HOONIA 2000W

دفترچه راهنمای موتورسیکلت برقی

هـونـیـا  2000وات
مدلTS :

در آسـمـان ،پـاک بـران

توجه
خریدار محترم؛
ضمن تشکر و تبریک بابت حُسن انتخاب شما ،خواهشمند است به منظور بهره مندی از خدمات ارائه شده در دوره گارانتی ،موارد ذیل را در
نظر بگیرید:
 -1وضعیت گارانتی محصول بعد از فروش توسط سامانه استعالم گارانتی از طریق وب سایت ()www.hooniamotor.com
قابل مشاهده می باشد.این اطالعات همزمان نیز برای مشتری در قابل پیامک ارسال خواهد گردید.
 -2موتورسیکلت از زمان فروش به مدت  12ماه یا طی مسافت  8000کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) گارانتی و به مدت 10سال
مشمول وارانتی (تامین قطعات و خدمات پس از فروش) می باشد .بدیهی است بعد از گذشت یکسال موتور سیکلت الکتریکی
فاقد گارانتی می باشد و لی در قبال پرداخت وجه تعمیرات احتمالی صورت میپذیرد(مشمول وارانتی)
 -3منظور از زمان فروش از دیدگاه شرکت ،زمانی است که مدارک شناسایی و هویتی خریدار توسط واحد خدمات پس از فروش
دریافت شود و تا زمانی که مدارک توسط شرکت اعالم وصول نشود و پیرو آن خدمات گارانتی فعال نمیگرددو شرکت از ارایه
هرگونه خدمات و شرایط گارانتی برای موتورسیکلت فروخته شده معذور است و هیچ گونه تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.
 -4مدارک مورد نیاز جهت فعال سازی گارانتی  )1 :فتوکپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی  )2اصل بیمه نامه معتبر
 )3قبض (تلفن ،آب ،برق و یا گاز) که کد پستی خریدار بر روی آن درج شده باشد.
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با تشکر از حسن نظر جنابعالی در انتخاب موتورسیکلت برقی تولید شده توسط شرکت توسن سپهر آسمان کویر ،به شما این اطمینان داده
میشود که کلیه قطعات بکار رفته در محصول از معتبرترین واحدهای قطعه سازی داخلی و خارجی تامین گردیده است و همواره کیفیت
قطعات از جنبه های مختلف توسط واحد کنترل کیفیت شرکت مورد بررسی قرار میگیرد .در زمان مونتاژ طی چهار مرحله محصوالت
مورد بازرسی فنی و عملکردی قرار میگیرند و خروجی این چهار مرحله ،محصولی با کیفیت باال جهت ارائه به خریداران محترم است.
بدیهی است که این موضوع ،جایگزین انجام حداقل سرویس و نگهداری محصول در طول زمان استفاده نمیباشد.
توصیه می شود مطالب مندرج در دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کرده و به نکات کلیدی مرتبط با نحوه نگهداری و ایمنی محصول
اهتمام ویژه داشته باشید .رعایت این موارد منجر به طوالنی شدن عمر موتورسیکلت شما خواهد شد.

3


Ä»Z¿ÊÅYÂ³ÁÔa
]Z
»^e
¾Ì¿YÂ
 -1طبق ماده  2آیین نامه پلیس راهنمایی و رانندگی تمام وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری و یدک متصل به آن که در راه ها
حرکت می کند ،باید داری پالک و شماره انتظامی باشند.
 -2طبق ماده  19آیین نامه پلیس راهنمایی و رانندگی کلیه کارخانجات سازنده و مونتاژ خودرو و موتورسیکلت موکلف هستند
تولیدات خود را پیش از ارائه به بازار و فروش به اشخاص ،با نظارت و برابر دستورالعمل راهنمایی و رانندگی شماره گذاری کنند.
 -3طبق ماده  26آیین نامه پلیس راهنمایی و رانندگی هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی کند باید
گواهی نامه متناسب با آن وسیله نقلیه را دارا باشد.

