CHOPPER MODELLERİ
KULLANIM KILAVUZU

www.rksmotor.com.tr

Sayın Müşterimiz;
Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yapmış olduğunuz isabetli seçim ile üstün nitelikte bir chopper
modeline sahip oldunuz. Chopper modeliniz en son kalite kontrol sistemi denetiminde üretilmiş ve
çağdaş teknolojinin üstün verileri ile donatılmıştır. Bu sayede, motosikletinizi uzun süre sorunsuz ve
emniyetle kullanabileceksiniz. Firmamız sizi yeni maceralara sürükleyecek ve size aracınıza hükmetme
zevkini hissettirecektir.
Firmamız, imalatçı ve distribütör olarak, satın almış olduğunuz aracınızı fabrikasyon arızalara karşı
montaj, malzeme ve işçilik açısından garanti etmektedir. Garanti süresi, aracı teslim aldığınız tarihten
itibaren başlar, 2 yıl veya 30.000 km ile sınırlıdır ve işçilik açısından garanti etmektedir. Aracınızın yetkili
servisler haricinde bakım ve tamirata alınması durumunda garanti konusu ortadan kalkar.
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GİRİŞ
Motosiklet dünyasına hoşgeldiniz!
Bize güvenirlilik konusunda itibar kazandıran yüksek kaliteli ve son
teknoliji ile donatılmış araçlarımızı kullanımınıza sunmaktan
mutluluk duyarız.
Aracınızın tüm özelliklerini en iyi şekilde kullanmak için lütfen
elinizdeki kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyunuz.Kullanım Kılavuzu
yalnızca aracınızı nasıl çalıştıracağınız veya bakım yapmanız
konusunda bilgi vermekle kalmaz. Size kendinizi kazalara ve
yaralanma risklerine karşı nasıl koruyacağınızı en kapsamlı şekilde
anlatır.
Ayrıca kılavuzda verilen birçok ipucu sayesinde aracınızı mümkün
olan en iyi durumda tutmanıza yardımcı olacaktır. Herhangi bir
sorunda bayinizle irtibata geçmekten çekinmeyin.
Ekibimiz size güvenli ve keyiﬂi sürüşler diler. Güvenliğinizi lütfen
ihmal etmeyin.
Firmamız prensipleri gereği sürekli ürün tasarımı ve kalite
konusunda ilerleme kaydetmektedir. Elinizde olan kılavuzda baskı
anında mevcut olan fakat daha sonra oluşan güncellenmelere karşı
yenilenmeyen kılavuz olduğundan tutarsızlıklar konusunda bize
danışabileceğinizi unutmayın.

UYARI
Lütfen aracı kullanmaya başlamadan önce kılavuzu dikkatli bir
şekilde okuyunuz.
ÖNEMLİ KISIM
BİLGİ
Aşağıdaki semboller uyarılar için kullanılmaktadır. Olası kişisel
yaralanmalar veya tehlikeli durumlar karşısında yaşanacaklar
bilgisi verilerek oluşan sorunu azaltmanızı sağlayacaktır.
UYARI
Dikkat edilmediği takdirde ölüm ve ciddi yaralanmalara sebep
olucak tehlikeli durumları ifade eder
NOT
Araca veya herhangi bir parçaya zarar vermemek için alınması
gereken önlemleri belirtir.
İPUCU
Prosedürleri daha kolay ve belirgin hale getirmek için önemli
bilgileri vermek için kullanılır.
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GÜVENLİK BİLGİSİ
GÜVENLİK BİLGİSİ

Bu araç kullanıcı artı bir yolcu taşıyacak şekilde tasarlanmıştır.

Bilinçli Olmaya Özen Gösteriniz

Sürücülerin traﬁkte algı eksikliği ve erken tespitte bulunamama
durumundan dolayı kazalar meydana gelmektedir. Birçok kazada
sürücü diğer araçları farkedememiştir.

Araç sahibi aracının güvenli ve doğru şekilde çalışmasından
sorumludur.
Güvenli ve doğru çalıştırma uygun sürüş tekniklerinin yanı sıra
sürücü deneyimine de bağlıdır. Aracı kullanmadan önce aşağıdaki
şartları lütfen okuyun.

Böyle kazaların önüne geçmek için aşağıdaki durumlara dikkat
edin:
Ÿ
Ÿ

Her sürücü:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Araç hakkındaki bilgileri eksiksiz bir biçimde bayiden
sorgulayın.
Kullanma Kılavuzundaki uyarılara ve bakım periyodlarına dikkat
edin.
Güvenli ve uygun sürüş teknikleri ile ilgili kaliteli eğitim alın.
Kullanma Kılavuzunda yazan mekanik koşullar hakkında
profesyonel teknik servise basvurun.

Çoğu kaza sürücülerin tecrübesizliğinden kaynaklanmaktadır.
Hatta çoğu sürücü ehliyetsiz araç kullanarak kazaya sebebiyet
vermektedir. Bunların önüne geçmek için;
Ÿ
Ÿ

Güvenli Sürüş
Aracı her kullanımda güvenli hale getirmek için her kullanım öncesi
kontrol edin. Araca düzgün yapılmayan bakım ve muayene araçta
olası bir hasara sebebiyet verecektir. İşlemlerin nasıl yapıldığını
öğrenmek için Kullanma Kılavuzunu dikkatli şekilde inceleyin.

