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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 için kullanım 

kılavuzunda belirtilen uyarıları uygulamanız dahilinde artık sizin elinizde. 

Kullanım kılavuzunuz 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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Güvenli sürüş için önemli bilgiler  
Aracınızı kullanırken ilk öncelik sürüş güvenliği olmalıdır. Aracınıza binmeden önce 

bakım ve güvenlik ile ilgili kontrolleri eksiksiz olarak yapmadan aracınızı kullanmaya 

başlamayınız. 

✓ Dikiz aynaları sağlam ve aracın arkasını rahatça görebileceğiniz şekilde 

ayarlanmalı. Araç ışıklandırmaları çalışıyor olmalıdır. 

✓ Her sürüşten önce motorunuzun lastikleri, süspansiyonları kontrol edilmelidir. 

Lastiklerde yırtık ve balon olmamalı, hava basınçları teknik verilere uygun 

olmalıdır. 

✓ Motor Yağı, her sürüşten önce kontrol edilmeli yağ tam olmalıdır. Frenler ve 

hidrolik yağları kontrol edilmelidir. 

✓ Yakıt deposu dolu olmalıdır. 

✓ Motorda yağ kaçağı olmamalıdır 

✓ Cıvata, somun ya da vidalar gevşek olmamalıdır. 

Dışarıdan görülebilen bütün cıvata ve somunlar kontrol edilmeli ve gerekirse 

sıkılmalıdır. 

✓ Araç arıza ışığı uyarı vermiyor olmalıdır. 

✓ Araç gidon doğrultusunu kontrol ediniz; 

✓ Gidon ile teker uyumunu kontrol ediniz; Sallantı ve gevşeklik durumunu kontrol 

ediniz. 

 

Güvenli sürüş kuralları 
1. Muhtemel bir kazaya ve aracınızın parçalarına oluşabilecek bir hasara sebebiyet 

vermemek için sürüş öncesi kontroller mutlaka yapılmalıdır. 

2. Aracınızı kullanmak için aracınıza uygun ehliyetiniz olması gerekmektedir. Bunun 

yanında trafiğe çıkmadan önce yeterli Trafik ve sürüş deneyimine sahip olmanız gerekir. 

3. Trafikte diğer araç sürücülerinin sebebiyet verebileceği olası bir kazayı önlemek için 

sürüş sırasında fark edilebilir, parlak ve açık renk kıyafetler giyin. 

4. Trafik kurallarına  uyunuz. Hızınızı trafik kurallarına ve yolun durumuna göre 

ayarlayın. Trafikteki diğer sürücüleri uyarmak amacıyla dönüşlerde ve şerit değiştirirken 

sinyal verin. Yağmurlu havalarda zeminin kaygan olması nedeniyle yavaş ve dikkatli 

kullanın. 

5. Aracınızı kullanırken iki eliniz elciklerde ve iki ayağınızda ayaklıklarda olmalıdır.  

6. Sürüş sırasında kask, eldiven ve gözlük gibi koruyucu kıyafet ve ekipmanlar 

kullanılmalıdır. Trafikte diğer araçlara takılabilcek, ya da egsoz, tekerlekler, ayaklıklar, mars 

pedalı ve elciklere takılabilecek uzun ve sarkan kıyafetler giymeyin. 

Ko r u y u c u Ekipman ve Kıyafetler  
Güvenlik açısından sürüş sırasında dizlik, kolluk, sırt koruma, kask, eldiven veya gözlük gibi 

koruyucu ekipman ve kıyafetler kesinlikle kullanılmalıdır. Herhangi bir yaralanmaya 

sebebiyet vermemek için motorunuzun ısınan aksamlarına  kesinlikle dokunmayın. 
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Modifiye 

  

 
 

İstiap Haddi Ve Yük Taşıma  
 
1. Aracınıza, sürücü ağırlığı dahil araç üzerine toplam 150 kg’dan fazla yükleme 

yapmayın. Sele altı bagajına en fazla 5 kg ve arka port bagaj 5 kg dan fazla yük olmamalıdır. 

2. Arka plakanızı ve arka ışıklandırmaları kapatacak şekilde yükleme yapmayın. Araç 

üzerindeki yüklerin mümkün olduğunca ufak hacimli olmasına ve aracınızdan çok fazla dışına 

taşmamasına dikkat edin. Dışarı tasan yükler,  aracınızın  kontrolünü zorlaştırır. Araç üzerinde 

taşınacak olan yüklerin ağırlık merkezi, aracın ağırlık merkezine yakın olmalıdır. Yükler aracın 

her iki tarafına dağıtarak, dengeyi sağlamaya özen gösterin. 

3. Lastik hava basınçlarını önerilen basınç değerine göre kontrol ediniz. 

4. Yükünüzü sıkı bir şekilde sabitleyiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uyarı: Motorunuz üzerinde yapılacak olan değişiklikler veya orijinal parçalarının 
değiştirilmesi sürüş güvenliğini ve yasaların ihlaline sebebiyet verebilir. Ayrıca Apachi 
tarafından onaylanmayan ve yasal olmayan herhangi bir modifiye uygulaması 
aracınızı garanti kapsamı dışında kalmasına neden olacaktır. 



[Buraya yazın] [Buraya yazın] [Buraya yazın] 

GÖRÜNÜŞLER 
 

 

Önden Görünüş 

1-Far 

2-Sol Sinyal 

3-Sağ Sinyal 

4-Gaz Teli 

5-Gaz Kolu 

6-Sağ El Freni 

7-Sağ Dikiz Aynası 

8-Sol Dikiz Aynası 

9-Sol elcik 

10-Sol Fren Kolu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Arka Görünüş 

1- Stop Lambası 

2-Sağ Sinyal 

3-Sol Sinyal 

4-Egzost 

5-Arka Reflektör 

6-Bagaj Demiri 

7-Sağ Kumanda Paneli 

8- KM Göstergesi 

9-Sol Kumanda Paneli 
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Sağdan Görünüş 

1- Motor Söndürme Düğmesi 

2-Marş Düğmesi 

3-Gaz Kolu 

4-Sol Fren Kolu 

5-Ön Sağ Sinyal 

6-Sağ Reflektör 

7-Ön Sağ Hidrolik( Amortisör) 

8-Kontak 

9-Şase No Kapağı 

10-Akü Yuvası 

11-Sele 

12-Sağ Yolcu Basamağı 

13-Oksijen Sensörü 

14-Orta Ayak 

15-Arka Sağ Amortisör 

16-Egzoz 

17-Arka Çamurluk 

18-Arka Sağ Sinyal 

19- Bagaj Demiri 

20- Statör Fan Kapağı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soldan Görünüş 
1-KM Göstergesi 

2-Uzun-Kısa Far Düğmesi 

3-Sinyal Düğmesi 

4-Sol Elcik 

5-Sol Fren Kolu( Arka Fren Kolu) 

6-Far 

7-Ön Sol Sinyal 

8-Ön  Sağ Reflektör 

9-Ön Fren Diski 

10-Ön Sol Hidrolik(Ön sol Amortisör) 

11-Ön Fren Kaliperi 

12-Yan Ayak Müşürü 

13-Yan Ayak 

14-Orta Ayak 

15-Sol Yolcu Basamağı 

16-Ayak Marş Pedalı 

17-Hava Filtre Kutusu 

18-Arka İç Çamurluk 

19-Arka Sağ Sinyal 

20-Torpido 
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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 krank 

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: 
 

 

 
 

Motor numarası: 
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Kontak 

 
 

Kontak üzerinden üç farklı pozisyon bulunmaktadır 

Motor marş bastırılabilir, anahtar çıkarılamaz. 
 

