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سوء مصرف و استفاده اشتباه و غیر استاندارد که منجر به نقص، خرابی و یا هر مشکلی دیگر که برای محصول یا   هرگونه

 باشد.کننده که از عدم مطالعه و عمل به اطالعات این دفترچه ناشی شده بر عهده خریدار می استفاده 

 فهرست 

 3 ......................................................................................................................................... ی خصات فنمش 
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 11 .................................................................................................................................. و امکانات  یاندازراه 

 14 ................................................................................................................. د یدر هنگام خر یلیلوازم تحو

 14 ....................................................................................................................................... سواالت متداول 

 

 .باشدیم  رانیتماما ساخت ا  یبرق  کلتیموتورس  تولیدکننده  و تنها  نیاول  موتورمادو  

ب  ا    س  هیدر مقا  لی   دل  نیو ب  ه  م    ش  و دیم دی   تول هیمواد اول  نیترتیفیاز با ک رانیدر ا کلتیموتورس نیقطعات ا

ف  رو     ازسطح خدمات پس    نیاز باالتر  230مادو    لیدل  نیبه  م دار د.  یمحصوالت مشابه دوام و استحکام باالتر

مادو موتور تامین قطع  ات و      ستند  یقابل دسترس  یو به راحت  ریو خدمات آن فراگ  یدکیبرخوردار بوده و قطعات  

  ماید.ساله تضمین می  10را    230خدمات مادو  
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 مشخصات فنی 

  مشخصات  230مادو 

 آمپر  23  یپک باطر 1با  شیمایپ تست مشخص( طی)در شرا لومتریک 65 – 55

 تست مشخص( طی)در شرا لومتریک 110 – 100 پیمایش 
 آمپر   23  یپک باطر 2با  شیمایپ

 آمپر  32  یپک باطر 1با  شیمایپ تست مشخص( طی)در شرا لومتریک 80 – 70

 نوع موتور  ولت  72وات،  3000

 موتور 
 انتقال قدرت مستقیم )بدون گیربکس، زنجیر و تسمه(

 حداکثر سرعت  کیلومتر بر ساعت  80

 حداکثر شیب قابل حرکت  درصد  36درجه یا  20

 دکمه کنترل سرعت  حالته 3دارد، 

 نوع باطری  ( VRLA) لید ژل

 باطری 

 آمپر   23  یباطر 6ظرفیت  کیلووات بر ساعت(  1.656وات بر ساعت ) 1656

 آمپر 23 یباطر 12 ظرفیت کیلووات بر ساعت(  3.312وات بر ساعت )  3312

 آمپر   32  یباطر 6 ظرفیت کیلووات بر ساعت( 2.304وات بر ساعت )   2304

 عمر باطری  سال بسته به نوع مصرف(  3) تا   سیکل کامل 500یا  سال 2حداقل 

 زمان شارژ  ساعت  5-6

 هزینه برق برای هر شارژ کامل  آمپر(  23پک باطری  1) ریال( 1500تومان ) 150

 ورودی برق ( شهری/ولت )برق خانگی   220

سیستم   سیستم تعلیق جلو  هیدرولیک

 تعلیق عقبسیستم  هیدرولیک-فنری تعلیق 

چرخ و   ترمز جلو/عقب  دیسکی/دیسکی

 چرخ جلو/ چرخ عقب  120/ 70-12–تیوبلس/130/ 90-10–تیوبلس ترمز 

 وزن موتور  آمپر( 23پک باطری  1با )    کیلوگرم 120
و   وزن

 اندازه 
 وزن قابل حمل  کیلوگرم  300

 )سانتیمتر(طول * ارتفاع * عرض 55*  80*  180

  قطعه اصلی گارانتی تعویض شش 

 دارای پالک ملی و سند رسمی  

 دزدگیر هوشمند و ضد سرقت 

 دارای دنده عقب 

 صندوق بزرگ و جادار

 کیلومتر دیجیتال 

 دارای شارژر یو اس بی 
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 قطعات اصلی 

  الکتروموتور:

واتی می باش  د ک  ه ب  ه موت  ور  3000دارای الکتروموتور بسیار قدرتمند   230مادو  

ب  االیی در ح  د موتور   ای بنجین  ی ح   ی ب  اال و حت  ی بس  یاری از شتاب بس  یار  

 د د.خودرو ای موجود در بازار می

باشد در داخ  ل خ  رب عق    عامل محرک این موتور میکه    230مادو  الکتروموتور  

 ایتس  مه  و  ز  ی  ر  مستقیما و بدون  یچ گیربکس،  را   یروی محرکهتعبیه شده و  

 ی  ازی ب  ه س  رویس و  ب  وده و    یچ ض  د آبای  ن الکتروموت  ور  کن  د.منتق  ل می

  .کاری و  گهداری  داردروغن

ترین  کته در  گهداری این الکتروموتور جلوگیری از فشار بیش از حد به آن است. برای مثال در حالتی که موتور ب  ه دلی  ل بس  ته ب  ودن مهی

  کت  دارد از گاز دادن جلوگیری  مایید.امکان حر استا دارد مسیر روبرو و یا شی  و وزن بیش از حد

 کیلوگرم را دارا میباشد.   300وزن حداکثر توان حمل دو ترک و بار با   230مادو 

درص  دح حت  ی ب  ا راک   ، ت  رک و ب  ار س  نگین وزن را دارا   36درجه ی  ا    20 ای شدید )توا ایی عبور از تمامی سرباالیی  230 مچنین مادو  

 باشد. می

باش  د، کیل  ومتر ش  رایت تس  ت  40و س  رعت بیش  تر از  کیلوگرم استا دارد باالتر و مسیر سرباالیی    90به  ر میجان وزن راک  و بار  سبت به  

 کمتر از میجان استا دارد اعالمی در شرایت تست خوا د بود. پیمایش

ای تعبیه شده که امکان محدود ک  ردن س  رعت و ق  درت را باشد. روی دسته موتور دکمهمیبر ساعت کیلومتر  80 ،230حداکثر سرعت مادو  

 ب  ر س  اعت  کیلومتر  45موتور بیش از    1کند. روی حالت  فرا ی می

 ،3و حال  ت  ب  ر س  اعت  کیلومتر    60  ،2سرعت  خوا د رفت. حالت  

  .بر ساعت  کیلومتر  80

 

 

 

 2میبایست از موتور استفاده  مایید و صرفا برای افجایش سرعت لحظه ای به حال  ت   1برای مصرف بهینه و افجایش پیمایش فقت روی حالت  

 کند.برای موتور ای اد  میتغییر وضعیت د ید. امکان تغییر حالت در حین حرکت  یج ممکن است و مشکلی   3و  یا 
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که موت  ور گ  از  یاست که الکتروموتور در حال حرکت و  نگام یستمیس یدارا 230مادو   (:Regenerative Brake) شنیجنریترمز ر

