
 1 

 

 

 

 

 

 

TGB BLADE 1000LT IRS EFI EPS TİP: 

 

 

 

ETT KULLANMA KLAVUZU 



 2 

 

TGB’yi seçtiğiniz için teşekkürler. Bu aracın imalatı ve genel şartlar ile ilgili Avrupa 

Parlamentosu ve Konseyin 167/2013 (AB) sayılı Tüzüğü tamamlayan ve değiştiren 19 Eylül 

2014 tarih ve 1322/2014 sayılı Komisyon Tebliğ Yönetmeliği'ne (AB) uygun olarak 

üretilmiştir. 

  İlgili aracımız, sıkı kalite kontrol sistemleri altında üretilmiştir. Bayilere gönderilen garanti 

belgesi, tüm yazılı hususları garanti eder. Orijinal parçaları ve aracınızı belirtilen şekilde 

kullanarak bakım prosedürlerini takip etmeniz koşulunda söz konusu olası arızaları 

onarmayı ya da parçaları değiştirmeyi şimdiden kabul ederiz. 

 

Bu garanti aşağıda sıralanan durumları kapsamaz: 

1. Belirtilmeyen motor yağı kullanımı. 

2. Uygun olmayan bakım ve tamirler.  

3. Orijinal olmayan ya da değiştirilmiş aksesuar veya parçalar kullanmak.  

4. Kullanım talimatlarına uygunsuz şekilde çalıştırmak 

5. Normal aşınma, bujiler, ampuller, tüm filtreler, akü, frenler, kayış, zincir, zincir dişlileri, 

lastikler vb.  

Yeni Aracınızı çalıştırmadan önce TGB, şu önemli hususları öneriyor: 

 Kullanıcı El Kitabınızı okuyunuz. 

 Aracınızı çalıştırmadan önce eğitim alın, bayiinizden bilgi isteyin. 

 

 

AD:   ______________________________ 

 

ADRES:  _______________________________________________________ 

            _______________________________________________________ 

 

TELEFON:   ______________________________ 

 

SATIN ALMA TARİHİ:  __________________________ 

 

ARAÇ MODEL:   _______________________ 

 

ŞASİ NUMARASI.   __________________________ 

 

MOTOR NUMARASI:   ________________________ 

 

ANAHTAR NUMARASI:   ___________________________ 
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GİRİŞ 

 

 

Aracınız, hafif yükleri taşımak ve tarım veya ormancılık ekipmanlarını çekmek / itmek için 

bir traktör olarak tasarlanmıştır. Genellikle tarımda (çiftlik çevresinde nakliye, hayvancılık), 

ormancılık, işlerinde kullanılmaktadır.  

 

Aracınızın aşağıda belirtilen yönetmelik uyarınca hız limiti 59km/s’nin altında olarak 

tasarlanmıştır. Aracınızı kullanacağınız ilgili ülkenin gerektirdiği trafik kurallarına uymanız 

gerekmektedir. Trafik kurallarına uygun şekilde araç kullanmak öncelikle sizin can 

güvenliğinizi sağlayacaktır. Hız limitlerine mutlaka uyun. Yol işaretlerine dikkat edin. İlgili 

ülkenin trafik düzenlemeleri ile belirlenmiş karayollarında aracınızı kullanabilirsiniz. 

 

Aracınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz. Bu kılavuz, aracın satılması 

durumunda araçla birlikte alıcıya teslim edilmelidir. 

Bu kılavuz size, bu aracın çalıştırılması ve özelliklerinin esas olarak iyi bir şekilde 

anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu kılavuz önemli güvenlik bilgileri içermektedir. Aracınızı 

sorunsuz şekilde sürebilmeniz için gerekli olan özel teknikler ve beceriler hakkında bilgi 

sağlamaktadır. Kılavuz aynı zamanda, genel bakım denetim prosedürlerini içermektedir. 

aracınızın bakımı ya da çalıştırılmasıyla ilgili olarak herhangi bir sorunuz olduğunda lütfen 

bir TGB bayiine danışın. 

 

ÖNEMLİ BİR GÜVENLİK MESAJI: 

 Aracınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatle ve tamamını okuyun. Tüm talimatları 

anladığınızdan emin olun. 

 Araç üzerindeki uyarı ve dikkat etiketlerine ayrıca dikkat edin. 

 Uygun eğitim ya da talimatlar olmaksızın aracı asla çalıştırmayın. İlgili eğitim programları 

için lütfen bir TGB bayiine danışın. 

 Bu araç, sürücü belgesi olmayan herhangi biri tarafından asla kullanılmamalıdır. 

 

KILAVUZ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER 

BU KILAVUZDA BELİRTİLEN UYARILARA DİKKAT ETMEMEK CİDDİ YARALANMALARA 

VEYA ÖLÜME NEDEN OLABİLİR! 

Bu kılavuzdaki önemli bilgiler aşağıda verilen işaretlerle belirtilmiştir:  

Bu güvenlik uyarısı sembolüdür. Bu simge sizi, olası fiziksel yaralanma tehlikelerine 

karşı uyarır. Bu sembolü izleyerek verilen tüm güvenlik mesajlarına riayet etmekle 

olası yaralanma ya da ölümden kaçınmış olursunuz. 

WARNING! (UYARI!): Tehlikeli bir durumu ifade eder. Dikkate alınmadığında ciddi 

yaralanma ya da ölüme enden olunabilir.  

CAUTION! (DİKKAT!): Araç ya da diğer elemanlar için tehlike arz edecek durumlardan 
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kaçınmak için alınması gereken özel önlemleri ifade eder. 

NOTES (NOT): Prosedürleri daha kolay ya da daha net anlaşılabilir kılmak için kilit 

bilgiler sağlar. 

* Ürün ve şartnamelerin önceden belirtilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. 

 

ÖNEMLİ UYARI  

 

Bu araç, uygulanabilir arazi ses seviyesi ve üretim esnasında yürürlükte olan bütün 

yönetmeliklere uygun olarak üretilmiştir. 

 

2003/37 / EC (AB) sayılı yönetmelik ile Avrupa Birliği tüm araç kategorilerindeki tip onay 

düzenlemesi tüm zorlu arazilerde kullanılan araçları ve bunların yan yana oturma tasarım 

özelliklerine sahip olan araçları traktör olarak belirtmektedir. Bu araç tipleri bu nedenle bu 

tüzük kapsamına girer, ilgili araç türü, bu yönetmelikte belirtildiği üzere bir araç kategorisine 

girmektedir ve bu yönetmeliğin tüm şartlarına uygundur. 

Bu aracı çalıştırmadan önce lütfen yerel yasa ve yönetmeliklerinizi kontrol ediniz. 
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ŞARTNAMELER 

 EST  

Tam Uzunluk 2365 [mm] 

Tam Genişlik 1200 [mm] 

Tam Yükseklik 1640 1520 [mm] 

Tekerlek Aralığı 1445 [mm] 

Aracın Kuru Ağırlığı (NET) 424 [kg] 

Çalışma 
sırasında 

maksimum araç 
kütlesi 

Ön 319 [kg] 

Arka 386 [kg] 

Toplam 558 [kg] 

Tip 4-Zamanlı Motor, V-Twin  

Kurulum ve Düzenleme Dikey, alt merkez, eğim  

Kullanılan Yakıt 92 oktan üzerinde kurşunsuz   

Devir/Soğutma 4-zamanlı/Su soğutmalı  

S
ili

n
d

ir
 Çap Ø92 [mm] 

Strok 75 [mm] 

Numara/ 
Düzenleme 

İki Silindir, V-tipi  

Silindir Hacmi 997.1 [㏄] 

Kompresyon Oranı 10.2:1  

Maks. güç 18,04 / 4500 [kw/rpm] 

Kontak Transistorlu Kontak  

Başlatma Sistemi Elektrikli starter  

Hava filtreleme Sünger  

Süspansiyon 
sistemi 

Ön Çiftli A-Arm  

Arka Çiftli A-Arm  

Lastik 
Şartnameleri 

Ön 26X8-14 26X8-14  

Arka 26X10-14  26X10-14  

Jant Alüminyum / Çelik  

Fren 
Sistemi 

Ön Disk (Ø 230) Disk (Ø 200) [mm] 

Arka Disk (Ø 210) Disk (Ø 190) [mm] 

Performans 
Maks. Hız 59 km/saat 

Tırmanma Gücü ＜25 ﾟ 

Redüksiyon 

Ana Redüksiyon Kayış  

İkincil  
Redüksiyon 

Dişli / Şaft  

Aktarma C.V.T., Otomatik hız değişimi  

Yakıt kapasitesi 23 [l] 

Yağlama sistemi 
Basınçlı sirkülasyon & 

püskürtme 
 



 7 

Motor yağı 
Motor yağı SAE 10 W/ 40  

Kapasite 2.3 [l] 

Dişli 
yağlama 

Özellik SAE 85W/140  

Şanzıman 900 [ml] 

Ön diferansiyel 350 [ml] 

Arka diferansiyel 500 [ml] 

Egzoz 
konsantrasyon
u 

CO ＜ 4.83 [g/ km] 

HC ＜ 0.67 [g/ km] 

Nox ＜ 0.21 [g/ km] 

Buji NGK DCPR8E  

Akü 12/18 V/AH 

Lambalar 

Ön lambalar 
(HI/LO) 

55×2 
55×2 

[W] 

Arka lambalar 2.2×2 [W] 

Gündüz yakılan 

lambalar 
7x2 [W] 

Fren lambaları 2.2 × 2 [W] 

Dönüş lambaları 2.2 × 4 [W] 

• ÖNEMLİ NOT: 167/2013 AB YÖNTMELİĞİ BAŞLIK 4: ARAÇ KATEGORİLERİ 4. MADDE 
UYARINCA: 'T3 KATEGORİSİ', ÇALIŞIR DURUMDAKİ YÜKSÜZ AĞIRLIĞI 600 KG’DAN 
FAZLA OLMAYAN ARAÇLARI KAPSAMAKTADIR. 

ÖNEMLİ TANIMLAYICI NUMARALAR 

1. Şase Numarası: 

Bir sonraki referans için şase ve motor numarasını kaydedin. 

Numara, (1)’de gösterildiği gibi şasenin sağ ön tarafında yer almaktadır. 

2. Motor numarası, (2)’de gösterildiği gibi motorun önünde yer almaktadır. 

3. Üreticinin BİLGİ LEVHASI 

Üreticinin bilgi levhası, (3)’de gösterildiği gibi şasenin sağ ön tarafında yer almaktadır. 
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GÜVENLİK BİLGİLERİ 

BU ARAÇ BİR OYUNCAK DEĞİLDİR VE ÇALIŞTIRIRKEN TEHLİKELİ OLABİLİR  

Bu araç, motosiklet ve arabalar dahil diğer araçlardan farklı şekilde çalışır. Uygun önlemler 

alınmadığı takdirde dönüş, engebeli alanlarda sürme ya da engellerden atlama gibi rutin 

manevralarda dahi hızlı bir şekilde bir çarpma ya da devrilme meydana gelebilir.  

Altta verilen talimatlara uyulmaması, CİDDİ YARALANMA YA DA ÖLÜME neden olabilir: 

 Bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyunuz ve belirtilen çalıştırma prosedürlerini takip 

ediniz. 

 Uygun eğitim ya da bilgilendirme olmaksızın asla bu aracı çalıştırmayınız. EĞİTİM 

ALMAYI UNUTMAYIN. İlk defa böyle bir araç kullanacaklar, onaylı bir eğitimciden kurs 

almalıdır. Size en yakın eğitim kursları hakkında bilgi almak için yetkili bayiiniz ile 

iletişime geçiniz. 

 Her zaman yaş önerisini dikkate alın:  

 Aracınızı çalıştırmadan hemen önce ya da çalıştırırken asla alkol ya da uyuşturucu 

tüketmeyiniz. 

 Tecrübeniz ya da sürüş koşulları açısından aracınızı asla aşırı hız seviyelerinde 

kullanmayın. Aracınızı her zaman arazi, görüş netliği, çalışma koşulları ve tecrübeniz 

açısından uygun olan hızda kullanın. 

 Aracınızı asla sürüklemeye, hoplatmaya ya da diğer akrobatik hareketler denemeye 

kalkışmayın. 

 Aracınızı kullanacağınız zamanlarda, güvenli çalışma koşullarına uygun olduğundan 

emin olmanız için her zaman denetleyin. Her zaman, bu kılavuzda belirtilen bakım ve 

denetim prosedürlerini ve programlarını takip edin. 

 Aracınızın çalışır durumda olduğu her zaman, ellerinizi aracınızın direksiyon kısmında 

ayaklarınızı da ayaklık kısmında tutunuz.  

TST*000001* 
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 Aracınızı her zaman yavaş sürün ve alışmayan arazilerde kullanırken daha fazla dikkat 

edin. Her zaman aracınızın çalışır durumda olduğu zamanlar değişen arazi koşullarına 

karşı dikkatli olun. 

  Engebeli, kaygan ve gevşek arazilerde, aracınızı kontrol etmek için gerekli tecrübeyi 

edinene kadar aracınızı bu arazilerde asla çalıştırmayın. Bu tür arazilerde özellikle 

dikkatli olun. 

 Dönüşler için uygun olan prosedürleri bu kılavuzda belirtildiği gibi takip edin. Daha hızlı 

seviyelerde dönmeden önce düşük hızlarda dönmeyi pratik edin ve asla hızlı seviyelerde 

dönmeye kalkışmayın.  

 Çok dik yokuşlarda aracınızı tecrübenizin üzerinde asla çalıştırmayın. Daha büyük 

yokuşlarda kullanmadan önce daha küçük yokuşlarda tecrübe edinin. 

 Yokuşlara tırmanırken her zaman, bu kılavuzda belirtilen ilgili prosedürleri takip edin. 

Herhangi bir yokuşa tırmanmadan önce araziyi dikkatle kontrol edin. Aşırı gevşek ya da 

kaygan yüzeyli yokuşlara asla tırmanmayın. Gazı asla birden vermeyin.  

 

 Yokuşlardan inerken ve fren yaparken her zaman bu kılavuzda belirtilen ilgili prosedürleri 

takip edin. Keskin bir şekilde yalnızca bir tarafa yaslanmasına neden olacak bir açıyla 

yokuş inmekten kaçının. Mümkün olan yerlerde yokuş aşağı düz şekilde inin. 

 Bir yokuş yüzünden geçerken her zaman, bu kılavuzda belirtilen ilgili prosedürleri takip 

edin. Aşırı şekilde kaygan ya da gevşek yüzeyli yokuşlardan kaçının.  