    

 

:Motor kapalı, anahtar çıkarılabilir. 

 

:“PUSH”  :Direksiyon kilidi, ön amortisörlerin üstünde, ön maşa bağlantısı altında 

yer almaktadır. Direksiyon sola dönmüş durumda iken anahtar hafifçe bastırılarak, 

işaret yönünde anahtar çevrildikten sonra direksiyon kilidi kilitlenir ve anahtar çıkarılabilir. 

Yine aynı işlem yapılarak direksiyon kilidi açılabilir. 
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Anahtar 
Motorunuzla birlikte iki adet anahtar üzerinde gelmektedir. Anahtarınızı kaybetmeyin ve birisini yedek olarak 

saklayın. 

 

, 

Göstergeler 

Sinyal lambası ( sol )  

Sola dönüş sırasında diğer sürücüleri uyarmak için kullanılır döneceğiniz 

yapacağınız yönü gösterir.. 

 

Sinyal lambası ( sağ )  

Sağa dönüş sırasında diğer sürücüleri uyarmak için kullanılır döneceğiniz 

yapacağınız yönü gösterir. 
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Km göstergesi  

Motosikletin yapmış olduğu toplam km gösterir. 

Hız göstergesi  

Motosikletinizin yapmakta olduğu hızı gösterir. 
 

Benzin göstergesi  

Benzin deposundaki benzinin seviyesini gösterir. Gösterge “F” gösterdiğinde; depo tam doludur. İbre kırmızı 

alana geldiğinde, depoda 1 L kadar benzin kaldığını gösterir ve en kısa süre zarfında benzin alınması gerekir 

. Gösterge sadece kontak açık oldğunda devreye girer. 
 

Uzun kısa far lambası  

   Motosikletinizin uzun yada kısa far konumunda olup olmadığını gösterir. Motosikletiniz uzun far 

konumundaysa lamba mavi renkli olarak yanar, farlarınızı kısa far konumuna aldığınızda ışık söner. 

 

Sol elcik kontrolleri 
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Uzun – kısa far düğmesi  

Üstteki düğme basılı pozisyonunda uzun, alttaki düğme basılı pozisyonunda kısa far yanacaktır. Aynı 

zamanda gösterge aydınlatması da açılacaktır.. Uzun far açık olduğunda göstergedeki uzun far 

lambası da yanacaktır. 

 

Sinyal düğmeleri  

Sinyal düğmesini     pozisyonuna getirirseniz sol ön ve arka,    pozisyonuna getirirseniz sağ 

sinyaller yanıp sönecektir. Sinyalleri kapatmak için bu buton üzerine basmanız yeterlidir. 
 

Korna butonu  

Kornayı kullanmak için   işaretli düğmeye basmanız gerekmektedir 
 

 

Sağ elcik kontrolleri 

Marş düğmesi  

    Motoru çalıştırmak için, fren kolunu çekiniz ve marş 

düğmesine  en fazla üç saniye sürecek şekilde basınız. 

Gaz kolu 

Gaz kolu motorunuzun hızını kontrol edebilmeniz içindir. Motorunuzun hızlanması için kolu kendinize doğru 
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çeviriniz, gaz kesmek için ise ters yönünde çeviriniz. 

 
 

Motor stop düğmesi  

Acil durumda yada motoru kapatmak istediğinizde kırmızı düğmeyi sağdaki işarete çevirmek 

yeterlidir. 

 
Tekrar marş basabilmek için kırmızı düğmeyi soldaki işarete çevirmeniz gerekmektedir. 

 

 
 

 

Benzin depo kapağı 

Benzin depo kapağı sele altındadır. Kapağı açmak için saat yönü tersine çevirip kapağı 

çıkartınız. Kapağı kapatmak için bastırarak saat yönünde çeviriniz. 

Uyarı: Motosikletinizi marş düğmesini  kullanarak çalıştırmak istediğinizde 

marş düğmesine bir seferde beş saniyeden fazla basmayınız. 
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Ayak Marşı 
 

 

Marş pedalı motorun sol tarafındadır. Marş pedalı ile aracı çalıştırabilmeniz için kontağın açık konumda olması 

gerekmektedir. Motosiklet çalıştıktan sonra marş pedalınızın kapalı konumda olduğundan emin olun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uyarı: Aracınızı çalıştırırken ayak marş pedalının kapalı konumda olduğundan emin olun. Aracınız 

çalışır durumda iken kesinlikle marş pedalına basmayın, böyle bir durumda motor içerisinde yer alan marş 

dişlisi ve aktarma parçalarında ciddi hasarlar meydana gelebilir. Marş düğmesi ve marş pedalını aynı anda 

kullanmayın. 
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Motoru çalıştırma 

Anahtarı kontağa yerleştirin ve saat yönünde çevirerek bu    pozisyona getirin. 

 

1. Marş butonu ile çalıştırma 

Fren levyesini sıkınız ve marş butonuna basınız. 

2. Marş pedalı ile çalıştırma 

 

Akünün marş için yetersiz kaldığı durumlarda marş pedalını kullanınız. 

(a) Kontağı çeviriniz. 

  

 
  

  

Sele altı bagaj 

Sele altı bagajını açmak için sele kilidini kontak anahtarını hafif sağa çevirerek açınız ve seleyi kaldırınız. Bu 

bölüm motora yakın olduğu için yüksek ısıdan kolay etkilenen malzemeleri bu bölmeye koymayınız. Sele altı 

bagajını kapatmak için seleyi kapatınız ve kilit sesini duyana kadar belirli bir güç uygulayarak sele üzerinden 

bastırınız .Sele altı bagaj kısmına 5 kg dan fazla yükleme yapmayınız. 

 
 

Not: Aracınız çalıştıktan sonra marş düğmesini hemen bırakınız ve motor çalışırken kesinlikle 
tekrar basmayınız. Eğer motorunuz çalışmaz ise, 10 saniye bekledikten sonra tekrar deneyiniz. 
3 veya 4 denemeden sonra motorunuz çalışmaz ise gaz elciğini 1\4 oranında çevirip tekrar 
deneyiniz. 
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Park etme 

Motosikletinizi park etmek için yan veya orta ayağı kullanabilirsiniz. Orta ayak üzerinde park 

etmek için,ayağınızı ayak üzerindeki kısıma koyunuz, sol elinizle sol 

elcikten, sağ elinizle sele altından tutarak ayağınızla 

orta ayak üzerine basarken aynı zamanda sağ 

elinizle de yukarı doğru çekin. Yan ayağı 

kullanmak için sadece yan ayağı ayağınızla 

iterek yana doğru iyice açılmasını sağlayın ve 

tamamen açıldığından emin olduktan sonra 

aracınızı bırakın. 

Not: ●Eğimli bir yerde park etmek için 

motorun ön tarafı yukarı yöne gelecek 

şekilde motoru park ediniz. 

● Motoru çalıştırmadan önce yan ayağın 

kapalı olduğundan emin olunuz. 



