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BİLGİ

MADDE

BİLGİ

UZUNLUK X GENIŞLIK X YÜKSEKLIK (mm)

1800x710x1,185

ATEŞLEME SİSTEMİ

C.D.I

TEKERLEKLER ARASI MESAFESI (mm)

1,255

AKÜ KAPASİTESİ

12V6AH

YERDEN YÜKSEKLİK (mm)

120

YAKIT KAPASİTESİ (L)

5 LİTRE (YEDEK
1,5 LİTRE )

OTURAK YÜKSEKLİĞİ (mm)

735

KULLANILAN YAKIT

KURŞUNSUZ BENZİN

KURU AĞIRLIK (kg)

225

PASSENGER
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MADDE

MOTOR TİPİ

PİSTON SİLİNDİR HACMİ (cc)

49.6 cc

SİLİNDİR ÇAPI VE STROK

39x41.5

ÇALIŞTIRMA

MARŞ MOTORU VE
AYAK MARŞ

ŞANZUMAN TİPİ
MOTOR YAĞI (L)

2

HAVA SOĞUTMALI,4 ZAMANLI 4
VALF

LASTİK EBATLARI

ÖN

110/70-12

ARKA

120/70-12

ÖN

TELESKOPİK

ARKA

SALINIM KOLU

ÖN

HİDROLİK DİSK

ARKA

MEKANİK KAMPANA

SUSPENSION

FREN

CVT

TOPLAM

1.3

DEĞİŞTİRME

1.1

BUJİ

CR6HSA

SİGORTA (A)

7A

YAKIT

BENZİN
(DUMANSIZ)
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KULLANIM TALİMATI
Bu kitapçık satın almış olduğunuz aracın güvenli kullanım , doğru
kullanım ve basit tamirler konusundaki maddeleri tarif eder . Daha
konforlu ve güvenli kullanımı garanti etmek için , kullanım öncesi
bu kitapçığı dikkatlice okuduğunuza emin olun .
• Gerçek araçlar üzerinde yapılan değişiklikler ve modifikasyonlara
nedeni ile fotoğraflar ve çizimlerde farklılıklar olabilir .
• Kullanıcı da içinde olmak şartı ile bu araç iki kişi için dizayn
edilmiştir .

UYARI
• Kirlenmiş yakıt kullanmayın.Kirlenmiş yakıt kullanımı , yakıt tankı
içinde paslanmaya sebebiyet verir ve yakıt destek ünitesinin
karbüratöre giden kısmını tıkar , muntazam olmayan bir motor
çalışmasına sebebiyet verir ya da motor ‘ a ciddi zararlar verir .

KULLANIM TALİMATI
• Dikkatli sürüş , muntazam kıyafet giyimi ve güvenlik
ekipmanlarının giyimi scooter ‘ ın kullanımında en önemli
faktörlerdir . Lütfen trafik kurallarına uyun ve aceleci ve
dikkatsiz olmayın .
• Çoğu yeni araç sahibi , yeni satın aldıkları araçlarını güvenlik
faktörlerine bağlı kalarak büyük bir dikkatle kullanır . Bununla
birlikte kullanıma alıştıktan sonra genelde bu kurallar
görmezden gelinir ki bunlar kazaya sebebiyet verir . Lütfen
bunların olmasına izin vermeyin ve aracınızın kullanımına
güvenliği göz önünde bulundurarak yaklaşın . Aracınızı
kullanırken ; aracınız üzerine yapıştırılmış olan “ Güvenlik
Önlemleri Etiketi “ üzerinde yazılı olanları daima aklınızda
tutun ve etiket üzerinde yazan notlara uyun .

• Kirlenmiş ya da düşük dereceli yağ kullanmayın

Daima aracın ömrünü ve performansını uzatmak için hakiki motor
yağı kullanın .

• Kirlenmiş yakıt ya da yağ kullanımı esnasında bir hata meydana

gelirse , bu tarz hatalar aracın garanti kapsamı dışında kalmasına
sebebiyet verir .

•
•
•
•

Her zaman kask giyin .
Her zaman eldiven takın .
Hız limitlerini gözlemleyin
Kullanım sonrası egzos sıcak olacağından , egzosdan uzak durun .
Özellikle çocukları uzak tutun .

• Güvenlik için , araç üzerinde modifikasyon ya da değiştirme
yapmayın .

• Düzenli olarak belirtilen bakım kurallarını gözlemleyin.
Bakım Kontrol Noktaları
Frenler , Lastikler , Yağ , Işıklar , Korna , Aletler
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GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN
• Güvenli sürüşü belirleyen en önemli faktörler ; konforlu ve
doğru kıyafetlerdir . Trafik akışına uyun , tereddüt etmeyin ,
soğukkanlılığınızı koruyarak güvenli sürüşünüze devam edin .
• Aracı satın aldınız ilk anda , çoğu insan aracını dikkatlice kullanır
ama sürmeye alıştıktan sonra dikkatsiz sürüşten dolayı kazalar
meydana gelir .
• Aracı sürerken “ Güvenlik İçerik Etiketi “ üzerindeki bütün uyarıları
dikkate alın .

SÜRÜŞ ÖNCESİ
• Bu araç 2 kişiliktir . 3 yolcudan fazla kişi ile kullanmayın .
•
•
•
•

Aracı çalıştırmadan önce günlük kontrol edin .
Ehliyetinizi yanınızda bulundurun .
Koruma donanımlarını giyin . ( Kask , eldiven , Koruyucu Gözlük )
Kullanım kitapçığına ya da gitmek istediğiniz yöne doğru yolunuzu
belirleyin.

UYARI
• Kullanıcı kitapçığını dikkatlice okuyunuz ve güvenli sürünüz .
• Kask giyin ve çene altı kordonunu sıkıca bağlayın .
Eğer giyim ve sıkma muntazam yapılmaz ise araç düştüğünde
yaralanabilirsiniz .
• Hız limitlerinde kullanın .
• Egzoz sıcaktır . Kimselerin kolayca egzoza yaklaşamayacağı
yerlere park edin .
• Güvenli sürüşü engelleyecek modifiyelerden kaçının .
• Aracın kontrol çizelgesine bağlı kalarak bakımları uygulayın .
• Bu araç 2 kişiliktir . 3 yolcudan fazla kişi ile kullanmayın

DİKKAT
• Bu araç 2 kişilik olarak dizayn edildiğinden , bir 3. kişiyi taşımaz . 3
kişi ile binilmesi durumunda araca kötü bir etki yapabilir ve ayrıca
kaza riski doğurur , gidonun dönüşünü de zorlaştırabilir .
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• Gidonu sıkıca kavrayın , tek elle asla sürmeyin .

DOĞRU GİYİM

• Bagajınızı araç üzerine sabitleyin ve ondan sonra sürün .

GÜVENLİ SÜRÜŞ
• Motoru durdurduğunuzdan emin olun ve dolum esnasında ateşten
uzak durun .
• Egzoz gazı karbonmonoksit gibi zararlı maddeler içerir . Motoru iyi
havalandırmış alanlarda çalıştırın .

• Gidonu sıkıca kavrayın , tek elle asla sürmeyin .
• Bagajınızı araç üzerine sabitleyin ve ondan sonra sürün .

UYARI
• Tek elinizi serbest bırakarak gaz vermeniz durumunda ya da
çift elle ya da aracın önünü ya da arkasını kaldırarak kullanım
durumunda araç ters dönebilir , dolayısı ile de ciddi yaralanmalara
ya da ölümlere sebebiyet verebilir .
• Çocuğun aracı sürmesine izin vermeyin .Sürüş esnasında aniden
durması durumunda düşebilir , bu da ciddi yaralanmalara ya da
ölümlere sebebiyet verebilir .
Yakıt alımı esnasında motoru durdurduğunuza emin olun ve yanıcı
konusunda dikkatli olun .
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UYARI

KULLANIM
• Kullanıcılar , düzgün bir sürüş için atletik vücut yapısına sahip
olmalıdır .
• Gergin ya da sinirli olup olmadığınıza lütfen dikkat edin .
• Sürüş pozisyonu , güvenli sürüş üzerinde önemli etkisi vardır.
Lütfen daima vücudunuzu selenin ortasına ortalayın.
Özellikle selenin arkasına oturmayın çünkü ön tekerleğin
ağırlığını hafifletir buda titremeye sebebiyet verir .
• Yolcu araca ya da kullanıcıya iki eliyle sıkı sıkıya tutunmalı ve
ayaklarını yolcu ayaklığı üzerinde tutmalıdır .
• Dönmek istediğinizde vücudunuzu yavaşça dönüş yönüne
doğru sarkıtın . Vücudun araç ile birlikte aynı yönde
sarkmaması güvensizdir .
• Virajlı yollar ve zayıf , asfaltsız yollar yüzey kalitesini sürekli
olarak değiştirir . Eğer güvenlik önlemlerine uyulmadığı
taktirde , bu tarz yollarda sürüş güvensiz olur .
• Bu sürüş koşullarında aracı güvenli sürmek için gittiğiniz yolu
önceden kestirin , ona göre yavaşlayın ( en azından mevcut
hızınızın yarısına düşün ) ve güvenli bir şekilde elcikten
kavradığınızda omuzlarınızı ve bileklerinizi rahatlatın.

• Yakıt alırken ya da yakıt seviyesini kontrol ederken , çakmak ya

da o tarz yanıcı maddelerle yaklaşılması durumunda , yangına
sebebiyet verir ve yanık gibi ciddi yaralanmalara meydana gelir .
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Bir kask muhakkak takılmalı ve
kaskın çene kayışı güvenlice
takılmalıdır.

DOĞRU KIYAFETLER
• Güvenliğiniz için daima kask giyiniz . Eldiven ve koruyucu gözlük
takınız.
• Kullanımı zorlaştıracak üniformalar giymeyin .Eğer üniforma
fren pedalı ya da aktarma zinciri tarafından kapılırsa bu tehlikeli
sonuçlar doğurur.
• Çoğu kaza genellikle otomobil sürücülerinin motosiklet sürücülerini
görememelerinden kaynaklanır . Kendinizi kazalardan uzak tutacak
şekilde apaçık yapın.
-Açık renk ya da reflektörlü kıyafetler giyin.
-Diğer motor kullanıcısının kör noktasında sürmeyin.

UYARI

Doğru , vücuda oturan
gömlek ya da dar ceket ile eldiven
giyilmeli

MODİFİKASYON

YÜK
• Herhangi bir yük taşırken şunu muhakkak göz önünde bulundurun
ki ; motosikletin kullanımı ve özellikle dönüşler daha farklı olacaktır.
• Araç kullanımı esnasında , motoru dengesiz kılacak eşyaları fazla
yüklememeye dikkat edin.

• Araç yapısının fonksiyonlarında yapılan modifikasyonlar elle
kontrol hakimiyetinin kötüleşmesine ya da eksoz sesinin
yükselmesine ve aracın ömrünün kısalmasına sebebiyet verir . Bu
tarz modifikasyonlara kanunları izin vermediği gibi insanlara da
zarar vereceğinden yasaktır . Modifikasyonlar garanti kapsamına
girmez.

AKSESUAR
• DAELIM MOTOR ŞİRKETİ tarafından belirlenmiş aksesuarlar
dışında , herhangi bir ekstra aydınlatma cihazı takmayın , çünkü
akünün ömrünün erkenden bitmesine sebebiyet verir.

EKSOZ

Daima eldiven giyilmelidir.

• Aracı sürerken ; kendinizin ve yolcunun kask taktığına , göz

koruyucusu ve diğer koruyucu giysileri giydiğine emin olun .

maksimum yük kapasitesi : 10 kg.

• Kask takmamak ; ölüm ya da yaralanma riskini arttırır .

• Arkanızda taşıdığınız yolcu arkadaşınıza özellikle dikkat edin
çünkü yolcu , eksozdan gelen sıcaklık yüzünden seyahat süresince
yanabilir .

UYARI

Ayakkabılar muntazam ve ayağa tam oturmalıdır.Kısa ya da
topuğu olmayan ayakkabılar giyilmelidir.
8

• İçine sadece eşya koyun ya da kargo bağlamak ya da
yerleştirilmek üzere belirlenmiş alanlar dışına yük bağlamak
araca zarar verebilir .
• Şase muhafazası ile motor arasına herhangi bir eşya
koymayın . Aksi halde motorun sıcaklığı malzemeyi yakabilir
9

UYARI
• Eğer araç yaya yürüme yoluna yakın bir yere park edilmesi durumunda
, yürüyenler ya da küçük çocuklar egzos ‘ a dokunabilir ve dokundurulabilir ki bu da yanmalarına sebebiyet verir .
• Eğer yolcu ‘ nun ayakları egzos ‘ a dokunursa , yanma şeklinde
yaralanır.
• Kumaş ya da saman yığını tarzında bir şeyler egzos üzerine konulursa ,
yangın meydana gelir

10

YAN AYAKLIK
• Yaya yürüme yolu üzerinde , bir çok insanın ya da çocukların yürüdüğü
yerde , motosikletinizi sadece yan ayaklık üzerine park etmeyiniz . Eğer
çocuklar motorun üzerine binmeye çalışır ya da motora dokunmaya
çalışırlarsa , araç yan ayaklık üzerinden düşerek devrilebilir ki bu da ciddi
yaralanmalara ve kişi üzerinde hasara neden verebilir .

