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هشدار: قبل از بهره 
برداري از محصول  اين 
كتابچه و تمامي ضميمه 

ها را با دقت بخوانيد 
 

 مونتاژ •
 بهره برداري •
 نگهداري •

 
اين وسيله به منظور اجاره 

در مسابقات و يا مسابقه 
 دادن طراحي نشده است

 كتابچه راهنماي  مالك/كاربر
 
 
 
 

TMEC150 
ATV-B 

2X4 

TMEC150 
ATV-B 

4X4 

TMEC150 
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2X4 
4X4 

TMEC150 
ATV-B 
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 مقدمه:
تبريكات ما را به خاطر خريد خود از شركت ايران دوچرخ بپذيريد. مفتخريم كه اين محصول را كه نتيجه مهندسي و توليد 

با باالترين سطح استاندارد مي باشد ، به شما پيشكش نماييم. مطمئن هستيم كه شما از باالترين سطح عملكرد، قابليت 
اطمينان، راحتي سواري و ايمني، لذت خواهيد برد. 

 اين كتابچه شامل اطالعات مهم ، دستورالعمل هاي پايه و روش كار كردن ، تنظيمات ، تعميرات و نگهداري چهارچرخه 
مي باشد . 

اين دستورالعمل به شما كمك مي كند تا ياد بگيريد كه چطور از موتورسيكلت خود باالترين عملكرد و بهترين راندمان را 
كسب نماييد و موتورسيكلت خود را با حداقل تعميرات براي يك عمر نگهداري كنيد . در صورت وجود هر گونه سوالي در 

رابطه با عملكرد و نگهداري اين چهارچرخه لطفا با ما و يا با نمايندگيهاي مجاز فروش و خدمات پس از فروش ما تماس 
بگيريد.  

با توجه به اينكه توليدات ما هميشه در حال پيشرفت و تغيير هستند، لذا امكان دارد اختالفاتي بين اين دفترچه و 
موتورسيكلت شما وجود داشته باشد. اين جاي نگراني نيست و شما مي توانيد در صورت داشتن هر گونه سوالي با تماس 

 مشكالت خود را برطرف نمائيد. www.irdoco.comمستقيم با شركت و يا از طريق سايت ايران دوچرخ به نشاني اينترنتي 
 
 

http://www.irdoco.com/
http://www.irdoco.com/


 
 

IRDOCO ATV300  

4 
 

توجه: 
خريدار محترم لطفا به منظور بهره مندي از مزاياي گارانتي و افزايش طول عمر موتورسيكلت خود موارد زير را حتما 

رعايت فرمائيد: 
فقط از روغن موتور هاي مخصوص موتورسيكلت كه توسط شركت ايران دوچرخ توليد و به نام تجاري  -1

IRDOCO OIL.در بازار عرضه شده است استفاده نمائيد  

ظرف مدت يك هفته پس از خريد موتورسيكلت به منظور سرويس اوليه به مراكز خدمات پس از فروش  -2
 شركت ايران دوچرخ مراجعه فرمائيد.

 شايان ذكر است در صورت عدم رعايت موارد فوق موتورسيكلت شما شامل ضمانت گارانتي نخواهد شد.
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اخطار: 
 مي تواند باعث بروز حادثه و حتي منجر به فوت شود. ATVاستفاده نادرست از 

 

 
 

در صورتي كه از دارو يا الكل استفاده كرده ايد هرگز رانندگي نكنيد.  •
هميشه از كاله ايمني و وسايل محافظ نظير دستكش چرمي، عينك يا محافظ صورت، چكمه ساق بلند ، لباس  •

 آستين بلند و شلوار بلند استفاده كنيد.
اين دفترچه را بخوانيد و از تمام دستورالعملها و نكات مهم اشاره شده در آن پيروي كنيد.  •
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هرگزها و هميشه ها: 
هرگز بدون آموزش و كسب تعليمات مناسب سوار چهارچرخه نشويد.  •
هرگز تا زمانيكه مهارتهاي شما به حد كافي نرسيده است يا شرايط الزم براي رانندگي مهيا نيست با سرعت زياد  •

رانندگي نكنيد. 
هرگز قبل از رانندگي با اين وسيله از الكل يا دارو استفاده نكنيد.  •
هميشه از رانندگي در سطوح لغزنده و مفروش شده كه ممكن است تاثير منفي بر روي سواري و كنترل  •

چهارچرخه داشته باشد اجتناب كنيد. 
هميشه براي اجتناب از واژگوني چهارچرخه روي تپه ها و زمينهاي ناهموار و در دور زدن ها از تكنيكهاي  •

مناسب رانندگي استفاده كنيد. 
 هميشه هنگام رانندگي از عينك محافظ، كاله ايمني، و البسه مناسب مخصوص موتورسواري استفاده نمائيد. •

 اخطار
دود خروجي از اگزوز  شامل مواد شيميايي شناخته شدهاي است كه براي 

سالمتي ضرر داشته و باعث بيماري سرطان، تنگي نفس يا آسيب به ديگر 
قسمتهاي بدن مي شود. 
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توجه: 
تعبيه شده است.  به منظور نگهداري اين دفترچه و ديگر ملزومات ATV محفظهي نگهداري جعبه ابزار در زير صندلي 

 لطفا اين دفترچه و ديگر ضميمهها را در اين مكان نگهداري نماييد تا در صورت نياز به راحتي به آن دسترسي داشته باشيد.
 
 
 

قبل از بهره برداري از اين وسيله، به منظور مونتاژ بهتر و بهره برداري ايمن، مالك و كاربر بايد 

مطالعه و فهم كامل روي راهنمايي ها و همچنين نكات مربوط به انجين و ديگر بخش هاي موتور 

سيكلت داشته باشد. 
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فهرست 
صفحه موضوع صفحه موضوع 

  ملحقات و لوازم فرعي مقدمه 
  نصب تجهيزات و متعلقات اضافي معرفي محصول 

 جدول پيشگيري از خطرات  نكات ايمني 
 مشخصه ها و كنترلر هاي محصول  آموزشهاي ايمني 

 سوئيچ هاي الكتريكي  پيامهاي ايمني مهم 
 سوئيچ لغو (محدود كننده سرعت معكوس)  تعريف عالئم  

 سوئيچ چراغ ها و نشانگر هاي چراغ  عالئم ايمني و موقعيتهايشان 
 سوكت يدكي  بازرسي هاي روزانه قبل از حركت 

 دستگيره گاز  لباسهاي مناسب رانندگي 
 ترمز جلو و عقب  نكات ايمني مهم براي راننده  
 ترمز كمكي   شماره هاي شناسايي محصول 

 نشانگر سطح روغن ترمز  شماره شناسايي بدنه 
 دنده اتوماتيك گيربكس  شماره شناسايي موتور 
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صفحه موضوع صفحه موضوع 

 دور زدن  سيستم خنك كاري انجين 
 رانندگي روي سطوح لغزنده  سطح مايع خنك كننده 

 باال رفتن از تپه   )ATV200(مربوط به سيستم خنك كاري روغن
 عبور از عرض تپه  سيستم سوخت و روغن 

 پايين آمدن از تپه  سيستم سوخت 
 دور زدن روي تپه  فيلتر سوخت 
 عبور از ميان آب  سيستم روغن 

 عبور از موانع   4WDسيستم 
 رانندگي رو به عقب  شروع به كار انجين 

 پارك كردن روي يك سطح شيبدار  مراحل روشن كردن انجين سرد 
  CVTسيستم  (هندلي) RECOILاستفاده از استارت 

  )ATV260/ATV300 (مربوط به CVTتنظيم فاصله مركز   ATVمدت زمان آببندي
 باتري   بار قابل حمل

 ) ATV260/ATV300تعويض مايع باتري(مربوط به  سواري 
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صفحه موضوع صفحه موضوع 

 تنظيم ترمز عقب  نصب باتري و اتصاالت 
 تنظيم پدال ترمز  سيستم اگزوز 

 تنظيم حالت بي باري كاربراتور/انجين  تميز كردن جرقه گير اگزوز 
 تنظيم حركت آزادانه كابل گاز  نگهداري 

 تعويض روغن و فيلتر روغن  جدول تعمير و نگهداري دوره اي 
 روغن كاري گيربكس  روغنكاري 

 مراحل تعويض روغن گيربكس  تنظيم فرمان 
 روغن كاري ديفرانسيل عقب  سفت كردن طوقه چرخ جلو 

 مراحل تعويض روغن ديفرانسيل عقب  سرويس فيلتر هوا 
 مراحل تعويض چرخ ها  بازرسي فرمان 

 تعويض المپ چراغ جلو  تنظيم كمك فنر عقب 
 تعويض المپ چراغ خطر عقب  بررسي هم راستايي زاويه فرمان 

 تنظيم نور باالي چراغ جلو  ترمز جلو 
  ATVتميز كردن  ترمز عقب و يدكي 
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صفحه موضوع صفحه موضوع 

 سخت روشن شدن يا روشن نشدن چهار چرخه  مكمل سوخت 
 در سرعتهايمتوسطو زياد ATVعملكرد ضعيف روغن كاري موتور در زمان انبارش 

 كارايي نا مناسب سرعت بي باري  روغن اندود كردن سطوح كابل هاي كنترلي 
 سرعت پايين  انبارش باتري 
 گرم شدن يا سرد شدن بيش از حد  ضد يخ موتور 

 عملكرد بد كالچ  محيط انبارش/ پوشش ها 
 نقص در ترمز گيري و شروع حركت   ATVانتقال

 ابزار  مراقبت از رينگ هاي آلومينيومي روكش كرومي 
 مشخصات محصول  از بين بردن اكسيداسيون و زنگ زدگي 

 نقشه سيم كشي  جدول عيب يابي محصول 
    مشكالت تسمه متحرك
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 معرفي محصول:

اين خودرو محصولي است با استاندارد اروپايي كه بوسيله كادري مجرب و حرفه اي توليد شده و از نظر طراحي ظاهري، 
قدرت حركت، لوكس بودن دكوراسيون و موارد آيروديناميكي بسيار نو و هوشمندانه طراحي شده است. اين خودرو منطبق با 

استانداردهاي ملي سطح صدا و آاليندگي است و به دليل داشتن قدرت زياد، قابليت اطمينان باال و دوام خوب بعنوان يك 
وسيله ايده آل براي مناطق برون شهري مي باشد. 

 عکس از 

ATV300 
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 ATV  ،خودروي چهارچرخ چند منظوره اي است كه مي تواند در جاده هاي مختلف نظير سواحل شني، چمنزارها
مناطق جنگلي، مناطق روستايي، سايتهاي ساختماني، جاده هاي روستايي و غيره استفاده شود. اين چهارچرخه داراي يك 

انجين تك سيلندر چهارزمانه است كه با توجه به نوع مدل به تجهيزاتي نظير كاربراتور با پيستون شناور خالئي، كالچ گريز از 
مركز اتوماتيك مرطوب، باالنس شفت، گيربكس اتوماتيك، اهرم هندل دستي، استارت الكتريكي، سيستم جرقه الكتريكي 

CDI سيستم روغنكاري پاششي-ريزشي و غيره مجهز شده و با داشتن گشتاور باال و توان عالي عملكرد بسيار خوبي را از ،
خود به نمايش مي گذارد. 

اين خودرو نه تنها قابل مصرف در چمنزارها، مكانهاي توريستي، كناردريا، بيشه زارها، پاركها، مناطق روستايي، سايتهاي 
نفتي و سايتهاي ساختماني مي باشد بلكه براي فعاليتهاي ورزشي، تفريحي، كشاورزي (شخم زدن زمين، حمل و نقل بار و 

غيره) و حتي نظامي نيز كاربرد دارد. 
اين خودرو داراي مكانيزم فرمان سيبك دار قابل تنظيم مثل اتومبيلها بوده و تايرهاي جلو و عقب آن از نوع بدون تيوب 
(تيوبلس) مي باشد. ترمز جلو آن از نوع ديسكي دوبل و ترمز عقب آن از نوع ديسكي تك مي باشد. مكانيزم ترمزهاي جلو و 

عقب آن بطور همزمان كار مي كنند و با فعال نمودن ترمزها، ترمزگيري قابل اعتمادي را براي راكب فراهم مي سازند. 
 به كيلومترشمار ، قفل فرمان، چراغهاي جلو و عقب لنزي، چراغ هاي راهنماي جلو و عقب، ATVعالوه بر موارد فوق اين 

بوق، آينه، قالب مخصوص براي كشيدن تريلر، وينچ داراي سيم بكسل و خروجي برق اضطراري مجهز شده است. مواد بكار 
رفته در ساخت بدنه اين محصول از نوع پروفيل چهارگوش بوده كه از باالترين سطح استحكام و دوام برخودار هستند. 
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 كيلوگرم براي 20 كيلوگرم براي باربند جلو و 10باربندهاي جلو و عقب آن نيز محكم و جا دار است و توانايي حمل بار تا 
 باربند عقب را دارد.

 وسيله اي عالي و سبك در موقعيتهاي مختلف ATVسيستم تعليق جلو آن پيشرفته و مثل مكانيزم خودرويي بوده كه از 
و قابل اطمينان در عملكردهايش مي سازد. هر دو كمك فنر جلو و عقب آن هيدروليكي بوده و با جذب مناسب ارتعاشات و 

تكانهاي جاده اي، سواري راحت و مفرحي را براي راكب و سرنشين آن در هنگام رانندگي فراهم مي سازند. 
اما همانطوريكه مي دانيد كاربرد و نگهداري صحيح، پيش نياز رانندگي ايمن و بي خطر هستند و مي توانند باعث كاهش 

نواقص و كاستيهاي خودرو شده و آنرا در بهترين شرايط كاريش نگهدارند. پس لطفاً اين دفترچه را بدقت بخوانيد تا اصول پايه 
 وابسته ATVو روشهاي تعمير و نگهداري خودرو را ياد بگيريد. اطالعات آورده شده در اين دفترچه همگي به جريان طراحي 

 تغيير كنند. بنابراين با توجه به اينكه توليدات ما هستند و ممكن است بدون اطالع قبلي مطابق با نياز بازار و مصرف كنندگان
هميشه در حال پيشرفت و تغيير هستند در صورت داشتن هر گونه سوالي لطفاً با نمايندگيهاي مجاز خدمات پس از فروش 
شركت مشورت نمائيد. ما هميشه پذيراي پيشنهادات و نظرات گران قدر شما هستيم. شركت ما داراي مراكز خدمات پس از 
فروش زيادي است كه مشخصات و آدرس آنها در انتهاي اين دفترچه آمده است. اين مراكز با داشتن كادر مجرب و آموزش 

ديده آمادگي ارائه هر گونه سرويسي در رابطه با محصوالت اين شركت مي باشند. 
در خاطر داشته باشيد كه شركت ما كامالً موافق با اصول « كيفيت، مشتري مداري و اعتالي نام و برند شركت» مي باشد. 

از اينرو تمامي امكانات خود را براي ارائه باالترين سطح خدمات مهيا نموده است.  
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نكات ايمني: 
توجه: 

مي باشد و اسباب بازي نيست. كتابچه راهنما را قبل از استفاده با افراد بزرگسال اين محصول تنها يك وسيله نقليه براي 
دقت بخوانيد. 

 قبل از شروع به رانندگي چهارچرخه خود را به خوبي بشناسيد
شما به عنوان كاربر اصلي اين وسيله نقليه در قبال ايمني خود و سايرين و محافظت از محيط اطرافتان مسئول هستيد. 

اين كتاب بايد بخش اين دفترچه راهنما شامل نكات ايمني مهم و اطالعاتي در رابطه با سرويس و نگهداري محصول مي باشد. 
ثابتي از محصول در نظر گرفته شود. بنابراين حتي وقتي كه محصول مجدداً به فروش رفته باشد، لطفاً آن را به همراه محصول 

   آماده و در دسترس باشد.،نگه داريد تا در صورت نياز به استفاده
لطفاً قبل از رانندگي با اين محصول دفترچه راهنما را به دقت بخوانيد. هر گونه عدم توجه به رعايت موارد ذكر شده در اين 

يك اسباب بازي نيست و كار با آن مي تواند خطرناك باشد.   ATVدفترچه، مي تواند منجر به بروز حادثه و حتي فوت شود. 
زيرا رانندگي با اين وسيله با ديگر وسايل نقليه مثل موتورسيكلت و ماشين متفاوت است. بنابراين اگر در رعايت احتياطهاي 

الزم كوتاهي كنيد، حتي انجام يك مانور ساده مثل گردش به چپ يا راست، دور زدن، عبور از موانع و تپه ها و غيره مي تواند 
باعث تصادف يا واژگوني شود. 
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آموزشهاي ايمني: 
زمانيكه شما محصول ما را خريداري كرديد، ممكن است فروشنده به شما يكسري دوره هاي آموزشي را پيشنهاد دهد كه 

در برگيرنده همه جنبه هاي ايمني محصول است. اين دوره توسط شركت ايران دوچرخ برگزار شده و با آموزشهايي كه در 
اختيار شما مي گذارد، روشهاي بكارگيري مطمئن چهارچرخه را به شما ياد خواهد داد. شما بايد اين اطالعات را مرتباً مرور 

كرده و تمرين كنيد. 
 

مالحظات مهم  
ATVبنابراين هر گونه استفاده از اين وسيله در خيابانها . فقط براي كاربردهاي برون جاده اي طراحي و ساخته شده است 

 از بررسي قوانين و  ATVقبل از رانندگي با ، جاده هاي شهري و بين شهري يا بزرگراهها، غيرقانوني و پرمخاطره مي باشد. 
 يد. يمقررات راهنمايي و رانندگي كشور خود اطمينان حاصل نما

 
پيامهاي ايمني مهم 

انتان فرزندكه خود يا   بدقت و بطور كامل مطالعه نموده و مطمئن شويدATV. اين كتابچه را قبل از هر گونه استفاده از 1
كليه دستورات آن را درك كرده ايد. خيلي مهم است كه بچه ها قبل از كار با اين وسيله دوره آموزشي رانندگي با آن را 

 بگذرانند.
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 توجه نماييد. ATV. به اخطارها و برچسبهاي احتياط روي 2
 . به عنوان راكب وسيله نقليه شما در قبال ايمني خود و ديگران و محافظت از محيط اطرافتان مسئول هستيد.3
 كم سن و سال مجاز ندانسته و توصيه مي كنيم، گروه سني سالمندان نيز از آن افراد را براي ATV. ما رانندگي با 4

 آورده شده است.) ، كه بايد دقيقاً رعايت شودATV(در جدول زيرمقررات محدوده سني كاربرد  استفاده ننمايند.
 

 ATVمشخصات  حداقل سن

 سي سي 70زير   سال12 الي 6

 سي سي 90 الي 70بين  دوازده سال و باالتر

  سي سي90باال تر از  شانزده سال و باالتر

 
. ما به شما توصيه مي كنيم كه دقيقاً برنامه زماني سرويس تعميرات و نگهداري وسيله نقليه خود را كه در دفترچه 5

/چهارچرخه كامال در ATVراهنما آورده شده رعايت نمائيد. اين برنامه براي اطمينان از اينكه همه اجزاء مهم و حساس روي 
فواصل زماني معيني بازرسي شوند، طراحي شده است.  

، مي رود بايد بخش ثابتي از محصول در نظر گرفته شود. بنابراين حتي وقتي كه محصول مجدداً به فروش دفترچهاين . 6
  آماده و در دسترس باشد، تا در صورت نيازتحويل مالك بعدي دهيدلطفاً آن را به همراه محصول 
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تعريف عالئم: 
اين عالمت يك عالمت ايمني است كه روي چهارچرخه شما و يا اين دفترچه نمايش داده شده و به شما درباره يك خطر 

بالقوه هشدار مي دهد.  
اخطار:  

اين عالمت نشان دهنده يك خطر بالقوه است كه مي تواند منجر به يك حادثه و آسيب ديدگي شديد و حتي فوت شود. 
احتياط: 

 يا آسيب ديدگي وسيله ياين عالمت نشان دهنده يك خطر بالقوه است كه ممكن است باعث بروز حادثه فيزيكي كوچك
نقليه شما شود. 

احتياط: 
اين واژه نشان دهنده وضعيتي است كه ممكن است باعث آسيب ديدگي وسيله نقليه شود. 

توجه: 
 به شما در رابطه با يك اطالعات مهم يا دستورالعمل هشدار مي دهد. " توجه "واژه
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عالئم ايمني و موقعيتهايشان: 
/ چهارچرخه چسبانده ايم. ATVما براي حفظ ايمني شما يكسري عالئم ايمني و نكات فني بصورت برچسب بر روي 

هريك از آنها را به دقت خوانده و از آنها پيروي كنيد. اگر برچسبي به هر دليلي مخدوش و ناخوانا شده يا كنده شده بود با ما 
 تماس گرفته و برچسب ديگري را جايگزين آن نمائيد. 

  در رابطه با چراكه اين برچسبها يك سري اطالعات. و كامالً متوجه مظمون آن شويدخوانده را ATVتمامي برچسبهاي روي 
  جدا نكنيد.ATVبرچسبها را از  هيچ يك از  را شامل مي شوند.ATVايمني و طرز كار درست 

 
 

توجه: 
 4WDمربوط به   8 ،15، 16، 17، 19شماره 
 ATV150/ATV200 مربوط به 10A و 6Aشماره 
 ATV260/ATV300 مربوط به 10B و  6Bشماره 
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ATV260/ATV300 ATV150/ATV200 
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 سال احتمال مصدوميت و مرگ را 16 توسط كودكان زير ATV- استفاده از 1
افزايش مي دهد. 

 را ندهيد ATV سال اجازه ي استفاده از 16 به كودكان زير هرگز
 
/چهارچرخه مي تواند منجر به آسيب شديد يا فوت ATV- كاربرد نامناسب از 2

شود. 
در صورتي كه از دارو يا نوشابه هاي الكلي استفاده كرده ايد هرگز رانندگي نكنيد. 

هميشه از كاله ايمني و البسه محافظي نظير دستكش چرمي، عينك محافظ، پوتين 
ساق بلند چرمي مخصوص موتورسواري استفاده كنيد. 

هرگز بدون آموزش و كسب تعليمات مناسب سوار چهارچرخه نشويد. 
هرگز تا زمانيكه مهارتهاي شما به حد كافي نرسيده است يا شرايط الزم براي 

رانندگي مهيا نيست با سرعت زياد رانندگي نكنيد. 
هميشه ها: 

هميشه از رانندگي در سطوح لغزنده و مفروش شده كه ممكن است تاثير منفي بر 
روي سواري و كنترل چهارچرخه داشته باشد اجتناب كنيد. 

هميشه براي اجتناب از واژگوني چهارچرخه روي تپه ها و زمينهاي ناهموار و در دور زدن ها از تكنيكهاي مناسب رانندگي استفاده كنيد. 
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- اضافه بار روي باربند مي تواند باعث كاهش پايداري و كنترل روي 3
وسيله گردد. 

هرگز از باربند براي يدك كشي استفاده نكنيد زيرا باعث كاهش پايداري و 
كج شدگي مي شود. 

از مقدار مجاز بار روي باربند تجاوز نكنيد. 
 مي باشد. lbs 22 يا kg 10ظرفيت بار باربند جلو 

 
 
-  فشار نامناسب تاير يا اضافه بار مي تواند باعث كاهش كنترل گردد. و 4

همچنين كاهش كنترل مي تواند باعث مصدوميت جدي و يا مرگ گردد. 
 نصب ATVهميشه فشار باد تاير را به اندازه مناسب كه در ديواره جانبي 

شده است تنظيم نماييد. 
بيشتر نشود. اين وزن با  350lbs  يا150kgهرگز بار روي وسيله از 

احتساب وزن راننده و بار ميباشد 
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- اضافه بار روي باربند مي تواند باعث كاهش پايداري و كنترل روي وسيله 5
گردد. 

هرگز از باربند براي يدك كشي استفاده نكنيد زيرا باعث كاهش پايداري و كج 
شدگي مي شود. 

از مقدار مجاز بار روي باربند تجاوز نكنيد. 

 مي باشد. lbs 44.5 يا kg 20ظرفيت بار باربند جلو 
 

6A كشيدن بار بيش از حد مي تواند باعث كاهش پايداري و كنترل -
ATVگردد  

 از بار مجاز براي هل دادن تجاوز نكنيد.
 مي باشد و lbs 230 يا ATV 100kg, بار مجاز يدك كشيدن اين 

 ميباشد. lbs 14 يا  6kgوزن زبانه 
6B كشيدن بار بيش از حد مي تواند باعث كاهش پايداري و كنترل -

ATV .گردد. از بار مجاز براي هل دادن تجاوز نكنيد 
 مي باشد و lbs 450 يا ATV 200kg, بار مجاز يدك كشيدن اين 

ميباشد.  lbs 25يا  11kgوزن زبانه 
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- هيچ گونه وسيله ي گرمازا مانند فندك سيگار اتومبيل را به پريز وصل نكنيد 7
زيرا به آن آسيب مي رساند. 

