MODEL: EFES
ELEKTRİKLİ MOTOR
KULLANIM KILAVUZU
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Değerli müşterimiz,
En yeni ve ileri teknolojileri Türkiye ile buluşturan Işıldar Otomotiv’e hoş geldiniz, APACHI markasını
tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Aracınız ile trafikte karşılaşabileceğiniz tüm şartlarda, aracınızı güvenle kullanmak ve
performansından tam anlamıyla faydalanmak kullanım kılavuzunda belirtilen uyarıları uygulamanız
dahilin de artık sizin elinizde. Kullanım kılavuzunu bunun için gerekli tüm teknik, bakım ve uyarı
bilgilerini sunmaktadır. Aracınızı kullanmadan önce Kullanım kılavuzunuzun tamamını okuyunuz.
Kullanım Kılavuzu içerisinde yer alan Uyarı, Dikkat ve Not bilgileri siz ve aracınız için önemli
bilgileri içermektedir ve mutlaka bu ibarelere uymanız gerektiğini unutmayınız. Bakım, kontrol ve
tamirat gerektiren durumlarda aracınızı, en yakın servis hizmeti için APACHI Yetkili Servislerine
götürmeniz gerekmektedir. Aracınıza ait bakım Sorumluluğu; aracınızın bakım gereklilikleri,
Kullanım Kılavuzu içerisinde verilmiştir. Araç sahibi olarak üretici/ithalatçı tarafından belirtilen
bakım periyodu ve işlemlerinin yaptırılmasına ait oluşabilecek olan tüm yasal ve hukuki
sorumluluğun araç sahibine ait olduğunu unutmayınız.
Kullanım kılavuzu içerisinde yer alan bilgiler, yayın tarihi itibarı ile mevcut, teknik bilgi, resim,
fotoğraf ve özellikleri kapsamaktadır, yenileştirme ve değişikliklerden dolayı, kullanım kılavuzu
içerisinde bazı farklılıklar olabilir. Işıldar Otomotiv herhangi bir bilgilendirmede bulunmadan ürün
üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Keyifli yolculuklar dileriz.
IŞILDAR OTOMOTİV
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UYARILAR:
Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Bu kullanma kılavuzu kullanma, aracınızın kullanımı ve basit sorunlara çözümleri içerir.
Bu kullanma kılavuzu üç tekerlekli elektrikli modellerinde geçerlidir.
Tehlike: Sürücünün ciddi şekilde yaralanmasına neden olabilecek önlemleri göz ardı ederek, sürücünün kişisel
güvenliğini içeren yüksek tehlike seviyelerine karşı dikkatli olun.
Uyarı: Sürücünün ciddi şekilde yaralanmasına ve aracın ciddi şekilde hasar görmesine neden olabilecek orta
dereceli tehlikelere karşı dikkatli olun.
Not: Önemli talimatları daha anlaşılır hale getirmek ve araca zarar vermekten kaçınmak için hafif tehlikelere karşı
dikkatli olun.
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Motor ve şasi numaraları
Motor ve şasi numaraları aracınızın tescili için
gereklidir. Aracınızın tamire götürdüğünüzde
sizlere daha iyi hizmet vermek amacıyla yetkili
servislere ve bize yardımcı olmaktadır.
Şasi numarası ön göğüs arka panel üzerinde
bulunan(kontak tarafı) kapak altında kalan
kısımda şasi üzerine, motor numarası kutusu sol
alt tarafına kazılı olarak yazılmış ve araç tanıtım
plakası da motorunuzun sol alt kısmına
takılmıştır.

Lütfen şasi ve motor numarasını ileride gerek
duyulabileceğiniz hizmetler için aşağıdaki
ilgili yerlere yazınız.

Şasi numarası:
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Ana teknik parametreler ve performans göstergeleri
1. Boyutlar: uzunluk × genişlik ≤ 1600 × 750mm
2. Devam eden kilometre: ≥25km
3. Motor formu: sabit mıknatıs sargılı DC motor
4. Araç Standardı: GB / T12996-2012 "Elektrikli tekerlekli sandalye"
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1.Araç Görünümü ve Tanıtımı

1. DIKIZ AYNASI
5.ARKA SINYAL LAMBASI
9. AYAK BASAMAĞI
13.ÖN FREN DISKI
17 SELE

2.DIREKSIYON
6. ARKA AMORTISÖR
10 MOTOR
14 ÖN AMORTISÖR
18. GAZ KOLU

3. SELE ALTI GRENAJ
7. ARKA ÇAMURLUK
11 MARŞPIYEL
15.ÖN ÇAMURLUK
19.ŞARJ SOKETI

4.ARKA ÇANTA
8.ARKA JANT
12.ÖN GÖĞÜS
16.FAR
20. KM SAATI
ÖZGÜRLÜK RUHUNDA VAR

2. Aydınlatma ve yön Düğmeleri

2.1. Far Uzun far anahtarı
2.2. L&R winker anahtarı
2.3. Korna anahtarı
2.4. Far anahtarı
2.5. Hız Kademesi
2.6. Geri geri gitme düğmesi
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3. Fren park etme: Rampalarda park ederken, kaymayı önlemek için park frenini kullanın.

