ETİKETLERİN YERLERİ
• İçerdiği uyarılar ve bilgiler nedeni ile etiketler güvenli sürüş içinçok önemlidir. Eğer yerlerinden çıkmış yada yırtılmışlarsa
servisinize başvurunuz.

1

3

DİKKAT
1

3

NOT

• Bu kitapçığı okuyunuz , güvenli sürüş
yönergelerini ve düzenzi bakımı uygulayınız.
• Kaskınızı takınız ve çene bağlantısını kapatınız.
• Sürüş sonrası egzoza dikkat ediniz. Sıcakken
çocuklar dokunup yanabilir.
• Bu araç kullanıcıda dahil 2 kişiliktir.
• Güvenliğiniz için aracın özellikleri ile oynamayınız
değiştirmeyiniz.

• Zincirin ayarını, bakımını ve yağlamasını düzenli
olarak yapınız.

2

4

2

NOT
• Lastiklerinizde her sürüşten önce aşınma, hasar
olup olmadığını , lastik hava basınçlarının normal
olup olmadığını kontrol ediniz.
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Hava Basıncı :
2 Kişi
:
			
Tek Kişi
:
			
Lastik Özellikleri :
			

ÖN
ARKA
ÖN
ARKA
ÖN
ARKA

225kPa 2.25kgf/cm32 psi
225kPa 2.25kgf/cm32 psi
225kPa 2.25kgf/cm32 psi
225kPa 2.25kgf/cm32 psi
90/90-18 51P
130/90-15M/C 66S

DİKKAT
• Egzozla temas etmeniz sonucu yanabilirsiniz.
Araca sol taraftan inip bininiz.
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GÜVENLİ SÜRÜŞ
GÜVENLİ SÜRÜŞ
• Rahat ve doğru kıyafet seçimi güvenli sürüş için çok önemli
faktördür. Yoldaki trafiği takip edin, tereddüt etmeyin, sakinliğinizi
koruyarak sürüş yapınız.
• Araç satın alındığında çoğu kullanıcı genellikle dikkatli sürüş yapar
fakat zaman geçtikçe kullanıcı alışmaya başlar ve dikkatsizlik
kaynaklı kazalar görülebilir.
• Sürüş sırasında aracınıza yapıştırılmış uyarı etiketlerindeki bütün
uyarılara uyunuz.

SÜRÜŞ ÖNCESİ
•
•
•
•

Bu araç 2 kişiliktir. 3 veya daha fazla kişi ile kullanılmamalıdır.
Çalıştırmadan önce aracınızı kontrol ediniz.
Ehliyetinizi kesinklikle yanınızda bulundurunuz.
Koruyucu aksesuar kullanınız.(Kask,eldiven, gözlük vb.)

UYARI
• Kullanıcı kitabını dikkatlice okuyunuz ve güvenli sürüş yapınız.
• Kesinlikle kaskınızı takınız ve çene altı bağlantısını sıkı bir şekilde
takınız.
• Eğer kaskınız uygun bir şekilde bağlanmaz ve giyilmezse, kolay bir
şekilde yaralanabilirsiniz.
• Hız kurallarına uyunuz.
• Egzozun susturucu bölümü sıcak olur, park ederken başkalarının
kolayca ulaşamıyacağı bir şekilde park ediniz.
• Aracınızı kanunlara aykırı, güvenli sürüşü engelleyecek şekilde
modifiye etmeyiniz.
• Aracınızın düzenli bakımlarını yaptırınız.
• Bu araç 2 kişiliktir. 3 veya daha fazla kişi ile kullanılmamalıdır.
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UYARI
• Bu araç 2 kişi için üretildiği için, daha fazla kişi ile kullanımlar
aracınızın kullanımını kötü yönde etkiler, kaza tehlikesi ve devrilme
tehlikesi yaratır.
• Ek olarak 3 kişilik kullanım aracınızın garanti kapsamı dışında
kalmasına neden olur.

GÜVENLİ SÜRÜŞ
GÜVENLİ SÜRÜŞ
• Yakıt alırken aracınızı stop ediniz ve alavlenmeye dikkat ediniz.

• Aracınızın gidonunu sıkıca tutunuz ve bunu iki elle yapınız.
• Eğer varsa bagaj veya yükünüzü aracınız üstüne güvenli bir
şekilde yerleştirip daha sonra sürüş yapınız.

UYARI
• Aracın gidonunu tek elle tutarak yada iki elinizide bırakarak
kullanmak, ön tekeri ve arka tekeri sürüş sırasında kaldırmak ciddi
yaralanmalara ve hatta ölüme yol açabilir.
• Yanınızda çocukla sürüş yapmayınız, ani duruşlarda düşebilir
yaralanabilir ve hatta ölümle sonuçlanan kazalar olabilir.

DİKKAT
• Yakıt dolumu yaparken yada yakıt seviyesini kontrol ederken
çakmak alevi vb. ateş kaynaklarından uzak durunuz. Yangına
sebeb verebilir, yanık vb. ciddi yaralanmalara yol açabilir.
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GÜVENLİ SÜRÜŞ
GÜVENLİ SÜRÜŞ
• Egzoz atıkları CO gibi zararlı gazlar içerir. Motorunuzun iyi
havalandırmalı yada açık hava da çalıştırılması gerekir.

DOĞRU GİYİM
Kolları dar ve rüzgarda
uçuşmayacak tshirt ve
ceketler tercih edilmelidir.

DİKKAT
• Egzoz atıkları CO( karbon monoksit) gibi zararlı gazlar
içerir. Kapalı alanlarda aracınızı çalıştırırsanız kolaylıkla
baygınlık geçirebilirsiniz.
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Her zaman kask takılmalı
ve çene bağlantısı güvenli
bir şekilde bağlanmalıdır.

Her zaman eldiven
giyilmelidir.
Ayağınıza uygun , topuksuz
yada az topuklu ayakkabılar
giyilme

GÜVENLİ SÜRÜŞ
GÜVENLİ SÜRÜŞ
DİKKAT
• Kaskısız yada çene altı bağlantısı bağlanmadan yapılan
sürüşlerde kaza sırasında ciddi yaralanmalar ve hatta
ölümle sonuçlanabilecek durumlar meydana gelebilir.
• Yarım Kask kullanımında uçuşan materyallerden
korunmak ve kaza oluşumunu önelemek için gözlük
kullanınız.
• Sürücü yada arkasındaki yolcunu bol giysileri tekerleğe
dolanma sonucu kazaya ve yaralanmalara hatta ölümle
sonuçlanabilecek kazalara yol açabilir.
• Kendinizi daha fazla görünür kılarak olası kazaları
önleyiniz.
-Açık renk yada reflektif( yansıtan) giysiler giyiniz.
-Başka bir motorun kör noktasında sürüş yapmayınız.

YÜK
• Yük taşırken aracınızın kullanımı özellikle dönüşlerde farklılık
gösterecektir.
• Sürüş sırasında aracınızın stabilitesini etkileyecek şekilde aşırı yük
yüklememeye özen gösteriniz.
• Farların yükle kapanmadığından emin olunuz. Bu durum hem
yükün hemde farın aşırı ısıdan zarar görmesine yol açabilir.
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GÜVENLİ SÜRÜŞ
GÜVENLİ SÜRÜŞ
MODİFİKASYONLAR

EKLENTİLER(AKSESUARLAR)

• Aracınızda yapacağınız tadilatlar, değişiklikler aracınızın kullanımını
zayıflatabilir, egzoz sesine yol açabilir, aracın ömrünü kısaltabilir. Bu
tarz değişiklikler sadece yasa dışı olmakla kalmaz, insanlara da zarar
verebilirler. Aynı zamanda aracınızın garanti kapsamı dışında kalmasına
neden olurlar.

UYARI
• Aracınızın arkasına römork yada başka araçlar bağlamanız, ani
duruşlarda frenlemenin doğru şeklide yapılamamasına ve kazalara yol
açabilir.
• Orijinal olan parçadan daha yüksek orijinal olmayan bir ürün kullanılması
güvenli sürüşü etkileyebilir, ani duruşlarda yolcunun düşmesine ve
yaralanmsına yol açabilir.
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• DAELİM MOTOR CO. LTD. tarafından tasarımı yapılmış aksesuarlar
kullanınız. Başka herhangi bir lamba, far aküde erken tükenmeye yol
açabileceği için kullanmayınız.

DİKKAT
• Her hangi bir aksesuarı monte ederken örneğin bir motor koruma
demirini, takılan cıvatalar bir kabloya zarar verebilir, bu kısa devre hatta
yangına yol açabilir. Montaj sırasında dikketli çalışınız.
• Ek olarak takılan aksesuarların(lambalar, ampuller vb.) aşırı yükünden
kablo tesisatı zarar görebilir.

GÜVENLİ SÜRÜŞ
GÜVENLİ SÜRÜŞ
EGZOZ
• Sürüş sonrasında aracınızın egzozu sıcak olacaktır, bu durumun bir
yanığa sebep olabileceğini aklınızdan çıkarmayınız.

DİKKAT
• Eğer aracınız insanların yürüdüğü bir yere park edilmiş ise , bu insanlar
ve hatta çocuklar sıcak egzoza dokunabilir ve yanabilirler.
• Arkada oturan yolcunuzunda ayağı egzoza değerse yanabilir.
• Egzoza sıkışacak kuru ot, kumaş yada plastik parçalar yanabilir,
yangına neden olabilir.
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GÜVENLİ SÜRÜŞ
GÜVENLİ SÜRÜŞ İPUÇLARI
SÜRÜŞ POZİSYONU
Güvenli sürüş için doğru sürüş pozisyonu en önemli şeydir.
1. Gözler: Direk karşıya bakacak şekilde.
2. Omuzlar: Gevşek
3. Kollar: Gevşek ve dirsekler hafifçe kırık bir şekilde.
4. Eller: Elcikleri aynı zamanda far ve sinyal düğmelerini rahatça kumanda
edebileceğiniz şekilde tutunuz.
5. Bilekler: Kollarınız ve omuzlarınıza aşırı yük bindirmeden rahat ve
gevşek bir şekilde tutunuz.
6. Dizler: Hafifçe yakıt tankını sıkınız.
7. Ayaklar: Basamakların ayağınızın ortasına gelmesine dikkat ediniz
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GÜVENLİ SÜRÜŞ
GÜVENLİ SÜRÜŞ İPUÇLARI
YOLCUNUN OTURUŞ POZİSYONU

UYARI
• Yolcunun arka tutacı tutmaması yada yolcu basamağına uygun şekilde
basmaması durumunda aracın ani dönüşlerinde, kalkış ve duruşlarda
düşmelere bağlı ciddi yaralnmalar oluşabilir.
• Araç orta sehpahada gazı açmayınız. Yolcunun bu sırada oturması
durumunda arka teker yere değebilir, bu durumda ciddi yaralanmalar ve
hatta ölüme yol açabilir.

1

2

1. Eller: Arka tutacağı tutunuz
2. Ayaklar ve Dizler: Ayaklar yolcu ayaklarında ve dizler vücuda yakın
konumda.
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GÜVENLİ SÜRÜŞ
GÜVENLİ SÜRÜŞ İPUÇLARI
ÇALIŞTIRMA
• Kazaya yol açmamak için çalıştırmadan önce çevrenizi kontrol
ediniz.
1. Aracı orta sehpahadan indirdikten sonra üzeri oturunuz.
2. Freni sıkarak kontakla aracı çalıştırınız.
3. Etrafa bakarak kontrol ediniz, gideceğiniz yöne doğru sinyal verip
freni bırakıp hareket ediniz.

DİKKAT
• Yan ayaklığı kapattığınızdan emin olduktan sonra aracı çalıştırınız.
• Yan ayaklığı kapamadan aracı kullanırsanız, yan ayaklığın yoldaki
nesnelere çarpması sonucu kaza yapabilir ve yaralanabilirsiniz.
• Araç yolunda sürüş yapınız. Kaldırımda sürüş yapmanız yayaların
yaralanmasına yol açabilir.
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GÜVENLİ SÜRÜŞ
GÜVENLİ SÜRÜŞ İPUÇLARI
DÖNÜŞ PRENSİBİ

YERÇEKİMİ

HIZ ETKİSİ

MERKEZKAÇ
KUVVETİ

Merkezkaç kuvveti virajın yarıçapına ters orantılı ve aracın hızı ile
doğru orantılı olarak artar. Viraja girerken hızınızı azaltınız.
Dönüş yapmanın en temel prensibi aracı dış tarafa çeken merkezkaç
kuvveti ile Aracı iç tarafa çeken yerçekimi arasındaki dengeyi sağlamak
olarak açıklanabilir.

DİKKAT
• Aşırı hız güvenli sürüşü kötü etkiler ve kazalara yol açabilir.

13

GÜVENLİ SÜRÜŞ
GÜVENLİ SÜRÜŞ İPUÇLARI
3 DÖNÜŞ POZİSYONU
• Dönüşün ana prensibi merkezkaç kuvveti ve yerçekimi kuvvetinin
birlikte kullanılarak dengede kalmaktır. Bu 3 pozisyonda da başınızı
dik ve gözlerinizi (bakışlarınızı) yatay konumda tutunuz.
ARAÇLA BERABER YATARAK
Bu sürüş pozisyonu sürücünün araç ile aynı oranda eğilmesi olarak
açıklanabilir. Bu poziyon en doğal ve doğru pozisyondur, sürücünün
öğrenmesi gerekir.
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ARAÇTAN DAHA FAZLA YATARAK
Bu pozisyon sürücünün iç tarafa motosikletten daha fazla yattığı pozisyondur. Bu pozisyon daha iyi yol tutuşu olduğu için yağmurlu,kaygan
yollarda sürüşler için uygundur.

GÜVENLİ SÜRÜŞ
GÜVENLİ SÜRÜŞ İPUÇLARI
DIŞA DOĞRU EĞİLEREK
Bu pozisyon motosikletin içe doğru sürücüden daha fazla eğildiği pozisyondur.

DÖNÜŞ METODU

Bu pozisyonda hızlı dönüşler kolay gerçekleştirilir, sürücüye geniş görüş alanı sağlar, Sağlam yol tutuş sağladığı için yağmurlu ve kaygan
zeminlerde kullanıma uygundur.
Yinede zor zeminlerde kullanım özel dikkat gerektirir.

