمربوط، رفع کند مشروط بر آن که رفع ع   یراتیمربوط را مطابق زمان استاندارد تعم

تعو  نیا  ریدرغ  به  نسبت  است  موظف  کننده  عرضه  نقلیه  ض یصورت  رضا  ا یو    وسیله  نما  صرفم  ی کتب  ت یاخذ  اقدام   .دی کننده 

  یط یتحت هر شرا  وسیله نقلیه  وبیو رفع کامل ع دیمجاز مراجعه نما  ی ندگ یبه نما  نیکه مصرف کننده در دوره تضم  یدر صورت  -2  تبصره

مجاز موظف است   ی ندگ یواسطه فروش با نما  ای مجاز مقدور نباشد، عرضه کننده    یندگ ینما  یمانده از دوره مذکور برا  ی در مدت زمان باق
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 ط یفرصت ممکن تحت شرا  نیدر اول  وسیله نقلیه که    دیاتخاد نما  یبیموضوع به مصرف کننده ترت  یباعالم کت  بهمجاز    یندگیضمن الزام نما

مستلزم گذشت زمان باشد، ضمن ثبت   وسیله نقلیه وبیکه رفع ع   یعرضه کننده موظف است در صورت  - 3تبصره.گردد ب یرفع ع  نیتضم

عرضه   - 10ماده.د یرفتار نما  نامهنییآ   ن ی( ا17نسخه از آن به مصرف کننده، برابر ماده )  کی  لیدر دو نسخه و تحو  وسیله نقلیه  وبیع   قیدق

وسیله خالص    یشامل بها  وسیله نقلیه  یدهنده، بها  لیاقالم تشک  یکیکننده موظف است سند فروش، صورتحساب فروش همراه با درج تفک 

و   یمصرف کننده حداقل به زبان فارس   یضمانت،کتابچه راهنما یهاموارد مربوط، برگه  ریو سا اتی عوارض، مال مه،یب ،ی، شماره گذارنقلیه

نظامات و    هیعرضه کننده موظف است نسبت به ته  -11ماده.دیبه مصرف کننده ارائه نما  وسیله نقلیه  لیرا در زمان تحو  یاضاف  زاتیتجه

و    ندفرآی  –  ب.فروش  ندیفرآ  -الف:دیوزارت اقدام نما  یالعمل ابالغ آن، در چارچوب دستور  یو نظارت بر حسن اجرا  ریز  یهادستورالعمل 

از محل   وسیله نقلیهحمل مناسب    - ت.وسیله نقلیه  لیقبل از تحو  بازرسی  –  پ.نظام پرداخت سود و خسارت متعلقه به مصرف کننده

گردش کار    رش،پذی  –  ج.مجاز خود  یهایندگ یده و نماکنن  عرضه  شرکت  کارکنان  آموزش  نظام  –  ث.مجاز  یندگیعرضه کننده تا نما

 ح.وسیله نقلیهمختلف    یبخشها  یراتیتعم  یراهنما  - چ.مجاز  ی ندگیبه نما  وسیله نقلیه  صیو ترخ  راتیتعم  یزیخدمات قابل ارائه، برنامه ر

و اعطا و  هیتنب ق،ینظام تشو -خ.مجاز آنها یندگ یواسطه خدمات پس از فروش و نما ازیقطعات مورد ن هی به موقع کل عیو توز نینظام تأم -

و حقوق    یندگ یشفاف رتبه نما  ی اطالع رسان  -   ذ.مجاز خود  یهایندگیشبکه نما  ی فیو ک  یکم  یارتقا  -د.مجاز خود  یهایندگ یلغو نما

  ژهیقطعات به و  یابیساز وکار رد  -  ز .مجاز  یهایندگ ینما  هیکل  نیاز مراجع  ینظام نظرسنج  -  ر.مجاز  یندگ ینما  رشیدر محل پذ  انیمشتر

 .وسیله نقلیه ینصب شده بر رو یمنیقطعات ا
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 ی و طرحها  اریخدمات س  هینظام ارا  -س.روز  ستیظرف ب  یضوابط قانون  تیموضوع با رعا  فیتکل  نییو تع   اتیبه شکا  یدگینظام رس  -ژ

به مصرف کننده    لیتحو  خیاز تار  کلتیانواع موتورس  یبرا  نیدوره تضم -12ماده.خود  نیمشترک  یو دوره تعهد برا  نیدر دوره تضم  یامداد