ب  ه  لیح موت  ور را تب  دی)جنبش    یحرکت یشده و ا رژ نامیبه د  لیتبد  خوردی م

و عمال موتور  دی ما یرا شارژ م یباطر به میجا یکرده و  یباطر ییایمیش  یا رژ

دارد   دتریمرحل  ه ش  د  کی  ستییس  نی. اکندیطور خالص حرکت  م  هب  چگاه ی 

و لنت  سکیحالت د نیدرصد )در ا 5 جانیکه با فشردن  ر کدام از ترمج ا به م

ب  ه ش  ارژ   لیرا تب  د  یحرکت     یاز ا   رژ  یشتریب  جانیح مشو دی م  ریترمج ا درگ

در ترمج   ا و   س  تییس  نی   . اش  ودیباع  ت توق  ت موت  ور م  ی موده و حت  یباطر

حال  ت   نی   شارژ شود. در ا  یمقدار  یتا باطر  کندیمکمک    ینییسرپا  یر ایسم

پس سعی کنیدد در صدورتی کده بده کداهش  کند. یم دایپ شیافجا  یتوجه شود مقدار آن به طور لحظه ا  یاگر به  شا گر ولتاژ لحظه ا

از سرعت خدود به نقطه توقف با استفاده از این سیستم و عدم گرفتن ترمز تا حد آخر آن  سرعت نیاز دارید، زودتر از رسیدن  

باشد، ولی اگر به دفعات و در تمام ط  ول مس  یر اس  تفاده میجان شارژ در یک بار بسیار کی می کاسته و باطری موتور خود را شارژ نمایید.

 شما افجایش خوا د یافت.موتور شود میجان مسافت قابل عبور 

باشد. با  گه داشتن این دکمه و حرکت به سمت عق  می  230ویژگی دیگر مادو    دنده عقب:

  د.کنگاز  مجمان موتور به سمت عق  حرکت می

 

وظیفه شارژ باطری  ا را بر عهده دارد. در ادامه  حوه استفاده و  گهداری شارژر ب  ه تفص  یل توض  یح داده خوا   د ش  د. از ب  از   شارژرشارژر:  

  مودن و قراردادن آن در معرض آب خودداری فرمایید.

آمپ  ر،  20پ  ک ب  اطری    1باشد. شارژر  سه  وع شارژر برای سه  وع باطری موجود می

آمپ  ر ک  ه ب  ا توج  ه ب  ه    وع  32پک باطری  1آمپر و شارژر  20پک باطری   2شارژر  

 گردد. باطری ا تخابی شما تحویل می

شارژر متناس    جداگا   ه میبایس  ت خری  داری   ،در صورت تغییر  وع یا تعداد باطری

 شود.

 شارژر غیرمتناس  با باطری شما جداگا ه فروخته و یا تعویض  خوا د شد.

 

مسئولیت تامین ا رژی مورد  ی  از جه  ت  واز  وع لیدژل بوده   230 ای مادو  باطری  باطری:

امکان  ص    ا   واع  230. مادو را بر عهده دار داین موتور    الکترو یکیلوازم    حرکت و فعالیت

   ا باطری به تفصیل توضیح داده خوا د ش  د. ادامهباشد که در مختلفی از باطری را دارا می

در بخش زیرین موتور قرار دار   د، از ب  از  م  ودن و ق  راردادن آن در مع  رض آب خ  ودداری 

 فرمایید.

 .باشد یح میاتم ای  سل جدید باطری) حVRLA) ژل دیمادو از  وع ل  یبرق  کلتیموتورس یباطر
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ب  اطری  6آمپر را دارا می باشد. ) ر پک باطری شامل  32یک پک باطری یا آمپر و  20یک یا دو پک باطری    مجمان  امکان  ص   230مادو  

ت مش  خ) )راک    در شرایت تس  230باشد که به صورت سری به یکدیگر متصل شده ا دح. میجان پیمایش مادو  آمپر می  32یا    20ولت    12

کیلومتر، ب  ا دو  60الی  50آمپر  20ح با یک پک باطری 1و حالت  بر ساعت کیلومتر 45الی  40سرعت متوست   ،کیلوگرمی، مسیر مسطح  90

کیلومتر خوا د بود. امکان  ص  باطری تک، دو ت  ایی و  90الی  80آمپر  32کیلومتر و با یک پک باطری  110الی    100آمپر    20پک باطری  

  باشد.ولت امکان پذیر  می  72عدد به علت عدم امکان تامین  6تعداد دیگر غیر از یا 

 

: در هنگام خرید ممکن است پیمایش موتور شما از مقادیر اعالمی ما کمتر باشد. پس از چندین آلرسیدن باطری به حالت ایده

خروجی بهینه خود خواهد رسدید.  مقادیرالحا احیاء شده و به طبار( باطری موتور شما اص  10بار پر و خالی شدن باطری )حدودا  

برای احیاء شدن نیازی نیست باطری حتما کامال پر و یا کامال خالی شود. با استفاده معمولی و روزمره شما باطری به مرور احیاء 

 خواهد شد.

ست پیمایش موتور شما بیش از مق  ادیر اعالم  ی م  ا باش  د. ممکن ا آلرسیدن باطری به حالت ایده پس از   ای اول کته بسیار مهی: در ماه   *

 باشند.موتورسیکلت می ساله دلیل آن این است که مقادیر اعالمی رسمی، میا گین استفاده دو

 پذیر است. ای متناس  آن امکانامکان اضافه کردن و یا تغییر باطری پس از خرید و در تاریخی دیگر  یج با پرداخت  جینه

 رسا د. کیلوگرم می  78کیلوگرم و وزن دو پک آن را به  39کیلوگرم بوده که وزن یک پک باطری را  6.5آمپر حدود  20وزن  ر باطری 

آمپر به  32رسا د. امکان  ص  دو پک باطری کیلوگرم می 57کیلوگرم بوده که وزن یک پک باطری را به   9.5آمپر حدود    32وزن  ر باطری  

 باشد.مقدور  می آمپر 32ر باطری سایج بجرگتدلیل 

در  خشمگیری تفاوت ا باشند. این باطریو وزن بسیار کمتری میعمر باالتر  یکه دارا ی  ستندومیتیل  ی ا  یباطر ا ،  یاز باطر  یگری وع د

ب  وده و ب  ه دلی  ل  ب  ود     ای لی  دژلباطریبراب  ر    خن  دآ ه  ا    قیم  ت  ، دار د   ای لیدژلدر مقایسه با باطری  سرعت و قدرت موتورپیمایش،  

در  یباشد و مش  تر یرا دارا م ومیتیل یامکان  ص  باطر 230البته مادو تولیدکننده در داخل کشور امکان ارائه گارا تی برای آن وجود  دارد. 