1. Gaz kolunu orijinal pozisyonuna geri alınız ve ön ve arka frenleri
kullanarak yavaşlayarak.
2. Sabit hızdayken motoru yatırarak dönüşe geçiniz.
3. Yavaşça hızlanınız.
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GÜVENLİ SÜRÜŞ
GÜVENLİ SÜRÜŞ İPUÇLARI
FRENLEME METODU
• Gaz kolunu orijinal pozisyonuna geri alınız ve motor frenini kullanarak yavaşlayınız. Motosikleti dik konuma alınız ve ön ve arka freni
eşzamanlı olarak sıkınız.

ÇARPIŞMA DURUMUNDA ETKİ
Kazayı önlemek için doğru frenleme metodunu öğreniniz

FREN MESAFELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(ASFALT ZEMİN)
• Araç Hızı: 50 km/s

Ön ve arka frenler aynı anda kullanıldığında

Sadece ön fren kullanıldığında

Sadece arka fren kullanıldığında

16

Çarpışma anındaki etki hız ve ağırlıkla orantılı olarak artar.Beton duvara saatte 50 km ile çarpma 10 metre yüksekten düşme ile aynı etkiyi
verir.

GÜVENLİ SÜRÜŞ
GÜVENLİ SÜRÜŞ İPUÇLARI
YOL KOŞULLARI KARŞILAŞTIRMA

FRENLEMENİN ETKİSİ

• Araçlar yol ve lastikler arasında oluşan sürtünme direnci ile durur.
• Fren mesafesi sürtünme dirençleri daha düşük olduğu için ıslak zeminde 1.5 kat, karlı zeminde 3 kat artar.

YENİ LASTİK

YAĞMURLU GÜNDE
YENİ LASTİK

YAĞMURLU GÜNDE
ESKİ LASTİK

Aracın durumuna göre araç frenlemenin hemen sonrasında durmayabilir
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GÜVENLİ SÜRÜŞ
GÜVENLİ SÜRÜŞ İPUÇLARI
SÜRÜŞ SIRASINDAKİ ÖNLEMLER
• Kamyonların dönüş çapları içinde sürüş yapmayınız

KÖR NOKTA
Kör nokta sürücü tarafından görülemeyen bir görüş mesafesidir ve
aracın büyüklüğü ile orantılı olarak büyür.

DÖNÜŞ SIRASINDA ÖN VE ARKA TEKER ARASINDAKİ FARK
Ön ve arka tekerleğin izlediği yol arasındaki farktır, aracın uzunluğu ile
orantılı olarak artar.

UYARI
• Eğer sürücü aracını zigzag yaparak kullanırsa diğer araçlara
çarpıp yaralanmalara hatta ölüme neden olabilir.
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TEMEL ÖZELLİKLER

MADDE

ÖZELLİK

MADDE

ÖZELLİK

UZUNLUK x GENİŞLİK x YÜKSEKLİK (mm)

2,220 x 870 x 1,140

ATEŞLEME

TRANSİSTÖR

TEKERLEKLER ARASI MESAFE(mm)

1,500

AKÜ

12V10AH

YERDEN YÜKSEKLİK(mm)

145

YAKIT

BENZİN

SELE YÜKSEKLİĞİ(mm)

720

YAKIT KAPASİTESİ (LT)

17 (3:5)

KURU AĞIRLIK (kg)

178

YOLCU SAYISI

2

MOTOR TİPİ

TEK SİLİNDİR, SU SOĞUTMALI
4 ZAMANLI ,DOCH

SİLİNDİR HACMİ

247 cc

SİLİNDİR ÇAPI VE STROK(mm)

73x59 mm

MARŞ

EL MARŞI

BUJİ

CR9EH-9

ŞANZIMAN

5 VİTESLİ

SİGORTA

30A (1) - 15A (4)

LASTİK (JANT)

AMORTİSÖR

FRENLER

ÖN

90/90-18

ARKA

130/90-15

ÖN

TELESKOPİK

ARKA

TEK KOLLU

ÖN

HİDROLİK DİSK

ARKA

HİDROLİK DİSK
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PARÇALAR VE YERLERİ

YAKIT TANKI KAPAĞI
SELE

FREN MÜŞÜRÜ
ÖN FREN LEVYESİ

YAN KAPAK

ÖN SİNYAL
GİDON KİLİDİ
RADYATÖR

KUYRUK LAMBASI

ARKA FREN KALİPERİ

EGZOZ

YOLCU BASAMAK

ARKA AMORTİSÖR
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AKÜ/SİGORTA

ARKA FREN PEDALI
BASMAK VE BASAMAK PLAKASI

PARÇALAR VE YERLERİ

DEBRİYAJ MÜŞÜRÜ

AYNA

YAKIT DEPOSU
DEBRİYAJ LEVYESİ
FAR
ARKA SİNYAL
ÖN ÇATAL
KORNA

ARKA AMORTİSÖR

YOLCU BASAMAĞI

VİTES PEDALI
FREN DİSKİ

KALİPER

FİLİTRE ELEMANI(İÇERİDE)

YAN AYAKLIK
YAN AYAKLIK MÜŞÜRÜ
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ŞASE NUMARASININ YERİ
ŞASE NUMARASININ YERİ
Şase numarası yedek parça siparişi verirken yada kayıt işlemleri sırasında gerekli olacaktır. Aracın şase numarasını ayrıca not alınız.

MOTOR NUMARASI
Motor numarası sol krank kutusu alt tarafında yağ tahliye kapağı yanına kazınmıştır.

ŞASE NUMARASI
Direksiyonu sola çevirdiğinizde şase numarasının direksiyon borusu
üzerine kazınmış olduğunu görebilirsiniz.

MOTOR NUMARASI

ŞASE NUMARASI
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KONTROL İPUÇLARI
KULLANIMI
TRİPMETRE
DÜĞMESİ

METERS
HIZ GÖSTERGESİ

SİNYAL GÖSTERGESİ
Sinyallerini kullanımı sırasında yanar.

KİLOMETRE
GÖSTERGESİ

YAKIT UYARI
LAMBASI

BOŞ VİTES
GÖSTERGESİ

TRİPMETRE
TRİPMETRE
DÜĞMESİ
TRİPMETRE

UYARI LAMBALARI
SİNYAL
GÖSTERGESİ

UZUN FAR
GÖSTERGESİ

HIZ GÖSTERGESİ
Sürüş hızını gösterir.

MOTOR
KONTROL
LAMBASI

YAKIT UYARI LAMBASI
Yakıt göstergesi E konumuna geldiğinde yanar.

KİLOMETRE GÖSTRGESİ
Araç tarafından yapılan toplam mesafeyi gösterir.
TRİP: TRİPMETRE
0 km alındındıktan sonraki yapılan mesafeyi
gösterir.
0’ a alırken düğmeyi saat yönünün tersine
çeviriniz.

YAN AYAKLIK
GÖSTERGESİ

UZUN FAR GÖSTERGESİ
Uzun far yandığında bu gösterge yanar.

BOŞ VİTES GÖSTERGESİ
Kontak açıkken vites boşta iken yanar.
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KONTROL İPUÇLARI
GÖSTERGELERİN OKUNMASI VE KULLANIMI
YAN AYAKLIK MÜŞÜRÜ
Yan ayaklık açıldığında yanar.
MOTOR KONTROL/ ARIZ LAMBASI
Gaz emisyon sistemi yada motorun normal
çalışmasını kontrol eden sistemle ilgili sensör
hata verdiğinde yanar. Normal olarak yandıktan 3 sn. sonra söner. fakat sönmez ve sürüş
sırasında da yanmaya devam ederse acilen
servisinizi ziyaret ediniz.

YAKIT GÖSTERGESİ
Yakıt Tankındaki yakıt seviyesini gösterir. Yakıt seviyesi düştükce gösterge çubuğu F’ den
E’ ye doğru düşer ve yakıt uyarı lambası yanar. Çabuk bir şekilde yakıt takviyesi yapmanız gerekir.
YAKIT TANKI KAPASİTESİ: 16.8 Lt.
REZERV YAKIT KAPASİTESİ: 3.1 Lt.

DİKKAT
• Eğer aracınızı Motor Kontrol/Arıza lambası
yanık durumdayken kullanmaya devam
ederseniz bu durum emisyon kontro
sisteminde arızya neden olabilir, sürüş
performansınız etkiler ve yakıt sarfiyatınızı
arttırabilir.
• Bu uyarı lambası yandığında Katalizör
sisteminde arıza olabilir ve motorun gücünde
düşme gözlemlenebilir. Bu nedenle çabucak
Daelim yetkili servisini ziyaret etmeniz
gerekmektedir.
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DÜĞMELERİN VE
ANAHTARLARIN KULLANIMI
KONTAK ÜNİTESİ
Kontak eletirikli aksamların kontrolünü sağlar.
POZİSYON

İŞLEV

ANAHTARIN
KONUMU
(TAKILI/ TAKILI
DEĞİL)

ON

Elektirikli
aksamlara
elektrik akımını
başlatır.

Anahtar
çıkarılamaz

OFF

Tüm elektirikli
aksamlara
akım kapanır.

Anahtar
çıkarılır

YAKIT GÖSTERGESİ

UYARI
• Yakıt E seviyesinde iken sürüşlerde yakıt
aniden bitebilir ve bu durum kazaya neden
olabilir.

KONTAK ÜNİTESİ

KONTROL İPUÇLARI
DÜĞME/ ANAHTARLARIN KULLANIMI
UYARI
• Sürüş sırasında Kontağı kapamayınız. Elektirikli aksamın arızalanmasına v, kazalara yol
açabilir.

AŞAĞI-YUKARI
FAR AYAR DÜĞMESİ
Kontak açıldığında farlar otomatik yanar.

DİKKAT

NOT
• Farların sürekli açık kalması sürücünün yolda
daha görünebilir bir şekilde sürüş yapmasını
ve yolda görünürlüğünü arttırır.(Farlar karşıdan
gelecek taşıtları rahatsız etmeyecek şekilde
ayarlı olmalıdır)

• Aracı terk ederken kontak anahtarını çıkardığınızdan emin olunuz.
• Kontak açıkken motorun duruduğu durumlarda
akü boşalabilir.
• Kontak anahtarını metal anahtarlık yada birkaç
anahtar ile beraber kullanmayınız. Kontak aksamına zarar verebilir. Kumaş veya Deri anahtarlık tavsiye edilir.
UZUN-KISA
FAR AYAR DÜĞMESİ

AŞAĞI-YUKARI FAR AYAR DÜĞMESİ
(HI) FAR YUKARI DOĞRU YÖNELİR
(LO) FAR AŞAĞI YÖNELİR
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KONTROL İPUÇLARI
DÜĞME/ ANAHTARLARIN KULLANIMI
NOT

MOTOR KAPATMA DÜĞMESİ
Motor kapatma düğmesi motorun devrilmesi
gibi durumlarda motoru kapatmak için kullanılan bir düğmedir.
Normal durumlarda (1. resim) konumunda
kullanınız.
(2. resim) konumunda sürüş yapmayınız.

MOTOR KAPATMA DÜĞMESİ

R
ENGINE
STOP

• “

MARŞ DÜĞMESİ

” Pozisyonunda motor çalışmaz.

UYARI

Bu düğmeye bastığınızda marş motoru döner
ve motor çalışır.
( Eğer çalışmazsa 10 sn. bekleyiniz ve tekrar
deneyiniz.)

• Motor durudurma düğmesini acil durumlar
dışında kulşanmayınız. Sürüş sırasında
bu düğmeyi kullanmanız kazalara,
yaralanmalara ve hatta ölümlere neden
olabilir.
ENGINE
STOP

MARŞ DÜĞMESİ

DİKKAT
• Marş düğmesini basılı durumda çok tutmayınız. Akünün boşalmasına neden alabilir.
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KONTROL İPUÇLARI
DÜĞME/ ANAHTARLARIN KULLANIMI
SİNYAL DÜĞMESİ
Sağa/ sola dönüşlerde yada yönünüzü değiştirirken sinyal düğmesini kullanınız.
KULLANIM
Kontak açık konumdayken sinyal düğmesini
sağa/ sola hareket ettirerek kullanabilirsiniz.
Sinyali kapatmak için sinyal düğmesinin üstüne basınız.
R......... Sağa dönüş sırasında
L.......... Sola dönüş sırasında

DİKKAT
• Bu motor için dizayn edilmiş sinyal ampulü
dışında ampul kullanmanız durumunda sinyal
doğru çalışmayalabilir. Orjinal ampul kullanınız.
• Sinyal düğmesi knediliğinden orjinal pozisyonuna dönmez. Kullandıktan sonra orjinal pozisyonuna alındığından emin olunuz.

ACİL DURUM FLAŞÖRÜ
Kontağın açık/kapalı olması durumuna bakmadan düğmeyi sol tarafa alarak yanıp sönmesi sağlanır.
Bu düğme uzun zaman yanık bırakıldığında
akünün zayıflamasına neden olabilir.

KORNA DÜĞMESİ
Kontak açıkken korna düğmesine basınız.

KORNA DÜĞMESİ

ENGINE
STOP

FLAŞÖR AÇIK

SİNYAL DÜĞMESİ

FLAŞÖR KAPALI
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KONTROL İPUÇLARI
DONANIM KULLANIMI
DİREKSİYON KİLİDİ
• Hırsızlığa karşı önlem için park sırasında direksiyon kilidini kullanınız.
NASIL KULLANILIR
1. Direksiyonu sola çeviriniz.
2. Kontak anahtarını kilide takınız.
3. Anahtarı 180° sağa çeviriniz. Kilitlenmiyorsa
direksiyonu sağa , sola çevirerek deneyiniz.
4. Anahtarı çıkarınız.
KİLİDİ AÇMAK
Kilitleme işleminin tersini yapınız.
DİREKSİYON KİLİDİ

DİKKAT

DİKKAT

• Direksiyonu hafifçe sağa-sola çevirerek kilidin
doğru şekilde kilitlendiğinden emin olunuz.
• Park için trafiği engellmeyecek, güvenli bir yer
bulunuz.

