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CITY MODEL KULLANMA KILAVUZU   
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Değerli CİTYCOCO kullanıcıları; 
 

CİTYCOCO Elektrikli Scooter’ı tercih e�ğiniz için teşekkür ederiz. 

 

Elektrikli Scooterınızı yerel otoritelerin izin verdiği trafik şartlarında güvenle kullanmak ve 

performansından tam anlamıyla faydalanmak ar�k sizin elinizde, Kullanım ve Bakım El Kitabı bunun 

için gerekli tüm teknik, bakım ve uyarı bilgilerini sunmaktadır. Elektrikli Scooterınızı kullanmadan 

önce 
Kullanım ve Bakım El kitabının tamamını okuyunuz. 

 

Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde yer alan Uyarı, Dikkat ve Not bilgileri siz ve elektrikli scooterınız 

için önem arz eden hususları içermektedir ve mutlaka uymanız gerek�ğini unutmayınız. 

 

Bakım, kontrol ve tamirat gerek�ren durumlarda scooterınızı, en sağlıklı servis hizme� için CİTYCOCO 

Yetkili Servislerine götürünüz. 

 

Bakım Sorumluluğu; elektrikli scooterınızın bakım gereklilikleri, Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde 

verilmiş�r. Motosiklet sahibi olarak imalatçı/ithalatçı firma tara�ndan belir�len bakım periyod ve 
işlemlerinin yap�rılması sorumluluğu size ai�r. 

 

Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde yer alan bilgiler, yayın tarihi i�barı ile mevcut, teknik bilgi, 

resim, fotoğraf ve özellikleri kapsamaktadır, yenileş�rme ve değişikliklerden dolayı, Kullanım ve 

Bakım El Kitabında bazı farklılıklar olabilir. CİTYCOCO herhangi bir bilgilendirmede bulunmadan ürün 

üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

 

 

İyi yolculuklar dileriz 

 
 

 

İthalatçı Firma 

 

KNB LOJİSTİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. 
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Bu Kılavuzu Dikkatlice Okuyunuz 

 

Bu kullanım Kılavuzu CITYCOCO Elektrikli Scooterınızın emniyet, kullanımı ve bakımı ile ilgili önemli 

bilgiler içerir. Elektrikli Scooterı kullanan tüm kişiler, scooterı sürmeden önce kılavuzun içindekileri 

dikkatlice okuyup anlamalıdır. Kendi güvenliğiniz için bu kullanım kılavuzundaki ve elektrikli scooter 

üzerinde bulunan e�ketlerdeki tüm uyarıları anlayıp ve bunları uygulayınız. Bu kullanım kılavuzu 

elektrikli scooterınızın ayrılmaz bir parçası kabul edilmelidir ve daima elektrikli scooter ile beraber 

tutulmalıdır. 
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Bu Elektrikli Scooter Karayolları Trafik Yönetmeliğine tabi L1 Sını� Azami hızı 45 km/s’ i, azami sürekli 

nominal güç çıkışı 4 kW’ı geçmeyen üç tekerlekli araç�r. 

Sevgili Kullanıcı, 

Heyecanını hissedebiliyoruz! Yepyeni E-Scooter'ımızı az önce aldınız! Biz de heyecanlıyız çünkü 

elektrikli scooterlarınızın tasarımcıları ve geliş�ricileri olarak sizi mutlu etmek is�yoruz ve yeni elektrikli 

scooterınız size bolca eğlence vereceğine inanıyoruz. 

Bu bisikle� hemen yola çıkarmak istediğinizi biliyoruz, ama lü�en DUR! 

Neden? Öncelikle, kullanmadan önce pillerinizi tam olarak şarj etmeniz gerekiyor. Bu nedenle, elektrikli 

scooterınız şarj olurken bu kılavuzu okumak için zaman ayırın. Mümkün olduğunca okunabilir ve 

eğlenceli hale ge�rmek için çok çalış�k! Bu kılavuz, yaralanmaları önlemeye yardımcı olacak ve size 

yeni elektrikli scooterınızın bakımını nasıl yapacağınızı öğretecek�r. 