 
 
 تغير وضعيت ندهيد زيرا كه 4WD- هنگامي كه چرخ عقب به صورت آزادانه مي چرخد روي 8

اين كار باعث آسيب مكانيكي مي گردد. 
 قرار گرفته 4WD سوئيچ مي نماييد، امكان دارد كه دكمه روي موقعيت 4WDهنگامي كه روي 

 هنوز فعال نشده باشد. در چنين شرايطي به آرامي گاز دهيد و به چرخ 4WDباشد ولي مكانيك 
 فعال گردد. 4WDها اجازه دهيد كه به آرامي حركت كنند تا 

 نشانگر آن در كيلومتر شمار روشن مي شود. 4WDبا فعال شدن 
 
 
 
 
- سطوح داغ 9 
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هرگز سيستم انجين و اگزوز را پس از حركت و تا 
زماني كه خنك شوند لمس نكنيد. 

10A هرگز اين وسيله را در تپه با سراشيبيهاي -
 درصد استفاده نكنيد. 8باالي 

به منظور جلوگيري از  از دست رفتن كنترل 
چهارچرخه در تپه ها از گاز و ترمز به صورت رفته 

رفته و تدريجي استفاده نماييد. 
استفاده از دنده عقب در سرازيري ها حتي با سرعت 
كم مي تواند خطرناك باشد و كنترل و فرمان پذيري 

ATV را مشكل مي نمايد.به منظور پرهيز از از 
كنترل خارج شدن چهارچرخه از ترمز گيري هاي 

 ناگهاني و گردش هاي سريع بپرهيزيد.
 

10Bهرگز اين وسيله را در تپه با سراشيبيهاي - 
  درصد استفاده نكنيد.15باالي 
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به منظور جلوگيري از  از دست رفتن كنترل چهارچرخه در تپه ها از گاز و ترمز به صورت رفته رفته و تدريجي استفاده نماييد.استفاده از 
به منظور   را مشكل مي نمايد.ATVدنده عقب در سرازيري ها حتي با سرعت كم مي تواند خطرناك باشد و كنترلل و فرمان پذيري 

پرهيز از از كنترل خارج شدن چهارچرخه از 
ترمز گيري هاي ناگهاني و گردش هاي سريع 

بپرهيزيد 
-  هنگامي كه انجين و رادياتور داغ است 11

درب رادياتور را باز ننماييد. مايع داغ و بخار 
مي تواند تحت فشار خارج شود و باعث 

صدمات جدي گردد. 
پس از سرد شدن انجين درب رادياتور را به صورت زير باز كنيد: 
پارچه ضخيم يا حوله روي درب قرار دهيد. و درب رابه آرامي در 

جهت چرخش عقربه هاي ساعت و به سمت ضامن بچرخانيد. اين 
با پايان يافتن  كار باعث مي شود كه فشار باقي مانده خارج گردد.

صداي خروج گاز، درب را به سمت پايين فشار داده و باز هم در 
جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا باز شود. 
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 نگهداري كالچ و سيستم انتقال قدرت در شرايط خوب: به منظور- 12
 دنده سنگين (سرعت پايين):

 11Km/hكرد پايه با سرعت كمتر از لعم •
 كشيدن هاي سنگين •
رانندگي در زمينهاي سخت(مرداب، كوهستان و غيره) با سرعت رانندگي پايين  •

 دنده سبك(سرعت زياد):
 11Km/hكرد پايه با سرعت بيشتر از لعم •
 قابليت حركت تند تررانندگي در زمين هاي با  •

 
- براي پرهيز از آسيب ديدن سيستم انتقال قدرت، اهرم 13

دنده را فقط هنگامي كه وسيله متوقف است و انجين تعويض 
تحت شرايط بي بار كار ميكند، استفاده نماييد. 
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 (حركت خالص) را فعال نكنيد چرا كه اين كار Override- هرگز هنگامي كه اهرم گاز باز است و در حال حركت هستيد دكمه 14
باعث از دست رفتن كنترل و صدمات جدي و مرگ مي گردد. 

 
 

-  تالش براي تغيير رنج كاري گيربكس ويا تغيير حالت 15
 در حال ATV هنگامي كه 4WDچهارچرخه به 

حركت مي باشد و يا سرعت انجين بيشتر از محدوده بي 
باري است، مي تواند باعث كاهش كنترل وسيله نقليه و 

يا آسيب جدي به سيستم انتقال قدرت و با گيربكس 
گردد. 

 
 

 ، دكمه 2WDبه  4WD- هنگام تغيير وضعيت از 16
 باشد اما هنوز مكانيزم 2WDممكن است كه در حالت 

4WD در گير باشد. با رانندگي در سطوح سخت و يا دنده 
 غير فعال ميگردد. 4WDعقب 
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  در كيلومتر شمار روشن مي شود.2WD نشانگر 4WDبا غير فعال شدن 
 

 
 استفاده نماييد. اين موضوع باعث 4WD - تنها در مواقع الزم از17

كاهش مصرف سوخت و افزايش عمر ماشين مي شود.  
 
 
 

 كننده انجين/رادياتور تنها تركيبي از اتيلن و آب باشد خنك - 18
- سازنده خنك كننده ها براي تركيب توصيه هاي شركت توجه: همواره از

 پيروي محل زندگي خودهاي توصيه شده براي حفاظت از يخ زدگي در 
كنيد. 

 
 

 ، هنگام 4WD-  به دليل نداشتن هيچگونه عامل ترمزگيري در حالت 19
 ترمز گيري هر دو ترمز جلو و عقب فعال مي شود.
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 بازرسي هاي روزانه قبل از حركت

اخطار : 
ن شويد كه در شرايط كاري مساعد قرار دارد. ئ خود را هر دفعه قبل از حركت بازرسي كنيد تا مطمATVشما بايد 

از چك ليست زير به منظور بازبيني چهارچرخه جهت اطمينان از كاركرد مناسب استفاده كنيد. 
چك ليست بازرسي 

توضيحات موضوعات 
از عملكرد مناسب آن اطمينان حاصل نماييد. سطح روغن ترمز را بررسي كنيد. سيستم ترمز/اهرم ترمز/ روغن ترمز 

در صورت نياز روغنكاري و بررسي شود. سيستم تعليق جلو 
در صورت نياز روغنكاري و بررسي شود. سيستم تعليق عقب 

از رواني و عملكرد آن اطمينان حاصل نماييد. سيستم فرمان 
شرايط و فشار باد تايرها را بررسي كنيد. تايرها 

آنها را بررسي و از سفت بودن اتصاالت اطمينان حاصل نماييد. چرخها/اتصاالت پيچي 
بنزين و روغن / سطح مايع خنك 

كاري 
مقدار آنها را بررسي كنيد. 
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آنها را از نظر نشتي بررسي كنيد. شيلنگهاي سيستم خنك كاري 
 

توضيحات موضوعات 
عملكرد مناسب آن را بررسي كنيد. دسته گاز 

عملكرد آنها را بررسي كنيد و از سالمتي آنها اطمينان حاصل نماييد. چراغهاي نمايشگر/سوئيچها 
بازرسي و درصورت لزوم تميز كنيد. فيلتر هوا-فيلتر اوليه (پيش فيلتر)  

در صورت مشاهده، رسوبات ته نشين شده را تخليه كنيد. لوله جمع آوري رسوبات  
 چراغ ترمز/چراغ المپ چراغ جلو /

 عقب
 عملكرد آن را بررسي كنيد.

 لوازم رانندگي 
قبل از سواري آنها را بپوشيد. (كاله ايمني- دستكش- چكمه ساق بلند- لباس و 

 شلوار بلند)
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  لباسهاي مناسب رانندگي:
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/چهارچرخه نياز به لباسهاي مخصوص براي افزايش راحتي و ايمني راننده و كاهش شانس بروز حادثه دارد. ATVرانندگي با 
هميشه از لباسهاي مناسب براي رانندگي با اين وسيله نقليه استفاده كنيد. 

 كاله ايمني: .1
كاله ايمني يا كاله كاسكت مهمترين پوشش محافظتي شما هنگام رانندگي است. يك كاله استاندارد مي تواند شما را در برابر 

حوادث شديد و ضربات وارده به سر محافظت كند. 
عينك محافظ:  .2

هرگز عينك آفتابي را به عنوان يك محافظت كننده چشم محسوب نكنيد. عينك مخصوص موتورسواري يا كاله ايمني داراي 
صفحه محافظ چشم و صورت بهترين پيشنهاد ما براي محافظت از چشمهاي شماست. آنها بايد تميز نگه داشته شده و در 

مقابل ضربه و خرد شدن مقاوم باشند. 
دستكش:  .3

دستكش مخصوص موتورسواري با پدهاي ضربه گير در انگشتان، بهترين چيز براي راحتي و محافظت دستهاي شما از 
آسيبهاي احتمالي است. 

پوتين ساق بلند:  .4
بهترين پوشش براي پا يك جفت پوتين چرمي محكم پاشنه دار شبيه پوتينهاي موتورسواري است. 

لباس:  .5
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هميشه لباسهاي آستين دار و شلوار بلند بپوشيد تا دستها و پاهاي شما را محافظت كند. شلوارهاي موتورسواري با پدهاي 
ضربه گير در زانوها و پيراهن كشباف با پدهاي ضربه گير محافظ در آرنج بهترين پوشش محافظتي براي شما هستند. 

نكات ايمني مهم براي راننده: 
 اخطار:

 بدقت و بطور كامل مطالعه نموده و از دستورات عملكردي و ATVاين كتابچه را قبل از هر گونه استفاده از   •
روشهاي توضيح داده شده در آن پيروي نمائيد. 

 را بكار نياندازيد. در اين خصوص مي توانيد با ما  ATVهرگز بدون آموزش و كارآموزي مناسب و صحيح،  •
تماس گرفته و  از امكانات آموزشي ما بهره مند شويد. 

 سال مجاز به رانندگي با اين وسيله نمي باشند. در ضمن يك شخص ناوارد كه قابليت راندن ايمن و 16افراد زير  •
 صحيح را ندارد، مجاز به رانندگي با آن نمي باشد.

 را ندهيد. مگر اينكه او قبال اين دفترچه و همه ATVهرگز به مهمان خود اجازه راه اندازي و سوار شدن  •
 برچسبهاي محصول را خوانده و دوره آموزشي مربوطه را با اخذ گواهي معتبر آموزشي گذرانده باشد.

 بايد از ATVراننده  و حتماً كاله اندازه شما باشد.  نشويدATV سوار  مناسبهرگز بدون استفاده از كاله ايمني •
بلوز آستين بلند يا ژاكت و شلوار بلند استفاده كند.  ، عينك و محافظ صورت، دستكش ، چكمه ساق بلند

  ، مشروبات الكلي يا دارو مصرف نكنيد. ATV باهرگز قبل يا حين رانندگي •
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 را نرانيد. سرعت بايد متناسب با زمين ، ميدان ديد ،  ATVهرگز با سرعت خيلي زياد و بيش از حد مهارتتان، •
  شما باشد. و مهارتهاي تجربه،شرايط كار

و مطمئن شويد موتورسيكلت در شرايط مطمئن است و ه دمو آن را بازرسي نATVهميشه قبل از سوار شدن  •
 از زمانبنديهاي توضيح داده شده براي بازرسيها ، برنامه حفظ و نگهداري محصول و. . . درست كار مي كند.

 پيروي كنيد. 
 هميشه بايد در حين رانندگي، هر دو دست تان بر روي فرمان و هر دو پايتان بر روي جاپايي باشد. •
 آمادگي تغيير شرايط زمين را داشته ATVروي زمينهاي ناشناخته، آهسته و بادقت برانيد. هنگام رانندگي با  •

باشيد. 
 دور زدن (توضيح داده شده در اين دفترچه) پيروي نمائيد. قبل از اينكه قصد دور  مناسبروشهاياز هميشه  •

زدن در سرعتهاي باالتر را داشته باشيد، دور زدن در سرعتهاي كم را تمرين كنيد. هرگز در سرعتهاي خيلي زياد 
 دور نزنيد.

يا توانائيهاي رانندگي شما نيست  ATV  بر روي تپه هاي داراي شيب زياد كه متناسب با  ATVاز راندن  •
 بپرهيزيد. قبل از آن شما بايد رانندگي در تپه هاي كوچك را تمرين كرده تا مهارتهاي كافي بدست آوريد. 

 باال رفتن از تپه ها (توضيح داده شده در اين دفترچه) پيروي نمائيد. بنابراين قبل از  مناسبروشهاياز هميشه  •
باال رفتن از هر تپه اي آن را بدقت بررسي و از باال رفتن از تپه هاي با لغزندگي زياد و يا زمينهاي سست پرهيز 
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كنيد. هنگام باال رفتن وزن خود را به سمت جلو متمايل نموده و هرگز بطور ناگهاني گاز ندهيد يا دنده را عوض 
 نكنيد. باال رفتن از تپه با سرعت زياد باعث واژگوني خواهد شد. 

هميشه از دستورالعملهاي توصيه شده براي پائين آمدن از تپه ها و ترمزگيري روي تپه ها پيروي نمائيد. بنابراين  •
قبل از پائين آمدن از تپه زمين را به دقت بررسي نمائيد. در اين هنگام وزن خود را به سمت عقب متمايل و از 

سرعت زياد در پائين آمدن از تپه اجتناب نمائيد. از پائين آمدن از تپه تحت زاويه بپرهيزيد. زيرا باعث تمايل 
 را ATVشديد موتورسيكلت به يك طرف  و واژگوني مي شود. هنگام پايين آمدن از تپه تا جاي ممكن 

 مستقيم برانيد.
هميشه از دستورالعملهاي توصيه شده براي حركت درعرض تپه ها پيروي نمائيد. در اين هنگام وزن خود را به  •

بپرهيزيد. تا زمانيكه در  بيش از حد لغزنده يا سست از تپه هاي با سطوح سمت باالي تپه متمايل نمائيد.
تكنيكهاي دور زدن بر روي سطح زمين مهارت پيدا نكرده ايد، هرگز قصد دور زدن بر روي تپه را نكنيد. 

هميشه اگر هنگام باال رفتن از يك تپه به هر دليل متوقف شده ايد يا به سمت عقب در حال سُر خوردن يا  •
غلتيدن هستيد، روشهاي مناسب ترمزگيري را كه در دستورالعملهاي توصيه شده در اين دفترچه آمده است بكار 

بريد. براي اجتناب از اين اتفاق، از دنده مناسب استفاده كرده و هنگام باال رفتن از تپه، سرعت ثابتي را حفظ 
 "/چهارچرخه به يك سمت متمايل شده است از سمت باالي تپه و اگر كامالATVكنيد. اگر پس از توقف 
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مستقيم رو به باالي تپه است از هر طرف كه مي توانيد و راحت تر هستيد پياده شويد و طبق دستورالعمل 
توضيح داده شده براي دور زدن روي تپه عمل كنيد. 

 را شناسايي نماييد. هرگز سعي نكنيد كه از موانع  و تپه هاهميشه قبل از رانندگي در مكانهاي جديد موانع •
در برخورد با موانع از   هميشه.كنيدخيلي بزرگ مثل صخره هاي بزرگ يا تنه درختان افتاده برروي زمين عبور 

روشهاي مناسب توصيه شده در اين دفترچه پيروي نمائيد. 
 را در هنگام بروز آنها ياد بگيريد. ATVهميشه در زمان سُرخوردن يا لغزيدن با احتياط باشيد و كنترل مطمئن  •

براي اينكار مي توانيد ابتدا آنرا در سرعتهاي كم و روي سطوح افقي و زمينهاي نرم تمرين كنيد. روي سطوح 
لغزنده مثل يخ به آهستگي رانندگي كنيد و بيش از اندازه احتياط كنيد تا از خطرات احتمالي ناشي از سُر 

خوردن يا لغزيدن در امان باشيد. 
رانندگي ه در آبهاي با جريان سريع يا خيلي عميق تر از حدي كه در اين دفترچه  توصيه شد   ATVهرگز با •

نكنيد. اگر ناچار به انجام اينكار هستيد، آهسته برانيد و وزن خود را به دقت باالنس كنيد تا از حركتها و 
جابجايي هاي ناگهاني كه منجر به واژگوني وسيله نقليه خواهند شد پرهيز نموده و حركت رو به جلوي آرام و 

 مطمئني را داشته باشيد. هرگز بطور ناگهاني دور نزنيد يا متوقف نشويد و گاز را كم يا زياد نكنيد.
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ترمزهاي خيس ممكن است باعث كاهش قابليت توقف وسيله نقليه شوند. بنابراين هميشه پس از خروج از آب  •
ترمزها را آزمايش كنيد و در صورت نياز چند بار از ترمز ها استفاده كنيد تا سطح خارجي لنتها در اثر گرماي 

 حاصل از اصطكاك، خشك شوند.
در حركتهاي رو به عقب هميشه مطمئن شويد كه هيچ مانع يا شخصي در پشت سر شما نيست و پس از  •

  اطمينان به آهستگي به سمت عقب برانيد.
توصيه  حد ماندر هو فشار تاير را درست رده  از اندازه و نوع تاير مشخص شده در اين دفترچه استفاده كفقط •

 شده تنظيم و حفظ كنيد.
  اضافي نامناسب تغيير شكل ندهيد. و لوازمرا به خاطر نصب يا بكار بردن متعلقاتATV هرگز تركيب   •
  استفاده نكنيد. محموله بايد بطور مناسبي تقسيم بار شده و ATVهرگز بيشتر از ظرفيت بار تعيين شده براي   •

بطور مطمئني بر روي باربندها بسته شود.براي حمل يك محموله يا كشيدن آن با يك تريلر سرعت خود را كم 
كنيد و از نكات ارائه شده در اين دفترچه پيروي نمائيد. توجه داشته باشيد كه در اين حالت مسافت ترمز گيري 

 شما زيادتر است.
سوختگيري نامناسب مي تواند باعث بروز آتش سوزي و حتي جراحت، مرگ و ساير حوادث گوناگون شود.  •

بنابراين بعد از رانندگي و در زماني كه انجين داغ است، مجدداً سوختگيري نكنيد. هرگز تا زمانيكه سيگار مي 
كشيد يا در مجاورت جرقه، شعله شمع يا ديگر مواد آتش زا هستيد سوخت گيري نكنيد. زمانيكه قصد جابجايي 
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 است. در ساير وضعيتها ممكن است سوخت از OFFمحصول را داريد، مطمئن شويد كه شير بنزين در وضعيت 
 داخل كاربراتور يا باك بنزين نشت كند. 

 نشويد. زيرا دامنه ديد شما محدود است و شناسايي دقيق عوارض طبيعي و ATVتا حد امكان، در شب سوار  •
غير طبيعي مشكل است. 

هرگز سعي نكنيد تك چرخ ، پرش يا هنرنمايي كنيد. اين كارها نياز به مهارتهاي خاصي دارد كه با آموزش و  •
تمرين در پيستها حاصل مي شود. 

هرگز موتور را در يك فضاي بسته كه باعث خرابي و از كار افتادگي حواس انسان در اثر گاز گرفتگي مي شود  •
استارت يا به حركت در نياوريد. زيرا گازهاي خروجي از اگزوز سمي هستند و ممكن است باعث از دست دادن 

سطح هوشياري شخص و در زمان كوتاهي موجب مرگ او شوند. بنابراين هميشه موتور را در جايي كه از 
 سيستم تهويه مناسبي برخوردار است و يا فضاي باز روشن نمائيد.

/چهارچرخه را ترك مي كنيد و يا از آن استفاده نمي كنيد كليد آن را برداشته تا از ATVهميشه زماني كه  •
 استفاده هاي غير مجاز يا وقوع حادثه جلوگيري شود.

 حمل بچه يا حيوانات خانگي بر روي باربندها ممنوع است. •
 هرگز زماني كه وسيله نقليه روشن است به قطعات و اجزاء متحرك آن نظير چرخها، محورها و غيره دست نزنيد. •
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هرگز تا زمانيكه مهارتهاي شما به حد كافي نرسيده است يا شرايط الزم براي رانندگي مهيا نيست با سرعت زياد  •
رانندگي نكنيد. 

هميشه از رانندگي در سطوح لغزنده و مفروش شده كه ممكن است تاثير منفي بر روي سواري و كنترل  •
چهارچرخه داشته باشد اجتناب كنيد. 

هميشه براي اجتناب از واژگوني چهارچرخه روي تپه ها و زمينهاي ناهموار و در دور زدن ها از تكنيكهاي  •
مناسب رانندگي استفاده كنيد. 

 و خيابانها هاح فرش شده مثل پياده رو ، راه هاي اختصاصي، پاركينگو روي سط ATVهميشه از رانندگي با  •
اجتناب كنيد.  

 گلي يا ماسه اي داراي سنگريزه  هاي ، جادهها بزرگراه ها يا در خيابانهاي عمومي ، جاده راATVهرگز •
سوارنشويد. 

هرگز بر روي زمينهاي بيش از حد ناهموار ، لغزنده يا سست رانندگي نكنيد، مگر اينكه مهارت شما در رانندگي  •
 هميشه بر روي اين نوع زمينها بيش از اندازه هوشيار  بر روي چنين زمينهايي خيلي خوب باشد.ATVو كنترل 

 باشيد.
 از دور زدن در تپه هاي شيب دار بپرهزيد. •
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    شماره هاي شناسايي محصول: 
 خود را در محلهاي نشان داده شده ATVشماره هاي شناسايي 

مشاهده و در دفترچه راهنما ثبت كنيد. 
 ................................................................           : شماره شاسي
 ................................................................           : شماره انجين
 ................................................................       : مدل/سال ساخت

 
شماره شناسايي بدنه 

وسيله در انتهاي بدنه در محل نشان داده شده در اين شماره شناسايي 
شكل نوشته شده است.  

 مي باشد. NBDاين شركت براي  (WMI)كد شناسايي بين المللي 
بنابراين در ابتداي سريال شماره بدنه ها اين كد درج شده است. براي مثال: 
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NBD***500J9200040                       
 

شماره  شناسايي موتور 
   روي پوسته سمت چپ موتور نوشته شده است./چهارچرخه،ATVشماره شناسايي موتور در سمت چپ 

 از آنها به عنوان كليد يدكي بوده و بايد آن را برداشته و در جاي مطمئني ي اين چهارچرخه داراي دو عدد كليد است كه يك
نگهداري كنيد. در صورت نياز شما مي توانيد كليدتان را با يكي از اين كليدها كپي برداري نمائيد. اگر شما هر دو كليدتان را 

گم كنيد، ناچاريد كه ست سوئيچ آن را بطور كامل تعويض نمائيد. پس در حفظ و نگهداري آنها بكوشيد. 
 

 ملحقات و لوازم فرعي: 
نصب تجهيزات و متعلقات اضافي: 

از آنجايي كه ما براي ايمني و سالمت مشتريان خود و ساير شهروندان احساس مسئوليت مي كنيم قوياً به شما توصيه مي 
/چهارچرخه را تحت ATVكنيم كه از نصب هر گونه تجهيزات كه ممكن است سرعت ، قدرت ، مركز ثقل يا قابليت مانوردهي 

تاثير قرار دهد يا هر گونه اصالح و تغييراتي كه به همين منظور باشد اجتناب كنيد. اين تغييرات در تجهيزات اصلي بوجود 
آورنده يك خطر واقعي است و ريسك بروز اتفاقات و آسيب هاي جسماني را افزايش مي دهند. 
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/چهارچرخه هايي كه بر روي آنها تجهيزات و متعلقات اضافي نصب شده يا ATVاز طرفي خدمات گارانتي و وارانتي شامل 
تغيير در طراحي داشته اند و سرعت يا قدرت آنها افزايش يافته است نخواهند شد. 

 
توجه: 

برخي تجهيزات و لوازم اضافي شامل علف چين ها، تيغه هاي برف روب، يدك كش، سم پاش، گاو آهن ممكن است مشخصه 
هاي فرمان پذيري و هدايت وسيله نقليه را تغيير دهند. بنابراين فقط لوازم تائيد شده را بكار بريد و خودتان را با عملكرد آنها و 

تاثيراتشان بر روي وسيله نقليه آشنا كنيد. 
 طراحي و بر روي آن آزمايش شده اند. ATVلوازم فرعي خاصي با مارك سازندگان معتبر براي توجه داشته باشيد كه 

  لذا شما شخصاً مسئول انتخاب مناسب ،. غير ممكن استATVبديهي است كه آزمايش همه اين لوازم فرعي براي سازنده 
نصب و استفاده از آنها مي باشيد. 

  فقط لوازم مناسبي را كه برايATVلوازم فرعي ، طراحي شده اند انتخاب نماييد. وارد كنندگان يا توزيع كنندگان محلي 
 بنابراين لوازم فرعي را كه مارك سازندگان معتبر دارند يا از نظر طراحي و كيفيت  معادل با .متنوعي از سازندگان معتبر دارند

آنها هستند انتخاب نماييد. 
  لوازم فرعي بايد بطور محكم و مطمئن بر رويATV.مطمئن شويد كه اين لوازم باعث پوشاندن نور چراغها ،   سوار شوند

 نقص ساير كنترلها نشوند. كاهش لقي اجزاء ، محدوديت در سيستم تعليق ،جابجايي فرمان يا
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  لوازم فرعي را كه مي توانند در توانايي شما براي كنترلATV اختالل ايجاد كنند نصب نكنيد. مثل: اضافه نمودن يك 
 جسم سنگين يا حجيم به دسته فرمان كه مي تواند باعث مشكل شدن رانندگي شود.

  لوازم فرعي كه باعث محدود شدن توانايي شما براي دور زدن مي شود يا دامنه ديد از عقب شما را محدود مي كند نصب
 نكنيد.

  از نصب هر گونه لوازم فرعي كه در توانايي و استحكام بدنه ، موقعيت زين يا كنترل فرمان و وسايل پايي اختالل ايجاد مي
نمايند جلوگيري شود. 

