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 توجه:
ظور بهره مندي از مزاياي گارانتي و افزايش طول عمر موتورسيكلت نخريدار محترم لطفاً به م

 خود حتماً موارد ذيل را رعايت فرمائيد:

- فقط از روغن موتورهاي مخصوص موتورسيكلت كه توسط شركت ايران دوچرخ توليد و با 1

  در بازار عرضه شده است استفاده نمائيد.IRDOCO OILنام تجاري 

- ظرف مدت يك هفته پس از خريد موتورسيكلت به منظور سرويس اوليه به مراكز خدمات 2

 پس از فروش ما مراجعه نمائيد.

شايان ذكر است در صورت عدم رعايت موارد فوق موتورسيكلت شما شامل گارانتي نخواهد 

 شد.
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 مقدمه
 

با تشكر از حسن نظر جنابعالي در انتخاب موتورسيكلت توليدي اين شركت شايان ذكر است كه در كليه مراحل ساخت، كيفيت و دوام 

موتورسيكلت مد نظر بوده ليكن اين موضوع نبايد شما را از انجام حداقل سرويس و نگهداري باز دارد. ضمن توصيه مطالعه و رعايت 

مطالب مندرج در اين دفترچه راهنما يادآوري مي نمايد كه رعايت نحوه تنظيم هاي الزم و سرويس و نگهداري مناسب باعث طوالني 

 شدن عمر موتورسيكلت شما خواهد شد. لذا پيشنهاد ما را جدي بگيريد.

دقت كنيد كه شماره هاي موتور و بدنه با شماره هاي مندرج در فاكتور و سند آن يكسان باشد. در صورت مشاهده هر گونه مغايرتي 

 مراتب را از طريق نمايندگيهاي شركت ايران دوچرخ پيگيري نمائيد.

                                                                                                           با آرزوي توفيق و سالمتي براي شما

                                                                                                                     شركت ايران دوچرخ
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 فهرست
 مقدمه 

 نكاتي براي ايمني در رانندگي  
 مشخصات موتورسيكلت 

 شناسايي موتورسيكلت
 شرح كار كنترل كننده ها   

 سوييچ اصلي 
 كيلومتر شمار

 سوييچ هاي قلوه اي سمت چپ   
 سوييچ هاي قلوه اي سمت راست 

 استارت موتور 
 كنترل كننده كالچ

 تعويض دنده 

 اهرم ترمز جلو
 شير بنزين

 ساسات دستي

 پدال هندل / استارت الكتريكي
 قفل فرمان

 زين
 بررسي پيش از راه اندازي

 بازرسي ، تنظيمات و تعميرات 
 روغن موتور 

 الستيك و فشار باد الستيك
 آب بندي موتورسيكلت

 روش تعويض روغن و فيلتر روغن 
 تنظيم كردن كاربراتور 

 تنظيم خالصي سيم گاز
 بررسي شمع موتور

 تنظيم ترمز جلو
 تنظيم ترمز عقب
 تنظيم كليد ترمز 
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 بررسي خالصي زنجير
 روغن كاري اجزاء متحرك

 باتري 
 تعويض فيوز 

 نحوه شستن موتورسيكلت 
 نگهداري موتورسيكلت در زمانهاي بال استفاده 

 شروع سرويس موتورسيكلت 
 نمودار دوره هاي تعمير و نگهداري موتورسيكلت 
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 مشخصات فني محصول

 مشخصات مدل
 ابعاد:

 طول كلي
 عرض كلي
 ارتفاع كلي

 فاصله بين محور چرخها

 
  ميليمتر1900
  ميليمتر810
  ميليمتر1030
  ميليمتر1250

 وزن:
 وزن خشك

 با روغن موتور و باك بنزين پر
 حداكر مقدار بار گذاري (شامل وزن راكب)

 
  كيلوگرم92
  كيلوگرم111
  كيلوگرم150

 موتور:
 نوع

 چيدمان سيلندر
 حجم موتور

 
 هوا خنك ، چهار زمانه، بنزيني

 تك سيلندر، متمايل به جلو
  سانتيمتر مكعب149
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 مشخصات فني محصول

 مشخصات مدل
 قطر× كورس پيستون

 نسبت تراكم
 حداكثر توان 

 حداكثر سرعت
 شيب پيمايي

 مصرف سوخت
 روش استارت

 روش روغنكاري
 نوع روغن موتور

 ظرفيت روغن موتور
 تعويض دوره اي •
 كل مقدار روغن •

  ميليمتر49.5 ميليمتر * 62
9.2:1 

  دور بر دقيقه7984كيلو وات در 8.1  
  كيلومتر بر ساعت93

  درجه20
  كيلومتر100 ليتر در 2.3

 الكتريكي-هندلي
 پاششي-ريزشي

SAE 15W/40 class SE or SD 
 

  ليتر1
  ليتر1.1
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 مشخصات فني محصول

 مشخصات مدل
 فيلتر هوا:

 نوع
 

 فيلتر ابر اسفنجي
 سوخت:

 نوع
 ظرفيت باك بنزين

 مقدار ذخيره

 
  به باال90بنزين بدون سرب با اكتان 

  ليتر10.2
  ليتر1.1

 شمع:
 نوع 

 فاصله دهانه شمع

 
LG  D8TC 

  ميليمتر0.7 الي 0.6

 كاربراتور:
 نوع

 
KEIHIN 

 :كالچ
 نوع

 
 چند صفحه اي روغني
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 مشخصات فني محصول

 مشخصات مدل
 جعبه دنده:

 تعداد دنده
 عملكرد

 نسبت دنده:
 1دنده  •
 2دنده  •
 3دنده  •
 4دنده  •
 5دنده  •

 نسبت كاهش اوليه
 نسبت كاهش ثانويه

 
 رو به پائين-پنج دنده

 به كمك پاي چپ
 

2.769 
1.882 
1.400 
1.130 
0.960 
2.800 
4.055 
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 مشخصات محصول:
 مشخصات مدل

 تاير الستيكي:
 چرخ جلو •
 چرخ عقب •

 
2.50*18 
3.00*17 

 ترمز:
 نوع ترمز چرخ جلو- عملكرد

 نوع ترمز چرخ عقب- عملكرد

 
 ديسكي- به وسيله دست راست

 كاسه اي- پدال پايي
 سيستم تعليق:

 جلو
 عقب

 
 دوشاخه تلسكوپي

 فنري- روغني-گازي
 كمك فنر:

 جلو
 عقب

 
  روغني–فنري 

 فنري - روغني
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 مشخصات محصول:
 مشخصات مدل

 كورس كمك:
 دو شاخه جلو

 كمك فنر عقب

 
  ميليمتر110
  ميليمتر90

 قطعات الكتريكي:
 سيستم جرقه

 سيستم دينام (مولد برق)
 نوع باتري/ظرفيت

 فيوز

 
CDI 

 آهن ربايي جريان متناوب
 1 آمپر ساعت × 6.5 ولت/12

  آمپر15

 چراغها:
 المپ چراغ جلو (نور باال و پائين)

 المپ چراغ عقب/ترمز عقب
 المپ چراغ راهنما

 المپ صفحه كيلومترشمار

 
 1 وات) × 35 وات/35 ولت (12

 1وات × 21 وات/5 ولت/12
 4وات × 10 ولت/12
 3وات × 3 ولت/12
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 مشخصات محصول:

 

 

 

 

 

 

 مشخصات مدل
 المپ چراغ وضعيت جلو

 المپ نمايشگر دنده خالصي
 المپ نمايشگر چراغ جلو

 المپ نمايشگر چراغ راهنما

 1 وات ×5 ولت/ 12
 1 وات ×1.7 ولت/ 12
 1 وات ×1.7 ولت/ 12
 1 وات ×1.7 ولت/ 12
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 چند نكته درباره اصول ايمني و شيوه رانندگي با موتورسيكلت:

از آنجائيكه موتورسيكلت در مقايسه با اتومبيل از ايمني كمتري برخوردار است، لذا توجه كافي به نكات مشروحه زير و به كار بستن آنها 

 در هنگام رانندگي با موتورسيكلت باعث حفظ سالمتي، اجراي رفت و آمدهاي به موقع و لذت در حين رانندگي خواهد شد.

 همواره قبل از روشن كردن موتور، موتورسيكلت را بازرسي كنيد. اينكار باعث كاهش وقوع حادثه يا خسارت مالي مي گردد. .1

توجه داشته باشيد كه شخص واجد شرايط براي رانندگي كسي است كه دوره و آزمون رانندگي را گذرانده و گواهينامه رانندگي را اخذ كرده باشد و  .2

 هيچكس بدون داشتن گواهينامه اجازه رانندگي را ندارد . كساني كه رانندگي طوالني مي كنند بايد به قوانين توجه بيشتري كنند تا صدمه اي نبينند .

