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  .جهت عیب یابی دنبال نماییدرا مراحل زیر ،در صورت بروز عیب. باشدراي عیب یابی و تعمیر ساده اي میدا FAIسیستم انژکتور 

( چراغ انژکتور خاموش باشد و پمـپ سـوخت رسـانی هـیچ عکـس العملـی نشـان ندهـد          در صورتی که. سوئیچ را باز نمایید •
، فیوز هاي اصلی و سیسـتم انژکتـور و اتصـاالت آن را بررسـی نماییـد و در      ) هیچگونه صدایی یا لرزشی از پمپ به گوش نرسد

 .آن را بر طرف نمایید ،ختن فیوز ها یا قطع بودن اتصالصورت سو

چ عکـس العملـی از خـود    اگر چراغ انژکتور خاموش می باشد و پمپ انژکتور هی. عیت روشن قرار دهیدسوئیچ را مجدد در وض •
 .را تعویض نمایید ECUس پدچار مشکل شده باشد ،  ECUممکن است  باشندهد و فیوز ها نیز سالم نشان ند

پمپ انژکتور هیچ  ، همچنینوش شد بار چشمک زده و خام 5اگر چراغ انژکتور . سوئیچ را مجدد در وضعیت روشن قرار دهید •
 .آنرا تعویض نمایید لذاممکن است پمپ انژکتور دچار مشکل شده باشد  بودندعکس العملی نداشت و فیوز ها نیز سالم 

بار چشمک زده و پمپ انژکتور یک لحظه روشن شـده و دو   5اگر چراغ انژکتور . سوئیچ را مجدد در وضعیت روشن قرار دهید •
شمع را باز کـرده و بـا اسـتارت    اگر موتور سیکلت روشن نمی شود  . باره خاموش شود نسبت به استارت زدن موتور اقدام نمایید 

 .، شمع را تعویض نماییدیا ضعیف بودن آنوجود جرقه  عدم را کنترل کنید در صورت شمعجرقه  ،زدن

دهد به کمـک جـدول نسـبت بـه      در صورتیکه سوئیچ را در وضعیت روش قرار داده و چراغ انژکتور خطاهاي زیر را نشان می •
 .عیب یابی سیستم اقدام نمایید

  عیب یابی  وضعیت یا خطاها  چراغ انژکتور  کد

بار چشـمک زدن   5بعد از   001
  خاموش می شود

ECU شـده و   اولیـه  بارگذاري
سیســتم هــیچ گونــه اشــکالی  

  .ندارد

براي اشکاالت دیگر موجود در سیستم به دفترچه عیب 
را مجـدد بارگـذاري اولیـه      ECUیابی مراجعه کنید یـا  

  .نمایید

بعد از دو بار چشمک زدن   002
  خاموش می شود

ECU    جدید نصب شـده ولـی
  .اولیه نمایید راه اندازي مجددارا   ECUسعی کنید   .نشده است اولیه راه اندازي

بطور یکنواخت و سریع یـا    003
  آهسته چشمک می زند

ECU  شدن  راه اندازيدر حال
  .استاولیه 

انجـام   ECUمنتظر بمانید تا سیسـتم بارگـذاري اولیـه    
  .را در دفترچه مطاله نمایید ECUروش بارگذاري . شود

روشــن بـه صــورت ثابــت    004
  .هواي دور آرام ناکافی است  است

و در صورتیکه بعد از  باز کنیدپیچ تنظیم هوا را نیم دور 
یچ هـوا را  پـ  هثانیه چراغ انژکتور خاموش نشد دوبار 10

این عمل را  کنید )خالف عقربه هاي ساعت(بازنیم دور 
  .تکرار کنید تا چراغ خاموش شود

ــار    005 ــاوب دو ب بصــورت متن
  چشمک می زند

 رگالتوریا  بوده ولتاژ باتري کم
  .دچار اشکال شده است

باتري را شارژ کنید و در صـورت خرابـی بـاتري ، آنـرا     
  .رگالتور و اتصاالت آنرا بررسی کنید .تعویض نمایید