  از نصب هر گونه تجهيزات الكترونيكي كه از سيستم الكتريكيATV.زيرا ممكن است   قوي تر هستند جلوگيري شود 
 منجر به آتش سوزي شود.

 جلو و عقب باربندهاي بر روي بارگذاري  نصب لوازم فرعي ومطمئن شويد كه ATV براي كنترل ما توانايي شاختاللي در 
. كنند ايجاد نمي خودرو

  هستيد رانندگي كنيد. لوازم فرعيخيلي آهسته تر از وقتي كه بدون 
 از رانندگي در مسير هاي شيب دار تند يا زمينهاي نا هموار اجتناب نماييد.،به هنگام حمل بار يا كشيدن تريلر  
  زماني كه با يكATV.مجهز به لوازم فرعي و اضافي رانندگي مي كنيد، بيش از پيش احتياط نمائيد  
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جدول پيشگيري از خطرات: 
 

چطور بايد از خطر دوري كرد؟ چه اتفاقي مي افتد؟ خطر بالقوه    
/چهارچرخه ATVاستفاده از 

بدون تعليم و آموزشهاي 
مناسب 

در صورتي كه راكب نداند چطور وسيله نقليه را بطور 
مناسب در موقعيتها و زمينهاي مختلف هدايت و 

كنترل نمايد، ريسك بروز تصادف به شدت افزايش 
مي يابد. 

مبتديان و افراد تازه كار بايد دوره هاي آموزشي كار با اين 
وسيله نقليه را كه توسط اين شركت پيشنهاد مي شود 

بگذرانند. آنها بايد مرتباً مهارتهايي را كه در اين دوره فرا 
خواهند گرفت و همچنين تكنيكهايي را كه در اين دفترچه 

راهنما شرح داده شده اند را تمرين كنند.  
براي كسب اطالعات بيشتر با واحد فروش و خدمات پس از 

فروش تماس بگيريد. 
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/چهارچرخه ATVكار كردن با 
بدون داشتن كاله ايمني و 

البسه محافظتي مناسب 

/چهارچرخه بدون كاله ايمني ATVاستفاده از 
ريسك بروز حادثه منجر به فوت را افزايش مي دهد. 

همچنين نداشتن عينك محافظ چشم و البسه 
مناسب شانس شما را در برابر پيشگيري از آسيب 
ديدگيهاي احتمالي ناشي از تصادفات كاهش مي 

دهد. 

هميشه از كاله ايمني اندازه سر خود، محافظ چشم (عينك 
يا محافظ صورت)، دستكش چرمي، چكمه ساق بلند، لباس 

آستين دار بلند مخصوص موتورسواري يا لباس گرمكن و 
شلوار بلند استفاده كنيد. 

 

چطور بايد از خطر دوري كرد؟ چه اتفاقي مي افتد؟ خطر بالقوه 
مصرف دارو يا نوشابه هاي 

الكلي 
مصرف نوشابه هاي الكلي يا دارو مي تواند اثر منفي 
در تصميمات شما در حين رانندگي داشته باشد. در 

اين مواقع بدليل اينكه قوه ادراك شما تحت تاثير 
آنها است زمان عكس العمل شما طوالني تر خواهد 

بود. در نتيجه باعث بروز حادثه و آسيب ديدگي 
شديد يا حتي فوت خواهد شد. 

/چهارچرخه ATVهرگز قبل يا زماني كه مي خواهيد با 
رانندگي كنيد از نوشابه هاي الكلي يا دارو استفاده ننمائيد. 
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سرعت زياد مي تواند باعث از كنترل خارج شدن رانندگي با سرعت زياد 
/چهارچرخه و بروز تصادف شود. ATVهدايت 

هميشه از اين وسيله با سرعتي كه با شرايط زمين، قابليت 
ديد ، مهارتها و توانائيهاي شما در رانندگي و شرايط كاركرد 

وسيله نقليه متناسب است استفاده كنيد. 
تك چرخ زدن، پريدن و يا 

هنرنمائي  
تالش براي انجام كارهاي محيرالعقول خطر بروز 
حادثه را افزايش داده و مي تواند باعث واژگوني 

ATV .چهارچرخه شود/

از تك چرخ زدن، 
پرش يا كارهاي 

خارق العاده و 
حركتهاي نمايشي 

بپرهيزيد. 

چطور بايد از خطر دوري كرد؟ چه اتفاقي مي افتد؟ خطر بالقوه 
كوتاهي در بازرسي هاي 
پيش از سواري و انجام 

ندادن سرويسهاي تعمير و 
نگهداري پيشگيرانه بطور 

مناسب و مستمر 

تعمير و نگهداري ضعيف امكان بروز حادثه يا 
خرابي تجهيزات را افزايش مي دهد. 

هميشه قبل از استفاده وسيله نقليه را به دقت بررسي 
و از ايمن بودن شرايط كاركرد آن مطمئن شويد. 

همشه از دستورالعملهاي تعمير و نگهداري توضيح 
داده شده در دفترچه پيروي نموده و عمليات بازرسي 

را طبق برنامه هاي داده شده به اجرا درآوريد. 
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بي احتياطي در هنگام رانندگي 
در زمينهاي بيش از حد 
ناهموار، لغزنده يا سست 

رانندگي روي 
زمينهاي بيش از 

حد ناهموار ، 
لغزنده يا سست 
مي تواند باعث 

كاهش اصطكاك 
بين چرخها و زمين و از دست دادن كنترل وسيله 
نقليه شده بطوري كه منجر به تصادف يا واژگوني 

شود. 

/چهارچرخه را ATVتا زمانيكه مهارتهاي الزم براي كنترل 
بخوبي ياد نگرفته ايد و تمرين نكرده ايد، بر روي زمينهاي 

بيش از حد ناهموار ، لغزنده يا سست رانندگي نكنيد. هيشه 
نهايت احتياطهاي الزم را بكار بنديد. 

 
چطور بايد از خطر دوري كرد؟ چه اتفاقي مي افتد؟ خطر بالقوه 

برداشتن دستها و پاها از روي 
فرمان و جاپايي ها در حين 

رانندگي  

برداشتن حتي يك دست يا پا مي تواند قابليت كنترل 
وسيله نقليه را كاهش دهد يا باعث از دست دادن 

/چهارچرخه ATVتعادل و پرت شدن شما از روي 
شود. اگر پاي اپراتور بطور محكم روي جاپايي قرار 

نگرفته باشد، مي تواند با اشيايي كه در محيط اطراف 
قرار دارند برخورد كرده و خطرساز شود. 

هميشه هنگام رانندگي هر دو دست خود را روي فرمان و 
هر دو پاي خود را روي جاپايي ها قرار دهيد. 
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صعود نامناسب از تپه ها مي تواند باعث از دست باال رفتن نامناسب از تپه 
 دادن كنترل وسيله نقليه و واژگوني شود.

 

هميشه هنگام باال رفتن از تپه ها از دستورالعملهاي توضيح 
داده شده در اين دفترچه پيروي كنيد. قبل از صعود بايد 

 درجه 15زمين را بررسي كنيد. شيب تپه نبايد بيش از 
باشد. هرگز اقدام به صعود از سطوح بيش از حد لغزنده يا 

سست نكنيد.  
هنگام صعود وزن خود را رو به جلو متمايل كرده و گاز را 

بطور ناگهاني زياد نكنيد. زيرا باعث بلند شدن چرخهاي جلو 
و از دست دادن تعادل و واژگوني خواهد شد. 

 هرگز با سرعت زياد از باالي تپه ها پرش نكنيد. زيرا ممكن 
است يك مانع، چاله يا گودال بزرگ، سراشيبي تند، وسيله 

نقليه يا موجود جانداري در طرف ديگر تپه باشد. 
چطور بايد از خطر دوري كرد؟ چه اتفاقي مي افتد؟ خطر بالقوه 



 
 

IRDOCO ATV300  

51 
 

دور زدن نامناسب  مي تواند باعث از دست دور زدن نامناسب 
دادن كنترل و واژگوني شود. 

هميشه از دستورالعملهاي ارائه شده در اين دفترچه كه 
روشهاي مناسب دور زدن را توضيح داده است پيروي 

كنيد. 
قبل از تالش براي دور زدن با سرعتهاي باال، دور زدن با 
سرعتهاي آهسته را تمرين كنيد. براي اينكار زمين صاف 
و هموار و بزرگي را انتخاب و دور زدن با سرعت كم را در 

آنجا تمرين كنيد. 
هرگز با سرعت خيلي زياد دور نزنيد. 

رانندگي روي تپه هاي با 
شيب زياد 

اينكار ممكن است منجر به واژگوني وسيله 
نقليه شود. 

هرگز روي تپه هاي با شيب زياد كه متناسب با مهارتها و 
/چهارچرخه خطر ATVتوانايي هاي شما نيست و براي 

دارد رانندگي نكنيد.  
 درجه بيشتر باشد.  15شيب تپه نبايد از 

براي تمرين بهتر است ابتدا از تپه هاي كوچك تر 
استفاده كنيد. 

 
چطور بايد از خطر دوري كرد؟ چه اتفاقي مي افتد؟ خطر بالقوه 



 
 

IRDOCO ATV300  

52 
 

اين كار مي تواند باعث از دست دادن كنترل يا پائين آمدن نامناسب از تپه 
واژگوني 

  شود.

هميشه هنگام پائين آمدن از تپه از دستورالعملهاي ارائه شده 
در اين دفترچه پيروي كنيد. زمانيكه از تپه پائين مي آييد به 

 تكنيكهاي خاصي از ترمزگيري نيازمنديد. 
هميشه قبل از پائين آمدن از تپه زمين را به دقت بررسي 
كنيد. در اين هنگام وزن خود را به عقب متمايل كنيد و 

 مواظب افزايش سرعت ناخواسته باشيد. 
 زيرا منجر به .هرگز بصورت زاويه دار از تپه ها پائين نياييد

هدايت وسيله نقليه به يك سمت خواهد شد. 
عبور از عرض تپه و دور زدن 

روي تپه بطور نامناسب 
اينكار ممكن است منجر به واژگوني وسيله نقليه 

شود. 
هرگز تا زمانيكه طبق توضيحات ارائه شده در اين دفترچه 

راهنما، مهارتها و تكنيكهاي خاص دور زدن روي سطح صاف را 
ياد نگرفته ايد مجاز به دور زدن روي هيچ تپه اي نيستيد. 

هنگام دور زدن روي هر تپه اي نهايت احتياطهاي الزم را بكار  
بنديد. از رانندگي در عرض تپه هاي با شيب زياد بپرهيزيد. در 
صورتي كه ناچار به اين كار هستيد وزن خود را به سمت باالي 

تپه متمايل كنيد. رانندگي در تپه هايي با زمين سست و 
لغزنده خطرآفرين است. 

چطور بايد از خطر دوري كرد؟ چه اتفاقي مي افتد؟ خطر بالقوه 
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از حركت بازماندن روي تپه، 
غلتيدن رو به عقب يا پياده 

شدن نامناسب در هنگامي كه 
از تپه اي باال مي رويد. 

اين اتفاقات مي تواند باعث واژگوني وسيله 
نقليه شود. 

 

وقتي از تپه اي باال مي رويد سرعت ثابتي را حفظ كنيد 
و از گاز دادن ناگهاني بپرهيزيد. اگر سرعت رو به جلوي 

خود را از دست داده ايد، وزن خود را به سمت باالي تپه 
نگه داريد. از ترمز جلو براي توقف استفاده كنيد و پس از 

توقف كامل ترمز عقب را به خوبي گرفته و دنده را در 
وضعيت پارك قرار دهيد. 

/چهارچرخه شروع به غلتيدن رو به ATVدر صورتي كه 
عقب نمود، وزن خود را به سمت باالي تپه نگه داريد. در 
اين وضعيت هرگز گاز ندهيد زيرا به واژگوني شما منجر 

خواهد شد. 
/چهارچرخه به يك سمت ATVاگر پس از توقف 

متمايل شده است از سمت باالي تپه و اگر كامال 
مستقيم رو به باالي تپه است از هر طرف كه مي توانيد 

و راحت تر هستيد پياده شويد و طبق دستورالعمل 
توضيح داده شده براي دور زدن روي تپه عمل كنيد 

چطور بايد از خطر دوري كرد؟ چه اتفاقي مي افتد؟ خطر بالقوه 
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اينكار باعث از دست دادن كنترل وسيله عبور از موانع بطور نامناسب 
نقليه و واژگوني مي شود. 

قبل از سواري در يك محيط جديد و نا آشنا، عوارض زمين 
و ناهمواريها و موانع آن را بررسي كنيد. تا حد امكان از 

عبور از موانع بلند و بزرگ مثل صخره ها و تنه هاي درخت 
افتاده روي زمين، چاله ها و گوديهاي بزرگ و زمينهايي كه 

داراي اختالف ارتفاع زيادي هستند بپرهيزيد.اگر ناچار به 
انجام اينكار هستيد، با سرعت كم و رعايت حداكثر 

احتياطهاي الزم از موانع عبور كنيد و هميشه از 
دستورالعملهاي ارائه شده در اين دفترچه پيروي نمائيد. 

اين اتفاق مي تواند باعث از دست دادن سُر خوردن يا لغزيدن 
كنترل وسيله نقليه شود. در صورت از دست 

رفتن ناگهاني اصطكاك تايرها با زمين يا 
/چهارچرخه مي تواند ATVتركيدن آنها، 
واژگون شود. 

روي سطوح لغزنده مثل يخ به آهستگي رانندگي كنيد و 
بيش از اندازه احتياط كنيد تا از خطرات احتمالي ناشي از 

سُر خوردن يا لغزيدن در امان باشيد. 

 
 

چطور بايد از خطر دوري كرد؟ چه اتفاقي مي افتد؟ خطر بالقوه 
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رانندگي با 
ATV چهارچرخه در آبهاي/

عميق يا با جريان سريع 

ممكن است در اثر شناوري تايرها، كنترل 
وسيله نقليه را از دست داده و دچار حادثه 

يا واژگوني شويد. 

حتي المقدور از عبور از آبهاي عميق يا با جريان سريع 
بپرهيزيد. در غير اينصورت بايد عمق آب از حداكثر مقدار 

توصيه شده تجاوز ننمايد. در اين شرايط آهسته برانيد و 
وزن خود را به دقت باالنس كنيد تا از حركتها و جابجايي 
هاي ناگهاني كه منجر به واژگوني خواهد شد پرهيز نموده 

و حركت رو به جلوي آرام و مطمئني را داشته باشيد. هرگز 
بطور ناگهاني دور نزنيد يا متوقف نشويد و گاز را كم يا زياد 

نكنيد. ترمزهاي خيس ممكن است باعث كاهش قابليت 
توقف وسيله نقليه شود. بنابراين هميشه پس از خروج از 
آب ترمزها را آزمايش كنيد و در صورت نياز چند بار از 

ترمز ها استفاده كنيد تا سطح خارجي لنتها خشك شوند. 
حركت رو به عقب بطور 
نامناسب و بدون احتياط 

اينكار مي تواند باعث تصادف شما با يك 
مانع يا شخص شده و منجر به خسارت و 

آسيب ديدگي شديد طرفين شود. 

قبل از تغيير دنده به وضعيت دنده عقب، هميشه پشت سر 
خود را از نظر موانع يا هر موجود جانداري بررسي و در 

صورت ايمن بودن دنده را تغيير و به آهستگي و با احتياط 
برانيد. 

چطور بايد از خطر دوري كرد؟ چه اتفاقي مي افتد؟ خطر بالقوه 
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رانندگي با تايرهاي نامناسب 
يا با فشار باد توصيه نشده 

اينكار مي تواند باعث از دست دادن كنترل 
وسيله نقليه و بروز حادثه شود. 

هميشه نوع و مشخصات فني و فشار باد تايرها بايد با 
مشخصات داده شده در اين دفترچه راهنما مطابقت 

داشته باشد.  
رانندگي با 

ATV چهارچرخه هايي كه/
ظاهر و مشخصات فني آنها 

تغيير داده شده است. 

نصب تجهيزات و لوازم اضافي نامناسب يا 
تغييرات غير اصولي در طراحي وسيله نقليه 

ممكن است باعث تغيير در هدايت پذيري آن و 
بروز حادثه شود. 

هرگز وسيله نقليه خود را با نصب تجهيزات و لوازم 
اضافي و متفرقه تغيير ندهيد. در صورت لزوم همه 
قطعات و لوازم اضافه شده بايد از قطعات اصلي يا 

قطعات مشابه برابر اصلي كه براي استفاده بر روي اين 
ATV چهارچرخه طراحي شده اند باشند و بايد دقيقا/

مطابق دستورالعمل تائيد شده سازنده نصب و مورد 
استفاده قرار گيرند. براي كسب اطالعات بيشتر مي 

توانيد با ما مشورت نمائيد. 

 
 

 
چطور بايد از خطر دوري كرد؟ چه اتفاقي مي افتد؟ خطر بالقوه 
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بارگذاري بيش از حد 
ATV چهارچرخه يا حمل/

كردن يا كشيدن نامناسب 
محموله 

اينكار مي تواند باعث هدايت پذيري نامناسب 
وسيله نقليه و در نتيجه از دست دادن كنترل 

آن و حتي بروز حادثه شود. 

هرگز از ظرفيت بار تعيين شده براي اين 
ATV چهارچرخه تجاوز نكنيد. محموله بايد بطور/

مناسب توزيع بار شده و بطور مطمئن بسته شده باشد. 
هنگامي كه محموله اي را حمل مي كنيد يا تريلري را 
مي كشيد، آهسته برانيد و فاصله الزم براي ترمزگيري 

را حفظ كنيد. زيرا در اين حالت فاصله ترمز گيري 
بيشتر مي شود.  

هميشه از دستورالعملهاي ارائه شده در اين دفترچه 
راهنما براي حمل بار يا كشيدن تريلر پيروي كنيد. 

رانندگي روي درياچه يخ 
زده 

/چهارچرخه و يا راننده آن بداخل يخ ATVاگر 
سقوط كنند، اين حادثه مي تواند منجر به 

آسيب ديدگي شديد يا فوت شود. 

/چهارچرخه بر روي درياچه يخ زده ATVهرگز با 
رانندگي نكنيد. 

 
 

 
چطور بايد از خطر دوري كرد؟ چه اتفاقي مي افتد؟ خطر بالقوه 
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حمل مسافر بر روي باربند 
عقب 

مسافري كه بر روي باربند عقب سوار شده است مي 
تواند بطور ناگهاني از روي وسيله نقليه پرتاب شده  
يا با اجزا متحرك برخورد كند كه هر كدام از اينها 
مي تواند منجر به آسيبهاي شديد و حتي فوت او 

شود. 

هرگز مسافري را بر روي باريند عقب سوار نكنيد. 

 
عدم پيروي از شرايط سني 

توصيه شده 
اگر بچه اي زير شرايط سني توصيه شده از 

ATV چهارچرخه استفاده كند، مي تواند در/
اثربروز حادثه دچار آسيب ديدگيهاي شديد يا مرگ 

شود.حتي تصور كنيد بچه اي ممكن است شرايط 
سني مورد نظر را داشته باشد ولي تواناييها ، مهارتها 

يا شرايط تشخيص مناسب موقعيتها را براي راندن 
ايمن وسيله نقليه نداشته باشد. درنتيجه او نيز هر 

لحظه آمادگي ايجاد يك تصادف را دارد.  

 سال اجازه استفاده از اين 16هرگز به افراد زير 
ATV .چهارچرخه را ندهيد/

اخطار: 
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/چهارچرخه شده و در ATVبرنداشتن كليد خودرو از روي سوئيچ اصلي مي تواند باعث فراهم بودن زمينه استفاده غير مجاز از 
نتيجه منجر به بروز حادثه و آسيب ديدگي شديد يا فوت شود. بنابراين زماني كه وسيله نقليه خود را استفاده نميكنيد، كليد را 

 برداريد.
اخطار: 

پس از هر واژگوني يا حادثه بايد براي جلوگيري از بروز حادثه مجدد وسيله نقليه شما از نظر ترمزها، سيستم گاز، فرمان پذيري و 
 هدايت آن توسط نمايندگيهاي خدمات پس از فروش ما بررسي شود. (در صورت لزوم ساير قسمتها نيز بايد بازرسي شوند.)

اخطار: 
براي داشتن رانندگي مطمئن و خوب نياز به مهارتهاي جسماني و تشخيص صحيح شرايط براي اخذ تصميمات مناسب است. 

اشخاصي كه داراي اين شناخت و قابليت نيستند، ريسك از دست دادن كنترل وسيله نقليه و واژگوني آن و در نتيجه بروز 
 حادثه و آسيب ديدگيهاي شديد منجر به فوت را افزايش مي دهند.

اخطار: 
اجزا سيستم اگزوز در زمان استفاده از وسيله نقليه و حتي مدتي بعد از آن خيلي داغ هستند. اين اجزاي داغ مي توانند باعث 

سوختگي شديد و حتي آتش سوزي شوند. بنابراين هرگز با آنها در تماس نباشيد و مواد يا اجسام قابل اشتعال را از سيستم 
 اگزوز دور نگه داريد. همچنين زمانيكه از ميان علفهاي بلند مخصوصا علفهاي بلند خشك عبور مي كنيد احتياط نمائيد.
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: مشخصه ها و كنترلر هاي محصول
سوئيچهاي الكتريكي: 

 
 قرار  "ON "به منظور استارت انجين اين سوئيچ بايد در جهت عقربه هاي ساعت گرديده و روي موقعيت - سوئيچ اصلي:1

بگيرد. 
چهار چراغ راهنما (فالشر) همزمان كار مي كنند. و وقتي كه اين سوئيچ به حالت        فشرده ميشود : - سوئيچ چراغ احتياط2

بوق هشدار به صدا در مي آيد. 
.  براي روشن شدن انجين استفاده مي شود- دكمه استارت انجين:3
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 برخي از مدل هاي اين وسيله به سيستم محدود كننده سرعت معكوس مجهز سوئيچ لغو (محدود كننده سرعت معكوس)
را فشار دهيد.  overrideشده اند. براي بدست آوردن توان اضافي به منظور پشتيباني، دكمه 

را فعال نكنيد زيرا كه منجر به صدمات جدي و يا حتي مرگ   overrideيهشدار: هرگز هنگامي كه اهرم گاز باز است، دكمه 
مي شود. 

سوئيچ چراغ ها و نشانگرهاي چراغ 
اخطار 

در شرايط محيطي با ديد كم مانند مه، باران و هواي تاريك، با سرعت كم و دقت بيشتر رانندگي كنيد. 
سوئيچ چراغ در دسته فرمان چپ قرار دارد. بعالوه سوئيچ راهنما نيز روي اين دسته قرار دارد.اين مدل همچنين به سيستم نور 

قرار نگيرد اين كليد ها كار نخواهد كرد.  ONباال و پايين مجهز شده است. توجه: تازماني كه سوئيچ اصلي در حالت 
 * 2WD/4WDنشانگر 11 *نشانگر دماي رادياتور 6چراغ نشانگر حالت خالص  1
 گيج سوخت 12دور موتور  7چراغ نشانگر نور باال  2
  Km/mileسوئيچ  Aمسافت سنج  8چراغ نشانگر راهنما  3
انتخابكننده ساعت/مسافت  Bمسافت سنج  9چراغ حركت دنده عقب  4
  ميزان ساعت كاركرد موتور  10كيلومتر شمار  5

 مي باشد. ATV260/ATV300اين گزينه براي *
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 يدكي سوكت

) سوكت يدكي 1
) درپوش 2

) در سمت چپ كاور جلو نصب شده است. 1سوكت يدكي (
  شما مي توانيد از اين سوكت براي چراغ گردان، پروژكتور،      

راديو يا شارژ تلفن همراه استفاده كنيد. 
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احتياط 
هيچگونه وسيله گرمازا مانند فندك سيگار ماشين را به اين سوكت وصل نكنيد زيرا كه باعث آسيب رسيدن به سوكت مي 

شود. 
قرار دهيد، چهار چرخه را روشن كرده و كليد چراغ جلو را در   ONبراي استفاده از اين سوكت، سوئيچ اصلي را در موقعيت 

قرار داده و درپوش را برداريد.  Offموقعيت 
مي باشد به انجين شتاب  70Wزياد دوام نمي آورد. در صورتي كه تجهيزات نصب شده زير  100W～70اين سوكت تحت بار 

دهيد. 
قبل از استفاده از سوكت مطمئن شويد كه انجين روشن و چراغ جلو خاموش مي باشد در غير اين صورت ممكن است كه 

باتري آسيب ببيند و خالي شود. 
 مي باشد. در صورت تجاوز از اين مقدار ممكن است كه Wat (10A) 120 با توان DC 12Vاين سوكت داراي ظرفيت برق 

فيوز بسوزد. 
بعد از استفاده از اين سوكت درپوش آن را ببنديد. 

هنگام شست وشوي چهارچرخه دقت نماييد كه اين سوكت خيس نشود. 
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دستگيره گاز 
 با تغيير ATV)، سرعت موتور را افزايش مي دهد. بنابراين تنظيم سرعت 1زمانيكه موتور كار مي كند حركت دسته گاز (

وضعيت دسته گاز انجام مي شود. زيرا دسته گاز داراي فنر بارگذاري شده اي 
است كه با رها كردن دست از روي آن دسته گاز به جاي اول خود بازگشته و 
از شتاب خودرو كاسته شده و موتور به دور آرام باز مي گردد.  قبل از روشن 

 دسته گاز شويدكردن موتور عملكرد صحيح دسته گاز را بررسي ومطمئن 
روان كار مي كند و با رها كردن آن موتور فوراً به حالت درجا باز مي گردد. 

