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ÖNSÖZ
Sayın Müşterimiz
Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Bu kullanma kılavuzu kullanma, kurulum metotları ve basit sorunlara çözümleri içerir.
Bu kullanma kılavuzu JRWD201, JRWD1002, JRWD301, JRWD601 modelinde kullanılır.
Bu kullanma kılavuzu tekerlekli sandalye bakımı ve control metotlarını içerir, lütfen onu uygun bir yere koyunuz.
Lütfen bu kullanma kılavuzunu bu tekerlekli sandalyeyi kullanacak diğer insanlara referans olarak temin ediniz.
Kalite geliştirilmesinden yada tasarımdan dolayı bu klavuzdaki bilgi notları ve açıklamalar üründen biraz farklı olabilir.
Herhangi bir anlaşılmazlık yada sorunuz varsa, bayiniz ile iletişime geçiniz.
Herhangi aracın kötü kullanımı kazaya yol açabilir. Kötü sürüş kendinize yada başkalarına zarar verebilir.
Bu elektrikli tekerlekli sandalye yürüyemeyen veya zor yürüyebilen insanların rahatlıkla taşınabilmesi için tasarlanmıştır.
Bu elektrikli tekerlekli sandayle sadece 1 kişiyi taşımak için dizayn edilmiştir.
Bu kullanma klavuzunda kullanılan semboller
Bu sembolün yakınındaki talimatları izleyiniz.
Bu talimatlara dikkatli önem harcamamak çevreye yada tekerlekli sandalyede
fiziksel hasar yada zararla sonuçlanabilir.

Sağlıklı Günler Dileriz.
Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.
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TANITIM
Ana Parçalar ve Görünüm
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ÜRÜN BİLGİSİ
Ürün Performansı

Elektrikli tekerlekli sandalyelerin bu serileri akü tarafından güçlendirilir, DC motor ile çalışır.Kullanıcı, joystick kumanda ile direksiyon ve hız ayarını kontrol eder. Bu elektrikli tekerlekli sandalyeler düşük hız kullanımı,iyi yol şartları ve küçük eğimler için uygundur.
Ana Yapısı
Elektrikli tekerlekli bisikletlerin bu serileri iki bölümün birleşiminden oluşur:
1)Şase Bölümü: Şase, teker, ayak dayama, kol dayama, sırt dayama vs.
2)Elektrikli Bölüm: Kumanda paneli, motor, akü.
Kullanma Aralığı
Elektrikli tekerlekli sandalye engelli ve yaşlı insanlar( 100 kg’dan az) için yürüme aracıdır,orta mesafeli açık alanlarda kullanıma uygundur. Otobanlarda kullanmayınız.
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GÜVENLİK TALİMATI
Sürüş Notları
- Lütfen tekerlekli sandalyeyi kontrol ederken ellerinizi kol dayamalığında tutunuz.
- Lütfen tekerlekli sandalyeyi düzgünce kullanana kadar güvenli açık alanlarda yada parklarda pratik yapınız.
- Yuvarlak daireler, durma ve ileriye hareket etme gibi ana prensiplerini öğrenmek için güvenli bir yerde iyice sürüş pratiği yapınız.
- Yola çıkmadan önce,lütfen bakıcınız yanınızda gelerek tekerlekli sandalyenin güvenliğini teyit etsin.
- Lütfen yayaların trafik kurallarına dikkatle uyunuz, kendinize araç sürücüsü olarak görmeyiniz.
- Lütfen kaldırım ve yaya geçitlerinde kullanınız. Araç hattında kullanmayınız.
- Virajlardan ve ‘S’ kavislerinden kaçınarak sabit şekilde kullanınız.
- Lütfen pnömatik lastiklerin basıncını sabitleyiniz, anormal lastik basıncı sallantılı sürmeye yada akımın aşırı kaybınaneden olabilir.
Bakıcılar tarafından Eşlik Edilmesi veya Sürüş Esnasında Kaçınılacak Durumlar
- Kötü havalarda sürmek, örneğin yağmurlu günlerde, ağır sis, kuvvetli rüzgar, kar vs.
- Tekerlekli sandalye ıslandığı taktirde, hemen kurutulur.
- Kötü yol şartlarında sürmek, örneğin çamurlu, patika,kumlu,çakıllı vs.
- Kalabalık yolda sürmek
- Çitle çevrili olmayan çukur yada su birikintisinde sürmek vs.
- Raylı yolda karşıya geçmek.