FREN
Dikkat aracınız ile, ani fren yapılması gereken durumlarda elektriği otomatik olarak kesecek koruyucu sistemler
bulunsa da sürücülerin aracın aniden hızlanmasını önlemek için gaz kolu serbest bırakmaları önerilir. Aracınızın
devrilmesini önlemek amacıyla ön frenin kullanımı asla tavsiye edilmez.
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4. Anahtar
A. Anahtar AÇIK konumdayken, gücü açın, sürüş sırasında anahtarı çıkarmayın ve gücü kapatın.
B. Anahtar KAPALI konumdayken, gücü kapatın ve anahtarı çıkarın.
C. Anahtar KAPALI konumdayken, saat yönünün tersine dönüş koltuğu açabilir.
D. Anahtar KAPALI konumdayken aşağı bastırın, saat yönünün tersine döndürmek araç gövdesini kilitleyebilir.
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5. Sigortayı kapattıktan sonra tüm aracın güç kaynağı kesilecektir
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6.AKTARMA
1) Satın almış olduğunuz 3 tekerlekli
aracın 0kullanım kılavuzunda belirtilen şartlar
dahilinde sadece motor bölümü garanti kapsamı
altındadır.
2) 3 tekerlekli aracın: belirtilen şartlar haricinde
kullanımı sırasında oluşabilecek olan arızalardan
kaynaklı beyin,akü,şarj
cihazı vb. bölümleri kullanıma bağlı

yıpranmaya ve kullanıcı hatalarına bağlı arızalara sebep
olması nedeniyle garanti kapsamına girmemektedir.
3) Aktarma içerİsinde dişli yağı ( 90 NUMARA)
bulunmaktadır. Ürününüz ilk 6 ay kullanım sonunda
fotoğraftaki motor yerlerinden yağın ilk önce
boşaltıldıktan sonra yenisinin konulması gerekecektir..
Bu ürünün uzun yıllar sorunsuzca kullanımı için gerekli
olan bakımdır. Yetkili Apachi servisine başvurunuz.

.
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7. Talimat
(1) Kullanım Önlemleri
C. Lütfen trafik kurallarına uyun ve güvenli hızda sürüş hızını kontrol edin. (Not ： bu aracın güvenli hızı 25 km /
saatten fazla değildir)
B. Sürüşe başlamadan önce bu kılavuzun içeriğini öğrenin. Ardından, aracın sürüş ilkesine tam olarak hakim olmak
ve aracın kullanım özelliklerine aşina olmak için eğitim için trafiğe kapalı, güvenli, açık bir alan bulun, bu alanda
güvenli sürüş deneleri yapın.
(2) Sürücü talimatı
A. Uyarı: Kazara kişisel ve araç hasarını önlemek için lütfen güvenli bir hızda sürün
B. Uyarı: Ödünç vermeyin veya tanıdık olmayan ve vasıfsız sürücülerin kullanmasına izin vermeyin. Tek elle araç
kullanmak veya gidonu tutmamak, sarhoş araç kullanmak çok tehlikelidir.
C. Yeni aracı aldıktan sonra, önce e-bisikletin çeşitli işlevlerine aşina olun, gevşeyin ve gergin olmayın,
aksesuarları (arka çamur, ön cam ve dikiz aynası) ilgili konuma göre yerine takın, kampana frenler fren gerginliğini
kendi fren kuvvetlerine göre ayarlayın.
D. Sürüş sırasında gidonu hızlandırırken dikkatli olun. Gidonu yavaşça çevirin, araç hareket halindeyken
maksimum hıza çıkmayın (zaten çok yetenekli değilseniz)
E. Yağmurlu ve Karlı günler zeminin ıslaklığından dolayı tehlike oluşturabilir. Yüksek hızda sürüş ve
direksiyondan kaçınılmalıdır. Kazaları önlemek için önceden fren yapılmalıdır.
F. Araç kullanırken baretinizi başınızın üzerine takın.
G. Vücudun her yerinden arınmış, dar olmayan kıyafetler giymek.
H. topuklu ayakkabı giymeyin
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(3) Not
C. Bakım, revizyon ve servis için, şirket tarafından üretilen her aracın, distribütörün iyi hizmet vermesine yardımcı
olmak için kendi şasi numarası ve motor numarası vardır. Çerçeve numarası, aracın ön kutusunun alt kısmına
basılmıştır. Motor numarası, motor dış uç kapağına basılmıştır.
B. Yük çok ağır olmamalıdır. Yükleme ve yükleme yapılmadığında, gidonun farklı bir manipülasyon hissi vardır.
Aşırı yük, gidonun titremesi kolaydır, çok tehlikelidir. Araç sadece 1 kişi için kullanılabilir. Arka araç kutusu
yalnızca 2 kg'dan daha az yük taşıyabilir, yük ne kadar ağır olursa risk o kadar büyük olur.
C. Motorun yanına pamuk veya başka şeyler koymayın
D. Koltuk minderinin altına (Arka araç kutusu hariç), kazaları önlemek için eşya koymayın
E. Sürüşten önce frenleri, gücü kapatın ve bağlantı elemanlarını kontrol edin
F. Aracı yıkarken, içeri giren suyun performansı ve ömrü etkilemesini önlemek için fren kampanasına, motora, ön
ve arka akslara doğrudan su sıçratmayın. Aracı yıkarken buhar veya yüksek basınçlı su boruları kullanmayın.

