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Hero’ yu seçtiğiniz için teşekkür eder, uzun yıllar boyunca keyifli sürüşler dileriz.

Hero MotoCorp ‘ ta bizler, kurumsal felsefemiz gereği kendimizi çevreye duyarlılık-
ta mükemmelliği gerçekleştirmeye adarız. Bunu gerçekleştirmek içinde ürünlerimiz-
de 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 THRILLER’ ınızın , temel olarak bakımı ve çalıştırılması hak-
kında bilgiler verir. Lütfen dikkatlice okumak için zaman ayrınız. Her motorda olduğu 
gibi özen ve uygun bakım sorunsuz sürüş ve maksimum performans için çok önemlidir.

Yetkili Distribütör yada yetkili bayi size daha fazla bilgi vermekten ve gelecekteki ser-
vis ihtiyaçlarınız karşılamaktan mutluluk duyacaktır.

Dünyayı daha güvenli, daha sağlıklı ve daha çevre dostu bir yer yapmamıza yardım 
ediniz.

BAŞLANGIÇ

Asya Dış Ticaret ve Makina San. Ltd. Şti.
Hero MotoCorp Türkiye Distiribütörüdür.



NOT
Bu klavuzdaki bilgiler için  basım onayı verildiği andaki  mevcut olan ürün bilgileri 
baz alınmıştır, doğruluğu ve kesinliği  garanti edilmez. Asya Dış Tic. Makina ve 
San.Ltd. Şti. önceden haber vermeden ve hiç bir yükümlülük altına girmeden  bu 
klavuzdaki içeriği değiştirme hakkını saklı tutar. Bu klavuzun hiçbir bölümü  Asya 
Dış Tic. Makina ve San.Ltd. Şti.’ in yazılı izni olmadan basılamaz çoğaltılamaz.

Not: Bu aracın kullanım ömrü 10 yıldır.
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MOTOSİKLET ŞASE VE MOTOR NUMARALARI

Şase No.

Model Şase Motor

Şase No: MBLXXXXALYZXYYYYY

Üretici
Kodu

Thriller - (Elmarşlı/ön ve arka disk
 fren/döküm jant)

Thriller - (Elmarşlı/ön disk fren  arka 
 kampana fren /döküm jant)

Motor
Tanımı

Üretim 
Yılı

Montaj
Yapıldığı Yer

Üretim
Yapılan Ay

Seri
Numarası

Araç
Tanımı

Üretim
Yılı

Montaj 
Yapıldığı Yer

Üretim
Yapılan Ay

Seri
Numarası

Model Kodu: Motor ve Şase numaraları

1. Plaka işlemleri sırasında
2. Sigorta ve kanuni mercilerle 

işlemler sırasında 
 Gerekli olabilir.

Şase No.: XXXXEDYZXYYYYY

Motor No.
Yer: Direksiyon mili borusunun sağ tara-
fına basılı durumdadır.

Yer: Sol Kırank Kutusunun alt tarafına 
basılı durumdadır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

BOYUTLAR 
 Uzunluk 2060 mm
 Genişlik 765 mm
 Yükseklik 1145 mm
 Tekerlekler Arası Mesafe 1325 mm
 Sele Yüksekliği 795 mm
 Yerden Yükseklik 145 mm
AĞIRLIK
 Kuru Ağırlık 141 kg (Ön Disk Fren/Arka kampana/ El Marşlı /Ayak Marşı)
  142 kg (Ön Disk Fren/Arka Disk Fren/ El Marşlı /Ayak Marşı)
KAPASİTE
 Motor Yağı 1,2 Litre
  1,0 Litre tahliye sırasında
 Yakıt Tankı 12,3 Litre( Minimum)
 Yakıt Rezervi 1,5 litre (kullanılabilir rezerv)
 Ön Çatal Yağ Kapasitesi 175 ml
 Fren Hidroliği DOT3 veya DOT 4

MOTOR
 Maksimum Güç 10.6 KW(14.4 Ps) @8500 rpm
 Maksimum Tork 12.80 N-m@ 6500 rpm
 Silindir Çapı ve Strok 57.3 x57.8 mm
 Sıkıştırma Oranı 9.1: 1
 Motor Hacmi 149.2 cc
 Buji NGK-CPR 8 EA 9, BOSH UR4DC
 Buji Aralığı 0.8-0.9mm
 Subap Aralığı(soğuk) Emme: 0.08 mm  Egzoz:0.12 mm
 Rolanti Hızı 1400+/- 100 rpm

PARÇA PARÇAÖZELLİKLERİ ÖZELLİKLERİ
ŞASE VE AMORTİSÖRLER
 Ön Amortisör Teleskopik Hidrolik Tip
 Arka Amortisör Gaz Rezervuarlı 5 Kademeli Arka Amortisör
 Caster 26°
 Trail 96 mm
 Ön Lastik 80/100x18-47P(Tubeless)
 Arka Lastik 110/90x18-61P(Tubeless)
 Ön Fren           Disc Tipi 240 mm
 Arka Fren        Kampana/Disc 130 mm/220 mm (opsiyonel)

ŞANZIMAN
 Primer Redüksyon  3500(67/20)
 Son Redüksyon  3.0714(43/14)
 Vites  5 Vites
 Dişli Oranı 1inci 3.0769(40/13)
  2inci 1.7895(34/19)
  3üncü 1.3043(30/23)
  4üncü 1.0909(24/22)
  5inci 0.9375(30/32)

ELEKTRİKLİ AKSAM
 Akü 12-4A MF Akü
 Alternatör 125W 
 Marş  Elmarşı
 Far 12V 35/35W Halojen Ampul
 Stop Lambası 12V-0.5W/4.1W( Led Ampul)
 Sinyaller 12V-10W(Amber Ampul)x 4
 Gösterge Paneli Aydınlatma LED
 Boş Vites Göstergesi 12V 3.0 W
 Sinyal Göstergesi LED
 Pozisyon Lambası 12V 5W
 Uzun Far Göstergesi LED

SİGORTA 10A, 15A, 20A



GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN İPUÇLARI
YAPIN
1. Motorunuzu sürüş öncesinde kontrol 

ediniz.
2. Her zaman kask kullanınız, kaskınızın 

çene bağlantılarının güvenli bir şekil-
de bağlı olduğundan emin olunuz.

3. Sürüş sırasında ayaklarınız yakıt de-
posuna yakın olacak şekilde rahatça 
oturunuz.

4. Defansif sürüş yapınız ve hızınızı ya-
sal sınırlar içinde tutunuz.

5. Motosikleti durdurmak için gaz kolu-
nu kapayarak  tüm frenleri eş zamanlı 
olarak sıkınız.

6. Gece sürüşlerde karşıdan gelen trafik  
yada takip ettiğiniz araç için far ışık-
larınızı eğiniz.

7. Dönüş yapmadan önce diğerlerine 
yol veriniz ve sinyal vermeyi unut-
mayınız.

8. Görünürlüğünüzü arttırmak için açık 
renkli, reklektif ve vücuduna tam 
uyan giysiler giyiniz.

9. Sürüş sırasında gevşek yada uçuşan 
giysilere dikkat ediniz.

10. Motosikletinizin bakımlarını düzenli 
olarak Yetkili Servislerde yaptırınız.

YAPMAYIN
1. Sürüş sırasında kesinlikle cep telefo-

nu kullanmayınız.
2.  Ani olarak hızlanma, frenleme ve dö-

nüşlerden kaçınınız.
3. Gaz kolunu kapamadan ve debriyajı 

ayırmadan kesinlikle vites değiştir-
meyiniz.

4. Susturcu gibi egzoz sisteminin sıcak 
olabilecek hiç bir parçasına dokun-
mayınız.

5. Alkol veya uyuşturucu etkisi altın-
dayken sürüş yapmayınız.

6. Yola konsantre olunuz ve arkanızdaki 
yolcu veya yoldaki diğerleri ile ko-
nuşmaktan kaçınınız.

7. Yolları kirletmeyiniz.
8. Kullanım sırasında şerit ihlali yapma-

yınız.
9. Direksiyon borusuna,ön çatala yada 

çamuluklara ağır vaya geniş ekler 
yapmayınız.

10. Sürüş sırasında hiç bir zaman elleri-
nizle direksiyonu bırakmayınız.

Motosikletinizde modifikasyon yapma-
nız yada Hero Moto Corp’a ait olmayan 
aksesuarlar kullanmanız motosikletinizi 
daha az güvenli hale getirebilir. Lütfen bu 
yazıyı okuyuz.

Aksesuarlar
• Aksesuarın herhangi bir lambayı ka-

patmadığından, yerden belirli bir 
mesafede olduğundan, amortisör ha-
reketini engellemediğinden, sürüş po-
zisyonunuzu bozmadığından ve her-
hangi bir sürüş kontrol elemanı için 
engel oluşturmadığından emin olunuz.

• Elektrikli ekipmanın motosikletinizin 
elektrik sisteminin kapasitesini aşma-
dığından emin olunuz. Patlayan bir si-
gorta farların sönmesine neden olabilir.

• Motosikletinizle römork çekmeyiniz 
yada yanına sepet takmayınız. Bu mo-
tosiklet bu tür eklentiler için dizayn 
edilmemiştir, kullanımları motosikleti-
nizin kontrolünü zorlaştırır.

Modifikasyonlar
Motosikletinizin dizaynını ve işleyişini 
değiştirerek motosiklete hakimiyetinizi , 
stabilitesini ve fren performansını negatif 
yönde etkileyebilecek modifikasyonların  
yapılmamasını  , motosikletin orjinal par-
çalarının sökülmemesini  kuvvetle tavsi-
ye  ediyoruz.
Far vb gibi lambaları, egzozlar ve diğer 
bazı aksesuararın  çıkarılması yada modi-
fikasyonu, 
motosikletinizi kanunlar dahili dışına çı-
karabilir.

GüvenliSürüş

Motosikletinizde uygun olmayan akse-
suarlar kullanmanız  ve uygun olmayan 
modifikasyonlar yapmanız ciddi bir şe-
kilde yaralanabileceğiniz yada ölebile-
ceğiniz kazalara yol açabilir. 
Kullanıcı el  kitabında modifisyonlar ve 
aksesuarlarla ilgi verilen tüm talimatlara 
uyunuz.

AKSESUARLAR VE DEĞİŞİKLİKLER
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SAĞLIKLI ÇEVRE İÇİN İPUÇLARI
1. 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.

2. Düzenli Servis: Emisyon seviyesini kontrol altında tutmak için ve maksimum per-
formans için motosikletinizin bakımlarını yetkili servislerde yaptırınız.

3. Orjinal yedek Parça: Her zaman orjinal yedek parçada ısrar ediniz. OPrjinal ol-
mayan yedek parça motosikletinize zarar verir.

4. Motor Yağı: 4T Plus SAE 10w 30J mototor yağını kullanınız. Her 600 km de de-
ğiştiriniz ve her 3000 km tamamlayınız.

5. Ses kirliliği: Belirli bir seviyenin üstündeki ses de kirliliktir. Aşırı gürültü başağrısı 
ve rahatsızlığa yol açar.

6. Yakıt Tasarrufu ve Kirliliği Azaltma: Trafikte  ve ışıklarda eğer bekleme süresi 
uzunsa çevre kirliliğini azaltmak ve yakıt tasarrufu için  motosikletinizi kapatınız.

MOTOSİKLET GÖRÜNÜM
ÖNDEN GÖRÜNÜM

PARÇALARIN YERLERİ
1. Ön Çamurluk 
2. Ön Sağ Sinyal
3. Ön Rüzgarlık

4. Far
5. Ön Sol Sinyal
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MOTOSİKLET GÖRÜNÜM 
ARKADAN GÖRÜNÜM

PARÇALARIN YERLERİ
1. Plaka
2. Arka sol sinyal 
3. Stop lambası

4. Arka sağ sinyal
5. Plaka lambası
6. Arka reflector

YUKARIDAN GÖRÜNÜŞ

1. Jikle kolu     13. Servis hatırlatma göstergesi
2. Sinyal düğmesi    14.Sinyal göstergesi
3. Korna düğmesi     15. Uzun Far göstergesi
4. Far Kısa/ uzun  seçenek düğmesi   16. LCD paneli
5. Debriyaj kolu     17. Değişiklik Düğmesi
6. Far selektör düğmesi    18. Ön hidrolik depose
7. Ayna      19. Ön fren kolu
8. Ayar Düğmesi     20. Far düğmesi
9. İmmobilizer     21. Gaz kolu
10. Boş Vites Göstergesi    22. Marş Düğmesi
11. Takometre     23. İmmobilizerli Kontak
12. Yan ayaklık göstergesi    24. Yakıt deposu kapağı 
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1. Hava emiş valfi 6. Sürücü Basamak  10. Kask kilidi
2. Yakıt musluğu  7. Yan ayaklık   11. Sol yan kapak
3. Mars motoru  8. Yolcu basamak   12. Yan ayaklık müşürü
4. Vites pedalı  9. Arka tutacak   13. Yan reflector
5. Orta ayaklık

SOL TARAFTAN GÖRÜNÜŞ SAĞ TARAFTAN GÖRÜNÜŞ

12. Sigorta kutusu, 
 avadanlık bölümü
13. Arka fren kaliperi
14. Egzoz

8.   Ön fren kaliperi
9.   Ön disk
10. Sele
11. Arka Fren hidrolik
 deposu 

1. Arka fren diski
2. Akü Yeri (içte)
3. Arka fren hidrolik depose 
4. Fren pedalı
5. Yağ seviye çubuğu rezervuarı
6. Ayak mars pedalı
7. Karbüratör
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1

1. Ignition key
2. Lock position
3. OFF position

2

“OFF” (    )

“ON” (    )

“ON” (    )

“OFF” (    )

3

4

Sıra no  Açıklama Fonksiyon
1 Ayar Düğmesi Uzun sure basıldığında tripmetreyi sıfırlar
2 Kilometre Sayacı Yapılan yolu gösterir
3 Değişiklik düğmesi Km sayacı ve Tripmetre A&B arasında geçiş sağlar
4 Servis Hatırlatma  Servis zamanı geldiğinde yanar
 göstergesi 
5 Uzun far göstergesi Uzun Far açıkkken yanar
6 Yan ayaklık göstergesi Yan ayaklık açıkken yanar
7     Hız Göstergesi Hızı Gösterir

8 Tripmetre A&B A trip sıfırlandıktan sonar yapılan yolu gösterir (Sayfa 15)

9 Yakıt Göstergesi Yaklaşık kalan yakıtı gösterir
10 Boş Vites Göstergesi Araç boş vitesteyken yanar
11 Sinyal göstergesi Sinyal düğmesi çalıştığında yanar
12  İmmobilizer Göstergesi Kontak anahtarı on konumuna geçince ışık yanıp söner

FONKSİYONLAR

Pozisyonu

Pozisyonu/ Kilit Açık

“KİLİT” Pozisyonu

Anahtar 
Pozisyonu İşlev Anahtar
 LCD ekran açılır, bütün dijital göstergeler çalışır Çıkarılamaz
 Takometre ve yakıt göstergesi iğnesi bir kez
 Maksimum seviyeye doğru gider ve normal 
 Pozisyonuna geri döner. Motor çalıştırılabilir.
 Tüm göstergeler faal durumdadır.
 