 Yokuş tırmanırken aracınızın çalışmayı durdurması ya da yokuş aşağı kaçması 

durumunda her zaman ilgili prosedürleri takip edin. Yokuş yukarı tırmanırken aracın 

çalışmayı durdurmasından kaçınmak için, uygun vites aralığını kullanın ve sabit bir hızla 

devam edin. Aracınızın çalışmayı durdurması ya da yokuş aşağı kaçması durumunda 

frenleme için, bu kılavuzda belirtilen özel prosedürleri takip edin.  

 Aracın yokuş yukarı gelen tarafından ya da yokuş yukarı tarafa düz şekilde 

konumlanmışsa herhangi bir tarafından inin. Bu kılavuzda belirtilen prosedürü takip 

ederek aracınızı çevirin ve tekrar binin.  

 Tanımadığınız yeni bir alanda aracınızı çalıştırmadan önce her zaman arazideki engelleri 

kontrol edin. 

 Patinaj ya da kayma durumlarında her zaman dikkatli olun. Düzlükte, düz arazide ve 

düşük hızlarda tecrübe edinerek patinaj ya da kayma vakalarını güvenli şekilde kontrol 

etmeyi öğrenin. Buzlanma gibi aşırı kaygan yüzeylerde yavaş gidin ve kontrol dışı patinaj 

ya da kayma riskini azaltmak için mümkün olduğunca dikkatli olun.  

 Geriye giderken her zaman arkanızda herhangi birinin ve hiçbir engelin olmadığından 

emin olun. Geriye gitmek için koşullar uygun ve güvenli ise yavaş gidin.  

 Her zaman bu kılavuzda belirtilen tipte ve boyutta lastikler kullanın.  

 Her zaman bu kılavuzda belirtildiği gibi uygun lastik basıncını muhafaza edin.  

 . Uygun olmayan aksesuarların montajı ya da kullanımıyla aracınızı asla modifiye 

etmeyin. 
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 Bu araç için belirtilen yük kapasitesini asla aşmayın. Yük, uygun şekilde yüklenmeli ve 

güvenli bir şekilde bağlanmalıdır. Yük taşırken ya da bir römork çekerken hızı düşürün ve 

bu kılavuzda belirtilen talimatları takip edin. Frenleme için daha geniş bir mesafe 

sağlayın.  

 

UYARI! 

Bütün motor egzozları karbon monoksit içerir, bu ölümcül bir gazdır. Karbon Monoksit 
renksiz, kokusuz, tatsız bir gazdır ve siz herhangi bir motor egzozunu görmeseniz 
veya koklamasanız dahi mevcut olabilecek özelliktedir. 
Karbon Monoksit Zehirlenmesinden kaçının. 
 Motoru kapalı alanda çalıştırmayın. Motor egzozunu fanlarla havalandırsanız ya 

da camları ve kapıları açsanız dahi karbon monoksit hızla tehlikeli seviyelere 
ulaşabilir.  

 Motoru, yetersiz şekilde havalandırılmış ya da ağıl, tamirhane veya garaj gibi 
kısmen açık olan alanlarda çalıştırmayın.  

 Pencere ve kapı gibi açıklardan apartmanlara egzozun girebileceği açık alanlarda 
motoru çalıştırmayın.  

 

ÇALIŞTIRMA ÖNCESİ KONTROLLER 

Aracınızın güvenli çalıştırma koşullarına uygun olduğundan emin olmak için kullanacağınız 

her zaman aracınızı kontrol edin. Her zaman Kullanım Kılavuzu’nda tanımlanan bakım ve 

denetim prosedürleri ve programlarını takip edin.  

UYARI! 

Aracın uygun şekilde denetiminin ve bakımının yapılamaması, kaza ya da ekipman 
hasarı olasılığını yükseltir. Herhangi bir sorun bulunduğu takdirde aracınızı 
çalıştırmayın. Herhangi bir sorun, bu kılavuzda sağlanan prosedürlerle 
giderilemiyorsa, aracınızı TGB bayisine kontrol ettirin.  

 

Aracınızı kullanmadan önce aşağıda belirtilen durumları gözden geçirin: 

ÖĞE RUTİN KONTROL 

Yakıt 

 Yakıt tankındaki yakıt seviyesini kontrol edin ve 
gerektiğinde önerilen yakıtı ekleyin.  

 Yakıt borusunu sızıntılara karşı kontrol edin. Gerekiyorsa 
düzeltin. 

Motor Yağı 

 Motordaki yağ seviyesini kontrol edin ve gerekiyorsa 
belirtilen seviyede önerilen yağı ekleyin. 

 Yağ sızıntısına karşı Aracı kontrol edin. Gerekiyorsa 
düzeltin. 

Ön Diferansiyel Dişlisi Yağı 
 Yağ sızıntısına karşı Aracı kontrol edin. Gerekiyorsa 

düzeltin. 

Arka Diferansiyel Dişlisi Yağı 
 Yağ sızıntısına karşı Aracı kontrol edin. Gerekiyorsa 

düzeltin. 
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Soğutucu 

 Rezervuardaki soğutucu seviyesini kontrol edin ve 
gerekiyorsa belirtilen seviyede önerilen soğutucuyu 
ekleyin.  

 Sızıntıya karşı soğutma sistemini kontrol edin. Gerekiyorsa 
düzeltin. 

Ön Fren 

 İşletimi kontrol edin, yumuşak ya da süngerimsiyse hidrolik 
sistemini TGB bayiinize boşalttırın.  

 Yıpranma olup olmadığına dair fren balatalarını kontrol 
edin gerektiği durumda değiştirin. 

 Rezervuardaki fren hidrolik seviyesini kontrol edin ve 
gerektiğinde belirtilen seviyede önerilen fren yağını 
ekleyin. 

 Sızıntılara karşı hidrolik sistemini kontrol edin. Gerekiyorsa 
düzeltin. 

Arka Fren 

 İşletimi kontrol edin ve gerekiyorsa düzeltin. 
 Gerektiğinde kabloları yağlayın.  
 Fren kolu ve pedal boşluğunu kontrol edin gerekiyorsa 

ayarlayın. 

Gaz Kolu 
 İşletimin pürüzsüz olduğundan emin olun. Gerekiyorsa 

kablo ve kol yatağını yağlayın. 
 Kol boşluğunu kontrol edin ve gerekiyorsa ayarlayın. 

Kontrol Kabloları 
 İşletimin pürüzsüz olduğundan emin olun. Gerekiyorsa 

yağlama yapın. 

Tekerlekler ve Lastikler 

 Tekerleklerin durumunu kontrol edin ve hasar görmüşse 
değiştirin. 

 Lastiklerin durumunu ve diş derinliğini kontrol edin.  
 Hava basıncını kontrol edin ve gerekiyorsa düzeltin. 

Fren Pedalı 
 İşletimin pürüzsüz olduğundan emin olun. Gerekiyorsa 

pedalın döner kısmını yağlayın. 

Fren Kolları 
 İşletimin pürüzsüz olduğundan emin olun. Gerekiyorsa 

pedalın döner kısmını yağlayın. 

Aks Körükleri 
 Çatlaklar ya da hasar olup olmadığını kontrol edin ve 

gerekiyorsa değiştirin.  

Şasi Bağlantı Elemanı 
 Tüm somunların, cıvataların ve vidaların uygun şekilde 

sıkıldığından emin olun. 

Aygıtlar, Aydınlatma ve 
Düğmeler  

 İşletimi kontrol edin ve gerekiyorsa düzeltin. 

 

ÇALIŞTIRMA 

Aracınızı çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu dikkatle okuyun. Anlamadığınız bir 

kontrol ya da fonksiyon olması durumunda bayiinize danışın.  

UYARI! 

Bir kaza ya da yaralanmaya neden olabilecek herhangi bir kontrol kaybını önlemeye 
yardımcı olması için tüm kontrolleri kavramak amacıyla Kullanım Kılavuzunu dikkatle 
okuyun. 

 

Motor Alıştırması 

Motorunuzun ömründe, ilk 320 km (200 mi) ya da 20 saatlik sürüşten daha önemli bir süreç 
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asla yoktur. Bu nedenle, aşağıda belirtilen hususları dikkatle okumalısınız. Motorunuz hiç 

kullanılmamış yani yeni olduğu için, ilk 320 km’de (200 mi) ya da 20 saatlik süre içinde 

aracınıza aşırı yük yerleştirmeyin. Motordaki muhtelif parçalar, doğru çalıştırma aralıkları 

için kendi kendilerini aşındırır ve parlatırlar. 

Bu aşamada, uzun tam gaz çalıştırmadan ya da motorun aşırı ısınmasına neden olan 

herhangi bir koşuldan kaçınılmalıdır. 

0–160 km (0–100 mi) ya da 0–10 saat 

½ gazın üzerinde uzun çalıştırmadan kaçının. Aracın hızını düzenli olarak değiştirin. Aracı 

bir gaz ayarında (sabit gaz konumunda) çalıştırmayın. 

160–320 km (100–200 mi) ya da 10–20 saat 

¾ gazın üzerinde uzun çalıştırmadan kaçının. Motorun hızını serbest şekilde artırın fakat 

hiçbir zaman tam gaz kullanmayın. 

320 km (200 mi) ya da 20 saat ve fazlası 

ARAÇ şimdi normal şekilde çalıştırılabilir. 

Park 

Aracı park ederken motoru kapatın, freni kullanın, sürüş seçim kolunu “Parking” (Park) 

konumuna getirin, park fren kolunu doğru (park) konumuna çekin.  

 

Eğimli Bir Yerde Park  

UYARI! 

Yokuşlara ya da diğer eğimli yerlere park etmekten kaçının. Yokuşlara ya da diğer 
eğimli yerlere park yapmak, kaza riskini artırarak kontrol dışı yuvarlanmaya neden 
olabilir. Herhangi bir eğimli alana park yapmak zorunda kalırsanız, Aracı eğime 
çapraz olarak enine gelecek şekilde durdurun, motoru kapatın, park fren kolunu park 
konumuna getirin ve ön ve arka tekerlerin önüne taş ya da benzeri malzeme ile engel 
koyun. 
Aracı asla yürüyerek kolayca çıkamayacağınız kadar sarp yokuşlara park etmeyiniz. 

1. Frenleri kullanarak Aracı bir durma konumuna getirin. 

2. Motoru kapatın. 

3. Park fren kolunu doğru (park) konumuna getirin. 
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TANIMLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vinç Anahtarı 

2. Selektör Anahtarı 

3. Arka Fren Kolu 

4. Far Anahtarı 

5. Dörtlü Flaşör Anahtarı 

6. Korna 

7. Dönüş Sinyali Anahtarı 

8. Override (Geri Vites Hızlandırma 

Anahtarı) 

9. Hız Göstergesi 

10. 2D/4D/LOCK (KİLİT)            

Anahtarı 

11. Ön Fren Kolu 

12. Gaz 

13. Park Kolu 

14. L/H/N/R (Vites) Kolu 

15. Kontak Anahtarı 

16. Arka Diferansiyel Anahtarı 

 

 

GÖSTERGE VE KONTROL FONKSİYONU 

1. KONTAK (IGNITION) ANAHTARI FONKSİYONU / KONUMU 

Konum  Fonksiyon Anahtar 

Konumu 

 

 Far  TAKILI 

ON 
Tüm elektrik sistemleri ve gündüz 

farı kullanıma hazır 
TAKILI 

OFF Park sırasında TAKILI 

DEĞİL 

 

 

 

 

 

2. İŞARETLER VE FONKSİYONLARI 

Konum İsim Fonksiyon  



 14 

 Selektör Anahtarı  Motoru Çalıştırır 

 Karartma Ayarlı 

Anahtar 

Uzun Işık/Kısa Işık 

Anahtarı 

 Dörtlü Flaşör 

anahtarı 
İkaz Sinyali 

 Dönüş Sinyali 

Anahtarı 
Sağ/Sol-el Direksiyonu 

 Korna Basılarak ses duyulur 

※ Bu araç, emniyet koruma sistemiyle donatılmıştır; motoru başlatmak için frene 

basılmalıdır. 

Geri Vites Hızlandırma Fonksiyonunu Devreden Çıkartma 

1. Vites kolunu “R” konumuna getirin daha sonra geri vites hızlandırma düğmesine basın 

(düğmeye basılı tutun). 

2. Geri giderken parmağınızı geri vites hızlandırma düğmesinden çekerseniz hız, 

yeniden sınırlandırılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

3. ÖN FREN KOLU 

Ön fren kolu, sağ gidon üzerine yerleştirilmiştir. Ön freni çalıştırmak için fren kolunu 

gidon kulpuna doğru çekin.  

 

 

 

 

 

 

4. ARKA FREN KOLU VE FREN PEDALI  

Arka fren kolu, sol gidon üzerine ve fren pedalı Aracın sağ tarafına yerleştirilmiştir. Arka 

freni çalıştırmak için, fren kolunu gidon kulpuna doğru çekin ya da fren pedalına basın. 

※ Fren pedalına basarak, ön ve arka frenleri etkinleştirmiş olacaksınız. 

Arka fren kolunu sıkarak da arka fren pedalını etkinleştirmiş olacaksınız. 

 

 

 

12 mm 

12 mm 
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UYARI! 

 Her yolculuktan önce, fren kolunun fren faaliyetinin alışılmış dirençte çalıyor olup 
olmadığını kontrol edin. Aynı zamanda, rezervuarda yeteri miktarda fren yağının 
olup olmadığını kontrol edin.  

 Her yolculuk öncesi, fren sistemini kontrol edin. Fren kolu boşluğu yaklaşık 12 mm 
olmalıdır. Olası sapmalar için yerel bayiinizi bilgilendirin. 

 Sızıntı ve düşük performans gibi frenlerde oluşacak aksaklıklar yalnızca yetkili 
bayii tarafından giderilmelidir. 

 

NOTLAR: Fren yağı seviyesi MIN işaretinin üzerinde olmalıdır. Eğer seviye düşmeyi 

sürdürürse, bir yetkili bayiine kontrol ettirin. 

Her zaman DOT #4 fren yağı kullanın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. VİTES KOLU 

L: Yüksek tork kullanımı (İleri dişlisi) 

H: Normal kullanım (tahrik dişlisi) 

N: Boş 

R: Geri 

P: Park konumu 

Vites Kolu Talimatları: 

1. Motor yalnızca Boş (N) konumdayken 

çalışmaya başlar. 

2. Bir fren kolunu çekin ve vites kolunu tutun 

ve N konumundan H, L ya da R konumuna getirin. (L vitesi engebeli yüzeylerde kullanılır.) 