 موتورسيكلت خود را ندهيد.  بسياري از حوادث رانندگي متوجه رانندگان بي تجربه مي شود. هرگز به راننده ناشي اجازه استفاده از .3

بسياري از تصادفات اتومبيل با موتورسيكلت بخاطر عدم ديده شدن موتورسيكلت سوار از جانب رانندگان اتومبيل مي باشد. لذا به منظور اجتناب از  .4

چنين حوادثي ضروري است هنگام موتورسيكلت سواري لباسهاي روشن و با رنگهاي قابل روئيت بپوشيد. درضمن در نقطه كور ساير رانندگان 

 موتوري قرار نگيريد.
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رانندگي با سرعت باال دليل بسياري از تصادفات مي باشد. هميشه در هر جاده اي با سرعت مجاز رانندگي كنيد و هرگز در كوچه هاي باريك  .5

 سبقت نگيريد و قوانين ترافيكي را رعايت كنيد .

قبل از پيچيدن به فرعي و يا تغيير مسير، حتماً از چراغ راهنما استفاده كنيد. از تغيير مسير ناگهاني به چپ و راست، حركتهاي مارپيچي و مانورهاي  .6

 تا باعث سالمتي و آرامش خود و سايرين شويد. غير ضروري اجتناب نمائيد.

رانندگي با يك دست منجر به بروز حوادث جاني و مالي مي گردد. لذا به هنگام رانندگي فرمان را با هر دو دست گرفته و پاهاي خود را بر روي  .7

جاپايي بگذاريد. سرنشين نيز بايد راننده موتورسيكلت را با هر دو دست محكم گرفته و هر دو پايش را بر روي جاپايي مخصوص سرنشين بگذارد. 

 (سرنشين مي تواند بجاي گرفتن راننده از تركبند يا دستگيره سرنشين نيز استفاده نمايد.)

هنگام ترمز كردن بطور همزمان از ترمز جلو و عقب استفاده نمائيد. در ترمزهاي ناگهاني استفاده از يك ترمز باعث سر خوردن و ايجاد حادثه  .8

خواهد شد. براي استفاده از ترمز در سطح شيب دار طوالني، ابتدا گاز را تا آخر بسته و سپس با استفاده همزمان از ترمزهاي عقب و جلو سرعت 

 موتورسيكلت را كنترل نمائيد.
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در روزهاي باراني و يا جاده هاي خيس و لغزنده از ترمزها كمتر استفاده كنيد و با احتياط و سرعت مطمئنه برانيد. زيرا استفاده از ترمز در جاده  .9

 خيس باعث سر خوردن موتورسيكلت خواهد شد.

 هنگام رانندگي بر روي جاده هاي خاكي و ناهموار با سرعت كم و با احتياط برانيد. .10

مي شود. لذا در اين گونه موارد ابتدا با استفاده از ترمزها دور موتور را  به انجين استفاده از دنده معكوس در دورهاي باال باعث آسيب رسيدن .11

 كاهش داده و سپس از دنده معكوس استفاده نمائيد.

 فقط در صورت نياز به افزايش شتاب و سرعت فوري، با استفاده از دنده معكوس قدرت الزم را به موتورسيكلت بدهيد. .12

 براي جلوگيري از هدر رفتن قدرت موتور در سر بااليي هاي تند، دنده را با توجه به سرعت و قدرت موتور تعويض نمائيد. .13

هميشه در هنگام پارك كردن موتورسيكلت به افقي بودن سطح پاركينگ دقت كنيد تا موتورسيكلت در حالت متعادل و بي خطر پارك شود.  .14

همچنين هيچگاه در محلهاي عبور و مرور ، تقاطع ها و مقابل درب پاركينگها، موتورسيكلت خود را پارك نكنيد و سعي كنيد موتورسيكلت خود را در 

 مكانهاي پاركينگ خط كشي شده پارك نماييد .
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تركبند اين موتورسيكلت جهت بارهاي سبك طراحي شده است. دقت نماييد براي حمل بار بايد آن را برروي تركبند محكم بسته و آن را  .15

 كامالً مهار كنيد تا از حركت كردن و افتادن بار جلوگيري و پيشگيري شود .

 بار آويزان و شل در ثبات و كنترل وسيله نقليه اثر معكوس دارد. پس گاه به گاه ايمني بار را در طي مسير كنترل نمائيد. .16

وسايل بزرگ يا سنگين را به دسته هاي فرمان آويزان نكنيد زيرا نتيجه آن عدم ثبات در كنترل موتورسيكلت، كاهش قدرت مانوردهي و  .17

 چرخش نامناسب فرمان خواهد بود.

 فشار باد الستيكها نيز بستگي به وزن راكب و سرنشين و بار روي موتورسيكلت دارد. لذا پيوسته باد الستيكها را كنترل نمائيد. .18

كه استفاده از آنها براي  كاله كاسكت، عينك مخصوص، دستكش، لباسهاي مخصوص و كفش مناسب از مهمترين وسايل ايمني بوده .19

 محافظت موتورسيكلت سوار در هنگام رانندگي و براي اجتناب از حوادث پيشنهاد مي شود.

راكب بايد پوتين بلند يا لباس هاي بلند بپوشد تا بر اثر حرارت باالي اگزوز پايش صدمه نبيند . لوله اگزوز در زمان روشن بودن موتورسيكلت  .20

 و مدتي پس از خاموش شدن آن داغ مي ماند. پس مراقب باشيد كه در اين مدت با آن تماس نداشته باشيد.
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لباس هاي گشاد براي راننده و راكب مناسب نيست. زيرا در هنگام استفاده از اهرمهاي كنترلي موتورسيكلت، مزاحمت ايجاد مي كند و حتي  .21

  يا چرخ  گير كند و منجر به جراحات شديد گردد .امكان دارد لباسهاي گشاد به هندل يا جاپايي

انجين و اگزوز يكي از داغ ترين نقاط موتورسيكلت مي باشند كه حتي پس از خاموش كردن موتور تا مدتي داغ مي مانند. لذا قبل از خنك  .22

 شدن كامل موتورسيكلت به آنها دست نزنيد.

 

توجه : هر تغيير غير مجازي كه در موتورسيكلت ايجاد گردد يا جايگزين كردن قطعه اي كه مورد تاييد شركت ايران دوچرخ نمي باشد ممنوع 

است و  ايمني رانندگي را به خطر مي اندازد و راننده بايد دقت كند كه هرگونه تنظيم در موتورسيكلت توسط نمايندگي هاي مجاز ايران دوچرخ 

 انجام شود و شركت ايران دوچرخ هيچگونه مسئوليتي در قبال موتورسيكلتهايي كه موارد فوق الذكر را رعايت نكنند نمي پذيرد.

توجه : در طراحي اين موتور سيكلت كليه شرايط الزم جهت ايجاد تعادل و پايداري وزن موتورسيكلت رعايت و محاسبه شده است و هرگونه 

 توزيع نابجا در ترتيب و قرار گيري بار بر روي تركبند اثر منفي بر كيفيت و پايداري و ثبات موتورسيكلت خواهد شد .
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 شناسايي موتورسيكلت
 

 :VINشماره 
   قسمت مي باشد. كه عبارتند از:6اين شماره بر روي لوله عمودي بدنه حك شده و شامل 

 كاراكتر مي شود و در 17سه عدد عالمت ستاره، حجم سيلندر، كد محصول، سال توليد، شماره سريال محصول كه جمعاً داراي ، كد بين المللي سازنده
 انتها نيز عالمت ايران دوچرخ حك مي گردد.

 
 
 
 

       NBD         ***           150A                    92                00001                 
 
 
 

  مي باشد.Aكد شناسايي محصول   NEW CG150براي محصوالت 
 

 كد شناسايي
  بين المللي شركت

كد شناسايي محصول و 
 حجم سيلندر

شماره سريال  سال توليد
 محصول
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 شماره سريال انجين و مدل انجين:
 اين اطالعات بر روي پوسته سمت راست انجين حك شده كه حجم واقعي انجين و شماره سريال انجين آورده شده است.

 
 مدل انجين و شماره سريال آن: 

0149NBD                           
000000                             

 شماره سريال مي تواند در يك رديف و يا دو رديف حك شود. 
 
 
 

 اجزا تشكيل دهنده فرمت انجين عبارتند از:  
 چهار رقم اول نشانگر حجم واقعي سيلندر + كد شناسايي بين المللي شركت+ شماره سريال شش رقمي 
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 شرح كار كنترل كننده ها

  سوئيچ اصلي:
 اين قطعه سيستم جرقه و چراغها را كنترل مي كند و عملكرد آن در وضعيتهاي مختلف طبق جدول زير مي باشد.