مصرف کننده،   یمندتیرضا شیخود و به منظور افزا یتجار استیتواند براساس س یعرضه کننده م  -1  تبصره.باشد یسال م  کیحداقل 

و شفاف به مصرف کننده اعالم  یآن به طور کتب طیشرا اتیجزئ دی صورت با نیکه در ا د یتعهد اقدام نما ای نیدوره تضم شینسبت به افزا

 کلتیموتورس   یحداقل هجده ماه و برا  نیسنگ  وسیله نقلیه  یسبک حداقل سه سال، برا  وسیله نقلیه  ی ضمانت رنگ برا  -2تبصره.گردد

 کیدر هر    یو مونتاژ  یفیک  وبیاز ع   یناش  یو استهالک  یعرضه کننده موظف است قطعات، مواد مصرف  - 3  تبصره.باشد  ی حداقل سه ماه م

از خسارت   یناش،  وسیله نقلیهقطعات    ضیتعو  ای  ریتعم  -4  تبصره.دی نما  نیرا مشمول خدمات دوره تضم  وسیله نقلیه  یاز مجموعه ها

 یقطعات و مجموعه ها   هیکل  -13ماده.گردد  ینباشد، مشمول ضمانت نم  وسیله نقلیه  یفن  بیتصادف که به علت ع   ایحاصل از حادثه  

که به عنوان قطعات و مواد   یفهرست قطعات  -1تبصره.باشندیم  نیمشمول خدمات دوره تضم  ،یبه جز قطعات و مواد مصرف  وسیله نقلیه

و عمر کارکرد    ژنیکانورتور، حسگر دوم اکس  ستیکاتال  ستر،یهوا شامل کربن کن  ی ندگیکاهنده آال  زاتیاد نشده ازجمله تجهقلمد  یمصرف

 ح یعملکرد صح -2تبصره.شدو ابالغ خواهد  نییباشد، توسط وزارت تع یم وسیله نقلیه نیآنها کمتر از مدت زمان مورد نظر در دوره تضم

 .باشد  ی م زیشامل دوران تعهد ن ی ابالغ  ی نبوده و براساس استانداردها نیهوا صرفاً مشمول دوره تضم سهیو قطعات ک ستمیس

ا  ی ناش  وبیع   - 14ماده در شبکه   وسیله نقلیهمصرف کننده    یمندرج در کتابچه راهنما  طیمطابق با شرا  یاز عدم انجام خدمات دوره 

 نی تضم  طیبه خدمت مورد نظر، از شرا  وسیله نقلیهمرتبط    یها، باعث خروج مجموعه وسیله نقلیهمجاز شرکت عرضه کننده    یها  یندگ ینما
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از همان   وسیله نقلیهدستگاه    نیقطعات، ده سال بعد از فروش آخر  نی و تأم  راتیمدت زمان تعهد خدمات شامل تعم  -15  ماده .گردد  یم

بر  یمبتن  یسامانه ا  یعرضه کننده موظف است نسبت به راه انداز -16ماده.باشد  ی توسط عرضه کننده م،  وسیله نقلیهو نوع    ینشان تجار

 ن ی مجاز در دوره تضم یهایندگیزمان و محل مراجعه مصرف کننده به نما  نیی( قانون و تع5مفاد ماده )  تیاطالعات به منظور رعا  یفناور

زمان   نیدر اول  دی را داشته باشد عرضه کننده با  ی خاص  یندگ یدر نما  رشیبر پذ  د یکه مصرف کننده تأک  ی. در صورتد یو تعهد اقدام نما

 نیدر دوره تضم  وسیله نقلیه  وبیعرضه کننده موظف است چنانچه رفع ع  - 17ماده.د یدرخواست، اقدام نما  نیا  یممکن، نسبت به اجرا

شده به طول انجامد، به   دییتأ   راتیزمان استاندارد تعم  ا ی  یاز دو روز کار  ش یب  تصادف نباشد و   ای از خسارت حاصل از حادثه و    ی که ناش

به شرح مفاد   وسیله نقلیهخسارت حق توقف  اختو در صورت عدم امکان، پرد راتیدر طول مدت تعم نی گزیمشابه جا وسیله نقلیه نیتأم