 Motor çalıştırılamaz ve hiçbir elektrikli system Çıkarılabilir / Çalışmaz

“KİLİT” Direksiyon kilitlenebilir Çıkarılabilir

KONTAK ANAHTARI
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6. Ayarı bitirmek için Ayar düğmesine (2) 
basınız. Gösterge yanıp sönmeyi kese-
cek ve ayar kaydedilecektir.

NOT
Pil çıkarılırsa saat “AM 1:00” olarak sıfır-
lanır.
KİLOMETRE SAATİ VE TRİPMETRE
Kilometre saati yapılan toplam kilometre-
yi gösterir.
Tripmetre ise son sıfırlanmasında itibare 
yapılan mesafeyi gösterir. 2 adet trip met-
re vardır.
Tripmetre-A (2) ve Tripmetre-B (3).  Ki-
lometer saati, Tripmetre –A veya Tripmet-
re-B yi seçmek için “Mode” düğmesine 
(4) basınız. Tripmetre-A ve Tripmetre-B, 
mesafeyi 99999.9 kilometreye kadar gös-
terir ve otomatik olarak 0.0 kilometreye 
geri döner.

Tripmetre seçili iken “Set” düğmesine 
uzun sureli basılı tutulduğunda Tripmetre 
göstergesi sıfırlanır.
Kilometre göstergesi 0 2dan 999.999 kilo-
metreye kadar yapılan kilometreyi gösterir.

SERVİS HATIRLATMA GÖSTERGESİ
Servis hatırlatma göstergesi kullanıcıya 
servis zamanını hatırlatır.
Servis hatırlatma göstergesi bakım takvi-
minde belirtilen kilometreler geldiğinde 
yanmaya başlar. Gösterge bakım kilomet-
resi geldiğinde yanmaya başlar veo andan 
itibaren sürekli yanar.
Bakım hatırlatma göstergesi ancak yetkili 
servis tarafından sıfırlanabilir.

LCD PANEL
DİJİTAL SAAT
Dijital saat saat ve dakikayı gösterir,Ayar 
için aşağıdaki yönlendirmeleri takip ediniz.
1. Kontak anahtarını “ ON” konumuna 

getiriniz.
2. Ayar(2) ve değişim(3) dümesine aynı 

anda basarak 2 saniyeden fazla basılı tu-
tunuz. Saat ayar moduna geçecek ve saat 
göstregesi yanıp sönmeye başlayacaktır.

3. Saati ayarlamak için değişim(3) tuşuna  
ayarlamak istediğiniz saate gelene ka-
dar basınız.
• Saat düğmeye her  basışınızda 1 saat 

ilerler.
• Saat düğme basılı durumdayken 

daha hızlı ilerler.
• A.M. göstergesi saat 12 den sonra 

P.M. olarak değişir.

4. Ayar düğmesine (2) basınız, dakika 
göstergeleri yanıp sönmeye başlar.=

5. Ayarlama istediğiniz dakikaya gelene 
kadar değişiklik tuşuna (3) basınız. 60. 
Dakika göstergesinden sonra 00 gös-
tergesi yanacaktır.
• Dakika düğmeye her basışınızda 1 

dakika ilerler.
• Dakika düğme basılı durumda iken 

daha fazla ilerler. 
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SOL ELCİK KUMANDALARI

1. Far Ayar Düğmesi(Kısa-Uzun)
Uzun Far için düğmenin üst tarafına kısa 
far içinde alt tarafına basınız.
2. Sinyal Düğmesi
Sinyal dğmesini saga ve sola sinyal ver-
mek için iki yana doğru çekiniz.
ÖNEMLİ : Dönüşünüzü tamamladıktan 
sonra sinyali kapatmak için sinyal düğme-
sine yumuşak olarak basınız.
3. Korna Düğmesi
Kornayı kullanmak için basınız.
4. Jikle Kolu
Kol üzerinde gösterdiği yönde sürücüye 
doğru çekerek jikleyi aktif konuma alınız.

NOT
Jikle aktif durumdayken gaz vermeyiniz.
5.Selektör Düğmesi
Kullanmak için düğmeye basınız.
6. Debriyaj Müşürü
Kullanıcının güvenliği için kullanılan bu 
müşür, motosiklet vitesteyken debriyaj 
kolu sıkılmadığı müddetçe motorun  ça-
lışmasını engeller.

SAĞ ELCİK KUMANDALARI

1. Far Düğmesi
Bu düğmenin üç pozisyonu vardır. 

Pozisyon Aksiyon
 Kapalı
 Hepsi Açık
 • Pozisyon Lambası
 • Stop Lambası
 • Gösterge Paneli Lambası
 • LCD Paneli
 Far Açık

2. Marş Düğmesi
Marş düğmesini motosiklet boş vitestey-
ken kullandığınızdan emin olunuz. Eğer 
motosiklet viteste ise Marş düğmesine 
basmadan önce dabriyaj koluna basınız. 

Motosiklet çalıştıktan sonra düğmeye bas-
mayı bırakınız.
Debriyaj Müşürü
Bu motosiklette sürücünün emniyeti için 
debriyaj müşürü bulunmaktadır. Motosik-
let viteste iken debriyaj koluna basmadığı-
nız sürece çalıştırılamaz. 
  UYARI
Aküyü zayıflatabileceği için marş düğme-
sine 10 saniyeden fazla basmayınız.
Direksiyon Kilidi
Direksiyonu kontak anahtarı ile yapabi-
lirsiniz, anahtarı(1) “OFF” konumuna 
getirin, diraksiyonu sağ veya sola çevirin 
ve anahtarı bastırarak “LOCK” konumu-
na alınız. Direksiyonu kilitledikten sonra 
anahtarı çıkarınız.
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YAN AYAKLIK GÖSTERGESİ
Kullanıcını güvenliği için motosikletiniz-
de  yan ayaklık göstergesi bulunmaktadır.
Yan ayaklık açıkken marş anahtarı “ON” 
konumuna getirldiğinde gösterge panelin-
de uyarı ışığı yanar.

(1)Yan ayaklık göstergesi
YAN AYAKLIK MÜŞÜRÜ 
Yan ayaklıkta(3) yan ayaklık müşürü(2)  
kullanılmaktadır. Motorda yan ayaklık 
açık durumdayken kontak anahtarı “ON” 
konumuna alınırsa gösterge panelinde yan 
ayaklık göstergesi yanmaya başlar.
A. Yan ayaklık açıkken motosiklet sadece 

boş vites konumunda iken çalıştırılabilir.
B. Motosiklet çalışır durumda ve viteste 

iken yan ayaklık indirilirse stop eder.
 

(2) Yan ayaklık müşürü
(3) Yan ayaklık

  UYARI
Lütfen akünüzün bakımını ihmal etmeyiniz.
MOBİL TELEFON ŞARJ SOKETİ
Avdanlık kutusu (3) içinde sürüş sırasında 
mobil telefonunuzu şarj edebilmeniz için 
mobil telefon şarj soketi (1) ve kapağı (2)  
bulunmaktadır.
Kullanmak için önce kapağı çıkarınız ve 
şarj cihazını takınız.
Standart dışı şarj cihazları kullanmanız 
mobil  telefonunuza zarar verebilir. Hero 
MotoCorp standart dışı şarj cihazlarından 
oluşan zararlardan sorumlu tutulamaz.

(1) Mobil telefon şarj soketi
(2) Soket kapağı       (3) Avadanlık kutusu
  UYARI
• Mobil telefonunuzu yoldaki sarsıntılar-

dan korumak için temiz, yumuşak bir 
bez ya da havlu içine yerleştiriniz.

• Bu soket sadece mobil telefon şar-
jı içindir. Fener ve çakmak gibi başka 
cihazlar bağlamak sokete ve sigortaya 
zarar verebilir.

• Aynı anda bir kaç telefon şarjı yapılma-
malıdır, çoklu şarj yapılması cihazların 
hiç şarj olmaması yada yada yavaş şarj 
olmasına neden olabilir.

• Motosiklet park edildiği sırada mobil 
telefonu avadanlık kutusu içinde bırak-
mayınız.

• Mobil telefonunuzu motor çalışır du-
rumda iken şarj ediniz. Motosikletini-

zin çalışmadığı durumlardaki şarj  te-
şebbüsleri akünüzün erken boşalmasına 
neden olacaktır.

NOT
• Şarj soketinin içine herhangi bir solüs-

yon, yağ veya gress uygulamayınız.
• Aaracı suyla yıkamadan önce bütün kişi-

sel eşyaların çıkarılması gerekmektedir.
• Toz ve su girişini engellemek için soket 

kapağını kullanmadığınız zamanlarda 
sürekli kapalı tutunuz.

• Kısa devreyi engellemek için  kapak 
kapalı olsa bile hiç bir şekilde  sokete 
basınçlı su tutmayınız. Bölgeyi kuru 
bez veya nemsiz asınçlı hava ile kuru-
tunuz.

İMMOBİLAYZER
Thriller motorunuz immobilayzer sistemi 
ile donatılmıştır.
Bu sistem tanıdığı anahtar olmadan moto-
sikletin çalışmasını engelleyen bir sistemdir.
Size Thriller motosikletinizin satışı sıra-
sında 2 tane anahtar verilir. Yedek anahta-
rınızı güvenli bir yerde saklayınız.
NOT
Anahtarlarınızdan bir tanesini kaybetme-
niz durumunda acil olarak polise başvurup 
zabıt tutturunuz.
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Yetkili Bayii ye aşağıdaki belgeler ile baş-
vurunuz.
- Ruhsat Fotokipisi
- Polis tutanağı kopyası
- 2. Anahtar
Anahtarı hemen deaktive ettirmeli ve yeni 
bir çift anahtar için istek yapmalısınız.
İmmobilayzer göstergesi kilometre göster-
gesi üzerindedir.
Normal koşullarda kontak anahtarı “ON” 
konumuna alındığında gösterge lambası 
yanar ve hemen söner.
İmmobilayzer da bir arıza olduğunda kon-
tak “ON” konumundayken immobilayzer 
göstrege lambası sürekli yanmaya ve her 
10 saniyede bir yanıp sönmeye başlar.

Bu durumda en yakın yetkili satıcı/servise 
başvurmanız gerekmektedir.
İmmobilayzer’ ın alıcısı kontak anahtarı-
nın alt tarafındadır. Motosiklet park edil-
diğinde ve kontak anahtarı çıkarıldığında 
mavi renkli LED ışığı yanmaya başlar. Bu 
sizin karanlık mekanlarda parkettiğinizde 
motosiklletinizi bulmanızı sağlar. Moto-
sikletin 24 saatten daha uzun zaman park 
edilmesi duruunda Mavi LED yanıp sinyal 
vermeyi keser ama immobilayzer hala ak-
tif konumda kalır.

(2) İmmobilayzer alıcı

(1) İmmobilayzer gösterge lambası

  UYARI
Kontak anahtarı hassa elektronik bir par-
çadır. Aracın immobilayzer sistemine za-
rar vermemek için aşağıdaki önerileri dik-
kate alınız.
• Kontak anahtarının üstüne ağır cisimler 

koymayınız.
• Kontak anahtarını kurcalamayınız aç-

maya çalışmayınız.
• İki kontak anahtarınıda aynı anahtarlık-

la kullanmayınız.
• Kontak anahtarının takılı olduğu anah-

tarlığa ağır metal objeler takmayınız.
• Kontak mekanizması yanında başka 

bir immobilayzerlı kontak anahtarı 
bulunursa sistem orijinal anatarı ta-
nımayabilir. Motor yabancı anahtarın  
immobilayzerla etkileşimi nedeni ile 
çalışmayabilir. Motor sadece tanımlı 
anahtarla çalışabileceği için marş düğ-
mesine gereğinden uzunca basmak akü-
nün bitmesine neden olabilir.

• Kontak anahtarını yüksek ısıya maruz 
bırakmayınız.

• Kontak anahtarını manyetik cisimler-
den uzak tutunuz.( Kolon)

• Kontak anahtarını düşük radyo frekansı 
içerencihazlardan uzak tutunuz. (T.V. , 
Walki Talkie)

• Kontak anahtarını kontak anahtarı üze-
rinde hızlıca “ON” , “OFF” konumları 
arasında  oynatmayın. Yanlış sinyal ve 
yanlış gösterime neden olur.

• Kontak anahtarını sert yüzeyler üzerine 
düşürmeyin.

YAKIT MUSLUĞU
3 konumlu yakıt musluğu karbüratörün sol 
tarafındadır.
“OFF”
(O) işaretli  OFF konumunda iken yakıt 
yakıt tankında karbüratöre akamaz. Moto-
sikleti kullanmadığınız zamanlarda mus-
luğu OFF konumuna alınız.