Parlak renkli bir ceket giyin
Kavşaklara yaklaşırken ya da geçerken aşırı hız yapmayın.
Çünkü kavşaklar araç kazalarının en fazla olduğu yerledendir.
Diğer sürücülerin sizi görebilceği şekilde kullanın.Kör noktalara
gelmekten sakının.

Aracı kullanabilecek nitelikte olup olmadığınızdan emin olun.
Sınırlarınızı ve limitlerinizi bilin.

Sınırları korumak herhangi bir kazadan sizi koruyacaktır.
Aracınızı tüm kontrolleriniz tam ve tecrübe kazanmak için traﬁğe
kapalı alanlarda sürekli pratik yapmanızı tavsiye ederiz.
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GÜVENLİK UYARILARI
Birçok kaza araç kullanıcısının hatasından kaynaklanıyor. Kullanıcı
tarafından yapılan hataların başında aşırı hız ve virajları alırken
yetersiz tecrübe yüzünden alınamayan geniş açısı gelmektedir.
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Hız limitinizi her zaman yasal hızlara denk tutunuz ve daha fazla
hız yapmayın.
Şeritleri değiştirmeden önce daima sinyal verin.
Diğer sürücülerin sizi gördüğünden emin olun.

yaşanmaktadır. Emniyet kaskının kullanılması baş yaralanmalarını
önlemede ve azaltmada en kritik faktördür.
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Uygun kontrol için kullanıcının ve yanındaki yolcunun duruş açısı
çok önemlidir.
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Araç kontrolünü rahat bir şekilde yapmak için her iki elin sağ ve
sol motor kolunda olması ayakların ise yanlardaki ayak
basamağında olması gerekmektedir.
Yolcu koltuk askısı veya eğer varsa tutma kolunu tutarak ve
ayaklarını sürücü gibi basamakta tutarak oturmalıdır. Her iki
ayağını da düzgün bir şekilde koymadıktan sonra yolcu
taşımayın.
Asla alkollü bir şekilde araç kullanmayın.
Bu araç sadece yol boyu kullanılmak için tasarlanmıştır. Arazi
kullanımına uygun değildir.

Koruyucu Kıyafet
Araç kazalarında ölümlerin çoğu başa alınan darbeden dolayı
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Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Daima tavsiye edilmiş bir kask kullanın.
Yüzsiperi ya da gözlük kullanın. Rüzgar sürüş esnasında göze
zarar vererek görme bozukluklarına sebebiyet verebileceği gibi
daha büyük sorunlarda yaratabilecektir.
Özel ceket, ayakkabı, eldiven, pantolon kullanılması aşınmaları
veya kesikleri önlemede ve azaltmada oldukça önemlidir.
Gevşek veya bol giysiler giymeyin. Kıyafetler tekerleklere ve
motor kollaırna sıkışacağı için ciddi hasar ve kazalara sebep
olabilir.
Bacaklarınızı, ayak bileklerinizi ve dizinizi örten kıyafetler giyin.
Motor ya da egzoz sistemi çalışma sırasında ya da sonrasında
ısınacağından yanmalara sebep olacaktır.
Yolcuda sürücü gibi yukarıdaki uyarılara dikkat etmelidir.
Karbon monoksit zehirlenmesinden kaçının.

Tüm motor egzozları ölümcül bir gaz olan karbon monoksit içerir.
Karbonmonoksit solunumu baş ağrısı, baş dönmesi, uyuşukluk,
bulantı ve ölüme sebebiyet verecektir.

GÜVENLİK BİLGİLERİ
Karbon monoksit renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz olduğundan
gözle görünmeyebilir.
Karbon monoksit hızla çoğalabilir ve etkisini arttırabilir. Bu yüzden
etkisinden kurtulamayabilir ve ölüme kadar gidebilecek duruma
düşebilirsiniz. Ayrıca karbon monoksit seviyeleri kapalı ve
havalandırılmamış alanlarda saatlerce veya günlerce etki
edebilir.Herhangi bir karbon monoksit zehirlenmesinde temiz hava
almak için bölgeyi terk edin ve tıbbi müdahele için destek isteyin.

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Motoru kapalı alanda çalıştırmayın. Havalandırmalı motor
yelpaze fanı olsa bile karbon monoksit hızla yayılıp zarar
verebilir.
Motoru ahır veya kapalı ve havalandırılmamış alanlarda
çalıştırmayın.
Motoru pencere veya kapı tarafına bakan yerlerde çalıştırmayın.

Demir yolu geçişleri, tramvay rayları, yol inşaatı gibi alanlarda
demir plakalar ve menhol kapakları ıslandığında oldukça
kaygan hale gelecektir. Yavaşlayın ve bu şekilde yoldan geçerek
tehlikeyi en aza indirin.
Aracınızı yıkarken fren balataları ıslanabilir. Aracınızı yıkadıktan
sonra frenleri kontrol etmeyi unutmayın.
Sürekli kask,eldiven,pantolon (manşet ve ayak bileği etrafında
sivriltilecek şekilde ) ve parlak bir ceket giyin.
Araç üzerinde fazla bagaj taşımayın. Aşırı yüklenmiş bir araç
zarar görecektir. Bagajı sabitlemek için güçlü bir ip ya da
bağlayıcı kullanın. Gevşek bir yük aracın kararlılığını
etkileyeceğinden dikkatinizi dağıtabilir.

