دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی
دوﭼﺮﺧﻪاﺳﮑﯽ
ُﺳﺮدو
ﻣﺪل S100
ﺗﻮﺟﻪ :ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ،اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻴﻳﺪ!

وﯾﺮاﯾﺶ اول ۱۳۹۸

ﺳﻼم!
از اﯾﻨﮑﻪ دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ﺳﺮدو را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻣﻔﺘﺨﺮﯾﻢ.
دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ﺳﺮدو ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد زﯾﺮ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن

ﻣﯽآورد:

• زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮏ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮم ﺑﺪن ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و راﺣﺘﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ

• ﻓﻨﺮﺑﻨﺪی و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ
• ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع زﯾﻦ و ﻓﺮﻣﺎن

• اﻣﮑﺎن ﺟﺪا ﺷﺪن اﺳﮑﯽﻫﺎ ﺑﺮای راﺣﺘﯽ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ،ﻧﮕﻬﺪار ی
ً
ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ از
و ﺳﺮوﯾﺲ دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ،ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ و ﻫﺸﺪارﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه

ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮ ی از آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺪی ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﮔﺮ در ﻣﻮرد دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﻮاﻟﯽ روﺑﻪرو ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ
آورده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﺳﺮدو ﺑﻪ آدرس  support@sordo.irﺗﻤﺎس

ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد در اﯾﺮان را
در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دادهاﯾﻢ.

ﺑﺎﺗﺸﮑﺮ

ﮔﺮوه ُﺳﺮدو
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ ﺳﺮدو ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  www.sordo.irﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻴﻳﺪ.

دوﺳﺘﺪار ﻃﺒﯿﻌﺖ!

در دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ﺳﺮدو ،از اﺳﮑﯽ ﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻔﺎده

ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﮑﯽﻫﺎ در ﻋﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺳﺎلﻫﺎ

ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺳﺮدو ﺑﺎ اﻋﻤﺎل
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺪک ،از اﯾﻦ اﺳﮑﯽﻫﺎ دوﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و
از اﯾﻦ رو از ﻫﺪر رﻓﺖ اﻧﺮژی و ﻣﺎده ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺷﺪه و آﻣﺎدهی اﺳﺘﻔﺎده!

دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ﺳﺮدو ﺑﻪ ﺻﻮرت  ٪۹۹ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺷﺪه در

اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ اﺳﮑﯽﻫﺎی آن را
ﻧﺼﺐ ﮐﺮده و وارد ﭘﯿﺴﺖ ﺷﻮﯾﺪ!

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن و ﺳﺮﯾﻊ!

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن و ﮐﻨﺘﺮل دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن

اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺎص ،ﺳﺮدو ﺗﻌﺎدل ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای

ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﯿﺪ ،از ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آب!

ﻗﻄﻌﺎت دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮓ روی ﺑﺪﻧﻪ ،آن را در ﺑﺮاﺑﺮ اﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪن ﻣﻘﺎوم

ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﻮاره ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده،

دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ را ﺧﺸﮏ ﻧﻤﻮده و ﮔﻞ و ﻻی را از روی آن

ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ و در ﻣﺤﻠﯽ ﺧﺸﮏ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.
ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﻘﺎ!

ﻗﻄﻌﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ،اﯾﻦ

اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻗﻄﻌﺎت

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آنﻫﺎ ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ .ﻗﻄﻌﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﺑﺎزار ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺳﺮدو اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ:
اﺧﻄﺎرﻫﺎ۱......................................................
ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ۲....................................
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ۳.......................................
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع۴...............................................
ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده۶...........................................
ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری۹......................................
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش۱۲...............................
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪی ﻣﺤﺼﻮل۱۳...............................
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ۱۳...............................................

اﺧﻄﺎرﻫﺎ!:
• اﺳﺘﻔﺎده از دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ و آﺳﯿﺐﻫﺎی
ﺟﺪی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ،اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ

را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣﻬﺎرت ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

• دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهی ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .از
ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺟﺪا ﺧﻮدداری ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻤﻦ  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

• اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ ،راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﮕﻬﺪاری
ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ .ﻟﻄﻔﺎ در ﺣﻔﻂ و ﻧﮕﻬﺪاری آن ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

• دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ﺳﺮدو ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

• در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ﺣﺘﻤﺎ از ﻫﻠﻤﺖ ﯾﺎ ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

• ﻫﺮﮔﺰ ﻗﻄﻌﺎت اﺻﻠﯽ را ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻤﻨﯽ
دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آورد.

• اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﭘﯿﺴﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮐﯿﺪا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺑﺮف
ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪهی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

• اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺣﺎوی ﻫﺸﺪارﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻗﺐ ﻋﺪم ﻧﮕﻬﺪاری
ﯾﺎ ﺑﺎزرﺳﯽ از دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ و ﻋﺪم ﺳﻮاری اﯾﻤﻦ ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ اﺳﺖ.

ﮐﻠﻤﻪ اﺧﻄﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ !

ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ

ﮐﻪ اﮔﺮ از آن اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺸﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﯾﺎ ﻣﺮگ ﺷﻮد .

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﺑﻪ دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ﺷﻮد.
۱

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ:
 ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ در ﻋﯿﻦ ﻣﻔﺮح ﺑﻮدن ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﻧﯿﺰ دارد .اﺳﺘﻔﺎده از
دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ

رو ﻫﻤﻮاره ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ را در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ رﻋﺎﯾﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻴﻳﺪ .رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و دﯾﮕﺮان آراﻣﺶ و راﺣﺘﯽ اﯾﺠﺎد

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ وارد ﭘﯿﺴﺖ ﺷﻮﯾﺪ و ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺷﯿﺐ ،از ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﯿﺮ ،ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ و

ﺗﺮﻣﺰ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ .درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺑﯿﺸﺘﺮ دارﯾﺪ از ﻣﺮﺑﯿﺎن و
اﻓﺮاد ﺧﺒﺮه ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ.

 درﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ در آن ﻣﺤﻞ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﻮاره ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ از ﺳﻤﺖ ﻓﺪراﺳﯿﻮن
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﮑﯽ وﺿﻊ ﺷﺪﻧﺪ را رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﻴﻳﺪ.

 اﺳﺘﻔﺎده از دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،ﻗﺒﻞ از
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

 ﺑﻪ ﺻﻮرت دورهای و ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ،از ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺰای
ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻴﻳﺪ.

 ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺮ دو دﺳﺖ را روی ﻓﺮﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ.

 ﺑﺮای اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮدﺗﺎن و دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﯿﺴﺖ ﻟﻄﻔﺎ از اﺟﺮای ﭘﺮش
اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرت ﭘﺮش ﺣﺘﻤﺎ رو ﺑﻪ ﺷﯿﺐ ﻓﺮود ﺑﯿﺎﻴﻳﺪ.

 ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ.

۲

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ:

ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ،ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و اﯾﻤﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد

ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺮ روی دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻤﻦ دوﭼﺮﺧﻪ

اﺳﮑﯽ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن

را ﺑﺪاﻧﯿﺪ و از آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﺒﻞ از اﺟﺎزه دادن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮای دوﭼﺮﺧﻪ

اﺳﮑﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺸﺪارﻫﺎی آن و

ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ را ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ.

اﺧﻄﺎر!:

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده

ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﺧﻄﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی و ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ

ﺷﻮد.

۳

ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع:
اﯾﻤﻨﯽ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ
از ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﺤﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ،

از آن آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ و رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ و ﺳﺮﻋﺖ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻮاری ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻨﯽ وﺳﯿﻠﻪ

ﭘﯿﭻ ﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﮑﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﯿﺮوی ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﯿﭻ در اداﻣﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮدن ﭘﯿﭻ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺑﺰار ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﺑﺰار را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﯾﺪ،

از ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ.

