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 پیشگفتار

 .متشکریم موتورسیکلت های شاهین موتوراز حسن انتخاب شما و اعتمادتان به  

  د و نگهداری این مدل موتورسیکلت می باشدرمرتبط با نحوه عملک های ی و راهنماییاین دفترچه شامل اطالعات و دستور العمل های ضرور

. استفاده و نگهداری مناسب یدئنمابا دقت مطالعه  را موارد این دفترچهو الزم است که قبل از سواری و استفاده از موتورسیکلت تمامی 

مادی و معنوی  حقوق  کلیه.بودمین کننده یک موتور سواری امن و کاهش مشکالت فنی و همچنین افزایش عمر عملکرد انجین خواهد ضت
 ازحق ب شرکت شاهین موتوربدون اجازه  دفترچه ز اینهیچ بخشی او باشد   این دفترچه متعلق به شرکت تولیدی صنعتی شاهین موتور می

  نشر و انتشار ندارد.

 کیلوگرم می باشد.  150موتورسیکلت  طاین مدل موتور سیکلت برای دو راکب طراحی شده است. حداکثر وزن قابل حمل توس:راکب •

 سفالت طراحی شده است.آاین موتور سیکلت مخصوص جاده های شهری و :  شرایط جاده  •

 ید:ئیل و معنی هر کدام از آنها  توجه نماصطالحات ذلطفا به ا

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

 ت عدم توجه به این نکته احتمال خرابی و بروز مشکالت فنی وجود خواهد داشت.ردر صو )اخطار(   :

 هداری بهتر موتور سیکلت.نگ جهت: اطالعات مفید  توجه
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 .مربوط به آن ی: اقدامات ضروری جهت رعایت قوانین محیط زیست و استاندارد ها )EP(حفظ محیط زیست

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

تمالی فنی و یا ای احکبین،شرکت هیچ مسئولیتی در قبال  خسارت هنکات مطرح شده در این دستورالعمل توسط رابه  در صورت عدم توجه  

 ت.نخواهد داش فیزیکی راکبینصدمات  

 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.  
ا به  هیچگاه وسیله خود رخواهشمند است قبل از استفاده از موتورسیکلت گواهینامه و مجوزهای مخصوص را دریافت و ..کنید وگیری لج

 در نظر بگیرید :نکات زیر را تصادف حتما بروز ر موتور سواری هستند، ندهید.برای جلوگیری از دافرادی که دارای تجربه کم 

 .ر  نوپوشیدن لباس های روشن و یا منعکس کننده  •

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

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

 الزامی می باشد.رعایت کردن تمامی قوانین و مقرارت ملی و محلی  •

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

 .جهت اطالع به رانندگان دیگر وسایلبرای تغییر مسیر ما راهن استفاده از •

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

 .و مناسب  لباس محافظ  •

 .روری می باشدضبرای راکبین  مناسبمنی،دستکش مناسب و لباس  برای حفظ امنیت، همیشه استفاده از کاله ای •

د. لذا به هیچ وجه به آن دست نداغ می باشموتور بعد از خاموش شدن   چند دقیقه ایو متعلقات آن در حین کارکرد انجین و حتی  زگزوا •

 شما را بپوشاند.ی  استفاده کنید که تمامی پا یلباس های ازنزنید. حتما  

 :  دستکاری

.راکبین باید از تمامی ی باشدم موتورسواری خواهد شد که کامال غیر قانونی  کاهش ایمنی دستکاری و یا حذف قطعات موجب  نهگوهر

ود عملکرد موتور تغییر و بهب د. اگر شما پیشنهادی جهتکننمربوط به وسایل نقلیه پیروی های راهنمایی رانندگی  قوانین و استاندارد

 ید.  ئما ارسال نمابرای  از طریق تکمیل فرم پیشنهادات که در سایت شرکت موجود است خود را اتنظرسیکلت دارید،لطفا 

 بار مورد حمل :

 خواهد شد.پایداری موتورسیکلت و وری و بار اضافه موجب کاهش سرعت  هرگونه اکسسافه کردن قطعات و یا  اض

ر در هر دو طرف موتورسیکلت باعث کاهش ین برابر بودن وزن باقل موتورسیکلت و همچنثدر نزدیکی مرکز  حمل کاهش وزن بار قابل •

بهبود   آن  و فرمان پذیری به نسبت  کنترلکلت بیشتر باشد،  غیر پایداری و لغزش وسیله نقلیه می شود. هر چه وزن در مرکز ثقل موتور سی

 خواهد یافت.
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 و تقسیم بهتر وزن بار میشود.تعلیق عقب باعث بهبود شرایط موتور سواری سیستم شرایط مناسب چرخ ها و  •

کلت توصیه مدل موتورسی. استفاده از سبد مخصوص برای این بسته شده باشد موتورسیکلتمطمئن باشید که بار به درستی و محکم به  •

 میگردد .

 قرار ندهید.زیرا این امر سبب کاهش فرمان پذیری میشود.دوشاخه جلو یا   هاه وسیله اضافی بر روی کتی ترمز هیچگا •

 ید.ئاضافه جدا خودداری نما  حمل بارکیلو گرم است. از   150موتور سیکلت  توسطحداکثر وزن قابل حمل   •

 اکسسوری و تجهیزات اضافه:

به  طراحی و تست شده است.  مدلمخصوص این  شرکت سازندهقطعات و اکسسوری های اصل و اورجینال این مدل موتور سیکلت توسط 

بدیهیست  راکبین را نخواهد داشت.   سطتوو غیر استاندارد   در قبال استفاده و نصب دیگر قطعات اضافی  ییتلهمین دلیل شرکت هیچ گونه مسئو

 از این دستکاری بر عهده راکبین میباشد .مسئولیت هر اتفاق ناشی  

و یا زاویه لغزش یا تغییر در ید تا از عدم وجود نقاط تیره در چراغ ها،کاهش حداقل ارتفاع موتور از زمین ئتمامی قطعات را با دقت چک نما

 .مطمئن شوید  م فرمان دهی و کنترل وسیله نقلیهعملکرد کمک فنرها،سیست  وضعیت

 

 

 



 

 
5 

 

 : )EP(سوخت و  روغن موتور 

باید دارای این شرایط   مصرفیسوخت می باشد. بنابراین سوخت  ، آلودگی های خروجی از اگزوز  میزانیک عامل مهم در  انتخاب سوخت:  •

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

 آن میشود.

.روغن موتور باید دارای شرایط ذیل باشد و استفاده از دارد کیفیت روغن انتخابی نقش مهمی در عملکرد انجین انتخاب روغن موتور:  •

 اهی ممنوع می باشد.ولی،روغن گیربکس و یا روغن گیهر گونه روغن موتور معم

درجه سانتی    40تا   10روغن کاری مناسب تنها در رنج دمای  .پر شودSAE10W/40-SEقبل از تحویل باید با روغن موتور  موتورسیکلت •

رنج ویسکوزیته    لحاظرابری از فنی ب  مشخصاتدقت نمائید که  گراد انجام میگیرد. اگر روغن موتور دیگری مورد استفاده قرار گرفته است باید  

 با روغن موتور پیشنهادی شرکت داشته باشد . )چسبندگی( و دما

  10در مکان هایی که میانگین دمای آنها کمتر از  SAE10W/50-SEاگر روغن موتور معرفی شده در دسترس نباشد میتوان از روغن موتور  •

 درجه است، استفاده کرد.

