BAŞLANGIÇ

No : IB17A

Hero MotoCorp IGNITOR 125 FI modelini seçtiğiniz için teşekkür eder,
uzun yıllar boyunca keyifli sürüşler dileriz.
Hero MotoCorp'ta bizler, kurumsal felsefemiz gereği kendimizi çevreye
duyarlılıkta mükemmelliği gerçekleştirmeye adarız. Bunu
gerçekleştirmek için ürünlerimizde çevreye ve doğaya uyumu
güçlendirmeye yönelik yeniliklerin devam ettirilmesini
görev ediniriz. Aynı zamanda çevre dostu asbest içermeyen fren
balataları ve motor contaları kullanmaktayız.
Bu kitapçık yeni Hero MotoCorp IGNITOR 125 FI aracınızın, temel
olarak bakımı ve çalıştırılması hakkında bilgiler verir. Lütfen dikkatlice
okumak için zaman ayırınız. Her motorda olduğu gibi özen ve uygun
bakım, sorunsuz sürüş ve maksimum performans için çok önemlidir.
Yetkili Distribütör ya da yetkili bayi size daha fazla bilgi vermekten ve
gelecekteki servis ihtiyaçlarınızı karşılamaktan mutluluk duyacaktır.
Dünyayı daha güvenli, daha sağlıklı ve daha çevre dostu bir yer
yapmamıza yardım
ediniz.

NOT
Bu klavuzdaki bilgiler için basım onayı verildiği andaki mevcut olan ürün
bilgileri baz alınmıştır, doğruluğu ve kesinliği garanti edilmez. Asya Dış
Ticaret ve Makina Ltd. Şti' nin yazılı izni olmadan basılamaz, çoğaltılamaz.
''Not: Bu aracın kullanım ömrü 10 yıldır.''
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MOTOR NO Konum: Sol karterin alt
ŞASE NO (VIN) Konum: Gidon alt
tarafına
damgalanmıştır.
borusunun sağ tarafında damgalanmıştır.
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Model: IGNITOR 125 PROGRAMMED FI
Varyant

VIN
S14
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(1) Yakıt deposu kapağı
(2) Boş göstergesi
(3) Korna
(4) Sinyal düğmesi
(5) Debriyaj
(6) Dikiz aynası
(7) selektör düğmesi
(8) Far ayar düğmesi
(9) Far göstergesi
(10) Sinyal göstergesi
(11) Hız göstergesi

(12) Kilometre sayacı
(13) Tripmetre
(14) Fren yağı haznesi
(15) Mod / Sıfırlama düğmesi
(16) Ön fren
(17) Gaz kolu
(18) Elektrikli marş butonu
(19) Servis göstergesi
(20) Programlanmış FI arıza gösterge
lambası (MIL)
(21) Direksiyon kilitli kontak anahtarı

Gösterilen aksesuarlar ve özellikler standart donanımın bir parçası olmayabilir
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SOLDAN GÖRÜNÜM
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1 2 3 4
(1) Yakıt enjektörü
(2) Vites pedalı
(3) Sürücü ayak desteği
(4) Ana ayaklık
(5) Sol kapak
(6) Yan ayaklık
(7) Yolcu ayak desteği

(8) Teker muhafaza
(9) Koltuk kilidi / Kask askısı
(10) Arka koruyucu çamurluk
(Opsiyonel)
(11) Arka reflektör
(12) Arka dönüş sinyal lambası

7

8 9

10

(13) Plaka lambası
(14) Kuyruk / Stop lambası
(15) Arka taşıyıcı
(16) Gaz kelebeği gövdesi
(17) Bacak koruması
(opsiyonel)
* Gösterilen aksesuarlar ve özellikler standart donanımın bir parçası olmayabilir. (18) Ön reflektör
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SAĞDAN GÖRÜNÜM

14
13
12
11

15

1 2
(1) Yolcu ayak desteği
(2) Arka ana silindir (# İBS
için) (içeride)
(3) Fren hidroliği deposu
(# İBS için)
(4) Ayak marş pedalı
(5) Sürücü ayak desteği

3 4 5 6 7
(6) Fren pedalı
(7) Marş motoru
(8) Yağ seviye çubuğu
(9) Kaliper takımı
(10) Fren diski
(11) Ön sinyal lambası
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9

10

(12) far
(13) Ön vizör
(14) Akü bölmesi (içeride)
(15) Egzoz kapak
# IBS- Entegre Fren Sistemi

* Gösterilen aksesuarlar ve özellikler standart donanımın bir parçası olmayabilir.
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ARAÇ ÖZELLİKLERİ
Boyutlar
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Dingil mesafesi
Sele Yüksekliği
Yerden yükseklik
Ağırlık
Kuru ağırlık
Kapasite
Motor yağı
Yakıt tankı
Ön çatal yağ kapasitesi
Hidrolik fren sıvısı
Motor
Maksimum güç
Maksimum tork
Silindir çapı ve strok
Sıkıştırma oranı
Silindir hacmi
Buji
Buji tırnak aralığı
Subap aralığı
Rolanti hızı
Şase ve amortisörler
Ön süspansiyon
Arka süspansiyon

TEKNİK VERİ

ITEM
2023 mm
766 mm
1091 mm
1262 mm
782 mm
159 mm
127 kg

0.95 litre söküm
0.75 litre değişim
10 litre (minimum)
163 ml
DoT 3 veya DoT 4
8.4 kW @ 7500 rpm
11 N-m @ 6000 rpm
52.4 x 57.8 mm
10:01
124.7 cc
NGK-CPR 6EA9
0.8-0.9 mm
0.1 mm
0.1 mm
1400 ± 100 rpm

Emme subap
Egzoz subap

Teleskopik, hidrolik şok emici
5 kademeli ayarlanabilir hidrolik
amortisör ile dikdörtgen planlı salıncak
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ARAÇ ÖZELLİKLERİ
Caster açısı
Caster mesafesi
Lastikler

ITEM

Frenler
Ön jant
Arka Jant
Şanzıman
Primer redüksiyon
Son redüksiyon
Dişli oranı 1.
2.
3.
4.
Elektrik aksam
Akü
Alternatör
Marş
Far(uzun/kısa)
Arka stop lambası
Sinyaller
Sayaç aydınlatması
Boş göstergesi
Sinyal göstergesi
Pozisyon lambası
Uzun Far göstergesi
FI Arıza Lambası (MIL)
Plaka Aydınlatma
Sigorta

TEKNİK VERİ
26°
86 mm
80/100-18, 47P (Tubeless tyre)
90/90-18, 51P (Tubeless tyre)
Dia. 240 mm
Dia. 130 mm
Döküm
Döküm

Ön
Arka
Ön
Arka

67/20 (3.35)
44/13 (3.385)
36/13 (2.769)
30/20 (1.5)
23/21 (1.095)
21/23 (0.913)
*MF akü,12V 3Ah (ETZ-4)
115 W @ 5000 rpm
Ayak/El marşı
12V-35W/35W Halojen ampül-**MFR

LED
12V-10Wx4 (Amber bulb) with clear lens-**MFR

LED
LED
LED
12V-3.0Wx2
LED
LED
12V-5.0W
7.5A, 10Ax2, 15A, 20A
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* MF, Bakım Gerektirmeyen
anlamına gelir
** MFR, Çok Odaklı Reflektör
anlamına gelir

AKSESUARLAR VE MODİFİKASYONLAR
Aracınızı modifiye etmek veya Hero marka
olmayan aksesuarları kullanmak aracınızı
güvensiz hale getirebilir. Herhangi bir değişiklik
yapmayı veya bir aksesuar eklemeyi
düşünmeden önce, aşağıdaki bilgileri
okuduğunuzdan emin olun.
! UYARI

• Uygun olmayan modifikasyonlar ya da aksesuarlar
ciddi bir şekilde yaralanabileceğiniz ve hatta
ölebileceğiniz kazalara yol açabilir.
• Bu kitapçıktaki bu konuda yapılan tüm uyarıları
ciddiye alınız lütfen.

Aksesuarlar

• Aksesuarın herhangi bir lambayı
engellemediğinden, yere olan mesafeyi
azaltmadığından, süspansiyon hareketini veya
direksiyon hareketini sınırlamadığından, sürüş
konumunuzu etkilemediğinden veya herhangi bir
kontrolün çalışmasını engellediğinden emin olun.
• Elektrikli ekipmanın, aracın elektrik sistem
kapasitesini aşmadığından emin olun (sayfa 6).
Atan sigorta, ışık kaybına neden olabilir. Aracınızla
römork veya sepet çekmeyin. Bu araç bunun için
tasarlanmamıştır ve kullanımları aracınızı ciddi
şekilde olumsuz etkileyebilir.

Modifikasyonlar

• Orijinal ekipmanı çıkarmamanızı veya aracınızı
tasarımını değiştirecek herhangi bir şekilde
değiştirmemenizi önemle tavsiye ederiz. Bu tür
değişiklikler aracınızın yol tutuşunu, dengesini ve
frenini ciddi şekilde bozabilir ve sürüşün güvenli
olmamasına neden olabilir.
• Lambalarınızı, susturucuları, emisyon kontrol
sistemini veya diğer ekipmanları söküp
değiştirmek, aracınızı yasa dışı hale getirebilir. 7

Hırsızlık Karşıtı Öneriler

• Her zaman direksiyonu kilitleyin ve anahtarı
asla kontak üzerinde bırakmayın. Bu kulağa
tuhaf geliyor ama insanlar unutuyor.
• Aracınızın kayıt bilgilerinin doğru ve doğru
olduğundan emin olun.
• Mümkün olduğunca aracınızı kilitli bir garajda
park edin.
• Ek bir hırsızlık önleme cihazı kullanın.
• Aracınızı asla göremediğiniz bir yere park
etmeyin. Mümkün olduğunca görebileceğiniz
bir alana park edin.
• Bu Kullanıcı El Kitabına adınızı, adresinizi ve
telefon numaranızı girin ve her zaman
aracınızda tutun. Çalıntı araçların çoğu,
Kullanıcı El Kitaplarında bulunan bilgilerle
tanımlanır.

İSİM :
______________________________
ADRES:
_________________________________
______
_________________________________
______
_________________________________
TELEFON
NO:__________________________

PHONE NO :
___________________________________
__

ARAÇ GÜVENLİĞİ
ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİSİ
Kendi güvenliğiniz için sorumluluk alır ve
Defansif sürüş yapınız
yolda karşılaşabileceğiniz zorlukları
Etrafınızdaki araçlara dikkat ediniz, ve sizi
anlarsanız, aracınız uzun yıllar boyunca size göremeyebileceklerini farz ediniz. Ani duruş
hizmet edebilir. Araç sürerken kendinizi
ya da ani manevra için hazırlıklı olunuz.
korumak için yapabileceğiniz birçok şey var. Kendinizi kolay görülebilir kılın
Bu kılavuzda birçok yararlı öneri
Bazı sürücüler onlara bakmadıkları için
bulacaksınız. Aşağıda, en önemli olduğunu
motorsikletleri görmezler. Kendinizi parlak
düşündüğümüz birkaç şey var.
ve reflektif kıyafetler giyerek daha görünür
Her zaman kask takınız
kılabilirsiniz. Sağa sola dönüşlerde, şerit
Kask kullanımının kaza sırasında olası kafa
değişimlerinde sinyal veriniz ve diğerlerinin
yaralanmalarını ve bunların hayati
sizi fark edebilmesi için gerekirse korna
tehlikesini azalttığı kanıtlanmıştır. Kesinlikle çalınız.
siz ve varsa arkanızdaki yolcunuz kask
Limitleriniz dahilinde sürüş yapınız
kullanınız. Aynı zamanda sağlam botlar,
Limitleri zorlamak kazaların en büyük
eldiven, gözlerinizi korumak için ekipman
nedenlerinden biridir. Kişisel ustalığınızı ve
(Gözlük vb.) ve diğer koruyucu
tecrübenizi aşan bir tarzda veya şartların
ekipmanı(sayfa 6) tavsiye ederiz.
izin verdiğinden daha hızlı sürüş yapmayınız.
Aracınızı kullanmadan önce
Yorgunluk ve dikkatsizliğin güvenli sürüş ve
Fiziksel açıdan iyi durumda, zihinsel olarak
doğru karar verme yeteneğinizi azalttığını
konsantre bir durumda ve alkol, uyuşturucu unutmayınız.
kulanmamış olmaya önem veriniz. Kendiniz Alkollü araç kullanmayınız
ve arkanızda oturan yolcunuzun
Alkol ve uyuşturucu etkisi altında iken araç
standartlara uygun kask ve koruma
kullanmak tehlikelidir. Alkol değişen şartlara
ekipmanı kulandığınızdan emin olunuz.
uyum becerinizi ve tepki süresini olumsuz
Arkanızdaki yolcunuza belinize yada arka
etkiler. Alkollü araç kullanmayınız.
tutacağa tutunabileceği, dönüşlerde sizinle Aracınızı bakımlı ve iyi durumda tutunuz
beraber yatması gerektiği, araç hareket
Güvenli sürüş için her sürüşten önce
etmiyorken bile ayaklarını sürekl
aracınızı kontrol etmeniz ve bütün planlı
basamaklarda tutması gerektiği konusunda bakımlarını yaptırmanız çok önemlidir. Yük
bilgi veriniz. Aracınızı tanımak ve alışmak
limitlerni hiçbir zaman aşmayınız ve Hero
için zaman ayırınız Tecrübeli olsanız bile yeni MotoCorp'un bu araç için onayladığı
aracınızı tanımak, boyutları ve ağırlığına
aksesuarları kullanınız.
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alışmak için güvenli bölgelerde alıştırma
yapınız.

Eğer bir kazaya karıştıysanız
Kişisel güvenliğiniz birinci önceliğinizdir.
Siz yada başka biri yaralandıysa
yaralanmanın sürüşe devam etmenize
engel olup olmadığını belirleyiniz. Acil
yardım hattını arayınız. Kazaya başka
karışan bir araç varsa uygulamadaki kanun
ve uygulamaları dikkate alınız. Eğer yola
devam edecekseniz öncelikle aracınızın
durumunu değerlendiriniz. Motor
çalışıyorsa stop ediniz. Bütün sıvı
kaçaklarını, kritik bağlantıların durumunu,
gidonu, fren balatalarını ve tekerleri
kontrol ediniz. yavaş ve dikkatlice sürüş
yapınız. Aracınızdaki hasar hemen ortaya
çıkmayabilir. Mümkün olduğu kadar çabuk
aracınızı yetkili bir servise kontrol ettiriniz.
KORUYUCU GİYSİLER
Güvenliğiniz için sürüş sırasında ülkenizin
standartlarına göre bir kask, buna ek
olarak gözleri koruyacak gözlük, bot,
eldiven, uzun kollu t-shirt yada mont
kullanmanızı kuvvetle tavsiye ederiz. Tek
yada yolculu sürüşlerde bol yada uçuşan
giysi giymemeye dikkat ediniz. Tam olarak
güvenlik sağlamak her ne kadar zor olsa da
uygun güvenlik ekipmanı yaralanma
ihtimalini önemli ölçüde düşürebilir.
Kendinize uygun güvenlik ekipmanını
seçmenize yardım edecek ipuçlarını bu
yazının devamında bulabilirsiniz.
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! UYARI

•Kask giymemek bir kaza esnasında ciddi
yaralanma ve hatta ölüm riskini arttırır.
•Sürüş sırasında siz ve varsa yolcunuz,
kask, gözlük ve diğer koruyucu ekipmanları
kullanmayı ihmal etmeyiniz.