 Bu kılavuzun tüm içeriğini dikkatlice okumak ve bölgenizdeki bisiklet ve / veya elektrikli 

bisikletlerin çalış�rılmasına ilişkin tüm yasalara uymak, kullanıcının sorumluluğundadır. 

Herhangi bir sorunuz varsa, açıklama için lü�en Yasalar web sayfasına başvurun veya yerel 

motorlu araçlar departmanınıza danışın. 

 Size kaliteli, iyi tasarlanmış ve hatasız bir ürün sunmak için çok çalış�k. Bu bizim 

sorumluluğumuzdur. Sizin de uygun özen ve bakım ile oynayacak bir rolünüz var ve motosiklet 

güvenlik kurallarına dikkat ediniz, elektrikli scooterınız size yıllarca keyif verecek�r. 

 Lü�en kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyunuz. Kullanım kılavuzunu okuyup iyice 

anlayana kadar bu elektrikli scooterı sürmeyin. Güvenliğiniz için kri�k bilgileri içerir. Bu 

elektrikli scooterın çalış�rılmasıyla ilgili sorularınız varsa, yetkili bayinize danışın. Maksimum 

güvenliğinizi sağlamak için bu kılavuzda yer alan güvenlik yönergelerine uymanız son derece 

önemlidir. Scooterınızı herhangi birine ödünç verirseniz, onu nasıl güvenli bir şekilde 

kullanacaklarını bildiklerinden de emin olun. 

 Kullanırken, yük maksimum kapasiteden fazla olmamalıdır ve yağmurlu veya karlı günlerde 

lü�en fren mesafesini ar�rmaya dikkat edin. 

 Bu Elektrikli Scooter yağmur ve kardan korkmaz ancak suya da daldırılamaz. Arka tekerlek 

elektronik göbeğine su girdiğinde kısa devreye ve elektrikli cihazda hasara neden olur. 

 Pil kutusu üzerindeki açıkta kalan metal kontak pozi�f ve elektronega�f elektro�ur, ıslak ellerle 

aynı anda dokunulamaz, aynı zamanda metal herhangi bir şeyle temas halinde tutulamaz, aksi 

takdirde kısa devreye ve kazalara neden olur! 

 Lü�en yedek parçaları kendi başınıza sökmeyin ve onarmayın, gerekirse onarmak için lü�en 

yerel distribütör veya servis istasyonuna gidin! 
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ANA ÖZELLİKLERİ   

1 .Lityum Batarya:
UL ve CE ser�fikalı ürünler ve güvenlik dene�mi tescilleri, güvenli ve güvenilir; Hizmet ömrü kurşun-asit pillerin 
3 ka�dır, temelin değişmesi gerekmez - uzun ömür; Ağırlık, kurşun-asit pilin 1 / 3'üdür, hafi�ir; Yüksek voltajlı ve güçlü
ürünler, �rmanma hızı hızlı, yüksek enerji; Yeşil enerji olarak tanınan, tüm üre�m ve kullanım sürecinde herhangi bir
kirlilik oluşmaz.

2. Batarya:
Pedalın ortasında yüzeyin al�na gizlenmiş, kuvvet dengesi, küçük, hafif, güvenli..

3. Motor:
En iyi manye�k çelik malzeme kalita��ir, yüksek kaliteli silikon çelik sac, kalın bobin, hassas yataklar, brüt motor şa�ı
güçlü ve dayanıklıdır.

4. Tekerlek: 
Ultra geniş plaj arabası düz damarlı vakumlu las�kler, daha iyi stabilite ve daha fazla kavrama, fren mesafesi daha
kısadır, patlak las�k endişesi yoktur, güvenli, konforlu ve yumuşak sürüş.

5. İskelet:
3D sanal tasarım ve montajdan, otoma�k boru bükmenin gelişmiş teknolojisine, tek süper pedallı robot otoma�k
kaynaklamaya, kaymayan kaymaz öğütme, oturmanıza veya ayakta durmanıza izin verir, güvenli sürüş yapabilirsiniz

6. Fren:
Kabin ve hassas hidrolik disk freni, pompa gövdesi alüminyum alaşımlı dövme teknolojisi, gelişmiş CNC işleme
teknolojisi, esnek ve serbestçe frenleme hareke�.