YAKIT ALIMI
ALET KUTUSU
• Sağ kapağı çıkardığınızda alet koyabileceğiniz bölme göreceksiniz.
KULLANIMI
• Kontak anahtarını sağ kapağa yerleştirin ve
sağa çevirip açınız.
• Kapağın iki tarafını ellerinizle tutup hafifçe çekerek çıkarınız.

ALET BÖLMESİ
YAN KAPAK
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• Aletleri alet kutusuna yerleştirirken sürüş sırasında ses yapmamaları için düzgün olarak
yerleştirdiğinizden emin olunuz.

• Anahtar muhafazasını açınız , kontak anahtarını takıp sağa çeviriniz. yakıt deposu kapağını çıkarınız.
• Yakıt deposu boğazının üst kısmına kadar
yakıt doldurunuz.
• Kapatırken depo kapağını elle bastırınız ve
anahtarı çıkarınız.( Eğer kapak doğru şeklide
kapanmazsa anahtar çıkmaz)

YAKIT TANKI KAPASİTESİ

16.8 lt

REZERV YAKIT

3.1 lt

KONTROL İPUÇLARI
DONANIM KULLANIMI
DİKKAT
• Yakıt alımı alevden ve ısı kaynaklarından arındırılmış bir ortamda yapılmalıdır.
• Yakıtın fazla doldurulması, taşmasına ,sızıntı
yapmasına ve yangına neden olabilir.
• Aracınızın motoruna zarar vermemesi için kaliteli katksısız yakıt kullanınız.
• Yakıt borusundaki çatlak yada kırık nedeni ile
olası bir yakıt sızıntısı yangına ve yaralnmaya
neden olabilir. Aracınızı düzenli olarak kontrol
ediniz.
• Yakıtınızın temiz olması karbüratörün tıkanmaması, yakıt deposunun aşınmaması için yakıt
istasyonlarından yakıt alınız.

KASK TUTUCU
Aracın arka sol tarafındadır. Anahtarı yerleştirip
saat yönünde çevirerek açınız.Kaskı taktıktan
sonra anahtarı saat yönünün tersine çevirip kapayınız.

FREN KOLU AYAR SOMUNU
• Ayar somunu gaz kolu ile fern kolu arasındaki
mesafeyi ayarlamak için kullanılır.
AYAR YAPMA
1. Einizle fren kolunu sıkınız.
2. Somunu çevirerek 1-4 arasındaki en uygun
konumu seçiniz.
3. Uygun rakamla ok işaretini eşleştirdikten sonra ayar işlemi bitmiştir. Fren kolunu bırakın
ayarı kontrol ediniz.

(NORMAL)

(ANORMAL)

UYARI
• Rakamlarla ok işaretinin eşleşmemesi
frenlerin tutmamasına ve kazalara neden
olabilir. Fren boşluk ayarı az yada çok ise
frenleme doğru yapılmayabilir ve kazalara
yol açabilir.
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KONTROL İPUÇLARI
UYGUN SÜRÜŞ METODLARI
UYGUN SÜRÜŞ METODLARI
• Motoru çalıştırmadan önce kalan yakıt miktarını kontrol ettinizmi?
• Motoru çalıştırırken yan ayaklığın ve orta sehpanın kapalı olduğundan emin olunuz.
• Motoru çalıştırırken frenleri sıkılmış bir şekilde
tutunuz.
• Yeni bir aracın ilk bir ay içinde( yada ilk 500
km) limitler dışında , hızlı ivmelenlemeler yüksek devirlerle kullanılması motorun ömrünü
azaltır.

DİKKAT
• Motorun aniden hareketlenmesini önlemek için
çalıştırma sırasında frenleri sıkınız.
• Aracınız orta sehpdayken gaz kolunu çevirirseniz, arka tekerleğin dönmesi ciddi yaralanmalara yol açabilir.
• Sürüş sırasında yan ayaklığı kapalı tutunuz,
aksi halede sürüş sırasında yola yada yoldaki
cisimlere temas ederek kazaya , ciddi yaralanamalara yol açabilir.
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MOTORU ÇALIŞTIRMAK
1. Arka tekeri sabitleyiniz.( Arka fren pedalına
basarak)
2. Motor stop anahtarının “ “ konumunda olduğundan emin olunuz.
3. Motoru orta sehpadan indiriniz.
4. Motoru “R” boş vitese alınız ve boş vites lambasının yanıp yanmadığında emin olunuz.
5. Yakıt durumunu kontrol ediniz.
6. Yan yaklığın kapalı olduğunda emin olunuz.
7. Marş düğmesine basınız.
• Aynı anda marş düğmesine basıp gaz vermeyiniz.
• Motor sıcakken sadece marş düğmesine basarak motor çalışır.
• Akünün zayıflamaması için marş düğmesine
5 sn. den fazla basmayınız. 10 sn. bekleyiniz
ve tekrar basınız.
8. Eğer motor çalışmazsa 7. maddeden itibaren
tekrar ediniz.

DİKKAT
• Motor çalıştığında marş düğmesini hızlıca bırakınız.
• Motor çalışırken marş düğmesine sürekli marş
düğmesine basmanız marş motoruna zarar verecektir.

ENGINE
STOP

MARŞ DÜĞMESİ

KONTROL İPUÇLARI
UYGUN SÜRÜŞ METODLARI
SOĞUK HAVADA ÇALIŞTIRMA
1. Motoru orta sehpaya alınız.
2. Orta sehpa levyesini “ON” konumuna alınız.
3. Marş motoruna bastıktan 3 sn. sonra motor
hala çalışmadıysa, 10 sn. durup bekleyiniz ve
tekrar deneyiniz. Bu bekleyiş akünün kendisini
toplaması için gereklidir.
4. Motor çalışacaktır. Eğer çalışmazsa yukarıda
ilk 3 adımı tekrarlayınız.
5. Eğer motor 3-4 denemede de çalışmazsa
aşağıdaki 6 numaralı adımı uygulayınız.
6. Gaz kolunu tamamen çevirerek marş düğmesine 5 sn basınız.(2 yada 3 tekrar)
7. Motor çalışınca yavaşça bırakınız.

DİKKAT

DİKKAT
• Egzoz atıkları CO gibi zararlı atıklar içerdiğinden motoru kapalı alanlarda , yeterli havalandırmalı olmayan alalnlarda çalıştırmanız
durumunda insanların bilincini kaybetmesine
neden olabilir.
• Eğer motor 3 sn. içinde çalışmazsa, akünün
kendini tekrar toplaması için 10 sn bekleyin ve
tekrar deneyin.
• Motor viteste iken çalıştırmanız, ani çalışma
sonrası motorun aniden hareketlenmesine ,
kazalara ve yaralanmalara yol açar.( Bu araçta
yan sehpa vardır. Yan sehpa açılırsa araç stop
eder.)
• Yan yatmış, düşmüş motoru kaldırdıktan sonra
hemen çalıştırmayınız. Olası bir yakıt sızıntısı
halinde yangın tehlikesi doğar. Yakıt sızıntısı
olup olmadığını kontrol ediniz.

MOTOR ÇALIŞMIYORSA
Eğer araç çalışmıyorsa yada hareket etmiyorsa
aşağıdakileri kontrol ediniz.
• Yakıt tankında yakıt varmı?
• Motor fonksiyonelmi?
• Akü bitmiş durumdamı?

NOT
1.Bu araçta ayak marşı olmadığı için marş basmadığı zaman akü değişimi yada şarjı için yetkili servisi ziyaret ediniz.
2. Eğer servise gidemiyorsanız,vitesidebriyaj kolunu sıkarak 1 yada 2 ye alınız ve itiniz, daha
sonra itip debriyaj kolunu bırakınız. Bu şekilde
aracı çalıştırabilirsiniz.

• Soğuk havalarda akü performansı ve yağ viskozitesi nedeni ile ilk çalıştırma da zorluklar yaşanabilir.
• Aracı soğuk havalarda park ederken kapalı
alanlara park etmeniz , yada üstünü kapatmanız çalıştırmanızı kolaylaştırabilir.
• Soğuk havalarda SAE0W-5W ve benzeri ürünler ilk çalıştırmada size yardımcı olabilir.
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KONTROL İPUÇLARI
UYGUN SÜRÜŞ METODLARI
VİTES DEĞİŞİMİ
Vites değişimi resimdeki gibidir.
• Vites değiştirirken önce gaz kolunu kapayınız
ve debriyaj kolunu sıkınız.
• Vites değiştiriken pedalı tamamen vitesin geçtiğine dair ses gelene kadar basınız/çekiniz.
Eğer fazla kuvvet uygularsanız vites değişim
sisteminde arızaya yol açabilir.
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SÜRÜŞ
VİTES DÜŞÜRME
Sollama gibi durumlarda kuvvetli ivmeye ihtiyacınız olduğunda vitesi düşürebilirsiniz.
MARŞ DÜĞMESİ

• SÜRÜŞ ÖNCESİ YAN SEHPAHANIN KAPALI OLDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ.
• Yavaşlama ve hızlanmaya dikkat ediniz. Yakıt
ekonomisine ve aracın hizmet süresini direk
olarak etkiler.
<RODAJ>
iLK 500 km de aracı 6000 rpm in altında kullanmaya dikkat ediniz.Aracın ömrünü ve performansını olumlu etkiler.

KONTROL İPUÇLARI
UYGUN SÜRÜŞ METODLARI
DİKKAT
• Dikkatli ve yavaş sürünüz.
• Sürüş sırasında normal olmayan bir ses duyduğunuzda hemen yetkili servise başvurunuz.
• Kanuni hız sınırlarına uymamanız kazalara, yaralanmalara ve hatta ölüme yol açabilir.
• Yüksek hızda kullanımlarda motorun alt bölümü tümseklere çarpabilir ve buda kazaya ,yaralanmaya sebeb verebilir.
• Bozuk yada toprak zeminlerde hızlı sürüş aracın stabilitesini etekileyebilir kazaya ve yaralanmalara sebeb verebilir.

<YAĞMURLU HAVALARDA EKTSTRA DİKKATLİ SÜRÜŞ YAPINIZ>
• Yağmurlu havalarda fren mesafesi dahada
uzar.
• Yokuş aşağı sürüşlerde gaz kolunu kapayınız.
• Islak ve su birikintileri olan yollarda frenlerin
durumu kötüleşebilir. Bu durumda trafiğin
gvenli bir bölümünde sürüş yapınız.
• Buzlu yollarda lastik kolayca patinaj yapabilir.

FRENLEME
• Ön ve arka freni eşzamanlı olarak kullanınız.
• Ani frenlemeden kaçınınız.

NOT
• Genel olarak kuru zeminde etkin frenleme oranı Ön fren 7 Arka fren 3, Islak zeminde ön fren
6, arka fren 4 olarak açıklanabilir.Bu hareket
tarzı daha etkin frenleme ve daha uzun fren
sistemi ömrü sağlar.

DİKKAT
• Yağmurlu zeminde aşırı hız kazaya yol açabilir.
• Yağmurlu zeminlerde ani frenlemeler aracın
kaymasına , devrilmesine yol açabilir.

UYARI
• Sadece ön yada arka fren kullanımı aracın
kaymasına kaza ve yaralanmalara sebep verebilir.
• Islak zeminde ani frenleme aracın kaymasına ve kazaya neden olabilir.
• Sürekşi frenleme frenlerin ısınmasına performansının azalmasına yol açabilir.
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KONTROL İPUÇLARI
UYGUN SÜRÜŞ METODLARI
Ani frenleme ve ani dönüşler kesinlikle yapılmamalıdır.
• Ani dönüş ve frenlemeler aracın kaymasına
ve devrilmesine yol açabilir.
• Lastikler kayabileceği için ıslak zeminlerde ani
frenlemeler tehlikelidir.

DİKKAT
• Yüksek hızlı kullanımlarda vitesi fazla düşürmek motor devrini arttırır, motora fazla yük
binebilir.Motorun arkasının savrulmasına ve
kazalara , yaralanmalara yol açabilir.
• Yokuş aşağı sürüşlerde frenlerin aşırı zorlanması Buhar Tıkanması ile sonuçlanabilir. Frenler etkisini yirirebilir ve kazaya yol açabilir.Motor freni kullanmaya özen gösteriniz.

NOT

MOTOR FRENİ
Yokuş aşağı sürüşlerde güçlü frenleme için vites
düşürerek motor freni yapabilirsiniz.
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Buhar tıkanması nedir?(Sünger etkisi)
Yokuş aşağı sürüşlerde frenlerin aşırı kullanımı
fren diski yada kampanasında aşırı ısınmaya yol
açabilir. Bunun sonucunda fren hidtoliğinin ısısı
artar, fren hidroliğinde hava kabarcıkları oluşur.
Fren etkinliği önemli ölçüde azalır. Buna Buhar
tıkanması(Sünger etkisi) denir.

ARACI PARK ETME
• Aracı boş vitese alınız. Kontağı kapayınız.
• Yakıt musluğunu kapayınız.
• Aracınızıdüz bir zeminde trafiği etkilemeyecek
şekilde orta sehpaya alınız.
• Direksiyon kilidini kilitleyiniz.

DİKKAT
• Aracınızı park ederken trafiği ve yayaları etkilemeyecek yer seçimi yapmaya dikkat ediniz.
• Arcınızın egzozu sıcak olduğundan park ederken güvenli bir yer seçiniz.

KONTROLLER
SÜRÜŞ ÖNCESİ KONTROLLER
İleri güvenlik için aracınızı düzenli olarak kontrol
ediniz ve düzenli bakımlarını aksatmayınız. Araç
uzun zaman kullanılmamaış olsa bile kesinlikle
düzenli bakımlarını yaptırınız.

Günlük kontrol sürücünün yani sizin her gün düzenli olarak yaptığı kontrollerdir..
• Yakıt kontrolü.
• Şüpheli bölgelerin kontorlü.
• Fren hidroliği kontrolü.
• Lasiklerin kontrolü(Hava basıncı, hazar, çatlak vb.)
• Akü suyu kontrolü.

•
•
•
•
•
•
•

Debriyaj kontrolü
Zincir kontrolü
Yağ Kontrolü.
Sinyaller ve lambaların kontrolü.
Araç pilakasının kontrolü.
Gaz kolu kontrolü.
İvmelenme kontrolü.

DİKKAT
• Aracınızın bakımlarla düzelmemesi durumunda servisinize başvurunuz.