Daha Güvenli Sürüş Deneyimi
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Dönüş yaparken mutlaka sinyal verin.
Islak yolda fren yapmak oldukça zordur.
Sert fren yapmaktan kaçının araç kayabilir. Islak zemin üzerinde
freni daha yavaş şekilde kullanın.
Herhangi bir dönemeç ya da köşede hızınızı azaltın. Dönüş işlemi
bittikten sonra hızlanmaya başlayın.
Park edilmiş araçların yanından geçerken dikkatli olun.
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TANITIM
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01. Debriyaj Kolu
02. Sol El Anahtarı
03. Kilometre Saati
04. Kontak Girişi
05. Sağ El Anahtarı
06. Gaz Kolu
07. Ön Fren Kolu
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08. Arka Başlangıç Kolu
09. Arka Fren Kolu
10. Yakıt Deposu Anahtarı
11. Vites Pedalı
12. Ana Ayaklık
13. Yan Ayaklık

8

07

13

9

MÜŞTERİ BİLGİLERİ
KONTROL VE KISIMLAR
FONKSİYONLAR
Araç şase numarası 1 numaralı
konumda yer almaktadır.
Motor numarası 2 numaralı
konumda yer almaktadır.

HAD9
EBB2
6219
*

*LBB
XE

1

(Kapalı) Pozisyonu
Tüm devreler kapalı durumdadır.

PU

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

SH

(Açık) Pozisyonu
Tüm devreler açık durumdadır.

Araç Şase Numarası Konumu

2
MI
QJ157F
014*
*41067

Motor Numarası Konumu

ŞASE NO
MOTOR NO

İPUCU
Araç şase numarası veya motor
numarası ileride ihtiyaç halinde
kullanabilmek için kaydedin.
Parça siparişi, garanti, servis
desteği gibi durumlarda bayi veya
servisiniz bu bilgilere ihtiyaç
duyacaktır.

P (Park) Pozisyonu (Eğer Mevcutsa)
Arka far, plaka lambası ve yardımcı ışıklar açıktır. Tehlike ışıkları ve
dönüş sinyal lambaları açılabilir, ancak tüm diğer elektrik
sistemleri kapalıdır. Anahtar kaldırılabilir.

(Direksiyon Kilidi) Pozisyonu (Eğer Mevcutsa)
Direksiyonu sola çevirin, kontağı " " konumuna getirin, direksiyon
kilidi aktif hale gelir. Açılması gerektiğinde, anahtarı yerleştirin ve
“ " konumuna getirin, direksiyon kilidi serbest bırakılır.
NOT
Sürüş esnasında aracınızı kilitlemek için anahtarı çevirmeyiniz,
çünkü gerekli olmadığı gibi bu durum kazaya neden olabilir. Kontağı
daima uygun bir kuvvetle bastırınız ve çeviriniz.
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KONTROL VE KISIMLAR
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1.Hız Göstergesi
Hız göstergesi, kilometre / saat hızını gösterir.
2. Kilometre Sayacı
Kilometre sayacı sürülen toplam kilometreyi kaydeder.
3. Takometre
Takometre, motorun dakika başına devrini gösterir.
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6. Uzun Far Göstergesi
Farın uzun huzmeli far lambası yanarsa, uzun huzmeli far lambası
yanacaktır.
7. Nötr Gösterge
Şanzıman boşta olduğunda gösterge lambası yanacaktır.
8. Dönüş Gösterge
Göstergeler dönüş sinyalleri ile yanıp söner.

4. Sıfırlama Düğmesi
Yolculuk sayacındaki kilometre sayaçları, düğmeyi çevirerek
sıfırlanabilir.

9. Yakıt Seviyesi Göstergesi
Yakıt deposundaki yakıt seviyesini gösterir.

5. Yol Ölçer
Yol sayacı, katedilen mesafeyi kaydeder, gerektiğinde kullanıcı
tarafından sıfırlanabilir.

10. Motor Kontrol Sistemi Arıza Göstergesi (EFI Versiyonunda Bulunur)
Sürüş sırasında bu gösterge etkinleştirilirse yetkili satıcınıza
dönün.
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KONTROL VE KISIMLAR
GİDONLAR

Sağ Gidon

Sol Gidon
(HER ZAMAN AÇIK FARLAR)

1
1

2
2

3

3

1. Korna Düğmesi “
”
2. Işık Gücü Düğmesi “
”
3. Sola Dönüş Yönü Gösterge Lambası Anahtarı “

”

1. Elektrik Çalıştırma Düğmesi “
”
2. Işık Düğmesi “
”
3. Sağa Dönüş Yönü Gösterge Lambası Anahtarı “

”
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KONTROL VE KISIMLAR
Ön Fren Kolu
Ön freni kullanmak için ön fren kolunu doğru şekilde çekiniz.

(Dolum) Pozisyonu
Yakıt deposu anahtarı “
” konumunda iken, yakıt rezerv
seviyesinden temin edilebilecektir.