7. Yön:
Kolayca manipüle edilmenizi sağlayan, güçlü ve sağlam, akıcı insan vücudu mühendisliği tasarımı.

8. Tutuş:
Yumuşak kauçuk kalıp enjeksiyon kalıplama kullanarak, elinizin rahat hissetmesine izin verin.

9. Koltuk Minderi:
Yeni plas�k malzeme plakası, yüksek elas�k köpük, üst düzey kaymaz deri, ayrın�lı tasarım ve mükemmel görünüm
uygun yüksek, uzun sürüşünüzün daha rahat olmasına izin verin.

10. Akıllı Şarj:
Otoma�k taşınabilir tasarıma göre, bakım gerek�rmeden şarj etme, 220V AC güç kaynağı olan her yerde, şarj
edilebilir kullanım

11. Beyin:
Özel kurulum, yumuşak başlangıç, hayal kırıklığı hissi yok, daha güvenli sürüş
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ANA PARÇALAR VE ELEKTRİKLİ SCOOTER GENEL GÖRÜNÜŞÜ

 

1: Hız Göstergesi 6: Elektrikli Motor 
2: Ön Lambası 7: Beyin 
3: Hom 8: Dönüştürücü 
4: Ön Yön Göstergesi 9: Stop Lambası 
5: Batarya 10: Arka Yön Göstergesi 
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Ana Teknik Parametreler 

1.Scooterın Ana Teknik Parametreleri

1.Ürün Ölçüleri:                                        2040* 970* 1100mm       
2.Tekerlek Açıklığı:                                   1450mm
3.Yüksekliği:                                              1045mm
4.Ağırlık:                                                     70 kg
5. Las�k özellikleri:                                   225/40-10 inch
 6. Maksimum yük:                                   200 kg
7. En yüksek hızı:                                      45 km/h
8.Aralık:                                                      40-60 km
9. Maksimum tork:                                   95 N/M
10. Maksimum �rmanma:                      18°
11.Frenleme performansı (20km/h):    Kuru : 1 M   Islak : 3 M

2. Pilin Ana Teknik Parametreleri

1.Pil türü:                                                   18650 Lityum-iyon batarya
2.Kapasite:                                                 12AH~20AH
3. Nominal gerilim:                                   60 V

3.Motorun Ana teknik Parametreleri

1.Motor  modeli:                                      Fırçasız motor göbeği
2.Güç:                                                         2000 W

4 Şarj cihazı ana parametreleri

1. Giriş voltajı (ac):                                    100-240VAC / 50/60HZ
2. Çıkış voltajı (de):                                   67.2 ~2.0A 
3. Şarj Zamanı:                                          8 ~ 10 h
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Yöntem ve Dikkat Gerek�ren Konular   

 

1 . Güvenli Sürüş İçin Önlemler

1 .Lü�en trafik kurallarına, güvenliğe, hız kontrolüne dikkat edin, lü�en güvenli hızd
 (20 km / s içinde yerel güvenli hıza dikkat edin).

2.Sürüşten önce, önce bu kılavuzun içeriğini öğrenin ve ardından boş bir saha uygulaması bulun, aracın
sürüş esaslarının kontrolünü tamamladığınızdan, ürünün yapısına aşina olduğunuzdan emin olun;
bu, güvenliğin temelidir. 

 3.Aracı tanımayan veya aşina olmayan kişilere ödünç vermeyiniz. Tek elle ve, alkollü araç kullanmak
çok tehlikelidir.

4. Yağmurlu ve karlı havalarda güvenliğinize 2 kat dikkat ediniz.   Bu nedenle yüksek hızdan kaçının.
Dönüşerinizde dikkatli olun. Lü�en karlı günlerde kazaların ar�ğını unutmayın.
 
