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 پیشگفتار

لحظات خوبی را داشته  ر خرسندیم. امیدواریماید بسیاانتخاب کرده  استفادهاز اینکه موتور سیکلت های شاهین موتور را برای 

 باشید.

د و تعمیر نگهداری این مدل رو راهنمایی مرتبط با نحوه عملک یاین 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.  موتورسیکلت می باشد

ش عمر عملکرد انجین استفاده و نگهداری مناسب تظمین کننده یک موتور سواری امن و کاهش مشکالت فنی و همچنین افزای

 .بودخواهد 

 رسیکلت موتو طاین مدل موتور سیکلت برای دو راکب طراحی شده است. حداکثر وزن قابل حمل توس: ب و مسافرراک

 کیلوگرم می باشد. 150
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  سفالت طراحی شده است.آاین موتور سیکلت مخصوص جاده های شهری و :  شرایط جاده 

 کدام از آنها  توجه نمایید:لطفا به اصطالحات ذیل و معنی هر 

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

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

 نامناسب از موتورسیکلت امکان آلودگی محیط زیست وجود خواهد داشت.
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 موتور سیکلت  با سواری امن

 شته باشید:است که شما به عنوان راکب باید قبل استفاده از آنها آگاهی دا اطالعات ضروریسواری نیازمند  یک :هشدار

سیب آادثه و یا حبروز ز میتوانید ابا این کار همیشه قبل از روشن کردن و استارت زدن یک بازرسی اولیه چشمی انجام دهید. 

 وگیری نمایید.لهای احتمالی ج

الحیت صمطمئن شوید که شما  مه و یا مجوزهای مخصوصی می باشند.بیشتر کشورها جهت موتور سواری نیازمند گواهی نا

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

 موتور سواری هستند، ندهید.

 نمایید:نکات زیر را رعایت تصادف حتما بروز برای جلوگیری از 

  پوشیدن لباس های روشن و یا منعکس کننده نور 
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 .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 

 منرعایت سرعت مطمئن و عدم رانندگی در شرایط غیر امن و نا ای 

 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 

  ر دو پا بر روی  جا پایی . در هدایت فرمان و همچنین قرار دادن ه دستاستفاده از هر دو 

  و مناسب لباس محافظ 

 قب نیز روری می باشد. راکب عض مناسب، همیشه استفاده از کاله ایمنی،دستکش مناسب و لباس برای حفظ امنیت

 می بایست این نکات را رعایت نماید.
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 د. لذا به داغ می باشموتور بعد از خاموش شدن  چند دقیقه ایگزور و متعلقات آن در حین کارکرد انجین و حتی ا

 لباس های استفاده کنید که تمامی پا شما را بپوشاند. ازهیچ وجه به آن دست نزنید. حتما 

 دستکاری :

 .باشد یم شدن موتورسواری خواهد شد که کامال غیر قانونی  ایمن: هرگونه دستکاری و یا حذف قطعات موجب نا هشدار

 ما پیشنهادی جهتش. اگر دکننمربوط به وسایل نقلیه پیروی راکبین باید از تمامی قوانین و استانداردهای راهنمایی رانندگی 

امی عواقب کار بر عهده ما ارسال نمایید. در غیر این صورت تمبرای  نظر خود را ود عملکرد موتور سیکلت دارید،لطفا تغییر و بهب

 خود شما خواهد بود.

 بار مورد حمل :

 موتورسیکلت و سرعت آن خواهد شد.سسوری و بار اضافه موجب کاهش پایداری اضافه کردن قطعات و یا هرگونه اک: هشدار
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 ر هر دو طرف دقل موتورسیکلت و همچنین برابر بودن وزن بار ثنگه داشتن بار در نزدیکی مرکز  کاهش وزن بار قابل

کلت بیشتر موتورسیکلت باعث کاهش غیر پایداری و لغزش وسیله نقلیه می شود. هر چه وزن در مرکز ثقل موتور سی

 بهبود خواهد یافت. آن پذیری به نسبتباشد، هندلینگ و فرمان 

 د.شرایط مناسب فاشر چرخ ها و تعلیق عقب باعث بهبود شرایط موتور سواری و تقسیم بهتر وزن بار میشو 

 .مطمئن باشید که بار به درستی و محکم به متورسیکلت بسته شده باشد 

  بب کاهش قرار ندهید.زیرا این امر سهیچگاه هیچ وسیله اضافی بر روی کتی ترمز و کالچ،دوشاخه جلو و گلگیر

 هندلینگ و سرعت فرمان پذیری میشود.

  د.کیلو گرم است. از بارگیری اضافه جددا خودداری نمایی 150حداکثر وزن قابل حمل توسز موتور سیکلت 

 اکسسوری و تجهیزات اضافه:

است.  طراحی و تست شده مدلص این قطعات و اکسسوری های اصل و اورجینال این مدل موتور سیکلت توسط کمپانی مخصو

 اشت. دراکبین را نخواهد  سطیت در قبال استفاده و نصب دیگر قطعات اضافی تولبه همین دلیل شرکت هیچ گونه مسئو
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  و هرگونه مسئولیت بر عهده خود شخص می باشد.

 ر از زمین و یا تمامی قطعات را با دقت چک نمایید تا از عدم وجود نقاط تیره در چراغ ها،کاهش حداقل ارتفاع موتو

 .دمطمئن شوی م فرمان دهی و کنترل وسیله نقلیهعملکرد کمک فنرها،سیست وضعیتزاویه لغزش یا تغییر در 

 یش از حد سیکلت نصب نکنید،زیرا باعث افزایش بور رقی بر روی موتدرهیچ شرایطی تجهیزات اضافی الکتریکی و ب

 سیستم الکترونیکی موتورسیکلت می شود. در آمپر مصرفی
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 مکان یابی اجزا و قطعات:

 

انجین -8جاپایی عقب -7چرخ عقب -6خطر عقب -5دستگیره عقب -4چراغ جلو -3راهنمای جلو -2گلگیر جلو -1سمت چپ: 

-7جاپای جلو -6پدال ترمز عقب -5سوئیچ -4آینه بغل  -3باک -2زین -1سمت راست:     جلو چرخ-10پدال تعویض دنده -9

عقبشبرنگ -11راهنمای عقب -10اگزوز -9کمک فنر عقب -8هندل 



 

 
9 

 

 سمت چپ فرمان کلید های  -1

 صفحه کیلومتر و هشداردهنده ها -2

 سمت راست فرمان کلیدهای -3

ت خود را در تورسیکلوسریال و مشخصات مربوط به ملطفا شماره 

 ترچه وارد کنید تا در هنگام دزدیدهبخش مخصوص در همین دف

 پیدا کردن آن آسانتر بشود. ،شدن وسیله شما

 حک شده است زیر دستگیر های عقب زینشماره شاسی در  -1

 شماره سریال و مدل انجین در قسمت پایین و چپ درب موتور)میلنگ( حک شده است -2

  پالکت شناسایی در قسمت جلوی فرمان نصب شده است. -3

 : )EP(سوخت و  روغت موتور 
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 یک عامل مهم در مقدار اندازه  آلودگی های خروجی از اگزوز می باشد. بنابراین سوخت انتخابی باید دارای انتخاب سوخت: 

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

 و کاهش عمر کارکرد آن میشود.

 کیفیت روغن انتخابی نقش مهمی در عملکرد انجین بازی میکند.انتخاب روغن موتور: 

روغن موتور انتخابی باید دارای شرایط ذیل باشد و استفاده از هر گونه روغن موتور معمولی،روغن گیربکس و یا روغن گیاهی 

 ممنوع می باشد.

 40درجه تا  10ی مناسب تنها در رنج دمای روغن کار .پربشود SAE15W/40-SEوسیله نقلیه قبل از تحویل باید با روغن موتور 

درجه سانتی گراد انجام میگیرد. اگر روغن موتور دیگری مورد استفاده قرار گرفته است باید مشخصات فنی برابری داشته باشد 

پیشنهاد  از جمله رنج ویسکوزیته )چسبندگی( و دما. بنابراین روغن موتور انتخابی باید دارای ویژگیهای باشد که توسط شرکت
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در مکان های که   HQB-6و یا  HQB-10داده شده است. اگر روغن موتور معرفی شده در دسترس نباشد میتوان از روغن موتور 

 درجه است، استفاده کرد  10کمتر از میانگین دمای آنها 

 کنترل کنندهاجزای 

 و چپ راهنما سمت راست -1

  دور موتور -2

 نشانگر چراغ جلو    -3

 شمار کیلومتر    -4

 دنده شمار   -5

 کیلومتر -6

 دکمه تنظیمات -7
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یتر است. ل 3.7را نشان میداد به این معنی است که مقدار سوخت حدودا   Fنشانگر سوخت: این نشانگر اگر حرف  -8

چراغ  لیتر است و 0.7نمایش داده شد بدین معنی است که مقدار سوخت درون باک کمتر از  Eدرصورتی که حرف 

جدد هشدار سوخت شروع به چشمک زدن میکند که در این صورت شما باید در اسرع وقت اقدام به سوخت گیری م

 نمایید. 