Gaz Kolu
Gaz kolu motorun hızını kontrol etmektedir. Hızlanırken kendinize
doğru yavaşlatmak için ise tersi yönde çeviriniz.
Işık Anahtarı (Eğer Mevcutsa)
Ön lambayı yakmak için “ ” anahtar konumu şeklinde olmalıdır.
Metre,şehir ve kuyruk lambası için anahtar konumu “
” şeklinde
olmalıdır; gündüz sürüşleri için “ ” anahtarını kullanın.
YAKIT DEPOSU ANAHTARI (Eğer Mevcutsa)
YAKIT DEPOSU
Yakıt anahtarı yakıt deposunun sol tarafındadır.
(Kapalı) Pozisyonu
Yakıt anahtarı “ ” konumunda olduğunda yakıt, yakıt deposundan
karbüratöre ulaşmaz. Aracı kullanmadığınız zaman lütfen yakıt
anahtarını kapalı duruma getiriniz.
(Açık) Pozisyonu
Yakıt anahtarı “
” konumunda iken yakıt deposundaki yakıt
karbüratöre rezerv seviyesine gelene kadar akacaktır.
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Dolum

Açık

Kapalı

UYARI
Yakıt anahtarı “ ” konumunda iken lütfen yakıt takviyesi yapın ve
yakıt ilavesinden sonra anahtarı “ ” konumuna getirin.
Yakıt deposu kapağını açmak için anahtarı yerleştirin ve saat
yönünde çevirerek kapağı açın. Yakıt deposunu kapatmak için
işlemleri tersine doğru yapın. Kilitleme sesini duyduğunuzda
anahtarı çıkartın.
Tavsiye Edilen Yakıt
Normal Kurşunsuz Benzin
Yakıt Tankı Kapasitesi
15 L.

KONTROL VE KISIMLAR
UYARI
Yakıt deposunu aşırı doldurmayın. Sıcak motor üzerine yakıt
sıçraması yapmayın. Yakıt takviyesi için motoru durdurun ve
anahtarı kapalı konuma getirin. Yakıt ekledikten sonra yakıt deposu
kapağını kapatmayı unutmayın. Yakıt buharlaşarak çevreye zarar
verecektir.

TORK DEĞERLERİ
Üst Sabitleme Civatası: 34-44 N.m.
Alt Sabitleme Civatası: 34-44 N.m.
5 Kademeli, Ayarlanabilir

SERT

YUMUŞAK
BAŞLAMA KOLU
Başlama kolu motorun sağ tarafındadır.
ARKA ŞOK EMNİYETİ
Her bir amortisör arka tekerlek yayının, sürücü ağırlığına ve
yüklenen yüke göre şekil alacağı biçimde yay ve yük ayar halkası ile
donatılmıştır. Aracın ana stand veya yan stand da dengeli olmasını
sağlayın. Yük halkasını gereken yere doğru çevirin.

NOT
Motoru çalıştırdıktan sonra kolu kontrol edin ve güvenli şekilde bir
sürüş yaşamak için eski konumuna geldiğinden emin olun.
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KONTROL VE KISIMLAR
ARKA FREN PEDALI
Arka tekerleği frenlemek için arka fren pedalına basın. Arka fren
kullanılıyorsa fren lambası yanacaktır.

UYARI
Aracın kontrol edilmemesi ve bakımının yapılmaması sonucu kaza
veya ekipman hasarı olasılığı yükselecektir. Herhangi bir sorun
görürseniz aracı çalıştırmayın. Kılavuzdaki prosedürlerle problem
çözülemiyorsa yetkili bir bayiye başvurun.

Başlatma Kolu

Bu aracı kullanmadan önce aşağıdaki noktaları kontrol edin:

Arka Fren Pedalı

VİTES PEDALI
Aracı yavaşlatırken düşük vitese geçin.
Dişlilerin zarar görmesini engellemek
için ve kaymayı engellemek için motoru
haﬁfçe yukarı kaldırın.
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ÇALIŞTIRMA ÖNCESİ KONTROLLER
Her kullanım öncesi ve sonrası aracınızı mutlaka kontrol edin.
Denetim ve bakım programını Kullanım Kılavuzunda yazan şekilde
takip edin ve uygulayın.

MADDE

KONTROL

Yakıt

• Yakıt seviyesini kontrol edin.
• Gerekirse takviye yapın.
• Herhangi bir kaçak olmadığından emin olun.

Motor Yağı

• Yağ seviyesini kontrol edin.
• Gerekli görürseniz tavsiye edilen motor yağından
takviye edin.
• Herhangi bir kaçak olmadığından emin olun.

1
N

5

2

4
3

ÇALIŞTIRMA ÖNCESİ KONTROLLER
MADDE

KONTROL

MADDE

KONTROL

Disk Freni

• Çalışmasını kontrol edin.
• Süngerimsi veya yumuşak ise
• Sorunlu demektir dikkatli olun.
• Fren pedlerini kontrol edin. Gerek duyarsanız
değiştirin.
• Hidrolik sıvı seviyesini kontrol edin. Gerekli ise
tavsiye edilen hidrolik sıvısından takviye yapın.
• Sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

Fren Kolları

• Sistemin pürüzsüz olduğundan emin olun.

Fren Pedalı

• Gerekli ise yağlama yapın.

Yan Duruş
Ana Duruş

• Gerekli ise yağlama yapın.

(Mevcutsa)

Kampana Freni
(Mevcutsa)

• Çalışmasını kontrol edin.
• Fren pedallarını kontrol edin. Gerek duyarsanız
değişim yapın.

(Mevcutsa)

Aletler, Işıklar
Sinyaller ve
Düğmeler

• Sistemi kontrol edin.