Kask ve gözleri koruma
Kafa yaralanmalarına karşı en iyi koruma
olduğu için kask sizin için en önemli
ekipmandır. Kullandığınız kask kafanıza rahat
ve güvenli bir şekilde uyum göstermelidir.
Açık renkli kasklar ve reflektif etiketler sizi
trafikte daha fazla fark edilebilir yapacaktır.
Yarım kask güvenlidir, ama tüm yüzü
kaplayan kasklar daha güvenlidir. Gözlerinizi
ve yol görüşünüzü korumak için her zaman
maske ya da gözlük takınız.
Diğer sürüş ekipmanları
Kask ve gözlüklere ek olarak aşağıdaki
teçhizatı tavsiye ederiz:
•Bileklerinizi ve ayaklarınızı koruyacak
sağlam ve kaymaz botlar.
•Ellerinizi sıcak tutacak yanıklardan,
çiziklerden kesiklerden ve yaralanmalardan
koruyacak eldivenler.
•Güvenlik kadar rahatlığınız içinde
motosiklet sürüş giysisi yada ceketi, trafikte
farkedilebilirliğinizi arttırabilecek açık renkte
reflektif, vücudunuza bol olmayan
uçuşmayan giysiler . aracınızın herhangi bir
tarafına sıkışacak bol ve uçuşan giysiler
giymekten kaçınınız.

GÜVENLİ SÜRÜŞ İPUÇLARI
YAPMA

YAP
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

Daima sürüş öncesi basit kontrollerinizi
yapın
Daima çene altından sıkıca bağlanabilen
sağlam bir kask takın
Sizin ve yolcunuzun kaskı ülkenizde
geçerli olan güvenlik standartlarına
uygun olmalıdır.
Oturuşunuz rahatve defansif olmalıdır.
Dizleriniz yakıt deposuna yakın
olmalıdır.
Aracınızı sabit ve düşük hızlarda yola
konsantre bir şekilde kullanın
Aracı durdurmak için (IBS'de), aynı anda
ön ve arka frenlerin uygulanması için
arka fren pedalına basın. Bununla
birlikte, daha etkili bir frenleme için,
hem ön hem de arka frene aynı anda
basmanız ve gaz kelebeğini kapalı
konumda tutmanız önerilir.
Gece boyunca, yaklaşmakta olan trafik
için veya başka bir aracı takip ederken
aracınızın ön farlarını kısın.
Yolda olmayan diğer kişilere yol açın ve
bir dönüş yapmadan önce sinyal verin.
Kendinizi daha görünür kılmak için, iyi
oturan parlak yansıtıcı giysiler giyin.
Aracınızın bakımlarını düzenli olarak
yetkili servis/bayinizde yaptırın
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Araç sürerken asla cep telefonu
kullanmayın.
Ani hızlanma, frenleme yapmayın ve
kontrolsüz dönüş yapmayın.
Debriyaja basmadan ve gazı
kapatmadan asla vites değiştirmeyin.
Asla egzoz gibi araçın sıcak bölümlerine
ve mekanik kısımlarına dokunmayın.
Asla uyuşturucu ve alkol etkisi altında
araç kullanmayın.
Yolcunuzla ve yoldaki diğer yolcularla
konuşmamaya özen gösterin.
Sollama sırasında yolun ortasındaki
sürekli beyaz / sarı çizgiyi geçmeyin.
Büyük veya ağır eşyaları gidonlara, ön
çatallara veya çamurluklara asmayın.
Sürerken ellerinizi direksiyondan
kesinlikle çekmeyin.
Sürüş esnasında siz ve yolcunuz bol,
sarkan kıyafetler giymediğinizden emin
olunuz.

SAĞLIKLI ÇEVRE İÇİN İPUÇLARI
• Sağlıklı Motor: Motor her aracın can damarıdır. Sağlıklı olması için
aynı zamanda kirliliği azaltacak performansını arttıracak ve yakıt
tasarrufu da sağlayacak olan ayarlarının ve bakımının düzenli olarak
yapılması gerekmektedir.
• Düzenli Servis: Emisyon seviyesini kontrol altında tutmak için ve
maksimum performans için motosikletinizin bakımlarını yetkili
servislerde yaptırınız.
• Orjinal yedek Parça: Her zaman orjinal yedek parçada ısrar ediniz.
Orjinal olmayan yedek parça motosikletinize zarar verir.
• Motor Yağı: 4T Plus SAE 10w 30J motor yağını kullanınız. Her 6000
km'de değiştiriniz ve her 3000 km'de tamamlayınız.
• Ses kirliliği: Belirli bir seviyenin üstündeki ses de kirliliktir. Aşırı
gürültü baş ağrısı ve rahatsızlığa yol açar.
• Yakıt Tasarrufu ve Kirliliği Azaltma: Trafikte ve ışıklarda eğer
bekleme süresi uzunsa çevre kirliliğini azaltmak ve yakıt tasarrufu için
motosikletinizi kapatınız
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PARÇA
FONKSİYONLARI
Kontak Anahtar

“ON” ( )

2

pozisyonu

3

“OFF”( )

pozisyonu/
kilit açık

1
(1) Kontak
(2) Anahtar
(3) Direksiyon kilit konumu

“LOCK” kilit
pozisyonu
Anahtar pozisyonu

“ON” ( )

Fonksiyon

Anahtar çıkarma

Motor çalıştırılabilir, sinyal lambaları, korna, stop
lambası ve geçiş anahtarı çalıştırılabilir. Yakıt
Anahtar çıkarılamaz.
göstergesi, yakıt seviyesini gösterir.
Programlanmış FI arıza gösterge lambası (MIL)
birkaç saniye boyunca yanar.

“OFF”( )

Motor çalıştırılamaz ve hiçbir elektrik sistemi
çalışmaz.

Anahtar çıkarılabilir.

“LOCK”

Direksiyon kilitlenebilir

Anahtar çıkarılabilir.
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11

Göstergeler

10

9

8

7 6

Göstergeler, farın üstündeki hızölçer
panelindedir. İşlevler aşağıdaki gibidir.

5

1
Tanım
Sl. No.
Boş göstergesi
(1)

2

34

Fonksiyon
Araç boştayken ışık yanar.
Kontak anahtarı “AÇIK” konuma getirildiğinde,
FI arıza lambası (MIL) birkaç saniye boyunca
yanar ve ardından sönmelidir. Programlanmış FI
sisteminin düzgün olduğunu gösterir. “Yanıp
sönüyorsa” veya “AÇIK” olarak kalırsa,
programlanan FI sisteminde bir anormallik
varsa, hızı düşürmeniz ve kontrol için Yetkili
Servis / Bayiye götürmeniz önerilir.

(2)

Programlanmış FI
Arıza Lambası (MIL)

(3)

Anlık yakıt göstergesi
(RTMI)

Aracın anlık yakıt durumunu gösterir (km / litre
cinsinden). Gösterge sürüş durumuna bağlı
olarak her 10 saniyede bir değişecektir.

(4)

Servis Hatırlatıcı

Bir sonraki bakım zamanının geldiğini gösterir.

12
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Sl. No.

Tanım

Fonksiyon
Basıldığında kilometre sayacı ve tripmetre
arasında geçiş yapar. Seçilen tripmetre, mod
düğmesine uzun basıldığında, sıfırlanır.

(5)

Mod/Reset butonu

(6)
(7)

Tripmetre
Kilometre sayacı

(8)

Yakıt göstergesi

Dijital bölümler halinde yaklaşık yakıt miktarını
gösterir. Kontak anahtarı “AÇIK” konuma getirildiğinde,
yakıt göstergesi bölümleri yakıt göstergesi LCD
panelindeki maksimum ölçeğini bir kez gösterecektir.

(9)

Hız ölçer

Aracın anlık hızını gösterir.

(10)

Dönüş sinyal göstergeleri Dönüş sinyal lambalarının yandığını gösterir.

(11)

Uzun far göstergesi

Seyahat esnasında alınan yolu gösterir.
Toplam alınan mesafeyi gösterir.

Uzun farlar yakıldığında gösterge yanar.

14
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(a) Yakıt göstergesi
Yakıt göstergesi (1) LCD tipindedir. Yakıt
deposunda mevcut olan yaklaşık yakıt
miktarı, ekrandaki bölüm sayısı ile
gösterilir.

2

Sadece bir bölüm (3) görüntüleniyor ve yanıp
sönüyorsa, bu yakıt miktarının düşük olduğunu
ve yakıt deposunun en kısa sürede
doldurulması gerektiğini gösterir.
(b) Anlık yakıt tüketimi göstergesi (RTMI)
(1), aracın geçerli kilometresini km / litre
cinsinden gösterir ve her 10 saniyede bir
yenilenir.
Kontak anahtarı AÇIK konuma getirildiğinde,
ganlık yakıt tüketimi göstergesi geçici olarak
tüm dijital LCD bölümlerinin çalıştığını gösteren
"
" rakamını gösterecektir. Gösterge aralığı
(km / litre) 'dir.

1

(2) Bölümler
(1) Yakıt göstergesi
Tüm bölümler (2) gösteriliyorsa, yakıt
deposundaki yakıt miktarı 10 litredir
(Minimum).

1

(1) Anlık yakıt tüketimi göstergesi (RTMI)

(3) Bölümler

3

Yakıt tüketimi, araç hızı 5 ± 2 km / s olduğunda
gösterilecektir. Hız 5 ± 2 km / saat'den
düşükse, "_ _, _" görüntülenecektir.
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RTMI minimum 0,0 km / litre ve
maksimum 199,9 km / litre değerini
gösterir. Gaz kelebeği tamamen
kapalıyken, yakıt tüketimi çok düşüktür ve
bu nedenle ekran 199.9 km / litreye kadar
çıkabilir.

3

1

2

NOT

Tripmetre/Km sayacı arasındaki geçiş
mod/reset tuşuyla sağlanır.

(c) Tripmetre/km sayacı/servis
hatırlatıcı

Kilometre sayacı (3) kat edilen mesafeyi
gösterir. Tripmetre (1) her yolculuk için
kat edilen mesafeyi gösterir. Tripmetre,
MODE / RESET butonuna (2) 2 saniyeden
fazla basılarak sıfırlanabilir. Servis
hatırlatma göstergesi (4), kullanıcının
aracı servis için Yetkili Servise / Bayiye
götürmesi gerektiğini gösterir. Servis
hatırlatma göstergesi (4), Araç bakım
programında belirtildiği gibi kilometreleri
kapsadığında gösterge yanıp sönmeye
başlayacaktır. Gösterge, belirli bir servis
için kilometre boyunca yanıp sönmeye
devam eder ve daha sonra “AÇIK” olarak
kalır. Servis Hatırlatma Göstergesi
yalnızca Yetkili Servis / Bayide
sıfırlanabilir.

4

(1) Tripmetre (2) Mode/Reset butonu
(3) Km sayacı (4) Servis hatırlatıcı

ÖZELLİKLER

Direksiyon Kontak anahtarı ile birlikte direksiyon
kilidi, kontak anahtarını (1) "KAPALI" konumuna
çevirin ve tutma çubuğunu sola veya sağa çevirin ve
anahtarı aşağı doğru bastırın ve "KİLİT" konumuna
çevirin. Kilitledikten sonra kontak anahtarını
çıkarın.

1

(1) Kontak anahtar
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ELCİK BUTON KONTROLLERİ
Sol Elcik Kontrolleri
1. Sellektör Anahtar
Sellektör anahtarı(1) basılı tutulduğunda
uzunları yakarak sellektör yapar.

ÖNEMLİ: Dönüşü tamamladıktan sonra
dönüş sinyalini “KAPALI” konuma getirmek
için düğmeyi yavaşça içeriye doğru itin.

3

1

4
5

2
(1) Sellektör anahtar
(3) Debriyaj anahtar

(2)Far anahtar

2. Far ayar düğmesi

(4) Sinyal butonu (5) Korna butonu
5. Korna butonu ( )
Çalıştırmak için butona basın.

Sağ Elcik Kontrolleri
1. Marş butonu

Far sadece motor çalışırken veya sellektör
anahtarına basıldığında çalışır. Uzun far için
“
” ve kısa far için “
” seçin.

3. Debriyaj anahtarı

Sürücünün güvenliği için sağlanan bu
debriyaj anahtarı sayesinde araç vitese
geçtiğinde debriyaj kolu kullanılıncaya kadar
araç elektrikli marş motoru ile çalıştırılamaz.

4. Sinyal lambası anahtarı

1
anahtarı (
) çevirin
(1)
Electrik
marş
butonu
Dönüş sinyali düğmesini sağ / sol
göstergeler için yanlara kaydırın ve kendi
başına normal konumuna geri dönmesi için
17
bırakın.

Marş anahtarının (1) araç boş vitesteyken
çalıştırıldığından emin olun. Araç viteste ise,
marş anahtarını çalıştırmadan önce debriyaj
koluna basın. Motor çalıştıktan sonra marş
düğmesini bırakın.

! DİKKAT

Kilitlemek için, kapağı tekrar açıklığa geri
getirin ve yakıt deposu kapağındaki “▲”
ok işaretini öne doğru bastırın, ardından
hafifçe bastırın. Anahtar normal konuma
geri döner ve kapak kilitlenir.

4

5

Marş butonuna 5 saniyeden daha uzun süre
basmayınız

YAKIT TANKI
Yakıt deposu kapasitesi 10 litredir (min)
• Yakıt deposu kapağını (1) çıkarmak için,
anahtar deliği kapağını (2) açın ve kontak
anahtarını (3) saat yönünde çevirin ve
kapağı çıkarın.

(4) Doldurma boğazı

(5) Yakıt

KOLTUK KİLİDİ / KASK ASKI
3 Yer: Koltuğun sol arka tarafında, arka kaputun
altında.
2
1 Çalıştırma: Anahtarı (1) takın ve saat yönünde
çevirin. Koltuğu serbest bırakmak için düğmeyi
(2) aşağı doğru çekin. Takmak için koltuğun
altındaki kulakçığı çerçeveyle sabitleyin ve
kilitlenene kadar koltuğun üst arka tarafına
(2) anahtar kapak bastırın.
(1) Yakıt depo kapak
(3) Kontak anahtar
Kask, anahtar döndürülerek koltuk kilidiyle
• Depoyu aşırı doldurmayınız, doldurma
birlikte verilen kask askısına (3) asılabilir ve
ağzı (4) içinde yakıt olmamalıdır. Depoyu kilitlenebilir.

gösterildiği gibi yakıtla (5) doldurun.
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• Yakıt seviyesi-Yakıt deposunda yolculuk için
yeterli yakıt bulunduğundan emin olun
(sayfa 18). Sızıntıları kontrol edin.
• Ön fren (Disk tipi) - Ana silindirde doğru fren
hidroliği seviyesini kontrol edin (sayfa 38).

1

2

(1) Anahtar

•

• Arka frenler (Kampana tipi) - Operatörü
kontrol edin. Gerekirse serbest oynatmayı
ayarlayın (sayfa 40).

• Arka fren (IBS için) - Depodaki doğru fren
hidroliği seviyesini kontrol edin (sayfa 39).
• Lastikler-Durum ve basınç kontrolü (sayfa 44).