اخطار 
 استفاده نكنيد چراكه اين كار ميتواند ATVزماني كه اهرم گاز گير كرده و يا عملكرد مناسبي از خود نشان نمي دهد، از 

صدمات جاني جدي و يا حتي مرگ به دنبال داشته باشد. 
در صورت مشاهده مشكل در اهرم گاز به تعميرگاه معتبر مراجعه نماييد. 

عدم توجه به بازرسي و نگهداري از اهرم گاز مي تواند باعث خرابي و درنتيجه منجر به تصادف گردد. 
  در حين حركت اهرم گاز را چك كنيد كه حركت آزادانه و بازگشت مناسب داشته باشد.بعضي  از اوقات  همواره قبل از حركت و 

شستوشو و يا استفاده از چهارچرخه در دماهاي منجمد مي تواند باعث يخ زدگي در مسير كابل گاز و اخالل در عملكرد آن 
شود. 
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ترمز جلو و عقب 
قبل از هر بار حركت سطح مايع ترمز بايد بررسي گردد. مخزن ترمز دستي در دستگيره سمت چپ قرار دارد. مخرن ترمز پايي 

در زير صندلي قرار دارد. سطح روغن بايد بين محدوده ماكزيمم و مينيمم باشد. 
 احتياط

از ذخيره كردن و يا استفاده از روغن ترمزهايي كه از حالت پلمپ خارج شده اند خودداري كنيد. زيرا روغن ترمز يك ماده نم 
گير است و رطوبت را به سرعت از هوا جذب مي كند. رطوبت باعث مي شود كه دماي جوش روغن ترمز افت كرده بطوريكه 
مي تواند خاصيت ترمزگيري سيستم ترمز را به شدت كاسته و در نتيجه باعث بروز حادثه يا آسيبهاي شديد منجر به فوت 

شود. بنابراين پس از باز كردن پلمپ ظرف روغن ترمز، باقيمانده آن را دور بريزيد. زيرا قابل نگهداري و استفاده مجدد نيست. 
 

ترمز جلو و عقب 
ترمز جلو و عقب در داخل جاپايي سمت راست قرار دارد و با استفاده از 
پاي راست كار مي كنند. ترمز جلو و عقب به صورت هيدروليكي ترمز هاي 

ديسكي را فعال ميكنند كه اين كار فقط با يك پدال انجام مي شود. 
همواره قبل از حركت، پدال ترمز و سطح روغن ترمز در مخرن را بررسي 

نماييد. 
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هنگام فشردن پدال ترمز پدال بايد به طور محكم عمل كند و هيچگونه پس از درگيري ديسك ها پدال نبايد حركت كند در 
غير اين صورت احتمال وجود نشتي در سيستم و يا روغن كم در مسترسيلندر وجود دارد كه بايد قبل از حركت برطرف گردد. 

براي برطرف كردن مشكل به نمايندگي مجاز مراجعه نماييد. 
اخطار 

خود را به حركت در نياوريد چراكه احتمال تصادف بهشدت افزايش  ATVبه هيچوجه در صورت مشاهده مشكل در ترمزها 
مييابد. 

استفاده از ترمز پاركينگ 
دستگيره ترمز روي دسته راست را دو يا سه بار فشرده و نگه  .1

 داريد.
) و دستگيره ترمز 1قفل ترمز پاركينگ را به داخل فشار دهيد( .2

 را رها كنيد.
براي آزاد كردن قفل پاركينگ كافيست دسته ترمز را فشار  .3

 دهيد.
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نكات ايمني مهم 
  دقيقه در حالت ترمز پاركينگ قرار ندهيد.5چهار چرخه را در سراشيبي هاي بيش از  •
/چهارچرخه براي يك مدت طوالني در وضعيت ترمز پارك رها شود، ممكن است ترمز اثر خود را از دست ATVاگر  •

داده و خالص شود. هميشه براي جلوگيري از حركت وسيله نقليه خود، چرخهاي آن را با يك مانع مثل تكه سنگ يا 
بلوك مسدود كنيد. 

/چهارچرخه روي يك تپه پارك شده است هرگز فقط به ترمز پارك اكتفا نكنيد. شما بايد چرخها را ATVاگر  •
بوسيله يك مانع مهار كنيد تا مانع از لغزيدن آن شويد. در صورتي كه در وضعيت باال رفتن از تپه هستيد، بايد مانع 

پشت چرخهاي جلو و عقب و در صورتي كه در وضعيت پائين آمدن از تپه پارك كرده ايد، مانع بايد در جلوي 
چرخهاي جلو و عقب باشد. 

اخطار 
همواره قبل از حركت از آزاد بودن ترمز پاركينگ اطمينان حاصل فرماييد. در غير اين صورت مي تواند منجربه جراحات 

سنگين گردد. 
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ترمز كمكي 
 شما ترمز كمكي به صورت ويژگي ايمني مهيا گرديده است. اين ترمز در دستگيره سمت چپ قرار دارد. اين ATVدر 

سيستم به عنوان جايگزين براي سيستم ترمز اصلي مي باشد. به خصوص زماني كه سيستم ترمز اصلي از كار افتاده باشد. 
در صورت لغزش چرخ هاي عقب، با دست چپ ترمز عقب را بگيريد. اعمال ناگهاني ترمز عقب در حركت دنده عقب در 

سرپاييني ها مي تواند منجربه واژگوني گردد. 
توجه 

از آنجايي كه اين سيستم فقط ترمز عقب مي باشد، نمي تواند براي تمامي چرخ ها موثر باشد.  ATV150/ATV200در 
 ترمز كمكي مي تواند براي تمامي چرخ ها موثر باشد. ATV260/ATV300در 

 
اخطار 

هنگام استفاده از ترمز كمكي احتياط نماييد. در 
حركت به سمت جلو و يا در مواردي كه احتمال 

لغزش چرخ عقب وجود دارد، ترمز كمكي را به صورت 
ناگهاني نگيريد زيرا كه احتمال از دست دادن كنترل 

چهارچرخه زياد مي شود. 

 اهرم ترمز كمكي
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نشانگر سطح روغن ترمز 
) 1قبل از حركت، سطح روغن ترمز موجود در مسترسيلندر واقع دردسته سمت چپ، بوسيله دريچه باالي مستر سيلندر (

بررسي گردد. هنگامي كه روغن پر باشد اين دريچه تيره رنگ است و در صورتي كه روغن كم باشد اين دريچه شفاف گشته و 
بايد روغن اضافه گردد. توجه: هنگام بررسي سطح روغن چهارچرخه بايد روي سطح صاف و دستگيره ترمز به صورت مستقيم 

 استفاده گردد. DOT 3باشد. در صورتي كه سطح روغن كم است از روغن 
در برخي از مدل ها اين دريچه در كنار مستر سيلندر قرار دارد و بايد سطح روغن در محدوده ي بين ماكزيمم و مينيمم 

باشد. 
 

دنده اتوماتيك گيربكس 

 
 
 
 
 

ATV150/ATV200 ATV260/ATV300 
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داراي چهار    ATV260/ATV300اهرم دنده اتوماتيك در سمت راست چهارچرخه قرار دارد. اين سيستم انتقال قدرت در 
 داراي سه حالت است. ATV150/ATV200حالت و در 

 *)L) و سرعت پايين(N)، خالص(R، دنده عقب()Hحاالت دنده: سرعت باال (
مي باشد.   ATV260/ATV300*اين دنده براي 

 
حركت مي كنيد و يا در حال  ) Km/h 11) mph 7توجه: براي افزايش عمر تسمه، در شرايطي كه با سرعت پايين زير 

)   ATV260/ATV300كشيدن اجسام سنگين مي باشيد از دنده سنگين(سرعت پايين) استفاده كنيد. (براي
 

 احتياط
براي تعويض دنده چهارچرخه را متوقف نماييد و در حالي كه دور موتور انجين پايين است، دنده را در موقعيت مورد نظر قرار 

دهيد. 
تعويض دنده در حال حركت و يا در دور موتور باال باعث آسيب رسيدن به چرخ دنده ها مي گردد. 

همواره در صورتي كه از چهارچرخه استفاده نمي كنيد گيربكس را در حالت دنده قرار داده و ترمز پاركينگ را بكشيد. 
نگهداري از لينك تعويض دنده براي اطمينان از عملكرد مناسب سيستم انتقال قدرت ضروري است. در صورت مشاهده هرگونه 

مشكل در اين سيستم، به نمايندگي مجاز مراجعه نماييد. 
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چطور بايد از خطر دوري كرد؟ چه اتفاقي مي افتد؟ خطر بالقوه     
استفاده از دنده سنگين زماني كه 

دور موتور باال است. 
احتمال توقف چرخ ها وجود دارد و 

همچنين احتمال آسيب ديدن انجين 
و سيستم انتقال قدرت وجود دارد. 

اين وضوع مي تواند باعث عدم 
كنترل روي چهار چرخه گردد. 

قبل از تعويض دنده به دنده سنگين 
از كاهش دور موتور اطمينان حاصل 

نماييد. 

 
 )ATV260/ATV300براي سيستم خنك كاري انجين (

سطح مايع خنك كننده 
مخزن جبران، واقع در سمت چپ كاور بايد بين مينيموم و سطحي كه روي آن مشخص 

گرديده نگهداري شود. مايع خنك كننده انجين بوسيله مخزن جبران، كنترل و نگهداري مي 
شود. مخزن ذخيره، دهانه رادياتور، درب كنترل فشار رادياتور و لوله اتصال از اجزاي سيستم 

پشتيباني مي باشند. 
چنانچه دماي سيستم خنك كننده باالرفت، اين افزايش دماي مايع خنك كننده باعث انبساط 
آن و ايجاد فشار پشت درب رادياتور ميگردد و در نتيجه مايع به داخل مخزن پشتيباني انتقال 
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ميابد. با كاهش دماي مايع خنك كننده و انقباض آن (سرد شدن) دوباره به داخل رادياتور منتقل مي گردد. 
توجه: 

در صورتي كه براي اولين بار مايع خنك كننده را داخل رادياتور ميريزيد بايد فرايند هواگيري انجام گردد. سطح مايع خنك كننده را با 
 درصد مايع خنك كننده شامل ضديخ سازگار با آلومينيوم و بقيه 50اضافه كردن مايع درون مخزن پشتيباني كنترل كنيد. توصيه ميشود كه 

از آب مقطر استفاده شود.  
توجه: 

از نسبت تركيب توصيه شده توسط سازنده مايع خنك كننده براي منطقه زندگي خود پيروي كنيد. 
 

) ATV260/ATV300سيستم خنك كننده (براي 
اخطار 

هرگز هنگامي كه انجين هنوز داغ است درب رادياتور را باز نكنيد. گازهاي خروجي ميتوانند به شدت ايجادد سوختگي نمايند. 
قبل از باز كردن درب رادياتور انجين بايد به طور كامل خنك شده باشد 

بازرسي سطح مايع خنك كننده رادياتور 
توجه: اين عمل تنها زماني نياز است كه مايع خنك كننده براي زهكشي و يا تعمير تخليه شده باشد. اما اگر مخزن پشتيباني 

خشك شده باشد بازرسي سطح مايع رادياتور ضروري است و بايد خنك كننده به سيستم اضافه شود. 
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توجه: استفاده از درب رادياتور غير استاندارد باعث عملكرد نا مناسب 
سيستم پشتيباني ميگردد. اگر درب رادياتور به تعويض نياز دارد با 

تعميركار مجاز تماس بگيريد. براي اطمينان از اين كه مايع خنك كننده 
توانايي محافظت از انجين را دارد بايد سيستم هر دو سال يك بار به طور 

كامل زهكشي گردد و مايع تازه تزريق گردد. مايه خنك كننده را از 
دهانه رادياتور با استفاده از قيف به رادياتور اضافه نماييد. 

 

 
) ATV 200سيستم خنك كاري روغن (براي 

توجه: سيستم خنك كاري روغن را براي جلوگيري از نشتي بررسي نماييد. و 
درصورت مشاهده مشكل واشر آببندي را تعويض نماييد. در صورت نياز كل 

  سيستم را تعويض نماييد.
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سيستم سوخت و روغن 
سيستم سوخت 

 درپشت دسته فرمان قرار دارد.  )1درب مخرن سوخت(
براي اطالع از حجم مخزن سوخت به انتهاي كتابچه راهنما مراجعه 

نماييد. 
از بنزين معمولي بدون سرب براي سوخت گيري استفاده نماييد. 

شير سوخت در سمت چپ و جلوي ضربه گير قرار دارد و داراي سه 
حالت است. 

OFF براي هنگام انبار كردن و يا حمل و نقل چهارچرخه : 
ON براي كاركرد معمولي : 

RES براي ذخيره سازي سوخت پشيبان جهت مواقعي كه : 
سوخت موجود در مخزن اصلي پايان بيابد. 

حركت كرد. و بالفاصله مخزن سوخت ) Km 10) mile 6توجه : با استفاده از سوخت موجود در مخزن پشتيبان مي توانيد تا 
قرار دهيد.  ONرا پر كنيد. بعد از سوخت گيري شير سوخت را روي حالت 

 



 
 

IRDOCO ATV300  

75 
 

فيلتر سوخت 
 ساعت كاركرد و يا ساليانه تعويض گردد. فيلتر در داخل شير بنزين قرار دارد و براي تميز كردن 100فيلتر بايد پس از هر 
فيلتر تالش نكنيد. 

اخطار 
بنزين به شدت اشتعال زا است و تحت شرايط خاص قابليت انفجار را نيز دارد. 

 همواره هنگام جابجا كردن بنزين نهايت توجه را داشته باشيد. •
 همواره هنگامي كه چهارچرخه خاموش است اقدام به سوخت گيري نماييد. سوخت گيري را در هواي آزاد انجام دهيد. •
از استعمال دخانيات و يا ايجاد شعله و جرقه در مكاني كه سوخت گيري در حال انجام است و يا سوخت ذخيره شده  •

 است بپرهيزيد.
 مخزن سوخت را بيش از انداره پر نكنيد. •
 در صورت ريختن بنزين روي پوست يا لباسهايتان به سرعت آنرا بشوييد و لباسهايتان را عوض نماييد. •
هرگز انجين را در محيط هاي سربسته روشن ننماييد و يا در محيط هاي بسته رانندگي ننماييد.دود خروجي از موتور  •

 بنزيني به شدت سمي مي باشد و باعث كاهش هوشياري مي گردد و در زمان كوتاهي مي تواند باعث مرگ گردد.
  پارك شده و يا انبار شده است شير بنزين را ببنديد.ATVزماني كه  •
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اخطار: 
گازهاي خروجي از اگزوز شامل تركيبات شيميايي خطرناكي هستند كه در صورت تنفس آنها باعث بيماري سرطان مي شوند. بنابراين اين 

 وسيله نقليه فقط بايد در فضاي باز يا محيطي كه مجهز به تهويه مناسب است استفاده شود.
 

سيستم روغن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IRDOCO ATV300  

77 
 

مخزن روغن سمت راست انجين قرار دارد. 
جهت بررسي روغن 

 چهار چرخه را روي سطح صاف قرار دهيد. .1
  ثانيه كار كند.30 – 20انجين را روشن نماييد و اجازه دهيد كه  .2
 انجين را خاموش نماييد. ميله عمق سنج را خارج كرده و بوسيله دستمال تميز آن را پاك نماييد. .3
 ميله عمق ينج را داخل مخزن روغن قرار دهيد (نپيچانيد)، سپس خارج كرده و ميزان سطح روغن را بخوانيد. .4
) باشد. در صورت مشاهده كم بودن روغن به 2بررسي نماييد كه سطح روغن بين پر و شاخص نشان داده شده ( .5

 مخزن روغن اضافه نماييد.
احتياط  

  استفاده نماييد. هرگز از روغت جايگزين استفاده نكنيد و از تركيب روغن هاي مختلف SAE 15W/40, SGتنها از روغن 
بپرهيزيد. اين كار باعث آسيب جدي به انجين گشته و گارانتي محصول را باطل مي نمايد. 

 
  مي باشد)4x4 ATV260/ATV300 (اين سيستم فقط براي مدل 4WDسيستم 

 2WD – 4WDتغيير حالت الكتريكي 
برخي از مدل ها به انتقال دهنده ي الكتريكي مجهز شده اند 



 
 

IRDOCO ATV300  

78 
 

: تنها هنگامي كه وسيله متوقف است اقدام به تغير هشدار.
 حالت دهيد.

: توجه
، ممكن است كه چرخ دنده 2WD/4WDهنگام تغيير وضعيت 

درگير/آزاد باشند. با حركت در سطوح هاي جلوي گيربكس هنوز 
سخت و يا حركت دنده عقب، اين چرخ دنده ها در نهايت 

درگير/آزاد مي گردند. در صورتي كه فرآيند تعويض چرخ دنده 
 دقيقه طول بكشد صداي بوق هشدار به صدا 1ها بيش از 

درخواهد آمد. براي قطع صداي بوق دنده را مجددا بين 
2WD/4WD.سوئيچ نماييد  

 احتياط
 سوئيچ نكنيد. اين كار احتمال آسيب هاي مكانيكي را افزايش مي دهد. گاهي اوقات با تغيير 4WDهنگام چرخش چرخ عقب روي 

 فعال نشده باشد. در اينگونه موارد براي درگير 4WD ميرود ولي شايد هنوز مكانيزم 4WD دكمه روي گزينه 4WDوضعيت روي 
 دستگيره گاز را به آرامي فشار دهيد و اجازه دهيد تا چرخ ها به آرامي حركت كنند تا در نهايت مكانيزم 4WDشدن مكانيزم 

 در كيلومتر شمار با درگير شدن مكانيزم، روشن مي شود. 4WDدرگير شود. نشانگر 
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: فرمان پذيري سخت نشان دهنده مشكلي در جعبه دنده (ديفرانسيل) جلو مي باشد كه در نتيجه باعث كاهش كنترل هشدار
 خود را براي ATV مي گردد. اگر شما هيچ عالمتي از فرمان دريافت نكرديد، 2WDروي چهارچرخه حتي در وضعيت 

بازديد و تعمير به نمايندگي مجاز ببريد. 
 

: فرمان پذيري سخت افزايش ميابد اما از چپ به راست به صورت متقارن باقي مي ماند. توجه
 

 مي باشد. كه مي CV: فرمان پذيري سخت و نامتقارن نشان دهنده مشكل فني در يك طرف اتصال داخلي يا خارجي هشدار
 گردد. اگر شما هيچ عالمتي از فرمان دريافت نكرديد، 2WDتواند باعث از دست رفتن  كنترل چهارچرخه حتي در وضعيت 

ATV .خود را براي بازديد و تعمير به نمايندگي مجاز ببريد 
 

 خود را بررسي نماييد تا از كاركرد مناسب آن اطمينان پيدا كنيد. درصورتي كه بازرسي ATV: همواره قبل از حركت هشدار
شايسته و مطلوب صورت نگيرد اختمال صدمات جدي و فوت وجود دارد. 

بازرسي قبل از حركت 
 با سرعت ATV را با كشيدن دستگيره فرمان به يك سمت يا راندن CVشما ميتوانيد عملكرد نامناسب در يك سمت اتصال 

 باقي مي ماند. 4WDو  2WDكم، درك نماييد. در اين حالت فرمان پذيري به صورت متوازن از چپ به راست در وضعيت 
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شروع به كار انجين 
مراحل روشن كردن انجين سرد 

 دنده را در حالت خالص قرار داده و ترمز پاركينگ را برداريد. .1

  قرار دهيد.ONشير سوخت را در موقعيت  .2

 روي چهارچرخه سوار شويد. .3

  بچرخانيد.RUNسوئيچ توقف انجين را روي  .4

  قرار داده، اهرم ترمز را بگيريد و دكمه استارت را فشار دهيد.ONكليد احتراق را روي  .5

  درصد فشار ندهيد.20هنگام شروع به كار موتور، اهرم گاز را بيش از  .6

 ثاتيه نگه داريد و پش از روشن شدن وسيله دكمه را رها كنيد. در صورتي كه 5دكمه استارت را ماكزيمم براي  .7
  ثانيه روشن نشد دكمه را رها كرده و مجددا تالش كنيد.5انجين براي 
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 اخطار
هرگز چهارچرخه را در محيط هاي بسته كه هيچگونه جريان هوا وجود ندارد راه اندازي نكنيد. گاز خروجي كربن مونوكسيد 
بسيار خطرناك و سمي بوده و مي تواند باعث مصدوميت جدي و فوت گردد. همواره چهارچرخه را در محيط باز راه اندازي 

نماييد. 
 

 احتياط
به چهارچرخه اجازه دهيد تا قبل از حركت تا حد كافي گرم گردد. در غير اين صورت احتمال آسيب ديدن انجين وجود دارد. 

 
 احتياط

 ATV150 – ATV260 و ATV300  فقط به سيستم استارت الكتريكي مجهز شده است. درصورتي كه شارژ باتري كم
 روشن نخواهد شد. ATVباشد، 

ATV200 همچنين به سيستم استارت recoil .(هندلي) مجهز است 
 

 (هندل)RECOILاستفاده از استارت 
 ولت باشد.) 8اين سيستم زماني استفاده ميشود كه سطح باتري پايين باشد.(بهتر است كه سطح باتري بيشتر از 
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راه اندازي استارت هندل 
  سانتي متر بيرون بكشيد.10دستگيره هندل را به آرامي بگيريد و حدود  .1
 دستگيره را به سرعت و كامال به سمت بيرون بكشيد. .2
 بعد از روشن شدن موتور، به دستگيره هندل اجازه دهيد تا به آرامي در جاي خودش قرار گيرد .3

 
 احتياط

 مجهز است. در صورتي كه باتري كمتر از سيستم احتراق موتور به استارت هندلي مجهز شده است اما انجين آن به ATVاين 
 ولت باشد، انجين روشن نخواهد شد. 8
 

 احتياط
كشيدن طناب هندل با مقداري مقاومت همراه خواهد بود. براي روشن شدن انجين طناب را به سرعت بكشيد.مراقب باشيد كه 

هنگام برگشتن طناب احتمال لگد زدن وجود دارد. 
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 ATVمدت زمان آب بندي 
 ساعت كاركرد تعريف مي شود. عدم نقص در اجزائ مختلف براي گزراندن دوره 50 شما دوره آب بندي اولين ATVبراي 

آب بندي مهم است. طرز كار مناسب با موتور نو باعث بهبود عملكرد و افزايش عمر مفيد موتور ميگردد. 
 احتياط

 استفاده نكنيد. گرماي بيش از اندازه به اجزاي انجين آسيب مي رساند. ATVدر طول مدت آب بندي، از نهايت سرعت 
در طول دوره آب بندي اهرم گاز را تا نصفه بگيريد. 

 

 
 
 

-مهره قفل كننده1  
-پيچ تنطيم كننده2  
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مراحل زير را بادقت پيگيري كنيد. 
 مخزن سوخت را پر كنيد. .1
با استفاده از ميله عمق سنج، سطح روغن موجود در مخزن روغن را بررسي نماييد. در صورت نياز به مخزن روغن  .2

 اضافه نماييد.
در ابتدا به صورت آرام رانندگي نماييد. فضاي بازي را كه در نزديكي محيط زندگيتان است و با آن آشنا هستيد براي  .3

 تمرين انتخاب كنيد.
 وضعيت گاز را تغيير دهيد و اجازه ندهيد كه چهارچرخه در حالت بي باري و درجا كار كند. .4
) بيان گرديد، بررسي 4به طور مرتب سطح مايعات را و نقاط حساس و مطالبي كه در بازرسي هاي روزانه (بخش  .5

 نماييد.
 در مدت زمان آببندي از كشيدن بار خودداري كنيد. .6
) آنها را تعويض نماييد. km800) miles500 ساعت كاركرد يا 20روغن و فيلتر را بازرسي نماييد. بعد از  .7
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 بار قابل حمل
ATV .شما براي جابجا كردن بار مشخصي طراحي شده است 

 آن روي عقب باشد. و تا حد ممكن وزن بار كم باشد. 3/2 از آن روي محور جلو و 3/1وزن بار بايد بگونه اي توزيع گردد كه 
هنگام رانندگي در زمين هاي سخت و شيب دار، براي افزايش پايداري، وزن بار و سرعت را كاهش دهيد. هرگز از باري كه در 

اين دفترچه ذكر گرديده تجاوز نكنيد. 
 

 ماكزيمم وزن تريلر ماكزيمم نيروي عمودي قالب 
Kg 6) lbs 14 (Kg100) lbs230 (ATV150/ATV200 
Kg 11) lbs 25 (Kg200) lbs450 (ATV260/ATV300 

 
بار نامناسب روي تركبند جلو مانع نور چراغ جلو مي گردد و قابليت رويت شما را كاهش مي هد. 