|ËY~´]¹YfuYÊ³|À¿YÁÊËZ¼ÀÅY

|Ë^]Yc~·µZ¼¯{ÂyÊ«]d¸°Ì

4


ÊÀ¼ËYÉZÅ
 -1هرگز به فردی که از رانندگی وی اطمینان ندارید ،اجازه رانندگی با موتورسیکلت خود را ندهید.
 -2به هنگام رانندگی با موتورسیکلت به خصوص در شب ،لباس هایی با رنگ روشن و یا رنگ های قابل رویت بپوشید.
 -3همیشه در هر مسیری با سرعت مطمئنه و مجاز آن مسیر رانندگی کنید.
 -4عبور از مسیرهایی که قسمت های الکتریکی موتورسیکلت برقی در معرض آب قرار میگیرد و آب از محور چرخ ها عبور می کند
مجاز نیست و این امر ممکن است منجر به صدمه دیدن قطعات و حتی اعمال شوک الکتریکی به سرنشینان شود.
 -5جهت جلوگیری از اعمال فشار بیش از حد به موتورالکتریکی در مسیرهای سر باال و یا رانندگی در خالف جهت باد ،اقدام به
شتابگیری ناگهانی نکنید و به آرامی شتابگیری کنید.
 -6از آویزان کردن وسایل سنگین به فرمان اجتناب کنید زیرا این امر باعث عدم ثبات موتورسیکلت ،کاهش قدرت مانوردهی و
چرخش فرمان می شود.
 -7برای ترمز گرفتن ،از هر دو ترمز به طور همزمان استفاده کنید و از فشردن دسته ترمز جلو به تنهایی خودداری نمایید.
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هشدار:عالوه بر موارد ذکر شده در باال از رانندگی در مسیرهای زیر خودداری کنید:
 -1در پیادهرو یا روی خطوط عابر پیاده
 -2در مسیرهای پر دست انداز
 -3در مسیرهایی که فاقد چراغ روشنایی است (توجه کنید موتورسیکلت برقی شما دارای صدای مصنوعی متعادل میباشد و وجود نور
کافی برای دیده شدن شما توسط سایر رانندگان امری ضروری است).
 -4در مسیرهای شن و ماسهای با موتورسیکلت برقی حرکت نکنید.
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به نکات زیر قبل از سوار شدن موتورسیکلت برقی توجه کنید:
-1کاله ایمنی بگذارید.
 -2لباس محافظ و دستکش مخصوص بپوشید.
 -3در مواقعی از روز که به سمت نور خورشید در حرکت هستید ،برای دید بهتر از عینک آفتابی مناسب برای جلوگیری از تابش مستقیم
نور آفتاب استفاده کنید.
 -4قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی مرتبط به راندن موتورسیکلت برقی را مطالعه کنید.
 -5مطئن شوید که چراغ خطر و ترمز و چراغ جلو سالم باشند.
 -6اطمینان حاصل کنید که بوق کار می کند.
 -7مطمئن شوید که ترمزها تنظیم هستند و به درستی کار می کنند(به دستور العمل ها ونحوه تنظیمات در دفترچه مراجعه کنید).
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 -8مطمئن شوید که می دانید چگونه ترمزها کار می کنند و به کمک دستان خود را می توانید با فشار اهرم به اندازه کافی موتورسیکلت
را متوقف کنید.
 -9از سفت بودن مهر های چرخ جلو و عقب و سایر تنظیمات ذکر شده در دفترچه اطمینان حاصل کنید.
بودن فشار باد و عدم وجود هرگونه بریدگی و خراش اطمینان حاصل کنید .
 -10از فرسوده بودن الستیک ها  ،تنظیم
هشدار:از پمپ های گاز برای باد کردن الستیک ها استفاده نکنید.