SÜRÜŞ ÖNCESİ ŞÜPHELİ
YERLERİN KONTROLÜ
• Sürüş öncesi yada bir gün önceki sürüşte
aracınızda dikkatinizi çeken şüpheli bölgeleri
kontrol ediniz.

YAKIT MİKTARINI
KONTROL EDİNİZ
Aracınızın deposundaki yakıtın gideceğiniz mesafe için yeterli olup olmadığını kontrol ediniz.

UYARI
• Aracın deposundaki yakıt bitmee yakın ise
aniden durabilir ve kazaya yol açabilir.
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KONTROL
SÜRÜŞ ÖNCESİ KONTROLLER
FRENLERİN KONTROLÜ
ÖN FREN
<Fren kolu boşluğu kontrolü>
Fren kolu için uygun fren boşluğu ayarlı olmalıdır.
Fren kolunu gerilim artana kadar hafifçe sıkınız.
Eğer fren boşluğu fazla yada az ise servisinize
danışınız.

FREN KOLU BOŞLUĞU : 10-20 mm
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<FREN HİDROLİĞİ KONTROLÜ>
Fren hidrolik deposu üzerinde bulunan pencereden kontrol ediniz. eğer eksilen hidrolik miktarı
fazla ise hidrolik kaçağına karşı fren sistemini
kontrol ediniz.

ALT SEVİYE

UYARI
• Fren hidroliğinin aşırı eksilmesi frenlemenin
azalmasına ve kazalara neden olabilir.
• Fren hidrolik hortumunun kırılmasıyada latikle
teması aracın frenleme yapmasına engel olabilir ve kazalara yol açabilir.

KONTROLLER
SÜRÜŞ ÖNCESİ KONTROLLER
<FREN

HİDROLİĞİ EKLENMESİ>

UYARI

VİDA
KAPAK

- Hidrolik deposunu ve etrafını temizleyiniz. Fren
sistemine yabancı madde , toz girmememlidir.
- Hidrolik depo kapağını çıkarınız.
- Tavsiye edilen fren hidroliğini ekleyiniz.
- Hidrolik depo kapağını dikkatlice monte ediniz.

DİYAFRAM
PLAKASI

DİYAFRAM

BELİRLENEN FREN YAĞI: DOT4

• Fren hidroliğini fazla doldurmayınız.
• Hidrolik eklerken sisteme toz, kir ve su girmemesine dikkat ediniz.
• Fren hidrolik seviyesi önemli ölçüde düşerse
bu fren sisteminde problem olduğu anlamına
gelir. Yetkili servisiniz ziyaret ediniz.
• Önerilen özelliklerden başa fren hidroliği kullanmayınız.
• Atık fren hidroliğ ve fren balataları çevre kirliliğine sebep verir.

ALT SEVİYE
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KONTROL
SÜRÜŞ ÖNCESİ KONTROLLER
<FREN BALATALARININ KONTROLÜ>
Frenler kullanıldıkça balatalar üzerindeki işaretler fren diskine yaklaşır. Bu işaretler aşınmayı
gösterir.

ARKA TEKER
<ARKA PEDAL BOŞLUK KONTROLÜ>
Uygun fren pedal boşluğu ayarı aracınız için gereklidir.
Elinizle fren pedalını direnç görene kadar itip
boşluğun yeterli olup olmadığını ölçünüz.

<ARKA FREN HİDROLİĞİ KONTROLÜ>
Aracınızı düz bir zeminde orta sehpaya alınız.
Hidrolik seviyesi depo üzerindeki alt ve üst seviyeler arasında olmalıdır. Fren hidroliği seviyesi
önemli ölçüde düşmüşse bu fren sisteminde bir
problem olduğuna işaret eder.Yetkili servisinize
başvurmanız gerekmektedir.

FREN PEDAL BOŞLUĞU: 10-20 mm

ÜST SEVİYE
AŞINMA LİMİTLERİ

UYARI
• Fren hidroliği eksilmesi bazen fren balata
aşınması yüzünden meydana gelmiş olabilir.
• Fren disklerine pas önleyici maddeler sürmeyiniz. Frenlemeyi etkileyip kazalara yol açabilir.
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ALT SEVİYE
10 - 20 mm

KONTROL
SÜRÜŞ ÖNCESİ KONTROLLER
UYARI

UYARI

• Fren hidrolik seviyesi azaldığında fren etkinliği düşer ve kazalara sebebiyet verebilir.
•Fren hidrolik hortumu ısındığında yada lastiğe
temas ettiğinde patlayabilir ve frenlerin tutmamasına , kazalara yol açabilir.

•Fren hisroliğini üst seviye çizgisinden daha
yukarı tamamlamayınız. Taşma, sızma yapabilir , motorun boyalı parçalarına zarar verebilir.
Cildinize yada gözünze bulaşırsa körlüğe yada
ölümcül yaralanmalara yol açabilir.Fren hidroliği göze bulaştığında temzi su ile çabucak
yıkayınız ve doktora başvurunuz. Deriye bulaşma durumunda acilen temiz su ve sabunla
yıkayınız.
•Fren hidroliği eklerken hidrolik deposu içerisine su, toz yada yabancı madde girmesine
engel olunuz.
•Fren hidroliği önemli ölçüde azalırsa bu fren
sisteminde bir probleme işaret eder. Yetkili servisinizi ziyaret ediniz.
•Belirtilen dışında fren hidroliği kullanmayınız.

<FREN HİDROLİK TAMAMLANMASI>
• Fren kapağını ve diğer parçaları çıkarınız.
• Tavsiye edilen fren hidroliğini üst seviye çizgisine kadar ekleyiniz. Kapağı kapatınız.
FREN HİDROLİĞİ: DOT4
DEPO KAPAĞI

<FREN BALATASI KONTROLÜ>
Frenler kullanıldıkça balatalar üzerindeki işaretler fren diskine yaklaşır. Bu işaretler aşınmayı
oranını gösterir.

UYARI
• Fren hidroliği eksilmesi bazen fren balata
aşınması yüzünden meydana gelmiş olabilir.
•Fren disklerine pas önleyici maddeler sürmeyiniz. Frenlemeyi etkileyip kazalara yol açabilir.

DEPO KAPAĞI PLAKASI

LASTİKLERİN KONTROLÜ
DİYAFRAM

UPPER

LOWER

<HAVA BASINCI>
Lastiklerin hava basıncını kontrol ediniz.
Eğer normal değerlerden az yada fazla ise normal değerlerde olmasına dikkat ediniz.
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KONTROL
SÜRÜŞ ÖNCESİ KONTROLLER
<LASTİK HAVA BASINCI>
LASTİK
EBADI
HAVA
BASINCI(kg/
cm³)

ÖN
ARKA
BİR
KİŞİ
İKİ
KİŞİ

90/90 - 18
130/90 - 15

Lastiklerin yere temas eden yüzeylerinde
çatlak veya hasar olup olmadığını kontrol
ediniz.
ÇATLAK

2
ÖN 2.25kg f/cm (32psi)

ÇİVİ

ARKA 2.25kg f/cm2(32psi)

ÖN 2.25kg f/cm2(32psi)
ARKA 2.25kg f/cm2(32psi)

HASAR
<NORMAL OLMAYAN AŞINMA>
Lastiklerin yere temas eden yüzeylerinde
FAZLA AŞINMA olup olmadığını kontrol edin

UYARI
*Lastik hava basıncı düşük olduğu zaman araç
ağırlaşı ve yalpalayabilir. Aynı zamanda lastik
aşınabilir ve yakıt tüketimi artabilir.
* Lastik hava basıncı normalden yüksek olduğunda manevra kolaylaşabilir ama lastiklarin
orta bölümü normalden fazla aşınır.
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<YABANCI MADDELER>
Çivi yada taş batan bölümlerde hasar olup
olmadığını kontrol ediniz.

AŞIRI
AŞINMA

TAŞ

<AŞINMA LİMİTİ>
Lastiğin aşınma limitine gelip gelmediğini
kontrol ediniz
AŞINMA GÖSTERGESİ

KONTROL
SÜRÜŞ ÖNCESİ KONTROLLER
UYARI
* Lastik hava basıncı normal değilse lastik zarar
görebilir.
*Bu araçta Tubeless lastikler vardır. Değiştirirken tubeless lastik seçiniz. Patladığında onarım
için yetkili servisi ziyaret ediniz.
* Motor yağını değiştiriken lastiklere bulaşmasını önleyiniz. Lastiklerin kaymasına ve kazaya
yol açabilir.

DEBRİYAJ KONTROLÜ
<DEBRİYAJ KOLU BOŞLUĞU>
Debriyaj kolu için uygun boşluğun ayarlı olmalıdır.
Debriyaj kolunu gerilim artana kadar hafifçe sıkınız. Eğer debriyaj boşluğu fazla yada az ise
servisinize danışınız.

10 - 20 mm

DEBRİYAJ KOLU AYARI
• Kilit somununu ve ayar somununu gevşetiniz.
• Ayardan sonra kilit somununu sıkınız.
Debriyaj kolu boşluğunu tekrar ölçünüz.
DEBRİYAJ KOLU BOŞLUĞU : 10-20 mm

UYARI
• Ayardan sonra motoru çalıştırınız ve vites
geçişlerinin yumuşak olup olmadığını kotrol
ediniz. Eğer değilse dişlilerde yada debriyaj
plakasında aşınmaya neden olacaktır.

DEBRİYAJ
•Motor ısınırken debriyajdan ses gelip gelmediğini, debriyaj kolunu sıkarken ağırlaşma olup
olmadığını kontrol ediniz.
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KONTROL
SÜRÜŞ ÖNCESİ KONTROLLER
<ANA AYAR>

GAZ KOLU KONTROLÜ

AYAR SOMUNU

KİLİT SOMUNU

• Gaz kolunun çalışmasını kontrol ediniz.
• Gaz kolu boşluğunu kontrol ediniz.
GAZ KOLU BOŞLUĞU : 2-6 mm

• Ayar somunu yardımı ile ayarlayınız.

ZİNCİR
<ZİNCİR BOŞLUĞU KONTROLÜ>
1- Motoru stop ediniz ve orta sehpaya alınız.
2- Ön ve arka zincir dişlilerinin orta noktasında
zinciri aşağı yukarı oynatınız. Alt ve üst nokta
arasındaki boşluk standartı geçmemelidir.
ZİNCİR BOŞLUĞU: 35-45

<DEBRİYAJ KOLU AYARI>
KİLİT SOMUNU
AYAR SOMUNU
<BOŞLUK AYARI>
DEBRİYAJ MÜŞÜRÜ
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AKS
SOMUNU

AYAR
SOMUNU

KONTROL
SÜRÜŞ ÖNCESİ KONTROLLER
1- Eğer zincir boşluğu normal değilse , aks somunu gevşetiniz,sağ ve sol kilit somunu gevşetiniz ve ayar somunu ile ayarı yapınız.
2- Aks somununu sıkınız.

AKS SOMUNU SIKMA
TORK DEĞERİ: 6.0-8.0 kgf:m

3- Ayar ve kilit somununu sıkınız.

UYARI
• Zincir boşluğunun normal olmadığı durumlarda zincir çıkabilir yada kopabilir ve kazaya yol
açabilir.
• Zincir boğluğu ayarlı olmadığı zaman zincir
dişlilerinde erken aşınma olabilir.

<ZİNCİR KONTROLÜ>
• Zincirde hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
Hasarlı zinciri hemen değiştiriniz.
Aşınmış dişliyide değiştiriniz. Zincirin kuru olup
olmadığınız yada toz toprak vb. maddelerle kaplı
olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer zincir aşırı
kirli ise “ SAE 80-90 dişli yağı ekleyiniz.

YAĞ SEVİYE KONTROLÜ
• Yağ seviyesini ve kirlenmesini kontrol etmek

için motorunuzu dik konuma alınız.
• Motor 2 -3 dakika çalıştırınız, yağ seviye çubuğu ile yağ miktarını gözlemleyiniz.
• Eğer seviye düşükse yağ tamamlayınız.

UYARI
• Zincir ayarından sonra arka fren pedalını
kontrol ediniz.

YAĞ SEVİYE ÇUBUĞU
ÜST SEVİYE
ALT SEVİYE
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KONTROL
SÜRÜŞ ÖNCESİ KONTROLLER
<MOTOR YAĞI DEĞİŞİMİ>
Motor yağı motorun performansı açısından çok
önemlidir. Motor yağı kirlendiğinde motorun
ömrü kısalır. Motor yağını her 6000 km de değiştiriniz.
1- Motoru düz bir zemine yerleştiriniz ve 2-3 dakika ısıtınız.
2- Motoru kapatınız, yağ seviye çubuğunu çıkarınız, motorun altına atık yağ için bir kap koyup
yağ tahliye tapasını çıkarınız.
3- Yağ filitresini temizleyiniz.
4. Yağ filitresinin oringi yada keçesinin hasarlı
olup olmadığına bakınız . Hasarlıysa değiştiriniz.
5. Yağ ekledikten sonra yağ seviyesini kontrol
ediniz.
6- Aracı birkaç dakika çalıştırınız.
7. Aracı stop ediniz ve yağ seviyesini kontrol
ediniz.

TOPLAM YAĞ SEVİYESİ

1.5 L

YAĞ DEĞİŞİMİNDE

1.3 L

YAĞ VE YAĞ
FİLİTRESİ DEĞİŞİMİNDE

1.35 L

YAĞ FİLTRESİ KAPAĞI

YAĞ FİLİTRE YAYI
YAĞ FİLİTRESİ
YAĞ TAHLİYE TAPASI
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UYARI
Eğer araç ticari kullanılıyorsa, kargo taşıyorsa,
asfalt olmayan yollarda kullanılıyorsa yağ değişimi daha sık yapılmalıdır.

KONTROL
SÜRÜŞ ÖNCESİ KONTROLLER
UYARI

FAR / SİNYAL KONTROLÜ

UYARI

• Parça değişimi sırasında ısınmış durumdaki
egzoz , motor, motor yağından yanmamaya
dikkat ediniz.
• Yağ değişimi sırasında toz, kir gibi materyallerin yağa karışmamasına dikkat ediniz.
• Eğer motor yağı miktarı belirlenen miktardan
fazla ise aracın çalışmasını olumsuz yönde etkiler.
• Kesinlikle 2 zamanlı motor yağı kullanmayınız. Aracın motorunda ölümcül hasara yol açar.
Motor sıkışır. Kazaya , yaralamalara ve hata
ölümlere yol açar.
• Yağ tahliye tapasını monte ederken yağ filitresi ve yayının kayıp olmadığına emin olunuz.