SÜRÜŞ POZİSYONU
1. Gözler : Geniş açıdan önünüzü görebilecek şekilde bakın
2. Omuzlar : Gergin olmamalıdır .
3. Kollar: Gergin olmayın ve kollarınızı içe doğru bükün ve
kollarınızın bir yay gibi hareket ettirin .
4.Eller : Elinizi kavrama kolunun içine doğru değil de , dışına
doğru bir pozisyonda tutun ki , gaz kolu üzerinde bulunan düğmeleri
5.Bilek : Omuzlarınıza ve kollarınıza haddinden fazla

ve kavramayı ( debriyajı ) kolaylıkla kullanabilesiniz .

uygulamamak için rahat hareket edebileceğiniz konum belirleyin .
6.Dizler : Yakıt tankı üzerine hafifçe baskı uygulayınız .
Ayaklar : Ön tarafa paralel olacak şekilde ayaklarınızı konumlayın ve
ayaklığı ( ayak koyduğunuz yeri ) , ayaklarınızın tam ortasında konumlayın
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YOLCUNUN ALACAĞI POZ ( SÜRÜŞ ESNASINDA )
1. Eller : Arka tutacağı tutun .
2. Ayaklar ve Dizler: Ayaklarınızı yolcu ayaklık kısmına koyun ve
dizlerinizi vücudunuza yakın bitiştirin .

UYARI
* Eğer yolcu arka tutacağı tutmaz ya da ayaklarını yolcu ayaklık kısmına
koymaz ise , ani kalkış , duruş ve dönüş durumlarında motordan düşebilir ,
bu da ciddi yaralanma veya ölüm meydana getirir .
* Motor ‘ u ana ayaklığa alırken asla gaz kolunu kullanmayın . Eğer arkada
yolcunuz var ise ve aracın tekerlekleri yer ile temas halinde ise , ani bir
kalkış nedeni ile ciddi yaralanma veya ölüm meydana gelir .

SÜRÜŞ ESNASINDA ALINACAK ÖNLEMLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Güvenli takip mesafesini koruyun.
Korunaklı sürün.
Trafiği karıştırmayın.
Yaya ya da yürüme yolu üzerinde sürmeyin.
Araç geçerken yolun sol tarafından sollama yapın.
Frene her zaman ve anında müdahale edebileceğinize emin olun.
Geçici olarak durduğunuzda freni her daim kullanın.
Haddinden fazla uzun mesafe kat etmeyin ve yeterince mola verin.
Eğer motor ile ilgili normal olmayan bir şeyler hissedilirse , aracı
sürmeye devam etmeyin ve araç üzerinde inceleme yapmaları için
servisinizle bağlantıya geçin.
• Araç devrildikten 2 – 3 dakika sonra aracınızı ( motosikletinizi ) tekrar
çalıştırın.
• Geceleri muhakkak ışıklarınızı açın.

DİKKAT
• Aşırı hız güvenli sürüşü kötü etkiler ve kazalara yol açabilir.
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DÖNÜŞ METODLARI
ÇALIŞTIRMA ( MOTOSİKLETİ )

DÖNÜŞÜN PRENSİBİ

HIZ ETKİSİ

Motosikletinizi çalıştırmadan önce muhakkak etrafınızda meydana
gelebilecek kazalardan uzak durun .
1.Ayaklığı çektikten sonra motorunuzun üzerine binin.
2.Sinyalinizi verdikten sonra yavaşça sürmeye başlayın ve etrafın güvenli olduğunu anladığınız an itibari ile de freni bırakın.

DİKKAT
• Yan ayaklığı orijinal pozisyonuna getirin . Bu şekilde sürmeye devam
etmeniz ( yan ayaklığı orijinal pozisyonuna almama durumunda )
halinde araç ters dönebilir ve yaralanırsınız .
• Aracınızı yalnızca araç yolunda sürünüz . Aracın yürüme yolunda
sürülmesi kazalara sebebiyet verir . Aynı zamanda yaya yolunda
aracınızı sürerken eğer tekerlek şekil değiştirirse ( patlarsa vs … )
aracın ters dönmesi sureti ile sürücünün yaralanmasına sebebiyet verir .
• Asfaltlanmamış bir yolda süratli gidilmesi durumunda , aracın ters
dönmesi sureti ile sürücünün yaralanmasına sebebiyet verir.
• Mıcır ‘ lı yollarda motorunuzu sürmeyin . Mıcır ‘ ın motor kısmından ya
da tekerlek kısmından içeri girmesi durumunda , araç ters dönebilir ve
sürücünün yaralanmasına sebebiyet verir.
1. 3.Yavaşça hızlanınız.
• Eğer mümkünse motosikletinizi deniz kenarında ya da kalsiyum klorik
işlem görmüş yerlerde sürmeyiniz .
• Egzos , motorun dış aksamları ve kaynak işlemi yapılmış parçaları
çabucak korozyona uğrayabilir ve şasenin hasar görmesi durumunda ,
araç ters dönebilir ve sürücünün yaralanmasına sebebiyet verir.

14

YERÇEKİMİ

MERKEZKAÇ KUVVETİ

Dönüşün temel prensibi ; aracın dışa doğru kaymasına sebep veren
merkezkaç kuvveti ile aracın içe doğru düşmesine sebebiyet veren
yerçekiminin , birbirleri arasında dengesinin sağlanmasıdır.

Merkezkaç kuvveti , dönüşlü yolların ters kısmında artar . Bu nedenle
merkezkaç kuvvetini azaltmak için virajlı yollara girmeden önce hızınızı düşürün.
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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
•

FRENLEME PRENSİBİ

FRENLEMENİN ETKİSİ

Frenleme yol yüzeyi ve lastikler arasındaki sürtünme ile gerçekleşir.
• Sürtünme azalacağından dolayı frenleme mesafesi ıslak zeminlerde 1.5 kat,
buzlu zeminlerde 3 kat artar.

FREN MESAFELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (ASFALTZEMİN)
Araç Hızı: 50 km/s

Ön ve arka frenler aynı anda kullanıldığında

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

Ön ve arka frenler aynı anda kullanıldığında

Aracın durumuna göre araç frenlemenin hemen sonrasında durmayabilir

Sadece arka fren kullanıldığında

18
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PARÇALAR VE YERLERİ
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.

20

DÖNÜŞ SIRASINDA ÖN VE ARKA TEKER ARASINDAKİ FARK
• Ön ve arka tekerleğin izlediği yol arasındaki farktır, aracın uzunluğu ile
orantılı olarak artar.
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PARÇALAR VE YERLERİ
ŞASE NUMARASI KONUMU
< ŞASE NUMARASI >
Şase numarası, iç kapağın içindeki numara kapağı
kaldırıldığında görülebilir.

22

< MOTOR NUMARASI >
Motor numarası motor sol krank
yuvası kapağı üzerine işlenmiştir.

<Onay Etiketi>
Onay Etiketi orta ayaklık üst tarafındadır.
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GÖSTERGE OKUMA VE KULLANIMI

GÖSTERGE OKUMA VE KULLANIMI SWITCH OPERATING

GÖSTERGE

GÖSTERGE LAMBALARI
< Sinyal Göstergeleri / Acil Durum Lambası >
Ana düğme kolundaki acil düğme lambası yukarı kaldırıldığında , acil durum lambası yanar .
< Motor Kontrol Lambası ( tamir ve bakım yapılması
gerektiğini bildirir >
Motor kısmında bir şeyler yanlış gidiyorsa , sensör anında motor kontrol sistemi ile bağlantıya geçerek , sistemin düzgün işleyişini , gaz kontrol sistemini kontrol
etmeye başlar ve bu esnada da motor kontrol lambası
yanar . Sürüş süresince , eğer lamba yanar ise belirlenen yetkili bir servise giderek , yetkiliden arızanın en

NOT
.

.

DİKKAT
• Motor kontrol lambası yanıyorken , motosikletinizi
sürmeye devam etmeniz durumunda ; sürüş performansınızı etkileyecek şekilde emisyon kontrol sisteminizde hasar oluşturacak ve yakıt sarfiyatınızı arttıracaktır . Aynı zamanda emisyon gaz düzenlemesi
ile bağlantılı sınırlandırma olacağından , bununla
ilgili önlemlerde almalısınız .
• Motor kontrol lambası yandığında ; katalizör sisteminde de hasar meydana getirebilir ki bu da motor
gücünün azalmasına sebebiyet verir . Bu nedenle
lütfen size en yakın yetkili servise müracaat ederek
servisinizden arızanın giderilmesi talebinde bulununuz .

24
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DÜĞMELERİN KULLANIMI
MARŞ DÜĞMESİ
Ana düğmeyi (ON) konumuna getirin ,freni sıkın ve
marş düğmesine basın. Motor çalışacaktır. (Yeşil
lamba yanar.)

DİKKAT
İbre , yakıt göstergesi üzerinde bulunan “ I “ üzerinde sürülmeye devam edilirse , yakıtın tamamı
harcanmış olması nedeni ile yakıt tamamı ile bitmiş
sayılır . Bu da aracın stop etmesine ve arkadan gelen araçların size çarpmasına , ciddi yaralanmalara
ve hatta ölümlere sebebiyet verir .

DÜĞMESİ

• Acil durumlar ve durmak dışında motor stop düğmesini kullanmayınız .
• Sürüş süresince ; eğer motor durdurma düğmesi ( OFF ) konumuna getirilirse , araç stop edebilir ve çarpmalara sebebiyet verebilir , ters dönebilir
ve bunun gibi … Bu da yaralanmalara ve ölüme sebebiyet verebilir .

< Farın yanması metodu >
Eğer araç çalıştırılırsa , farlar yanar .
Gereksiz akü bitmelerinin önüne geçebilmek amacı ile , araç çalıştırıldığında
devreye giren far otomatik ışıklandırma
sistemine sahiptir.
• Farın “ daima açık “ sistemi , sürücüye

DÖRTLÜ FLAŞÖR DÜĞMESİ

MOTOR STOP DÜĞMESİ
Motor stop düğmesi , motoru durdurmak için olan bir
ekipmandır.
26

• Ayarı yükseltilmiş far sadece , önde seyreden araçları sekteye uğratmayacak durumlarda kullanılmalıdır .

GEÇİŞ DÜĞMESİ

scooter ‘ ın görüş açısından , yolda daha
güvenli bir sürüş gerçekleştirmesini sağlar . Böylece aracın yoldaki konumu kabul
edilmiş olur . Ayrıca , özellikle günbatımlarında ya da kötü hava koşullarında , bu
durum daha iyi bir etki verir . ( Bununla
birlikte far seviyesi aşağı doğru indirilerek
, karşıdan gelen araçların da görüşleri
sekteye uğratılmamış olur .)

SİNYAL DÜĞMESİ

SELE DÜĞMESİ

Ana düğme kolu ( ON ) konumunda ise 2 ya da
3 defa itin . Bu düğme ; bir başka aracı geçerken kullanılır.
GEÇİŞ DÜĞMESİ
DÜĞMESİ

FARIN AŞAĞI – YUKARI
AYARLAMASI DÜĞMESİ

NOT
MARŞ DÜĞMESİ

DİKKAT

DİKKAT

< Far aşağı – yukarı düğmesinin ayarlanması >
(yukarı)… Işıktan uzakta olduğunuz anda

KORNA DÜĞMESİ

Eğer ana düğme kolu ( ON ) konumunda ise ve
sinyal düğmesi içine konulursa , sinyal ( sinyal
göstergesi ) çalışır .
(R) … sağa doğru
(L) … sola doğru

kullanmalısınız .

DİKKAT

( aşağıda ) … Sürüş esnasında , ışıklı
DÜĞMESİ

ortama yakın durumlarda asıl kullanılması gereken moddur
Farın yukarı – aşağı düğmesi

KORNA
DÜĞMESİ

• Sinyal düğmesi otomatik olarak kendi konumuna geri dönmez . Sinyal kolunu kullanmanız bittikten sonra , sinyal kolunun eski
konumuna geldiğinden emin olun .
• Dönmeyi unuttuysanız , bu durum diğer
araçların sürüşünü engellemeyi doğurabilir.

Motoru durdurun. Anahtarı yerine takıp içe
doğru bastırarak saat yönü tersine çevirin.

Eğer ana düğme kolu ( ON ) konumunda ise
,korna sesi çıkarması için korna düğmesine
27

EKİPMAN KULLANIMI
BAŞLANGIÇTA

Sürücü , akıllı anahtarı alır ve aracına biner ( 1
metre içerisinde ) ana düğme kolunu ( ON ) konumuna getirdikten sonra , düğmeye basın ve
aracı çalıştırın .

DİREKSİYON KİLİDİ

• Direksiyon gövdesini hafifçe sola doğru hareket ettirin ve
sonra sağa hareket ettirerek kilitlenip kilitlenmediğini kontrol edin .
• Aracınızı trafiği aksatmayacak şekilde güvenli bir yere
park edin .
• Eğer araç kaygan bir zemin üzerinde ya da stabilize bir
yolda konumlandırılmış ise , araç kayabilir ya da ters dönebilir . Park esnasında ya da durma durumunda , güvenlikli alanı tamamı ile kontrol edin.

ARACI KAPATIRKEN

Motor stop düğmesini açtığınızda ya da ana
düğme kolunu ( OFF ) konumuna getirdiğinizde
, araç durur .

