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 توجه

 خریدار محترم؛

در  ارد ذیل را، موارانتیخدمات ارائه شده در دوره گبهره مندی از به منظور خواهشمند است  ،سن انتخاب شماضمن تشکر و تبریک بابت حُ

 نظر بگیرید:

(  www.hooniamotor.comتوسط سامانه استعالم گارانتی از طریق وب سایت ) وضعیت گارانتی محصول بعد از فروش -1

 باشد.این اطالعات همزمان نیز برای مشتری در قابل پیامک ارسال خواهد گردید. قابل مشاهده می

سال 10 به مدت ی وگارانت (لومتر )هر کدام زودتر فرا برسدکی 8000یا طی مسافت  ماه 12 به مدت فروشاز زمان  موتورسیکلت -2

ریکی لت الکتبدیهی است بعد از گذشت یکسال موتور سیک .می باشد وارانتی )تامین قطعات و خدمات پس از فروش(مشمول 

 پذیرد)مشمول وارانتی(فاقد گارانتی می باشد و لی در قبال پرداخت وجه تعمیرات احتمالی صورت می

 وشس از فرخدمات پ شناسایی و هویتی خریدار توسط واحدمنظور از زمان فروش از دیدگاه شرکت، زمانی است که مدارک  -3

ز ارایه اشرکت  وگرددفعال نمیگارانتی  ت اعالم وصول نشود و پیرو آن خدماتدریافت شود و تا زمانی که مدارک توسط شرک

 د داشت.ینه نخواههیچ گونه تعهدی در این زم لت فروخته شده معذور است و شرایط گارانتی برای موتورسیکخدمات و هرگونه 

امه معتبر                ن( اصل بیمه 2( فتوکپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی  1: فعال سازی گارانتی جهت  مدارک مورد نیاز -4

 .اشد( قبض )تلفن، آب، برق و یا گاز( که کد پستی خریدار بر روی آن درج شده ب3

http://www.hooniamotor.com/
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Ăùºêù5 
ه طمینان دادما این اشتولید شده توسط شرکت توسن سپهر آسمان کویر، به با تشکر از حسن نظر جنابعالی در انتخاب موتورسیکلت برقی 

ره کیفیت ت و همواگردیده استرین واحدهای قطعه سازی داخلی و خارجی تامین عات بکار رفته در محصول از معتبرشود که کلیه قطمی

والت رحله محصمگیرد. در زمان مونتاژ طی چهار قطعات از جنبه های مختلف توسط واحد کنترل کیفیت شرکت مورد بررسی قرار می

  است. حترمریداران مبا کیفیت باال جهت ارائه به خمحصولی  ،و خروجی این چهار مرحله گیرندمورد بازرسی فنی و عملکردی قرار می

  باشد.نمی در طول زمان استفاده انجام حداقل سرویس و نگهداری محصولجایگزین موضوع،  این بدیهی است که

منی محصول ری و ایتوصیه می شود مطالب مندرج در دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کرده و به نکات کلیدی مرتبط با نحوه نگهدا

 منجر به طوالنی شدن عمر موتورسیکلت شما خواهد شد.د. رعایت این موارد یاهتمام ویژه داشته باش
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 üĊývĀé Ô{£¾ù wzĂùwý ĈăvĀñ ÿ ëĒ~5 
ر راه ها ه آن که دبآیین نامه پلیس راهنمایی و رانندگی تمام وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری و یدک متصل  2طبق ماده  -1

 حرکت می کند، باید داری پالک و شماره انتظامی باشند.

  

ستند لت موکلف هکلیه کارخانجات سازنده و مونتاژ خودرو و موتورسیکآیین نامه پلیس راهنمایی و رانندگی  19 مادهطبق  -2

 کنند. ماره گذاریشانندگی رتولیدات خود را پیش از ارائه به بازار و فروش به اشخاص، با نظارت و برابر دستورالعمل راهنمایی و 

 

ند باید ک رانندگی ایی و رانندگی هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینیآیین نامه پلیس راهنم 26طبق ماده  -3

 .ن وسیله نقلیه را دارا باشدگواهی نامه متناسب با آ

 

 

ºĉ½v¼òz ÷v¾¤³v Ĉñºþýv½ ÿ Ĉĉwúþăv½ üĊývĀé Ăz ā½vĀúă 

 ºĉ¾{z v½ ¡¼õ ówúí ¹Ā· Ĉé¾z ¢öîĊÅ½Ā£Āù wz Ĉñºþýv½ ¿v ÿ) 
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Ĉþúĉv ćwă ĂĊÍĀ£5 
 اجازه رانندگی با موتورسیکلت خود را ندهید. ،هرگز به فردی که از رانندگی وی اطمینان ندارید -1

