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از اینکه موتورسیکلت                   شرکت  نیکران موتور پاسارگاد را انتخاب نموده اید

خریدار گرامی



sunday



دسته ترمز عقب

قلوه ای چپ

کیلومتر شمار و نشانگر باطری

قلوه ای راست

دسته الستیکی گاز

دسته ترمز جلو

تایر جلو

بار بند

محل قرار گیری باطری

صندلی

جک بغل

چراغ راھنما

چراغ

دیسک ترمز

ترمز عقب

چراغ خطر عقب

چراغ راھنما

چراغ پالک

تایر عقب

جک وسط





۱-نمایشگر نور باال :

۲-نمایشگر میزان شارژ باطری:

۳-نمایشگر سطح سرعت:

۴-کیلومتر شمار: 

۵-مسافت شمار :

وقتی چرا جلو را در این وضعیت قرار می گیرد نمایشگرروشن می شود .

میزان شارژ باطری را بر اساس میزان مصرف راکب نشان میدھد.

مسافت طی شده  با موتور سیکلت یا مسافت سفر را نشان میدھد.

سرعت موتور سیکلت را براساس کیلومتر بر ساعت نشان میدھد.

نشان دھنده سطح سرعت موتور سیکلت که شامل سطح ۱-۲-۳ است. 

۶ و ۷-



کلید تعویض چراغ روز و شب:

قرار دھید قرار دھید چراغ روز روشن می شود و اگر در حالت

چراغ شب روشن می شود.

کلید سطح رانندگی:

با جا بجایی این کلید بین سطح ۱-۲-۳ میزان توان (سرعت )موتور سیکلت تغییر می کند.



موتور سیکلت به دو کمک فنر عقب مجھز است .





۱- میزان شارژ باطری چک کنین ۲- در صورت نیازباطری در شارژ قرار دھید باطری



استارت کردن موتور سیکلت:

قرار دھید .کلید را داخل سوئیچ قرار دھید و با چرخاندن آن را در حالت     

کلید سطح رانندگی را در حالت ۱ قرار داده تا بر روی نمایشگر نیز نمایش داده 

شود حال میتوانید اھرم گاز را به ارامی در جھت  ساعت گرد  بچرخانید. 

 احتیاط: موتور را زمان کمبود شارژ روشن نکنید. 

دور موتور را در زمان سکون و روی جک وسط باال نبرید.



ھرگز بر روی موتور آب مستقیم  گرفته نشود و برای شستشو فقط از یک

پارچه  نمدار استفاده کنید. 





 باطری :باطری مورد استفاده در این موتور از نوع  Silicone قابل شارژ می باشد .برای  اولین۳۰۰ 

بررسی و کنترل باطری به نمایندگی خدمات پس از فروش                    کیلومتر و ھر ۱۰۰۰ کیلومتر جھت 

مراجعه کنید. 

توجه :در صورتی که باطری حداکثر طی ١٢ ساعت به شارژ کامل نرسید ، لطفا فرایند شارژ را قطع نموده و با نمایندگان خدمات

 پس از فروش تماس حاصل فرمایید.

برای افزایش طول عمر باطری ، لطفا درصد میزان شارژ را بین ٢٠ تا ٨٠ درصد نگاه دارید.

برای نگھداری باطری به مدت طوالنی بدون استفاده (انبار کردن) ، باطری را در دمای زیر ٤٠ درجه سانتیگراد نگھداری کنید تا از

 بین رفتن بدون بازگشت ظرفیت باطری جلوگیری شود .

باطری در دماھای پایین زودتر ظرفیت خود را از دست میدھد ، به صورت دقیق تر، ظرفیت قابل استفاده در دمای منفی ١٠ درجه

 سانتیگراد ٧٠ درصد ، در دمای ٠ درجه سانتیگراد ٨٥ درصد و در دمای ٢٥ درجه سانتیگراد ١٠٠ درصد می باشد .

بھترین راندمان ظرفیت باطری برای نگھداری به مدت طوالنی بدون استفاده (انبار کردن) ٥٠ درصد است.

ھنگامی که قصد عدم استفاده از موتور سیکلت به مدت بیش از یک ھفته را دارید ، باطری را از موتور سیکلت جدا نموده و در دمای 

بین ١٠ تا ٢٥ درجه سانتیگراد و شارژ بین ٣٠ تا ٧٠ درصد نگه داری کنید.

در حین نگھداری باطری به مدت طوالنی بدون استفاده (انبار کردن) توصیه میشود باطری را حداقل ھر دو ماه یکبار شارژ و دشارژ( استفاده) کنید

 تا ازدست رفتن ظرفیت باطری به حداقل برسد.

باطری



شارژر : از قرار دادن شارژر در محید مرطوب خود داری کنید

۱-سوئیچ موتور ار ببندید

۲-روکش سوکت شارژ زیر صندلی را کنار بزنید

۳-سیم برق شارزر را در سوکت شارژ قرار دھید 

۴-سیم برق شارژر را در پریز برق قرار دھید 

۵-در زمانی که در حال شارز است نشانگر به رنگ قرمزو وقتی شارژکامل شود چراغ سبز می شود 

مراحل شارژ باطری:



فیوز قدرت :

فیوز قدرت تعبیه شده در زیر صندلی جھت قطع کامل برق موتور می باشد

ھشدار: در صورت خرابی فیوز فقط به نمایندگی ھای مجاز خدمات پس از فروش

 مراجعه کنین و خود اقدام به تعویض آن نکنید.





در صورتی که براي مدت طوالنی با موتور سیکلت خود رانندگی نمی کنید  الزم

 است براي نگھداری  موتورسیکلت به روش زیر عمل کنید:

شارژ باطری را بین ٢٠ الی ٨٠ درصد نگه دارید  



الکترو

موتور

نوع موتور

نوع باطری

دیسکی-کاسه ای

میلیمتر 155قطر دیسک جلو

ساعت

کیلومتر با ھر بار شارژکامل 45

حداکثر توان

مقدار پیمایش

زمان شارژ

حداکثر وزن راکب




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21