<FAR, KUYRUK LAMBASI>
Motoru çalıştırınız düğmeleri kontrol ediniz, farlar ve lambaların kirli yada kırık olup olmadığını
kontrol ediniz.

• Far ampulu sıcak olabileceğinden elinizle çıkarırken dikkatli olunuz.
• Sinyal, far, kuyruk lambalarını değiştirirken
belritilen özellikteki ampullerle değiştiriniz.
• Gece sürüşlerde kuyruk lambasının yanmaması görünürlüğü azaltacağından kazalara yaralanmalara yol açabilir.

<STOP LAMBASI KONTROLÜ>
KONTAĞI AÇINIZ. Ön ve arka frenleri ayrı ayrı
sıkarak stop lambasının yanıp yanmadığını kontrol ediniz.
<SİNYALLERİN KONTROLÜ>
Kontağı açınız.
Sinyal düğmesini kullanarak sinyallerin çalışıp
çalışmadığını kontrol ediniz.
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KONTROL
SÜRÜŞ ÖNCESİ KONTROLLER
AMPUL DEĞİŞİMLERİ
* Ampulleri değiştiriken kontağı kapayınız.
* Belirtilen özelliklerde ampul kullanınız.
* Değişim yaptıktan sonra doğru şekilde çalışıp
çalışmadığını kontrol ediniz.

UYARI

<FAR AMPULU>
1. Far soketini çekiniz ve sökünüz.
2. Lastik koruyucuyu çıkarınız.
3. Kabloyu çözüp farı sökünüz.
FAR AMPULU TEKNİK ÖZELLİKLER: 12V/35V/35V

AMPUL

KUYRUK LAMBASI
1.Arka oturağı sökünüz.
2.Cıvata ve somunları söküp kuyruk
lambasını sökünüz.
3.Yeni kuyruk lambası ile değiştirip
söküm işleminin tersini uygulayınız.

SOKET
KUYRUK LAMBASI

* Far ampulunü değiştirirken üzerinde el , parmak izi kalmamasına dikkat ediniz. Üzerinde iz
olan ampulde ısı birikimi olur ve hasar görür.

ARKA ÇAMURLUK
4.Yeni ampulu yerleştirip söküm
işleminin tersini uygulayınız.
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KONTROL
SÜRÜŞ ÖNCESİ KONTROLLER
<ÖN/ARKA SİNYAL LAMBALARI>
1. Vidayı sökerek sinyal camını çıkarınız.
2. Ampulu hafifçe bastırarak saat yönünün aksi yönde çevirerek çıkarınız.
3. Yeni ampulle değiştirip, söküm işleminin ters işlemini uygulayarak takınız.

SİNYAL
CAMI
VİDA

SİNYAL
AMPULU

VİDA

SİNYAL
AMPULU

AMPULLERİN ÖZELLİKLERİ
Uygun ampul kullandığınızdan emin olunuz.

FAR AMPULU

12V/60W/55W

STOP/KUYRUK
AMPULU

LED

PLAKA
AMPULU

5W

ÖN VE ARKA
SİNYAL AMPULU

12V 10W

AYNA KONTROLÜ
Arkanızda kalan cisimlerin görünüşünü , aynanızın açısını kontrol ediniz.

UYARI
• Aynaların yanlış montajı yada hiç montaj edilmemesi , sürücünün arkasını görememesine
bunun sonucu olarakda kazalara yol açabilir.

PLAKANIN KONTROLÜ
SİNYAL
CAMI

Plakanın kirli , hasarlı olup olmadığını , yerine sıkıca takılıp takılmadığını kontrol ediniz.
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KONTROL
PERİYODİK BAKIM TAKVİMİ
BAKIM ARALIĞI
İŞLEM
Yakıt Hattı*
Gaz Kolu*
Hava Filtresi
Buji
Subab Ayarı*
Motor Yağı*
Yağ Filtre Süzgeci**
Zincir*
Radyatör**
Fren Hidroliği*
Fren Sistemi
Fren Balatası/ Pabucu *
Stop Müşürü*
Far Ayarı*
Amortisör*
Debriyaj*
Yan Ayaklık
Bağlantı Noktaları, Cıvata ve Somunlar*
Lastikler ve Tekerlekler**
Direksiyon Rulmanları**

KİLOMETRE GÖSTERGESİ (NOT 1)
1000KM
1
AYLAR
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R
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NOTLAR

NOT 2
Gerekli ise değiştir.
Sürüş tarzına göre daha sık değişim yapılabilir.

Duruma göre radyatör sıvısını değiştir yada tamamla.
NOT 3
Hidrolik Deposu ve Kaliper.
Gerekli ise değiştir.

Açıklamalar:
I : KONTROL ET , TEMİZLE, AYARLA GEREKLİ İSE DEĞİŞTİR
C: TEMİZLE L: YAĞLA R: DEĞİŞTİR
* Eğer gerekli teknik beceri ve gerekli aletlere sahip değilseniz bu işlemleri mutlaka yetkili servislerde yaptırmanız gerekmektedir.
** Güvenliğiniz için bu parçaların kontrolü ve bakımı yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.

NOTLAR
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(1) Bu takvimin dışındaki kilometrelerde (16.000 km. üzeri) aynı bakım aralıklarını uygulayınız
(2) Yoğun yağışlı yada toz, topraklı bölgelerde kullanım durumunda bakım aralıklarını sıklaştırınız.

KONTROL
PERİYODİK BAKIM TAKVİMİ
BAKIM ARALIĞI
İŞLEM
Yakıt Hattı*
Gaz Kolu*
Hava Filtresi
Buji
Subab Ayarı*
Motor Yağı*
Yağ Filtre Süzgeci**
Zincir*
Radyatör**
Fren Hidroliği*
Fren Sistemi
Fren Balatası/ Pabucu *
Stop Müşürü*
Far Ayarı*
Amortisör*
Debriyaj*
Yan Ayaklık
Bağlantı Noktaları, Cıvata ve Somunlar*
Lastikler ve Tekerlekler**
Direksiyon Rulmanları**

KİLOMETRE GÖSTERGESİ (NOT 1)
1000KM
1
AYLAR
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NOTLAR

NOT 2
Gerekli ise değiştir.
Sürüş tarzına göre daha sık değişim yapılabilir.

Duruma göre radyatör sıvısını değiştir yada tamamla.
NOT 3
Hidrolik Deposu ve Kaliper.
Gerekli ise değiştir.

Açıklamalar:
I : KONTROL ET , TEMİZLE, AYARLA GEREKLİ İSE DEĞİŞTİR
C: TEMİZLE L: YAĞLA R: DEĞİŞTİR
* Eğer gerekli teknik beceri ve gerekli aletlere sahip değilseniz bu işlemleri mutlaka yetkili servislerde yaptırmanız gerekmektedir.
** Güvenliğiniz için bu parçaların kontrolü ve bakımı yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.

NOTLAR

(1) Bu takvimin dışındaki kilometrelerde (16.000 km. üzeri) aynı bakım aralıklarını uygulayınız
(2) Yoğun yağışlı yada toz, topraklı bölgelerde kullanım durumunda bakım aralıklarını sıklaştırınız.
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KONTROL
SÜRÜŞ ÖNCESİ KONTROLLER
BASİT BAKIM İŞLEMLERİ
• Ampulleri değiştiriken kontağı kapayınız.
• Belirtilen özelliklerde ampul kullanınız.
• Değişim yaptıktan sonra doğru şekilde çalışıp
çalışmadığını kontrol ediniz.

UYARI
• Bu işlemler sırasında güvenlik önemlidir.
• Düz bir zemin seçiniz ve motoru orta sehpaya alınız.
• Uygun alet kullanınız.
• Motor stop edildiği zaman motor bölümü
yada egzoz gibi sıcak bölümlere dikkat ediniz.
• Tamir sırasında motorun içine normal olmayan maddeler kaçarsa motor aniden durabilir kazaya yol açabilir.
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UYARI

VİDALAR

Elektirikli prçalar sıkıca monte edilmezse zamanla yerinden çıkabilir.Kısa devreye ve yakıt
vb ile temas ederse yangına yol açabilir.

HAVA FİLİTRE ELEMANI
KONTROL
• Bu araçta yağ içeren kağıt tip filitre elemanı
vardır.Temzileme gerektirmez.
• Her 4.00 km de değiştiriniz.
SÖKÜM
• 4 vidayı sökünüz ve filitre kutusu kapağını çıkarınız.
• 3 vidayı söküp filitre elemanını çıkarınız.

HAVA FİLİTRE KUTUSU
KAPAĞI
HAVA FİLİTRE KUTUSU KAPAĞI

MONTAJ
• Aynı işlemleri tersten yapınız.

HAVA FİLTRE ELEMANI

KONTROL
SÜRÜŞ ÖNCESİ KONTROLLER
HAVA FİLİTRE ELEMANI

HAVA FİLİTRE ELEMANI

HAVA FİLİTRE KAPAĞI

UYARI
• Hava filitresi doğru şekilde yerine monte
edilmezse toz ve kir gibi yabancı maddeler
direk olarak içeri çekilir, aşınma yüzünden
motor gücü azalır.Motora zarar verebilir.
• Aracınızı yıkarken hava filitresine su girmemesine dikkat ediniz.

BUJİ
Bujinin elektrodu kirli, hasarlı yada tırnak aralığı
doğru değilse iyi performans vermez. Düzenli
olarak kontrol ediniz.
1- Buji kapağını çıkarınız.
2- Bujiyi çıkarmadan yuva etrafını temizleyiniz.
3- Buji anahtarı ile bujiyi sökünüz.
4- Buji elektrodunda kömür artığı varsa düzensiz
ateşleme yapar. Bujiyi tel fırça ile temizleyiniz.
Eğer buji kullanılamayacak durumdaysa değiştiriniz.
BUJİNİN TEKNİK ZELLİKLERİ: CR9EH-9

5- Buji tırnak aralığını piilar açkısı ile ölçünüz.
BUJİ TIRNAK BOŞLUĞU :0.8-0.9 mm

Tırnak mesafesini
ölçünüz, birikmiş
kir olup olmadığına bakınız.

TIRNAK ARALIĞI

Pullarda hasar olup
olmadığına bakınız.

KIRIK ÇATLAK OLUP OLMADIĞINA BAKINIZ
6- Buji takarken diş hasarı olmaması için önce
elinizle sıkınız , sonra buji anahtarı ile sıkınız.
(Tork : 1.5-17.7 kgf.m)
7- Diğer işlemler söküm işleminin tersi olarak
yapılmalıdır.
BUJİ ANAHTARI
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KONTROL
SÜRÜŞ ÖNCESİ KONTROLLER
AKÜ

UYARI
* Eğer belirtilen dışında buji kullanılırsa motorun
çalıştırılmasında sorun çıkar yada motor stop
edebilir.
*Standart buji (CR9EH-9) KULLANINIZ.

1. Kontağı kapayınız
2. Anahtarınızı kullanarak seleyi kaldırınız.

(+) Kutup başı
AKÜ

AKÜ

S İ G O R T A (-) Kutup başı
KUTUSU

YAN KAPAK

SİGORTA
KUTUSU

3. Akü sabitleme bandını çıkarınız.
4. Önce (-) sonra (+) kutup başını sökünüz.
5. Aküyü akü kutusundan çıkarınız.
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MONTAJ
Söküm işleminin tersi yapılacaktır.
KUTUP BAŞLARININ TEMİZLİĞİ
• Kutup başlarında kirlenme, aşınma olduğu takdirde aküyü çıkarıp temizlik yapınız.

KONTROL
SÜRÜŞ ÖNCESİ KONTROLLER
UYARI
• Akü ile çalışırken darbeye maruz kalırsa
yada ateşe yaklaşırsa patlayabilir.
• Akü elektrolidi kutup başları ile temas ederse
hasar verir.
• Akü kapalı tiptir. Açılmamalıdır.
• Akü elektrolidi deri ve göze temas ederse
yaralanmaya ve körlüğe yol açabilir.
• Aküyü direk çöplüğe atmayınız. Özel depolama gerektirir.

NOT
• Bu araçta MF(BAKIM GEREKTİRMEYEN AKÜ)
bulunmakatadır. Aküelektrolit seviyesini kontrol
etmek yeterlidir.

SİGORTA DEĞİŞİMİ
Önce kontağı kapayınız,sigortayı kontrol ediniz.
Sigorta patlamış ise değiştiriniz.
• Sigorta akü yanındaki sigorta kutuna takılıdır.
• Sigorta değişimi için hasarlı sigortayı çıkarın
ve yerine aynı özellikte sigorta yerleştiriniz.

SİGORTA KUTUSU

UYARI
• AKüyü sökerken kontağı kapayınız ve önce
(-) kutupbaşını sökünüz. Aküyü takarken
önce (+) kutup başını sonra (-) takınız. Ters
sıra ile yaparsanız kısa devre olabilir.
• (+) kutup başı ile çalışırken diğer parçalara
temas etmemesine dikkat ediniz. kıvılcım çıkarır eletrikli parçaları bozabilir.
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KONTROL
SÜRÜŞ ÖNCESİ KONTROLLER
NORMAL

PATLAK

UYARI
• Sigorta değişirken kontağın açık konumda
olması kısa devreye ve yangına neden olabilir.
• Uygun değerdeki sigortaları kullanınız.
• Aracı yıkarken sigorta kutusunua direk su
sıkmayınız.
• Sigortayı sökerken tornavida, yada başka
metal cisim kullanmayınız. Kısa devreye yol
açabilir.
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SÖKÜM
Söküm sırasında
üst kısımdan tutunuz.

MONTAJ
Üst taraftan bastırarak
takınız.

