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:                                                                                 توجه      
انتي و افزايش طول عمر سـه چرخـه ظور بهره مندي از مزاياي گارنخريدار محترم لطفاً به م

  :خود حتماً مورد ذيل را رعايت فرمائيد برقي
به منظور سرويس اوليه به مراكز خدمات  دت يك هفته پس از خريد سه چرخه برقيظرف م )1

  .پس از فروش ما مراجعه نمائيد
شما شامل گارانتي نخواهد  ت عدم رعايت موارد فوق سه چرخه برقيشايان ذكر است در صور

 .شد
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  مقدمه
  

حـل سـاخت، كيفيـت و    توليدي اين شركت شايان ذكر است كه در كليه مرا ي در انتخاب سه چرخه برقينظر جنابعالبا تشكر از حسن 
ضمن توصيه مطالعـه و  . مد نظر بوده ليكن اين موضوع نبايد شما را از انجام حداقل سرويس و نگهداري باز دارد دوام سه چرخه برقي

ب باعـث  دآوري مي نمايد كه رعايت نحوه تنظيم هاي الزم و سرويس و نگهداري مناسرعايت مطالب مندرج در اين دفترچه راهنما يا
  .لذا پيشنهاد ما را جدي بگيريد. شما خواهد شد طوالني شدن عمر سه چرخه برقي

يرتي در صورت مشاهده هر گونـه مغـا  . دقت كنيد كه شماره هاي موتور و بدنه با شماره هاي مندرج در فاكتور و سند آن يكسان باشد
  .مراتب را از طريق نمايندگيهاي شركت ايران دوچرخ پيگيري نمائيد

  با آرزوي توفيق و سالمتي براي شما                                                                                                          
 شركت ايران دوچرخ                                                                                                                    
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  :رانندگي با سه چرخه برقي مني و شيوهچند نكته درباره اصول اي

ا لذا توجه كافي به نكات مشروحه زير و به كار بستن آنه ،در مقايسه با اتومبيل از ايمني كمتري برخوردار است از آنجائيكه سه چرخه برقي
  .شد باعث حفظ سالمتي، اجراي رفت و آمدهاي به موقع و لذت در حين رانندگي خواهد در هنگام رانندگي با سه چرخه برقي

 اينكار باعث كاهش وقوع حادثه يا خسارت مالي مي گردد. همواره قبل از حركت، سه چرخه برقي را بازرسي كنيد - 1

توجه داشته باشيد كه شخص واجد شرايط براي رانندگي كسي است كه دوره و آزمون رانندگي را گذرانـده و گواهينامـه راننـدگي را اخـذ      -2
كساني كه رانندگي طوالني مي كنند بايد به قوانين توجه بيشـتري  . گواهينامه اجازه رانندگي را ندارد كرده باشد و هيچكس بدون داشتن 

 .كنند تا صدمه اي نبينند 

 .هرگز به راننده ناشي اجازه استفاده از سه چرخه برقي خود را ندهيد. بسياري از حوادث رانندگي متوجه رانندگان بي تجربه مي شود -3
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لـذا بـه   . اتومبيل با سه چرخه برقي بخاطر عدم ديده شدن سه چرخه برقي سوار از جانب رانندگان اتومبيل مي باشـد  بسياري از تصادفات -4
درضـمن در  . منظور اجتناب از چنين حوادثي ضروري است هنگام سه چرخه برقي سواري لباسهاي روشن و با رنگهاي قابل روئيت بپوشيد

 .يريدنقطه كور ساير رانندگان موتوري قرار نگ

سـطح آب از محـور چـرخ    (صرفنظر از شرايط باراني يا برفي، سواري  در مسيري كه قسمتهاي الكتريكي آن در داخل آب قرار مي گيرند  -5
  . ، مجاز نيست و منجر به صدمه ديدن آنها مي شود)هاي عقب باالتر است

اي با سرعت مجاز رانندگي كنيد و هرگـز در كوچـه هـاي     هميشه در هر جاده. رانندگي با سرعت باال دليل بسياري از تصادفات مي باشد -6
 .باريك سبقت نگيريد و قوانين ترافيكي را رعايت كنيد 

از تغيير مسير ناگهاني به چپ و راست، حركتهاي مـارپيچي و  . قبل از پيچيدن به فرعي و يا تغيير مسير، حتماً از چراغ راهنما استفاده كنيد -7
 .تا باعث سالمتي و آرامش خود و سايرين شويد .ائيدمانورهاي غير ضروري اجتناب نم

اينگونه وسايل نقليه مانند دوچرخه و وسايل نقليه الكتريكي، ظرفيت سرنشين مجاز دارند از اين رو اجازه ندارند به جز يك خردسال، فـرد   -8
 .بزرگسال ديگري را حمل كنند
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لذا به هنگام رانندگي فرمان را با هر دو دست گرفته و پاهاي خود را بر . رانندگي با يك دست منجر به بروز حوادث جاني و مالي مي گردد -9
سرنشين مي تواند بجـاي گـرفتن   .  (سرنشين خردسال نيز بايد راننده سه چرخه برقي را با هر دو دست محكم بگيرد. روي ركاب بگذاريد

 .)راننده از دستگيره سرنشين نيز استفاده نمايد

ر خـوردن و ايجـاد    . مان از ترمز جلو و عقب استفاده نمائيدهنگام ترمز كردن بطور همز - 10 در ترمزهاي ناگهاني استفاده از يك ترمز باعث سـ
براي استفاده از ترمز در سطح شيب دار طوالني، ابتدا گاز را تا آخر بسته و سپس با استفاده همزمان از ترمزهاي عقب و . حادثه خواهد شد

 .نمائيدجلو سرعت سه چرخه برقي را كنترل 

زيرا استفاده از ترمـز در  . در روزهاي باراني و يا جاده هاي خيس و لغزنده از ترمزها كمتر استفاده كنيد و با احتياط و سرعت مطمئنه برانيد - 11
 .جاده خيس باعث سر خوردن سه چرخه برقي خواهد شد

ين منظور طراحي شده اند استفاده گردد، نگه داشتن چتر با در هنگام رانندگي در هواي باراني تنها از روكش يا سايباني هايي كه براي هم - 12
  .يك دست و رانندگي با دست ديگر ممنوع است

 .با سرعت كم و با احتياط برانيد... هنگام رانندگي بر روي جاده هاي خاكي و ناهمواروسنگ فرش و - 13
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بلكـه بايـد جهـت    . اگهاني اقدام بـه شـتابگيري ننمايـد   هنگام رانندگي در مسير هاي سربااليي و يا رانندگي در خالف جهت باد، به طور ن - 14
  .جلوگيري از فشار آمدن به موتور،  اين كار به آرامي انجام شود

سرعت زياد در سرازيري ها ممنوع مي باشد و هنگام رانندگي با سرعت باال جهت جلوگيري از خارج شدن از مسير هرگز بـا يـك دسـت     - 15
 .رانندگي نكنيد

  .زيرا باعث بروز حادثه براي شما و سه چرخه برقي خواهد شد. ه در سرعت كم و چه در سرعت زياد بپرهيزيداز دور زدن ناگهاني چ - 16
هميشه در هنگام پارك كردن سه چرخه برقي به افقي بودن سطح پاركينگ دقت كنيد تا سه چرخه برقي در حالـت متعـادل و بـي خطـر      - 17

استفاده نماييد و همچنين هيچگاه در محلهاي عبور و مـرور ، تقـاطع هـا و مقابـل درب     براي اطمينان بيشتر از قفل پاركينگ  .پارك شود
  .پاركينگها، سه چرخه برقي خود را پارك نكنيد و سعي كنيد سه چرخه برقي خود را در مكانهاي پاركينگ خط كشي شده پارك نماييد 

راي حمل بار بايد آن را برروي سـبد محكـم بسـته و آن را    دقت نماييد ب. سبد اين سه چرخه برقي جهت بارهاي سبك طراحي شده است - 18
 .كامالً مهار كنيد تا از حركت كردن و افتادن بار جلوگيري و پيشگيري شود 

 .پس گاه به گاه ايمني بار را در طي مسير كنترل نمائيد. بار آويزان و شل در ثبات و كنترل وسيله نقليه اثر معكوس دارد - 19
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به دسته هاي فرمان آويزان نكنيد زيرا نتيجه آن عدم ثبات در كنترل سه چرخه برقي، كاهش قدرت مانوردهي وسايل بزرگ يا سنگين را  - 20
 .و چرخش نامناسب فرمان خواهد بود

 .لذا پيوسته باد الستيكها را كنترل نمائيد. فشار باد الستيكها نيز بستگي به وزن راكب و سرنشين و بار روي سه چرخه برقي دارد - 21

 

ايجاد گردد يا جايگزين كردن قطعه اي كه مورد تاييد شركت ايران دوچرخ نمـي باشـد ممنـوع اسـت و       تغيير غير مجازي كه در سه چرخه برقيهر : توجه 
انجـام شـود و   توسط نمايندگي هاي مجـاز ايـران دوچـرخ     ند كه هرگونه تنظيم در سه چرخه برقيايمني رانندگي را به خطر مي اندازد و راننده بايد دقت ك

  .كه موارد فوق الذكر را رعايت نكنند نمي پذيرد سه چرخه برقيشركت ايران دوچرخ هيچگونه مسئوليتي در قبال 
رعايت و محاسبه شـده اسـت و هرگونـه توزيـع      د تعادل و پايداري وزن سه چرخه برقيكليه شرايط الزم جهت ايجا در طراحي اين سه چرخه برقي: توجه 

  .خواهد شد  برقي يفيت و پايداري و ثبات سه چرخهاثر منفي بر ك و قرار گيري بار بر روي سبد يبنابجا در ترت
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  :نقاط قوت محصول 

سال مـي   15ري خيلي خوب آن با هر كاربري در هر رده سني باالتر از طراحي اين محصول به گونه اي است كه باعث سازگا .1
  .گردد

كيلومتر بر ساعت مي باشـد، در نتيجـه كنتـرل آن و     30بدليل اينكه شروع حركت آن نسبتا آرام است و داراي حداكثر سرعت  .2
 .ترانندگي با آن بسيار آسان و ايمن اس

 .محصولي بي صدا و بدون آالينده هاي زيست محيطي است .3
آن با دسته هاي تاشو، اين امكان را به افراد مسن و معلول مي دهد كه آنها نيز از سواري با اين محصـول   قابل تنظيم صندلي .4

 .لذت برده و از آن براي امور روزمره خود استفاده نمايند
 .مي تواند مورد استفاده قرار گيردو در سراشيبي ها اين محصول مجهز به قفل پارك بوده و در مواقع لزوم  .5
 ،فرودگاههـا هر جا و مكاني مناسب نموده و حتـي مـي توانـد كـاربري خـوبي در      ن محصول آن را براي استفاده در اي طراحي .6

 .، كارخانجات و مراكز صنعتي، استاديومهاي ورزشي و غيره داشته باشدشركتها
نـد از بـروز حادثـه    اين محصول مجهز به آژير دنده عقب مي باشد و درمواقعي كه راكب قصد حركت رو به عقب دارد مـي توا  .7

 .جلوگيري نمايد
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در زير صندلي اين سه چرخه فضاي مناسبي براي نگهداري اشيا و لوازم شخصي شما در نظر گرفته شده كه با باز كردن قفـل   .8
 .آن و حركت رو به باالي صندلي قابل دسترس مي باشد

 . سبد سيمي نسبتاً بزرگ نصبشده در پشت صندلي كه براي گذاشتن اشيا و لوازم سبك همراه شما تعبيه شده است .9
و . براي امنيت بيشتر محصول يك كليد قفل الكتريكي در زير صندلي تعبيه شده است كه براي قطع جريان برق در مدار مـي باشـد   .10

 .در صورت خاموش بودن آن وسيله نقليه كار نمي كند
اين محصول داراي ديفرانسيل اتوماتيك چرخ عقب مي باشد و اين امكان را به راكب مي دهد كه در دور زدن ها و گردش به چـپ   .11

