T4
ELEKTRİKLİ SCOOTER
Kullanım ve Bakım Kılavuzu
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T4 ELEKTRİKLİ SCOOTER KULLANIM 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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TANITIM

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, kazaları ve yaralanmaları
önlemeye yardımcı olacak ve size yeni elektrikli scooterınızın bakımını nasıl yapacağınızı öğretecek�r.


Bu kılavuzun tüm içeriğini dikkatlice okumak ve bölgenizdeki scooter ve / veya elektrikli scooter kullanımına ilişkin tüm yasalara uymak,
kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir sorunuz varsa, açıklama için lü�en resmi web sayfasına başvurun veya yerel otoritelere
danışın.



Size kaliteli, iyi tasarlanmış ve hatasız bir ürün sunmak için çok çalış�k. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Sizin de uygun şekilde özen ve
bakım ile oynayacak bir rolünüz var. Lü�en 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
sürmeyiniz. 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 gidiniz!
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ÜRÜN VE PARÇALAR

Lü�en dikkatlice kutu içeriğini kontrol ediniz ve eksiksiz olduğundan emin olunuz!
Özellikleri;


















Güçlü 600 W 48 V �rçasız doğrudan tahrik motoru (3 farklı hıza seçeneği)
10 " ön ve arka şişme veya dolgu tekerlekler
Dönüş sinyalleri (opsiyonlu) kontrol düğmesi (4 LED dönüş sinyalleri, 2 ön ve arka).
Ön ve arka süspansiyon
25km / s hız
45 km'ye kadar menzil
13000 mAh 48 V lityum pil
Maksimum şarj süresi 7 saat
Sağlam alüminyum katlanır yapısı ile geniş taban, ayarlanabilir gidon
Km / saat, Seyahat edilen mesafe, pil ömrü vedaha fazlasını gösteren gö sterge ekranı
Maksimum görünürlük için ön LED spot ışığı ve arka Fren Lambası. Ayrıca
Açılır / kapanır LED ışıklar
Akıllı Enerji Tasarrufu (Otoma�k Kapanma)
120 kg'a kadar izin verilen maksimum ağırlık
Ölçüler: Katlanmamış: 119x130x60mm / katlanmış: 119x450x23mm
Birim ağırlık: 22 Kg
Şarj cihazı
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ANA PARÇALAR VE ELEKTRİKLİ SCOOTER GENEL GÖRÜNÜŞÜ
Gaz Kelebeği
Kontrol Paneli
Fren Kolu
Gösterge
Katlama Anahtarı
Ayak Tablası
Batarya
Elektrik Motor
Ön Amor�sör
Ayaklık
Ön Far
Fren Lambası
Arka Fren Diski
Ayak Destek Freni
Led Işıklar
Kontrollör
Arka Amor�sör
Ön Fren Diski
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Kontrol Paneli Kullanımı;

1.

Boyut ve malzeme

Ürünün kasası ABS (Akrilonitril bütadien s�ren) olup, likit kristal şeﬀaf pencere akrilik�r. Sertliği havalı cama eşdeğer olan yüksek sertliğe
sahip�r.

Cephe Görünüm

Yan Proﬁl
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2.

Çalışma voltajı ve bağlan� modu

(1) Çalışma voltajı: DC24V, 36V, 48V, 60V uyumluluğu (enstrüman seçim ayarı)
(2) Bağlan� modu: E�ket konektörünün hat sırası

Kontrolör Bağlan�sı

Sayaç çıkış ucu

Terminal Girişi

NOT! Bazı ürünlerin ana kabloları su geçirmez bağlan�lar kullanır, ve kullanıcı kablo deme�ndeki ana rengi göremez!

3.

Fonksiyon Açıklaması
a)

1. Ekran işlevi: Hız göstergesi, güç göstergesi, arıza göstergesi, toplam kilometre, tek kilometre

b)

Kontrol, fonksiyonların ayarlanması: Güç düğmesi kontrolü, tekerlek çapı ayarı, boşta otoma�k bekleme süresi, arka ışık
parlaklık ayarı, Başlatma modu ayarı, sürücü modu ayarı, voltaj seviyesi ayarı, kontrolör sınır değeri ayarı

c)

3. İle�şim protokolü: UART Ekranın tüm içeriği (önyükleme 1S'de tam ekran)

İçerik tanı�mı;
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I.