 -11قبل از روشن کردن موتورسیکلت برقی اطمینان یابید که دسته گاز در حالت باز نباشد.
به نکات زیر پس از رانندگی و در حین پیاده شدن از موتورسیکلت برقی توجه کنید:
 -1سوئیچ را به سمت حالت خاموش بچرخانید و کلید را خارج نموده و در یک مکان امن نگهداری کنید..
 -2باتری را به شارژر متصل کنید
 -3دقت کنید دسته گاز به حالت اولیه برگشته باشد .
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 -4دقت کنید که موتورسیکلت برقی روی جک ایستاده باشد تا از سقوط و آسیب دیدن آن جلوگیری شود.
 -5موتورسیکلت برقی را در محل مرطوب و خارج از پارکینگ قرار ندهید.
 -6موتورسیکلت برقی را در کمتر از شعاع 6متری شعله ،تنور،کوره ،بخاری ،اجاق ،آب گرم کن و هرگونه محیط گرم شارژ یا نگهداری
نکنید.
 -7اجازه ندهید افراد زیر 16سال موتورسیکلت برقی را دستکاری نمایند
هشدار :هیچ گونه تغییری در موتورسیکلت برقی انجام ندهید.
هیچ نوع قطعه الکتریکی را به سلیقه خود که توسط تولید کننده مورد تایید نیست به موتورسیکلت برقی اضافه نکنیدشبرنگ روی چراغ های موتورسیکلت برقی را از روی آن جدا نکنید .چراغ ها و سایر اجزای استاندارد را تعویض نکنید ،در غیر اینصورتموتورسیکلت برقی توسط خدمات پس از فروش پشتیبانی نخواهد شد و محصول از گارانتی خارج می شود

هشدار :عدم انجام و رعایت موارد عنوان شده باعث صدمات شدید ،اتصال کوتاه وآتش سوزی و یا حتی مرگ می شود.
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 -1طراحی منحصر به فرد ،زیبا و استاندارد
 -2قابلیت تنظیم دستی حداکثر سرعت و قدرت موتورالکتریکی
 -3قابلیت حرکت دنده عقب
 -4مجهز به سنسور جک بغل ،چنانچه موتورسیکلت در حالت پارک روشن باشد؛ با چرخش دسته گاز موتورسیکلت حرکت نخواهد
کرد.
 -5مجهز به سیستم قطع حرکت حین شارژ ،چنانچه موتورسیکلت در حین شارژ گیری و اتصال به برق ،روشن شود با چرخش
دسته گاز موتورسیکلت حرکت نخواهد کرد.
 -6دزد گیر مجهز به سیستم قفل موتورالکتریکی ،چنانچه دزد گیر موتورسیکلت فعال باشد موتورالکتریکی قفل می شود و امکان
هیچ حرکتی را به سارق نمی دهد.
 -7مجهز به کلید امنیت الکتریکی :این کلید در زیر زین تعبیه شده است که با قرار دادن آن در وضعیت  offجریان برق در مدار
بطور کامل قطع شده و هیچ یک از ادوات برقی موتورسیکلت کار نخواهد کرد.
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ردیف

مشخصه

شرح مشخصه

ردیف

مشخصه

شرح مشخصه

1

قوای محرکه اسمی

 2000وات  72ولت

6

جرم موتورسیکلت

 132/9کیلوگرم

2

باتری

 6عدد باتری  12ولت  32آمپر

7

حداکثر وزن قابل
جابجایی

 420کیلوگرم

3

سیستم ترمز گیری

ترمز جلو و عقب :دیسکی

8

سرعت سنج

دیجیتال

4

سیستم روشنایی

دارای استاندارد اروپا و تمام ال ای دی

9

سیستم تعلیق

جفت کمک جلو تک کمک عقب

5

طوقه

جلو و عقب :اسپرت

10

تایر

جلو و عقب :تیوبلس
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 )1چراغ عقب
 )2راهنما عقب
 )3چراغ پالک
 )4گلگیر عقب
 )5کاور روی چرخ عقب
 )6تایر عقب
 )7سیستم ترمز عقب
 )8موتورالکتریکی
 )9صفحه دیسک عقب
 )10دوشاخ عقب
 )11پاگیره سرنشین
 )12جک بغل
 )13پاگیره راکب
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 )14سیستم ترمز جلو
 )15تایر جلو
 )16طوقه جلو
 )17صفحه دیسک جلو
 )18گلگیر جلو
 )19کمک جلو
 )20چراغ جلو
 )21راهنما جلو
 )22سرعت سنج
 )23مجموعه فرمان
 )24کمک عقب
 )25زین دو نفره
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تنظیم سرعت