 توصیه میگردد . LIFANوتور استفاده از روغن م •
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 بازرسی های قبل از حرکت 

 موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید .استفاده از موتورسیکلت  از همیشه قبل 

 .مطمئن شویدروغن ریزی از عدم  یاز روغن اضافه کنید.  را چک نمائید و در صورت ن سطح روغن موتور -1

   باک و سیستم سوخت رسانی.دن نشتی از نیاز. چک کرمیزان سوخت، سوختگیری مجدد در صورت  -2

 لیتر باشد. در غیر این صورت پمپ بنزین آسیب خواهد دید.  1  میبایستحداقل سوخت در باک   •

 کنترل عملکرد ترمز عقب و جلو، و تنظیم نمودن خالصی در صورت نیاز . -3

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

 یط فرمان. در صورت نیاز تنظیم و یا تعویض گردد.گاز در تمامی شرا بسته شدن کامل کتیگاز، باز و کتی  -5

 چراغ ها ، چک کردن چراغ جلو،چراغ عقب، چراغ ترمز)خطر(،راهنما ها و چراغ پارک   -6

 بوق  درست کنترل عملکرد  بوق ،  -7

 تنظیم نمودن آینه ها قبل از حرکت. -8
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 مکان یابی اجزا و قطعات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جک وسط   - 9جلو  فنر  کمک  -8دیسک ترمز جلو   -7چرخ جلو  -6چراغ روز   -5راهنما جلو  -4چراخ جلو  -3  عقب  زرمت  اهرم-2آینه بغل   -1

   بوق -17   سوئیچ  -16      گیره حمل بار-15      باکس جلو-14    دستگیره عقب)راکب(-13    زین-12     اهرم گاز -11      جلواهرم ترمز  -10

چرخ  - 24گلگیر عقب    -  23 جاپائی    شبرنگ-22قب  راهنما ع-21طر عقب  چراغ خ-20کیلومتر     صفحه-19دکمه وضعیت چراغ ها    - 18   
 ی جلوئجاپا-29ی عقب    ئجاپا-28دریچه ورودی روغن   -27قوای محرکه   -26اگزوز    -25عقب   
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 اجزای کنترل کننده

 دکمه بوق      -1

 راهنما  -2

 نور باال و نور پایین -3

 صفحه کیلومتر   -4

 چراغ ها  -5

 استارت  -6

 سوخت نمایشگر میزان -1

 نشانگر مسافت طی شده -2

 نشانگر سرعت )کیلومتر بر ساعت( -3

 چراغ چک -4

 نشانگر وضعیت چراغ ها -5

 راهنما -6
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 مکان یابی شماره شاسی و پالکت شناسایی  

 حک شده است. وسطجک    بر روی شاسی اصلی زیر انجین نزدیکشماره شاسی  ▪

 نصب شده است. شاسی باالی جک وسط و نزدیک شماره شاسیپالکت شناسایی در قسمت  ▪

 حک شده است. انجین در سمت چپ درب موتورشماره  ▪

الب گارانتی و دوره بعد از گارانتی مصرف کننده میبایست شماره گارانتی خود را در زمان قبرای بهره مندی از خدمات پس از فروش در  :توجه

 شماره شاسی می باشد.ید. شماره گارانتی همان ئئه نماافروش ارمراجعه به نمایندگان خدمات پس از 
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 استارت )سوئیچ( و قفل فرمان

 یدکی می باشد.  اصلی و یک کلید  کلید شامل یک کلید  2سوئیچ استارت )جرقه( دارای استارت:

 سوئیچ نباید برداشته شود.در این حالت  انجین و چراغ ها روشن میشوند.    -1

 و باید کلید برداشته شود.حالت نه موتور و نه چراغ ها عمل نمی کنند در این  -2

، سپس دارد فرمان را به چپ بچرخانیدتا جایی که امکان ل کردن فرمان،  برای قف -3

بچرخانید،سپس فشار دهید و بر خالف   OFFکلید را در شیار سوئیچ کرده و به سمت 

را بردارید. برای باز کردن قفل و در نهایت کلید   3ساعت بچرخانید در جهت وضعیت  
 را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.  فرمان کلید

دادن این دکمه صفحه محافظ در مقابل جای سوئیچ قرار میگیرد و مانع ورود  فشاربا   -4

 هر شی به داخل سوئیچ می شود.
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 جک بغل:

ن موتورسیکلت، جک  امتداد شاسی  بچرخانید. قبل از به حرکت درآوردهنگام پارک وسیله نقلیه، جک بغل را در جهت عقربه های ساعت در 
دهید.حتما قبل از حرکت مطمئن شوید که جک در جای اولیه خودش قرار گرفته است، در غیر این   ود قراررا بچرخانید و در مکان اول خ

 صورت امکان دارد در حین حرکت جک باز شود.

 جک وسط)اصلی(
موتورسیکلت، رکاب جک وسط که در در زمان پارک 

فشار دهید و در عین  سمت چپ شاسی واقع است را
لت قسمت عقب حال به منظور  کنترل بهتر موتورسیک

موتورسیکلت را با دست راست بلند کنید . قبل از 

حرکت، موتور سیکلت را به سمت جلو هل دهید تا جک 

 وسط به صورت اتوماتیک سرجای اول خود قرار بگیرد.
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 برنامه سرویس و نگهداری
 

ی مرتبط به آن بر مسافت طی شده و سرویس ها

 لومترحسب کی

 و آیتم

 سرویس منظم
30000k

m 

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  3000هر 

   C   صافی روغن سال  

  I I I I باطری ماه  

  I I I   لنت ترمز عقب  

  I I I I  سیستم ترمز  
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  I I I I  چراغ خطر * 

  I I I I  تنظیم چراغ جلو * 

  I I I   جک بغل  

  I I I I  سیستم تعلیق * 

  I I I I  آچار کشی * 

  I I I I   چرخ ها ** 

   R  I  بلبرینگ فرمان ** 

R R I I I I  تسمه گیربکس  

 
 عالئم جدول به شرح زیر است: تعمیر و نگهداری باید طبق برنامه سرویس و نگهداری انجام شود.

I بازرسی و تمیز کردن. تنظیم،روغن کاری و تعویض در صورت نیاز : 
C     تمیز کردن :R     تعویض :L      روغن کاری :A م: تنظی 

. مگر اینکه راکب خود مکانیک  پذیرد  مجاز خدمات پس از فروش شرکت شاهین موتور انجامتوسط نماینده    میبایست صرفا  :  این آیتم   *

 .ابزار مناسب باشدماهر و دارای 

 .نجام پذیردتوسط نماینده مجاز خدمات پس از فروش شرکت شاهین موتور اآیتم  ها فقط   کلیهایمنی،توصیه میشود  ظ** : برای حف
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در فاصله  را بیش از حد مرطوب و یا گرد و خاک وجود دارد رانندگی میکنید، باید سرویس های تمیز کاری ی که اگر در شرایط   

 د.یئر العمل استفاده نماانجام دهید.  همچنین در کیلومتر های طی شده باالتر نیز میتوانید از همین دستوهای زمانی کوتاه تری 

 Ep)(  وغن موتورر
 :چک کردن روغن موتور 

برای اندازه گیری روغن قرار گرفته است. سطح روغن باید بین اندازه حداکثر و پشت فن بوبین انجین اندازه گیری در سمت راست گیج 

 حداقل قرار داشته باشد.

 چک کنید.روغن را میتوانید   بر روی جک وسط قرار دهید. سطحصاف  موتورسیکلت را در سطح جاده  •

 دریچه مخزن روغن را نصب کنید و مطمئن شوید که هیچ نشتی وجود نداشته باشد.ددا جم •

 روشن کردن موتور در شرایطی که روغن به اندازه وجود نداشته باشد،باعث آسیب های جدی به انجین خواهد شد.