30A

ŞARJ, REGULATOR

SİGORTA B

15A

SİNYAL RÖLESİ, GÖSTERGE
PANELİ AYDINLATMA, KORNA, FAR, ÖN/ARKA STOP
MÜŞÜRÜ, KUYRUK LAMBASU, YAKIT GÖSTERGESİ

SİGORTA C

15A

SİGORTA D

15A

SİGORTA E

15A

SİGORTA A

YAN SEHPA
• ORTA SEHPAYI AÇARAK MOTORU DİK KONUMA ALINIZ.
• Yan ayaklığın hareketini yumuşak olup olmadığını, yayında hasar olup olmadığını kontrol
ediniz.
• Yan ayaklık müşürünün çalışmasını kontrol
ediniz.

YAN AYAKLIK
MÜŞÜRÜ

ATEŞLEME BOBİNİ,

YAN AYAKLIĞI
KALDIRMAK

ECU VE O2 SENSÖRÜ
ECU, YAKIT POMPASI
RÖLESİ, IŞIK RÖLESİ
FAN MOTORU

YAN AYAKLIĞI
İNDİRMEK

KONTROL
SÜRÜŞ ÖNCESİ KONTROLLER
POMPA

SOĞUTUS SIVININ DEĞİŞİTİRİLMESİ

RADYATÖR

1- Radyatör kapağını çıkarınız.
2- Su pompasının tahliye cıvatasını çıkarınız ve soğutma sıvısını tahliye ediniz.
3. Aracı sağa doğru eğip sıvıyı boşaltınız.
4. Rezerv deposundanda sıvıyı boşaltınız.

TAHLİYE
TAPASI

5. Tahliye tapalarını takınız.
Soğutma sıvısı kapasitesi: 1100+/- 20 cc
Değişim		

: 1000 +/- 20cc

Rezerv kapasitesi:

: 280 +/- 20cc

KABLO LASTİK BURCU

UYARI

6. Radyatöre sıvıyı doldurunuz.

Kablo içini korumak için lastik burç takılıdır.

7. Aracı çalıştırarak havayı alınız ve seviyeyi kontrol ediniz.
8. kapağı takınız.
9. Rezerv deposunuda üst çizgiye kadar tamamlayınız.

ÜST
SEVİYE
ALT
SEVİYE

• Motor sıcakken rakyatör kapağını açmayınız.
Sıcak su yaralanmanıza sebeb verebilir.
• Radyatör sıvısı işinin ehli bir teknisyen tarafından değiştirilmelidir.
• Soğutma sıvısının alt ve üst seviye çizgilieri
arasında olup olmadığını kontrol ediniz.

Bu parçanın kablonun doğru kısmında takılı olduğundan emin
olunuz.
Aracı yıkarken bu parçaya direk su sıkmayınız.
Kirlendiği taktirde bir kumaş parçası ile temizleyiniz.

RADYATÖR
KAPAĞI
SOĞUTUCU
SIVI

KONTROL EDİLECEK
BÖLGE

LASTİK

KONTROL EDİLECEK
BÖLGE

REZERV TANK KAPASİTESİ: 280cc

RADYATÖR
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KONTROL
SÜRÜŞ ÖNCESİ KONTROLLER
YIKAMA HAKKINDA UYARILAR
Lastik burcun çıkıp çıkmadığını kontrol ediniz.
Gaz kolu ayarını yaptıktan sonra lastişk bursu
orjinal yerine yerleştirmeyi unutmayınız.

• Yıkama sırasında egzozdan su girmediğinden emin olunuz. Egzozdan su girmesi motor zarar verebilir.
• Fren sistemine su kaçmasına engel olunuz. Fren etkinliği
azalır. Aracı çalıştırdıktan sonra yavaş kullanırken hafifçe
frenleri sıkarak kontrol ediniz.
• Motoru cilalarken dikkaet ediniz.Fazla parlatıcı madde kullanımı parlatma yapılan bölgede boyaya zarar verebilir.

KİLİT SOMUNU

LASTİK BURÇ
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UYARI
* Yıkama sırasında egzozdan su girerse egzozun erken paslanmasına bozulmasına ve
aracın çalışmamamsına neden olabilir.
* Aracınızı güçlü alkol içeren maddelerle yıkarsanız plastik parçalar ve lambalar bozulabilir.

KONTROL LİSTESİ

VL-250 KONTROL LİSTESİ

•
•

Aracınızı herzaman sağlıklı ve düzgüm çalışır bir durumda olmasına özen gösteriniz.
Bu içeriği dikkatlice okuduğunuzdan ve uyguladığınızdan emin olunuzu.
Günlük, düzenli bakımlar uygulnamdan yapılan başvurular ve arızalar garanti dışıdır.
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KONTROL LİSTESİ
GÜNLÜK DÜZENLİ KONTROL
GÜNLÜK DÜZENLİ KONTROL(SÜRÜŞ ÖNCESİ)

Aracın güvenli ve rahat kullanımı için günlük
kontroller sizin tarafınızdan yapılan kontrollerdir..
DÜZENLİ KONTROLLER

Belirlenen aralıklarla yapılan bakımlardır.

1. Ay
Alış (500 km)
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6. Ay
(400 km)

1 yıl 6 Ay
2 Yıl
1 Yıl
(8.000 km) (12.000 km) (16.000 km)

UYARI
•Aracın yemek teslimat, kurye amaçlı ticari kullanım amacı ile kullanımları standart koşullara girmez.
•Bu durumda en yakın servisi ziyaret edip bakım tablosu, yağ
değiştirme takvimi vb. bilgileri isteyebilirsiniz.

KONTROL LİSTESİ
GÜNLÜK DÜZENLİ KONTROL
DÜZENLİ KONTROLLER HAKKINDA

Düzenli kontrol ve bakım müşteri sorumluluğundadır.
Düzenli kontrol ve bakım aracın sağlıklı ve
uzun süre kullanımı içindir.
Güvenli sürüş için günlük düzenli kontrol ve bakım gereklidir. Araç bir çok parçadan oluşur zamanla bu parçalar aşınır ve yıpranır.
Düzenli kontrol ve bakım motordaki değişimleri
belirtileri gözlemleyerek ciddi problemler çıkmasını engellemek için yapılır.

1- YAĞ
Yağ ve sıvılar aracın bir çok noktasında kullanılır
Motorunuzun bir çok bölümünde kullanılır. Değişimi yada tamamlanması gerekir.

• Motor yağları
1. Motor yağı
2. Fren hidroliği
3. Şanzuman Yağı

2. Lastik,kauçuk
Genel olarak hortum ve keçe, oring gibi parçalarda kullanılır.
Aynı zamanda fren hortumuda kauçuktan yapılmıştır.
Esnekliği ve çatlak olup olmadığını kontrol ediniz. Değiştirmek gerekliyse değiştiriniz.
•Kauçuk/Lastik Parçalar
1. Fren Hortumu
2. Kaliper keçesi
3.Yakıt hortumu
4. Hidrolik deposu
5. radyatör Hortumu
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KONTROL LİSTESİ
GÜNLÜK DÜZENLİ KONTROL

3. Aşınan Parçalar
Araçta aşınan parçalar bulunmaktadır.
Görevlerini yaparken aşınan lastik ve fren
gibi parçalar vardır.
•Aşınan Parçalar
1. Fren Balatası
2. Debriyaj paneli
3. Lastikler
4. Kablolar

GÜNLÜK KONTROL, DÜZENLİ KONTROL

Aracı kullanırken zorunlu olarak yapılması gereken sürüş öncesi ve güvenlik ve konfor amacı
ile yapılması gereken düzenli bakımlar vardır.
UYARI
Aracı kullanırken zorunlu olarak yapılması gereken sürüş öncesi
ve güvenlik ve konfor amacı ile yapılması gereken düzenli bakımlar vardır.

GÜNLÜK KONTROLLER

Günlük kontroller sürücünün hergün sürüş öncesi yapması gereken kontrollerdir. Detaylar için
bu klavuzu inceleyiniz.
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KONTROL LİSTESİ
GÜNLÜK DÜZENLİ KONTROL
GÜNLÜK KONTROL
İncelenen parça
Fren

Lastikler

Motor

Ateşleme ve
sinyaller.
Sürüş sırasında
anormal durumlar

Detay
• Fren pedalı düzgün çalışıyormu, frenleme iyimi?
• Fren hidrolik seviyesi uygunmu?

•
•
•
•

Lastik Basıçları uygunmu?
Lastikte hasar yada çatlak varmı?
Aşınma varmı?
Aşınma limitine ulaşılmışmı?

• Yağ seviyesi normalmi?
• Motorun çalışması normalmi?

Ateşleme ve sinyaller düzgün çalışıyormu?
• Konu ile alakalı normal olmayan bir durum varmı?
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KONTROL LİSTESİ
GÜNLÜK DÜZENLİ KONTROL
PARÇA DEĞİŞİMİ
Aracın kullanım mesafesine ve geçen zamana göre bazı parçaların
bir süre daha kullanılıp kullanılamayacağını tahmin etmek zordur.
Aşağıdaki parçalar güvenli sürüşü sağlamak için düzenli olarak
değişmelidirler. Belirtilen aralıklarda parçalrın düzenli değişimi yapılmalıdır. Değişim için yetkili servise başvurunuz.
Değişim Takvimi
Kullanıcının Aracı

Parça Adı
Frenler

Fren Hidroliği

Her 2 Yılda

Kaliper ve Hidrolik
deposu

Her 4 Yılda

Buji
Motor Yağı

Motor
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Yağ Filitresi

Açıklamalar

Her 4000 km

Gerekli olduğunda yada zamanı
geldiğinde değiştiriniz.

İlk 500km
Sonra her 4000km
İlk 500km
Sonra her 4000km

Araç asfalt olmayan tozlu topraklı
yollarda , ticari amaçlı olarak kullanıldığında daha sık değişim gerekir.

Hava filitre elmanı

Her 4000 km

Radyatör Sıvısı

Her yıl

Gerekli olduğunda yada zamanı
geldiğinde değiştiriniz.

KONTROL LİSTESİ
GÜNLÜK DÜZENLİ KONTROL
YAĞ HAKKINDA
Aracı performansı için uygun yağ seçimi ve kullanımı çok önemlidir.
Daelim araçlarında belirtilen özellikte yağ kullanınız.

YAĞ DEĞİŞİM TAKVİMİ
Kirlenmiş , özelliğini yitirmiş yağ motora zarar verir. Motor yağınızı
belirtilen sürelerle değiştiriniz.

Aşağıdaki şartlarda daha erken bozulma olur ve daha erken yağ değişimi gerekir.
• Off road kullanım
• Soğuk bölgelerde kullanım
• Tekrarlanan kısa süreli kullanımlar
• Çoğunlukla motor rölanti aşamasındayken kullanım
• Kurye hizmetleri ve yemek teslimatı gibi ticari kullanımlar.
KULLANILAN YAĞ
MOTOR YAĞI

4 zamanlı SAE 10W/40

FREN HİDROLİĞİ

DOT3 VEYA DOT 4

AMORTİSÖR

Hidrolik yağ

ZİNCİR

80/90 yağ

63

KONTROL LİSTESİ
GÜNLÜK DÜZENLİ KONTROL
PARÇA DEĞİŞİMİ
KONTROL VE BAKIM

Kontrol sırasında güvenliğe dikkat ediniz.
*Aracı düz bir zeminde ırta sehpahaya alınız.
* Motoru stop ettikten sonra motor, egzoz ve
egzoz borusu gibi sıcak olabilecek bölümlere
dikkat ediniz. Yanabilirsiniz.
* Egzoz atıkları CO gibi zararlı gazlar içerir.
* Aracı kapalı alanda çalıştırmayınız.
*Aracı sürerek kontrol yapacaksanız trafiğe dikkat ediniz.
*Kontrol ve tamirat yaparken alevalabilir maddelere dikkat ediniz.
*Tamirat yada kontrol için lütfen doğru aletleri
seçmeye özen gösteriniz.
* Güvenlik için bakım ve onarımları kendi bilginiz
dahilinde yapınız.
* Zor olduğunu düşündüpğünüz bir bakım yada
tamirat olduğunda yetkili servisi ziyaret ediniz.
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UYARI
*Eğer doğru bakım ve tamirat metodunu uygulamazsanız kazaya, yaralanmaya ve hasara yol açabilir.
* Kontroller kullanım klavuzunda belirtildiği şekilde yapılmalıdır.
* Normal olmayan durumlar için sürüş öncesi mutlaka tamirat ve
kontrol yapınız.

KONTROL LİSTESİ
GÜNLÜK KONTROL İPUÇLARI
1-Fren pedalı boşluğu.

6. Motor Yağı seviyesi

10. Gaz kolu çalışması

2. Fren pedalı boşluk ayarı

3-Fren Hidrolik seviyesi

7.Yakıt seviyesi

11. Motorun çalışması

4. Lastik hava basıncı

5. Lastiklerin yabancı
madde, aşınma
kontrolü.

ve sinyal
8. Yakıt yada yağ sızınıtısı 9. Aydınlatma
sistemleri

12.Düşük Hız, ivmelenme

13. Sürüş sırasında yaşanan
sorunlar.
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KONTROL LİSTESİ
GÜNLÜK DÜZENLİ KONTROL
KONTROL METODU

GÜNLÜK KONTROL METODU
KONTROL METODU

Motoru düz bir zeminde orta
ayaklığa alınız.
Hidrolik deposundaki seviyeyi
kontrol ediniz.

FREN
• Fren pedalı ve kolunun boşluğunun kontrolü.
Fren kolunu gerilim artana kadar
hafifçe sıkınız. Boşluğu kontrol
ediniz.
Fren kolu boşluğu : 10-20 mm
(Fren kolu boşluğu)

Elinizle fren pedalını direnç görene
kadar itip boşluğun yeterli olup
olmadığını ölçünüz.
Fren pedalı boşluğu : 10-20 mm

(Fren hidrolik seviyesi)

UYARI
* Uygun fren hidroliğini kullanınız. Uygun hidrolik kullanılmazsa
bozunabilir ve fren sitemine hasar verir.

LASTİK

•Hava basıncı kontrolü
Hava basıncının yeterli olup
olmadığı, deformasyon yada
hasar olup olmadığı gözlemlenir.