براي افزايش عمر چهارچرخه هنگام كشيدن بار هاي سنگين، از دنده سنگين (قدرتي) استفاده كنيد. 
 اخطار

 نامناسب بار روي نحوه دور زدن و لحمل مناسب بار براي پايدار نگه داري و مشخصات بهره برداري، الزم است. بار اضافي و يا مح
مسافت توقف و پايداري تاثير منفي مي گذارد. عدم توجهه به نحوه ي صحيح حمل بار باعث صدمات جدي و حتي فوت مي گردد. 
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نكات ايمني مهم: 

براي كاهش احتمال مصدوميت و آسيب مكانيكي هنگام حمل بار، نكات زير را بخوانيد و به آنها توجه نماييد. 
 سرعت را كاهش داده و مسافت توقف به دليل حمل بار را افزايش دهيد. •
 آن روي محور عقب باشد. هنگام حركت در 3/2 وزن بار روي محور جلو و 3/1توريع وزن بار بايد بگونه اي باشد كه  •

 مسير هاي شيب دار و يا سخت سرعت و وزن بار را براي افزايش پايداري، كاهش دهيد.
بار سنگين در ترمز گيري و كنترل وسيله مشكل ايجاد مي نمايد. هنگام ترمز گيري با بار نهايت توجه را داشته  •

 باشيد. از مسير هايي كه احتمال ترمزگيري در سر پاييني وجود دارد پرهيز كنبد.
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تمامي بار ها قبل از حركت به خوبي در جاي خود محكم شده باشد. صحيح نبستن بارها مي تواند شرايط ناپايداري  •
 بوجود آورد.

بار هاي روي باربند بايد تا حد ممكن سبك باشند. بار زياد روي باربند باعث باال رفتن مركز جرم و ناپايدار شدن  •
 وسيله مي گردد.

تنها زماني كه بار ها به طور مرتب روي يكديگر چيده شده اند حركت نماييد. از جابجا كردن بار هايي كه به طور  •
  شما طراحي شده است را بكشيد. ATVنامتقارن هستند پرهيز كنيد. همواره باري كه براي 

توجه داشته باشيد كه از جابجا كردن بار هايي كه از اطراف باربند بيرون مي زند پرهيز نماييد. اين كار باعث كاهش  •
 پايداري و مانورپذيري مي گردد. همچنين احتمال واژگومي چهارچرخه را افزايش مي دهد.

 هنگام حمل بار جلوي چراغ عقب و جلو را نپوشانيد. •
بيش از سرعت توصيه شده حركت نكنيد. هنگام كشيدن بار در زمين هاي صاف و چمن زار سرعت نبايد از  •

km/h16 تجاوز كند. در زمين هاي سخت، پيچ ها، باال رفتن يا پايين آمدن از شيب ها، سرعت نبايد از km/h  8 
 تجاوز نمايد.
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سواري 
اخطار 

 شروع به كارميكند. اين موضوع مي تواند باعث ايجاد سوخت بيش از اندازه 7500rpmمحدود كننده دور موتور ، در سرعت 
در اگزوز گردد. و اين سوخت در نتيجه تركيب با كاتاليزور در انباره اگزوز باعث ايجاد جرقه مي گردد. كه باعث مي شود كه 
انباره بيش از اندازه داغ گردد و احتمال آتش سوزي افزايش يابد. همواره هنگامي كه انجين در باالترين دور موتور خود كار 

ميكند به منظور جلوگيري  از احتراق در انباره ، تراتل گاز را رها كرده و اجازه دهيد تا دور موتور كاهش يابد. 
اخطار 

را بازبيني كرده تا از عملكرد صحيح آن اطمينان بيابيد. در صورت بازبيني نكردن صحيح و به ATVهمواره قبل از حركت 
، بازبيني هاي دوره اي روزانه مراجعه نماييد.) 4موقع احتمال صدمات جدي و يا فوت وجود دارد. (به بخش 

 به صورت عمودي روي صندلي بنشينيد به گونه اي كه هر دو پا روي ركاب و هر دو دستتان روي فرمان باشد. .1
 بعد از روشن كردن موتور و اجازه دادن به آن براي گرم شدن گيربكس را در دنده قرار دهيد. .2
 محيط اطراف را بازبيني كرده و مسير حركتتان را مشخص نماييد. .3
 ترمز پاركينگ را آزاد نماييد. .4
با شصت دست راست به آرامي اهرم گاز را فشار داده و شروع به حركت نماييد. سرعت چهار چرخه را با مقدار گازي  .5

 كه مي دهيد كنترل نماييد.
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 به آرامي حركت نماييد، با استفاده از گاز و ترمز روي سطوح صاف مانور پذيري را تمرين كنيد. .6
دور زدن 

دور زدن را در سرعت هاي كم تمرين كنيد. 
 به محور عقب صلب مجهز شده است كه باعث مي شود هر دو چرخ در همه حال با سرعت مساوي حركت نمايند. ATVاين 

اين به اين معني است كه هنگام دور زدن چرخ خارج پيچ بايد مسافت بيشتري را نسبت به چرخ داخلي بپيمايد و چرخ داخلي 
بايد كمي حركت لغزشي داشته باشد. هنگام پيچيدن نيمه بااليي بدن خود را به داخل پيچ متمايل نماييد آين كار باعث 

متعادل شدن گشتاور بين دوچرخ عقب مي شود و به پيچيدن نرم كمك مي كند. 
اخطار 

از چرخش سريع هنگام حركت دنده عقب خوداري نماييد چرا كه باعث واژگوني و صدمات شديد مي گردد. 
 

 رانندگي روي سطوح لغزنده:
هنگام رانندگي روي سطوح لغزنده مانند جاده هاي خاكي خيس، زمينهاي سست و سنگي يا آب و هواي برفي، نكات احتياطي 

زير را رعايت كنيد. 
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زماني كه وارد يك سطح لغزنده مي شويد، آهسته حركت  -1
 كنيد.

 سطح هوشياري خود را باال برده و با توجه دقيق به جاده  -2
و اجتناب از سرعت و دور زدن هاي تيز مانع از سُر 

 خوردن وسيله نقليه شويد.
 در صورت سُر خوردن، با چرخش فرمان در مسير سُر  -3

خوردن و جابجايي وزن بدن خود به سمت جلو، مانع از 
 بروز حادثه شويد.

  درگير است، مي تواند وسيله نقليه را در عبور از سطوح لغزنده كمك كند.AWD رانندگي در حالتي كه  -4
 هنگام سُر خوردن از ترمز گيري پرهيز نماييد. -5

 
اخطار 

 روي زمين هاي لغزنده خطر آفرين باشد. ATVعدم تمرين الزم مي تواند در هنگام رانندگي 
كاهش و يا از بين رفتن درگيري چرخ با زمين و پايداري چهارچرخه مي تواند باعث تصادف همراه با واژگوني گردد. 
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باال رفتن از تپه: 
اخطار 

هنگام حركت در مسير هاي سربااليي بي نهايت احتياط نماييد. در انگونه موارد ترمز و شتابگيري مي تواند تاثير زيادي روي 
كنترل وسيله ي شما داشته باشد و استفاده نادرست از آنها مي تواند سبب از بين رفتن كنترل و جراحات شديد و يا فوت 

گردد. 
هر وقت از تپه اي باال مي رويد نكات احتياطي زير را رعايت كنيد. 

 هميشه بطور مستقيم از تپه ها باال برويد. -1
 )ATV150/ATV200  درصد بپرهيزيد.(8از شيبهاي تند بيش از  -2
 )ATV260/ATV300  درصد بپرهيزيد.(15از شيبهاي تند بيش از  -3
 هر دو پاي خود را روي جاپايي نگه داريد. -4
 وزن خود را رو به جلو متمايل كنيد. -5
با يك سرعت ثابت و يكنواخت پيش رويد و  -6

 اهرم گاز را بطور ناگهاني باز نكنيد.
هوشيار باشيد و خود را براي فعاليتهاي اضطراري  -7

 ناگهاني آماده كنيد.
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اگر سرعت رو به جلوي خود را از دست داديد: 
وزن خود را به سمت باالي تپه نگه داشته و ترمز جلو را بگيريد. پس از توقف كامل ترمز عقب را به خوبي گرفته و دسته دنده را در 

وضعيت پارك قراردهيد. 
/چهارچرخه شروع به غلتيدن رو به عقب نمود: ATVاگر 

 متوقف شديد ترمز "وزن خود را به سمت باالي تپه نگه داشته و هرگز از ترمز عقب استفاده نكنيد. ترمز جلو را گرفته و وقتي كه كامال
عقب را به خوبي گرفته و دسته دنده را در وضعيت پارك قراردهيد. 

 سوار شده و از "/چهارچرخه روبه سمت باالي تپه است پياده شده و آهسته آن را به سمت پايين تپه چرخانده و مجدداATVدر حالتيكه 
تپه پايين بيائيد. 

 
عبور از عرض تپه: 

اخطار: 
عبور نامناسب از عرض تپه يا دور زدن روي آن مي تواند منجر به از دست دادن كنترل و واژگوني وسيله نقليه و درنتيجه بروز 

آسيب ديدگي هاي شديد يا فوت شود. پس تا حد امكان از عبور از 
عرض تپه اجتناب كنيد. هميشه از دستورالعملهاي توضيح داده شده 
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در اين دفترچه پيروي نماييد. اگر مجبور به وارد شدن به وضعيتي هستيد كه نياز به عبور از عرض تپه مي باشد به طريق زير 
عمل كنيد: 

 از سرعت خود بكاهيد. -1
فرمان را به سمت داخل تپه بپيچانيد و در حاليكه پاهايتان روي جاپايي است، وزن باالتنه خود را به سمت باالي تپه  -2

 انتقال دهيد.
3- ATV.چهارچرخه را به آهستگي به داخل تپه هدايت كرده و مواظب باشيد تعادل آن حفظ شود/ 

 
توجه:  
/چهارچرخه را ATVاگر وسيله نقليه شروع به ليز خوردن كرد، بالفاصله دور زدن را متوقف و در صورت امكان •

بسمت پايين تپه هدايت كنيد. در غير اين صورت از سمتي كه به طرف باالي تپه است بالفاصله پياده تا همراه با 
چهارچرخه به سمت پائين تپه واژگون نشويد. 

/چهارچرخه شروع به بلند شدن كرد، شما در آستانه بر هم ATVاگر هنگام عبور از عرض تپه چرخهاي يك سمت  •
خوردن تعادل هستيد. براي جلوگيري از واژگوني در صورتي كه هيچ مانعي در سر راه وجود نداشت، ابتدا تعادل از 
دست رفته را به وسيله نقليه بازگردانده و سپس به تدريج آن را در مسيري كه مي خواهيد برويد هدايت كنيد. در 

 غير اينصورت از ادامه مسير منصرف شده و به سمت پائين تپه برانيد و مسير مناسب ديگري را انتخاب كنيد.
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پايين آمدن از تپه: 
هر وقت از تپه اي پايين مي آييد به طريق زير عمل كنيد: 

بطور مستقيم به سمت پايين تپه پيش برويد.  -1
وزن خود را به سمت عقب وسيله نقليه (باالي تپه)  -2

متمايل كنيد. براي اينكار با پاهاي كشيده در انتهاي زين 
نشسته و باالتنه خود را تا حد امكان به سمت عقب 

متمايل كنيد. 
 از سرعت خود كاسته و آهسته برانيد. -3
براي كمك به كم كردن سرعت ترمزها را كمي فشار  -4

دهيد. 
خودتان را با نحوه كاركرد ترمزها بخصوص اهرم ترمز عقب كمكي كه بر روي فرمان قرار دارد آشنا كنيد. 

 
اخطار: 

سرعت بيش از اندازه مي تواند باعث از كنترل خارج شدن وسيله نقليه و بروز حادثه و آسيب ديدگي شديد يا فوت شود. هميشه هنگام 
راندن به سمت پائين تپه آهسته حركت كنيد. 
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دور زدن روي تپه: 
اخطار: 

روش نامناسب صعود از تپه مي تواند باعث از كنترل خارج شدن يا واژگوني وسيله نقليه شده و صدمات جبران ناپذيري را به 
شما تحميل كند. از باال رفتن از تپه هاي با شيب بيشتر از حد مجاز اجتناب كنيد. 

وقتي كه روي تپه رانندگي مي كنيد نهايت احتياط را بكار ببنديد و از دستورالعملهاي توضيح داده شده در اين دفترچه پيروي 
/چهارچرخه به هر دليلي متوقف شود، هرگز به صورت دنده عقب به پايين تپه ATVكنيد. اگر در حاليكه از تپه باال مي رويد

 شكل است. بدين صورت كه: Kسرازير نشويد. مانوري كه مي تواند در اين مواقع بكار گرفته شود يك چرخش 
 

1.  ATV چهارچرخه را متوقف كرده و دسته دنده را در وضعيت/
پارك قرار داده و سنگيني بدن خود را به سمت باالي تپه 

(جلوي خودرو) متمايل كنيد. 
موتور را خاموش كرده و از حركت باز داريد.  .2
اگر به صورت مايل هستيد از سمت باالي تپه يا اگر وضعيت  .3

شما بصورت مستقيم به سمت باالي تپه است از سمت چپ 
وسيله نقليه پياده شويد. 
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 به سمت چپ بچرخانيد. "فرمان را كامال .4
 تغيير داده و اجازه دهيد تا وسيله نقليه به Lدر صورتيكه اهرم ترمز را نگه داشته ايد دسته دنده را به وضعيت  .5

/چهارچرخه اندكي ATVآهستگي به سمت راست شما بچرخد و در وضعيت عمود بر راستاي تپه قرار گيرد يا جلوي
به سمت پايين متمايل شود. 

دسته دنده را به وضعيت پارك تغيير داده و از سمت باالي تپه سوار وسيله نقليه شويد و وزن خود را به سمت باالي  .6
تپه متمايل كنيد. 

 تغيير دهيد. L روشن كرده و در حاليكه اهرم ترمز عقب را نگه داشته ايد دسته دنده را به وضعيت "موتور را مجددا .7
ترمز را رها كرده و به آهستگي پيش برويد. سرعت را با ترمزها كنترل كنيد تا وسيله نقليه را به يك سطح صاف 

برسانيد. 
 

عبور از ميان آب: 
 ATV چهارچرخه مي تواند آز آب هاي كم عمق با حداكثر/
 سانتيمتر يا عمقي معادل كف جا پايي وسيله نقليه با 20ارتفاع 

سرعت آهسته عبور كند. براي انجام اينكار از دستورالعمل زير 
پيروي كنيد. 
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عمق و شدت جريان آب را قبل از آنكه وارد آن شويد بسنجيد.  .1
قبل از وارد شدن به داخل آب مسير خود را به دقت انتخاب كنيد. جايي كه هر دو طرف ساحل شيب تدريجي  .2

دارند. 
به آهستگي پيش رفته و تا حد امكان از قسمتهاي صخره اي و پر مانع اجتناب كنيد.  .3
به خاطر داشته باشيد ترمز هاي خيس باعث كم شدن قابليت توقف مي شود. لذا پس از خارج شدن از آب ترمزها را  .4

آزمايش كنيد. ترمزها را چند مرتبه بگيريد تا بر اثر اصطكاك، سطح خارجي لنت ها خشك شود. 
توجه: 
ATV .چهارچرخه را هرگز در آبهاي جريان سريع و يا خيلي عميق مورد استفاده قرار ندهيد/

اگر شرايط به گونه اي است كه نمي توانيد از اينكار اجتناب كنيد و عمق آب از مقدار تعيين شده بيشتر است خيلي آهسته 
برانيد و تعادل وزن خود را به دقت حفظ كرده و از حركت هاي ناگهاني پرهيز كنيد و مسير رو به جلوي خود را با آهستگي 

هرچه تمامتر ادامه دهيد. از چرخش ناگهاني وسيله نقليه يا توقف آن بپرهيزيد و اهرم گاز را به طور ناگهاني باز نكنيد. زيرا در 
/چهارچرخه از ATVاين شرايط ممكن است تايرها در آب شناور شده و اصطكاك خود را با زمين از دست بدهند. در نتيجه

كنترل خارج و حادثه ناگواري اتفاق مي افتد. بعد از راندن وسيله نقليه در آب، انجام سرويس هاي تعمير و نگهداري طبق 
 را مالحظه فرماييد) . 16جدول توضيح داده شده ضروري است. (بخش 
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برخي مواردي كه بايد به آنها رسيدگي شود عبارتند از: روغن موتور- روغن گيربكس- روغن محفظه ديفرانسيل جلو و عقب و 
همه اجزايي كه گريس كاري مي شوند. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

احتياط: 
اگر وسيله نقليه شما در آب غوطه ور شد آن را به تعمير گاههاي مجاز شركت، قبل از روشن كردن موتور انتقال دهيد. 
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اگر انتقال به تعميرگاه قبل از روشن كردن مقدور نيست مراحل زير را انجام دهيد. 
• ATV سانتي متر كمتر است انتقال دهيد.20را به جاي خشك و يا حداقل به مكاني كه عمق آب از  
  قرار دهيد.OFFشير سوخت را در موقعيت  •
 سيم شمع را جدا كنيد. •
 ) را شل كنيد.1پيچ تخليه كاربراتور ( •
 با استفاده از استارت الكتريكي انجين را براي چند بار به گردش در آوريد. •
 سئكت شمع را خشك كرده و نصب نماييد و يا با سوكت تازه جايگزين نماييد. •
 ) را سفت كنيد.1پيچ تخليه كاربراتور( •
  قرار دهيد.ONشير سوخت را روي حالت  •
 انجين را روشن نماييد در صورت نياز مراحل خشك كردن را تكرار نماييد. •

 چهارچرخه را براي سرويس به نمايندگي مجاز ببريد. (حتي در صورتي كه موفق به روشن كردن آن شديد.)
 

 نفوذ كرده باشد چهارچرخه را براي سرويس به نمايندگي مجاز ببريد. CVTاگر آب به داخل محفظه
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عبور از موانع: 
 در رابطه با "هشيار باشيد! به جلو توجه كنيد و ياد بگيريد كه با ديدن زمين، موانع آشكار و پنهان آن را بشناسيد. دائما

خطرهايي نظير الوارهاي چوب، صخره ها و شاخه هاي آويزان درختان گوش به زنگ باشيد. 
 

اخطار: 
اگر هنگام رانندگي با وسيله نقليه خود با يك مانع پنهان مواجه 

شويد مي تواند منجر به حادثه شديد يا فوت شود. همه موانع 
بالفاصله قابل رويت نيستند پس در زمينهاي ناآشنا با احتياط 

رانندگي كنيد . 
هرگز سعي نكنيد كه از روي موانع بزرگ مثل صخره هاي بزرگ، 

تنه هاي افتاده درختان و غيره عبور كنيد. اينكار ممكن است 
باعث بر هم خوردن تعادل وسيله نقليه شما و واژگوني شود. 
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رانندگي رو به عقب: 
اخطار: 

رانندگي دنده عقب مي توناند خطرناك باشد. 
هنگام رانندگي رو به عقب احتمال برخورد با موانع يا اشخاص  و يا 

وسيله اي كه پشت شما حركت مي كند، وجود دارد كه مي تواند 
باعث جراحت هاي سنگين و يا فوت گردد. 

هنگام رانندگي رو به عقب موارد احتياطي زير را رعايت كنيد. 
هرگز به صورت دنده عقب از تپه ها پايين نياييد.  .1
آهسته حركت كنيد.  .2
هنگامي كه از دنده عقب استفاده مي كنيد، براي كاهش سرعت از ترمزها به آهستگي استفاده كنيد.  .3
از دور زدن هاي ناگهاني و تيز در زمان حركت رو به عقب پرهيز كنيد.  .4
 ماداميكه رو به عقب مي رانيد، هرگز اهرم گاز را بطور ناگهاني باز نكنيد. .5

 
 به محدود كننده سرعت دنده عقب مجهز شده است. هنگام حركت دنده عقب با تمام گاز حركت نكنيد و ATVتوجه: اين 

تنها اهرم گاز را به اندازه سرعتي كه داريد فشار دهيد. 
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اخطار: 
باز كردن اهرم گاز بيشتر از مقدار مورد نياز ميتواند باعث ايجاد سوخت بيش از اندازه در دود خروجي گردد. كه باعث انفجار 

در انباره اگزوز گردد. كه باعث گرم شدن بيش از حد انباره و افزايش احتمال آتش سوزي گردد. 
احتياط: 

در صورتيكه در وضعيت محدوديت سرعت هستيد گاز دادن بيش از حد مي تواند باعث اتالف سوخت و تپ تپ صدا دادن 
موتور و خرابي زود هنگام آن شود. 

پارك كردن روي يك سطح شيبدار: 
تا حد امكان از پارك كردن روي سطوح شيب دار اجتناب كنيد. اگر 

مجبور به اين كار شديد موارد احتياطي زير را رعايت كنيد: 
موتور را خاموش كنيد.  .1
 دنده را در وضعيت پارك قراردهيد. .2
 ترمز پاركينگ را بگيريد. .3
شير سوخت را ببنديد.  .4
 يك بلوك يا سنگ را مثل تصوير پشت چرخها قراردهيد. .5
  را روي سطح شيبدار رها نكنيد.ATV دقيقه 5بيش از  .6
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 CVTسيستم 
 متفاوت 1:2.05 نسبت تبديل تقريبي چرخ دنده در دو حالت دنده سنگين و سبك به اندازه ATV260/ATV300در 

است. 
 كه سيستم به سرعت km/h 20  به خصوص در سرعت هاي پايين تر از CVTاين اختالف در جعبه دنده  باعث كاركرد 

 ماداميكه وسيله را با سرعت كم به حركت در مي آوريم دماي LOWانجين بستگي دارد، مي گردد. با سويچ كردن روي دنده 
  مي گردد.CVTهواي درون  كاور كالچ كاهش مي يابد. اين كاهش دما باعث افزايش عمر اجزاي 

) ATV260/ATV300 (مربوط به CVTتنظيم فاصله مركز 
 كاور فيلتر ميل لنگ، نگهدارنده كاور و كاور ميل لنگ را برداريد. .1
 تسمه اتصال چپ، تسمه اتصال راست و تسمه هاي انجين را شل نماييد. .2
  را اندازه بگيريد.D وLتسمه تكيه گاه را تنظيم كرده و طول هاي  .3
 تسمه اتصال چپ، تسمه اتصال راست و تسمه هاي انجين را محكم نماييد. .4
 كاور فيلتر ميل لنگ، نگهدارنده كاور و كاور ميل لنگ را نصب نماييد. .5
توجه: 

 انجين را روشن نكنيد. CVTهرگز هنگام تنظيم كردن 
 بايد توسط نمايندگي انجام گيرد. CVTتنظيم 
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 اخطار:
 با سرعت باال كار ميكند و رنج زيادي از نيروها را در اجزائ كالچ وارد مي نمايد. موارد زير را CVTباتوجه به اينكه سيستم 

براي اطمينان از ايمني اين سيستم انجام دهيد. 
 را تغيير ندهيد. در غير اين صورت احتمال كاهش استحكام و خرابي در سرعت باال CVTهيچ بخشي از سيستم  •

وجود دارد. هر گونه تغيير مي تواند سيستم را از حالت باالنس خارج نمايد و ارتعاشات و نيرو هاي اضافي به اجزا 
 وارد نمايد.

  عمل كنيد.4نگهداري روزمره از وظايف كاربر مي باشد. طبق مراحل ذكر شده در بخش  •
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  به صورت ايمن نگهداري شود.CVTدر طول مدت استفاده بايد از محفظه  •
بي توجهي به نكات فوق مي توان باعث صدمات جدي يا فوت گردد.  

) ATV260/ATV300 را كاهش دهد. (مربوط به CVTاستفاده دنده سنگين (قدرتي) مي تواند دماي 
 به سرعت انجين و گشتاور مورد نياز وابسته است. با افزايش سرعت انجين، نيروي اعمال شده به چرخك CVTنحوه عملكرد 

(فولي) قابل چرخش نيز افزايش مي يابد. اين موضوع فشار اعمالي به تسمه محرك را افزايش مي دهد. به طور خالصه، اگر 
سرعت موتور كاهش يابد، نيروي گريز از مركز كاهش يافته و در نتيجه، فشار اعمالي به تسمه محرك كاهش مي يابد. 

) ATV260/ATV300چه موقعي از دنده سطح پايين (قدرتي) استفاده نماييم.( مربوط به 
))در نظر بگيريد HIGH) يا سطح باال (LOWتوصيه هاي زير را براي انتخاب نوع دنده (سطح پايين(

سطح پايين 
 km/h11حركت با سرعت كمتر از  •
 كشش بارهاي سنگين •
 رانندگي در زمين هاي سخت(باتالق، كوهستان و غيره) كه سرعت پايين را مي طلبد. •

سطح باال 
 km/h11حركت با سرعت بيشتر از  •
 رانندگي در زمين هايي كه سطح باالي سرعت را مي طلبد. •
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باتري 
اخطار: 

هنگام باز كردن باتري، ابتدا كابل منفي (مشكي) را قطع نماييد. و زماني كه باتري را دوباره نصب كرديد به اتصال كايل مشكي 
دقت نماييد چراكه احتمال انفجار و صدمات شديد و يا حتي فوت وجود دارد. 

اخطار: 
الكتروليت هاي باتري بسيار سمي مي باشد. و داراي اسيد سولفريك مي باشد. و در تماس با پوست، چشم و يا لباس ايجاد 

سوختگي شديد مي نمايد. 
در صورتي كه با اين مواد تماس داشتيد موارد پيشگيرانه ي زير را انجام دهيد. 