1
2 3

دنده عقب


S

Z¯s
راکب می تواند با قرار دادن این کلید در هر یک از وضعیت های سه گانه ،حداکثر سرعت
موتورسیکلت را به ترتیب  2 -1و  3در محدوده  60 – 70و  50کیلومتر بر ساعت نگه دارد.
راکب می تواند با فشار دادن این کلید و چرخاندن همزمان دسته گاز موتورسیکلت را به عقب براند
در حالتی که تمام شرایط برای حرکت موتورسیکلت فراهم است راکب باید این کلید را در

کلید قطع /وصل

¶Á

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

بوق

وضعیت وصل قرار دهد ،سپس دسته گاز را بچرخاند.
دسته گاز گردد.
راکب می تواند با فشار دادن این کلید در زمان های ضروری بوق را به صدا در آورد.
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چراغ جلو





نور باال و پایین


چراغ راهنما

فالشر

Z¯s
در این وضعیت تمام چراغ ها و چراغ صفحه سرعت سنج خاموش است
در این وضعیت چراغ موقعیت جلو ،چراغ خطر و چراغ صفحه سرعت سنج روشن است
در این وضعیت چراغ جلو ،چراغ موقعیت جلو ،چراغ خطر و چراغ صفحه سرعتسنج روشن است
در این حالت چراغ جلو ،در وضعیت نور پایین قرار دارد
در این حالت چراغ جلو ،در وضعیت نور باال قرار دارد



در این وضعیت چراغ راهنمای سمت راست روشن می شود



در این وضعیت چراغ راهنمای سمت چپ روشن می شود

OFF / RUN

با قرار دادن کلید در وضعیت  RUNچهار راهنما بطور همزمان عمل می کنند
18
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نشانگر کیلومتر شمار عالوه بر اینکه کل مسافت پیمایش شده را نمایش می دهد بعد از هر بار شارژ گیری کامل ،صفر شده و راکب را از
میزان مسافت پیمایش شده در هر بار شارژ برای مدیریت سفر آگاه می سازد.
توجه :صفحه سرعت سنج ،تمام ال ای دی است؛ لذا از قرار دادن آن در برابر نور مستقیم آفتاب برای مدت طوالنی اجتناب کنید.
 )1نشانگر میزان شارژ باتری

5

6

 )2نشانگر کیلومتر شمار
4

 )3نشانگر میزان سرعت

3

 )4نشانگر راهنمای چپ
2

 )5نشانگر نور باال
 )6نشانگر راهنمای راست

1
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ترمز جلو و عقب دیسکی است و هر دو ترمز بصورت اهرمی  /دستی عمل می کنند .با گرفتن هر یک از اهرم ها پمپ باال روغن را از طریق
شلنگ به پمپ پایین منتقل کرده و فشار حاصل از این انتقال لنت ها با صفحه دیسک درگیر کرده و عمل ترمز گیری انجام می شود.
اهرم سمت چپ برای ترمزگیری چرخ عقب است .با گرفتن این اهرم چراغ ترمز عقب روشن شده و سرعت کاهش می یابد.
اهرم سمت راست برای ترمزگیری چرخ جلو است .با گرفتن این اهرم چراغ ترمز عقب روشن شده و سرعت کاهش می یابد.
توجه:
 هرگز به تنهایی از ترمز جلو استفاده نکنید و حتی االمکان از دو ترمز بطور همزمان استفاده کنید.
 خالصی اهرم ترمزها نباید بیش از  20میلیمتر باشد.