 

 تعویض روغن موتور :
بایستی گرم باشد. میزان گرم بودن باید تا حدی باشد که دست  غن مین موتورسیکلت در هنگام تعویض رویقبل از انجام باید بدانید که انج

مراحل را .است کیلومتری ( 10نسبتا طوالنی )  مسافتدقیقه بعد از طی یک   30 شما را نسوزاند. بهترین زمان تعویض روغن موتور حدودا

 بشرح ذیل انجام دهید :

 باز کنید. یک ظرف خالی زیر انجین قرار دهید و پیچ تخلیه روغن را .1

 را با پا فشار دهید تا تمام روغن موتور خارج شود.  هندلچند بار   .2
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 محکم ببندید. رامجددا پیچ تخلیه  .3

داخل انجین بریزید و سپس استارت بزنید. اجازه دهید موتور به صورت درجا کار کند.سپس موتور را  SAE10W/40 SEروغن موتور  .4

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

 کر شده است تعویض گردد.می کنید، روغن موتور باید زودتر از آن چیزی که در این دفترچه ذ  رانندگی وقتی در جاده های خاکی 

 (EP)شمع  

 سرویس و تعویض شمع 

 د.را باز کنی شمع را تمیز کنید. سپس با آچار مخصوص  درپوش شمع را برداشته و رسوبات   .1

قسمت الکترود شمع و قسمت مرکزی را بررسی کنید و با فرچه سیمی هر گونه رسوبات را پاک   .2

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

میلی متر باشد. در غیر این صورت  0.1تا  0.7فاصله بین الکترود شمع و بدنه شمع باید بین  .3

 ید با خم کردن الکترود آن را تنظیم نمایید.میتوان

 
رم شدن و آسیب باید محکم سرجای خود بسته شوند. در غیر این صورت، باعث گ شمع  

.دیدن انجین می شود
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 EFIاصول کار سیستم انژکتوری  

 
، و ... به صورت جین، سرعت انرورودی به موتو تمامی شرایط کاری انجین مانند:مقدار هوای لیفان های موتورسیکلت انژکتوردر سیستم 

. بعد از مقایسه سیگنال های ورودی با مقدار ذخیره شده هر یک در می گردد  ارسال   ECUسیگنال های الکتریکی به پردازشگر مرکزی 

ECU  ترلی خواهد بود.  به جای سیستم های قدیمی کاربراتوری، و انجام محاسبات بسیار دقیق خروجی یک سیگنال کنEFI  میزان ها تن

سوخت ورودی به انجین را کنترل نمیکند،بلکه زمان بندی جرقه و همچنین میزان جریان هوا در حالت درجا کارکردن برای موتور و .... را 
 را سوخت پاشش مستقیم به عنوان یک کامپیوتر،  ECUود. کنترل میکند، بنابراین موجب افزایش و بهبود چشمگیر عملکرد انجین میش

موتورسیکلت برعهده دارد . برای سهولت در تعمیر و نگهداری، یک برنامه منظم و منطقی عیب یابی تهیه سیستم قلب  هسته و ه عنوانب

اطالع به راکب برای تعمیر و رفع عیب  شده است. زمانی که  سیستم یک مشکل را شناسایی میکند، چراغ نشانگر خطا )چراغ چک(جهت  
، اطالعات مربوط به مشکل را میخواند و به وسیله ابزار شناسایی و تشخیص خطا ECUدر همان زمانهر چه زودتر مشکل روشن می شود. 

 شروع به بررسی اطالعات و شرایط انجین می کند.
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 EFIویژگی های اصلی سیستم
است و بسیار  نقلیه مورد استفاده قرار گرفته  های روشی است که در بسیاری از وسیله (ECU)کنترل تطابقی مرکزی سیستم  ( 1

 (speed-density).مطمئن و کامل میباشد

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

 بهبود انرژی جرقه زنی تا حد زیادی باعث افزایش بهره وری احتراق شده است.  باسیستم جرقه زنی تطابقی)متغیر(، ( 3

ب رو به پایین،سیستم انژکتور قادر است برای جلوگیری از آلودگی هوا و هدر حرکت در شی ن،سراشیبی ویهای پای برای سرعت ( 4
 رکند.رفت سوخت، سوخت را قطع کند و انجین بدون نیاز به گاز خوردن و آزاد کردن گاز کا

ود که شتاب  زمان شتاب گیری ناگهانی، سیستم قادر است که به صورت سریع پاسخگو شرایط جدید باشد. سیستم مطمئن میش ( 5

 .میگرددباعث افزایش عملکرد بهتر موتورسواری   صورت گرفته که  و بدون مشکلدقیق و ایمن  گیری موتورسیکلت به صورت

م میتواند به صورت یک مدار حلقه بسته کنترلی، انجین را به نحوی هدایت کند که با استفاده از سیگنال سنسور اکسیژن، سیست ( 6
 ار بگیرد.همیشه در یک وضعیت بهینه قر

جریان هوا ورودی را در زمان کارکرد در جا و دورآرام به نحوی کنترل کند که همیشه  IACVسیستم قادر است که  به وسیله مدار  ( 7

 ریپ زدن(دور موتور ثابت باقی بماند.)عدم  
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 EFIاجزای تشکیل دهنده سیستم 

 بخش مربوط نام قطعه کارکرد و وظایف

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

رل
نت

و ک
ی 

ور
کت

نژ
ش ا

بخ
 

EF
I

 

 دریچه  گاز )تروتل( تعیین میزان هوای ورودی به انجین

 سنسور اکیسژن اکسیژن در دود خروجیمدار شناسایی حلقه بسته  

 سنسور دمای موتور اندازه گیری دمای موتور 

 IAPسنسور یناندازه گیری دمای هوای ورودی به انج

 پمپ بنزین تامین فشار مورد نیاز سوخت

 رگالتور فشار ثابت نگه داشتن فشار سوخت

 انژکتور پاشش سوخت در انجین به شکل پودر

 ریل سوخت به انژکتور  انتقال سوختلوله های  

 و شیر برقی  IACV مدار هوا دور آرام

 میلنگ  یتموقعسنسور   تنظیم زمان درست تایمینگ جرقه زنی  
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 بخش مربوط نام قطعه کارکرد و وظایف

 بخش بدنه باک محل ذخیره سوخت  

 مسیر سوخت رسانی لوله های انتقال سوخت

 اگزوز محل نصب سنسور اکسیژن و کاتالیست   حاصل از احتراق ومحل خروجی دود  

 کاتالیست و تبدیل دود های سمی به عناصرکم خطرتر  به اگزوز نصب میشود

 گازم  سی 

 دسته سیم )سیم درختی(  سیم کشی مدارها می باشد

 رله تامین کننده برق پمپ

 محفظه کنیستر جمع کننده بخارات بنزین از باک

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

 رودی(منیفولد هوا )و متصل کننده ریل سوخت به انژکتورها

 لئکو سیم پیچ القائی سیستم جرقه زنی
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 ECUکنترل کننده سیستم انژکتوری  

ECU که بر روی موتورسیکلت نصب میگردد. زمانبندی بهینه تزریق سوخت، میزان پاشش  ل کننده مرکزی سیستم انژکتوری است کنتر

کسیژن،دمای موتور،دمای هوای ورودی موتور، موقعیت  سوخت و بهترین زمانبندی جرقه زنی توسط تحلیل و محاسباتی که سنسورهای ا

 ند برای بهترین و بهینه ترین حالت عملکرد انجین تعیین و مشخص میشود.دریچه گاز، سرعت و دور موتور انجام میده

 در شرایط نرمال:    زمیزان برق مورد نیا

 درجه   85  تا  -25ولت که توسط باطری تامین میشود. دمای هوای مناسب بین   DC  6 برق

 آسیب خواهد دید. ECUقطع و یا وصل نکنید. در غیر این صورت،  در زمان روشن بودنرا  ECUبه هیچ عنوان اتصال  

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

ECU وی آن جلوگیری کنید.را تحت فشار و یا ضربه قرار ندهید. از ریختن آب و یا سوخت بر ر 
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 کاتالیست

زوز نصب می شود. این قطعه به منظور کاهش گازهای آالینده مانند : مونواکسید کربن،هیدروکربن نسوخته و اگاین مبدل کاتالیستی در 

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

 انجام ندهید. این کار باعث آسیب دیدن کاتالیز میشود.ت جرقه را در زمانی که دمای انجین باالست  قت تسهیچ و
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 تایرها
 باد مناسب تایرها باعث افزایش ایمنی،راحتی و همچنین افزایش طول عمر تایرها میشود.

خواهد شش و هندلینگ)فرمان پذیری( موتور سیکلت سواری با تایرهای فرسوده بسیار خطرناک است. تاثیر منفی بر روی ک

 داشت.

فشار باد الستیک ها قبل از موتورسواری و در حالی که تایرها خنک هستند باید انجام شود. حتما عدم وجود پارگی، وجود شی خارجی و 
ری در لبه تایرها و یا تیوب داخلی، به  یا هر وسیله تیز دیگری را در تایرها بررسی کنید. در صورت وجود گودی و یا هر تغییر شکل دیگ

 ماینده مجاز شرکت مراجعه کرده و آن را تعویض نمایید.ن

 

 

 

 
 

 

 شاخص حداقل ظرفیت بارگذاری  فشار باد دسته اندازه نام تجاری تایر

 KP 200 Kg 225 نرمال 12*90/90 ایران یاسا جلو

 KP 265 Kg 250 نرمال 10*3.5 ایران یاسا عقب
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یدگی غیر یکنواخت می شود و میتواند خطر ساز باشد. فشار باد  ئدر سطح الستیک سبب سا برجستگی برآمدگی وهر گونه   
 کمتر از مقدار تعیین شده سبب لیز خوردن چرخ در سطح جاده و یا بیرون زدن تایر از گوشه های رینگ)ریم( میشود.