خارجي: محل برخورد را با آب بشوييد. 
داخلي: مقدار زيادي شير و آب بنوشيد. شير را با تخم مرغ و يا روغن سبزيجات تركيب نماييد. هر چه سريع تر به پزشك 

مراجعه نماييد. 
 دقيقه با آب بشوييد. و هرچه سريع تر به پزشك مراجعه نمايييد. 15چشم: چشم را براي مدت 

باتري گاز هاي مشتعل شونده توليد مي كند. آن را از جرقه، شعله و سيگار دور نگه داريد. زمان شارژ و يا استفاده در محيط 
هاي بسته از تهويه مناسب هوا اطراف باتري مطمئن گرديد. هنگام كار با باتري چشم هايتان را با عينك بپوشانيد. باتري را دور 

از دسترس كودكان قرار دهيد. 
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) ATV260/ATV300تعويض مايع باتري( مربوط به 

 به يدكي نياز ندارند.) MF(باتري هاي 
نگه داري ضعيف باتري باعث تسريع خراب شدن باتري مي گردد. به طور معمول سطح مايع 

) باشد. هنگام upper-lowerباتري را بررسي نماييد. سطح مايع بايد بين سطح باال و پايين(
تعويض آب باتري از آب مقطر استفاده كنيد. آب شامل مواد معدني به باتري آسيب مي 

رساند. 
تعويض باتري 

 تسمه نگه دارنده باتري و تجهيزات الكتريكي را باز كرده و كاور باتري را برداريد. .1
 لوله هواكش باتري را از روي باتري باز كنيد. .2
 ابتدا كابل منفي باتري(مشكي) را باز كنيد. .3
 سپس كابل مثبت باتري (قرمز) را باز كنيد. .4
 خارج نماييد. واضب باشيد كه باتري به جايي برخورد نكند و يا الكتروليت روي آن جدا ATVباتري را از درون  .5

 نشود.
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احتياط: 
 بالفاصله محل را با محلول يك ليوان آب مقطر و يك ATVدر صورت ريختن الكترولتيت براي جلوگيري از آسيب ديدن 

قاشق غذا خوري جوش شيرين بشوييد. 
نصب باتري و اتصاالت 

اخطار: 
براي پرهيز از انفجار احتمالي، كابل هاي باتري را از يكديگر تفكيك نماييد . به طور مستقل نصب كتيد..ابتدا كابل قرمز( مثبت) را ببنديد و 

سپس كابل مشكي (منفي) را وصل كنيد. در صورت انفجار باتري صدمات جدي جاني و يا فوت رخ مي دهد.  
ترمينال باتري و اتصاالت بايد از خوردگي دور نگه داشته شوند. در صورتي كه نياز به تميز كردن باتري داريد. خوردگي ها را با استفاده از 

برس سيمي محكم تميز كنيد. و با استفاده از محلول يك قاشق غذا خوري جوش شيرين و يك ليوان آب  بشوييد. به طور كامل با محلول 
بشوييد و با دستمال خشك نماييد. ترمينال را با گريس و يا مشتقات نفتي بپوشانيد. مواظب باشد كه محلول شستشو و يا آب به داخل 

باتري نرود. 
 باتري را در محفظه خود قرار دهيد. .1
هواكش باتري را نصب نماييد. مسير هواكش بايد مسدود نشده باشد و به طور محكم روي جاي خود وصل شود. در  .2

 غير اين صورت گاز هاب باتري انباشته گشته و سبب انفجار مي گردد.
 از برخورد با الكتروليت باتري خوداري نماييد . الكتروليت مي تواند باعث سوختگي شديد گردد. .3
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 ابتدا كابل قرمز را نصب و محكم نماييد. .4
 سپس كابل مشكي را نصب و مخكم نماييد. .5
 كاور باتري و تسمه نگهدارنده آن را نصب نماييد. .6
بررسي نماييد كه كابل ها به طور كامل جمع شده باشند.  .7
توجه: 
 براي ماهها انبار شده باشد. باتري بايد قطع گردد. باتري تا باالترين سطح شارژ گشته و در ATVدر صورتي كه  •

 مكاني سرد نگهداري شود.
 براي نصب دوباره باتري را جهت بازبيني و شارژ به نمايندگي بفرستيد. •
هنگام نصب باتري جديد، مطمئن شويد كه بطور كامل شارژ شده است. استفاده از باتري تاژه كه به طور كامل شارژ  •

نشده مي تواند به باتري صدمه زده و عمر آن را كاهش دهد همچنين اين موضوع از عملكرد مناسب وسيله 
 جلوگيري مي كند.

احتياط: 
ATV 14 شما به باتريAh (ATV260/ATV300) / 9Ah (ATV150 and ATV200) مجهز شده است. اين 

باتري ممكن است كه توان مورد نياز براي تجهيزات جانبي را تعمين نكند. در صورت استفاده از اين تجهيزات، باتري مورد نياز 
را استفاده كنيد. براي باتري مناسب به نمايندگي مراجعه نماييد. 
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سيستم اگزوز 
استفاده از سيستم هاي ايجاد صداي كاذب ممنوع مي باشد! 

احتياط: اجزاي سيستم اگزوز در طول مدت استفاده حتي براي لحضاتي پس از استفاده به شدت داغ مي باشند. 
 هرگز اجزاي سيستم اگزوز را لمس نكنيد در غير اين صورت مي تواند باعث سوختگي شديد گردد. •
هنگام حركت در ميان علفزار ها بلند بسيار دقت نماييد چرا كه احتمال آتش سوزي وجود دارد.  •

 
تميز كردن جرقه گير اگزوز: 

لوله اگزوز به منظور جلوگيري از انباشته شدن دود بايد به 
صورت دوره اي تميز گردد. 

) كه در زير انباره اگزوز قرار دارد را 1پيچ جرقه گير( .1
 )را خارج نماييد.2باز نماييد و جرقه گير (

جرقه گير را تميز كرده و يا آن را با جرقه گير تازه  .2
 تعويض نماييد.
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هنگام تعويض جرقه گير به موارد زير توجه نماييد: 
هرگز اين عمل را بالفاصله پس از اينكه موتور خاموش شده ، انجام ندهيد زيرا در اين زمان اگزوز داغ بوده و احتمال  •

 سوختگي شديد وجود دارد.
 براي جلوگيري از آتش سوزي مواد اشتعال زا را دور از اگزوز قرار دهيد. •

 
كاتاليزور 

در برخي مدل هاي اروپايي و آمريكايي داخل اگزور كاتاليزور وجود دارد. 
: اخطار

 شروع به كارميكند. اين موضوع مي تواند باعث ايجاد سوخت بيش از اندازه 7500rpmمحدود كننده دور موتور، در سرعت 
در اگزوز گردد. و اين سوخت در نتيجه تركيب با كاتاليزور در انباره اگزوز باعث ايجاد جرقه مي گردد. كه باعث مي شود كه 
انباره بيش از اندازه داغ گردد و احتمال آتش سوزي افزايش يابد. همواره هنگامي كه انجين در باالترين دور موتور خود كار 

ميكند به منظور جلوگيري  از احتراق در انباره ، تراتل گاز را رها كرده و اجازه دهيد تا دور موتور كاهش يابد. 
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نگهداري 
: احتياط

 مشخص شده اند مي تواند باعث ايجاد عيب و نقص فني در اجزاء ■اجراي نامناسب دستورالعملهايي كه با عالمت 
ATV چهارچرخه شده و شما را به سمت بروز حادثه شديد يا فوت سوق دهد. به همين دليل اينكار بايد در تعميرگاههاي/

مجاز شركت ايران دوچرخ انجام شود. 
در موارد استفاده بيش از حد از وسيله در شرايط سخت نظير شرايط كثيف و يا مرطوب بايد بالفاصله آلودگي و يا مايع، از 

نواحي حساسي كه گريسكاري شده اند برداشته شود. 
 

برنامه نگهداري دوره اي 
/چهارچرخه در ايمن ترين و قابل اعتمادترين شرايط نگهداري شود. ATVبازرسيهاي دوره اي دقيق كمك مي كند تا 

بازرسي، تنظيم و روغنكاري مهمترين بخشهاي توضيح داده شده در جدول تعمير و نگهداري هستند. در صورت نياز بازرسي 
كنيد. تميز كنيد. روغنكاري كنيد. تنظيم كنيد و قطعات را تعويض كنيد.  

هنگام بازرسي، نياز شما براي جابجايي قطعات مشخص مي شود. هميشه قطعات اصلي تاييد شده را توسط نمايندگيهاي 
خدمات پس از فروش ما و يا مستقيما از شركت ايران دوچرخ تامين كنيد. 
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  توجه:
سرويس به موقع و تنظيمات دقيق، بسيار حياتي هستند. اگر شما با اصول سرويس و دستورالعملهاي تنظيم آشنا  .1

نيستيد، به تعميرگاههاي مجاز شركت ايران دوچرخ مراجعه نماييد. 
 كيلومتر 16زمانهاي بازرسي ادواري در جدول زير بر اساس متوسطهاي شرايط رانندگي و با سرعت متوسط تقريبي  .2

 مايل بر ساعت) پايه ريزي شده است . وسايل نقليه اي كه در شرايط سخت تري كار مي كنند، بايد 10بر ساعت (
.  در دفعات بيشتر و تناوب دوره اي كوتاهتري بازرسي و سرويس شوند

تعريف كار در شرايط سخت: 
فرو رفتن در گل و الي آب يا شن و ماسه به دفعات زياد  •
استفاده در مسابقات ورزشي يا شرايط مسابقات با دور موتور باال  •
استفاده از بار سنگين و سرعت كم در زمانهاي طوالني  •
انبارش يا رها كردن وسيله نقليه به مدت طوالني  •
استفاده در آب و هواي سرد  •

توجه ويژه به سطح روغن داشته باشيد. باال رفتن سطح روغن در طي آب و هواي سرد مي تواند داللت بر مجموعه اي از 
آلودگيها در مخزن روغن يا محفظه ميل لنگ باشد. اگر سطح روغن شروع به باال آمدن كرد، بالفاصله روغن را عوض كنيد. اگر 
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/چهار چرخه را متوقف و براي رفع مشكل به تعميرگاههاي ATVپس از تعويض روغن باز هم سطح روغن باال آمد، استفاده از
مجاز شركت ايران دوچرخ مراجعه نماييد. 

جدول تعميرو نگهداري دوره اي: 
همه سرويسهاي اشاره شده را در اولين فاصله زماني كه فرا مي رسد انجام دهيد. 

موضوعات 
(هر كدام كه زودتر فرا فواصل سرويس 

توضيحات  برسد.)
 (Km) تقويم زماني ساعت 

 قبل از رانندگي  سيستم فرمان  

 را 30در صورت نياز تنظيم كنيد. چك ليست صفحه 
مشاهده نمائيد. 

 قبل از رانندگي  سيستم تعليق جلو  ►
 قبل از رانندگي  سيستم تعليق عقب  ►
 قبل از رانندگي  تايرهاي الستيكي  

 قبل از رانندگي  سطح روغن ترمز  ►
 قبل از رانندگي  اهرم ترمز/پدال ترمز  ►
 قبل از رانندگي  سيستم ترمز  
 قبل از رانندگي  چرخها/اتصاالت  
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توضيحات  (Km)تقويم زماني ساعت  موضوعات
 را 30در صورت نياز تنظيم كنيد. چك ليست صفحه  قبل از رانندگي  اتصاالت بدنه  

مشاهده نمائيد.   قبل از رانندگي  سطح روغن موتور  ►
بررسي و در صورت نياز تميز كنيد.  روزانه  فيلتر هوا و فيلتر اوليه  ►

سطح مايع را بررسي و هر  سال بطور كامل تعويض نمائيد.  روزانه  سيستم خنك كاري  

► 
شيلنگ تخليه رسوبات 

هواكش 
در صورت مشاهده تخليه كنيد.  روزانه  

 روزانه  چراغ جلو/چراغ عقب  
عملكرد آن را بررسي كنيد. در صورت تعويض از گريس 

دي الكتريك براي عايق بندي استفاده كنيد. 
بازرسي و در صورت نياز تعويض كنيد.  هفتگي  اجزاي اصلي فيلتر هوا  ►
 سطح روغن را بررسي و ساالنه تعويض كنيد. 250ماهانه  20روغن گيربكس  ►

 200ماهانه  20باتري  
اتصاالت را بررسي و ماهانه تميز كنيد. عملكرد آن را 

آزمايش كنيد. سطح مايع باتري را بررسي نماييد. 
متناوباً بررسي شود.  100ماهانه  10 لنت ترمز ■

► 
محفظه روغن ديفرانسيل 

عقب  
 250ماهانه  100

 سطح روغن را بررسي و ساالنه تعويض كنيد.
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توضيحات  (Km)تقويم زماني ساعت  موضوعات

► 
محفظه روغن ديفرانسيل 

) 4WDجلو(مربوط به 
سطح روغن را بررسي و ساالنه تعويض كنيد.  250ماهانه  100

اتصاالت انجين، سرسيلندر و  
بلوكه سيلندر 

 500سه ماهه  25
بازرسي (آچركشي تنها در اولين سرويس نياز مي باشد.) 

همه اتصاالت، محورها، كابلها و غيره را روغنكاري كنيد.  500سه ماهه  50روغنكاري  ►

 500سه ماهه   30روغن موتور  ►

سطح روغن را روزانه بررسي نماييد. و ماهيانه براي 
سرويس ببريد. در صورتي كه از چهار چرخه در نواحي 

سرد استفاده مي شود روغن را در بازه هاي كوتاهتر 
تعويض نماييد. 

بازرسي و تميز كاري و در صورت نياز، تعويض شود.  1000 ماهه 6 50فيلتر روغن  ►

 500سه ماهه   30روغن موتور  ►

سطح روغن را روزانه بررسي نماييد. و ماهيانه براي 
سرويس ببريد. در صورتي كه از چهار چرخه در نواحي 

سرد استفاده مي شود روغن را در بازه هاي كوتاهتر 
تعويض نماييد. 
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توضيحات  (Km)تقويم زماني ساعت  موضوعات

بازرسي شود.  1000 ماهه 6 100شلنگ هواكش موتور  
در فواصل معين و قبل از انبارش تخليه شود.  500 ماهه 6 50پياله كاربراتور  

بازرسي و روغنكاري و تنظيم كنيد. در صورت نياز تعويض  500 ماهه 6 50 كابل گاز ■
 شود.

 500 ماهه 6 100سيستم خنك كاري  
بصورت فصلي كيفيت مايع خنك كاري بررسي و 

بطور ساالنه تست فشار سيستم انجام شود. 
بازرسي و تنظيم گردد.  500 ماهه 6 50ميله تعويض دنده  
 بازرسي و تنظيم كنيد. در صورت نياز تعويض شود. 500 ماهه 6 50تسمه محرك  
روزانه بازرسي نماييد و روغنكاري كنيد.  500 ماهه 6 50سيستم فرمان  ■
روغنكاري كنيد.  500 ماهه 6 50 محور چرخ عقب ►
روغنكاري كنيد.  500 ماهه 6 50سيستم تعليق جلو  ►
روغنكاري كنيد.  500 ماهه 6 50سيستم تعليق عقب  ►
بازرسي شود. در صورت نياز تميز يا تعويض كنيد.  1000 ماهه 12 100شمع  
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توضيحات  (Km)تقويم زماني ساعت  موضوعات

بازرسي شود.  1000 ماهه 12 100تايمينگ جرقه  ■

 1000 ماهه 12 100سيستم سوخت  ■
از نظر نشتي بنزين در درب باك، شيلنگها و 

اتصاالت، شير بنزين، فيلتر سوخت، كاربراتور، 
بررسي كنيد. هر سال يكبار تعويض كنيد. 

 

(مربوط به رادياتور
ATV260/ATV300( 

بازرسي و سطوح خارجي آن تميز شود.  1000 ماهه 12 100
رادياتور روغني(مربوط به 

ATV200( 

► 
شيلنگهاي سيستم خنك 

مربوط به كاري(
ATV260/ATV300 (

 500 ماهه 6 50
از نظر نشتي بررسي شوند. و در صورت نياز تعويض 

شوند. 

تميز گردد و در صورت نياز تعويض شود.  200ماهانه  10جرقه گير اگزوز  
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توضيحات  (Km)تقويم زماني ساعت  موضوعات

 1000 ماهه 12 100كالچ (محرك و متحرك)  ■
بازرسي و تميز شوند. در صورت سائيدگي تعويض 

گردند. 
بازرسي شوند.  200ماهانه  25دسته موتورها  ►

بازرسي و روغنكاري و تنظيم كنيد. در صورت نياز  500 ماهه 6 50سيم ساسات  ■
 تعويض شود.

 
مجراي ورودي هواي 

كاربراتور/منيفولد ورودي 
 500 ماهه 6 50

ورودي ها را از نظر آب بندي/نشتي هوا بازرسي 
كنيد. 

 بازرسي و تنظيم كنيد. 1000 ماهه 12 100لقي سوپاپ  ►
هر دو سال گريس كاري شود.  2000ماهه 24 200اهرم دنده  ■
هر دو سال يكبار تعويض گردد.  2000 ماهه 24 200روغن ترمز  ■
در صورت نياز تنظيم كنيد.    دور آرام  

   تنظيم جاپايي  ■
متناوبا بازرسي و در صورت تغيير قطعات تنظيم 

كنيد. 
در صورت نياز تنظيم كنيد.     جهت و راستاي نور چراغ جلو 
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توضيحات  (Km)تقويم زماني ساعت  موضوعات

► 
شيلنگ تخليه بخارات 

روغن  
100 

مسير عبور و شرايط آن را بازرسي كنيد.  1000 ماهه 12

بطور ساالنه تعويض شود.  1000 ماهه 12 100فيلتر سوخت  ■
بازرسي شوند.  1000 ماهه 12 100اگزوز و اتصاالت آن  

 1000 ماهه 12 100سيم كشي  

از نظر آسيب ديدگي، مسير عبور سيم و ايمني 
بررسي كنيد. براي وسايل اتصال دهنده در معرض آب 

يا گل و الي و غيره از گريس دي الكتريك استفاده 
كنيد. 

 1000 ماهه 6 100تعويض روغن موتور  ►
در صورت كار در شرايط سخت: تعويض روغن در 

 ساعت/يك ماه 25اولين
بازرسي شوند. در صورت نياز تعويض گردند.  1600 ماهه 12 100بلبرينگ چرخها  ■

 هفتگي  محفظه هندل دستي  
در صورت نياز آب يا گرد و خاك داخل آن را تخليه كنيد. 

در صورت رانندگي در شرايط باراني آن را بررسي كنيد. 
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توضيحات  (Km)تقويم زماني ساعت  موضوعات

بازرسي و روغنكاري و تنظيم كنيد.  يك ماهه  28اهرم بندي   
سطح بيروني آن تميز گردد.  3000 ماهه 36 300برق گير  

► 
تعويض روغن موتور (آب 

بندي) 
در پايان ماه اول آب بندي، روغن را تعويض كنيد.  250ماه اول  

► 
روزانه بازرسي شود. در صورت نياز تنظيم كنيد.  ترمز اضطراري  ■

 
 كيلومتر تعويض شود. 2000*تسمه محرك بايد هر 

 
/چهارچرخه در شرايط كاري سخت بوده است اجرا كنيد. ATV  اين دستورالعملها را بيشتر اوقات براي مواردي كه ►عالمت 

/چهارچرخه خود را براي سرويس هاي تعيين شده به تعميرگاههاي مجاز ما ببريد. ATV  ■عالمت  
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روغنكاري: 
همه اجزاء را در مدتهاي تعيين شده در جدول تعمير و نگهداري دوره اي، بررسي و روغنكاري كنيد. مواردي كه در اين جدول 

. ليست نشده اند بايد بطور طبيعي روغنكاري شوند
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بازه زماني روش نوع روغن موضوع رديف 

 SAE15W-40/SGموتور  1
سطح روغن به طور روزانه بررسي تا سطح مناسب روي ميله گيج روغن اضافه شود. 

شود. 

 DOT3ترمزها  2
سطح روغن بين دو خط حداقل و حداكثر باشد. 

مشخصه ها و كنترلر هاي محصول 7(به بخش 
 )مراجعه نماييد.

 200 سال يا 2در صورت نياز هر 
ساعت تعويض گردد. 

 SAE80W/90 GL5گيربكس  3
 ساعت 100ساالنه و يا هر  مراجعه نماييد 16به بخش 

تعويض گردد 

 SAE80W/90 GL5ديفرانسيل جلو  4
 ساعت 100ساالنه و يا هر  مراجعه نماييد 16به بخش 

تعويض گردد 

 SAE80W/90 GL5ديفرانسيل عقب  5
 ساعت 100ساالنه و يا هر  مراجعه نماييد 16به بخش 

تعويض گردد 

6 
لوالي  بازويي 

هاي جلو 
گريس 

با استفاده از دستگاه تفنگ گريس زني محل را 
گريس كاري نماييد. 

 ساعت 50 ماه يا 3هر 

گريس ياتاقان فرمان  7
با استفاده از دستگاه تفنگ گريس زني محل را 

گريس كاري نماييد. 
 ساعت 50 ماه يا 3هر 

گريس ياتاقان چرخ جلو  8
ياتاقان ها را بازرسي كرده و در صورت نياز تعويض 

نماييد. 
هر شش ماه 
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بازه زماني روش نوع روغن موضوع رديف 
هر شش ماه با استفاده از دستگاه تفنگ گريس زني محل را گريس كاري نماييد. گريس اكسل فرمان  9
هر شش ماه با استفاده از دستگاه تفنگ گريس زني محل را گريس كاري نماييد. گريس اتصاالت شفت ها  10
هر شش ماه بازرسي و در صورت نياز تعويض بازرسي اتصاالت سيبك  11
ميل گاردان و پايه  12

نگهدارنده آن 
با استفاده از دستگاه تفنگ گريس زني محل را گريس كاري گريس 

نماييد. 
هر شش ماه 

با استفاده از دستگاه تفنگ گريس زني محل را گريس كاري گريس ياتاقان محور عقب  13
نماييد. 

 ساعت 50ماهانه و يا هر 

ياتاقان بازويي  14
دوار 

با استفاده از دستگاه تفنگ گريس زني محل را گريس كاري گريس 
نماييد. 

 ساعت 20ماهانه و يا هر 

 ساعت 20ماهانه و يا هر بازرسي و در صورت نياز تعويض  Mگريس كابل گاز  15
 
 

 بيشتر اوقات پس از استفاده در شرايط سخت نظير گل والي وآب كاربرد دارد. ►عالمت 
 نشان دهنده اين است كه بايد هر فصل گريس كاري شود. *عالمت 
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توجه: 
 تمامي بازه هاي باال تحت شرايط بحراني نظير رانندگي در آب و يا گرد و خاك بايد كوتاه تر گردد. •
 گريس: گريس سبك ليتيوم- صابون •
 ) كه زد آب مي باشد.MoS2: گريس موليبدنيم گوگرد(Mگريس  •
  مي باشد. )km/h16) mph 10هر ساعت بر پايه حركت با سرعت  •

از جدول زير به منظور ثبت دوره هاي سرويس استفاده نماييد. 
توضيحات سرويسكار تاريخ سرويس فواصل زماني تعميرات 

    ساعت حركت 5اولين 
   ساعت 10
    ساعت 15
    ساعت 20
    ساعت 25
    ساعت 50
    ساعت 75
    ساعت 100



 
 

IRDOCO ATV300  

126 
 

: اخطار
تنظيم نادرست ميل فرمان و يا گشتاور نامناسب سفت كردن پيچ ها هنگام سرويس مي تواند باعث كاهش محدود شدن 
فرمان پذيري و يا شل شدن ميل فرمان گردد. كه در نتيجه منجربه كاهش كنترل روي وسيله گشته كه مي تواند باعث 

صدمات جدي يا حتي فوت گردد. 
تنظيم فرمان 

 متناسب با ابعاد راكب قابل تنظيم مي باشد. ATVفرمان 
 كاور فرمان را برداريد. .1
 چهار پيچ روي فرمان را شل نماييد. .2
ميل فرمان را متناسب با خواسته خود تنظيم نماييد.مطمئن  .3

شويد كه ميل فرمان هنگام چرخش كامل به چپ و راست، با 
 باك يا بخش ديگري برخورد نداشته باشد.

- Nm 16-14) ft.Ibs10پيچ هاي روي فرمان را با گشتاور  .4
 ) محكم نماييد.12
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گشتاور هاي زير را هنگام سفت كردن مهره چرخ ها پس از سرويس رعايت نماييد. 
مشخصات سايز مهره 

 M10*1.25 N.m 27 20 Ft.Lpsمهره جلو 
 M12*1.25 N.m 69 50 Ft.Lpsمهره فوالدي چرخ عقب 

 M12*1.25 N.m 95 69 Ft.Lpsمهره آلومينيومي چرخ عقب 
توجه: تمامي مهره ها داراي اشپيل مي باشند كه بايد توسط سرويس كار نصب گردد. 

سفت كردن طوقه چرخ جلو: 
محكم بودن ياتاقان و مهره نگهدارنده محور جلو جزء مولفه هاي بسيار مهم مي باشند. سرويسكاري اين اجزاء بايد توسط 

سرويس كار مجاز انجام شود. 