5. Kaskın doğru kullanımı: Kaskı başınıza takın ve kayışlarını bağlayınız.

6. Doğru elbise: Tayt giymeyin, tüm vücut özgürce hareket etsin, Mümkün olduğunca düşük topuklu giyin.

7. Varsayılan yükten fazla ağırlık taşınamaz: varsayılan maksimum yük 200 kg. Ve kaymama
el hissinin manipülasyonu farklıdır, Çok fazla kargo, ellerin �tremesine neden olabilir,.

2 . Doğru Kullanım Yöntemi
1.Sürüş Yöntemi

1. Doğal duruşu koruyun.

2.Sürüş duruşu: lü�en bu paspası, genellikle ön tekerlek yükü kaybı, el �tremesi ve tehlikeli durumlarda, ortasında tutun

3.Sürüş duruşu: hızlanma sırasında dönüşleri yavaşça çevirin, tehlikeli sürücülerin dengenizi bozmasından kaçının

4. Yolda, asfalt yol yüzeyinde hasar veya kasislerde yavaşlamalıdır.

5. Yağmur ve kar havası, araç ıslak yol yüzeyinde kolayca kayabilir, yavaş sürmeye odaklanın; Yol yüzeyi suyu 
şağıdaki akü kutusunun üzerindeyse kısa devre yapabilir, bu durumda lü�en aracı sürmeyin, kısa devrenin neden 
olduğu aracın elektrikli parçalarının hasar görmesini önleyin. aynı zamanda kazaya neden olmak kolaydır.

2. Park etme şekli

1.Aracı park ederken dikkat edin, sağ tara�aki düz yola yavaşça park edin, rampaya park etmekten kaçının.

2. Araba durduktan sonra, sağ kolu kilitleyin ve güç kaynağını çekin, ardından kilitlemek için kilitleri kullanın.

3. Güç Göstergesi Kullanım Yöntemi
   
Güç kaynağı voltaj göstergesini açın. DÜŞÜK \ ORTA \ YÜKSEK olmak üzere 3Led-ışık vardır. Şarj normal
kapasitenin% 75'ininden fazlaysa YÜKSEK ışık yanar, ORTA ışıklar ise normal kapasite % 25 olduğu zaman yanar, %25
al�nda olduğu zaman DÜŞÜK ışıklar yanıp söner, yanıp söndüğünü gördüğünüzde aracı hemen şarj edin
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4.Güç Kilidinin Kullanımı

Güç kilidi anahtarı bir dişli ile saat yönünde döndürülür, motoru çalış�rabilir, anahtarları değil ve gücü kapatabilir
daha fazlası güç kaynağı motorunun durmasını kesmek için güç kilitlerini kapatarak ters saat yapamaz. park e�kten
sonra, elektrikli kilitler saat yönünün tersine olmalıdır, anahtarı dışarı çekin.

5. Kol borusu (hız)
Sürücünün hızlandığı yöne doğru döndürün, dönüş azaltmayı gevşe�n, sı�rlamadan sonra motorun gücü durur.
6. Disk Freni Yönteminin Kullanımı ve Dikkat Edilmesi Gereken Konular

1. Disk Freninin Kullanımı  

1.1 Fren açıklığı ayarı: Ayar somununu 2 mm Alyen anahtarıyla çevirin (fren kolu ve gidon borusu arasında)
rahat bir konumun tavsiye edildiğini hissedene kadar disk ve balatalar arasındaki boşluğu ayarlayın.

1.2 Fren balataları her al� ayda bir, 1 mm'den fazla aşınır veya ayar somununun yerinin sapındaki fren
balatalarının ayarlanması gerekir, zamanı değiş�rmeniz gerekir; Fren balatalarını, basmak için bir tornavidayla
temiz bir şişeyle değiş�rin Yeni fren balatalarının değiş�rilmesinden sonra başka bir parçayı çıkarmak için boş
alan bırakarak, fren balatalarının bir parçasını içeri doğru konuma ge�rin. 

1.3 Süre: Disk frenin alış�rma yüzeyinde alış�rma sonrasında tamamen alış�rma süresi zaman alır, frenleme
kuvve� belirgin bir şekilde artacak�r. 