  ÖZGÜRLÜK RUHUNDA VAR 

 

    
  
  

  
                       

                             
                                                                                                                                                         

Benzin 

 

Motorunuz için en az 90 oktanlık kurşunsuz ve katkısız benzin kullanmanız önerilir. 

Kalitesiz RQ seviyeli benzin kullanımı sırasında motorunuzdan bazı sesler gelebilir, yakıt 

pompanız ve filtreniz arızalanabilir. Kullandığınız benzini değiştirmeniz gerekmektedir. 

Kurşunsuz benzin kullanımı aynı zamanda buji performansını da etkileyecektir. 

Diferansiyel ve Motor yağı  

Motor yağı 
Motorunuzun yağ kapasitesi 1 L dir. Lütfen 4 zamanlı (4T) motorlar için üretilen yağları ve 

sadece SE, SF, SG veya API standartlarında katkısız kaliteli motor yağı kullanın. Önerilen 

yağ SAE 10W/40W-SF olarak önerilmektedir. Bulunduğunuz bölgenin iklim koşullarını 

dikkate alarak aşağıdaki tablodan yararlanabilirsiniz. 
 

 
 

 

Motor Yağ Değişimi ve Kontrolü 

Her sürüşe başlamadan önce veya belirli aralıklarla yağ seviyesini 

kontrol ediniz. Yağ kontrol çubuğunda, yağ seviyesinin 'S' ve 'X' 

işaretleri arasında olduğunda emin olunuz.Yağ seviye kontrol çubuğu 

motorun Sağ tarafındadır. Motor yağ seviyesini kontrol ederken 

motosikletin düz bir zeminde park edilmiş olması gerekir.nMotor yağı 

seviyesi ‘X’ işareti altında kalıyorsa motora önerilen yağı ekleyiniz ve 

kesinlikle yağ seviyesinin ‘S’ işaretinin üzerine çıkaracak kadar çok yağ 

eklemeyin. 

 

Dikkat: ● Benzinin dışarı taşması ve sıcak motora temas etmesini alev almasına 
neden olabilir. Bu teması mutlaka engelleyiniz. 

 

Benzin deposuna benzin alırken kesinlikle motoru durdurunuz. 

 

Yakıtın uzun süre cildinizle temas etmesini engelleyin ve yakıt buharını kesinlikle solumayınız.  

 

Dışarı dökülen veya motosiklet ile temas eden yakıtı hemen temizleyin, yakıtın plastik aksam 

ile temas etmesi hasara neden olacaktır ve garanti kapsamında değerlendirilmeyecektir.  
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Motor Yağ Değişimi İşlem Adımları 
 

Orta ayağı kullanarak motosikleti düz bir zemin 

üzerine park edin. Motorunuz tamamen soğumadan 

önce bütün yağı yandaki somunu açarak boşaltın. 
1. Yağ kontrol çubuğunu alın. 

2. Tahliye somunu altına boşalan yağ için bir kap koyun. 

3. Somunu yavaşça gevşeterek açın, yağı tamamen boşaltın. 

4. Somunu tekrar sıkıp 1 L önerilen yağı motora boşaltın ve motoru çalıştırın. 

Yaklaşık 1 dk. çalışdıktan sonra yağ seviyesini tekrar kontrol edin ve ihtiyaç 

varsa gerekli miktarda yağ ekleyin. 

 

 

Diferansiyel yağı 

 

Lütfen SAE 80W90 diferansiyel yağı(dişli yağı) kullanmanız gerekmektedir. 

Her 3000 Km veya 6 ayda bir diferansiyel yağını değiştiriniz. 

 
İşlem Adımları 

1. Orta Ayağı kullanarak motosikleti düz bir zemin 

üzerine park edin. 

2. Resimde gösterilen somunu yavaşça gevşeterek 

açın. 

3. Yağ boşaldıktan sonra resimde gösterilen yerden 

yağdanlık ile yaklaşık 220ml diferansiyel yağını 

buradan doldurun ve somunu tekrar yerine takın. 

 



  ÖZGÜRLÜK RUHUNDA VAR 

 

    
  
  

  
                       

                             
                                                                                                                                                         

 

 

 

Rodaj Süresi ilk kullanım 
Motor ve aktarma organlarındaki hareketli parçaların birbirlerine uyum sağlama süreci 

olarak tanımlanabilecek rodaj, hareketli akşamların birbirine alıştırılmasıdır. İlk 

kullanım yöntemi motorun ömrünü ve performansını direkt olarak etkileyecektir. 

Motordaki hareketli parçaların çalışırken birbirlerine sürtünüp zarar vermesini önleyerek 

kullanım süresini uzatacaktır. Motorunuzun uzun ömürlü olması ve yüksek performansta 

kullanılabilmesi için aşağıdaki önerilere uymanız gerekmektedir: 

 

Maksimum devir hızı 

 

İlk 3000 Km de maksimum hız en fazla 40 km/sa olmalıdır. 

 

Motor devir hızının devamlı olarak değiştirilmesi 

Motorunuzun devir hızını değişken tutarak, motorunuzu aynı devir hızında uzun süre 

kullanmayın. İlk kullanım süresi motorunuz parçalarının birbirine alışma zamanı 

olacaktır. Bu sürede kesinlikle motorunuzu zorlamayın, ani gaz verme-kesme ve aşırı 

yüklenme kesinlikle yapmayın. 

 
Yüksek devir hızından kaçınılması 

Motora ani gaz vermekten kesinlikle kaçınınız ve ilk 3000 km için gaz elciğini 

kesinlikle sonuna kadar çevirmeyiniz. Motorun parçaları ancak düşük devir 

hızlarında maksimum performansla birbirine uyum sağlayacaktır. 
 

Sürüş öncesi motorun yağlanması 

Motorunuzu çalıştırdıktan hemen sonra sürüşe başlamayınız. Motor rölantide iken 

motor yağının, motorun tüm parçalarına ulaşması başka bir değişle motorun ısınması 

için bir müddet bekleyiniz. 

Uyarı: Periyodik bakım sırasında bazı parçaların değiştirilmesi gerekebilir. Bu değişim 

sırasında kesinlikle yetkili servislerden temin edebileceğiniz, APACHI orjinal yedek 

parçaları kullanınız. Aksi takdirde oluşabilecek arızalardan IŞILDAR OTOMOTİV 

sorumlu tutulamaz ve araç sahibi garanti hakkı talep edilemez. 

 Bakım tablosundaki belirtilen bakımlar deneyimli yetkili servis elemanlarınca yapılacak 

bakımlardır. Motosikletinizin bakımı veya herhangi bir arıza durumunda motosikletinizi en 

iyi tanıyanın APACHI yetkili servisleri götürmek sorumluluğunun size ait olduğunu 

unutmayınız. 
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İlk bakım 

İlk 500 km bakımı bir motosiklet için çok önemlidir. İlk kullanım sonrasında motor 

parçaları artık birbirine alışmaya başlayacaktır ve ilk bakım sırasında tüm 

cıvataların kontrolü ve motor yağının değiştirilmesi önerilmektedir.  500 km ilk 

bakımı motorunuzun kullanım ömrünü ve performansını mutlaka etkileyecektir. 
 

Gaz teli ayarı 

 

 
1. Kilit somununu gevşetiniz  

2. Ayar vidasını çevirerek gaz telinin esnekliğini ayarlayın. Esneklik 0.5 ve 1.00 

mm arasında olmalıdır. 