Raylı yolda kullanmak zorunda kaldığınızda, kapama butonuna basarak güvenliği teyit ediniz ve tekerlerin raya saplanmayacağından emin olunuz.
Elektrikli tekerlekli sandalye sadece kişisel kullanım içindir, insan yada eşya taşımayınız, ve eşya çekmek amaçlı kullanmayınız.
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GÜVENLİK TALİMATI

Yokuş Yukarı Çıkmak ve İnmek için Önlemler
- Dik tepelerde,yüksek yerlerde,kanallarda vs. kullanmaktan kaçınınız.
- Dik yamaçlarda kullanmaktan kaçınınız. Eğim açısı 9 dereceden kısa olmalıdır. Lütfen eğim üzerinde sürerken kumandayı dikkatli kullanınız.
- Yokuş yukarı çıkışlar yada inişler boyunca hareketi/hızı sabit olarak sürdürünüz.
- Dik yerlerde kaldırımda kullanmaktan kaçınınız.
- Merdiven üzerinde kullanmak yasaktır ve yüksek dikliklerde karşıdan karşıya geçmekten kaçınınız.
- Geniş çukurlarda karşıdan karşıya geçmekten kaçınınız.
- Çukur geçişler boyunca, çukur ve tekerler arasında 90° açısını korunuyuz.
Tekerlekli sanyalyeyi manuel modda yokuş yukarı çıkarken ve inerken ayarlamayınız.
Trafik geçitlerinde tekerlekli sandalye arızalandığında,lütfen hemen etraftaki insanlardan yardım isteyiniz
ve tekerlekli sandalyeyi manuel moda ayarlayınız sonra tekerlekli sandalyeyi ortamdan uzaklaştırmak için
itiniz, yada hemen güvenli bir alana götürülmenizi isteyiniz.

Bakıcıların Dikkat Etmesi Gerekenler
- Bakıcılar, kullanıcının ayaklarının ayak dayamalıkta uygun pozisyonda ve kullanıcının elbisesinin tekerleklere takılmayacağını teyit etmelidir.
- Bakıcılar, dik yada uzun eğimler üzerinde güvenli hareketi sağlamak için tekerlekli sandalyeyi ittirmelidir.
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DİĞER NOTLAR
Onarım ve Yenilenme
Eğer tamir etmek yada modifikasyon gerekliyse, lütfen satıcınız ile irtibata geçiniz. Kendiniz modifiye etmeyiniz, arıza yada kazalara yol açabilir.

Çevrenin Korunması
Çevreyi korumak için kullanılmayan tekerlekli sandalyeleri ve eskimiş aküleri gelişi güzel atmayınız. Lütfen yeni akü ihtiyacınız için satıcınız ile irtibata geçiniz.

Kuru Depoda Saklama
Tekerlekli sandalyeleri nemli ortamlarda örneğin banyo yanında, bırakmayınız. Eğer tekerlekli sandalye yağmurda ıslanırsa, suyu hemen kurutunuz.

Parçaların yada materyallerin yerini rastgele değiştirmeyiniz. Rasgele ağırlık eklemeyiniz, denge problemine sebep olabilir.
Tekerlekli sandalye üzerinde oturan bir kişi varken yada manuel moddayken, tekerlekli sandalyeyi itmek yada çekmek için başka bir araç kullanmayınız.
Anormal sesler duyduğunuzda, hemen servisle irtibata geçiniz.