 

※ Vites kolunu, H konumundan L veya başka bir vitese/yöne getirmek için araç 

tam olarak hareketsiz konumda olmalıdır. 
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3. Geri vites için, fren çalışır konumdayken vites kolunu tutun ve N konumundan R 

konumuna getirin. 

Park Konumu Vites Kolu Talimatları: 

1. Bir fren kolunu çekin ve vites kolunu tutun daha 

sonra vites kolunu “P” konumuna getirin.  

Gösterge tablosunda “P” göstergesinin yanıyor 

olup olmadığını kontrol edin. 

2. Park fren kolunu “Parking” (Park) konumuna 

getirin. Park prosedürlerinin tamamen 

gerçekleştirildiğinden emin olun. 

3. “P” konumunda motor RPM sınırlı durumda 

olduğu için, gazı açmak motora zarar verir.  

RPM kontrolü ya da ayarı için lütfen vites kolunu “N” konumuna getirin. 

DİKKAT! 

Araç hareket ederken vites konulu çalıştırmak tehlikeli olabilir. Böyle bir durum 
kesinlikle yasaktır.  
Her zaman, araç tamamen durana kadar bekleyin, hiçbir durumda Aracı geri viteste 
iken yüksek hızda çalıştırmayın. 

 

6. Tahrik Modu Seçimi 

Bu ARAÇ, ön ya da arka diferansiyel fonksiyonuyla birlikte, dört çeşit tahrik moduyla 

donatılmıştır. Farklı arazi koşullarına bağlı olarak farklı modları seçebilirsiniz. 

6.1. Yalnızca Arka Tahrik: 

6.1.1. 2WD (2 Teker Tahriki) 

Arka diferansiyel Kilit konumunda olmadan ARAÇ, arka tahrik modunda olur.  

Arka diferansiyel fonksiyonuyla güç arka tekerlere iletilir. 

Bu esas olarak, hem ön hem arka diferansiyel fonksiyonlarıyla normal sürüş için 

kullanılır. 

 

6.1.2. RWD (Geri Teker Tahriki) 

Arka diferansiyel Kilit konumu ile ARAÇ, 

arka tahrik modunda olur. 

Arka diferansiyel fonksiyonu olmaksızın 

güç, arka tekerlere iletilir. 

Bu esas olarak, yalnızca ön diferansiyel 

ile normal sürüş için kullanılır. 

 

6.2. Tüm Tekerlerin Tahriki: 
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6.2.1. 4WD (4 Teker Tahriki) 

Yalnızca arka diferansiyel kilitli konumda 

iken ARAÇ, tüm tekerlerle tahrik 

konumunda olur. 

Ön diferansiyel fonksiyonu ile arka 

diferansiyel fonksiyonu olamadan güç, 

arka ve ön tekerleklere iletilir. 

Bu, 2WD’den daha fazla çekiş sağlar ve 

ıslak ya da kaygan yüzeylerde sürerken 

kullanılmalıdır.  

 

6.2.2. KİLİT 

Hem ön hem de arka diferansiyeller kilitli konumda iken ARAÇ, tüm tekerlekler 

tahrik modunda olur ve bu durum, tüm tekerleklerin diferansiyel fonksiyonu 

dışında olduğu anlamına gelir. 

Hiçbir diferansiyel fonksiyonu olmaksızın güç, arka ve ön tekerleklere iletilir. Bu, 

dört tekerleğe tam çekiş sağlar ve iki ya da daha fazla tekerlek patinaj çekerken 

kullanılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYARI! 

İki tekerle tahrikten dört tekerle tahrike ya da tam tersi değiştirmeden önce her zaman 
Aracı durdurun. ARAÇ iki tekerle tahrikte, bazı durumlarda dört tekerle tahrikten farklı 
şekilde çalışır. İki tekerle tahrikten dört tekerle tahrike ya da tam tersi değiştirmek 
araç hareket halindeyken, Aracın beklenmeyen şekilde farklı olarak çalışmasına 
neden olabilir. Bu durum, sürücünün dikkatinin dağıtabilir ve kontrol kaybı ile kazaya 
sebep olma riskini artırır.  
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UYARI! 

ARAÇ, diferansiyel dişlisi kilitli konumdayken, düşük hızda sürün ve manevralarda 
fazladan süre ve mesafe sağlayın. 
Diferansiyel dişlisi kilitli konumda iken tüm tekerler aynı hızda döner bu yüzden Aracı 
döndürürken daha fazla güç harcanır. Dönüş için ihtiyaç duyulan güç, sürüş hızıyla 
birlikte artar. Seyir halindeyken yeterince keskin bir virajda hızınızı 
ayarlayamazsanız, kontrolünüzü kaybedip, kaza yapabilirisiniz.  

 

NOT:  

Diferansiyel dişli kilidi uygun şekilde devreye girmeden sürmek, devre tamamlana kadar 

araç hızının sınırlandırılmasına neden olacaktır.  

UYARI! 

ARAÇ hareket halindeyken düğmeye basmak, aşırı şekilde tehlikeli olabilir ve aracı 
gidondan elle kullanırken kontrolünüzü kaybetmenize neden olabilir. ARAÇ hareket 
halindeyken vites düğmesine basmak dişli kutusu mekanizmasının hasar görmesine 
neden olabilir.  
2WD, RWD, 4WD ve LOCK (KİLİT) konumları arasında vites değiştirmeden önce her 
zaman Aracı tamamen durdurun. 

 

7. LASTİKLER 

Önerilen şartnameleri karşıladıklarından emin olmak için lastik basınçlarını düzenli olarak 

kontrol edin. Lastikleri ayrıca, yıpranma ve hasarlara karşı da kontrol edin. 

Lastik Basıncı 

Kontrol için düşük basınçlı lastik basınç ölçeri kullanın ve lastik basıncını, lastikler 

soğukken ayarlayın. Lastik basıncı, her iki tarafta da eşit olmalıdır. 

UYARI! 

Bu aracın uygun olmayan lastik basıncıyla çalıştırılması, kontrol kaybı ya da 
yuvarlanma sebebiyle ciddi yaralanma ya da ölüme sebep olabilir. Lastik basıncının 
belirtilen minimum seviyenin altında olması aynı zamanda, şiddetli sürüş koşullarında 
lastiklerin janttan fırlamasına neden olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lastik basıncını aşağıda verilen şartnamelere göre ayarlayın: 
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Model EST 

Önerilen 
Ön 6 psi = 41.37 kpa 

Arka 6 psi = 41.37 kpa 

 

Düşük basınçlı lastik ölçü aleti standart ekipman olarak bulundurulur. Lastik basıncının iki 

farklı ölçüsünü alın ve ikinci okumayı kullanın. Ölçü aletinin üzerinde olası kir ya da toz ilk 

okumanın yanlış olmasına neden olabilir.  

 

Lastik Aşınma Sınırı 

Aşınmadan kaynaklı lastik oyukları 3 mm’ye (0,12 

in) düşerse lastikleri değiştirin. 

 

Lastik Bilgisi 

Bu ARAÇ, valflı, iç lastiksiz lastiklerle donatılmıştır.  

UYARI! 

Bu Araçta uygun olmayan lastiklerin kullanımı, kaza riskini artırarak kontrol kaybına 
neden olabilir.  

Yoğun testlerden sonra, yalnızca altta listelenen lastikler, TGB tarafından bu model için 

onaylanmıştır. 

  

Ön İç Lastiksiz AT26*8-14 

Arka İç Lastiksiz AT26*10-14 

 

UYARI! 

Profesyonel bilgi ya da beceriniz olmadan asla lastikleri değiştirmeye kalkışmayın. 

Bu, kaza riskini yükseltebilir. Uygun şekilde lastik değişimi için lütfen bayiinizle 

iletişime geçin.  

 

Satış Sonrası Lastik ve Jantlar 

Aracınız ile birlikte gelen lastik ve jantlar, performans yeterliliklerine uyum sağlayacak ve 

yürütme, fren ve konfor kombinasyonu sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Diğer lastik, 

jant, ölçüler ve kombinasyonlar uygun olmayabilir.  

 
8. SOĞUTUCU SUYU 

Soğutucu suyu seviyesi, her sürüşten önce kontrol edilmelidir. Buna ek olarak soğutucu, 

periyodik bakım ve yağlama çizelgesinde belirtilen aralıklarda değiştirilmelidir.  

 

Soğutucu suyu seviyesini kontrol etmek için 

1. Aracı düz bir zemine yerleştirin. 

2. Soğutucu suyu rezervuarındaki su seviyesini kontrol edin. 
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NOT:  

Soğutucu suyu seviyesi, motor sıcaklığına göre değişeceği için, soğuk bir motor 

üzerinde kontrol edilmelidir. 

 Soğutucu suyu, minimum ve maksimum seviye işaretleri arasında olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

Soğutucu suyu minimum seviyede ya da altında ise soğutucu suyu rezervuar kapağını 

kaldırın, maksimum seviye işaretine kadar soğutucu suyu ya da saf su ekleyin ve 

rezervuar kapağını yerine geri yerleştirin.  

DİKKAT! 

Soğutucu suyu yok ise, onun yerine saf su ya da az kireçli musluk suyu kullanın. 

Kireçli ya da acı su kullanmayın, böyle bir su motor için tehlikeli olabilir. Eğer 

soğutucu suyu yerine böyle bir su kullanılmışsa, mümkün olduğunca bu suyu 

soğutucu suyu ile değiştirin; aksi takdirde soğutma sistemi don ya da çürümeye karşı 

korunmasız kalacaktır. Eğer soğutucu suyuna böyle bir su eklenmişse, mümkün 

olduğunca çabuk bir TGB bayiine soğutucu suyunun antifriz içeriğini kontrol ettirin; 

aksi halde soğutucu suyunun yeterliliği azalabilir.  

 

Soğutucu suyunu değiştirmek için; 

UYARI! 

Radyatör kapağını kaldırmadan önce motorun ve radyatörün soğumasını bekleyin. 

Sıcak su ya da basınç altında uçan buhar sebebiyle yanabilirsiniz. Kapağı açarken 

her zaman kalın bir bez ya da benzeri materyal kullanın. Kapağı tamamen açmadan 

kalan buharın uçmasını sağlayın. 

1. Aracı düz bir zemine yerleştirin.  

2. Ön kapağı kaldırın. 

3. Motorun altına bir konteynır yerleştirin ve sonra soğutucu suyu drenaj vidasını ve 

contasını sökün. 

4. Radyatör kapağını kaldırın. 

5. Rezervuar kapağını kaldırın. 

6. Soğutucu suyu rezervuarı tarafındaki soğutucu suyu rezervuar hortumunun 

bağlantısını kesin ve sonra rezervuardan soğutucu suyunu tahliye edin. 

7. Suyu tahliye ettikten sonra, temiz musluk suyuyla rezervuarı etraflıca yıkayın.  

8. Soğutma suyu drenaj vidasını ve yeni contası yerleştirin ve sonra vidayı sıkın.  
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9. Rezervuar hortumunu bağlayın. 

10. Maksimum seviye işaretine kadar rezervuara önerilen soğutucu suyunu ekleyin ve 

sonra rezervuar kapağını yerleştirin. 

DİKKAT! 

Antifrizi yalnızca saf su ile karıştırın. Bununla birlikte, saf su yok ise, yeniden 
doldurma için az kireçli musluk suyu kullanılabilir. Çok kireçli ya da acı su kullanmayın 
çünkü bu tür su motor için tehlikelidir. 

11. Radyatöre tam dolana kadar önerilen soğutucu suyunu ekleyin. 

 

Önerilen Antifriz: 

Alüminyum motorlar için pas önleyici içeren yüksek kalite etilen glikol antifriz. 

 

Soğutucu Suyu: 

12. Radyatör kapağını yerleştirin, motoru çalıştırın, birkaç dakika boşta çalıştırın ve 

sonra kapatın. 

13. Radyatördeki su seviyesini kontrol etmek için radyatör kapağını kaldırın. Eğer 

düşükse, radyatörün üstüne gelene kadar yeteri miktarda soğutucu suyu ekleyin ve 

sonra radyatör kapağını kapatın. 

14. Motoru çalıştırın ve sonra sızıntıya karşı soğutucu suyunu kontrol edin. 

15. Ön kapağı yerleştirin. 

 

 

 

9. DİREKSİYON KİLİDİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direksiyon kilidi temel olarak olası hırsızlık vakalarına karşı koruma için kullanılmalıdır. 

Şekilde gösterildiği gibi gidon sola çevrilmeli ve direksiyon kilidindeki anahtara eş zamanlı 

olarak basılmalı ve çevrilmelidir.  
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10. HIZ GÖSTERGESİ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANEL TANIMLARI  

1. Yakıt Ölçü Barı 

2. Hız Göstergesi  

3. Fonksiyon Göstergesi 

4. MODE Düğmesi 

5. Tahrik Modu 

6. EPS Göstergesi 

7. LED Gösterge Sembolü 

8. SET (AYAR) Düğmesi 

 

 Gündüz Yakılan Lamba / Yeşil 
 

Dönüş Sinyali Göstergesi/ Yeşil 

 Uzun Huzmeli Far/Mavi L/H Tahrik Vitesi/ Yeşil 

 Motor Yağı Göstergesi/Kırmızı N Boş Vitesi/ Yeşil 

 Akü Şarj Göstergesi R Geri Vitesi/ Kırmızı 

 Motor Soğutucu Suyu Sıcaklığı/ 
Kırmızı 

P Park Vitesi/ Yeşil 

 Motor Kontrolü / Sarı    

 

1. Motor Yağı Göstergesi (Kırmızı): Eğer bu ışık yanarsa lütfen yeteri kadar motor yağı 

olup olmadığını kontrol edin; aksi durumlarda denetim için yerel bayiinizle iletişime 

geçin. 

2. Sıcaklık Göstergesi (Kırmızı): Eğer ışık motor çalışırken yanarsa, soğutma sistemi 

sorununu işaret eder. Denetim için lütfen yerel bayiinizle iletişime geçin. 

3. Akü Şarj Uyarı İşareti: Eğer bu ışık motor çalışır durumda iken yanarsa, arızalı akü 

sistemini işaret eder. Denetim için lütfen yerel bayiinizle iletişime geçin. 

※ Kontak anahtarını çevirdiğinizde, motor yağı göstergesi/sıcaklık göstergesi/akü 

göstergesi arıza teşhis işlemini gerçekleştirecektir. Eğer bu işlem bulunmazsa, bir 

takım arıza olabilir. Denetim için lütfen yerel bayiinizle iletişime geçin. 

4. Dönüş sinyali ışığı (Yeşil): Bu sinyalin kullanımı sırasında ışıklar yanıp sönecek ve 

sesli uyarı verecektir. 