 شید.یت بپوا رنگ روشن و یا رنگ های قابل رولباس هایی ب به خصوص در شب، به هنگام رانندگی با موتورسیکلت -2

 همیشه در هر مسیری با سرعت مطمئنه و مجاز آن مسیر رانندگی کنید. -3

می کند  خ ها عبورو آب از محور چر گیردمعرض آب قرار میعبور از مسیرهایی که قسمت های الکتریکی موتورسیکلت برقی در  -4

 .به سرنشینان شود ک الکتریکیواعمال شمنجر به صدمه دیدن قطعات و حتی  ممکن است مجاز نیست و این امر

قدام به ا، هت بادجدر مسیرهای سر باال و یا رانندگی در خالف  یجهت جلوگیری از اعمال فشار بیش از حد به موتورالکتریک -5

 شتابگیری ناگهانی نکنید و به آرامی شتابگیری کنید.

وردهی و درت ماناز آویزان کردن وسایل سنگین به فرمان اجتناب کنید زیرا این امر باعث عدم ثبات موتورسیکلت، کاهش ق -6

 چرخش فرمان می شود.

 .ماییدودداری نخهر دو ترمز به طور همزمان استفاده کنید و از فشردن دسته ترمز جلو به تنهایی برای ترمز گرفتن، از  -7
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 :اال از رانندگی در مسیرهای زیر خودداری کنیدبعالوه بر موارد ذکر شده در :هشدار

 رو یا روی خطوط عابر پیادهدر پیاده -1

 در مسیرهای پر دست انداز -2

د نور اشد و وجوبمی ی مصنوعی متعادلصداشما دارای  توجه کنید موتورسیکلت برقی)در مسیرهایی که فاقد چراغ روشنایی است  -3

 .(کافی برای دیده شدن شما توسط سایر رانندگان امری ضروری است

 .با موتورسیکلت برقی حرکت نکنید این و ماسهدر مسیرهای ش -4
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 :شدن موتورسیکلت برقی توجه کنید به نکات زیر قبل از سوار

 .بگذارید ایمنی کاله-1

 .بپوشید مخصوص دستکش و محافظ لباس -2

 مستقیم تابش از یریجلوگ برای مناسب آفتابی عینک از بهتر دید برای هستید، حرکت در خورشید نور سمت به که روز از مواقعی در -3

 .کنید استفاده آفتاب نور

 .کنید مطالعه را برقی موتورسیکلت راندن به مرتبط رانندگی و راهنمایی مقررات و قوانین -4

 .باشند سالم جلو چراغ و ترمز و خطر چراغ که شوید مطئن -5

 .کند می کار بوق که کنید حاصل اطمینان -6

 (.کنید مراجعه رچهدفت در تنظیمات  ونحوه ها العمل دستور به)کنند می کار درستی به و هستند تنظیم ترمزها که شوید مطمئن -7
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 موتورسیکلت کافی ندازها به اهرم فشار با توانید می را خود دستان کمک به و کنند می کار ترمزها چگونه دانید می که شوید مطمئن -8

 .کنید متوقف را

 .کنید حاصل اطمینان دفترچه در شده ذکر تنظیمات سایر و عقب و جلو چرخ های مهر بودن سفت از -9

 . کنید حاصل اطمینان خراش و بریدگی هرگونه وجود عدم و باد فشار بودن تنظیم ، ها الستیک بودن فرسوده از -10

 .نکنید استفاده ها الستیک کردن باد برای گاز های پمپ از:هشدار

 .نباشد باز حالت در گاز دسته که یابید اطمینان برقی موتورسیکلت کردن روشن از قبل -11

 :رانندگی و در حین پیاده شدن از موتورسیکلت برقی توجه کنیدبه نکات زیر پس از 

 ..سوئیچ را به سمت حالت خاموش بچرخانید و کلید را خارج نموده و در یک مکان امن نگهداری کنید -1

 باتری را به شارژر متصل کنید -2

 .دقت کنید دسته گاز به حالت اولیه برگشته باشد  -3
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 .برقی روی جک ایستاده باشد تا از سقوط و آسیب دیدن آن جلوگیری شوددقت کنید که موتورسیکلت  -4