بصورت متنـاوب سـه بـار      006
  .اولیه نمایید راه اندازيرا تعویض و  ECU  .دچار اشکال شده است ECU  چشمک می زند

بصورت متناوب چهار بـار    007
  چشمک می زند

ــا   فیــوز یــا پمــپ انژکتــور و ی
اتصـاالت پمـپ دچـار اشـکال     

  .شده است

فیوز و اتصاالت آن را بررسی نموده و در صـورت سـالم   
مجـددا  بودن فیوز، پمپ انژکتور را تعویض و سیستم را 

  .اولیه نماییدراه اندازي 

بصورت متنـاوب پـنج بـار      008
  چشمک می زند

یا اتصـاالت   دریچه گازسنسور 
  .آن دچار اشکال شده است

اتصاالت دریچه گاز را بررسی و در صورت عـدم وجـود   
  .اشکال در اتصاالت ، دریچه گاز را تعویض نمایید

بصورت متناوب شش بـار    009
  چشمک می زند

سنسور اکسیژن یا اتصاالت آن 
  .دچار اشکال شده است

در صـورت  . نماییـد اتصاالت سنسور اکسیژن را بررسی 
  .سالم بودن اتصاالت سنسور اکسیژن را تعویض نمایید

  FAIفترچه تعمیر و نگهداري سیستم انژکتور د
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بصورت متناوب هفت بـار    010
  چشمک می زند

سنســـور دمـــاي انجـــین یـــا 
اتصاالت آن دچار اشکال شـده  

  .است

در . اتصــاالت سنســور دمــاي انجــین را بررســی نماییــد
دمـاي انجـین را    صورت سالم بودن اتصـاالت، سنسـور  

  .تعویض نمایید

بصورت متناوب هشت بار   011
در صورت سالم بـودن  . اتصاالت پیکاپ را بررسی نمایید  .دچار اشکال شده است پیکاپ  چشمک می زند

  .را تعویض نمایید پیکاپاتصاالت، 

بصــورت متنــاوب نــه بــار   012
  چشمک می زند

سنسور فشار دچار اشکال شده 
  .را تعویض و راه اندازي اولیه نمایید ECU  .است

ــار    013 ــاوب ده ب بصــورت متن
  چشمک می زند

سنسور دماي محیط یا سیستم 
داراي اشــکاالت دیگــري مــی 

  .باشد

در . اتصـاالت سنســور دمــاي محــیط را بررســی نماییــد 
بـا  سنسـوردماي محـیط    و صورت سالم بودن اتصـاالت 

  .واحد خدمات پس از فروش تماس حاصل کنید

بصورت متناوب پانزده بـار    014
  چشمک می زند

کوئــل یــا اتصــاالت آن دچــار 
  .اشکال شده است

اتصاالت کوئل را بررسی کنید و در صورت سـالم بـودن   
  .اتصاالت کوئل را تعویض نمایید

  

  
  ECUروش بارگذاري اولیه 

مجـدد   راه اندازيبراي . مجدد انجام گردد راه اندازي، بر روي سیستم بایستی باشدو یا انژکتور تعویض شده   ECUدر صورتیکه 
  .سیستم مراحل ذیل را انجام دهید

نشدن  ندر صورت روش. ثانیه روشن بماند و سپس سوئیچ را ببندید 10انجین را استارت زده و بگذارید موتورسیکلت به مدت  •
سپس کلیه اتصاالت و شیلنگ هاي باك و  . موتور ، سوخت داخل باك را بررسی نمایید تا باك به اندازه کافی سوخت داشته باشد