8. Bakım
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(1) Araç bakımı
A. Yaklaşık bir ay kullanırken, lütfen anahtar bağlantılarındaki cıvata veya somunların gevşek olup olmadığını
kontrol edin. varsa, lütfen zamanında sıkın.
B. Lütfen disk frenleri temiz tutun. Çok kirliyse, fren etkisi azalacak veya frenlerde anormal gürültü olacaktır. İlgili
parçaları değiştirmeniz gerekirse, sorun giderme için lütfen profesyonel bakım noktasına gidin.
(2) Pil şarjı ve bakımı
A.Bu araç bakım gerektirmeyen kurşun-asit akü kullanıyor, sıcaklık -15 ° C ila 45 ° C aralığında, en iyisi 10 ° C ila
20 ° C arasında, çok düşük etkin kapasitesini azaltacak, çok yüksek hizmet ömrünü etkileyecektir. Kışın veya soğuk
bölgelerde, bir kez şarj edildikten sonra azaltılan devam mesafesi çok normaldir. Sıcaklık 20 ° C'nin üzerine
çıktığında işlevi doğal olarak eski haline döner.
B. Düşük voltaj göstergesi yanıp söndüğünde, pili şarj etmeniz gerekir. Her gün sürdükten sonra şarj etmek pil
ömrü için iyidir.
(3) Şarj cihazının kullanımı ve bakımı
A. Orijinal şarj cihazını kullanmalıdır.
B. Şarj cihazı havalandırılmış bir ortama yerleştirilmelidir ve kapalı bir alanda veya sıcak güneşte ve yüksek
sıcaklıkta bir ortamda bulunması kesinlikle yasaktır. Şarj cihazını sele veya kuyruk kutusuna koymayın.
C. Şarj ederken, önce pili takın, ardından güce bağlayın; tam şarj olduktan sonra gücü kesin ve ardından pil fişini
çekin.
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D. Yeşil ışık yandığında, güç zamanında kesilmelidir. Şarj cihazının uzun süre AC gücüne şarj edilmeden
bağlanması yasaktır.
E. Şarj işlemi sırasında, gösterge ışığı anormalse, koku anormalse veya şarj cihazı aşırı ısınmışsa, hemen durdurun.
F.Şarj cihazının kullanımı ve saklanması sırasında, şarj cihazının içinde kısa devreye neden olmamak için yabancı
cisim, özellikle su veya diğer sıvıların girmemesine dikkat edin.
G. Şarj cihazı içindeki cihazı sökmeyin veya değiştirmeyin
H. Çocukların dokunamayacağı güvenli bir yerde saklayın.
I. Tam şarj olmadan kullanmaya başlamak kesinlikle yasaktır, aksi takdirde pil ömrünü etkiler
J. Şarj sırasında şarj cihazı ile hiçbir şeyi örtmeyin.
K. Bu şarj cihazı iç mekan kullanımı içindir, lütfen kuru ve iyi havalandırılan bir ortamda kullanın
(4) Motor ve kontrolör kullanımı ve bakımı
A. Motorun her iki ucundaki vidaları düzenli olarak gevşeklik açısından kontrol edin.
B. Motor kablolamasını ve muhafazanın yalıtımını düzenli olarak kontrol edin.
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C. Kontrolör kablo tesisatında gevşeklik olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin
D. Sigortalarda gevşeklik olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.

9. Muayene ve onarım
(1) Hizmet ömrünü uzatmak ve güvenli ve rahat bir sürüş sağlamak için lütfen düzenli olarak kontrol edin ve
bakımını yapın.
(2) Araç uzun bir süre durdurulduğunda, düzenli muayene de yapılmalıdır.
(3) Yeni araç 300 km'de sürerken, kontrol edilmeli ve bakımı yapılmalıdır.
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(4) Karşılaşılabilecek sorunlar ve nedenleri
No.
ARIZA
ARIZA NEDENİ
SORUN GİDERME
1 Hız kontrolü hatası (1) Akü voltajı çok düşük
(1) Pili tamamen şarj edin
veya maksimum (2) Hız kontrol gidonu sürekli (2) Yeniden takıldıktan sonra kelepçe
hız ulaşılamıyor.
gevşek
(3) Yayı değiştirin
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2

Kontak
açın,
motor
bobini
çalışmıyor

3

Tek şarjdan sonra
yetersiz kilometre

4

Şarj cihazı
olmuyor

şarj

(3) Hız kontrol gidonundaki
yay sıkışmış veya devre dışı
(1) Pil kabloları gevşek
(2) Elektrik kesintisi, sol ve
sağ frenler başarısız
(3) Motor bobini kablo soketi
gevşek veya hasarlı
(1) Yetersiz lastik basıncı
(2)Yetersiz şarj veya şarj
cihazı arızası
(3) Pilin eskimesi veya hasarı
(4) Fazla yokuş yukarı
kullanım, şiddetli rüzgara
karşı kullanım, gereksiz sık
fren kullanımı, ağır yük
taşınması
（1） Şarj cihazı soketinin
bağlantısı kesilmiş veya fiş ve
priz
gevşek
şekilde
bağlanmış.
（2） Şarj cihazının içindeki
sigorta atmış
（3） Pil takımı kablolaması

(1) Onarım ve yeniden bağlantı
(2) Onarım ve yeniden yükleme
(3) Onarım istasyonunda
profesyonellerin aranması

tamir

edecek

(1) Lastiklerin hava ile doldurulması gerekir
(2) Tamamen şarj edin veya şarj cihazı fişinin
temasının zayıf olup olmadığını kontrol edin
(3) Pili değiştirin
(4) Bu durumlarda ayak pedallarının kullanılması
önerilir.