Tehlike Uyarısı: Sol/sağ ışığı yanıp sönecek ve sesi uyarı verecektir. 
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5. Motor kontrol ışığı (Sarı): Bu ışık yandığında lütfen denetim için yerel bayiinizle 

iletişime geçin. 

6. Yanıp sönen ESP “FAIL (HATA)”, EPS’nin arızalı olduğunu gösterir ve ekranın alt 

tarafında arıza kodu “c?” ile gösterilir, böyle bir durumda lütfen yerel bayiiniz ile 

iletişime geçin.  

UYARI! 

Motor yağı uyarı ışığı, yağ seviyesi düşük olduğunda yanacaktır. Lütfen TGB özel 

yağı ile doldurma işlemini gerçekleştirin, doldurma tamamlandıktan sonra ışık 

kapanacaktır. Lütfen aracı her zaman motor yağı uyarı ışığı kapalı iken kullanın; aksi 

takdirde motora zarar verebilirsiniz. Aşırı sıcak durumlarda kullanmaya devam etmek 

motora ciddi hasarlar verebilir.  

 

FONKSİYON GÖSTERGESİ 

RPM: Dijital Takometre 

1. RPM, 2. sırada gösterilir. 

2. Takometre sinyali, ya ECU ya da kontak bobininden alınır. 

MAX RPM: Maksimum Takometre 

1. MAX RPM, 2. sırada gösterilir. 

2. Son RESET işleminden sonra sağlanan en yüksek takometre okumasını gösterir. 

SPEED (HIZ): Hız Sayacı 

1. Hız sayacı göstergesi ekranın 1. sırsında bulunur.  

MAX SPEED (HIZ): Maksimum Hız Sayacı 

1. MAX 2. sırada gösterilir. 

2. En son RESET işleminden sonra sağlanan en yüksek hızı gösterir. 

SPEED (HIZ) AVG: Ortalama Hız Sayacı 

1. AVG, 2. sırada gösterilir.  

2. En son RESET işleminden ortalama hızı hesaplar. 

TRIP (TUR) A & TRIP (TUR) B: Tur Sayacı A & B 

1. TRIP (TUR) fonksiyonu, araç sürüş durumundayken en son RESET işleminden 

kümülatif tur mesafesini kaydeder. 

2. Gösterge ekranın 2. sırasında yer alır.  

ODO: Kilometre Sayacı 

1. ODO, aracın çalıştırılması sırasında kat edilen kümülatif mesafeyi kaydeder.  

2. ODO verisi, güç kapalı konumdayken dahi hafızada depolanır. 

RT: Sürüş Saati 

1. En son RESET işleminden itibaren toplam çalıştırma saatini hesaplar. 

2. Sayaç, aracın hareket etmesiyle birlikte otomatik olarak başlar. 
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TT: Toplam Sürüş Saati 

1. Aracın kullanımına başlamasından itibaren toplam saati hesaplar. 

2. Sayaç, aracın hareket etmesiyle birlikte otomatik olarak başlar. 

3. TT verisi, güç kapalı konumdayken dahi hafızada depolanır. 

YAKIT GÖSTERGESİ 

1. 7 arlık yakıt durumu grafik göstergesine sahiptir. 

2. En son bar, düşük yakıt seviyesini göstermek için yanıp söner. 

DTC： Arıza Teşhis Kodu 

1. EFI sistemi arızalı iken, 2. sıradaki göstergede “P????” hata kodu görünür. 

2. EPS arızalı iken, 2. sıradaki göstergede “c????” arıza kodu görünür. 

 

DÜĞME İŞLEVLERİ 

MODE DÜĞMESİ 

1. Bir fonksiyonu, ekrandan diğerine bir döngü sırasında bulunan tüm fonksiyonları 

hareket ettirmek için MODE düğmesine basın. 

ODO → RPM → TRIP A → TRIP B → MAX SPEED → SPEED AVG → RT → TT → 

MAX RPM → TIME → EPS →ODO 

2. KMH (Kilometre / saat) ya da MPH (mil / saat) için göstergeyi değiştirmek amacıyla 

10 saniye süreyle MODE düğmesini basılı tutun. 

RESET FONKSİYONU 

1. Arzu edilen ekrana gitmek için MODE tuşuna basın daha sonra, depolanan 

değerlerden alınan verileri sıfırlamak için 6 saniye süreyle MODE ve SET 

düğmelerini birlikte basılı tutun. TRIP (TUR) A, TRIP (TUR) B, AVG SPEED 

(ORTALAMA HIZ), MAX SPEED (MAKSİMUM HIZ)ve MAX RPM (MAKSİMUM 

RPM) dahil her bir reset tek tek yapılmalıdır. 

2. ODO, Clock (Saat) ve TT verileri sıfırlanamaz. 

 

SAAT FONKSİYONU 

1. TIME (SAAT) ekranına geçmek için MODE tuşuna basın. Daha sonra saati 

ayarlamak için 3 saniye boyunca MODE ve SET (AYARLA) düğmesine aynı anda 

basılı tutun.  

2. Rakam yanıp sönerken, SET düğmesini istenilen rakam getirin ve sonra ayarlamak 

için MODE düğmesine basın ve diğer rakama atlayın.  

3. Saati ayarladıktan sonra, kaydedip ODO ekranına geri gitmek için MODE ve SET 

düğmelerine aynı anda basın.  

4. Ayarlama sırasında rakam, 10 saniye içinde değişmezse, ayarlama otomatik olarak 

kaydedilecek ve saat ekranına geri dönülecek. 

5. Hızın 10 km/sa üzerinde olduğu durumlarda, ayalar otomatik olarak kaydedilir. 

 

EPS (Elektrik Güç Sistemi) FONKSİYONU 
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MODE düğmesine basıp, EPS fonksiyonuna girdiğinizde EPS göstergesi görünür. 

Gerektiğinde, EPS fonksiyonunu çalıştırabilir ya da çalışmasını durdurabilirsiniz. EPS 

çalışır durumda ve kontak ON (AÇIK) haldeyken gösterge açık olur, direksiyon 

torkunu Max (Maksimum) ya da Min (Minimum) seviyelerinde ayarlayabilirsiniz.  

MIN (Minimum): Küçük direksiyon torku, düz arazi ve yüksek hızda kullanılır. 

MAX (Maksimum): Geniş direksiyon torku, engebeli arazi ve düşük hızda kullanılır. 

FAIL (HATA): EPS hatası, EPS arızası yanıp sönerek gösterilir ve hata kodu, ekranın 

alt tarafında “c????” ile gösterilir. 

11. BUJİ 

Buji Kontrolü 

Buji, kontrolü kolay olan önemli bir motor bileşenidir. Isı ve birikintilerin, herhangi bir 

bujinin yavaş şekilde aşınmasına neden olacağından dolayı, buji periyodik bakım ve 

yağlama bölümüne uygun olarak sökülmeli ve kontrol edilmelidir. Ayrıca, bujinin 

konumu, motorun konumunu ortaya koyar. 

Bujiyi sökmek için; 

1. Buji kapağını sökün. 

2. Bujiyi, buji anahtarıyla sökün. 

 

Bujiyi kontrol etmek için;  

1. Bujinin merkez elektrotu etrafındaki porselen izolatörün orta ila açık esmer (ARAÇ 

normal şekilde çalıştığındaki ideal renk)olup olmadığını kontrol edin. 

NOT: 

Buji belirgin şekilde farklı bir renk gösteriyorsa, motor uygunsuz şekilde çalıştırılıyor 

demektir. Bu gibi sorunları kendi başınıza çözmeye kalkışmayın. Bunun yerine Aracınızı, 

bir TGB bayiine kontrol ettirin. 

2. Bujiyi, elektrot erozyonu ve aşırı karbon ya da diğer birikintilere karşı kontrol edin ve 

gerekiyorsa değiştirin. 

Belirtilen Buji: NGK DCPR8E 

3. Buji boşluğunu, bir kablo kalınlığı ölçü aletiyle ölçün ve 

gerekiyorsa boşluğu şartnamelere göre ayarlayın. 

 

Buji Boşluğu: 0.7~0.8 mm 

 

Bujiyi takmak için; 

1. Buji contasının yüzeyini ve silindir kapağı conta yüzeyini temizleyin ve 

sonra buji iplerinden kalma her tür kiri silin. 

2. Bujiyi, bir buji anahtarıyla takın. 

NOT: 

Bujiyi yerleştirirken ½ aralığında dönüşle sıkılmalıdır.  

3. Buji kapağını yerleştirin. 
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12. HAVA FİLTRESİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giriş kapağını kaldırın ve açın. 

2. Gevşetmek için yön okunu takip edin ve 

elemanı sökün. 

3. Elemanı, tutuşmayan ya da zor tutuşabilen 

çözücü ile temizleyin ve sonra tamamen kuru 

olacak şekilde sıkın. 

 

UYARI! 

Sünger malzemeleri temizlemek için her zaman parça temizleme çözücüsü kullanın. 

Hiçbir zaman, sünger malzemeleri temizlemek için kolay tutuşabilen çözücüler ya da 

benzin kullanmayın çünkü motor alev alabilir ya da patlayabilir. 

Süngerli malzemeleri çözücüyle sıkın ve sonra kurulayın. 

 

DİKKAT! 

Süngerli malzemeleri sıkarken bükmeyin. 

Süngerli malzemeler için belirtilen köpük hava filtresi yağı ya da aynı kalitede köpük 

hava filtresi yağı kullanın. 

NOT: Süngerli malzeme ıslak olmalı fakat damlatmamalıdır. 

 

13. MOTOR YAĞI VE YAĞ FİLTRESİ 

Motor yağı seviyesi, her sürüşten önce kontrol edilmelidir. Buna ek olarak, yağ ve yağ 

filtresi, periyodik bakım ve yağlama cetvelinde belirtilen aralıklarla değiştirilmelidir.  

 

Motor yağı seviyesini kontrol etmek için; 

1. Aracı düz bir zemine yerleştirin. 

2. Motor yağını, ılık bir motor üzerinde kontrol edin. 

 

NOT: 

Yağ seviyesini kontrol etmeden önce motor çalıştırılırsa, motorun yeteri kadar 

ısındığından emin olun ve doğru bir okuma için yağ oturana kadar en az on dakika 
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bekleyin. 

3. Motor yağı filtre kapağını sökün ve sonra temiz bir bezle yağ çubuğunu silin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Yağ çubuğunu, filtre deliğine yerleştirin (vidalı tarafı içine gelecek şekilde) ve daha 

sonra, yağ seviyesini kontrol etmek için geri sökün. 

NOT: 

Motor yağı, yağ çubuğunun uç kısmıyla maksimum seviye işaretinin arasında olmalıdır. 

5. Motor yağı, yağ çubuğunun uç kısmıyla maksimum seviye işaretinin arasında değilse, 

doğru seviyeye getirmek için önerilen tipte yeteri kadar yağ ekleyin. 

NOT: 

Motor yağının doğru seviyede olduğundan emin olun aksi takdirde motor zarar görebilir. 

6. Yağ çubuğunu yağ filtresi deliğine yerleştirin ve sonra motor yağı filtre kapağını sıkın. 

 

Motor yağını değiştirmek için (yağ filtresi değişimiyle ya da değiştirmeden); 

1. Aracı düz bir zemine yerleştirin ve kriko ile kaldırın. 

2. Motoru çalıştırın, birkaç dakika boyunca ısınmasını 

bekleyin ve kapatın. 

3. Kullanılmış yağı toplamak için motorun altına bir 

yağ karteri yerleştirin. 

4. Krank kutusundan yağı tahliye etmek için motor 

yağı tahliye cıvatasını ve pulunu sökün.  

NOT: 

Atık yağı, yerel düzenlemelere göre imha edin. 

※ Yağ filtresi kartuşu değiştirilemiyorsa, 5 – 7. adımı atlayın. 

5. Kapağı ve sağ iç tamponu sökün. 

6.. Yağ filtresi kapağının üç vidasını sökün. 

7. Yeni yağ filtresinin O-ringine ince bir motor yağı 

kaplaması uygulayın. 

8. Yeni yağ filtresini yerleştirin ve kapa vidalarını sıkın.  

9. Motor yağı tahliye cıvatasını ve pulunu yerleştirin ve 

sonra belirtilen torkta olacak şekilde cıvatayı sıkın. 

10. Önerilen motor yağı ile belirtilen miktarda yeniden dolum yapın ve sonra motor yağı 

filtre kapağını yerleştirip sıkın. 
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Yağ Sınıfı: 10W-40 

※ Motor ve egzoz sisteminin soğumasından sonra herhangi bir parça üzerine 

dökülmüş yağın temizlendiğinden emin olun. 

DİKKAT! 

Kavrama kaçırmasını önlemek için (motor aynı zamanda kavramayı da yağlar), 
herhangi bir kimyasal katkı karıştırmayın. 

Hiçbir yabancı maddenin krank kutusuna girmediğinden emin olun. 

11. Motoru çalıştırın ve sonra yağ kaçağını kontrol ederken birkaç dakika boyunca boşta 

çalıştırın. Yağ kaçağı olması halinde derhal motoru kapatın ve nedenini kontrol edin.  

12. Motoru kapatın, en az on dakika bekleyin ve sonra yağ seviyesini kontrol edin ve 

gerekli durumlarda düzeltin. 

 

14. VİTES DİŞLİSİ YAĞI 

 Vites dişlisi yağ seviyesini kontrol etmek için; 

1. Aracı düz bir zemine yerleştirin. 

2. Kapağı kaldırın ve cıvatayı kontrol edin. Daha sonra 

vites kutusundaki yağ seviyesini kontrol edin. Yağ 

seviyesi, kontrol deliğinin ağız seviyesinde 

olmalıdır. 

3. Yağın, kontrol deliğinin ağız seviyesinin altında 

olması halinde, doğru seviyeye yükseltmek için 

önerilen tipte yeteri kadar yağ ekleyin. 

4. Kontrol cıvatasını yerleştirin ve belirtilen torkta sıkın. 

 

Vites dişlisi yağını değiştirmek için;  

1. Aracı düz bir zemine yerleştirin ve bir kriko 

yardımıyla kaldırın. 

2. Kullanılmış yağı toplamak için vites kutusunun 

altına bir yağ karteri yerleştirin. 

3. Vites kutusundan yağı tahliye etmek için vites 

kutusu yağı tahliye cıvatasını ve pulunu sökün. 

NOT: 

Atık yağları, yerel düzenlemelere uygun olarak imha edin. 

4. Tahliye cıvatasını ve pulunu yerleştirin ve sonra belirtilen torkta cıvatayı sıkın.  

5. Kelepçeyi gevşetin ve hava hortumunu sökün. 

Daha sonra önerilen yağ ile yeniden doldurun. 