(1) “OFF” Pozisyonu
“ON”
On pozisyonunda yakıt, yakıt deposundan 
karbüratöre akar.
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(2)”ON” Pozisyonu
“RES”
“RES” pozisyonunda yakıt rezerv depo-
sundan karbüratöre akar. Rezerv yakıtı sa-
dece a na yakıt deposundaki yakıt bittikten 
sonra kullanınız. “RES” konumuna geç-
tikten sonra mümkün olduğu kadar çabuk 
yakıt ikmali yapınız. Rezerv yakıt kapasi-
tesi  1,5 litre dir.

NOTE
• Yakıtınızı tekrar doldurduktan sonra 

motorunuzu “ RES” pozisyonunda sür-
meye devam etmeyiniz, yakıtınız depo-
nuzda  rezerv kalmadan bitebilir.

• Motosikleti kullanırken yakıt musluğu 
göstergesini “ON” ve “OFF” konum-
larının ortasında tutmayınız. Bu rezerv 
deposundan eksilmeye yol açabilir.

YAKIT TANKI
Yakıt tankı kapasitesi 1.5 litre kullanıla-
bilir rezerv de dahil  12.3 litredir (mini-
mum).
1. Yakıt deposu kapağını açmak için anah-

tar deliği kapağını kaldırınız(1), anah-
tarı sokunuz(2), saat yönünde çevirip 
kapağı açınız

2. Depoyu aşırı doldurmayınız, yakıt de-
posu boynunda yakıt olmamalıdır(4). 
yakıt deposunu gösterildiği şekilde dol-
durunuz(5)

3. Yakıt deposu kapağını kilitlemek için 
kapağı kapayıp nazikçe bastırınız. 
Anahtar normal yönüne dönecek ve ka-
pak kilitlenecektir.

4. Anahtarı çıkarınız ve anahtar deliği ka-
pağını kapatınız.

(1) Anahtar deliği kapağı (2) Kontak anahtarı

(3) Yakıt deposu kapağı

(4) Yakıt              (5) Yakıt deposu boyunu

Motosikletinizi direk güneş altına park et-
meyiniz güneş ışıkları ısıya neden olacağı 
için yakıtta buharlaşma olabilir , ultra vi-
ole ışınları da boyanızın solmasına neden 
olabilir.

KASK KİLİDİ
Kilidi açmak için(1) anahtarı sokunuz ve 
saat yönünün tersine çeviriniz. Kilitlemek 
içinde mili(2) içeri itiniz.

(1) Kask kilidi                      (2) Kilit mili

Benzin aşırı derecede patlayıcı ve yanıcı bir 
maddedir. Motorun çalışmadığı ve iyi hava-
landırılmış koşullarda yakıtınızı doldurunuz. 
Motosikletinize yakıt doldurduğunuz yada 
yakıt depoladığınız yerde alev, kıvılcım du-
man olmamasına dikkat ediniz.
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SELE KİLİDİ
Yer: Selenin sol arka tarafında arka kapor-
tanın alt tarafında.
Kullanım: Açmak için kontak anahtarını 
sokunuz ve saat yönünde çeviriniz. Seleyi 
yerine takmak için selenin altındaki kan-
cayı şase ile birbirine geçiriniz ve kilik 
sesi duyulana kadar öne itiniz.

(1) Sele kilidi
HAVA FİLTRESİ TAHLİYE 
BORUSU
Hava filte kutusundan tahliye hortumu-
nu(1) çıkarınız. Kalıntıları uygun bir kaba 
boşaltıp temizledikten sonra hortumu yeri-
ne takınız. Bu prosedürü yağmurlu havalar-
da yada devirli kullanımlarda tekrarlayınız.
NOT
Tahliye borusunu artıkları temizledikten 
sonra takınız.

(1) Tahliye borusu
MOTOR YAĞI
Sadece Hero MotoCorp’ un önerdiği 4T 
motor yağını kullanınız.
SAE 10 W 30 SJ (JASO MA)
MOTOR YAĞI TAMAMLAMA 
Yağ seviyesini hergün motoru kullanma-
dan önce kontrol ediniz.
1. Motoru çalıştırınız ve rölantide 3-5 da-

kika bekleyiniz.

2. Motosikleti stop ediniz ve orta ayaklığa 
alınız.

3. Yağ seviye çubuğunu çıkarıp temizleyi-
niz ve vidalamadan yerine takınız.

4. Yağ seviyesi kontrol çubuğu üzerindeki 
alt ve üst seviyeler arasında olmalıdır.

(1) Yağ Seviye Çubuğu
5. Eğer yağ alt çizgiye geldiyse yada 

3.000 km geçtiyse yağ tamamlayın.
6. Uygun yağ kullanınız. Seviye kontrol 

çubuğu ile kontrol ediniz. Kesinlikle 
üst sınırdan daha yukarı tamamlama 
yapmayınız.

7. Seviye çubuğunu tekrar takınız ve yağ 
sızıntısı olup olmadığını kontrol ediniz.

MOTOR YAĞI DEĞİŞİMİ
Motor yağını her 6 ayda yada 6000 kilo-
metrede bir değiştiriniz.
Motor yağını motor ılıkken ve orta ayak-
lıktayken tahliye ediniz.
1. Yağ tahliyesi için yağ seviye çubuğunu, 

yağ tahliye cıvatas(1)ı ve pulunu(2) çı-
karınız.

2. Yağ tamamen tahliye edildikten sonra 
pulun iyi durumda olduğundan emin 
olunuz ve tahliye cıvatasını takınız.

3. Yaklaşık 1lt. yağ doldurunuz.
4. Yağ seviye çubuğunu takınız.
5. Motoru çalıştırınız rölantide birkaç da-

kika çalıştırınız.
6. Motoru kapatınız
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7. Yağ seviyesinin motor dik durumday-
ken yapılan ölçümde seviye kontrol çu-
buğu üzerindeki üst seviye çizgisinde 
olduğundan ve herhangi bir yağ sızın-
tısı olmadığından emin olunuz.

(1) Tahliye cıvatası  (2) Pul
UYARI 
• Motoru yetersiz yağ seviyesi ile çalış-

tırmak ciddi motor hasarına yol açabi-
lir.

• Motoru aşırı yağ seviyesi ile çalıştır-
mak bujinin yağlanmasına ve perfor-
mans düşüşüne neden olur.

• Motor yağı motorun performansını ve 
çalışma süresini direk etkiler. Temizle-
yici olmayan, bitkisel yada castor bazlı 
yarış yağları tavsiye edilmez.

LASTİKLER
Motosikletinizdeki lastikler tubeless tiptir.
Motosikletinizde kullanılan lastikler mo-
tosikletinizin performansını en üst seviye-
ye taşımak  ve üstün sürüş, frenleme ,kon-
for ve dayanıklılık sunmak üzere dizayn 
edilmiştir.
Motosikletinizi güvenle kullanmak için 
lastikleriniz uygun ebatta ,tipte , uygun 
hava basıncında ve iyi durumda  olmalıdır. 
Sonraki sayfalarda lastikleriniz hakkında 
bilgiler bulacaksınız.

Hava Basıncı
Lastik hava basıncını doğru olarak ayarla-
ma motosiklet kontrolünüzü, konforunuzu 
ve lastik ömrünü olumlu yönde etkiler. 
Genellikle az basınçlı lastikler daha çabuk 
aşınır, motosikletin kolay kullanımını etki-
ler ve fazla ısınırlar.

• Aşırı yıpranmış yada doğru şişiril-
memiş lastikler ciddi olarak yarala-
nabileceğiniz ve hatta ölebileceğiniz 
kazalara yol açabilir.

• Bu manuelde lastiklerinizin şişiril-
mesi ve bakımı hakkında verilen tüm 
talimatlara uyunuz.

Aşırı şişirilmiş lastikler motosikletinizin 
sürüşünü sertleştirir yol koşullarından 
daha fazla etkilenmesini ve daha çabuk 
yıpranmasını sağlar.

Her sürüşten önce görsel olarak lastikle-
rinizi kontrol etmenizi ve en az ayda bir 
yada hava basıncı düşük göründüğünde  
hava kontrol cihazı ile kontrol etmenizi 
tavsiye ediyoruz.

Tubeless lastiklerin patlama  durumunda 
kendi patlaklarını kapatma özellikleri var-
dır. Genede lastiklerinizi patlak ve kaçak-
lara karşı yakından inceleyiniz.

Lastik basıncını lastikleriniz soğukken , 
motosiklet en 3 saat park edilmiş durum-
dayken ölçünüz. Motor sıcakken yapılan 
ölçümler soğukken yapılan ölçümlerden 
daha yüksek çıkacaktır.

Tavsiye edilen lastik basınç değerleri aşa-
ğıdadır.

(1) Lastik basınç kontrol cihazı  
  UYARI
Lastiklerin fazla yada az şişmesi perfor-
mansı etkileyecektir.
Kontrol
Lastik basıncını kontrol ettiğinizde lastik 
dişlerinde ve lastik yanaklarında hasar , 
aşınma veya yabancı madde olup olmadı-
ğını kontrol ediniz.

 Sadece Sürücü Sürücü ve Yolcu
Ön 2.00 kgf cm³(29psi) 2.00 kgf cm³(29psi)
Arka 2.00 kgf cm³(29psi) 2.25kgf cm³(33psi)
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Arayınız:
• Lastik dişlerinde veya yanaklarında 

yumrular ve şişlikler. Bulduğunuz tak-
dirde lastiği değiştiriniz.

• Lastikte kesikler, çatlaklar  ayrılmalar. 
Bulduğunuz takdirde lastiği değiştiriniz.

• Aşırı diş aşınması
• Motosiklet herhangi bir objeye çarptı-

ğında veya çukura girdiğinde lastikleri 
dikkatlice inceleyiniz.

Diş Aşınması
Lastik aşınma göstergesi ortaya çıkınca 
lastikleri değiştiriniz. Dişlimitleri aşağıda-
ki gibidir.
Minimum diş derinliği  Ön:     1.5 mm
           Arka:  2.0 mm
Lastik aşınmasını gözlemlemek için aşın-
ma göstergesini kontrol ediniz.

(1) Lastik aşınma göstergesi   (2) Ok işareti  

Lastik yönü
Lastik patlak nedeni ile sökülüp tekrar 
takıldığında lastikteki ok un doğru yönü 
gösterdiğinden emin olunuz.
Lastik Tamiri
Eğer lastik zarar görmüş yada patlamış-
sa onarmanız değil değiştirmeniz gerekir. 
Aşağıdada bahsedildiği gibi geçici yada 
daimi olarak onarılmış bir lastik yeni bir 
lastikten daha düşük hız ve performans li-
mitlerine  sahiptir.
Tubeless lastikler gibi geçici olarak tamir 
edilmiş lastikler normal hız ve kullanım 
koşulları için güvenli olmayabilir. Eğer bir 
lastiğe acil olarak geçici bir onarım uygu-
lanmışsa dikkatlice yetkili satıcı/ servise  
gidilip lastik değiştirilmelidir. Eğer müm-
künse lastik değişene kadar yolcu veya 
yük alınmamalıdır.
Lastiğiniz profesyonel kalıcı bir  tamirat 
görse bile yeni bir lastik kadar iyi olma-
yacaktır.

İlk 24 saat 70 km/saat  hızı ondan sonra da 
105 Km/saat hızı aşmamanız gerekecek-
tir. Ek olarak tamirat görmüş lastikle yeni 
bir lastikle taşıyabileceğiniz kadar yükü 
güvenli bir şekilde taşıyamayacaksınız. 
Bu nedenle hasarlı lastiği değiştirmenizi 
önemle tavsiye ederiz.Lastiği değiştirme-
ye karar verirseniz kullanmadan önce ba-
lans ayarının yapıldığından emin olunuz.
Lastik Değişimi
Motosikletinizde kullanılan lastikler mo-
tosikletinizin kapasitesine uyacak , kon-
for, üstün fren performansı ve dayanıklılık 
sağlamak üzere dizayn edilmiştir.

Motosikletiniz için tavsiye edilen lastik 
ebatları :
Ön  80/100 x18-47 P Tubeless
Arka 110/90 x 18-61 P Tubeless
NOT
Tamir ve lastik değişimi için yetkili satıcı/
servisi ziyaret etmeniz tavsiye edilir.
Önemli Güvenlik Hatırlatmaları
• Bu motosikletin Tubeless lastiği içine 

iç lastik yerleştirmeyin. Aşırı ısı iç las-
tiğin patlamasına yol açar.

• Bu motosiklette sadece tubeless las-
tik kullanınız. Jantlar tubeless lastikler  
için dizayn edilmiştir ve ani hızlanma 
yada frenleme sırasında içi şambriyelli 
dış lastik kayabilir ve hızla inebilir.

• Aşırı derecede aşınmış ve uygun hava 
basıncı ile kullanılan lastikler, ciddi 
bir şekilde yaralanabileceğiniz hatta 
ölebileceğiniz kazalara sebep olabilir.

• Aşırı derecede aşınmış lastiklerle sü-
rüş yapmak motosiklet kontrolünü  ve 
çekişini olumsuz yönde etkiler.

• Kullanıcı Manuelinde  lastiğin şişiril-
mesi ve bakımı hakkındaki bütün tali-
matlara uyunuz.

• Gereğinden düşük basınçlı lastikle ya-
pılan sürüşlerde lastik janttan çıkabilir.