 .اتصاالت درخت سیم را بررسی نموده تا موتورسیکلت روشن شود

در این وضـعیت  . روشن قرار دهیدسوئیچ را پنج بار به طور متوالی خاموش و روش نمایید و در بار ششم سوئیچ را در وضعیت  •
. چراغ چک انژکتور شروع به چشمک زدن آهسته خواهد نمود و این بدان معنی است که بارگذاري اولیه سیستم شروع شده است

ثانیه موتورسیکلت بطور اتوماتیک خاموش خواهد شد  20موتورسیکلت را استارت کنید تا در وضعیت دور آرام کار کند بعد از مدت 
ثانیه چراغ چشمک زن از حالت آهسته به حالت سریع تبدیل خواهد شد و این بدان معنی است که بارگذاري اولیه  30از مدت بعد 

دور بـر دقیقـه    4000در این وضعیت موتورسیکلت را استارت زده و براي مدت چند ثانیه دور موتور را به .به نیمه راه رسیده است
دقیقه ، راه اندازي اولیـه   5تا  2در صورت خاموش شدن چراغ پس از . حالت اولیه برگردانید افزایش داده و سپس دسته گاز را به

 .سیستم به پایان رسیده است

 .در صورتی که اشکالی در مراحل راه اندازي اولیه پیش آمد، راه اندازي را از اول تکرار نمایید  •

در این حالت پیچ تنظیم . آرام انجین تنظیم نمی باشد در صورتیکه چراغ چشمک زن خاموش نشود بدان معنی است که دور  •
در . ثانیه صبر کنید تا چراغ چشـمک زن خـاموش گـردد    20کنید  و ) در خالف جهت عقربه هاي ساعت(دور آرام را نیم دور باز 

ایـن عمـل را تکـرار    ثانیه دوباره پیچ تنظیم هوا را به اندازه نیم دور باز کـرده و   20صورت ادامه چشمک زدن چراغ پس ازمدت 
 .نمایید تا چراغ چشمک زن خاموش شود

 
  

  
  
  
  

مرتبه باز و بسته کنید و در  5سوئیچ را 
 .بار پنجم سوئیچ را باز نگهدارید

انجین اتوماتیک خاموش می شود انجین را استارت کنید  پایان انجین را مجدد استارت کنید
20 S 10 S 2~5 min 
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  روش رفع اشکاالت سیستم انژکتور
  عیب یابی  تحلیل اشکاالت  اشکاالت

سوئیچ را باز کرده اید و چراغ چک 
انژکتور خاموش است ولی پمپ 

  بنزین هیچ عکس العملی ندارد

قطع بوده یا فیوز سـوخته   ECUاتصاالت 
  .است

وصل بوده و فیوز نیز سالم  ECUاگر اتصاالت 
  .را تعویض نمایید  ECUبراي حل مشکل .است 

اتصاالت چراغ چـک انژکتـور قطـع شـده     
  .است

چراغ چک انژکتور روشن  ECUدر صورتیکه با تعویض 
  .ت چراغ چک انژکتور را بررسی نماییداتصاالنشد 

سوئیچ را باز کرده اید و چراغ چک 
است ولی پمپ  روشنانژکتور 

  بنزین هیچ عکس العملی ندارد

اتصاالت انژکتور قطع مـی باشـد یـا فیـوز     
  .سوخته است

اگر کلیه اتصاالت و فیوز انژکتور سالم می باشد و 
هنوز مشکل بر طرف نشده است ، پمپ انژکتور 

  .را تعویض نمایید

  ECUقطع می باشد یـا   ECUاتصاالت 
  .آسیب دیده است

اگر با تعویض پمپ انژکتور نیز مشکل مرتفع 
را بررسی و در صورت سالم  ECUنشد اتصال 

  .را تعویض نمایید ECUبودن 

سوئچ را باز کرده اید و پمپ 
انژکتور داراي صداي زیادي است و 
موتورسیکلت روشن نمی شود یا 