1.4 Yağ değişimi: Genellikle 2-3 yıl arasında yağın değiş�rilmesi gerekiyor.  

2. Dikkat gerek�ren konular

1. Lü�en el disk fren diskinlerine ve fren balatalarına yağlama yaparken yüzeyine doğrudan dokunmayın, aksi
takdirde frenleme performansını önemli ölçüde düşürür.  

2. Balataların kirlenmesi durumunda lü�en balatalara su dökmeyiniz.

3. Hidrolik disk fren sistemi güçlü bir güce sahip�r, bu nedenle araç ile güvenli bir yerde Pra�k yaparak fren
sistemine alışmanız gerekmektedir.

7. Şarj Cihazının Kullanımı

1. Kullanım yöntemi

1. Şarj ederken, önce pil kutusunu takın ve ardından şebeke AC220V fişine, şarj ucuna, diğer yandan ilk
şebeke AC220V fişine takın, pil kutusu fişini tekrar çekin.       

2. Şarj göstergesi düşük ise, şarj gösterge ışığı kırmızı, şarj göstergesi dolu ise yeşil yanar.   
 
3. Lü�en şarj cihazının iç sıcaklığı 60 ° geri şarj olduğunda şarj cihazını kullanmak için serin ve havalandırılan bir yere koyun.  

4. Aküye erişim olmadan kullanıldığında, şarj cihazı çıkışı 42 v darbe voltajından azdır, çıkış bağlan� noktasında ar� 
veya eksi 1 kO direnç yükü arasında test yaparken, gerçek şarj cihazı voltajını test edebilirsiniz.
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8.Pil ile İlgilenilmesi Gereken Yöntem ve Hususları Kullanın

1.Şarj 

1.Şarj etmek için şarj cihazına sahip özel olarak dona�lmış şirke� kullandığınızdan emin olun; resmi olmayan veya
kalifiye olmayan şarj cihazı pil ömrünün kısalmasına veya pil arızasına neden olabilir!

2.Tamamen boş bir akü 8 saa�e %100 doluluğa ulaşabilir.

3.Şarj olurken, her iki uçta nega�ve olduğu için metalle doğrudan temas e�rmeyin, 

4. Bir aydan fazla bekle�ldiğinde, pil şarj kapasitesi yaklaşık% 5 azalır, şarj etmeden önce kullanılması önerilir

5. Kilometreyi sağlamak için lü�en zamanında şarj edin.

6. Şarj etme sürecinde, cihaz sıcaklığı 60 ° C geçmediği sürece müdahale edilmemelidir.

7. Şarj ederken, lü�en arabayı durdurun,şarj bi�kten sonra çocukların erişemeyeceği bir yere koyun.

8. Ruby, pili yeniden şarj etmek zorunda kaldıktan sonra 24 saat içinde pili tamamen boşal�r ve en az 3 saat 
şarj süresi gerekir.

9. Şarj cihazı kısa devre olmayacak�r.

2. Dikkat Edilmesi Gereken Konular    

1.  Şarj cihazı yalnızca kapalı alanda kullanılabilir.   

2. Şarj cihazını güneş ve yüksek sıcaklık ortamında tutmak kesinlikle yasak�r, şarj cihazını varillere koyulamaz veya
kutuda şarj edilemez.   

3.  Şarj dolmadan lü�en fişi çekmeyiniz. Uzun süre şarja takılmalıdır.

4. Anormal ışık, koku veya aşırı ısınma gibi şarj işlemi sırasında şarj cihazını derhal fişten çekilmelidir.

5.  Cihazın içindeki şarj cihazı çıkarılamaz veya değiş�rilemez.

6.  Pili yeniden şarj etmemeli

7. Yangına veya patlamaya neden olabilecek yanıcı bir gaz ortamında kullanmayın.

8. Şarj cihazını suya veya ıslak bir yere koymayın, büyük olasılıkla yanabilir veya elektrik çarpabilir.