(Fren pedalı boşluğu)

Fren kolunu sıktığınızda yumuşak
bir his veriyorsa fren hidroliğine
hava karışmış demektir. Motorun
hemen kuru bir zeminde fren
kabiliyetini test ediniz.
(Fren performans durumu)
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KONU
ÖN TEKER
ARKA TEKER

1 Kişi

2 Kişi

KONTROL LİSTESİ
GÜNLÜK KONTROL İPUÇLARI
GÜNLÜK KONTROLÜN AÇIKLAMASI
KONTROL EDİLEN
PARÇA

KONTROL
ARALIĞI

İÇERİK

KONTROL EDİLEN
PARÇA

KONTROL
ARALIĞI

İÇERİK

12 Ay
(8.000km)

1 Motorun çalışmasını kontrol ediniz
2. Rölanti sırasında motordan normal olmayan ses gelip gelmediğini
kontrol ediniz.

MOTOR
1. Normal olmayan ses

ATEŞLEME SİSTEMİ
1. Buji durumu

Boşluk

6AY
(4000km)

1. Bujiyi çıkarın, kirlilik hasar olup
olmadığını gözle kontrol ediniz.
2. Tel fırça ile bujiyi temizleyiniz ve
tırnak aralığını ölçünüz.
(Buji tırnak aralığı : 0.8- 0.9mm)

2. Düşük hız, ivme

12 Ay
(8.000km)

1. Motor ısındıktan sonra ateşleme
zamanının doğru olup olmadığını
kontrol ediniz.

1.Motor ısındıktan sonra rölantinin aynı
şekilde sabit olarak kalıp kalmadığını
kontrol ediniz.
2. Motor yavaş çalışırken gaz kolunun
çalışmasını kontrol ediniz. Motordan ses
gelip gelmediğini kontrol ediniz.
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KONTROL LİSTESİ
KONTROL METODU
KONTROL METODU
•Hasar ve çatlak kontrolü

Hasar

Lastik üzerinde çatlak yada hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
Ayrıca lastik yüzeyini çivi, taş ve yabancı
madde olup olmadığını araştırınız.

KONTROL METODU
MOTOR
• Yağ miktarını kontrol ediniz.

Düz bir zeminde motoru bir kaç dakika ısıtınız, motoru dik bir konuma
alıp yağ miktarını kontrol ediniz.

•Normal olmayan aşınma

Normal olmayan
aşınma

Lastik yüzeyinde aşınma olup olmadığını
kontrol ediniz.

•Lastik aşınmasını gözleyiniz.

Aşınma göstergesini kontrol ediniz.

• Motor sesini dinleyiniz.

Aşınma göstergesi işareti

UYARI
• Aşınmış lastikle kullanım tehlikelidir. Kazaya , hasaraneden olabilir.
• Kullanıcı manuelindeki hava basınç oranını uygulayınız
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Motoru dinleyiniz, normal olmayan
bir ses var ise yetkili servise başvurunuz.

KONTROL LİSTESİ
KONTROL METODU
KONTROL METODU
DÜŞÜK HIZ VE İVMELENME KONTROLÜ

KONTROL METODU
YAKIT SEVİYESİ

Düşük hızda kullanım sırasında yada
ivmelenme sırasında motorunuzda bir
problem olup olmadığını kontrol ediniz.

Aracınızıdaki yakıt seviyesini kontrol
ediniz.

AIDINLATMA SİSTEMİ VE SİNYALLER
Kontağı açınız, farlarda ,sinyallerde ,
stop ve kuyruk lambasında sorun olup
olmadığını kontrol ediniz.

MOTOR YAĞI VE YAKIT SIZINTISI KONTROLÜ
1. Motordan yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol ediniz.
2. Radyatörde sızıntı kontrolü yapınız.
3. Yakıt tankı , enjektörde yakıt sızıntı
kontrolü yapınız.

SÜRÜŞ SIRASINDA PROBLEM
Sürüş sırasında aracınızı kontrol ediniz.

GAZ KOLU KONTROLÜ

Gaz kolunu kontrol ediniz.
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KONTROL LİSTESİ
KONTROL METODU
İÇERİK

KONTROL
ARALIĞI
6 Ay
(4000km)

KONTROL DETAYI
1. Motor sıcak durumdayken
RPM ölçüm cihazı ile
aracınızın RPM değerlerinin normal olup olmadığını
ölçünüz.
2. Egzoz dumanının rengini
gözlemleyiniz(Beyaz/ Siyah)
3. Egzoz atık seviyelerini ( CO
ve HC seviyelerini ) kontrol
ediniz.

3. Gaz emisyonu

4. Hava filitre elemanı
temizliği

Hava filitre elemanı
(kontrol edilecekler)
• Yağ seviyesi ve kirlenme
oranı.
• Yakıt sistemi bağlantıları.
• Egzoz ve sustrucudaki hasar
ve gevşemeler.
• Motorun çalışması ve motor
sesi.
• Ateşleme zamanı.
• Egzoz performansı.
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İÇERİK

KONTROL
ARALIĞI

KONTROL DETAYI

6 Ay
(4000km)

Hava filitre elemanının kirli hasarlı
yada tıkalı olup olmadığını kontrol
ediniz.

KONTROL LİSTESİ
KONTROL METODU
KONTROL NOKTASI

KONTROL
ARALIĞI

İÇERİK

YAĞLAMA SİSTEMİ
1.Yağ sızıntısı

6 Ay
(4000km)

1. Krank kutusu , silindirde yağ
sızıntısı olup olmadığını kontrol
ediniz.

SOĞUTMA SİSTEMİ
1. Soğutma sıvısının miktarını
ölçünüz.
2. Soğutma sıvısı sızıntı
kontrolü.

6 Ay
(4000km)

1. Soğutma sıvısı miktarının belirtilen aralıklarda(Üst ve Alt seviye
çizgileri) olup olmadığını kontrol
ediniz.
2. Soğutma fanının düzgün çalışıp
çalışmadığını kontrol ediniz.
3.Radyatörde , soğutma sıvısı hortumlarında sızıntı olup olmadığını
kontrol ediniz. Hortum kelepçelerinde gevşeklik olup olmadığını
gözle kontrol ediniz.

KONTROL NOKTASI
YAĞLAMA SİSTEMİ
2. Yağ seviyesini
kontrol ediniz.

YAKIT SİSTEMİ
1. Yakıt sızıntısı.

KONTROL
ARALIĞI

İÇERİK

6 Ay
(4000km)

Düz bir zeminde motoru bir
kaç dakika ısıtınız, motoru dik
bir konuma alıp yağ miktarını
kontrol ediniz.

6 Ay
(4000km)

1. Yakıt deposundan , yakıt
hortumu ve diğer yakıtla ilişkili
parçalarda yakıt sızıntısı olup
olmadığını kontrol ediniz.
2. Yakıt hortumunda hasar olup
olmadığını kontrol ediniz.

(RADYATÖR SIZINTISI)
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KONTROL LİSTESİ
KONTROL METODU
KONTROL NOKTASI

KONTROL
ARALIĞI

İÇERİK

EGZOZ BORUSU VE
SUSTURUCUSU

1. Hasar yada gevşeme
olup olmadığını kontrol
ediniz.

KONTROL
ARALIĞI

İÇERİK

DEBRİYAJ
12 AY
(8.000km)

1. Egzoz borusu ve susturucusunda hasar yada
gevşeme olup olmadığını
kontrol ediniz.
2.Ayrıca diğer parçalarla
temas edip etmediğini, gaz
emisyonunu ve hasar olup
olmadığını kontrol ediniz.

Egzoz
Susturucusu EGZOZ
BORUSU
2. EGZOZUN ÇALIŞMASI
12 AY
(8.000km)
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KONTROL NOKTASI

1. Motorun devrini yükseltip ,
azaltırken çıkan sesi dinleyiniz.

1. Boş

6 Ay
( 4000km)

1. Debriyaj kolu için uygun
boşluğun ayarlı olmalıdır.Debriyaj kolunu gerilim artana
kadar hafifçe sıkınız. 810-20
mm)

6 Ay
( 4000km)

1. Debriyaj kolunu tüm gücünüzle sıkarak, normal olmayan
bir ses yada bir ağırlık olup
olmadığını gözlemleyiniz.
2. Debriyaj kolunu yumuşak bir
şrkilde bırakınız.

2. DEBRİYAJ İŞLEYİŞİ

KONTROL LİSTESİ
KONTROL METODU
KONTROL NOKTASI

KONTROL
ARALIĞI

İÇERİK

ZİNCİR VE DİŞLİLER

1. Zincir boşluğu
(Salınımı)

2.DİŞLİLERİN MONTAJ
DURUMU VE AŞINMASI

WORM

DAMA GED

NORMAL

6 Ay
( 4000km)

1. Zincir boşluğunun belritilen
oranda olduğundan emin
olunuz. (Zincir boşluğu 35-45
mm)
2. Motor orta sehpahada dik
durumdayken arka tekeri
yavaşça çevirerek zincirin
sorunsuz işlev gördüğünden
emin olunuz.

6 Ay
( 4000km)

1. Cıvata ve somunlarda
gevşeme olup olmadığını
kontrol ediniz.
2. Dişli üzerinde aşınma yada
hasar olup olmadığını kontrol
ediniz.

KONTROL NOKTASI

KONTROL
ARALIĞI

İÇERİK

GİDON
1. İşlevi

6 Ay
( 4000km)

1.Aracı orta sehpaya alınız,ön
tekeri kaldırınız. Gidonu sağa
sola oynatarak iki yöne de
sorunsuz yumuşak şekilde
döndüğünden emin olunuz.
2. Gidonun ayarını kontrol ediniz.
3.Sürüş sırasında gidonda ağırık,
sıradışı ağırlık olup olmadığını
kontrol ediniz.
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KONTROL LİSTESİ
KONTROL METODU
KONTROL NOKTASI

KONTROL
ARALIĞI

İÇERİK

ÖN ÇATAL

1. Hasar

12 AY
(8.000km)

1. Ön çatalda hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
2. Ön amortisörlerde yağ
sızıntısı, anormal ses, hasar
olup olmadığını kontrol ediniz.

12 AY
(8.000km)

1. Direksiyon mili somun ve
cıvatalarında gevşeme olup
olmadığını kontrol ediniz.

KONTROL NOKTASI
FREN KOLU/FREN PEDALI
1. Fren kolu/Fren pedalı
boşluğu

KONTROL
ARALIĞI

İÇERİK

6 AY
(4.000km)

1. Fren kolunu gerilim artana
kadar hafifçe sıkınız. Boşluğu
kontrol ediniz.
Fren kolu boşluğu : 10-20 mm
2. Elinizle fren pedalını direnç
görene kadar itip boşluğun yeterli olup olmadığını ölçünüz.
Fren pedalı boşluğu : 10-20
mm

6 AY
(4.000km)

1. Aracı kuru bir zeminde kullanarak ön ve arka frenleri ayrı
kontrol ediniz.

2. DİREKSİYON MİLİ
MONTAJ

3. DİREKSİYON MİLİ
MONTAJ
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12 AY
(8.000km)

1. Motoru orta sehpaya alınız, ön
tekeri kaldırınız ve ön çatalın
alt kısmızı rulmanların hasarlı
olup olmadığını alnlamak için
hareket ettiriniz.
2. Gerekli ise direksiyon milini
söküm hasar, aşınma olup
olmadığını kontrol ediniz.

2. FREN SİSTEMİNİN
ÇALIŞMASI

KONTROL LİSTESİ
KONTROL METODU
KONTROL NOKTASI

KONTROL
ARALIĞI

İÇERİK

FREN BORUSU VE
HORTUMU

1. SIZINTI, HASAR
KONTROLÜ.

KONTROL NOKTASI

KONTROL
ARALIĞI

İÇERİK

FREN HİDROLİK DEPOSU
6 AY
(4.000km)

1.Frenleri kuvvetlice sıkınız,
sızıntı kontrolü apınız.
2. Bağlantı noktalarının hasarlı,
gevşemiş olup olmadığını
kontrol ediniz.

1. Hidrolik seviyesi

FREN HİDROLİK
DEPOSU VE KALİPER
1. Çalışma, hasar ve aşınma
kontrolü.

6 AY
(4.000km)

1. Hidrolik seviyesi belirlenen
seviyeler arasında olmalıdır.
2. Hidrolik deposunda sızıntı
olup olmadığı kontrol edilecek.

6 AY
(4.000km)

1. Kaliper ve balataların işleyişini kontrol ediniz.
2. Hidrolik silindirde sızıntı olup
olmadığı konusunda kontrol
ediniz.
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KONTROL LİSTESİ
KONTROL METODU
KONTROL NOKTASI
ARKA FREN
DİSKİ VE BALATASI
1.Fren diski ve fren balatası
arasindaki mesafe

KONTROL
ARALIĞI

İÇERİK

6 AY
(4.000km)

1. Arak freni birkaç kez sıkınız.
Sonra arka tekerleği kaldırıp
çevirerek kontrol ediniz.

6 AY
(4.000km)

1. Üzerindeki aşınma limitini gözlemleyerek aşınma miktarına
bakınız.

2.Balata aşınması
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KONTROL NOKTASI

KONTROL
ARALIĞI

3. Diskin aşınma ve
hasarı.

12 AY
(8.000km)

İÇERİK
1. Diskin hasarlı yada aşınmış
olup olmadığını kontrol ediniz.

KONTROL LİSTESİ
KONTROL METODU
KONTROL NOKTASI
ÖN FREN DİSKİ VE
BALATASI

KONTROL
ARALIĞI

12 AY
(8.000km)

1.FREN DİSKİ VE FREN
BALATASI ARASINDAKİ
MESAFE

İÇERİK
1. Ön freni birkaç kez sıkınız.
Sonra arka tekerleği kaldırıp
çevirerek kontrol ediniz.

KONTROL NOKTASI
LASTİK
1.LASTİKLERİN DURUMU

KONTROL
ARALIĞI

6 AY
(4.000km)

İÇERİK
1.Lastiklerin uygun hava
basıncında olup olmadığını
kontrol ediniz.
ÖĞE
ÖN
TEKER
ARKA
TEKER

2.BALATA AŞINMASI

6 AY
(4.000km)

1. Üzerindeki aşınma limitini gözlemleyerek aşınma miktarına
bakınız.