• Her zaman kullanıcı manuelinde tav-
siye edilen lastik ebatlarını kullanınız.
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Sürüş konforu ve güvenliğiniz için sürüş önce-
si motosikletinizi kontrol etmelisiniz.
Motosikletinizi düzenli olarak temizleyiniz. 
Motosiklet için özel olarak üretilmemiş ürün-
leri kullanmayınız.
Motosikletinizi çalıştırmadan önce muhakkak 
kontrol ediniz. Burada listelenen tavsiyeler sa-
dece birkaç dakikanınızı alacaktır fakat uzun 
zaman zarfında vakit ve masraflardan tasarrruf 
sağlayacak hatta hayatınızı kurtarabilecektir. 
Lütfen aşağıda verilen ipuçlarını dikkate alınız.
1. Motor Yağı Seviyesi - Motor yağınızı kontrol 
ediniz ve gerekli ise tamamlayınız(Sayfa 24). 
Yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol ediniz.
2. Yakıt Seviyesi - Yakıt deponuzda yeterli 
yakıtınız olduğundan emin olunuz(Sayfa 22). 
Sızıntı kontrolü yapınız.
3. Ön Fren - Ön fren hidrolik deposundaki 
hidrolik  seviyesini kontrol ediniz(sayfa 50-51).
4. Arka Fren(Disk) - Hidrolik deposundaki 
hidrolik seviyesini kontrol ediniz (Sayfa 53-
54).
5. Lastikler - Lastiklerin durumunu ve basın-
cını kontrol ediniz (26-29).
6. Debriyaj - Yumuşak çalışıp çalışmadığını 
kontrol ediniz. Boşluk ayarınız yapınız (Sayfa 
44-45).

7. Zincir - Fiziki durumunu ve gevşekliğini 
kontrol ediniz(Sayfa 45-50). Gerekli ise yağ-
layınız.
8. Gaz Kolu - Bütün viteslerde gaz kolunu 
kolay ve yumuşak açılış ve  kapanışını kontrol 
ediniz (Sayfa 41-42).
9. Lambalar ve Korna - Farların, stop lam-
basının , sinyallerin, gösterge lambalarının, 
pozisyon ışığının ve kornanın düzgün olarak 
çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
10. Aynalar - Motosikletin selesine oturduğu-
nuzda aynaların size yeterli görüntü verdiğin-
den emin olunuz.
11. Hava Emiş Subabı - Bütün hortum bağ-
lantılarının düzgün olduğundan emin olunuz( 
Sayfa 64).
12. Bağlantı Elemanları ve Aksesuarlar
Aksesuarların ve bağlantı elemanlarını kontrol 
ediniz gerekliyse sıkınız.
13.Direksiyon - Yumuşak işleyiş ve kolay 
manevra için kontrol ediniz. 
14. Yan Ayaklık Göstergesi - Yan ayaklığın 
kapalı olduğundan emin olunuz. Yan ayaklık 
inik durumdayken Gösterge Panelinde (Sayfa 
18) yan ayaklık göstergesinin yandığını gö-
rürsünüz.

SÜRÜŞ ÖNCESİ KONTROLLER

1. Kontak anahtarını 
“ON” ( ) konu-
muna alınız.

2. Yakıt musluğunu 
açık ( ) konuma 
alınız.

3. Kontak “ON” ( ) ko-
numundayken vitesi 
boş konumuna alınız 
ve gösterge panelinde 
( ) işaretinin yanıp 
yanmadığını kontrol 
ediniz.

6. Bir kaç saniye 
motosikleti 
ısıttıktan sonra 
jikle kolunu yu-
karı doğru itiniz. 
Motoru ısıtmaya 
yumuşak çalış-
maya ve jikle 
kapalı iken gaz koluna cevap vermeye 
başlayıncaya kadar devam ediniz.

4. Gösterildiği şe-
kilde jikle kolunu 
aşağı çekiniz.
(Jikle kolunu 
soğuk koşullarda 
kullanınız)

5. Marş Düğmesi-
ne basınız(Al-
ternatif olarak 
marş pedalıda 
kullanılabilir.

NOT:
Motosiklet vitesteyken çalıştırmak için önce debriyaj kolunu sıkınız sonrada marş 
düğmesine basınız. Jikle açıkken gaz vermeyiniz.

Motosikletinizi kapalı ortamlarda çalıştırmayınız, egzoz zehirli gazlar içerir.

MOTORU ÇALIŞTIRMAK
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Boğulmuş Motor
Eğer motor çalışmıyorsa boğulmuş ola-
bilir. Bu durumu halletmek için kontak 
anahtarını ve jikleyi ”OFF” konumuna 
getiriniz. Gaz kolunu sonuna kadar açarak 
ayak marşını kullanınız. Daha sonra Kon-
tağı “ON” konumuna alıp  jikle “OFF” ko-
numundayken motoru çalıştırnız.
Rodaj
Motosikletinizin gelecekteki güvenilirliği 
ve performansı için ilk 500 km. sürüşünü-
ze aşırı özen gösteriniz.
Bu dönemde ani hızlanmalardan ve tam 
gaz kullanımdan kaçınınız.
SÜRÜŞ
1. Motor ısındıktan sonra motosiklet sürü-

şe hazırdır.
2. Motor rölantideyken debriyaj kolunu 

sıkıp vites pedalına basarak 1. vitese 
geçiniz.

3. Yumuşakça debriyaj kolunu bırakırken 
aynı zamanda gaz kolunu çevirerek 
gazı açınız. Debriyaj kolu ve gaz kolu-

nun koordineli kullanımı yumuşak kal-
kış için çok önemlidir.

4. Motosikleti daha sonra  gazı kapayıp , 
debriyaj kolunu sıkıp vites pedalını yu-
karı çekerek 2. vitese alınız.

5. Aynı işlemi 3, 4 ve 5. Viteslerde de uy-
gulayınız.

  UYARI
Gazı kapamadan ve debriyaj kolunu sık-
madan vites değiştirmeyiniz, aksi takdirde 
motorunuz zarar görür.

• Ön yada arka frenin tek olarak kulla-
nımı fren mesafeseini arttırır.

• Aşırı derecede frenleme lastiğin kilit-
lenmesine ve motosikletin kontrolü-
nün kaybolmasına yol açar.

• Hızınızı  viraz yada dönüş içine gir-
meden düşürünüz. Dönüş yada viraj 
ortasında frenleme yapmanız lastiği-
nizin kaymasına ve kontrol kaybına 
neden olabilir.

• Islak yada yağmurlu koşullarda sürüş 
yaptığınızda motosikletinizin duruş 
kabiliyeti azalır.

• Bu koşullarda ani hızlanmalar, ani 
dönüş ve frenlemeler motosikletin 
kontrolünü kaybetmenize yol açabi-
lir.Güvenliğiniz için bu konuya ge-
rekli önemi veriniz.

• Frenlerin sürekli kullanılması onları 
ısıtır ve etkinliğini azaltır.

FRENLEME
1. Normal frenleme gazı kaparken ön ve 

arka freni uygun şekilde sıkarak bu 
arada hızınıza uygun vitese düşülerek 
yapılır.

2. Çabuk duruş için gaz kolunu kapayı-
nız, ön ve arka freni aynı zamanda sıkı-
nız.

PARK
Motosikleti durdurduktan sonra vitesi 

boşa alınız, yakıt musluğunu ve kon-
tağı kapatıp,motosikleti orta ayaklığa 
alarak direksiyonu kilitleyip anahtarı 
çıkarınız.

  UYARI
• Yuvarlanmayı engellemek için moto-

sikleti düz bir zemine park ediniz.
• Motosikleti yan ayaklıkta park edecek-

seniz birinci vitese alınız.
AVADANLIK TAKIMI
Avadanlık takımı arka tarfta selenin altın-
daki bölmede bulunmaktadır. Bazı küçük 
onarımlar , ayarlar ve parça değişimleri bu 
takım yardımı ile yapılabilir.
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• Bakım yada tamirden önce motorun 
“OFF” konumda olduğundan emin olu-
nuz, bu sizi tehlikelerden korur.
* Egzoz nedeni ile Karbonmonoksid 

zehirlenmesi
 Motoru çalıştırdığınız yerde yeterli 

hava akımı olduğundan emin olu-
nuz.

* Sıcak parçalar nedeni ile oluşan 
yanıklar

 Motor ve egzoz sisteminin soğuma-
sını bekleyiniz.

* Hareketli parçalar nedeni ile yara-
lanmalar

• Motoru eğitimini almadıysanız çalıştır-
mayınız.

• Başlamadan önce açıklamaları okuyu-
nuz ve yeterli bilginizin ve aletinizin 
olduğundan  emin olunuz.

• Motosikletin devrilmesini önlemek için 
düz bir zeminde orta ayaklık üzerine 
park ediniz.

• Yangın riskini azaltmak için yakıt ve 
akülerle çalışırken dikkatli olunuz. Sa-
dece yanmayan solven kullanınız, par-
çaları temizlemek için benzin kullan-
mayınızç

• Akülerden ve yakıtla ilişkiliparçalardan 
sigara , alev ve kıvılcımı uzak tutunuz.

Unutmayınki yetkilisatıcınız/servisiniz 
motosikletinizi en iyi bilendir , bakımı 
ve onarımı için tam donanımlıdır. 

En iyi kalite ve güveni sağlamak için tami-
rat ve bakımlarda Hero MotoCorp  orijinal 
yedek parçalarını kullanınız.

Avadanlık takımı aşağıdaki parçalardan 
oluşur:
• Takım çantası
• Tornavida
• Buji anahtarı
• Toenavida ucu
• Anahtar 14x17

ÇALINMAYA KARŞI UYARILAR
1. Direksiyon kilidini herzaman kilitleyi-

niz ve kontak anahtarını hiçbir zaman 
üzerinde bırakmayınız.

2. Mümkün olduğunca motosikletinizi ki-
litli bir garaja park ediniz.

3. Ek olarak çalınmaya karşı iyi kalitede 
güvenlik ekipmaları kullanınız.

4. İsminizi , adresinizi ve telefon numara-
nızı kullanıcı klavuzuna yazınız ve sü-
rekli motorun üstünde bulundurunuz.

 Çoğu zaman çalıntı motorlar üzerle-
rinde bulunan kullanıcı manullerindeki 
bilgiler sayesinde teşhis edilirler.

İSİM

ADRES

TELEFON

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
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BAKIM PROGRAMI
Sayın Müşterimiz,
 Motosikletinizin mükemmel durumda kalmasını sağlamak ve sağlıklı çevre için 
bakımlarını aşağıdaki bakım programı dahilinde yaptırmanızı tavsiye ederiz. Ağır kullanım 
gören yada tozlu topraklı alanlarda kullanılan motosikletler için daha sık bakım gerekir

* Tozlu topraklı bölgelerde kullanımda daha sık temizlik gerekebilir.
** Motor yağını her 6.000 km de bir değiştiriniz, her 3.000 km de bir defada eksilme varsa tamamlayınız.
*** Kontrol edin ve uygun torkla sıkın.
**** Her iki yılda bir yada her 30.000 km de bir değiştiriniz.(Hangisi daha önce dolarsa)
# CO emisyonunu kontrol ediniz/ ayarlayınız( gerekliyse)
@ Yetkili Bayii/Servisi her 1000 km de bir defa kontrol,temizlik, yağlama ve ayar için ziyaret ediniz.
NOT: Her yıkayış sonunda mutlaka motorunuzu iyice kurulayınız. Suyu tamamen almak 
için beyaz yumuşak bir bez yada basınçlı hava kullanınız.
I: KONTROL  R:DEĞİŞTİR  C: TEMİZLE  L: YAĞLA  A: GEREKLİ İSE AYARLA O: YAĞ DEĞİŞİMİ T: YAĞ TAMAMLAMA  E: EMİSYON KONROLÜ

İŞLEM

SERVİS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GÜNLER Sonraki 
100

Sonraki 
100

Sonraki 
100

Sonraki 
100

Sonraki 
100

Sonraki 
100

Sonraki 
100

Sonraki 
100

Sonraki 
100

Sonraki 
100

1’den
60

KM

Yakıt Hattı

Fren Sistemi
(Fren Pedalı ve mili)

Gaz Kolu

Stop Lambası Müşürü
Far Ayarı
Debriyaj
Orta Ayaklık / Yan Ayaklık
Ayn Ayaklık Müşürü
Bağlantı Elemanları***
Tekerler / Lastikler
Direksiyon Mili Rulmanı
Ön Amortisör Yağı ****

Sekonder Hava Enjeksiyonu
Egzoz(Katalitik Konvertörü # 

Karbüratör

Hava Filtresi*

Buji

Subab Ayarı

Motor Yağı**

Yağ Filtre Süzgeci

Santrifüj Yağ Filtresi

Elektrikli Marş

Yağ Sirkülasyonu

Zincir@

Zincir Kızağı

Akü Voltajı

Fren Balatası / Pabucu Aşınma

Her 1000 Km’de I,C,L-A Her 1000 Km’de I,C,L-A

Fren Hirdoliği****

İŞLEM

SERVİS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GÜNLER Sonraki 
100

Sonraki 
100

Sonraki 
100

Sonraki 
100

Sonraki 
100

Sonraki 
100

Sonraki 
100

Sonraki 
100

Sonraki 
100

Sonraki 
100

1’den
60

KM
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YAĞ FİLTRE SÜZGECİ VE 
SANTRİFÜJ FİLTRESİ
1. Motor yağını boşaltın
2. Debriyaj telini sökün(1), ayak marş pe-

dalını sökün.
3. Ayak marş stoperini sökünüz(3) ve sağ 

krank kutusu kapağını sökünüz.
3 Yağ filtre süzgecini (5)  sökünüz ve 

yanmayan yada zor yanan bir solventle 
temizleyiniz.

4. Konik tarafı içeri gelecek şekilde süz-
geci yerine takınız.

(1) Debriyaj teli
(2) Ayak marş pedalı
(3) Ayak marş stoperi
(4) Sağ krank kutusu kapağı

5. Satrifüj filitresinin kapağını(6) çıkarı-
nız, filtreyi(7)  yanmayan yada zor ya-
nan bir solventle temizleyiniz.

6. Santrifüj filitre kapağını, sağ krank ku-
tusu kapağını takınız ve debriyaj telini 
monte ediniz. Ayak marş pedalı ve sto-
perinide monte ediniz.