 دیسک ترمز جلو  -1

 محور چرخ جلو  -2

 سیلندر ترمز  -3

 الستیک عقب  -4

 CVTم انتقال قدرت  ستسی -5

 ترمز عقب )کفشکی( -6
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 عیب یابی و انبار کردن 
 اگر انجین استارت نخورد طبق دستورالعمل زیر موارد مطرح شده را کنترل کنید:

 آیا بنزین کافی در باک وجود دارد؟  •

 آیا پمپ بنزین به درستی کار میکند؟  •

 سوخت از آن خارج می شود یا خیر؟   استارت میزنید،آیا جریانکرده و ببینید زمانی که  سوزن انژکتور را از ریل سوخت جدا  •

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

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

کنید که آیا بین    فشار دهید و کنترل را رتشمع را به بدنه انجین متصل کنید و سپس سوئیچ را بچرخانید. سپس دکمه استا •

 ید.ئ، به نمایندگی مجاز شرکت مراجعه نمامشکلر شمع و بدنه انجین جرقه و یا جریان برقی وجود دارد یا نه . در صورت س

 ی جمع آوری کنید. همچنین از کشیدن سیگار و یا نزدیک فدر زمان چک کردن انجین، اجازه ندهید که سوخت هدر برود، آن را در ظر

 د.ییم به محدوده تست جدا خوداری نماو شی گر کردن شعله آتش

 تمیز کردن و انبار کردن
 آنها را مسدود کنید. و تمام ورودی ها را با دقت کنترل کنید و قبل از تمیز کردن شمع  .1

 های ترمز دیسکبرای جلوگیری از آسیب های احتمالی قبل از شستن موتور کمی صبر کنید تا انجین و  و  کل موتور را بشوئید .2

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

 انجین را روشن کنید و اجازه دهید برای چند دقیقه کار کند. .4

 ر انبار و یا پارکینگ نگهداری کنید، نکات زیر را رعایت کنید:روز و یا بیشتر د 60در صورتی که میخواهید موتور را به مدت  

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

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

 ب پخش شود.تا روغن در سیلندر به تناس فشار دهیدرا  

 ک ها با زمین تماس نداشته باشند.موتور را به وسیله جک و یا هر وسیله دیگری از روی زمین بلندکنید به نحوی که الستی .3

 خروجی اگزوز را با یک نایلون و یا پالستیک مسدود کنید، تا رطوبت وارد اگزوز نشود. .4

 طوح فلزی را با روغن ضد زنگ پوشش دهید.اگر موتورسیکلت در مناطق مرطوب و نمکی انبار میشود، تمام س .5

داشته باشید که باطری را به طور ماهانه    بخاطرهداری کنید. حتما باطری را از مدار جدا کنید . در یک مکان خشک و خنک نگ .6

 شارژ کنید.

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

 یی به دور از ترافیک و مکان های شلوغ برای مدت زمانی استفاده کنیدعت پایین در جاموتور را با سربهینه موتور سیکلت، انجام دهید.
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 CTSمشخصات فنی اسکوتر  
 شاسی و بدنه قوای محرکه )انجین(

 1807*705*1080 ابعاد 4انژکتوری. یورو زمانه.  4 نوع قوای محرکه

 هیدرولیکی-تلسکوپی سیستم تعلیق   سی سی 125 حجم موتور

 دیسکی ترمز جلو کیلو وات 5.8 توان

 کفشکی ترمز عقب نیوتن متر  8.01 گشتاور

 6 ظرفیت باک  هندلی. استارتی نوع استارت

 105Kg وزن خالص هوا خنک نوع خنک کاری

   2.5*12 چرخ جلو  اتوماتیک کالج

 2.5*10 چرخ عقب  (CVT)اتوماتیک   سیستم انتقال قدرت 
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 از حقوق مصرف کنندگان وسیله نقلیه  تیقانون حما  یینامه اجرا نییآ

مجاز انواع    ی هایندگیخدمات پس از فروش و نما  ی فروش، واسطه ها  ینامه شامل تمام عرضه کنندگان، واسطه ها  نییآ  نیضوابط مندرج درا  -1ماده

ساخت داخل    کلتیو انواع موتورس  لریرکشنده، ت  ون،یکام  ونت،یباس، اتوبوس، ون، وانت، کام  دلیبوس، م  ینیم  ،یاعم ازسوار  یموتور هینقل   لیوسا

 .باشد  یخارج م  ایکشور  
 :روندیمشروح مربوط به کار م  یدر معان  رینامه اصطالحات ز  نییآ  نیدرا  -2  ماده
 1386  مصوب–از حقوق مصرف کنندگان وسیله نقلیه    تقانونحمای:  قانون–الف

 .وزارتصنعت،معدنوتجارت:  وزارت–ب

  ای واسطه فروش، مبادرت به فروش وسیله نقلیه نو ساخت داخل کشور    قیاز طر  ایمیکه به طور مستق  یحقوق  اییقیعرضه کننده: هر شخص حق -پ
 .دینما  یخود م  یواردات

قطعات استاندارد    نیو تأم  راتیخدمات، تعم  یبانیضمانت و تعهد شامل پشت  لیمحصول از قب  کیخدمات پس از فروش    هیخدمات پس از فروش: کل   -ت

 .باشد  یکارکرد مطلوب محصول م  نیکه موجب تضم

توأماً عهده دار خدمات فروش و پس از فروش    ایکننده، صرفاً  که با موافقت عرضه  یحقوق  ایی قیواسطه خدمات فروش و پس از فروش: اشخاص حق  -ث
مستقل تحت    یبه عنوان شرکت  ایننده  از مجموعه عرضه ک  یبه عنوان بخش  تواندیباشند. واسطه مذکور م  یمجاز م  یهایندگینما قیوسیله نقلیه از طر

 .دیه نمانموده و خدمات خود را ارائ  تیعرضه کننده فعال  ظارتن

که با موافقت عرضه کننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش وسیله نقلیه در طول مدت ضمانت    یحقوق  ایی قی مجاز: هر شخص حق  یندگینما  -  ج

 .است
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مربوط به امور خدمات پس از فروش    وه ی ش  نیی( درخصوص تع19117شماره )  یله نقلیه: براساس استاندارد مل خدمات پس از فروش وسی  هیارا  وهیش  -چ
عملکرد   شیو پا  یرده بند  نیمجاز آن و همچن  یها  یندگیعرضه کننده، واسطه خدمات پس از فروش و نما  یابیها و نحوه ارزوسیله نقلیه، شاخص

 .باشد  یآنها م
مربوط به امور خدمات فروش وسیله نقلیه،    وه ی ش  نییعکه به منظور ت  یخدمات فروش وسیله نقلیه: دستورالعمل   یابیبط و ارزضوا  ط،دستورالعملشرای–ح

و ابالغ    هیعملکرد آنها توسط وزارت ته  شیو پا  ی رده بند  نی آن و همچن  ی هایندگ یعرضه کننده، واسطه خدمات فروش و نما  یابیها و نحوه ارزشاخص
 .شودیم

مسافت مشخص   یط  اییدوره زمان کیوسیله نقلیه که در  ضیتعو ایقطعات   ضیو تعو نیتأم  رات،ی: مجموعه خدمات تعمنیت دوره تضمخدما -خ

 .باشد  یبه عهده عرضه کننده م  گانیو انجام آن به صورت را  نامهنییآ نی( ا13( و )12مطابق مواد )

  نی ( ا15مشخص مطابق ماده )  یدوره زمان  کیخدمات که در    یبانیقطعات و پشت  ضیعوو ت  نیتأم  رات،یخدمات دوره تعهد: مجموعه خدمات تعم  -  د
 .شود یمصرف کننده انجام م  یعرضه کننده برا  یاز سو  "نامهنییآ  نی( ا2برابر با نرخ مصوب موضوع بند )ط( ماده )"اجرت    افتیو در قبال در  نامهنییآ