NOT

DİKKAT
• Araç , motor durdurma
düğmesi ile durdurulursa , ana düğme kolunu ( OFF ) konu• Akü tam olarak şarj edilmediğinde ya da yüklenmediğinmuna
getirin . Aksi halde , akü zamanından
de , araç çalışmaz ve akıllı anahtarda bazı şeylerin yanlış
daha
erken
biter (verir.
boşalır ) ya da başka kişioluşmasına
sebebiyet
• ler
Aracı
akıllı anahtar
ile çalıştırırken
, ana ayaklığın kaldırıldıaracınızı
kolaylıkla
çalıştırabilir.
ğına ve freni sıktığınıza emin olun . Marş düğmesine basın
ve aracı çalıştırın .
• Akıllı anahtarı sürücü yanında bulundurmalıdır . Aksi halde
araç çalıştırılamaz .
• Araç çalışırken aracın terk edilmesi icab ederse , sürücü
tarafından aracın durdurulması gerekir ve akıllı anahtarı
aracın üzerinde bırakmamalıdır . Böyle bir durum aracın
çalınmasına sebebiyet verir .

29

DİKKAT

Çalınması durumunda , direksiyon gövde kilidini
park halindeyken kilitli tutun.
< KİLİTLEMEK >
• Direksiyonu kilitlemek için , gidonu sola doğru
çevirin , anahtarı içeri doğru itelemek suretiyle (
LOCK ) konumuna getirin .
< AÇMAK >
• Ana düğme kolunu itelemek suretiyle Akıllı anahtarı onaylattırın . Sonra , nazikçe ana düğme koluna bastırarak eğer ( OFF ) konumuna çevirirseni,
kilidi açmış olursunuz .

ARKA AMORTİSÖR AYARLAMASI
Arka amortisör sağlamlığı 5 adımda ayarlanır .
Temel adım 2.olanıdır .
Sürücünün ağırlığına ya da yol koşullarına bağlı
olarak , arka amortisörü ayarlayın . Ayarlamak
için , ayarlayıcı vidayı çevirmeniz yeterli

DİKKAT
• Sol ve sağ ayarlama işaretleri aynı olabilir.

KULLANIM
SELE KİLİDİ
< KİLİTLEME >
• Sele ‘ yi çekin ve kapatın . Otomatikman kilitlenecektir .
Hafifçe kaldırmak sureti ile selenin kilitlendiğini kontrol edin.
< AÇMA >
• Eğer akıllı anahtar aracınızın 1 metre civarında ise sele düğmesini çekin . Sele kendiliğinden açılacaktır . ( Ancak bu arada akü voltajı
normal limitlerde olmalıdır . )
< Elle Açma >
• Genel anahtar ile iç kutunun kapağını açın,
sele kilit düğümünü çekin ve seleyi açın.

DİKKAT

BAGAJ
BAGAJ

BAGAJ MAKSİMUM YÜKLEME LİMİTİ

10 Kg

• Sele altında bagaj vardır .
• Sele açıldığında , içerideki lambası yanar.
• Bagaj içerisinde evrak ya da kask saklama yeri mevcuttur .
• Kullanma kılavuzunu kumaş koruyucu
içerisinde , bagaj içerisinde her zaman
muhafaza edin

• Bagaj içerisine haddinden fazla yük yüklemeyiniz . Eğer sele güç kullanılarak kilitlenirse ,
bagaj lambası sönmeyebilir , bu da akünün
ömrünün kısalmasına sebebiyet verir . ( Bu tarz
durumlarda sürücü seleyi eliyle açmalıdır .)
• Seleyi kapattıktan sonra , selenin tamamı ile kilitlenip kilitlenmediğini kontrol edin .Eğer araç
kilitlenmemişse ve siz sürmeye devam ettiyseniz , ani duruş sonrası selenin açılması ile birlikte yaralanabilirsiniz .
• Bagaj içi sıcaklık , motordan gelen sıcaklıkla
birlikte artar . Bu sıcaklık nedeni ile bozulabilecek yiyecekleri veya diğer maddeleri bagaja
koymayınız .Aynı zamanda yanıcı maddeleri
de bagaj içine koymayınız .
• Aracınızı yıkarken , yıkama suyu bagaj içerisine kaçabilir . Bu nedenle önemli evraklarınızı
yıkama öncesi muhafaza altına alınız.

İÇ KUTU KAPAĞI

ŞARJ SOKETİ

İç kutu kapağını açtığınızda veya kapadığınızda
normal anahtarınızı kullanın .
< Nasıl Kilitlenir ? >
Normal anahtarı sağa doğru çevirin ve muhafazayı kilitleyin , daha sonra sola doğru çevirin
ve anahtarı çekin alın .
< Nasıl Açılır ? >
Normal anahtarı sola çevirmek suretiyle açın.

• Motoru çalıştırırken , iç kutu kapağını açın ve 12 V
1 A altı şarj soketini muntazam bir şekilde içine
yerleştirin ve kullanın.

DİKKAT

DİKKAT
• Motor çalıştırılırken kullanın .
Kullanmadığınızda , iç kutu kapağı muhafazasını kapatın.

• Değerli ya da kırılabilir şeyleri yerleştirmeyin .
• Aracı yıkarken , yıkama suyu içine kaçabilir .
Eğer önemli şeyleri buraya yerleştirirseniz , zarar görebilir .

DİKKAT
• Eğer sele ‘ yi kilitlerken anahtarı içinde unutursanız , kendiliğinden kilitlenir .
• Sele kilidi çalışmıyorsa , zorla kapatmaya çalışmayın . Belirlenmiş yetkili servise giderek , bu
durumun giderilmesini yetkiliden isteyin.

30

İÇ KUTU
KAPAĞI
SEAT
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DOĞRU SÜRÜŞ

MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI

• Motoru çalıştırmadan önce ; aracın yağını ,
1. Arka tekerleği kilitleyin.
suyunu , yakıtını kontrol edin .
• Çalıştırma esnasında yan ayaklığın ve ana
ayaklığın kaldırıldığından emin olun .
• Çalıştırma esnasında , freni kavradığınıza
emin olun .
• Güvenlik sebepleri nedeni ile ve aracın uzun
ömürlü olması için dikkatli sürün .
• Aracı satın aldıktan 1 ay ya da 500 km. sonra
bir dereceye kadar ani hızlanma ve başlan- • .
gıçlardan kaçının .

UYARI
• Aracınızın çalıştırılması esnasında arka tekerliğin , beklenmedik ani çalışma durumunu
önlemek adına kilitli olup olmadığından emin
olun .

• Ana ayaklık üzerindeyken , hız , gaz kolunu
körüklemek sureti ile arttırılırsa , arka tekerlek
vücudunuza değebilir ve bu da ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilir.
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<ELEKTRİK MARŞININ KULLANILMASI ( HÜCRE )>
• Gaz kolunu çevirmeden marş düğmesine basın .
Akıllı anahtar aranırken , onaylanması süreci uzun
sürebilir . Bu durumda marş düğmesine , marş motoru dönene kadar ve araç çalışana kadar basılı tutun .

• Motorun ısıtılmış olduğu durumlarda , aracı
çalıştırmak için marş düğmesine basılması
yeterli olacaktır .
• Akünün deşarj olmasını engellemek için ,
marş motorunu 5 saniyeden fazla döndürmeyin . Eğer 5 saniyeden fazla marş motorunu
döndürdüğünüz halde araç çalışmıyor ise ,
10 saniyeden fazla bekleyiniz ve daha sonra
marş düğmesinebasınız.

DİKKAT

DİKKAT
• Araç çalıştıktan sonra mümkün olduğunca çabuk marş düğmesini serbest bırakın .

• Araç çalışıyorken , marş düğmesine basmayın
Bu durum marş motoruna zarar verir .

• Akıllı anahtarı ; cep telefonunuz , navigasyon
aletiniz , notebook ‘ unuz , metal meteryallerin
yanında taşımayınız . Bu durum araç ile akıllı
anahtar arasında bağlantı hatasına ve aracın
çalışmamasına sebebiyet verir.

• Araç ters döndüğünde , marş düğmesini
hemencecik kullanmayın . Marş motoru
kabloları yüzeyindeki kablolarda hasar
meydana gelmiş ise ve bunların üzerine
yakıt dökülmüş ise kısa devre meydana gelebilir . Bu da yanmaya sebebiyet verir .
• Elektrik kablosu hortumunda ve ya kablo
koruyucu tüpteki eskime nedeni ile eğer bir
kısa devre meydana gelir . Bu da yangına
sebebiyet verir . Bu nedenle aracınızın periyodik bakımlarını muhakkak yaptırın .
• Motor soğuduğunda , aracınızı bir süreliğin motor çalışma konumunda tutun ve
aracınızın motorunu ısıtın .

UYARI
• Aracınıza bindiğinizde ve çalıştırdığınızda ,

fren kolunu kavrayın ve frenlemeye devam
edin . Fren kolunu kavrayamama durumunda , hiç tereddüt etmeden gazı kavrayın .
Kablo donmadan ya da korozyondan dolayı
fren kolu dönmemiş olabilir . Bu durumda
araç aniden çalışabilir ve çarpma etkisiyle
sürücü yaralanabilir .

• Araç soğuk iken , emisyon gazı Karbondi-

oksit ve bunun gibi zararlı içerikler içerebilir.
Bundan dolayı , kapalı alanlarda motorun
çalışması kişilerde bilinç kaybına neden olur.

DİKKAT
< Ciddi soğuk havalarda aracınızı çalıştırma konusunda bazı ipuçları >
1. Aracı emin bir şekilde ana ayaklık üzerine alın .
2. Ana düğme kolu ( ON ) konumunda olmalıdır.
3. Marş düğmesine 5 ile 10 saniye arasında
basın . ( Bu esnada gaz kolunu çevirmeyin . )
4. Aracın motorunu çalıştırın . Eğer çalışmaz ise ; 2 – 3
defa tekrar edin . ( 3. maddede bahsedildiği üzere )
5. Aracınızın motorunu 3 , 4 defa deneyerek çalıştıramadığınız durumda 6 defa deneyin .
6. Gaz kolunu ( %100 ) tamamı ile çevirin , hücre marşı
düğmesine 5 saniye kadar basılı tutun .
( bunu 2-3 kez tekrarlayın )

< Ciddi soğuk havalarda aracınızı çalıştırma konusunda bazı ipuçları >
1. Aracı emin bir şekilde ana ayaklık üzerine alın .
2. Ana düğme kolu ( ON ) konumunda olmalıdır .
3. Marş düğmesine 5 ile 10 saniye arasında basın.
( Bu esnada gaz kolunu çevirmeyin . )
4. Aracın motorunu çalıştırın . Eğer çalışmaz ise ; 2
– 3 defa tekrar edin . ( 3. maddede bahsedildiği
üzere )
5. Aracınızın motorunu 3 , 4 defa deneyerek çalıştıra
madığınız durumda 6 defa deneyin .
6. Gaz kolunu ( %100 ) tamamı ile çevirin , hücre mar
şı düğmesine 5 saniye kadar basılı tutun . ( bunu 2-3
kez tekrarlayın )
7. Eğer çalışırsa , nazik bir şekilde koparın

7. Eğer çalışırsa , nazik bir şekilde koparın .

< Yüksek elektrikli alanlarda aracın çalıştırılması hakkında ipuçları >
Eğer aracınız yüksek elektrikli alanlarda çalışmıyor
ise , akıllı anahtarı antene yakın pozisyonda ( mer
kezi muhafaza ) tutun ve aracı çalıştırın . Eğer araç
çalışmaz ise aracı başka bir yere taşıyın ya da akıl
lı anahtarı aracın yakınına bir yere tekrar götürerek
2-3 defa daha çalıştırmayı deneyin.

MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI
Ana ayaklığı katlayın.
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2. Araca binin .
Araca biniş esnasında destekleme sol taraftan
yapılmalıdır ve ortalayarak oturulmalıdır .
Tek ayağınızı ya da her ikisini de zemine basacak şekilde bırakın .

Motoru çalıştırın. (Motor çalıştırma metodu
kısmına göz atın.)

3.

4. Arka fren kolunda uyguladığınız sıkma eylemini yavaşça serbest bırakın ve yavaş ve
kolay bir başlangıç için gaz kolunu döndürmeye başlayın .
• Eğer gaz kolunu aniden döndürürseniz , aracınız aniden hızının artmasına ve çalışmasına

MUNTAZAM SÜRÜŞ METODU
• Trafiğe çıkmadan önce , diğer sürücülerin dikkatini de çekecek şekilde doğru dönüş sinyalini
verin .

Hız , gaz kolunun kullanımı ile kontrol edilir .
Eğer gaz kolu döndürülürse ….
Aracın hızı artar . Lütfen gaz kolunu yavaşça döndürünüz
.Bir tepe tırmanırken; gaz kolunun , araca daha fazla güç
binmesi için daha fazla çevrilmesi gerekir. ( Sayfa 43 bakı-

Ön ve arka frenleri birlikte çalıştırın .
• Gaz kolunun başlangıçtaki ilk pozisyonuna geri
dönmesine müsaade edin ve daha sonra fren
kollarını sıkın .

nız “ tepe tırmanırken “ )
Eğer gaz kolunun geri dönmesine izin verilirse …
Hız azalır . Ne kadar acil hız düşürmeye ihtiyacınız olur ise

sebebiyet verecektir .
• Nazikçe ve yavaşça başlangıç yaptığınıza
emin olun.

bu hareket yavaş ya da hızlı bir şekilde yapabilirsiniz .
DÖNDÜRME
GERİ DÖNDÜRME

• Frenlerin en iyi şekilde kullanımı için ; ilk etapta fren
kollarını nazikçe sıkmaya başlayın ve kademeli olarak arttırın .
• Kısa mesafede durabilmek için , her iki freni de ( ön
ve arka ) birlikte sıkın .