20

)1اهرم ترمز گیری

 )2پمپ باال

 )3شلنگ ترمز

 )4پمپ پایین

 )5لنت
21
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باتری های بکار رفته در محصول این قابلیت را دارند که بین  350تا  500دفعه ،عمل شارژگیری را انجام دهند .نحوه استفاده و مراقبت از
محصول و بویژه باتری در تعداد دفعات شارژگیری موثر است .شارژر و رابط اتصال به برق در داخل باکس باک محصول قرار دارد .با اتصال
شارژر به این رابط و زدن دوشاخه شارژر به پریز برق شهری عمل شارژ گیری انجام می شود.
شارژر موتورسیکلت شما ،وسیله ای حساس میباشد که باید نکات زیر را در حین استفاده از آن بکار گیرید:
 -1قبل از استفاده از شارژر ،از جریان و ولتاژ برق شهری متناسب و پایدار با آن مطمئن شوید .در صورتی که در محل زندگی شما،
برق شهری با نوسانات همراه است؛ حتماً از محافظ های برق در هنگام شارژ استفاده نمایید.
 -2در مدت زمان شارژ گیری ،کلید امنیت الکتریکی تعبیه شده زیر زین باید در وضعیت  ONقرار داشته باشد
 -3برای استفاده از شارژر ،ابتدا سوکت شارژ را به محل شارژ باتری ها در موتورسیکلت وصل نمایید و سپس دوشاخه را برق بزنید.
 -4بعد از اتصال شارژر به موتورسیکلت ،چراغ قرمز رنگ روی شارژر روشن میگردد که نشان دهنده شارژ طبیعی باتریها میباشد.
و بعد از شارژ شدن کامل باتری ها چراغ روی شارژر به رنگ سبز در می آید .در این حالت باید شارژر را از باتری ها جدا نمایید.
 -5از شارژ کردن بیش از حد(بیش از یک ساعت) باتری ها بعد از سبزشدن چراغ شارژر اجتناب کنید.
(پیشنهاد میشود با توجه به محدود بودن زمان شارژ باتری ها از تایمرهای قطع برق جهت اتصال شارژر به برق استفاده گردد)
22

 -6بعد از اتمام شارژ ،برای جداکردن شارژر الزم است ابتدا دوشاخه را از برق بکشید و سپس ،شارژر را از محل سوکت باتری ها
خارج کنید.
 -7همواره محل سوکت اتصال شارژر به باتری ها در موتورسیکلت را تمیز و خشک نگاه دارید.
 -8از شارژ کردن موتورسیکلت در محیط های بسته بدون تهویه ،مجاورت موارد اشتعال زا و هوای بارانی خودداری نمایید.
 -9تکان خوردن های مکّرر در هنگام رانندگی می تواند به قطعات داخلی شارژر آسیب بزند؛ از حمل شارژر به همراه موتورسیکلت
در موارد غیر ضروری اجتناب کنید.
 -10در مدت زمان شارژ گیری ،چنانچه شارژر بیش از حد داغ شد و یا بوی خاصی تولید کرد آن را از پریز خارج کرده و با مراجعه به
مراکز خدمات پس از فروش شرکت نسبت به سرویس آن اقدام کنید.
نحوه شارژ اولیه
الزم و ضروری است که قبل از اولین استفاده از موتورسیکلت خود ،باتری ها را شارژ نمایید.
شارژ اولیه را تا  2الی  3ساعت بعد از سبز شدن چراغ روی شارژ نیز ادامه دهید(.فقط برای همین یکبار!)
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نحوه شارژ در شرایط عادی
 دمای بهینه برای شارژ کردن موتورسیکلت  10تا  30درجه سانتی گراد می باشد .بنابرین از شارژ کردن موتورسیکلت در
فضای بیرون بخصوص در هوای سرد اجتناب کنید.
ال شارژ کنید .در هوای سرد سعی کنید
 به هیچ وجه اجازه ندهید شارژ باتری ها از  30درصد کمتر شود و مجدداً آن ها را کام ً
شارژ باتری ها از  50درصد کمتر نشود.

نحوه شارژ در هوای گرم (تابستان)
 -1نور خورشید مست قیم می تواند به باتری ها صدمه جدی بزند ،موتورسیکلت را به مدت طوالنی در معرض آفتاب قرار ندهید.
 -2در محیط بسته و هوای بسیار گرم از شارژ کردن باتری ها اجتناب کنید.

24

نحوه شارژ در هوای سرد(زمستان)
 -1تعدد دفعات شارژ در زمستان ها باید افزایش یابد .توجه داشته باشید که در زمستان ها ظرفیت باتری ممکن است موقتاً  20تا
 30درصد کاهش یابد .نگه داشتن باتری در سطح باالتر انرژی می تواند از این امر و آسیب به باتری تا حدود زیادی جلوگیری
نماید.
 -2در زمستان و هوای سرد تا حد امکان ،اجازه ندهید باتری ها بیش از  50درصد از انرژی خود را از دست دهند .به عبارت دیگر
همیشه در حالتی که  50درصد شارژ دارند؛ مجدداً آن ها را شارژ نمایید.
 -3در هوای سرد و فضای بیرون باتری ها را شارژ نکنید .در صورتی که موتورسیکلت در فضای بیرون قرار دارد برای شارژگیری آن
را به محیط با دمای باالتر انتقال دهید .شارژ کردن در هوای سرد می تواند اثر معکوس داشته باشد!