 .و راست كنترل بيشتري در حفظ تعادل وسيله نقليه داشته باشد
 .سان باشدطراحي كليدها و اهرمها بر روي فرمان به گونه اي است كه دسترسي به آنها براي راكب راحت و آ .12
استفاده از موتور الكتريكي براشلس از ديگر مزيتهاي اين سه چرخه برقي است كه باعث به حداقل رسيدن سـرويس آن و افـزايش    .13

 . طول عمر باتري و غيره مي شود
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  : رح كار كنترل كننده هاش
  :قلوه اي راست -1

 شرح كار وضعيت

  

  . صفحه كيلومترشمار خاموش استچراغ و  همه چراغهادر اين وضعيت   

  
در اين وضعيت چراغ موقعيت جلو، چـراغ خطـر عقـب و صـفحه كيلومترشـمار      

  .روشن است

 
در اين وضعيت چراغ جلو، چـراغ موقعيـت جلـو، چـراغ خطـر عقـب و صـفحه        

  .كيلومترشمار روشن است

II  
اين وضعيت براي مواقعي كه نياز به قدرت بيشتر داشته باشيم مورد استفاده قرار

مـي   km/h 9سـرعت راننـدگي معـادل    در اين وضعيت، حداكثر . مي گيرد
  .باشد

 
در ايـن   .اين وضعيت حالت عادي و عمومي سرعت و قدرت سه چرخـه اسـت  

  .مي باشد km/h 15سرعت رانندگي معادل حدكثر  وضعيت،
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I  
اين وضعيت براي مواقعي كه نياز به سرعت بيشتر داشته باشـيم مـورد اسـتفاده

افـزايش   km/h20تـا   چرخـه سه ، سرعت در اين وضعيت. قرار مي گيرد
  .مي يابد

  
  

D     R 
دنده عقـب   Rسه چرخه رو به جلو حركت مي كند و در وضعيت  Dدر وضعيت 

  .تنظيم شده است km/h 5حركت دنده عقب روي  . آن فعال مي شود
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  :قلوه اي چپ -2

  شرح كار  وضعيت

  

  .مي شودچراغ راهنماي سمت چپ روشن   

  .مي شودچراغ راهنماي سمت راست روشن   

  .چراغ راهنما در وضعيت خاموش است  

  .سمت داخل بوق به صدا در مي آيدبا فشار شاستي به   

  چراغ جلو در وضعيت نور باال است  

  .چراغ جلو در وضعيت نور پائين است  
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   :سوئيچ اصلي -3
  .چراغها را كنترل مي كند و عملكرد آن در وضعيتهاي مختلف طبق جدول زير مي باشد موتور الكتريكي و اين قطعه

 سوئيچحالت شرح كار وضعيت

  

چراغهاي راهنما،  چـراغ ترمـز و بـوق      ON حالت با چرخش كليد به
  .فعال شده و مي توان با چرخش دسته گاز موتور را به حركت در آورد

  

  
  

 

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

از داخل سوئيچ اصلي بايد آن را در اين وضعيت براي خارج كردن كليد 
قرار داده و با كمي فشار به سمت داخل كليد را از داخل سـوئيچ خـارج   

  .نمائيد

براي فعال كردن قفل فرمان بايد با چـرخش فرمـان بـه سـمت چـپ      
  .سوئيچ را در اين وضعيت قرار دهيد
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  :كيلومتر شمار -4
  .و چگونگي كاركرد آنها بشرح زير مي باشندكيلومترشمار  نشانگرهاي موجود در

  .مي باشد  Km/hبر حسب  نشان دهنده ميزان سرعت حركت :سرعت سنج -1
ا رمرحله ممنوعـه   سرعت بهاين منطقه رسيدن  :سنج سرعتمنطقه قرمز   -2

باعث كاهش شديد شارژ بـاتري و  نشان مي دهد و راندن موتورسيكلت در اين منطقه 
  .دشوي نين باال رفتن ريسك رانندگي و بروز حادثه مو همچ عمر مفيد آن

. مقدار شارژ باتري را در هر لحظه نمـايش مـي دهـد    :نمايشگر شارژ باتري -3
با رسيدن عقربه به منطقه قرمـز رنـگ بايـد     .به معني سطح انرژي پايين مي باشد Lمي باشد به معني سطح انرژي باال و  Hهنگامي كه نشانگر روي 

   .بت به شارژ باتري اقدام نمائيدبالفاصله نس
  ):سبز رنگ(چراغ چشمك زن راهنما  -4

  .زماني كه سوئيچ راهنما را به چپ يا راست حركت مي دهيم، اين چراغ روشن مي شود
در حالت نور پائين اين چراغ خاموش مي  .زماني كه چراغ نور باال را بكار ببريد، اين چراغ روشن مي شود ):رنگ آبي(نمايشگر چراغ نور باال  -5

  .شود
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  :اهرمهاي ترمز  -5
  

  بـا گـرفتن   . اهرم ترمز سمت چپ براي ترمزگيري چرخ عقب بوده و كليد ترمزي قطع توان نيز مي باشـد
به صفر  ،اين اهرم چرخ عقب متوقف گرديده و چراغ ترمز روشن مي گردد و ولتاژ خروجي كنترلر به موتور

    ميليمتر باشد 20الي  10خالصي اهرم ترمز عقب بايد بين  .متمايل مي گردد
                                                                                                                                  

  
  

                                                                                          
  20الـي   10خالصي اهرم ترمز جلو بايد بين باشد اهرم ترمز سمت راست براي ترمز گيري چرخ جلو مي 

زيرا باعث لغزش چرخ جلو مي  .توصيه مي گردد هرگز از ترمز جلو به تنهايي استفاده نكنيد. ميليمتر باشد
 نيـز  با گرفتن اين اهرم. در موارد اضطراري هر دو ترمز جلو و عقب را بطور همزمان استفاده نمائيد. گردد

 .به صفر متمايل مي گردد ،ولتاژ خروجي كنترلر به موتور
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  :دسته گاز-6
 موتـور و  براي كنترل دورگاز يا دسته كنترل سرعت ، در سمت راست فرمان قرار داشته و از آن دسته 

. بچرخانيـد  داخـل براي شتابگيري دستگيره را به آرامي به سمت  .استفاده مي شوديا سرعت رانندگي 
بـا رهـا كـردن دسـته گـاز،      . هر قدر كه اين كار را بيشتر انجام دهيد سرعت وسيله بيشتر مـي گـردد  

  .دستگيره به حالت اوليه خود برگشته و سرعت نيز كاهش مي يابد
  
  
  :قفل پاركينگ -7

هنگامي كـه بـا   . براي پارك كردن وسيله نقليه بعد از توقف مي باشد اين قفل
ترمز سمت چـپ وسـيله بـه طـور كامـل متوقـف شـد، قفـل          اهرمنگه داشتن 

اين  .ترمز چپ را رها نماييداهرم سپس . پاركينگ را به سمت باال حركت دهيد
  .كار سبب مي شود كه قفل پاركينگ فعال شود
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  : Master Lock قفل الكتريكي يا كليد -8
باشد، حتي بـا   OFFدر صورتي كه اين كليد در حالت . اين كليد در زير صندلي قرار دارد و به وسيله آن مي توان كل جريان برق را  در مدار قطع نمود

وضـعيت  ايـن كليـد در   رانندگي بايـد   بنابراين موقع. داشتن شارژ كامل و باز كردن سوئيچ هيچ جرياني در مدار وجود ندارد و سه چرخه حركت نمي كند
ON باشد.  

، جريـان  OFFين كليـد در وضـعيت   اگر به هر دليلي سه چرخه به خوبي عمل نمي كند يا دسته گاز قادر به كنترل سرعت موتور نيست با قرار دادن ا 
در ايـن شـرايط حتمـاً بـه     . براي محافظت قطعات الكتريكي سه چرخه از عواقب ناشي از كاركرد بد و جلوگيري از بروز حادثه براي راكب قطع مي شود

  .تعميرگاههاي مجاز شركت ايران دوچرخ مراجعه نمائيد
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  :پريز شارژ -9
 .قرار گرفتـه اسـت  ورودي دوشاخه شارژر باتري ، در زير صندلي و جلوي كاور 
آن بپوشانيد تا از ورود آب و يا جسم خارجي كـه   همواره اين پريز را با درپوش

  .و آسيب به قطعات الكتريكي مي گردد جلوگيري شوداتصالي كردن باعث 
 

  :صندلي راحتي -10
دسته هاي تاشو بوده كه مي توان به كمك يك اهرم كه در سمت راست زين قرار دارد موقعيت آن را متناسب با  اچرخه مجهز به يك صندلي بسه اين 

  .شرايط راننده تغيير داد و كفه صندلي را به جلو يا عقب حركت داد
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  :صندوق عقب -11
  .قرار داشته و با باز كردن يك سوئيچ كه در عقب سه چرخه و در باالي محل نصب پالك قرار دارد، قابل دسترسي است صندلياين صندوق در زير 
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  يازرسي و نگهدارب
  روز 60هر   روزانه  مورد بازرسي

 .نياز روغنكاري شوددر صورت/بازرسي   اجزاء آنيا سائيدگيلقياز نظر گردش روان آن وبازديد فرمان
  -  بازرسي تايرفشار بادبازديد

 بازرسي  - بازديد رينگ
 .در صورت نياز اصالح شود/بازرسي  - ديفرانسيلنشتي روغنبازديد

 تنظيم/بازرسي  بازرسي بازديد ترمز
  -  بازرسي بررسي صداي بوق

  -  بازرسي ربررسي كابل هاي شارژ
  -  بازرسي بازديد باتري

  -  بازرسي چراغهابازديد
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  : روغن هاي روانكاري توصيه شده 
  گريس با پايه ي كلسيم) 1
  چرخدندهمخصوص روغن ) 2 

  .ميلي ليتر مي باشد 150حجم روغن چرخدنده داخل ديفرانسيل : توجه
  
  : اتريب

و نياز به افزودن آب باتري ندارد و قبل از استفاده بايد به طور  است باتري اين سه چرخه از نوع سيلد
ولـت  220اين كار بايد بوسيله شارژر همراه  محصول و با اسـتفاده از بـرق شـهري . كامل شارژ شود

زمـان الزم بـراي . استفاده از شارژرهاي ديگر ممكن است باعث بروز خرابي و حادثه شوند. انجام شود
  .مي باشد ساعت 8الي  6 شارژ كامل باتري ،

  
  :مراحل شارژ باتري 

شـارژر ايـن . را برقرار نموده سپس اتصال شارژر به پريز برق را انجام دهيـد) زير صندلي و جلوي كاور ( ابتدا اتصال شارژر به باتري -1
  .مي باشد 220±%15سه چرخه قابل استفاده با ولتاژ 
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اين حالت نشان دهنده ي اين است كه . قرمز است به رنگ نشانگر وضعيت شارژ ،باتري وصل مي گردد به زماني كه شارژر براي شارژ -2
از . باتري شـارژ شـده اسـت 90%زماني كه چراغ نارنجي روشن شود، نشان دهنده اين است كه . باتري در حال شارژ با جريان ثابت است

ي كرد و پس از گذشت يك ساعت كه چراغ به رنـگ سـبز در آمـد نشـان زماني كه چراغ شروع به چشمك زدن بين حالت سبز و نارنج
ر باعث فعال شدن واحد مراقبت خودكار شـده تـا از شـارژ انجـام شارژ بيشت. دهنده ي اين است كه باتري به طور كامل شارژ شده است

  ..شده يا تخليه آن محافظت كند
با بـاتري كـم شـارژ ،  سه چرخهزيرا راندن . شارژ نمائيد "صله آن را مجدداتوصيه مي شود كه در صورت كم بودن شارژ باتري، بالفا  -3

  .كاهش مي دهد "عمر آن را شديدا
. چرخـه تـان را شـارژ نماييـدسـه همواره با شارژر مورد تاييد اين شركت ، بـاتري   -4

  .شارژرهاي متفرقه به باتري صدمه مي زنند
لذا از قرار دادن شـارژر  .توليد گرما كندود خاستفاده ممكن است شارژر از  حيندر   -5

هرگز اطراف شارژر . روي مواد قابل اشتعال نظير مواد پالستيكي و فوم خودداري نماييد
اگر در طـول . را نپوشانيد و شارژر را در محل هايي كه تهويه ي مناسب دارد قرار دهيد