 حالت سوئيچ شرح كار وضعيت

  ON 

 چراغهاي راهنما،  چراغ ترمز و بوق  ON با چرخش كليد به حالت
 فعال شده و مي توان انجين را استارت زد و روشن نمود.

 

           روشن

   
OFF 

كليه جريانهاي برق قطع شده OFF با چرخش كليد در اين وضعيت  
 و موتور خاموش مي شود.

 
 

 خاموش                 
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 كيلومتر شمار:
كيلومترشمار و چگونگي كاركرد آنها بشرح زير مي  نشانگرهاي موجود در

 باشند.
  نشان دهنده ميزان سرعت حركت مي باشد.- سرعت سنج:1

 
  دور در دقيقه انجين را نشان مي دهد.- دور سنج:2
 
 : مقدار كيلومتر كاركرد را نشان مي دهد.- مسافت سنج3
 

 اين منطقه رسيدن دور موتور به مرحله - منطقه قرمز دور سنج:4
ممنوعه انجين را نشان مي دهد و راندن موتورسيكلت در اين منطقه عمر 

 مفيد آن را كاهش مي دهد.
 
  - چراغ چشمك زن راهنما (سبز رنگ):5
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 زماني كه سوئيچ راهنما را به چپ يا راست حركت مي دهيم، اين چراغ روشن مي شود.
در وضعيتهاي مختلف دنده ، دنده شمار  زماني كه دنده در حالت خالص است، نمايش داده مي شود.   (سبز رنگ)،N حرف-  نمايشگر دنده : 6

  را نمايش مي دهد.5- 4-3-2-1اعداد 
 

 زماني كه چراغ نور باال را بكار ببريد، اين چراغ روشن مي شود.نمايشگر چراغ نور باال (آبي رنگ): - 7
 

   اين پيچ در سمت راست كيلومترشمار قرار دارد. با چرخش آن مي توان نمايشگر مسافت سنج را روي صفر تنظيم نمود.- پيچ صفر كن كيلومتر:8
 

 با بكار بردن شاسي صفر كن و پاك شدن كيلومتر، مسافت پيموده شده را از آن لحظه نشان مي دهد. - مسافت سنج :9
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 قلوه اي راست
 شرح كار وضعيت

 

در اين وضعيت چراغ جلو، چراغ موقعيت جلو، چراغ خطر عقب و صفحه  
 كيلومترشمار روشن است.

در اين وضعيت چراغ موقعيت جلو، چراغ خطر عقب و صفحه كيلومترشمار  
 روشن است.

در اين وضعيت چراغ جلو، چراغ خطر عقب و صفحه كيلومترشمار خاموش  
 است.

 در اين وضعيت هر چهار چراغ راهنماي جلو و عقب با هم روشن مي شوند. 

 باشد، با فشار كليد استارت الكتريكي موتور ONوقتي كه سوئيچ در وضعيت  
 روشن مي شود.
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 قلوه اي چپ

 

 شرح كار وضعيت

   

  

 چراغ راهنماي سمت چپ روشن است. 

 چراغ راهنماي سمت راست روشن است. 

 چراغ راهنما در وضعيت خاموش است. 

 با فشار شاستي به سمت داخل بوق به صدا در مي آيد. 

 چراغ جلو در وضعيت نور باال است 

 چراغ جلو در وضعيت نور پائين است. 
 

OFF 
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 دسته كالچ
دسته كنترل كننده كالچ بر روي قلوه اي سمت چپ فرمان قرار داشته و زمانيكه دسته كالچ به سمت داخل رو به فرمان كشيده مي شود، كالچ عمل 

 كرده و جريان انتقال نيرو از انجين به گيربكس قطع مي شود.
 

 تنظيم كالچ:
تنظيم كالچ زماني الزم است كه موتورسيكلت در هنگام تغيير دنده بايستد و منجر 

  20 الي10به عقب ماندن شتاب از سرعت انجين شود. خالصي دسته كالچ بايد بين 
 ميليمتر تنظيم شود. 

 در صورت درست نبودن خالصي، طبق روش زير آن را تنظيم كنيد.
 گردگير الستيكي روي اهرم كالچ را در آوريد. -1
 مهره قفلي اهرم كالچ را شل كنيد. -2
 پيچ تنظيم را سفت يا شل كنيد تا تنظيم صحيح بدست آيد.  -3
 مهره قفلي را مجدداً سفت و عملكرد كالچ را بررسي كنيد. -4
استارت بزنيد و اهرم كالچ را بكشيد و موتور را در حالت دنده قرار دهيد. با رها كردن تدريجي اهرم كالچ، موتورسيكلت آهسته شروع به حركت  -5

 خواهد نمود. در اين حالت نبايد ايرادي مشاهده گردد.
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 تنظيم اصلي كالچ:
چنانچه پيچ تنظيم كننده سيم نزديك به آخر باشد. يا منطقه بازي آزاد دقيقاً با استفاده از تنظيم كننده سيم حاصل نشود. مي بايست تنظيم اصلي را 

 انجام داد:
 )1مهره قفل كننده سيم كالچ در قسمت انتهايي سيم را شل كنيد. (مهره  -1
مهره تنظم كننده را بچرخانيد تا به حد مشخص شده براي بازي آزاد اهرم كالچ  -2

 )2دست يابيد. (مهره 
 مهره قفل كننده را محكم كنيد و تنظيم را مورد بازديد قرار دهيد. -3
 

براي اينكار ابتدا استارت بزنيد. اهرم كالچ را بكشيد و موتور را در حالت حركت (دنده) 
قرار دهيد. مطمئن شويد كه انجين توقف نداشته و موتور سيكلت لرزشي نداشته باشد. 

بتدريج اهرم كالچ را آزاد كنيد و كمي گاز بدهيد. موتور سيكلت آهسته شروع به حركت 
 مي كند .

 
 توجه:

 در صورت عدم تنظيم دقيق و يا صحيح كار نكردن كالچ به نمايندگي مجاز ايران دوچرخ مراجعه نماييد.
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  اهرم ترمز جلو :
اين اهرم بر روي قلوه اي سمت راست فرمان قرار داشته و زمانيكه به سمت داخل كشيده مي شود، 

  ميليمتر باشد.20 الي 10ترمز جلو عمل مي كند. خالصي اهرم ترمز جلو بايد بين 
 

 
  تنظيم ترمز جلو :

با توجه به اينكه ترمز جلوي اين موتورسيكلت ديسكي است نيازي به تنظيم ندارد. اما ممكن است در 
ابتداي كار نياز به هواگيري سيستم ترمز باشد. براي اينكار، اهرم ترمز را چندين بار فشار و مجدداً رها 

كنيد. در صورتي كه با انجام اينكار عملكرد ترمز باز هم ضعيف بود، حتماً به نمايندگيهاي مجاز شركت 
 ايران دوچرخ مراجعه نمائيد.

  ميليمتر باشد.20 الي 10 اهرم ترمز جلو بايد بين خالصي
          

 
 

 * همواره از كافي بودن مقدار روغن ترمز اطمينان حاصل نمائيد.
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 پدال ترمز عقب:

اين پدال در سمت راست موتورسيكلت قرار داشته و با فشار آن به سمت پائين ترمز عقب 
 فعال مي شود.

 تنظيم ترمز عقب:
 -موتور سيكلت را برروي جك وسط قرار دهيد.1
-فاصله خالصي پدال را قبل از اينكه ترمز گرفته شود اندازه بگيريد. فاصله خالصي بايد 2

) روي ميل ترمز عقب 1 ميليمتر باشد. تنظيم خالصي با چرخاندن مهره تنظيم(30 تا 25
 انجام مي شود.

-چندين بار ترمز بگيريد و گردش آزاد چرخ بعد از ايجاد خالصي در پدال ترمز را كنترل 3
 كنيد.

 چنانچه با اين روش، تنظيم دقيق صورت نگرفت به نماينده رسمي شركت ايران توجه:
 دوچرخ مراجعه نماييد.
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 پدال ترمز عقب به گونه اي طراحي شده است كه با فشار دادن پدال به سمت پائين سوئيچ چراغ ترمز عقب فعال شده و چراغ عقب بصورت پر نكته:
 نور روشن مي شود.

 
 تنظيم استوپ ترمز عقب:

 

استوپ چراغ ترمز عقب در قسمت راست موتور سيكلت قرار دارد و با حركت پدال ترمز عقب 
فعال مي شود و طوري تنظيم شده است كه چراغ ترمز قبل از اثر ترمز روشن شود. استوپ ترمز را 

 مي توان با مهره نصب شده روي آن تنظيم نمود.
در صورتي كه با فشار دادن ترمز ، چراغ ترمز روشن نشد ، حتماً به نمايندگيهاي مجاز شركت 

 ايران دوچرخ مراجعه نمائيد.
 