25
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استفاده از موتورسیکلت برقی بصورت لذتبخش و طوالنی مدت ،الزمه رعایت نکات ساده و در عین حال بسیار مهمی است که می تواند
طول عمر محصول و باتری ها را تا  2برابر افزایش دهد.

نکات کلیدی مهم


باتری موتورسیکلت شما از نوع اسیدی سربسته می باشد؛ بنابرین نیازی به اضافه نمودن آب اسید و یا هیچ چیز دیگری ندارد.



باتری های موتورسیکلت شما ،کامالً ایمن هستند و در هر شرایطی هیچ خطری ایجاد نمی کنند .عدم نکات الزم در رابطه با
باتری ها صرف ًا عمر باتری ها را کوتاه می کنند و عموم ًا خطرساز نیستند.



به هیچ وجه با باتری های با شارژ پایین رانندگی نکنید .این کار میتواند عمر باتری ها را به شدت کاهش دهد.



هنگام پارک موتورسیکلت از بسته بودن سوئیچ و خاموش بودن چراغ ها اطمینان حاصل نمایید .روشن بودن یک چراغ و دشارژ
کامل باتری ،میتواند به بهای کاهش طول عمر باتری باشد.



موتورسیکلت را زیر نور مستقیم آفتاب به مدت طوالنی(بیش از یکساعت) پارک نکنید .دمای باال باعث افزایش فشار داخل باتری
ها و تخلیه اضطراری گاز و اسید داخل باتری ها خواهد شد که نتیجه آن کاهش طول عمر باتری است.
26



شتاب گیری سریع و سرعت های باال باعث دشارژ شدن سریع تر باتری ها خواهند شد .هرچه فرآیند تخلیه انرژی باتری ها
کندتر باشد؛ عمر باتری های شما افزایش می یابد.



دمای ایده آل برای موتورسیکلت های برقی  10تا  30درجه سانتی گراد می باشد .توجه داشته باشید که هوای سرد ظرفیت
انتقال انرژی باتری ها را بصورت موقت کاهش می دهد ولی به باتری ها آسیبی نمی زند؛ ولی هوای گرم طوالنی میتواند باعث
کاهش ظرفیت باتری ها شود.



در صورت استفاده کم یا عدم استفاده از موتورسیکلت به مدت طوالنی ،ضروری است که باتری ها را حداقل هر یکماه یکبار
بصورت کامل شارژ نمایید حتی اگر میزان شارژ آن به مقدار زیادی کاهش نیافته باشد .فرآیند خوددشارژی در طوالنی مدت به
باتری ها آسیب خواهد رساند.

شما می توانید با رعایت نکات زیر عمر باتری های موتورسیکلت خود را تا حد قابل توجهی افزایش دهید.
 -1تخلیه کامل شارژ ،به باتریها صدمه جدی خواهند رساند؛ اجازه ندهید شارژ باتری ها کمتر از  %30شود.
 -2بعد از سبز شدن چراغ شارژر,شارژر را از برق جدا کنید.
 -3بعد از انجام سفرهای کوتاه نیاز به شارژ گیری مجدد باتری ها نیست.
 -4از شارژگیری مقطعی باتری ها در مدت زمان کوتاه خوداری کنید.
27