7. Yağ doldurunuz.

(5) Yağ filtre süzgeci   
(6) Santrifüf filtre kapağı
(7)Santrifüj Filtre

BUJİ 

(1) Buji
Tavsiye edilen buji :  NGK-CPR 8 EA 9
 :  BOSH UR4DC
Çoğu sürüş şartlarında yukarıdaki bujiler 
tatmin edicidir. Fakat motosiklet sıcak 
hava şartlarında uzun saatler yada mak-
simum güçle kullanılacaksa buji değiştir-
lebilir. Bu durumda yetkili bayi/servis ‘ e 
başvurunuz.
1. Buji yuvasındaki kirliliği temizleyiniz.,
2. Buji başlığını sökünüz ve avadanlık 

setinde bulunan buji anahtarı ile bujiyi 
sökünüz.

3. Buji elektrotlarını aşınma varmı diye 
gözle kontrol ediniz. Merkezdeki elekt

 

 rotun köşeli kenarları olması lazımdır. 
Kenardaki elektrotta aşınma olmama-
lıdır. Aşınma yada yalıtkan malzemede 
çatlak ,kırık olma durumunda bujiyi de-
ğiştiriniz.-.

4. Sentil ile ölçerek buji tırnak aralığının 
0.8-0.9  mm olduğundan emin olunuz. 
Eğer ayar gerekli ise kenardaki elektro-
du nazikçe bükünüz.

5. Buji pulu takılı halde bujiyi  elle yuva-
sına takınız.

6. Yeni bujiyi  oturduktan sonra buji anah-
tarı ile ½ tur çeviriniz. Eğer tekrarkul-
landığınız buji ise 1/8-1/4 tur çeviriniz.
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HAVA FİLTRESİ
HAVA FİLTRESİ Kuru Kağıt tiplidir, 
düzenli olarak bakım gerekir(Sayfa 36). 
Tozlu topraklı alanlarda daha sık bakım 
gerekir.
1. Seleyi sökünüz
2. Yan kapağı(1) vidalarını(2) sökerek çı-

karınız.
3. Hava filitre vidaları(3) ve kapağını(4) 

sökünüz.
4. Hava filitre elemanının  vidalarını(5) 

sonrada hava filitre elemanını(6) sökü-
nüz.

(1) Yan kapak          (2) Yankapak vidaları

(3) Hava filtre kapak vidaları
(4) hava filtre kapağı

(5) Hava filitre elemanı vidaları
(6) Hava filitre elemanı

5. Hava Filitresi Temizliği
• Hava filitre elemanını çıkarınız.

• Hafifçe vurarak tozu alınız.
• Kalan tozu hava tabancası ile çıkarınız.
• Eğer aşırı derecede kirlenmiş, yıpran-

mış yada hasar görmüşse hava filtre 
elemanını değiştiriniz.

6. Hava filitre elemanını yerine takınız.
7. Sökülen tüm parçaları takınız.

UYARI
Hava filitre elemanını yıkamayınız, sadece 
hava tutarak temizleyiniz.her 12.000 kilo-
metrede değiştiriniz.
Hasar yada aşırı kir durumlarında daha er-
ken değiştiriniz.
GAZ KOLU
Kablo Kontrolü
Gaz kolunun yumuşak hareket edip etme-
diğini kontrol ediniz.Direksiyonun tam 
sola ve tam sağa dönmüş haldeyken de 
kontrol ediniz. Gaz telinin durumunu gaz 
kolunda karbüratöre kadar kontrol ediniz. 
Hasarlı yada kattlanmış ise hemen değiş-
tiriniz. Standart gaz kolu boşluğu 2-6 mm 
dir.

(1) Gaz kolu boşluğu 2-6 mm 
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Gaz Kolu Boşluk Ayarı
Kilit somununu(2) gevşetin ve ayar apa-
ratını(3) döndürünüz. Gerekli durumlarda 
gaz kolu boşluğunu ayar aparatını döndü-
rerek yapabilirsiniz.
A yönünde – Gaz kolu boşluğu  kısılır
B yönünde – Gaz kolu boşluğu artar

(2) Kilit somunu      (A) Boşluğu kısmak için
(3) Ayar aparatı        (B) Boşluğu arttırmak için

SUBAP ARALIĞI
Fazla subap aralığı gürültüye, az yada hiç 
boşluk olmaması da subapların kapanma-
masına, subap hasarına ve güç kaybına yol 
açar. Belirlenen aralıklarla subap boşluğu-
nu kontrol ediniz.

NOT
Subap aralığı kontrolü ve ayarı motor so-
ğukken yapılır. Motor ısısı yükseldikçe su-
bap aralığı artar.

(1)  Krank mili deliği kapağı 
(2) Zamanlama deliği kapağı
(3)T işareti         (4) Referans işareti 

1. Krank mili deliği(1) ve zamanlama de-
liği(2) kapaklarını çıkarınız.

2. Külbütör kapağını sökün.
3. Volanı saat yönünün aksi yönüne T işa-

reti ve karterdeki referans işareti aynı 
hizaya gelene kadar çeviriniz. Bu ko-
numda piston sıkıştırmada veya egzoz 
stroğunda olabilir.

Ayar piston üst ölü noktada iken , 
emme ve egzoz subapları kapalıyken  
yapılmalıdır.Bu durum külbütör kolu 
hareket ettirilerek anlaşılabilir. Eğer 
serbestse bu subapları kapalı olduğunu 
ve pistonun sıkıştırma zamanında oldu-
ğunu gösterir. Eğer sıkıysa krankı 360 
derece döndürerek t ile referans işareti-
ni aynı hizaya getirebilirsiniz.

(5)Ayar cıvatası                 (6)Kilit somunu
4. Subap boşluğunu sentil(7) ile  ölçünüz 

(7) Sentil 
Standart Subap Boşluğu

Emme 0.08 mm Egzoz 0.12
Eğer ayar gerekli ise önce kilit somu-
nunu(6) gevşeterek ve ayar cıvatasını 
döndürerek sentil biraz zorlama ile çı-
kana kadar ayar yapınız.
Kilit somununu sıktıktan sonra ayarı 
tekrar kontrol ediniz.
Sökülen parçaları tekrar yerlerine mon-
te ediniz.

NOT
Kullanılmadan önce sentilin zarar görme-
mesi için üzerine küçük bir miktar yağ sü-
rülebilir.
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KARBÜRATÖR
Rölanti Hızı
Karbüratör optimum performans ve doğru 
emisyon standartları için fabrika ayarla-
rında gelir.
Genede rölanti devir ayarı yapılmak istenir-
se aşağıda verilen talimatları uygulayınız.
1. Motoru ısıtın ve orta ayaklığa alınız.
2. Rölanti devrini ayar vidası(1) ile ayar-

layınız.
RÖLANTİ DEVRİ: 1400  +/- 100 rpm
  UYARI
Rölanti ayarı ile oynayarak başka bir sis-
temdeki hatayı telafi etmeye çalışmayınız. 
Yetkili bayi/servis ‘i ziyaret edip karbüra-
tör ayarını yaptırınız.

(1) Gaz ayar vidası
(A) rpm arta (B) rpm düşer

DEBRİYAJ 
Vitese geçilirken motor bayılırsa, debriyaj 
kayarsa ve bunun sonucunda motor hızı 
motor devrinin gerisine düşerse debriya-
ja ayar yapmak gerekir. Normal debriyaj 
kolu boşluğu(1) 10-20 mm dir.

(1) Debriyaj kolu boşluğu
(2) Debriyaj kolu
1. Boşluğu ayarlamak için kilit somununu 

gevşetiniz,ayar somununu ayar için çe-
viriniz.

2. Motoru çalıştırınız, debriyaj kolunu sı-
kıp vitese takınız. Motorun teklemedi-
ğinden ve titremediğinden emin olunuz. 
Debriyaj kolunu bırakın ve gazı açın.
Motosiklet sarsıntısız ve yumuşak bir 
şekilde çalışmalı ve hareket etmelidir.

NOT
Debriyaj kablo sunun yerleşimini kontrol 
ediniz.

(3)Kilit somunu
(4) Debriyaj Teli 
(A) Deb. Kolu Boşluğu azaltma
(B) Deb. Kolu Boşluğu arttırma 

NOT
Eğer uygun ayar yapılamıyorsa , debriyaj 
doğru çalışmıyorsa en yakın yetkili bayi/
servis’ e başvurunuz.
Diğer Kontroller
• Debriyaj telinde sıkışmaya yada arı-

zaya yol açabilecek aşınma belirtileri 
yada kıvrılmaolup olmadığına bakınız.

• Debriyaj telini kontrol ediniz. Orijinal 
parça kullanınız.

• Debriyaj telinin yerleşimini kontrol 
ediniz.

ZİNCİR
Tahrik zincirinin ömrü uygun yağlanması-
na ve bakımına bağlıdır. Yeterli olmayan 
yada kötü bakım zincir ve dişlilerde erken 
yıpranmaya ve hasara neden olabilir.  Zin-
cirinizi sürüş öncesi kontrollerinizin bir 
parçası olarak her sürüşten önce kontrol 
etmelisiniz(sayfa 30). Sık ve yoğun kulla-
nımlarda, tozlu ve topraklı bölgelerde zin-
cirinizin kontrolünü daha sık yapınız.
Zincir Kontrolü
1. Motosikletinizi “OFF” konumuna alı-

nız , orta ayaklığa alıp , boş vitese geçi-
riniz.

2. Arka tekeri çeviriniz. Zincir boşlu-
ğunu kontrol ediniz. Bu işlemi birkaç 
kez tekrar ediniz. Zincir boşluğu sabit 
olmalıdır.(30mm). Boşluk sadece bazı 
bölgelerde ise zincirde bağlantılarda(-
baklalarda) bükülme veya üst üste geç-
me durumu vardı. Bu problem sık yağ-
lamayla önlenebilir.
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(1) Tahrik Zinciri
(2) Tahrik zincir boşluğu
NOT
Aşırı zincir boşluğu şasenin altına zarar 
vermesine yada zincirin dişlilerden çıkma-
sına neden olabilir.
3. Arka tekeri çevirip zincir ve dişlileri aşa-

ğıdaki olası durumlar için kontrol ediniz.
Tahrik Zinciri
• Hasarlı makaralar
• Hasarlı pimler
• Kuru yada paslanmış baklalar
• Katlanmış yada üst üste binmi baklalar.
• Aşırı aşınma
• Uygun olmayan ayarlama
• Hasarlı veya eksik o-ring

Dişliler
• Aşırı yıpranmış aşınmış dişler
• Kırık yada hasarlı dişler
Eğer zincirde hasarlı makaralar,kayıp 
o-ringler ve hasarlı baklalar varsa değişti-
riniz. Eğer zincir kuru veya paslanmış ise 
yağlayınız. Baklalar katlanmış yada üst 
üste bindiyse yağlayınız. Problem yağla-
ma sonucu giderilmezse zinciri değiştiri-
niz.
Eğer zincir ve dişliler aşırı derecede yıp-
ranmış veya hasarlı ise değiştiriniz.
  UYARI
Zincir ve dişlileri her zaman takım halinde 
değiştiriniz. Aksi taktirde yeni takılan par-
ça hemen aşınır.

Yıpranmış dişler

Hasarlı
dişler

Normal
dişler

Zincir Ayarı
Zincir ayarı her 1000 km de kontrol edil-
meli ve gerekli ise ayarlanmalıdır. Yüksek 
hızlarda veya ani ivmeli kalkışlı kullanım-
larda  zincire daha sık ayar gerekir.
Zinicir ayarı için aşağıdaki adımları takip 
ediniz.
1. Motosikleti kapatın, arka tekerleği altı-

na bir yükselti koyarak yerden kesiniz, 
vitesi boş konuma alınız.

2. Arka aks somununu(1) gevşetiniz.
3. Tüm ayar somunları üzerindeki kilit so-

munlarını gevşetiniz.
4. Sağ ve sol ayar cıvatalarını eşit bir 

şekilde çevirerek ayarı yapınız. Ayar 
somununu zinciri sıkmak için saat yö-
nünde , gevşekliği arttırmak içinde saat 
yönünün tersine çeviriniz. Zincir boşlu-
ğu zincir dişlisi ve arka teker dişlisinin 
ortasında 30mm olmalıdır. Tekeri çevi-
riniz ve zincirin diğer bölümlerindeki 
boşluğu kontrol ediniz.

5. Arka teker aksının  doğru hizada olup 
olmadığını kontrol ediniz. Zincir ayar 
index işareti (5) ayar yuvalarının (6) 

arka kenarları  ile aynı hizada olmalıdır. 
6. Eğer arka aks yanlış hizalanırsa sağ ve 

sol ayar somunlarını kullanarak tekrar 
ayarlayıp en son zincir boşluğunu tek-
rar kontrol ediniz.

7. Arka aks somununu sıkınız.
 Tork: 93 N-m (9.3 Kgf-m)
8. Ayar somunlarını hafifçe sıkınız sonra 

bir anahtarla ayar somunlarını tutarken 
kilit somunlarını sıkınız.

(1) Arka Aks Somunu
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(2) Rakor Somunu   (3) Tahrik Zinciri
Kilit Somunu (4)Zincir Ayar Somunu
(5) İndex işareti (6) Ayar Yuvasının Arka 
Kenarı
9. Zincir boşluğunu tekrar ölçünüz. Zincir 

boşluğu ayarı yaparken arka teker ayarı 
ile oynandığı için arka fren pedal boş-
luk ayarıda ektilenir. Arka fren pedalı 
boşluğunu kontrol  ediniz  ve gerekirse 
ayarlayınız.

Zincir Aşınma Göstergesi
Zincir boşluk ayarı sonrası çift uçlu ok(1) 
aşınma gösterge etiketindeki(3) kırmızı 
çizgiye(2) ulaştıysa zincir takım olarak 
değiştirilmek zorundadır.

NOT
Yeni zincir takımı monte edildiğinde, zin-
cir boşluğu ayarını yapınız ve yeni zincir 
aşınma göstergesi etiketi takınız. Etiket 
çift taraflı ok etiket üzerindeki siyah çiz-
giyle(4) aynı hizaya getirilerek takılmalı-
dır.Eğer tork anahtarı kullanılmadıysa 

mümkün olduğu kadar çabuk servisini-
ze başvurunuz.