 
 جلو:مهره فلنجيعقب: مهره مخروطي(باريك شونده از طرف اتصال به چرخ) 
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سرويس فيلتر هوا 
 
 
 
 

 
 صندلي را برداريد. .1
 بست ها را باز كرده و كاور را برداريد. .1
 ).for ATV260/ATV300 گيره را شل كرده و فيلتر را برداريد.( .2

 )for ATV150/ATV200 پيچ را شل كرده و فيلتر را برداريد.(
 فيلتر اوليه پارچه اي را از روي فيلتر اصلي برداشته و با آب و صابون بشوييد.و خشك نماييد. .3
 فيلتر اوليه را روي فيلتر اصلي نصب نماييد. در صورت نياز فيلتر اصلي را تعويض نماييد. .4
 فيلتر را در محفظه هواكش قرار داده و بست و يا پيچ مربوطه را محكم نماييد. .5
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 بازرسي فرمان:
مجموعه فرمان بايد به صورت دوره اي توسط سرويس كار به منظور جلوگيري از شل شدن پيچ ها و مهره ها ،بررسي گردد. در 

صورت مشاهده پيچ و يا مهره شل شده بالفاصله بايد آنها را محكم كرد. 
زاويه كمبر و كستر فرمان قابل تنظيم نمي باشد.  •
: اخطار

هرگز به منظور هم راستا كردن چرخ هاي جلو خودتان اقدام به تنظيم اكسل جلو ننماييد در صورت تنظيم نامناسب صدمات 
جدي حتي مرگ مي تواند رخ دهد. 

به اين منظور با نمايندگي مجاز ايران دوچرخ تماس بگيريد. اين افراد آموزش و ابزار الزم براي اين كار را در اختيار دارند. 
 

 تنظيم كمك فنر عقب
  ميزان سختي فنر كمكفنر عقب بوسيله ي چرخاندن پيچ رگالژ آن قابل تنظيم مي باشد.

 
 
 
 

 تنظيم كننده سختي كمك فنر عقب
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بررسي هم راستايي زاويه فرمان 
 ميلي 6 تا 3ميزان اختالف مجاز در راستاي چرخ هاي جلو از طرف خارج 

متر مي باشد. 
فرمان را در وضعيت مستقيم قرار داده و چرخ ها را مطابق شكل  .1

  قرار دهيد.8به صورت 
 را اندازه گيره كرده و بايد اختالف اين دو B  وAاندازه هاي  .2

  ميلي متر باشد.3 تا 1.5عدد بين 2
در صورتي كه اين اندازه نياز به تنظيم دارد. با نمايندگي هاي ما  .3

به منظور سرويس تماس بگيريد. 
ترمز جلو 

: اخطار
در صورتي كه ظرف حاوي مايع روغن ترمز باز شود بايد باقي مانده روغن 

ترمز را دور بريزيد. مايع باقي مانده را براي استفاده مجدد نگهداري ننماييد. روغن ترمز رطوبت را جذب مي نمايد يعني اينكه 
به سرعت رطوبت موجود در هوا را جذب مي نمايد. اين موضوع باعث مي شود كه دماي جوش روغن كاهش بيايد. كه در 

نتيجه باعث كاهش توانايي ترمز گيري و در نتيجه صدمات جدي گردد. 
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ترمز هاي جلو از نوع ترمز هيدروليكي ديسكي مي باشند كه با فشار دادن پا روي پدال ترمز كه در سمت راست ركاب جاپايي 
قرار دارد ترمز ها درگير مي شوند.(همچنين مي توانيد از اهرم ترمز روي دستگيره فرمان استفاده نماييد.). اين ترمز ها از نوع 

خود تنظيم شونده ميباشند و به تنظيمات نياز ندارند. موارد زير براي نگهداشتن ترمز در شرايط كاري ايدهآل توصيه مي 
گردند. تعداد دفعات بررسي سيستم ترمز به نحوه رانندگي با چهارچرخه بستگي دارد. 

 توضيح داده شد نگهداري نماييد. استفاده معمولي 7روغن ترمز را در مخزن مستر سيلندر به گونه اي كه در بخش  •
از ترمز باعث مي گردد كه سطح روغن مخزن به آرامي كاهش يابد.در صورتي كه سطح روغن كم باشد و ديافراگم به 
خوبي روغن را منبسط نكند، احتماال ديافراگم سوراخ شده و بايد تعويض گردد.در صورتي كه در پوش مخزن شل و 

يا برداشته شده است به منظور اطمينان از عملكرد صحيح ديافراگم سطح روغن در مخزن را در سطح باال نگه داريد. 
  استفاده نماييد.DOT3از روغن ترمز 

 ترمز ها را از نظر نشتي بررسي نماييد. •
هنگام پيمايش هاي طوالني و يا حركت در مسير هاي نرم ترمز ها را بررسي  •

 نماييد.
 لنت هاي ترمز را از نظر آسيب ديدگي و يا شل شدگي بررسي نماييد. •
  ديسك ها را از نظر سطحي و ايمني بررسي نماييد. •
  كاهش يافت لنت ها را تعويض نماييد.mm 1در صورتي كه پوشش روي لنت ترمز به  •
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ترمز عقب و ترمز يدكي 
ترمز عقب 

ترمز ها ي عقب نيز از نوع ديسكي هيدروليكي مي باشند كه با ترمز هاي جلو  همزمان با يك پدال فعال مي شوند.(همچنين 
با اهرم ترمز روي دسته فرمان نيز فعال مي شود.) ترمز هاي عقب نيز مانند ترمز جلو به تنظيمات نياز ندارند و تنها مي بايست 

در صورت كاهش پوشش لنت، آن ها را تعويض نماييد. 
  كاهش يافت لنت ها را تعويض نماييد.mm 1در صورتي كه پوشش روي لنت ترمز به  •
همواره ديسك ترمز و پد لنت ترمز را از نظر پوشش كافي بازرسي نماييد.  •

ترمز يدكي 
ATV شما به سيستم ترمز يدكي به عنوان پشتيبان ترمز اصلي مجهز شده است. در صورت از كار افتادن ترمز اصلي، با 

حركت اهرم ترمز به سمت ميل فرمان ترمز هاي عقب فعال خواهند شد. 
كارايي موثري دارد و براي محصوالتي كه تمامي چرخ ها محرك مي ATV150/ATV200توجه: اين سيستم تنها براي 
باشند كارايي مطلوبي ندارد. 

بررسي 
اگرچه ترمز پاركينگ در كارخانه تنظيم گشته است، ولي براي كاركرد بهتر الزم است كه دوباره بررسي گردد. ترمز هاي 

مكانيكي براي كاركرد مطمئن همواره بايد نگهداري شوند. 
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  را به حركت در آوريد.ATVبا موتور خاموش ترمز ها را بگيريد و سعي كنيد كه  .1
 در صورتي كه چرخ هاي عقب قفل شده باشند، ترمز به خوبي تنظيم شده است. .2
 در صورت حركت چرخ هاي عقب ترمز ها بايد مجددا تنظيم گرددند. .3

تنظيم ترمز عقب 
براي تنظيم (نصب) ترمز هاي مكانيكي مراحل زير را انجام دهيد. 

توجه: كاليپر را تنها زمامي كه لنت ها كهنه شده اند، تنظيم و تعويض نماييد. 
 ) روي اهرم ترمز را شل نماييد.1با موتور خاموش پيچ تنظيم كننده ( .1
 مهره قفلي نازك روي اهرم را نيز شل نماييد. .2
مهره تنظيم كننده را در جهت چرخش عقربه هاي ساعت بچرخانيد و همزمان دسته ترمز را نگهداريد تا لنت ديسك  .3

 10 در جهت عكس حركت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا اهرم ترمز به اندازه ¼را لمس نمايد. حاال پيچ را به اندازه 
  ميليمتر آزادي داشته باشد.20تا 

 مهره قفل كننده را سفت نماييد. .4
 مطمئن شويد كه چرخ هاي عقب آزادانه و بدون درگيري مي چرخند. .5
هنگام تنظيم پيچ، اهرم ترمز را چندين بار بگيريد و رها نماييد تا از حركت آزاد قفل شدن ترمز پاركينگ و آزاد  .6

 شدن آن مطوئن شويد.
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 درصد 18 را در شيب ATVترمز ها را در محيط باز و سراشيبي و سربااليي تست نماييد. ترمز ها بايد قادر باشند تا  .7
 به طور ساكن نگه دارند. 

 از چرخش آزادانه چرخ عقب و عملكرد صحيح ترمز پاركينگ اطمينان حاصل فرماييد.  .8
 

 آزادي داشته باشتد. mm20: ترمز ها را بيش از اندازه محكم نكنيد. اهرم ترمز بايد به اندازه احتياط
تنظيمات اوليه مي تواند با كابل ترمز  و به وسيله چرخاندن پيچ تنظيم انجام شود ولي محدوده تنظيم بسيار كم مي باشد. 

 را انجام دهيد. 8 تا 1همئاره در صورت نياز مراحا 
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تنظيم پدال ترمز 
در صورت نصب مجدد ميل راهنماي مستر سيلندر، طول ميل راهنما را مجددا تنظيم نماييد. پس از تنظيم مي بايست فاصله 

 باشد. پس از تنظيم مهره هاي اتصال را محكم نماييد. 1mm±83پيچ پاييني نگهدارنده مستر سيلندر با پين 

 
تنظيم حالت بي باري كاربراتور/ انجين 

در صورتي كه انجين به نحو مساعد كار مي كند ولي سرعت بي باري انجين رضايت بخش نيست، كاربراتور مي تواند به ترتيب 
زير تنظيم گردد: 

  دقيقه گرم نماييد.5چهار چرخه را به واسطه ي حركت حدود  .1
 با گرفتن ترمز پاركينگ چهار چرخه را در دنده قراردهيد. .2
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پيچ تنظيم حالت بي باري كاربراتور را باز يا بسته نماييد تا به دور موتور دلخواه دست بيابيد. با چرخش پيچ در  .3
جهت عقربه هاي ساعت دور موتور بال مي رود و با چرخواندن آن در جهت عكس عقربه هاي ساعت دور موتور پايين 

 مي آيد.
 براي %10±1700و   )ATV260/ATV300 براي (%10±1500دور موتور استاندارد معادل  .4

)ATV150/ATV200( .مي باشد 
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تنظيم حركت آزادانه كابل گاز 
كابل گاز را از روي ميل فرمان مي توان تنظيم كرد. 

 پيچ روي كابل را باز كرده و مهره قفلي را شل نماييد. .1
 ميلي متر خالصي داشته باشد بچرخانيد. توجه: تازماني كه 3تا 2پيچ تنظيم كننده را تا زماني كه اهرم شصتي گاز  .2

 پيچ تنظيم كننده شل است اهرم چندين بار گرفته و رها نماييد.
مهره قفل كن را ببنديد و روكش را روي تنظيم كننده بكشيد.  .3
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شمع 
بازرسي 
 ): رنگ غيرعادي: تعويض گردد.1ايزوالتور( •

رنگ طبيعي قهوه اي مايل به زرد(برنزه) مي باشد. 
 ):  در صورت آسيب ديدن و يا فرسودگي تعويض گردد.2الكترود( •
 شمع: با استفاده از تميز كننده شمع يا برس سيمي تميز گردد. •
): در صورت كم يا زياد بودن بايد تنظيم گردد. 3دهنه شمع( •

تعويض و نصب شمه جديد 
: اخطار

 هرگز هنگامي كه موتور داغ مي باشد اقدام به تعويض شمع ننماييد. دماي باالي اگزوز و موتور مي تواند باعث سوختگي شديد 
گردد.. 

با چرخش عكس عقربه هاي ساعت شمع را باز نماييد. 
شمع جديد را در محل قرار داده و با گشتاور مشخص شده 

  محكم نماييد.
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تعويض روغن و فيلتر روغن 
 ماه يا هركدام كه زودتر رسيد مي باشد. در صورت استفاده 3ساعت يا هر 30فاصله زماني توصيه شده براي تعويض روغن 

خيلي زياد و شديد از چهارچرخه بايد فاصله زماني سرويس كاهش يابد. 
استفاده شديد يعني استفاده همه روزه در زمين هاي گردو خاكي و خيس و يا رانندگي در هواي سرد مي باشد.  

توجه: 
 درجه سانتي گراد يا پايين تر هنگامي كه بيشتر پيمايش ها با 12 تا 0آب و هواي سرد عبارت است از رانندگي در هواي بين 

 مي باشد. هنگام تغويض روغن از تعويض فيلتر روغن اطمينان پيدا كنيد. km/h 8سرعت پايين و يا معادل 
: احتياط

احتمال داغ بودن روغن وجود دارد. اجازه ندهيد كه روغن داغ روي پوست شما بريزد. 
 چهار چرخه را در سطحي هموار قرار دهيد. •
  دقيقه روشن نماييد تا كمي گرم شود سپس خاموش نماييد.3 الي 2موتور را براي  •
 نواحي اطراف پيچ تخليه را تميز نماييد. •
 ظرفي را زير كارتر انجين قرار داده و پيچ تخليه را باز نماييد. •
 اجازه دهيد تا روغن به طور كامل تخليه گردد. •
 واشر اورينگ آببندي پيچ تخليه را تعويض نماييد. •
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 (32N.m) و (ATV150/ATV200) براي 19N.mپيچ تخليه را با گشتاور مشخص شده ببنديد.  •
(ATV260/ATV300) 
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روغن كاري گيربكس 
 ساعت كاركرد، چك شود. روغن 20درپوش تزريق روغن در سمت راست انجين قرار دارد. سطح روغن گيربكس بايد هر ماه يا 

) را باز كنيد. و سطح روغن را 1 روي سطح صاف درپوش تخليه (ATVگيربكس بايد ساليانه تعويض گردد. با قرار دادنه 
 استفاده نماييد. براي اطالعات بيشتر در اين SEA 80W/90 GL5بررسي نماييد. براي روان سازي گيربكس بايد از روغن 

 را نگاه كنيد. 16مورد بخش 
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) ATV260/ATV300مراحل تعويض روغن گيربكس(مربوط به 
 چهار پيچ روي كاور كناري را باز كرده و به آرامي كاور را به منظور دسترسي به گيربكس برداربد. .1
 پيچ در پوش روغن گيربكس را باز نماييد. .2
پيچ تخليه واقع شده در سمت چپ و زير گيربكس را باز كرده و روغن را تخليه نماييد. روغن استفاده شده را به طور  .3

 كامل تخليه نماييد.
  ببنديد.Nm 20پيچ تخليه را تميز كرده و مجددا با گشتاور  .4
 روغن را تا حدي بريزي كه سطح آن تا زير سوراخ فيلتر باال بيايد. .5
 نشتي ها را بررسي نماييد. .6
  پيچ محكم نماييد.4 بازكرديد را ببنديد و با 1كاور جاپايي كه در مرحله  .7
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) ATV150/ATV200مراحل تعويض روغن گيربكس(مربوط به 
 پيچ در پوش تزريق روغن گيربكس را باز نماييد. .1
پيچ تخليه واقع شده در سمت كاور جلو را باز كرده و روغن را تخليه نماييد. روغن استفاده شده را به طور كامل  .2

 تخليه نماييد.
  ببنديد.Nm 23-17پيچ تخليه را تميز كرده و مجددا با گشتاور  .3
 روغن را تا حدي بريزي كه سطح آن تا زير سوراخ فيلتر باال بيايد. .4
 نشتي ها را بررسي نماييد. .5
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 روغن كاري ديفرانسيل عقب
ATV را روي سطح صاف قرار دهيد. در پوش را باز نماييد و به صورت چشمي سطح مايع را بررسي نماييد. روغن بايد در 
 ميليمتري از سطح قرار داشته ياشد. 41فاصله 

 SAE 80W/90 GL5توجه : روغن روان كاري را تا انتها پر نكنيد. براي روانكاري ديفرانسيل عقب از روغن سنگين  
استفاده نماييد. 
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مراحل تعويض روغن: 
 ) را باز كرده و روغن مصرف شده را خارج نماييد.3پيچ تخليه ( .1
محكم Nm 20پيچ تخليه را تميز كرده و براي آببندي از  واشر جديد استفاده نماييد و براي ايمني پيچ را با گشتاور  .2

 نماييد.
 را داخل محفظه بريزيد و سطح روغن SAE 80W/90 GL5 ميلي ليتر از روغن 300درپوش تزريق را باز كرده و  .3

 را مد نظر داشته باشيد.
  محكم نماييد.Nm 20در پوش را بسته و با گشتاور  .4
 مجموعه را از نظر نشتي بررسي نماييد. .5

 
: اخطار

استفاده از تاير هاي فرسوده، تاير با وضعيت باد نامناسب، تاير غير استاندارد و يا نصب كردن نا مناسب چرخ ها ، روي كنترل 
وسيله تاثير گذاشته كه مي تواند باعث تصادف و مجرحيت شديد و يا حتي فوت گردد. 

ليست زير به منظور جلوگيري از مواردي اين چنين مي باشد. 
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نكات ايمني مهم 
 تاثير مي  ATVفشار باد الستيك ها را مطابق جدول زير تنظيم نماييد. فشار نامناسب هواي الستيك روي مانور پذيري 

گذارد. 
 تاثير مي گذارد. ATVاز الستيك هاي نامناسب استفاده نكنيد. استفاده از تاير با سايز نا مناسب روي كنترل 

مطمئن شويد كه تاير به طور مناسب نصب شده باشد. در صورت نصب نا مناسب تاير الستيك ها به سرعت فرسوده شده و اين 
موضوع روي كنترل چهار چرخه تاثير منفي مي گذارد. 

 
 مراحل تعويض چرخ ها 

 موتور را خاموش كرده و گيربكس را در دنده قرار داده و ترمز پاركينگ را بگيريد. .1
 مهره چرخ ها را به آرامي باز نماييد. .2
 با قرار دادن پايه اي مناسب زير زير پايي يك سمت چهار چرخه را بلند نماييد. .3
 مهره هاي چرخ ها را كامال باز كرده و چرخ را باز كنيد. .4

فشار باد الستيك 
 عقب جلو

34.5kPa/5PSI 34.5kPa/5PSI 
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نصب چرخ ها 
با گذاشتن چهار چرخه در دنده و گرفتن ترمز پاركينگ، چرخ را در موقعيت صحيح روي طوقه قرار دهيد. به جهت  .1

 صحيح چرخش چرخ ها دقت نماييد و مطموئن شويد كه سر باد به سمت بيرون وسيله قرار دارد.
 مهره چرخ ها را انداخته و با دست ببنديد. .2
 چهار چرخه را روي زمين قرار دهيد. .3
 مهره ها را به طور ايمن و با دستور العملي كه در بخش نگهداري ارائه شد محكم نماييد. .4
بازرسي تايرها  .5

هنگام تعويض تاير ها از تجهيزات با سايز و جنس اصل استفاده نماييد. 
عمق عاج تاير 

). تاير را تعويض نماييد. براي دريافت اطالعات تاير به 1 رسيد (mm  3زماني كه ارتفاع عاج تاير در اثر فرسايش به كمتر از 
انتهاي كتابچه راهنما مراجعه نماييد. 
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تعويض المپ چراغ جلو 
اخطار: 

چراغ هاي جلو و عقب را همواره تميز نگهداريد. در غير اين صورت احتمال تصادف با مجروحيت زياد يا فوت وجود دارد. 
: احتياط

زماني كه چراغ جلو داغ است اقدام به سرويس كاري ننماييد. در غير اين صورت احتمال سوختگي شديد وجود دارد. المپ 
هالوژني را با انگشتانتان لمس نكنيد. روغن موجود روي انگشتان شما روي المپ ناحيه گرم ايجاد كرده و باعث كاهش عمر 

المپ مي شود. 
تعويض المپ 

  استفاده نماييد12V 35W/35Wاز المپ  .1
) را 1سوكت هاي المپ را برداشته و بست نگهدارنده المپ( .2

 برداريد و المپ را خارج نماييد.
المپ جديد را روي سوكت ببنديد. و المپ را به طور مناسب  .3

 شيار جا بزنيد. و بست نگهدارنده را مطابق شكل وصل 3روي 
 كنيد.

 المپ را تعويض نماييد. .4
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تعويض المپ چراغ خطر عقب 
 عدسي را برداريد .1
 المپ را برداشته و با المپ تازه جايگزين نماييد. .2
 چراغ عقب/چراغ ترمز را آزمايش نماييد .3
 عدسي را مجدداً نصب نماييد. .4

تنظيم نور باالي چرغ جلو 
زاويه باال و پايين چراغ نور باال قابل تنظيم مي باشد. 

  متر باشد قرار دهيد.3وسيله را روي سطح صاف به نحوي كه فاصله چراغ جلو با ديوار تقريبا  .1
 فاصله كف تا مركز المپ را اندازه بگيريد. و روي ديوار عالمت بزنيد. .2
 موتور را روشن كرده و چراغ جلو را در وضعيت نور باال قرار دهيد. .3
 ميليمتر پايين تر از نقطه اي 71 راستاي نور را مالحظه نماييد. قسمتي از نور المپ كه بيشترين شدت را دارد بايد  .4

 روي ديوار عالمت زده بوديم.  توجه: وزني كه هنگام رانندگي روي چهار چرخه است را بايد در 2باشد كه در مرحله 
 هنگام آزمايش به آن اعمال نماييد.

با چرخاندن دو پيچ تنظيم در جهت عقربه هاي ساعت نور به سمت پايين مايل مي گردد و با چرخواندن در جهت  .5
 عكس عقربه هاي ساعت نور با سمت باال هدايت مي گردد.
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 ATVتميز كردن 
باعث افزايش عمر بخش هاي مختلف آن مي گردد. ATVتميز نگه داشتن 

شستشو 
/چهارچرخه استفاده از يك آب پاش مخصوص باغباني و يك سطل مخلوط ATVبهترين و ايمن ترين راه براي تميزكردن

آب و صابون است. با استفاده از يك نوع دستكش خاص دو انگشته ابتدا قسمتهاي بااليي بدنه و دست آخر قسمتهاي پاييني 
/چهارچرخه را با يك دستمال تميز خشك كنيد ATVآن را تميز كنيد. پس از شستشو و تميزكاري ، كفها را با آب شسته و 

 خشك گردد. "تا رطوبت روي قسمتهاي مختلف وسيله نقليه شما بخوبي جذب شده و كامال
/چهارچرخه، جهت تعويض آنها با نمايندگيهاي خدمات ATVدر صورت آسيب ديدگي برچسبهاي اخطار و ايمني روي توجه:

پس از فروش ما تماس بگيريد. 
/چهارچرخه را با آب تحت فشار شبيه آن چه كه در كارواش ها وجود دارد شستشو ATVما به شما توصيه نمي كنيم كه 

كنيد. زيرا فشار بيش از حد آب ممكن است باعث نفوذ آب در بلبرينگ چرخها، پكينگها و كاسه نمد هاي سيستم انتقال 
/چهارچرخه شده و به آنها آسيب برساند. بنابراين در صورت ATVقدرت ، داشبورد جلو، ترمزها و در زير برچسبهاي روي 

/چهارچرخه شويد. ATVاستفاده از آب تحت فشار نهايت دقت و مراقبت را بكار ببنديد تا مانع از آسيب ديدگي اجزاء مختلف 
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 پس از شستشو فوراً همه لوازم را گريسكاري كنيد و اجازه دهيد كه وسيله نقليه براي چند دقيقه درجا كاركند تا توجه:
هرگونه خيسي و رطوبتي كه بر روي موتور يا سيستم اگزوز است تبخير شده و از ورود احتمالي آب به داخل اجزاء جلوگيري 

شود. 
واكس زدن:  
/چهارچرخه خود را با يك واكس خميري ضد سايشي مخصوص خودرو واكس بزنيد. از بكار بردن پاك ATVشما مي توانيد

كننده هاي خشن قبل از اينكه باعث خراشيدگي سطوح پرداختكاري شده شوند، بپرهيزيد. 
 

احتياط: 
 برخي محصوالت شامل حشره كشها و مواد شيميايي به سطوح پالستيكي آسيب مي رسانند. بنابراين وقتي كه از اين 

محصوالت در كنار سطوح پالستيكي استفاده مي كنيد محتاط باشيد. 
 