بعد از دو    بیو دوره تعهد به ترت نیپرداخت خسارت در دوره تضم ی، براوسیله نقلیهمدت زمان توقف  -1تبصره.دیاقدام نما نامهنییآ نیا

 لی رتعطیو غ   لیاعم از تعط  ی ندگیدر نما  وسیله نقلیهتوقف    یروزها  هیکل  یشده، برا  دییتأ   راتیزمان استاندارد تعم  ا یو    یو هفت روز کار

که  یمجاز آن، آغاز و در روز یندگی نما ایواسطه خدمات پس از فروش و  زیو ن کنندهسازنده و وارد یداخل یندهایبدون در نظرگرفتن فرآ

هر صورت مدت   در.ابدی یم  انیپا  د،یبه مصرف کننده را اعالم نما وسیله نقلیه لیتحو یالزم، آمادگ راتیمجاز پس از انجام تعم یندگ ینما

رفع   یدر صورت مراجعه مصرف کننده برا  -2تبصره.شودیمربوط اضافه م  وسیله نقلیهتعهد    ای  نیبه دوره تضم  وسیله نقلیهف  زمان توق

 خ یاز بدو تار  وسیله نقلیهزمان توقف    شتر،یب  ایبار دوم و    یبرا  گریمجاز د  یهایندگیاز نما  کیهر  ایمجاز و    یندگیبه همان نما  یتکرار  بیع 

 .گردد  یپرداخت خسارت محاسبه م یبرا نقلیهوسیله  رشیپذ
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( قانون 3کننده موضوع ماده )  ی دگیمرجع رس  صیکه به تشخ  وسیله نقلیه  یهااز مجموعه  کیموجود در هر    وبیکه ع   یدر صورت  -3تبصره

ماده بوده و بر عهده عرضه   نیاز حد مجاز هوا گردد، خدمات مربوط مشمول ضوابط ا  ش یب  ی ندگیآال  ا یتصادف و    ا یموجب بروز حادثه  

از موارد حادثه و تصادف به   یخسارات ناش  یبه استثنا  وسیله نقلیهضوابط پرداخت خسارت توقف    -18  ماده.باشد  یم  وسیله نقلیهکننده  

 ی ( بها 0.001هزارم ) کیبه مقدار  نامهنییآ نی( ا17شده در ماده ) ادی زانیهر روز توقف مازاد به م ی: به ازاکلتیموتورس  :است  ریشرح ز

نسبت   نیدر صورت عدم توافق طرف  -1تبصره.شود  ی توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت م  نهیبه عنوان هز  کلتیموتورس

عرضه کننده موظف است   -2تبصره.ردیپذیانجام م  یدادگستر  یکارشناس رسم  ، مراتب با کسب نظروسیله نقلیهبه مبلغ خسارت توقف  

، نسبت به پرداخت خسارت وسیله نقلیه  تیواسطه خدمات پس از فروش خود پس از اخذ مدارک مثبته در مورد احراز مالک  قیاز طر  ایرأساً  

واسطه فروش و خدمات پس از    قیاز طر  ا ی عرضه کننده موظف است رأساً    -19ماده.دی درکمتر از پانزده روز اقدام نما  وسیله نقلیهتوقف  

.  دیو اجرا نما  یرا راهانداز  نامهن ییآ  نی خسارات وارده به مصرف کننده شامل موارد اشاره شده در قانون و ا  نهیفروش، ساز و کار پرداخت هز

ا با  نیعملکرد  م  ی ه گونهاب  دینظام  از  را  که مصرف کننده  و خسارت    نهیهز  افتیدر  یو چگونگ  زانیباشد  نقلیهها  خود مطلع   وسیله 

که   نقلیه  وسایل  هیکل  رشیبه پذ  یط یمجاز خود تحت هر شرا  یندگ یشبکه نما  قیاز طر  ایعرضه کننده موظف است رأساً    -20  ماده.دینما

 یریبارگ  ی ها  نهیهز  ن،یعرضه کننده موظف است در دوره تضم  -تبصره.دی اقدام نما  ستند، یقادر به تردد ن  یمنیقطعات ا  بیوجود ع   لیبه دل

 ریسا   وبیاز ع   ی که ناش  ی موارد تصادف  یمجاز را به استثنا  ی ندگینما  نیتر  ک یبه نزد  ریتعم  رقابل یدر راه مانده و غ ایل نقلیه  وس و حمل  