عد از آن بمدت سه ثانیه روشن میشود و  بهه نمایید وقتی سوئیچ را روشن میکنید این چراغ ج: تو  ECUچراغ چک  -9

  .دوباره خاموش میشود.این المپ درحالت عادی نباید روشن باشد

 

 استارت )سوئیچ( و قفل فرمان

 .سوئیج در سمت راست کاور جلو قراردارد استارت:

OFF برداشته شود. سوئیچعمل نمی کنند و باید  هیچ یک : در این حالت نه موتور و نه چراغ ها 

ON  انجین و چراغ ها روشن میشوند و نشانگر دنده خالص :N  روشن میشود. سوئیچ نباید برداشته

 شود.

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

و در نهایت کلید را   LOCKخالف ساعت بچرخانید در جهت وضعیت بچرخانید،سپس فشار دهید و بر  OFFکرده و به سمت 

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

 فرمان های سمت راست رکنترل

 مزکتی تر-4 گاز  اهرم استخوانی(-3چراغ جلو  -2دکمه استارت   -1

 انجین فشار دهید.مه استارت را جهت روشن شدن دک کلید استارت:

 د این سوئیچ عبارت است از:سه حالت عملکر سوئیچ چراغ ها:

 روشن کردن چراغ جلو و عقب و صفحه کیلومتر -1

 صفحه کیلومترروشن شدن چراغ پارک و چراغ عقب به همراه  -2

3- (OFF) .تمامی چراغ ها و صفحه کیلومتر خاموش میشوند 
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 اهرم )استخوانی( گاز

ود و با شمی باشد. با چرخاندن آن به جهت داخل سوخت بیشتری برای انجین محیا می این اهرم جهت کنترل قدرت انجین 

 در جهت عکس سوخت ارسالی به انجین کاهش می یابد. چرخاندن

 

 

 فرمان  کنترلر های سمت چپ
 

 بوغ -3راهنما   -2  سوئیچ تغییر نورباال و پایین  -1

 قشار دهید. هت به صدا در آمدن بوغ کلید ج:  کلید بوغ
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  باک دربسوختگیری و 

  موتور را بر روی جک وسط قرار دهید. زین را باز کنید و  درب باک را بر خالف

عقربه های ساعت بچرخانید تا باز بشود. بعد از سوخت گیری، درب باک را در 

مقابل  1عالمت د قرار داده و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا وجای خ

قرار بگیرد. مطمئن بشوید که درب باک به درستی و محکم بسته  2عالمت 

که درب  بشویدباک را بیش از حد پر نکنید)نباید تا دریچه باک پر بشود( بعد از هر بار سوختگیری مطمئن  شده باشد.

 باک کامل بسته شده است.

 :هشدار

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

پرکنید که دارای تهیوه مناسب می باشد. از روشن کردن سیگار و یا نزدیک کردن هرشعله و جرقه به وسیله نقلیه در 

 زمان سوخت گیری جددا خودداری نمایید.
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 قداری ت سوخت احتمال اشتعال دارند. اگر مقبل از سوخت گیری، مطمئن شوید که سوخت فیلتر شده است. بخارا

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

 پدال تعویض دنده 

نشان دهنده دنده دنده جهت انتقال قدرت تجهیز شده است.  4 گیربکس این موتورسیکلت به

نمایش داده غییر دنده ها در شکل دنده را نمایش میدهد. نحوه ت شمارهبه صورت لحظه ای 

 شده است.

 

 
 نحوخ افزایش دنده جهت                                              توقف دنده برای  نحوه کاهش                          
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 پدال ترمز عقب

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

  حالت تنظیم برای شرایط مختلف جاده و سواری می باشد. 5ای کمک فنر عقب دار

راکب باید برای شرایط مختلف جاده ها و وزن در حال حمل توسط موتور سیکلت،   :  توجه

کمک فنر به یک اندازه تنظیم تنظیمات را انجام دهد. همچنین باید مطمئن شد که هر دو طرف 

 شده است.

 

 جک

 :جک بغل

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

 موتورسیکلت، جک را بچرخانید و در مکان اول خود قراردهید.

 رکت مطمئن شوید که جک در جای اولیه خودش قرار گرفته است، در غیر این صورت امکان دارد در حتما قبل از ح:  توجه
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 حین حرکت جک باز بشود.

 جک وسط)اصلی(

کنترل   ه منظورکه در سمت چپ شاسی واقع است را فشار دهید و در عین حال  رکاب جک وسط در زمان پارک موتورسیکلت،

جلو هل  را به سمتبل از حرکت، موتور سیکلت ق .قسمت عقب موتورسیکلت را با دست راست بلند کنید بهتر موتورسیکلت 

 به صورت اتوماتیک سرجای اول خود قرار بگیرد. بدهید تا جک وسط
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 بازرسی های قبل از حرکت 

چک کرد آورده شده است که  توانیم قهیرا که در چند دق ینکات ری.در زدیآن را چک کن کلتیقبل ار استفاده از موتورس شهیهم

 شما گردد. تیامن شیافزا دیو شا نهیدر زمان،هز ییمدت باعث صرفه جو یدر طوالن

 دیرا حتما چک کن یزی. روغن ردیبود روغن اضافه کن ازیروغن موتور، اگر ن سطح. 

 یسوخت رسان ستمیاز باک و س ی. چک کردن نشتازیمجدد در صورت ن یریسوخت، سوختگ زانیم 

 ازیدر صورت ن ینمودن خالص میعملکرد ترمز عقب و جلو، و تنظ کنترل  

 و فشار باد یظاهر تیها، چک کردن وضع کیالست 

 دیحتما چک کن باطریآب  تیمقدار و وضع ،باطریسطح آب  کنترل. 

 ،گردد. ضیتعو ایو  میتنظ ازیفرمان. در صورت ن طیشرا یگاز در تمام یباز و بسته شدن کامل کت گاز 

 ها و بوق، چک کردن چراغ جلو،چراغ عقب، چراغ ترمز)خطر(،راهنما ها و چراغ پارک و کنترل عملکرد مناسب  چراغ

 بوق 

 شود. یو روغن کار میتنظ ازیشل و سفت بودن آن. در صورت ن زانیو م تیچرخ، چک وظع ریزنج 
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 ها، مهره ها و بست ها که به صورت امن بسته شده  چیپ ی،چک کردن تمام تاتصاال 

 

 استارت زدن انجین

موتور را در معابر باریک و تنگ روشن نکنید. استارت زدن و روشن کردن موتور در حالتی  ،بروز حادثهبرای جلوگیری از : توجه

 که در دنده میباشد، باعث آسیب های فنی به سیستم می شود.

 از استارت زدن مطئمن شوید که: قبل

 .سوئیچ را به سمت .... بچرخانید 

  پدال تعویض دنده را در حالت خالص قرار دهید تا نشانگرN .روشن شود 

کیلومتر اول بسیار اساسی می باشد. در این دوره نباید  1000برای اطمینان از عملکرد مناسب موتور توجه به نحوه رانندگی در 

درصد توان آن برای تعویض  80گرفته و به اصالح پر گاز بروید. مطمئن شوید که سرعت در هیچ دنده ای بیشتر ازگاز را تا انتها 

 دنده نباشد.
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 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 

  آرامی کتی کالچ را رها کرده و همزمان اهرم  گاز را به آهستگی بچرخانید. تا سرعت انجین افزایش یابد.به 

  زمانی که موتورسیکلت به سرعت ثابتی رسید، گاز را رها کرده و دوباره کالچ را گرفته و همانند قبل به وسیله پدال

 تغییر دهید. 2دنده، دنده را به دنده 

 کنید تا به حداکثر دنده و سرعت برسید.این روند را تکرار 

 مقدار گاز را با ترمز ها هماهنگ کنید، جهت کاهش تدریجی سرعت 

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

امناسب میتولند باعث کاهش و سخت شدن کنترل باشد که باعث قفل کردن چرخ ها بشود. و یا سیستم ترمز گیری ن

 موتور سیکلت بشود.
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سیب باشد. در غیر این صورت، احتمال آ برای تغییر دنده می بایست گاز کامال رها شده باشد و کالچ تا انتها گرفته شده :توجه

دنده به درستی و نرمی کار میکند و . مطمئن بشوید که پدال تغییر افزایش می یابددیدن انجین، زنجیر و سایر قسمت ها زیاد 

همچنین قرار دادن ناگهانی پا بر روی پدال ترمز باعث کاهش ناگهانی سرعت و در مواردی به وجود آمدن آسیب های فنی می 

 شود.