Servis Ömrü
Servis ömrü teslim tarihinden sonra 10 yıldır. Kullanıcı beklenmeyen kazaların ihtimaline karşın servis ömründen daha fazla kullanmamalıdır.
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DİĞER NOTLAR
Elektromanyetik Etkileşimlerden Korunması

Tekerlekli sandalye güçlü manyetik alanlardan ve indüktif elektrik ekipmanlarından örneğin radio, TV ve cep telefonu istasyonları, uzak tutulmalıdır.Eğer yakınlarında
elektromanyetik etkileşim kaynağı varsa,mümkün olduğunca elektromanyetik etkileşim kaynağından uzak tutmaya dikkat ediniz.Elektrikli tekerlekli sandalye elektromanyetik etkileşimlerden kaçınılmalıdır.
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AYARLAMALAR
Tekerlekli Sandalyenin Ayarlanması
Katlanmış Tekerlekli Sandalye
Birinci Adım:Aküyü çıkartınız ve kırmızı soketi çekiniz. Resim 1-a);
İkinci Adım: Birleştirme sivicini geri çekiniz bu arada kolu da geri çekiniz. (Resim 1-b ve 1-c);
Üçüncü Adım: Ellerle yastığı kuvvetle kaldırınız, tekerlekli sandalyeyi katlayınız. (Resim 1-d).
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AYARLAMALAR
Tekerlekli Sandalyenin Ayarlanması
Katlanmamış Tekerlekli Sandalye
Tekerlekli sandalye yarı gergin durumdayken, klik sesini duyana kadar yanlardaki kolları yukarı çeviriniz ve sallanmadığını kontrol ediniz.
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AYARLAMALAR
Tekerlekli Sandalyenin Ayarlanması

Manuel moddan elektrikli moda çevirirken,yanlardaki debriyajların oyukların içine girdiğini teyit ediniz. Debriyajlardan herhangi biri oyuğa tam
olarak girmediyse, tekerlekli sandanyenin devrilme tehlikesineyol açabilir. Kullanıcılar, eğimli alanlarda tekerlekli sandalyeyi sürerken manuel modda
kullanmayınız.
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AKÜ VE ŞARJ ALETİ
Şarj Aleti Araçları
Şarj aleti akü şarjı için kullanılır. Elektrikli tekerlekli sandalye şarj olurken, kullanmayınız.
Şarj Aleti Teknik Verileri
Giriş Voltajı: AC 220V (110V) ±10% Çıkış Voltajı: 24V/DC Çıkış Akımı: 4A
Şarj Aleti Kullanımı
Aküyü şarj etmek için,akü kutusunun soketi ve güç verici ile şarj aletini bağlayınız. Şarj etmeyi tamamlamak için aşağıdaki adımları izleyiniz:
Adım 1: Şarj aleti oyuğunun bloke olmadığına emin olunuz.
Adım 2: Elektrikli tekerlekli sandalyenin gücünün kapalı olduğuna emin olunuz.
Adım 3: Akü kutusu ve kumandayı bağlayan soketi fişten çıkartınız.
Adım 4: Akü kutusunun güç soketini şarj aletinin çıkış soketine bağlayınız
Adım 5: Güç vericiye şaj aletinin ana soketini bağlayınız, kırmızı ışık yanacaktır. Tamamen şarj etmek için 8-10 saa gerekir.24 saatten fazla şarjda tutmayınız.
Adım 6: Akü ömrünün kısalmasını önlemek için,tekerlekli sandalyeyi kullanmadığınızda en az ayda bir kez aküyü lütfen şarj ediniz.aşağıdaki adımları izleyiniz:
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AKÜ VE ŞARJ ALETİ

- Şarj doluncaya kadar şarj etmeyi durdurmayınız. Tamamen şarj dolmayan aküyü kullanmayı tekrarlamak akünün ömrünü kısaltacaktır. Bu yüzden mümkün olduğunca akü tamamen şarj edilmelidir.
- Akü tamamen şarj olduğunda,güç göstergesi yeşil renge dönecektir. Tamamen şarjı dolmadan şarj etmeyi durdurmayınız.
- Şarj etmek bittikten sonra,güç vericiyi kapatınız,aksi halde akü yavaş yavaş boşalacaktır. 24 saatten fazla şarj etmeyiniz. Aşırı şarj etmek tehlikelidir.
- Kullanıcılar şarj âleti tehlikelerinden kaçınmak için aşağıdaki kuralları izlemelidir Güneşli yada nemli ortamda tekerlekli sandalyeyi bırakmayınız.
- Elektrikli tekerlekli sandalye şarj âleti içermez, lütfen uluslararası kullanılan çıkıi voltajı 24V/DC 4A kullanınız.
- Şarj ederken çok iyi havalandırılmalıdır. Güneşli yada nemli ortamda tekerlekli sandalyeyi patlatmayınız.
- Şarj etme ortam sıcaklığı 100 ‘tan 500 ‘ a kadardır. Eğer bu ortam sıcaklığının oranlarının dışına çıkarsa, akü iyi performans vermez ve kolayca zarar görür.
- Şarj etme süresince havalandırma için bir ses yapması normaldir. Bu şarj âletini soğuttuğunu gösterir. Lütfen bu yüzden endişelenmeyiniz. Şar âletinin içine şarj ettiği
sürece sıvı girmesini önleyiniz ve şarj âletini yanıcı maddelerin üzerine koymayınız örneğin yakıt, ayak dayama,koltuk minderi vs.
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AKÜ VE ŞARJ ALETİ
Akünün Muhafazası