3

(2) Düğme (3) Kask askısı

Sürüş Öncesi Kontroller

• Debriyajın düzgün çalıştığını kontrol edin.
Sürüş konforunu ve emniyetini arttırmak için
aracı sürmeden önce sürüş öncesi incelemeleri Serbest oynatmayı ayarlayın (sayfa 34).
yapmalısınız. Aracınızı düzenli olarak temizleyin. • Tahrik zinciri-Durum ve gevşekliği kontrol
Yüzey kaplamasını korur. Araç yüzeyleri için özel edin (sayfa 36). Gerekirse ayarlayın ve yağlayın.
olarak tasarlanmamış ürünlerle temizlemekten • Gaz kelebeği çalışması-Tüm direksiyon
kaçının. Motoru çalıştırmadan önce aracınızı her pozisyonlarında düzgün açılma ve kapanma
olup olmadığını kontrol edin (sayfa 35).
gün kontrol edin. Burada listelenen ögeler
sadece birkaç dakika sürecek ve uzun vadede • Lambalar ve Korna - Far, kuyruk / stop
lambasının, sinyal lambalarının ve korna
zamandan, masraftan ve muhtemelen
hayatınızdan tasarruf sağlayabilecekler. Lütfen fonksiyonunun düzgün şekilde çalıştığını
kontrol edin.
aşağıda verilen ipuçlarını takip edin:
• Dikiz aynası-Araçta otururken dikiz aynasının
• Motor yağı seviyesi - Gerekirse motor iyi bir dikiz sağladığından emin olun.
yağını kontrol edin ve ilave edin (sayfa 28). • Takma ve Bağlantı Elemanları-Gerekirse
kontrol edin ve sıkın.
Sızıntıları kontrol edin.
• Programlanmış FI arıza gösterge lambası • Akü kontrolü voltajı (sayfa 48).
Kolay manevra kabiliyeti için yumuşak
(MIL) - Kontak anahtarı “ON” konumuna •hareket
için Direksiyon Kontrolü.

getirildiğinde, programlanan FI arıza
gösterge lambası (MIL) birkaç saniye yanar
ve ardından “KAPALI” duruma gelmelidir.
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ARACI ÇALIŞTIRMA

• Elektrikli marş: Elektrikli marş

• Kontak anahtarını “AÇIK” konumuna getirin(1) düğmesine tamamen kapalı gazla basın.
• Programlanan FI arıza gösterge lambasının
• Ayak marşı: Direnç hissedilene kadar
(MIL) (2) birkaç saniye sonra “KAPALI” duruma ayak marşına basın. Ardından ayak
getirildiğini onaylayın.
marşının vuruşunun geri gelmesine izin

verin. Hızlı ve sürekli hareketlerle strokun
tepesinden tabana doğru sertçe basın

1

2
(1) "ON" pozisyonu

(2) FI lambası

NOT

4

3

• Motoru herhangi bir vites konumunda
çalıştırmak için debriyaja basın ve marş
düğmesine basın.
• Araç viteste iken ayak marşı çalışmaz.
• Aracı çalıştırırken gazı geniş açmayın.
• Araç ileri ya da geri hareket ederken, asla
tekerleğe basmaya çalışmayınız. Bu, ürünün
zarar görmesine ve güvenli olmamasına yol
açabilir.

(3) Boş pozisyonu (4) Boş göstergesi

! UYARI

• Kontak pozisyonunu (3) bulun ve "AÇIK" Motoru asla kapalı bir alanda çalıştırmayın,
kontaklı gösterge tablosundaki N ışığını (4) egzozda zehirli gazlar bulunur.
kontrol edin.
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Ateşleme kesici

Araç ılımlı bir hıza ulaştığında, 2. gaz
kelebeğine yaklaşın, debriyaj kolunu vites
değiştirme pedalına basarak bastırın.
Sıra, 3. ve 4. (üst vitese) kaydırmak için
kademeli olarak tekrarlanır.

Aracınız düşerse motor ve yakıt pompasını
otomatik olarak durduracak şekilde
tasarlanmıştır (Devrilme sensörü)
NOT
Araç düşmüşse, motoru yeniden çalıştırmadan
önce, kontak anahtarını "KAPALI" konumuna
ve ardından tekrar "AÇIK" konumuna
getirmelisiniz.

ÇALIŞTIĞINDA

İlk 1000 km boyunca, aracı 65 km / saatten
daha fazla kullanmayın. en yüksek viteste hız,
45 km / saat. üçüncü viteste, 30 km / saat.
ikinci viteste ve 15 km / saat. ilk viteste. Tam
gaz çalışmasından kaçının.
İlk girişte, yeni işlenmiş yüzeyler birbirleriyle
temas halinde olacak ve bu yüzeyler hızla
aşınacaktır. Önlemlerde 1000 km'ye kadar
çalışmak, motor parçalarının ilk aşınmasını
azaltır ve servis ömrünü uzatır.

SÜRÜŞ ESNASINDA
Motor ısındıktan sonra, araç sürüşe
hazırdır.
Motor rölantide iken, debriyaj koluna
basın ve 1. (düşük) vitese geçmek için
vites değiştirme pedalına basın.
Debriyaj kolunu yavaşça serbest bırakın
ve aynı anda gaz kelebeğini açarak motor
hızını kademeli olarak artırın. Gaz
kelebeği ve debriyaj kolunun
koordinasyonu düzgün bir pozitif
başlangıç sağlayacaktır.

Tavsiye edilen maks. Her viteste çalışma
hızı.
1: 0-20 km / saat
2.: 15-30 km / saat
3: 20-40 km / saat
4: 30 km / saat ve üstü

4
3
2
1
N
! DİKKAT

Debriyajı kullanmadan asla vites
değiştirmeyiniz. Aksi taktirde dişliler
zarar görür.

FRENLEME

Normal frenleme için, gaz kelebeği kapatın
ve yavaş yavaş yol hızınıza göre vites
değiştirirken ön ve arka frenleri aynı anda
uygulayın.
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Ani yavaşlama / hızlı durma için, gazı
kapatın ve ön ve arka frenleri aynı anda
uygulayın.
Entegre fren sistemi (IBS) Aracı durdurmak
için, ön ve arka frenlerin aynı anda
uygulanması için arka fren pedalına basın.
Bununla birlikte, daha etkili bir frenleme
için, hem ön hem de arka frene aynı anda
basılarak, gaz kelebeğini yakın konumda
tutmanız önerilir.

! UYARI

• Yalnızca ön veya arka frenin bağımsız olarak
kullanılması, durma mesafesini arttırır.
• Aşırı fren yapmak, tekerleklerin kilitlenmesine
neden olabilir ve araç üzerindeki kontrolünü
azaltabilir.
• Mümkünse, bir dönüşe başlamadan önce hızı
düşürün veya fren uygulayın, gaz kelebeği veya orta
dönüşün frenlenmesi tekerleklerin kaymasına neden
olabilir. Kayma kayması araç üzerindeki kontrolü
azaltacaktır.
• Islak veya yağışlı koşullarda veya gevşek
yüzeylerde sürüşte aracı durdurma yeteneği azalır.
• Tüm eylemleriniz bu koşullar altında düzgün
olmalıdır. Ani hızlanma, frenleme veya dönme
kontrol kaybına neden olabilir. Güvenliğiniz için,
frenleme, hızlanma veya dönüşlerde dikkatli olun.
• Uzun bir yokuş aşağı inerken, her iki frenin de
aralıklı kullanımıyla, daha düşük viteslere geçiş
yaparak motor frenini (güç) kullanın.
Sürekli fren uygulaması frenleri aşırı ısıtabilir ve
etkinliğini azaltabilir.

PARK

Aracı durdurduktan sonra şanzımanı
boşa alın ve kontak anahtarını "KAPALI"
konumuna çevirin. Aracı ana stand
üzerine park edin, direksiyonu kilitleyin ve
anahtarı çıkarın.

! DİKKAT

• Park, aracın devrilmesini önler.
• Yan ayağa park ederken aracı ilk
vitese alın.
ALET TAKIMI

Alet takımı (1) arkadaki koltuğun altına
yerleştirilmiştir. Bazı acil durum onarımları,
küçük ayarlamalar ve parça değişimi, kit
içerisinde bulunan aletlerle yapılabilir.

(1) Alet takımı
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1

Kit aşağıdaki aletlerden oluşur:
• Alet çantası
• Tornavida
• Buji anahtarı
• Anahtar 14 x 17
• No 3 çapraz uçlu tornavida
• Pin anahtarı
ARAÇ TEMİZLEME VE YIKAMA
Aracın yıkanması için aşağıda belirtilen adımları
izleyin.
• Aracı hafif su spreyi ile ıslatın. Suyu susturucu
çıkışlarına ve elektrikli parçalara yönlendirmekten
kaçının.
• Far camını ve diğer plastik parçaları, yumuşak bir
deterjan ve suyla ıslatılmış bir bez veya sünger
kullanarak temizleyin.
• Kirlenmiş alanı nazikçe temiz suyla durulayın.
• Aracı kuru yumuşak bir bezle silerek kurulayın.

BAKIM

Bakımın önemi
İyi bakımlı bir araç, güvenli ekonomik ve
sorunsuz sürüş için çok önemlidir. Aynı
zamanda kirliliğin azaltılmasına yardımcı
olacaktır.
Size yardımcı olmak için aracınıza uygun özen
gösterin, takip eden sayfalarda bir bakım
programı ve düzenli zamanlanmış bakım için
bir bakım kaydı bulunur.
Bu talimatlar, aracın yalnızca tasarlandığı
amaç için kullanılacağı varsayımına
dayanmaktadır. Sürekli yüksek hızda çalışma
veya olağandışı ıslak veya tozlu koşullarda
çalışma, bakım programında belirtilenden
daha sık servis gerektirecektir.
Bireysel ihtiyaçlarınız ve kullanımınız için
geçerli öneriler için Yetkili Servis / Bayinize
danışın.

NOT

Servislerimizde, tavsiye edilen deterjan ve yıkama
sırasında egzoz tıkaçlarının kullanımı gibi yukarıda
! UYARI
belirtilen tüm önlemleri alıyoruz. Kaliteli yıkama
• Sürüşten önce aracı bakımsız bırakmak
sağlamak için yüksek basınçlı su (veya hava)
veya bir sorunu düzeltememek, ciddi şekilde
kullanmayın. Aracın bazı parçalarına zarar verebilir. yaralanabileceğiniz veya ölebileceğiniz bir
kazaya neden olabilir.
• Daima bu kullanım kılavuzundaki kontrol
ve bakım önerilerini ve programlarını takip
edin.
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Bakım güvenliği

Bu bölüm bazı önemli bakım görevleriyle ilgili
talimatları içerir. Bu görevlerden bazılarını
verilen araçlarla gerçekleştirebilirsiniz (temel
mekanik becerilere sahipseniz). Daha zor ve
özel araçlar gerektiren diğer işler en iyi
profesyoneller tarafından gerçekleştirilir.
Tekerleğin sökülmesi normalde yalnızca Yetkili
Distribütör / Bayi uzman teknisyeni veya
kalifiye bir teknisyen tarafından
gerçekleştirilmelidir; Bu kılavuzda yalnızca acil
servise yardımcı olmak için talimatlar
bulunmaktadır. Bu kılavuzun ilerleyen
sayfalarında en önemli güvenlik
önlemlerinden bazılarıyla karşılaşacaksınız.
Ancak, bakım yaparken ortaya çıkabilecek her
olası tehlike konusunda sizi uyaracağız. Belirli
bir görevi yerine getirip getirmeme
konusunda sadece siz karar verebilirsiniz.

! UYARI

• Bakım talimatlarını ve önlemlerini doğru
şekilde yerine getirmemek sizi ağır şekilde
yaralayabilir.
• Daima bu kullanım kılavuzundaki
prosedürleri ve önlemleri takip edin.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
• Herhangi bir bakım veya onarım işlemine
başlamadan önce motorun “KAPALI”
olduğundan emin olun. Bu, çeşitli potansiyel
tehlikeleri ortadan kaldırmaya yardımcı
olacaktır:
• Motor egzozundan karbon monoksit yayılır.
Motoru her çalıştırdığınızda yeterli
havalandırma olduğundan emin olun.
• Sıcak parçalardan kaynaklanan yanıklar.
Dokunmadan önce motor ve egzoz sisteminin
soğumasını sağlayın.
• Hareketli parçalardan kaynaklanan
yaralanma.
İstenmediği sürece motoru çalıştırmayın.
• Başlamadan önce talimatları okuyun ve
gerekli araç ve becerilere sahip olduğunuzdan
emin olun.
• Aracın düşmesini önlemek için, ana stand
üzerinde sert ve düz bir yüzeye park edin.
• Yangın veya patlama olasılığını azaltmak için,
benzin veya akülerle çalışırken dikkatli olun.
Parçaları temizlemek için yalnızca yanıcı
olmayan, benzinli olmayan bir çözücü kullanın.
Sigaraları, kıvılcımları ve alevleri aküden ve
yakıtla ilişkili tüm parçalardan uzak tutun.
Aracınızı en iyi yetkili servisinizin tanıdığını ve
bakım onarımını yapmak için tam donanımlı
olduğunu unutmayın.
En iyi kalite ve güvenilirliği sağlamak için,
onarım ve değiştirme için sadece yeni Hero
MotoCorp Orijinal Parçalarını kullanın.
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BAKIM PROGRAMI

Sürüş öncesi kontrolü her programlı bakımda yapınız
I: KONTROL ET C: TEMİZLE R: DEĞİŞTİR A: AYARLA L: YAĞLA T: TAMAMLA O: YAĞ
DEĞİŞİMİ E:EMiSYON KONTROLÜ
Aracınızı en üst çalışma performansında tutmak için Bu bakım takvimi yetkili Hero Motor
servisleri tarafından Hero MotoCorp un tespit ettiği standartlar ve kurallar dahilinde
yapılmalıdır. Her bakımın bir önceki servisten en geç 90 gün yada 3000 km
(Hangisi daha önce dolarsa) sonra olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir.
Yetkili servis de "bu işin eğitimini almış (kalifiye)" bir teknisyen tarafından
bakımı yapılmalıdır.
Güvenlik kaygısı ile bu bakımların sadece yetkili servisiniz tarafından
yapılmasını tavsiye ederiz
Not-1 : Aracın toplam kilometresi bu tablodaki kilometrenin üzerine çıkarsa bakımlara
aynı aralıklarla devam ediniz.
Not-2 : Hava filtresini her 15000 km'de değiştirin. Tozlu alanlarda kullanıyorsanız daha sık
değiştirin.

Not-3 : Motor yağını her 3000 km'de değiştirin. Ticari kullanımlarda 2000 km'de değiştirin.
Not-4 : : Tahrik zincirinin kontrolü, temizliği, yağlanması ve ayarlanması için her 2000
km'de bir Yetkili Servis / Bayi'yi ziyaret edin.
Not-5 : Her 30000 km'de veya iki yılda bir kez değiştirin.(Hangisi önce gelirse.)
Not-6 : Belirtilen tork değerlerini kontrol edin ve koruyun.
Not-7 : Rulmanları kontrol edin, gerekirse değiştirin.
Not-8 : Ön amortisör yağını 2 yılda bir veya 20000 km'de (hangisi daha erken ise) bir kez
değiştirin.
Not-9 : Montaj burçlarında herhangi bir aşınma olup olmadığını kontrol edin, gerekirse
değiştirin.
Not-10 : Rölantide CO emisyonunu ölçün ve ayarlayın.
Not-11: Yatakların serbest oynamasını kontrol edin, gerekirse değiştirin.
Not: Aracınızı yıkadıktan sonra mutlaka yumuşak ve kuru bir bezle kurulayın
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BAKIM PROGRAMI

Sayın kullanıcı,
Aracınızı mükkemmel durumda tutmak ve sağlıklı bir çevre için aşağıda
verilecek bakım programını uygulamanızı kuvvetle tavsiye ederiz. Toz,
topraklı alanlarda kullanılan yada yoğun olarak kullanılan araçlar daha sık
olarak bakım görmelidir.
SERVIs
ITEMS

Yakıt hattı
Gaz kolu
Hava Filtresi

GÜN

1st 60

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th

8th

Sonraki Sonraki Sonraki Sonraki Sonraki Sonraki Sonraki

9th

10th

11th

Sonraki Sonraki Sonraki

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
3000- 6000- 9000- 12000- 15000- 18000- 21000- 24000- 27000- 30000Km Not-1 500750 3500 6500 9500 12500 15500 18500 21500 24500 27500 30500
I
I, A
Not-2

Buji
Subap ayarı
Not-3
Motor yağı
Motor yağ süzgeç
Motor yağ
santrifüj filtre

Elektrik marş
Yağ döngüsü
Zincir
Zincir kızağı
Akü voltaj
Fren papuç

1st

I
I, A

I
I, A

I
I, A

I
I, A

Sürüşe engel olmadıkça hava filtresi elemanını
açmayın

I, C, A I, C, A
I, A
I, A
O
O
C
C
C
I
I

Not-4

C
I
I

I
I, A

I
I, A

I
I, A

I
I, A

I
I, A

I
I, A

R
I, A
O

R
I, C, A
I, A
O
C

I, C, A
I, A
O
C

I, C, A
I, A
O
C

R
I, A
O
C

R
I, C, A
I, A
O
C

I, C, A
I, A
O
C

I, C, A
I, A
O
C

I, C, A
I, A
O
C

C
I
I

C
I
I

C
I
I

C
I
I

C
I
I

C
I
I

C
I
I

I
I
I, A

I
I
I, A

I
I
I, A

I
I
I, A

I
I, A

I
I
I, A

C
I
I

I
I
I, A

I
I
I, A

I,C,L,A her 2000 km

I,C,L,A her 2000 km

I
I
I, A

I
I
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I
I
I, A

I
I
I, A

SERVİS
ITEMS

GÜN

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th

8th

9th

10th

11th

Sonraki Sonraki Sonraki Sonraki Sonraki
1st 60 Sonraki Sonraki Sonraki Sonraki Sonraki

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
3000- 6000- 9000- 12000- 15000- 18000- 21000- 24000- 27000- 30000Km Not-1 500750 3500 6500 9500 12500 15500 18500 21500 24500 27500 30500

Disk/ Ped aşınması
(Disk ve IBS )

Fren Yağı

1st

Not-5

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

R

Fren sistemi

C, L

C, L

C, L

C, L

C, L

Stop lambası

I, A

I, A

I, A

I, A

I, A

I, A

I, A

I, A

I, A

I, A

I, A

Far ayarı

I, A

I, A

I, A

I, A

I, A

I, A

I, A

I, A

I, A

I, A

I, A

Debriyaj

I, A

I, A

I, A

I, A

I, A

I, A

I, A

I, A

I, A

I, A

I, A

Ayaklıklar

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

Bağlantı elemanları

Not-6

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Teker rulmanı

Not-7

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I, A

I

I, A

I, L, A

I

I, A

I

I, L, A

I

I, A

Not-8

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

R

Arka amortisör Not-9
Egzoz/katalitik Not-10

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Lastik/jant

Direksiyon başlık
rulmanı

Ön amortisör yağı

I, E

I, E
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I, E

I, E

I
I, E

BUJİ KONTROLÜ
Önerilen buji:
NGK-CPR 6EA9

Çoğu sürüş koşulunda bu bujinin
dayanıklılığı tatmin edicidir.
• Buji tabanı etrafındaki pislikleri
temizleyin.
• Buji başlığını(1) çıkarın ve bujiyi (2) alet
çantasında verilen buji anahtarının
yardımıyla çıkarın.