 .دی نباشد، تقبل نما وسیله نقلیه یقطعات و مجموعه ها
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تمام    رشیمجاز، نسبت به پذ   یهایندگینما  ای واسطه خدمات پس از فروش و    قیعرضه کننده در دوره تعهد موظف است از طر  - 21ماده

  ،یرسم  ی ندگیفاقد نما  ی و حقوق  یقیتوسط اشخاص حق  یمشابه واردات  وسایل نقلیه  ریسا  نیخود و همچن  تیتحت مسئول  وسایل نقلیه

  یدک یقطعات    رات،ینرخ خدمات تعم  نییعرضه کننده موظف است نسبت به تع  -22ماده.دینما  داموزارت اق  یمطابق با دستورالعمل ابالغ 

 وسیله نقلیه مطابق با استاندارد سازنده    رات،یجدول زمان تعم  ن یتدو  نینامه و همچن  نییآ  ن ی( ا2مطابق بند )ط( ماده )  ی و مواد مصرف

ماه از زمان اعالم شرکت عرضه کننده، آن را به واسطه خدمات   کیظرف    یتوسط شرکت بازرس  یو صحه گذار  قیاقدام نموده و پس از تطب

واسطه خدمات پس از فروش، صورتحساب مصرف    ای و    ی ندگیضوابط، نما  نی. براساس اد یمجاز خود ابالغ نما  یهایندگیپس از فروش و نما

  گاه یپا  قیصورتحساب صادره با نرخ خدمات را از طر  سهیعرضه کننده موظف است امکان مقا  -  تبصره.دی نما  یم  میسلت  شانیکننده را به ا

صورتحساب به مصرف    میتا ضمن تسل  دیمجاز را ملزم نما  یها  یندگ یعرضه کننده موظف است نما  -23ماده.دی خود فراهم نما  یاطالع رسان

ده هزار   ا ی هر کدام زودتر فرا برسد و قطعات را به مدت شش ماه    لومتر،یسه هزار ک  ا ی کننده، خدمات ارائه شده خود را به مدت دو ماه  

ر مندرج د   وبیدهد عالوه بر ع   صی مجاز موظف است چنانچه تشخ  ی ندگینما  -24ماده.ند یهر کدام زودتر فرا برسد ضمانت نما  لومتر،یک

 راتیقطعه، با مصرف کننده تماس گرفته و از او جهت انجام تعم  ضیتعو  ای   ریدارد، قبل از تعم  یگرید   بیع   وسیله نقلیه  رش، یبرگ پذ

  -تبصره.شود  یمستندساز  یبه صورت کتب  وسیله نقلیه  لی. در صورت عدم موافقت مصرف کننده، مراتب هنگام تحودی نما  فیتکل  نییتع

 .دینما  افتیدر دیو رس لیرا به مصرف کننده تحو یضیقطعات تعو ی مجاز موظف است در دوره تعهد، داغ  یندگ ینما
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از قطعات غ   ا یو    یانگارسهل   رات،یتعم  تیفی( قانون به علت عدم ک3مراجع مذکور در ماده )  صیچنانچه به تشخ  - 25ماده  ریاستفاده 

متوجه مصرف کننده گردد، عرضه کننده موظف   یمجاز، خسارت  ی ندگیاستاندارد توسط عرضه کننده، واسطه خدمات پس از فروش و نما

مجاز و    یهایندگیتعداد نما  -26ماده.باشد  یوجه و جبران خسارات وارده م  افتیکردن قطعات، رفع نقصان خدمات بدون در  نیگزیبه جا

  یندگیعرضه کننده موظف است در شبکه نما  -27ماده.خواهد شد  ن ییوزارت تع  یاساس دستورالعمل ابالغ بر    ار،یخدمات س  یواحدها

 ی قابل قبول، مطابق با ضوابط استاندارد مل  یفیسطح ک  یدارا  یواحدها  تیمجاز فروش و خدمات پس از فروش خود صرفاً از ظرف  یها

  -28ماده.د یاستفاده نما  وشخدمات فر  ی ابیضوابط و ارز  ط،ی( و دستورالعمل شرا19117ارائه خدمات پس از فروش )استاندارد شماره    وهیش

مجاز فروش و خدمات پس از فروش شامل   یهایندگ یواسطه ها و نما  یبرا  یا  انهیعرضه کننده موظف است نسبت به استقرار شبکه را