UYARI

• Normal olarak en iyi frenleme için ; kuru havalarda

UYARI
• Arka freni , aracınızı çalıştırmadan önce tutun .

• Aracı çalıştırdıktan sonra , sürene kadar güç
kullanmak sureti ile motor rpm ibresini arttırmayın . Eğer rpm keskin bir şekilde artar ise
araç aniden çalışabilir ve başka bir araca ya
da kişiye çarpma sebebiyle hasarlar meydana gelebilir .
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• Eğer arka aynalar araca monte edilmemiş ise ,

UYARI
UYARI
• Gazı, gaz kolunu döndürmek suretiyle
keskin bir şekilde arttırmayın . Eğer motor rpm ‘ si aniden yüksek dozda artarsa ,
aracın aniden ileri doğru hızlanmasına ve
ciddi yaralanmalara sebebiyet verir .

•
•
•

Fren kolunu kontrol etmek sureti ile , frenin serbest bırakılıp
bırakılmadığından emin olun .
Ani duruş ve kalkışlar , araca zarar verebileceği gibi , yakıt
sarfiyatına da etki eder .
Havadaki nem gaz kolu kablolarının üzerine gelir ki bu da soğumaya ve paslanmaya sebebiyet verir ve bu durum kablo
tutulmasına neden olur . Dolayısı ile aracı çalıştırmadan önce
, aracınızın düzenli çalışmasını kontrol edin . Eğer motor rpm
ibresi , gaz kolu bırakılıp eski pozisyonuna geldikten sonra
azalmıyorsa , aracı kullanmayı durdurun ve en yakın yetkili
servise giderek aracınızı incelettirin .

şerit değiştirirken sürücü arka tarafından gelen

DİKKAT

aracı göremeyeceğinden , çarpışmaya sebe-

• Yüksek hızlarda , tümsek kısmına geldiğinizde aracın al-

biyet verecektir ki bu da ciddi yaralanmalara

çak olan alt kısmı zeminle temas edebilir ki bu da aracın

ve ölümlere sebebiyet verir .

takla atmasına sebebiyet verir . Bu nedenle tümsekler-

• Çalıştırmadan önce , yan ayaklığı yan tarafa
doğru ittiğinizden emin olun .Eğer yan ayaklık
açıkken gidilmesi durumunda ; virajlarda araç
zemine değebilir . Bu da aracın takla atmasına
ve ciddi yaralanmalara sebebiyet verir .

den geçerken aracınızın hızını azaltın ve yavaşça geçin .

• Bu araç yollarda kullanılmak üzere dizayn edilmiştir .

ön frenin için : 7 , arka fren için : 3 iken yağışlı ve
kaygan yollarda ise bu oran ; ön fren için : 6 , arka
fren için ise : 4 ‘ dür .
• Bu sürüş tekniklerini uygulayarak ; bu iyi sürüş teknikleri sayesinde frenleme mesafesini kısaltmış olacaksınız ve ayrıca frenlerin ömrü uzamış olacaktır .

Eğer aracınızı engebeli ya da patika yollarda ( trafiğe
kapalı alanlarda ) kullanırsanız araçtaki ciddi titreşimler
nedeni ile , araç üzerindeki kablolar kelepçelerinden
kurtulur ve kazaya sebebiyet verir.
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UYARI
• Eğer sadece tek fren kullanırsanız , araç tek yöne doğru
kayar ve ciddi yaralanma ya da ölümlere sebebiyet verir .

• Eğer sadece arka freni kullanırsanız , balatası erken aşınacaktır ve buda kötü frenleme meydana getirecektir . Bu
durum da ölüm ya da yaralanmalara sebebiyet verecek
çarpmalı kazalara neden olur . Dolayısı ile hem ön hem de
arka frenlerin beraber kullanımı en uygun olandır ve fren
balatalarının periyodik bakımlarının düzenli yapılması gerekir .

Frenlere birdenbire , ani kuvvet kullanılmamalı ve
gidon aniden çevrilmemelidir .
• Ani frenleme ya da dönüşler aracın kaymasına ya
da takla atmasınasebep verir .
• Özellikle ıslak ya da yağmurlu havalarda ani frenleme yapılması tehlikelidir . Çünkü lastikler yol tutuşunu kaybedebilir ve kolayca kayabilir.

Yağmurlu havalarda , dikkatli sürüş yapılması
gerekir .
• Islak zeminde ya da yağmurlu havalarda daha fazla fren
mesafesi ihtiyacı vardır . Hızınızı azaltın ve sürüşünüz normal durumdaymış gibi her daim fren yapacakmışsınız gibi
hazırlıklı olun .
• Yokuş aşağı inişlerde hızı azaltmak için gaz kolunun başlangıçtaki pozisyonuna dönmesine izin verin ve aşağı inene kadar frenleme yapın ve yavaş sürün .
• Yağmurlu havalarda aracınızı sürerken ya da su birikintisinden geçtikten sonra frenlerin etkisini geçici olarak kaybetmesi mümkündür . Frenlerin muntazam çalıştığından
emin olmak için , yavaşlayın ( diğer araçları kontrol ettikten sonra ) ve yavaş sürerken , hafifçe frenleme yaparak ,
frenlere bulaşmış olan sudan kurtarın ve frenleri kurutmuş
olun.
• Buzlu ve karlı yollarda aracınızı kullanırken özellikle dikkatli
olunuz . Bu tarz durumlarda aracınızı sürmeniz durumunda , her iki lastikte yol tutma özelliğini fazlası ile kaybeder
ve arka lastik , gazı açmanızla birlikte kayabilir.

DURUŞ
1. Durulması arzu edilen yere yaklaşıldığında .
• Muntazam olarak sinyalinizi verin , diğer araçları kontrol ettikten
sonra durmak istediğiniz bölgeye ( alana ) doğru yavaşça dönmeye başlayın
• Gaz kolunun eski konumuna dönmesine izin verin ve ön- arka
frenleri kullanın . Arka stop lambanız yanarak , arkanızdaki aracı duracağınıza dair uyarsın .

ARKA FREN

ÖN FREN

2. Araç tamamı ile durdurduktan sonra .
• Sinyal kolunu merkez konumuna alın ve ana düğme ‘ yi ( OFF )
konumuna getirin . Bu motoru kilitleyecektir.

3. Sol taraftan aracınızı ayaklarınızla destekleyin ve ana
ayaklığı düz bir zemine indirin .
• Trafiğe kapalı alana , aracınızı park ettiğinize emin olun
. Aracınızı düz bir zemin üzerinde ana ayakları üzerine
almamanız durumunda aracınız ters dönebilir .
• Ana ayaklığın aşağı indirilmesi ise ; sol el ile gidon tutulur
ve sağ el ile arka taşıyıcılar kavranır . Ayaklığın üzerine
sağ ayakla nazikçe basılır . Bu pozisyonda arka taşıyıcıyı
yukarı doğru kaldırın ki ayaklık aracınızı güvence altına
alsın.

4. Çalınmalara karşı , park ettiğinizde gidonu kilitlediğinizden
emin olun ve akıllı anahtarı araç üzerinde unutmayın üzerinize
alın ki aracınız çalınmasın . Ayrıca zincir kilit kullanmakta çalınmalara karşı alternatif bir seçenektir .

DİKKAT
• Trafiği kilitlemeyecek şekilde aracınızı park edin . Sürüşünüzü bitirip , aracınızı park ettiğinizde , park ettiğiniz
yerin insanların ulaşabilecekleri bir yerin ötesinde olmasına özen gösterin . Çünkü egzoz ve motor halen daha
sıcaktır.
• Aracınızı sabit bir zemin üzerine par ederek , aracınızın
devrilmesini engellemiş olursunuz.
• Eğer aracınızı hafif eğimli bir yere park etmek zorunda
kalırsanız , scooter ‘ ınızın önünü kaldırarak , yan ayaklıktan kurtularak yuvarlanmasını engelleyin.

DİKKAT
• Yağmurlu havada hızlanırken , su görüntüsü olu-

şur ya da aracın kaymasıyla , araç takla atabilir .
• Yağmurlu havada yolda ilerlerken yapılan ani du-

ruş ve dönüşler , aracın takla atmasına sebebiyet
verir .
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ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROL
EĞİMLİ YOLDA SÜRÜŞ
• Eğimli yolda motosiklet sürmek , yüksek motor rpm

‘ si gerektirir . En dik noktada , sürekli olarak bu şekilde sürüş , motorun zorla çalışmış olması nedeni
ile erken ısınır . Bu nedenle de motor performansı
düşebilir .

• Eğimli yolda sürüş esnasında , eğimli yolun eğimi
maksimum 16 derece olmalıdır . ( tek sürücü baz
alınarak tespit edilmiştir ) Bu tarz koşullarda sürüş ,
aracın motorunun çok ağır çalışmasına neden olur.
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DİKKAT
• Eğimi belirlenenden daha fazla olan bir yolda
aracınızı sürüyorsanız ve aracınız ağır yüklü
ise , bu durum aracınızın normalinden daha
erken ısınmasına ya da sürücünün daha karmaşık bir sürüş deneyimine sebebiyet verir .
Ayrıca araç ters dönebilir ve sürücü yaralanabilir.
• Eğer dik yokuşlu bir yolda sürüşe başlıyorsanız veya durduktan sonra tekrar sürmeye
başlıyorsanız , çok hafif olarak , yavaş olmamak şartı ile gaz verilmelidir .
• Eğer bu şekilde uygulama yapılırsa otomatik
vitesin kayması ve kenarların aşınmasını engellenmiş olur ve böylelikle aracın motorunun
ömrünün artması ve performansın en maksimum seviyede yapılmış olmasını sağlar.

Aracı kendiniz kontrol edin ve güvenliği artırmak
ve kazaları önlemek için periyodik bakımlarınızı
düzgün yaptırın . Aracınızı uzunca bir süre kul
lanmamanız durumunda bile , periyodik bakı
mınızı muhakkak yaptırın . Aracınızı kendiniz
kontrol edecekseniz ; çalıştırmadan önce aşağı
dakileri uygulayın .
• Aracın ilgili pozisyonunun kontrolü
• Fren kontrolü ( fren boşluğunun boşluğu )
• Fren sıvısının miktarı
• Lastik hava basınçlarının kontrolü ve lastik diş
lerinin arasına girmiş olan ; taş ve diğer mater
yallerle , lastiklerdeki aşıntıların kontrolü
• Motor yağı ( Miktarı ve sızıntı kontrolü )
• Benzin miktarı
• Işıkların ve farların kontrolü
• Arka görüş aynası ( Aynada hasar ya da kir
lenme )
• Gaz kolu çalışması kontrolü
• Motorun çalışması
• Düşük hızlanma ya da ivmelenme

BİR ÖNCEKİ GÜN SÜRÜLE
ARACIN ŞÜPHELİ
BÖLGELER İNİN KONTROLÜ
• Bir önceki gün sürülen aracınızda şüpheli
bölge var mı ?
• Eğer var ise , kontrol ettiğinizden emin olun
ve tamir ettikten sonra aracınızı sürün .

FREN KONTROLÜ
<FREN KOLU BOŞLUĞU>
Fren kolu düzgün boşluğu gereklidir .
Uygun gelen miktarda boşluk kontrolü için ger
ginlik hissedilene kadar fren kolunu yavaşça sı
kın . Fren kolunda hiç boşluk olmaması ya da
fren kolunda aşırı derecede kayıp ; fren siste
minde bir problem olduğunun delilidir.
FREN KOLU BOŞLUĞU

10 - 20 mm

DİKKAT
• Belirlenmiş fren kolu boşluğunun muhakkak
bakımı yapılmalı . Haddinden fazla boşluk ,
uzun frenleme mesafelerine , fren hakimiyetinde hatalara ve tehlikeli anlarda yavaş tepki
süresi sonucuna sebebiyet verebilir . Yetersiz
fren kolu boşluğu ise kısa frenleme mesafesine ve fren sisteminin hasar görmesine sebebiyet verebilir . ( balatalar , fren hortumları vs
…. )
ÖN VE ARKA FRENLERİN FREN
SIVILARININ KONTROLÜ
Bu kontrol , aracın düzgün bir yüzeyde , orta sehpa ayakları
nın üzerine alınarak yapılır. Gidonun , aracı orta ayağa ald
ğınız yüzeyle yatay pozisyonda olmasına dikkat edin . Daha
sonra fren sıvısı seviyesinin DÜŞÜK seviyesinin altında olup
olmadığını kontrol edin .Eğer seviye mühim derecede alt sevi
yede ise bu aracın fren sisteminde bir sızıntı olduğunu göste
rir . Fren hortumlarını kontrol ederek sızıntı olup olmadığını
kontrol edin.
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DİKKAT
• Eğer fren sıvısı düşük seviye ‘ nin de altında
belirgin bir şekilde azalıyor ise frenleme kuvveti de kazalara sebebiyet verecek derecede
azalır . Bu nedenle mümkün mertebe fren sıvısı seviyesini ve aynı zamanda ön ve arka fren
balatalarının da aşınıp aşınmadığını da lütfen
kontrol edin .
• Eğer fren hortumu ısınmış , vadesi dolmuş ,
yırtılmış ise lastik müdahalesinden dolayı olabilir . Böyle bir durumda frenleme mümkün
olmayabileceği gibi çarpmalı kazalarda ciddi
yaralanma hatta ölümlere sebebiyet verebilir
. Bu nedenle düzenli olarak kontrol edilmesi
gereklidir.