 باك بنزين:
براي باز كردن درب باك بنزين، ابتدا درپوش روي درب   مي باشد.ليتر 10.2 ±.0.2بنزين ظرفيت باك 

 درجه در جهت خالف عقربه هاي 90باك را بلند نماييد و سپس سوئيچ را در محل خود قرار داده و 
 ساعت بچرخانيد. پس از سوخت گيري ، درب باك را قفل كنيد.

 اخطار:
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 قابل اشتعال و تحت شرايط خاص قابل انفجار است. هميشه در محلي كه هوا جريان دارد و در حالت موتور خاموش سوخت گيري "-بنزين كامال1
 نماييد و از استعمال دخانيات بپرهيزيد. 

 -اجازه ندهيد جرقه و يا شعله اي در محل سوخت گيري ايجاد شود.2
 -باك بنزين را بيش از حد پر نكنيد. بعد از سوخت گيري مطمئن شويد درب باك محكم بسته شده است.3
 "-مراقب باشيد كه بنزين سرريز نشود، زيرا بنزين سرريز شده ممكن است مشتعل شود. اگر بنزين سرريز شد، قبل از استارت محل مورد نظر را كامال4

 خشك كنيد.
 -از تماس بنزين با پوست و استنشاق بخار حاصله جلو گيري نماييد.5
 -بنزين را از دسترس كودكان دور نگه داريد.6
-در هنگام سوخت گيري، در زير باران و يا در محل طوفاني و غبار آلود قرار 7

 در غير اين صورت آب و مواد اضافي وارد باك بنزين خواهد شد. نگيريد.
 

 شير بنزين
وسيله اي است كه مجهز به صافي بوده و بنزين را از باك بنزين به كاربراتور 

 منتقل مي كند. و داراي سه وضعيت مختلف مي باشد.
 OFFبسته:  

 در اين حالت شير بسته بوده و سوخت جريان ندارد.
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 توجه: بهتر است هنگام عدم استفاده از موتورسيكلت شير بنزين را روي حالت بسته قرار دهيد.
 

 ON:  باز
 در اين حالت شير باز بوده و بنزين به سمت كاربراتور جريان دارد.

 RESيا Store ذخيره:  
 ليتر 2اين حالت براي مواقعي كه سوخت كافي نيست مورد استفاده قرار گرفته و جريان سوخت را از ذخيره احتياطي برقرار مي سازد. در اين حالت فقط تا 

 بنزين داريد. بنابراين بايد هر چه سريعتر باك بنزين را پر كنيد.
 توجه: مراقب باشيد در هنگام سوخت گيري، شير بنزين در وضعيت ذخيره نباشد.

 
 تميز كردن پياله بنزين:

پياله بنزين، هر چند وقت يكبار بايد تميز شود. براي اينكار شير بنزين را بسته و 
پيچهاي زير پياله كاربراتور را با آچار باز نموده و پس از  تميز كردن آن مجددا نصب 

 نمائيد.
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 ساسات دستي:
ساسات براي روشن كردن انجين در حالت سرد يا هواي سرد مي باشد. براي استفاده از ساسات، اهرم 

ساسات را كه روي بدنه كاربراتور قرار دارد باال بكشيد. سپس استارت يا هندل بزنيد، تا انجين روشن شود. 
 .پس از گرم شدن انجين دسته ساسات را به حالت اوليه برگردانيد تا در وضعيت بسته قرار گيرد

 
 چنانچه پس از گرم شدن انجين دسته ساسات را به حالت اول بر نگردانيد، نه تنها باعث مصرف زياد تذكر:

 سوخت خواهد شد بلكه شمع را نيز سريعتر خراب خواهد نمود.
 
 

 پدال دنده:
پدال دنده در موتورسيكلت در زير پاي چپ راكب قرار دارد و وظيفه آن تغيير سرعت و قدرت موتورسيكلت در 

 شرايط مختلف رانندگي مي باشد.
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 روش تعويض دنده
 حالت سرعت بوده كه با فشار پدال دنده به سمت پائين ، دنده از 5اين موتور داراي 

 تغيير مي كند. براي رسيدن به وضعيت خالصي بايد مجدداً دنده را از 5 الي 1شماره 
  تغيير داد. 1 الي 5وضعيت 

N-1-2-3-4-5-4-3-2-1-N 
به منظور جلوگيري از آسيب رسيدن به گيربكس بايد هنگام تغيير سرعت و افزايش يا 

 كاهش دنده از كالچ استفاده شود.
 
 

 كيف آچار:
زير هواكش تعبيه شده است. در صورت نياز به بعضي تعميرات جزئي يا تنظيم و تعويض برخي قطعات سمت چپ موتورسيكلت در محل كيف آچار در 

مي توانيد از اين ابزار استفاده نماييد. براي تنظيمات بيشتر ، تعميرات كلي و تعويض قطعاتي كه نياز به ابزار خاصي دارند، به نمايندگيهاي مجاز شركت 
 ايران دوچرخ مراجعه نمائيد.

 باتري:
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در صورتي كه موتور سيكلت با آب باتري غير كافي كار كند، احتمال سولفاته شدن و صدمه به صفحات باتري وجود دارد.  كم بودن آب باتري يا ضعيف 
 بودن آن منجر به بروز مشكالت الكتريكي مي شود. در اين صورت به نمايندگي مجاز شركت ايران دوچرخ مراجعه نماييد.

 تذكر:
 -باتري در جعبه بغل سمت چپ موتورسيكلت قرار دارد.1
-عمر باتري بستگي به نحوه نگهداري آن دارد. براي سرويس به موقع باتري نكات ذيل را رعايت 2

 فرماييد:
 و حداكثر (LOWER LEVEL)آب باتري مي بايست بين دو سطح حداقل  •

(UPPER LEVEL)  كه روي بدنه باتري مشخص است باشد و هر ماه يكبار
 بازديد شود.

هنگامي كه آب باتري از سطح ياد شده پايين تر باشد به آن آب مقطر اضافه كنيد. هيچ  •
 وقت از آب معمولي بجاي آب باتري استفاده نكنيد.

هنگام بستن يا نصب باتري مواظب باشيد تا مجراي هواي آن باز باشد. در غير اين  •
 صورت بخار اضافي درون مخزن باتري بخوبي خارج نمي شود و خطرناك خواهد بود.

 چنانچه موتور سيكلت مدت طوالني متوقف باشد و از آن استفاده نشود، بايد هرماه يكبار باتري آن شارژ شود. •
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پركردن باتري بيشتر از عالمت سطح حداكثر منجر به سر ريز شدن آب باتري ميشود. اينكار باعث زنگ زدگي و خوردگي قطعات موتور و  •
  آب باتري سر ريز شده را با آب بشوييد. "بدنه شده لذا بمنظور اجتناب از اين آسيب ديدگي فورا

 
 مشخصات الكتريكي باتري:

  ساعت مي باشد.10 آمپر در 25-آمپراژ شارژ باتري 1
  آمپر ساعت مي باشد.5/6-جريان نامي باتري 2
  ولت مي باشد.12-ولتاژ نامي باتري 3
 

 درجه استفاده كنيد. قبل از نصب باتري بر روي موتورسيكلت، با استفاده از يك شارژر مناسب يك 128جهت شارژ اوليه باتري، از آب اسيد توجه: 
 مرحله شارژ اوليه انجام دهيد. پس از شارژ اوليه و در سرويسهاي ادواري، استفاده از آب مقطر كافي است.
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 اخطار:
-باتري، گازهاي انفجاري توليد مي كند. جرقه ،شعله و آتش سيگار را از آن دور نگه داريد. هنگاميكه در فضاي سر بسته از باتري استفاده مي كنيد يا 1

 باتري را شارژ مي كنيد، امكانات الزم جهت تهويه كافي محيط را فراهم آوريد.
 از لباس هاي مناسب و عينك  پس-آب باتري حاوي اسيد سولفوريك است. تماس آن با پوست يا چشم منجر به سوختگيهاي شديد خواهد شد.2

 .محافظ استفاده كنيد
 . بشوييد"-اگر آب باتري روي دستتان ريخت آن را فورا3
 . دقيقه با آب بشوييد و به پزشك مراجعه نماييد15-اگر آب باتري وارد چشمتان شد بمدت 4
-در صورت آشاميدن آب باتري مقدار زيادي آب سرد يا شير بنوشيد و همراه آن منيزيم يا روغن نباتي خورده و به پزشك مراجعه كنيد. آب باتري را از 5

 دسترس كودكان دور نگه داريد.
 

  پدال هندل / استارت الكتريكي:

 پدال هندل:
وقتي پدال هندل را بكار مي بريد ، كمي روي آن مكث كنيد تا چرخدنده ها كامالً درگير شوند. 