1

0.8-0.9 mm

• Bujiye pul takılı halde diş atlamaması
için bujiyi yuvasına sokup elle çeviriniz.
• Eğer yeni bir buji kullanıyorsanız
yuvasına oturduktan sonra ½ tur ,eğer
daha önce kullandığınız bujiyi takıyorsanız
1/8 -1/4 tur çeviriniz.
• Buji başlığını takınız.
! DİKKAT

• Bujiyi çıkartmayın ve yangına veya
patlamaya neden olabileceğinden, motoru
(1) Buji başlığı
(2) Buji
kranklayarak aracın kıvılcım testi yapmayın.
• Buji elektrotlarını aşınma açısından
• Silindir kafasına boş bir buji takın ve bujiyi
görsel olarak inceleyin. Merkez elektrot test edin.
• Asla yanlış ısı aralığında bir buji
kare kenarlara sahip olmalı ve yan
kullanmayın.
elektrot aşındırılmamalıdır. Belirgin bir
aşınma varsa veya yalıtkan çatlamış veya • Her zaman direnç tipi buji kullanın.

2

ufalanmışsa, bujiyi atın.
MOTOR YAĞI
• Buji boşluğunun tel tipi bir mastar
Sadece Hero orijinal motor yağı kullanın.
kullanarak 0.8-0.9 mm olduğundan emin
MARKA:
HERO 4T plus SINIF: SAE 10W 30
olun. Ayar gerekliyse, yan elektrodu
SJ Sınıfı (JASO MA).
dikkatlice bükün. Tapa contasının iyi
durumda olduğundan emin olun.
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Üretici:
• Tide Water Oil Co. (India) Ltd.
• Savita Oil Technologies Limited.
• Bharat Petroleum Corporation Limited.
Yağ kapasitesi: 0.95 litre (söküm)

• Yağ seviye çubuğunu çıkarın, silerek temizleyin
ve vidalamadan takın.
• Yağ seviye çubuğunu çıkarın ve yağ seviyesini
kontrol edin.
• Gerekirse, belirtilen yağı üst seviye işaretine
: 0.75 litre (yağ değişimi)
kadar ekleyin. Aşırı doldurmayın. Doldurulacak
(a) Motor yağı seviyesi kontrolü / Tamamlama • yağ miktarı 0.75 litredir (yaklaşık). Yağ değişimi
Süreç
sırasında (sağ karter kapağı çıkarılmadığında).
Aracı çalıştırmadan önce her gün motor yağı
Yağ seviye çubuğunu tekrar takın ve yağ
seviyesini kontrol edin. Yağ seviye çubuğu (1),
sızıntılarını kontrol edin.
yağ seviyesini ölçmek için sağ karter
(b)
Motor yağı değiştirme işlemi / Yağ
kapağındadır. Yağ seviyesi, yağ seviye
çubuğundaki üst (2) ve alt (3) seviye işaretleri sirkülasyonu kontrolü

• Motoru çalıştırın, birkaç dakika ısıtın ve sonra
kapatın.
• Yağ yerleşene kadar birkaç dakika bekleyin.
1
• Yağı boşaltmak için yağ seviye çubuğunu ve
tahliye tapasını (1) çıkarın.
• Yağ tamamen boşaldıktan sonra, boşaltma
tapasını yeni bir sızdırmaz rondelayla (2) tekrar
takın.
UPPER
• Karteri doldurma deliğinden yaklaşık 0,75 litre
tavsiye edilen yağ ile doldurun.
LOWER
3
2
• Yağ seviye çubuğunu yeni bir O-ring ile tekrar
(1) Yağ seviyeçubuğu (2) Üst seviye işareti
takın.
(3) Alt seviye işareti
• Yağ seviyesi daha düşük seviye işaretine • Motoru çalıştırın ve birkaç dakika rölantide
bırakın.
veya her 3000 km'de bir hangisine daha
• İtici kontrol kapağını çıkarın. Motor yağının
erken gelirse, tamamlayın.
silindir kapağına girişini yavaşça hızlandırın ve
• Aracı ana ayaklığa alın
• Motoru çalıştırın ve 3-5 dakika boşta
kontrol edin; motor yağı, itici kontrol kapağı
bırakın.
açıklığından dışarı akacaktır.

arasında tutulmalıdır.

• Motoru durdurun ve 2-3 dakika
bekleyin.
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• Yağ sirkülasyonunu kontrol ettikten sonra,
itici kontrol kapağını takın.
• Motoru durdurun ve motor yağının
oturmasını sağlayın.
• Yağ seviyesini tekrar kontrol edin.
• Yağ seviyesinin, araç dik konumda iken yağ
seviye çubuğunun "ÜST" seviye işaretinde
olduğundan ve yağ sızıntısı olmadığından
emin olun.

YAĞ FİLTRESİ VE SENTRİFÜJ FİLTRE
• Motor yağını iyice boşaltın.
• Ayak marş pedalını (1), egzoz (2) sökün,
debriyaj kablosunu (4) ve sürücü ayaklığını
(3) ayırın. Sağ karter kapağını (5) çıkartın.
• Contayı ve pimleri (2 adet) çıkarın.

4

2

1

5

3
(1) Tahliye tapası

1

(1) Ayak marş pedalı
(3) Sürücü ayaklık
(5) Sağ karter kapak

(2) Rondela

! DIKKAT

• Motoru yetersiz yağ ile çalıştırmak motorda
ciddi hasara neden olabilir.
• Motoru aşırı yağ ile çalıştırmak, buji
kirlenmesine ve performansın düşmesine neden
olabilir.
• Motor yağı, motorun performansını ve servis
ömrünü etkileyen önemli bir faktördür. Bitkisel
bazlı veya yarış motoru yağlar tavsiye edilmez

2
(2) Egzoz
(4) Debriyaj kablo

• Yağ filtresi süzgecini (6) çıkarın ve yanıcı
olmayan veya yüksek parlama noktalı bir
çözücü (gazyağı) ile yıkayın.
• Filtre süzgecini konik uç içeriye bakacak
şekilde yeniden takın.
• Santrifüjlü filtre kapağını (7) çıkarın ve
santrifüj filtresini (8) yanıcı olmayan veya
yüksek parlama noktalı bir solvent (gazyağı) ile
temizleyin.
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•

Yan kapak vidalarını (2) sökerek sol kapağı (1)
çıkarın.

1

7
8
6
(6) Yağ filtresi
(8) Sentrifüj filtre

(7) Sentrifüj filtre kapağı

2

(1) sol kapak
(2) Yan kapak vidaları
• Dübel pimlerini ve contasını tekrar takın.
• Santrifüjlü filtre kapağını, sağ karter kapağını, • Hava filtresi kapağı vidalarını (3) ve kapağı (4)
ayak marş pedalını, sürücü ayaklığını, egzozu
çıkartın.
tekrar takın ve debriyaj kablosunu bağlayın.
• Karter kapağını spesifikasyonlara göre temiz
motor yağı ile doldurun.

NOT

4

•Filtreleri bakım programında belirtilen
şekilde temizleyin.
•Contayı bir kez çıkarıldıktan sonra yenisiyle
değiştirdiğinizden emin olun.

HAVA FİLTRESİ
Hava filtresi elemanı viskoz tipte olup
düzenli aralıklarla değiştirilmelidir (sayfa
25). Alışılmadık derecede ıslak veya tozlu
bir alanda sürüş sırasında erken
değiştirme gerekebilir.
• Koltuğu çıkarın (sayfa 18).

3

(3) Hava filtresi kapağı vidaları
(4) Hava filtresi kapağı
• Hava filtresi elemanını (5) hava filtresi
gövdesinden (6) çıkartın.
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5

• Hava temizleyici mahfazasını atölye
havlusu kullanarak temizleyin.
• Yeni hava filtresi elemanını takın.
• Hava filtresi eleman kapağını takın.
• Sol taraftaki kapağı takın.
• Koltuğu takın.

! UYARI

6

(5)Hava filtre elemanı (6) Hava filtre gövde

• Viskoz filtreyi asla yıkamayın veya
temizlemeyin. Filtreyi 15000 km'de bir değiştirin.
• Çok kirliyse, zarar görmüşse, yüzey sertliği
artarsa, erken değiştirin.

Hava filtre tahliye borusu temizliği

Tahliye borusu tapasını (1) borudan çıkarın ve
birikintiyi uygun bir kaba boşaltın. Tahliye borusu
tapasını tekrar takın.

(1) Tahliye borusu tapası

1

SUBAP İTECEK AYARI
Aşırı subap boşluğu gürültüye neden olur
ve çok az veya hiç boşluk olması, subabın
kapanmasını önler ve hasar görmesine ve
güç kaybına neden olur. Subap boşluğunu
belirtilen aralıklarla kontrol edin.

32

denk gelinceye kadar çevirin. Bu
konumda piston ya sıkıştırma ya da
egzoz strokunda olacaktır.

1

NOT

2
3

Subap kontrolü veya ayarı, motor
soğukken yapılmalıdır. Motor sıcaklığı
arttıkça boşluk değişecektir.

7
(1) Civata
(3) Silindir kapak sol

(2) O-ring

Cıvataları (1) sökerek O-ring (2) ve silindir
kapağı sol (3) ile itici kapakları çıkarın.

4
(7) Kam dişlisi

8

(8) Özel alet

Ayar, piston üst merkezde olduğunda ve
hem emme hem de egzoz subapları
6
kapalıyken yapılmalıdır. Bu durum itici
kolları hareket ettirilerek belirlenebilir.
Boşlarsa, subapların kapalı olduğunu ve
5
pistonun sıkıştırma strokunda olduğunu
(4) riger deliği kapağı
(5) 'T' işareti
(6) Index işareti
gösterir.Sıkışırlarsa,
subaplar
açık
demektir, kam dişlisini (7) saat yönünde
• Triger deliği kapağını (4) çıkartın. Özel
360 ° döndürün ve 'T' işaretini indeks
dişli aleti (8) kullanarak kam dişlisini (7)
işaretiyle tekrar hizalayın.
saat yönünde döndürerek volandaki "T" •Sentili (9) ayar vidası (10) ile valf gövdesi
arasına yerleştirerek boşluğu kontrol
işareti (5) sol karter kapağındaki indeks
33 edin.
işaretine (6)

10
9

Normal debriyaj kolu boşluğu (1), kolda
10-20 mm'dir.

2
1

11
(9) Sentil (10) Ayar vidası (11) Kilit somunu

Standart boşluk (soğuk)

Giriş: 0,1 mm Egzoz: 0,1 mm

(1) Debriyaj kolu boşluğu (2) Debriyaj kolu

•Kilit somununu (11) gevşetin ve sentile (9)
hafifce dokunana kadar ayar vidasını (10)
döndürerek ayarlayın. Kilit somununu
sıktıktan sonra, boşluğu tekrar kontrol edin.
•Tüm parçaları sökme sırasının tersi sırayla
takın.

•

4

NOT
Sentili kullanmadan önce zarar görmemesi
için motor yağıyla yağlayın
• O-ringi çıkardıktan sonra yenisini
kullandığınızdan emin olun
•

Debriyaj Kol Boşluk Ayarı
Araç vitese geçerken durursa veya
sürünmeye meyilliyse veya kavrama
kayıyorsa, hızlanma motor devrinin
gerisinde kalıyorsa, debriyaj ayarı
gerekebilir.

Serbest boşluğu ayarlamak için kilit somununu
(3) gevşetin. Belirtilen boşluğu elde etmek için
ayar somununu (4) çevirin. Kilit somununu sıkın
ve ayarlamayı kontrol edin.
B

3
A

(3) Kilit somunu (4) Debriyaj kablosu ayar somunu
(A) Serbest boşluğu arttırın (B) Boş boşluğu azaltın

34

• Motoru çalıştırın, debriyaj koluna basın ve
vitese alın. Motorun durmadığından ve aracın
kaymadığından emin olun. Debriyaj kolunu
yavaş yavaş serbest bırakın ve gazı açın. Araç
sorunsuz bir şekilde çalışmalı ve belirtilen
serbest boşluğu hızlandırmalıdır. Kilit
somununu sıkın ve ayarlamayı kontrol edin.
• Motoru çalıştırın, debriyaj koluna basın ve
vitese alın. Motorun durmadığından ve aracın
kaymadığından emin olun. Debriyaj kolunu
yavaş yavaş serbest bırakın ve gazı açın. Araç
sorunsuz çalışmalı ve hızlanmalıdır.

Kablo bükülmüş, aşınmış veya yanlış
yönlendirilmiş ise, değiştirilmeli veya yeniden
yönlendirilmelidir. Standart gaz kolu boşluğu
(1) yaklaşık 2-6 mm aralığında olmalıdır.

1

Diğer Kontroller

Debriyaj kablosunu yapışma veya arızaya neden
(1) Boşluk: 2-6 mm
olabilecek bükülme veya aşınma belirtileri
Serbest
boşluk ayarı
açısından kontrol edin. Debriyaj kablosu modelini
kılıfı kaydırın (2), kilit somunu (3) gevşetin ve
kontrol edin. Orijinal debriyaj kabloları kullanın.
ayarlayıcıyı çevirin (4).
Debriyaj kablosu yönlendirmesini kontrol edin.
Doğru ayar alınamıyorsa veya debriyaj
düzgün çalışmıyorsa, Yetkili Servis / Bayinizi
ziyaret edin.