Yerleştirilen akünün yanlış çalıştırılması tehlikeli patlamaya neden olabilir..Sadece aynı yada önerilen şekilde aküler değiştirmeye uygundur. Lütfen akü kutuplarını doğru bağladığınıza emin olunuz.Akü ömrünü uzatmak için püf noktalar:Sık sık şarj etmek, akü gücünü kaybetmemek. En iyisi eğer tekerlekli sandalyeyi kullanmıyorsanız, aküyü tamamen
şarj ediniz. Eğer uzun zaman kullanmazsanız, ayda iki defa şarj etmek iyidir.

Lütfen akü şarj olurken alevlerden uzak tutunuz.Alevler akünün yanmasına yada patlamasına neden olabilir. Şarj atmeyi hidrojen yapar, şarj
ederken sigara içmeyiniz.Soket yada elleriniz ıslak olduğunda güç vericiyi fişten çıkarmayınız,güç elektrik şokuna neden olabilir. Beklenmeyen kazalar
olacaktır ve kullanıcıya zarar verecektir, şarj olma esnasında elektrikli tekerlekli sandalyeye oturmayınız ve elektrikli tekerlekli sandalyeyi
kulanmayınız.

Sistem Tanıma
Gösterge LED ışıkları yanıp sönmeye başladığı zaman, bunun anlamı tekerlekli sandalyede sorun vardır. Motor, fren, akü, bağlantı teller vs. parçalardan sorun meydana gelebilir. Ürünün kullanma kılavuzuna istinaden,anormal durumların nedeni tanıma sinyalleri tarafından belirlenebilir.Bu anormal durum diğer servis takımları olmadan belirlenebilir.
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SİSTEM TANIMA

Gösterge LED ışıkları yanıp sönmeye başladığı zaman, bunun anlamı tekerlekli sandalyede sorun vardır. Motor, fren, akü, bağlantı teller vs. parçalardan sorun meydana gelebilir. Ürünün kullanma kılavuzuna istinaden,anormal durumların nedeni tanıma sinyalleri tarafından belirlenebilir.Bu anormal durum diğer servis takımları olmadan belirlenebilir.
Sinyal Göstegesi
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KUMANDA
Kumanda Paneli
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KUMANDA
Kumandanın Kullanımı
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BAKIM

Sandalyenizin bakımı , temizliği ve de akü şarjını da içerir. Daha ileri düzeydeki bakımlar için bayi/teknik servisle irtibata geçin. Bizim önerimiz 6 ayda bir genel kontrol, yılda bir
de bakım yapılmasıdır.
Tekerlekli Sandalyenin Temizliği ve Akünün Bakımı
Lütfen düzenli olarak temizleyin. Sık temas ettiğiniz kol dayama, sırt dayama ve kumanda yeri gibi kısımları hafif nemli bir bezle sıksık siliniz . Çözücü v.b. bir madde kesinlikle
kullanmayınız ! Yanlızca engeli olan kullanıcılar haftada bir temizleyebilir ama bulaşıcı-enfeksiyonlu hastalarda “dezenfektan” kullanılmalıdır.
Tekerler
Lastiklerin havasını düzenli olarak control edin. Lastik diş derinliği 1mm ye düştüğü zaman yenisiyle değiştirin.
Akü
Akünün doluluk oranını sıklıkla control edin. Akünün ömrünün uzun olması için, aküyü tamamen boşalmasını beklemeden doldurun.
Tekerleklerin tutukluk etmesi (bozukluğu) ve kontrolü
Tekerleklerin dönüşünde tutukluk olduğunda , önce gücü kapatın.
Belirti : Tamamen güç kaybı var ve , kontrol (kumanda) panelindeki Led ışıklar yanmıyor.
Aşağıdaki Adımları Uygulayın
Adım 1: Kumanda kablosunun yerinden çıkmış olup olmadığına bakın.
Adım 2: kablo ve akü arasındaki bağlantının gevşemiş olup olmadığına bakın. Fişi çıkartırken fiş yerinden tutarak çıkartın, kablodan çekmeyin ki kabloya zarar vermesin. Sonra
tekrar takın. Kontrollerden sonra hala çalışmıyorsa satıcınızla irtibata geçin.