 .موتورسیکلت برقی را در محل مرطوب و خارج از پارکینگ قرار ندهید -5

 گرم شارژ یا نگهداری متری شعله، تنور،کوره، بخاری، اجاق، آب گرم کن و هرگونه محیط6موتورسیکلت برقی را در کمتر از شعاع  -6

 .نکنید

 سال موتورسیکلت برقی را دستکاری نمایند16اجازه ندهید افراد زیر  -7

 .هیچ گونه تغییری در موتورسیکلت برقی انجام ندهید :رهشدا

 نکنید  هیچ نوع قطعه الکتریکی را به سلیقه خود که توسط تولید کننده مورد تایید نیست به موتورسیکلت برقی اضافه-

نکنید، در غیر اینصورت  چراغ ها و سایر اجزای استاندارد را تعویض.شبرنگ روی چراغ های موتورسیکلت برقی را از روی آن جدا نکنید -

 موتورسیکلت برقی توسط خدمات پس از فروش پشتیبانی نخواهد شد و محصول از گارانتی خارج می شود

 .دمات شدید، اتصال کوتاه وآتش سوزی و یا حتی مرگ می شودعدم انجام و رعایت موارد عنوان شده باعث ص: هشدار
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óĀÎ´ù ¡Āé Ówêý5 
 ، زیبا و استانداردطراحی منحصر به فرد -1

 موتورالکتریکی و قدرت قابلیت تنظیم دستی حداکثر سرعت -2

 قابلیت حرکت دنده عقب -3

اهد رکت نخوبا چرخش دسته گاز موتورسیکلت ح تورسیکلت در حالت پارک روشن باشد؛مجهز به سنسور جک بغل، چنانچه مو -4

 کرد.

ا چرخش بدر حین شارژ گیری و اتصال به برق، روشن شود مجهز به سیستم قطع حرکت حین شارژ، چنانچه موتورسیکلت  -5

 دسته گاز موتورسیکلت حرکت نخواهد کرد.

و امکان  ل می شودباشد موتورالکتریکی قف موتورسیکلت فعال دزد گیر مجهز به سیستم قفل موتورالکتریکی، چنانچه دزد گیر -6

 هیچ حرکتی را به سارق نمی دهد.

جریان برق در مدار  offمجهز به کلید امنیت الکتریکی: این کلید در زیر زین تعبیه شده است که با قرار دادن آن در وضعیت  -7

 بطور کامل قطع شده و هیچ یک از ادوات برقی موتورسیکلت کار نخواهد کرد.
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 ¡wÎ¸Êùć¹wÞzv óĀÎ´ù5 
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5óĀÎ´ù Ĉþå ¡wÎ¸Êù 

 

 شرح مشخصه مشخصه ردیف شرح مشخصه مشخصه ردیف

 کیلوگرم 9/132 جرم موتورسیکلت 6 ولت 72وات  2000 اسمی قوای محرکه 1

 7 آمپر 32ولت  12 باتریعدد  6 باتری 2
حداکثر وزن قابل 

 جابجایی
 کیلوگرم 420

 دیجیتال سرعت سنج 8 دیسکیترمز جلو و عقب:  سیستم ترمز گیری 3

 جفت کمک جلو   تک کمک عقب قیسیستم تعل 9 دارای استاندارد اروپا و تمام ال ای دی سیستم روشنایی 4

 جلو و عقب: تیوبلس تایر 10 جلو و عقب: اسپرت طوقه 5
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é Ĉå¾ÞùøĄù ćwă ¢úÆé ÿ ¡wÞÖ 5óĀÎ´ù 

 چراغ عقب (1

 

 راهنما عقب( 2

 چراغ پالک (3

 گلگیر عقب (4

 کاور روی چرخ عقب (5

 تایر عقب (6

 سیستم ترمز عقب (7

 موتورالکتریکی (8

 صفحه دیسک عقب (9

 دوشاخ عقب (10

 پاگیره سرنشین (11

 جک بغل (12

 پاگیره راکب (13
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 øĄù ćwă ¢úÆé ÿ ¡wÞÖé Ĉå¾Þù5óĀÎ´ù 

 ( سیستم ترمز جلو14

 

 تایر جلو( 15

 طوقه جلو (16

 صفحه دیسک جلو (17

 گلگیر جلو (18

 کمک جلو (19

 چراغ جلو (20

 راهنما جلو (21

 سرعت سنج (22

 مجموعه فرمان (23

 کمک عقب (24

 زین دو نفره (25
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5wă āºþþí ó¾¤þí Ĉå¾Þù 
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 Ĉå¾Þù5wă āºþþí ó¾¤þí 
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5āºþþí ó¾¤þí ¾ă ćwă ĂýwÊý Ĉå¾Þù 