 

 ترمز گیری و پارک کردن

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

 و عقب همزمان عمل کنند.

بچرخانید ر بدهید. سوئیچ استارت را را به سمت .... بچرخانید، و موتور ار روی جک بغل قرا،سوئیچ اضطراری دنده را خالص کرده

 و در آخر سوئیچ را بردارید.
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. همچنین جلوگیری از برخی مشکالت مانند: افزایش دمای : برای افزایش عمر انجین و کاهش هزینه تعمیر و نگهداری توجه

انجین، افزایش مصرف سوخت، ضربه .... و همچنین حفظ عملکرد بهینه موتورسیکلت، توصیه می شود که برای هر دنده از رنج 

 سرعت های که در ادامه ذکر میشود استفاده کنید.

 دنده  سرعت )کیلومتر بر ساعت( دنده  سرعت )کیلومتر بر ساعت(

35 -60 3 0-20 1 

55- 80 4 15 - 40 2 

 !هشدار

  استفاده تنها از ترمز عقب و یا جلو باعث کاهش عملکرد سیستم ترمز گیری و ساییدگی غیری یکنواخت در سیستم

 می شود.

 باعث داق  برای کاهش ناگهانی سرعت زیاد میتوان با گرفتن هر دو ترمز، دنده ها را کاهش داد. استفاده زیاد از ترمز

 شدن آنها و کاهش عملکرد آن می شود.



 

 
25 

 

  در زمانی که در بارندگی و جاده های خیس موتور سواری میکیند، قدرت مانور و توقف کم خواهد شد. سرعت گیری

 و یا ترمز گیری ناگهانی باعث از کنترل خارج شدن وسیله نقلیه می شود.

 پارکینگ

  کرده و کتی کالچ را تا انتها بفشارید، سپس به آرامی ترمز را گرفته تا ترمز برای متوقف کرن موتورسیکلت، گاز را رها

 های جلو  و عقب همزمان عمل کنند.

 ،سوئیچ اضطراری را به سمت .... بچرخانید، و موتور ار روی جک بغل قرار بدهید. سوئیچ استارت  دنده را خالص کرده

 ید.را به سمت .... بچرخانید و در آخر سوئیچ را بردار

   موتور را بر روی جک وسط قرار دهید در زمان پارک 
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 تعمیر و نگهداری

 ست ابزار
 ست ابزار شامل مارد زیر همراه موتورسیکلت ارائه می شود.

 دسته پیچ گوشتی .1

 سو 2پیچ گوشتی  .2

 آچار شمع -1

 آچار دو سر تخت  -2

 انبردست  -3

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

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

C    تمیز کردن :R     تعویض :L     روغن کاری :A تنظیم : 
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 ود مکانیک ماهر و دارای ابزار مناسب باشد:  این آیتم باید توسط نماینده سرویس شود. مگر اینکه راکب خ  *

 ** : برای حفط ایمنی،توصیه میشود این ایتم ها فقط توسط نمایندگی سرویس بشود.

 :توجه

اگر در شرایط که بیش ار حد مرطوب و یا گرد و خاک وجود دارد رانندگی میکنید، باید سرویس های تمیز کاری بیشتر از   -1

 حد توصیه شده انجام بدهید.

 در کیلومتر های طی شده باالتر نیز میتوانید از همین دستور العمل این دفترچه استفاده نمایید. -2
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مسافت طی شده و سرویس های مرتبط به آن بر حسب 

 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  
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  I,L I,L I,L I,L  زنجیر چرخ  

  I I I I باطری ماه  

  I I I    ترمز عقبلنت  

  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  بلبرینگ فرمان ** 
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  )Ep(روغن موتور 

 :چک کردن روغن موتور 

گیت اندازه گیری در پشت سمت راست درب کالچ انجین برای اندازه گیری روغن قرار 

 گرفته است. سطح روغن باید بین اندازه حداکثر و حداقل قرار داشته باشد.

 حداقل   عالمت  -3   حداکثرعالمت  -2   گیت اندازه گیری -1

  وسط قرار بدهید. سطح روغن را موتورسیکلت را در سطح جاده بر روی جک

 میتوانید از درون جداره شیشه چک کنید.

  در صورت نیاز روغن مدلSAE15W/40 SE   را تا عالمتH  .اضافه کنید

 نباید بیشتر از آن اضافه کرد.

 .مجددا دریچه مخزن روغن را نصب کنید و مطمئن شوید که هیچ نشتی وجود نداشته باشد 
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روشن کردن انجین در شرایطی که روغن به اندازه وجود نداشته باشد،باعث آسیب های جدی به انجین  احتیاط:

 خواهد شد.

 تعویض روغن موتور :
  در زمانی که موتور هنوز گرم است،روغن موتور بهتر و کاملتر خارج می شود.

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

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

 .مجددا پیچ تخلیه رو محکم ببندید 

  روغن موتورSAE15W/40 SE جا کار به داخل انجین بریزید و سپس استارت بزنید. اجازه دهید موتور به صورت در

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

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

  ذکر شده است تعویض گردد.
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 )EP(شمع ها 

  B8RTC مدل شمع ها :

  سرویس و تعویض شمع ها

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

 شمع، شمع ها را باز کنید.

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

گونه رسوبات را پاک کنید. اگر بدنه و یا هر قسمتی از شمع دچار اسیب دیدگی 

 شده بود، شمع را تعویض نمایید.

 میلی متر باشد. در  0.1تا  0.7مع باید بین ه بین الکترود شمع و بدنه شفاصل

 توانید با خم کردن الکترود آن را تنظیم نمایید.یغیر این صورت م

ث بسته بشوند. در غیر این صورت، باعشمع ها باید محکم سرجای خود  :هشدار

 گرم شدن زیاد و آسیب دیدن انجین می شود.
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 )EP(فیلتر هوا 
 

 پیچ ها  -1

 کاور فیلتر هوا -2

 فیلتر  -3

 
کیلومتر با روغن تمیز شسته شود. در شرایط که در جاده های خاکی  4000فیلتر هوا باید به صورت مرتب تمیز بشود. و هر 

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

 .کاور جلو را باز کنید 

 ز کنیدفیلتر هوا را با. 

 .کاور فیلتر هوا را باز کرده و فیلتر را از محل خود خارج کنید 

 .هر گونه گرد و خاک را بدون استفاده از آب و یا هر روغنی تمیز کنید 

  را به وسیله یک پارچه خشک کنید. آنهر گونه شی خارجی را از داخل و بدنه کاور فیلتر هوا پا کنید و 
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  بر عکس مراحل باال نصب کنید.مجددا فیلتر هوا و کاور آن را 

 به هیچ وجه از بنزین و مایعات قابل اشتعال دیگر برای تمیز کردن استفاده نکنید. هشدار !

 فیلر کردن سوپاپ ها

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

 .درب برق انجین و سرسیلندر را باز کنید 

  فالیویل را در جهت خالف عقربه های ساعت بچرخانید تا عالمتT  ود. حتما در مقابل عالمت روی سوراخ دیده ش

ا تست کنید. هکنترل کنید که پیستون در نقطه مرگ باال قرار داشته باشد. این کار را به وسیله اسبک روی سوپاپ 

درجه  360رفته است در غیر این صورت فالیویل را اگر اسبک آزاد بود یعنی پیستون در نقطعه مرگ باال قرار گ

 بچرخانید.

  میلی متر باشد. 0.12میلیمتر و برای سوپاپ دود باید  0.05فیلر برای سوپاپ گاز باید 

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

 کنترل کنید. و اسبک قرار دهید و در آخر مهره قفل کننده را سفت کنید. مجددا اندازه فیلر رارا در بین سوپاپ 
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 )EP(منبع اگزوز 
ترک و شکستگی و  زوز را از نظر عدم وجودبدنه اگبه صورت منظم باقی مانده کربن و دوده ها را از منبع اگزوز تمیز کنید. 