GAZ KOLU KONTROLÜ
Kablo incelemesi
Gaz kelebeği kolunun tamamen açık
konumdan tamamen kapalı konuma
döndüğünü kontrol edin.
Tam sol ve tam sağ direksiyon
pozisyonlarını kontrol edin. Gaz kelebeği
kablosunun durumunu gaz kelebeği
kolundan aşağıya doğru kontrol edin

3

2

NOT

A
B

4

(2) Kılıf (3) Kilit somunu (4) Ayarlayıcı (A)
Boşluk azaltma (B) Boşluk artırma
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ZİNCİR GEVŞEKLİĞİ
Tahrik zincirinin kullanım ömrü uygun yağlama
ve ayarlamaya bağlıdır. Kötü bakım, uygun
olmayan yağlama ve ayarlamalar nedeniyle
erken aşınmaya neden olabilir. Tahrik zinciri (1)
sürüş öncesi incelemenin bir parçası olarak
kontrol edilmeli ve yağlanmalıdır (sayfa 19).
Ciddi kullanım koşullarında veya araç
alışılmadık tozlu alanlarda kullanıldığında, daha
sık bakım yapılması gerekecektir.
Kontrol
Motoru “KAPALI” konuma getirin, aracı ana
sehpasına park edin ve şanzımanı boşa alın.
Delik kapağını (2) çıkartın.
Tahrik zinciri boşluğu (3) elle yaklaşık 30 mm
dikey harekete izin verecek şekilde
ayarlanmalıdır.

1

Zincir bir bölümde gevşek ve diğerinde sıkı ise,
bazı bağlantılar bükülür ve bağlanır. Bağlanma
sık yağlama ile elimine edilebilir.
Deliğin içindeki zincir kilitleme plakasını (4)
görüntülemek için zinciri çevirin.
Zincir kilitleme plakası açık ucunun (5) zincir
dönüşünün ters yönünde monte edildiğinden
emin olun.

4
5

2

(5) Açık uç

(4) Zincir kilit plakası

3

Sprocket Teeth
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(1) Tahrik zinciri
(2) Delik kapağı
(3) Tahrik zinciri boşluğu: 30 mm

orn
W

h

N o r m al S

p ro

ck

Tekerleği çevirin ve tekerlek dönerken
tahrik zincirinin gevşek olduğunu kontrol • Dişli dişlerini aşınma veya hasar açısından
edin. Tahrik zinciri boşluğu, tekerlek inceleyin.
döndükçe sabit kalmalıdır.
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Tahrik zinciri veya dişlileri aşırı derecede
aşınmış veya hasar görmüşse,
değiştirilmeleri gerekir. Asla yıpranmış
dişliler içeren yeni bir zincir
kullanmayınız, çünkü bu hızlı zincir
aşınmasına neden olur.
Ayar
• Şanzımanı boştayken ve kontak "KAPALI"
konumundayken aracı ana standına park
edin.
• O2 sensör kuplörünü ayırın.
• Egzoz susturucuyu çıkarın.
• Arka aks somununu (1) ve manşon
somununu (2) gevşetin.
•

•

Zincir ayar işaretini (5), döner kolun her
iki tarafındaki ayar yuvalarının arka
kenarı (6) ile aynı hizaya getirin.

6 3

2

5

4

(2) Manşon somunu (3) Zincir kilit somunu
(4) Zincir ayar somunu (5) Zincir ayar işareti
(6) Ayar yuvası arka kenar

•Tahrik zinciri boşluğu, arka aks en uzak
ayarlama sınırına getirildiğinde aşırı ise, tahrik
zinciri aşınır ve değiştirilmesi gerekir.
•Arka aks somununu ve manşon somununu
sıkın. Arka aks somunu torku: 5.2 kgf-m Kovan
somunu torku: 4.2 kgf-m
1
•Tahrik zincirinin gevşekliğini tekrar kontrol edin.
(1) Arka aks somunu
•Tahrik zincirinin boşluğunu ayarlamak için arka
• Her iki tahrik zinciri kilit somununu (3)
tekerleği yeniden konumlandırırken arka fren
gevşetin.
pedalının serbest çalışması etkilenir. Arka fren
• Doğru tahrik zinciri boşluğu elde
edilinceye kadar ayar somunlarını (4) her pedalının serbest çalışmasını kontrol edin ve
gerekirse ayarlayın (sayfa 40)
iki taraftan eşit sayıda tur çevirin.
Yağlama
• Gevşekliği azaltmak için ayar somununu
• Motoru “KAPALI” konuma getirin, aracı
saat yönünde veya zincirin gevşekliğini
ana sehpasına park edin ve şanzımanı
artırmak için saat yönünün tersine
boşa alın.
çevirin.
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Tahrik zincirini liberal miktarda SAE # 90 FRENLER
(a) Ön fren hidroliği
yağı uygulayarak yağlayın.
Fren merkezi / hazne yeri: Sağ gidon.
! UYARI
Tavsiye edilen fren hidroliği: DoT 3 veya
Bakım programına göre düzenli ayarlama DoT 4 Sıvı seviyesi: Ana sıvı zemine paralel
ve yağlama, yüksek performans ve daha
olarak kontrol edildiğinde, fren hidroliği
uzun ömür sağlar.
seviyesinin fren merkezi üzerindeki “MIN”
işaretinin (1) altına düşmediğinden emin
NOT
Her 2000 km'de tahrik zincirinin incelenmesi, olun.

•

1

temizlenmesi, yağlanması ve ayarlanması için
Yetkili Servis/ Bayiyi ziyaret edin.

ZİNCİR KIZAK KONTROLÜ

(Bkz. “Bakım programı”, sayfa (25).
Tahrik zinciri kızağını (1) aşınma açısından
kontrol edin, aşınma sınırına (2) ulaşılırsa
zincir sürgüsü değiştirilmelidir. Değiştirme
için, Yetkili Servis / Bayinizi ziyaret edin.
(1) "MIN" işareti

2

CUTOUT

1

(1) Zincir kızak

Balata aşınmasını dengelemek için piston
hareketinden dolayı seviye yavaş yavaş
azalır. Seviye aniden düşerse, fren
sisteminde sızıntı olup olmadığını kontrol
edin ve Yetkili Servis / Bayinizle iletişime
geçin.

(2) Aşınma limiti
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NOT

• Fren balataları (2), kaliper (3) ve disk (4)
arasındaki kir ve çamur birikimini bir su jeti
kullanarak temizleyin.
• Gerektiğinde fren merkezini tekrar
doldurmak için her zaman Yetkili Servis /
Bayinize başvurun. DoT 3 ve DoT 4 fren
hidroliğini karıştırmayın.

1

MIN

3
(1) Rezervuar

2

(2) Balata

(3) Kaliper

4

(4) Disk

2

(2) "MIN" işareti

(c) Fren balatası aşınması (Disk ve IBS için)
Fren balatası aşınması, kullanım şiddetine,
sürüş tipine ve yol koşullarına bağlıdır.
Genellikle, balatalar ıslak ve kirli yollarda
daha hızlı aşınırlar. Balataları düzenli bakım
aralıklarında inceleyin.

(b) Arka fren hidroliği (IBS için)
Güvenlik önlemlerine bakınız (sayfa 24).
Kontrol
Rezarvuar (1) Konum: Sağ taraftaki
• Her bir balatanın aşınma göstergesi
ayaklığın yanında.
oluklarını (1) kontrol edin.
Tavsiye edilen fren hidroliği: DoT 4 / DoT-3. • Her bir balatanın aşınma sınırı oluklarını
Sıvı seviyesi - Fren hidroliği seviyesinin,
inceleyerek fren balatalarını aşınma
zemine paralel rezervuardaki "MIN"
açısından kontrol edin.
işaretinin (2) altına düşmediğinden emin • Yivin altına aşınmışsa balataları değiştirin.
olun. Balata aşınmasını dengelemek için
• Her iki balatayı daima set olarak değiştirin.
piston hareketiyle seviye yavaş yavaş
• Fren balatasının değiştirilmesi için Yetkili
azalır. Seviye azalırsa fren sistemindeki
Servis / Bayinizi ziyaret edin.
sızıntıları kontrol edin ve Yetkili Servis /
Bayiinize danışın.
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1

1

•Fren tutmaya başlamadan önce fren
pedalı serbest boşluğunu (1) ölçün. Boşluk
(2) 20-30 mm olmalıdır.
•Ayar gerekliyse, arka fren ayar somununu
(3) çevirin.
•Son ayar yapıldıktan sonra ayar
somunundaki oyuğun fren bağlantı pimine
(4) oturduğundan emin olun.

3

(A) Boşluğu azaltır (Saat
yönünde)

(1) Aşınma göstergesi oluğu

! UYARI
Aracın kaymasını önlemek için daima
ön ve arka frenleri aynı anda kullanın.

B

(d) Arka fren Kontrol ve Ayar
•

A

4

Aracı orta sehpaya alın.

X

3

(1) Arka fren pedalı
(2) Boşluk: 20-30 mm

1

(B) Boşluğu artırır (Saat
yönü tersi)

ü

4

3

4

(A) Oyuk oturmadı
(B) Oyuk oturdu
(3) Ayar somunu
(4) Fren bağlantı pimi
(A) Boşluk azalır (B) Boşluk artar

2
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•

Frene birkaç kez basın ve serbest
bırakıldığında tekerin serbestçe
döndüğünü kontrol edin.

SÜSPANSİYON
Ön ve arka süspansiyon kontrolü

• Ön freni kilitleyerek ve ön çatalı
kuvvetlice yukarı ve aşağı pompalayarak
Bu yöntemle uygun ayar elde ön çatalları kontrol edin. Süspansiyon
edilemezse, Yetkili Distribütörünüzü / hareketi pürüzsüz olmalı ve yağ sızıntısı
Bayinizi ziyaret edin.
olmamalıdır.
(e) Fren aşınma göstergeleri
• Araç ayağa park edilmediğinde arka
Arka fren aşınma göstergesi
tutma yerinde sertçe aşağı doğru iterek
arka amortisörü kontrol edin. Süspansiyon
hareketi pürüzsüz olmalı ve yağ sızıntısı
olmamalıdır.

NOT

3

1 Front
2

4

(1) BFren paneli
(2) Referans işareti

Rear

(3) Ok
(4) Fren kolu

Fren uygulandığında, fren koluna (2)
sabitlenmiş bir ok (1), fren paneli (4)
üzerindeki referans işaretine (3) doğru
hareket
eder.
Ok,
frenin
tam
uygulamasında referans işaretiyle aynı
hizada ise, fren pabuçları değiştirilmelidir.

Arka amortisör ayarı
Yük / yol şartlarına göre arka amortisör
ayarı yapılabilir.
• A yönünde: Sertleşir
• B yönünde: Yumuşar
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1

4

1

3
B

A

2

5 2

(1) Arka amortisör (2) Pim anahtarı
;ͿǇƂŶƺŶĚĞ͗^ĞƌƚůĞƔŝƌ;ͿǇƂŶƺŶĚĞ͗zƵŵƵƔĂƌ

NOT
,ĞƌŝŬŝĂƌŬĂĂŵŽƌƚŝƐƂƌƺĚĂŝŵĂĂǇŶŦŬŽŶƵŵĂ
ĂǇĂƌůĂǇŦŶ͘ ƌŬĂ ĂŵŽƌƚŝƐƂƌƺ ;ϭͿ ĂǇĂƌůĂŵĂŬ
ŝĕŝŶ͕ ĂůĞƚ ŬŝƚŝŶĚĞ ďƵůƵŶĂŶ ĂƌŬĂ ĂŵŽƌƚŝƐƂƌ
ĂǇĂƌůĂŵĂĂůĞƚŝŶŝ;WŝŵĂŶĂŚƚĂƌŦͿ;ϮͿŬƵůůĂŶŦŶ͘

! hzZ/

dĞŬĞƌůĞŬƐƂŬƺůƺƌŬĞŶƂŶĨƌĞŶŬŽůƵŶƵ
ĕĂůŦƔƚŦƌŵĂǇŦŶ

DŽŶƚĂũ

Yan bileziği (1) tekerlek göbeğinin sağ
tarafına takın ve sonra hız göstergesi dişli
kutusunu (2) tekerlek göbeğinin sol
;ĂͿPŶƚĞŬĞƌůĞŒŝŶƐƂŬƺůŵĞƐŝ
tarafına takın. Pedlerin zarar görmemesi
ͻƌĂĐŦĂŶĂƐĞŚƉĂĚĂŐƺǀĞŶůŝďŝƌƔĞŬŝůĚĞ
için, hız göstergesi dişli kutusundaki
ĚĞƐƚĞŬůĞǇŝŶǀĞƂŶƚĞŬĞƌůĞŒŝǇĞƌĚĞŶŬĂůĚŦƌŦŶ͘ boşluğu çatal ayağındaki pabuç ile disk ile
ͻƚŦƌŶĂŒĂ;ϮͿďĂƐĂƌĂŬǀĞŬĂďůŽǇƵŚŦǌ
fren balataları arasındaki diskle
ŐƂƐƚĞƌŐĞƐŝĚŝƔůŝŬƵƚƵƐƵŶĚĂŶĕĞŬĞƌĞŬŚŦǌ
hizalayarak ön tekerleği çatal ayaklarının
ŐƂƐƚĞƌŐĞƐŝŬĂďůŽƐƵŶƵ;ϭͿĕŦŬĂƌŦŶ͘
arasına yerleştirin. Aksı sağ taraftan çatal
ͻPŶĂŬƐƐŽŵƵŶƵŶƵ;ϯͿĕŦŬĂƌƚŦŶ͘
bacaklarına ve tekerlek göbeğine
ͻŬƐŦ;ϰͿǀĞƚĞŬĞƌůĞŒŝĕŦŬĂƌŦŶ͘
yerleştirin.
ͻzĂŶďŝůĞǌŝŒŝ;ϱͿƚĞŬĞƌůĞŬƚĞŶĕŦŬĂƌŦŶ͘

d<Z>Z
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2
1

(1) Yan bilezik

5

2

4

3

1

(2) Hızölçer dişli kutusu

6

7

(1) Arka fren ayar somunu (2) Fren pedalı
(3) Fren kolu (4) Fren durdurucu kolu (5)
Fren paneli (6) Ayırma pimi (7) Kilit somunu

• Ön aks somununu belirtilen torkla sıkın.
TORK: 5,2 kgf-m
• Arka aks somununu (8) çıkartın.
• Tekerleği taktıktan sonra, birkaç kez
• Aksı (9) ve bileziği (10) dışarı çekin.
frene basın ve tekerleğin serbestçe dönüp • Tekerleği çıkarın.
dönmediğini kontrol edin. Fren
10
8
sürüklenirse veya tekerlek serbestçe
dönmezse tekerleği yeniden kontrol edin.
(b) Arka tekerleğin sökülmesi
• Aracı ana sehpada güvenli bir şekilde
destekleyin ve arka tekerleği yerden
kaldırın.
• O2 sensörü kuplörünü ayırın. Egzoz
susturucuyu çıkartın.
9
• Arka fren ayar somununu (1) sökün ve
fren pedalını (2) fren pedalına basarak
(8) Aks somunu (9) Aks (10) Bilezik
fren kolundan (2) ayırın. Bölme pimini (6)
ve somunu (7) sökerek, fren durdurucu
kolunu (4) fren panelinden (5) ayırın.
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Montaj

TUBELESS LASTİKLER

• Sökme işleminin tersi:
Aks somunu torku: 5,2 kgf-m.
Fren durdurucu kolu somun torku: 2,2 kgf-m
• Arka freni (sayfa 40) ve tahrik zincirini
(sayfa 36) ayarlayın.
• Tekerleği taktıktan sonra, birkaç defa frene
basın ve serbest bırakıldığında serbest
tekerlek dönüşü olup olmadığını kontrol
edin.

Aracınıza takılan lastikler TUBELESS
tipindedir.
Aracınızı emniyetli bir şekilde kullanmak
için lastiklerinizin uygun tip ve boyutta
olması, yeterli diş ile iyi durumda olması ve
taşıdığınız yük için doğru şekilde şişirilmiş
olması gerekir.
Aşağıdaki sayfalarda hava basıncının nasıl
ve ne zaman kontrol edileceği, lastiklerin
hasar görüp görmediği ve lastiklerin
onarılması veya değiştirilmesi gerektiğinde
ne yapılması gerektiği hakkında daha
ayrıntılı bilgi verilmektedir.
80/100-18, 47P
Ön
Arka 90/90-18, 51P

! UYARI

Kullanılmış pimleri her zaman yenileriyle
değiştirin.