(1) Sarj soketi ve konektör kontrolleri
(2) Sigortayı değiştirin
(3) Akü ve güç kablosu kontrolleri
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5

Diğer Arızalar

kapalı
（1） Yukarıdaki bilgiler
kapsamında
giderilemeyen
veya belirlenemeyen bir arıza
ile karşılaştığınızda
（2） motor bobini, beyin,
şarj cihazı, pil takımı hasar
gördüğünde

Yukarıdak belirtilen arızalardan herhangi biri
olması durumunda, lütfen tedarikçiyi veya
APACHI yetkili servisine başvurun, yukarıda
belirtilen parçaları Apachı yetkili servisi haricinde
açmayın. Aksi takdirde şirketin garanti taahhüdünü
kaybedecektir.

10.Periyodik bakım takvimi :
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11. Teknik Özellikler
No Tanım

Teknik Özellikler No

Tanım

Teknik Özellikler

1

Boyutları (mm)

1540×690×1090

7

Motor Tipi

Sabit Mıknatıs Sargılı
DC Motor

2

Dingil mesafesi

1345 mm

8

Motor Gücü

650 W

3

Aracın Maksimum Hızı 25 km/sa

9

Frenler

Ön Disk Arka Kampana

4

Aracın Gerçek Kütlesi

181 kg

10

Lastikler

3.00-10 Ön ve Arka

5

Yük taşıma kapasitesi

150 kg

11

Şarj Cihazı Çıkışı

60 V/ 3 ah

6

Batarya(Pil) Kapasitesi 60V / 20 Ah
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Yetkili Servis İstasyonları
SIRA NO

1
2
3
4
5
6
7

UNVANI
ÇELİK MOTO YEDEK PARÇA
AKSESUAR TUR.İNŞ.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ
KAYALAR MOTORLU ARAÇLAR SAN
VE TİC. LTD.ŞTİ.
KLAS BİSİKLET- MEHMET TOPAL
ESNAF

HİZMET YERİ ADRESİ
PİRİMEHMET MAH. 1769 SK. /1 NO:6 MERKEZ /
ISPARTA

4.LEVENT SANAYİ MAH.SULTAN SELİM
CAD.NO:5/C KAĞITHANE / İSTANBUL
ŞEYHADİL MAH. 9. SOK. NO:10/A MERKEZ /
KAHRAMANMARAŞ
KOZLUCA MAH. M.TÜFEKÇİ YUSUF BULVARI NO:59
MEHMET DENİZ
GAZİANTEP
PEKER MOTOR- HAYRETTİN PEKER
GÜLTEPE MAH. GALATA DERESİ CAD. 92 A
KAĞITHANE / İSTANBUL
SERKAN TERECİ- SERTER OTO
677/36 SOK 6.SANAYI SİT.NO:6-8 BUCA / İZMİR
KUŞDİLİ
MAH. YENİ Z. ÇARŞISI SOK. NO:7 MERKEZ
KOÇAK TİCARET
/ KIRŞEHİR

8

ÖZKAN MOTOR İNŞ.GIDA TEMİZLİK
TAŞIMACILIK YEMEK BİLGİ İŞLEM
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

9

HALİL İBRAHİM KARAYAKA

10

IŞILDAR MOTOR OTOMOTİV LTD.
ŞTİ.

CUMHURİYET MAH. KAZIM KARABEKİR CAD.
NO:51 A MERKEZ / AĞRI

TEL/FAKS

(0246) 222 20 00
(0212) 264 57 98
(0543) 503 23 59
(0342) 232 75 71
(0212) 268 44 54
(0232) 282 02 11
(0386) 213 57 99
(0476) 227 16 99