Temizlik ve Yağlama
Her 1000 km deyada zincir kuruduğunda 
yağlayınız.
1. Motosikleti stop ediniz, arka tekeri mo-

toru orta ayaklığa alarak boşa alınız, vi-
tesi boşa geçiriniz.Yan ayaklığı açınız.

2. Ticari olarak satılan bir zincir temizleme 
sprayini bütün zincir boyunca sıkınız.

NOT
Zinciri temizlerken ve yağlarken  kullan-
dığınız ürünün o-ring’ li zincir için uygun 
olduğundan emin olunuz. Aksi taktirde 
o-ringler bozulabilir ve özelliklerini kay-
bedebilirler.
3. Arka tekeri geriye doğru döndürerek 2. 

Maddedeki işlemi uygulayınız.
4. Spreyin kurumasını 5 dk. Bekleyiniz.
5. İnatçı kirleri çıkarmak için yumuşak bir 

fırça kullanabilirsiniz.
6. Tüm zincire SAE 90 yağ uygulayarka 

yağlayınız.
7. 8-10 dakika bekleyerek yağın zincirin 

içine işlemesini sağlayınız ve fazla ya-
ğın sıçramasını engellemek için temiz 
bir bezle siliniz.

UYARI
• Buhar temizliği, yüksek basınçlı yıka-

ma, belli solventler zicirinizin o-ringle-
rine zarar verebilir.

• Yağlama ve  temizleme sırasında 
parmağınızın zincir ve dişli arasına sı-
kışmasını engellemek için bir elinizle 
arka lastiği tutunuz.

• Zinciri yağmurlu havalarda, çamurlu , 
tozlu topraklı ortamlarda kullanımlar-
dan sonra ilk fırsatta temizleyiniz.
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• Zincir içinde bağlantı plakaları arasın-
da o-ringler bulunmaktadır. Bu oring-
ler zincirin ömrünü uzatmak için yağı 
içerde tutar. Temizlerken, yağlarken ve 
ayarlarken özel önlemler alınmması ge-
rekir.

• Eğer zincir aşırı derecede kirli ise yağ-
lanmadan önce çıkarılıp temizlenmeli-
dir. Güvenliğiniz için bu işlemi yetkili 
servisinizin yapmasını öneririz.

Zincir Klavuzu
Sayfa 36 daki bakım programını uygula-
yınız.
Yıpranma ve aşınma olup olmadığını kont-
rol ediniz.Gerekirse değiştiriniz. 
Değişim için yetkili servisinizi ziyaret edi-
niz.

ÖN FREN
Sayfa 35 teki güvenlik uyarılarını dikkate 
alınız.
Fren Hidrolik Deposu(1)
Yer: Sağ elcik
Önerilen Fren Hidroliği:
Castrol Q Stop-DOT-4 / DOT- 3
Hidrolik Seviyesi- Hidrolik seviyesinin 
hidrolik deposu üzerindeki “MIN” işare-
tinin altına düşmediğinden emin olunuz. 
Balatadaki aşınmayı telafi etmek için pis-
tonun hareketi sonucu bu seviye düşer. 
Eğer seviye aniden düşerse sızıntı kontro-
lü yapı hemen yetkili servise başvurunuz.

(1) Zincir klavuzu           (2) Aşınma limiti
 
(1) Fren Hidrolik Deposu (2) “MIN” işareti
NOT
Basınçlı su kullanarak balatalar(3) , disc(5) 
ve kaliperler(4) arasındaki birikmiş kiri te-
mizleyiniz.
Hidrolik deposundaki hidroliğin yeniden 
doldurulması için yetkili servisinize baş-
vurunuz. DOT-3 ve DOT-4 hidroliklerini 
birbirleri ile karıştırmayınız.

(3) Fren balatası (4) Kaliper (5) Fren Diski

FREN BALATASI AŞINMASI
Fren balatasının aşınması yol koşullarına, 
kullanım şekline bağlıdır. Balatalar genel-
likle ıslak ve tozlu yollarda daha çabuk 
yıpranır. Her bakımda fren balatalarını 
kontrol ediniz.
• Balataları her balatanın üzerinde bulu-

nan aşınma göstergelerini(1) gözlemle-
yerek kontrol ediniz.

• Eğer balata üzerindeki aşınma göster-
gesinin dibine kadar aşındıysa her iki 
balatayıda takım olarak değiştirmek 
için yetkili servisinize başvurunuz

Aracınızın kızaklamasını önlemek için ön ve 
arka frenleri eş zamanlı olarak kullanınız.
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(3) Ayar somunu
(4) Fren kolu pim
(A) Boşluğu kısmak için(saat yönü)
(B) Boşluğu arttırmak için (saat yönünün tersi)

FREN YIPRANMA GÖSTERGESİ
Fren sıkıldığında fren kolu(2) üzerinde-
ki ok işareti(1) fren paneli (4)üzerindeki 
referans noktasına(3) doğru hareket eder.
Eğer fren tam olarak sıkıldığında ok işa-
reti referans noktasıyla aynı hizaya gelirse 
fren pabuşları değiştirlmelidir.

 

ARKA FREN AŞINMA GÖSTERGESİ

(1) Ok   (3)Referans işareti
(2)Fren kolu (4) Fren paneli

ARKA FREN
Disc Tip
Sayfa 35 teki güvenlik uyarılarını dikkate alınız
Rezevuar (1)
Konum: Akünün yakınında sağ kapağın 
iç tarafında.
Önerilen Fren Hidroliği
Castrol Q Stop –DOT-3/ DOT-4
Hidrolik Seviyesi
Hidrolik seviyesi rezervuar üzerindeki 
yere paralel seviye çizgilerinden altta ola-
nından(2) daha düşük seviyeye inmemeli-
dir. Fren hidroliği seviyesi aniden düşerse 
fren sisteminde sızıntı kontrolü yapınız ve 
yetkili servisinize başvurunuz.

ARKA FREN 
Kampana Tip
1. Motosikleti orta sehpaya alınız
2. Arka fren pedalı(1) boşluğunu ölçünüz. 

Boşluk(2) 20-30 mm olmalıdır.
3. Eğer ayar gerekli ise arka fren ayar so-

mununu çeviriniz(3)

4. Son ayar yapıldığıktan sonra ayar so-
munu üzerindeki oyuğun fren kolu pi-
mine tamamen oturduğundan emin olu-
nuz. 

             

(3) Ayar somunu
(4) Fren kolu pim
5. Freni birkaç kez sıkınız ve daha sonra 

tekerin serbestçe dönüp dönmediğini 
kontrol ediniz.

NOT
Eğer bu şekilde uygun ayarı yapamazsanız 
yetkili servise başvurmanız gerekmekte-
dir.

OYUK OTURMAMIŞ

OYUK OTURMAMIŞ
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(1) Akü
Akünüz bakım gerektirmeyen akü olduğu 
için akü elektrolit seviyesini kontrol etmeniz  
yada saf su eklemeniz gerekli değildir.Akü-
nüz zayıfsa ya/ yada elektrolit sızıntısı varsa 
(zor çalıştırmaya yada başka eletrik arızala-
rına yol açar) yetkili servise başvurunuz.

NOT

• Akünüz MF tip( Bakım Gerektirmeyen) 
aküdür ve sızdırmazlık şeridi sökülürse 
tamamen zarar görebilir.

• Uygun olmayan şekilde atılan aküler 
çevreye ve insanlara zarar verebilir. Her 
zaman bölgesel yasaları dikkate alınız.

DİKKAT
• Motosiklet şarjlı akü olmadan sakın 

kullanmayınız, motosikletteki ampülle-
re ve diğer elektronik elemanlara kalıcı 
zarar verebilirsiniz.

• Kontak anahtarını kısa devre ihtimalini 
engellemek için sigortayı kontrol etme-
den yada değiştirmeden önce “OFF” 
konumuna alınız.

• Aküler işlerken yanıcı hidrojen gazı 
yayarlar.

• Bir kıvılcım yada alev akünün sizi 
ciddi olarak  yaralacak şekilde patla-
ması için yeterlidir.

• Koruyucu giysi ve yüz maskesi kul-
lanınız yada akü bakımını yapacak 
bir teknisyene başvurunuz.

Rezervuar

NOT
Arka fren balatası(4), diski(5) ve kali-
per(3) arasındaki kir ve çamur birikintile-
rini basınçlı su ile temizleyiniz.
Arka Kaliper

Her fren balatasındaki aşınma göstergele-
rini kontrol ediniz.
Eğer balatalardan en az bir tanesi aşınma 
göstergesinin sonuna kadar aşındıysa bala-
taları takım olarak değiştirmek için yetkili 
servise başvurunuz.

AKÜ
Sayfa 35 teki güvenlik uyarılarını dikkate 
alınız.
Konum
Akü(1) sağ yan kapağın altındadır.
Teknik Özelliği
MF( Bakım Gerektirmeyen) 12V 4 ah

Akü üzerindeki bu işaret akünün 
evsel atık olmadığını belirtir.

Bu sembolün anlamı akünün 
yeniden kullanılabilece bir ürün 
olduğu için yetkili servise iade 
edilmesi geretiğidir.
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Akü Şarj
Akünüzde şarj azalmasıyla ilgili belirtiler 
gördüğünüzde mümkün olduğu kadar ça-
buk yetkili servise başvurunuz. Aküde ek 
elektrikli aksesuarlar takıldığında hemen 
deşarj olma eğilim vardır.
Akü Saklama
1. Motosikletinizin bir aydan fazla kulla-

nılmayacağı durumlarda aküyü sökü-
nüz tam olarak şarj ediniz,serin ve kuru 
bir yerde saklayınız.

2. Eğer akü 2 aydan uzun süre saklanacak-
sa her ay şarj etmeyi unutmayınız.

3. Aküyü takmadan önce tam olarak şarj 
etmeyi unutmayınız.

4. Akü bağlantılarının doğru yapıldığın-
dan emin olunuz.

Akünün Sökülmesi
1. Kontak anahtarının “OFF” konumunda 

olduğundan emin olunuz.
2. Seleyi çıkarınız
3. Sağ kapak vidalarını(1) ve sağ kapa-

ğı(2)çıkarınız.
4. Akü sabitleme plakasından(4) cıvata-

yı(3) çıkarınız.

5. Öncelikle (-) kutup başını(5) ve daha 
sonra (+) kutup başını(6) sökünüz.

6. Aküyü akü kutusundan çıkarınız.

Akünün Takılması
1. Söküm işleminin tersini yapınız, bu 

sefer önce (+) kutup başını sonrada (-) 
kutup başını takınız.

SİGORTA DEĞİŞİMİ
35. sayfada güvenlik uyarılarını dikkate alınız.
Sigorta Kutusu(A)
Konum: Sele’ nin altında 
Sigorta Cinsi: Bıçak sigorta
Asıl Sigorta: (1) 15A, 10A
Yedek Sigorta: (2) 15A, 10A

Marş Rölesi: (B)
Konum:  Sağ kapak içinde
Sigorta Tipi:  Bıçak sigorta
Asıl Sigorta: (1) 20A
Yedek Sigorta: (2) 20A
Konum: Marş rölesinin altında

• Belirtilen özellikler dışında sigorta 
kesinlikle kullanmayınız. Elektrikli 
sistemlerde hasara ve bunun sonu-
cunda kısa devre ve yangına yol aça-
bilir.

• Aküler patlayıcı gazlar yayarlar, alev, 
kıvılcım ve sigara ile yaklaşmayınız.
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STOP MÜŞÜRÜ
Stop lambası müşürü arka frene basıldığı 
zaman yanacak şekilde ayarlanmalıdır. 
Arka fren boşluk ayarı(sayfa 53)  stop 
lambası müşürü ayarlanmadan önce  ya-
pılmış olmalıdır. Stop lambası müşür ayarı 
aşağıdaki şekilde yapılır.
1. Kontak anahtarını “ON” konumuna ge-

tiriniz.
2. Ayar somununu çevirerek stop lamba-

sını fren pedalına basıldıktan sonra pe-
daldaki boşluğun bittiği anda yanacak 
şekilde ayarlayınız. Ayar somununu (A) 
yönünde çevirerek zamanlamayı ilerle-
tin , (B) yönünde çevirerek geriletiniz.

(1)Stop Lambası Müşürü (A) İleri Alma
(2) Ayar Somunu  (B) Geri alma

FAR AYARI
Far ayarlıdır, ama ayar gerektiğinde lütfen 
aşağıdaki adımları uygulayınız.
1. Far ayarı farın altındaki cıvata(A) gev-

şetilerek yapılır.
2. Motosikleti düz bir zeminde park ediniz.
3. Ön farı  cıvatasını(A) gevşettikten sonra  

ileri geri alarak istenilenayarı yapınız.
4.  Ayar bittikten sonra cıvatayı sıkınız.

Yanlış ayarlanmış far karşıdan gelen 
sürücünün /kullanıcının görüşünü etki-
leyebilir yada yol aydınlatması yetersiz 
olabilir.

AMORTİSÖRLER
Kontrol
• Ön freni  sıkıp ön çatala yüklenip amor-

tisörlerin pürüzsüz ve yağ sızıntısız ça-
lışıp çalışmadığını gözlemleyiniz.

• Arka amortisörü motosikletiniz orta 
sehpahada değil iken ellerinizle mo-
torun arka tutacaklarından tutup kuv-
vetlice aşağı doğru bastırınız. Hareket 
yumuşak olmalı ve yağ sızıntısı olma-
malıdır.

                Ön     Arka
Arka Amortisöre ayarı
Arka amortisör ayarı yol ve yük koşulları-
na göre yapılmalıdır.
• A yönünde daha sert
• B yönünde daha yumuşak

NOT
Her iki arka amortisörüde aynı pozisyona 
ayarlayınız. Ayar için avadanlık takımı 
içinde aparatı(1) kullanınız.