سپس با آوردن فشار ضربه اي پا بر روي اهرم هندل و هدايت پر قدرت آن به سمت پائين به 
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نرمي هندل بزنيد تا موتور استارت بخورد و روشن شود. پس از روشن شدن موتور پا را از روي پدال برداشته تا هندل سر جاي خودش برگردد. سپس 
اهرم هندل را به سمت بدنه برگردانيد. در اين محصول با گرفتن كالچ، موتور در هر دنده اي كه باشد بصورت خالص كار مي كند و استارت مي خورد. 

 ولي توصيه مي شود قبل از هندل زدن دنده را خالص نمائيد. اينكار باعث افزايش طول عمر موتور خواهد شد.
 

 استارت الكتريكي:
 سوئيچ استارت الكتريكي نيز بر روي فرمان و برروي قلوه اي  سمت راست قرار دارد و با فشار آن استارت الكتريكي فعال شده و موتور استارت مي خورد.

 

 
  قفل فرمان:

موتور سيكلت مجهز به قفل فرمان است. كه بر روي لوله ستوني فرمان قرار دارد براي قفل كردن، 

فرمان را كامال به سمت چپ بچرخانيد و سوئيچ را داخل قفل فرمان قرار دهيد و در جهت عقربه 

 ساعت بچرخانيد تا فرمان قفل شود. براي باز كردن عكس عمل باال را انجام دهيد.
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 هواكش:          
 بازديد و تميز كردن:

 عدد پيچهاي آن باز نماييد و مقدار آلودگي آن را 4صافي فيلتر هوا  را  با باز كردن 
بررسي نماييد . در صورت نياز فيلتر را با حالل مناسب شسته و پس از خشك شدن آن، 
سطح فيلتر را با روغن موتور به مقدار خيلي كم چرب نماييد . بستن فيلتر عكس حالت 

 باز كردن مي باشد .
 

 توجه :
ابر فيلتر بايد سالم باشد در غير اين صورت امكان ورود گرد و غبار به داخل انجين 
و آسيب رسيدن به آن وجود دارد . در هنگام شستشوي موتورسيكلت نبايد آب به 

داخل فيلتر نفوذ نمايد. زيرا باعث بد كار كردن انجين خواهد شد . فيلتر را هرگز با 
  بنزين يا هر گونه مايع قابل اشتعال ديگر شستشو ندهيد .
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 بررسيهاي پيش از راه اندازي و استارت موتورسيكلت :
 جريان كار مورد

 عملكرد آن را بررسي  و از وجود روغن ترمز در سيستم ترمز مطمئن شويد . ترمز  جلو
 مناسب بودن خالصي و عملكرد آن را بررسي  و در صورت نياز تنظيم كنيد. كالچ
 برگشت پذيري آن را بررسي و در صورت نياز آن را روغنكاري كنيد. گاز

 شلي زنجير را بررسي و در صورت نياز تنظيم كنيد. زنجير چرخ
 فشار باد ، سائيدگي و خرابي تاير الستيكي و شل بودن دنده زنجير را بررسي نمائيد. چرخ / تاير الستيكي
 برگشت پذيري و عملكرد آن را بررسي و در صورت نياز تنظيم كنيد. پدال ترمز / پدال دنده

 برگشت پذيري و عملكرد آن را بررسي و در صورت نياز تنظيم كنيد. كنترلرها
 برگشت پذيري و عملكرد آن را بررسي و در صورت نياز تنظيم كنيد. جك بغل

 اگرمقدار سوخت كافي نباشد ، باك بنزين را با سوخت مناسب پركنيد. باك بنزين / سوخت
 سفت بودن پيچها و جفت شدن اتصاالت را در بدنه و ساير اجزاء موتورسيكلت بررسي كنيد. پيچها و اتصاالت
 درستي عملكرد و صحت آنها را بررسي كنيد. چراغها و عالئم
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 سطح آب باتري را بررسي و در صورت نياز با آب مقطر پر كنيد. باتري
 

 توجه:
بازرسيهاي مقدماتي عملكردي را قبل از رانندگي انجام دهيد. اينكار وقت شما را براي چند لحظه تلف مي كند ولي براي شما امنيت خاطر بيشتري را به 

 همراه دارد. اگر هر چيز غير طبيعي را مشاهده نموديد، قبل از رانندگي آن را برطرف كنيد.
هرگز باك بنزين را بيش از حد پر نكنيد. در شرايطي كه موتور داغ است سر ريز شدن 
بنزين خطرناك مي باشد. همچنين ممكن است بنزين منبسط شده و در اثر آن سر ريز 

اگر بنزين سرريز شده باشد آن را با دستمال خشك و تميز، كامالً پاك كنيد. بنزين  كند.
 مي تواند باعث فساد رنگ و قطعات الستيكي شود.

 
 بررسي شمع جرقه:

شمع جرقه يك قطعه مهم از موتور بوده و بازرسي آن آسان است. وضعيت شمع مبين وضعيت موتور مي 
 باشد.  در شرايط طبيعي، چيني سفيد رنگ عايق دور الكترود مركزي، به رنگ خرمائي متوسط تا روشن است. 

سعي نكنيد هر مشكلي را خودتان تشخيص دهيد. و به جاي آن موتورسيكلت را نزد نماينده مجاز شركت 
ايران دوچرخ ببريد. شمع را بايد بطور دوره اي باز كرده و بررسي نمود، زيرا حرارت و رسوبات كربن ناشي از 

 90سوخت توصيه شده: بنزين با اكتان بيش از 
  ليتر10.2حداكثر ظرفيت باك: 

  ليتر2ظرفيت ذخيره احتياطي:  



IRANDOCHARKH ARSHIA NEWCG150         

-42- 

احتراق باعث تضعيف و فرسودگي شمع مي شوند. اگر فرسايش الكترود يا مقدار رسوبات زياد شوند بايد شمع را عوض نمود. قبل از نصب شمع فاصله 
 دهانه الكترود را با يك فيلر اندازه گيري و در صورت نياز تنظيم كنيد.

                                        LG D8TC شمع تعيين شده :
  ميليمتر0.7 الي 0.6فاصله دهانه شمع :     
 

 بازديد سطح روغن موتور:
سطح روغن موتور را هر روز قبل از سوار شدن بازديد كنيد. سطح روغن مي بايست بين خط نشانه 

 حداكثر و حداقل بر روي ميله اندازه گيري سطح روغن باشد.
 

 روش بازديد:
 - هندل بزنيد و بگذاريد چند دقيقه درجا كار كند.1
 - موتور را خاموش كنيد و موتور سيكلت را روي جك وسط قرار دهيد.2
 بدون " تميز كنيد. مجددا") و كامال1- بعد از چند دقيقه ميله اندازه گيري روغن را بيرون آورده (3

) و 2اينكه آن را بپيچانيد در محل خود قرار دهيد. سطح روغن مي بايست بين خط نشانه حداكثر (
 ) در ميله اندازه گيري روغن باشد.3حداقل (
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 - در صورت لزوم روغن را تا خط نشانه حداكثر اضافه كنيد.4
  نشتي روغن را نيز كنترل كنيد."- ميله اندازه گيري روغن را سر جاي خود محكم كنيد. ضمنا5

 توجه:
 راندن موتور سيكلت بدون روغن باعث صدمات جدي به انجين مي شود.

 SAE 15W-40QE class SE or SDروغن موتور توصيه شده:    
 

 فيلر گيري و تنظيم لقي سوپاپ:
به دليل حساسيت زياد تنظيم بودن انجين و اثر آن در راندمان و كاهش آاليندگي محصول و همچنين 

جلوگيري از خراب انجين، عمليات فيلر گيري بايد طبق جدول تنظيمات دوره اي محصول در 
 تعميرگاههاي مجاز شركت انجام شود.

 
  ميليمتر04/0حد مجاز لقي سوپاپ هوا : 
  ميليمتر05/0حد مجاز لقي سوپاپ دود : 

 
 روش فيلر گيري سوپاپها:
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 -ابتدا پيچ هاي درب سوپاپ را باز نماييد. سيستم تزريق هوا را شل نموده و كمي به سمت جلو حركت دهيد.1
 -درب سوپاپ را كمي به سمت باال و مايل به  داخل حركت داده و در نهايت از سمت جلوي انجين خارج نماييد.2
-به صورت دستي هندل را حركت دهيد به طوري كه پيستون در نقطه مرگ باال قرار گيرد (انتهاي زمان تراكم). در اين حالت هر دو سوپاپ بسته است 3

 و هيچ نيرويي بر روي اسبكها وارد نمي شود.
-مهره قفل كن روي پيچ تنظيم لقي اسبك را شل كرده و با استفاده از فيلر مناسب عمليات فيلر گيري را انجام دهيد. پس از تنظيم مجدداً مهره قفل 4

 كن را سفت نمائيد.
 -جهت مونتاژ درب سوپاپ عكس عمل باال را انجام دهيد.5
 

 توجه:
 توصيه مي شود جهت انجام عمليات فيلر گيري به نمايندگي هاي مجاز شركت ايران دوچرخ مراجعه نمائيد.