6. Hava hortumunu yerleştirin ve kelepçeyi sıkın. 

7. Yağ sızıntısına karşı vites kutusunu kontrol edin. 

Yağ sızdırması halinde, nedenini kontrol edin. 
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15. ÖN DİFERANSİYEL DİŞLİSİ YAĞI 

Her sürüşten önce, diferansiyel dişlisi kutusu olası yağ kaçaklarına karşı kontrol 

edilmelidir. Herhangi bir kaçak bulunması halinde, Aracı bir TGB bayiine kontrol ettirin 

ve tamirini sağlatın. Ayrıca, diferansiyel dişlisi yağı seviyesi kontrol edilmeli ve yağ, 

periyodik bakım ve yağlama cetvelinde belirtilen aralıklarda değiştirilmelidir. 

 

Diferansiyel dişlisi yağı seviyesini kontrol etmek için; 

1. Aracı düz bir zemine yerleştirin.  

2. Diferansiyel dişlisi yağı cıvatasını ve contasını sökün. Daha sonra, diferansiyel dişlisi 

kutusundaki yağ seviyesini kontrol edin. Yağ seviyesi, filtre deliğinin ağız seviyesinde 

olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Yağın, filtre deliğinin ağız kısmının altında olması halinde, miktarı doğru seviyeye 

yükseltmek için önerilen tipte yeteri miktarda yağ ekleyin. 

4. Olası hasarlara karşı contayı kontrol edin ve gerektiği durumlarda değiştirin. 

5. Yağ filtre cıvatasını ve contasını yerleştirin. Daha sonra belirtilen torkta cıvatayı sıkın. 

 

  

Diferansiyel Dişlisi Yağını Değiştirmek için; 

1. Aracı düz bir zemin üzerine yerleştirin 

ve kroki ile kaldırın. 

2. Kullanılmış yağı toplamak için 

diferansiyel dişlisi kutusu altına yağ 

karteri yerleştirin. 

3. Diferansiyel dişlisi kutusundan yağı tahliye etmek için diferansiyel dişlisi filtre 

cıvatasını, diferansiyel dişlisi yağ tahliye cıvatasını ve onların contalarını sökün. 

NOT: 

Atık yağları, yerel düzenlemelere uygun olarak imha edin. 

4. Tahliye cıvatasını ve yeni contasını yerleştirin. 

5. Önerilen diferansiyel dişlisi yağı ile yeniden doldurun. 

6. Yağ filtresi cıvata contasını olası hasarlara karşı kontrol edin ve gerekli durumlarda 

değiştirin. 

7. Yağ filtresi cıvatasını ve contasını yerleştirin.  

Tahliye  
Cıvatası 

Filtre  
Cıvatası 

Kontrol  
Cıvatası 

Tahliye  
Cıvatası 
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8. Yağ kaçağına karşı diferansiyel dişli kutusunu kontrol edin. Olası kaçak halinde, 

nedenini araştırın. 

16. ARKA DİFERANSİYEL DİŞLİSİ YAĞI 

Final dişli kutusu, her sürüşten önce yağ sızıntısına karşı mutlaka kontrol edilmelidir. 

Herhangi bir sızıntı durumunda, Aracı bir TGB bayiine kontrol ettirip tamirini sağlatın. 

Ayrıca, final dişli yağı seviyesi kontrol edilmeli ve periyodik bakım ve yağlama 

cetvelinde belirtilen aralıklarda yağ değişimi yapılmalıdır. 

 

Arka diferansiyel dişlisi yağ seviyesini kontrol etmek için; 

1. Aracı düz bir zemine yerleştirin. 

2. Final dişlisi yağı filtre cıvatasını ve contasını sökün. Daha sonra final dişlisi 

kutusundaki yağ seviyesini kontrol edin. Yağ seviyesi, filtre deliğinin ağız kısmında 

olmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Yağ seviyesi, filtre deliği ağız kısmının altında ise, doğru seviyeye yükseltmek için 

önerilen tipte yeteri miktarda yağ ekleyin.  

4. Yağ filtresi cıvata contasını olası hasarlara karşı kontrol edin ve gerektiği durumlarda 

değiştirin.  

5. Yağ filtresi cıvatasını ve contasını yerleştirin. 

 

Arka Diferansiyel Dişlisi yağını değiştirmek için; 

1. Aracı düzgün bir zemine yerleştirin ve kroki yardımıyla kaldırın. 

2. Kullanılmış yağı toplamak için final dişlisi kutusunun altına bir yağ karteri yerleştirin. 

3. Final dişlisi kutusundan yağı tahliye etmek için final dişlisi filtre cıvatasını, final dişlisi 

tahliye cıvatasını ve onların contalarını sökün. 

NOT: 

Atık yağı, yerel düzenlemelere uygun olarak imha edin. 

4. Tahliye cıvatası ve yeni contasını yerleştirin.  

5. Filtre deliğini ağız kısmına kadar önerilen 

final dişlisi yağı ile yeniden doldurun. 

Yağ Miktarı: SAE#90, 0.5 L 

6. Yağ filtresi cıvata contasını olası hasarlara 

karşı kontrol edin ve gerekli durumlarda 

değiştirin. 

Tahliye 
Cıvatası 

Filtre  
Cıvatası 

Kontrol 
Cıvatası 
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7. Yağ filtresi cıvatasını ve contasını yerleştirin.  

8. Yağ sızıntısına karşı final dişlisi kutusunu kontrol edin. Herhangi bir şekilde sızıntı 

gözlemlendiğinde, nedenini araştırın. 

17. VİNÇ 

  Aracınızın ön tarafında bir adet vinç yer almaktadır. Vinç, talimatlara uygun olarak 

çalıştırıldığında güvenli ve güvenilir hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır. Vincin 

kurulumu ve çalıştırılmasından önce lütfen bu kılavuzu okuyun ve anlayın. Dikkatsiz 

bir vinç çalışması, ciddi yaralanmalara veya maddi hasarlara neden olabilir. 

 

！ UYARI 

 

 

 
1. Vinç çok güçlü bir makinedir. Çok dikkatli uygulama gerektirmektedir ve 

kullanırken dikkatli olunuz, uyarılara dikkat ediniz. Aralıklı ve kontrollü bir 

kullanım için çelik halat vinç tamburu üzerine katmanlar halinde olarak 

sarılmıştır. 

2. Nominal yükü desteklemek için tambur etrafında ipin en az beş sarım 

sarılması gereklidir. 

3. Vinç çalışırken, vinçten, vinç kancasından, çelik halattan ve vinç 

tamburundan uzak durunuz. 

4. Bir yük altındaki vinç ve halattan daima güvenli bir mesafede durun. 

    

18. ÇEKİ DEMİRLERİ 

Aracınızın ön tarafında bir adet çeki tertibatı yer almaktadır. Çeki tertibatı, bir çekme 

çubuğu veya bir telin takılmasına izin veren özel bir çeki düzeneğidir. Aracınızın arka 

tarafında da bir şeyin başka bir yere, özellikle de bir motorlu taşıtın çekme çubuğuna 

bağlanması için bir çeki demir tertibatı bulunmaktadır. 

 

19. YAKIT TANKI 

Anahtarı takın ve çevirin. Dolum bölmesi, arka tamponun sağ tarafında yer alır. Anahtarı 

çevirdiğinizde kapak otomatik olarak açılacaktır. 
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Dolu sırasında, yakıt tankının üzerinden yakıtı kontrol edebileceğiniz saydam bir kap 

bulunmaktadır. 

 

20. TORPİDO BÖLMELERİ 

Bu araç, aracın ön tarafında sağ ve sola yerleştirilen iki ayrı torpido bölmesiyle 

donatılmıştır. Torpido bölmesine erişmek için, anahtarı yerleştirin ve çevirin, torpido 

bölmesinin kapağını kaldırın.  

Torpido bölmelerine herhangi bir belge yerleştirirken, ıslanmalarını önlemek için onları 

poşet torbayla sarın. Aracı yıkarken, torpido bölmelerine su kaçmamasına dikkat edin. 

Ön torpido bölmesinin alt tarafına bir tahliye tapası yerleştirilmiştir. Herhangi bir şekilde 

bölmede su birikmesi halinde, tahliye tapasını sökün ve suyu tahliye edin. Daha sonra 

geri yerleştirin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. SİGORTALAR VE AKÜ 

AKÜ 

Oturağın altına bir akü yerleştirilmiş durumda. Bu model, bakım gerektirmeyen bir akü 

ile donatılmıştır. Elektroliti kontrol etmeye veya saf su eklemeye gerek yoktur. Buna 

rağmen, akünün kablo bağlantıları kontrol edilmeli ve gerekli durumlarda sıkılmalıdır.  

 

UYARI! 

Akü elektroliti, ciddi yaralanmalara neden olabilecek sülfürik asit içerdiği için zehirli ve 

tehlikelidir. Kıyafetinizin, cildinizin ya da gözlerinizin elektrolitle temasından kaçının. 

Akülerin yanında çalıştığınız her zaman, gözlerinize koruyucu takın. 

Aküler, patlayıcı gazlar üretir. Akünüze her tür kıvılcım, alev, sigara ya da diğer 

ateşleyici elemanlarla yaklaşmayın. 

AKÜNÜZÜ ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERLERDE MUHAFAZA EDİN! 

 

  

 

 

 

 

Tahliye 
Tapası 
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Aküyü sökmek için; 

1. Oturağı sökün. 

2. Cıvataları sökerek aküyü tutan plakayı kaldırın. 

3. Cıvatalarını sökerek, ilk olarak negatif akü 

ucunun bağlantısını kesin, daha sonra pozitif 

ucu. 

4. Aküyü, bölmesinden çekin. 

 

DİKKAT! 

Aküyü sökerken, ana düğme kapalı olmalıdır ve negatif ucun bağlantısı, pozitif uçtan 

önce kesilmelidir. 

 

Aküyü şarj etmek için; 

Deşarj olmuş gibi görünüyorsa, aküyü mümkün olduğunca bir TGB bayiine şarj ettirin.  

DİKKAT! 

Bakım gerektirmeyen aküyü şarj etmek için, özel bir (sabit gerilimli) akü şarj cihazı 

gerekmektedir. Geleneksel bir akü şarj cihazı, aküye zarar verecektir. 

 

Aküyü saklamak için; 

1. Eğer araç, bir aydan daha uzun bir süre zarfında kullanılmayacaksa, aküyü sökün, 

tamamen şarj edin ve kuru, serin bir yere yerleştirin. 

2. Eğer akü, iki aydan daha fazla bir süre zarfında depolanacaksa, en az ayda bir 

kontrol edin ve gerekli durumlarda tamamen şarj edin. 

DİKKAT! 

Akünüzü her zaman şarj edilmiş şekilde tutun. Şarjı olmayan bir aküyü muhafaza 

etmek, daimi akü hasarına neden olabilir.  

 

Aküyü takmak için; 

1. Aküyü bölmesine yerleştirin. 

2. Cıvatalarını takarak, önce pozitif ucun sonra negatif ucun bağlantısını yapın. 

DİKKAT! 

Aküyü takarken ana düğme kapalı olmalıdır ve pozitif ucun bağlantısı, negatif ucun 

bağlantısından önce yapılmalıdır. 

3. Aküyü tutan plakayı yerleştirin ve cıvatalarını monte edin. 

4. Oturağı yerleştirin. 
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SİGORTALAR 

Biri ana sigorta kutusu diğeri EPS sigorta kutusu olmak üzere iki adet sigorta l-kutusu 

mevcuttur. 

 

EPS model için, oturağın alt sağ tarafında 

bulunan EPS sigorta kutusu içerisine MAXI 

sigortası yerleştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

EPS Olmayan model için, marş rölesinin 

yanına MAXI sigortası yerleştirilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

Sigortayı Değiştirme 

Ana sigorta kutusu ve EPS sigorta kutusu, oturağın altına yerleştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Herhangi bir sigortanın atması durumunda, söz konusu  

sigortayı aşağıda gösterildiği şekilde değiştirin. 

 

 

1. Anahtarı OFF (KAPALI) konumuna getirin ve tüm elektrik devrelerini kapatın. 
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DİKKAT! 

Kısa devre kazalarını önlemek için; sigortayı kontrol ederken ya da değiştirirken ana 

şalteri kapatın. 

2. Atmış sigortayı sökün ve yerine belirtilen amperde yeni bir sigorta takın. 

UYARI! 

Her zaman belirtilen sınıfta sigorta kullanmayın ve uygun bir sigorta yerine yedek bir 

obje asla kullanmayın. Uygunsuz bir sigorta ya da yedek bir obje elektrik sistemine bir 

yangın çıkmasına neden olabilecek hasarlar verecektir.  

3. Cihazların çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için anahtarı ON (AÇIK) konumuna 

getirin ve elektrik devrelerini açın. 

4. Eğer sigorta yeniden ani şekilde atarsa, elektrik sistemini bir TGB bayiine kontrol 

ettirin. 

22. FAR AMPULÜNÜ DEĞİŞTİRME  

Eğer bir far ampulü patlamışsa, aşağıda gösterildiği şekilde değiştirin. 

1. Farın arka kısmında yer alan kapağı çekerek çıkartın. 

2. Far ampul duyu kapağını çekerek çıkartın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Çekerek ve saat yönün tersine çevirerek far ampulü duyunu sökün. 

4. Patlamış ampulü çekerek çıkartın. 

5. Duya,  içine iterek yeni bir far ampulü takın. 

 

 

 

Far Kapağı 

Ampul Duyu 
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DİKKAT! 

Yağdan uzak tutmak için far ampulünün cam parçasına dokunmayın; aksi takdirde 

camın saydamlığı, ampulün parlaklığı ve ampul ömrü olumsuz şekilde etkilenebilir. 

Böyle bir durumda, alkol ya da tinerle nemlendirilmiş bir bez yardımıyla far ampulü 

üzerindeki her tür kir ya da parmak izini derhal temizleyin. 

6. Ampul duyunu iterek ve saat yönünde döndürerek yerleştirin. 

7. kapağını yerleştirin ve duy kapağının arkasında yer lan kapağı güvenli şekilde duy 

üzerine sabitleyerek uygun şekilde oturtun.  

8. Gerekli durumlarda far parlaklığını ayarlayın. 

 

Far parlaklığını ayarlama 

DİKKAT! 

Bu ayarlamayı bir TGB bayiinin yapması önerilir. 

Far parlaklığını yükseltmek için, far parlaklık ayarlama anahtarını saat yönünde çevirin. 

Far parlaklığını düşürmek için, ayarlama anahtarını saat yönün tersi yönünde çevirin. 