  .بصورت نرمال کار نمی کند

در باك وجود دارد، نسبت به اگر سوخت کافی   نمی رسد به پمپ بنزین بنزین
  .بررسی اتصاالت و شیلنگ هاي بنزین اقدام نمایید

باز بودن شیر بنزین را بررسی نمایید و در صورت   شیر بنزین بسته است
  .بسته بودن آن را باز کنید

از داخل شیر بنـزین تخلیـه   بخارات بنزین 
  نمی شود

حالت  ندر ای. بنزین در پیاله شیر بنزین کم است
خل شیر بنزین را بازرسی کنید که الوله فلزي د
  .مسدود نباشد

اگر مسیر شیر بنزین و لوله فلزي باز است ، فیلتر   صافی بنزین مسدود شده است
  .بنزین را بازرسی و در صورت نیاز تعویض نمایید

موتور سیکلت با استارت الکتریکی 
روشن نمی شود و یا به سختی 

با هندل براحتی روشن می شود اما 
استارت خورده و در حرکت 

  .موتورسیکلت خوب کار می کند

 5/0فاصله بین پیکاپ و بوبین بایستی بیشتر از   .لقی بین پیکاپ و فالویل زیاد است
  .میلیمتر باشد در صورت نیاز آن را تنظیم نمایید

در صورت مناسب بودن فاصله پیکاپ و فالیویل   .توان باتري کم است
  .باتري را تعویض نمایید، 

انجین سرد استارت در حالتی که 
گرم می  است به سختی و در حالت

  .باشد مشکل ندارد

شمع خیس شده است یا بنزین داخل باك 
  .به مدت طوالنی استفاده نشده است

سوئیچ را ببندید و بنزین داخل باك را تعویض 
شمع را باز کرده و با هندل زدن بنزین . نمایید

داخل سیلندر را تخلیه و پس از تمیز کردن ، 
شمع را در محل خود ببندید و بعد از باز کردن 

  .  سوئیچ استارت بزنید
  .هوا را تعویض نماییدسنسورهاي دماي انجین و   اشکال درسنسورهاي دماي انجین و دماي محیط

ویسکوزیته روغن زیاد اسـت و یـا بـاتري    
  .روغن انجین و یا باتري را تعویض نمایید  .خراب می باشد

 - 7/0فاصله بین پیکاپ و بوبین را در محدوده   .بین پیکاپ و فالویل زیاد است فاصله
  . میلیمتر تنظیم نمایید 6/0
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 گرماستارت در حالتی که انجین 
 سرد است به سختی و در حالت

  .می باشد مشکل ندارد

بخارات بنزین بدلیل خم بـودن شـیلنگ   
تخلیه نمی گـردد و   برگشت بنزین بنزین

مسدود  زیر باك یا مسیر بخار لوله فلزي
  .شده است

در صورتی که صداي پمپ انژکتور زیاد است و 
مسیر شیلنگ در شمع نیز جرقه وجود دارد ، 

 رداد لوله فلزي را بررسی و دسبخار بنزین و ان
  .وجود اشکال آنرا رفع نمایید صورت

کوئل و شمع مقاومت گرمایی خـود را از  
  .دست داده است

در صورتی که دور موتور با اسـتارت زدن تغییـر مـی    
ـاهده دور موتـور   ( کند  با نصب دستگاه بلوتوث و مش

  .را تعویض نمایید و سرشمعکوئل ) در اپلیکیشن

مقاومت گرمایی خود را از دسـت  پیکاپ 
  .داده است

در صورتی که دور موتور با استارت زدن تغییر نمی 
با نصب دسـتگاه بلوتـوث و مشـاهده دور    ( کند 

  .پیکاپ را تعویض نمایید) موتور در اپلیکیشن

بعد از گرم شدن انجین ، سیستم خطـاي  
ECU   ــان مــی دهــد بصــورت ( .را نش

  )متناوب سه بار چشمک می زند

را نمایش می دهد و  ECUاگر سیستم خطاي 
بنزین باز و  بخار مسیر سوخت رسانی و برگشت

دور موتور و جرقه شمع طبیعی و نرمال است 
ECU را تعویض نمایید.  