Kumandanın monitöre, beyin ve motoru tanımlayan bir sistemi vardır. Bu parçalardan birindeki hasar kumanda tarafından
gösterilir. Daha fazla detay için ses sinyali kısmına bakın.

20

İlk Sayfaya Dön

BAKIM
Bakım ve Kontrol Listesi

Aracınızı aşağıda sırasıyla verdiğimiz listeyi takip ederek kontrol edebilirsiniz. Aracınıza binerken ya da aracınızdan inerken bazı control otomatik olarak yapılabilir. Daha detaylı kontrol için “A” bölümüne bakınız.
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DİĞERLERİ
Taşıma ve Saklama için koşullar

Ana Güvenlik Özellikleri
Elektrik şokuna karşı koruma: Dahili güç kaynağı
Sıvı koruması: IPX3.
Alev alan gazlar ya da azot gazına karşı koruma: Non AP/APG type.
Çalıştırma moduna göre : Devam eden çalıştırma .
Voltaj : DC.24V.
Elektroşok ihazına karşı bir koruması yoktur.
Sinyal girdi ya da çıktısı yok.
Geçici yerleştirme ekipmanı
Akü kurulum talimatı
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DİĞERLERİ

Adım 1: Akü kutusunun vidalarını gevşetin, kapağı çıkartın, aküyü kutunun içine birer birer yerleştirin (resim a ).
Adım 2: Kırmızı kabloyu akünün kırmızı kutbuna ( pozitif) bağlayın ve lehimleyin
Adım 3: Siyah kabloyu akünün mavi kutbuna bağlayın ( katot ) ve lehimleyin (resim c).
Adım 4: Akünün kırmızı kutbunu , diğer akünün mavi kutbuna tek bir kırmızı kablo ile bağlayın (resim d).
Adım 5: Akü kutusunu kapatıp vidalayın. (resim e).
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SERVİS LİSTESİ

GÜNCEL SERVİS LİSTEMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.
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ÜRÜN BİLGİSİ
Teknik Veriler
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ÜRÜN BİLGİSİ
Teknik Veriler
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ÜRÜN BİLGİSİ
Teknik Veriler
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GARANTİ ŞARTLARI