āºþþí ó¾¤þí ĂýwÊý ½wí ±¾É 

  تنظیم سرعت
 سرعت حداکثر، راکب می تواند با قرار دادن این کلید در هر یک از وضعیت های سه گانه

 .کیلومتر بر ساعت نگه دارد 50و  60 – 70در محدوده  3 و 2 -1به ترتیب موتورسیکلت را 

 رانده عقب برا ب راکب می تواند با فشار دادن این کلید و چرخاندن همزمان دسته گاز موتورسیکلت  دنده عقب

 کلید قطع/ وصل
ôÍÿ 

ر درا  در حالتی که تمام شرایط برای حرکت موتورسیکلت فراهم است راکب باید این کلید

 .وضعیت وصل قرار دهد، سپس دسته گاز را بچرخاند

ÜÖé 

  نخانددر زمان چر مانع از حرکت ،راکب می تواند با قرار دادن این کلید در وضعیت قطع

 گردد.دسته گاز 

 بوق
 

 .رددر آوراکب می تواند با فشار دادن این کلید در زمان های ضروری بوق را به صدا 

 

1  2  3 

S 
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5āºþþí ó¾¤þí ¾ă ćwă ĂýwÊý Ĉå¾Þù 

āºþþí ó¾¤þí ĂýwÊý ½wí ±¾É 

 چراغ جلو
 

 خاموش است تمام چراغ ها و چراغ صفحه سرعت سنجدر این وضعیت 

 
 روشن است لو، چراغ خطر و چراغ صفحه سرعت سنجدر این وضعیت چراغ موقعیت ج 

 
 ن استروش سنجلو، چراغ خطر و چراغ صفحه سرعتدر این وضعیت چراغ جلو، چراغ موقعیت ج

  نور باال و پایین
 در وضعیت نور پایین قرار داردچراغ جلو،  حالتدر این 

 
 نور باال قرار دارد در این حالت چراغ جلو، در وضعیت

 چراغ راهنما
 روشن می شود راستراهنمای سمت  در این وضعیت چراغ 

 روشن می شود چپراهنمای سمت  در این وضعیت چراغ 

 چهار راهنما بطور همزمان عمل می کنند RUNدر وضعیت کلید  قرار دادنبا  OFF / RUN فالشر
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 Ă´æÍ ćwă ĂýwÊý Ĉå¾ÞùªþÅ ¢Ý¾Å5 
از  ب راکو راصفر شده  کامل، کیلومتر شمار عالوه بر اینکه کل مسافت پیمایش شده را نمایش می دهد بعد از هر بار شارژ گیرینشانگر 

  میزان مسافت پیمایش شده در هر بار شارژ برای مدیریت سفر آگاه می سازد.

 .اب کنیداجتننی لذا از قرار دادن آن در برابر نور مستقیم آفتاب برای مدت طوال ؛تمام ال ای دی است صفحه سرعت سنج، توجه:

 باترینشانگر میزان شارژ  (1

4

5

3

2

1

6

 

 نشانگر کیلومتر شمار( 2

 نشانگر میزان سرعت (3

 نشانگر راهنمای چپ (4

 نشانگر نور باال (5

 نشانگر راهنمای راست (6
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 ø¤ÆĊÅ5ć¾ĊñÀù¾£ 
ریق طوغن را از باال ر با گرفتن هر یک از اهرم ها پمپ ترمز جلو و عقب دیسکی است و هر دو ترمز بصورت اهرمی / دستی عمل می کنند.

 م می شود. ی انجاردیسک درگیر کرده و عمل ترمز گی شلنگ به پمپ پایین منتقل کرده و فشار حاصل از این انتقال لنت ها با صفحه

 ابد.یسرعت کاهش می چراغ ترمز عقب روشن شده و اهرم سمت چپ برای ترمزگیری چرخ عقب است. با گرفتن این اهرم  

 ی یابد.مچراغ ترمز عقب روشن شده و سرعت کاهش با گرفتن این اهرم است.  جلوبرای ترمزگیری چرخ  راستت اهرم سم     

 توجه:      

 به تنهایی از ترمز جلو استفاده نکنید و حتی االمکان از دو ترمز بطور همزمان استفاده کنید هرگز. 