3. Ayarı yaptıktan sonra kilit somununu sıkın. 

4. Gaz teli ayarı yapıldıktan sonra gaz kolunu çevirerek kontrol edin, gaz kolunda 

takılma veya harekette zorlanma olmamalıdır. 
 

 

 

 

Buji 

1. Her bakım sonunda buji üzerindeki karbon birikintisini herhangi 

bir tel fırça ile temizleyin ve boşluğu 0.6-0.7 mm olacak şekilde ayarlayın 

ya da değişmesi gerekiyor ise dirençli buji değiştirin. 

2.          Buji Piposunun(Başlığı) 5 kilo ohm direnç özelliği göstermesi 

gerekmektedir. 

3.          Karbon birikintisini temizlerken, buji üzerindeki seramik kısmın 

rengini de kontrol edin. Eğer anormal bir değişme varsa bujiyi yenileyin. 

Uyarı: Gaz teli ayarından sonra gaz elciği kontrol edin, ayar sonrasında motor rölantisinde 

herhangi bir artış olmaması ve gaz elciğinde takılma veya harekette zorlanma olmaması gerekir. 
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Hava Filtresi 

 

Hava filtresi bir çeşit süngerden oluşmaktadır. Eğer bu sünger havayı geçiremez ise boğaz 

kelebeğine alınan hava azalır, yeterli hava/yakıt karışımı yapılamaz motorun gücü düşer. Ayrıca 

yakıt tüketimi artar. Bu sebepten dolayı hava filtresi süngeri periyodik olarak kontrol edilmeli 

ve temizlenmelidir. Eğer aracınızı kirli, çamurlu, tozlu yollarda kullanıyorsanız temizleme 

işlemini daha sık yapınız. 

 

Filtrenin çıkartılması: 

 

1. Filtre üst kapak cıvatalarını sökünüz ve süngeri alınız. 

 

Hava filtresinin temizlenmesi 

     
2.         Uygun ölçülerdeki bir kaba yanmaz temizleyici koyunuz. 

3. Süngeri bu temizleyiciye daldırarak süngerin temizleyiciyi emmesini sağlayın ve 

çıkartıp süngeri sıkın. 

4. Aynı şekilde motor yağı içine daldırıp 

            çıkartın ve sıkın. Yağın tamamen akmasını sağlayın. 

5. Süngeri ve filtreyi yerine takarak üst kapağı monte edin. 

6.         Filtre kağıdını temizlemek için hava emiş yüzünün tersinden gelecek şekilde basınçlı 

hava kullanınız 

 

 

Uyarı Motosikletinizde kullanılan buji normal kullanım koşulları için seçilmiştir. Uygun 

olmayan buji kullanımı ciddi motor arızalarına neden olur, bu durumda oluşacak arızalar 

garanti kapsamı dışındadır. Uygun buji seçimi için APACHI yetkili servislerinden bilgi alın. 

Bujiyi yerine yerleştirirken fazla sıkmayın ve/veya yerine çapraz takmayın, aksi takdirde 

silindir kapağındaki buji yatakları hasar görecektir. Bujiyi söktüğünüzde, buji yuvasına pislik 

kaçmasını engelleyin. 
 



 

 

 

Fren sistemi 
Ön tekerde disk fren arka tekerde kampana sistemi bulunmaktadır. Araç her kullanım öncesinde 

frenleri sıkarak çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. Her sürüşten önce mutlaka fren sistemi 

üzerinde kaçak ve/veya sızıntı olup olmadığını kontrol ediniz. İlk 1000 km sonunda ve her 2000 

km de frenleri kontrol ediniz. 

. 

Ön teker disk fren sistemi hidrolik fren sıvısı kontrol işlemi 

Hidrolik fren merkezi direksiyon muhafazasının altında olduğu için kontrol işlemi yalnızca 

yetkili servisler tarafından yapılmalıdır. Hidrolik fren sıvısı seviyesi kontrolü için yetkili 

servislere başvurmanız gerekmektedir. 

  

 

Fren sistemi hava boşaltma işlemi 

Fren sisteminin herhangi bir yerinde hava (boşluk) olması durumunda fren sistemi çalışmaz. 

1. Fren levyesini sıkınız ve sıkılı şekilde tutunuz. 

2. Kaliper üzerindeki hava tahliye cıvatasını gevşetiniz. 

3. Hava boşaldıktan sonra cıvatayı sıkınız. 

4. Frenleme yeterli seviyeye gelene dek aynı işlemleri tekrarlayın. 

 

Fren hidroliği haznesindeki hidrolik seviyesini kontrol ettiğinizden emin olun. Eğer seviye, 

motosiklet dik konumda iken alt işaret çizgisinin altında ise, gereksinimleri karşılayan uygun 

fren hidroliği doldurun. Fren balataları aşındığında, fren balatalarının yeni konumu dengelemek 

için hidrolik seviyesi düşecektir. Normal periyodik bakım aralığına göre fren hidroliği 

haznesine fren hidroliği doldurun. 

UYARI: Hava filtresi takılmadan kesinlikle araç çalıştırılmamalıdır. 

Hava filtresi temizliği için kesinlikle yanıcı maddeler kullanılmamalıdır. 

Filtre üzerinde herhangi bir delik ya da yırtılma var ise mutlaka yenisi ile değiştirilmelidir. 

Hava filtresi montajını yaparken düzgün bir şekilde takılmalıdır, düzgün monte edilmemiş 

filtreden tozlar içine kaçacaktır ve ciddi hasarlar verebilir. 

Motosiklet temizliği sırasında hava filtresi içerisine su girmemesine dikkat edilmelidir. 

Bu sebeple basit bir yedek parçaymış gibi görünen hava filtresi, aracın normal çalışması ve 

yağ yakmaması için bakım işlemlerinin düzenli aralıklar ile yapılmasına önem verilmesi 

gerekmektedir. 



 

 

Balatalar 

 

Fren balatalarının sınır çizgisine kadar aşınıp aşınmadığını görmek için ön fren balatalarını 

kontrol edin. Eğer balatalardan birisi sınır çizginişine kadar aşınmışsa, yetkili serviste yenisiyle 

değiştirilmelidir. 

 

Arka frenin aşınması aracın çalıştırılmasına, kullanımına ve aracın kullanıldığı yol şartlarına 

göre değişir. Genellikle, fren balatası ıslak ve kirli yollarda kullanıldığında, iyi yol şartlarda 

kullanılmasına göre daha çabuk aşınır. 

 
 

Arka fren ayar levyesinin olduğu yerde fren balatalarının durumunu gösteren bir işaret vardır. 

Fren ayar levyesinin hizası fren sistemi çalıştığında  resimde gösterilen (B) noktasındaki 

işaretten  (C) noktasındaki işarete doğru hareket eder. Fren kolunu sıktığınızda veya fren 

pedalına bastığınızda bu hiza C noktasındaki  işaret hizasına geliyorsa fren balatalarını 

değiştirmeniz gerekmektedir. Fren balatalarını değiştirmek için yetkili APACHI servislerine 

başvurunuz. 

  

Fren balataları maksimum performans için periyodik olarak temizlenmelidir. (Her 3000 km de 

temizlenmesi önerilir). 

 

Lastikler 

 

Güvenliğiniz için periyodik kontrollerden ayrı olarak lastiklerinize ayrı bir önem gösterin ve 

daima lastik basınçlarını, lastik diş derinliğini kontrol edin. 