 .دیموتور خود  ص   ما یو بر رو هیرا ته یباطر  وع نیتوا د ا یم لیصورت تما

ک  ه . در حالتیح2)عکسوص  ل  مایی  د موت  ور و سر دیگر آن را به ح1)عکس ولت 220برق شهری  ابتدا یک سر شارژر را به  حوه شارژ باطری:

شده، شارژر روش  ن  قرمج.  نگامیکه شارژر را به موتور وصل  مایید خراغ  ح1)عکسروشن خوا د بود  سبج  خراغشارژر فقت به برق وصل باشد  

شود. ) م  راه ب  ا باشد. پس از شارژ شدن کامل خراغ سبج روشن میو صدای فن خنک کننده آن به وضوح قابل شنیدن می  ح3)عکسشودمی

 . بهتر است پس از تکمیل شارژ، شارژر را از برق جدا  مایید.ح4)عکس خراغ قرمجح

این حالت طبیعی بوده و شدارژر در * ممکن است در طول شارژ، فن شارژر و چراغ سبز و قرمز متناوبا روشن و خاموش شوند.  

 باشد و ممکن است بسته به وضعیت باطری بین چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشد.ها میحال باالنس کردن باطری

الزم به ذکر است که عم  ده ش  ارژ  ساعت خوا د بود. 6 یال 5 نیآمپر که داخل موتور قرار دارد ب 2.5با شارژر  یپک باطر  1زمان شارژ کامل  

کند و شارژر اقدام به باال س  م  ودن  ا کا ش پیدا میباشد و پس از آن سرعت شارژ برای جلوگیری از آسی  به باطریساعت اولیه می 5در  

ای و ی  ا مس  اله ساعت خراغ سبج روشن  شود ک  ه  ش  ا گر مش  کل 10 ماید. برای  مین ممکن است گا ی اوقات حتی پس از باطری  یج می

در  یست. سعی کنید در زمان شارژ شارژر در فضایی باشد تا دمای شارژر و موتور متغیر  باشد. برای مثال شارژر را زیر آفت  اب، زی  ر ب  اران و 
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ب  رای م  وارد ل  جوم  در  شرایطی که امکان ضربه و جاب   ایی  امتع  ارف دارد ق  رار  د ی  د.  

توا ید آن دور از آفتاب و باران میآن زیر سایه و  جلوگیری از سرقت شارژر و یا قرار دادن  

را داخل صندوق قرارداده و سیی  ای شارژر را به بیرون  دایت کنی  د و درب ص  ندوق را 

 سعی کنید شارژر را طوالنی مدت در این وضعیت قرار ندهید. ببندید.

ساعت، شارژر را از موتور جدا  موده، م ددا اقدام به ش  ارژ  نمایی  د و ب  ا پش  تیبا ی تم  ا   20 ا پس از  در صورت شارژ  شدن کامل باطری

 شودتوصیه میشود. ولی ها خاموش شده و فرآیند شارژ متوقف میپس از شارژ کردن کامل باطری  230شارژرهای مادو    بگیرید.

، از محافظ و یا تایمر قطع برق پس از هاها و خراب شدن آنو جلوگیری از بادشدن باطری  شارژر  از  هدارینگایمنی باالتر و برای  

 استفاده نمایید.ساعت(  8)حداکثر مدت زمانی مشخص  

 

از  س  تیبایشارژ موتور م جانیم )یتشخ یبراد د. کیلومترشمار میجان شارژ شما را  شان می

 یرو ی. ولت  اژ ب  اطردیی   شمار قرار دارد استفاده  ما لومتریکه در بخش ک  یولتاژ لحظه اعدد  

ع  دد   نیباشد. ا  یم  یبودن باطر  یخال  یبه معن  68و عدد    باطریپر بودن    یبه معنا  78عدد  

ب  ر   ر لحظ  هعدد  نیا حرکت امد د و  نگ ی شان م یرا به طور لحظه ا یولتاژ دو سر باطر

 یع  دد اص  ل یو پ  س از توق  ت م   ددا رو  افت  هیک  ا ش    موتور  یافتیدر  یروی   جانیاسا  م

 شود. یباشد که موتور ثابت بوده و گاز داده  م یزما  دیولتاژ با قیو عدد دق یباطر  جانیم )یتشخ ی. مالک شما براگرددیبرم

 یحرک  ت رو یاست که پس از مقدار کم    یاز حد واقع شتریب یداده شده کم شیبه  نگام جدا کردن شارژر از موتور عدد ولتاژ  ما   مچنین

 سبج شود. ستیبایتنها خراغ شارژر است که م یشارژ شدن کامل باطر یبرا  یشود. مالک اصل یبرگشته و ثابت م یعدد واقع

ش  ارژ و خ  امو  ش  دن  لی   تا زمان تکم ستی  یازی  نیشود و  مچن یبه طور کامل خال  یباطر  اجازه  د ید   باید  یشارژ کردن باطر  یبرا

توان شارژر را متص  ل و موت  ور را ش  ارژ  ی.  ر زمان که مقدور بود مح خوا د زد  یبه باطر  یبیمتعدد آس  یشارژ کردن  ا)  دییشارژر صبر  ما

 3در  یخوا دداش  ت. ب  اطر یشتریعمر ب  یباطر  د،ییدرصد برسد و م ددا شارژ  ما  50به کمتر از    تیظرف  دیکه اجازه  د   ی مود. در صورت

 چگاهیقطع کردن هوشمند شارژر ه لیاز حد که در صورت استفاده از شارژر استاندارد و به دل شی. شارژ ب1.  ندیبیم   یصورت آس

. عددم 3خواهد کاست.  یکامل که اگر به طور متعدد تکرار شود از طول عمر باطر  وربه ط  یشدن باطر  ی. خال2رخ نخواهد داد.  

 ز باطری یا اصطالحا خوابیدن باطری.استفاده ا

ق  رار  و ب  ارانب  اد  ریدر مس  ایآفتاب    ریمثال در  نگام شارژ موتور را ز  یدرجه و ثابت باشد. برا  25حدودا    ستیبایم  یمحل شارژ باطر  یدما

 .دی د 

 باشد. یم تومانح 126) الیر 1260کمتر از  یپک باطر 1 ر بار شارژ کامل  نهی ج

و کی مصرف بوده و در صورت روشن ب  ودن ب  ه   LEDاز  وع    230مادو    خراغ جلوی   ایالمپ

 کا د.درصد از پیمایش می 5  حداکثرطور تمام وقت، 

 نکات دیگر:

 درصد کمتر شود. 50 از دی با االمکانیحت  ای. شارژ باطر1

 شو د. شارژبار در ماه به طور کامل  کی ستیبایم  ای. باطر2

 .دیی ما  ایاقدام به شارژ باطر ستیبایو م دیایب ترنییپا 68از  ستیبای م  ای. م موع ولتاژ باطر3
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 استفاده شود. دیبا یاصل ی ار. فقت از شارژ4

 بما ند. یبدون استفاده باق ماه  کیاز  شیب ستیبای م  ای. باطر5

باشد که باعت آسی  رسیدن ب  ه آن خوا   د الحا خوابیدن باطری میطکیلومتر به معنی عدم استفاده و یا اص  500پیمایش ما یا ه کمتر از   

 بود؛ در این صورت باطری از پوشش گارا تی خارج خوا د شد.