Gaz Kelebeği

• Sistemin akıcıolduğundan emin olun
• Rahat hareket emtesini saglayın.
• Gerek görürseniz ayarlarını yapmak için bayinizle
irtibata geçin. Gerekli ayarı yapacaklardır.

Tüm kontrolleri bilinçli bir şekilde ele alabilmek için Kullanma
Kılavuzunu dikkatli bir biçimde okuyun. Anlamadığınız bir durum
varsa bayinize sorun.

Debriyaj Kolu

• Sistemin akıcıolduğundan emin olun.
• Rahat hareket etmesini sağlayın.
• Gerek görürseniz ayarlarını yapmak için bayinizle
irtibata geçin

UYARI
Kontroller ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmamak kazalara sebebiyet
verecektir.

Tekerlek ve Lastik • Hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
• Lastik ve sertlik kontrolü yapın.
• Basıncı kontrol edin.
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OPERASYON VE ÇALIŞTIRMA
OPERASYON VE BAŞLATMA HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER
MOTORU ÇALIŞTIRMA
Ÿ Yakıt değiştirme kolunu açık duruma getirin " "
Ÿ Anahtarı “AÇIK” duruma getirin.
Ÿ Vitesi boşa alın ya da debriyaj kolunu çevirin.
Ÿ Motoru çalıştırmak tuşu aktif hale getirin.

b
a

Motor soğuk durumdaysa bobini kullanarak motoru çalıştırın.
UYARI
Motoru havasız ortamda yalnızken çalıştırmayın. Motoru yalnız
bırakıp terketmeyin.

FRENLEME
Ÿ Gaz kelebeğini tamamen kapatınız.
Ÿ Güvenliği artırmak için ön ve arka freni aynı anda kullanınız.

NOT
Motoru hızlı bir şekilde çalıştırmayın. Aşırı ısınmaya sebebiyet
vereceğinden motor zarar görecektir.

UYARI
Yalnızca ön ya da arka freni kullanmak tehlikelidir. Kayma
tehlikesine yol açacağından ıslak yolda ve kavisli yolda frenleri
doğru şekilde kullanmaya özen gösterin.

HIZLANMA VE YAVAŞLAMA
Gaz kelebeğini açıp kapatarak hız arttırılabilir. Hızı arttırmak için
gaz kolunu çevirin (Şekil A’daki gibi).

MOTOR ÖZELLİĞİ
Motorunuzun 0 ile1000 km arasında kullanımı oldukça önem
taşımaktadır. Oldukça dikkatli şekilde kılavuzu okuyunuz.
Motorunuz ilk 1000 km’de yeni olduğundan ağır yük yüklemeyin.
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OPERASYON VE ÇALIŞTIRMA
Motorun parçaları doğru boşluklara takılmadığı takdirde motorun
aşırı ısınmasından gaz kaçırmasına kadar birden fazla probleme
sebep olacaktır. Motor aşırı devrilmemeli ve motor devrindeki tüm
dişlilerin devirleri %80 den fazla olmamalıdır. Gaz kelebeği
tamamen açık konumdayken motoru çalıştırmayın. Motor devrini
uygun aralıkta tutmak için vites değiştirin. Aracın kullanım süresi
boyunca dikkatli kullanılması önerilir. Ayrıca araç kullanıcısının
sürüşe aşina olması gerekmektedir.
PARK ETME
Ÿ Araç düz bir yol üzerinde park edilmelidir.
Ÿ Motoru kapatmak için anahtarı “
” konumuna getiriniz.
Ÿ Güvenlik nedeniyle kilitleme sonrasında kontak anahtarını
çıkartınız.

olarak bakım aralıklarının kısaltılması gerekebilir.
UYARI
Aracı düzgün bir şekilde muhafaza etmemeniz veya bakım
faaliyetlerini yanlış yapmanız servis sırasında veya araç kullanırken
yaralanma veya ölüm riskine sebep olabilir. Araç bakımına hakim
değilseniz bunu bir bayiden yerine getirmesini sağlayın.
NOT
Ÿ Yıllık kontroller kilometreli bir bakım yapılmadığı sürece her yıl
yapılmalıdır.
Ÿ Araça farklı bayilerde farklı aksesuarlar eşliğinde satılabilir ve
bazı parçalar eksik olabilir.

PERİYODİK BAKIM VE UYUM
Periyodik muayene, ayarlama ve yağlama aracınızı mümkün olan en
güvenli ve en verimli durumda tutacaktır. Emniyet araç sahibi
(operatör) yükümlülüğündedir.
Periyodik bakım ve yağlama çizelgelerinde verilen aralıklar normal
sürüş koşullarında basit bir genel kılavuz olarak düşünülmelidir.
Bununla birlikte hava durumuna, araziye coğraﬁ bölgeye bağlı
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PERİYODİK BAKIM VE AYARLAMA
MADDE

KONTROL

Yakıt Hattı

• Yakıt hortumlarındaki çatlakları kontrol edin.

Buji

• Çalışmasını kontrol edin. Temizleyin ve tekrar takın.

KİLOMETRE OKUMA
500 km.
Yeni

2.000 km.
3 Ay

●
●

• Değiştirin.
Valf

• Valf aralığını kontrol edin.

Hava Filtresi

• Kontrol / Temizleme / Değiştirme

Karbüratör

• Rölanti devrini kontrol edin.

Disk Freni

• Kontrol edin. Sıvı kaçağı olmadığından emin olun.