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

کار کردن است،اگزوز  : هر بار که منبع اگزوز را جدا میکنید باید پد و واشر آن تعویض گردد. در زمانی که انجین در حالهشدار

 ار داغ است. اجازه دهید تا سر شود و سپس تعمیرات را انجام دهید.یبس

 سازگار با محیط  زات سنگینی میباشد. لطفا آن را به عنوان زباله دور نیندازید و به صورت یک روشکاتالیست شامل فل

 انبار کنید.ضایعات زیست 

 EFIاصول کار سیستم انژکتوری 
ک کننده، خن ستمیس یموتور، دما یورود یمانند:مقدار هوا نیانج یکار طیشرا یتمام کلتیموتورس کیسنور ستمیدر س

 گنالیس هیز مقاس. بعد اکندیمنتقل م ECU یبه پردازش گر مرکز یکیالکتر یها گنالیشتاب، و ... به صورت س ن،یسرعت انج

  .واهد بودخ یکنترل گنالیس کی یخروج قیدق اریو انجام محاسبات بس  ECU در کیشده هر  رهیبا مقدار ذخ یورود یها
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جرقه  یمان بندز کند،بلکهیرا کنترل نم نیبه انج یسوخت ورود زانیتنها م  EMS ،یکاربراتور یمیقد یها ستمیس یجا به

 ریو بهبود چشمگ شیفزااموجب  نی. بنابراکندیموتور و .... را کنترل م یهوا در حالت درجا کارکردن برا یدب زانیم نیو همچن

در  ستمیلب سسوخت به عنوان هسته و ق میحلقه بسته، پاشش مستق وتریکامپ کیبه عنوان   ECU.  شودیم نیعملکرد انج

 نظر گرفته شده است.
 

  EFIاجزا تشکیل دهنده سیستم انژکتور 

 ECUکنترل کننده سیستم انژکتوری 

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

موتورسیکلت نصب میگردد. زمانبندی بهینه تزریق سوخت، میزان 

پاشش سوخت و بهترین زمانبندی جرقه زنی توسط تحلیل و محاسباتی 

، سیژن،دمای موتور،دمای هوای ورودی انجینکه سنسورهای اک
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لکرد انجین تعیین و مشخص موقعیت دریچه گاز، سرعت و دور موتور انجام میدهند برای بهترین و بهینه ترین حالت عم

 میشود. برای سهولت مدل و سریال دستگاه بر روی آن هک شده است.

 سنسور اکسیژن
اگزوز نصب میشود. این سنسور به گونه ای طراحی شده است  رویاین سنسور بر  

بر اساس  ECUکه وجود اکسیژن در گازهای خروجی انجین را شناسایی میکند. 

سنسور زمان و مقدار پاشش سوخت را تعیین میکند. این اطالعات ارسالی از این 

 سنسور به صورت یک کنترل گر تطبیقی مدار بسته با سیستم ارتباط دارد. 
 

 انژکتور
وظیفه پاشش سوخت به مقدار صحیح و به داخل منیفولد ورودی را دارد. انژکتور  

که توسط سیگنال  ECuاز یک طرف به منیفولد ورودی متصل است و از خارج به 

  الکتریکی کنترل می شود.
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 تروتل و دریچه گاز 

و  ورودینیفولد متروتل و دریچه گاز شامل،یک سنسور موقعیت، بدنه و شیر تنظیم جریان هوا دور آرام میشود. این قطعه بین 

  عبور می کند. یشود. هوا مورد نیاز موتور از تروتلفیلتر هوا نصب م

 پمپ سوخت 

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

هیچ خطایی توسط  ثانیه کار خواهد کرد. اگر 3مدت  انجین استارت بخرد به از اینکه  قبل شرایط کاری پمپ بنزین: این پمپ 

یلنگ و مدور گردش  2 ازستارت می خورد. حداقل بعد ا انجینارسال نگردد پمپ متوقف شده و  ECUسنسور دور موتور به 

 ، پمپ بنزین مجددا شروع به کار میکند.ECUتشخیص آن توسط 

 شرایط از کار افتادن پمپ: این پمپ به محض قطع شدن سیگنال سنسور دور موتور، از کار خواهد افتاد.

  توجه:

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

 کیلومتر تعویض و یا تمیز گردد 10000ین باید حداقل هر صافی پمپ بنز .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 ( 
شود و به نحوی طرحی شده است که میزان دمای سیلندر و این سنسور بر روی سیلندر انجین نصب می 

 انجین را اندازه گیری کند.

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

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

  :توجه

 سنسور در معرض آب، روغن و ... قرار ندهید.به هیچ وجه  .1
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عمل  مطمئن شوید که هیچ نشتی در محل اتصال این سنسور وجود نداشته باشد،در غیر از این صورت به درستی .2

 نخواهد کرد.

   AICVشیر کنترل مدار دور آرام  
یفه این شیر بین منیفولد ورودی هوا و فیلتر هوا به  وسیله یک شلنگ نصب میشود. و وظ

  را فراهم کند.احتراق درجا کار کردن و دور آرام انجین، هوای مورد نیاز  حالتدارد در 

  :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،در غیر از این صورت به درستی عمل نخواهد  .2

 کرد.
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 سنسور دور موتور 

  می باشد. 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

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

 استارت و شروع کار انجین تاثیر خواهد گذاشت.

 منیفولد هوای ورودی

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

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

. زیرا سوخت رسانی تمیز باشند. وگرنه سیستم قادر به عملکرد مناسب نیستی اطمینان حاصل کنید که لوله ها -2

 انژکتورهای الکترومغناطیسی توسط ذرات خارجی مسدود میشوند.

 

 )EP( مبدل کاتالیستی 
 

این مبدل کاتالیستی بر روی اگزوز نصب می شود. این قطعه به منظور 

کربن،هیدروکربن نسوخته و کاهش گازهای آالینده مانند : مونواکسید 

اکسید نیتروژن و ... طراحی شده است به وسیله واکنش مجدد گازهای 

. در آالیندگی را کاهش میدهد خروجی با کاتالسیت در زمان عبور از آن

 لیزور پخش میشوند. سپس یگ واکنش جذبیاتالیست در سوراخ های میکرونی کاتاواقع گازهای آالینده  در هنگام عبور از ک

 رها میگردند. جودر  آنگاهمیشوند و  تبدیلمانند بخار آب، دی اکسید کربن  این گازها به عناصر بی خطری
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 : توجه

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

 تالیز میشود.انجین باال است انجام ندهید. این کار باعث آسیب دیدن کاهیچ وقت تست جرقه را در زمانی که دمای  .2

 چراغ چک  
این چراغ شود.ثانیه روشن می 3تا  1چراغ چک به مدت  استارت نخورده است. انجینو هنوز  می چرخانیدزمانی که سوئیچ را 

طا شروع خموجود و کدینگ مربوط به آن در صورت نبود مشکلی خاموش میشود. در غیر این صورت، این چراغ بر اساس خطا 

ماند بدین شود به جدول کدهای خطا( . بعد از روشن شدن انجین اگر این چراغ روشن باقی ب رجوع به چشمک زدن میکند.)

 برطرف شوند. بایدکه سریعا عنی است که مشکالتی در سیستم وجود داردم

 سیستم کدینگ خطاها به شرح زیر است: 

دد یکان یا عدد تشکیل شده است. اولی عدد دهگان است که  المپ چشمک زن نشان میدهد. و بعد از ان عیک کد خطا از دو 

قفه هر چشمک وثانیه می باشد. اگر چند خطا در سیستم باشد  1.5همان واحد می باشد. فاصله و وقفه بین دو چشمک تقریبا 

 ثانیه است. 6خطا حدودا 
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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 رله مدارباز فن

 II 42 7احتراق  24 12 کوتاه پمپ رله اتصال

کد  نوع خطا

 چشمک

کد 

 خطا

کد  نوع خطا

 چشمک

کد 

 خطا

 8 22 سنسور موقعیت دیچه گاز 25 12 رله قطع کن پمپ بنزین
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 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 دار بازم-شیر دور ارام

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

 13 52 دزدگیر انجین 30 14 تصال کوتاها-چراغ چک

 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

 

 EFIتنظیمات و استفاده از سیستم 
 تنظیمات سیم گاز -1
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یلی متر باشد. در غیر م 6تا  2در حالت خالص، فاصله بین سیم گاز و سینی و قاب زنجیر را اندازه بگیرید، این فاصله باید بین 

 این صورت طبق درستورالعمل زیر عمل نمایید:

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

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

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

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

  توجه:

 ار میکند.کگاز توجه کنید تا مطمئن بشوید که این قطعه به نرمی و بدون گیر کردن  اهرمهنگام تنظیم، به عملکرد 

 (EFI)تنظیمات سیستم انژکتور  -2

 ید.دستورالعمل زیر موتورسیکلت نو و وسیله ای که به علت مشکالت انجین به تعمیرگاه رفته است را تنظیم بکن

نید تا کرا نیز تست  باطریی در حالت صحیح تست کنید. موتورسیکلت، انجین و تمامی قسمت های سیستم انژکتور -1

 مطمئن شوید تمامی کابل ها و کانکتورها به درستی نصب شده باشند.
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باشد. هیچ  باک را چک کنید،تا مطمئن شوید که سوخت مناسب داخل آن است. مقدار سوخت نباید کمتر از نیم  لیتر -2

 داشته باشد.گونه نشتی در مسیر سوخت رسانی نباید وجود 

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

ر این ثانیه روشن شود و سپس خاموش گردد. در غی 3تا  1کند و سپس خاموش شود. همچنین چراغ چک نیز باید 

 صورت مشکلی در سیستم وجود دارد.