 و در م اورت آب و آتش باشند. ییآفتاب مستق ریز ستیبای م  ای. باطر6

 وجود  داشته باشد. رونیبه ب  ایشو د که امکان ا تقال حرارت باطر یبسته بند یبه صورت دی با  ای. باطر7

 باشد.درجه سا تیگراد می 25بهترین دما برای استفاده   .باشدیم گرادیا تدرجه س  30 یال 10 نیب  ایباطر  نیمناس  استفاده از ا ی. دما8

 درصد خوا د بود.  15درجه سا تیگراد باعت افت پیمایش به میجان  25درجه اختالف دما  سبت به   10.  ر 9

 .شودیم یباعت سولفاته شدن باطر نییپا اریبس ی. دما10

 .شودیم و کا ش را دمان آن یباال باعت از دست رفتن شارژ باطر ی. دما11

 .دیقرار  د را برعکس و کج  یباطر چگاه یحتما رو به باال باشد و   ستیبایم ی. جهت باطر12

 مدل و  وع باشند. کیاز  ی مگ ستیبایدو پک م ایو  کی ید نده  لیتشک ی ای. م موعه باطر13

 آمپر 20ی مشخصات هر  باطر 

   لوگرمیک 41.4: ییپک شش تا کیوزن   -  لوگرمیک 6.9وزن  ر عدد:  متریلیم 169در   77در  181  -آمپر   20 -ولت    12 

 آمپر 32ی مشخصات هر  باطر 

   لوگرمیک 60: ییپک شش تا کیوزن  -  لوگرمیک  10وزن  ر عدد:  متریلیم 169در   77در  260 -آمپر    32 –ولت    12 

ترین افجار   ای مس  یریابی کوت  اه  ای طوال ی  میشه سعی کنید ابتدا از طری  ق  رمبرای طی مسافت  :و افزایش پیمایش  نکات مسیریابی

د ن  د، منته  ی می ترین مسیر را در حالت پیاده ارائ  هکوتاه  Google Mapsمسیر ممکن را ا تخاب  مایید. )  رم افجار ای مسیریابی ما ند 

گیرد. به این مساله دق  ت داش  ته باش  یدح  میش  ه مس  افت قاب  ل این مسیر پل عابر و یا مسیر ای غیرقابل عبور توست موتور را در  ظر  می

نیح، تعداد و وزن سر شین و بار و سرعت متوس  ت خ  ود پیمایش موتور خود را با توجه به  وع و تعداد باطری،  وع مسیر )سر باالیی یا سرپایی

مقص  د ب  ه مش  کل به محاسبه کرده و از روی کیلومتر شمار میجان مسافتی که در  ر کور  رفته اید را محاسبه و جمع  مایید تا در رسیدن 

یش خوا د بود را حدودا به دس  ت خوا ی  د بر خورید.  مچنین به مرور زمان از روی ولتاژ اعالمی کیلومتر شمار میجان مسافتی که قابل پیما

موت  ور  ،   ای توق  تاالمک  ان در مکانآورد. اگر مسیر رفت شما سرپایینی و مسیر برگشت سرباالیی است در سرعت خود دقت  مایید و حتی

اطری موت  ور خ  ود خود را حتی برای خند دقیقه یا خند ساعت شارژ  مایید. در طول مسیر خود از سیستی ترم  ج ری نریش  ن ب  رای ش  ارژ ب   

 استفاده  مایید.  ما گو ه که در بخش ری نریشن توضیح داده شد 

کیلومتر بر ساعت حرکت کنی  د. سر ش  ین دوم و حم  ل   40و با سرعت متوست    1سعی کنید روی حالت  استا دارد  پیمایش    به  نرسیدبرای  

 شو د.باعت کا ش پیمایش شما میو مسیر ای سرباالیی لوازم سنگین  

 سعی کنید در مسیر ای سرباالیی کمتر ترمج کنید تا ا رژی مصرف شده برای رسیدن به آن سرعت  در  رود. 

 ایی حرکت کنید که  یاز به توقت کمتری دار د. سعی کنید از مسیر 

 شود. میشه باد الستیک خود را خک کنید، خون کا ش باد الستیک باعت کا ش پیمایش می

ساخت شرکت ایران یاسا بوده و از کیفیت و عم  ر   230 ای تیوبلس مادو  الستیک  الستیک:

 باشند.برخوردار می العاده باالییفوق
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باشد ک  ه می یا کامپیوتر مرکجی فرمان موتورسیکلت  کنترلرقطعه اصلی دیگر    :( ECU)کنترلر

و تمامی اطالعات موتور شما اع  ی از  مسئولیت  ما نگی اججای مختلت موتور را بر عهده دارد

مسافت طی شده، تعداد دفعات شارژ، میجان مصرف برق، مدت زمان خاموشی و عدم اس  تفاده 

گردد. این قطعه در بخش مرکجی موتور و زی  ر ص  ندوق ق  رارداده از موتور و ... در آن ثبت می

  مودن و قراردادن آن در معرض آب خودداری فرمایید. بازشده است. از 

 

 

مبدل وظیفه تامین برق مورد  یاز ت هیجات جا بی موتور غیر از الکتروموتور را با تب  دیل ب  رق مبدل:  

این قطعه در بخش مرکجی موتور و زیر ص  ندوق  .ده داردیا باالتر را بر عه  ولت  12ولت باطری به    72

 قرارداده شده است. از باز  مودن و قراردادن آن در معرض آب خودداری فرمایید.

 گارانتی و خدمات

باش  ند.    ا تح  ت پوش  ش گ  ارا تی میقطعه اصلی دارد که تم  امی آن  شش  230مادو  

 24ما ه تا    6  ی تعویض یا تعمیرگارا ت  یمادو دارا  یبرق  ی اکلتیموتورس  یقطعات اصل

ب  ا مراجع  ه ب  ه  توا ن  دیم 230م  ادو  یبرق    کلتی. دار   دگان موتورس   باش  ندما   ه می

و  یم  رتبت ب  ه گ  ارا ت  خدماتو مراکج خدمات پس از فرو  مادو موتور از     ایندگی ما

در سراسر مناطق تحت   موتور ای مادو  تعمیرگاه   .و دمند شقطعات بهره   و تعمیر  ضیتعو

 د ند.پوشش  مایندگی خدمات ارائه می

متخص) رسمی شرکت برسد.  مچنین تشخی)   قطعه معیوب میبایست به رویت و بررسیموتور و  برای دریافت خدمات مرتبت به گارا تی،  

 باشد.میتعویض یا تعمیر قطعه بر عهده متخص) رسمی شرکت 

و قطعاتی که ب  ه ی مورد  ظر  رگو ه تعمیر و یا تعویض قطعات مرتبت به گارا تی در تعمیرگاه غیر رسمی مادو موتور باعت لغو گارا تی قطعه

 خوا د شد.ارتباط  ستند طور مستقیی یا غیر مستقیی با آن قطعه در 

 باشد.پوشش گارا تی بدون محدودیت و گارا تی تعویض فقت یک بار میگارا تی تعمیر در طول زمان 

از  ق  ) در  ی اش یدگیو ترک یدگی. در صورت بروز پوسباشندیما ه م 24 یتحت پوشش گارا ت  230مادو   وبلسیت  ی اکیالست  الستیک:

 رگو ه دستکاری و  شد. خوا ند یا تعمیر ضیدر مراکج ارائه خدمات پس از فرو  مادو موتور تعو گانیبه طور را   اکیالست  نیا  د،یپروسه تول

 یا تعمیر خارج از  مایندگی قطعه را از پوشش گارا تی خارج خوا د کرد.