LASTİK KONTROLÜ

<YARIK / HASAR >

< HAVA BASINCI KONTROLÜ>
Aracın lastiklerinin havasının uygun olup
olmadığını , aracın lastiklerinin yüzeye nasıl oturduğunu test ederek kontrol edebilirsiniz . Eğer lastik ölçülerinde , lastiklerin
yer ile temas ettiği noktalara bağlı olarak
; herhangi bir anormallik hissederseniz ,
hava basınç ölçme aleti kullanarak hava
basıncını kontrol edin ve uygun olan değere ayarlayın.
BİR KİŞİ İLE
LASTİK BASINCI
( kgf / cm2 )
İKİ KİŞİ İLE

ÖN

2.00

ARKA

2.40

ÖN

2.00

ARKA

2.50

CRACK

DAMAGE

<ANORMAL AŞINMA>
Lastiklerde ve lastik diş derinliğinde anormal bir
aşınma olup olmadığını kontrol edin . ( kenar aşıntısı gibi … )

<YABANCI MADDELER >
Lastiğin dişlerini ve yanaklarını çivi, taş , ve
bunun gibi şeyler için kontrol edin . Bunlar
lastik içerisinde ( lastik diş aralarında ) sıkışıp
kalmış olabilir .
YABANCI
MADDE

ÇİVİ
<DİŞ DERİNLİĞİ>
• Yetersiz miktarda diş derinliği kalıp kalmadığını kontrol
için aşıntı işaretini kontrol edin . ( Aşıntı limit işareti )
• Eğer işaret görünür şekilde net ise , lastiği yenisi ile
değiştirin.

AŞINMA GÖSTERGESİ

DİKKAT
• Eğer hava basıncı yetersiz ise veya lastikte

yarıklar , hasar veya anormal aşıntı var ise bu
durum gidonda titremelere ve lastikte sönüklüğe ( inmesine ) sebebiyet verebilir .
• Yetersiz hava basıncı gidonda ağırlık yapar
bu da kontrolü zorlaştırır . Yakıt sarfiyatını
arttırır , haddinden fazla lastik yanaklarında
aşınma yapar . Lastikte haddinden fazla hava
bulunması ise kolay gidon kontrolü sağladığı
gibi düşük yakıt tüketimi de sağlar . Ancak
lastiğin merkezden ( tam ortasından ) fazlası
ile aşınmasına sebebiyet verir .
• Bu araç tubeless ( iç lastiksiz ) lastikle donatılmıştır . Eğer sönük lastiğiniz var ise lütfen
yetkili servis ile bağlantıya geçerek kontrol
ettiriniz .

YAKIT KONTROLÜ
<KONTROL>
Kat edeceğiniz mesafeyi gidebileceğiniz kadar yeterli yakıtın deponuzda olup
olmadığını kontrol edin .
•Kontak anahtarını (ON) açık konumuna
getirin .
•Eğer yakıt gösterge iğnesi “E” işaretini
gösteriyorsa en kısa sürede deponuzu
yakıtla doldurun .
•YEDEK YAKIT DEPO KAPASİTESİ : 1,9
LİTRE

ANORMAL
AŞINMA

AŞINMA GÖSTERGESİ
40
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<DEPOYU DOLDUMAK>
•Kontak anahtarına basın ve daha sonra akıllı anahtarı eşleştirdikten sonra kolu
sola doğru çevirin ve bu vesile ile yakıt deposu kapağı muhafazasını açın .
•Yakıt tankı kapağını sola çevirin , kendiliğinden açılacaktır .
•Depoyu yakıt ile gösterge seviyesine varana kadar doldurun .
•Kapatırken de ; yakıt deposu kapağını
ve depo kapak muhafazasını sağa doğru
hafifçe çevirin.
YAKIT DEPO KAPAĞI YAKIT GİRİŞ YERİ

DİKKAT
• Benzin , belirli durumlarda kesinlikle yanıcı ve tutu• Yakıtı üst seviye çizelgesinin üstünde doldurmayın

. Yakıt depo kapağı değiştirildiğinde , eğer içinde
fazla yakıt varsa , depodan dışarıya sızabilir .

• Düşük derecede veya muadilinde yakıt kullanma-

yın . Bu tarz yakıtlar kullanmak yanma odasına ve
parçalarına zarar verebilir . ( bükülmeler , aşınmalar
gibi … )

• Eğer yakıt deposuna su ya da yağ doldurulursa dikkatli olun , motor çalışmayacaktır .

• Yakıt depo kapağını haddinden fazla kuvvet ile ka-

patmayın . Bu kapağın kauçuk olan kısmına zarar
vereceğinden dolayı sızıntıya sebebiyet verir . Bu
da araçta elektriksel kısa devreden dolayı yangın
çıkartır ya da aracın devrilmesi durumunda yangın
çıkabilir .
durun ve benzin bidonunda uzun süre muhafaza
edilmiş yakıt kullanmayın . Bu tarz uzun süre bidonda muhafaza edilmiş yakıt kullanmanız durumunda
; enjektör tıkanabilir , yakıt deposunun korozyona
uğramasına ve sonuçta aracın kötü çalışmasına sebebiyet verir .

IŞIK VE FLAŞÖR KONTROLÜ
• Düz bir zeminde motosikletinizi orta sehpaya
alın ve miktarını ve yağın kirliliğini kontrol edin
<YAĞ SEVİYESİNİN KONTROLÜ>
• Scooter ‘ınızı kullanmadan önce motor yağ
seviyesini her gün kontrol edin . Yağ seviyesi
DİKKAT
alt çizgi ile üst çizgi arasında olmalıdır .
• •Eğer
yağyaydığı
seviyesi
alt çizgiye
yakınsa
, üst
Far ışığı
enerjiden
dolayı çok
sıcaktır
. Çıplak elle
dokunmanız
halinde
elinizgelecek
yanabilirkadar
.
çizgi
seviyesine
yakın
bir yere
• Far lambasını değiştirirken sinyalleri kapatın . Beyağ
ekleyin
lirtilen
kapasiteye sahip ampul kullanın . Belirtilen

şucu bir maddedir . Bu nedenle yakıt doldururken
muhakkak iyi havalandırılmış ortamlarda doldurun .

• Yakıtınızı muhakkak benzin istasyonlarından dol-
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MOTOR YAĞ SEVİYESİ KONTROLÜ

SE A T

kapasite üzerinde kullanılan ampul , akünün çabuk
bitmesine ve kablolarda yanmaya neden olur . Bu
da yangına sebebiyet verir .
• Farın eskimiş olmasına bağlı olarak farlar kapalı bir
şekilde yolda gidilirse , diğer sürücülerin sizi farkedememesi nedeni ile kazaya sebebiyet verir . Farın
durumunu kontrol edin .
• Gece sürüş esnasında kuyruk lambası açık değilse
diğer sürücülerin dikkat etmemesi nedeni ile kazaya sebebiyet verir . Kuyruk lambasının durumunu
her gün kontrol edin .

STOP LAMBASI KONTROLÜ

FAR AMPULÜ DEĞİŞİMİ
1.4 adet soketli cıvatayı sökerek rüzgarlığı çıkartın.

<Far , Kuyruk Lambası>
Motoru çalıştırın ve düğmeleri aktif hale getire
rek ışıkların açık olup olmadığına bakın ve eş za
manlı olarak ışıkların camlarının kirlenmiş olup
olmadıklarını ve aynı zamanda hasar görüp gör
mediğini kontrol edin.

Ana kontağı “ON” konumuna getirin . Ön ve arka
tekerlek frenlerini kullanarak stop lambasının
işlevliğinin düzgünlüğünü kontrol edelim ve stop
lambası camının zarar görüp görmediğini ya da
kirlenip kirlenmediğini de kontrol edelim .

<FLAŞÖRÜN KONTROLÜ>
Ana kontağı “ON” konumuna getirin . Flaşörü çalış
tırarak ön – arka – sağ – sol lambalarının çalışıp ça
lışmadığını kontrol edin ve eş zamanlı olarak sinyal
lerden ses gelip gelmediğine de bakın .Ek olarak mer
ceklerin ( sinyal camlarının ) kirli ya da hasarlı ( çizil
miş) olup olmadıklarını da kontrol edin .

AMPUL DEĞİŞTİRME METODU
• Ampulü değiştirmeden önce ana kontağın

“OFF” konumunda olduğundan emin olun .

• Belirtilen kapasiteye sahip ampul kullanın .
• Ampulü değiştirdikten sonra çalışıp çalışma-

dığını kontrol edin.
Tam yağ kapasitesi

1.3

Yağ
değiştirme kapasitesi
DİKKAT

1.1

• Far ampulü üzerinde parmak izi bırakmamaya
özen gösterin . Sıcak yoğunlaşması nedeniyle
bu durum ampule zarar verir .
• Ampulü değiştirirken temiz eldiven giymeye
özen gösterin . Eğer çıplak el ile ampule dokunulursa ; erkenden ampulün zarar görmemesi
için , ampulü alkole batırılmış bir bez ile temizleyin.
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2.7 adet dişli vidayı sökerek ön muhafazayı
çıkartın
3.8 adet dişl vida ile 2 adet cıvatayı sökün ve
ön alt muhafazayı çıkartın.

PULLU CİVATA

DİŞLİ VİDA

SİYAH : ÖN AKSAM
KIRMIZI : ARKA AKSAM

SOKETLİ CİVATA
GİRİŞ AĞZI
KONTROL PENCERESİ YEDEK DEPO

1.5 L
SOĞUTMA SUYU KAPASİTESİ
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BAKIM ARALIĞI
İŞLEM
Yakıt Hattı*
Gaz Kolu*

KİLOMETRE GÖSTERGESİ
1000KM
1000
3000
km
km
AYLAR
1
6
I
I
I

Hava Filtresi

5000
km
12
I
I

7000
km
18
I
I

9000
km
24
I
I

R

R

R

R

Buji

I

I

I

I

I

Rölanti*

I

I

I

I

I

Motor Yağı

R

R

R

R

R

Radyatör Sıvı Kontrolü

I

I

R

I

R

Yağ Filitre Süzgeci
Şanzuman Yağı*
Fren Hidroliği

C
I
I

C
I
I

C
I
I

C
R
I

C
I
R

Sübab Ayarı*

I

I

I

I

I

Gaz Ayarı**
CVT Toz Koruyucu
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I
I

I

I

I
I

I

NOTLAR

Yüksek rutubetli yada tozlu ortamlarda daha sık kontrol edilmesi
gerekir
Kontrol ediniz gerekli ise değiştiriniz.
Sürüş Tarzına göre daha sık
değiştirlmesi gerekebilir.
İhtiyaca göre tamamlayın yada
değiştirin.

Fren Balatası
Fren Sistemi
Stop Lambası Müşürü*
Far Ayarı*
Amortisör*
Cıvata , somun ve bağlantı elemanları*
Lastikler ve Tekerlekler**
Gidon**
Kayış*
Masura Rulman Kontrolü*
Varyatör Kızak Kontrolü*

I
I

I
I
I
I

I

I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

Açıklamalar:
I : KONTROL ET , TEMİZLE, AYARLA GEREKLİ İSE DEĞİŞTİR

C: TEMİZLE

L: YAĞLA

Fren Hidrolik Deposu, Kaliper

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.

Kontrol ediniz gerekli ise değiştiriniz.
Kontrol ediniz gerekli ise değiştiriniz.
Kontrol ediniz gerekli ise değiştiriniz.

NOTLAR
(1) Bu takvimin dışındaki kilometrelerde aynı bakım aralıklarını uygulayınız
(2) Yoğun yağışlı yada toz, topraklı bölgelerde kullanım durumunda bakım aralıklarını sıklaştırınız.
(3) Her iki senede yada belirtilen kilometrede ( Hangisi önce gelirse) değiştiriniz. Değişim teknisyen becerisi gerektirir, yetkili servisi
ziyaret ediniz.
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KOLAY BAKIM
Bu bölüm ; aracın kontrolünün , temizliğinin , ayarlamasının , değiştirilmesinin vb … sonuçları hakkında
doğru kontrol metodunun açıklamasıdır. Lütfen aracınızın bakımını yaptıracağınızda ya da inceleyeceğiniz de bu bölüme başvurunuz .