(1) Amortisör ayar aparatı 
(A) Daha Sert             (B) Daha Yumuşak

ÖN TEKERİN SÖKÜLMESİ
Sayfa 35 deki güvenlik uyarılarını dikkate alınız.
1. Motosikleti orta sehpaya alınız ve ön 

tekeri yerden kaldırınız.
2. Hız sensörü kablosu  sabitleme cıvata-

sını(1) sökünüz ve kelepçeyi çıkarınız.
3. Sırası ile ön teker aks cıvatasını(2), ön 

aksı ve ön tekeri  çıkarınız.
4. Burç ve hız sensörünü(3) çıkarınız.



60

1

2

2

3

1

61

3

(1) Hız sensörü sabitleme cıvatası
(2) Aks cıvatası
(3) Hız sensörü

(1) Yan burç

(2) Hız sensörü

  UYARI
• Aks cıvatasına uygulanacak tork : 6.3 

kgf-m.
• Ön teker sökülü durumdayken ön freni 

sıkmayınız.

ÖNTEKER MONTAJI
1. Tekerin sağtarafına ön teker burcu-

nu(1) sol tarafına da hız sensörünü(2) 
monte ediniz.

2. Ön tekeri hizalı bir şekilde takınız.ön 
teker aksını sağ taraftan yerleştiriniz.

3. Ön teker aksınıbelirtilen tork değeri ile 
sıkınız.

 TORK:5.9 kgf-m
4. Ön tekeri yerleştirdikten sonra ön freni 

birkaç kere sıkıp tekeri serbestçe dönüp 
dönmediğini kontrol ediniz.

ARKA TEKER SÖKÜMÜ
Kampana Tip
1. Arka tekerin yerden temasını kesiniz.
2. Arka fren ayar somunu çıkarın , daha 

sonra Fren çubuğundan(2) fren kolu-
nu(3) ayırın.

3. Arka aks somununu(8) söküp arka 
aksı(9) çıkarınız.Tekerleği sökünüz.

(1) Arka fren ayar somunu  (2) Emniyet pimi
(3) Kilit somunu (4) Arka Fren çubuğu
(5) Tork bğlantısı (6) Aks somunu  (7) Aks
(8) Fren Paneli (9) Fren kolu
Montaj 
• Sökme işleminin tersini yapınız.
• Aks mili somunu tork değeri: 6.8 kgf-m
 Bağlantı cıvatası tork değeri: 2.2 kgf-m
• Freni ayarlayınız(sayfa 53)
• Arka tekeri monte ettikten sonra frene 

birkaç kez basıp bırakınız, arka tekerin ra-
hatça dönüp dönmediğini kontrol ediniz.

 UYARI
Her seferinde yeni emniyet pimi kullanınız.
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ARKA TEKERİN SÖKÜLMESİ
Disk Tip
35. sayfadaki güvenlik uyarılarını dikkate 
alınız.
1. Motosikleti orta sehpaya alınız ve arka 

tekeri yerden kaldırınız.
2. Arka aks somunu(1) ve pulunu(2) çıka-

rınız.
3. Aks mili (3) ve sağ burcu(4) çıkarınız.
4. Kaliper gövdesini(5) yukarı alınız
5. Tekeri sol taraftan çıkarınız.

ARKA TEKERİN TAKILMASI
1. Sağ tarftaki burcu(1) takınız.

2. Motosikleti eğip tekerleği beşiğe yer-
leştiriniz.

3. Diski(2) kaliperdeki balataların arasına 
yerleştiriniz.

4. Kaliper tutucusunu(3) arka beşik(4) hi-
zalayınız.

5. Aks milini(5) sağ taraftan takınız.
6. Pulu(6) takınız ve arka aks somununu 

belirtien torkta sıkınız.
 Arka aks somunu tork değeri: 6.8 kgf-m

Motosikleti yıkamak için aşağıdaki adım-
ları takip ediniz.
1. Motosikleti hafifçe ıslatınız. Eletrikli 

parçalar ve susturucuya direk su vur-
maktan kaçınınız.

2. Yumuşak deterjanlı suya batırılmış bir 
bez yada süngerle 

far camı ve diğer plastik parçaları temizle-
yiniz. Lekeli bölgeleri dikkatlice ovala-
yınız ve su ile durulayınız.

3. Temizlikten sonra basınçlı suyla duru-
layınız.

4. Motosikleti yumuşak kuru bir bezle ku-
rulayınız.

NOT
• Yetkili servislerde bu yukarıdaki ön-

lemlere önem veririz. Ve uygularız.
• Yıkama sırasında egzoz susturucusu-

nun içine su sıkmayınız. Susturucunun 
içine su girmesini önlemek için sustu-
rucu kapağı takınız.

• Yüksek basınçlı su ve kullanmayınız. 
Motosikletinizin bazı bölümlerine zarar 
verebilir.

KATALİTİK KONVERTÖR
Bu motosiklet emisyon normlarını sağla-
mak için katalik konvertör ile donatılmış-
tır.
Katalitik konvertör CO ve HC nin  CO2 
ve  H2O ya dönüşmesi için kimyasal reak-
siyonları tetikleyen değerli metaller içerir.
Bozuk Katalitik Konvertör hava kirliliğini 
arttırır ve motosikletinizin performansını 
düşürür.
Motosikletinizin katalitik konvertörünü 
korumak için aşağıdaki önerileri uygula-
yınız.
• Her zaman kurşunsuz benzin kullanı-

nız. Az miktarda bile kurşunlu benzin 
katalitik metalleri kirleterek katalitik 
konvertörün etkisiz kalmasına neden 
olur

• Motosikleti bakımlı tutun.
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HAVA EMİŞ SUBABI

(1) Hava emiş subabı
Emisyon standartlarını sağlamak için bu 
motosiklette hava emiş subabı bulunmak-
tadır.
Hava emiş subabı  karbon monoksidi  kar-
bon diokside çevirmek için hava filtresin-
den egzoz manifoltuna taze hava iletir.Bu 
egzoz gazındaki karbonmonoksit düzeyini 
düşürür.

“ON” konumuna alınız.

Yakıt alınız

Onarınız

Sigortayı değiştirin

Bağlantıları sıkılaştırınız

TEMEL ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ
1. Çalışma arızası- motor çalışmıyor

A- Yakıt Sistemi

Yakıt musluğunu kontrol edin.

Yakıt Tankını kontrol ediniz

Yakıt hattını kontrol ediniz

“ON “ Pozisyonunda

“OFF”

BOŞ

OK

OK

OK

OK

OK

Sızıntı/ hava yapmış

Yetkili Servise Başvurunuz

Yetkili Servise Başvurunuz

Servisinize başvurunuz

B. Marş Basmıyor
Sigorta

Zayıf Akü  

Gevşek

Aküyü Kontrol ediniz

Sigortayı Kontrol ediniz

Bağlantıları kontrol ediniz



66 67

C. Buji Ateşlemiyor

Kontağı kontrol ediniz

Bujiyi kontrol edin/ buji tırnak 
boşluğunu kontrol edin

Buji kablosunu kontrol ediniz. 
Gevşek yada yanlış takılmış 

olabilir.

“OFF” Pozisyonunda

OK

OK

OK

OK

“ON” Konumuna alınız

Bujiyi Değiştir/ Tırmnak 
aralığını ayarla

Kabloyu Doğru takınız

Yetkili Servise Başvurunuz

Yetkili Servise Başvurunuz

Kıvılcım Yok

Gevşek Takılmış  

2. Motor Marş Alıyor Fakat Stop Ediyor

Jiklenin Konumunu
Kontrol Ediniz

Hava Filitresini Kontrol Ediniz

“ON” Pozisyonunda   “OFF” Pozisyonuna Alınız   

“OFF” Pozisyonunda
Kirli Temizleyiniz

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Yetkili Servise Başvurunuz

Yetkili Servise Başvurunuz

Yetkili Servise Başvurunuz

3. Zayıf Çekiş

Buji gevşek takılmış

Hava filitresini kontrol ediniz

Gevşek Bujiyi yerine sıkıca takınız

Tıkalı Temizleyiniz

Frenleri sıkışma varmı
diye kontrol ediniz

Yanlış ayar (kampana fren) Yetkili servise başvurunuz 
Fren pedalı Boşluğunu 
Ayarlayınız

Lastik Basıncını Kontrol Ediniz
Lastik basıncı az

Lastik basıncını düzeltiniz

4. Elektrik Aksamı
Güçsüz korna yada ışıkların yanmaması.

Sigortayı Kontrol ediniz

Aküyü kontrol ediniz

Ampulleri kontrol ediniz

Sigorta
Sigortayı değiştirin

Akü zayıf

Sigorta /yanlış watt Ampulu değitiriniz

Bağlantıları kontrol ediniz
Gevşek

 Bağlantıları sıkılaştırınız



TESLİMAT BELGESİ

Detayları aşağıda bulunmakta olan Hero MotoCorp THRILLER 
motosikletimi sağlam eksiksiz, hasarsız, çalışır durumda teslim aldığımı 
beyan ederim.

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

Motor No:

Şase Numarası

Müşteri Adı-Soyadı

Müşteri İmzası

Renk/Model  Anahtar No

Satış Tarihi

Asya Dış Ticaret ve Makina Ltd. Şti 

M
ÜŞTERİ KOPYASI



Motosikletle beraber aşağıdakileri de teslim aldım.
1.	 Kullanıcı	Klavuzu

2.	 2.	Adet	Kontak	anahtarı.

3.	 1	takım	avadanlık.

4. Standart aksesuarlar

5.	 Akü		 Üretim_________	 	Seri	No_____________

6.	 Lastikler				Ön	.		Üretim_________	 	Seri	No_____________

																							Arka	Üretim_________	 	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_____________________________________

Asya Dış Ticaret ve Makina Ltd. Şti 

TESLİMAT BELGESİ

Detayları aşağıda bulunmakta olan Hero MotoCorp motosikletimi sağlam 
eksiksiz, hasarsız, çalışır durumda teslim aldığımı beyan ederim.

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

Motor No:

Şase Numarası

Müşteri Adı-Soyadı

Müşteri İmzası

Renk/Model  Anahtar No

Satış Tarihi

Asya Dış Ticaret ve Makina Ltd. Şti 

BAYİ KOPYASI



Motosikletle beraber aşağıdakileri de teslim aldım.
1.	 Kullanıcı	Klavuzu

2.	 2.	Adet	Kontak	anahtarı.

3.	 1	takım	avadanlık.

4. Standart aksesuarlar

5.	 Akü		 Üretim_________	 	Seri	No_____________

6.	 Lastikler				Ön	.		Üretim_________	 	Seri	No_____________

																							Arka	Üretim_________	 	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_____________________________________

Asya Dış Ticaret ve Makina Ltd. Şti 

HERO MOTO CORP ORJİNAL YEDEK PARÇA 
KULLANMANIN YARARLARI

4 Uzun kullanım süresi

4 Ekonomiktir

4 Kullanıcı ve aracın güvenliğini sağlar

4 Gönül rahatlığı

4 Kaliteyi sunar

4 Paranızın karşılığını sunar

ORJİNAL YEDEK PARÇA



4Yanlış hava filitresi erken motor arızasına neden olur

4Yakıt sarfiyatını etkiler

4Motor Performansı zayıflar

 4Motor sık sık stop eder

4Emisyon değerleri yükselir

4Zayıf motorperformansı

4Yakıt sarfiyatını etkiler

4Zayıf Fren etkinliği
4Sürücü güvenliği problemi
4Fren balatası ve pabucu aşınması ve bunu sonucu olarak     

tamir masrafı..

4Gürültülü işleyiş

4Zincir arızası sonucu oluşabilecek ölümcül kaza

Hava Filitre Elementi

Buji

Fren Balata ve 
Pabuçları

Zincir Dişli Takımı   

ORJİNAL YEDEK PARÇA KULLANILMAMASI SONUCUNDA  
OLUŞACAK  HASARLAR.

ORJİNAL YEDEK PARÇA

ORJİNAL YEDEK PARÇA KULLANILMAMASI SONUCUNDA  
OLUŞACAK  HASARLAR.

Kam Zincir Takımı

Debriyaj Plakası

Silindir Kapağı 
Contası 

4 Zayıf Performans

4Kısa Ömür

4Yetersiz sızdırmazlık

4Motor vuruntusu

4Sızıntı ve egzoz dumanı

4Yüksek emisyon

4Debriyaj merkezi ve debriyaj kapağı gibi  diğer debriyaj 
parçalarına zarar verir. 

4Yakıt verimliğiğini etkiler

4Yavaş ivmelenme 

ORJİNAL YEDEK PARÇA



JOBS APPLICABLE TO PERIODIC SERVICES
1. Wash the vehicle, blow dry with air at every service.

2. Fuel line inspection at every service.

3. Inspect throttle free play and operation at every service, adjust if necessary.

4. Clean carburetor at first service then every 6000 kms., adjust if necessary.

5. Clean air cleaner element at every service. (replace at every 12000 kms).

6. Inspect, clean spark plug at every service, adjust if necessary(replace at every 12000 kms).

7. Inspect the valve clearance at every service, adjust if necessary.

8. Replace engine oil or top up as per the maintenance schedule.

9. Clean engine oil strainer screen at first service then at every 6000 kms.

10. Clean engine oil centrifugal filter at first service then at every 6000 kms.

11. Inspect oil circulation at every service.

12. Inspect electric starter operation at every service.

13. Inspect, clean, lubricate and adjust the drive chain at every 1000 kms.

14. Inspect the drive chain slider.

15. Inspect battery voltage at every service and charge if required.

16. Inspect brake shoe wear at every service, adjust if necessary.

17. Clean and lubricate brake cam at second service, then at every 6000 kms.

18. Inspect brake pads, disc wear and brake fluid level at every service. Top-up if necessary (optional).

Replace brake fluid once in every two years or 30000 kms. whichever is earlier.

19. Inspect all lamps, horn and switches at every service, adjust if necessary.

20. Inspect headlamp focus at every service, adjust if necessary.

21. Inspect clutch free play at every service, adjust if necessary.

22. Lubricate the side stand and main stand at every service.

23. Inspect and clean the side stand switch.

24. Inspect fasteners and tighten to the specified torque (if required).

25. Inspect wheels/ tyres. Inflate tyre to specified pressure at every service.

26. Inspect steering for smooth operation, adjust (if necessary) in every alternate service and lubricate at every

12000 kms.