اﺧﻄﺎر! :ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮدن ﭘﯿﭻ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ دوﭼﺮﺧﻪ

اﺳﮑﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭘﯿﭻ ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺤﮑﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﭻ
ﺑﺮﯾﺪه ﺷﻮد .اﮔﺮ ﭘﯿﭻ ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻧﯿﺎز ﻣﺤﮑﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم

اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ ﮐﻨﺘﺮل دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ

را از دﺳﺖ داده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

اﺳﮑﯽﻫﺎی دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮوﯾﺲ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﻪﻫﺎی اﺳﮑﯽﻫﺎ ﺗﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺮف

از واﮐﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﻒ اﺳﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﻬﺎرت ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﮑﯽﻫﺎ

را ﻧﺪارﯾﺪ از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﮑﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

اﺧﻄﺎر! :ﺳﺮوﯾﺲ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﮑﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﭻ زدن

ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اﺳﮑﯽﻫﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم
ﻧﺸﻮد ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد.

۴

از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ اﺳﮑﯽﻫﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ

وﻇﯿﻔﻪی ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻧﻮک اﺳﮑﯽﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد) .در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﮐﺶ
ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ و در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﻓﻨﺮ(
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت زﯾﻦ و ﻓﺮﻣﺎن

زﯾﻦ را در ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻮدن ﺿﺎﻣﻦ آن ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺷﻮﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎن را در ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﮑﻢ ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن
ارﺗﻔﺎع زﯾﻦ و ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻨﺘﺮل دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ را ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ:

اﮔﺮ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻻزم
اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ و روش ﮐﻨﺘﺮل آن ﺻﺮف ﮐﻨﯿﺪ .از

ﯾﮏ ﺷﯿﺐ ﺑﺎ ﻋﺮض زﯾﺎد و ﺷﯿﺐ ﮐﻢ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﯿﭻ زدن را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ

ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﮑﯽ ﻋﻘﺐ

اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻤﺮﯾﻦ را ﺗﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﭘﯿﭻ زدن و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ دوﭼﺮﺧﻪ

اﺳﮑﯽ در ﯾﮏ ﺷﯿﺐ ﮐﻢ و ﻋﺮض زﯾﺎد اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ .درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﺷﻤﺎ

ﻣﺮﺑﯿﺎن دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ از ﻣﺮﺑﯿﺎن
ﺧﺒﺮه ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ.

اﮔﺮ ﻗﺒﻼ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی اﺳﺘﻔﺎده از دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ را داﺷﺘﯿﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ

ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ .ﻫﻤﻮاره در

ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺳﻮاری اﯾﻤﻦ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺮش ﻧﺰﻧﯿﺪ .از ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی

ﭘﺮﺷﯿﺐ و ﯾﺦ زده ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.

۵

ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده:

ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮازم اﯾﻤﻨﯽ

ﭘﯿﺴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ ﻟﻮازم اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﮐﻼهاﯾﻤﻨﯽ ،ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮه و ﻋﯿﻨﮏ ﻣﺨﺼﻮص را اﺟﺒﺎری ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﺷﻤﺎ

ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﺣﻀﻮر دارﯾﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺣﺘﯽ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮازم اﯾﻤﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﮐﯿﺪا

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ و ﻋﯿﻨﮏ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ .ﮐﻼه

اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری و ﯾﺎ اﺳﮑﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه

ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﯿﻨﮏ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﮑﯽ ﯾﺎ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن از ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺗﻮ
ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ و اﻧﻌﮑﺎس ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ روی ﺑﺮفﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﺧﻄﺎر! :ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری در اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮازم اﯾﻤﻨﯽ ،آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺪی و ﯾﺎ ﻣﺮگ را
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮﮐﺖ در ﭘﯿﺴﺖ

ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ﭘﺮش ﻧﺰﻧﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮش ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﯿﺠﺎن
اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ و اﺟﺰا دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ﺷﻤﺎ ﻓﺸﺎر آورده و

آﺳﯿﺐ ﺑﺰﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮش زدن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺐ وارد ﮐﻨﺪ.
ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و از آن

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺴﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را

ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و دﯾﮕﺮان ﺧﻄﺮ آﻓﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﻮد.

اﺧﻄﺎر! :ﺑﺪﻧﻪ و اﺟﺰا دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ دارای ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر و

ﺿﺮﺑﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺟﺮای ﺣﺮﮐﺎت ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺎرج از ﺣﺪ ﺗﻮان دﺳﺘﮕﺎه

ﺑﺎﺷﺪ.