  میلیمتر باشد.  20خالصی اهرم ترمزها نباید بیش از 
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 (اهرم ترمز گیری1

 

 پمپ باال( 2

 ترمز شلنگ (3

 پمپ پایین (4

 لنت (5
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 ć¾Ċñ Á½wÉ āĀ´ýć¾£wz5 
. نحوه استفاده و مراقبت از شارژگیری را انجام دهندعمل  ،دفعه 500تا  350های بکار رفته در محصول این قابلیت را دارند که بین  باتری

تصال ادارد. با  ول قرارمحص در داخل باکس باک و رابط اتصال به برق شارژر در تعداد دفعات شارژگیری موثر است. باتریو بویژه  محصول

 .شارژر به این رابط و زدن دوشاخه شارژر به پریز برق شهری عمل شارژ گیری انجام می شود

 باشد که باید نکات زیر را در حین استفاده از آن بکار گیرید:شارژر موتورسیکلت شما، وسیله ای حساس می

شما،  محل زندگی که در ر صورتیی متناسب و پایدار با آن مطمئن شوید. دقبل از استفاده از شارژر،  از جریان و ولتاژ برق شهر -1

 همراه است؛ حتماً از محافظ های برق در هنگام شارژ استفاده نمایید. برق شهری با نوسانات

 قرار داشته باشد ONکلید امنیت الکتریکی تعبیه شده زیر زین باید در وضعیت  ی،در مدت زمان شارژ گیر -2

 نید.را برق بز دوشاخه از شارژر، ابتدا سوکت شارژ را به محل شارژ باتری ها در موتورسیکلت وصل نمایید و سپس برای استفاده -3

 د. باشها میعی باتریگردد که نشان دهنده شارژ طبیبعد از اتصال شارژر به موتورسیکلت، چراغ قرمز رنگ روی شارژر روشن می -4

 مایید.نری ها جدا ا از باتوی شارژر به رنگ سبز در می آید. در این حالت باید شارژر رچراغ ر بعد از شارژ شدن کامل باتری هاو 

 ساعت( باتری ها بعد از سبزشدن چراغ شارژر اجتناب کنید. از شارژ کردن بیش از حد)بیش از یک -5

 اده گردد(ه برق استفبجهت اتصال شارژر  قطع برقاز تایمرهای  زمان شارژ باتری هاشود با توجه به محدود بودن )پیشنهاد می
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ا هوکت باتری ز محل سبعد از اتمام شارژ، برای جداکردن شارژر الزم است ابتدا دوشاخه را از برق بکشید و سپس، شارژر را ا -6

 خارج کنید.

  نگاه دارید. و خشک همواره محل سوکت اتصال شارژر به باتری ها در موتورسیکلت را تمیز -7

 .اری نماییدخوددو هوای بارانی موارد اشتعال زا ، مجاورت موتورسیکلت در محیط های بسته بدون تهویهاز شارژ کردن  -8

ت موتورسیکل ه همراهتکان خوردن های مکّرر در هنگام رانندگی می تواند به قطعات داخلی شارژر آسیب بزند؛ از حمل شارژر ب -9

 در موارد غیر ضروری اجتناب کنید.

به  با مراجعه ورج کرده چنانچه شارژر بیش از حد داغ شد و یا بوی خاصی تولید کرد آن را از پریز خادر مدت زمان شارژ گیری،  -10

 مراکز خدمات پس از فروش شرکت نسبت به سرویس آن اقدام کنید.

 نحوه شارژ اولیه

 باتری ها را شارژ نمایید.  الزم و ضروری است که قبل از اولین استفاده از موتورسیکلت خود،        

 ار!()فقط برای همین یکبساعت بعد از سبز شدن چراغ روی شارژ نیز ادامه دهید. 3الی  2شارژ اولیه را تا        
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 نحوه شارژ در شرایط عادی

  وتورسیکلت در مدرجه سانتی گراد می باشد. بنابرین از شارژ کردن  30تا  10دمای بهینه برای شارژ کردن موتورسیکلت

 فضای بیرون بخصوص در هوای سرد اجتناب کنید.

  سعی کنید در هوای سرد درصد کمتر شود و مجدداً آن ها را کاماًل شارژ کنید. 30به هیچ وجه اجازه ندهید شارژ باتری ها از 

 درصد کمتر نشود. 50شارژ باتری ها از 

 

 نحوه شارژ در هوای گرم )تابستان(

 ندهید. فتاب قرارقیم می تواند به باتری ها صدمه جدی بزند، موتورسیکلت را به مدت طوالنی در معرض آنور خورشید مست -1

 در محیط بسته و هوای بسیار گرم از شارژ کردن باتری ها اجتناب کنید. -2
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 نحوه شارژ در هوای سرد)زمستان(

ا ت  20وقتاً مکن است مباشید که در زمستان ها ظرفیت باتری ممستان ها باید افزایش یابد. توجه داشته شارژ در زتعدد دفعات  -1

ری یادی جلوگیحدود ز درصد کاهش یابد. نگه داشتن باتری در سطح باالتر انرژی می تواند از این امر و آسیب به باتری تا 30

 نماید.