 

23. ARKA / FREN LAMBASI AMPULÜNÜ DEĞİŞTİRME 

 

Eğer bir arka / fren ampulü patlamışsa, aşağıda gösterildiği şekilde değiştirin. 

 

1. Arka / fren lambasının kablo bağlantısını kesin. 

2. Arka / fren lambasının iki somununu ve 

pullarını sökün ve çıkartın. 

3. Arka / fren lambasını değiştirin ve yenisini takın. 

Daha sonra kablo bağlantısını yapın. 

4. İki cıvatayı ve pullarını sıkın. 

 

24. YARDIMCI DC (DOĞRU AKIM) JAK 

Yardımcı DC jak, Aracın ön sağ tarafına yerleştirilmiştir. Yardımcı DC jak yalnızca, 

motor çalışırken ve ışık anahtarı “OFF” (KAPALI) konumdayken kullanılmalıdır. 

Yardımcı DC jak kullanılırken elektrik akımı 5 A’i aşmamalıdır.  

1. Işık anahtarını “OFF” (KAPALI) konuma getirin. 

2. Aksamı kapatın. 

3. Motoru çalıştırın. 

4. Yardımcı DC jak kapağını açın.  

Daha sonra aksam güç fişini jaka yerleştirin.  

5. Aksamı açın. 

6. Yardımcı DC jakın kullanılmadığı zamanlarda kapağını kapalı tutun. 
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DİKKAT! 

 5 A’dan fazla güç gerektiren aksamları kullanmayın. Aksi takdirde aşırı akım 

yüklemesi meydana gelir ve sigortanın patlamasına / atmasına neden olursunuz. 

 Aksamlar motor çalışmadan ya da farlar açıkken kullanılırsa, akü şarjını yitirir ve 

motorun çalışması zorlaşır. 

 Otomobil sigara çakmağı ya da ısınan başka türden fişli aksamlar kullanmayın, bu 

gibi malzemeler jakın hasar görmesine neden olur. 

 

ARAÇ SÜRÜŞ ÖNLEMLERİ 

Bu bölüm, Aracın sürüşü, rahat bir sürüş için genel araç kullanım talimatları içerir. 

 

Bu Kullanım Kılavuzu’nu tamamen okuduğunuzdan ve kontrol mekanizmaların 

çalıştırılmasını anladığınızdan emin olun. Güvenlik talimatlarına ayrıca dikkat edin. 

Ayrıca, Aracınız üzerinde bulunan tüm uyarı ve bilgilendirme etiketlerini okuyun.  

 

DİKKATLE KULLANIN 

Eğer bu aracı kullanmak hususunda tecrübeniz yoksa eğitim alın. 

UYARI! 

Uygun olarak eğitim almadan Aracı ne siz kullanın ne de herhangi birinin 
çalıştırmasına izin verin. Aracın farklı koşullarda ve değişik arazi şartlarında uygun 
şekilde nasıl çalıştırılacağını bilmeyen bir operatörün aracı kullanması kaza riskini 
azami ölçüde artırır. Aracınızı her zaman arazi, görünürlük ve çalıştırma koşulları ile 
tecrübenize uygun olan belli bir hız limitinde kullanın. 

 

Yeni başlayan ya da tecrübesiz operatörler, onaylı eğitim kurslarını tamamlamalıdır. 

Bu operatörler daha sonra, bu Kullanım Kılavuzu’nda belirtilen çalıştırma teknikleri ve 

kursta öğrendiği becerileri düzenli olarak pratik etmelidir. 

 

Bu aracı kullanmanız için, belli bir süre tecrübe kazanmanız gereklidir.  

Aracın işletim ve performans özelliklerine hakim olmadan, aracınızı maksimum 

performansta çalıştırmaya kalkışmayın. Tecrübeli bir operatör olsanız dahi, bu aracı ilk kez 

kullanırken düşük hızlarda tecrübe edin. 

 

 

DC jak 
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Alkol ya da ilaç tüketirken ya da tükettikten sonra bu aracı çalıştırmayın.  

Alkol ya da ilacın etkisi, operatörün performans yeterliliğini azaltır. Alkol ya da ilaç kullanma 

sizin muhakeme yetinizi ciddi şekilde etkilemekle birlikte daha yavaş tepki vermenize neden 

olarak denge ve algınızı etkiler.  

UYARI! 

Aracınızı kullanırken ya da kullanmadan önce asla alkol ya da ilaç tüketmeyin. 
Aksi takdirde kaza riskini artırmış olursunuz.  

 

Yükleme ve Aksamlar 

UYARI! 

Uygunsuz yükleme ve çekme kontrol kaybı, devrilme ya da diğer benzeri kazaların 
riskini artırır. Kaza riskini azaltmak için: 
 Aracın maksimum yükleme limitini aşmayın. 
 Ağırlığı raflara ortalı şekilde yan yana ve mümkün olduğunca düşük şekilde 

yerleştirin. Yükün emniyetli şekilde yüklendiğinden emin olunuz – gevşek olan yük, 
çalıştırmayı beklenmedik şekilde etkileyebilir.  

 Yükün, kontrolünüzü ya da görüş alanınızı etkilemediğinden emin olun. 
 Yükü, römorka güvenli şekilde bağlayın. Römorktaki yükün sabit olduğundan emin 

olun. Kıpırdayan yük bir kazaya neden olabilir. 
 . Hızı azaltın ve durmak için daha fazla mesafe bırakın. Daha ağır bir araç, durmak 

için daha uzun zaman alır. 
 Tepelerden ve engebeli arazilerden uzak durun. Arazileri özenle seçin. Eğimlerde 

bir yük taşırken ya da çekerken ayrıca özen gösterin.  
 Aşama aşama dönüş yapın ve yavaş gidin. 

 

Bir yükle ya da römork ile sürerken ekstra önlemler alın. Burada verilen talimatlara uyun ve 

yük taşırken ya da römork çekerken daha bir hassasiyet ve sağduyu gösterin.  

Araç yüksüzken kullandığınızdan daha yavaş sürün. Ne kadar yük taşırsanız, o kadar 

yavaş gitmelisiniz. Daha ağır yükler taşırken ya da bir römork çekerken yavaş gitmeniz 

yerinde bir uygulama olur.  

 

Modifikasyonlar ve Aksesuarlar 

Uygun olmayan kurulumlar, aksesuarların ve diğer modifikasyonların kullanımıyla bu Aracı 

asla modifiye etmeyin. Bu araca takılan tüm parçalar ve aksesuarlar TGB’ye has ya da bu 

araç üzerinde kullanım için tasarlanmış parçalara eşdeğer olmalıdır ve talimatlara uygun 
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olarak takılmalı ve kullanılmalıdır. Herhangi bir sorunuz olduğunda lütfen, yetkili araç 

bayiine danışın.  

UYARI! 

Bu Aracı uygun olmayan modifikasyonlara çalıştırmak, işleyişin değişmesine neden 
olabilir ve bu durum bir kazaya yol açabilir.  

 

 

Egzoz Sistemi 

UYARI! 

 Motor çevresinde birikmiş kurumuş çim, çalılık ya da benzeri yanıcı bir madde 
yangın çıkmasına neden olur. Kurumuş çim ya da diğer toprak florasında Aracı 
boşta ya da park çalıştırmayın. 

 Araç çalışırken ya da hemen sonrasında egzoza dokunan herhangi bir yanabilir. 
Sıcak egzoz sistemine dokunmayın; başkalarının dokunabileceği yerlere park 
etmeyin.  

Susturucu ve diğer motor parçaları çalışma sırasında aşırı derecede sıcak olur ve motor 

durduktan sonra dahi bu sıcaklıklarını yitirmezler. Çalıştırma sırasında ya da Aracı 

bıraktıktan sonra yangın riskini azaltmak için aracın altında, susturucunun ya da egzoz 

borusunun yakınında ya da diğer sıcak parçaların yanında çalı, çim ya da diğer benzeri 

maddelerin birikmesine izin vermeyin. Çalıştırmadan sonra acın altında yanıcı maddelerin 

birikmiş olup olmadığını kontrol edin. Uzun kuru çim ve diğer kuru toprak florası için aracı 

boşta ya da park konumunda çalıştırmayın.  

Yanmaları önlemek için egzoz sistemine dokunmaktan kaçının. Aracı, yayaların ya da 

çocukların dokunması muhtemel olmayan yerlere park edin. 

 

SÜRDÜĞÜNÜZ YERLERE DİKKAT 

 

Aracı kullanacağınız alanı tanıyın. Bilinmeyen arazilerde dikkatli bir şekilde kullanın. 

Arazideki çukurluklar, kayalıklar ya da kökler ve diğer gizli tehlike unsurlarına karşı 

dikkatinizi sağlayın, bu unsurlar Aracın devrilmesine neden olabilir. 

UYARI! 

Gizlenmiş kayalık, tümsek ya da çukurluklara yeterli zamanda tepki vermekte 
gecikirseniz Aracın kontrolünü kaybedersiniz. Yavaş sürün ve bilinmeyen arazilerde 
kullanırken ekstra dikkatli olun. Aracı çalıştırırken, değişen arazi koşullarına karşı her 
zaman dikkat edin. 

 

UYARI! 

Aşırı şekilde engebeli, kaygan ya da gevşek zeminli arazilerde çalıştırırken ekstra 
dikkat eksikliği, devrilme dahil, kazaya yol açabilecek Araçta kontrol ya da çekiş 
kaybına yol açar. 

 

 

 

 

 



 40 

 

 “Girilmez” uyarısı bulunan arazilerde aracı kullanmayın. 

İzinsiz şekilde özel mülkiyete ait olan arazilerde aracınızı kullanmayın. 

 

Aracınızı tecrübe etmek için geniş ve düz bir arazi seçin. Bu arazinin engelsiz olmasına ve 

diğer sürücülerin olmamasına özen gösterin. Daha zor arazilerde tecrübe etmeden önce 

gazın, frenlerin kontrolünü ve vites prosedürlerini ve dönüş tekniklerini bu arazide tecrübe 

etmelisiniz. Aracı park konumuna getirin ve motoru çalıştırma talimatlarını takip edin. Motor 

ısındığında Aracınız sürüşe başlamaya hazır duruma gelir. Motoru boşta çalıştırırken tahrik 

seçim kolunu düşük vites konumuna ya da yüksek vites konumuna getirin. Gaza yavaşça 

ve sarsmadan basın. 

. Gaza birden bastığında ön tekerler zeminden havalanıp yön kontrolünüzü 

kaybedebilirsiniz. Aracı tam olarak çalıştırana kadar daha yüksek hızlardan kaçının.  

Yavaşlarken ya da dururken, gazı bırakın ve dengeli ve pürüzsüz şekilde frene basın. 

Frenlerin uygunsuz kullanımı lastiklerde çekiş kaybına yol açarak kontrolü azaltıp kaza 

ihtimalini artırabilir. 

 

DİKKAT! 

Tamamen durmadan düşük vitesten yüksek vitese geçmeyin. Aksi takdirde motorda 
ya da aktarma organlarında hasar oluşabilir. 

 

ARAÇ İLE DÖNÜŞ 

UYARI! 

Dönüş prosedürlerini her zaman bu kılavuzda belirtildiği uygulayın. Koşullara aykırı 
şekilde ve yeterliliğinizin üzerinde olacak  dönüşler yapmayın. Araç kontrolünü 
kaybedebilir çarpışma ya da devrilmeye neden olabilirsiniz. 

 

 

YOKUŞ TIRMANMA 

UYARI! 

Uygun olmayan şekilde yokuş tırmanma aracınızın devrilmesine ya da kontrol 
kaybına neden olabilir. Bu kılavuzda belirtilen ilgili sürüş tekniklerini kullanın.  

 

 

Bir yokuşa tırmanmak için çekiş, kütle itkisi ve sabit gaz gereklidir. Daha fazla çekiş ve daha 

dik ve/veya daha engelli eğimlerin kontrolü için “4WD” ya da 4WD-LOCK modunu seçin.  

Eğer aracınız yokuş yukarı tırmanırken geriye doğru kaçıyorsa, birden fren yapmayın. 

Aracınız 2WD konumunda ise, yalnızca ön freni kullanın. Tamamen durduğunuzda arka 

freni de kullanın. Daha sonra park konumuna getirin. Eğer 4WD konumunda iseniz, tüm 
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tekerler aktarma organlarıyla bağlantılı olduğu için, herhangi bir freni kullanmak tüm 

tekerleri durduracaktır. Araç tamamen durduğunda, park konumuna getirin  

 

YOKUŞ AŞAĞI SÜRÜŞ 

UYARI! 

Uygunsuz şekilde yokuş aşağı inmek devrilme ya da kontrol kaybına neden olabilir. 
Yokuş aşağı inerken her zaman, Kullanım Kılavuzu’nda belirtilen ilgili prosedürleri 
takip edin.  

 

 

Frenlemenin çoğunu sizin için motor sıkıştırması yapacaktır. Maksimum motor sıkıştırması 

etkisi için, düşük vites konumunu seçin ve yokuştan inmeye başlamadan önce 4WD 

konumuna getirin.  

Gevşek ya da kaygan yüzeylerde yokuş aşağı inerken dikkatli olun. Frenleme kabiliyeti ve 

çekiş, bu tür yüzeylerden olumsuz şekilde etkilenebilir. Uygun olmayan frenleme çekiş 

kaybına yol açabilir.  

Bu araç 4WD konumunda iken tüm tekerler aktarma organlarıyla bağlantı halinde olur. em 

ön hem arka frene aşama aşama basın.  

Mümkün olduğunca her zaman, Aracınızı yokuş aşağı inerken düz bir şekilde sürün.  

 

EĞİMLİ BİR ALANDA YAN İLERLEME 

UYARI! 

Yokuşlarda uygun olmayan şekilde yan ilerlemek ya da dönüş yapmak kontrol 
kaybına neden olabilir.  
 Her zaman, Kullanım Kılavuzu’nda belirtilen ilgili prosedürleri takip edin. 
 Aşırı şekilde kaygan ya da gevşek yüzeyli yokuşlardan uzak durun. 
 . Dik bir yokuşta yan ilerlemekten kaçının. 
 Herhangi bir yokuşta dönüş yaparken çok dikkatli olun. 

 

Yokuşlarda bu aracı kullanırken, ne yokuş aşağı ne de yokuş yukarı keskin dönüşler 

yapmadığınızdan emin olun.  

 

SIĞ SUDA KARŞIDAN KARŞIYA GEÇME 

UYARI! 