UYARI: -Fren sıvısı olarak DOT3/DOT4 tipi sıvı kullanınız, Fren sisteminin düzenli 

çalışması için diğer sıvılar ile herhangi bir karışım yapılmaması gerekmektedir. 

-Hidrolik sistem içerisine kullanılmış sıvı koymayın.  

-Fren hidroliğinin göze ve cilde temasından kaçınılmalıdır, temas etmesi halinde bol su ile 

yıkanmalı ve en kısa zamanda doktora müracaat edilmelidir. 

-Fren hidroliği plastik aksamlara ciddi zararlar verir bu sebeple dikkat edilmesi, 

temasının engellenmesi gerekmektedir. Hidrolik teması sonucu hasar gören plastikler 

aksam garanti kapsamı dışında kalır.  

-Hidrolik fren sistemi seviye kontrolü ve değişim işlemlerini mutlaka APACHI yetkili 

servislerinde yaptırın. 



 

 

Lastik basıncı 

 

Yetersiz lastik hava basıncı sürüş sırasında motosikletinizin kontrolünü zorlaştıracaktır. Düşük 

hava basıncının motosikletin kontrolünü etkileyeceği gibi aşırı şişirilmiş lastikler lastiğin yer 

ile temasını azaltacak ve kaymalara sebep olacaktır. Lastik hava basıncını önerilen değerler 

arasında tutunuz. Lastik basıncını 175kpa/225kpa arasında tutunuz. 

 

Akü 

Akü paspas altına yerleştirilmiştir. İlk montaj sırasında kullanıma geçmeden önce mutlaka 

aküyü şarj ettiriniz. Akü kutup başlarında herhangi bir oksitlenme olduğunda derhal 

temizleyiniz. Akü sıvı seviyesini daima kontrol ediniz. 

 

Motosikletinizi uzun süre kullanmayacaksınız akü bağlantılarını çıkartıp aküyü alınız ve tekrar 

kullanmadan önce mutlaka şarj ediniz. 

 

Sigorta 

Sigorta akünün yan tarafında bulunmaktadır. Sigorta 15 amperdir. Herhangi bir elektrik sistemi 

arızasında sigortayı kontrol ediniz. 

 

  

Lambalar 

1. Kontağı açın, fren levyelerini teker teker sıkıp stop lambalarını kontrol edin. 

2. Kontağı açın ve ön/arka her iki sinyalin de çalışıp çalışmadığını kontrol edin. 

3. Farların çalışıp çalışmadığını uzun-kısa yaparak kontrol edin. 

  

4. Gösterge üzerindeki uyarı lambalarını kontrol edin. 

5. Herhangi bir kırık parça olduğunda mutlaka orijinali ile değiştiriniz. 

 

Ampuller 

Bütün ampullerin listesi teknik özellikler bölümünde listelenmiştir. Yeni ampul kullanırken 

aynı değerde olmasına dikkat ediniz. Farklı değerdeki ampuller elektrik tertibatının fazla 

yüklenmesine ve ampullerin kısa ömürlü olmasına sebebiyet verir. 

 

Aynalar 

Motosikletin sele sürücü kısmına oturan bir kişinin aynadan arkayı görebilmesi için aynaları 

ayarlayın. Aynayı daima temiz tutun ve kırılan parçaları orijinaliyle hemen değiştirin. 

Depolama 

Eğer motosikletinizi uzun zaman kullanmayacaksınız aşağıdaki önerileri dikkate alınız. 

1. Motor yağını boşaltınız. 

2. Benzin deposundaki ve karbüratördeki tüm benzini boşaltınız ve depo içine anti-pas 

uygulayınız. 

3. Bujiyi çıkartınız ve silindir içersine 15-20 ml motor yağı boşaltınız. Kontağı kapalı 

konuma getiriniz ve marş pedalına birkaç kez bastıktan sonra bujiyi yerine takınız. 

4. Aküyü çıkartınız ve ayda bir kez şarj etmeniz durumunda akünün performansını 

korumuş olacaksınız. 

5. Motosikletinizi temizleyiniz ve paslanma ihtimali olan kısımlara anti pas uygulayınız. 

6. Lastik hava basıncını kontrol ederek gerekirse hava basınız ve lastiklerin yer ile temasını 

kesiniz. 

7. Herhangi bir kılıf veya örtü ile motosikletin üzerini kapatınız. 



 

 

 

 

 

 

 

Depolama sonrası kullanım 

1. Motosiklet yüzeyini temizleyin ve motor yağını motora ekleyiniz. 

2. Aküyü şarj edin ve daha sonra yerine takınız. 

3. Depo içerisinde anti pas varsa temizleyin ve depoya benzin koyunuz. 

4. İlk sürüşte düşük hızlarda kullanarak performansı kontrol ediniz. Herhangi bir aksaklık 

durumunda mutlaka yetkili APACHI servislerine başvurunuz. 

 

 

TEMİZLEME İŞLEMLERİ 

 

Motosikletin iyice temizlenmesi bakımın gerekli bir parçasıdır. Ayrıca motosikletin 

görünüşünü ve performansını da etkiler. Uygun temizlik aynı zamanda motosikletin ömrünü de 

uzatacaktır. Çamurda, çalılıklarda, çimende, suda, tuzlu su içinde veya tozlu ortamlarda 

kullanıldıktan sonra motosikleti temizlemek ve kontrol etmek önemlidir. Çamurun, çalıların, 

otların vs. özellikle motor ve egzoz sistemi üzerinde birikmesi motorun soğumasını 

engelleyebilir, hasarı gizleyebilir veya belli parçaların aşınmasını hızlandırabilir. Temizleme 

sırasında, bütün döküntüleri temizlemek önemlidir. 

 

 

 

 

 

Aracınızı yıkarken egzoz borusunu iyice sarın. Tozu ve diğer pislikleri temizlemek için düşük 

basınçlı bir bahçe hortumu kullanabilirsiniz. Yumuşak nitelikli sabun veya deterjan ve su 

kullanarak motosikleti elle temizlemeye çalışın. Yıkama bezleri veya temizleme fırçaları 

kullanılabilir; plastik veya boyalı yüzeylere zarar vereceğinden dolayı fırçaları kullanırken 

dikkatli olun. Motosikleti temiz su ile iyice yıkayın. Deri veya yumuşak bir bez kullanarak 

bütün alanları kurutun. 

  

 

 

 

 

 

 

TEMİZLİK SONRASI KONTROL 

 

Aracınızı yıkarken egzozu korumak için kullanılması gerekli olan ggzoz borusundaki bezleri 

veya sargıyı çıkarın. Motosikletin uzun ömürlü olması için, mafsal yerlerini ve yağlama 

noktalarını yağlayınız. 

 

 

 

 

Dikkat: Motosikletinizi 15 günden fazla bir sure için kullanmayacaksınız gaz kelebeği, yakıt 
hortumları ve depodaki benzini mutlaka boşaltınız. 

UYARI: Aracınızı yıkadıktan sonra ıslak frenlerle kullanılması tehlikelidir.  

Islak frenler, kuru frenler kadar frenleme özelliği sağlamayacaktır. Kaza yapmanıza neden olabilir. 

 

UYARI: Yüksek basınçlı yıkama makineleri motosiklete zarar verebilir.  