اس كرديـد، درجه بيشتر شـد و يـا بـوي خاصـي احسـ 65مدت شارژ ، دماي شارژر از 
  .بالفاصله عمل شارژ را متوقف ساخته و شارژر را براي تعمير به مراكز مجاز بفرستيد
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  :تذكر
  .و مستقيما قابل روئيت نيست قرار دارد عقب زيرباكس در قسمتباتري  -1
 .بستگي به نحوه نگهداري باتري دارد آن پيمايش مسافتافزايش  و عمر باتري -2
 .پاركينگ نيز فعال شود بهتر است قفل. خاموش نمائيدهنگام شارژ سوئيچ اصلي را  -3
  
  :براي سرويس به موقع باتري نكات ذيل را رعايت فرماييد 

 ي غيرخطي با سرعت  افزايش مي يابد كه سبب مي شود محـدوده  جريان كاري وسيله به صورت. تا حد ممكن با سرعت پايين حركت نماييد
 .عادت كردن به رانندگي با سرعت پايين مي تواند سبب افرايش عمر باتري گرددلذا .  كاهش يابد پيمايش و عمر باتري

   سـبب مـي      اين كـار  . تا حد ممكن، براي جلوگيري از كار كردن باتري تحت شرايط زير سطح ولتاژ، به طور متناوب باتري را شارژ نماييد
  .شودكه عمر باتري افزايش يابد

  اسيد در وضعيت فول شارژ باشد چراكه اين امـر باعـث    –بهتر است كه باتري ليد . قرار دهيد) شارژ پر(باتري را هميشه در وضعيت فول شارژ
. در صورتي كه باتري براي مدت طوالني مصرف نمي گردد از پر بـودن آن اطمينـان حاصـل فرماييـد    . افزايش دوره هاي سرويس مي گردد

  ساعت باشد 8ايد بيشتر از زمان شارژ نب.هرگز باتري را در حالت خالي قرار ندهيد و حداقل ماهيانه يكبار باتري را شارژ نماييد
 صـله  توجه داشته باشيد كه در هنگام شارژ باتري، در صورتي كه پس از تغيير رنگ نشانگر باتري از نارنجي به سبز، دماي باتري باال بود بالفا

  .منبع توان را قطع كرده و شارژر و باتري را براي سرويس به مراكز بازرسي بفرستيد
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  درصد كمتر از حالت طبيعي خود مي باشد 30تا  20ظرفيت باتري به طور طبيعي ) درجه 15زير (در دما هاي پايين.  
 زيرا احتمال آسيب باتري افزايش مي يابد. اري باتري در محل مورد نظر، باتري را با مولفه هاي ديگر تركيب ننمايدذگ در هنگام جاي.  
  در غير . همچنين باتري را در معرض تابش مستقيم نور آفتاب قرار ندهيم. ندهيدهرگز باتري را در معرض شعله، منبع گرما و مواد قليايي قرار

  .اين صورت عمر باتري كاهش مي يابد
 در زمستان و در دماي زير صفر درجه اتصال شارژر را در داخل . باتري را شارژ نماييد ،در روزهاي آفتابي با دماي باال بالفاصله پس از استفاده

 .خانه وصل نماييد
  
  :شخصات الكتريكي باتريم

 .ساعت مي باشد 10آمپر در  2شارژ باتري  آمپراژ -1
 .آمپر ساعت مي باشد 20جريان نامي باتري  -2
 .ولت مي باشد 48ولتاژ نامي باتري  -3

  
   .انجام دهيدبر روي آن  ، با استفاده از يك شارژر مناسب يك مرحله شارژ اوليه ل از نصب باتري بر روي سه چرخه برقيقبتوصيه مي شود  :توجه
  :اخطار
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هنگاميكه در فضاي سر بسته از باتري اسـتفاده مـي كنيـد يـا      .سيگار را از آن دور نگه داريدو آتش  جرقه ،شعله .گازهاي انفجاري توليد مي كند ري،تبا
  .را فراهم آوريد محيط تهويه كافيالزم جهت امكانات  ،باتري را شارژ مي كنيد

  
  :آنتعويض  و فيوز

سـوكت مـرتبط آن در    و )ترانسـفورمر (مابين سوكت دستگاه مبدل و جافيوزي درصندوق عقب زير باكس 
سيستم بـرق مـي    در حد بيش از بار يا نقص مدار اغلب نشانگر فيوز سوختگي مكرر ،درخت سيم قرار دارد

  . به تعميرگاه مجاز ايران دوچرخ مراجعه كنيد اين صورت جهت تعمير باشدكه در
  

  :تذكر
 .جلوگيري بعمل آيد از قطع احتمالي مدار پيشگيري از اتصالي ببنديد تا به منظور قفل الكتريكي را كليد قبل از تعويض فيوز - 1
اشكال برخورد  فيوز با نصب براي خم شده وگيره ها  اين كار با زيرا متوسل نشويد خارج ساختن فيوز به زور براي باز كردن گيره ها به منظور - 2

 همراه بـا  را فيوز .باز كنيد فيوزي را جا ،تعويض فيوز به منظور .شودلقي فيوز به سيستم برق صدمه زده حتي باعث آتش سوزي مي .مي كنيد
فيـوزي   بـه داخـل جـا    آن راگذاشـته و   گيـره هـا   داخل در جديد را فيوز بيرون آورده و درون گيره ها از كهنه را سپس فيوز .بكشيد گيره باال
  .كنيد كرده و جايگزين تهيه يك فيوز يدكياولين فرصت  در و ببنديد فيوزي را جادرب  و فشاردهيد
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  :اخطار
به آتش سوزي  منجر يا وآنها صدمه جدي  نتيجه و در در عملكرد اجزا برقي باعث نقصان كارانجام اين زيرا .استفاده نكنيد آمپر 20 از فيوزي غير از هرگز

  .دچار اشكال شده و راندمان الزم را نداشته باشدقدرت موتور  ممكن است ضمنا .مي شود
  

  : سه چرخه برقي بررسيهاي پيش از راه اندازي
 جريان كار مورد
 كنيدعملكرد آن را بررسي وعقبجلو ترمز
 را بررسي نمائيداير الستيكي و شل بودن چرخفشار باد ، سائيدگي و خرابي ت تاير الستيكي/چرخ
 .برگشت پذيري آن را بررسي كنيد گاز

 ..برگشت پذيري و عملكرد آن را بررسي و در صورت نياز تنظيم كنيد كنترلرها
 .را بررسي نمائيداير الستيكي و شل بودن چرخفشار باد ، سائيدگي و خرابي ت تاير الستيكي/چرخ

 .بررسي كنيددر بدنه و ساير اجزاء سه چرخه برقي را سفت بودن پيچها و جفت شدن اتصاالت را پيچها و اتصاالت
  .درستي عملكرد و صحت آنها را بررسي كنيد چراغها و عالئم

 بررسي كنيددرستي اتصاالت آن را ريتبا
  



ما امنيت خاطر بيشتري را به براي شمف مي كند ولي

  .نرفته باشدن فرو
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ما را براي چند لحظه تلف
  .برطرف كنيد

 حـداكثر ثبـات،
 قـرار داده و در

ـا سـرد هسـتند
خ يا ساير اشياء تيز در آن

 .قرار دهيد ) 25

اينكار وقت شم. ام دهيد
د، قبل از رانندگي آن را ب

فشار باد مناسب باعث.
 را اغلـب مـورد بازديـد

 هنگاميكه السـتيك هـ
ريدگي نداشته باشد و ميخ

)36 psi 50يا Kpa 

ي را قبل از رانندگي انجا
طبيعي را مشاهده نموديد

.قي از نوع تيوبلس است
فشـار بـاد. تور مي شود

ست قبل از سوار شدن و
ك ها را بازديد كنيد تا بر
ير ها را در مقدار مناسب

  :ه
يهاي مقدماتي عملكردي

اگر هر چيز غير ط. ه دارد

  )تايرها( تيك ها
يكهاي اين سه چرخه برق
ن راحت و عمر بيشتر موت

  .ت نياز تنظيم نماييد

  : ر
 باد الستيك ها مي بايس

الستيك . بازديد قرار گيرد
 همواره فشار باد تاير

توجه
بازرسي
همراه

  
الست

الستيك
راندن
صورت

  
تذكر
فشار
مورد
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  : حد فرسايش تاير
خدمات پس از فـروش شـركت   اينكار بايد در نمايندگيهاي . ميليمتر رسيد بايد تاير الستيكي را تعويض نمائيد 0.8در صورتي كه حداقل عمق آج تاير به 

  .انجام شود
  

  :اخطار
قابليت اطمينـان   كاهش و سه چرخه تعادل از دست  رفتن باالنس چرخ وزيرا احتمال  .صدمه ديده و يا وصله خورده استفاده نكنيد از الستيكهرگز  -1

  .وجود داردآن 
معمـول نيـز موجـب لغـزش و     فشار باد كمتر از حد  .كندفشار نامناسب باد الستيك منجر به از بين رفتن آج الستيك شده و خطري جدي ايجاد مي  -2

  .عدم كنترل وسيله نقليه مي شود
  .خواهد شد به يك طرف راندن موتور با الستيكهاي بسيار فرسوده خطر ناك است و باعث كشيده شدن فرمان -3
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  :مشكالت يا خرابيهاي احتمالي 

ل بروز مشكل در عملكـرد سـه   مي شوند، ولي هميشه احتمااگرچه كليه محصوالت اين شركت قبل از تحويل به مشتري بصورت كامل بررسي و كنترل 
 .و تعميركاران آموزش ديده مراجعه نمائيد) ياماها(لذا در صورت مواجهه با هر مشكلي حتماً به نمايندگيهاي مجاز شركت ايران دوچرخ . است چرخه برقي

  .خود ننمائيد كردن قطعات سه چرخه برقيباز و بسته هرگز بدون داشتن اطالعات فني و مهارتهاي الزم شخصاً اقدام به 
  
  

  :نمونه مشكالت مرسوم 
 راهكار نوع عيب

با وصل شدن منبع ، صفحه نمايش 
  .چيزي را نشان نمي دهد

 چك كردن قرار گرفتن كامل سوئيچ در محل مورد نظر-1
  چك كردن اتصال كامل دوشاخه توان -2
  چك كردن وصل بودن كليد رله -3

، كنترلر بهتوانبا روشن شدن منبع
طور عادي كار مي كند ولي با گاز 
  دادن موتور به حركت در نمي آيد

 چك كردن كابل دسته گاز، روي دسته سمت راست براي پيدا كردن قطعي بين عملگر و موتور-1
  .گاهي اوقات زماني كه سرعت اوليه مناسب نيست نيروي اضافي خارجي نياز است -2
  .م قطع توان دستگيره ترمز سمت چپ و راست را بررسي نماييدسيست -3
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  سرعت پايين/ رانندگي سخت

  بررسي قفل بون ترمز ها -1
  بررسي فشار باد تاير -2
  مناسب و داشتن شارژ كافي ژبررسي سطح ولتا -3
  بررسي ميزان شيب و يا حركت در خالف جهت باد  -4

  مسافت كم پيمايش

 سرويس است و بايد دوباره شارژ شودباتري خارج از-1
  بررسي ترمز كه بيش از حد درگير نباشد -2
  رانندگي در سر باليي و در خالف جهت باد -3
  سطح شارژ باتري كافي نيست -4
  .يط كه بيش از حد كم نباشدحچك كردن دماي م -5

 بررسي اتصال شارژر به باتري-1  شارژ نشدن
  خارجييه ذبررسي سطح ولتاژ منبع تغ -2
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  : چرخه برقي سه و نگهداري نحوه شستن

  تميز كردن: الف
  .بلكه عملكرد و دوام برخي قطعات را افزايش مي دهد. را حفظ مي كند سه چرخهنه تنها شكل ظاهري و زيبايي  تميز كردن كامل سه چرخه برقي
 :قبل از تميز كردن سه چرخه برقي

 نشوييد و از تفنگ هاي آب پر فشار به منظور جلوگيري از اتصالي كردن تجهيـزات برقـي اسـتفاده     هرگز وسيله نقليه را با آب به طور مستقيم
 .نكنيد