 .شود  یمجاز به مصرف کننده ارائه م  یندگیمااز ن  رونیحل استقرار وسیله نقلیه در بکه در م  یراتی: خدمات امداد و تعماریخدمات س  -ذ  

 .باشد  یرسم  یتخصص  ی هااستانداردها و دستورالعمل  ریسا  اییالملل   نیب  ،یمل   ،یکه مطابق با استاندارد کارخانه ا  یاستاندارد: خدمات  یخدمات فن  -ر

دوره ضمانت و تعهد خدمات عرضه کننده و استفاده مطلوب از وسیله نقلیه که    تیمسئول  رندهیرگو در ب  یاست به زبان فارس  یضمانت نامه: سند -  ز
 .شود  یمصرف کننده م  لیتوسط عرضه کننده به همراه وسیله نقلیه، تحو

و    نی سرنشدر مورد تعداد   ژهیعرضه کننده به و  یاستفاده مطلوب از وسیله نقلیه: استفاده از هر وسیله نقلیه مطابق مشخصات اعالم شده از سو  - ژ

 .مقدار بار
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  نی وسیله نقلیه مشابه و درصورت عدم امکان، پرداخت خسارت توقف وسیله نقلیه در دوره تضم  یمشابه: واگذار  نیگزیوسیله نقلیه جا نیتأم - ش
 .است

 .شود یم  نییدر رشته مرتبط تع  یدادگستر   یکه بر اساس نظر کارشناس رسم   یمت ی: قیکارشناس  متیق  -  ص

عملکرد عرضه کننده،    یابیانجام ارز  یکه توسط وزارت برا  رانیاستاندارد ا  یاز طرف سازمان مل   تی صالح  ی دارا  یحقوق  تی: شخصیشرکت بازرس  -ض

 .شود یبه وزارت و عرضه کننده انتخاب م  ی مورد  اییادوار  ی مجاز و ارائه گزارش ها  ی ها  یندگیواسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش، نما
دستمزد خدمات    ایاجرت    ار،یمجاز، واسطه خدمات پس از فروش و خدمات س  یها  یندگینما  تیبودن فعال  ینرخ خدمات و قطعات: نظر به صنف  -  ط

و در    نیی نظارت تع  ونی سی کم  تریبامحو  -  1392  مصوب–کشور    یقانون نظام صنف  ی( اصالح51مطابق ماده )  ینرخ قطعات و مواد مصرف  نیو همچن

 .شودیم  افتیدر  یبه مصرف کننده، از و  یمات و ابالغ صورتحساب رسمخد ائهار  یازا

 .مسافت نکرده باشد  یط  لومتری( ک99از )  شیبه مصرف کننده ب  لیوسیله نقلیه نو: وسیله نقلیهکه به هنگام تحو  -ظ
 .شودیفاده متعارف از آن معدم امکان است  ایکاال، خدمت    یکه موجب کاهش ارزش اقتصاد   یحالت  رییتغ  ایو    صهینق  اده،ی: زبیع  -ع

 .آنها موجب احتمال صدمه جسم، جان و مال اشخاص گردد  بیکه ع  یوسیله نقلیه: قطعات  یمنیقطعه ا-  غ

  رانیا  یاسالم   ی جمهور  یانتظام   ی روین  یو رانندگ  ییراهنما  سیو پل   رانیاستاندارد ا  یسازمان مل   ی قطعات توسط وزارت با همکار  نیفهرست ا  -  تبصره

 .شودیعالم مو ا  هیته
 .صدمه به جسم، جان و مال اشخاص گردد  جادیکه احتمال ا  یوبی: ع  یمنیا  بعی–ف

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

 .دیو ابالغ نما  هیوسیله نقلیه را ته  ی قطعات مشمول استاندارد اجبار  نینقلیه و همچن
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  ری )نظ   لترهای(، فیشو  شهیش  عیو ما  خیضد  عیما  ری)نظ  عاتی(، ماربکسیروغن موتور و گ  ریها )نظمانند روغن  ی: قطعات و موادقطعهومادهمصرفی–ق 

 .هد شدو ابالغ خوا  هیکه فهرست کامل آن توسط وزارت ته  یقطعات و مواد  ریهوا و روغن( و سا  ن،یبنز  لتریف
فروش و خدمات پس از فروش وسیله    ،یطیمح  ست یز  یندگیآال  ت،یفی ک  ،یمنیا  د،یو مشخصات ناظر بر تول  ارها یمع  هی: کل استانداردهاومقرراتابالغی–ک

 .است   یمنده الزاکن عرضه  یآنها از سو   تیو وزارت نفت ابالغ و رعا  ستیز  طی سازمان حفاظت مح  ران،یرد ااستاندا  یوزارت، سازمان مل   ینقلیه که از سو

 .محسوب خواهد شد  یابالغ  یبا موارد فوق، جزو استانداردها   رتیعرضه کننده در صورت عدم مغا  ی شرکتها  یفن  ی استانداردها  -  تبصره
از    فروش  طیمشخصات وسیله نقلیه و شرا  دیمحصوالت با ق  ینترنتیخود، نسبت به فروش ا  یعرضه کننده موظف است در سامانه اطالع رسان  -3  ماده

 .دیموارد مرتبط اقدام نما  ریو سا  لیوسیله نقلیه، سود مشارکت، زمان تحو  متیق  ،یدرخواست   زاتیرنگ، تجه  پ،ینوع، ت  ،ینشان تجار  لیقب

   .دینما  یعموم  یموصوف را اطالع رسان  طیفروش شرا  ندیفرآ  ی قبل از اجرا  یه کننده موظف است حداقل دو روزکار عرض  -تبصره

  ندیمختلف فروش و فرآ  یهارنگ و متعلقات، ضوابط و روش پ،ینوع، ت  دیمحصوالت خود به همراه ق  یینها  متیوظف است قکننده معرضه  -4ماده
 ،مجاز فروش خود  یها یندگیو نما  یاطالع رسان  گاهیو در پا  هیته  ریرا به صورت شفاف و روشن مطابق جدول ز  دیخر

 :دقرار ده  دیخر   انیدر دسترس متقاض 

  یمحصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد م   یفروش نقد  متیفروش معادل پنجاه درصد ق  شیپ  یدر قراردادها   افتیمبلغ قابل درحداکثر    -1تبصره

 .باشد
 .شود یمندرج در بخش ضوابط فروش، به صورت روزشمار محاسبه م  ری سود انصراف و خسارت تأخ  -2  تبصره

 .د یقابل عرضه را از وزارت اخذ نما  یوش وسیله نقلیه، مجوز مربوط شامل تعداد وسیله نقلیهفر  شیعرضه کننده موظف است قبل از اقدام به پ  -5ماده

 .دیاست نسبت به عقد قرارداد فروش با مصرف کننده اقدام نماعرضه کننده موظف    -6ماده
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فروش، نرخ سود    متیوع قرارداد مانند قموض طیرنگ و شرا پ،ینوع، ت  ،ینشان تجار  لیمشخصات وسیله نقلیه مورد نظر از قب  دیقرارداد فروش ق  در
  وی راد  لیهمراه وسیله نقلیه از قب  یفهرست متعلقات الزام  ل،یدر تحو  ریخسارت تأخ  ل،یماه و هفته تحو  نییوسیله نقلیه با تع  لیتحو  خیمشارکت، تار

  یه از اصل قرارداد به مصرف کننده، الزام نسخ  کیو ارائه    یدرخواست  زاتیپوش متحرک، مثلث خطر و تجهجک، آچار چرخ، کف  پاس،پخش، چرخ زا

 .است

مرجع   بیشود، با تصو  یگذار  متیو مشمول ق نهیهز  شیپس از عقد قرارداد، چنان چه موجب افزا  یاجبار   یدر استانداردها  رییهرگونه تغ  -تبصره
 .شود یفروش لحاظ م  متیدر ق  یگذار  متیق

مندرج در قرارداد    لیتحو خیتا تار عهیود  افتیدر خیرا از تار  یافتیود مشارکت وجوه درفروش، س  شیعرضه کننده موظف است در قرارداد پ  -7ماده