Buda paslanmaya, korozyona sebep olabilir ve aşınmayı arttırabilir. 

 

UYARI: Aracınızı kullandıktan sonra motor soğuyunca yıkayın. Motor sıcak iken, egzoza su tutulması 

ani ısı değişimi nedeniyle egzoz üzerindeki oksijen sensörünün içerisinde kırılmalara ve çatlamalara 

neden olacaktır. Yine ani sıcaklık değişiminden fren disklerinde eğilmeler oluşabilir. Bu neden ile 

oluşacak arıza türü garanti kapsamı dışındadır.   

 



 

Aracınızı yıkadıktan sonra, düşük hızda kullanarak frenleri kontrol edin. Balataların kuruması 

için birkaç kez frene basarak sürtünme sonucu kurumasını sağlayın. 

 

.DEPOLAMA 

 

Eğer aracınız herhangi bir sebeple uzun süreliğine kullanılmayacaksa, aracı bazı materyaller, 

ekipmanlar ve tekniklerle korunmasını sağlamanız gerekmektedir. 

Aracı orta ayak üzerine yerleştirin ve temizleyin. 

Yakıtı depodan boşaltın ve motoru birkaç dakikalığına rölantide çalıştırarak, yakıtın tamamen 

bitmesini sağlayın. 

Aküyü araçtan sökün. Kesinlikle kutup başlarını birbirine değdirmeyin. Araç parçaları ve 

tesisata zarar verebilirsiniz. 

Akü yüzeyini temizleyin. Terminaller, kablo başlıkları ve oksitli kısımları temizleyin. 

Lastikleri normal basınca ulaşıncaya kadar şişirin. 

Araç yüzeyini ve araçtaki lastik parçalarını koruyucu spreyle temizleyin.Anti pas spreyle, 

boyanmış yüzeyleri kaplayın. 

Aracı tekrar kullanıma hazır hale getirmek için aşağıdaki adımları uygulayın. 

Aracı tamamen temizleyin. 

Bujiyi çıkartın, kontrol edin. 4 kere ayak marş pedalına basın ve bujiyi tekrar takın. Aküyü 

takın. 

Aracı çalıştırın. 

 

KULLANIM VE BAKIM 

 

1. Her bir çalıştırma deneyişi 5 dakikadan fazla sürmemelidir. Eğer motor birkaç 

denemeden sonra çalıştırılmıyorsa, yakıt destek sistemi, marş ve ateşleme sistemini kontrol 

edin. 

2. Aşağıdaki durumlarda aşırı deşarj veya eksik şarja neden olabilir ve akünün ömrünü 

kısaltabilir. 

3. Sık çalıştırma ve kısa mesafeli sürüşler. 

4. Aracı düşük hızlarda uzun süre kullanmak 

5. Fren lambasının yanmasına neden olacak şekilde fren kolu ve fren pedalına basmak. 

6. Ekstra elektrik parçalar veya yüksek güçlü ampuller kullanmak.  

7. Motor zor çalışıyorsa, lambalar sönükse, korna zayıfsa ve bunlar 3 aydan beri devam 

ediyorsa aküyü tekrar yüklemek. 

8. Uzun süre kullanmadıktan sonra tekrar kullanıma geçmeden önce aküyü yeniden 

yüklemek. 

 

AKÜ ŞARJI 

 

Aküyü özel bir akü yükleyicisi ile yükleyin. Akü yüklenirken keçe cıvatalarını çıkarmayın. 

Kapalı ortamda ise odayı havalandırın, ateşten uzak tutun. 

 

Akü standart veya hızlı bir şekilde yüklenebilir. Akünün uzun süre kullanılabilmesi için akü 

üreticilerinin tavsiye ettiği şekilde yükleyin. 

 

 

Uyarı: Aküyü her zaman belirtilen akımlarda ve zaman limitlerinde yükleyin. Aksi 
durumda akü zarar görebilir. Acil durumlar dışında hızlı şarj yönetimini 
kullanmayın. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yakıt Enjeksiyon- Ateşleme Sistemi (EFI) Diyagramı 

 

EFI çalışma Prensibi ve Sistem Elemanları 
 

EFI( Elektronik Yakıt Püskürtme) : EFI sistemi motora birim zamanda yakıt 

püskürtülmesi ve birim zamanda yapılacak ateşleme miktarının kontrol edilmesini 
sağlamaktadır. 

 

ECU(Elektronik Kontrol Ünitesi) :  Gaz kelebeği gövdesine takılı ECU (Elektronik 

kontrol ünitesi), içerisinde gaz kelebeği konum sensörü (TPS) ve emme havası sıcaklık 
sensörü (THA) bulunmaktadır. Sensörlerden sinyal alma, kontrol stratejileri yapma ve kontrol 

sinyallerini verme görevini üstlenen EFI sisteminin "beyni" dir. Öncelikli görevi motorun 
ateşleme yazılımından belirtilen değerlere göre enjeksiyon açık kalma sürelerini değiştirerek 
yakıt/hava karışımını ayarlamaktır. 

 

Yakıt Pompası : Boru ve enjektörden oluşan yakıt besleme cihazıdır. Yakıt 

pompası benzin deposu içerisine takılmıştır. 
 

Ateşleme Bobini : Ateşleme bobini, ateşleme teli ve bujiden oluşan ateşleme cihazıdır. 

Ateşleme bobini, yüksek voltajlı IGBT ve yüksek voltaj bobini içerir. Eskiden Karbüratörlü 

motorlarda, şekli itibariyle enjeksiyonlu makinelerde bulunan ECU'ya benzeyen ve bu yüzden 
"beyin" diye adlandırılan parçanın ismi ise CDI yani "Capacitor Discharge Ignition" dır. Görevi 

ateşlemenin ihtiyacı olduğu yüksek voltajı sağlamaktır. Bu sistemde CDI ve ateşleme bobini 
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birliktedir. 

Gaz Kelebeği Gövdesi: Gaz kelebeği plakasının dönüş açısıyla motorun emme hava 

miktarını kontrol etmektedir. 
 
 

Rölantinin Hava Girişini Ayarlamak İçin Kullanılan Rölanti Değeri Ayarlayıcısı: Gaz 

kelebeği gövdesine takılır ve ECU tarafından kontrol edilir. 

 
 

Sensörler: 

 

1) Egzoz borusuna monte edilmiş oksijen sensörü, egzoz gazındaki oksijen konsantrasyonunu 

tespit etmek ve yakıt karışımı konsantrasyonunun kapalı döngü düzenlemesini sağlamaktır. 

Kapalı döngü düzenleme durumundayken 0 V ila 0,9 V arasında değişen sinyal verir. 

2) Motor silindir kafasına takılan silindir sıcaklık sensörü, yakıt enjeksiyon miktarını 

hesaplamak için kullanılan motor sıcaklığını ölçmek için kullanılır. 

3) Manyetik motora entegre edilmiş krank mili konum sensörü, enjeksiyon ve ateşleme 

kontrolü için zaman tabanı olan krank açısı sinyalini ölçmek için kullanılır. 

4) ECU'da yerleşik olan emme havası sıcaklık sensörü, giriş havası yoğunluğunu hesaplamak 

için kullanılan giriş havası sıcaklığını ölçmek için kullanılır. 

5) ECU'da yerleşik olan gaz kelebeği konum sensörü, gaz kelebeği valfi dönüş açısını ölçmek 

için kullanılır. 