 
 الستيك ها (تايرها)

 فشار باد مناسب باعث حداكثر ثبات، راندن راحت و عمر بيشتر موتور مي شود. فشار باد را اغلب مورد بازديد قرار داده و در صورت نياز تنظيم نماييد.
 تذكر: فشار باد الستيك ها مي بايست قبل از سوار شدن و هنگاميكه الستيك ها سرد هستند مورد بازديد قرار گيرد.

 الستيك ها را بازديد كنيد تا بريدگي نداشته باشد و ميخ يا ساير اشياء تيز در آن فرو نرفته باشد.
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  براي چرخ عقب مي باشد. براي دو 1.6Kg/cm²براي چرخ جلو و  1.5Kg/cm²  فشار باد مورد نياز براي الستيك ها در وضعيت تك سرنشين
    براي چرخ عقب توصيه مي شود.2.4Kg/cm² براي چرخ جلو و 1.6Kg/cm²سرنشين مقدار فشار باد توصيه شده 

 اخطار:
- هرگز از الستيك يا تيوپ صدمه ديده و يا وصله خورده استفاده نكنيد. زيرا احتمال از دست  1

 رفتن باالنس چرخ و تعادل موتورسيكلت و كاهش قابليت اطمينان آن وجود دارد.
- فشار نامناسب باد الستيك منجر به از بين رفتن آج الستيك شده و خطري جدي ايجاد مي 2

 كند. فشار باد كمتر از حد معمول نيز موجب لغزش و عدم كنترل وسيله نقليه مي شود.
- راندن موتور با الستيكهاي بسيار فرسوده خطر ناك است و باعث كشيده شدن فرمان به يك 3

 طرف خواهد شد.
 

 حد فرسايش تاير: 
 ميليمتر رسيد بايد تاير الستيكي را تعويض نمائيد. اينكار بايد در نمايندگيهاي خدمات پس از فروش شركت 0.8در صورتي كه حداقل عمق آج تاير به 

 انجام شود.
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 آب بندي موتورسيكلت :
 كيلومتر وجود ندارد. زيرا موتور نو است و بايد از گاز 1000براي يك موتورسيكلت تازه خريداري شده هيچ زماني مهمتر از زمان آب بندي بين صفر تا 

 دادن به مدت طوالني يا افزايش دماي موتور پرهيز نمود.

  كيلومتر150- صفر تا 1
 دور بر دقيقه اجتناب نمود. پس از 4000در اين زمان بايد از افزايش دور موتور به بيش از 

 دقيقه متوقف كنيد تا موتور خنك 10 الي 5يكساعت رانندگي موتورسيكلت را به مدت 
شود. در طي رانندگي سرعت موتورسيكلت را متناوباً تغيير داده و در يك حالت ثابت گاز 

 از موتور كار نكشيد.

.  دسته گاز استفاده كنيد4/1 كيلومتر از 150 تا 0از 

 

  كيلومتر500 تا 150- 2
 دور بر دقيقه اجتناب نمود. طي 5000در اين زمان بايد از افزايش دور موتور به بيش از 

اين مدت نبايد موتورسيكلت تحت هر شرايط زماني تخت گاز رانده شود. البته مي توان با 

  دسته گاز استفاده كنيد.2/1 كيلومتر از 500 تا 150از 
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 موتورسيكلت با دنده هاي مختلف رانندگي نمود.
 

 

  كيلومتر :1000 تا 500- 3
  دور بر دقيقه اجتناب نمود.6000در اين زمان بايد از افزايش دور موتور به بيش از 

 

  دسته گاز استفاده كنيد.4/3 كيلومتر از 1000 تا 500از 

 

  كيلومتر به باال :1000- 4
از تخت گاز رفتن در يك مدت طوالني اجتناب نموده و سرعت خود را مطابق با شرايط 

 دور بر دقيقه يا 8500جاده تغيير دهيد. در اين زمان بايد از افزايش دور موتور به بيش از 
 بيشتر اجتناب نمود.

 

  كيلومتر از تمام دسته گاز استفاده كنيد.1000بعد از 
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 هشدار: 
  كيلومتر روغن موتور بايد تعويض شود.1000 تا 500در طي مسافت  •

در صورت بروز هر گونه اشكال در طي زمان آب بندي موتور ، بالفاصله با نمايندگي مجاز شركت ايران دوچرخ 
 (ياماها) مشورت نماييد.

 

 توقف:
  قرار دهيد.OFFبا توقف موتورسيكلت و كاهش دور موتور كليد را به بيرون كشيده و شير بنزين را در وضعيت 

 
 هشدار: 

با توجه به اينكه در اين حالت انباره و لوله اگزوز هنوز خيلي داغ هستند اطمينان حاصل نماييد كه موتورسيكلت در 
محلي دور از دسترس عابرين و كوكان متوقف شده باشد. از پارك كردن موتورسيكلت بر روي زمينهاي نرم كه 

 باعث لغزيدن آن مي شوند خودداري نماييد.
 

 روش تعويض روغن و فيلتر روغن
 - به مدت چند دقيقه موتور را گرم كنيد.1
 - موتور را خاموش كرده و يك ظرف براي تخليه روغن در زير موتور قرار دهيد .2
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 - پيچ تخليه را باز كرده و روغن را تخليه نمائيد. هنگام تخليه روغن موتورسيكلت را كمي تكان دهيد تا مواد زائد كف كارتر تخليه شوند.3
 - پس از تخليه كامل روغن قديمي پيچ تخليه را مجدداً بسته و داخل موتور را از روغن موتور توصيه شده و به مقدار مشخص شده پركنيد.4

 SAE 15W-40QE class SE or SDروغن موتور توصيه شده :    •
   ليتر 1/1مقدار كل روغن        :        •
    ليتر9/0تعويض دوره اي روغن :      •
 تعويض فيلتر روغن     :    خرابي، كثيفي •

 :توجه
  كيلومتر، فيلتر روغن را تميز كنيد. 2000هنگام تعويض روغن براي بار دوم در حدود  .1
 موتور را روشن كرده و بگذاريد چند دقيقه كاركند تا گرم شود. و طي اين مدت ، موتور را از نظر روغن ريزي بازرسي كنيد. .2
 در صورت مشاهده نشتي روغن ، موتور را فوراً خاموش كرده و محل روغن ريزي و علت آن را پيدا كنيد. .3

 
 هشدار: 

هرگز موتور را با افزودنيهاي شيميايي پر نكنيد. زيرا روغن موتور ، سيستم كالچ را روغنكاري مي كند و افزودنيها مي توانند باعث از كار افتادن كالچ 
 شوند.
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 تنظيم كردن كاربراتور:
كاربراتور از قسمتهاي حياتي موتور بوده و نياز به تنظيم بسيار دقيق دارد. از 

 اينرو
و در نمايندگيهاي مجاز شركت ايران   تنظيمات بايد بوسيله افراد آموزش ديده

 دوچرخ انجام گيرد.
 

 تنظيم دور آرام:
-كابل سوسماري دور سنج را دور سيم كوئل وصل نموده ، موتور را استارت 1

 دور بر دقيقه گرم 2000 تا 1000زده و آن را به مدت چند دقيقه با دور تقريبي 
 دور رسانده و برگردانيد تا پاسخ سريع 5000 تا 4000كنيد. گاهگاهي سرعت را به 

 گاز را بررسي كنيد. 
-پس از گرم شدن موتور، دور موتور را بوسيله پيچ تنظيم دور آرام به حد 2

 استاندارد تعيين شده برسانيد.  
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 -سفت كردن پيچ باعث افزايش دور و شل كردن آن باعث كاهش دور موتور مي شود.3
   دور بر دقيقه1600 تا 1400 سرعت دور آرام استاندارد: 
 

 تنظيم خالصي سيم گاز:
 قبل از تنظيم خالصي سيم گاز، بايد دور آرام موتور تنظيم شده باشد.

براي تنظيم دسته گاز ، مهره تنظيم كننده را بگردانيد تا خالصي صحيح سيم گاز حاصل 
 شود.