KÜMBETHATUN MAH. HAVUZLU SOK. 8-1 İÇKAPI (0358) 513 56 13
NO: 1 MERZİFON / AMASYA
KANAL MAH. ANTALYA BULVARI NO:116 KEPEZ (0242) 331 30 30
ANTALYA
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ÖNEMLI BILGILENDIRME
Batarya enerji seviyesi göstergesindeki uyarı kırmızıya gelmeden bataryaları şarja bağlamayın. Batarya
göstergesindeki uyarı kırmızıya geldiğinde bataryaları şarja bağlayın, tamamen boşalmasını beklemeyin.
Ürün üzerindeki bataryalar her şarj işleminde ömür düşmesi yaşayacaktır, her şarj işlemi ürün km mesafesinin
azalmasına neden olacaktır.
Bataryaların gereğinden fazla şarjda kalması ve şehir şebekelerindeki voltaj değişimleri batarya şişmelerine neden
olabilir, garanti kapsamında değerlendirilmez.
Aydınlatma, aşırı yükleme ve dik rampa kullanımlarında, batarya km mesafesinde düşme/azalma meydana
gelecektir.
Aşırı yükleme ve verilen değerden daha dik rampa kullanımlarında, motor ve bağlantı kablolarında aşırı
ısınma/zorlamaya bağlı yanmalar meydana gelecektir, garanti kapsamın-da değerlendirilmez.
Lastik seviyesinden daha yüksek su birikintilerinde park etmeyin, arka jantın içine su almasına neden olabilirsiniz,
paslanma ve devre hataları meydana gelebilir, garanti kapsa-mında değerlendirilmez.
Basınçlı yıkama tabancası ile yıkama yapmayın, sistem ve arka jant üzerinde arızalara neden olabilir, garanti
kapsamında değerlendirilmez.
Periyodik bakımların zamanında yaptırılması zorunludur ve ürün sahibinin sorumluluğundadır, periyodik bakımı
yaptırılmayan ürün garanti kapsamından çıkartılır.
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GÜVENLI SÜRÜŞ KURALLARI
Olası bir kaza ve aracınızın parçalarında herhangi bir hasara sebebiyet vermemek için sürüş öncesi kontrol
mutlaka yapılmalıdır.
Elektrikli Scooter’inızı kullanmak için ehliyetiniz olması gerekmektedir. Bunun yanında Elektrikli Scooter’ınızı
kullanmadan önce yeterli deneyime sahip olmanız gerekmektedir.
Her zaman kendi yetenekleriniz dahilinde sürüşünüzü idame ettirin, karşılaşabileceğiniz olası kazaların önüne
geçmiş olursunuz.
Diğer araç sürücülerinin sebebiyet verebileceği olası bir kazayı önlemek için sürüş esnasında parlak ve açık renk
kıyafetler giyin.
Trafik kurallarına tam anlamı ile uyun. Hızınızı trafik kurallarına ve yol durumuna göre ayarlayın. Ani olarak şerit
değiştirmeyin, trafikteki diğer sürücüleri uyarmak amacıyla döner-ken veya şerit değiştirirken sinyal verin,
otobanlarda, kavşaklarda, durma ve kalkış anlarında daha dikkatli olun.
Yağışlı havalarda, ıslak ve gevşek zeminlerde özellikle dikkatli olun, manevra ve durma yeteneği azalacaktır.
Yağışlı havalarda frenleme mesafesi iki katına çıkacaktır. Yol koşulla-rına bağlı olarak aklınıza gelebilecek
tereddütlerde hızınızı düşürün. Yağışlı havalarda kayma ihtimalini artıracak, metal, fayans, boyalı yüzeyler ve
boyalı alanlar üzerinden geçer-ken aşırı dikkat gösterin.
Sürüş anında iki eliniz elciklerde ve iki ayağınızda basamakta olmalıdır. Var ise yolcuda, elleri ile sürücüye
tutunmalı ve ayaklarını basamaklara koymalıdır.
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Alkol veya dikkat dağıtıcı ilaç kullandıktan sonra kesinlikle araç kullanmayın.
DOĞRU OTURMA POZISYONU
Gözler ileri konumda diz ve dirsekler kırılarak sele üzerinde oturulur, gidonun sağa ve sola dönüşlerde dizler ile
temas etmediğinden emin olunur.
Elektrikli Scooter kullanırken sele üzerinde rahat bir şekilde oturulmalı, asla dik konumda oturulmamalıdır.
Omurgaya bağlı olarak omuz bölümü olabildiğince rahat ve düşük bırakıl-malıdır. Omuzlar ne kadar rahat bırakılır
ise, hareket kabiliyetinizde bir o kadar artar ve yorulma oranınızda rahatlık durumunuza göre daha az olur.
Dirsekler ve eller; Dirseklerin ön tekerlerden gelebilecek darbelere maruz kalmaması (zarar görmemesi) ve aynı
zamanda vücut için süspansiyon görevi görebilmesi için kıvrık (kırık) pozisyonda olmalıdır. Düz bir dirsek
pozisyonunda hareket ve dönme kabiliyetiniz çok kötü olacaktır. Eller, elcikleri tam olarak kavramalı ve orta
pozisyonda olmalıdır, bu tutuş po-zisyonu kontrol ve manevra kabiliyetinizi artıracağı gibi kontrol ve kumanda
düğmelerine daha rahat ulaşmanızı sağlayacaktır. Ellerin elcikten dışa doğru tutulması istem dışı gaz vermeye, ters
durumda gaz elciğinin zamanında kapatılamamasına neden olacaktır ki tehlikeli durumlar ile karşı karşıya
kalmanıza neden olur. Eğer ki, elleri elciklerden geri pozis-yonda tutmak ise istenilen gaz konumuna ulaşmamızı
engeller. Fren levyeleri üzerinde tam hakimiyet sağlayabilmek adına, levyelerin dört parmak ile kullanılması daha
uygun olacaktır. Fren levyelerinin kullanılmadığı durumlarda parmaklar el-cikler üzerinde bulunmalıdır.Elektrikli
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Scooter oturma ve kullanmada ayaklar daima basamakta olmalıdır, kullanım anında ayakuçları ve dizler daima ileri
bakmalıdır.