۶

ﻟﺰوم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﯿﺴﺖ و رﻋﺎﯾﺖ آن

ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﺣﻀﻮر دارﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﭘﯿﺴﺖﻫﺎی اﺳﮑﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﮑﯽ وﺿﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ را

ﺑﺪاﻧﯿﺪ و رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و دﯾﮕﺮ ورزشﻫﺎی
زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺴﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان اﺣﺘﺮام

ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ

ﭘﯿﺴﺖ و ﻣﯿﺰان ﻓﺎﺻﻠﻪی اﻓﺮاد از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﻴﻳﻦ دﺳﺖ ﺷﯿﺐ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭘﺎﻴﻳﻦ ﺗﺮ از دﯾﮕﺮان

ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﭽﯿﺪن ﭘﺸﺖ ﺳﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﺑﺮاﻧﺪاز ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ

ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺪﻫﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﻮﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر

ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ اﺳﮑﯿﺒﺎزان اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر آﮔﺎه ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺮﺷﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ.

ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻫﺪﻓﻮن و ﻫﻨﺪزﻓﺮی از دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ
را از ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف و اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل رخ دادن اﺳﺖ ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﺮﮔﺰ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ داروﻫﺎی روان ﮔﺮدان ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﯾﺎ اﻟﮑﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ

از دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ
ﺷﻤﺎ ﻣﻀﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﻄﺮات ﺟﺪی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و دﯾﮕﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺴﺖ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﭘﯿﺴﺖ و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻗﺒﻞ از

ورود ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮا را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﮏ

ﺷﺪن ﻫﻮا ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﻮع ﺑﺮف ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﻧﻮع اﺳﮑﯽ
ﮐﺮدن ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﻧﻮاع ﺑﺮف را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮای ﻫﺮ

ﻧﻮع ﺑﺮف ﻣﻬﺎرت ﻻزم ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ .وﻗﺘﯽ دﯾﺪ

ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺧﻄﺮ ﺗﺼﺎدف ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

۷

در ﻣﻨﺎﻃﻖ دوراﻓﺘﺎده و ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ی ﭘﯿﺴﺖ ﺳﻮاری ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ وارد اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﻖ ﻧﺸﻮﯾﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯽ روﯾﺪ

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ و زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻤﺎ
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﮔﺰ از ﮔﺮوه ﺟﺪا ﻧﺸﻮﯾﺪ و ﻫﻤﻮاری ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪی اﯾﻤﻦ
ﺳﻮاری ﮐﻨﯿﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎﯾﺪ در دﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ارﺗﻘﺎ اﺟﺰا دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ

ﻗﻄﻌﺎت و ﻟﻮازم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ﺷﻤﺎ
در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دوﺷﺎﺧﻪ ،ﻓﺮﻣﺎن ،زﯾﻦ ،ﮐﻤﮏ ﻓﻨﺮ وﺳﻂ

و ﯾﺎ ﭘﺪال ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را روی دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ

ﻣﯽﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎت اﺻﻠﯽ و ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روی دوﭼﺮﺧﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪﻫﯿﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ
ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار از ﻃﺮف ﺳﺮدو ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .از
اﯾﻦ رو ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻗﻄﻌﺎت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،ﺑﺎ
ﺳﺮدو ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

اﺧﻄﺎر! :اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻄﻌﺎت ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻧﺼﺐ ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﻗﻄﻌﺎت روی دوﭼﺮﺧﻪ

ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۸

ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری:

ﺑﺮای اﯾﻤﻨﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﭼﺮﺧﻪ
اﺳﮑﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺷﻮد و ﻧﺤﻮهی ﮐﺎر اﺟﺰای دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ

ﺧﻮدﺗﺎن را درک ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﻮردی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ

دﻓﺘﺮﭼﻪ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﯿﺮﮔﺎه ﺑﺒﺮﯾﺪ و از آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را از ﺳﺮدو ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.
ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮدن ﭘﯿﭻﻫﺎ

اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﭻﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ﭼﻘﺪر ﻣﺤﮑﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ
دارد .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮای ﭘﯿﭻ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺎم ﻗﻄﻌﻪ

ﭘﯿﭻ ﮐﺮﭘﯽ ﻓﺮﻣﺎن

ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺮوی ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز N-m

ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﮑﺤﻢ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ.