  
  :هشدار

  .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
 .روغن روي قطعات را بشوئيدبا فشار متعارف آب گرد و غبار و  -1
 .سطح قطعات را بوسيله پارچه يا حوله نرم كه رطوبت را بخوبي جذب كند خشك نمائيد -2
 .هرگز واكس و مواد تمييز كننده را با هم استفاده نكنيد. واكس مخصوصي را روي قطعات رنگي و آبكاري شده بماليد -3
  تست كنيد را بعد از اتمام كار سه چرخه برقي -4
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  :هاي بال استفاده در زمان نگهداري سه چرخه برقي: ب
شـما را در   تنظيمات و روغنكـاري، سـه چرخـه برقـي     به همراه سه چرخه برقيبازرسي دوره اي . مي باشد ارنده سه چرخه برقيايمني يك الزام براي د

ي و روغنكاري بايد بعنوان يك راهنما جهـت نگهـداري   جدول زمان بندي نگهدار. باالترين سطح ايمني و كارآمدترين وضعيت ممكن حفظ خواهد نمود
باتري سه چرخه برقي بايد هـر   .، تعميرات الزم را انجام دهيدقبل از انبار كردن سه چرخه برقيبنابراين  .عمومي و فواصل روغنكاري در نظر گرفته شود

  .ساعت تجاوز نكند 8سه چرخه برقي انجام و زمان شارژ از دقت فرمائيد كه عمليات شارژ بايد با شارژر مخصوص همراه . ماه شارژ كامل شود
  

  : هشدار
  . انجام پذيرد) ياماها(آشنايي نداريد اينكار بايد توسط يكي از نمايندگان مجاز شركت ايران دوچرخ  اگر با خدمات سه چرخه برقي

 
  

  

  

  



-٣٦-  

  7558گواهي تطابق توليد طبق پيوست ت از استاندارد 

شـماره   بدين وسيله گواهي مي شود اين وسيله نقليه به مشخصات ذيل مطابق با كليه موارد مربـوط بـه نـوع شـرح داده شـده در اسـتاندارد تائيـد نـوع بـه         

IRN*7558*0870  شدمي با  1397/02/30و تاريخ  . 

  :و مهر شركت امضاء

  نام و نشاني سازنده  ايران دوچرخ  )نام تجاري سازنده: (سازنده 
بلـوار شـهيد   -بلوار امام خميني-شهر صنعتي كاسپين -قزوين

  3445181654كدپستي  -خيابان يكم-رجايي

  سه چرخه برقيروي كاور عقب   مكان نصب پالك  MS03-500  نوع

  NBDGEEAAGJUA00001  شماره شناسايي وسيله نقليه  —  گروه

  لواليي زير صندليروي استند   مكان نصب شماره شناسايي بر روي شاسي  —  زير گروه

  IRN*7558*0870  شماره تائيديه نوع  IRANDOCHARKH  )در موارد مناسب(تجاري ) ها(نام 

  1397/02/30  تاريخ L2e  دسته وسيله نقليه
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 DCجريان برق   سوخت  mm 1650  طول موتورسيكلت

 —  )كيلو وات در دور  بر دقيقه(حداكثر توان خالص   mm 690  عرض موتورسيكلت

نسبت حداكثر توان خالص يا حداكثر تـوان اسـمي پيوسـته بـر جـرم        mm 1080  موتورسيكلتارتفاع 
 —  )كيلو وات بر كيلوگرم(وسيله نقليه در حالت راندن 

  ندارد  نسبت دنده ها) : نوع(جعبه دنده   mm 1075  فاصله بين محور چرخها

  3.00*10جلو تاير   عقب/جلو: اندازه تاير  چرخ 3محور و  2  تعداد محورها و چرخها
 3.00*10تاير عقب 

 در حالــت رانــدن) اتــاق دار(جــرم وســيله نقليــه 

  ندارد  ندارد/دارد: اتاق  —  )كيلوگرم(

  ندارد  تعداد و حالت درب ها  100  )كيلوگرم( جرم بدون بار وسيله نقليه
 حداكثر جرم بارگـذاري شـده مجـاز از نظـر فنـي

 روي بدنه صندلي يك عدد  تعداد و موقعيت صندلي  100  )كيلوگرم(

  —  نشانه تائيديه تجهيزات اتصال، در صورت نصب  74: عقب/ 26: جلو  )كيلوگرم) (عقب/جلو(توزيع جرم بين محورها 

  20  )كيلومتر بر ساعت(حداكثر سرعت   —  )عقب/جلو(جرم مجاز روي هر محور از نظر فني 
  — سطح صدا ندارد  حداكثر جرم تريلر
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  مجهز به سيستم ترمز

  عدم تجهيز به سيستم ترمز

 db @ rpm: در حالت سكون

  dbدر حالت حركت 

حداكثر بار عمودي واردشده برمحـل اتصـال تريلـر 

  )كيلوگرم(
  :1آالينده هاي خروجي آزمون نوع   ندارد

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

Nox (gr/km)  

— 

 TMEC / MADE IN  سازنده قواي محركه
CHINA/IRDOCO 

 TOLXL 48 V 500W  نشانه حك شده بر آننوع قواي محركه مطابق 
  :2آالينده هاي خروجي آزمون نوع 

  :براي موتورهاي گازي

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

 :براي موتورسيكلتها دو و سه چرخ

Co (%vol) 

مقـدار (آاليندگي قابل مشاهده ناشي از موتور احتراق تراكمـي 

  )تصحيح شده ضريب جذب

— 
 
 
 
 
— 

  TOLXL 48 V 500W  شماره قواي محركه
  جريان مستقيم -براشلس   نوع و نحوه عملكرد موتور

 —  تعداد و آرايش سيلندر

    مالحظات -  )سانتي متر مكعب(حجم سيلندر 
    معافيتها -  نوع شمع
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  :ودار مدار الكتريكيمن
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  :گارانتي و خدمات پس از فروش
رفع كليه ايرادات نسبت به ، )ده به مشتريپشتيباني از محصوالت فروخته ش( گارانتيخدمات با ارائه  براي جلب رضايت مشتريان خود شركت ايران دوچرخ

  .اقدام مي نمايدمطابق با شرايط ذيل در هر يك از تعميرگاه هاي مجاز تحت پوشش خود ،  و قطعات آن سه چرخه برقيناشي از هرگونه خطا در مونتاژ 
 حاصـل نمـوده و يـا بـه    تماس   028 -32848750 -51 جهت استفاده از خدمات گارانتي با دفتر مركزي خدمات پس از فروش با شماره تلفن هاي 

  .مراجعه نماييد www.irdoco.ir، موجود در سايت   ايران دوچرخ  نمايندگان
  

   :موارد تحت پوشش گارانتي
توضيح داده شده است، مشمول گارانتي بوده و مشتري مي تواند در صـورت بـروز    3 و 2هاي كه در بند موارديي ، به استثنادوره گارانتي كليه قطعات در

رفع ايراد بنا به تشخيص كارشـناس فنـي تعميرگـاه    . از خدمات رايگان بهره مند شود ،شركت ايران دوچرخ عيب با مراجعه به يكي از تعميرگاه هاي مجاز
تواند طبق بند  درضمن در صورت عدم رعايت موارد ذكر شده در اين دفترچه خدمات گارانتي مي .مجاز و با تعمير يا تعويض قطعه معيوب انجام خواهد شد

  .بطال شودا 4
  

  :دورة گارانتي
  .ماهه مي باشد 12دوره گارانتي اين محصول به استثنا برخي قطعات كه در بندهاي زير به تشريح مشخص شده اند 

  ز سه چرخه برقي و رعايت نكات اعالم شده در اين دفترچهدر صورت استفاده صحيح ا: گارانتيشرايط  -1بند
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  دنمي باش سه ماه گارانتي و قطعات برقي داراي ، باتريكاورهارنگ.  
  

  :دنخساراتي كه مشمول گارانتي نمي باش -2بند 
  و نامناسب حركت هاي نمايشي مثل انجام سه چرخه برقي،استفاده نامناسب از و خرابي ناشي از تصادفات.  
 است شهر داخل مخصوص سواري در(از سه چرخه برقي در  مكانها و جاده هاي نامناسب استفاده  از خرابي ناشي (  
  و غيره حوادث و بالياي طبيعي همچون سيل، زلزله ، صاعقه و طوفانآتش سوزي، خرابي ناشي از  
  باشدخرابي ناشي از تعميرات نامناسبي كه توسط تعميرگاه هاي غير مجاز انجام شده  
 روش صحيح شارژ و نگهداري .( و شارژ نكردن دوره اي باتري در اين مدت و عدم استفاده از آن سه چرخه برقي توقف طوالني خرابي ناشي از

  )باتري در دفترچه ذكر شده است
  نامتناسب و يا غير استاندارد تجهيزاتبروز ايراد ناشي از استفاده از.  

  
  :باشند ميقطعاتي كه مشمول گارانتي ن -3بند

 تر بوده و به صورت عادي پس از گذشت مدتي محدود يـا  كم سه چرخه برقيقطعاتي كه عمر آنها نسبت به ساير قطعات  :قطعات مصرفي
 روانسازها، لنتها، الستيكها  :مقدار كاركرد خاصي مستهلك شده و بايستي تعويض شوند مانند

 كاورهاي پالستيكي كه دچار شكستگي شوند،  شامل گارانتي نمي باشند :كاورهاي پالستيكي.  
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 چنانچـه در دورة گـارانتي نسـبت بـه      :استفاده از قطعات غير اصلي، قطعات متفرقه، قطعات اضافي و قطعات غير استاندارد
، ن قطعه معيـوب شـوند  ير قطعات مرتبط با آاقدام گردد؛ در صورتيكه همان قطعه و يا سا فوق الذكرتعويض قطعات و جايگزيني آن با قطعات 

  .قطعه مذكور و ساير قطعات وابسته در آن مجموعه از پوشش گارانتي خارج خواهند شد
 داده شده توسط خريدار ندارد روز اشكال در قسمت هاي تغييرشركت تعهدي در قبال ب. 

  
  :شرايط ابطال گارانتي -4 بند 

تابچـه راهنمـاي   عيوب ناشي از عدم انجام خدمات دوره اي مطـابق بـا شـرايط منـدرج در ك    قانون حمايت از مصرف كنندگان،  14 مادهطبق  .1
 موتورسـيكلت هاي مرتبط  ، باعث خروج مجموعهموتورسيكلتدر شبكه نمايندگي هاي مجاز شركت عرضه كننده  موتورسيكلتمصرف كننده 

به عبارت ديگر عدم رعايت موارد مندرج در اين دفترچه براي مثـال شـرايط آب بنـدي سـه      .گرددبه خدمت مورد نظر، از شرايط تضمين مي 
  .نگهداري دوره اي و تعميرات جزئي، باعث ابطال خدمات گارانتي خواهد شد/ چرخه برقي يا جدول روغنكاري 

شـما مـي بايسـت توسـط      سه چرخـه برقـي   بر روي )PDI(دقت داشته باشيد كه پس از خريد و پيش از اقدام به سواري، مراحل معاينه فني  .2
در  .انجام شده و گواهي مربوطه كه نشان از سالم بودن تمامي قطعات آن مي باشد، به شما تحويل داده شـود  ايران دوچرخنماينده فني مجاز 

 .غير اينصورت موجب ابطال گارانتي ميشود
و تعويض يا تعمير قطعات تحت عنوان خدمات گارانتي بنا به تشخيص كارشناس فني نماينده مجاز تعميرات صورت مـي   سه چرخه برقيرفع ايراد : توجه
  .گيرد
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  خريدار محترم: توجه 
عدم تكميل و . آن مي بايست توسط نمايندگي مجاز فروش تكميل و مهر و امضاء گردند گارانتيهاي  برگه، سه چرخه برقينگام تحويل گيري هبه 
، الزم سه چرخه برقيدرضمن بعد از تحويل . مي گردد آنهاموجب عدم اعتبار  ،هاي قيد شده برگهگونه اشكال و مخدوش شدن مشخصات مندرج در هر