 .دینما  پرداخت

 وسیله نقلیه  لیمندرج در قرارداد تا زمان تحو  لیتحو  خیوسیله نقلیه، از تار  لیدر تحو  ری عرضه کننده موظف است در صورت تأخ  -1تبصره 
 .دیمحاسبه و پرداخت نما  یرا نسبت به وجوه پرداخت   لیدر تحو  ری مبلغ خسارت تأخبه مصرف کننده، 

حساب وسیله نقلیه موضوع    هینسبت به تصف  یعرضه کننده، ظرف پانزده روز کار  یکه مصرف کننده پس از ابالغ دعوت نامه کتب  یدر صورت  -2تبصره

آن در    نییکه نحوه تع  یگرینوبت مصرف کننده را به موعد د و  لیتحو  انیمتقاض  ریوسیله نقلیه را به سا  تواندیعرضه کننده م  د،یقرارداد اقدام ننما

 .دیخص شده، موکول نمامش  دقراردا
  نامهنییآ  نی( ا4ماده )  لیمندرج در جدول ذ  بیضرا  ی ماه پس از عقد قرارداد، سود انصراف بر مبنا  کیدر صورت اعالم انصراف مصرف کننده    -3تبصره

 .شود  یمحاسبه و پرداخت م
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ماه از   کیکننده قبل از  . انصراف مصرفدیروز به مصرف کننده پرداخت نما  ستیرا ظرف ب  یف است سود انصراف و مبلغ پرداختکننده موظ عرضه
 .شودیزمان عقد قرارداد مشمول سود انصراف نم

بازپرداخت    خیتا تار  ریتأخ  خیتارمتعلقه از  روز شود، سود انصراف    ستیاز ب  شیکننده بمصرف  یکه زمان بازپرداخت وجوه پرداخت  یدر صورت  -  4تبصره

 .محاسبه و پرداخت گردد   دیبا  زیوجوه مذکور ن

مصرف    یکتب   تیرضا  ،یالزامات قانون  ی مندرج در قرارداد به استثنا  طیعرضه را نسبت به شرا  طیدر شرا  ر ییعرضه کننده موظف است هرگونه تغ  -8  ماده
 .برساند  نیطرف  یو امضا  دییو به تأ  دیوجه، ق  لینامه تکمقرارداد منعقده، قبل از ارسال دعوت    هیکننده در الحاق

  تی جبران خسارات وارده و کسب رضا   تیوسیله نقلیه، مسئول  لیدر تحو  ری مصوب و تأخ  ی استانداردها  تیرعا  ندیدر صورت بروز مشکل در فرآ   -تبصره

 .مصرف کننده بر عهده عرضه کننده است

از    نانیکنترل نموده و پس از حصول اطم  یمصرف کننده را در حضور و  یوسیله نقلیه درخواست  ل،یکننده موظف است در زمان تحوعرضه  -9  ماده
 .دهد لیوسیله نقلیه را تحو  ب،یعدم وجود ع

مربوط، رفع کند    یراتیمربوط را مطابق زمان استاندارد تعم  بیدر وسیله نقلیه، ع  یاحتمال  بیعرضه کننده موظف است در صورت وجود ع  -1  تبصره

وسیله نقلیه    ضیصورت عرضه کننده موظف است نسبت به تعو  نیا  ریوسیله نقلیه نگردد. درغ  یمت ی موجب کاهش ارزش ق  ب،یروط بر آن که رفع عمش

 .دیکننده اقدام نما  صرفم  یکتب  تیاخذ رضا ایو  
در مدت   یطیوسیله نقلیه تحت هر شرا  وبیو رفع کامل ع  دیمجاز مراجعه نما  یندگیبه نما  نیدر دوره تضمکه مصرف کننده   یدر صورت  -2  تبصره

  یندگ یمجاز موظف است ضمن الزام نما  یندگیواسطه فروش با نما  ایمجاز مقدور نباشد، عرضه کننده    یندگینما  یمانده از دوره مذکور برا  یزمان باق

 .گردد  بیرفع ع  نیتضم  طیمکن تحت شرافرصت م  نیکه وسیله نقلیه در اول  دیاتخاد نما  یبیموضوع به مصرف کننده ترت  یاعالم کتب  بهمجاز  
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وسیله نقلیه در دو نسخه    وبیع  قیوسیله نقلیه مستلزم گذشت زمان باشد، ضمن ثبت دق   وبیکه رفع ع  یعرضه کننده موظف است در صورت  -3تبصره
 .دیرفتار نما  نامهنییآ  نی( ا17ف کننده، برابر ماده )نسخه از آن به مصر  کیل یو تحو

خالص    یوسیله نقلیه شامل بها  یدهنده، بها  لیاقالم تشک  یکیموظف است سند فروش، صورتحساب فروش همراه با درج تفک  عرضه کننده  -10ماده

و   یمصرف کننده حداقل به زبان فارس  یضمانت،کتابچه راهنما  یهاموارد مربوط، برگه  ریو سا  اتیعوارض، مال مه،یب  ،یوسیله نقلیه، شماره گذار

 .دیوسیله نقلیه به مصرف کننده ارائه نما  لیان تحورا در زم  یاضاف  زاتیتجه
وزارت    یالعمل ابالغآن، در چارچوب دستور  یو نظارت بر حسن اجرا  ر یز  یها نظامات و دستورالعمل  هیعرضه کننده موظف است نسبت به ته  -11ماده

 :دیاقدام نما

 .فروش  ندیفرآ  -الف
 .کننده   و نظام پرداخت سود و خسارت متعلقه به مصرف  ندفرآی–ب
 .وسیله نقلیه  لیقبل از تحو  بازرسی–پ

 .مجاز  یندگیحمل مناسب وسیله نقلیه از محل عرضه کننده تا نما  -ت
 .مجاز خود  ی هایندگ یده و نمانظامآموزشکارکنانشرکتعرضهکنن –ث

 .مجاز  یندگیوسیله نقلیه به نما  صی و ترخ  راتیتعم  یزیگردش کار خدمات قابل ارائه، برنامه ر  رش،پذی–ج

 .مختلف وسیله نقلیه  ی بخشها  یراتیتعم  یراهنما  -چ

 .مجاز آنها  یندگیات پس از فروش و نماواسطه خدم  ازیقطعات مورد ن  هیبه موقع کل   عیو توز  نینظام تأم  -  ح

 .مجاز خود   یهایندگیو اعطا و لغو نما  هیتنب  ق،ینظام تشو  -خ



 

 
34 

 

 .مجاز خود  یها یندگیشبکه نما  یفیو ک  یکم  یارتقا  -د
 .مجاز   یندگینما  رشیدر محل پذ  انیو حقوق مشتر  یندگیشفاف رتبه نما  یرسان  اطالع  -  ذ

 .مجاز   یهایندگینما  هیکل   نیاز مراجع  ینظام نظرسنج  -  ر

 .وسیله نقلیه  ینصب شده بر رو  یمنیقطعات ا  ژهیقطعات به و  یابیساز وکار رد  -  ز

 .روز  ستیظرف ب  یانونضوابط ق  تیموضوع با رعا  فیتکل   نییو تع  اتیبه شکا  یدگینظام رس  -ژ
 .خود  نیمشترک   یو دوره تعهد برا  نیدر دوره تضم  ی امداد  یو طرحها   اریخدمات س هینظام ارا  -س

 .باشد  یسال م  کیبه مصرف کننده حداقل    لیتحو  خیاز تار  کلتیانواع موتورس   یبرا  نی دوره تضم  -12ماده

تعهد    ا ینیدوره تضم  شیمصرف کننده، نسبت به افزا  یمندتیرضا  شیظور افزاخود و به من  یتجار  استیتواند براساس س  یعرضه کننده م  -1  تبصره

 و شفاف به مصرف کننده اعالم گردد  یآن به طور کتب  طیشرا  اتیجزئ  دیصورت با نیکه در ا دیاقدام نما
 هجده ماه  حداقل    نیوسیله نقلیه سنگ  یوسیله نقلیه سبک حداقل سه سال، برا  یضمانت رنگ برا  -2تبصره  .