27. Inspect rear suspension at every service.

28. Inspect front suspension ateveryservice, replace oil once in every2 yearor30000 kmswhichever isearlier.

29. Inspect secondary air injection system at every 6000 kms.

30. Polish entire motorcycle.

500 - 750

3000 - 3500

6000 - 6500

9000 - 9500

15000 - 15500

12000 - 12500

18000 - 18500

21000 - 21500

24000 - 24500

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

SERVİS KM ARALIĞI TARİH KM
OKUMASI

İŞ EMRİ
NO

MOTOR YAĞI 
DEĞİŞİM/

TAMAMLAMA

YETKİLİ BAYİ/SERVİS
(KAŞE/İMZA)

SERVİS KAYIT ÇİZELGESİ
Süpervizör Tarafından Dolduralacaktır

NOT: Bakımları önerilen program dahilinde yaptırmak zorunludur. Lütfen her bakımın bir önce yapılan 
bakımdan en geç 100 gün içinde yapılmasına yada yukarıda verilen program dahilinde (hangisi önce 
ise) yapılmasına dikkat ediniz.

1. Her bakımda motor yıkanır ve hava ile kurutulur.
2. Her bakımda yakıt hattı kontrolü yapılır.
3. Her bakımda gaz kolu boşluğu kontrol edilir ve gerekli ise ayarlanır
4. İlk bakımda karbüratör temizlenir sonra her bakımda kontrol edilir , gerekirse ayarlama yapılır.
5. Hava filitre elemanı her bakımda temizlenir.( her 12.000 km de değiştirilir)
6. Bujiyi her bakımda temizlenir ve kontrol edilir.(12.000 Kmde bir değiştirilir)
7. Her bakımda subab aralığını kontrol edilir ve gerekliyse  ayarlanır.
8. Bakım programında belirtildiği gibi motor yağını tamamlayınız yada değiştirilir.
9. Motor yağ filitre süzgecini ilk bakımda ve sonra her 6.000 km de bir temizleyiniz.
10. Santrfüj yağ filitresini ilk bakımda ve sonra her 6.000 km de bir temizlenir.
11. Yağ sirkülasyonunu her bakımda kontrol edilir.
12. Marş sistemi her bakımda kontrol edilir.
13. Zincir her  1.000km de kontrol edilir,yağlanır ve ayarlanır.
14. Zincir Kaydırıcı kontrol edilir.
15. Her bakımda akünün voltajı kontrol edilir ve gerekli ise şarj edilir.
16. Fren pabucu her bakımda kontrol edilir ve gerekirse ayar yapılır.
17. İkici bakımda fren mili temizlenir ve yağlanır. Daha sonra bu işlem her 6.000 km de bir kez yapılır.
18. 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.
19. Bütün lambalar,ampuller ve düğmeler her bakımda kontrol edilir ve ayarlanır.
20. Far her bakımda montrol eilir ve gerekliyse ayarlanır.
21. Debriyaj boşluğu her bakımda kontrol edilir  ve gerekliyse ayarlanır.
22. Her bakımda yabn ve orta ayaklıklar yağlanır.
23. Yan ayaklık müşürü her serviste kontrol edilir ve temizlenir.
24. Bütün bağlantı noktaları kontrol edilir ve gerekli torkla sıkılır.
25. Lastikler kontrol edilir, olması gereken değerlerde şişirilir.
26. Direksiyonun işleyişi her serviste kontrol edilir ve her 12.000 km de bir yağlanır.
27. Her serviste arka amortisör kontrol edilir.
28. Ön amortisör her bakımda kontrol edilir, yağı her 2 yılda bir yada her 30.000 kmde bir değişir.(Hangisi 

daha önce gelirse)
29. İkinci hava enjeksiyon sistemi her 6.000 km de kontrol edilir.
30. Bütün motosiklet parlatılır.

PERİYODİK BAKIMDA YAPILAN İŞLEMLER.
Asya Dış Ticaret ve Makina Ltd. Şti 



27000 - 27500

30000 - 30500

X

XI

33000 - 33500XII

36000 - 36500XIII

39000 - 39500XIV

42000 - 42500XV

SERVİS KM ARALIĞI TARİH KM
OKUMASI

İŞ EMRİ
NO

MOTOR YAĞI 
DEĞİŞİM/

TAMAMLAMA

YETKİLİ BAYİ/SERVİS
(KAŞE/İMZA)

SERVİS KAYIT ÇİZELGESİ
Süpervizör Tarafından Dolduralacaktır

NOTLAR

ÖNERİ ÇİZELGESİ
Normal aşınan parçalar için öneri çizelgesi

Tarih Km
İş Emri No

Öneri Motor Yağı Değişim/
Tamamlama

Yetkili Bayi/Servis
(Kaşe/İmza)



VIN

AUTHORISED DISTRIBUTOR/DEALER NAMEAUTHORISED DISTRIBUTOR/DEALER NAME

AUTHORISED DISTRIBUTOR/DEALER

STAMP AND SIGNATURE

SAHİPLİK KAYIT VE BİLGİLERİ
AD-SOYAD

ADRES

ADRES

MODEL PLAKA NO

KM OKUMA

SERİ NO

MOTOR NO

ŞASE NO

SATIŞ TARİHİ

YETKİLİ SATICI

AKÜ ÜRETİM

YETKİLİ BAYİ 
KAŞE VE İMZA 

Asya Dış Ticaret ve Makina Ltd. Şti 
Alongwith the scooter I have also received the following:-

Details of Tool kit -

Driver No.2 Plus, Minus, Grip, Tool bag, Wrench plug 16, Spanner 14.

The vehicle has been delivered in factory fresh condition to my

satisfaction & I have understood all terms and conditions.

Authorised Distributor/Dealer Name

Authorised Distributor/Dealer Address

Asya Dış Ticaret ve Makina Ltd. Şti 

GARANTİ KOŞULLARI
1)	 Garanti	süresi	malın	teslim	tarihinden	başlar	ve	süresi	2	

yıl	veya	30.000	kilometredir.(Hangisi	önce	dolarsa)

2)	 Malın	 tamamı	bütün	parçaları	da	dahil	olmak	üzere	fir-
mamız	garantisi	altındadır.

3)	 Malın	garanti	süresi	 içinde	arızalanması	durumunda	ta-
mirde	geçen	süre	garanti	süresine	eklenir.	Malın	Tamir	
süresi	20	iş	gününü	geçemez.	Bu	süre	mala	ilişkin	arıza-
nın	servis	istasyonuna,	servis	istasyonu	olmaması	halin-
de	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	yükümlülü-
ğü	tüketiciye	aittir.	Arızanın	10	iş	günü	içerisinde	giderile-
memesi	halinde,	imalatçı-üretici	veya	ithalatçı	,	malın	ta-
miri	tamamlanıncaya	kadar	benzer	özelliklere	sahip	başka	
bir	malı	tüketicinin	kullanımına	sunmak	zorundadır.

4)	 Malın	 garanti	 süresi	 içerisinde	 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	yapıla-
caktır.

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	arızalan-
masının	yanı	sıra	bu	arızaların	maldan	yararlanama-
mayı	sürekli	kılması.

-	 Tamir	için	gereken	sürenin	aşılması.

-	 Firmanın	 servis	 istasyonunun,	 servis	 istasyonunun	
mevcut	 olmaması	 halinde	 sırayla	 satıcısı,	 bayii,	
acentası	temsilciliği,	ithalatçı	veya	imalatçı-üretisin-
den	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	kulla-
nılmasından	kaynaklanan	arızalar	garanti	kapsamı	dışın-
dadır.

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	işçi-
lik	açısından	tüm	arızalara	karşı	garanti	kapsamına	alınır.	
Akünün	Garanti	Süresince	bu	Garanti	Politikası	
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kapsamındaki	sorumluluk,	müşterinin	doğru	bir	şekilde	kul-
lanmış	olduğu	akünün	 imal	edilmesi	veya	geliştirilmesi	
sırasında	 kusurlu	malzemenin	 kullanımından	 veya	 işçi-
likten	kaynaklanan	akünün	tamir	edilmesi	veya	yenisiyle	
değiştirilmesi	suretiyle	arızaların	giderilmesi	veya	Türki-
ye	 Cumhuriyeti’nin	 yasalarında	 belirtilen	 koşullar	 uya-
rınca	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	Tica-
ret	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)	yeni-
den	şarj	 edilmesi	ve/veya	kasıtlı	 kötü	kullanım,	yangın,	
çarpışma,	hırsızlık	vb.	nedenlerle	tahribata	uğraması	ne-
deniyle	aküde	meydana	gelen	hasarları	kapsamaz.	

-		 Akü	kabının	veya	kapağının	kırılması,	bu	Garanti	Politika-
sının	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	garan-
ti,	aşağıda	belirtilen	istisnalara	tabi	olacaktır:

(1)	 Kullanıcı	kılavuzundaki	tavsiye	edilen	plan	uyarınca	ser-
vislerden	 yararlanılmaması	 da	 dâhil	 olmak	 üzere,	 Asya	
Dış	Ticaret	ve	Makina	Ltd.	Şti	 ‘nin	belirtmiş	olduğu	pe-
riyodik	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	fark-
lı	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	kısıtlama-
nın	ötesinde	veya	anormal	koşullar	altında	kullanımı	so-
nucunda	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	
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kullanımdan	dolayı	 iki	tekerlekli	Asya	Dış	Ticaret	ve	Makina	
Ltd.	Şti	aracında	meydana	gelen	tüm	hasarlar.

(5)	 Kasıtlı	 veya	 kasıtsız	 olmasına	 bakılmaksızın,	 kullanıcı	
kılavuzunda	belirtilmiş	olandan	farklı	bir	çalıştırma	şek-
linden	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	mal-
zemelerin	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	aracı-
nın	kalitesini,	 işlevini	veya	performansını	etkileyebile-
cek	bir	şekilde	biçimi	değiştirilmiş	olan	tüm	iki	teker-
lekli	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	aracı-
nın	performansını,	kalitesini	veya	 işlevini	etkilemeyen	
gürültü,	titreşim	veya	yağ	sızıntısı	gibi	normal	olaylar.

(14)	 Sürüş	sırasındaki	hatalı	kullanım	veya	yağ	ya	da	yakı-
tın	bozulması	veya	kötü	yol	koşulları	nedeniyle	gerekli	
olan	bakım	amaçlı	tamir	işlemleri.

(15)	 Aşağıda	belirtilenler	gibi	eskimesi	,	eksilmesi	veya	kop-
ması	(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
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(ii)	 petrol	ürünleri	ile	yağ,	gres,	akü	elektroliti,	rad-
yatör	 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	mey-
dana	gelen	tüm	hasarlara	ilişkin	hak	talepleri.

(17)	 Yanlış	yağ/gres	veya	orijinal	olmayan	parçaların	kulla-
nımından	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	gerçekleş-
tirmiş	olduğu	tamir,	ayarlama	veya	bakım	 işlemlerin-
den	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	şe-
kilde	kullanılan	iki	tekerlekli	Asya	Dış	Ticaret	ve	Makina	
Ltd.	Şti	araçları.

(21)	 İki	tekerlekli	Asya	Dış	Ticaret	ve	Makina	Ltd.	Şti	aracı-
nın	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	ha-
riç	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	ba-
kım	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	oksitlen-
mesi	ve	kumanda	düğmelerinin	çatlaması	veya	rengi-
nin	solması	vb.	faktörler	de	dâhildir.	

TSE BELGELİ SERVİSLER
                  ÜNVAN ADRES İL İLÇE TELEFON

HÜSEYİN GÜLENÇ / GÜLENÇ MOTOR
YENİ SANAYİ SİTESİ CUMHURİYET CAD. 
NO:160

BALIKESİR MERKEZ 0 266 246 16 61

MEHMET CEYHAN MOTOSİKLET
YENİ SANAYİ KARŞISI KONYA YOLU ÜZERİ 
NO:15

KONYA AKŞEHİR 0 332 812 07 58

AHMET GEÇOL MANİSA MOTOR DÜNYASI
YENİ MAHALLE MİMAR SİNAN BULVARI 
NO: 36/A

MANİSA MERKEZ 0 236 211 1801

MOTO-MAR ŞERİF ALİ ÜNSAL
EMİR BEYAZIT MAH.UGUR MUMCU BULVARI 
NO:12

MUĞLA MERKEZ 0 252 214 68 99

BAHRİ DEMİRCİ ÇAMDİBİ 175 SOK. NO:17 İZMİR BORNOVA 0 232 435 68 01

MUSTAFA ÇETİN ŞAHİN MOTOR
İNCİRLİPINAR MAH. FEVZI ÇAKMAK BUL. 
NO:374

DENİZLİ MERKEZ 0 258 212 86 41

KARDEŞLER ONYEDİ MOTOR VE YEDEK 
PARÇA İNŞ. GIDA. TURZ. VE RENT-A CAR 
İTH. İHR. SAN. TİC.LTD. ŞTİ

İSMET PAŞA MAH.KABATEPE SOK.NO:5 ÇANAKKALE MERKEZ 0 286 217 33 60

MURAT YAVAŞ-MOTORCU TONTON HÜRRİYET MAH.15 SOK.NO:116/1-A MANİSA AKHİSAR 0 236 413 32 25

MOTO MALATYA ARAÇ BKM. SRV. İNŞ. TAH. 
TAŞ.TURZ. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ÇEVRE YOLU ÜZERİ ANATOLIA OTEL BİTİŞİĞİ 
NO : 65 YEŞİLYURT / MALATYA

MALATYA YEŞİLYURT 0 422 326 37 00

AYARLAR BİSİKLET SAN. TİC.LTD. ŞTİ. H.SİYAM MH. KINA SK. NO:25 GİRESUN MERKEZ 0 454 216 31 25

Güncel Servis noktası bilgileri için web sitemizi ziyaret ediniz.

www.heromotosiklet.com
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