  احتياط:
روشن كردن موتور در طي زمان انبارش فيلم محافظتي ايجاد شده بوسيله اسپري را از بين مي برد و مي تواند باعث بروز 

خرابي شود. بنابراين هرگز موتور را در زمان انبارش روشن نكنيد. 
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تميز كردن سطوح بيروني: 
/چهارچرخه را بطوركامل با صابون و ATVابتدا تعميرات ضروري را انجام دهيد. سپس براي رفع سياهي و كثافات و لكه ها، 

آب نيم گرم بشوييد و تميز كنيد. هرگز براي تميز كردن از اجسام خشن مثل برس يا پارچه هاي ضخيم استفاده نكنيد. زيرا 
اين اجسام سطح قطعات الستيكي و همچنين سطوح رنگ شده را خش دار و خراب مي كنند. استفاده از آب تحت فشار نيز 

ممكن است باعث نفوذ آب بداخل قسمتهاي آب بندي شده شود. مناسب ترين ماده شوينده پودر صابون ظرفشويي است. 
مكمل سوخت: 

باك بنزين را پر كنيد. براي پاك كردن دوده و رسوبات، به آن مكمل يا تثبيت كننده سوخت اضافه كنيد. اينكار امكان رشد و 
توسعه رسوبات كربن در سيستم سوخت را كاهش خواهد داد. مقدار مناسب توصيه شده، در دستورالعملهاي روي اين مكملها 
يا تثبيت كننده ها نوشته شده است . بنابراين از آنها دستورالعملها پيروي كنيد. اجازه بديد كه موتور همراه با مكمل سوخت 

 دقيقه كاركند. سپس پياله كاربراتور را تخليه كنيد. 20 الي 15به مدت 
 

روغن و فيلتر روغن: 
موتور را گرم كرده و روغن و فيلتر را عوض كنيد . 
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فيلتر هوا/ هواكش : 
فيلتر اوليه و فيلتر هوا را بررسي و در صورت نياز تميز يا تعويض كنيد. هواكش را نيز تميز كرده و رسوبات داخل لوله را تخليه 

كنيد. 
فيلتر مكنده : 

فيلتر مكنده را بررسي و در صورت نياز تميز يا تعويض كنيد. 
سطوح سياالت : 

 – گيربكس –سطوح سياالت نام برده شده در زير را بررسي و در صورت نياز عوض كنيد: محفظه ديفرانسيل جلو وعقب 
روغن ترمز جلو و عقب (هر دو سال يكبار يا در صورت مشاهده آلودگي و كثيفي زياد كه باعث تيره شدن رنگ سيال مي شود 

آن را تعويض كنيد.) 
روغن كاري موتور در زمان انبارش: 

به داخل محفظه احتراق بريزيد. 0W40  قاشق سوپ خوري روغن موتور چهار زمانه سنتيك3 الي 2شمع را برداشته و 
 اينچ و يك قطره چكان پالستيكي كوچك 4/1براي دسترسي به سوراخ محل نصب شمع از يك تكه شيلنگ تميز با سايز

استفاده كنيد.  
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توجه: 
اينكار را با دقت انجام دهيد . اگر شما خطا كنيد روغن از حفره شمع خارج و به داخل سوراخ در جلوي سر سيلندر تخليه 

 نصب و در حاليكه سوئيچ بسته است و موتور خاموش است چند بار "خواهد شد و نشتي روغن ظاهر مي شود. شمع را مجددا
بوسيله هندل دستي استارت بزنيد . اينكار باعث مي شود تا روغن بصورت يك فيلم نازك بر روي سطح پيستون ، رينگ هاي 

پيستون و جداره سيلندر نشسته و از آنها محافظت نمايد . 
اگر موتور براي مدت طوالني مورد استفاده قرار نگيرد، دستورالعملهاي زير را اجرا نمائيد: 

1-ATV .چهارچرخه را بر روي يك سطح صاف يا سطحي كه كمي رو به عقب متمايل است قرار دهيد/
 گرم روغن به داخل سيلندر بريزيد. 62-شمع را برداشته و پيستون را تا نقطه مرگ پائين آن بچرخانيد و در حدود 2
-داخل درپوش شمع را با گريس دي الكتريك چرب آغشته نموده و درپوش را روي شمع قرار دهيد. 3
- موتور را چند بار هندل زده و از روغن اندود شدن سطح رينگهاي پيستون، ديواره سيلندر و ياتاقانهاي ميل لنگ 4

اطمينان حاصل نمائيد. 
-سيستم سوخت را با استفاده از مكمل سوخت از دوده و رسوبات پاك كنيد. 5
-اگر سوخت داخل باك بنزين و شيلنگ بنزين و كاربراتور مورد استفاده قرار نگيرد، بايد سوخت بطور كامل تخليه شود. 6

/چهار چرخه را آن قدر مورد استفاده قرار دهيد تا در اثر نداشتن ATVبراي حذف هر گونه سوخت باقيمانده در كاربراتور، 
سوخت خاموش شود. 
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 روغن اندود كردن سطح كابلهاي كنترلي : 
همه كابلها را بررسي و با روغن مخصوص كابل روغنكاري كنيد . از راهنماي روغنكاري توضيح داده شده در بخش تعمير و 

نگهداري پيروي و همه وسيله نقليه را بطور كامل روغنكاري يا گريسكاري كنيد . 
انبارش باتري: 

/چهارچرخه برداشته و قبل از انباركردن، آن را بطور كامل شارژ كنيد. سپس باتري را در جاي ATVباتري را از روي 
خشك و خنك انبار كرده و ماهي يكبار شارژ نماييد. از نگهداري باتري در محيطهاي خيلي سرد كمتر از صفر درجه و خيلي 

 درجه خودداري كنيد. 30گرم بيش از 
ضديخ موتور: 

درجه و مقدار ضديخ موتور را آزمايش و در صورت نياز تعويض كنيد . ضد يخ بايد هر دو ماه يكبار تعويض شود . 
محيط انبارش/ پوشش ها 

 " سانتيمتر، تايرها را بطور كامال7.5 الي 5فشار باد تاير را تنظيم كنيد. سپس با استفاده از تخته چوبي به ضخامت 
/چهارچرخه با يك چادر يا ATVمطمئن از سطح زمين دور كنيد. فضاي انبارش بايد مجهز به سيستم تهويه خوب باشد و 

پوشش مناسب پوشانده شود . 
 هرگز از پالستيك يا مواد پوشاننده پالستيكي استفاده نكنيد. زيرا آنها اجازه تهويه كافي براي جلوگيري از ميعان توجه :

گازها و بخارات را نمي دهند و ممكن است باعث سرعت بخشيدن به اكسيداسيون و فساد تدريجي قطعات شوند. 
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/ چهارچرخه: ATVانتقال 
هنگام جابجايي وسيله نقليه از دستورالعملهاي زير پيروي كنيد: 

 موتور را خاموش و كليد آن را برداريد تا در هنگام جابجايي مفقود نشود. -1
 دنده را در وضعيت پارك قراردهيد. -2
 مطمئن شويد كه درب باك بنزين و درب روغن و زين بدرستي نصب شده اند. -3
 /چهارچرخه را با طناب يا تسمه مناسب بطور محكم مهار كنيد.ATVبدنه  -4
 

مراقبت از رينگهاي آلومينيومي روكش كرومي: 
/چهارچرخه را در برابر زنگ زدگي و اكسيد شدن محافظت و ATVسرويس و نگهداري مناسب، چرخهاي روكش كرومي 

باعث افزايش عمر چرخ و داشتن يك ظاهر نو و زيبا براي سالهاي متمادي خواهد شد . 
رينگهاي روكش كرومي را بصورت دوره اي بشوييد. از يك دستمال نرم براي برداشتن هرگونه كثيفي، گل و الي  •

و گردوغبار يا چرك و دوده استفاده كنيد. هرگز از مواد ساينده براي تميز كردن سطوح رنگ شده يا آبكاري 
 شده استفاده نكنيد.

 بطور متناوب رينگهاي روكش كرومي را تميز و پوليشكاري كنيد. •
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پس از پوليش كاري رينگها، از يك واكس مقاوم در برابر شرايط جوي استفاده كنيد. براي اين كار يك محصول  •
 مناسب را انتخاب و ليبلها و دستورالعملهاي آن را خوانده و از آن پيروي كنيد.

رينگهاي روكش كرومي كه در معرض جاده هاي نمكي هستند يا محيطهايي كه نمك در هوا وجود دارد ( شوره  •
 اگر بدرستي تميز "زارها و سواحل نمكي كنار دريا) ، آمادگي بيشتري براي زنگ زدگي و اكسيد دارند مخصوصا

 و محافظت نشوند .
 

از بين بردن اكسيداسيون و زنگ زدگي:  
 ) براي برداشتن آن OTT-0000#اگر روي روكش كروم دار چرخ كمي زنگ زدگي پيدا شده است از پارچه پشمي ( درجه 

استفاده كنيد. 
سطح زنگ زده را با پارچه پشمي به آهستگي بماليد تا اثر فساد تدريجي ناشي از زنگ زدگي از بين برود. سپس چرخ را 

طبق دستورالعمل فوق تميز و پرداخت كنيد. 
 
 
 
 



 
 

IRDOCO ATV300  

158 
 

جدول عيب يابي محصول: 
 مشكالت تسمه محرك 

راه حل دليل ممكنه 

/چهارچرخه براي سوار كردن ATVرانندگي با 
  (سرعتي) Hيا كشيدن اجسام بلند در دنده 

/چهارچرخه براي ATV (قدرتي) در مدت زمان بارگذاريLتعويض دنده به دنده 
) ATV260/ATV300محافظت از سوختن تسمه يا پارگي آن(مربوط به 

اقدام به باال رفتن از يك سراشيبي تند 
 استفاده كنيد يا پس از Lوقتي اقدام به باال رفتن از يك سراشيبي مي كنيد از دنده 

/چهارچرخه پياده شده و با اجراي روش دور ATVقراردادن دنده در وضعيت پارك از
  زدن روي تپه به سمت پايين سراشيبي روانه شويد.

رانندگي در دور موتور پايين يا با سرعت كم 
 مايل بر ساعت يا 7 الي 3(در حدود 

Km/h5-12 (

 در دفعات بيشتري استفاده كنيد. استفاده از Lبا سرعت بيشتري برانيد يا از دنده
 در دماهاي CVT براي طوالني تر شدن عمر اجزاء و كاركرد بهينه خنك كنندهLدنده

) ATV260/ATV300باال به شدت توصيه مي شود.( مربوط به 
 ) ATV150/ATV200 رانندگي با سرعت بيشتر(مربوط به

/چهارچرخه در ATVگرم كردن ناكافي 
شرايطي كه در معرض دماي محيطي پاييني 

قرار دارد. 

 دقيقه گرم كنيد. درحالتي كه دنده در وضعيت پارك است، دسته 5موتور را دست كم 
 بار باز كنيد. در اين شرايط تسمه انعطاف پذيري 7 تا 5 دور به تعداد 8/1گاز را تا 

بيشتري خواهد داشت و از سوختن يا پارگي محافظت خواهد شد. 
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راه حل دليل ممكنه 
براي داشتن درگيري موثر، گاز را به سرعت و بطور موثر استفاده كنيد. درگيري كند و آزاد كالچ 

 استفاده كنيد. Lفقط از دنده كشيدن يا هل دادن در دور كم / سرعت پايين 

گير كرده در برف يا گل و الي 

 تغيير داده و بدقت دسته گاز را سريع و جسورانه براي درگيري كالچ Lدنده را به دنده 
بكار بريد. 

 گاز زياد ممكن است باعث از كنترل خارج شدن وسيله نقليه و واژگوني شود. ( اخطار:
) ATV260/ATV300مربوط به 

 را از گل و الي خارج نماييد. ATVموتور را خاموش كرده و از وسيله پياده شويد. و 
 ) ATV150/ATV200 (مربوط به

صعود از موانع بزرگ از يك وضعيت متوقف 
) ATV260/ATV300شده( مربوط به 

 تغيير داده و بدقت و آگاهانه دسته گاز را سريع و جسورانه براي Lدنده را به دنده 
درگيري كالچ بكار بريد. 

 گاز زياد ممكن است باعث از كنترل خارج شدن وسيله نقليه و واژگوني شود. اخطار:

لغزش تسمه در اثر وارد شدن آب يا برف 
 CVTبداخل سيستم 

دنده را در وضعيت پارك قرار دهيد. با استفاده از دسته گاز، دور موتور را از وضعيت دور 
آرام به وضعيت تمام گاز تغيير دهيد. اينكار را چند بار تكرار كنيد. در طي اين فرآيند 

 ثانيه در وضعيت تمام گاز نگه داشته شود. اگر نشتي تكراري 10دسته گاز نبايد بيش از 
اتفاق افتاد، نشت بندهاي كالچ بايد از نظر آسيب ديدگي و خرابي بازرسي شوند.  
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راه حل دليل ممكنه 

 استفاده كنيد. Lفقط از دنده استفاده بعنوان برف روب يا خاك روب و غيره 

درست كار نكردن كالچ 
به منظور بازرسي اجزاء كالچ با تعميرگاهها و نمايندگيهاي خدمات پس از فروش 

شركت تماس بگيريد. 

نمايش ضعيف موتور 
شمع را از نظر رسوبات كربن و سيستم سوخت رساني (مخزن سوخت، شيلنگ و 

كاربراتور) را از نظر مواد زائد خارجي و آشغال بررسي كنيد. با تعميرگاهها و 
نمايندگيهاي خدمات پس از فروش شركت تماس بگيريد. 

ضعف در روشن شدن انجين براي مدت 
طوالني 

سيستم هاي سوخت رساني، هوا، جرقه زني و تراكم را بازرسي نماييد. 

 هنگام Onقرار دادن كليد اصلي در وضعيت 
پارك 

 قرار داده و بالفاصله از روي موتور Offهنگلم توقف انجين، سوئيچ اصلي را در وضعيت 
برداريد. 

 
 به سيستم استارت الكتريكي مجهز شده اند. هنگامي كه باتري زير شارژ مي باشد 150/260/300تذكر: چهارچرخه هاي 

ATV .نمي تواند روشن شود 



 
 

IRDOCO ATV300  

161 
 

 به استارتر هندلي مجهز مي باشد. ولي انجين به سيستم جرقه زني با باتري مجهز شده است. در ATV200تذكر:اگرچه 
 ولت باشد، انجين روشن نخواهد شد. 8صورتي كه ظرفيت باتري زير 

 
توجه: 

عيوب زير تمامي عيوب احتمالي را پوشش نمي دهد. اما مي تواند براي برطرف كردن مشكل مفيد باشد. براي بازرسي، تنظيم 
و تعويض هر قسمت به توضيحات مربوطه به آن بخش در اين كتابچه راهنما مراحعه نماييد. تنظيم و تعويض هر بخش بايد 

توسط نمايندگي مجاز ايران دوچرخ صورت بگيرد. 
 

عملكرد ضعيف چهار چرخه در سرعت هاي متوسط و زياد 
كاربراتور 
 تنظيم نامناسب سطح سوخت •
 گرفتگي نازل اصلي •
 شل شدن يا گرفتن دهانه پيلوت •

فيلتر هوا 
 گرفتگي واحد صافي هوا •
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سخت روشن شدن و يا روشن نشدن چهار چرخه 
سيستم سوخت 

مخزن سوخت 
 خالي بودن •
 گرفتگي سوراخ هواگيري مخزن سوخت •
 استفاده از سوخت نامناسب و يا وجود آب در سوخت •

صافي هوا 
 گرفتگي فيلتر هوا •
 قرار گيري بد فيلتر هوا •

ساسات كاربراتور 
 عيب در پيستون استارت •
 WAXعملكرد نامناسب  •

كاربراتور 
 استفاده از سوخت نامناسب و يا وجود آب در سوخت •
 گرفتگي دهانه كاربراتور •
 گرفتگي دهانه ورودي هواي كاربراتور •
 تنظيم نامناسب پيچ ورودي هوا •
 آببندي نامناسب نشيمنگاه سوپاپ •
 سطح نامناسب سوخت •
مكنده هوا  •

سيستم متراكم كننده هوا 
سيلندر و سر سيلندر 

 شل شدن سوكت شمع •
 شل شدن سر سيلندر •
 پاره شدن واشر سر سيلندر •

سوپاپ 
 لقي مجاز نامناسب سوپاپ •
 آببندي نامناسب سوپاپ •
 تماس نامناسب سوپاپ با نشيمنگاه •
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 پارگي واشر سيلندر •
 فرسودگي ، آسيب ديدن و يا تغيير در ابعاد سيلندر •

پيستون و رينگ پيستون 
 فرسودگي پيستون •
 شكستگي و يا پوسيدگي در رينگ پيستون •
 تغيير در ابعاد رينگ پيستون •
آسيب ديدگي و يا تغير سايز رينگ پيستون  •

 زمان بندي نامناسب سوپاپ •
 شكستن فنر سوپاپ •
تغيير سايز سوپاپ  •

سيستم جرقه زني 
باتري 
 شارژ كم باتري •
 باتري معيوب •

فيوز 
 سوخنگي و يا اتصال نامناسب •
شمع 
 درز نامناسب شمع •
 فرسودگي الكترود •
 پارگي سيم بين ترمينال •

 سيستم جرقه زني
 نقص در واحد جرقه زني •
 نقص در برداشتن سيم پيچ  •
 شكستن كليد مغناطيسي •
سوئيچ 
 نقص در سوئيچ اصلي •
  STOP ENGINEنقص در  كليد  •
 سوئيچ ترمز معيوب •

سيم كشي 
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 محدوده نا مناسب گرمايي •
 در پوش شمع معيوب •

 شل شدن ترمينال باتري •
 شل شدن سوكت هاي اتصالي •
 شكستن دهنه سيم •

 
 كارايي نامناسب سرعت بي باري

كاربراتور 
 شل شدن يا گرفتن دهانه پيلوت •
 آسيب ديدن اتصاالت كاربراتور •
 محكم نبودن بست اتصالل شلنگ به كاربراتور •
تنظيم نامنايب سرعت بي باري(پيچ تنظيم پيلوت يا  •

 مجراي هوا).(پيچ تنظيم توقف گاز)
 تنظيم نامناسب كابل گاز •
 خيس شدن كاربراتور و نفوز آب به درون آن •

ساسات اتوماتيك 
 نقص در شناور استارت •
عملكرد نا مناسب واكس  •

سيستم جرقه زني 
 شمع خراب •
 نقص در كابل فشار قوي •
 نقص در واحد جرقه زن •
 نقص در نحوه قرار گيري سيم پيچ •
 نقص در كويل جرقه  •

 سيستم سوپاپ
 تنظيم نامناسب لقي سوپاپ •
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سرعت پايين 
سيستم جرقه زني 

 شمع كثيف •
 محدوده گرمايي نا مناسب •
 نقص در واحد جرقه زني •

 نقص در نحوه قرار گيري سيم پيچ •
 شمع معيوب •

سيستم سوخت 
 گرفته شدن سوراخ مخزن سوخت •
 گرفته شدن هواكش •
 گرفته شدن دهنه •
 سطح نامناسب سوخت در مخزن •
تهويه نامناسب هواي كاربراتور   •

 

سيستم متراكم سازي (سيلندر) 
 پوسيدگي سيلندر •
 فرسودگي يا تغيير سايز رينگ پيستون •
 پارگي واشر سر سيلندر •
 پارگي واشر سيلندر •
 رسوبات كربني •
 لقي نا مناسب سوپاپ ها •
 تماس نامناسب سوپاپ با نشيمنگاه آن •
 زمان بندي نا مناسب سوپاپ ها •
كالچ 
 به بخش تنظيمات كالچ مراجعه نماييد. •

 روغن موتور
سطح نامناسب روغن موتور(كمتر يا بيشتر از سطح  •

 مجاز)
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گرم شدن يا سرد شدن بيش از حد  
) ATV260/ATV300خنك كاري بيش از حد (مربوط به گرمايش بيش از حد 

سيستم جرقه زني 
 گپ نامناسب شمع •
 رنج گرم شدن نامناسب شمع •
 نقص در سيستم جرقه زني •

سيستم سوخت 
تنظيم نامناسب كاربراتور و سطح سوخت  •
گرفتگي هواكش  •

سيستم متراكم سازي هوا(سيلندر پيستون) 
 ته نشين شدن كربن در سيلندر •
 تنظيم نامناسب تايمينگ و لقي سوپاپ ها •

روغن موتور 
 سطح نادرست روغن موتور و كيفيت پايين آن •
 كيفيت نامناسب روغن موتور (ويسكوزيته باال) •

ترمز 
گير بودن ترمز ها  •

سيستم خنك كاري 
 ترموستات خراب •
 )ATV260/ATV300سوئيچ حرارتي معيوب(مر بوط به  •
 )ATV260/ATV300فن با موتور ناسالم(مر بوط به  •
 )ATV260/ATV300ترموستات معيوب(مر بوط به  •
 )ATV260/ATV300سطح كم مايع خنك كننده(مر بوط به  •
 رادياتور خراب(صدمه ديده و يا مسدود شده) •
 )ATV260/ATV300درب رادياتور خراب(مر بوط به  •
عملكرد بد شفت چرخ دنده ها: منحني شدن، ميخچه، پين چرخ دنده ها  •

 )ATV260/ATV300(مر بوط به 
 )ATV260/ATV300آسيب ديدن شفت پروانه (مر بوط به  •
 )ATV260/ATV300قطع شدن سيم موتور فن (مر بوط به  •
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عملكرد بد كالچ 
سرعت كم  حركت نميكند ATVبا روشن شدن موتور 

تسمه ذوزنقه اي 
 شل شدن/خم شدن/ساييده شدن •

بادامك،لغزنده 
 ساييده شدن/آسيب ديدن •

فنر فشاري 
 آسيب ديدن •

چرخ دنده ها 
آسيب ديدن  •

تسمه ذوزنقه اي 
 ساييده شدن •
 روغني شدن •
قرقره 
ساييده شدن و عملكرد نامناسب، قرقره اوليه و ثانويه  •

 CVTسيستم لغزش كالچ 
فنر وزنه كالچ 

 شل شدن/ساييده شدن •
كفشك كالچ 

 ساييده شدن/آسيب ديدن •
قرقره محرك اوليه 

تغيير سايز دادن  •

موقعيت اوليه اشتباه كالچ 
 مراجعه CVTنصب غلط پايه موتور(به بخش سيستم  •

 نماييد.)
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نقص در ترمز گيري و شروع حركت 
خروجي ضعيف ترمز 

 ساييدگي ياتاقان توپي چرخ جلو •
 فرسودگي لنت ترمز •
 فرسودگي ديسك ترمز •
 وجود هوا در روغن ترمز •
 وجود نشتي در سيستم ترمز •
 نقص در مستر سيلندر(پمپ ترمز) •
 نقص در آب بندي كاليپر •
 شل شدن پيچ اتصال •
 پارگي شلنگ ترمز •
روغني و يا گريسي شدن لنت و ديسك ترمز  •

 

عملكرد ضعيف در شروع حركت 
 شل شدن و يا روغني شدن تسمه ذوزنقه اي •
 عملكرد ضعيف و يا آسيب ديدن قرقره حرز گرد اوليه •
 شل شدن و يا ساييده شدن فنر فشرده كننده •
 كج شدن و يا ساييده شدن كفشك كالچ •
 قرقره حرز گرد ثانويه •

 عملكرد ضعيف 
 ساييده شدن مسير پين راهنما 
 ساييده شدن پين راهنما 
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ابزار 
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مشخصات محصول  
ظرفيت 

 ATV150/ATV200 ATV260/ATV300 
 ليتر 16ظرفيت باك بنزين 

ظرفيت روغن موتور 
) ATV150 ليتر(براي 9/0

 ليتر 4/1
) ATV200ليتر(براي1

 mm (155 175فاصله كف تا زمين(
 2015*1140*1195 2015*1120*1175طول*عرض*ارتفاع 

 mm (870 890ارتفاع صندلي(
 1205فاصله بين چرخ جلو و عقب 

 mm (3100 3277شعاع گردش(
 Kg (236 295وزن خشك(

 Kg( 10ظرفيت بار باربند جلو (
 Kg( 20ظرفيت بار باربند عقب (

 150Kgظرفيت بار (به همراه راننده) 
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 Kg (6 11قالب(روي وزن 
 Kg (100 200ظرفيت يدك كشي(

سيستم انتقال قدرت 
 CVTسيستم انتقال قدرت 

 22X7-10 24X8-12تاير جلو 
 22X10-10 24X11-10تاير عقب 

 5PSIفشار تاير جلو 
 5PSIفشار تاير عقب 

سيستم ترمز 
هيدروليكي ديسكي ترمز جلو 

هيدروليكي ديسكي ترمز عقب 
قفل هيدروليكي ترمز پاركينگ (تمامي چرخ ها) 

هيدروليكي ديسكي ترمز كمكي (چرخ عقب) 
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انجين(موتور احتراق داخلي) 
 ATV150 ATV200 ATV260 ATV300 

نوع انجين 
TMEC157QMJ-B 

  زمانه تك سيلندر4
OHC 

TMEC163QML 
 OHC  زمانه تك سيلندر4

TMEC170MM 
  زمانه تك سيلندر4

SOHC 

TMEC173MM 
  زمانه تك سيلندر4

SOHC 

 57mmX57.8mm 62.5mmX57.8mm 70mmx66.8mm 72.5mmx66.8mmقطر پيستون * كورس 

 147.5cc 177.3cc 257cc 275ccحجم موتور 

 استارت الكتريكي استارت الكتريكي و هندل دستي استارت الكتريكيسيستم استارت 

آب خنك خنك سازي بوسيله هوا و روغن هوا خنك سيستم خنك كننده 

تشتك روغن سيستم روغن كاري 

 CVKكاربراتور 

 C.D.I T.C.Iسيستم احتراق 

）C7HSAنوع شمع  NGK） DR8EA（ NGK） 
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تجهيزات الكتريكي 

 ATV150/ATV200 ATV260/ATV300 

 12V 9AH 12V 14AHباتري 

 35W/35W 35W/35Wچراغ جلو 

 21W/5W 21W/5Wچراغ ترمز/خطر عقب 

 12V 1W 12V 1Wچراغ نمايشگر عقب 

 12V 1W -چراغ نمايشگر فن 

 12V 1W 12V 1Wچراغ نمايشگر نور باال 

 12V 1W 12V 1Wچراغ نمايشگر دنده خالصي 

 12V 1W -چراغ نمايشگر حرارت 

 12V 10WX4 12V 10WX4چراغ راهنما 

 12V 1W 12V 1Wچراغ نمايشگر راهنما 

 12V 5W 12V 5Wچراغ نمايشگر دنده 
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 ATV150/200نقشه سيم كشي
 

 



 
 

IRDOCO ATV300  

175 
 

 ATV260/300نقشه سيم كشي
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