هند. به عبارت دیگر دخود را از دست درصد از انرژی  50در زمستان و هوای سرد تا حد امکان، اجازه ندهید باتری ها بیش از  -2

 درصد شارژ دارند؛ مجدداً آن ها را شارژ نمایید. 50همیشه در حالتی که 

ن آشارژگیری  رد برایدر هوای سرد و فضای بیرون باتری ها را شارژ نکنید. در صورتی که موتورسیکلت در فضای بیرون قرار دا -3

 ژ کردن در هوای سرد می تواند اثر معکوس داشته باشد!را به محیط با دمای باالتر انتقال دهید. شار
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 ¿v ć½vºĄòý ²Ċ´Í āĀ´ýć¾£wz5 
ند ی تواماست که  ، الزمه رعایت نکات ساده و در عین حال بسیار مهمیبرقی بصورت لذتبخش و طوالنی مدتاستفاده از موتورسیکلت 

 .برابر افزایش دهد 2را تا  طول عمر محصول و باتری ها

 کلیدی مهمنکات 

 یگری نداردچ چیز دو یا هیآب اسید  اضافه نمودن باتری موتورسیکلت شما از نوع اسیدی سربسته می باشد؛ بنابرین نیازی به. 

  ابطه با رزم در الباتری های موتورسیکلت شما، کامالً ایمن هستند و در هر شرایطی هیچ خطری ایجاد نمی کنند. عدم نکات

 ی ها را کوتاه می کنند و عمومًا خطرساز نیستند.باتری ها صرفًا عمر باتر

 اهش دهد.کتواند عمر باتری ها را به شدت به هیچ وجه با باتری های با شارژ پایین رانندگی نکنید. این کار می 

  ژ دشار وک چراغ یهنگام پارک موتورسیکلت از بسته بودن سوئیچ و خاموش بودن چراغ ها اطمینان حاصل نمایید. روشن بودن

 تواند به بهای کاهش طول عمر باتری باشد.کامل باتری، می

 تری ار داخل بازایش فشموتورسیکلت را زیر نور مستقیم آفتاب به مدت طوالنی)بیش از یکساعت( پارک نکنید. دمای باال باعث اف

 است.ها و تخلیه اضطراری گاز و اسید داخل باتری ها خواهد شد که نتیجه آن کاهش طول عمر باتری 
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 تری ها نرژی باشتاب گیری سریع و سرعت های باال باعث دشارژ شدن سریع تر باتری ها خواهند شد. هرچه فرآیند تخلیه ا

 کندتر باشد؛ عمر باتری های شما افزایش می یابد.

  رد ظرفیت وای سدرجه سانتی گراد می باشد. توجه داشته باشید که ه 30تا  10دمای ایده آل برای موتورسیکلت های برقی

عث تواند بایوالنی مانتقال انرژی باتری ها را بصورت موقت کاهش می دهد ولی به باتری ها آسیبی نمی زند؛ ولی هوای گرم ط

 کاهش ظرفیت باتری ها شود.

 اه یکبار هر یکم در صورت استفاده کم یا عدم استفاده از موتورسیکلت به مدت طوالنی، ضروری است که باتری ها را حداقل

ه النی مدت بی در طوبصورت کامل شارژ نمایید حتی اگر میزان شارژ آن به مقدار زیادی کاهش نیافته باشد. فرآیند خوددشارژ

 باتری ها آسیب خواهد رساند.