ÇİVİ

1 KİŞİ

2 KİŞİ

2.25 kg cm2 (32psi) 2.25 kg cm2 (32psi)
2.25 kg cm2 (32psi) 2.25 kg cm2 (32psi)

2.Lastiğin hasarlı yada çatlak
olup olmadığını, üzerinde
yabancı maddeler olup
olmadığını kontrol ediniz.

ÇATLAK

YABANCI
MADDE

HASAR

3. Aşınma göstergesini kontrol ediniz.

AŞINMA

Aşınma Limiti
12 AY
(8.000km)

1. Diskin hasarlı yada aşınmış
olup olmadığını kontrol ediniz.
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KONTROL LİSTESİ
KONTROL METODU
KONTROL NOKTASI

KONTROL
ARALIĞI

2. TEKER SOMUN VE
6 AY
CIVATALARININ GEVŞEKLİĞİ (4.000km)

3.ÖN TEKER RULMAN
KONTROLÜ

4. ARKA TEKER RULMANI
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12 AY
(8.000km)

12 AY
(8.000km)

İÇERİK
1. Aks mili aks tutucusu arasındaki somun, cıvataları
kontrol ediniz.

1.Ön teker rulmanı kontrolü için
aracı orta sehpaya alınız, ön
tekeri kaldırıp ön çatalı oynatmadan ön tekeri iki yanından
tutarak çeviriniz.
2. Tekeri döndürürken kolaylıkla
dönüp dönmediğine ve ses
gelip gelmediğine dikkat
ediniz.
1. Arka teker rulmanı kontrolü
için aracı orta sehpaya
alınız, arka tekeri kaldırıp iki
yanından tutarak çeviriniz.
2. Tekeri döndürürken kolaylıkla
dönüp dönmediğine ve ses
gelip gelmediğine dikkat
ediniz.

KONTROL NOKTASI

KONTROL
ARALIĞI

İÇERİK

ARKA SALINCAK
1. ARKA SALINCAĞIN
DURUMU VE HASARLI
OLUP OLMADIĞI.

12 AY
(8.000km)

1. Arka salıncağında ve motor
askısında hasar olup olmadığını kontrol ediniz.

12 AY
(8.000km)

1. Ön ve arka amortisörlerde yağ
sızıntısı olup olmadığını kontrol
ediniz.

AMORTİSÖR
1. HASAR , YAĞ SIZINTISI
ARKA
AMORTİSÖR

ÖN AMORTİSÖR

KONTROL LİSTESİ
KONTROL METODU
KONTROL NOKTASI
AKÜ

1.AKÜ KUTUP BAŞLARININ BAĞLANTISI

KONTROL
ARALIĞI

İÇERİK

12 AY
(8.000km)

1. Kutup başı bağlantılarında
gevşeme yada aşınma olup
olmadığını kontrol ediniz.

12 AY
(8.000km)

1.Bağlantılarda gevşeme hasar
olup olmadığını kontrol ediniz.
2. kablo bağlantılarının gidon,
direksiyon mili gibi hareketli
parçalarla temas etmemesine
dikkat ediniz.

KONTROL NOKTASI

KONTROL
ARALIĞI

İÇERİK

DÜĞMELER

1.SİNYALLER VE FARLARIN KULLANIMI

6 AY
(4.000km)

1. Farlarda , sinyal, stop ve pozisyon lambalarında herhangi
bir sorun olup olmadığını
kontrol ediniz.

12 AY
(8.000km)

1.Kornayı çalarken ses miktarı
ve kalitesini kontrol ediniz.

12 AY
(8.000km)

1. Kontak anahtarını kullanarak
direksiyon kilidinin kilitlenip
kilitlenmediğini kontrol ediniz.

TESİSAT
1. BAĞLANTILARIN HASAR
YADA GEVŞEMESİ

2.KORNA

3.DİREKSİYON KİLİDİ
2. SİGORTALARIN KONTROLÜ
NORMAL

PATLAK

12 AY
(8.000km)

1. Kontak anahtarını OFF konumuna getiriniz ve sigortayı
kontrol ediniz.

DİREKSİYON
KİLİDİ
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KONTROL LİSTESİ
KONTROL METODU
KONTROL NOKTASI
3. GÖSTERGELER

KONTROL
ARALIĞI

12 AY
(8.000km)

İÇERİK
1. Hız göstergesi çalışıyormu
kontrol ediniz.

KONTROL NOKTASI
ŞASE
1. ŞASENİN DURUMU

KONTROL
ARALIĞI

İÇERİK

12 AY
(8.000km)

1. Şasenin üzerindeki cıvata,
vida , somunların gevşeyip
gevşemediğinden emin olunuz. Aynı zamanda şase üzerinde hasar olup olmadığını
kontrol ediniz.

12 AY
(8.000km)

1. Şasenin bölümlerinde bütün
parçaların yağlamalarının
yapılıp yapılmadığını kontrol
ediniz.

2. Kilometre göstergesi çalışıyormu kontrol ediniz.

DİĞERLERİ

3. Diğer göstergelerinde doğru
çalışıp çalışmadıklarını kontrol
ediniz.
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1. ŞASENİN
PARÇALARININ
YAĞLANMASI

KONTROL LİSTESİ
KONTROL METODU
KONTROL NOKTASI

KONTROL
ARALIĞI

İÇERİK

2. KABLOLARIN LASTİK BURÇLARI

6 AY
(4.000km)

1. Lastik burçlarındoğru şekilde
takılıp takılmadıklarından emin
olunuz.

BURÇ

BURÇ
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KONTROL LİSTESİ
KONTROL LİSTESİ
YAĞ VE SARF MALZEMELERİ
KONTROL LİSTESİ

KONTROL

V

DEĞİŞİM

R

MONTAJ

T

TEMİZLEME

C

AYAR

A

TAMAMLAMA

L

TAMİR

YIL,AY,GÜN

ÖĞE

KONTROL SIRASINDAKİ TOPLAM KM
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arıza olarak değerlendirilemezler. Garanti uygulamaları, bozuk
yol koşulları, çevre etkileri, trafik koşulları, kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaları, her türlü performans denemelerini, yarış, zorlama ve işletme talimatına aykırı hasarlarla ilgili
başvuruları kapsamamaktadır.

Sayın tüketici,
İmalatçı ve / veya distribütör , satın almış olduğunuz araçları aşağıdaki koşullar dahilinde garanti eder.
GARANTİ KAPSAMI
*Garanti süresi 2 yıldır ve aracın teslim tarihinden başlar.
*Garanti aracın bütün parçaları dahil olmak üzere fabrikasyon ve
işçilik hatalarına karşı imalat, montaj ve malzeme hataları yüzünden
çıkabilecek arızların giderilmesi , tamiri mümkün olmayan parçaların değiştirilmesi veya tamir edildiğinde tekrar kullanılabilecek olan
parçaların onarılıp tekrar kullanılmasını sağlar.
*Garanti yetkili servisin parçaları tamiri veya değiştirmesi sonucu
ortaya çıkan işçilik ücretinide kapsar.
GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALANLAR
•

motosikletin kullanılamaması nedeni ile oluşan kayıplar

•

nakliye giderleri

•

diğer dış etkenler sonucu meydana gelen fiili hasarlar

•

motosikletin en yakın yetkili servise ulaşım masrafları

Ayrıca;
• Malzeme ya da üretimdeki kusurlardan kaynaklanmayıp, zamanla
ortaya çıkan aşınma, eskime, ömrünü tamamlama vs neticesinde
oluşan durumlar ya da zorunlu periyodik / periyodik olmayan bakımlar/tamiratlar neticesinde değişen parçalar:
- Kullanım şartlarına bağlı olarak bu parçalar bakım periyotlarının
öncesinde değiştirilmek zorunda olsa dahi garanti kapsamında
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• Aşağıdakileri kapsayan fakat bunlarla sınırlı olmayan sarf malzemelerin değiştirilmesi:
-

bujiler - filtreler
soğutma suyu - yağlar, hidrolikler
contalar - hortumlar
kayışlar, zincirler, balatalar (malzeme yada işçilik açısından kusurlu olduğu belirlenen orijinal Daelim parçaları hariç)

• Aşağıdaki durumlardan etkilenen yada hasar gören parçalar ya
da aksesuarlar:
- normal aşınma, ömrünü tamamlama, dikkatsizlik sonucu oluşan
arızalar, erken aşınma vs durumları (aşırı fren veya debriyaj kullanımı neticesinde erken aşınma vs gibi durumlar)
- hatalı bakım - kötü kullanım
- vandalizm - terör - kötü niyetli kullanım yangın/hırsızlık
- zorunlu / periyodik bakımların yaptırılmaması
- kaza ve/veya çarpışma, düşme doğal felaketler, diğer doğa
olayları neticesinde ortaya çıkan arızalar, hasarlar (yağmur,
dolu, sel, deprem vs)
- herhangi bir parçada izinsiz olarak değişiklik yapılması
- uygun olmayan ekleme ya da parça kullanılması parçaların, tasarlanmadığı bir şekilde kullanımı

- zamanla ortaya çıkan ve motosikletin fonksiyonlarını etkilemeyen, boyalı veya boyasız yüzeylerde, bakalit parçalarda oluşan
renk solması gibi görsel durumlar.
- aşırı yükleme veya aşırı zorlanma nedeni ile oluşan arızalar.
- ısı gören parçalarda (egzoz manifoldu gibi) normal olarak oluşan renk değişimleri.
- motosikletin kullanıcı tarafından günlük bakımlarının yapılmaması, yağ sıvı ve sıvılarının tamamlanmaması neticesinde ortaya çıkan arızalar.
- yanlış yakıt, hileli yakıt kullanılması neticesinde ortaya çıkabilecek motor, yakıt sistemi veya egzos ve katalitik konvertör vs
arızaları
- uygun olmayan yağ, hidrolik soğutma suyu, diferansiyel yağı vs
kullanmı neticesinde ortaya çıkan arızalar. Çevre faktörlerden
kaynaklanan (asit yağmuru, yol tuzları, ağaç sıvıları, kimyevi
madde serpintileri vs ) motosiklet dış yüzey korozyonlar. Kullanıcı bu tür etkenlere karşı aracının bakımını yapmakla yükümlüdür.

kullandığınız var sayılmıştır. Farklı şekilde kullanım daha sık kontrol/bakım yapılmasını ve kimi parçaların daha sık değiştirilmesini
gerekli kılacaktır.
• Motosikletinizin bakımı için, periyodik bakımlar da dahil olmak
üzere ücret ödemeniz gerekecektir.
• Sizin bakım yaptırmamanızdan yada hatalı bakım yaptırmanızdan
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
• Bakım gereksiniminizi gerçekleştirebileceğiniz en iyi yer olarak
size en yakın yetkili Daelim bayi servisini tavsiye ediyoruz. Garanti kapsamında tamir çalışması yapılması gerektiğinde, bunları
yetkili Daelim bayisinde gerçekleştirmeniz gerekir.
Sizden bakım işlemlerini eksiksiz bir şekilde gerçekleştirdiğinizi
gösteren belgeleri yanınızda getirmeniz istenebilir. Bu belgeler
aşağıdakilerden oluşabilir:

DAELİM TÜRKİYE tarafından onaylanmayan bir modifikasyondan
kaynaklanan yada bununla ilgili olan arızalar,

• Servis tarihini ve yapılan çalışmayı gösteren iş emir kaydı. İş emirlerinin, motosikletinizin bakımını yapmaya yetkili kişi tarafından
imzalanmış yada kaşelenmiş olması gerekir.

• Sadece Yarışlarda” kullanılmak amacıyla tasarlanmış parça ya da
kitlerin montajından kaynaklanan ya da bununla ilgili arızalar,

• Zorunlu periyodik bakımlarla ilgili ayrıntılı bilgi veren iş emirlerinin/
faturaların kopyaları.

KULLANICININ UYMASI GEREKEN KURALLAR
Daelim motosikletinizin bakımını Kullanım Kılavuzunda yer alan Periyodik Bakım Programına göre yetkili Daelim servislerinde gerçekleştirilmesi sizin sorumluluğunuzdadır.
• Bakım, motosikletinizin sorunsuz kullanımı için hayati öneme sahiptir. Periyodik bakım programında motosikletinizi normal şekilde
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T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE
PİYASA GÖZETİMİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
GARANTİ BELGESİ
Belgenin Veriliş Tarihi ve
Says:
Belgenin Geçerlilik Tarihi:

24.02.2012-110151
24.02.2014

Bu belgenin kullanlmasna; 4077 sayl Tüketicinin Korunmas Hakknda Kanun ve bu Kanuna dayanlarak
yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarna Dair Yönetmelik uyarnca, T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlğ Tüketicinin Korunmas ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafndan izin verilmiştir.
İmalatç ve İthalatç Firmann
ASYA DIŞ TİCARET VE
MAKİNE SANAYİ LTD. ŞTİ.
BEYLERBEYİ
MAH.ABDULLAH AĞA
CAD.ŞEMSİ BEY SOK.NO.2
Merkez Adresi:
BEYLERBEYİ ÜSKÜDAR İSTANBUL
Telefonu:
02563162323
Telefsaks:
0256 316 23 24
Maln
Cinsi:
MOTOSİKLET
DAELIM
Markas:
Modeli:
Bandrol ve Seri No:
-Teslim Tarihi ve Yeri:
Garanti Suresi:
2 Yl
Azami Tamir Suresi:
20İş Günü
Satc Firmann
Ünvan:
Adresi:
Telefonu:
Telefaks:
Fatura Tarihi ve No:
--Ünvan:

SALİM ÖKSÜZOĞLU
Bakan a.
DAİRE BAŞKANI V.

Belgenin Doğruluğu www.tuketici.gov.tr Adresinden Kontrol Edilebilir.
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Bu klavuzdaki bilgiler için basım onayı verildiği andaki
mevcut olan ürün bilgileri baz alınmıştır, doğruluğu ve kesinliği garanti edilmez. Asya Dış Tic. Makina ve San.Ltd.
Şti. önceden haber vermeden ve hiç bir yükümlülük altına
girmeden bu klavuzdaki içeriği değiştirme hakkını saklı tutar. Bu klavuzun hiçbir bölümü Asya Dış Tic. Makina ve San.
Ltd. Şti.’ in yazılı izni olmadan basılamaz çoğaltılamaz.
Not: Bu aracın kullanım ömrü 10 yıldır.”
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