9.Bataryanın uygun ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir. Nemden ve rutube�en uzak tutulması gerekir oksitlenme
nedeni ile oluşabilecek olumsuz durumlardan kaçınmak için uygun şartlarda saklanması gerekmektedir.İstenmeyen
durumlar oluşmaması için 3’er aylık Pil bakımı ve  Kontrolünü yap�rmayı unutmayız. Bunların yanı sıra 6’aylık genel
periyodik bakımınızı yap�rmayıda ihmal etmeyiniz.

1212



2. Deşarj (Kullanım)

1. Sadece elektrikli araç akülerinde kullanılabilir, başka amaçlar için kullanılamaz, aksi takdirde garan� verilmez.

2. Kısa devre durumunda, pil yöne�m sistemi otoma�k koruma olacak ve birleş�rilmiş sigortanın güç kablosu 
sigortalanacak, pilinizi iki kez koruyacak, kısa devre yapacak ve yaklaşık 2 dakika sonra sona erdiğinde değiş�recek 
pil normal çalışabilir.

3. Elektrikli arabanın, motorun, hoparlörlerin, aydınlatma ekipmanının hasar görmesi halinde beyinde etki yaratacak�r.
Buda pilin deşarj olmasına neden olur.

4.  Pil çalışma sıcaklığı aralığı: -10 ° c ~ 55 ° C, düşük sıcaklıkta, pil enerjisinin kullanımı azalır.

3. Depolama

1.Uzun süre depolama yapılacaksa (1 aydan fazla) bataryanın %60-80 civarında depolama yapılması önerilir.

2.Doğrudan bağlanacak elektrotlar boyunca nesnelerin ile�lmesi sürecinde depolamadan kaçınılmalıdır.

3.Yangın kaynağının yakınında pil kullanılması yasak�r

4.Pili sökmek yasak�r

5.Pillerde değişiklik yapmayı yasak�r.

 4.  Not

1.Pil deformasyonu veya ısısı bulunursa, kullanım durdurulmalı ve yardım için şirkete veya bakım departmanına başvurun.

2. Yangın anında, doğrudan bataryaya su kullanmayın. Önerilen çözüm; kum kaplama veya köpüklü yangın söndürücü
suyla ısla�lmış kalın bez ve organik çözücü ile yangın söndürme yöntemleri kullanılır.

3. Çünkü batarya şarjı arızasının tam olarak deşarj edilmesi garan�nin olmaması nedeniyle zamanında yapılamamaktadır.

4. Piller keyfi olarak çöpe a�lamaz.

III. Hasta Muayene, temizlik ve bakım

1. Düzenli olarak veya günlük kontrol kalemi

1.Operasyondan önceki gün aracın kontrolünü düzenli olarak yapmak.

2.Gömülü metal, taş, cam ve diğer keskin nesnelerin yanı sıra çatlak, hasar, anormal las�k aşınması; Oluklu las�klerin
derinliği, dışbükey bloktaki las�klerin üçte ikisini aşındığında yeni las�kler takılmalıdır; duruma göre las�k sarkmasının
zemin kısmı ile teması, las�k basıncını kontrol edin, las�k öncesi ve sonrası normal basınç değerleri 1,5 kg / cm2 olmalıdır.

3.Güç voltajı, tam kontrol maddesi 3 olup olmadığını gösterir

4.Direksiyon sistemi kontrolü: yukarı, aşağı, ileri, geri, sol, sağ gidon ve ön çatal, gevşek yönlendirme sistemi gibi
parçalarda, ses ve diğer sorunlar varsa, lü�en bayilerle ile�şime geçin.
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No.          Performans               Sebep            Çözüm 
1 Motor gücünün çalışmaması Batarya bağlantsının kopması Yeniden bağlanma 

2 Kilometre aralığı kilidi Lastik basıncının düşük olması Lastik basınç kontrolü 

3 Bataryanın çalışmaması Soket ve plgr bağlantısının kopması Soket kontrolünün yapılması 

4 Diğer Arızayı belirleyemiyorum Lütfen servisi arayın 

 

4. Yaygın Hatalar ve Çözümü

5. Arka Tekerleklerin Nasıl Monte Edileceğine Dair Basit Yol Gösterici Resimler

EK- 4/A 
 
Almış olduğunuz ürün, kullanım süresi dolup, atık haline geldiğinde insan ve çevre sağlığının korunması amacıyla en 
yakınınızda bulunan atık pil/akümülatör geçici depolama, geri kazanım veya bertaraf tesisine teslim edilmesi gerekmektedir. 
Bu amaçla; 

1- Atık pil/akümülatörünüzü sızdırmaz, kaplarla donatılmış ürünlerinizin satıldığı noktalara veya kabul edilen diğer 
noktalara teslim ediniz. 