 .دهید افزایش توجهی قابل حد تا را خود موتورسیکلت های باتری عمر زیر نکات رعایت با توانید می شما       

 .شود %30کمتر از  ها باتریاجازه ندهید شارژ ها صدمه جدی خواهند رساند؛ به باتری تخلیه کامل شارژ، -1

 بعد از سبز شدن چراغ شارژر,شارژر را از برق جدا کنید. -2

 نیست.ها  باتریبعد از انجام سفرهای کوتاه نیاز به شارژ گیری مجدد  -3

 مدت زمان کوتاه خوداری کنید. ها در باتری از شارژگیری مقطعی -4
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 استفاده کنید. متناسب با نوع قوای محرکهو  ها از شارژر اصلی باتریشارژگیری برای  -5

 ها را زیر نور مستقیم آفتاب و یا در مجاورت آب یا آتش قرار ندهید. باتری -6

 ها نباید بیش از یک ماه بدون استفاده باشند. باتری -7

ث ن و دمای باال باعدرجه سانتیگراد( نگهداری کنید. دمای پایین باعث سولفاته شد 30الی  10ها را در دمای مناسب ) باتری -8

 د.کمتر از حالت معمول خواهد بو باتریبطور طبیعی در دماهای پایین ظرفیت  می شود. باتریهدر رفت شارژ 

 ها را کاهش می دهد. باتریعمر  هایی که از شارژ کافی برخوردار نیستند باتریرانندگی با  -9

 ها را افزایش می دهد. باتریرانندگی با سرعت های پایین عمر  -10

wă¾ĉw£ ¿v ć½vºĄòý ²Ċ´Í āĀ´ý 5 

 .لس هستندتیوبتایرها از نوع  -1

 ید.نظیم نمایت، فشار باد الستیک ها را زمانی که سرد هستند اندازه گیری و در صورت نیاز ه قبل از رانندگیراهمو -2

 فشار نامناسب باد الستیک منجر به از بین رفتن آج تایر می شود. -3
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 میلیمتر رسید نسبت به تعویض آن اقدام کنید. 8/0موقعی که عمق آج تایر به  -4

 .تیز داخل تایر اطمینان حاصل کنید ءگی و وجود اشیاها را بازدید کنید و از عدم پارتایر -5

 

 

½Ā´ù 
 ¡wÎ¸Êù¾ĉw£ 

 (Kgحداکثر بارگذاری ) (PSIفشار باد ) ه تایرانداز دسته سازنده

Āö« سری  ایران یاساC 120/70-12 40 236 
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5ĈÅ½¿wz Ĉýwù¿ Ăùwý¾z 
 

 

 برنامه زمانی نحوه بازرسی بازرسی مورد ردیف

 روزانه گردش روان، عدم لقی و ساییدگی فرمان 1

 روزانه باد، بررسی ظاهر تایرها تنظیم فشار تایرها 2

 ترمز 3

 روز 30 تنظیم میزان لقی اهرم هابررسی و 

 روز 60 عدم نشتی روغن

 روز 90 میزان روغن از نصف کمتر نباشد

 روز 90 لنت ها بیش از حد فرسوده نشده باشند

 روزانه عملکرد صحیح تمام چراغ ها چراغ ها 4

 روزانه عملکرد صحیح بوق 5
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 روزانه شارژ مناسب  باتری 6

 روزانه چرخش روان و برگشت پذیری سریع دسته گاز 7

 روز 60 محکم بودن تمام اتصاالت اتصاالت 8

5āºÉ Ătv½v ćwă½wîăv½ ÿ Ĉõwú¤³v xĀĊÝ 
 و عملکردی نیفازرسی مورد بدر حین تولید طی چهار مرحله خود را محصوالت با وجود آنکه کیفیت شرکت توسن سپهر آسمان کویر، 

نی و ف بازرسی برای اطمینان از تحویل محصول بی عیب و نقص به مشتری، محصوالت را قبل از تحویل مجدداً مورد ؛ددهقرار می

ر ورت بروز هذا در صلعملکردی قرار می دهد. با این وجود همواره احتمال بروز مشکل در بعد از تحویل محصول به مشتری وجود دارد، 

ت فنی و ن اطالعاکوتاه ترین زمان ممکن به نزدیک ترین مرکز خدمات پس از فروش شرکت مراجعه کنید و هرگز بدون داشتمشکلی در 

 مهارتی الزم شخصاً اقدام به باز و بسته کردن قطعات نکنید.
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 راهکار نمونه عیوب احتمالی

با وصل سوئیچ، صفحه نمایش یک 

 .خاموش می شودلحظه روشن و 

 .را وصل کنید امنیت الکتریکیکلید  -1

 .را چک کنید باتری ژمیزان شار -2

 .فیش های سوئیچ و صفحه نمایش را چک کنید -3

با وصل سوئیچ، تمام ادوات برقی کار 

می کنند ولی موتور الکتریکی 

 .حرکت نمی کند

 .کنید استپ ترمزهای چپ و راست را چک -1

 .نیدکآن را چک  وضعیت باز یا بسته بودن جک بغل و سنسور -2

 .چک کنیدتا کنترلر را  دسته گازفیش های مسیر مربوط به  -3

 .یم های ورودی به موتور الکتریکی را چک کنیدس -4

 حرکت کُند وسیله

 .تم ترمزها را چک کنیدسیس -1

 .شار باد تایرها را چک کنیدف -2

 .را چک کنید باتریمیزان شارژ  -3

 .یدتوجه داشته باشو جهت وزش باد به میزان شیب مسیر  -4
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کاهش بیش از حد شارژ باتری در 