لت را بررسی مسافتی را طی کنید تا عملکرد موتورسیک ،ص کنید. استارت بزنید. و بعد از تست ترمزهادنده را خال -4

 کنید.

بیشتر طول  در موتورسیکلت های نو و تازه تعمیر شده به علت وجود هوا در مسیر سوخت رسانی، استارت خوردن کمی: توجه

 میکشد.

 نحوه عملکرد گاز 
  فرمان. جهتچک کردن نرم چرخیدن استخوانی گاز در هر دو جهت در هر دو  
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  میلیمتر باشد.  6الی  2گاز را چک کنید. این لقی باید بین  اهرملقی

سپس تنظیم مهره قفل کننده را شل کنید باید  لقیبرای تنظیم این 

کننده را بچرخانید. بعد از پایان تنظیم،مجددا مهره قفل کننده را 

 محکم کنید.

 پیچ تنظیم -3مهره قفل کننده    -2استخوانی گاز      -1

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

 فولد ورودی هوای انجین و ...انجین، محل اتصال فیلتر هوا به تروتل و مانی

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

 طبیعی جریان هوا در موتور و جلوگیری از آلودگی محیط زیست می شود.
 تنظیمات کالچ 

 وش است.   این تنظیمات طبق روش زیر انجام میگیرد:تنظیمات را زمانی انجام دهید که موتور خام

  را شل کنید.مهره قفل کننده ای 
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  عکس بچرخانید بر 4/1تا  8/1پیچ تنظیم کننده را بر خالف عقربه های ساعت بچرخانید تا جای که امکان دارد. سپس

 و سپس مهره قفل کننده را سفت کنید.

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

وسط قرار  موتور را در سطح صاف بر روی جک زنجیر میلیمتر باشد. برای چک کردن خالصی 20تا  10باید بین  زنجیرلقی 

 ل زنجیر بین دو خورشیدی تست کنید.ودهید. سپس قسمت پایین زنجیر را از وسط ط

 
 پیچ تنظیم کننده-5ه  تنظیم کنند -4حور )اکسل( عقب  م -3المت ع-2زنجیر     -1
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 تنظیمات

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

توجه  .که هر دو مهره تنظیم کننده سمت راست و چپ در یک عالمت مشخص شده هم تراز شده باشند بشویدسپس مطمئن 

شد و اگر خالف عقربه های ساعت  ی ساعت بچرخانید زنجیر سفت خواهدداشته باشید که پیچ تنظیم را اگر در جهت عقربه ها

 د.وش میبچرخانید زنجیر شل 

 روغن کاری

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

عدم وجود ترک بررسی کنید. در صورت  از نظربشود. تمام اجزا و قطعلت زنجیر از جمله: صفحات اتصال،بلبرینگ و بوش ها، 

 یید.ی کرده و مجددا نصب و تنظیم نماکارنیاز قطعه معیوب را تعویض نمایید. حال،زنجیر را روغن 

گیره زنجیر)اتصال دهنده( را محم نصب کنید. و مطمئن شوید که جهت ان درست و هم جهت با چرخش تایرها می  :هشدار

 باشد.
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 عیب یابی
 :اگر انجین استارت نخورد طبق دستورالعمل زیر عمل موارد مطرح شده را کنترل کنید 

 وجود دارد؟آیا بنزین کافی در باک  .1

 آیا پمپ بنزین به درستی کار میکند؟ .2

سوزن انژکتور را از ریل سوخت جدا کرده و ببینید زمانی که استارت میزنید،آیا جریان سوخت از آن خارج  .3

 می شود یا خیر؟

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

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

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

کنید که آیا بین سر شمع و بدنه انجین جرقه و یا جریان برقی وجود دارد یا نه . در صورت عدم وجود جرقه، 

 به نمایندگی مجاز شرکت مراجعه نمایید.

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

 سیگار و با نزدیک کردن هر شعله اتشی و با شی گرمی به محدوده تست جدا خوداری نمایید.
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 تمیز کردن و انبار کردن

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

 کل موتور را بشوید. .2

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

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

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

    هشدار!
مانند: ترمزها، بلبرینگ ها، قسمت های الکتریکی و.... می شود. از ورود فشار زیاد قوی آب باعث آسیب دیدن بعضی از قسمت 

 اّب به اگزوز و خیس شدن شمع ها در زمان شستشو جلوگیری نماید.

 انبار کردن
 روز و یا بیشتر در انبار و یا پارکینگ نگه داری کنید، نکات زیر را رعایت کنید: 60در صورتی که میخواهید موتور را به مدت 
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 سوخت را از باک و لوله های سوخت رسانی تخلیه کنید.کل  .1

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

 استارت را بفشارید تا روغن در سیلندر به تناسب پخش شود.

 .زنجیر ار باز کنید، تمیز کنید و مجددا روغن کاری بکنید .3

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

 باشد.

 خروجی اگزوز را با یک نایلون و با پالستیک مسدود کنید، تا رطوبت وارد اگزوز نشود. .5

 ا با روغن زد زنگ پوشش دهید.اگر موتورسیکلت در مناطق مرطوب و نمکی انبار میشود، تمام سطوح فلزی ر .6

را به طور  باطریرا از مدار جدا کنید . در یک مکان خشک و خنگ نگهداری کنید. حتما بیاد داشته باشید که  باطری .7

 ماهانه شارژ کنید.
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 از حقوق مصرف کنندگان خودرو تیقانون حما یینامه اجرا نییآ

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

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

 .باشد یخارج م ای

 :روندیمشروح مربوط به کار م یدر معان رینامه اصطالحات ز نییآ نیدرا -2 ماده

 1386 مصوب –از حقوق مصرف کنندگان خودرو  تحمای قانون: قانون – الف

 .تجارت و معدن صنعت، وزارت: وزارت – ب

 اینو ساخت داخل کشور  یواسطه فروش، مبادرت به فروش خودروها قیاز طر ای میکه به طور مستق یحقوق ای یقیعرضه 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
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توأمًا عهده دار خدمات فروش و پس از فروش  ایکننده، صرفاً که با موافقت عرضه یحقوق ای یقیخدمات فروش و پس از فروش: اشخاص حق واسطه -ث

 ظارتمستقل تحت ن یبه عنوان شرکت ایاز مجموعه عرضه کننده  یبه عنوان بخش تواندیباشند. واسطه مذکور م یمجاز م یهایندگینما قیخودرو از طر

 .دینموده و خدمات خود را ارائه نما تیه کننده فعالعرض

 .که با موافقت عرضه کننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است یحقوق ای یقیمجاز: هر شخص حق یندگینما - ج

مربوط به امور خدمات پس از فروش خودرو،  وهیش نیی( درخصوص تع19117شماره ) یخدمات پس از فروش خودرو: براساس استاندارد مل هیارا وهیش -چ

 .باشد یعملکرد آنها م شیو پا یرده بند نیمجاز آن و همچن یها یندگیعرضه کننده، واسطه خدمات پس از فروش و نما یابیها و نحوه ارزشاخص

ها مربوط به امور خدمات فروش خودرو، شاخص وهیش نییکه به منظور تع یخدمات فروش خودرو: دستورالعمل یابیضوابط و ارز ط،شرای دستورالعمل – ح

 .شودیو ابالغ م هیعملکرد آنها توسط وزارت ته شیو پا یرده بند نیآن و همچن یهایندگیعرضه کننده، واسطه خدمات فروش و نما یابیو نحوه ارز

مسافت مشخص مطابق مواد  یط ای یدوره زمان کیخودرو که در  ضیتعو ایقطعات  ضیو تعو نیتأم رات،یات تعم: مجموعه خدمنیخدمات دوره تضم -خ

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

 نی( ا15مشخص مطابق ماده ) یدوره زمان کیخدمات که در  یبانیقطعات و پشت ضیو تعو نیتأم رات،یخدمات دوره تعهد: مجموعه خدمات تعم - د

 .شودیمصرف کننده انجام م یعرضه کننده برا یاز سو "نامهنییآ نی( ا2برابر با نرخ مصوب موضوع بند )ط( ماده )"اجرت  افتیو در قبال در نامهنییآ
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 .شود یمجاز به مصرف کننده ارائه م یندگیاز نما رونیکه در محل استقرار خودرو در ب یراتی: خدمات امداد و تعماریخدمات س -ذ 