 در حالت گرم استارت زدن انجین
نیاز به گازدادن داردو در دور هاي 
پایین انجین نامیزان کار می کند 

رج می یا دود سیاه از اگزوز خا
   .شود

پیچ تنظـیم هـواي ورودي بـیش از حـد     
  .پیچ تنظیم هوا را به اندازه یک دور باز کنید  .بسته است یا ارتفاع مکان بسیار باالست

  .اولیه را مجدد انجام دهید راه اندازي  اولیه راه اندازياشکال در 
اشــکال درسنســورهاي دمــاي انجــین و  

  .هوا را تعویض نماییدسنسورهاي دماي انجین و   دماي محیط

نازل انژکتور را بررسی نمایید در صورت پودر   اشکال در انژکتور
  . نشدن سوخت انژکتور را تعویض نمایید

 ECUاشکال در 

چراغ چک انژکتور اشـکال   ، اگر بدلیل اختالف ارتفاع
ـارکرد موتورسـیکلت   را پس از یـ  ECUدر  ک روز ک

  .را تعویض نمایید ECUدهد، نشان می

استارت زدن حالت نرمال دارد اما 
موتورسیکلت در سرعت هاي باال 
نامیزان کار کرده و سبب کاهش 

  .سرعت می گردد

چینی شمع و یا کوئل و سـر شـمع بـرق    
  .شمع و یا کوئل و سرشمع را تعویض نمایید  .دزدي دارد 

شمع  یدهانه شمع را تنظیم و در صورت خراب  دهانه شمع باز است
  .آنرا تعویض نمایید

بخارات بنزین بدلیل خم بـودن شـیلنگ   
بنزین تخلیه نمی گردد و یا مسـیر بخـار   

  .لوله فلزي مسدود شده است
داد لوله فلزي را سمسیر شیلنگ بخار بنزین و ان

  .بررسی و در صورت نیاز تعویض نمایید

کوئل ، در صورت جا به جا بودن سر سیم هاي   اشکال در اتصاالت کوئل
  .آنها را جا بجا نمایید

لقی بین پیکاپ و فالویل کـم اسـت یـا    
  .پیکاپ در محل خود شل شده است

در محدوره فاصله بین پیکاپ و بوبین بایستی 
میلیمتر باشد در صورت نیاز آن را  6/0 -7/0

در صورت شل بودن بودن پیکاپ . تنظیم نمایید
  .آن را در محل خود محکم کنید
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سرعت باال حرکت می وقتی در 
کنید موتورسیکلت ناگهان دچار 

  .افت سرعت می شود

اتصاالت کوئل را بررسی و در صورت جا به جا   اشکال در اتصاالت کوئل
  .بودن ، سر سیم ها را جابجا نمایید

اتصال فیوز در محل خود را بررسی و در صورت   شل بودن فیوز در محل خود
  .کنید شل بودن آن را در محل خود محکم

اتصال نامناسب سرسیم هاي باتري و یـا  
  سوئیچ

اتصال سرسیم هاي باتري را بررسی نمایید و یا 
  .سوئیچ را تعویض کنید

ــیکلت     ــین و موتورس ــه انج ــال بدن اتص
  .نامناسب است

کلیه اتصاالت سیم هاي اتصال به بدنه را بررسی 
  .نمایید و از اتصال کامل آن اطمینان یابید

  .فیلتر بنزین را تمیز یا تعویض نمایید  .بنزین مسدود شده استفیلتر 

و دور آرام انجین در شتاب منفی 
کاهش سرعت دچار ناپایداري می 

اما در حالت رانندگی در  شود
  مشکلی نداردیکنواخت سرعت 

  .لقی سوپاپ ها خیلی کم است
لقی سوپاپ ها را بررسی و در صورت نیاز آن را 

میل تایپیت را از نظر خم شدن و  .تنظیم نمایید
  .یا هر گونه عیوب ظاهري بررسی نمایید یسائیدگ