1-GARANTİ KAPSAMI
. Garanti süresi, Garanti Belgesinde yazılı bulunan teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
. Garanti Mamulün bütün parçaları dahil olmak üzere fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı imalat, montaj ve malzeme hataları yüzünden çıkabilecek arızaların
giderilmesi, tamiri mümkün olmayan parçaların değiştirilmesi veya tamir edildiğinde tekrar kullanılabilecek olan parçaların onarılıp tekrar kullanılmasını kapsar.
. Garanti, yetkili servis tarafından parçaların tamiri veya değiştirilmesi ve garanti kapsamında ortaya çıkan soruna bağlı olarak yapılan işçilik ücretini de kapsar.
2-GARANTİ SÜRESİ:
Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti süresi 6502 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için 2 yıl veya 30.000 km (hangisi önce dolarsa)
dır.Garanti süresi içerisinde değiştirilen mamullerde garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
a) Mamulün arızalanması sonucunda bakım, onarım ve değiştirme için tamirde geçen süre garanti süresine eklenecektir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre,
servis istasyonuna ve değiştirilmesi için üretici/distribütör firmaya yapılan başvuru tarihinde başlar. Ancak, tamir edildiği bildirildiği ve/veya teslim alacağı tarih önceden
bildirildiği halde teslim alınmayan ürünler için tamirden sonra serviste geçen süre garanti süresine eklenmeyecektir. İmalatçının/distribütörün/servis istasyonunun
kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle ve/veya deprem, sel, yangın vb. mücbir sebeplerle tamir süresinin 20 iş günü üzerine çıkması durumunda tüketici, işbu gecikme
nedeniyle herhangi bir hak talep etmeyecek, herhangi bir maddi manevi zararın tazmini talebinde bulunmayacaktır.
b) Mamulümüzün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme, gerekse imalat ve montaj hatalarından dolayı arızalanması sonucu ilgili servis istasyonlarımızda bakım, onarım ve işçilik masrafı ve parça bedeli alınmaksızın ücretsiz olarak yapılacaktır.
c) Satışa arz edilen mamullerimizin garanti süresi içerisinde arızalanıp, onarımı mümkün olmaması halinde servis istasyonlarımızca verilecek rapor doğrultusunda
değiştirme işlemi yapılabilecektir.
d) Garanti süresinin devam edebilmesi için, ücretsiz ve ücretli periyodik bakımların yetkili servislere yaptırılması ve ilgili yerlerin kaşelenip, imzalanması gerekir. Ayrıca,
garanti süresinin devam edebilmesi için kullanıcı, parça değişimlerinde mutlaka Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya Yetkili servislerinden temin edeceği orijinal yedek parçaları kullanmak zorundadır. Garanti süresi içerisinde parça değişimlerinde Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya yetkili
servisten temin edilecek orijinal parçalarla yapılmayan parça değişimleri ürünün garanti kapsamı dışına çıkmasına sebep olur.
e) Garanti süresi içinde arızalanması halinde araç sahibi yetkili servise Garanti Belgesi ve Bakım Kartı ile başvurmalıdır. Garanti Belgesi ve Bakım Kartı olmaksızın yapılan
başvurularda ürün, garanti kapsamı dışında tutulacaktır.
f) Garanti uygulaması yalnızca imalatçı /distribütör firmanın yetkili servis istasyonlarında yaptırılması halinde geçerlidir.
3- 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yükümlülüklerimizi yerine getirmediğimiz taktirde
ise durum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne müracaat etmesi gerekmektedir.
4- Tüketiciler, bakım ve onarım ile ilgili servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlık durumlarını, servis istasyonlarının ilgili olduğu imalatçı/ithalatçı
kuruluşlara mektup veya telefonla bildirmek durumundadırlar. İşbu bildirimin yapılmaması durumunda Kullanıcı, imalatçıdan/distribütörden herhangi bir tazminat
talebinde bulunamaz, hak iddia edemez. ( Bildirimin telefonla da yapılabileceği hüküm altına alınmışsa da, takdir size ait olmakla, yalnızca yazılı olarak ve
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Noter kanalı ile, anlaşmazlığın ortaya çıkmasından itibaren 3 ( üç ) gün içerisinde yapılmasının daha sağlıklı olacağı kanaatindeyiz. )
5- Tüketicinin mağdur olması durumunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne müracaat etmesi gerekmektedir.
GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN UYGULAMALAR:
a-) Ücretli bakımda yapılması gereken işler:
Kontrol sıkma, motor ayarı, ayar yapma, temizleme vb. işlemler garanti kapsamı dışında ücreti mukabilinde yapılacaktır.
b-) Ücretli bakımda değiştirilebilecek parçalar:
Buji, yağ ve hava filtreleri, kondenserler, sigortalar, fren ve debriyaj balataları, ampuller, tahrik kayışı ve tüm kumanda telleri, kablolar, rulmanlar, gibi zamanla aşınması
doğal olan parçalar ücreti mukabil yapılacak/giderilecek /değiştirilecektir.
c-) Zaman kaybı, zarar, ziyan, gelir kaybı, aracın arızalı yerden alınıp başka bir araç ile götürülmesi gibi ortaya çıkan ziyanlar da garanti kapsamı dışındadır.
6- AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA MAMÜL GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR
a) Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması veya kullanma kılavuzunda tavsiye edilen nitelikte yağların dışında başka yağların kullanılması sonucu ortaya çıkan
arızalar.
b) Aracın amaca uygun olmayan şekilde kötü kullanılması ve bu kötü kullanımdan dolayı meydana gelen arızalar.
c) Araca istiap haddinin üzerinde aşırı yük konulması.
d) Distribütör / Üretici firma ve yetkili kuruluşlardan yazılı izin alınmadan araç üzerinde değişiklik yapılması.
e) Aracın spor müsabakalarında kullanılması.
f) Aracın arızalanması durumunda kullanıcı tarafından veya yetkili olmayan tamirciler tarafından sökülmesi ve tamir edilmesi.
g) Ücretli periyodik bakımlardan herhangi birisinin yetkili servislerde ve zamanında (bakım kartında belirtilen km’lerde) yaptırılmaması.
h) Kullanma kılavuzunda belirtilen önerilere aykırı kullanım sebebi ile oluşacak arızalar.
ı) İmalatçı / ithalatçının kontrolü dışındaki faktörler ile oluşan hasarlar;
- Hırsızlık, ayaklanma, yangın, çarpışma v.b. kazalar
- Asit yağmuru, çevreden kaynaklanan yüzey korozyonu, paslanmalar
( kimyevi maddeler ağaç öz suyu v.b.)
- Dolu, fırtına, sel, şimşek ve diğer tabii afetler
- Kozmetik şartlar, boyadaki çizikler.
7- Garanti süresi içerisinde arızaların garanti kapsamında giderilmesi için garanti belgesi ve kullanım bakım el kitabı ile birlikte yetkili servis istasyonlarımıza başvurulmalıdır.
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ARAÇ TESLİMATI
Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. araçları imal ederken/ettirirken bir dizi kalite kontrolüne tabi tutturduğu gibi, bayiinizden de aracınızı teslim ederken kapsamlı bir
test yapmasını
istemektedir.
1. Aracınızı size tam olarak tanıtacak ve aracınızı test etmenizi sağlayacak
2. Garanti belgesindeki ilgili kaynakları, araç sahibi ve araçla ilgili bilgileri anlatacak
3. Araç kullanma kılavuzunu verecek, bakım ve servis hizmetlerini anlatacak.
ARAÇ SAHİBİNİN SORUMLULUKLARI
Araç sahibi, “Garanti Belgesi” ve “Kullanma ve Bakım El Kitabı”nda belirtilen açıklamalara uygun hareket ederek aracın periyodik bakımlarının düzenli
yapılmasından sorumludur. Her bakım kontrolünden sonra, gerekli imza, tarih, kilometre kayıtlarının yapılıp, servis kaşesinin vurulduğundan emin olunmalıdır. Böylece bu
işlem araç bakımının yapıldığını belgelemiş olacaktır. Eğer karenajlarda çizik, çentik gibi hasar tespit ettiyseniz bunları hemen teslim anında bayiye bildiriniz ve o halde aracı
teslim almayınız. Ayrıca araç sahibi, parça değişimlerinde mutlaka Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.Yetkili Parça Bayi veya Yetkili Servislerinden temin edeceği orijinal parçaları
kullanmak zorundadır. İşbu madde hükmüne uymayan araç sahibine ait ürün, garanti süresi dolmamış olsa dahi garanti kapsamı dışında kalacaktır.
GARANTİ KAYIT BELGESİ
YUKİ MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş.
SATIŞ TARİHİ :………/………/……..
YUKİ MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş. Yetkili bayisinin, bana satmış olduğu aracın garanti belgesini, kullanma ve bakım el kitabını okuyarak aldığım ve araç sahibinin sorumluluklarını kitapçıkta yazıldığı gibi ve aşağıdaki şartlar dahilinde kabul ettiğimi tasdik ederim.
1.Garanti şartlarını ve müddetini, (2 yıl)
2.Periyodik bakım yapmanın önemini, periyodik bakımlardan herhangi birisinin yapılmaması durumunda garantiden faydalanamayacağımı,
3.Yaptığım muayene neticesi teslim öncesi kontrolden geçen aracın herhangi bir eksiği bulunmadığını kabul ederim.
ARACI SATIN ALANIN;
Adı Soyadı:……………………………
Adres :………………………………….
Tel :……………………………………
Araç sahibinin İmzası
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