 ی اش     ی   در صورت بروز ع  ایباطر نیما ه قرار دار د. ا 6 یکه تحت پوشش گارا ت باشندیژل م دی وع لاز   230مادو   ی ایباطر  باطری:

در  گانیوده و به طور راب گارا تی تیشامل شرا )توضیحات در بخش باطریح  حیو در صورت استفاده صح  یو  ق) در شارژ و شارژد   دیاز تول

.  رگو ه دستکاری و یا تعمیر خارج از  مایندگی قطعه را از پوشش خوا ند شد  یا تعمیر  ضیاز فرو  مادو موتور تعو  پسمراکج ارائه خدمات  

باشد که باعت آسی  کیلومتر به معنی عدم استفاده و یا اصالحا خوابیدن باطری می  500پیمایش ما یا ه کمتر از    گارا تی خارج خوا د کرد.

 رج خوا د شد.رسیدن به آن خوا د بود؛ در این صورت باطری از پوشش گارا تی خا

  ای ثا ویه، باطری تحت پوشش گارا تی  خوا د بود. ا یا فروشگاه در صورت  ص  یا تعویض باطری اصلی توست تعمیرگاه 
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در مراک  ج ارائ  ه  گانیبه طور را دیاز تول ی اش ی. در صورت از کار افتادگباشدیما ه م 12  ،230مادو   کنترلر  ستییسگارا تی    :( ECUکنترلر)

 رگو ه دستکاری و یا تعمیر خارج از  ماین  دگی قطع  ه را از پوش  ش گ  ارا تی   خوا د شد.  یا تعمیر  ضیخدمات پس از فرو  مادو موتور تعو

 خارج خوا د کرد.

در مراک  ج   گ  انیب  ه را  دیاز تول  یما ه بوده و در صورت بروز مشکل  اش  12  یگارا ت  یدارا  230مادو    یوات    3000الکتروموتور    الکتروموتور:

و ی  ا تعمی  ر خ  ارج از  ادی   و فشار ز یاصول ری؛ استفاده غی رگو ه دستکار خوا د شد.یا تعمیر  ضیارائه خدمات پس از فرو  مادو موتور تعو

  مایندگی قطعه را از پوشش گارا تی خارج خوا د کرد.

در مراکج ارائه خدمات پ  س از ف  رو    گانیبه را  دیاز تول  یما ه بوده و در صورت بروز مشکل  اش  6  یگارا ت  یدارا    230مادو    شارژر  شارژر:

و یا تعمیر خارج از  ماین  دگی قطع  ه را از پوش  ش گ  ارا تی خ  ارج   فیجیکی، ضربه  .  رگو ه دستکاریخوا د شد  یا تعمیر  ضیمادو موتور تعو

 خوا د کرد.

در مراکج ارائه خدمات پ  س از ف  رو   گانیبه را دیاز تول یما ه بوده و در صورت بروز مشکل  اش 12 یگارا ت یدارا  230مادو   مبدل  مبدل:

 .  رگو ه دستکاری و یا تعمیر خارج از  مایندگی قطعه را از پوشش گارا تی خارج خوا د کرد.خوا د شد ضیمادو موتور تعو

 

 

 پالک، گواهینامه، سند 
رسد. خارج شده و به فرو  می  به صورت پالک شده و با سند خام از کارخا ه  230مادو  

در  نگام خرید یک  سخه فاکتور فرو  رسمی کارخا ه )سند شرکتح تحوی  ل خری  دار 

بیم  ه ت موتورسیکلت خود را شود. برای تهیه برگه سبج و کارت موتور خریدار میبایسمی

و  مدارک مورد  یاز تعیین شده توست را ور را آماده کرده    موده   شخ) ثالت یک ساله

 ماید. کارت موت  ور توس  ت را   ور ص  ادر ش  ده و و تحویل  مایندگی د د. سپس  مایندگی  سبت به تهیه برگه سبج از طریق را ور اقدام می

 گردد.توست ایشان به آدر  اعالم شده پست می

 گیرد.وا ینامه الجامی  یست و استعالم صورت  میبرای صدور برگه سبج و کارت موتور داشتن گ

 

و سرعت  یازمند  ص    پ  الک و تهی  ه برگ  ه س  بج )س  ند   ، توان موتور ای برقی فارغ از سایج، قدرتموتور سیکلت  تمامیطبق قا ون را ور  

 را ورح بوده و راک   یج میبایست گوا ینامه را ندگی موتورسیکلت را دارا باشد. 

تهیه برگه س  بج   تهیه بیمه شخ) ثالت،  توجه به قا ون،  ، ای برقیسیکلتم موعه مادو موتور به تمامی مصرف کنندگان موتورتوصیه جدی  

 باشد.سیکلت و استفاده از کاله ایمنی در  مه شرایت می، تهیه گوا ینامه را ندگی موتور)سند را ورح
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 اندازی و امکاناتراه
 روشن کردن موتور :

ح 3)  ای  offحالت    یرو  دیکنیرا وارد قفل م  دیکه کل  ی نگام

را ب  ه س  مت راس  ت   دیروشن کردن موتور کل  یقرار دارد برا

 . دیح بچرخا 1)

 ح روشن1

 چیح قفل سوئ2

 خامو   ح3

 قفل فرمان  وضعیت  ح4

  دیکل چهیح زائده بازکننده در5

 های سمت راست: مجموعه دکمه

را به  دیروشن کردن خراغ بجرگ کل یو برا دیرا در وست قرارد  دیروشن کردن خراغ کوخک کل  یبرا

 . باشدیم در حالت راست خراغ خامو  د،یسمت خپ فشار د 

 

 60ح حدود سرعت 2) متوست لومتر،یک 45ح حدود سرعت  1)ی: اقتصادباشدیحالت م  3  یسرعت دارا

 است .   لومتریک  80ح حدود سرعت 3) عیو سر  لومتریک

و در نتیجه پیمدایش کمتدر   خواهد بود  شتریب  زیباشد، مصرف ن  شتریتوجه: هرچه سرعت ب

 خواهد بود.