 

 

Diğer Sistem Elemanları 

 

1) Gösterge paneline ve ECU'ya takılan arıza ışığı, arıza alarmı için kullanılır. 

2) Akü, kontak anahtarı ve sigorta, EFI sistemine güç sağlama görevini üstlenirler. 

3) EFI'nin ilgili bileşeni: Konjenktör. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Dikkat : BAKIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BİLGİLER  
1 、 Motora aşırı yağlama yağı eklemeyin, aksi takdirde mavi duman görünecek ve 

oksijen sensörüne zarar verecek, ardından motorun gücü azalacaktır. 

2 、 Her 5.000 km'de bir, yakıt pompasını depodan çıkarmalı ve üzerindeki yakıt 

filtresini veya gerekli ise yakıt pompasını değiştirmelisiniz, aksi takdirde enjektör tapası 

veya pompa sıkışabilir. 

3 、 Sinyal topraklamasının bağlantı konumunu rastgele değiştirmeyin, aksi takdirde 

EFI sistemi anormal şekilde çalışacaktır. 

4 、 Tüm elektrik soketleri sıkıca birleştirilmeli veya kullanımda soketlerin temasların 

tam olduğu kontrol edilmelidir. 

5 、 Kablo demeti ve borular standart olarak demetlenmelidir, aksi takdirde kullanım 

sırasında kırılır ve kısa devre veya yağ dökülmelerine neden olur. 

6 、 Buji kapağı veya buji değiştirildiğinde, değiştirme dirençli tipte olmalıdır, direnç 

değeri yaklaşık 5KΩ'dur, aksi takdirde EFI parazit nedeniyle anormal çalışacaktır. 

7 、 Kablo demeti, ateşleme telinden mümkün olduğu kadar uzak olmalıdır. Kablo 

demeti ateşleme kablosuyla birbirine bağlanmamalıdır, aksi takdirde EFI parazit 

nedeniyle anormal şekilde çalışacaktır. 

8 、 Konjektör değiştirildiğinde, yeni takılan konjektör tam dalgalı konjektör(AC) 

olmalıdır, aksi takdirde EFI sisteminin dengesiz çalışmasını sağlar. 

 

Sorun Giderme Adımları 

1 、 Arıza lambasının yanıp sönen kodu ile arızayı belirleyin. 

2 、 Sensör göstergesini kontrol ederek arızayı belirleyin. 

3 、 Areşleme sistemini ve yakıt sistemini test ederek arızayı belirleyin. 

4 、 Sırayla değiştirerek arızayı belirleyin. 

5 、 Motor arızasını kontrol edin (düşük silindir basıncı gibi). 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

Sorun Giderme Örnekleri 
Aşağıdaki arızalar meydana geldiğinde, öncelikle arıza ışığı yanıp sönen kod (Ek 1) ve 

sensör gösterge ışığı istemine ( Ek 2) göre sorun gidermeniz ve ardından Ek 3'teki arıza 

kaynakları listesine başvurmanız önerilir. 

 

NO  TANIM Sorun Giderme Adımları 

1 

 

Elektrik Yok .Kontak 
anahtarını açın, arıza ışığı 
yanmıyor ve yakıt 
pompasında ses yok. 

① Sırayla kablo demetini (Ek 3'te No. 13), sigortayı 

(15) ve kontak anahtarını (16) kontrol edin. ②
Elektronik kontrol ünitesinin kapak plakasını açın ve 
içindeki konektörlerin bağlantı durumunu kontrol 

edin, konektörü çıkarıp tekrar takmayı deneyin. ③ 
ECU'yu (1) kontrol edin. 

2 

 

Zor 
Çalışma 

 

Motora marş 
verildiğinde 
herhangi bir 
ateşleme belirtisi 
yok. 

①Krank mili konum sensörünü (tetik) (4) kontrol edin. 

② Ateşleme bobininin kıvılcımının normal olup 

olmadığını kontrol edin (5). ③Karbon tankındaki 
vananın nitelikli olup olmadığını kontrol edin. Kalibre 
değilse, park etme sırasında hava girişinde çok fazla 
yakıt buharı birikecek ve bu da başlangıç arızasına yol 
açacaktır. 

 

Marş almıyor 

① Enjektörü (2) ve yakıt pompasını (3) sırasıyla 

kontrol edin. ②Bujileri (6) kontrol edin. ③Bir silindir 
basınç göstergesi ile silindir basıncını ölçün. 
900KPa'dan düşükse, valf açıklığının (20) çok küçük 
kaçak olup olmadığını kontrol edin. 

3 

 

Gaz kesiyor  
gaz pedalını gevşetirken veya 
rölantideyken 

① Rölanti giriş havasının çok büyük veya çok küçük 
olup olmadığını görmek için rölanti ayar vidasını (10) 

kontrol edin. ② Kıvılcım kapağında direnç olup 

olmadığını kontrol edin (7). ③Bujiyi kontrol edin 

(model: A7RTC) (6). ④Bir silindir basınç göstergesi ile 
silindir basıncını ölçün. 900KPa'dan düşükse, valf 
açıklığının (20) çok küçük olup olmadığını kontrol edin. 

4 

 

Gaz yemiyor. Hızlanma yavaş 
ve en yüksek hıza 
ulaşılamıyor. 

① Kıvılcım kapağını (7) kontrol edin. ②Bujiyi (6) 

kontrol edin. ③Yakıt pompasını (3) kontrol edin. ④ 

Enjektörü (2) kontrol edin. ⑤Hava filtresi (18) ve 
egzoz borusunun (19) tıkalı olup olmadığını kontrol 

edin. ⑥Yağ depolarını (21) kontrol edin. Benzin 

kalitesinin sorgulanması (22). ⑧ Oksijen sensörünü 
(11) kontrol edin. 

5 

 

Yüksek yakıt tüketimi 
① Oksijen sensörünü (11) kontrol edin. ②Yakıt 

miktarını (21) kontrol edin. ③Hava filtresini (18) 
kontrol edin. 



 

 

Ek 1 Arıza Kodunun Açıklaması 
Açık devre, kısa devre veya aşırı aralık voltajı gibi çoğu arıza, yanıp sönen arıza ışığı 

kodu (yanıp sönen süreler) ile okunabilen arıza kodu gönderilerek OBD sistemi 

tarafından teşhis edilebilir. 

 

Arıza Işığı 
Tanımı 

Arıza Tanımı Arıza Nedeni 

2 
Rölanti değerinin rölanti valfi 
açık devre var. 

Rölanti valfi konnektörü gevşemiş veya iç bobin 
(statör)açık devre olabilir. 

3 ECU'da anormal sıfırlama var. 

Genel koşul, ECU'nun güç kaynağı hatlarının zayıf temaslı 
olmasıdır, örneğin kontak anahtarı, sigortalar, güç 
konektörleri ve topraklama kablosu konektörleri gevşek; 
ve dirençsiz bujiler ("R" direnç yok). 

4 

 

Krank mili sinyali açık 
devredir. 

Krank mili konum sensörü (tetik) konnektörü gevşek 
veya bobin açık devredir. 

Krank milinden alınan 
sinyalinde sorun var. 

Bu genellikle elektromanyetik parazitten kaynaklanır 
(bujinin direnci olmaması, bujinin gevşemesi veya tetik 
ile manyeto arasındaki göbek açıklığının çok büyük veya 
çok küçük olması ve makul açıklık 0,4 ile 0,8 arasındadır. 