 -مهره قفل كن را شل كنيد.1
 -مهره تنظيم را شل يا سفت كنيد تا خالصي مناسب بدست آيد.2
 -مهره قفل كن را مجدداً سفت نمائيد.3
 

  ميليمتر6 تا 2مقدار خالصي سيم گاز:  
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 تنظيم ترمز جلو:
با توجه به اينكه ترمز جلوي اين موتورسيكلت ديسكي است نيازي به تنظيم ندارد اما 
ممكن است در ابتداي كار نياز باشد براي هواگيري سيستم ترمز، اهرم ترمز را چندين 
بار فشار و مجدداً رها كنيد. در صورتي كه با انجام اينكار عملكرد ترمز باز هم ضعيف 

 بود، حتماً به نمايندگيهاي مجاز شركت ايران دوچرخ مراجعه نمائيد.
  ميليمتر باشد.10.5 الي 5.5خالصي اهرم ترمز جلو بايد بين 

 
 

 بررسي سطح روغن ترمز جلو:
اگر مقدار روغن ترمز كافي نباشد، هوا به داخل سيستم ترمز نفوذ خواهد كرد. در 

نتيجه ممكن است منجر به از دست دادن اثر ترمزگيري شود. بنابراين قبل از 
رانندگي بررسي كنيد كه سطح روغن ترمز باالتر از حداقل مقدار تعيين شده باشد. 

در صورت نياز آن را دوباره پر كنيد. مخزن سيلندر اصلي روغن ترمز جلو در 
 سمت راست فرمان فرار دارد.

 براي بازرسي سطح روغن به نكات زير توجه كنيد:
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 هنگام بررسي سطح روغن مطمئن شويد كه سطح صاف باالي مخزن سيلندر اصلي با چرخاندن فرمان تراز شود. .1
فقط از روغن ترمزهاي با كيفيت استفاده كنيد. در غير اينصورت ممكن است كاسه نمدها و ارينگهاي آب بندي كه از جنس  .2

 الستيك هستند فاسد شده و منجر به نشتي روغن و اجراي ضعيف ترمزها شوند.
 DOT4   ياDOT3 روغن ترمز توصيه شده: روغن ترمز مخصوص توجه:

 
روغن ترمزي كه بكار مي بريد بايد با روغن ترمز قبلي يكسان باشد. مخلوط كردن روغنها با برندهاي متفاوت باعث واكنش  .3

 شيميايي خطرناكي خواهند شد كه تاثير منفي بر روي عملكرد ترمزگيري دارد.
دقت كنيد هنگام پر كردن مخزن سيلندر اصلي آب وارد آن نشود. زيرا آب نقطه جوش روغن ترمز را كاهش خواهد داد و ممكن  .4

 است حرارت به نشت بندها منتقل شده و باعث خرابي آنها شود.
 آن را "روغن ترمز ممكن است باعث خرابي سطوح رنگي و قطعات پالستيكي شود . بنابر اين در صورت ريختن روغن فورا .5

 تميزكنيد.
در صورت كم شدن سطح روغن موتور بهتر است براي پيدا كردن دليل آن به تعميرگاههاي مجاز شركت ايران دوچرخ مراجعه  .6

 نماييد.
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 تعويض روغن ترمز جلو:
تعويض روغن ترمز بايد فقط توسط افراد تعميركار آموزش ديده انجام شود. بنابر اين هنگام تعمير و نگهداري هاي دوره اي يا وقتي كه 

 سيستم آسيب ديده يا نشتي دارد به تعميرگاههاي مجاز شركت مراجعه كرده و از مزاياي خدمات پس از فروش بهره مند شويد.
  سال يكبار تعويض كنيد.4روغن ترمز را هر دو سال يكبار تعويض كنيد. شيلنگها و اتصاالت آن را هر 

 
 * همواره از كافي بودن مقدار روغن ترمز اطمينان حاصل نمائيد.

 
 

 تنظيم ترمز عقب:
 - موتور سيكلت را برروي جك وسط قرار دهيد1
- فاصله خالصي پدال ترمز را قبل از اينكه ترمز گرفته شود اندازه بگيريد. فاصله خالصي بايد 2

) روي ميل ترمز عقب انجام مي 1 ميليمتر باشد. تنظيم خالصي با چرخاندن مهره تنظيم (30 تا 25
  شود.
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 - چندين بار ترمز بگيريد و گردش آزاد چرخ بعد از آزاد كردن پدال ترمز را كنترل كنيد.3
 

 چنانچه با اين روش، تنظيم دقيق صورت نگرفت به نماينده رسمي شركت ايران دوچرخ مراجعه نماييد.توجه: 
 
 

 تنظيم كليد چراغ ترمز (استوپ ترمز عقب):
 

و با حركت پدال ترمز عقب فعال مي شود و  كليد چراغ ترمز عقب در قسمت راست موتور سيكلت قرار دارد
طوري تنظيم شده است كه چراغ ترمز قبل از اثر ترمز روشن شود. زمان روشن شدن چراغ ترمز را مي توان با 

 مهره نصب شده روي استوپ ترمز تنظيم نمود.
در صورتي كه با فشار دادن ترمز ، چراغ ترمز روشن نشد ، حتماً به نمايندگيهاي مجاز شركت ايران دوچرخ 

 مراجعه نمائيد.
 

 بررسي خالصي زنجير:
 تا 20موتورسيكلت را بر روي جك قرار داده و خالصي زنجير چرخ را بررسي نمائيد. خالصي مجاز آن در حدود 

  ميليمتر آن را تنظيم كنيد.30 ميليمتر مي باشد. در صورت داشتن خالصي بيش از 30
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 تنظيم خالصي زنجير:
 - موتور سيكلت را با دنده خالص و سوئيچ بسته برروي جك وسط قرار دهيد.1
 - مهره محور چرخ عقب را شل كنيد.2
-مهره تنظيم زنجير كش چپ و راست را به تعداد دور مساوي بچرخانيد تا شلي زنجير زياد يا كم 3

 شود.
 عالمت روي زنجير كش را با درجات صفحه مربوط بر روي دو طرف بازوي گردنده تطبيق نماييد.

  كيلو گرم بر متر باشد.9- گشتاور محور چرخ عقب بايد 4
 - مهره تنظيم را محكم كنيد.5
 - ميزان شلي زنجير را تنظيم كنيد.6
- جابجايي چرخ عقب به منظور تنظيم شلي زنجير، برروي فاصله بازي آزاد پدال ترمز اثر مي گذارد. فاصله بازي آزاد پدال ترمز عقب را كنترل و در 7

 صورت نياز تنظيم نماييد.
 تذكر:

شل بودن بيش از حد زنجير باعث فرودگي زودرس آن و خالصي خيلي كم زنجير باعث وارد شدن اضافه بار بيش از حد به موتور و ساير قطعات كليدي 
 موتورسيكلت مي شود. بنابراين هميشه خالصي زنجير را در حد تعيين شده حفظ نمائيد.
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 روغنكاري زنجير چرخ :  

زنجير متشكل از چندين قطعه است كه با هم كار مي كنند در صورتيكه زنجير آن طور كه بايد 
نگهداري نشود سريعاً سائيدگي پيدا خواهد كرد. بنابراين زنجير مرتباً بايد سرويس شود. اين 

  سرويس بخصوص هنگام رانندگي در نواحي پر گرد و خاك ضروري است.
- همه ماركهاي اسپري روغن روانكاري زنجير قابل استفاده براي زنجير هستند. براي اينكار ابتدا 1

با يك برس يا پارچه، كثافات و گل والي روي زنجير را پاك كنيد. سپس با اسپري روانكاري 
 500زنجير، بين هر دو رديف صفحات كناري و پينهاي مركزي را روانكاري نمائيد. پس از هر 

 كيلومتر روغنكاري بايد انجام شود.
  در صورت عدم دسترسي به اسپري مخصوص روانكاري زنجير، مي توانيد از روغن

    استفاده نمائيد.SAE10W-30Wموتور 
- جهت شستشوي زنجير ، آن را از روي موتورسيكلت باز كرده ، سپس در محلول شوينده فرو برده و كثافات را تميز كنيد. پس از شستشو زنجير را از 2

 داخل محلول خارج كرده و خشك كنيد. براي جلوگيري از زنگ زدگي زنجير، فوراً آن را روغنكاري نمائيد.
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 مشكالت يا خرابيهاي احتمالي :

اگرچه كليه محصوالت اين شركت قبل از تحويل به مشتري بصورت كامل بررسي و كنترل مي شوند، ولي هميشه احتمال بروز مشكل در عملكرد 
موتورسيكلت است. لذا در صورت مواجهه با هر مشكلي حتماً به نمايندگيهاي مجاز شركت ايران دوچرخ (ياماها) و تعميركاران آموزش ديده مراجعه 

 نمائيد. هرگز بدون داشتن اطالعات فني و مهارتهاي الزم شخصاً اقدام به باز و بسته كردن قطعات موتورسيكلت خود ننمائيد.
 

 نحوه شستن و نگهداري موتورسيكلت :

 الف: تميز كردن
 تميز كردن كامل موتورسيكلت نه تنها شكل ظاهري و زيبايي موتورسيكلت را حفظ مي كند. بلكه عملكرد و دوام برخي قطعات را افزايش مي دهد.