صورتحساب هر مصرف کننده    زیو ن  وسیله نقلیههر    یبرا  راتیو اجرت تعم  ی ، فهرست قطعات و مواد مصرفوسیله نقلیهمحاسبه مدت توقف  

  - 29  ماده .دیشبکه را فراهم نما  نیبه اطالعات ا  یشرکت بازرس  یشرکت عرضه کننده موظف است امکان دسترس  -  تبصره.د یاقدام نما

بروز اختالف    . در صورتباشدیدر مرحله اول برعهده عرضه کننده م  شانیا  تیمصرف کنندگان و جلب رضا  اتی به شکا  یدگیرس  تیمسؤول

مصرف کنندگان   تیها و با نظارت سازمان حماصنعت، معدن و تجارت استان  یهاسازمان  قیعرضه کننده و مصرف کننده، رأساً از طر  نیب

حل اختالف موضوع   ات یبه ه  تواندینشود، م   نیمصرف کننده تأم  تی. چنانچه رضاردیگیقرار م  یدگیو رس  یمورد بررس  دکنندگانیو تول

و    یدگیبه موضوع رس  اتیثبت شکا  خیروز از تار  ستیحل اختالف موظف است ظرف ب  ئتی( قانون مراجعه کند. ه3( ماده )2تبصره )

 .ابالغ اجرا شود خیظرف ده روز از تار د یبا یرأ نیاست. ا ئتی ه  یاعضا تینظر اکثر ،یأکند. مناط ر ینسبت به آن کتباً اعالم رأ
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  ی ها م جلسات آن در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  لیماده و محل تشک   نیحل اختالف موضوع ا  ئتیه  رخانهیدب  -1تبصره

حل اختالف    یهائتیه  نامه،نییآ  نیا  بیتصو  خیماه از تار  کیها مکلف است ظرف  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  - 2تبصره.باشد

آنها   اریو محل الزم را در اخت یانسان یرویداده و امکانات، ن لیموجود تشک یسازمان  یمربوط را در محل آن سازمان با استفاده از پست ها

حاضر   ئتیکه در ه  یاست، اما حق الزحمه کارشناس رسم  گانیحل اختالف را  ئتیبه آن در ه  یدگیثبت اعتراض و رس  -3تبصره.قرار دهد

پرونده اعتراض را با    ئتیصورت، ه  نیا  ریپرداخت شود، در غ   یتوسط شاک  ئت،یاعالم ه  خیظرف پنج روز از تار  دی با  کندیو اظهار نظر م

  ند ینمایبه آنها مراجعه م  تیکه مصرف کنندگان جهت طرح شکا  ییهانهادها و سازمان  هیکل  -4هتبصر.دی نمایمختومه اعالم م   لیذکر دل

ماه پس از   ک یظرف    دکنندگانیمصرف کنندگان و تول  ت یسازمان حما  - 5تبصره.ندیکننده را به وزارت ارسال نمامصرف  ت یموظفند شکا

ا نقلیهمصرف کنندگان    اتیبه شکا  یدگیمکلف است دستورالعمل نحوه رس  نامهن ییآ  نیابالغ  صنعت، معدن و    یرا به سازمانها  وسیله 

 نییتع  فیمجاز را براساس وظا  یهایندگ یعرضه کننده موظف است ساز و کار نظارت مستمر بر نما  -30ماده.دی تجارت استانها اعالم نما

 .دی نما جادیآن ا ربطیذ ییاجرا یاهو دستورالعمل نامهنییشده در قانون و آ

مجاز آنها و ارائه  یهایندگی، واسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش و نماوسیله نقلیهعرضه کننده  یادوار یابینظارت و ارز - تبصره

 .باشد یمنتخب وزارت م یبه وزارت و عرضه کننده، به عهده شرکت بازرس یابیارز یگزارشها
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 نیمشخصات و همچن   ریشده خود را به همراه سا  قیمجاز فعال و تعل  یها  یندگینما  هیکل یکننده موظف است نام و نشانعرضه    -  2تبصره

و نام   رشیپذ  خی، تاروسیله نقلیهشماره تماس، نوع    ،یمراجعه کننده به شبکه خدمات پس از فروش شامل نام مشتر  انیمشخصات مشتر

 .د ینما ی معرف  یعملکرد آن، به شرکت بازرس  یابیبرخط جهت ارز یمراجعه شده را بصورت دسترس یندگ ینما
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