انجام  سه چرخه برقيبر روي  هاي الزم ، به تعميرگاه مجاز شركت ايران دوچرخ مراجعه نموده تا سرويسگارانتيهاي برگه  ذكرشده در زمانهاياست در 
  .دنخواهد ش گارانتيشما شامل  سه چرخه برقيبديهي است چنانچه در زمان ذكر شده جهت سرويس مراجعه ننماييد، . پذيرد

  
  نماينده محترم مجاز فروش: توجه 

وش تكميل و مهر ز فرمي بايست توسط نمايندگي مجافحه مربوط به مشخصات خريدار نيز ، صگارانتيعالوه بر صفحات  سه چرخه برقيهنگام فروش 
   .ارسال گردد  -واحد خدمات پس از فروش - و ظرف مدت يك هفته به نشاني شركت ايران دوچرخ و امضاء شود 
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 :مصرف كننده گرامي
  

از آنجائي كه تمام تالش ما جلب رضايت شماست، خواهشمند است نظرات ارزنده خود را نسبت به مزايا و معايب محصوالت 
ما نيز سعي مي كنيم  تا عالوه بر ارتقاء  .همچنين خدمات نمايندگان پس از فروش به  شركت اعالم فرماييدايران دوچرخ، 

  .كيفيت، معايب را رفع كرده و سطح كيفي و كمي خدمات نمايندگان را هر چه بيشتر ارتقاء بخشيم
  .يدلطفا نام، آدرس پستي و تلفن  خود را در پشت جدول نظر خواهي دقيقا درج فرماي

  

  باتشكر                                                                                                                  

  شركت ايران دوچرخ                                                                                     
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  مشخصات خريدار
  فرم نظر خواهي به منظور ارسال

  :تلفن تماس:                         شهرستان:                                     نام خانوادگي:                       نام
  :آدرس محل سكونت

   
  .از همين صفحه استفاده فرمائيد محصول سه چرخه برقيمصرف كننده گرامي در صورت عالقه به ارائه توضيحات بيشتر راجع به 

............................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................  

  : امضاء مصرف كننده                                                                                             
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  :تاريخ                           خدمات نمايندگان پس از فروش    جدول نظر خواهي از ارائه

 توضيحات خيلي بد بد  متوسط خوب خيلي خوب شرح

         نحوه برخورد نماينده با شما

         سرعت نماينده در ارائه خدمات

 دقت نماينده در ارائه خدمات و
  سه چرخه برقيتحويل 

       

 تخصص تعميركار سرويس كننده
  سه چرخه برقي

       

         موجودي لوازم نماينده

         كيفيت سرويس دهي نماينده

 :نام نماينده :شهرستان :استان
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  )ماه اول  6دوره گارانتي (سرويس مجاني اوليه 
 ديفرنسيلبازديد نشتي روغن 
 بازديد چرخهاي جلو و عقب 

  تنظيم ترمزها بازديد و 

  عقببازديد كمك فنرهاي جلو و 

  كاسه ساچمه خور(بازديد بلبرينگ فرمان( 

 بازديد و تنظيم باد تايرهاي الستيكي  
  

  

 بازديد لقي فرمان 

 بازديد سيم كشي و باتري 

 بازديد چراغها 

 بازديد كيلومترشمار 

  آچاركشي كامل 

  

هرگونه شكستگي و ترك خوردگي  . رنگ كاورها، باتري و لوازم برقي سه چرخه برقي سه ماه گارانتي مي باشند  :توجه

  .ايجاد شده در كاورها،  شامل گارانتي نمي باشد

 



-٥١-  

  )شش ماه دومدوره گارانتي ( نهاييسرويس 

  الكتريكي موتور

 روغن  نشتيعملكرد و از نظر  موتور الكتريكيل بازديد كام
  گيربكس

  

  فرمان، چرخها و بدنه

 تنظيم فرمان و محكم كردن پيچهاي آن  
 بازديد و تنظيم كمك فنر هاي جلو و عقب  
 تنظيم ترمز جلو و عقب  
 بازديد و آچاركشي چرخهاي جلو و عقب 

  
  الكتريكيقطعات 

 بازديد باتريها  
 بازديد چراغهاي جلو و عقب، چراغهاي راهنما 
 و مبدل الكتريكي بازديد سيم كشي و كنترلر 
  بازديد كيلومتر شمار  

  نگهداري

 تنظيم باد تايرهاي الستيكي 

  ديفرانسيلبازديد و تعويض روغن 

 روغنكاري 
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رديف
 

 نام شهر نام استان  نام نماينده
ش
س از فرو

خدمات پ
ش قطعات يدكي

فرو
 

 نشاني موبايل  فكس   تلفن

1 
جليل 

 مرادخاني نوين
آذربايجان 
 شرقي

 09143128770 32816890-041 32808287-041 * * تبريز
 -  156پ  -جنب بانك مسكن  - چهارراه جمهوري 

 نوين 110فروشگاه قطعات يدكي  

2 
جمشيد اسمي 

 ديباور
آذربايجان 
 شرقي

 09147717709 —  33349972-041 * * تبريز
 -سه راهي باغشمال  -)ماراالن(ابتداي خ منتظري 

 روبروي قنادي مينو

3 
ابراهيمي يداله 

 وايقان
آذربايجان 
 شرقي

— * شبستر
  041-42473600 041-42473600 09143720071 

شهر وايقان خيابان شهيد رجائي يكم  -شبستر
 نرسيده به ميدان امام حسين 

 ودود  برجسته 4
آذربايجان 
 شرقي

 09143210794 — 37234643-041 * * مراغه
فروشگاه  - ميدان دانش آموز  -خيابان اوحدي 

 برجسته

 جواد ساعدي 5
آذربايجان 
 شرقي

 تعميرگاه ساعدي - اول كاشاني - خيابان شريعتي 09143914883 42274236-041 42270327-041 * * مرند
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 نام شهر نام استان  نام نماينده رديف

ش
س از فرو

خدمات پ
ش قطعات يدكي

فرو
 

 نشاني موبايل  فكس  تلفن

6 
جعفراسماعيلي 

 اقدم
آذربايجان 

 غربي
 153پ-1خ مجاهد  0754 388 0914 —  33364823-044 * * اروميه

 محمد كدخدا 7
آذربايجان 

 غربي
 خيابان شهيد بهشتي سه راه پهلواني فروشگاه كدخدا  09141811781  — 46223912-044 * * بوكان

 حسن گلشني 8
آذربايجان 

 غربي
— سلماس

  * 044-35227442 —  09141435158 
خيابان مدرس تقاطع اشرفي اصفهاني فروشگاه موتور 

 سيكلت گلشني

9 
ور محمد  پ

 محسن خياوي
 اردبيل

مشكين 
 09141596442  — 32541058-045 * * شهر

تعميرگاه -باالتر از سه راه جموري -خ دكتر بهشتي
 موتور سيكلت

 09131142155 35670849-031 35670472-031 * * اصفهان اصفهان يروانيعباس ا 10
روبروي -ايستگاه دو طفالن مسلم-زينبيه شمالي

 فروشگاه عباس ايرواني-بانك مهراقتصاد 

11 
بر علي اك

 افتخاري
— * اصفهان اصفهان

  031-33865656 031-32223750 09133667902 
باالتر از قرض -خيابان اميركبير- خيابان امام خميني
نمايندگي - جنب نمايندگي هپكو-الحسنه اميركبير

 سيد اكبرافتخاري 118
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 نام شهر نام استان  نماينده نام رديف
ش
س از فرو

خدمات پ
ش قطعات يدكي

فرو
 

 نشاني موبايل  فكس  تلفن

  50پالك  -جنب مسجد ابوالفضل  -خ نواب صفوي  09131724930 57222261-031 57222261-031 * * داران اصفهان رحيم آقاجاني 12

13 
ابراهيم 
 اسرافيليان

  نجف آباد اصفهان
—* 031-42644827 031-42644827 09132309702 

نرسيده به سه راه  - خيابان شريعتي  -نجف آباد 
 جنب بيمه ايران -فرهنگ 

 09131610497 55449324-031 55451055-031 * * كاشان اصفهان عليرضا اميني 14
شماره  -فروشگاه اميني  -خيابان آيت اهللا كاشاني 

554 

15 
احمد رضا 
 رجب زاده

 09131616020 55228280-031 55228358-031 * * كاشان اصفهان
خيابان نطنز ابتداي يلوار چمران جنب كوچه شهيد 

 شاكري 

16 
احمد 
 شيرخاني

 09122619217  — 45353493-026 * * نظر آباد البرز
خيابان امام خميني روبروي خيابان شهيد مصطفي 

 خميني فروشگاه موتور سيكلت 

17 
احمد شاه 
 بختي

  * اشتهارد البرز
—026-37725111 026-37725111 09123650848 

ميدام امام  -طالقاني ... خيابان آيت ا -اشتهارد
 فروشگاه شاه بختي- خميني 
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 نام شهر نام استان  نام نماينده رديف
ش
س از فرو

خدمات پ
ش قطعات يدكي

فرو
 

 نشاني موبايل  فكس  تلفن

18 
حبيب اله 
 رحمتي

 09183452865  — 6227253-0842 * * آبدانان ايالم
خيابان مطهري پايين تر از مسجد جامع فروشگاه 

 بوتك سيكلت 

19 
رسول 
 پوررسولي

  * ايوان غرب ايالم
—0918-9412811 —  09189412811 

روبروي اداره  -چهارراه شهيد باهنر  -خ شهيد باهنر
 تعميرگاه موتورسيكلت - برق 

20 
بشار سوخته 

 زاري
 بلوار پاسداران جنب نانوائي بربري  4فاز  -مهران  09189897911 28222728-084 28223869-084 * * مهران ايالم

21 
امراله خوش 

 نواز
  برازجان بوشهر

—* 077-34230757 077-3422-
6605 09173774717 

خ مصطفي خميني  - چهارراه بنياد مسكن  - علي آباد 
 فروشگاه قطعات يدكي دشتستان -

22 
اسماعيل 
 كردواني

 09177769356 —  34452776-077 * * بردخون بوشهر
خيابان اصلي روبروي تعاوني مصرف بسيجيان 

 تعميرگاه موتورسيكلت

 جنب بانك صادرات شعبه پيروزي  - خ سعدي  09177717528  — 33141970-077 * * بندر گناوه بوشهر علي قنواتي 23
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 نام شهر نام استان  نام نماينده رديف
ش
س از فرو

خدمات پ
ش قطعات يدكي

فرو
 

 نشاني موبايل  فكس  تلفن

  * بوشهر بوشهر علي فوالدي 24
—077-33320286 —  09376338113 

09177711669 
تعميرگاه  -جنب فروشگاه اتكاء  -خ جمهوري 

 موتورسيكلت علي

  دير بوشهر ابراهيم سهولي 25
 جنب طالفروشي درياي نور-بازار  -خ حجاب  09173752935  — 077-35426709 *—

 09173712472  — 37263058-077 * * عسلويه بوشهر اميد زارع 26
خ )*تعميرگاه(نمايشگاه جهان سيكلت-وليعصر- خ

 )فروشگاه(جنب حسينيه صاحب الزمان -فرهنگ

27 
ابراهيم 
 طاهرپور

 09123203849 66806953-021 66806953-021 * * تهران تهران
خ شهيد - باقري  -م -شهرك آزادي  -يافت آباد 

 111پ -باقري 

 09389293970  — 33569492-021 * * تهران تهران رضا نوروزي 28
 -پايين تر از ميدان قيام  -خ ري -ميدان شوش 

 718پ  -مقابل هنرستان امام جعفر صادق 

29 
سيد ابوالفضل 

 برقعي
 09125381799 —  55609451-021 * * تهران تهران

0903 561 2074 
روبروي هالل  -نرسيده به ميدان هرندي  -خ شوش 

 احمر
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 نام شهر نام استان  نام نماينده رديف
ش
س از فرو

خدمات پ
ش قطعات يدكي

فرو
 

 نشاني موبايل  فكس  تلفن

30 
محمد خليلي 

 ربيعي -
  تهران تهران

—* 021-55483065 021-55483299 09124104479 
داخل كوچه  -ابتداي خ مولوي  - ميدان رازي 
فروشگاه محمد                 - 49پالك  -عباسپور