  نشتی هوا در فلنج ورودي
با کمک اسپري آب بر روي فلنچ و دریچه گـاز  

در صـورت نفـوذ آب بـه    . محل نشتی را بیابیـد 
  .داخل انجین موتورسیکلت خاموش خواهد شد

مسیر کنـار گـذر دور آرام بـدلیل تجمـع     
  .دوده مسدود شده است

دریچه گاز بخصوص مسیر کنار گذر دور آرام را 
  .تمیز کنید

سنسور دریچه گاز به حالـت دور آرام بـر   
  .نمی گردد

سنسور دریچه گاز را بررسی نمایید و در صورت 
ل بـ شل بودن آنرا در محل خود ثابت کنید و کا

گاز را از نظر هرگونه آسیب بررسی و در صورت 
  .نمایید نیاز تعویض

وجــود  بــرق دزدي در فالیویــل و بــوبین
  .بوبین را تعویض کنیدفالیویل و   .دارد

دور آرام ناپایدار می باشد و 
موتورسیکلت خاموش می شود و 
موتورسیکلت در حرکت دچار افت 

  قدرت می شود

انجین داراي نشتی هوا و یا لقی سـوپاپ  
  .ها خیلی کم است

صورت نیاز آن را لقی سوپاپ ها را بررسی و در 
  .تنظیم نمایید

ــیم    ــت س ــاتري و درخ ــر ب اتصــاالت س
  .نامناسب است

کلیه اتصـاالت منفـی موتورسـیکلت را بررسـی     
  .ال مناسب آنها مطمئن شویدصکرده و از ات

کوئل و سایر قطعات برقـی بـر عملکـرد    
ECU تاثیر می گذارند.  

کلیه اتصاالت منفی موتورسیکلت را بررسی کرده 
  .عدم وجود آب در سوکت ها مطمئن شویدو از 

  .پیکاپ بدرستی عمل نمی کند
مونتاژ پیکاپ و اتصاالت آن را بررسـی کنیـد و   
فاصله هوایی آن را نسبت بـه فالیویـل کنتـرل    

  . نمایید که زیاد نباشد
  .مونتاژ بوبین و اتصاالت آن را بررسی کنید  .بوبین بدرستی مونتاژ نشده است

  .بوبین را تعویض کنید  .بوبین وجود داردنشتی برق در 
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استارت موتورسیکلت به سختی 
می خورد و دیر روشن می شود و 

در می گیرد اما شتاب به سختی 
  .دور آرام مشکلی ندارد

بر روي شمع دوده جمع شده است یا چینی 
  .شمع را تمیز و در صورت نیاز تعویض کنید  .آن شکسته و یا شمع روغن زده است

و یا اتصاالت آن دچار مشکل شده  کوئل
  .است

شمع را تعویض نمـوده و مشـکل    که در صورتی
موتورسـیکلت بــر طـرف نشــده اسـت کوئــل را    

  .تعویض نمایید

  .اتصاالت کوئل جابجا می باشد
اگــر پــس از تعــویض کوئــل و سرشــمع جرقــه  

سی نمایید سر سیم هاي کوئـل  رنامناسب بود بر
  .جابجا مونتاژ نشده باشد

مسـیر بنــزین بســته و یـا انژکتــور دچــار   
  .مشکل شده است

اگر جرقه سر شمع مناسب است ، باز بودن مسیر 
بنزین و صـافی بنـزین را بررسـی نماییـد و  در     
صورت باز بودن مسیر سـوخت و عـدم کـارکرد    