 

 گاز بد ید.دکمه را  گه داشته و  مجمان  نیست اا یاستفاده از د ده عق  کاف یبرا دنده عقب:

 

  های سمت چپ:مجموعه دکمه

 و  شدار نیی ور باال و پا دیح کل1

 راست و خپ یرا نما دیح کل2 

 )یا بالعکسحراست و سپس خپفالشر: را نمای ح  1-2 

 قطع را نما و فالشر  :دیسف دیح کل2-2

 بوق دیح کل3

 

 :هوشمند دزدگیر

ضربه یا تکان در  نگام فعال بودن دزدگیر، در ص  ورت اق  دام ب  ه حرک  ت موت  ور در عالوه بر آژیر کشیدن پس از  230دزدگیر  وشمند مادو 

د د.  مچنین در  نگام فعال بودن دزدگی  ر قفل کرده و اجازه حرکت  می  مسافت کمی نگام فعال بودن دزدگیر، خرب عق  را پس از طی  
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در صورتی که کلید در قفل بچرخد و موتور روشن شود، دسته گاز  یچ فرما ی به موتور برای حرکت  خوا د داد و عم  ال س  رقت ای  ن موت  ور 

 غیر ممکن خوا د بود

 :چیاز راه دور و سوئ  ریکنترل دزدگ یراهنما

 صدای دزدگیرقطع کن ح  1

 یدکم  ه ب  ه ص  ورت مت  وال نی   با دوبار فشردن ا: ح روشن کردن از راه دور2

 .دیروشن کن  چیموتور را بدون سوئ  دیتوا یم

 ریرفعال کردن دزدگیح غ3

 روشن  تیخروج از وضع و یا ریح فعال کردن دزدگ4

 ح کلید قفل سوئیچ5

 

 قفل فرمان :

را در  چیس  وئ ابتدا فرمان را کامال به سمت خ  پ بچرخا ی  د و س  پس که   یترت  نیرا داراست به ا  دیقفل کردن فرمان با کل  تیموتور قابل  نیا

خ  ارج ک  ردن از  یتا فرمان موتور قفل شود . برا دیبچرخا   ای ساعتح)خالف جهت عقربه  فشار داده و به خپ  نییبه پا  یحالت خامو  کم

 . دیبچرخا   ای ساعتح)جهت عقربه راست یعنیفشار داده و در جهت مخالت  نییبه پا یرا کم  دیست که کل یکاف جیحالت   نیا

 :چیقفل سوئ

و از ورود  عنوان امکان سرقت وجود  داشته باشد چیبسته شود تا به    دیورود کل  چهیشده که در  هیتعب  یباالتر موتور شما قسمت  تیجهت امن

 مارا ب  ه ش    لهیو روشن کردن وس چیبازشده و امکان استفاده از سوئ دیکل یرودکلید قفل سوئیچ و. به کمک کنداجسام خارجی جلوگیری می

 . حتما کلید قفل سوئیچ را  میشه  مراه خود داشته باشید.د د یم

 صندوق:

 نی   به ا با این تفاوت که  یازی به فشار به سمت پایین  یست.  دیمشابه قفل کردن فرمان را ا  ام د   یست عملا  یبازکردن صندوق کاف  یبرا

و  مجم  ان  دی   بچرخا  ای س  اعتح )خالف جهت عقربهبه سمت خپ    و در حالتی که فرمان قفل  یست  را در حالت خامو   دیکه کل   یترت

 صندوق را از عق  بلند کنید.

 .شود یباز م  یاصل چیصندوق فقت از سوئ

 .شود یکاله بدون فک داخل صندوق جا م

. در صورتی که فیوز قطع باشد حتی در صورتی ک  ه ش  ارژر وص  ل باش  د باشد یم حECUکنترلر)به موتور و  یاتصال باطر  وزیداخل صندوق ف

 موتور شارژ  خوا د شد.

نصب و تعویض هرگونه فیوز غیراستاندارد و تاییدنشده توسط نمایندگی فروش جلوگیری نمایید. مسدوولیت تبعدات پدیش از  

 باشد.آمده ناشی از نصب فیوز غیراستاندارد با مصرف کننده می

 

 ها: جک

 شود.فعال میباشد. جک بغل که در صورت استفاده از آن سیستی حرکتی موتور غیر  میجک  2دارای   230ادو م
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میبایست کمک   عق باشد. جهت قراردادن روی جک وست از ا رم و دستگیره  جک وست )دو تاییح  یج برای پایداری باالتر قابل استفاده می

 بگیرید.

 تحت فشار باشند.  اکیتا الست دیجک بغل قرار د  یموتور را رو دیکنیماه استفاده  م کیاز   شیکه موتور خود را ب یدر صورت

  ترمزها:

 خنک  ستند.   وا یسکی ردو د 230جلو و عق  مادو  یترمج ا

که حدودا    ر  بوده دارد روغن ترمج و لنت  ا  سیبه سرو ازیکه   سیکلتتنها بخش موتور

روغ  ن ترم  ج ب  ه م  رور و دار د.  ضیبه تعو ازی  ماه بسته به میجان مصرف شما  24  یال  12

موارد  ی از مراکج ارائه   نیاتیره و غلیظ شده و با خشی قابل رویت است.    ،استفاده پس از  

فروش  گاه قطع  ات موتورس  یکلت قاب  ل  ستند و  ی در  ر   هیقابل ته  موتورخدمات مادو  

 باشند.تهیه می

 DOT4نوع روغن ترمز: 

خ  اص خ  ود از س  ر  یبوده و با طراح    وبلسی ر دو ت  230مادو    ی ا  کیالست  الستیک:

 د.نکن یم یریجلوگ یخوردن در  نگام ترمج و در  نگام بار دگ

 باشد. می Bar 40و الستیک عق    Bar  30فشار باد استا دارد برای الستیک جلو 

 شود.می و خرابی الستیک فشار باد پایین باعت کا ش پیمایش

  ا را خک  مایید. ماه یک بار فشار الستیک  2حداقل  ر 

  ا قبل از مراجعه به  ر  وع تعمیرگاه حتما در اسرع وقت با پشتیبا ی تما  حاصل فرمایید.باد الستیک  ه غیرمنتظره در صورت تخلی

  ا تحت فشار باشند.کنید موتور را روی جک بغل قرار د ید تا الستیکدر صورتی که موتور خود را بیش از یک ماه استفاده  می

 ، جا لیوانی، گیره آویز: شارژر موبایل

باالی   مچنین بخشی برای قراردادن وسایل در سمت خپ قاب جلوی زا و تعبیه شده و  باشد.  یی موتور دارای گیره آویج خرید میبخش جلو

   ولت 5خروجی شارژر:  ولتاژ  تعبیه شده است. شارژ موبایلآن  یج سوکت 

 