 میزان پیمایش کم

 .تم ترمزها را چک کنیدسیس -1

 .کنید دازه کافی شارژ نشده است، مجدد باتری را شارژباتری به ان -2

 .باتری بیش از حد مستهلک شده، باتری را تعویض کنید -3

 .یدتوجه داشته باشو جهت وزش باد به میزان شیب مسیر  -4

 عدم شارژ گیری

 .را چک کنید باتریارژ به شمسیر اتصال  -1

 .نبع تغذیه بیرونی را چک کنیدم -2

 .شارژر را چک کنید -3

با وصل سوئیچ، موتور الکتریکی 

حرکت می کند ولی سایر ادوات 

 .برقی کار نمی کنند

 .فیوز را چک کنید -1

 .را چک کنید برق مبدل -2

 

5Ĉé¾z ¢öîĊÅ½Ā£Āù û¹¾í ÀĊú£ āĀ´ý 
 زیبای آن در عملکرد و دوام قطعات نیز موثر است.  ظاهر عالوه بر حفظداشتن موتورسیکلت برقی  تمیز نگه
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 :نظافت و تمیزکاری موتور سیکلتمراحل 

 .قطع کنید ، جریان برق را بطور کاملکلید امنیت الکتریکی با جدا سازی سیم ورودی از باتری به -1

 استفاده از دستمال مرطوب گرد و غبار را از قطعات تمیز کنید.با  -2

 .ب را بخوبی جذب می کند بطور کامل خشک کنیدت را با پارچه و یا حوله نرم که آسطح قطعا -3

 .برای خشک کردن قطعاتی که به آنها دسترسی ندارید از باد گرم استفاده کنید -4

 .کاری شده از واکس مخصوص استفاده کنیدبرای دوام بیشتر قطعات رنگی و آب -5

 .موتورسیکلت برقی خود را با رعایت نکات ایمنی تست و راه اندازی کنید -6

 توجه:

 موتورسیکلت برقی استفاده نکنیدبرای شستشوی  واشرهرگز از تفنگ آب پاش و دستگاه کا. 

  باعث آسیب خواهد شدباعث نفوذ آب به بخش های مختلف موتورسیکلت شده و فشار بیش از حد آب. 
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 ÷ÿÀõ ¹½vĀù5#¿ĀĊå$ Ĉîĉ¾¤îõv ¢Ċþùv ºĊöí ÜÖé 
 عدم استفاده از موتورسیکلت برقی برای مدت زمان طوالنی 

 داغ شدن بیش از حد هر یک از قطعات برقی 

 استشمام بوی خاص سوختگی   

ن شرایط ده در ایو خرابی های بوجود آم شودعدم قطع فیوز در موارد ذکر شده موجب معیوب شدن قطعه یا مجموعه ای از قطعات می

 شامل خدمات گارانتی نمی باشند.

5Ĉé¾z ¢öîĊÅ½Ā£Āù Ĉå¾Îù ¡wÞÖé 
 قطعاتی نظیر تایر های جلو وعقب، لنت ترمزها، روغن ترمز دیسکی
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ùLÊL¤Lñ ć¾Lùv¾LĈ 

 

 ضمن تشکر بابت مطالعه دقیق دفترچه راهنما

 این دفترچه ارائه شده در مطالبامیدواریم توانسته باشیم با مجموعه 

 .اطالعات مهم و کاربردی در رابطه با موتورسیکلت برقی را در اختیار شما قرار داده باشیم
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 .است شده تشکیل تبار و نژاد معنای به "نیا" و خوب معنای به "هو" واژه دو از که است فارسی و ایرانی اصیل اسمی ،هونیا

 .باشد می شریف ایخانواده به منتسب و اصیل نسب و اصل دارای ، نیا خوب معنای به فارسی ادب و فرهنگ در هونیا



 

قطعات یدکی محصوالت شرکت توسن سپهر آسمان کویر را فقط در 

 تهیه فرمائید. T.S.A.Kبسته بندی ویژه این شرکت با نشان تجاری 
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