31 
محمد رضا 
 اكبري توتي

 09127608897 22312958-021 22512411-021 * * تهران تهران
كرمان ( خ شهيد امير هدايتي  - بزرگراه رسالت 
 تعميرگاه رضا - 18پ  -) شمالي 

32 
نورمحمد 
 گودرزي

  * تهران تهران
—021-55686810  — 09193959723   

 224پالك  -خ هالل احمر  -نرسيده به ميدان رازي  09121397528

33 
علي اشرف 
 شفيعي

— * تهران تهران
 126و  124پالك  -خيابان هالل احمر-ميدان رازي 8815 217 0912 —  021-55644784  

34 
سعداله 

 صندوق ساز
 تهران

 -دماوند 
 134بلوارامام خميني پالك -آبسرد 09123834227 76372790-021   76372242-021 * * آبسرد

35 
سيد مصطفي 

 الحسيني 
 09122286019 56739280-021 56423967-021 * * رباط كريم تهران

بلوار امام نبش كوچه انقالب دوم پالك  -رباط كريم 
528 -540 
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 نام شهر نام استان  نماينده نام رديف
ش
س از فرو

خدمات پ
ش قطعات يدكي

فرو
 

 نشاني موبايل  فكس  تلفن

36 
عليرضا 
 شمخاني

 -021 * * شاهد شهر تهران
65445519 —  09122339970 

 -اول بلوار  -شاهد شهر  - 17كيلومتر  -اتوبان ساوه 
 موتورسيكلت آريا 

37 
ابوالفضل 
 پورسعيدي

 09123006217 —  33419186-021 * * شهر ري تهران
خ  - شهرك عالئين   -سه راه تقي آباد -شهر ري 

 173پ  -ميثم 

38 
علي اكبر
 درخشان

 فروشگاه درخشان - ميدان امام -خ وليعصر  -شهريار  09121448340 65256509-021 65222410-021 * * شهريار تهران

— * ورامين تهران حسين كچوئي 39
  021-36724593 —  09125221262 

خرداد فروشگاه ولي عصر  15خيابان  - پيشوا - ورامين
 فروشگاه آقاي كچوئي -

40 
عباسعلي 
 داورپناه

چهارمحال 
 و بختياري

 نمايندگي اميكو- كوچه ستاره  -خ پروين اعتصامي  09133805625  — 34232940-038 * * بروجن

41 
حسين عرب 

 عامري
خراسان 
 رضوي

 09153718157 —  44441490-051 * * سبزوار
حدفاصل ميدان ارشاداسالمي وچهارراه فرودگاه جنب 

 كارواش الماس

 مهدي جعفري 42
خراسان 
 رضوي

 09159705828 —  44453816-051 * * سبزوار
دست -نرسيده به چهار راه لوله نفت-ميدان فلسطين 

تعميرگاه  - روبروي سوپرماركت دليري-چپ
 هوندايتان تموتورسيكلت 
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 نام شهر نام استان  نام نماينده رديف
ش
س از فرو

خدمات پ
ش قطعات يدكي

فرو
 

 نشاني موبايل  فكس  تلفن

43 
رجبعلي 
 يزدهي

خراسان 
 رضوي

 09151810250 47243118-051 47243118-051 * * قوچان
فروشگاه -سمت راست- بلوار آيت اله ذبيهي قوچاني

 موتورسيكلت صداقت

 هادي غالمي 44
خراسان 
 رضوي

— * كاشمر
  051-55222963 051-55242274 09151328631 

فروردين  12خيابان شهيد مطهري نبش خيابان 
 فروشگاه غالمي

45 
حبيب اله 
 فتحي

خراسان 
 رضوي

 110پ  -جنب مسجد جواد اال ئمه  -خ دانشگاه  09153146881  — 32226360-051 * * مشهد

46 
حسين اله 

 بيگي
خراسان 
 رضوي

 09155165943 33442414-051 33416316-051 * * مشهد
فروشگاه 455پالك  - 19و17بين  -خ فداييان اسالم 

 موتورسيكلت اله بيگي

 محمد قانع 47
خراسان 
 رضوي

 09151116140  — 37243030-051 * * مشهد
تعميرگاه  - 25و  23نبش خ  -خ مطهري شمالي 

 موتورسيكلت قانع

48 
علي اكبر 
 احديان

خراسان 
 رضوي

 فروشگاه مهدي 8و6شهريور بين خ  17خ  09153174959  — 33423300-051 * * مشهد

 شكراله رضائي 49
خراسان
 شمالي

 09151840047 32255978-058 32250381-058 * * بجنورد
خيابان امام خميني شرقي نرسيده به كوچه سيدي

 152پالك 
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 نام شهر نام استان  نام نماينده رديف
ش
س از فرو

خدمات پ
ش قطعات يدكي

فرو
 

 نشاني موبايل  فكس  تلفن

 غالم محكم 50
خراسان
 شمالي

 لوازم يدكي موتورسيكلت محكم - ميدان موالنا  09153280168 —  54520941-051 * * تايباد

51 
مسعود 
 مشايخي

خراسان 
 شمالي

 09155820097 —  46222624-051 * * درگز
نمايندگي  -روبروي فرمانداري  -بلوار امام خميني  

276 

52 
صفر صالح 

 آبادي
خراسان 
 شمالي

  * شيروان
—058-36220174 —  09153865340 

چهار راه خيام تعميرگاه برادران  -بيست متري آزادي 
 صالح آبادي

 صحرا كار 53
خراسان 
 جنوبي

— * بيرجند
  056-32213543 — 09151614450 

نبش خيابان سي و  -بلوار جمهوري اسالمي  -بيرجند
 66پالك  -يكم 

54 
ابوالفضل 
 عباسيان

خراسان 
 جنوبي

  * بيرجند
—056-32212024  — 09155492759 

 2روبروي مركز بهداشت شماره -خ جمهوري -بيرجند
 تعميرگاه موتورعباسيان -

55 
داريوش 

 درخشان نژاد
 09161313108 53320932-061 53324174-061 * * آبادان خوزستان

فرعي پالك  4و3خيابان يك اصلي بين  - احمدآباد  
 فروشگاه درخشان 130

56 
حجت 
 ظفرنازي

 09163539227 52631230-061 52623550-061 * * اميديه خوزستان
فروشگاه لوازم  -روبروي بازار مهاجرين  - بلوار شهدا 

 يدكي موتورسيكلت امين
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 نام شهر نام استان  نام نماينده رديف
ش
س از فرو

خدمات پ
ش قطعات يدكي

فرو
 

 نشاني موبايل  فكس  تلفن

 09373617866 —  2245553-061 * * دزفول خوزستان نادر غالمپور 57
تعميرگاه -بين بلوار يازهرا و بعثت-خ امام موسي صدر

 موتورسيكلت پارس

  * شوشتر خوزستان مسعود عباسي 58
—061-36212834 0613-6212856 0916-1127173 

فروشگاه  - روبروي پارك بعثت - كمربندي-شوشتر
 آپاچي

59 
حميد رضا 
 رنگچي

 خوزستان
شوش 
 09163423050 — 42829192-061 * * دانيال

فروشگاه -309پ -جنب ترمينال اهواز-خ امام خميني
 وتعميرگاه حامد

 617بين حاللي وصابرپور پ-خيابان ادهم 09166034868 —  32232700-061— * اهواز خوزستان  يجوالي 60

  * زنجان زنجان اوسانلو   61
 تعميرگاه تيزرو يدك -خيابان خيام  - خيابان بي سيم  09123422282  — 024-33457498—

62 
تاجيك 
 كالنتري

— * خرمدره زنجان
 نمايشگاه اتوپويا -جنب اداره دارايي-خيابان امام 09123420340  — 024-35524410  

63 
علي بهرامي 
 هيدجي

 09353329206 —  35750131-024 * * هيدج زنجان
فروشگاه ايران - خ شهيد شيروي- خ حكيم هيدجي

 دوچرخ
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 نام شهر نام استان  نام نماينده رديف
ش
س از فرو

خدمات پ
ش قطعات يدكي

فرو
 

 نشاني موبايل  فكس  تلفن

64 
سيد مرتضي 
 مير سيدي

 گالري موتورسيكلت سيد مرتضي  -ميدان شهدا  09125249750 35249760-023 35249750-023 * * دامغان سمنان

  * سمنان سمنان حسين ملهي  65
—023-33463781 —  09365949547 

-پشت نمايشگاه اتومبيل جهان -بلوار واليت 
 فروشگاه حسين

66 
علي حسين 

 پور
 09193746488  — 32370200-023 * * شاهرود سمنان

لوازم يدكي  -باالتر از بانك سپه  -خيابان وليعصر 
 حسين پور 

  شاهرود سمنان مهدي قرباني 67
 76پالك  -روبروي حسينيه برنجي  -خ مصلي  09125733887 023-32234916 023-32227035 *—

68 
محمد رضا
 عبدالهي

سيستان و
 بلوچستان

 09153172192 —  33224911-054 * * زاهدان
09153774347 

جنب شركت-مقابل پارك-شهيد طبا طباييخ
 فروشگاه توسل عبدللهي - كاريزان خودرو

69 
حاج احمد 
 دهواري

سيستان و 
 بلوچستان

 09153470136  — 37626734-054 * * سراوان
فروشگاه دهواري   -جنب بانك سپه  - خ امام خميني 

 و پسران

 09171510120 44360983-071 44360983-071 * * آباده فارس فردين باقرزاده 70
 - روبروي فرمانداري  - خيابان امام خميني  - آباده 

 فروشگاه فردين باقرزاده
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 نام شهر نام استان  نام نماينده رديف
ش
س از فرو

خدمات پ
ش قطعات يدكي

فرو
 

 نشاني موبايل  فكس  تلفن

 09171318086  — 53228085-071 * * استهبان فارس احسان خوبيار 71
 -روبروي مسجد باب الباب  - خ سلمان فارسي 

 فروشگاه شهر هنداي احسان

72 
علي محبي 

 زاده
  * جهرم فارس

—071-54267561 —  09179086080 
جنب امام زاده  -خ امام حسين  -ميدان امام حسين 

 2روبروي درمانگاه شماره  -حسين 

— داراب فارس صمد رستگاري 73
 فروشگاه قطعات يدكي تيزرو - خ سلمان فارسي  09171320689  — 071-53544081 *  

74 
وحيد

 رستگاري
— * داراب فارس

 خ سلمان فارسي فروشگاه موتورسيكلت تيزرو 09171320305 071-53544209 071-53544042  

75 
عبداله 
 محمدپور

 09171178299  — 32230667-071 * * شيراز  فارس
روبروي بانك  -اول خيابان تختي -دروازه اصفهان 

 فروشگاه محمدپور-صادرات 

76 
مسعود 

 زراعتكاران
 09173001311 32303496-071 32354377-071 * * شيراز  فارس

 - كوچه ششم - ابتداي خيابان وصال -ميدان فخر آباد 
 فروشگاه شيراز ويو

77 
سيد وحيد 
 فروردين

 09171310132 53354283-071 53355490-071 * * فسا فارس
 - نبش خيابان فردوسي  -ميدان امام خميني 

 فروشگاه يدك موتور 
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 نام شهر نام استان  نام نماينده رديف
ش
س از فرو

خدمات پ
ش قطعات يدكي

فرو
 

 نشاني موبايل  فكس  تلفن

 09171825760 52753870-071 52753869-071 * * المرد فارس محمد خضري 78
 فروشگاه موتورسيكلت فجر - محله چاه شيخ   5024 182 0917

79 
كاظم كاظمي 

 مطلق
فروشگاه  -جنب طالقاني شرقي -خ شصت متري  09177292611 —  43320346-071 * * مرودشت فارس

CDI 

80 
محمد حسن
 صمدي

 روبرو صندوق قرض الحسنه قائم - خ طالقاني  09171322054 53823917-071 53823917-071— * ني ريز فارس

81 
علي اكبر 
 اميني

 104اول خيابان وليعصر پالك  -ارداق  09123815930 3443298-028 34432989-028 * * ارداق قزوين