VIRAJ VE RAMPADA KULLANIM
Güvenli sürüş açısından virajlarda ve rampa inişlerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi uygun olacaktır.
Bir viraja yaklaşırken, hızınızı kesinlikle artırmayınız, viraja girmeden önce hızınızı gaz keserek ve frenleme
yaparak güvenli bir dönüş için düşürün. Dönüşünüzü tamamladıktan son-ra kademeli olarak gaz vererek yolunuza
devam ediniz.
Dik bir rampadan inerken gazı tamamen kapatın ve frenleri kullanarak Elektrikli Scooter’ı yavaşlatın. Rampadan
inerken frenleri devamlı olarak kullanmayın zira bu hem balataların ısınmasına hem de balatalarda özellik kaybına
neden olacaktır.
KORUYUCU EKIPMANLAR
Sürüş esnasında kask, eldiven ve gözlük gibi koruyucu kıyafetler (uygun pantolon,
ceket, ayakkabı) giymelisiniz. Aynı zamanda yolcuda kask kullanmalıdır. Özellikle kask takılma-ması herhangi bir
kaza anında ciddi yaralanma ve ölüm tehlikeleri ile karşı karşıya kalmanıza neden olacaktır. Tekerlekler,
basamaklar, pedal ve elciklere takılabilecek uzun ve sar-kan kıyafetler giymeyin.
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MODIFIKASYON
Elektrikli Scooter modifikasyonu veya orijinal parçalarının değiştirilmesi güvenliğin ve yasaların ihlaline sebebiyet
verebilir. Dolayısı ile Elektrikli Scooter üzerinde yasal düzenle-melere uygun olmayan hiçbir modifikasyon
yapmayınız.
Elektrik aksamında yapılacak ilave modifikasyonlar tesisat üzerinde aşırı yüklenmelere, güç kaybına ve kablo
demetlerinde tamiri mümkün olmayan hasarlara sebebiyet verecek-tir. Elektrik aksamında yapılacak aksesuar
ilaveleri sorumluluğu tamamen kullanıcıya aittir.