Bu aracı, derin ya da yüksek debili sularda çalıştırmak, kontrol kaybına ya da aracın 
devrilmesine yol açar. Düşme ya da diğer yaralanma risklerini azaltmak için, su 
içinden karşıdan karşıya geçerken dikkatli olun. Lastiklerin batabileceği ve devrilme 
riskini yükseltebileceği için Kullanım Kılavuzu’nda belirtilen derinlikten daha derin 
sularda Aracınızı çalıştırmayın. 

 

Bu ARAÇ, yavaş sürüşle maksimum 35 cm (14 in) derinliğe kadarki sularda kullanılabilir. 

Suya girmeden önce, gidiş yolunuzu belirleyin. Keskin bir düşüşün olmadığı yerden girin, 
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kaygan olabilecek ya da araca zarar verebilecek kayalardan veya diğer engellerden sakının. 

Yavaş ve dikkatli sürün. 

Sudan çıktıktan sonra frenleri kontrol ve test edin. Gerekli görüldüğünde, birkaç kez 

balataları kurulamak için ovalayın. Uygun frenleme durumunu tekrar sağlamadan Aracınızı 

sürmeye devam etmeyin. 

UYARI! 

Islak frenler durma yeteneğini azaltarak kontrol kaybına neden olur. 

 

Aracınızı suda sürdükten sonra, hava filtresi kutusunun altında yer alan kontrol hortumunu 

kaldırarak birikmiş suyu tahliye ettiğinizden emin olun, birikmiş olabilecek suyu tahliye 

etmek için v-kayışı kutusu tahliye cıvatasını ve ön torpido bölmesi tahliye fişini sökün. 

DİKKAT! 

Tahliye edilmemiş su hasara ya da uygunsuz çalıştırmaya yol açar. 

 

ENGELLİ ARAZİDE SÜRÜŞ 

UYARI! 

Engeller üzerinde uygunsuz sürüş, kontrol kaybına ya da çarpışmaya neden olabilir. 
Yeni bir arazide çalıştırmadan önce, engelleri kontrol edin. Büyük kayalar ya da 
devrilmiş ağaçlar gibi büyük engellerin üzerinden sürmeye kalkışmayın. Engellerin 
üzerinden geçtiğin her zaman, Kullanım Kılavuzu’nda belirtilen ilgili prosedürleri takip 
edin.  

Engelli arazilerde sürerken dikkatli olunmalıdır. araca zarar verebilecek ya da aracın 

bozulmasına ya da kazaya yol açabilecek engellere karşı dikkatli olun.  

 

KAYDIRMA VE PATİNAJ 

UYARI! 

Uygunsuz şekilde yapılan kaydırma ya da patinaj, bu Aracın kontrol kaybına yol 
açabilir. Beklenmedik bir şekilde çekişi yeniden sağlayabilir ve böylece Aracın 
devrilmesine neden olabilirsiniz.  
 Buzlu yüzeyler gibi aşırı derecede kaygan yüzeylerde yavaş gidin ve kontrol dışı 

kayma ya da patinaj riskini azaltmak için çok dikkatli olun.  

Aracın kayma ihtimaline karşı gevşek ya da kaygan yüzeylerde aracı kullanırken dikkatli 

olunmalıdır.  

Buzlu yüzeyler gibi aşırı derecede kaygan yüzeylerden kontrolün kaybedilmesi ihtimalinden 

kaynaklı her zaman uzak durulması gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. 
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ARAÇ GENEL BİLGİLENDİRME 

 

     

 

Aracınız zorlu arazi şartlarına uyum sağlayabilmek ve tutunma kabiliyetini artırabilmek  

için derin sırt desenine sahip lastiklere sahiptir. Zorlu arazi şartlarında ilerleyebilmenize yardımcı 

olacak olan derin sırt desenine sahip, kalın dişli lastikler; sizin yolda kalmamanızı sağlamak üzere 

tasarlanmıştır. Aracınızı her kullanım sonrasında ve her kullanım öncesinde lastiklerinizin basıncını 

ve durumunu kontrol etmeniz  sağlıklı bir sürüş için gereklidir. 

 

 

 

             

 

 

Zorlu arazi şartlarında aracınızı rahat yönlendirebilmeniz için direksiyon gidonunuz 

bulunmaktadır. Direksiyon gidonunuz elektrikli motor direksiyon sistemi ile desteklekmektedir. 

Aracınızda EPS olarak adlandırılan elektrikli motor direksiyon sistemi sayesinde zorlu ve yumuşak 

arazi şartlarında direksiyonunuza kolaylık ile yön vermenizi sağlamaktadır. Zorlu arazi şartlarında 

zorlandığınız yerlerde EPS modunuzu açmayı unutmayınız. 
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Aracınız zorlu arazi koşullarında yeterli düzeyde güç üretebilen 18,04 kw bir motora sahiptir. 

Aracınızı zorlu arazi şartlarına saplandığınızda, zorlandığınızda  veya yumuşak zeminden 

kurtulmak için 4X4 modunda kullanabilirsiniz. Aracınız otomatik CVT tipi şanzumana sahiptir. 

Aracınızı 4X4 modunda kullanabilmeniz için önce aracınızı durdurunuz. Daha sonra  kumanda 

panelinizde yer alan sarı renkli tuşa basarak km saati ekranından 4x4 moda alınız ve 4x4 mandalınız 

kilitlemek için yukarıya yavaşça sarı renkli tuşun üzerine gelecek şekilde kaldırınız. Aracınızı 4X4 

KİLİT modunda çalıştırırken 16km/saat hız limitini aşmayınız. Aksi takdirde aracınızın aktarma 

organlarına zarar verirsiniz. 

 

   

Aracınızın aktarma sistemi bir şaft ile yapılmaktadır. Zorlu arazi koşullarında aracınızın alt 

kısmında bulunan aktarma şaftınızı darbelere karşı korumak için bir muhafaza yer almaktadır. 

Ancak yinede zorlu arazi koşullarında aracınızı  çok sert ve hızlı kullanarak arazi üzerinde bulunan 

çukurlara aniden düşmekten ve taşlı, engebeli ve tümsek yerlede oluşabilecek ani darbelerden 

kaçınmanız gerekmektedir. Aksi takdirde araç aktarma şaftına veya motor bloğuna zarar 

verebilirsiniz.  

             

Aracınızın arkasında römork çekmek için çeki demiri yer almaktadır. Aracınızın çeki demiri 

ile 900 kg yük çekebilirsiniz.  
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PERİYODİK BAKIM 

NO. PARÇA 
Kontrol ya da 

bakım işi 

Hangisi 

önce 

gelirse 

BAŞLANGIÇ SONRAKİ 

AY 1 3 6 12 

Km 200 1000 2000 4000 

Mil 120 600 1200 2400 

1 Egzoz Sistemi 

 Sızıntıyı kontrol edin ve gerek 
görüldüğünde contayı değiştirin. 

S S S S 

 Gevşekliği kontrol edin ve gerek 
görüldüğünde tüm vidaları, kelepçeleri ve 
ek yerlerini sıkın. 

    

2 Valflar 
 Valf boşluğunu kontrol edin ve gerekli 

görüldüğünde ayarlayın 
K  K K 

3 
Hava filtresi 
elemanı 

 Temizleyin ve gerekli görüldüğünde 

değiştirin. 
 K K K 

4 
Havalandırma 
borusu 

 Temizleyin  K K K 

5 Buji 
 Konumunu kontrol edin ve gerekli 

görüldüğünde temizleyin, yeniden açın ya 
da değiştirin. 

  K K 

6 Motor Yağı 
 Değiştirin 

 Yağ kaçağına karşı Aracı kontrol edin ve 
gerekiyorsa düzeltin. 

D  D D 

7 Motor yağı filtresi   Değiştirin D  D D 

8 Motor yağı süzgeci  Temizleyin K  K K 

9 Dişli Kutusu Yağı  Değiştirin D  D D 

10 
Ön Diferansiyel 
Dişlisi Yağı 

 Değiştirin 

 Yağ kaçağına karşı Aracı kontrol edin ve 
gerekiyorsa değiştirin. 

D  D D 

Her yılda bir değiştirin. 

11 
Arka Diferansiyel 
dişlisi yağı 

 Değiştirin D  D D 

 Yağ kaçağına karşı Aracı kontrol edin ve 
gerekiyorsa değiştirin. 

Her yılda bir değiştirin 

12 Yakıt hattı 
 Çatlaklara ya da diğer hasarlara karşı 

yakıt borularını kontrol edin ve 
gerekiyorsa değiştirin. 

  K K 

13 Yakıt Filtresi  Değiştirin Her yılda bir değiştirin 

14 Ön Fren 

 Çalıştırmayı kontrol edin ve gerekiyorsa 
düzeltin 

 Sıvı kaçağına karşı sıvı seviyesini ve 
Aracı kontrol edin ve gerekiyorsa düzeltin. 

K K K K 

 Fren Balatalarını değiştirin Sınır seviyede aşındığında 

15 Arka Fren 

 Çalıştırmayı kontrol edin ve gerekiyorsa 
düzeltin 

 Fren kolu ve pedal boşluğunu kontrol edin 
ve gerekiyorsa ayarlayın. 

K K K K 

 Fren sürtünme plakasını aşınmaya karşı 
kontrol edin ve gerekiyorsa değiştirin 

K K K K 

16 Fren Hortumları 

 Çatlaklara ya da diğer hasarlara karşı 
kontrol edin ve gerekiyorsa değiştirin. 

 K K K 

 Değiştirin Her 2 yılda bir değiştirin 
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17 Tekerlekler 
 Aşınma ya da hasarlara karşı kontrol edin 

ve gerekiyorsa değiştirin. 
K  K K 

18 Lastikler 

 Oyuk derinliğini aşınmaya ve hasara karşı 
kontrol edin gerekiyorsa değiştirin.  

 Hava basıncını ve balansı kontrol edin ve 
gerekiyorsa düzeltin. 

 K K K 

19 
Tekerlerin porya 
rulmanları 

 Gevşekliğe ve hasara karşı kontrol edin 
ve gerekiyorsa değiştirin 

K  K K 

20 V-kayış 
 Aşınma, çatlak ya da diğer hasarlara karşı 

kontrol edin ve gerekiyorsa değiştirin 
  K K 

21 
Tahrik mili kardan 
mafsalı 

 Gresle yağlayın   Y Y 

22 
Şasi bağlantı 

elemanları 

 Tüm somunların, cıvataların ve vidaların 
uygun şekilde sıkıldığından emin olun 

S S S S 

23 Amortisör Sistemi 

 Çalışmayı kontrol edin ve gerekiyorsa 
düzeltin 

 Yağ kaçağına karşı kontrol edin ve 
gerekiyorsa değiştirin 

  K K 

24 Gres Memesi  Gresle yağlayın   Y Y 

25 Direksiyon mili  Gresle yağlayın   Y Y 

26 Direksiyon Sistemi 

 Çalıştırmayı kontrol edin ve hasar 
görmüşse onarın ya da değiştirin 

 Tekerlek kapanıklığını kontrol edin ve 

gerekiyorsa ayarlayın 

K K K K 

27 Motor takozu 
 Kırıklara ya da diğer hasarlara karşı 

kontrol edin ve gerekiyorsa düzeltin. 
  K K 

28 Aktarma körükleri 
 Çatlaklara ya da hasarlara karşı kontrol 

edin ve gerekiyorsa değiştirin 
K K K K 

Y: Yağlama                  T: Temizleme                D: Değişim    

S: Sıkma                    K: Kontrol, temizleme ve ayarlama 

Aracınızı, yetkili TGB bayiine bakımını ve denetimini yaptırın. İmzalı ve mühürlü servis el 

kitabınızı temin edinin. 

Bu şekilde yapmamanız garantinizi geçersiz kılacaktır. 

Bakım programı, referans olarak aylık kilometreye göre oluşturulur. 

Periyodik kontrol, ayarlama ve yağlama aracınızın, en güvenli ve en etkili koşullarda 

çalışmasına olanak sağlayacaktır. Emniyet ve güvenlik, araç sahibinin/operatörünün 

sorumluluğu altındadır.  

UYARI! 

Aracın bakımının uygun şekilde yapılmaması ya da bakım faaliyetlerinin hatalı olarak 
gerçekleştirilmesi, bakım esnasında ya da aracı kullanırken yaralanma ya da ölüm 
riskini artırır. Araç bakımı konusunda bilgi sahibi değilseniz, bakım işlerini bir TGB 
bayiine yaptırın. 
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UYARI! 

Aksi belirtilmedikçe, bakım işini gerçekleştirirken motoru kapatın. Çalışan bir 
motorun, insan vücudunu ya da kıyafetini kapabilecek hareketli parçalarına ve 
çarpmalara ya da yangına neden olabilecek elektrikli parçalarına sahiptir.  
Bakım sırasında motoru çalıştırmak göz yaralanmasına, yanmalara, yangına ya da 
karbon dioksit zehirlenmesi ihtimaliyle ölüme yol açabilir. 

 

UYARI! 

Fren diskleri, kaliperleri, kampanaları ve balataları kullanım sırasında çok sıcak 

olabilir. Olası yanmalardan kaçınmak için fren bileşenlerini, onlara dokunmadan önce 

soğumasını bekleyin. 

Periyodik bakım cetvellerinde verilen aralıklar genel olarak normal sürüş koşulları altında 
düşünülebilir. Bununla birlikte, hava koşulları, arazi, coğrafi konum kullanıma bağlı 
olarak bakım aralıklarının kısaltılması gerekebilir. 
 

DİKKAT! 

● Hidrolik fren bakımı 
Düzenli olarak kontrol edin ve gerektiğinde fren sıvı seviyesini düzeltin.  
Her yılda bir, fren merkez silindiri ve kaliperlerin dahili bileşenlerini değiştirin ve fren 
sıvısını değiştirin. 

● Her yılda bir ve çatlamışsa ya da hasar görmüşse fren hortumlarını değiştirin. 
● Güç gözle görülür şekilde normalinden daha düşükse silindir başlığı, piston ve 

egzoz sistemindeki karbon kalıntılarını temizleyin. 
● Yanma ya da aşırı ısınma oluşmasından sonra sürekli olarak anormal şekilde 

tutukluk yapıyorsa bakımını gerçekletirin ve kontrolünü sağlayın. 
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TEMİZLİK VE MUHAFAZA 

Temizlik 

Sıkça, Aracınızın temizlenmesi ile sadece görünüşünü güzelleştirmekle kalmayıp aynı 

zamanda, genel performansını geliştirmiş ve çoğu bileşenin kullanım ömrünü artırmış 

olursunuz.  

1. Aracı temizlemeden önce: 

a. Su girmesini önlemek için egzoz borusunu kapatın. Plastik bir torba ya da güçlü bir 

lastik bant kullanılabilir.  

b. Bujinin ve tüm filtre kapaklarının uygun şekilde yerleştirildiğinden emin olun. 