 - قبل از تميز كردن موتورسيكلت:1
 انتهاي لوله اگزوز را مسدود كنيد تا آب وارد آن نشود. •
 از نصب مناسب شمع و كليه درپوشها اطمينان حاصل نمائيد. •
 

 هشدار:
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 فشار بيش از حد آب ممكن است باعث نفوذ آب در بلبرينگها، دوشاخه جلو، ترمزها، پكينگها و قطعات برقي شده و به آنها آسيب برساند.
 -با فشار متعارف آب گرد و غبار و روغن روي قطعات را بشوئيد.1
 -سطح قطعات را بوسيله پارچه يا حوله نرم كه رطوبت را بخوبي جذب كند خشك نمائيد.2
 -زنجير چرخ را خشك كرده و به منظور افزايش عمر و جلوگيري از زنگ زدگي ، سطح آنرا مجدداً چرب نمائيد.3
 -واكس مخصوصي را روي قطعات رنگي و آبكاري شده بماليد. هرگز واكس و مواد تمييز كننده را با هم استفاده نكنيد.4
 -بعد از اتمام كار موتورسيكلت را روشن كرده و اجازه دهيد براي چند دقيقه درجا كار كند. 5
 

 ب: نگهداري موتورسيكلت در زمانهاي بال استفاده :
ايمني يك الزام براي دارنده موتورسيكلت مي باشد. بازرسي دوره اي موتورسيكلت به همراه تنظيمات و روغنكاري، موتورسيكلت شما را در باالترين 

سطح ايمني و كارآمدترين وضعيت ممكن حفظ خواهد نمود. جدول زمان بندي نگهداري و روغنكاري بايد بعنوان يك راهنما جهت نگهداري عمومي و 
 فواصل روغنكاري در نظر گرفته شود. بنابراين قبل از انبار كردن موتورسيكلت، تعميرات الزم را انجام دهيد. 

 
 هشدار: 

 اگر با خدمات موتورسيكلت آشنايي نداريد اينكار بايد توسط يكي از نمايندگان مجاز شركت ايران دوچرخ (ياماها) انجام پذيرد. 
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 سرويس و تعميرات دوره اي :

موتورسيكلت خود را مطابق جدول زير مي توانيد در بهترين راندمان نگهداري نماييد. در اين جدول دوره زماني اقدامات مورد نياز براي پيشگيري از 
 خرابي و يا عملكرد نامناسب قطعات و موتورسيكلت آمده است.

 
 توضيحات كيلومتر12000  كيلومتر8000  كيلومتر4000  كيلومتر1000 دوره بازرسي  

  I I I   سيستم سوخت رساني *
  C C C C  فيلتر سوخت *
  I I I I  عملكرد دسته گاز *
  I I I   ساسات كاربراتور *
  R  C C Cساالنه -  اجزاء فيلتر هوا 
  R I I I Rساالنه -  شمع 
  I I I I  لقي سوپاپ هوا *
  I  I I  لقي سوپاپ دود 
  كيلومتر تعويض نمائيد2000هر  R  روغنكاري انجين 
  C C C  ماهانه فيلتر سيمي روغن 
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  A A A A  لقي زنجير *
  I I I   دور آرام موتورسيكلت *
   كيلومتر روغنكاري كنيد500هر   R سال - 4هر  زنجير 

  I I I I  باتري 
  R  I I I سال - 2هر  خوردگي لنت ترمز 
 I I I I  سيستم ترمز عقب 

 I I I   شيلنگهاي روغن ترمز ** جهت ترمز ديسكي
 I I I I I محفظه روغن ترمز **
   سال يكبار تعويض گردد2هر   روغن ترمز **
  I I I I  سيستم ترمز جلو **
  I I I I  چراغ ترمز عقب *
  I I I I  چراغ جلو (نور باالوپايين) *
  I I I I  كالچ 
  I I I   جك بغل 
  I I I I  سيستم تعليق *
  I I I I  مهره ها،پيچ هاواتصاالت *

  I I I I  چرخ / پره ها **
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  I   I  كاسه ساچمه فرمان **

I  . بازرسي كنيد ، تميز كنيد ، تنظيم كنيد ، روغنكاري كنيد يا در صورت نياز قطعه را تعويض نماييد :  
 C . فقط تميز كنيد: 

 R. ابتدا تنظيم كنيد و در صورت نياز تعويض كنيد :  
 A. تنظيم كنيد :  

   * : اين سرويس و تعمير بايد توسط نمايندگي مجاز انجام شود و يا توسط شخصي كه اين راهنما را مطالعه كرده و داراي ابزار مناسب باشد .
  **: اين سرويس فقط بايد توسط نمايندگي مجاز ايران دوچرخ انجام شود .
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 7558گواهي تطابق توليد طبق پيوست ت از استاندارد 
بدين وسيله گواهي مي شود اين وسيله نقليه به مشخصات ذيل مطابق با كليه موارد مربوط به نوع شرح داده شده در استاندارد تائيد نوع 

  مي باشد.10/1393/   و تاريخ     *IRN*7558به شماره 
                                                                                                          امضاء:               

سازنده : (نام تجاري 

 سازنده)
 نام و نشاني سازنده ايران دوچرخ

قزوين- شهر صنعتي كاسپين-بلوار امام خميني-بلوار 

 3445181654شهيد رجايي-خيابان يكم- كدپستي 

 روي گلگير عقب موتورسيكلت مكان نصب پالك NEWCG150 نوع

 NBD***150A9300001 شماره شناسايي وسيله نقليه — گروه

 سمت چپ گلويي فرمان مكان نصب شماره شناسايي بر روي شاسي — زير گروه

نام (ها) تجاري (در موارد 

 مناسب)

IRANDOCHARKH 

ARSHIA NEWCG150 
  شماره تائيديه نوع

  تاريخ L3e دسته وسيله نقليه
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 بنزين سوخت mm 1900 طول موتورسيكلت

 mm 810 عرض موتورسيكلت
حداكثر توان خالص (كيلو وات در دور  بر 

  دور بر دقيقه7984 كيلو وات در8.1 دقيقه)

 mm 1030 ارتفاع موتورسيكلت
نسبت حداكثر توان خالص يا حداكثر توان 

اسمي پيوسته بر جرم وسيله نقليه در حالت 
 راندن (كيلو وات بر كيلوگرم)

0.081  

 جعبه دنده (نوع) : نسبت دنده ها mm 1250 فاصله بين محور چرخها
1 2.769 4 1.130 
2 1.882 5 0.960 
3 1.400    

 2.50*18تاير جلو  اندازه تاير: جلو/عقب  چرخ2 محور و 2 تعداد محورها و چرخها
 3.00*17تاير عقب

 جرم وسيله نقليه (اتاق دار) در حالت راندن

 ندارد اتاق: دارد/ندارد 99 (كيلوگرم)

 ندارد تعداد و حالت درب ها 92 (كيلوگرم) جرم بدون بار وسيله نقليه

 حداكثر جرم بارگذاري شده مجاز از نظر فني

 يك عدد زين روي بدنه تعداد و موقعيت صندلي 261 (كيلوگرم)

 – نشانه تائيديه تجهيزات اتصال، در صورت نصب 58/ عقب: 41جلو:توزيع جرم بين محورها (جلو/عقب) 
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 (كيلوگرم)

جرم مجاز روي هر محور از نظر فني 

 93 حداكثر سرعت (كيلومتر بر ساعت) 109/ عقب: 65جلو:  (جلو/عقب)

 حداكثر جرم تريلر

 مجهز به سيستم ترمز

 عدم تجهيز به سيستم ترمز

 ندارد

 سطح صدا

 db @ rpmدر حالت سكون: 

 dbدر حالت حركت 

 
83db / 3992 rpm 

--db 

حداكثر بار عمودي واردشده برمحل اتصال 

 تريلر (كيلوگرم)
 :1آالينده هاي خروجي آزمون نوع  ندارد

HC (gr/km) 
Co (gr/km) 

Nox (gr/km) 

 
HC: 0.18 
Co:0.38 

Nox: 0.06 سازنده قواي محركه TMEC / MADE IN 
CHINA/IRDOCO 

نوع قواي محركه مطابق نشانه حك شده بر 

 0149NBD آن
 :2آالينده هاي خروجي آزمون نوع 

 براي موتورهاي گازي:

HC (gr/min) 
Co (gr/min) 

– 
 
 
 
 
– 

 0149NBD شماره قواي محركه

 احتراق جرقه اي، چهار زمانه، هواخنك نوع و نحوه عملكرد موتور
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 تك سيلندر تعداد و آرايش سيلندر

 براي موتورسيكلتها دو و سه چرخ:

Co (%vol) 

آاليندگي قابل مشاهده ناشي از موتور احتراق 

 تراكمي (مقدار تصحيح شده ضريب جذب)

  مالحظات 149 حجم سيلندر (سانتي متر مكعب)

  معافيتها LG D8TC نوع شمع
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