 .باشد یرسم یتخصص یهااستانداردها و دستورالعمل ریسا ای یالملل نیب ،یمل ،یکه مطابق با استاندارد کارخانه ا یاستاندارد: خدمات یخدمات فن -ر

و تعهد خدمات عرضه کننده و استفاده مطلوب از خودرو که توسط  دوره ضمانت تیمسئول رندهیو در برگ یاست به زبان فارس یضمانت نامه: سند - ز

 .شود یمصرف کننده م لیعرضه کننده به همراه خودرو، تحو

 .و مقدار بار نیدر مورد تعداد سرنش ژهیعرضه کننده به و یاستفاده مطلوب از خودرو: استفاده از هر خودرو مطابق مشخصات اعالم شده از سو - ژ

 میخودرو از طرف عرضه کننده به مصرف کننده تسل لیدر زمان تحو دیکه با ،یاست حداقل به زبان فارس یمصرف کننده: کتابچها یراهنماکتابچه  -س

، پخش، چرخ زاپاس، جک ویراد لیهمراه خودرو از قب یمتعلقات الزام نینحوه استفاده مطلوب از خودرو، عناو لیاز قب یموارد یحاو دیکتابچه با نیشود. ا

 نی( و همچنیبیو ترک یبرون شهر ،یشهر کلیس کیمصرف سوخت )به تفک زانیخودرو، م یاضاف زاتیآچار چرخ، کف پوش متحرک، مثلث خطر و تجه

آن  ییاجرا یهاو دستورالعمل نامهنییمجاز شبکه فروش و خدمات پس از فروش، متن قانون، آ یهایندگینما ینام و نشان ،یدوره ا یدهایبازد نیعناو

 .باشد

 .است نیمشابه و درصورت عدم امکان، پرداخت خسارت توقف خودرو در دوره تضم یخودرو یمشابه: واگذار نیگزیجا یخودرو نیتأم - ش

 .شودیم نییدر رشته مرتبط تع یدادگستر یکه بر اساس نظر کارشناس رسم یمتی: قیکارشناس متیق - ص
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عملکرد عرضه کننده،  یابیانجام ارز یکه توسط وزارت برا رانیاستاندارد ا یاز طرف سازمان مل تیصالح یدارا یحقوق تی: شخصیشرکت بازرس -ض

 .شودیبه وزارت و عرضه کننده انتخاب م یمورد ای یادوار یمجاز و ارائه گزارش ها یها یندگیواسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش، نما

دستمزد خدمات و  ایاجرت  ار،یمجاز، واسطه خدمات پس از فروش و خدمات س یها یندگینما تیبودن فعال ینرخ خدمات و قطعات: نظر به صنف - ط

 یو در ازا نیینظارت تع ونیسیکم تمحوری با - 1392 مصوب –کشور  یقانون نظام صنف ی( اصالح51مطابق ماده ) ینرخ قطعات و مواد مصرف نیهمچن

 .شودیم افتیدر یبه مصرف کننده، از و یخدمات و ابالغ صورتحساب رسم ائهار

 .مسافت نکرده باشد یط لومتری( ک99از ) شیبه مصرف کننده ب لیکه به هنگام تحو یینو: خودرو یخودرو -ظ

 .شودیعدم امکان استفاده متعارف از آن م 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 یخودرو: قطعات یمنیقطعه ا- غ

 رانیا یاسالم یجمهور یانتظام یروین یو رانندگ ییراهنما سیو پل رانیاستاندارد ا یسازمان مل یقطعات توسط وزارت با همکار نیفهرست ا - تبصره

 .شودیو اعالم م هیته

 .صدمه به جسم، جان و مال اشخاص گردد جادیکه احتمال ا یوبی: ع یمنیا بعی – ف
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خودرو و  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 هیخودرو را ته یقطعات مشمول استاندارد اجبار نیهمچن

 ری)نظ لترهای(، فیشو شهیش عیو ما خیضد عیما ری)نظ عاتی(، ماربکسیروغن موتور و گ ریها )نظمانند روغن ی: قطعات و موادمصرفی ماده و قطعه – ق

 .و ابالغ خواهد شد هیکه فهرست کامل آن توسط وزارت ته یقطعات و مواد ریهوا و روغن( و سا ن،یبنز لتریف

فروش و خدمات پس از فروش  ،یطیمح ستیز یندگیآال ت،یفیک ،یمنیا د،یو مشخصات ناظر بر تول ارهایمع هی: کلابالغی مقررات و استانداردها – ک

 .است یمکننده الزاعرضه یآنها از سو تیو وزارت نفت ابالغ و رعا ستیز طیسازمان حفاظت مح ران،یاستاندارد ا یوزارت، سازمان مل یخودرو که از سو

 .محسوب خواهد شد یابالغ یبا موارد فوق، جزو استانداردها رتیعرضه کننده در صورت عدم مغا یشرکتها یفن یاستانداردها - تبصره

 لیفروش از قب طیمشخصات خودرو 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 لیخودرو، سود مشارکت، زمان تحو متیق ،یدرخواست زاتیرنگ، تجه پ،ینوع، ت ،ینشان تجار

 .دینما یعموم یموصوف را اطالع رسان طیفروش شرا ندیفرآ یقبل از اجرا یعرضه کننده موظف است حداقل دو روزکار -تبصره

 دیخر ندیمختلف فروش و فرآ یهارنگ و متعلقات، ضوابط و روش پ،ینوع، ت دیهمراه قمحصوالت خود به  یینها متیکننده موظف است قعرضه -4ماده

 :دقرار ده دیخر انیمجاز فروش خود، در دسترس متقاض یهایندگیو نما یاطالع رسان گاهیو در پا هیته ریرا به صورت شفاف و روشن مطابق جدول ز
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 یمحصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد م یفروش نقد متیفروش معادل پنجاه درصد ق شیپ یدر قراردادها افتیحداکثر مبلغ قابل در -1تبصره

 .باشد

 .شودیمندرج در بخش ضوابط فروش، به صورت روزشمار محاسبه م ریسود انصراف و خسارت تأخ -2 تبصره

 .دیقابل عرضه را از وزارت اخذ نما یدروفروش خودرو، مجوز مربوط شامل تعداد خو شیعرضه کننده موظف است قبل از اقدام به پ -5ماده

 .دیعرضه کننده موظف است نسبت به عقد قرارداد فروش با مصرف کننده اقدام نما -6ماده

فروش، نرخ سود مشارکت،  متیموضوع قرارداد مانند ق طیرنگ و شرا پ،ینوع، ت ،ینشان تجار لیمشخصات خودرو مورد نظر از قب دیقرارداد فروش ق در

جک،  پاس،پخش، چرخ زا ویراد لیهمراه خودرو از قب یفهرست متعلقات الزام ل،یدر تحو ریخسارت تأخ ل،یماه و هفته تحو نییخودرو با تع لیتحو خیتار

 .است ینسخه از اصل قرارداد به مصرف کننده، الزام کیو ارائه  یدرخواست زاتیپوش متحرک، مثلث خطر و تجهآچار چرخ، کف

 متیمرجع ق بیشود، با تصو یگذار متیو مشمول ق نهیهز شیپس از عقد قرارداد، چنان چه موجب افزا یاجبار یدر استانداردها رییهرگونه تغ -تبصره

 .شودیفروش لحاظ م متیدر ق یگذار

مندرج در قرارداد پرداخت  لیتحو خیتا تار عهیود افتیدر خیرا از تار یافتیفروش، سود مشارکت وجوه در شیعرضه کننده موظف است در قرارداد پ -7ماده

 .دینما
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خودرو به مصرف کننده، مبلغ  لیمندرج در قرارداد تا زمان تحو لیتحو خیخودرو، از تار لیدر تحو ریعرضه کننده موظف است در صورت تأخ -1تبصره

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

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

مشخص  دآن در قراردا نییکه نحوه تع یگریو نوبت مصرف کننده را به موعد د لیتحو انیمتقاض ریخودرو را به سا تواندیعرضه کننده م د،یاقدام ننما

 .دیل نماشده، موکو

 نامهنییآ نی( ا4ماده ) لیمندرج در جدول ذ بیضرا یماه پس از عقد قرارداد، سود انصراف بر مبنا کیدر صورت اعالم انصراف مصرف کننده  -3تبصره

 .شود یمحاسبه و پرداخت م

ماه از زمان  کیکننده قبل از . انصراف مصرفدیروز به مصرف کننده پرداخت نما ستیرا ظرف ب یکننده موظف است سود انصراف و مبلغ پرداخت عرضه