اس  تفاده در   یب  را  یمش  کل  چیبوده و       یبارا   تیشرا  سازگار با  230مادو    یموتور برق  ضدآب:

   ا  یح و ب  اطرنیز  ریح )زECUو زمستان  دارد. فقت توجه شود که به بخش کنترلر)  جییفصل پا

  آب و رطوبت وارد  شود. ییبه طور مستق
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 یشده کل، مس  افت ط    ی شان د نده سرعت، مسافت ط  :لومترشماریک

 یباطر یولتاژ لحظه ا ،یشده،  شا گر باطر

  شا گر سرعت 1

 شمار  لومتری شا گر کح  2

 ی و توان موتورباطر  جانیح   شا گر م3

 سرعت یح  شا گر خط4

 . شودیداده م شیشده  ما شیمای نگام روشن شدن موتور کل مسافت پ 

شده در  ر سفر پ  س از خ  امو  ش  دن موت  ور ص  فر   یمسافت ط  جانیم

 .شودیم

 لوازم تحویلی در هنگام خرید
 فروش کارخانه  فاکتور، باطریو تعداد متناسب با نوع  شارژر، چی عدد سوئ 2، موتیعدد ر 2، نهیآ ست 1

 سواالت متداول 
 کند؟چه مقدار هست؟ یک پک باطری اضافه چه مقدار به پیمایش اضافه می 230پیمایش مادو 

کیل  ومتر ب  ر  40کیلوگرمی و با سرعت  90آمپر که کامل شارژ شده باشد، در مسیر مسطح و با راک  حدودا  20با یک پک باطری   230مادو  

ال  ی  100در صورت اضافه کردن یک پک باطری اضافه این مسافت ب  ه   کیلومتر را طی کنند. 60الی  50توا ند به راحتی مسافت ساعت می

 .کیلومتر خوا د بود  90الی  80آمپر  32با یک پک باطری  230کند. میجان پیمایش مادو کیلومتر افجایش پیدا می  110

باشد. منتهی به راحتی توان عبور از تمامی مسیر ای سرباالیی شهر ای ایران، یک ترک و یا حتی دو ترک سنگین وزن را دارا می  230مادو  

کیلومتر بر ساعت بیشتر شود، راکبین بیشتر و سنگینتر باشند و یا سرباالیی ش  دیدتر باش  د؛ می  جان پیم  ایش طبیعت  ا   40 رخقدرسرعت از  

 کند.میکا ش پیدا 

 ها چقدر هست؟ها چه مقدار است؟ هزینه تعویض آنعمر باطری

 600ال  ی  500س  ال و ی  ا  3الی   2ی را نما درج شده حداقل  ی صحیح و بر اسا   کاتی که در دفترخه ای مادو در صورت استفاده باطری

عدد باطری کوخکتر  6شو د و   ر پک باطری شامل فاده  می ا خراب و غیرقابل استکنند. البته بعد از این زمان باطریسیکل کامل عمر می

باشند و  یاز به تعویض کامل پک  یست. در ص  ورت  ی  از ب  ه تع  ویض باشد که در صورت خرابی  رکدام از آ ها به راحتی قابل تعویض میمی

  ای خراب خود را به فرو  برسا ید.توا ید باطریمی

 ای لید اسید عمر بیشتری دار د و در طول مصرف افت کمت  ری یتیومی  ستند که در مقایسه با باطری ای ل ا باطری وع دیگری از باطری

 ای لی  د اس  ید ب  وده و در ص  ورت برابر باطری 3 ا بیش از دار د ولی در سرعت و شتاب موتور ا تاثیر قابل توجهی  دار د. قیمت این باطری

د ند  ا خدمات پس از فرو  مناسبی ارائه  می ای عرضه کننده این  وع باطرین شرکتخرابی غیر قابل تعمیر و تعویض  ستند و  مچنی

 ا توست شرکت مادو آغ  از ی سنگینی به مشتری تحمیل خوا د شد. از این رو فعال و تا زما ی که تولید این باطریو در صورت خرابی  جینه

ای طراحی شده که امکان  ص  شد. البته سیستی برق و کنترلر این موتور ا به گو ه ای لید اسید ارائه خوا د تنها با باطری  230 شده، مادو  

توا   د در ص  ورت تمای  ل ب  اطری لیتی  ومی تهی  ه  م  وده و آن را روی باش  د و خری  دار می ر دو  وع باطری لیتیومی و لی  د اس  ید را دارا می

 موتورسیکلت برقی خود  ص   ماید.

 چه میزان است؟  230مادو و شتاب سرعت 

کیل  ومتر ب  ر س  اعت  80و  60،    45باشد که ب  ه ترتی     حالت می  3دارای سوئیچ تنظیی حداکثر سرعت و شتاب  ست که دارای    230مادو  

 ا و لت ا بوده که تقریبا از تمامی موتورس  یکشتاب آن  ، ای مادو ای برقی مخصوصا موتورسیکلتی برتری موتورسیکلتسرعت دار د.  قطه
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 آل برای عبور در ترافیک و مناطق شهری  موده است.  ای ایده حتی خودرو ای موجود در شهر بیشتر بوده و این موتور ا را به گجینه

 مدت زمان شارژ کامل این موتورها چند ساعت است؟

کیل  ومتر  30س  اعت، ح  داقل  3ب  ه م  دت زم  ان باشد.  مچنین این موتور ا با شارژ آمپر می  20ساعت زمان شارژ یک پک باطری    7الی    6

  ا  رسد.کند تا آسیبی به باطریپیمایش خوا ند داشت. شارژر این موتور ا در  نگام شارژ کامل به طور  وشمند فرآیند شارژ را قطع می

 شد؟باتوان با برق خانگی )شهری( این موتورها را شارژ کرد؟ هزینه هر بار شارژ کامل چه میزان میآیا می

یک  موتور ای برقی مادو برای شارژ فقت  یاز به برق معمولی خا گی )شهریح دار د و  یاز به برق فشار قوی و غیر آن  دار د.  جینه برق برای

توم  ان ب  ه ازای    ر کیل  ووات س  اعت   90که متوست س  ه پل  ه اول    98آمپر با آخرین تعرفه اعالمی سال    20بار شارژ کامل یک پک باطری  

تومان خوا د ش  د.  3،780ی موتور  جینه برق ما یا ه تنها ریالح خوا د بود. یعنی در صورت شارژ  ر روزه  1،260تومان )  126د تنها  باشمی

 .تومان است  3000لیتر بنجین فعال    1در حالیکه قیمت تنها 

 را تعویض کرد؟ 230توان باطری مادو آیا می

 باشد. ا فعال مقدور  میدقیقه تعویض  مود، ولی امکان جاب ایی سریع باطری 40 ا را در کمتر از با ابجار مناس  میتوان باطری

 شوند؟آیا رانندگی با موتورهای برقی مادو نیازمند گواهینامه است؟ آیا این موتورها پالک می