82 
غضنفر 
 مهرعليان

  * اسفرورين قزوين
 نبش كوچه ياران  -بلوار امام خميني  09125824579 —  028-35521545—

  * الوند قزوين عليرضا رزاقي 83
—028-32228450 —  09122820387 

-40پالك - متري امام 10تقاطع -خ شهيد بهشتي 
 تعميرگاه موتورسيكلت 

84 
منوچهر 

 مالعبداللهي
 09125818435 32233141-028 32222689-028 * * الوند قزوين

انتهاي خ امام خميني ، مقابل مدرسه مبين  –الوند 
 نبش خيبان دكتر بهشتي
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 نام شهر نام استان  نام نماينده رديف
ش
س از فرو

خدمات پ
ش قطعات يدكي

فرو
 

 نشاني موبايل  فكس  تلفن

85 
اسماعيل 
 رحماني

— تاكستان قزوين
  * 028-35223993 028-35229444 09127887005 

09127835194 
جنب  -خيابان امام بعداز پمپ بنزين - تاكستان 

 زيرگذر

  * تاكستان قزوين اصغر رحمني 86
—028-35232488  — 09196598278 

       91پالك  -باالتر از اداره آب-خ سيد جمال الدين 
 34819-48647كدپستي 

87 
محمد فصيحي 

 رامندي
 قزوين

دان 
 اصفهان

—
  * 028-34535304 —  09128822536 

خ بسيج جنب داروخانه لوازم  -دان اصفهان  - قزوين 
 موتور هوندا

88 
سيد جالل
 عرب

  * قزوين قزوين
—028-33561925 —  09126824894 

روبروي مسجد-نبش كوچه صحافيان-خ راه آهن
 طاق بهلول

  * قزوين قزوين علي عابدي 89
 جنب مسجد جامع -خيابان سپه - قزوين 8240 381 0912 —  028-33553164—

 09121538711  — 36600831-025 * * قم قم مهدي عباسي 90
پ  - 75جنب كوچه  - خ خاكفرج  -ميدان مطهري 

116 

91 
رضا اكبري 

 )معيني فر(
  * قم قم

—025-36632368 —  09121515538 
 -متري امام خميني 12نبش  - سي متري كيوانفر

 فروشگاه معيني فر
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 نام شهر نام استان  نام نماينده رديف
ش
س از فرو

خدمات پ
ش قطعات يدكي 

فرو
 

 نشاني موبايل  فكس  تلفن

92 
منصور شيخ

 هادي
  * قم قم

—025-38858400  — 09122537790 
  34نبش توحيد  - خيابان نيروگاه  7923 790 0936

93 
عبدالباقي
 ابراهيمي 

 09122389228 34240863-087 34240352-087 * * بانه كردستان
فروشگاه خليج-جنب گرمابه بيستون-خيابان خيام

 الخير

94 
هاويار 
 ابراهيمي

  * سندج كردستان
 -فروشگاه هوندا -خيابان اويس قرني -ميدان نبوت 09189988619 087-33245296 087-33622034—

— * بيجار كردستان مجيد قرباني 95
  087-38229120 087-3822687 09183701080 

فروشگاه  - خ امير نظام گروسي  - خ طالقاني
 موتورسيكلت قرباني

96 
رضا عيش 
 آبادي

 09133467108 44341233-034 44344246-034 * * بم كرمان
وفروشگاه تهميرگاه  - جنب كوچه قاسم زاده  -خ امام 

 موتورسيكلت

97 
غالمرضا 
 صبوري

 بلوار دكتر صادقي چهارراه موحدي نمايشگاه صبوري 09131454612 42281223-034 42281220-034 * * سيرجان كرمان

98 
حسين
 حسيني

-034 * * كرمان كرمان
333317067 

034-
333317067 0913-3408004 

فروشگاه موتورسيكلت-خ ميرزا رضاي كرماني
 حسيني
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 نام شهر نام استان  نام نماينده رديف
ش
س از فرو

خدمات پ
ش قطعات يدكي

فرو
 

 نشاني موبايل  فكس  تلفن

99 
اسماعيل 
 رمضان زاده

  * طبس كرمان
—056-32824461  — 

نمايشگاه  -مقابل باشگاه پورياي ولي - خيابان پنجعلي 09139511472
 09133736166 موتورسيكلت رمضان زاده

 لوازم يدكي انواع موتورسيكلت كريمي - چورژي  09183579653 —  3579653-0918— * پاوه كرمانشاه امير كريمي 100

 09183562832  — 46525209-083 * * روانسر كرمانشاه بهرام سلطاني 101
فروشگاه دوچرخه5بهمن نبش كوي شقايق22بلوار

 و موتور سيكلت پارسيان 

102 
عليجان 
 محمدي

 09183317746  — 38431335-083 * * كرمانشاه كرمانشاه
-111پالك -خ خرم-ميدان مركزي- بهمن22خ 

 تعميرگاه وفروشگاه محمدي

 09181313663  — 38214122-083 *— كرمانشاه كرمانشاه كامران بيگلري 103
پايين تر از مسجد جليلي نبش كوچه -خ جليلي

 6716843931كدپستي507نژاد پ دزفولي 

104 
غالمرضا 
 عطايي

 لوازم يدكي و تعميرگاه پيمان - نبش ميدان آزادي  09188369043  — 45123027-083 * * هرسين كرمانشاه

 09118003625  — 34362354-017   * بندر گز گلستان غالم حيدريان  105
ايران  213تعميرگاه مجاز  -نرسيده به پمپ بنزين 

 دوچرخ 
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 نام شهر نام استان  نام نماينده رديف
ش
س از فرو

خدمات پ
ش قطعات يدكي

فرو
 

 نشاني موبايل  فكس  تلفن

106 
نعمت اله 
 منتظري

 گلستان
علي آباد 
 7و6اميد  متري شمالي بين30ميدان شهدا  -گرگان 09119671093 —  34237094-017 * * كتول

107 
سيد حميد 
 رضا رحماني

 2714766-0911 —  34346119-017 * * كردكوي گلستان
روبروي  -پايين تر از اداره برق -خ بندر تركمن 

 تعميرگاه حميد-نانوايي 

108 
حسين امير

 خاني
— گرگان گلستان

 خيابان جمهوري ، چهارراه اقتصاد ، گرگان سيكلت  8745 174 0937  — 017-34420045 *  

109 
عليرضا
 قاسمپور

 1716109 0911  — 32157525-017 * * گرگان گلستان
-سمت راست-ابتداي خط اوزينه-بلوار جرجان

 تعميرگاه مجاز

110 
مسلم قجر 
 حيدر آبادي

 09112719295 32250970-017 32680249-017 * * گرگان گلستان
 -گاراژ شمشيري  -خيابان راه آهن  - شهدا فلكه 

 تعميرگاه ميالد

111 
پير علي 
 صائبي

 گلستان
گنبد 
 09370386166 —  33220884-017 * * كاووس

09113720559 

خيابان فردوسي جنوبي، نرسيده به چهارراه امامزاده
 112پالك 
  

112 
غالمرضا عزيز 

 زاده
 روبروي كارخانه آرد -خيابان امام  09141547680 —  45214795-013 * * آستارا گيالن
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 نام شهر نام استان  نام نماينده رديف
ش
س از فرو

خدمات پ
ش قطعات يدكي

فرو
 

 نشاني موبايل  فكس  تلفن

113 
قربان رعناي 

 رئوف
 روبروي مخابرات  - بلوار استاد معين  09111420120 —  42129295-013 * * آستانه گيالن

114 
عليرضا حيدري 

 قشالقي
 09111867702 —  44544403-013 * * بندرانزلي گيالن

تعميرگاه ) شنبه بازار (  -خ ميرزا كوچك خان 
 موتورسيكلت فريبرز

115 
سيروس 

 نصيري مريان
 44220491-013 * * تالش گيالن

 سه راه سيد نيكي  -خ شهيد دالور احمدي   09112812813 013-44239251 013-44221154

116 
رضا عليپور 
 خمامي

 09111310075 34422862-013 34422455-013 * * خمام گيالن
فروشگاه  -روبروي بانك مسكن  -خ امام 

 موتورعليپور 

 09111418336 42631721-013 42630733-013 * * رامدشت گيالن محمود نجفي 117
فروشگاه  - روبروي منابع طبيعي -رامدشت-رودسر

 امام رضا

  * رشت گيالن حسين جهاني 118
—013-33341220 —  09111352953 

جنب بازرگاني  -ميدان نيروي دريايي  - بلوار مدرس 
 اخالقي

 09111442042  — 42320938-013 * * سياهكل گيالن بذريمسعود  119
تعميرگاه-جنب ميدان ملت-ميدان سواد آموزي

 موتورسيكلت بذري
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 نام شهر نام استان  نام نماينده رديف
ش
س از فرو

خدمات پ
ش قطعات يدكي

فرو
 

 نشاني موبايل  فكس  تلفن

120 
انام اله حاجي

 زاده
 خ بيژن حقيري، روبروي مدرسه شهيد رجايي 09111310219 44336184-013 44322966-013 * * صومعه سرا گيالن

121 
تقي پاك 
 عقيده

 روبروي موسسه قوامين -خ برشنورد  09111318635  — 43229021-013 *   صومعه سرا گيالن

122 
حجت صادق 
 پور ارجمند

  * الهيجان گيالن
 روبروي كارخانه دلشاد -معلم خ تربيت  09116531243  — 013-42225280—

 لرستان ناصر بيات 123
-ازنا

— * مومن آباد
  066-4323226 066-43434141 09161664024 

ميدان امام فروشگاه موتور سيكلت ياسر-مومن آباد
  149صندوق پستي 

  * خرم آباد لرستان فتحي ساالري 124
—066-33227669 —  09161613185 

09163975016 
 -روبروي كفش ملي  -جنب مصلي  -انقالب - خ

 فروشگاه موتورسيكلت  ساالري

125 
رامين     

 كوناني 
  * كوهدشت لرستان

—066-36223088 066-32625479 09168595864 
 - پايين تر از مسجد اميرالمومنين  -چهارراه بوعلي

 فروشگاه انرژي
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 نام شهر نام استان  نام نماينده رديف
ش
س از فرو

خدمات پ
ش قطعات يدكي

فرو
 

 نشاني موبايل  فكس  تلفن

 مازندران حسين يساقي 126
 -زيراب  

  * سوادكوه
—011-42455646  — 0911-9261439 

خيابان آزادي باالتراز كالنتري  - سوادكوه  -زيراب 
 روبروي بيمارستان شهدا- سابق 

127 
ميرفرزاد 
 عارفي

— * بابل مازندران
  011-32195846 011-32191188 09111114079 

فروشگاه  7ايستگاه آمل بلوار جانبازان نبش بهاران 
 عارفي

128 
حسين   
 شاهاني

  * بابل مازندران
—011-32193394 1112293696 09111122252 

فروشگاه  - 48پالك   -   2نبش بهاران  -ايستگاه آمل 
 اميد

129 
ابوالفضل  
 پيشه ور

 09111571770 —  34566613-011 * * بهشهر مازندران
-پايينتر از ميدان بهاران -خيابان جمهوري –بهشهر 

  روبروي چاي آلبالو نشان

130 
قدرت اله
 مدانلو

 09111113825 —  42542646-011 * * جويبار مازندران
فروشگاه-جنب شهرداري سابق-خيابان شريعتي

 موتورسيكلت مدانلو

131 
حسين
 محمدي

 پشت پست برق -كوچه حسين نژاد  - بلوار امام رضا  09119924703  — 52254331-011 *   چالوس مازندران

 09112551973  — 33105711-011   * ساري مازندران حسين صالحي 132
بلوار امير مازندراني روبروي باغ كاشي تعميرگاه 

 صالحي
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 نام شهر نام استان  نام نماينده رديف
ش
س از فرو

خدمات پ
ش قطعات يدكي

فرو
 

 نشاني موبايل  فكس  تلفن

 7999219-0912 35664277-011   35652615-011 * * فريدونكنار مازندران علي شيرزاد 133
 فروشگاه تكتاز موتور -نبش معلم  -ميدان ماهي   5145 212 0911