 .شودیعقد قرارداد مشمول سود انصراف نم

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

 .محاسبه و پرداخت گردد دیبا زیوجوه مذکور ن
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مصرف  یکتب تیرضا ،یالزامات قانون یمندرج در قرارداد به استثنا طیعرضه را نسبت به شرا طیدر شرا رییعرضه کننده موظف است هرگونه تغ -8 ادهم

 .برساند نیطرف یو امضا دییو به تأ دیوجه، ق لیقرارداد منعقده، قبل از ارسال دعوت نامه تکم هیکننده در الحاق

مصرف  تیجبران خسارات وارده و کسب رضا تیخودرو، مسئول لیدر تحو ریمصوب و تأخ یاستانداردها تیرعا ندیمشکل در فرآدر صورت بروز  -تبصره

 .کننده بر عهده عرضه کننده است

از عدم  نانیکنترل نموده و پس از حصول اطم یمصرف کننده را در حضور و یدرخواست یخودرو ل،یکننده موظف است در زمان تحوعرضه -9 ماده

 .دهد لیخودرو را تحو ب،یوجود ع

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

 تیاخذ رضا ایخودرو و  ضیت به تعوصورت عرضه کننده موظف است نسب نیا ریخودرو نگردد. درغ یمتیموجب کاهش ارزش ق ب،یبر آن که رفع ع

 .دیکننده اقدام نما صرفم یکتب

 یدر مدت زمان باق یطیخودرو تحت هر شرا وبیو رفع کامل ع دیمجاز مراجعه نما یندگیبه نما نیکه مصرف کننده در دوره تضم یدر صورت -2 تبصره

اعالم  بهمجاز  یندگیمجاز موظف است ضمن الزام نما یندگیواسطه فروش با نما ایمجاز مقدور نباشد، عرضه کننده  یندگینما یمانده از دوره مذکور برا

 .گردد بیرفع ع نیتضم طیفرصت ممکن تحت شرا نیکه خودرو در اول دیاتخاد نما یبیموضوع به مصرف کننده ترت یکتب
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 لیخودرو در دو نسخه و تحو وبیع قیبت دقخودرو مستلزم گذشت زمان باشد، ضمن ث وبیکه رفع ع یعرضه کننده موظف است در صورت -3تبصره

 .دیرفتار نما نامهنییآ نی( ا17نسخه از آن به مصرف کننده، برابر ماده ) کی

خالص خودرو،  یخودرو شامل بها یدهنده، بها لیاقالم تشک یکیعرضه کننده موظف است سند فروش، صورتحساب فروش همراه با درج تفک -10ماده

را در  یاضاف زاتیو تجه یمصرف کننده حداقل به زبان فارس یضمانت،کتابچه راهنما یهاموارد مربوط، برگه ریو سا اتیعوارض، مال مه،یب ،یشماره گذار

 .دیخودرو به مصرف کننده ارائه نما لیزمان تحو

وزارت  یدر چارچوب دستورالعمل ابالغآن،  یو نظارت بر حسن اجرا ریز یهانظامات و دستورالعمل هیعرضه کننده موظف است نسبت به ته -11ماده

 :دیاقدام نما

 .فروش ندیفرآ -الف

 .و نظام پرداخت سود و خسارت متعلقه به مصرف کننده ندفرآی – ب

 .خودرو لیقبل از تحو بازرسی – پ

 .مجاز یندگیحمل مناسب خودرو از محل عرضه کننده تا نما -ت
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 .مجاز خود یهایندگیده و نماکنن عرضه شرکت کارکنان آموزش نظام – ث

 .مجاز یندگیخودرو به نما صیو ترخ راتیتعم یزیگردش کار خدمات قابل ارائه، برنامه ر رش،پذی – ج

 .مختلف خودرو یبخشها یراتیتعم یراهنما -چ

 .مجاز آنها یندگیواسطه خدمات پس از فروش و نما ازیقطعات مورد ن هیبه موقع کل عیو توز نینظام تأم - ح

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

 .مجاز خود یهایندگیشبکه نما یفیو ک یکم یارتقا -د

 .مجاز یندگینما رشیدر محل پذ انیو حقوق مشتر یندگیشفاف رتبه نما یاطالع رسان - ذ

 .مجاز یهایندگینما هیکل نیاز مراجع ینظام نظرسنج - ر

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

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

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

تعهد  ای نیدوره تضم شیمصرف کننده، نسبت به افزا یمندتیرضا شیخود و به منظور افزا یتجار استیتواند براساس س یعرضه کننده م -1 تبصره

 .نده اعالم گرددو شفاف به مصرف کن یآن به طور کتب طیشرا اتیجزئ دیصورت با نیکه در ا دیاقدام نما

 .باشد یحداقل سه ماه م کلتیموتورس یحداقل هجده ماه و برا نیسنگ یخودروها یسبک حداقل سه سال، برا یخودروها یضمانت رنگ برا -2تبصره

خودرو را مشمول  یاز مجموعه ها کیدر هر  یو مونتاژ یفیک وبیاز ع یناش یو استهالک یعرضه کننده موظف است قطعات، مواد مصرف -3 تبصره

 .دینما نیخدمات دوره تضم

 .گردد یخودرو نباشد، مشمول ضمانت نم یفن بیتصادف که به علت ع ایاز خسارت حاصل از حادثه  یقطعات خودرو، ناش ضیتعو ای ریتعم -4 تبصره

 .باشندیم نیمشمول خدمات دوره تضم ،یخودرو به جز قطعات و مواد مصرف یقطعات و مجموعه ها هیکل -13ماده

کانورتور،  ستیکاتال ستر،یهوا شامل کربن کن یندگیکاهنده آال زاتیقلمداد نشده ازجمله تجه یکه به عنوان قطعات و مواد مصرف یفهرست قطعات -1تبصره

 .شدغ خواهد و ابال نییباشد، توسط وزارت تع یخودرو م نیو عمر کارکرد آنها کمتر از مدت زمان مورد نظر در دوره تضم ژنیحسگر دوم اکس
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 .باشد یم زیشامل دوران تعهد ن یابالغ ینبوده و براساس استانداردها نیهوا صرفاً مشمول دوره تضم سهیو قطعات ک ستمیس حیعملکرد صح -2تبصره

مجاز  یها یندگیمصرف کننده خودرو در شبکه نما یمندرج در کتابچه راهنما طیمطابق با شرا یاز عدم انجام خدمات دوره ا یناش وبیع -14ماده

 .گردد یم نیتضم طیمرتبط خودرو به خدمت مورد نظر، از شرا یهاشرکت عرضه کننده خودرو، باعث خروج مجموعه

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

 .باشد یتوسط عرضه کننده م

زمان و محل  نیی( قانون و تع5مفاد ماده ) تیاطالعات به منظور رعا یبر فناور یمبتن یسامانه ا یعرضه کننده موظف است نسبت به راه انداز -16ماده

را  یخاص یندگیدر نما رشیبر پذ دیکه مصرف کننده تأک ی. در صورتدیو تعهد اقدام نما نیمجاز در دوره تضم یهایندگیمراجعه مصرف کننده به نما

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

از دو روز  شیتصادف نباشد و ب ایاز خسارت حاصل از حادثه و  یکه ناش نیخودرو در دوره تضم وبیعرضه کننده موظف است چنانچه رفع ع -17ماده

 اختو در صورت عدم امکان، پرد راتیدر طول مدت تعم نیگزیخودرو مشابه جا نیشده به طول انجامد، به تأم دییتأ راتیزمان استاندارد تعم ای یکار

 .دیاقدام نما نامهنییآ نیخسارت حق توقف خودرو به شرح مفاد ا
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 راتیزمان استاندارد تعم ایو  یبعد از دو و هفت روز کار بیبه ترت و دوره تعهد نیپرداخت خسارت در دوره تضم یمدت زمان توقف خودرو، برا -1تبصره

 زیو ن کنندهسازنده و وارد یداخل یندهایبدون در نظرگرفتن فرآ لیرتعطیو غ لیاعم از تعط یندگیتوقف خودرو در نما یروزها هیکل یشده، برا دییتأ

خودرو به مصرف  لیتحو یالزم، آمادگ راتیمجاز پس از انجام تعم یندگیکه نما یمجاز آن، آغاز و در روز یندگینما ایواسطه خدمات پس از فروش و 

 .ابدی یم انیپا د،یکننده را اعالم نما

 .شودیمربوط اضافه م یتعهد خودرو ای نیهر صورت مدت زمان توقف خودرو به دوره تضم در

 شتر،یب ایبار دوم و  یبرا گریمجاز د یهایندگیاز نما کیهر ایمجاز و  یندگیبه همان نما یتکرار بیرفع ع یدر صورت مراجعه مصرف کننده برا -2تبصره