DİKKAT
• Araç üzerinde bakım yerine getirileceği zaman gü-

venliği muhakkak göz önünde bulundurun .
• Bakım için uygun bir zemin seçin ve orta sehpanın alt
güvenli pozisyonda olduğundan emin olun .
• Bakım ; aracın ana düğmesi (OFF) konumunda iken
yapılmalıdır .
• Motoru hemen durdurduktan sonra bakım yapılacaksa egzoz ‘ da ve motor ‘ da oluşan sıcaklıktan meydana gelecek yanıklara karşı dikkatli olun
• Bakımdan sonra değiştirilen parçalar , antifriz , yağ
gibi değiştirilen parçalar belirlenmiş kaplarda muhafaza edilerek , yetkili atık madde toplama firmalarına
teslim edilmelidir .
• Kablo olayında ; eğer belirtilmiş özelliklere sahip kablolar kullanılmadığında , yüksek akım nedeni ile kablolar eriyebilir , bu erime neticesinde kısa akım nedeni
ile yanıcı maddeler nedeniyle yanma oluşabilir .
• Bakım esnasında yabancı maddeler içeri kaçabilir ,
bu da aracın motorunun durarak ciddi yaralanmalara
sebebiyet verecek ters dönmeye neden olabilir .
• Bakım esnasında el ya da ayak tekerlek rulmanı içerisine sokulması ciddi yaralanmalara neden olabilir .
* Çalıştırma kayışı gres yağına bulandırılırsa , kaygan
olacağından kötü çalışmaya sebebiyet vereceği gibi
ses ‘ te yapar.
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DİKKAT

ÖN VE ARKA FREN SIVILARININ
YENİDEN DOLDURULMASI
1.Yedek depo etrafındaki toz ve yabancı maddeleri yedek depo içerisine kaçmasını engellemek için
temizleyin .
2.Vidaları , yağ kupa kapağını , orta muhafazaları
, diyafram plakasını çözün .
3.Yedek deponun üst seviyesine kadar tavsiye
edi- len yağ ile doldurun .
4.Fren sıvısını yeniden doldurduktan sonra , yeniden montaj diyaframının sırasını kaybetmemek için
dikkatli olun . Ve kapağı vidalarla tamamı ile sıkın.

PARÇA
KAPAK
ORTA
MUHAFAZA

DİYAFRAM

TAVSİYE EDİLEN FREN SIVISI
DOT3 OR DOT4

ÜST SEVİYE

NOT
• Fren sıvısı yeniden doldurulduktan sonra fren balatası aşıntısını göz ardı etmeyin
.Eğer fren balatası çok fazla aşınmışsa yedek sıvı tankı seviyesi düşebilir .

YEDEK DEPO

• Fren sıvısını yeniden doldururken fren sıvısı
deposunun içerisinde kir , su vesaire materyallerin içine karışmamış olmasına dikkat edin
. Eğer karışmışsa ; fren etkisinin azalmasına
sebebiyet vereceğinden , kazaları meydana
getirir .
• Fren sıvısını üst seviyenin de üstünde tamamlamayın . Eğer üst seviye geçilirse ,
sıvı depodan sızarak dış granajların üstüne
damlayacaktır . Bu durum , granajların hasar
görmesine ya da çizilmesine sebebiyet verir
. Ayrıca fren sıvısının el ya da göz ile temas
etmesi durumunda gözlerde körlük ve ölümcül
zarar verebilir . Eğer fren sıvısına bulaştıysanız
, hemen bol su ile yıkayınız .
• Kimyasal değişimi önlemek için tavsiye edilen
fren sıvısını kullanın . ( DOT3 ya da DOT4 )
• Eğer fren sıvısının kapasitesi çok küçük ise bu
durum fren sisteminde bir sorunun olduğuna
işarettir . Böyle durumlarda en yakın servise
başvurarak sorunun giderilmesini servisinizden isteyin .
• Atık fren sıvısı ya da asbest içeren fren balataları tavsiye edilen yerlerin dışında bir yerlere
atılması , kanuni yaptırımların oluşacağı çevresel kirliliğe yol açar.

FREN HORTUMU , HORTUM SIZINTISI
HASAR , MONTAJ EVRESİ

<ÖN FREN>
AYIRICILAR

Sıvı sızıntılarını ya da hasarı gözle kontrol ediniz . İngiliz anahtarı kullanarak birleşim noktalarını ve kelepçelerde ki boşlukları kontrol edin . Ayrıca hortum ve
boruları koruyan parçaları ; dönüşlerde ve ya vukuu
bulan vibrasyonlarda birbirleri ile temas edip etmediklerini kontrol edin .

ÖN , ARKA FREN BALATALARI
Kullanım şiddetine , sürüş moduna ve yol koşullarına
bağlı olarak fren balataları aşınır . ( Genellikle ıslak ve
kirli yollara bağlı olarak fren balataları daha çabuk
aşınır . ) Düzenli bakım aralıklarında fren balatasını
kontrol edin .

UYARI
• Eğer balatadaki aşıntı , aşıntı limitlerini aşmış ise
frenleme kuvveti belirgin bir şekilde düşecektir ya da
frenleme yapılamayacaktır . Dolayısı ile bu nedenden
dolayı çarpışma nedeni ile ciddi yaralanmalar veya
ölümler meydana gelebilir .
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<ORİJİNAL YAĞ>

MOTOR YAĞI DEĞİŞİMİ
Motor yağı kirlendiğinde , gözle görülür şekildemo torun
ömrü kısalacaktır . Motor yağı seviyesini uy gun seviyede
tutun ve düzenli periyodlarda değiş tirin .
• Aracınızı düz bir zemin üzerine alın ve 2-3 dakika kadar
aracınızı ısınması için rölantideçalıştırın
• Aracınızı durdurun ve yağ ölçme çubuğunu çıkartın .
Motor altına bir kap koyun , süzdürme tapasını açın ve
yağı boşaltın.
• İtici ayar deliği başlığını sökün ve yağ filtresi eleğini temizleyin .
• Yağ filtre eleği kauçuk contasını ve o-ring‘i kontrol edin.
• Yağ boşaltma cıvatasını yerleştirin , yağ filtre eleğini yerine monte edin , yayı ve itici ayar deliği başlığını yerlerine
yerleştirin .
• Yağı değiştirirken ; sağ krank yuvasındaki yağ ölçme
çubuğunu açmak sureti ile yağı ekleyin .
• Yağ eklerken ; yağ ölçme çubuğu ile yağı kontrol edin ve
üst seviye çizgisine kadar yağı tamamlayın.

YAĞI DEĞİŞTİRİRKEN
: 1.1LİTRE
TOPLAM YAĞ KAPASİTESİ : 1.3LİTRE

YAĞ FİLTRE
ELEĞİ

YAĞ BOŞALTMA
CİVATASI
İTİCİ AYAR DELİĞİ
BAŞLIĞI
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Düşük değerli yağ ile yağ deposunu doldurmayın . Düşük değerli yağ kullanımı
motora hasar verebileceği gibi aracınızı
garanti kapsamı dışına çıkartır . Sadece
hakiki , orijinal yağ kullanın. Orijinal yağ
: MOTIX 4 YAĞI SL DERECELİ ( SAE :
10W/40)

UYARI
• Araç hemen durduktan sonra acilen yağı değiştirmeniz gerekiyorsa , yanmamaya ( yağın
sıcak olması nedeni ile ) dikkat edin .
• Düşük değerli ( dereceli ) yağ kullanmayın . Düşük değerli yağ kullanımı hem motora hem de
parçalarına zarar verebilir . Buna bağlı olarak
motor seyahat esnasında sıkışıp kalırsa , ciddi
yaralanmalara ya da ölüme sebebiyet verir .
Sadece orijinal motor yağı kullanın .
• 2 zamanlı motor yağı kullanmayın . Bu tarz yağların kullanımı motora çok ciddi zararlar verir .
Motor seyahat esnasında sıkışıp kalırsa , ciddi
yaralanmalara ya da ölüme sebebiyet verir
• Yağ boşaltırken ya da doldururken ; tekerlek
motor yağına bulaşırsa , bu durum sürüş esnasında tekerleğin kaymasına ve aracın devrilmesine neden olur .
• Motor yağını belirlenmiş yer dışında bir yerde
değiştirmeyin . Bu durum hem çevreye zarar
verebilir hem de kanunen yasaklanmıştır.

ÖN , ARKA FREN BALATASI
<VİTES KUTUSU YAĞI KAPASİTESİ>
• Düz bir zemin üzerinde motoru orta sehpaya
alın. Motoru durdurduktan 2-3 dakika sonra
cıvataları sökün ve kontrol civtası deliğinin olduğu yerde vites kutusu yağ kapasitesini kontrol
edin.
• Eğer yağ yüzeyi kontrol cıvatası deliğinden düşük seviyede ise , yağı , kontrol cıvatası deliğinden dışarı taşacak şekilde tekrardan doldurun .
• Tekrar dolumdan sonra kontrol cıvatasını tamamı ile yerine yerleştirin .
YAĞ DELİĞİ

<YAĞ SIZINTISI>
Sızıntının vites kutusu muhafazasından ya da kontrol cıvatasından
olup olmadığını kontrol edin.

<TAVSİYE EDİLEN YAĞ>
TAVSİYE EDİLEN YAĞ : SAE80W-90
VİTES KUTUSU YAĞ KAPASİTESİ

0.15 L

UYARI
• Vites kutusu yağı takviye ederken , yabancı materyallerin süzdürme deliğinden içeri girmesini
engelleyin .
• Her ne olursa olsun , az ya da çok , vites kutusu yağı belirlenmiş seviye ile kıyaslandığında ;
bu durum motorda ya da vites kutusu üzerinde
kötü etkiler bırakabilir .
• Kesinlikle belirlenmiş olan vites kutusu yağından kullanın . Eğer kullanılmaz ise , kalitesi zamanla değişir ve araca zarar verebilir.

UYARI
• Eğer yağ ; yağ boşaltma cıvatası gevşetilerek
değiştiriliyorsa , itici ayar deliği başlığını sökün
ve yağ filtre eleğini temizleyin .
• Motor hemen durduktan sonra motor yağı sıcak
olduğundan , yağı değiştirirken yanmaktan kaçının .
• Yeniden yağı doldururken , kir ve kirli materyallerin boşaltma kısmına kaçmamasına özen
gösterin .
Yağ taşarsa , bez ile temizleyin .

KONTROL CİVATASI
DELİĞİ

YAĞ TAHLİYE CIVATASI
YAĞ KONTROL CIVATASI
MOTOR YAĞI

YAĞ FİLTRE
ELEĞİ YAYI
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BUJİ
BUJİ
• Eğer elektrod lekelenmiş ya da boşluğu doru
dğil ise tatmin edici ateşleme gerçekleşmez .
Temizleyinve ayarlama yapın .
• Merkezi muhafazayı sökün .
• Buji kapağını çıkartın .
• Buji etrafını temizleyin .
• Buji anahtarı ile bujileri çıkartın.

1.Sağ taraf iç muhafaza kapağını açın .
2.Rezerv tank kapağını sökün .
3.Su pompası süzdürme cıvatasını gevşetin ve
4.soğutma suyu tahliye edin .
5.Aracı sağa doğru yatırmak sureti ile soğutma
suyunu tahliye edin .
6.Süzdürme cıvatasını yerine takın .
7.Rezerv deposuna soğutma suyunu yeniden
doldurun .
8.Motoru çalıştırın ve sistem içindeki havayı dışarı atın ve soğutma suyu seviyesinin sabit olup
olmadığını kontrol edin .

STANDART BUJİ : CR8EH – 9
• Eğer yeni buji yerine yerleştirildiyse , buji

anahtarı kullanarak kadar çevirerek sıkın.
• Eğer buji tekrardan kullanılacaksa , 1/8
oranında çevirin ve sıkın.
Tırnak mesafesi
boşluk

kirliliği ve is kontrolü
yapın

• Yolcu koltuğunu söktükten ve akü muhafaza kapağını kaldırdıktan sonra , aküyü
bulacaksınız . Eğer akü kutup başı veya
başları kirlenmiş ya da paslanmış ise ,
aküyü ayırın ve temizleyin .
• Akü kutup başı beyaz tozlu halde paslanmış ise , aküyü sıcak suyla temizleyin .
• Ciddi akü kutup başı paslanmalarında akü
kordonunu sökün ve tel fırça veya zımpara
ile zımparalayın .

DİKKAT
• Akü kutup başlarını sökmeden önce ateşleme
düğmesini “OFF” konumuna getirin .

• İlk önce (-) eksi kutbu aküden ayırın . Bağlantı
•

•
•

çatlakları kontrol edin

puldaki hasarı
kontrol edin

BUJİ

• Buji temizleyici ile bujileri temizleyin .
• Elektrodu aşınma veya korozyona karşı kontrol edin . Eğer ucu yuvarlak hale gelmiş ise
yenisi ile değiştirin .
• Hassas ölçme aleti kullanarak buji boşluğunu
kontrol edin.

BOŞALTMA
CİVATASI
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AKÜ KUTUP BAŞLARININ TEMİZLİĞİ

BUJİ BOŞLUĞU : 0.8 – 0.9 mm
• Buji pulu silindirkapağına değene kadarel ile
sıkın.

UYARI

•
•

yaparken de ilk önce (+) ucu takın . Eğer tersi işlemler uygulanırsa kısa devre olacağından
yangın çıkma riski vardır .
(+) , (-) kutupları tutarken , kutup başlarının diğer
bitişik parçalarla temas edip etmediğini kontrol
edin . Diğer parçalarla temas kıvılcımlara , bu
da elektrik aksamlarında arızalara , yangına ve
elektroşoklara sebebiyet verir.
Gereğinden fazla etki uygulamayın . Aküyü tutarken , yanıcı maddelerden uzak durunuz .
Eğer elektrolit akü kutup başı ile temas ederse ,
daha çabuk korozyona uğrar .
Akü kendiliğinden korumalı olduğundan akıtma
tıpasını sökmeyin .
Aracınızı uzun bir sürekullanmayacaksanız ,
akünün kendini boşaltmasını ve elektrik boşalmasını engellemek için akü kutup başlarını çıkartın . Aküyü tam şarj ettikten sonra iyi havalandırılmış bir ortamda tutun . Herhangi bir koşulda
, akünün araçtan sökülememesi hallerinde (-)
kutbu da sökmeniz yeterlidir .