ﭘﯿﺞﻫﺎی اﺗﺼﺎل ﻓﺮﻣﺎن

ﺑﺎ دﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺳﻔﺖ ﺷﺪن

ﭘﯿﭻﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ اﺳﮑﯽ

۷-۸

ﭘﯿﭻ ﻣﻔﺼﻞ ﺗﻌﻠﯿﻖ

۱۵-۱۷

ﻧﮕﻬﺪاری اﺗﺼﺎﻻت

ﭘﯿﭻ ﻫﺎ ،ﻣﻬﺮه ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ﺷﻤﺎ از

ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد ﺿﺪ زﻧﮓ اﺳﺖ .ﻓﻮﻻد ﺿﺪ زﻧﮓ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻻ ،در ﺑﺮاﺑﺮ

اﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪن ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻣﺎن ،ﭘﺎﯾﻪ اﺳﮑﯽ ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ و ﻗﺴﻤﺖ

ﻣﻔﺼﻞ ﺗﻌﻠﯿﻖ دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ از ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ ﻫﺎی ﺳﺎﭼﻤﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺘﺤﺮک در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﯾﺲ ﮐﺎری ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ دﺳﺘﮕﺎه و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﻗﻄﻌﺎت ،ﺑﻪ ﺻﻮرت
دوره ای ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک و ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ ﻫﺎ ﮔﺮﯾﺲ ﮐﺎری ﺷﻮﻧﺪ.

۹

ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﮐﺮدن دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ

دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ و

ﭘﺲ از آن ﮐﻪ دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﺘﺎن رﺳﯿﺪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ اﺳﮑﯽﻫﺎی ﺟﻠﻮ و

ﻋﻘﺐ را در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﺮده و ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد از ﺟﺪا ﮐﺮدن
اﺟﺰا از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎهﻫﺎی دوﭼﺮﺧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ

ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺟﺰا و ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی و ﯾﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ دارﻧﺪ

ﺷﺮح داده ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻧﺼﺐ اﺳﮑﯽ ﺟﻠﻮﯾﯽ:

ﺑﺮای ﻧﺼﺐ اﺳﮑﯽ ﺟﻠﻮﯾﯽ ،ﺷﯿﺎر دوﺷﺎﺧﻪی ﻓﺮﻣﺎن را ﺑﺎﯾﺪ روی ﻣﺤﻮر ﭘﺎﯾﻪ
اﺳﮑﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﻨﺪه را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﮑﯽ در
ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﺤﮑﻢ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻔﻞ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

اﺧﻄﺎر! :ﺣﺘﻤﺎ ﮐﺶ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روی دوﺷﺎخ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﮑﯽ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻣﺘﺼﻞ

ﮐﻨﯿﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﮑﯽ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ و ﻧﺎ اﯾﻤﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮردن و آﺳﯿﺐ ﺷﻮد.

ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﻗﺮار

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺶ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه

اﺳﮑﯽ ﺟﻠﻮ
ﮐﺶ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه اﺳﮑﯽ ﺟﻠﻮ

ﺿﺎﻣﻦ )ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻔﻞ(

ﺿﺎﻣﻦ )ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎز(
ﭘﺎﯾﻪ اﺳﮑﯽ ﺟﻠﻮﯾﯽ

۱۰

ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻧﺼﺐ اﺳﮑﯽ ﻋﻘﺒﯽ:

ﺑﺮای ﻧﺼﺐ اﺳﮑﯽ ﻋﻘﺐ ،ﻣﺤﻮر ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روی ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ را روی ﺷﯿﺎر ﭘﺎﯾﻪ

اﺳﮑﯽ ﻋﻘﺐ ﻗﺮار داده و ﺿﺎﻣﻦ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺤﮑﻢ ﺷﺪن ﭘﺎﯾﻪ اﺳﮑﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه

و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻔﻞ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﺑﺎزوی ﻓﻨﺮی ﺑﺮﮔﺸﺖ اﺳﮑﯽ را ﻃﺒﻖ ﺷﮑﻞ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ،در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

اﺧﻄﺎر! :ﺣﺘﻤﺎ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎزوی ﻓﻨﺮی ﺑﺮﮔﺸﺖ اﺳﮑﯽ ﺑﺮ روی ﭘﺎﯾﻪ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﮑﯽ ﻋﻘﺒﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ و ﻧﺎ اﯾﻤﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮردن و آﺳﯿﺐ ﺷﻮد.

ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع زﯾﻦ:

اﺑﺘﺪا ﺿﺎﻣﻦ را از ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻔﻞ ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ زﯾﻦ در ارﺗﻔﺎع

ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﺠﺪدا ﺿﺎﻣﻦ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻔﻞ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

۱۱

ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع ﻓﺮﻣﺎن:

اﺑﺘﺪا ﭘﯿﭻ ﮐﺮﭘﯽ ﻓﺮﻣﺎن را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﻣﺎن آزاداﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻴﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺠﺪدا ﭘﯿﭻ ﮐﺮﭘﯽ را ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﯿﺪ.

اﺧﻄﺎر! :ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﺳﺘﺎی اﺳﮑﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،در

ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن و اﺳﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل و اﯾﺠﺎد آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﻮد.

ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش

ﺳﺮدو ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ:
.۱ﺳﺮوﯾﺲ واﮐﺲ و ﺗﯿﺰ ﮐﺮدن ﻟﺒﻪﻫﺎی اﺳﮑﯽ

 .۲ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﺷﺪه )ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓﻫﺎ ،ﮐﺶ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪهی اﺳﮑﯽ
ﺟﻠﻮ ،ﻓﻨﺮ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪهی اﺳﮑﯽ ﻋﻘﺐ(

 .۳ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت و ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ

۱۲

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪی ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﺸﺨﺼﺎت دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ﺳﺮدو ﻣﺪل S100

واﺣﺪ

ﻣﺸﺨﺼﻪ

ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ

۱۷۵۰

ﻃﻮل ﮐﻞ

ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ

۱۰۰

ﻋﺮض ﭘﺪالﻫﺎ

۹۴۰

ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ
ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ
ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ

۵۰۰

ﻋﺮض ﻓﺮﻣﺎن

۶۴۰

ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع زﯾﻦ

۱۵۰

ارﺗﻔﺎع ﭘﺪال

۹۲۰

ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ
ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ

۷۲۰

ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ
ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

ارﺗﻔﺎع ﮐﻞ

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع زﯾﻦ

۸۰۰

ﻃﻮل اﺳﮑﯽﻫﺎ

ﻓﻮﻻد

ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ

۱۲

-

ﻃﻮل ﺑﺪون اﺳﮑﯽﻫﺎ

۱۰۰

وزن ﮐﻞ

ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ

ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ!
www.sordo.ir

وبﺳﺎﯾﺖ

Info@sordo.ir

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

Shop@sordo.ir

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻓﺮوش

Support@sordo.ir

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت

Instagram.com/sordo.group

اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

۱۳

ﺳﺮدو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ،ﻣﻔﺘﺨﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ دوﭼﺮﺧﻪ

ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮف و ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ را ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ورزش ﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ اراﺋﻪ

دﻫﺪ .دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ﺳﺮدو ﻣﺪل  S100ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﯿﺴﺖ و ﺧﺎرج از ﭘﯿﺴﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﺟﻮاﻧﺎن ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﻻی  ۱۲ﺳﺎل ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺳﺮدو
ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺑﺮای رﻓﺎه ﺣﺎل ﺷﻤﺎ

ﻋﺰﯾﺰان وب ﺳﺎﯾﺖ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺳﺮدو ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش و ﻓﺮوش دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ

راهاﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮده و ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﻮه ی ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻔﺎرش ﺧﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ را

ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺻﻔﺤﻪ ی ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮم ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ اﻗﺪام ﻓﺮﻣﺎﻴﻳﺪ.

دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﮑﯽ ﺳﺮدو
Sordo Skibike Company
www.sordo.ir
Info@sordo.ir