 .گردد یپرداخت خسارت محاسبه م یخودرو برا رشیپذ خیزمان توقف خودرو از بدو تار

موجب بروز حادثه  ( قانون3کننده موضوع ماده ) یدگیمرجع رس صیخودرو که به تشخ یهااز مجموعه کیموجود در هر  وبیکه ع یدر صورت -3تبصره

 .باشد یماده بوده و بر عهده عرضه کننده خودرو م نیاز حد مجاز هوا گردد، خدمات مربوط مشمول ضوابط ا شیب یندگیآال ایتصادف و  ای

 :است ریاز موارد حادثه و تصادف به شرح ز یخسارات ناش یضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به استثنا -18 ماده

 نهیبه عنوان هز کلتیموتورس ی( بها0.001هزارم ) کیبه مقدار  نامهنییآ نی( ا17شده در ماده ) ادی زانیهر روز توقف مازاد به م یازا: به کلتیموتورس 

 .شود یتوقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت م
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 .ردیپذیانجام م یدادگستر یرشناس رسمنسبت به مبلغ خسارت توقف خودرو، مراتب با کسب نظر کا نیدر صورت عدم توافق طرف -1تبصره

خودرو، نسبت به  تیواسطه خدمات پس از فروش خود پس از اخذ مدارک مثبته در مورد احراز مالک قیاز طر ایعرضه کننده موظف است رأساً  -2تبصره

 .دیپرداخت خسارت توقف خودرو درکمتر از پانزده روز اقدام نما

خسارات وارده به مصرف کننده  نهیواسطه فروش و خدمات پس از فروش، ساز و کار پرداخت هز قیاز طر ایعرضه کننده موظف است رأسًا  -19ماده

 یو چگونگ زانیباشد که مصرف کننده را از م یبه گونها دینظام با نی. عملکرد ادیو اجرا نما یرا راهانداز نامهنییآ نیشامل موارد اشاره شده در قانون و ا

 .دیخود مطلع نما یها و خسارت خودرو نهیهز افتیدر

 بیوجود ع لیکه به دل ییخودروها هیکل رشیبه پذ یطیمجاز خود تحت هر شرا یندگیشبکه نما قیاز طر ایعرضه کننده موظف است رأسًا  -20 ماده

 .دیاقدام نما ستند،یقادر به تردد ن یمنیقطعات ا

مجاز  یندگینما نیتر کیبه نزد ریتعم رقابلیدر راه مانده و غ یو حمل خودروها یریبارگ یها نهیهز ن،یدر دوره تضم عرضه کننده موظف است -تبصره

 .دیخودرو نباشد، تقبل نما یقطعات و مجموعه ها ریسا وبیاز ع یکه ناش یموارد تصادف یرا به استثنا



 

 
68 

 

تحت  یتمام خودروها رشیمجاز، نسبت به پذ یهایندگینما ایواسطه خدمات پس از فروش و  قیعرضه کننده در دوره تعهد موظف است از طر -21ماده

وزارت  یمطابق با دستورالعمل ابالغ ،یرسم یندگیفاقد نما یو حقوق یقیتوسط اشخاص حق یمشابه واردات یخودروها ریسا نیخود و همچن تیمسئول

 .دینما داماق

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

ماه از زمان  کیظرف  یتوسط شرکت بازرس یو صحه گذار قیمطابق با استاندارد سازنده خودرو اقدام نموده و پس از تطب رات،یجدول زمان تعم نیتدو

واسطه  ایو  یندگیضوابط، نما نی. براساس ادیمجاز خود ابالغ نما یهایندگیه واسطه خدمات پس از فروش و نمااعالم شرکت عرضه کننده، آن را ب

 .دینما یم میتسل شانیخدمات پس از فروش، صورتحساب مصرف کننده را به ا

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

صورتحساب به مصرف کننده، خدمات ارائه شده خود را به مدت دو  میتا ضمن تسل دیمجاز را ملزم نما یها یندگیعرضه کننده موظف است نما -23ماده

 .ندیدام زودتر فرا برسد ضمانت نماهر ک لومتر،یده هزار ک ایهر کدام زودتر فرا برسد و قطعات را به مدت شش ماه  لومتر،یسه هزار ک ایماه 

 ضیتعو ای ریدارد، قبل از تعم یگرید بیخودرو ع رش،یمندرج در برگ پذ وبیدهد عالوه بر ع صیمجاز موظف است چنانچه تشخ یندگینما -24ماده

خودرو  لیمصرف کننده، مراتب هنگام تحو. در صورت عدم موافقت دینما فیتکل نییتع راتیقطعه، با مصرف کننده تماس گرفته و از او جهت انجام تعم

 .شود یمستندساز یبه صورت کتب
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 .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 رات،یتعم تیفی( قانون به علت عدم ک3مراجع مذکور در ماده ) صیچنانچه به تشخ -25ماده

کردن قطعات، رفع  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 افتینقصان خدمات بدون در

 .خواهد شد نییوزارت تع یبر اساس دستورالعمل ابالغ ار،یخدمات س یمجاز و واحدها یهایگندیتعداد نما -26ماده

قابل  یفیسطح ک یدارا یواحدها تیمجاز فروش و خدمات پس از فروش خود صرفًا از ظرف یها یندگیعرضه کننده موظف است در شبکه نما -27ماده

 وشخدمات فر یابیضوابط و ارز ط،ی( و دستورالعمل شرا19117ارائه خدمات پس از فروش )استاندارد شماره  وهیش یقبول، مطابق با ضوابط استاندارد مل

 .دیاستفاده نما

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

 .دیصورتحساب هر مصرف کننده اقدام نما زیهر خودرو و ن یبرا راتیو اجرت تعم یهرست قطعات و مواد مصرفمدت توقف خودرو، ف

 .دیشبکه را فراهم نما نیبه اطالعات ا یشرکت بازرس یشرکت عرضه کننده موظف است امکان دسترس - تبصره
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 نی. در صورت بروز اختالف بباشدیدر مرحله اول برعهده عرضه کننده م شانیا تیمصرف کنندگان و جلب رضا اتیبه شکا یدگیرس تیمسؤول -29 ماده

 دکنندگانیمصرف کنندگان و تول تیها و با نظارت سازمان حماصنعت، معدن و تجارت استان یهاسازمان قیعرضه کننده و مصرف کننده، رأسًا از طر

( قانون مراجعه 3( ماده )2حل اختالف موضوع تبصره ) اتیبه ه تواندینشود، م نیمصرف کننده تأم تی. چنانچه رضاردیگیقرار م یدگیو رس یمورد بررس

نظر  ،یأکند. مناط ر یو نسبت به آن کتباً اعالم رأ یدگیبه موضوع رس اتیثبت شکا خیروز از تار ستیحل اختالف موظف است ظرف ب ئتیکند. ه

 .ابالغ اجرا شود خیظرف ده روز از تار دیبا یرأ نیاست. ا ئتیه یاعضا تیاکثر

 .باشد یها مجلسات آن در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لیماده و محل تشک نیحل اختالف موضوع ا ئتیه رخانهیدب -1تبصره

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

 .آنها قرار دهد اریو محل الزم را در اخت یانسان یرویداده و امکانات، ن لیموجود تشک یسازمان یسازمان با استفاده از پست ها

 کندیاظهار نظر محاضر و  ئتیکه در ه یاست، اما حق الزحمه کارشناس رسم گانیحل اختالف را ئتیبه آن در ه یدگیثبت اعتراض و رس -3تبصره

 .دینمایمختومه 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 دیبا

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

 .ندینما
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 اتیبه 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 یمصرف کنندگان خودرو را به سازمانها

 یهاو دستورالعمل نامهنییشده در قانون و آ نییتع فیمجاز را براساس وظا یهایندگینده موظف است ساز و کار نظارت مستمر بر نماعرضه کن -30ماده

 .دینما جادیآن ا ربطیذ ییاجرا

به  یابیارز یمجاز آنها و ارائه گزارشها یهایندگیعرضه کننده خودرو، واسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش و نما یادوار یابینظارت و ارز - تبصره

 .باشد یمنتخب وزارت م یوزارت و عرضه کننده، به عهده شرکت بازرس

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 را بصورت  یندگیو نام نما رشیپذ خیشماره تماس، نوع خودرو، تار ،یمراجعه کننده به شبکه خدمات پس از فروش شامل نام مشتر انیمشتر

 .دینما یمعرف یعملکرد آن، به شرکت بازرس یابیبرخط جهت ارز یدسترس

 

 

 