YÜKLEME VE AKSESUAR
Elektrikli Scooter’inıze ait maksimumda olması gereken yük limiti aşağıdaki gibidir;
Yükleme kapasitesi : 150 kg (sürücü, yolcu ve bagaj dahil olmak üzere)
Aşırı yükleme Elektrikli Scooter’nizin dengesini, mevcut gücünü ve güvenliğini tehlikeye atabilir.
Arka port bagaj üzerine stop lambasını kapatacak şekilde yükleme yapmayın. Taşıyacağınız bagajın mümkün
olduğunca ufak hacimli olmasına, Elektrikli Scooter’ınızın dışına taşmamasına dikkat edin, bagajın ağırlık
merkezi Elektrikli Scooter’inkine yakın olmalıdır. Dışarı taşan bagajElektrikli Scooter’in kontrolünü
zorlaştırır.Lastik hava basınçlarını önerilen basınç değerlerine göre sık sık kontrol edin.Yükünüzü sıkı bir
şekilde sabitleyin.
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GARANTİ KAPSAMI
Işıldar Otomotiv aksam ve parçalarının imalat, malzeme veya montajındaki hatalardan
kaynaklanacak olan arızalar, Apachi Yetkili servisleri tarafından Garanti Süresi içerisinde
bedelsiz olarak giderilir. (Sarf malzemeleri hariçtir.)
Garanti kapsamı; malzeme ve montaj hatası nedeniyle ortaya çıkabilecek arızaların
giderilmesi veya arızalanmış olan parçaların değiştirilmesi ya da arızalı olan parça tamir
edildiğinde tekrar kullanılabilecek olan parça veya parçaların onarılıp tekrar kullanılması ile
sınırlıdır. Tamir edilmesi mümkün olan parçaların yenileri ile değiştirilmesi zorunluluğu
yoktur.
GARANTİNİN UYGULANMASI
Garanti hakkının kullanılması ve devam edebilmesi için bu kullanım kılavuzunda yazılan
periyodik bakımların APACHI yetkili servislerinde yaptırılması gerekmektedir. Gerekli
bakımları yetkili servislerimizce yapılan aracınız, 2 yıllık süre içinde her hangi bir arıza
yaptığında işbu "Kullanım kılavuzu ve garanti belgesi ile aracınızı bir Yetkili Servis'e
götürmeniz gerekmektedir. Garantinin uygulanabilmesi için Yetkili Servise bildirim veya
müracaat edilmesi gerekecektir. Bu müracaat sırasında, Garanti Belgesi ve kullanım kılavuzu
Kitabının gösterilmesi gerekir. Aracınızın garanti süresi içerisinde, malzeme, imalat veya
montaj hatalarından dolayı arızalanması durumunda, motosikletinizin gerekli onarımı, işçilik
ve yedek parça ücreti alınmaksızın yetkili servislerimizce yapılacaktır.
Tüketiciler, yetkili servisler ile bir anlaşmazlığa düşerse, durumu mektup veya telefon ile
Işıldar Otomotiv Satış Sonrası Birimine bildirecektir. Sonuç alınmaması ve kullanıcının mağdur
olması halinde kullanıcı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa
Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
GARANTİ KAPSAMI DIŞI KONULAR
Kullanım Kılavuzunda belirtilen uyarı ve kurallara aykırı uygulamalar sonucu ortaya çıkacak
arızalar,
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 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.
Aşağıdakileri kapsayan fakat bunlarla sınırlı olmayan sarf malzemelerin değiştirilmesi:
Balatalar, teller, dişliler, hortumlar, hidrolikler, amortisörler, jantlar, teker, diskler, ampuller,
kondenserler vs…
Aşağıdaki durumlardan etkilenen ya da hasar gören parçalar ya da aksesuarlar:
• Normal aşınma, ömrünü tamamlama, dikkatsizlik sonucu oluşan arızalar, erken aşınma vs.
durumları (aşırı fren kullanımı neticesinde erken aşınma vs. gibi durumlar)
• Hatalı bakım - kötü kullanım
• Vandalizm - terör - kötü niyetli kullanım yangın/hırsızlık
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• zorunlu / periyodik bakımların yaptırılmaması
• kaza ve/veya çarpışma, düşme doğal felaketler, diğer doğa olayları neticesinde ortaya
çıkan arızalar, hasarlar,hırsızlık (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.
• Aracın kullanıcı tarafından günlük bakımlarının yapılmaması, yağ sıvı ve sıvılarının
tamamlanmaması neticesinde ortaya çıkan arızalar.
• Orijinal olmayan şarj aleti, yanlış batarya, yanlış şarj, batarya bitme uyarısı gelmeden
yapılan şarjlar, kısa ara şarjlar, 8 saat üzerinde yapılan şarjlardan kaynaklanan 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.
• Apachi tarafından onaylanmayan bir modifikasyondan kaynaklanan ya da bununla ilgili olan
arızalar,
• "Sadece Yarışlarda" kullanılmak amacıyla tasarlanmış parça ya da kitlerin montajından
kaynaklanan ya da bununla ilgili arızalar,
• Motor, yarış, kiralama, eğitim vb. aktiviteler için kullanıldığında motosikletin garantisi
tamamen geçersiz olacaktır.
• Aşınma göstergesini geçecek şekilde aşınmış lastikler ya da sadece arazi (off-road)
kullanımına yönelik motosikletler
• 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,
• Motosiklet üzerindeki parçaların kullanıcı tarafından sökülmesi durumunda ortaya çıkacak
arızalar
• Motosikletin tüketiciye tesliminden sonraki taşıma ve nakliye sırasında oluşan hasarlar ve
arızalar
• Kullanım şartlarına bağlı olarak bu parçalar bakım periyotlarının öncesinde değiştirilmek
zorunda olsa dahi garanti kapsamında 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.
Periyodik bakımlarda kontrol sıkma, motor ayarı, ayar yapma, temizleme vb. işlemler garanti
kapsamı dışında ücreti mukabilinde yapılacaktır.
Ücretli olarak bakımda değiştirilebilecek parçalar:
Balatalar, teller, dişliler, hortumlar, hidrolikler, amortisörler, jantlar, teker, diskler, ampuller,
kondenserler vs gibi zamanla aşınması doğal olan parçalar ücreti mukabil
yapılacak/giderilecek /değiştirilecektir. Zaman kaybı, zarar, ziyan, gelir kaybı, aracın arızalı
yerden alınıp başka bir araç ile götürülmesi gibi ortaya çıkan ziyanlar da garanti kapsamı
dışındadır.
GARANTİ İPTALİ
Aracınız Apachi yetkili servisleri dışında kontrol edilmesi, periyodik bakımların aksatılması
ya da yaptırılmaması, kaza, düşme, çarpışma nedeniyle bakım veya tamire alınması
durumunda aracınız garanti kapsamından çıkar.
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Daha sonra herhangi bir arıza durumunda başvuracağınız APACHI servislerinin Garanti
işlemlerini uygulama yükümlülükleri olmayacaktır.
GARANTİ SÜRESİ:
Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti süresi 6502 sayılı kanun
kapsamına giren tüketiciler için 2 yıl veya 30.000 km (hangisi önce dolarsa)dır. Garanti süresi
içerisinde değiştirilen mamullerde garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile
sınırlıdır.
a) Mamulün arızalanması sonucunda bakım, onarım ve değiştirme için tamirde geçen süre
garanti süresine eklenecektir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, servis istasyonuna
ve değiştirilmesi için üretici/distribütör firmaya yapılan başvuru tarihinde başlar. Ancak, tamir
edildiği bildirildiği ve/veya teslim alacağı tarih önceden bildirildiği halde teslim alınmayan
ürünler için tamirden sonra serviste geçen süre garanti süresine eklenmeyecektir.
İmalatçının/distribütörün/servis istasyonunun kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle
ve/veya deprem, sel, yangın vb. mücbir sebeplerle tamir süresinin 20 işgünü üzerine çıkması
durumunda tüketici, işbu gecikme nedeniyle herhangi bir hak talep etmeyecek, herhangi bir
maddi manevi zararın tazmini talebinde bulunmayacaktır.
b) Mamulümüzün garanti süresi içerisinde gerek malzeme gerekse imalat ve montaj
hatalarından dolayı arızalanması sonucu ilgili servis istasyonlarımızda bakım, onarım ve
işçilik masrafı ve parça bedeli alınmaksızın ücretsiz olarak yapılacaktır.
c) Satışa arz edilen mamullerimizin garanti süresi içerisinde arızalanıp, onarımı mümkün
olmaması halinde servis istasyonlarımızca verilecek rapor doğrultusunda değiştirme işlemi
yapılabilecektir.
d) Garanti süresinin devam edebilmesi için, ücretsiz ve ücretli periyodik bakımların yetkili
servislere yaptırılması ve ilgili yerlerin kaşelenip, imzalanması gerekir. Ayrıca, garanti
süresinin devam edebilmesi için kullanıcı, parça değişimlerinde mutlaka IŞILDAR
OTOMOTİV (APACHI)f Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya Yetkili servislerinden temin
edeceği orijinal yedek parçaları kullanmak zorundadır. Garanti süresi içerisinde parça
değişimlerinde IŞILDAR OTOMOTİV (APACHI) Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya yetkili
servisten temin edilecek orijinal parçalarla yapılmayan parça değişimleri ürünün garanti
kapsamı dışına çıkmasına sebep olur.
e) Garanti süresi içinde arızalanması halinde araç sahibi yetkili servise Garanti Belgesi ve
Bakım Kartı ile başvurmalıdır. Garanti Belgesi ve Bakım Kartı olmaksızın yapılan
başvurularda ürün, garanti kapsamı dışında tutulacaktır.
f) Garanti uygulaması yalnızca üretici /distribütör firmanın yetkili servis istasyonlarında
yaptırılması halinde geçerlidir.
1- 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Garanti Belgesi Uygulama
Esaslarına Dair Yönetmelik yükümlülüklerimizi yerine getirmediğimiz taktirde ise durum
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdürlüğü’ne müracaat etmesi gerekmektedir.
2- Tüketiciler, bakım ve onarım ile ilgili servis istasyonları ile aralarında meydana gelen
anlaşmazlık durumlarını, servis istasyonlarının ilgili olduğu üretici/ithalatçı kuruluşlara
mektup, elektronik posta veya telefon aracılığı ile yazılı olarak bildirmek durumundadırlar.
İşbu bildirimin yapılmaması durumunda Kullanıcı, üreticiden/distribütörden herhangi bir
tazminat talebinde bulunamaz, hak iddia edemez. (Bildirimin telefonla yazılı olarak
yapılabileceği hüküm altına alınmışsa da, takdir size ait olmakla, yalnızca yazılı olarak ve
Noter kanalı ile, anlaşmazlığın ortaya çıkmasından itibaren 3 ( üç ) gün içerisinde
yapılmasının daha sağlıklı olacaktır. )
3- Tüketicinin mağdur olması durumunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne müracaat etmesi gerekmektedir.
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300 Km – 1 ay
Yetkili Servis
Kaşe-İmza
ÜCRETLİ
Tarih
Motor No:

1000 Km – 3 ay
Yetkili Servis
Kaşe-İmza
ÜCRETLİ
Tarih
Motor No:

3000 Km -5ay
Yetkili Servis
Kaşe-İmza
ÜCRETLİ
Tarih
Motor No:

5000 Km- 7. ay
Yetkili Servis
Kaşe-İmza
ÜCRETLİ
Tarih
Motor No:

7000 Km-9 ay
Yetkili Servis
Kaşe-İmza
ÜCRETLİ
Tarih
Motor No:

9000 Km-11 ay
Yetkili Servis
Kaşe-İmza
ÜCRETLİ
Tarih
Motor No:

11000 Km -13 ay
Yetkili Servis
Kaşe-İmza
ÜCRETLİ
Tarih
Motor No:

13000 Km-15 ay
Yetkili Servis
Kaşe-İmza
ÜCRETLİ
Tarih
Motor No:

15000 Km-16 ay
Yetkili Servis
Kaşe-İmza
ÜCRETLİ
Tarih
Motor No:

18000 Km -18 ay
Yetkili Servis
Kaşe-İmza
ÜCRETLİ
Tarih
Motor No:

20000 Km – 20 ay
Yetkili Servis
Kaşe-İmza
ÜCRETLİ
Tarih
Motor No:

22000 Km- 22 ay
Yetkili Servis
Kaşe-İmza
ÜCRETLİ
Tarih
Motor No:

UYARI :Periyodik bakınların yetkili servis tarafından yapıldığının ispatı için bakım sırasında
yukarıdaki boşlukların servis tarafından kaşelenmesi gerekir. Aksi halde garanti
geçersizdir.

GARANTİ KAPSAMINDA YAPILAN ONARIM VE DEĞİŞTİRİLEN PARÇALAR
TARİH

KM

YAPILAN ONARIM

DEĞİŞEN PARÇA

BAYİ İMZA VE KAŞE

ÖZGÜRLÜK RUHUNDA VAR

------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------

GARANTİ ONAY KARTI
Garanti Belge No:
Garanti Onay Tarihi:

(Bayi veya satın alan tarafından gönderilir.)

Fatura No ve Tarih:

MOTORUN
MARKA-MODEL:

TİPİ:

ÜRETİM NO:

ÜRETİM TARİH:

TESLİM TARİHİ:
MÜŞTERİNİN
Adı Soyadı:

ADRESİ:
TEL:

-BURADAN KESİP GÖNDERİNİZ ------------------- 

---------------------------------------------------------------

SATICI FİRMA

İLK MONTAJI YAPAN SERVİS

Unvan:
Adres:
Tel:
Tarih:

Unvan:
Adres:
Tel:
Tarih:

Kaşe-İmza

Kaşe-İmza

Bu sayfa nihai satıcı tarafından doldurtularak koparılıp saklanacaktır.

Ürünün;
Alıcının adı soyadı
Ürünün Şasi numarası
Ürünün cinsi:
Yukarıda cinsi ve şasi numarası belirtilen araca ait kullanma kılavuzu ve garanti belgesini
okudum ,inceledim aracı ve belgeyi bu şekilde Kabul ettim ve araçla birlikte teslim aldım.
………../……./201..

Teslim Eden

Teslim Alan

İsim

İsim

imza

imza
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IŞILDAR OTOMOTİV
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