ANA / YAN STAND YAĞLAMA
• Aracı düz bir yüzeye park edin.
• Ana / yan destek geri tepme yayını hasar
veya gerginlik kaybı için kontrol edin.
• Hareket serbestliği için ana (1) / yan standı
! UYARI
(2) kontrol edin.
•
Aşırı
aşınmış
veya
yanlış şişirilmiş lastiklerin
• Gerekirse yan destek milini yağlayın.
ciddi şekilde yaralanabileceğiniz
• Ana / yan ayağın bükülmediğinden emin olun. kullanılması,
veya ölebileceğiniz bir çarpmaya neden olabilir.
• Lastiklerin şişirilmesi ve bakımı ile ilgili bu
kullanım kılavuzundaki tüm talimatları takip
edin.

2
(1) Ana ayak

1
(2) Yan ayak

Hava Basıncı
Lastik hava basıncını doğru olarak ayarlama
motosiklet kontrolünüzü,konforunuzu ve
lastik ömrünü olumlu yönde etkiler.
Genellikle az basınçlı lastikler daha çabuk
aşınır, motosikletin kolay kullanımını etkiler
ve fazla ısınırlar. Aşırı şişirilmiş lastikler
motosikletinizin sürüşünü sertleştirir yol
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1

koşullarından daha fazla etkilenmesini ve
daha çabuk yıpranmasını sağlar. Her
sürüşten önce görsel olarak lastiklerinizi
kontrol etmenizi ve en az ayda bir ya da
hava basıncı düşük göründüğünde hava
kontrol cihazı ile kontrol etmenizi tavsiye
ediyoruz. Tubeless lastiklerin patlama
durumunda kendi patlaklarını kapatma
özellikleri vardır. Genede lastiklerinizi patlak
ve kaçaklara karşı yakından inceleyiniz. Araç
en az üç saat süreyle park edildiğinde
lastikleriniz "soğuk" olduğunda daimahava
basıncını kontrol ediniz. Eğer lastikleriniz
"sıcak" olduğunda hava basıncını kontrol
ederseniz - araç birkaç kilometrelik bir yüke
maruz kaldığında, lastikler "soğuk" olandan
daha yüksek olacaktır. Bu normaldir, bu
nedenle, lastiklerin havasının altta verilen
soğuk hava basınçlarına uygun olmasına
özen gösterin.

(1) Hava basıncı ölçüm cihazı

! DİKKAT

SÜRÜCÜ YOLCU
SÜRÜCÜ
2
Ön 1.75 kgf/cm (25 psi) 1.75 kgf/cm (25 psi)
Arka 2.00 kgf/cm2 (29 psi) 2.25 kgf/cm2 (33 psi)

Lastiklerin aşırı ya da yetersiz şişirilmesi
performansı etkiler.
Kontrol
Lastik basıncını kontrol ettiğinizde lastik
dişlerinde ve lastik yanaklarında hasar,
aşınma veya yabancı madde olup
olmadığını kontrol ediniz.
Arayınız:
• Lastik dişlerinde veya yanaklarında
yumrular
ve şişlikler. Bulduğunuz takdirde lastiği
değiştiriniz.
• Lastikte kesikler, çatlaklar ayrılmalar.
Bulduğunuz takdirde lastiği değiştiriniz.

40
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1

2
• Aşırı derecede aşınmış lastik

•Motosiklet herhangi bir objeye
çarptığında veya çukura girdiğinde
astikleri dikkatlice inceleyiniz.
Diş Aşınması
Lastik aşınma göstergesi ortaya çıkınca
lastikleri değiştiriniz. Diş limitleri
aşağıdaki gibidir:
Minimum diş derinliği:
Ön: 1.5 mm Arka: 1.5 mm
Lastik aşınmasını gözlemlemek için
aşınma göstergesini kontrol ediniz.

(1) Lastik aşınma göstergesi

(2) Ok işareti

Lastik Yönü
Lastik patlak nedeni ile sökülüp tekrar
takıldığında lastikteki okun doğru yönde
olduğunu kontrol ediniz.
Lastik Tamiri
Eğer lastik zarar görmüş yada patlamışsa
onarmanız değil değiştirmeniz gerekir.
Aşağıda da bahsedildiği gibi geçici yada
daimi olarak onarılmış bir lastik yeni bir
lastikten daha düşük hız ve performans
limitlerine sahiptir. Tubeless lastikler gibi
geçici olarak tamir edilmiş lastikler
normal hız ve kullanım koşulları için
güvenli olmayabilir.
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Bir lastik kalıcı olarak dahili bir ek tapa ile
profesyonel olarak tamir edilse bile, yeni bir
lastik kadar iyi olmayacaktır. İlk 24 saat için 70
km / saat veya daha sonra hiçbir zaman 105
km / saat geçmemelisiniz. Ek olarak, yeni bir
lastikte olduğu kadar yükü güvenle
taşıyamayabilirsiniz. Bu nedenle, hasar görmüş
bir lastiği değiştirmenizi kesinlikle öneririz. Bir
lastik kullanmaya karar verirseniz, sürüşe
başlamadan önce tekerleğin dengeli
olduğundan emin olun.
Lastik değişimi
Aracınıza takılan lastikler, aracınızın performans
özelliklerine uyacak ve en iyi kullanım,frenleme
dayanıklılık ve konfor kombinasyonunu
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

! UYARI

• Aşırı aşınmış lastiklerle kullanım tehlikelidir
ve çekiş ve kullanımı olumsuz yönde
etkileyecektir.
• Düşük enflasyon, lastiğin kaymasına veya
janttan lastik çıkmasına neden olabilir.
• Her zaman bu kullanıcı el kitabında önerilen
lastik ebatlarını ve tiplerini kullanın.

NOT

Lastiğin onarımı ve değiştirilmesi için Yetkili
Servis / Bayinizi ziyaret etmeniz önerilir.
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Önemli güvenlik hatırlatıcıları
• Bu araçta tubeless bir lastik içine bir tüp
takmayın. Aşırı ısı birikmesi tüpün
patlamasına neden olabilir.
• Bu araçta sadece tubeless lastik kullanın.
Jantlar iç lastiksiz lastikler için tasarlanmıştır
ve sert hızlanma veya frenleme sırasında, tüp
tipi bir lastik jant üzerinde kayabilir ve lastiğin
hızla patlamasına neden olabilir.
SOMUNLAR, CİVATALAR VE BAĞLANTI
ELEMANLARI
• Cıvataları ve somunları bakım programında
gösterilen düzenli aralıklarla sıkın.
• Tork değerlerini düzeltmek için tüm şasi
somun ve cıvatalarının sıkıldığını kontrol edin.
• Tüm kızak pimlerinin, emniyet klipslerinin,
hortum kelepçelerinin ve kablo boşluklarının
yerinde olduğundan emin olun.

AKÜ
! UYARI
Güvenlik önlemlerine bakınız (sayfa 24). yer
•
Akü
çalışma
esnasında
patlayıcı hidrojen gazı
Batarya sağ kapağın arkasında bulunur.
çıkarır.
Özellikleri:
• Bir kıvılcım veya alev, akünün size ciddi
MF Batarya, 12V 3Ah (ETZ-4)
Akü bakım gerektirmeyen (sızdırmaz) bir şekilde zarar verebilecek kuvvetle patlamasına
neden olabilir.
tip olduğundan akü elektrolit seviyesini
kontrol etmek veya damıtılmış su eklemek • Bakımında koruyucu giysi ve yüz maskesi
kullanın veya uzman teknisyene başvurun.
gerekli değildir. Bataryanız zayıf
görünüyorsa ve / veya elektrolit sızıyorsa Akü doldurma
Akünün boşalması için mümkün olan en
(zor çalışmaya veya diğer elektriksel
kısa sürede herhangi bir akü boşalması
sorunlara neden olabilir), Yetkili
belirtisi görürseniz, her zaman Yetkili
Distribütörünüze / Bayinize başvurun.
Servis / Bayinizi ziyaret edin. Araca ilave
elektrikli aksesuarlar takıldığında, akünün
NOT
Akü üzerindeki bu sembol, bu ürünün evsel hızla boşalma eğilimi vardır.
Akü saklama
atık olarak değerlendirilmemesi gerektiği
• Aracınızın bir ay boyunca kullanılmaması
anlamına gelir.
Akü üzerindeki bu sembol, eski akünün geri durumunda, aküyü çıkarın, tamamen şarj
edin ve serin ve kuru bir yerde saklayın.
dönüşümlü malzeme olarak işlem görmesi
• Akünün iki aydan daha uzun süre
gerektiği için Yetkili Dağıtıcınıza / Bayinize
saklanması bekleniyorsa, aküyü ayda bir kez
iade edilmesi gerektiği anlamına gelir.
• Akü, Bakım Gerektirmeyen (sızdırmaz) bir
tam olarak şarj ettiğinizden emin olun.
tiptir ve sızdırmazlık şeridi çıkarılırsa kalıcı
• Takmadan önce daima pilin tam olarak
olarak hasar görebilir.
şarj olduğundan emin olun.
• Yanlış şekilde yerleştirilmiş bir pil, çevreye • Kurulum sırasında akü uçlarının akü
ve insan sağlığına zarar verebilir. Batarya
başlarına düzgünce bağlayın.
imhası için daima yerel düzenlemeleri
Pil çıkarma
onaylayın.
• Kontak anahtarının "KAPALI" olduğundan
emin olun
• Koltuğu çıkartın (sayfa 18).
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Sağ kapak vidalarını (1) sökün ve yan
kapağı (2) çıkarın.

•

5

6

2

1

7
(5) (-) terminal
(1) Sağ kapak vidaları (2) Yan kapak
•

Akü kelepçesi cıvatasını (3) ve akü
kelepçesini (4) çıkartın.

4 3

(3) Akü kelepçesi cıvatası (4) Akü kelepçesi

• Önce (-) terminal kablosunu (5)
bataryadan, ardından (+) terminal
kablosunu (6) çıkarın.
• Aküyü (7) akü kutusundan çıkarın.

(7) Akü

(6) (+) terminal

Akü Takma
• Sökme işleminin tersi sırayla tekrar takın.
Önce (+) ve terminali, ardından (-) ve
terminali bağladığınızdan emin olun.
• Tüm bağlantı elemanlarının düzgün
şekilde sabitlendiğinden emin olun.
SİGORTA DEĞİŞİMİ
Sigorta Kutusu (A): Konum: Koltuğun
altındaki çerçeve kelepçesine monte
edilmiştir. Belirtilen sigortalar 7,5A ve 10 A
(1) olup yedek sigortalar 7,5A ve 10 A'dır
(2).
Sigorta Kutusu (B): Konum: Akü kıskacına
(3) monte edilmiştir. Belirtilen sigortalar,
10A ve 15A (5) yedek sigortalarla 10A ve
15A'dır (4).
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2

1

4 5

1

A

B

(1) Devre sigortasında: 7.5A ve 10A
(2) Yedek sigorta: 7.5A ve 10A
(3) Akü kıskacı
(4) Devre sigortasında: 10A ve 15A
(5) Yedek sigorta: 10A ve 15A

3

C

2

(1) Devredeki sigorta: 20A (2) Yedek: 20A

! DİKKAT

• Aracı, şarj edilmiş bir akü olmadan
çalıştırmayın; bu, ampullerin ve bazı elektrikli
bileşenlerin kalıcı hasar görmesine neden olabilir.
• Yanlışlıkla kısa devre yapılmasını önlemek için
sigortayı kontrol etmeden veya değiştirmeden
önce kontak anahtarını "KAPALI" konuma getirin.

! UYARI

• Asla belirtilenden farklı derecelerde sigorta
kullanmayın. Kısa devre nedeniyle elektrik
sisteminde ciddi hasara veya yangına neden
olabilir.
• Akü patlayıcı gazlar çıkarır. Kıvılcım, alev
ve sigaraları uzak tutun.
Marş motoru manyetik şalteri (C)
Konum: İç sağ yan kapak
Sigorta Türü: Blade sigorta
Yer: Marş motoru manyetik şalterinin
altında.

STOP LAMBA ANAHTARI
Stop lamba anahtarı (1), arka fren
uygulandığında stop lambasının yanması
için ayarlanmalıdır. Stop lamba anahtar
ayarlaması yapılmadan önce arka fren
boşluğu (sayfa 40) ayarlanmalıdır. Stop
lambası anahtarının ayarlanması
prosedürü aşağıdaki gibidir:
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• Kontak anahtarını “AÇIK” konuma getirin.
• Sağ kapağı çıkarın (sayfa 49).
• Ayar somununu (2), fren pedalına serbest
bırakma sınırına basılmadan hemen önce
stop lambasının yanacağı noktada stop
lambası anahtarını konumlandırın. Anahtar
zamanlamasını ilerletmek için ayar
somununu (A) yönünde veya anahtar
zamanlamasını geciktirmek için (B) yönünde
çevirin.

1
2

A

(1) Stop lamba anahtarı
(A) İlerleme

• Aracı düz bir zemine park edin.
• Cıvatayı gevşeterek far demetini dikey
olarak ayarlayın ve doğru odaklama ayarı
için far ünitesini ileri ve geri hareket
ettirin.

1

(1) Ayar civatası

B

! UYARI

Yanlış ayarlanmış bir far yaklaşmakta olan
sürücünün görüşünü engelleyebilir veya yolu
güvenli bir mesafe için aydınlatmayabilir.

(2) Ayar somunu

(B) Geciktirme

FAR ODAK AYARI
Far fabrikada ayarlanmıştır. Ancak ayar
yapılması durumunda, lütfen aşağıdaki
adımları izleyin:
Far ayarı, farın altındaki far ayarlama
cıvatası (1) ile yapılır.

KATALİTİK KONVERTÖR
Bu araç, emisyon normlarını karşılamak
için susturucuda katalitik bir dönüştürücü
ile donatılmıştır.
Bu katalitik konvertör, egzozdaki CO ve
HC'yi CO ve HO'ya (su buharı)
dönüştürmek için kimyasal reaksiyonları
teşvik eden katalizör görevi yapan asil
metaller içerir.
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Z7>>D

Arızalı bir katalitik konvertör hava kirliliğine ƌĂĐŦŶŦǌŦǇŦŬĂĚŦŬƚĂŶƐŽŶƌĂ͕ƚƺŵďŽǇĂůŦ
neden olur ve motorunuzun performansını ǇƺǌĞǇůĞƌŝ;ŵĂƚďŽǇĂůŦǇƺǌĞǇůĞƌŚĂƌŝĕͿ
ƉŝǇĂƐĂĚĂƐĂƚŦůĂŶďŝƌĐŝůĂͬŬĂůŝƚĞůŝƐŦǀŦ
düşürebilir.

ŬƵůůĂŶĂƌĂŬĐŝůĂůĂǇŦŶǀĞǇĂŝƔŝďŝƚŝƌŵĞŬŝĕŝŶ
ĐŝůĂůĂǇŦŶ͘^ĂĚĞĐĞŽƚŽŵŽďŝůůĞƌŝĕŝŶƂǌĞů
ŽůĂƌĂŬƺƌĞƚŝůŵŝƔĂƔŦŶĚŦƌŦĐŦŽůŵĂǇĂŶĐŝůĂ
ǀĞǇĂĐŝůĂŬƵůůĂŶŦŶ͘ŝůĂǀĞǇĂďĂůŵƵŵƵ
ŬĂƉƚĂŬŝƚĂůŝŵĂƚůĂƌĂŐƂƌĞƵǇŐƵůĂǇŦŶ͘

NOT
DĂƚďŽǇĂŝĕĞƌĞŶŵŽĚĞůůĞƌĚĞƉĂƌůĂƚŵĂ
ǀĞǇĂĐŝůĂƵǇŐƵůĂŶŵĂǌ͘

1

(1) Katalitik konvertör
Aracınızın katalitik konvertörünü korumak
için bu talimatları izleyin:
• Her zaman kurşunsuz benzin kullanınız.
Küçük miktarda kurşunlu benzin bile
katalitik metalleri kirletebilir ve bu da
katalitik konvertörü etkisiz hale getirir.
• Motoru bakımlı tutmaya devam edin.
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SORUN GİDERME
1.
A.