 -5برای شارژگیری باتری ها از شارژر اصلی و متناسب با نوع قوای محرکه استفاده کنید.
 -6باتری ها را زیر نور مستقیم آفتاب و یا در مجاورت آب یا آتش قرار ندهید.
 -7باتری ها نباید بیش از یک ماه بدون استفاده باشند.
 -8باتری ها را در دمای مناسب ( 10الی  30درجه سانتیگراد) نگهداری کنید .دمای پایین باعث سولفاته شدن و دمای باال باعث
هدر رفت شارژ باتری می شود .بطور طبیعی در دماهای پایین ظرفیت باتری کمتر از حالت معمول خواهد بود.
 -9رانندگی با باتری هایی که از شارژ کافی برخوردار نیستند عمر باتری ها را کاهش می دهد.
 -10رانندگی با سرعت های پایین عمر باتری ها را افزایش می دهد.
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 -1تایرها از نوع تیوبلس هستند.
 -2همواره قبل از رانندگی  ،فشار باد الستیک ها را زمانی که سرد هستند اندازه گیری و در صورت نیاز تنظیم نمایید.
 -3فشار نامناسب باد الستیک منجر به از بین رفتن آج تایر می شود.
28

 -4موقعی که عمق آج تایر به  0/8میلیمتر رسید نسبت به تعویض آن اقدام کنید.
 -5تایرها را بازدید کنید و از عدم پارگی و وجود اشیاء تیز داخل تایر اطمینان حاصل کنید.
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سازنده

دسته

اندازه تایر

فشار باد ()PSI

حداکثر بارگذاری ()Kg

Â¸m

ایران یاسا

سری C

120/70-12

40

236

¬\

ایران یاسا

سریC

120/70-12

40

236
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ردیف

مورد بازرسی

نحوه بازرسی

برنامه زمانی

1

فرمان

گردش روان ،عدم لقی و ساییدگی

روزانه

2

تایرها

تنظیم فشار باد ،بررسی ظاهر تایرها

روزانه

بررسی و تنظیم میزان لقی اهرم ها

 30روز

3

ترمز

عدم نشتی روغن

 60روز

میزان روغن از نصف کمتر نباشد

 90روز

لنت ها بیش از حد فرسوده نشده باشند

 90روز

4

چراغ ها

عملکرد صحیح تمام چراغ ها

روزانه

5

بوق

عملکرد صحیح

روزانه
30

6

باتری

شارژ مناسب

روزانه

7

دسته گاز

چرخش روان و برگشت پذیری سریع

روزانه

8

اتصاالت

محکم بودن تمام اتصاالت

 60روز

Ã|ÄWYYÉZÅZ°Å
شرکت توسن سپهر آسمان کویر ،با وجود آنکه کیفیت محصوالت خود را طی چهار مرحله در حین تولید مورد بازرسی فنی و عملکردی
قرار میدهد؛ برای اطمینان از تحویل محصول بی عیب و نقص به مشتری ،محصوالت را قبل از تحویل مجدداً مورد بازرسی فنی و
عملکردی قرار می دهد .با این وجود همواره احتمال بروز مشکل در بعد از تحویل محصول به مشتری وجود دارد ،لذا در صورت بروز هر
مشکلی در کوتاه ترین زمان ممکن به نزدیک ترین مرکز خدمات پس از فروش شرکت مراجعه کنید و هرگز بدون داشتن اطالعات فنی و
مهارتی الزم شخصاً اقدام به باز و بسته کردن قطعات نکنید.
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نمونه عیوب احتمالی
با وصل سوئیچ ،صفحه نمایش یک
لحظه روشن و خاموش می شود.

راهکار
 -1کلید امنیت الکتریکی را وصل کنید.
 -2میزان شارژ باتری را چک کنید.
 -3فیش های سوئیچ و صفحه نمایش را چک کنید.

 -1استپ ترمزهای چپ و راست را چک کنید.
با وصل سوئیچ ،تمام ادوات برقی کار
 -2وضعیت باز یا بسته بودن جک بغل و سنسور آن را چک کنید.
می کنند ولی موتور الکتریکی
 -3مسیر مربوط به فیش های دسته گاز را تا کنترلر چک کنید.
حرکت نمی کند.
 -4سیم های ورودی به موتور الکتریکی را چک کنید.

حرکت کُند وسیله

 -1سیستم ترمزها را چک کنید.
 -2فشار باد تایرها را چک کنید.
 -3میزان شارژ باتری را چک کنید.
 -4به میزان شیب مسیر و جهت وزش باد توجه داشته باشید.
32

کاهش بیش از حد شارژ باتری در
میزان پیمایش کم

عدم شارژ گیری
با وصل سوئیچ ،موتور الکتریکی
حرکت می کند ولی سایر ادوات
برقی کار نمی کنند.