 ی س  خه ف  اکتور ف  رو  رس  م کی دی. در  نگام خررسدیکارخا ه خارج شده و به فرو  مبه صورت پالک شده و با سند خام از    230مادو  

 م  هی م  وده )ب  مهیخود را ب  کلتیموتورس  ستیبایم  داریبرگه سبج و کارت موتور خر  هیته  ی. براشودیم  داریخر  لیکارخا ه )سند شرکتح تحو

 لی   شده توست را   ور را آم  اده ک  رده و تحو نییتع ازیح و  مدارک مورد  باشدیم هیقابل ته مهیب ی اشرکت یاز تمام ساله کیشخ) ثالت  

 ش  انی. کارت موتور توست را ور صادر شده و توست ادی مایرا ور اقدام م قیبرگه سبج از طر  هی سبت به ته  یندگید د. سپس  ما  یندگی ما

 .گرددیبه آدر  اعالم شده پست م

برگ  ه س  بج )س  ند را   ورح ب  وده و   هی ص  پالک و ته  ازمندیقدرت و سرعت    ج،یفارغ از سا  یبرق  ی اکلتیموتور س  یطبق قا ون را ور تمام

 را دارا باشد.  کلتیموتورس یرا ندگ نامهیگوا   ستیبایم  جیراک   

برگه س  بج   هیشخ) ثالت، ته  مهیب  هیتوجه به قا ون، ته  ،یبرق  ی اکلتیسمصرف کنندگان موتور  یم موعه مادو موتور به تمام  یجد  هیتوص

 .باشدیم تیدر  مه شرا یمنیو استفاده از کاله ا  کلتیسموتور یرا ندگ نامهیگوا   هی)سند را ورح، ته

 چقدر توانایی حمل بار دارد؟ 230مادو 

ولی این به این معنا  یست که توا   ایی حم  ل بیش  تر  دار   د. کیلوگرم توا ایی حمل بار به طور رسمی اعالم شده است.   300  230برای مادو  

 یابد.برابر این مقدار را دارد، منتهی  رخقدر وزن بار بیشتر باشد، پیمایش کا ش می 2توا ایی حمل بار تا بیش از   230مادو 

 باشد.دارا میباشد که ظرفیت گن ایش مقادیر زیادی از وسایل را ویژگی دیگر این موتور ا صندوق زیر زین می

 باشند؟ طراحی این موتورها کار کجاست؟های مادو ساخت ایران میآیا موتورسیکلت

و از جه  ت خ  دمات پ  س از ف  رو  و ت  امین قطع  ات   شو دو در ایران مو تاژ می  بوده  ای برقی مادو ساخت ایران  قطعات موتورسیکلتاکثر  

 باشند. می. قطعاتی که فعال ساخت ایران  یستند ساخت خین  خوا د بودبرخالف دیگر موتور ای برقی موجود در بازار  یازی به  گرا ی 

  طراحی اولیه این موتور توست شرکت ژاپنی یاما ا ا  ام شده است.

 های برقی به چه میزان است؟تهزینه تعمیر و نگهداری موتورسیکل

دیدگی  یستند و به  مین دلیل  ی  ازی ب  ه تعمی  رات و  ای برقی به دلیل عدم وجود اججای متحرک در معرض خرابی و آسی موتورسیکلت

ینی در مقایس  ه ب  ا ی بسیار پ  ای گهداری مداوم  دار د و تنها مواردی که را نده میبایست به آن توجه  ماید روغن و لنت ترمج است که  جینه

 ای برقی مادو ساخت ایران بوده و از کیفی  ت س  اخت ب  االیی برخوردار   د و در موتور ای بنجینی خوا ند داشت. از طرف دیگر موتورسیکلت

صورت بروز مشکل در قطعات اصلی، شامل گارا تی تعویض خوا ند بود و  مچنین در صورت شکستگی قطعات ح  ین برخ  ورد ی  ا تص  ادف، 

 ای م از این شرکت در سطح شهر به سهولت در تعمیرگاه   230سیار پایینی برای تعمیرات خوا ند داشت. عالوه بر این قطعات مادو   جینه ب

ای  ازل ب  ه مش  تریان ارائ  ه خوا   د در دستر  بوده و خدمات مرتبت با گارا تی به طور رایگان و خدمات تعویض و یا تعمیر قطعات با  جینه

 شد.

 های برقی مادو مناسب مناطق مرطوب و بارانی هستند؟کلتآیا موتورسی

  ای برقی مادو در  ر محیت و شرایطی اعی از مرطوب، گرم و خشک، سرد و ... بدون  یچ مشکلی قابل استفاده  ستند.بله، موتورسیکلت

 ار دارند؟خدمات پس از فروش و گارانتی موتورهای مادو چگونه است؟ دفاتر فروش مادو در چه نقاطی قر
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 ای برقی مادو ساخت ایران بوده و به  مین دلیل خدمات پس از فرو  آ ها اعی از تعمی  رات و ت  امین قطع  ات ب  ه وف  ور و ب  ه موتورسیکلت

سایت و اپلیکیشن فرو  قطعات م  ادو   ای فرو  قطعات وسایل موتوری و  مچنین وب ای م از مادو، فروشگاه سهولت از طریق تعمیرگاه 

شود. برای اط  الع از دف  اتر  ای م از مادو به رایگان ارائه میدر تعمیرگاه   230ممکن خوا د بود. ارائه خدمات مرتبت با گارا تی قطعات مادو  

 مراجعه  مایید. madomotor.ir ای برقی مادو به وبسایت   ای م از موتورسیکلتفرو  و تعمیرگاه 

 شود قبل از خرید موتورهای مادو را تست کرد و سوار شد؟ یآیا م

در سطح کشور عالوه ب  ر بازدی  د از فروش  گاه و موتور   ا،  ب  ه   230 ای مادو  توا ید با مراجعه به سایت، دفاتر فرو  و  مایندگیبله، شما می

 اختیار شما قرار خوا ند گرفت. ای برقی مادو در رایگان درخواست تست را ندگی د ید و موتورسیکلت

 باشد؟جهت جلوگیری از سرقت به چه صورت می 230امکانات امنیتی مادو 

عالوه ب  ر آژی  ر کش  یدن   230باشد. عالوه بر این موارد دزدگیر  وشمند مادو  دارای قفل فرمان، قفل سوئیچ، و صندوق مرکجی می  230مادو  

زدگیر، در صورت اقدام به حرکت موتور در  نگام فعال بودن دزدگیر، خرب عق    را پ  س از ط  ی پس از ضربه یا تکان در  نگام فعال بودن د

د د.  مچنین در  نگام فعال بودن دزدگیر در صورتی که کلید در قفل بچرخد و موتور روش  ن ش  ود، قفل کرده و اجازه حرکت  می  مسافتی

  سرقت این موتور غیر ممکن خوا د بوددسته گاز  یچ فرما ی به موتور برای حرکت  خوا د داد و عمال

 