MARŞ PROBLEMİ - M

OR ÇALIŞMIYOR

akıt Sistemi
Yakıt Yok

Yakıt deposunda yakıt
olup olmadığını kontrol ediniz.

Yakıt alınız

OK
Yakıt Hortumlarını
Kontrol Ediniz.

Sızıntı / Hava kabarcığı

Değiştiriniz

OK

Yetkili Servise Başvurunuz
B. Motor Çalışmıyor
Sigortayı Kontrol Ediniz

Sigorta bozuk

Sigortayı Değiştiriniz

OK
Aküyü Kontol Et

Zayıf

Yetkili Servise Başvurunuz

OK
Marş düğmesi, kontak anahtarı,
fren müşürü bağlantılarını
kontrol et

OK

Yetkili Servise Başvurunuz

Gevşek / Çıkmış

Sıkılaştır / Tak

C. Buji Ateşlemiyor
Kontağı kontrol ediniz

“OFF” ( ) Pozisyonunda “ON” konumuna alınız ( )

OK
Bujiyi kontrol edin / buji
tırnak boşluğunu kontrol edin

Kıvılcım Yok

Bujiyi değiştir / Tırnak
aralığını ayarla

Gevşek Takılmış

Kabloyu Doğru Takınız

OK
Buji kablosunu kontrol ediniz.
Gevşek ya da yanlış takılmış
olabilr.

OK
Yetkili Servise Başvurunuz
2. MOTOR MARS ALIYOR FAKAT STOP EDİYOR
Jiklenin Konumunu
Kontrol Ediniz

“ON” Pozisyonunda

“OFF” Pozisyonuna alınız

“OFF” Pozisyonunda
Hava Filtresini Kontrol Ediniz

OK
Yetkili Servise Başvurunuz

Kirli

Temizleyiniz

3. ZAYIF ÇEKİŞ
Gevşek

Buji gevşek takılmış

Bujiyi yerine sıkıca takınız

OK
Hava filtresini kontrol ediniz

Tıkalı

Temizleyiniz

OK
Frenleri sıkışma var mı
diye kontrol ediniz

Yanlış ayar (kampana fren) Yetkili servise başvurunuz
Fren pedalı boşluğunu ayarlayınız

OK
Lastik basıncını
kontrol ediniz

Lastik basıncı az
Lastik basıncını düzeltiniz

OK
Yetkili Servise Başvurunuz
4. ELEKTRİ AKSAMI
Güçsüz Korna ya da Işıkların
Yanmaması
Sigortayı kontrol ediniz

Sigorta

Sigortayı değiştirin

OK
Aküyü kontrol ediniz

Akü zayıf

Yetkili Servise Başvurunuz

OK
Ampulleri kontrol ediniz

Sigorta / Yanlış Watt

Ampulü değiştiriniz

OK
Bağlantıları kontrol ediniz

OK
Yetkili Servise Başvurunuz

Gevşek

Bağlantıları sıkılaştırınız
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Hero MotoCorp Ltd.
TESLİMAT BELGESİ

No : IB17A

Detayları aşağıda bulunmakta olan Hero MotoCrop motosikletimi
sağlam eksiksiz, hasarsız, çalışır durumda teslim aldığımı beyan
ederim.
Motor No
Şase Numarası
Renk/Model Satış

Anahtar No.

Tarihi Müşteri

Satış Tarihi

Adı-Soyadı

Yetkili Bayi/Servis tarafından, tarafıma doğru ve güvenli sürüş
alışkanlıkları, servis programı ve bakım ipuçları hakkında
bilgilendirme yapılmıştır.

Müşteri İmzası

Hero MotoCorp Ltd.
Motosikletle beraber aşağıdakileri de teslim aldım:1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kullanıcı Klavuzu
2 adet Kontak Anahtarı
1 takım avadanlık
Standart Aksesuarlar
Üretim
Akü
Üretim
Ön
Lastikler
Arka Üretim

Seri No
Seri No
Seri No

Aracı kontrol ettim ve herhangi bir eksiklik tespit etmedim. Bütün şartları
ve kuralları anladığımı ve onlara uyacağımı beyan ederim.

Müşteri Adı-Soyadı
Müşteri Adresi
Müşteri İmzası
Yetkili Bayi/Servis Adı
Yetkili Bayi/Servis Adres

Yİ

BA
SI

YA

TESLİMAT BELGESİ

P
KO

Hero MotoCorp Ltd.
No : IB17A

Detayları aşağıda bulunmakta olan Hero MotoCrop motosikletimi
sağlam eksiksiz, hasarsız, çalışır durumda teslim aldığımı beyan
ederim.
Motor No
Şase Numarası
Renk/Model Satış

Anahtar No.

Tarihi Müşteri

Satış Tarihi

Adı-Soyadı

Yetkili Bayi/Servis tarafından, tarafıma doğru ve güvenli sürüş
alışkanlıkları, servis programı ve bakım ipuçları hakkında
bilgilendirme yapılmıştır.

Müşteri İmzası

Hero MotoCorp Ltd.
Motosikletle beraber aşağıdakileri de teslim aldım:1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kullanıcı Klavuzu
2 adet Kontak Anahtarı
1 takım avadanlık
Standart Aksesuarlar
Üretim
Akü
Üretim
Lastikler Ön
Arka Üretim

Seri No
Seri No
Seri No

Aracı kontrol ettim ve herhangi bir eksiklik tespit etmedim. Bütün şartları
ve kuralları anladığımı ve onlara uyacağımı beyan ederim.

Müşteri Adı-Soyadı
Müşteri Adresi
Müşteri İmzası
Yetkili Bayi/Servis Adı
Yetkili Bayi/Servis Adres

ORJİNAL YEDEK PARÇA
Hero Moto Corp ORJİNAL YEDEK PARÇA KULLANMANIN YARARLARI
ORJİNAL YEDEK PARÇA
4Uzun kullanım süresi
4Ekonomiktir
4Kullanıcı ve aracın güvenliğini sağlar
4Gönül rahatlığı
4Kaliteyi sunar
4Paranızın karşılığını sunar
ORJİNAL YEDEK PARÇA KULLANILMAMASI SONUCUNDA OLUŞACAK HASARLAR.

Debriyaj Plakası

Kam Zincir Takımı

Debriyaj merkezi ve debriyaj kapağı gibi diğer debriyaj
parçalarına zarar verir.
Yakıt verimliliğini etkiler
Yavaş ivmelenme
Zayıf hızlanma
4Zayıf Performans
4Kısa Ömür

4Yetersiz sızdırmazlık
4Motor vuruntusu
Silindir Kapağı Contası
4Sızıntı ve egzoz dumanı
4Yüksek emisyon

ORJİNAL YEDEK PARÇA
ORJİNAL YEDEK PARÇA KULLANILMAMASI SONUCUNDA OLUŞACAK HASARLAR

Hava Filitre
Elementi

4Yanlış hava filitresi erken motor arızasına neden olur
4Yakıt sarfiyatını etkiler
4Motor performansı zayıflar

Buji

4Motor sık sık stop eder
4Emisyon değerleri yükselir
4Zayıf motor performansı
4Yakıt sarfiyatını etkiler

Fren Balata ve
Pabuçları

4Zayıf Fren etkinliği
4Kullanıcı güvenliği
4Fren balatası ve pabucu aşınması ve bunu sonucu olarak tamir

masrafı
Zincir Dişli Takımı 4Zincir arızası sonucu oluşabilecek ölümcül kaza
4Gürültülü işleyiş

Hero MotoCorp Ltd.
PERİYODİK BAKIMDA YAPILAN İŞLEMLER
î
î
î
î
î
î
î
î
î
î
î
î
î
î
î
î
î
î
î
î
î
î
î
î
î
î
î
î
î
î
î
î
î

Her bakımda motor yıkanır ve hava ile kurutulur.
Her bakımda yakıt hattı kontrolü yapılır.
Her bakımda gaz kolu boşluğu kontrol edilir ve gerekli ise ayarlanır.
İlk bakımda karbüratör temizlenir sonra her bakımda kontrol edilir , gerekirse ayarlama yapılır.
Hava filitre elemanı her bakımda temizlenir.( her 12.000 km de değiştirilir)
Bujiyi her bakımda temizlenir ve kontrol edilir.(12.000 Kmde bir değiştirilir)
Her bakımda subab aralığını kontrol edilir ve gerekliyse ayarlanır.
Bakım programında belirtildiği gibi motor yağını tamamlayınız yada değiştirilir.
Motor yağ süzgeci ilk bakımda ve sonraki her 3.000 km de bir temizlenir.(Ticari kullanımlarda
2000 km'de bir.)
Santrfüj yağ filitresi ilk bakımda ve sonra her 3.000 km de bir temizlenir.
Yağ sirkülasyonu her bakımda kontrol edilir.
Marş sistemi her bakımda kontrol edilir.
Zincir her 1.000km de kontrol edilir,yağlanır ve ayarlanır.
Zincir kızağı kontrol edilir.
Her bakımda akünün voltajı kontrol edilir ve gerekli ise şarj edilir.
Fren pabucu her bakımda kontrol edilir ve gerekirse ayar yapılır.
İkici bakımda fren mili temizlenir ve yağlanır. Daha sonra bu işlem her 6.000 km de bir kez
yapılır.
Fren balataları, fren hidroliği ve fren diski aşınması her bakımda kontrol edilir. Fren hidroliği
30.000 km de yada her 2 yılda bir (hangisi daha önce ise) değiştirilir.
Bütün lambalar,ampuller ve düğmeler her bakımda kontrol edilir ve ayarlanır.
Far her bakımda kontrol edilir ve gerekliyse ayarlanır.
Debriyaj boşluğu her bakımda kontrol edilir ve gerekliyse ayarlanır.
Her bakımda yan ve orta ayaklıklar yağlanır.
Yan ayaklık müşürü her serviste kontrol edilir ve temizlenir.
Bütün bağlantı noktaları kontrol edilir ve gerekli torkla sıkılır.
Lastikler kontrol edilir, olması gereken değerlerde şişirilir.
Direksiyonun işleyişi her serviste kontrol edilir ve her 12.000 km de bir yağlanır.
Her serviste arka amortisör kontrol edilir.
Ön amortisör her bakımda kontrol edilir, yağı her 2 yılda bir yada her 20.000 kmde bir değişir.
(Hangisi daha önce gelirse)
Hava tahliye sistemi her 6.000 km de kontrol edilir.
Bütün motosiklet parlatılır.
CO emisyonu kontrol edilir.
Araçla belirtilen sorunların giderilmesi için test sürüşü yapılır.

SERVİS KAYIT ÇİZELGESİ
Süpervizör tarafından doldurulacaktır
Bakım

Km Aralığı

I

500 - 750

II

3000 - 3500

III

6000 - 6500

IV

9000 - 9500

V

12000 - 12500

VI

15000 - 15500

VII

18000 - 18500

VIII

21000 - 21500

IX

24000 - 24500

X

27000 - 27500

Km

Tarih Okumasi

İş Emri
No

Motor Yağı
Değişim/
Tamamlama

Yetkili Bayi/
Servis
(Kaşe/imza)

NOT
Bakımları önerilen program dahilinde yaptırmak zorunludur. Lütfen her bakımın bir önce yapılan
bakımdan en geç 90 gün içinde yapılmasına yada yukarıda verilen program dahilinde
(hangisi önce ise) yapılmasına dikkat ediniz.

ÖNERİ ÇİZELGESİ
Normal aşınan parçalar için öneri çizelgesi
Tarih

Km
İş Emri No.

Öneri

Yetkili Bayi/
Servis
(Kaşe/İmza)

Tarih
İş Emri No.

Hero MotoCorp Ltd.
SAHİPLİK KAYIT VE BİLGİLERİ
AD-SOYAD
ADRES
MODEL
MOTOR NO
SATIŞ TARİHİ

PLAKA NO
ŞASE NO
KM

YETKİLİ SATICI
ADRES

AkÜ ÜRETİM

YETKİLİ BAYİ
KAŞE VE İMZA

SERİ NO

GARANTİ KOŞULLARI
1) İki tekerlekli HMCL araçları, Hunk,
Thriller Sports ve Karizma R modellerine
satın alındığı tarihten itibaren, hangisinin
daha erken gerçekleşeceğine bağlı olarak,
2 yıllık veya 30.000 km garantisine ilave
olarak
Hero 3 Yıl ilave onarım
şartnamesi dahilinde 3 yıl veya 20.000
km
onarım hakkı verir. HMCL
skuterlerinden
Dash
ve Duet
modellerine de , satın alındığı tarihten
itibaren, hangisinin daha erken
gerçekleşeceğine bağlı olarak, 2 yıllık
veya 30.000 km garantisine ilave olarak
Hero 3 Yıl veya 20.000 km ilave onarım
şartnamesi dahilinde onarım hakkı verir.
2) Malın tamamı bütün parçaları da dahil
olmak üzere firmamız garantisi
altındadır.
3) Malın garanti süresi içinde arızalanması
durumunda tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir. Malın Tamir süresi 20 iş
gününü geçemez. Bu süre mala ilişkin
arızanın servis istasyonuna, servis
istasyonu olmaması halinde malın
satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği ,
ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden
birine bildirim tarihinden başlar.
Tüketicinin arıza bildirimini telefon,

fax,e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya
benzeri bir yolla yapması mümkündür.
Ancak uyuşmazlık halinde ispat
yükümlülüğü tüketiciye aittir. Arızanın
10 iş günü içerisinde giderilememesi
halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı ,
malın tamiri tamamlanıncaya kadar
benzer özelliklere sahip başka bir malı
tüketicinin kullanımına sunmak
zorundadır.
4) M a l ı n g a r a n t i s ü r e s i i ç e r i s i n d e
malzeme,işçilik yada montaj hataları
nedeni ile arızalanması halinde , işçilik
masrafı, değiştirlen parça bedeli yada
başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret
talep edilmeden tamiri yapılacaktır.
5) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına
rağmen Malın; - Tüketiciye teslim
edildiği tarihten itibaren garanti süresi
içinde kalmak kaydıyla bir yıl içinde en
az dört defa veya imalatçı-üretici veya
ithalatçısı tarafından belirlenen garanti
süresi içersinde altı defa arızalanmasının
yanı sıra bu arızaların maldan
yararlanamamayı sürekli kılması.
- Tamir için gereken sürenin aşılması.
- Firmanın servis istasyonunun, servis
istasyonunun mevcut olmaması halinde

sırayla satıcısı, bayii, acentası temsilciliği,
ithalatçı veya imalatçı-üretisinden
birisinin düzenleyeceği raporla arızanın
tamirinin mümkün bulunmadığının
belirlenmesi durumlarında tüketici malın
ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi
veya ayıp oranında bedel indirimi talep
edebilir.
6) Malın kullanım klavuzuna yer alan
huşulara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı
dışındadır.
7) Garanti Belgesi ile ilgili olarak
çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması
ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne
başvurulabilir.
AKÜYE İLİŞKİN GARANTİ SÜRESİ
- Akünün Garanti Süresi, iki yıl veya
30.000 kilometredir (Hangisi önce
biterse) aracın ilk (satın) alıcıya teslim
edildiği tarihten itibaren başlayacaktır.
- Aküler, Akünün Garanti Süresi boyunca
malzeme ve işçilik açısından tüm
arızalara karşı garanti kapsamına alınır.
Akünün Garanti Süresince bu Garanti
Politikası kapsamındaki sorumluluk,
müşterinin doğru bir şekilde kullanmış