134 
اكبر برهاني 
 استخرسري

— * قائم شهر مازندران
  011-32250155 1142265534 09115858804 

نرسيده  -جنب سنديكاي كاميون داران  -كمربندي 
 به ميدان امام

135 
اسماعيل 
 عليپور

 09113279748  — 56246406-011 * * نور مازندران
 -ابتداي خ سر دشت  - خ شيخ فضل اله نوري  -نور 

 فروشگاه عليپور 

 09111944028 52055127-011 52055124-011 * * نوشهر مازندران جعفرصادق  136
كيلومتر هشت بطرف نور مزگاه جنب مسجد صاحب 

 الزمان 

 09188620948 34775255-086 32775511-086 * * اراك مركزي حسين مايلي 137
انتهاي كوچه كتابخانه جنب  -بلوار پژمان  -خ امام 

 214پ  -دبيرستان امام محمد باقر 

 09188664047  — 44221711-086 * * دليجان مركزي حسين هادي 138
-روبروي پاساژ فاتح-خ بهشتي شمالي

 هاديموتورسيكلت 

 09173693117 32237510-076 32237512-076 * * بندرعباس هرمزگان سام صيادي 139
ميدان قدس خور شيد حقاني جنب صندوق تعاون  

 ساختمان سام صيادي 
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 نام شهر نام استان  نام نماينده رديف
ش
س از فرو

خدمات پ
ش قطعات يدكي

فرو
 

 نشاني موبايل  فكس  تلفن

غالمحسن  140
 نجمي

 09171613310 —  32241197-076 * * بندرعباس هرمزگان
فروشگاه نجمي  -سه راه دلگشا  -بلوار امام خميني 

 موتور

— بندرعباس هرمزگان مهران نجمي 141
  * 076-32221527 —  09173614557 

فروشگاه قطعات يدكي موتورسيكلت  -ميدان قدس
 مهران

 فروشگاه درخشان  -بندر درگهان  09173631164 35262763-076 35266420-076 * * قشم هرمزگان محمد رحيمي 142

143 
غالمرضا 
 عقيقي

 فروشگاه تكتاز موتور -ميدان آزادگان  - اسدآباد 09183110732 33136451-081 33134680-081 * * اسدآباد همدان

  * نهاوند همدان فرهاد كردي 144
—081-33247321  — 09182152426 

تعميرگاه  - 10+ جنب پليس  - كمربندي بلوار 
 موتورسيكلت فرهاد

 فروشگاه زيديان -مقابل كوچه ضرابي  -خيابان شهدا  09181113119  — 32666954-081 * * همدان همدان مهدي زيديان 145

146 
مهدي زارع 
 مهرجردي

 09131536920 32346721-035 32323250-035 * * ميبد يزد
فروشگاه الماس -پيروزيجنب تراشكاري - خ حايري

 كوير
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 نام شهر نام استان  نام نماينده رديف

ش
س از فرو

خدمات پ
ش قطعات يدكي 

فرو
 

 نشاني موبايل  فكس  تلفن

147 
سيد كاظم 
 صديقي

  * يزد يزد
 34پ  -خ كميته امداد امام خميني  -خ مهدي  09353902992 035-36219200 035-36219200—

148 
محمد علي 
 مميزي

— يزد يزد
  * 035-36269090 —  0913135495 

نبش كوچه حاج آقا عالقه بند  -اول خ سلمان فارسي 
 فروشگاه مميزاالشجار -

149 
حسين 
 طاووسي

  * يزد يزد
—035-36283297 —  09133519839 

كوچه  -بعد از بانك مهر -خيابان بنافتي زاده-يزد 
 طاووسي -اولين كوچه سمت چپ- ششم 
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به شماره  3/4/86ورخ م مصوب مجلس شوراي اسالمي   وحمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرقانون 
49525/526  
بـه شـماره  3/4/86ورخ مـ شـوراي اسـالمي مصوب مجلـس-در ذيل خالصه اي از قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو

بازنگري شده و موتورسيكلتها نيز مشمول آن شده اند جهت اطالع مصرف كنندگان از حقوق  29/02/95كه درتاريخ  49525/526
 .خود آورده شده است

  
هـاي مجـاز انـواع     نامه شامل تمام عرضه كنندگان، واسطه هاي فروش، واسطه هاي خدمات پس از فروش و نمايندگي ضوابط مندرج دراين آيين -1ماده

ور نقليه موتوري اعم ازسواري، ميني بوس، ميدل باس، اتوبوس، ون، وانت، كاميونت، كاميون، كشنده، تريلر و انواع موتورسيكلت ساخت داخل كشـ وسايل 
  .يا خارج مي باشد

  
  :روند دراين آيين نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي -2ماده 
كه به طور مستقيم يا از طريق واسطه فروش، مبادرت به فروش خودروهاي نـو سـاخت داخـل كشـور يـا       هر شخص حقيقي يا حقوقي: عرضه كننده -پ

  .نمايد وارداتي خود مي
كليه خدمات پس از فروش يك محصول از قبيل ضمانت و تعهد شامل پشتيباني خدمات، تعميرات و تأمين قطعات اسـتاندارد  : خدمات پس از فروش -ت

  .طلوب محصول مي باشدكه موجب تضمين كاركرد م
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كننده، صرفاً يا توأماً عهده دار خدمات فروش و پس از فروش  اشخاص حقيقي يا حقوقي كه با موافقت عرضه: واسطه خدمات فروش و پس از فروش -ث
ان شركتي مستقل تحت نظارت تواند به عنوان بخشي از مجموعه عرضه كننده يا به عنو واسطه مذكور مي. هاي مجاز مي باشند خودرو از طريق نمايندگي

  .عرضه كننده فعاليت نموده و خدمات خود را ارائه نمايد
هر شخص حقيقي يا حقوقي كه با موافقت عرضه كننده عهده دار فروش و خدمات پس از فـروش خـودرو در طـول مـدت ضـمانت      : نمايندگي مجاز -ج 

  .است
ويض قطعات يا تعويض خودرو كه در يك دوره زماني يا طي مسـافت مشـخص مطـابق    مجموعه خدمات تعميرات، تأمين و تع: خدمات دوره تضمين -خ

  .نامه و انجام آن به صورت رايگان به عهده عرضه كننده مي باشد اين آيين) 13(و ) 12(مواد 
ايـن  ) 15(ص مطـابق مـاده   مجموعه خدمات تعميرات، تأمين و تعويض قطعات و پشتيباني خدمات كه در يك دوره زماني مشـخ : خدمات دوره تعهد -د 

  .شود از سوي عرضه كننده براي مصرف كننده انجام مي "نامه اين آيين) 2(ماده ) ط(برابر با نرخ مصوب موضوع بند "نامه و در قبال دريافت اجرت  آيين
  .شود كننده ارائه ميخدمات امداد و تعميراتي كه در محل استقرار خودرو در بيرون از نمايندگي مجاز به مصرف : خدمات سيار -ذ 
  .استفاده از هر خودرو مطابق مشخصات اعالم شده از سوي عرضه كننده به ويژه در مورد تعداد سرنشين و مقدار بار: استفاده مطلوب از خودرو -ژ 
ــو -ظ ــودروي نـ ــيش از     : خـ ــده بـ ــرف كننـ ــه مصـ ــل بـ ــام تحويـ ــه هنگـ ــه بـ ــودرويي كـ ــد  ) 99(خـ ــرده باشـ ــافت نكـ ــي مسـ ــومتر طـ  .كيلـ
  .شود اده، نقيصه و يا تغيير حالتي كه موجب كاهش ارزش اقتصادي كاال، خدمت يا عدم امكان استفاده متعارف از آن ميزي: عيب -ع

  .قطعاتي كه عيب آنها موجب احتمال صدمه جسم، جان و مال اشخاص گردد: قطعه ايمني خودرو -غ 
  .اص گرددعيوبي كه احتمال ايجاد صدمه به جسم، جان و مال اشخ: عيب ايمني  –ف 
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كننده موظف است در زمان تحويل، خودروي درخواستي مصرف كننده را در حضور وي كنترل نموده و پـس از حصـول اطمينـان از عـدم      عرضه -9ماده 
  .وجود عيب، خودرو را تحويل دهد

  
حداقل دو سال يا كـاركردي برابـر چهـل هـزار     كننده  دوره تضمين براي خودروهاي سبك شامل سواري، ون و وانت از تاريخ تحويل به مصرف -12ماده

 كيلومتر، هركدام زودتر فرا برسد، براي خودروهاي سنگين شامل ميني بوس، ميدل باس، اتوبوس،كاميونت، كاميون و كشنده از تاريخ تحويل به) 40000(
فرا برسد و براي انواع موتورسيكلت از تـاريخ تحويـل بـه    كيلومتر، هركدام زودتر ) 200000(مصرف كننده حداقل دو سال يا كاركردي برابر دويست هزار 

  .مصرف كننده حداقل يك سال مي باشد
  .ضمانت رنگ براي خودروهاي سبك حداقل سه سال، براي خودروهاي سنگين حداقل هجده ماه و براي موتورسيكلت حداقل سه ماه مي باشد -2تبصره

و استهالكي ناشي از عيوب كيفي و مونتاژي در هر يك از مجموعه هـاي خـودرو را مشـمول    عرضه كننده موظف است قطعات، مواد مصرفي  -3تبصره 
  .خدمات دوره تضمين نمايد

  .تعمير يا تعويض قطعات خودرو، ناشي از خسارت حاصل از حادثه يا تصادف كه به علت عيب فني خودرو نباشد، مشمول ضمانت نمي گردد -4تبصره 
  

  .باشند هاي خودرو به جز قطعات و مواد مصرفي، مشمول خدمات دوره تضمين مي كليه قطعات و مجموعه -13ماده
  

عيوب ناشي از عدم انجام خدمات دوره اي مطابق با شرايط مندرج در كتابچه راهنماي مصرف كننده خـودرو در شـبكه نماينـدگي هـاي مجـاز       -14ماده
  .خدمت مورد نظر، از شرايط تضمين مي گردد هاي مرتبط خودرو به شركت عرضه كننده خودرو، باعث خروج مجموعه
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مدت زمان تعهد خدمات شامل تعميرات و تأمين قطعات، ده سال بعد از فروش آخرين دستگاه خودرو از همان نشان تجاري و نوع خودرو، توسط  -15ماده 
  .عرضه كننده مي باشد

  
  :ز موارد حادثه و تصادف به شرح زير استضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به استثناي خسارات ناشي ا -18ماده 
بهـاي موتورسـيكلت بـه عنـوان     ) 0.001(نامه به مقدار يك هزارم  اين آيين) 17(به ازاي هر روز توقف مازاد به ميزان ياد شده در ماده : موتورسيكلت -ت

  .هزينه توقف توسط عرضه كننده به مصرف كننده پرداخت مي شود
  

ست نمايندگي هاي مجاز را ملزم نمايد تا ضمن تسليم صورتحساب به مصرف كننده، خدمات ارائه شده خود را به مدت دو عرضه كننده موظف ا -23ماده
  .ندماه يا سه هزار كيلومتر، هر كدام زودتر فرا برسد و قطعات را به مدت شش ماه يا ده هزار كيلومتر، هر كدام زودتر فرا برسد ضمانت نماي

  
موظف است چنانچه تشخيص دهد عالوه بر عيوب مندرج در برگ پذيرش، خودرو عيب ديگري دارد، قبل از تعميـر يـا تعـويض     نمايندگي مجاز -24ماده

در صورت عدم موافقت مصرف كننده، مراتب هنگام تحويل خـودرو  . قطعه، با مصرف كننده تماس گرفته و از او جهت انجام تعميرات تعيين تكليف نمايد
  .زي شودبه صورت كتبي مستندسا
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انگاري و يا اسـتفاده از قطعـات غيـر اسـتاندارد توسـط       قانون به علت عدم كيفيت تعميرات، سهل) 3(چنانچه به تشخيص مراجع مذكور در ماده  -25ماده
قطعـات، رفـع   عرضه كننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگي مجاز، خسارتي متوجه مصرف كننده گردد، عرضه كننده موظف به جايگزين كردن 

 .نقصان خدمات بدون دريافت وجه و جبران خسارات وارده مي باشد
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