●
●

●

●

• Fren balatalarını kontrol edin ve değiştirin.
Fren

• Fren pabuçlarını temizleyin veya değiştirin.

Tekerlek

• Hasar olup olmadığını kontrol edin.

Lastik

• Hasar olup olmadığını ve derinliğini kontrol edin.
• Gerekliyse değiştirin.
• Basıncını kontrol edin.

Şase Bağlantıları

• Somunların, cıvataların ve vidaların tam olarak sıkılmış

●
●
●
●

olduğundan emin olun

●

Ön Fren Kolu Mili

• Silikon yağı ile yağlayın.

●

Tahrik Zinciri

• Uygun gerginlik
• Uygun yağlama
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4.000 km.
6 Ay

●
●
●
●

6.000 km.
9 Ay

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●

●
●

8.000 km. 10.000 km.
15 Ay
1 Yıl

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●

●
●

Her 1.000 km

●

●

PERİYODİK BAKIM VE AYARLAMA
MADDE

KONTROL

Ön Fren Kolu Mili

• Silikon ile yağlayın.

Ön Duruş

• Sistemi kontrol edin.

Arka Duruş

• Yağlayın.

Ön Çatal

• Sistemi ve yağ kaçağını kontrol edin.

Amortisör

• Sistemi ve yağ kaçağını kontrol edin.

Motor Yağı

• Değiştirin.
• Motor yağı seviyesini ve kaçağını kontrol edin.

Motor Yağı Filtresi

• Temizleyin.

Fren Anahtarları

• Sistemi kontrol edin.

Çıkarılabilir Parçalar

• Yağlayın.

Gaz Kelebeği

• Sistemi kontrol edin.

Kavrama Kablosu

• Gerekli ise hareket etmesini kolaylaştırın.

Işık, Sinyal ve
Düğmeler

• Sistemi kontrol edin.
• Far ayarlarını yapın.

KİLOMETRE OKUMA
500 km.
Yeni

2.000 km.
3 Ay

4.000 km.
6 Ay

6.000 km.
9 Ay

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

8.000 km. 10.000 km.
15 Ay
1 Yıl

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
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PERİYODİK BAKIM VE AYARLAMA
BUJİYİ KONTROL ETME

Buji conta ve bağlantı yüzeyini temizleyin. Buji etrafında oluşan
tüm kiri alın.

Buji periyodik olarak bakımın aksatılmadan yapılması gereken
önemli bir motor bileşenidir. Isı ve etrafında oluşan kirlenmeler
bujinin aşınmasına yol açacağı için kontrolünün düzenli yapılması
gerekmektedir.Ayrıca buji motor performansınıda görmenizi sağlar.
Buji farklı bir renkte yanıyorsa motor yanlış çalışıyor demektir.Bu
tür problemler bayilik tarafından çözülmelidir. Kesinlikle
müdahelede bulunmayın.
Buji takmadan önce buji aralık ve kalınlık göstergesi ölçülmeli
gerekirse şartnameye göre ayarlanmalıdır.

TÜR
150:DR8EA
200:D7RTC
GAP
0.6 - 0.7 mm.
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GAP

MOTOR YAĞI
Motor yağ seviyesi her kullanımdan önce kontrol edilmelidir. Ayrıca
periyodik bakım ve yağlama tablosundaki aralıklara göre kontrol
ediniz.
MOTOR YAĞININ DÜZEYİNİ KONTROL ETME
Ÿ Aracı ana standa yerleştirin. Eğik bir ortamda yanlış ölçüm
yapılabilir dikkatli olun.
Ÿ Motoru çalıştırın ve ısındıktan birkaç dakika sonra kapatın.
Ÿ Yağ düzene girene kadar birkaç dakika bekleyin.Yağ ölçüm
çubuğunu silin ve tekrar yağ deposuna daldırın. Yağ seviyesini
tekrardan ölçün.
Ÿ Motor yağı minimum seviye işaretinin altındaysa doğru seviyeye
ulaşana kadar önerilen türdeki motor yağını ilave edin.

PERİYODİK BAKIM VE AYARLAMA
Ÿ

Yağ çubuğunu doldurma deliğine sokun ve yağ doldurma kabını
sıkın (eğer varsa).

TÜR
API SH, SAE10W40, JASO MA
KAPASİTE
150 cc: 1.0L ± 0.1L
200 cc: 1.1L ± 0.1L

Max
Mn

NOT
Motor yağı seviyesi maksimum ve minumum seviye işaretleri
arasında olmalıdır.
MOTOR YAĞINI DEĞİŞTİRMEK
Motoru çalıştırın. Isındıktan birkaç dakika sonra kapatın.
Ÿ Kullanılmış yağın boşaltılması için motor yağının altına yağ
karteri yerleştiriniz.
Ÿ Yağı boşaltmak için doldurma kapağındaki cıvataları sökünüz.
Ÿ Rondelayı ve motor yağı boşaltma cıvatasını takın, cıvatayı
belirtilen torkla sıkın.
Ÿ Belirtilen miktarda motor yağını doldurun ve yağ doldurma
kapağını yerleştirin ve sıkın.
Ÿ