 -1سیستم ترمزها را چک کنید.
 -2باتری به اندازه کافی شارژ نشده است ،مجدد باتری را شارژ کنید.
 -3باتری بیش از حد مستهلک شده ،باتری را تعویض کنید.
 -4به میزان شیب مسیر و جهت وزش باد توجه داشته باشید.
 -1مسیر اتصال شارژ به باتری را چک کنید.
 -2منبع تغذیه بیرونی را چک کنید.
 -3شارژر را چک کنید.
 -1فیوز را چک کنید.
 -2مبدل برق را چک کنید.
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تمیز نگه داشتن موتورسیکلت برقی عالوه بر حفظ ظاهر زیبای آن در عملکرد و دوام قطعات نیز موثر است.
33

مراحل نظافت و تمیزکاری موتور سیکلت:
 -1با جدا سازی سیم ورودی از باتری به کلید امنیت الکتریکی ،جریان برق را بطور کامل قطع کنید.
 -2با استفاده از دستمال مرطوب گرد و غبار را از قطعات تمیز کنید.
 -3سطح قطعات را با پارچه و یا حوله نرم که آب را بخوبی جذب می کند بطور کامل خشک کنید.
 -4برای خشک کردن قطعاتی که به آنها دسترسی ندارید از باد گرم استفاده کنید.
 -5برای دوام بیشتر قطعات رنگی و آبکاری شده از واکس مخصوص استفاده کنید.
 -6موتورسیکلت برقی خود را با رعایت نکات ایمنی تست و راه اندازی کنید.
توجه:
 هرگز از تفنگ آب پاش و دستگاه کارواش برای شستشوی موتورسیکلت برقی استفاده نکنید.
 فشار بیش از حد آب باعث نفوذ آب به بخش های مختلف موتورسیکلت شده و باعث آسیب خواهد شد.

34
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 عدم استفاده از موتورسیکلت برقی برای مدت زمان طوالنی
 داغ شدن بیش از حد هر یک از قطعات برقی
 استشمام بوی خاص سوختگی
عدم قطع فیوز در موارد ذکر شده موجب معیوب شدن قطعه یا مجموعه ای از قطعات میشود و خرابی های بوجود آمده در این شرایط
شامل خدمات گارانتی نمی باشند.
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قطعاتی نظیر تایر های جلو وعقب ،لنت ترمزها ،روغن ترمز دیسکی
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ضمن تشکر بابت مطالعه دقیق دفترچه راهنما
امیدواریم توانسته باشیم با مجموعه مطالب ارائه شده در این دفترچه
اطالعات مهم و کاربردی در رابطه با موتورسیکلت برقی را در اختیار شما قرار داده باشیم.
36

یادداشت:

37

هونیا ،اسمی اصیل ایرانی و فارسی است که از دو واژه "هو" به معنای خوب و "نیا" به معنای نژاد و تبار تشکیل شده است.
هونیا در فرهنگ و ادب فارسی به معنای خوب نیا  ،دارای اصل و نسب اصیل و منتسب به خانوادهای شریف می باشد.

کارخانه :یزد ،میبد ،بلوار مدرس روبروی جایگاه سوخت دشتی تلفن 035-32358875 :دورنگار035-32358876 :

شعبه یزد :بلوار جمهوری جنب مسجد قبا

تلفن035-35222073:

شعبه تهران :انتهای جمهوری-خیابان ظهیر االسالم-نرسیده به چهار راه مصباح

تلفن021-91029203- :

شعبه اصفهان :خیابان استانداری-خیابان فرشادی-نبش کوچه -6نمایشگاه پاکرو

تلفن031-31313066:

شعبه شیراز:شیراز –صدرا-بلوار ایران-نبش خیابان دلگشا-فروشگاه موتور سیکلت محسن تلفن07136347304:

قطعات یدکی محصوالت شرکت توسن سپهر آسمان کویر را فقط در
بسته بندی ویژه این شرکت با نشان تجاری  T.S.A.Kتهیه فرمائید.
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