olduğu akünün imal edilmesi veya
geliştirilmesi sırasında kusurlu
malzemenin kullanımından veya
işçilikten kaynaklanan akünün tamir
edilmesi veya yenisiyle değiştirilmesi
suretiyle arızaların giderilmesi veya
Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarında
belirtilen koşullar uyarınca Türkiye
Cumhuriyeti'nin ilgili yasaları
kapsamında gerekli olabileceği
durumlarda Akünün Garanti Süresince
diğer tüm işlemlerin (faaliyetlerin)
üstlenilmesi ile sınırlı olacaktır.
- Akünün değiştirilmesi halinde, arızalı
akü Asya Dış Ticaret ve Makina Ltd. Şti.
'nin mülkiyetine geçecek olup, aynı
arızalı akü için müşteriyi hurda indirimi
verilmeyecektir.
- Akünün yeniden şarj edilmesi, bu Garanti
Politikasının kapsamında olmayıp,
akünün yeniden şarj edilmesine ilişkin
tüm masraflar müşteriye ilaveten
yansıtılacaktır
- Bu Garanti Politikası, arızalı elektrik
sistemleri, akünün yanlış şarj edilmesi ve
doldurulması, akünün taşınması ve/veya
izin verilmeyen prizlerle (güç
noktalarıyla) yeniden şarj edilmesi

ve/veya kasıtlı kötü kullanım, yangın,
çarpışma, hırsızlık vb. nedenlerle
tahribata uğraması nedeniyle aküde
meydana gelen hasarları kapsamaz.
- Akü kabının veya kapağının kırılması, bu
Garanti Politikasının kapsamına girmez.
- İlave bir korna, ışık/lamba vb. aksamın iki
tekerlekli aracın ilk satın alınmasından
sonra eklenmesi, bu Garanti Politikası
kapsamındaki akü garantisini
kendiliğinden geçersiz kılacaktır.
GARANTİ DIŞI DURUMLAR
Bu Garanti Politikası kapsamında müşteriye
sağlanan garanti, aşağıda belirtilen
istisnalara tabi olacaktır:
(1) Kullanıcı kılavuzundaki tavsiye edilen
plan uyarınca servislerden
yararlanılmaması da dâhil olmak üzere,
Asya Dış Ticaret ve Makina Ltd. Şti 'nin
belirtmiş olduğu periyodik bakımın
atlanmasından dolayı iki tekerlekli Asya
Dış Ticaret ve Makina Ltd. Şti aracında
meydana gelen tüm hasarlar.
(2) İki tekerlekli Asya Dış Ticaret ve Makina
Ltd. Şti aracının tasarım veya üretim
amacından farklı bir yerde veya farklı bir
amaçla çalıştırılması veya
kullanılmasından dolayı meydana gelen

tüm hasarlar.
(3) İki tekerlekli Asya Dış Ticaret ve Makina
Ltd. Şti aracının hatalı kullanımı veya
Asya Dış Ticaret ve Makina Ltd. Şti 'nin
belirtmiş olduğu kullanım amacına
ilişkin kısıtlamanın ötesinde veya
anormal koşullar altında kullanımı
sonucunda iki tekerlekli Asya Dış Ticaret
ve Makina Ltd. Şti aracında meydana
gelen tüm hasarlar.
(4) Orijinal olmayan parçaların veya Asya
Dış Ticaret ve Makina Ltd. Şti tarafından
onaylanmayan aksesuarların
kullanımından veya Asya Dış Ticaret ve
Makina Ltd. Şti'nin tavsiye etmediği
yakıt, motor yağı, gres veya sıvının
kullanımdan dolayı iki tekerlekli Asya
Dış Ticaret ve Makina Ltd. Şti aracında
meydana gelen tüm hasarlar.
(5) K a s ı t l ı v e y a k a s ı t s ı z o l m a s ı n a
bakılmaksızın, kullanıcı kılavuzunda
belirtilmiş olandan farklı bir çalıştırma
şeklinden dolayı meydana gelen tüm
hasarlar.
(6) Yanlış depolama veya nakliyeden dolayı
iki tekerlekli Asya Dış Ticaret ve Makina
Ltd. Şti aracında meydana gelen tüm
hasarlar.

(7) Yangın, çarpışma veya hırsızlık gibi
mücbir sebepten dolayı iki tekerlekli
Asya Dış Ticaret ve Makina Ltd. Şti
aracında meydana gelen tüm hasarlar.
(8) Boyanmış yüzeyin renginin gölgelenmesi
veya solması, kaplamalı yüzeyin deforme
olması, lastik ve plastik malzemelerin
deforme olması veya paslanma gibi
yaşlanma sebebiyle iki tekerlekli Asya
Dış Ticaret ve Makina Ltd. Şti aracında
meydana gelen tüm hasarlar.
(9) İs ve dumandan, kimyasal madde
kullanımından, kuş dışkılarından veya
deniz suyunun, deniz esintisinin veya
tuzun verdiği zararlardan dolayı iki
tekerlekli Asya Dış Ticaret ve Makina
Ltd. Şti aracında meydana gelen tüm
hasarlar.
(10)Endüstriyel kirlilik veya diğer dış
etkenler nedeniyle iki tekerlekli Asya Dış
Ticaret ve Makina Ltd. Şti aracının boyalı
yüzeyinde meydana gelen tüm hasarlar.
(11)Yarış etkinliğinde, rallide veya
müsabakada yer almış veya taksi ya da
kiralık araç olarak kullanılmış olan tüm
iki tekerlekli Asya Dış Ticaret ve Makina
Ltd. Şti araçları.
(12)İki tekerlekli Asya Dış Ticaret ve

Makina Ltd. Şti aracının kalitesini,
işlevini veya performansını
etkileyebilecek bir şekilde biçimi
değiştirilmiş olan tüm iki tekerlekli Asya
Dış Ticaret ve Makina Ltd. Şti araçları;
böyle bir durumda, iki tekerlekli Asya Dış
Ticaret ve Makina Ltd. Şti aracının (Asya
Dış Ticaret ve Makina Ltd. Şti’nin yarış
amaçlı pazarladığı spor kitleri
kullanılmış olsa dahi) biçiminin
değiştirildiği anda garanti geçerliliğini
yitirecektir.
(13)İki tekerlekli Asya Dış Ticaret ve
Makina Ltd. Şti aracının performansını,
kalitesini veya işlevini etkilemeyen
gürültü, titreşim veya yağ sızıntısı gibi
normal olaylar.
(14)Sürüş sırasındaki hatalı kullanım veya
yağ ya da yakıtın bozulması veya kötü yol
koşulları nedeniyle gerekli olan bakım
amaçlı tamir işlemleri.
(15)Aşağıda belirtilenler gibi eskimesi ,
eksilmesi veya kopması (parçalanması)
normal olan aksamlar:
(i) elektrik kabloları, filtreler, bujiler,
kavrama plakaları, fren pabuçları,
bağlantı elemanları, şimler, pullar
(rondelalar), yağ keçeleri, contalar, lastik

parçalar, plastik aksamlar, zincir ve zincir
dişlileri ve de tekerlek jantının yanlış
hizalanması veya bükülmesi halleri; veya
(ii)petrol ürünleri ile yağ, gres, akü
elektroliti, radyatör suyu, soğutma sıvısı
ve fren sıvısı gibi akışkanlar ve Asya Dış
Ticaret ve Makina Ltd. Şti'nin belirtmiş
olduğu diğer petrol ürünleri.
(16)Burada belirtilmiş garantinin konusunu
oluşturmayan önceki herhangi bir arıza
nedeniyle dolaylı olarak meydana gelen
tüm hasarlara ilişkin hak talepleri.
(17)Yanlış yağ/gres veya orijinal olmayan
parçaların kullanımından kaynaklanan
hasarlar.
(18)Servis sırasında veya garanti
kapsamındaki tamir işlemleri sırasında
kullanılan yağ, gres vb. sıvılar gibi
tüketim malzemeleri.
(19)Asya Dış Ticaret ve Makina Ltd. Şti
Distribütörünün veya Bayilerinin
haricinde bir başka kişinin
gerçekleştirmiş olduğu tamir, ayarlama
veya bakım işlemlerinden dolayı
kaynaklanan tüm hasarlar.
(20)Asya Dış Ticaret ve Makina Ltd. Şti her
iki tekerlekli Asya Dış Ticaret ve Makina
Ltd. Şti aracı ile birlikte temin ettiği

kullanıcı kılavuzuna uygun olmayan bir
şekilde kullanılan iki tekerlekli Asya Dış
Ticaret ve Makina Ltd. Şti araçları.
(21)İki tekerlekli Asya Dış Ticaret ve
Makina Ltd. Şti aracının uzak bir
lokasyonda arızalanması sebebiyle aracın
çekilmesi, iletişim, konaklama ve yemek
masrafları, can kaybına, şahsi
yaralanmaya veya (iki tekerlekli Asya
Dış Ticaret ve Makina Ltd. Şti aracının
kendisi hariç olmak üzere) mal zararına
ilişkin tüm hak talepleri veya bu tür hak
taleplerine ilişkin diğer tüm masraflar
gibi garanti kapsamında hak talebinde
bulunmak için yapılmış olan tüm arızi
veya ek masraflar.
(22)Temizleme, muayene veya ayarlama
gibi periyodik bakım işlemlerine ilişkin
tüm masraflar.
(23)Çevre faktörleri gibi dış faktörler
nedeniyle meydana gelen tüm arıza(lar);
bunlarla sınırlı olmamak üzere, boyanın
ve/veya şeritlerin ve/veya kaplamalı
parçaların gölgelenmesi /soyulması
/paslanması, koltuk derisinin yırtılması
ve yarılması, alüminyum parçaların
oksitlenmesi ve kumanda düğmelerinin
çatlaması veya renginin solması vb.
faktörler de dâhildir.

HERO ÜÇ (3) YIL İLAVE ONARIM ŞARTNAMESİ
Bu şartnamenin, Asya-Hero yetkili satıcılarından Hero marka yeni motosiklet satın alındıktan sonra, araç sahibinin imzalayarak bu şartnameye onay vermesi halinde geçerliliği
olur.
Bu şartname, genel garanti şartları ile sunulan 2 Yıl garanti süresinden sonra, motosikletin satış tarihinden sonra 3 yıl daha aşağıdaki şartlar dahilinde onarım hakkı verir.
Ticari amaçla kullanılan araçlar bu kapsam dışındadır.
Bu şartname ile tüketiciye “ücretsiz şartlı onarım hakkı” sunulmaktadır. Bu sebeple ilave onarım verilmesini amaçlar, tüketiciye hiçbir şekilde, ayıp oranında indirim isteme,
sözleşmeden dönme, ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme hakkı tanımaz.
İlave onarım verilmesini süresi içinde motosiklette ilave onarım verilmesi kapsamına giren bir problemin ortaya çıkması halinde aşağıdaki şartlara uygun olarak, sadece
onarım isteme hakkına sahiptir. Onarımın mümkün olmaması veya tamirin süresinde yapılamaması halinde bile, tüketicinin ayıp oranında indirim isteme, sözleşmeden dönme,
ayıpsız bir misli ile değişim , tazminat, geçici motosiklet tahsisi vb. gibi herhangi bir talepte bulunma hakkı yoktur. Aracı satın alan kişi, bu şartnameyi imzaladığında ilave
onarım verilmesii süresi içinde bir problem ortaya çıkması halinde sadece onarım talep edebileceğini, başka herhangi bir hakkı olmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt
eder.
İLAVE ONARIM ŞARTNAMESİNİN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR :
1. Bu şartnamenin geçerlilik kazanması için öncelikli şart; Aracı satın alan kişinin bu şartname kurallarını okuyup, Ad/Soyad/ Tarih yazarak onaylaması ve imzalaması
gerekmektedir.
2. Bu şartname sadece Asya-Hero firmasının yetkili bayilerinden alınmış ve ilk defa tescil edilerek trafiğe çıkacak Hero marka motosikletler için geçerlidir.
3. Bu şartnamenin satış sırasında imzalatılması, Hero yetkili bayilerinin sorumluluğundadır.
Bu şartname kuralları okutulup imzalatılmamış tüketiciler, böyle bir şartnamenin varlığından ve sağladığı avantajlardan haberdar olmaları durumunda, Asya-Hero
firmasından hiçbir şekilde maddi ve manevi zarar talepte bulunamaz.
4. Bu şartnamenin geçerlilik süresi motosikletin ilk satış tarihinden itibaren maksimum 5 yıldır.
5. Bu araç ikinci el satıldığında, şartname aynı koşullarda yeni sahibine devir olur.
6. Bu şartnamenin geçerli kalabilmesi için ilk satıldığı tarihten itibaren, gerek km'sinde gerekse tarihinde yapılması gereken periyodik bakımları, Hero yetkili servislerinde
ve eksiksiz yapılması ve aracı kullanma kılavuzunda anlatıldığı şekilde kullanılmış olması gerekmektedir. Bu periyodik bakımların zamanında ve eksiksiz yapılmamasının
sorumluluğu tüketicinin kendisine aittir.
7. Bu şartnamenin geçerli olabilmesi için, ilk satılan tarihten itibaren 2. yılın sonunda yani ilave onarım verilmesinin başlangıcında, aracın Hero Yetkili servislerinde kontrol
ettirmek zorundadır. Aynı kontrolün, ilave onarım verilmesi süresince her yıl sonunda yaptırmak zorundadır. Yapılan bu kontroller sonunda aracın garanti kapsamı dışında
kalacak şekilde kusurlu bulunması, ilave onarım verilmesi sona erdirir.
8. Asya-Hero firmasının onayladığı her türlü aksesuar ve ilave ekipmanlar, yine Hero yetkili servis noktalarında takılmış ve bakım/ onarımlarının yine yetkili servislerde
yapılmış olması gerekmektedir.
9. Asya-Hero firmasının onaylamadığı her türlü ilave ekipman kullanılması, performans arttırıcı parçalar takılması, ilave onarım verilmesinin sona ermesine sebep olur.
10. Bu şartname imzalandığında 6., 7., 8., maddelere aykırı davranması sebebi ile gerek Asya-Hero, gerekse yetkili servis noktaları tarafından ilave onarım verilmesi iptal
edilmiş bir kullanıcı, motosikleti ile ilgili hiçbir hak talep etmeyeceğini kabul eder.
11. Asya-Hero, ilave onarım verilmesi motosikletin orijinal garanti ve kullanma kitapçığındaki hususlara ilave olarak, uzatılan süre zarfında aşağıdaki hususları kapsamaz.
a. Orjinal verilmesi süresi içerinde, garanti kapsamına girmeyen sarf malzemeleri, zamanla aşınan malzemeler, periyodik bakım işçilikleri, boyalı parçalarda solma-renk kaybı,
deri döşemelerde yırtılma-sökülme vb. durumlar İlave onarım verimesi kapsamına girmez.
b. Yağ ve su eksikliğinden kaynaklanan bütün arızalar, kullanıcı hatası olarak değerlendirilerek, ilave onarım verilmesi kapsamına alınmaz.
c. Gerek motosikletten, gerekse kullanıcıdan veya yolculardan kaynaklanan , motosikletin tüm sistemlerine veya 3. Şahıslara verilecek her türlü zarar, ilave onarım verilmesi
kapsamına girmez.
12. Bu şartname 3 kopya olarak düzenlenmiştir. İmzalı bir kopya Asya-Hero firmasına gönderilecek, diğer imzalı kopya Hero Yetkili bayisinde kalacak. Son kopya ise
kullanma kitapçığı ile beraber, kullanıcıya teslim edilecek.
13. Üzerinde müşteri imzası ve bilgileri eksik olan veya Asya-Hero firmasının Garanti departmanına herhangi bir sebep ile ulaşmayan şartnameler sebebi ile kullanıcının
uğrayacağı her türlü mağduriyetten Asya-Hero firması sorumlu değildir. Bu durumda, kullanıcının muhatabı ürünün satışının yapıldığı Yetkili bayidir.
Servisin/Bayinin Adı :
Kaşe/İmza:

Yukarıdakı maddeleri okudum,anladım.
Tarih
:
İmza

Müşteri Adı/Soyadı :