RÖLANTİ HIZI
İyi karbüratör motor performansının anahtarıdır. Karbüratörün
orjinal haliyle saklayınız. Ayarlamak için iki şeye dikkat ediniz;
rölantide motoru çalıştırmayın ve gaz kelebeği boşluk ayarını
yapmadan çalıştırmayın.
RÖLANTİ AYARI
Aracı düz bir yüzeyde tutunuz.
Ÿ Motoru çalıştırın ve motoru kısa bir süre ısıtın.
Ÿ Dijital Takometre yi buji kablosuna sıkıştırınız.
Ÿ Rölanti vidasını ayarlayın ve motor devrini sabit tutun.
Ÿ

Rölanti Hızı: 1,400 ± 100 r/min
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PERİYODİK BAKIM VE AYARLAMA
VALF ARALIĞI
Valf açıklığı hava-yakıt karışımı veya motor gürültüsünden
kaynaklanan sebeplerden dolayı değişir. Bunu önlemek için valf
aralığını çizelgedeki takvime göre sürekli denetimini yapın.

Hava
Filtresi

Normal ayarın yapılabilmesi için motorun çalışma anındaki
sıcaklıkta olması gerekmektedir.
Valf Aralığı (Soğuk Motor)
150 IN: 0.05 ~ 0.07 mm.
200 IN: 0.07 ~ 0.09 mm.

EX: 0.05 ~ 0.07 mm.
EX: 0.08 ~ 0.1 mm.

HAVA FİLTRESİ
Hava ﬁltresini düzenli olarak değiştirmeli ve periyodik bakımı
yapılmalıdır. Çizelgedeki aralıklara göre bakım yapınız.
HAVA FİLTRE PARÇASIININ DEĞİŞTİRİLMESİ
Ÿ Aracı ana standa yerleştirin.
Ÿ Vidaları çıkartarak hava ﬁltresi kabını çıkartınız.
Ÿ Hava ﬁltresini dışarı doğru çekin.
Ÿ Hava ﬁltresi muhafaza kısmına yeni bir hava ﬁltresi takınız.
Ÿ Vidaları sıkarak hava ﬁltresi kapağını takınız.
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GAZ KELEBEĞİNİN RAHAT ÇALIŞMASINI SAĞLAMA
Gaz kelebeği kablosunun rahat çalışması için gaz kolunun 3.0-5.0
mm. aralığında olması gerekmektedir Gaz kablosunun serbest
çalışmasını düzenli olarak kontrol ediniz.
3.0–5.0 mm

PERİYODİK BAKIM VE AYARLAMA
DEBRİYAJ KOLUNU KONTROL ETME
Debriyajın serbest çalışması için kolun serbestliğinden ölçülür.
Anormal bir durumda aşağıdaki işlemleri uygulayınız:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Kilit somununu gevşetin.
Ayar cıvatısını sökerek ya da sıkarak ayarları yapınız. Gerekli
ayarlamadan sonra vidayı sıkınız.
Kilit somununu sıkınız.

ÖN FREN KONTROLÜ VE ARKA FREN PEDALI OYNATMA AYARI
Fren kolunun serbest çalışması için 10-20 mm aralığında ayar
yapılmalıdır. Fren pedalı serbest serbest ayarda olması için 20-30
mm ölçülmelidir. Periyodik olarak fren kolunun serbest çalışmasını
kontrol edin ve gerekirse fren sistemini kontrol ettirin.

Kampana Fren: 10-20 mm.
Disk Fren: Süngerimsi değil

10 – 20 mm

20-30 mm
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PERİYODİK BAKIM VE AYARLAMA
KAMPANA SINIRLAMA KONTROLU
Somun Ayarı
Arka frenin serbest çalışmasını ayarlamak için arka
tekerleklerin fren kolundaki ayar somununu çeviriniz.
Ÿ Etkili bir duyum bulunana kadar ayar yaptıktan sonra arka fren
pedalını ayarlayın.

Fren Ayaklarının Aşınması
Arka tekerlek freninde aşınma sınırı endeks işareti belirtilir.
Aşağıdaki yöntemle kontrolü gerçekleştirin.

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

A

Serbestliği
artırmak
için

Serbestliği
azaltmak
için
Ayar Somunu

Uzatma hattı aralıkta

B

Uzatma hattı aralığın
ötes nde
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Fren sisteminin ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin.
Frenleme fonksiyonunun normal olup olmadığını ve limit endeks
uzatma hattının aralığını sürekli kontrol etmeyi unutmayın (Şekil
A daki gibi).
Sınırlama indeksi uzatma çizgisi Şekil B deki gibi izin verilen
aralığın ötesinde ise sürüş güvenliğini sağlamak için lütfen
frendeki bileşenlerin değiştirilmesi için bayinize başvurunuz.

FREN PEDLERİ KONTROLÜ (EĞER MEVCUTSA)
Ön ve arka fren pedleri aşınmaya karşı tabloda verilen sürelerce
kontrol edilmelidir.
Fren balatasının aşınmasını freni sökmeden kontrol etmeniz için
fenlere fren pedleri donatılmıştır. Fren balatasının aşınmasını
kontrol etmek için aşınma göstergesini kontrol ediniz. Herhangi bir
aşınma ya da hasar durumunda set olarak değişim yapın.

PERİYODİK BAKIM VE AYARLAMA
yapılmaması motosikletin hasarı riskini arttırarak istenmeyen
olayların yaşanmasına sebebiyet verebilir.
UYARI
Kalitesiz orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması
motosikletin erken yıpranmasına ve kullanım ömrünün kısalmasına
neden olabilir. Sadece orijinal yedek parça kullanınız.