2- Atık pil/akümülatörünüzü evsel ve diğer atıklarla karıştırmayınız, kesinlikle toprağa, suya, kanalizasyon sistemine, çöp 
konteynerine vb. ortama dökmeyiniz, soba ve kazanlarda yakmayınız. 

3- Atık pil akümülatörünüzü gelişigüzel herhangi bir yere bırakmayınız, bunları çocuklardan uzak tutunuz ve atık pilinizi 
en yakın toplama noktasına teslim ediniz. 

 
EK-1 
 
“İŞARETLEME SEMBOLÜ” 
Atık pil ve akümülatörlerin ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki tekerlekli konteyner şekli, üründeki metalin kimyasal 
sembolüyle birlikte kullanılacaktır. 
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AT UYGUNLUK BEYANI   
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Sayın Tüketici, 
İmalatçı ve/veya distribütör, satın almış olduğunuz araçları aşağıdaki koşullar dahilinde garanti eder. 
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. Batarya hariç mamül için garanti süresi 6502 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için 
2 yıldır. Batarya garanti süresi 1 yıldır. 
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 işgünü 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 KNB Lojistik Dış Ticaret Ltd Şti. 
Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya Yetkili servislerinden temin edeceği orijinal yedek parçaları kullanmak zorundadır. Garanti süresi içerisinde parça 
değişimlerinde KNB Lojistik Dış Ticaret Ltd Şti. 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 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: 
Elektrik motoru sarımı, sensörler, sigortalar, fren balataları, ampuller 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 şarj aletinden başka şarj aletinin 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 ve kiralama amacı ile 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, çalışma vb. kazalar 
 Asit yağmuru, çevreden kaynaklanan yüzey korozyonu, paslanmalar (kimyevi maddeler ağaç öz suyu vb.) 
 Dolu, fırtına, sel, şimşek ve diğer tabii afetler 
 Kozmetik şartlar, boyadaki çizikler. 

i) Bataryanın alıcı ihmalinden, fena ve kusurlu biçimde kullanılması sonucu ortaya çıkan ve bu nedenle ürünlerde meydana gelecek evsaf 
düşüklükleri, 
j) Bataryanın herhangi bir harici mekanik hasara veya aşırı güce (uygunsuz yük akımı veya uygunsuz şarj metotları) maruz kalması sonucu oluşan 
arızalar 
k) Bataryanın bu kullanım kılavuzunda yer alana saklama ve kullanma talimatlarına uyulmaması halinde oluşan arızalar 
l) Bataryanın suya veya sıvıya maruz bırakılması sonucu oluşan arızalar 
7- Garanti süresi içerisinde arızaların garanti kapsamında giderilmesi için garanti belgesi ve kullanım bakım el kitabı ile birlikte yetkili servis 
istasyonlarımıza başvurulmalıdır. 

GARANTİ ŞARTLARI   
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İMALATÇI ve İTHALATÇI FİRMA 

 

İmalatçı : HK SHANSU TECHNOLOGY-  

Adres  : Road,Wanchai Hong Kong, Chine  

İthalatçı : KNB Lojis�k Dış Ticaret Ltd. Ş�. 

Adres   :FiRUZKÖY MAH. BAGLARICI CAD. NO: 69 /1 AVCILAR/ ISTANBUL 

Email  : info@citycoco.com.tr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CİTYCOCO bir Türk Markasıdır. 

Türkiye için Çin’de üre�lmiş�r. 

AB Tip Onayı Belgesine sahip�r. 

Lü�en aracınızla birlikte COC/AT Uygunluk belgenizi almayı unutmayınız. 

www.citycoco.com.tr 
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