2. Motor kutusu aşırı şekilde yağlı ise, boya fırçası ile yağ giderici uygulayın. Tekerlek 

akslarına yağ giderici uygulamayın. 

3. Kir ve yağ gidericileri bir bahçe hortumuyla yıkayın. Bu işi gerçekleştirirken yalnızca 

yeteri kadar tazyik uygulayın. 

UYARI! 

 Islak frenler, kaza riskini artırarak durma yetisini azaltacaktır. Yıkamadan sonra 
frenleri test edin. Sürtünmeyle balataları kurutmak için yavaş hızlarda birkaç kez 
frenleri çalıştırın.  

 Aşırı su tazyiki, su sızıntısına ve tekerlek rulmanı, frenler, aktarma contaları ve 

elektrikli cihazların bozulmasına neden olabilir. Çoğu pahalı tamir faturaları, paralı 

araba yıkamacılarında mevcut olanlar gibi uygunsuz yüksek basınçlı deterjan 

uygulamalarından kaynaklanmaktadır. 

4. Kirin çoğunu hortumla akıttıktan sonra tüm yüzeyleri, ılık su ve hafif deterjan tipi sabun 

ile yıkayın. Eski bir diş fırçası ya da şişe fırçası yüzeylere elle ulaşmak için kullanışlıdır. 

5. Aracı temiz suyla yıkadıktan sonra derhal güderi, temiz bir havlu ya da yumuşak emici 

bir bezle kurulayın. 

6. Tüm boyalı ve krom plakalı yüzeylere otomotive tipi vaks uygulanmalıdır. Temizleyici 

vaksların birleşiminden kaçının. Birçoğu, boyaya ya da koruyucu apreye zarar verecek 

aşındırıcılar içerir. Temizliği bitirdiğinizde motoru çalıştırın ve birkaç dakika boşta 

çalışmasına müsaade edin.  

 

Muhafaza 

Kısa Dönemli 

Aracınızı her zaman serin ve kuru yerde muhafaza edin ve gerekli durumlarda, gözenekli 

bir örtüyle toza karşı koruyun. 

UYARI! 

Aracı yetersiz şekilde havalandırılmış bir odada muhafaza etmek ya da araç halen 
ıslakken bir branda ile örtmek, aracın içine su ve rutubet sızıp paslanmasına neden 
olacaktır. Paslanmayı önlemek için, nemli kilerlerden, ahırlardan ve güçlü 
kimyasalların muhafaza edildiği alanlardan kaçının. 
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Uzun Dönemli 

Aracınızı birkaç ay boyunca muhafaza etmeden önce: 

1. Bu bölümdeki “Temizlik” başlı altında bulunan tüm talimatları takip edin. 

2. Yakıt valfi kolunu “OFF” (KAPALI) konuma getirin.  

3. Tahliye cıvatasını gevşeterek karbüratör şamandıra kabını tahliye edin; bu eylem yakıt 

kalıntıların birikmesini önleyecektir. Tahliye edilen yakıtı, yakıt tankına boşaltın.  

4. Yakıt tankını tam doldurun ve yakıtın bozulmasını önlemek için yakıt stabilizatörü 

ekleyin (mevcutsa).  

5. Silindiri, piston segmanlarını vs paslanmaya karşı korumak için aşağıdaki adımları 

yerine getirin: 

a. Buji kapağını ve bujiyi sökün. 

b. Buji yuvasına bir çay kaşığı motor yağı koyun. 

c. Bujinin üzerine buji kapağını takın ve sonra elektrotların topraklanması için bujiyi 

silindir başlığı üzerine yerleştirin. 

d. Motoru birkaç kez starter ile çevirin. 

e. Buji kapağını, bujiden sökün ve sonra bujiyi ve buji kapağını yerine yerleştirin. 

6. Tüm kontrol kablolarını ve tüm kollar ve pedalların dönüş noktalarını yağlayın. 

7. Lastik hava basınçlarını kontrol edin ve gerekiyorsa düzeltin. Daha sonra, tüm tekerleri 

havada kalacak şekilde Aracı bloke edin. Alternatif olarak, lastiklerin belirli bir noktadan 

hasar görmesini engellemek için tekerleri her ay çok az şekilde döndürün.  

8. İçeri nemin girmesini önlemek için susturucu çıkışını plastik bir poşetle kapatın. 

9. Aküyü sökün ve tamamen şarj edin. Aküyü, kuru ve serin bir yerde saklayın ve ayda bir                                       

kez şarj edin.  Aküyü, 0℃’den düşük, 30℃’den yüksek sıcaklıkta olan aşırı soğuk ya da 

sıcak yerlerde muhafaza etmeyin. 

10. Aracı muhafaza etmeden önce gerekli tamirlerini yapın. 
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ARIZA GİDERME 

 

Çözümleri tanımlamakta yetersiz kalıyorsanız aşağıdaki cetveli takip ederek bakım için 
bayiinizle iletişime geçin. 
 
Motor devir almıyor 

Olası neden Çözüm 

Arızalı devre kesici anahtar Anahtarı resetleyin 

Düşük akü voltajı Akü’yü 12.5 VDC’ye kadar yeniden şarj edin 

Gevşek akü bağlantıları Tüm bağlantıları ve kontağı kontrol edin 

Gevşek marş otomatiği bağlantıları Tüm bağlantıları ve kontağı kontrol edin 

 
Motor devir alıyor fakat çalışmıyor 

Olası neden Çözüm 

Yakıt yok Yeniden yakıt doldurun 

Tıkalı hava filtresi Kontrol edin ve temizleyin ya da değiştirin 

Yakıtın içinde su var Yakıt sistemini tahliye edin ve yeniden doldurun 

Tıkalı ya da kusurlu buji Bujiyi kontrol edin ve gerekiyorsa değiştirin 

Krank kutusu su ya da benzinle dolmuş Derhal bayiinize gösterin 

Tıkalı yakıt filtresi Filtreyi değiştirin 

Düşük akü voltajı Akü’yü 12.5 VDC’ye kadar yeniden şarj edin 

Mekanik arıza Bayiinize gösterin 

 
Motor sıkışmış ya da tekliyor 

Olası neden Çözüm 

Düşük kalite ya da düşük oktanlı yakıt Önerilen bir yakıtla değiştirin. 

Hatalı ateşleme zamanlaması Bayiinize gösterin 

Hatalı buji boşluğu ya da ısı derecesi Boşluğu şartnamelere göre ayarlayın ya da bujileri 
değiştirin 

 
Motor geri tepiyor 

Olası neden Çözüm 

Bujiden gelen zayıf kıvılcım Kontrol edip temizleyin ve/veya bujiyi değiştirin 

Hatalı buji boşluğu ya da ısı derecesi Boşluğu şartnamelere göre ayarlayın ya da bujileri 
değiştirin 

Eskimiş ya da önerilmeyen yakıt Yeni yakıtla değiştirin 

Doğru şekilde yerleştirilmemiş buji 
kabloları 

Bayiinize gösterin 

Hatalı ateşleme zamanlaması Bayiinize gösterin 

Mekanik arıza Bayiinize gösterin 

Motor düzensiz çalışıyor, stop ediyor ya da ateş almıyor 

Olası zayıf kıvılcım nedeni Çözüm 

Tıkalı ya da kusurlu buji Kontrol edip temizleyin ve/veya bujileri değiştirin 

Aşınmış ya da kusurlu buji kabloları Bayiinize gösterin 

Hatalı buji boşluğu ya da ısı derecesi Boşluğu şartnamelere göre ayarlayın ya da bujileri 
değiştirin 

Gevşek kontak bağlantıları Tüm bağlantıları kontrol edin ve sıkın 

Yakıtta su bulunması Yeni yakıtla değiştirin 

Düşük akü voltajı Akü’yü 12.5 VDC’ye kadar yeniden şarj edin 
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Dolaşmış ya da tıkanmış yakıt 
havalandırma hattı 

Kontrol edin ve değiştirin 

Doğru olmayan yakıt Önerilen bir yakıtla değiştirin 

Tıkalı hava filtresi Kontrol edin ve temizleyin ya da değiştirin 

Geri vites hız sınırlandırıcı arızası Bayiinize gösterin 

Elektronik gaz kontrol arızası Bayiinize gösterin 

Diğer mekanik arıza Bayiinize gösterin 

Olası fakir karışım nedeni Çözüm 

Düşük ya da kirlenmiş yakıt Yakıt ekleyin ya da yakıtı değiştirin, yakıt sistemini 
temizleyin 

Düşük oktanlı yakıt Önerilen yakıtla değiştirin 

Tıkalı yakıt filtresi Filtreyi değiştirin 

Hatalı püskürtme Bayiinize gösterin 

Olası zengin karışım nedeni Çözüm 

Jiklenin aşırı kullanımı Kontrol edip temizleyin ve/veya bujileri değiştirin 

Çok yüksek oktanlı yakıt Daha düşük oktanlı yakıtla değiştirin 

Hatalı püskürtme Bayiinize gösterin 

 
Motor duruyor ya da güç kaybediyor 

Olası neden Çözüm 

Yakıt yok Yeniden yakıt doldurun 

Dolaşmış ya da tıkanmış yakıt 
havalandırma hattı 

Kontrol edin ve değiştirin 

Yakıtta su bulunması Yeni yakıtla değiştirin 

Jiklenin aşırı kullanımı Kontrol edip temizleyin ve/veya bujileri değiştirin 

Tıkalı ya da kusurlu buji Kontrol edip temizleyin ve/veya bujileri değiştirin 

Aşınmış ya da kusurlu buji kabloları Bayiinize gösterin 

Hatalı buji boşluğu ya da ısı derecesi Boşluğu şartnamelere göre ayarlayın ya da bujileri 
değiştirin 

Gevşek kontak bağlantıları Tüm bağlantıları kontrol edin ve sıkın 

Düşük akü voltajı Akü’yü 12.5 VDC’ye kadar yeniden şarj edin 

Doğru olmayan yakıt Önerilen bir yakıtla değiştirin 

Tıkalı hava filtresi Kontrol edin ve temizleyin ya da değiştirin 

Geri vites hız sınırlandırıcı arızası Bayiinize gösterin 

Elektronik gaz kontrol arızası Bayiinize gösterin 

Diğer mekanik arıza Bayiinize gösterin 

Aşırı ısınmış motor Radyatör ekranını ve (mevcutsa) çekirdeğini 
temizleyin 
Motorun dışını temizleyin 
Bayiinize gösterin 
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PERİYODİK BAKIM KAYDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.B.K.            Tarih: 

Km sayacı okuması: 

Bayii kaşesi: 

1. Bakım    Tarih: 

Km sayacı okuması:500 km 

Bayii kaşesi: 

: 

2. Bakım    Tarih: 

Km sayacı okuması: 1000 km 

Bayii kaşesi: 

 

3. Bakım    Tarih: 

Km sayacı okuması: 1500 km 

Bayii kaşesi: 

 

4. Bakım    Tarih: 

Km sayacı okuması:2000 km 

Bayii kaşesi: 

 

5. Bakım    Tarih: 

Km sayacı okuması: 3000 km 

Bayii kaşesi: 

 

6. Bakım    Tarih: 

Km sayacı okuması: 4000 km 

Bayii kaşesi: 

 

7. Bakım    Tarih: 

Km sayacı okuması: 5000 

Bayii kaşesi: 

 

8. Bakım    Tarih: 

Km sayacı okuması: 7000 km 

Bayii kaşesi: 

 

9. Bakım    Tarih: 

Km sayacı okuması: 9000 km 

Bayii kaşesi: 

 

10. Bakım   Tarih: 

Km sayacı okuması: 11000 km 

Bayii kaşesi: 

 

11. Bakım    Tarih: 

Km sayacı okuması: 13000 km 

Bayii kaşesi: 

 

12. Bakım    Tarih: 

Km sayacı okuması: 15000 km 

Bayii kaşesi: 

 

13. Bakım   Tarih: 

Km sayacı okuması: 17000 km 

Bayii kaşesi: 

 

14. Bakım   Tarih: 

Km sayacı okuması: 19000 km 

Bayii kaşesi: 

 

15. Bakım   Tarih: 

Km sayacı okuması: 21000 km 

Bayii kaşesi: 
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Önemli Not:  Aracınızın bakıma getirmeniz gereken km değerleri bakım cetvelinde 

belirtilmektedir. Aracınızı ilk 2000 km’ye kadar her 500 km de bir yetkili servislerce 

bakımlarının ücretli olarak yapılması gerekmektedir. 2000 km’den sonra 5000 km’ye kadar 

her 1000 km’de bir ve 5000 km’den sonra her 2000 km’de bir yetkili servislerce ücretli 

olarak gerekli periyodik bakımlarının yaptırılması gerekmektedir.   

 

TÜKETİCİ BİLGİLENDİRME 

TANIMLAMA NUMARALARI 

Anahtar numarasını, araç şasi numarasını ve model etiket bilgilerini, TGB bayiinden yedek 

parça siparişleriniz için ya da aracınızın çalınması durumunda referans olabilmesi için size 

yardım sağlayabilmesi açısından altta verilen boşluğa kaydediniz. 

ANAHTAR NUMARASI: 

___________________________ 

 

ŞASİ NUMARASI: 

___________________________ 

 

ANAHTAR NUMARASI 

Anahtar numarası, anahtar üzerine mühürlenmiştir. Bu numarayı size verilen boşluğa 

kaydedin ve yeni bir anahtar siparişinizde bu numara referans olarak kabul edilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

Araç şasi numarası şasi içine mühürlenmiştir. Araç şasi numarası, Aracınızın tespiti ve 

tanınması için kullanılır. 
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UYARI! 

Kullanım kılavuzunda belirtilen teknik özellikler ve açıklamalar ve bilgilendirmelerde olası baskı 

hatalarından firmamız sorumlu değildir. Işıldar, haber vermeksizin ürün ve ürün özelliklerinde 

değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

 

İTHALATCI FİRMA  

IŞILDAR OTOMOTİV İNŞ. TUR. VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİC. LTD. ŞTİ 

AOSB  1.KISIM 2.CAD. NO:24 DÖŞEMEALTI /ANTALYA                                                

Tel : 0 (242) 331 30 30 Faks : 0 (212) 355 75 74 E-posta : info@apachi.com.tr 

WEB :  www.apachi.com.tr  

GARANTİ KAPSAMINDA YAPILAN ONARIM VE DEĞİŞTİRİLEN PARÇALAR 

TARİH KM YAPILAN ONARIM DEĞİŞEN PARÇA BAYİ İMZA VE 

KAŞE 
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