Gösterge

Lütfen bir sonraki sayfadaki periyodik bakım tablosunu inceleyiniz.
FREN HİDROLİĞİ (EĞER MEVCUTSA)
Fren sistemi teslimattan önce bayi tarafından ayarlanmıştır.
Sorunlarda bayinize danışın.

DÜŞÜK

Tavsiye Edilen Hidrolik Yağı
DOT 4
Minimum Seviye İşareti
UYARI
Fren sıvısını kesinlikle içmeyiniz. Göze veya deriye temas ettiği
takdirde bol su ile yıkayınız. Daha kötü durumlar için doktora
başvurmayı unutmayın.
Fren yağı deposundaki miktarı kontrol etmeyi unutmayın. Gerekirse
uygun fren sıvısı ekleyin.

AKÜ KONTROLÜ
Satın alınan yerin mutlaka akü için elektrolit ilave etmesini sağlayın.
Püskürtülmüş şekilde göründüğü zaman mümkün olduğunca hızlı
bir şekilde şarj edin. Araçta isteğe bağlı elektrikli donanım varsa
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PERİYODİK BAKIM VE AYARLAMA
akünün ömrünün daha da kısa olacağını unutmayın.

Karbüratör İçin
Herhangi bir durumda ampullardan biri ya da sigorta zarar
gördüyse aşağıdaki işlemleri yaparak değişimi sağlayın.

12V 9Ah (YTX7A-BS)
Kurşun Asidik Akü

Ÿ
Ÿ

Anahtarı ‘’KAPALI’’ duruma getirin ve elektirk devresini mutlaka
kapatın.
Hasar görmüş sigorta ya da ampulü çıkartın ve yerine yenisini
takın.
KURMA

SİGORTA VE AMPUL DEĞİŞİMİ
EFI İçin
Sigortanın sık sık esnemesi kısa devre
olduğunu veya aşırı yükleme olduğunu
gösterir. En doğru çözüm için yetkili
satıcınızla görüşün.

10A

Belirtilen aynı özellikte sigorta kullanın.

20A
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SİGORTA (15A)
SÖKME

10A
UYARI
Elektrik sistemine hasar vermemek ve herhangi bir oalsı yangını
önlemek için tavsiye edilenden daha yüksek bir amper değerinde
sigorta veya ampul kullanmayın.

PERİYODİK BAKIM VE AYARLAMA
Metre Lambası

12V 2W

Korna

12V 3A

Far

12V 35W/35W

Dönüş Sinyali

12V 10W

Şehir Işığı

12V 5W

Kuyruk Işığı

12V 21W/5W

LASTİK BİLGİLERİ
SOĞUK YALITIM BASINCI
[ÖN] 225kpa (2.30 kgf/cm²) - [ARKA] 250 kpa (2.55 kgf/cm²)

LASTİK
Basınç ve lastik sırtı sürekli kontrol edilmelidir. En yüksek güvenlik
ve daha uzun hizmet ömrü için lastik basınçlarının düzenli kontrolü
oldukça önemlidir.
Lastik Basıncı
Yetersiz lastik basıncı sadece aşınmayı hızlandırmakla kalmaz aynı
zamanda dönüşlerde sürüş stabilitesini de etkiler ve kötü sonuçlar
doğurur. Ayrıca yüksek basınç lastik ile şasi arasındaki temas
alanını azaltarak kayma ve kontrolden çıkma gibi durumlarada
sebebiyet verebilir.

X

O

X

Lastik basıncı standart aralıklarda tutulmalıdır.
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SAKLAMA
SAKLAMA
Kısa Dönem İçin Saklama
Aracınızı sürekli normal şartlarda ve kuru bir yerde muhafaza
ediniz. Gerekli ise koruyucu kılıf kullanınız.
Uzun Dönem İçin Saklama
Aracınızı uzun dönem saklamak için:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Motor yağını değiştiriniz.
Zincirleri yağlayınız.
Yakıt deposundaki yakıtları boşaltın ve karbüratörü çıkartın.
Yakıt kapağını tekrar takın.
Bujiyi sökün ve silindire bir çay kaşığı temiz motor yağı koyun.
Silindirdeki yağı bastırmak için birkaç kez kolu hareket ettrin ve
bujiyi yeniden takın.
Aküyü çıkartın. Aküyü dondurmadan ve doğrudan güneş ışığı
almayan bir bölgede saklayın.
Aracı temizleyip kurutun. Boya yüzeyini parlatın.
Lastiği gerekli basınca göre şişirin. Aracınızı bir blok üzerine
koyun.
Aracınızı koruyucu bir kılıﬂa (deri veya plastik yapımı kılıf
olmadan) kapatınız. Doğrudan güneş ışığına maruz kalacak
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yerlerden uzak tutun.
Saklamadan Sonra Yeniden Kullanım
Koruyucu kılıfı çıkartın ve aracı temizleyin. Dört aydan fazla bir
süre kullanılmadıysa motor yağını değiştirin.
Ÿ Elektrolit seviyesini kontrol edin ve aküyü takın.
Ÿ Pas önleyici madde ile yakıt deposunu yıkayın ve yeni yakıt
ekleyin.
Ÿ

www.rksmotor.com.tr
RKS Motor; ürünlerin teknik özelliklerinde ve renklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