 .باشد  یحداقل سه ماه م  کلتیموتورس  یو برا

وسیله نقلیه را   یاز مجموعه ها کیدر هر    یو مونتاژ  یفیک وبیاز ع  یناش  یو استهالک  یست قطعات، مواد مصرفعرضه کننده موظف ا -3  تبصره

 .دینما  نیمشمول خدمات دوره تضم
وسیله نقلیه نباشد، مشمول ضمانت    یفن  بیتصادف که به علت ع  ایثه  از خسارت حاصل از حاد یقطعات وسیله نقلیه، ناش  ضیتعو  ایریتعم  -4  تبصره

 .گردد ینم

 .باشندیم  نی مشمول خدمات دوره تضم  ،یوسیله نقلیه به جز قطعات و مواد مصرف  ی قطعات و مجموعه ها  هیکل   -13ماده



 

 
35 

 

  ستی کاتال   ستر،یهوا شامل کربن کن  یندگینده آالکاه  زاتیقلمداد نشده ازجمله تجه  یکه به عنوان قطعات و مواد مصرف  یفهرست قطعات  -1تبصره
و ابالغ خواهد    نیی باشد، توسط وزارت تع  یوسیله نقلیه م  نیو عمر کارکرد آنها کمتر از مدت زمان مورد نظر در دوره تضم   ژنیکانورتور، حسگر دوم اکس 

 .شد

 .باشد   یم  زیشامل دوران تعهد ن  یابالغ  ی و براساس استانداردهانبوده    نیهوا صرفاً مشمول دوره تضم   سهیو قطعات ک   ستم یس  حیعملکرد صح  -2تبصره

  یها   یندگیمصرف کننده وسیله نقلیه در شبکه نما  یمندرج در کتابچه راهنما  طیمطابق با شرا  یاز عدم انجام خدمات دوره ا  یناش  وبیع  -14ماده
 .گردد  یم  نیتضم  طییه به خدمت مورد نظر، از شرایله نقل مرتبط وس  یها مجاز شرکت عرضه کننده وسیله نقلیه، باعث خروج مجموعه

و نوع    یدستگاه وسیله نقلیه از همان نشان تجار  نیقطعات، ده سال بعد از فروش آخر  نیو تأم  راتیمدت زمان تعهد خدمات شامل تعم  -15  ماده

 .باشد  یوسیله نقلیه، توسط عرضه کننده م

زمان و   نیی( قانون و تع5مفاد ماده )  تیاطالعات به منظور رعا  یبر فناور  یمبتن  یسامانه ا یراه اندازعرضه کننده موظف است نسبت به   -16ماده
  یندگ یدر نما رشیبر پذ  دیکه مصرف کننده تأک ی. در صورتدیو تعهد اقدام نما  نیمجاز در دوره تضم  یهایندگیمحل مراجعه مصرف کننده به نما

 .دیدرخواست، اقدام نما  نیا  یزمان ممکن، نسبت به اجرا  نیدر اول  دیرا داشته باشد عرضه کننده با  یخاص

از    شی تصادف نباشد و ب  ایاز خسارت حاصل از حادثه و    یکه ناش  نیوسیله نقلیه در دوره تضم  وبیعرضه کننده موظف است چنانچه رفع ع  -17ماده

و در صورت عدم امکان،    راتیدر طول مدت تعم  نیگزیقلیه مشابه جاوسیله ن  نیشده به طول انجامد، به تأم  دییتأ  راتیزمان استاندارد تعم  اییدو روز کار
 .دیاقدام نما  نامهنییآ  نیخسارت حق توقف وسیله نقلیه به شرح مفاد ا  اختپرد

تاندارد  زمان اس  ایو    یعد از دو و هفت روز کارب  بیو دوره تعهد به ترت  نیپرداخت خسارت در دوره تضم  یمدت زمان توقف وسیله نقلیه، برا  -1تبصره

سازنده و    یداخل   یندهایبدون در نظرگرفتن فرآ  لیرتعطیو غ  لیاعم از تعط  یندگیتوقف وسیله نقلیه در نما  یروزها  هیکل  یشده، برا دییتأ  راتیتعم
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  لی تحو   یم، آمادگالز  راتیمجاز پس از انجام تعم  یندگ یکه نما  یمجاز آن، آغاز و در روز  یندگینما  ایواسطه خدمات پس از فروش و    زیو ن  کنندهوارد
 .ابدییم  انیپا  د،یوسیله نقلیه به مصرف کننده را اعالم نما

 .شودیتعهد وسیله نقلیهمربوط اضافه م  ا ینیهر صورت مدت زمان توقف وسیله نقلیه به دوره تضم  در

 ایبار دوم و    یبرا  گریمجاز د  یهایگندیاز نما  کیهر ایمجاز و    یندگیبه همان نما  یتکرار  بیرفع ع  ینده برادر صورت مراجعه مصرف کن  -2تبصره

 .گردد   یپرداخت خسارت محاسبه م  یوسیله نقلیه برا  رشیپذ  خیزمان توقف وسیله نقلیه از بدو تار  شتر،یب
( قانون موجب  3کننده موضوع ماده )  یدگیمرجع رس  صیوسیله نقلیه که به تشخ  یهااز مجموعه کیموجود در هر    وبیکه ع  یدر صورت  -3تبصره

  یماده بوده و بر عهده عرضه کننده وسیله نقلیه م   نیاز حد مجاز هوا گردد، خدمات مربوط مشمول ضوابط ا  شیب  یندگیآال  ایتصادف و    ایحادثه  بروز  

 .باشد

 :است  ریاز موارد حادثه و تصادف به شرح ز  یخسارات ناش  یسیله نقلیه به استثناضوابط پرداخت خسارت توقف و  -18  ماده
  نهی به عنوان هز  کلتیموتورس  ی( بها0.001هزارم )  کیبه مقدار    نامهنییآ  نی( ا17شده در ماده )  اد یزانیهر روز توقف مازاد به م  یازا  : بهکلتیموتورس 

 .شود  یتوقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت م

 .ردیپذیانجام م  ی دادگستر  ینظر کارشناس رسمنسبت به مبلغ خسارت توقف وسیله نقلیه، مراتب با کسب    نیدر صورت عدم توافق طرف  -1تبصره

وسیله نقلیه،    تیمدارک مثبته در مورد احراز مالک واسطه خدمات پس از فروش خود پس از اخذ  قیاز طر  ایعرضه کننده موظف است رأساً    -2تبصره
 .دینسبت به پرداخت خسارت توقف وسیله نقلیه درکمتر از پانزده روز اقدام نما
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خسارات وارده به مصرف کننده    نهیواسطه فروش و خدمات پس از فروش، ساز و کار پرداخت هز  قیاز طر  ایننده موظف است رأساً  عرضه ک  -19ماده
  یو چگونگ   زانیباشد که مصرف کننده را از م  ی به گونها  دینظام با  نی. عملکرد ادیو اجرا نما  ی را راهانداز  نامهنییآ  نیشامل موارد اشاره شده در قانون و ا

 .دیها و خسارت وسیله نقلیه خود مطلع نما  نهیهز  افتیدر

  بی وجود ع   لینقلیه که به دل  وسایلهیکل   رشیبه پذ  یطیمجاز خود تحت هر شرا  یندگیشبکه نما  قیاز طر  ایاً  عرضه کننده موظف است رأس   -20  ماده

 .دیاقدام نما  ستند،یقادر به تردد ن  یمنیقطعات ا
  یندگ ینما  نیتر  کیبه نزد  ریتعم  رقابلیدر راه مانده و غایل نقلیه  و حمل وس  ی ری بارگ  ی ها  نهیهز  ن،یدوره تضمعرضه کننده موظف است در    -تبصره

 .دیوسیله نقلیه نباشد، تقبل نما  یقطعات و مجموعه ها  ریسا  وبیاز ع  یکه ناش  یموارد تصادف   یمجاز را به استثنا

 وسایل نقلیهتمام    رشیمجاز، نسبت به پذ  ی هایندگینما ایه خدمات پس از فروش و  واسط قیعرضه کننده در دوره تعهد موظف است از طر  -21ماده

  یمطابق با دستورالعمل ابالغ   ،یرسم  یندگیفاقد نما   یو حقوق  یقیتوسط اشخاص حق  یمشابه واردات  وسایل نقلیهریسا  نی خود و همچن  تیمسئول  تحت
 .دینما  داموزارت اق