• Eğer farklı üreticilerin bujileri ya da farklı sıcaklık

değeri kullanılmış ise , tatmin etmeyen motor
çalışmasına , yetersiz motor devrine ve randıman bozukluğuna neden olur .
• Standart buji ( CR8EH-9 ) ve R ( dirençli ) tip
buji kullandığınızdan emin olun .
• Sürüş sonrası buji çok sıcak olur . Kontrol ederken yanmamaya dikkat edin.
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UYARI
• Akü kapaksız kullanıldığı taktirde (+) ve (-)
terminallerin teması ile kısa devre sonucu
yangın çıkabilir.
• Akünüz bakım gerektirmeyen aküdür. Akü
suyunun kontrolü ve tamamlanması gereksizdir. Problem durumunda servisinize
başvurunuz.
• Gözlerinize ve derinize akü suyu temasından kaçınınız, ciddiz yaralanmalara yol
açabilir.
• Özel yerler dışında aküleri direk çöpe atmayınız. Çevresel kirliliğe yol açar.

SİGORTA DEĞİŞİMİ
Kontağı kapayınız, sigorta patlamış
durumdaysa aynı özelliklerde başka
bir sigorta değiştiriniz.
• Sigorta akünün yanındadır.
• Değiştirmek için sigorta tutacağını
çıkarınız. Sonra patlak sigortayı çı
karınız. Aynı özelliklerdeki sigortayı
takınız.

• Sigorta değiştirildikten hemen
sonra tekrar patlıyorsa elektrik sisteminde problem olabilir, araştırınız. Servisinize danışınız.

54

SÖKÜM

TAKMA

Üst taraftan
çekerek alınız.

Üst taraftan
bastırarak takınız.

NORMAL

PATLAK

DİKKAT

SİGORTA
A

30 A

FUSE
B

15 A

SİNYAL RÖLESİ, GÖSTERGE AYDINLATMASI
KORNA, FAR,ÖN/ARKA STOP MÜŞÜRÜ
KUYRUK LAMBASI, KM GÖSTERGESİ.

FUSE
C

15 A

ATEŞLEME BOBİNİ, ECU,
OKSİJEN SENSÖRÜ

FUSE
D

15 A

ECU, YAKIT POMPASI
RÖLESİ

FUSE
E

15 A

FAN MOTORU

ŞARJ, REGULATÖR

• Sigorta değişimi sırasında kontağı kapalı
konuma alınız. Eğer kontak açık olduğu sırada bu işlemi yaparsanız, kısa devreye ve
yangına sebep verebilir.
• Sigortayı monte ettikten sonra yerine iyice
oturduğundan , oynamadığından emin
olunuz.
• Önerilen özellikler dışında sigorta kullanmayınız. Kabloların ısınmasına veahasar
görmesine yol açar. Kesinlikle kullanmayınız.
• Yıkama sırasında sigorta kutusuna basınçlı
su sıkmayınız.
• Sigortaları çıkarırken metal aletler , tornavida kullanmayınız. Kısa devreye ve elektirikli parçaların hasar görmesine yol açar.
• Sigorta değiştirildikten hemen sonra tekrar
patlıyorsa elektrik sisteminde aşırı yüklenme anlamına gelir. Servisinize danışınız.

HAVA FİLİTRE ELEMANI KONTROLÜ

1. 6 vidayı sökünüz ve hava filitre elemanını çıkarınız.
2. Hava filitre elemanını çıkarınız ve kontrol ediniz.,
3. Filitre elemanı aşırı derecede kirli veya
hasarlı ise muhakkak değiştirirniz.
4. Filitre elemanı ve contasını doğru şekilde takınız. Kapağını takınız.

DİKKAT
• Hava filitre elemanının doğru şekilde takılmaması durumunda toz ve diğer yabancı
maddeler motora girebilir.Bunun sonucunda silidir aşınabilir, gücü düşer ve motorun
bozulmasına yol açar.
• Aracı yıkarken hava filitresine su kaçmamasına dikkat ediniz.

HAVA FİLİTRE
ELEMANI

HAVA FİLİTRE
KAPAĞI
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CVT TOZ FİLİTRESİ
TEMİZLİĞİ VE KONTROLÜ
<SÖKME>
1. Sağ krank kutusu üzerindeki iki
civatayı sökünüz ve CVT TOZ
KAPAĞINI ÇIKARINIZ.
2. CVT TOZ ÜST KAPAĞINI VE
TOZ FİLİTRESİNİ çıkarınız ve
kontrol ediniz.
3. Eğer filitre kirli ise temizleyiniz.
4. Söküm işleminin tersini uygula
yarak takınız.

YAN SEHPA KONTROLÜ

KABLOLARIN KAUÇUK
PARÇALRINI KONTROLÜ

amacı ile kauçuk pabuç bulunur. Bu
kauçuk pabucun kablonun doğru ye
rine takılı olduğundan emin olunuz. Bu
bölüme direk su sıkmayınız.

PARÇA

KAUÇUK

CVT TOZ KAPAK

YAN AYAKLIK MÜŞÜRÜ

PARÇA

SAĞ KIRANK
KUTUSU KAPAĞI

CVT TOZ
FİLİTRESİ

• Aracı orta sehpaya alınız.
• Yayı ve yan ayaklığın doğru bir şekilde
çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

Kabloda iç taraftaki kabloyu korumak
Şekil 1

BU PARÇAYI GÜNLÜK OLARAK
KPONTROL DİNİZ. Gaz kolunun
boşluğunu ayarladıktan sonra bu
parçayı uygun bir şekilde yerleştird
iğinizden emin olunuz.

• Aracı stop ediniz.
• Yıkama sırasında egzoza su kaçmadığından emin olunuz. Su kaçması paslanmaya ve çalışma problemleine neden olabilir.
• Fren sistemine su kaçmasına engel olunuz. Fren gücünün zayıflamasına neden olabilir. Yıkama bittikten sonra trafik
olmayan güvenli bir yerde aracı çalıştırınız. Aracı yavaşca kullanırken frenleri
kontrol ediniz.
• Aracı parlatırken kullanacığınız kimyasalların boyayı bozmamasına ve renk
değişimi olmamasına dikkat ediniz.

DİKKAT
• Kauçuk pabucun hasarı sonucu su girmesi halinde kış sezonunda donma sonucu
gaz kolunun çalışmasında problemler olabilir.
• Hasarlı parçayı derhal değiştiriniz.

TEMİZLEME

YAN AYAKLIK YAYI

CVT ÜST KAPAĞI
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GÜNLÜK KONTROLLER(SÜRÜŞ ÖNCESİ)

KONTROL LİSTESİ

UYARI

Güvenli ve konforlu sürüş için sizin yani kullanıcı
nın günlük yapacağı kontroller ve tetkiklerdir.

• Aracın standart olmayan kullanımlar örneğin ticari
kullanımlarda daha sık bakım gerekebilir.

• Bu gibi durumlarda uygun bakım aralıkları için ser-

DÜZENLİ KONTROLLER

BEAGLE KONTROL LİSTESİ
• Aracın güvenli kullanımı için herzaman aracınızı bakımlı bir durumda tutunuz. Bu kontrol listesi aracı nasıl kontrol edeceğinizi ve bakımlarını nasıl
yapacağınızı içerir. Dikkatice okuyup aklınızda tutunuz.
• Bu kurallara uymayan, günlük , düzenli kontrolleri tarif edilenler dışında
yapılmayan durumlar garanti kapsamı dışında olacaktır.
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visiniz ziyaret ediniz.

Düzenli kontroller standart kullanımda bizim ta
rafımızdan belirlenen yapılması gereken bazı
nok.taların kontrolüdür.

ALIM

1 AY
(500km)

6AY
(3000km)

1 YIL
(5000km)

1 YIL 6 AY
(7000 km)

2 YIL
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DÜZENLİ KONTROLLER HAKKINDA
Düzenli bakımlar ve kontroller kullanıcın sorumlu
luğu altındadır.
Düzenli bakımlar ve kontroller aracınızın sağlığı
için gereklidir.

GÜNLÜK KONTROL, DÜZENLİ KONTROL
Motor yağları
1.Motor yağı
2.Fren hidroliği
3. Şanzuman Yağı

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 gözlemleye
rek ciddi problemler çıkmasını engellemek için yapılır.

3. AŞINAN 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. Masura Rulman
5. Kayış

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

DİKKAT
• Doğru yapılmayan bakımlar ve tamirat kazalara

yaralanmalara ve hatta ölümlere yol açabilir.

• Düzenli bakımları bu klavuzda belirtildiği gibi

yaptırdığınızdan emin olunuz.

1- YAĞ
Yağ ve sıvılar aracın bir çok noktasında kullanılır
Motorunuzun bir çok bölümünde kullanılır. Deği
şimi yada tamamlanması gerekir.
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2. LASTİK,KAUÇUK
Genel olarak hortum ve keçe, oring gibi parçalar
da kullanılır.
Aynı zamanda fren hortumuda kauçuktan yapıl
mıştır.
Esnekliği ve çatlak olup olmadığını kontrol ediniz.
Değiştirmek gerekliyse değiştiriniz.
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GÜNLÜK KONTROL
İncelenen parça
Fren

Lastikler

Motor

Ateşleme ve sinyaller.
Sürüş sırasında
anormal durumlar
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BELİRLİ ARALIKLARLA
DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKEN PARÇALAR

Parça Adı

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 normal mi ?
• Motorun çalışması normalmi ?

• Ateşleme ve sinyaller düzgün çalışıyormu?

Fren Hidroliği

Her 2 Yıl

Kaliper ve Hidrolik deposu

Her 4 Yıl

Frenler
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 yapıl
malıdır. Değişim için yetkili servise başvurunuz.

Değişim Takvimi
Kullanıcının Aracı

Motor yağı

ilk 500 km de ve
sonraki her
4000 km. de.

Şanzuman yağı

Her 12.000 km

Buji

Her 4000 km.

Hava filitre elemanı

Her 4000 km.

CVT toz filitresi

Her 4000 km.

Notlar

Aracın ticari kul
lanımında daha sık
değişim önerilir.
Kontrol sırasında
yada gerekli
olduğunda değiştiriniz.
Kontrol sırasında
yada gerekli
olduğunda değiştiriniz.
Kontrol sırasında
yada gerekli
olduğunda değiştiriniz.
Kontrol edin ve temizleyiniz.

.

• Konu ile alakalı normal olmayan bir durum varmı?
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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 değiştir
iniz.

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 yağı
şanzuman yağı
fren hidroliği
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4 zamanlı motor yağı SL(SAE ; 10W/40)
-Gear oil
-SAE 80W/90
-DOT 3 or DOT4

gres yağı

-Albania EP2

amortisör

-Yağ basınçlı hidrolik yağ.

DİKKAT

KONTROL VE BAKIM

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 da
hilinde yapınız.
•Zor olduğunu düşündüpğünüz bir bakım yada tamirat
olduğunda yetkili servisi ziyaret ediniz.

•

•

•

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 mutlak
tamirat ve kontrol yapınız.
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KONTROL METODU
Lastik üzerinde çatlak yada
hasar olup olmadığını kontrol

•Hasar ve çatlak kontrolü
Yabancı
Materyal
Çivi

KONTROL METODU

ediniz.
Ayrıca lastik yüzeyini çivi, taş
ve yabancı madde olup olma
dığını araştırınız.

Çatlak
Hasar

•Hasar ve çatlak kontrolü
ÜST
ALT

abnormal
abrasion

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

AYDINLATMA SİSTEMİ VE SİNYALLER

Aracınızıdaki yakıt seviyesini kontrol ediniz.
Eğer gösterge “E” işaretinin altındaysa
hemen yakıt alınız.

MOTOR YAĞI VE YAKIT SIZINTISI KONTROLÜ

Kontağı açınız, farlarda ,sinyallerde , stop
ve kuyruk lambasında sorun olup olmadığını
kontrol ediniz.

Rezerv Depo

Aşınmış lastikle kullanım tehlikelidir. Kazaya , hasara neden olabilir.
• Kullanıcı manuelindeki hava basınç oranını uygulayınız.

1. Motordan yağ sızıntısı olup olmadığını
kontrol ediniz.
2.Radyatörde sızıntı kontrolü yapınız.
3.Yakıt tankı , enjektörde yakıt sızıntı kont
rolü yapınız.

•Motor sesini dinleyiniz.

Aşınma göstergesi işareti

UYARI
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KONTROL METODU
YAKIT SEVİYESİ

•Soğutucu sıvı kontrolü

Aşınma göstergesini kontrol
ediniz.

•

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

Lastik yüzeyinde aşınma olup
olmadığını kontrol ediniz.

•Lastik aşınmasını gözleyiniz.

Aşınma göstergesi

KONTROL METODU
DÜŞÜK HIZ VE İVMELENME KONTROLÜ

MOTOR
•Yağ miktarını kontrol ediniz.