  .مناسب موتور انژکتور را تعویض نمایید

  .ارتفاع از سطح دریا باالست
و دود سـیاه از اگـزوز   اگر قدرت موتور کم است 

( خارج می شود نسبت به تعویض سنسـور فشـار  
  .اقدام نمایید )ECUتعویض 

نشتی هوا از رینگ هاي پیستون و واشـر  
  .سیلندر وجود دارد

کمپــرس ســیلندر را بررســی و در صــورت نیــاز  
  .اجزاي آن را تعویض نمایید

به درسـتی مونتـاژ نشـده     و پیکاپ بوبین
  .است

و اتصـاالت آن را  ، پیکـاپ  وبین نحوه مونتـاژ بـ  
  .بررسی کنید

مصرف سوخت باالست و قدرت 
موتور کم است و دود مشکی از 

  .اگزوز بیرون  می آید

  اشکال در سنسور اکسیژن
با دیاگ یا تعداد چشمک زدن چراغ چک انژکتور 
، خرابی سنسور اکسیژن را بررسی و در صورت 

  .نیاز تعویض کنید

  اشکال در سنسور دما
با دیاگ یا تعداد چشمک زدن چراغ چک انژکتور 
، خرابی سنسور هاي دما را بررسی و در صـورت  

  .نیاز تعویض کنید
  .انجین را باز کرده و آن را سرویس نمایید  اشکال در انجین

موتورسیکلت به ماکزیمم سرعت 
  .خود نمی رسد

  .باد تایرها را تنظیم کنید  .باد تایر ها کم است
  .فیلتر هوا را تمیز و در صورت نیاز تعویض کنید  .مسدود می باشدهواکش 

  .دنده زنجیر و زنجیر را تعویض و تنظیم کنید  .دنده زنجیر و زنجیر دچار سائیدگی شده است
  .اگزوز را برسی و در صورت نیاز تعویض کنید  .مسیر اگزوز مسدود است

موتورسیکلت به سختی روشن می 
در اگزوز شود و صداي انفجار 

  .شنیده می شود

  .بوبین و اتصاالت آن را بررسی کنید  سیم هاي بوبین جابجا است

وضعیت مونتـاژ پیکـاپ را بررسـی و از درسـتی        .پیکاپ بدرستی مونتاژ نشده است
  .اتصاالت آن مطمئن شوید

دنده به سـختی تعـویض مـی شـود و     
صفحات کالچ را تعویض و لقی کالچ را تنظیم   .استکالچ دچار مشکل شده   .قدرت و شتاب موتورسیکلت کم است

  .کنید
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موتورسیکلت روغن سـوزي دارد و  
دود آبی از اگزوز خارج  می شود و 

  .موتور به سختی روشن می شود

رینگ هاي پیستون آسیب دیـده و شـمع   
  .کثیف است

شمع را تمیز و در صورت نیاز تعـویض نماییـد و   
  .رینگ هاي پیستون را تعویض کنید

موتورسیکلت روغن سـوزي دارد و  
 امادود آبی از اگزوز خارج  می شود 

  .به حالت نرمال کار می کندموتور 
  .کاسه نمد سوپاپ را تعویض نمایید  .کاسه نمد سوپاپ آسیب دیده است

ــتارت    ــت و اس ــدار اس ــاژ ناپای ولت
الکتریکی به سختی کار میکند و با 

دور آرام در  روشن کردن چراغ جلو
  .ت می کندموتور اف

  .باتري را تعویض کنید  .باتري فرسوده شده است

  .بوبین و یا رگالتور را تعویض نمایید  .بوبین یا رگالتور آسیب دیده است

ــه  رســیلند در ســاییدگیصــداي  ب
سوپاپ ها داراي  گوش می رسد و

قدرت موتور کم و  ،صدا می باشد 
  .انجین داغ می کند

رهاي روغــن یروغـن موتـور کــم یـا مسـ    
  .مسیرهاي روغن و میزان روغن را بررسی کنید  .مسدود شده است

  