5 Yüksek voltaj Konjektör Arızası 

6 

 

Oksijen sensöründen gelen 
voltaj düşük 

Oksijen sensörünün eskimesi veya arızalanması. Ani ısı 
değişimlerinin neden olduğu bir arızadır. Motor sıcakken 
aracınızı yıkamayınız. 

Oksijen sensöründen gelen 
voltaj düşük 

Isıtma tipi oksijen sensörünün soketi su sızdırıyor. Ani ısı 
değişimlerinin neden olduğu bir arızadır. Motor sıcakken 
aracınızı yıkamayınız. 

Oksijen ısıtması arızalı. 
Dört telli oksijen sensörünün konektör tertibatı gevşemiş 
veya dahili ısıtıcı devresi açık devre var. Kabloları ve 
soketi kontrol edin ve temizleyin. 

7 

 

Isı sensörünün silindir kafası 
sıcaklığı ölçümünden gelen 
toplam sinyal gerilimi yüksek. 

Isı sensörünün bağlantısı gevşemiş veya ısı sensörü 
bozulmuş. 

Isı sensörünün silindir kafası 
sıcaklığı ölçümünden gelen 
toplam sinyal gerilimi düşük. 

Isı sensörü kablosunda kısa devre var. Kablo kırılmış 
temassızlık olabilir. 

8 

 

Enjektörde açık devre var 
Enjektör konnektörü gevşek veya enjektör bobini açık 
devredir. 

Enjektöre elektrik gelmiyor. 
Enjektöre gelen güç 
kaynağında kısa devre var. 

Enjektör içindeki sargıda sorun var. Enjektörü temizleyin 
tekrar deneyin 

9 

 

Yakıt pompasında açık devre 
var. 

Yağ pompası konnektörü gevşek veya pompanın iç 
bobini açık devredir. 

Yakıt pompasının güç 
kaynağına kısa devre. 

Yakıt pompasının içindeki bobin kısa devre yapıyor. 



 

10 Ateşleme açık devre. 
Ateşleme bobini konnektörü gevşek veya dahili devre 
hasarlı. 

11 

 

Gaz pedalının toplama voltajı 
düşük. 

ECU’nun devre kartındaki konum sensörü çipi hasarlı. 

Gaz pedalının toplama 
gerilimi yüksek. 

 

13 

 

Emme havası sıcaklığının 
toplama gerilimi yüksek. 

ECU içindeki emme havası sıcaklık devresi hasarlı. 
Emme havası sıcaklığının 
toplama voltajı düşük. 

14 ECU'nun güç tüpü hasarlı. 
ECU’nun güç tüpü yanmış. ECU'yu değiştirmeden önce 
aktüatörün kısa devre olgusunu ortadan kaldırmak 
gerekir. 

Arıza 
lambası 
hiç 
yanmıyor
. 

Arıza lambası açık devredir. 
Gösterge panelindeki arıza lambasının konektörü iyi 
temas halinde değil veya LED hasarlı. 

Oksijen sensörünün sinyali 
zayıf durumda durur. 

Oksijen sensörü eskiyor ve arızalandı. 
Oksijen sensörünün sinyali 
zengin durumda durur. 

 

 

 

 

Ek 2 ECU soketinin tanımı 
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Ek 3 ECU gösterge ışığının açıklaması 
 
ECU 
ÜZERİNDEKİ 

IŞIK RENGİ 

TANIMI NORMAL 
OLDUĞUNDA 

ÇALIŞMA 
DURUMU 

ANORMAL 
OLDUĞUNDA 

ÇALIŞMA 
DURUMU 

SORUN 
GİDERME 

METODU 

Mavi 
Sensör 
Işığı 

(SI) 

Motor 
durduğunda 

(kontak 
açık,marş 

basılmadan 
önceki 

durumda), gaz 
kolu boştayken 
veya maksimum 

açıklıkta ise 
sensör 

göstergesi sürekli 
yanacaktır.  

Sensör göstergesi 
yanmıyor, gaz 

kelebeği konumu 
kalibrasyonunun 

hatalı olduğunu 
gösterir. 

Gaz 
kelebeğinin 

yeniden 
kalibre 

edilmesi için 
ek 4'e bakın. 

Motor 
çalıştığında, 

krank mili bir 
daire 

döndüğünde 
sensör 

göstergesi bir 
kez yanıp söner. 

Sensör göstergesi 
yanmıyor, krank mili 

konum sinyali 
olmadığını veya 

sinyalin çok zayıf 
olduğunu gösterir. 

Manyeto 
açıklığının 

çok fazla 
olup 

olmadığını 
kontrol edin. 

Motor başarılı bir 
şekilde 

çalıştırıldıktan 
sonra ve gaz 

kelebeği 
açıklığı% 2'den 
az olduğunda, 

sensör 
göstergesi önce 

sürekli yanar, bu 
da rölanti açık 
olduğu anlamına 

gelir, ardından 
ışık söner. 

Işık sürekli 
yandıktan sonra 

sensör göstergesi 
hızlı (saniyede 4 

kez) yanıp 
sönüyorsa, bu, 
rölanti hava girişinin 

çok küçük olduğu 
anlamına gelir. 

Yavaş yanıp sönme 
(1 saniyede bir), 
boştaki hava 

girişinin çok büyük 
olduğu anlamına 

gelir. Işık yok, 
toleransın uygun 

olduğu anlamına 
gelir. 

Işık sönene 
kadar rölanti 

hava girişi 
ayar vidasını 

sırasıyla saat 
yönünün 
tersine ve 

saat yönünde 
ayarlayın. 

 
Motor başarılı bir 

 
Sensör göstergesi 

 
Konektörü 



 

başlatmadan 
sonra ve gaz 

kelebeği 
açıklığı% 2'den 
fazla ise, oksijen 

sensörünün 
voltajı yüksekse, 

ışık yanar, aksi 
takdirde ışık 

söner. 

sürekli kapalıysa, 
oksijen 

sensöründen hiçbir 
sinyal alınmadığını 
gösterir. 

kontrol edin 
ve oksijen 

sensörünü 
değiştirmeyi 
deneyin. 

Kırmızı 
Arıza Işığı 

(MI) 

Gösterge paneli arıza 

ışığı ile aynı işleve 
sahiptir. 3 saniye yanar, 

ardından arıza yoksa 
söner, ancak arıza varsa 

yanıp söner. İlgili hatayı 
tespit etmek için için 
yanıp sönen arıza ışık 

adedi numarasına göre 
ek-1’de yer alan tabloyu 

inceleyin 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

 



 

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 herhangi 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. 

•    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. 



 

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) dir. 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 Resmî 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. 



 

 

 

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 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
 
 

   

 

 

 
 

 



 

 

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

GARANTİ  ONAY KARTI   (Bayi veya satın alan tarafından gönderilir.)  

Garanti Belge No:                                                                  Fatura No ve Tarih: 

Garanti Onay Tarihi:  

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:                                         Kaşe-İmza 
Tarih:  

Unvan: 

Adres: 

Tel:                                                      Kaşe-İmza  
Tarih: 

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      imza                                                          İsim     imza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
IŞILDAR  OTOMOTİV 

 

ÖZGÜRLÜK RUHUNDA VAR 