AYDINLATMA SİSTEMİ VE SİNYALLER

GAZ KOLU KONTROLÜ

Motoru dinleyiniz, normal
olmayan bir ses var ise yetkili
servise başvurunuz.
Gaz kolunu kontrol ediniz.
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CHECKİNG POINTS
KONTROL EDİLEN
PARÇA

KONTROL EDİLEN PARÇA KONTROL
KONTROL
ARALIĞI

ARALIĞI

İÇERİK

ATEŞLEME SİSTEMİ
1. Buji durumu
Boşluk

6AY
(4.000KM)

Merkezi
elektrod

1.Bujiyi çıkarın, kirlilik hasar
olup olmadığını gözle kontrol
ediniz.
2. Tel fırça ile bujiyi temiz
leyiniz ve tırnak aralığını
ölçünüz.
(Buji tırnak aralığı : 0.80.9mm)

12AY
(8.000KM)

İşaret

12AY
(8.000KM)

Delik

12AY
(8.000KM)

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

İÇERİK

1 motorun çalışmasını
kontrol ediniz
2. Rölanti sırasında mo
tordan normal olmayan
ses gelip gelmediğini
kontrol ediniz.

KONTROL
ARALIĞI

6AY
(4.000KM)

2. Düşük hız, ivme

Topraklama
elektrodu

2.Ateşleme zamanlaması

İÇER
İK

1. Motor ısındıktan
sonra rölantinin aynı
şekilde sabit olarak
kalıp kalmadığını
kontrol ediniz.
2. Motor yavaş
çalışırken gaz kolunun
çalışmasını kon trol
ediniz. Motordan ses
gelip gelmediğini kontrol
ediniz.

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

•
•
•
•
•
•

4.Hava filtre
kontrolü.

6AY
(4.000KM)

İÇERİK

KONTROL DETAYI

(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.

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

KONTROL
ARALIĞI

5. Kayişin aşinmasini ve hasarli olup
olmadiğini kontrol ediniz.
DİŞ
GENİŞLİK

6AY
(4.000KM)

KONTROL DETAYI
1. Kayışta çatlama varmı yokmu,
dişlerde hasar olup olmadığını
kontrol ediniz. Ayrıca kayışın
genişliğinizde kontrol ediniz.

(KAYIŞ)
6.Masura Rulman kontrolü
Masura rulman
6AY
(4.000KM)

Masura rulman
Ayırma
Parçası

Ayırma Parçasının aşınıp aşı
madığını, hasarlı olup olmadığını
kontrol ediniz.
Yatak
Ayırma Parçası
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İÇERİK
YAĞLAMA SİSTEMİ
1. Yağ sızıntısı

KONTROL
ARALIĞI

KONTROL DETAYI

İÇERİK

KONTROL
ARALIĞI

KONTROL DETAYI

Yağ seviyesini kontrol ediniz.
6AY
(4.000KM)

6AY
(4.000KM)

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

1- Kontak anahtarı açık durumdayken,
yağ uyarı lambası yanıyormu kontrol
ediniz.

İÇERİK
YAKIT SİSTEMİ
1.Yakıt sızıntısı

KONTROL
ARALIĞI

1.
6AY
(4.000KM)

2.

Motor yağı miktarı.

Tam

1.3 L

Değişim

1.1 L

KONTROL DETAYI
Yakıt deposu, enjektör, yakıt hortumu gibi bölümlerden yakıt sızıntı
olup olmadığını gözle kontrol
ediniz.
Yakıt hortumunun hasarlı olup
olmadığını kontrol ediniz.

(FREN)
2. Transmisyon yağı sızıntıs olup
olmadığını ve somunları kontrol ediniz.

18AY
(12000km)

2- Yağ kontrol cıvatasını sökerek sök
erek yağın miktarını kontrol ediniz.
Şanzıman Yağı Miktarı
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Tam

0.15 L

Değişim

0.14 L

2. Bağlantı noktaları

12ay
(8000km)

1. Yakıt siştemi bağlantılarının
yumuşak çalışıp çalışmadığını
kontrol ediniz.
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İÇERİK

KONTROL
ARALIĞI

KONTROL DETAYI

İÇERİK

KONTROL
ARALIĞI

CVT TOZ FİLİTRE ELEMANI
1.Kirli yada tıkalı olup
6AY
(4.000KM)
olmadığını kontrol ediniz.

EGZOZ BORUSU VE
12ay
SUSTURUCUSU
1. Parçaların gevşekliği ve (8000km)
hasar durumu kontrolü.

KONTROL DETAYI
1. Filitre elemanını gözle kontrol
ederek kirlenmenme yada tıkanma
olup olmadığını kontrol ediniz.

İÇERİK
ÖN ÇATAL
1. Hasar

KONTROL
ARALIĞI

12ay
(8000km)

1. Egzoz susturucusu ve borusu
arasında gevşeyen bölümler olup
olmadığını kontrol ediniz.

CVT Toz
kapağı
CVT arka
üst kapak

12ay
(8000km)

GİDON
1. Kontroller
6AY
(4.000KM)

2. Egzozun çalışması
12ay
(8000km)

1.Gaz kolunu açıp kaparken eg
zozun sesini dinleyiniz.

FREN KOLU
1. Fren kolu boşluğu

2.Ön amortisörlerde yağ sızıntısı,anor
mal ses, hasar olup olmadığını kontrol
ediniz.

Fren kolu
boşluğu

6AY
(4.000KM)

Fren kolu
boşluğu

1.Fren kolunu gerilim artana kadar
hafifçe sıkınız. Boşluğu kontrol ediniz.
(Fren kolu boşluğu : 10-20 mm)

2. DİREKSİYON MİLİ

CVT arka
ön kapak

Egzoz
borusu

1.Ön çatalda hasar olup olmadığını
kontrol ediniz.

KONTROL DETAYI

CVT toz
filitre elemanı

2. Gözle hasar olup olmadığını, gaz
sızıntısı olup olmadığını yada
diğer parçalarla temas edip et
mediğini kontrol ediniz.
Egzos
susturucu

KONTROL
ARALIĞI

İÇERİK

KONTROL DETAYI

1. Aracı orta sehpaya alınız,ön
tekeri kaldırınız. Gidonu sağa
sola oynatarak iki yöne de
sorunsuz yumuşak şekilde
döndüğünden emin olunuz.

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

2. FREN SİSTEMİNİN
ÇALIŞMASI
6AY
(4.000KM)

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

2. Gidonun ayarını kontrol ediniz.
3. Sürüş sırasında gidonda ağırık,
sıradışı ağırlık olup olmadığını
kontrol ediniz.
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İÇERİK

KONTROL
ARALIĞI

KONTROL DETAYI

İÇERİK

KONTROL
ARALIĞI

KONTROL DETAYI

FREN HİDROLİK DEPOSU
1. Hidrolik seviyesi

FREN BORUSU VE HORTUMU
1. SIZINTI, HASAR KONTROLÜ.

6AY
(4.000KM)

1. Frenleri kuvvetlice sıkınız, sızıntı
kontrolü apınız.

6AY
(4.000KM)

2. Bağlantı noktalarının hasarlı,
gevşemiş olup olmadığını kontrol
ediniz.

1. Hidrolik seviyesi belirlenen sevi
yeler arasında olmalıdır.

İÇERİK

KONTROL
ARALIĞI

İÇERİK

KONTROL DETAYI

FREN DİSKİ VE BALATASI
1.FREN DİSKİ VE FREN
BALATASI ARASINDAKİ
MESAFE

KONTROL
ARALIĞI

LASTİKLER
1. Lastik aşınması
6AY
(4.000KM)

2. Hidrolik deposunda sızıntı olup
olmadığı kontrol edilecek.

KONTROL DETAYI
1. Lastiklerin uygun hava basıncında
olup olmadığını kontrol ediniz.

6AY
(4.000KM)

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

ÖN
TEKER
ARKA
TEKER

1KİŞİ

2KİŞİ

2.00kg/cm2

2.00kg/cm2

2.40kg/cm2

2.50kg/cm2

2.Balata aşınması
1. Üzerindeki aşınma limitini gözlem
leyerek aşınma miktarına bakınız.
FREN HİDROLİK DEPOSU
VE KALİPER
1. Çalışma, hasar ve aşınma
kontrolü.

6AY
(4.000KM)
6AY
(4.000KM)

1. Kaliper ve balataların işleyişini
kontrol ediniz.

Yabancı
madde
Aşınma

Aşınma limiti

Çatlak

Çivi

2. Hidrolik silindirde sızıntı olup
olmadığı konusunda kontrol ediniz.
3. Diskin aşınma ve hasarı.

3. Aşınma göstergesini kontrol
ediniz.

Hasar
6AY
(4.000KM)
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2. Lastiğin hasarlı yada çatlak olup
olmadığını, üzerinde yabancı mad
deler olup olmadığını kontrol ediniz.

1. Diskin hasarlı yada aşınmış olup
olmadığını kontrol ediniz.
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KONTROL NOKTASI
2. TEKER SOMUN VE
CIVATALARININ GEVŞEKLİĞİ

KONTROL
ARALIĞI

İÇERİK

6AY
(4.000KM)

1. Aks mili aks tutucusu arasında
ki somun, cıvataları kontrol ediniz.

3.ÖN TEKER
RULMAN KONTROLÜ
12ay
(8000km)

KONTROL NOKTASI
ARKA SALINCAK
1. ARKA SALINCAĞIN DUR
MU VE HASARLI OLUP
OLMADIĞI.

KONTROL
ARALIĞI

12ay
(8000km)

12ay
(8000km)

2. Tekeri döndürürken kolaylıkla
dönüp dönmediğine ve ses gelip
gelmediğine dikkat ediniz.
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KONTROL
ARALIĞI

İÇERİK

KONTROL NOKTASI

KONTROL
ARALIĞI

İÇERİK

DÜĞMELER
1.SİNYALLER VE FARLARIN
KULLANIMI

6AY
(4.000KM)

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

1. Kutup başı bağlantılarında
gevşeme yada aşınma olup ol
madığını kontrol ediniz.

1.Ön teker rulmanı kontrolü için
aracı orta sehpaya alınız, ön tekeri
kaldırıp ön çatalı oynatmadan ön
tekeri iki yanından tutarak çeviriniz.

1. Arka teker rulmanı kontrolü için
aracı orta sehpaya alınız, arka
tekeri kaldırıp iki yanından tutarak
çeviriniz.

KONTROL NOKTASI
AKÜ
1.AKÜ KUTUP BAŞLARININ
BAĞLANTISI

2.KORNA
TESİSAT
1. BAĞLANTILARIN HASAR
YADA GEVŞEMESİ

2. Tekeri döndürürken kolaylıkla
dönüp dönmediğine ve ses gelip
gelmediğine dikkat ediniz.
4. ARKA TEKER
RULMANI

İÇERİK

12ay
(8000km)

12ay
(8000km)

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

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

2. SİGORTALARIN KONTROLÜ

12ay
(8000km)

1.Kornayı çalarken ses
miktarı ve kalitesini kontrol
ediniz.

3.DİREKSİYON KİLİDİ

DİREKSİYON
KİLİDİ

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

1. Kontak anahtarını OFF
konumuna getiriniz ve sigor
tayı kontrol ediniz.
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KONTROL NOKTASI

KONTROL
ARALIĞI

İÇERİK

KONTROL NOKTASI
ŞASE
1.ŞASE

3.GÖSTERGELER

12ay
(8000km)

KONTROL
ARALIĞI

12ay
(8000km)

1. Hız göstergesi çalışıyormu
kontrol ediniz.

İÇERİK

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

KONTROL NOKTASI

KONTROL
ARALIĞI

İÇERİK

2. KABLOLARIN LASTİK
BURÇLARI

1. Lastik burçlarındoğru şekilde
takılıp takılmadıklarından emin
olunuz.

2. Kilometre göstergesi çalışıyormu
kontrol ediniz.
3. Diğer göstergelerinde doğru
çalışıp çalışmadıklarını kontrol
ediniz.

BURÇ
12ay
(8000km)

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

BURÇ
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KONTROL LİSTESİ

KONTROL LİSTESİ

YAĞ VE SARF MALZEMELERİ
KONTROL LİSTESİ

YIL,AY,GÜN

ÖĞE
FREN SİSTEMİ

KONTROL SIRASINDAKİ TOPLAM KM
FREN HİDROLİĞİ
FREN BALATASI

.

KONTROL

V

DEĞİŞİM

R

MONTAJ

T

TEMİZLEME

C

AYAR

A

TAMAMLAMA

L

.
km

.

.

.
km

.

.

.
km

.

.

.
km

.

.

YAĞ VE SARF MALZEMELERİ
KONTROL LİSTESİ

TAMİR

.
km

.

.

.
km

.

YIL,AY,GÜN

ÖĞE
FREN SİSTEMİ

BUJİ

MOTOR
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KONTROL SIRASINDAKİ TOPLAM KM

V

DEĞİŞİM

R

MONTAJ

T

TEMİZLEME

C

AYAR

A

TAMAMLAMA

L

.
km

.

.

.
km

.

.

.
km

.

.

.
km

.

.

TAMİR

.
km

.

.

.

.

km

FREN HİDROLİĞİ
FREN BALATASI
BUJİ

MOTOR YAĞI

MOTOR YAĞI

MOTOR YAĞ FİLİTRESİ

MOTOR YAĞ FİLİTRESİ

MASURA RULMANLARI

.

KONTROL

MOTOR

MASURA RULMANLARI

AYIRMA PARÇASI

AYIRMA PARÇASI

KAYIŞ

KAYIŞ

AKÜ

AKÜ

LASTİK

LASTİK

YAKIT FİLİTRESİ

YAKIT FİLİTRESİ
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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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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.