نامه و  نییآ نی( ا2مطابق بند )ط( ماده )  یو مواد مصرف یدکیقطعات   رات،ینرخ خدمات تعم  نییععرضه کننده موظف است نسبت به ت  -22ماده

ظرف    یتوسط شرکت بازرس   یو صحه گذار  قیمطابق با استاندارد سازنده وسیله نقلیه اقدام نموده و پس از تطب  رات،یجدول زمان تعم  نیتدو  نیهمچن

  یندگ یضوابط، نما  نی. براساس ادیاز خود ابالغ نما مج  ی هایندگ یرا به واسطه خدمات پس از فروش و نما  ماه از زمان اعالم شرکت عرضه کننده، آن  کی
 .دینما  یم  میتسل   شانیواسطه خدمات پس از فروش، صورتحساب مصرف کننده را به ا ایو  

 .دیخود فراهم نما  یاطالع رسان  هگایپا  قیصورتحساب صادره با نرخ خدمات را از طر  سهیعرضه کننده موظف است امکان مقا  -  تبصره



 

 
38 

 

صورتحساب به مصرف کننده، خدمات ارائه شده خود را به مدت    میتا ضمن تسل   دیمجاز را ملزم نما  ی ها  یندگ یکننده موظف است نماعرضه    -23ماده
 .ندیکدام زودتر فرا برسد ضمانت نماهر    لومتر،یده هزار ک  ایهر کدام زودتر فرا برسد و قطعات را به مدت شش ماه    لومتر،یسه هزار ک  ایدو ماه  

  ای ر یدارد، قبل از تعم  یگرید  بیوسیله نقلیه ع رش،یمندرج در برگ پذ  وبیدهد عالوه بر ع  صیمجاز موظف است چنانچه تشخ  یندگیانم  -24ماده

فقت مصرف کننده، مراتب هنگام  . در صورت عدم موادینما فیتکل  نییتع راتیقطعه، با مصرف کننده تماس گرفته و از او جهت انجام تعم ضیتعو

 .شود   ی مستندساز  یوسیله نقلیه به صورت کتب  لیتحو
 .دینما  افتیدر  دیو رس  لیرا به مصرف کننده تحو  یضیقطعات تعو  یمجاز موظف است در دوره تعهد، داغ  یندگینما  -تبصره

استاندارد توسط    ریاستفاده از قطعات غ  ایو    یانگارسهل  ات،ریتعم  تیفی( قانون به علت عدم ک3مراجع مذکور در ماده )  صیچنانچه به تشخ  -25ماده

کردن قطعات،    نیگزیمتوجه مصرف کننده گردد، عرضه کننده موظف به جا  یمجاز، خسارت  یندگیعرضه کننده، واسطه خدمات پس از فروش و نما

 .باشد  یوجه و جبران خسارات وارده م  افتیرفع نقصان خدمات بدون در
 .خواهد شد  نییوزارت تع  یبر اساس دستورالعمل ابالغ  ار،یخدمات س  ی حدهامجاز و وا  یها یندگیتعداد نما  -26ماده

  یف ی سطح ک  یدارا  یواحدها  تیمجاز فروش و خدمات پس از فروش خود صرفاً از ظرف  یها  یندگیعرضه کننده موظف است در شبکه نما  -27ماده

خدمات    یابیضوابط و ارز  ط،ی( و دستورالعمل شرا19117ستاندارد شماره  خدمات پس از فروش )اارائه    وهیش  یقابل قبول، مطابق با ضوابط استاندارد مل 

 .دیاستفاده نما  وشفر
مجاز فروش و خدمات پس از فروش شامل    یهایندگیواسطه ها و نما یبرا یا انهیعرضه کننده موظف است نسبت به استقرار شبکه را  -28ماده

 .د ی صورتحساب هر مصرف کننده اقدام نما   زیهر وسیله نقلیه و ن  یبرا  راتی و اجرت تعم  یرست قطعات و مواد مصرفمحاسبه مدت توقف وسیله نقلیه، فه

 .دیشبکه را فراهم نما  نیبه اطالعات ا  یشرکت بازرس  یشرکت عرضه کننده موظف است امکان دسترس  -  تبصره
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. در صورت بروز اختالف  باشدیدر مرحله اول برعهده عرضه کننده م  انشیا  تیمصرف کنندگان و جلب رضا  اتیبه شکا  یدگ یرس  تیمسؤول  -29  ماده
مصرف کنندگان و   تیها و با نظارت سازمان حماصنعت، معدن و تجارت استان یهاسازمان قیعرضه کننده و مصرف کننده، رأساً از طر نیب

( ماده  2حل اختالف موضوع تبصره )  اتیبه ه  تواندینشود، م  نی أممصرف کننده ت  تی. چنانچه رضاردی گیقرار م  یدگی و رس  یمورد بررس   دکنندگانیتول

کند.    ی و نسبت به آن کتباً اعالم رأ  یدگ یبه موضوع رس   اتیثبت شکا  خیز از تاررو  ستیحل اختالف موظف است ظرف ب  ئتی( قانون مراجعه کند. ه3)

 .ابالغ اجرا شود  خیظرف ده روز از تار  دیبا  یرأ  نیاست. ا  ئتیه  یاعضا  تینظر اکثر  ،یأمناط ر
 .باشد  یها مجلسات آن در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  لیماده و محل تشک  نیحل اختالف موضوع ا  ئتیه  رخانهیدب  -1تبصره

ا در محل  حل اختالف مربوط ر  یهائتیه  نامه،نییآ  نیا  بیتصو  خیماه از تار  کیها مکلف است ظرف  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  -2تبصره

 .آنها قرار دهد  ار یو محل الزم را در اخت  یانسان  یرویداده و امکانات، ن  ل یموجود تشک  یسازمان  یآن سازمان با استفاده از پست ها

  کندی اظهار نظر محاضر و    ئت یکه در ه  یاست، اما حق الزحمه کارشناس رسم   گانیحل اختالف را  ئتیبه آن در ه  یدگ یثبت اعتراض و رس  -3تبصره
 .د ینمایمختومه اعالم م  لیپرونده اعتراض را با ذکر دل  ئتیصورت، ه  نیا  ریپرداخت شود، در غ  یتوسط شاک  ئت،یاعالم ه خیظرف پنج روز از تار دیاب

ت ارسال  کننده را به وزارمصرف  تیموظفند شکا   ندینمایبه آنها مراجعه م  تیکه مصرف کنندگان جهت طرح شکا   ییهانهادها و سازمان  هیکل   -4تبصره

 .ندینما

  اتی به شکا   یدگیمکلف است دستورالعمل نحوه رس   نامهنییآ  نیماه پس از ابالغ ا  کیظرف    دکنندگانیمصرف کنندگان و تول  تیسازمان حما  -5تبصره
 .دیصنعت، معدن و تجارت استانها اعالم نما  ی مصرف کنندگان وسیله نقلیه را به سازمانها

  ی ها و دستورالعمل   نامهنییشده در قانون و آ  نییتع  فیمجاز را براساس وظا  یهایندگیو کار نظارت مستمر بر نما  عرضه کننده موظف است ساز  -30ماده

 .دینما  جادیآن ا  ربطیذ  ییاجرا
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  یگزارشها   مجاز آنها و ارائه  یهایندگیلیه، واسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش و نماعرضه کننده وسیله نق  یادوار یابینظارت و ارز  -  تبصره
 .باشد  یمنتخب وزارت م  یبه وزارت و عرضه کننده، به عهده شرکت بازرس  یابیارز

مشخصات    نیمشخصات و همچن   ریشده خود را به همراه سا  قیمجاز فعال و تعل   یها  یندگینما  هیکل   یعرضه کننده موظف است نام و نشان  -  2تبصره

مراجعه شده    یندگیو نام نما  رشیپذ  خیشماره تماس، نوع وسیله نقلیه، تار  ،ی ل نام مشترمراجعه کننده به شبکه خدمات پس از فروش شام  انیمشتر

 .دینما  یمعرف  یعملکرد آن، به شرکت بازرس  یابیبرخط جهت ارز  یرا بصورت دسترس

 