Pil gücü ve BMS güç göstergesi

II.

Çok işlevli ekran alanı
Toplam kilometre ODO, tek kilometre TRIP (birim: mil, km), tek önyükleme süresi TIME, akü voltajı VOL, DST: dayanıklılık

III.

Hız görüntüleme alanı
AVG ： ortalama hız ， MAKS ： maks. Hız ， HIZ ： mevcut hız ； Mp / s, km / s
Motordan gelen hız sinyali alır ve kontrolör vasıtası ile cihaza gönderilir. Cihaz, tekerleğin çapına ve sinyal verilerine göre gerçek hızı
hesaplar

IV.

Araç güç vites ayarı, 0-9 dijital ekran ve çubuğu graﬁği

V.

Araç durumu görüntüleme alanı

Motor Arızası

Genel Arıza

Fren Kontrol
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Lamba uyarısı

CİHAZ MONTAJI
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ŞARJ ALETİNİ KULLANMA

T4 şarj cihazınızın iyi durumda olduğundan emin olun. Bağlan� noktasında toz veya kir olmadığından emin olunuz. Eğer tozlu ve kirli ise
temizleyiniz ve kuru, nemli olmadığından emin olunuz. Her zaman ürünle birlikte verilen orijinal şarj cihazını kullanın. Bir elektrik prizine ve cihaza
doğru şekilde bağlayın (şarj portu üzerinden). Cihazınızla birlikte gelen şarj cihazını her zaman kullanmanız çok önemlidir, aksi takdirde, cihazın
arızalanmasına ve cihazın garan� kapsamo dışında kalmasına neden olabilir. Cihazın tamamı ile şarj olması 2 yada 3 saa� alacak�r.

NASIL KULLANILIR
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GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
UYARI! GÜVENLİK TALİMATLARININ İHLALİ CİDDİ VÜCUT HASARI VE HATTA ÖLÜM İLE SONUÇLANABİLİR.





















Elektrikli scooterınızı orijinal şarj ale� ile şarj ediniz. Farklı bir ürün arızalara neden olabilir ve garan�nizi geçersiz kılabilir.
Ürünü her kullandığınızda, uygun kıyafetler giydiğinizden emin olun. Kişisel yaralanmalardan kaçınmanızı sağlamak için eldivenler, diz
pedleri ve dirsek pedleri gibi koruyucu giysiler giyiniz.
Rahat kıyafetler giydiğinizden emin olun. Her şeyden önce bu önemlidir. Ayakkabılarınız kapalı ve düz tabanlı olmalı. Tekerleklere
dolanabilecek veya arabaya takılabilecek çok bol uzun kıyafetler giymeyin.
Ürüne herhangi bir aksesuar monte etmeden önce, bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun, elektrikli scooterınızı kullanmak için tüm
temel ilkeleri ve ipuçlarını bulabilirsiniz.
Ürün ağırlığı 20kg al� ve 120kg üstü kişilerin kullanımına uygun değildir.
T4'e binmeden önce, yerin güvenli, düz ve engebesiz olduğundan emin olunuz. Ayrıca, ürünün herhangi bir bip sesi çıkarmadığından
veya uyarı modunda olmadığından emin olunuz. Eğer alarm problemi çözülmüyorsa cihazdan sökebilirsiniz.
T4'ünüzü sökmeye veya değiş�rmeye çalışmayın, çünkü bu size zarar verebilir ha�a ölümle sonuçlanabilecek kazalara sebep olabilir ve
garan�nizi geçersiz kılacak�r.
T4'ü tehlikede olabileceğiniz durumlarda veya çevrenizdeki insanlara zarar gelebilecek durumlarda kullanmayınız
T4'ünüzü uyuşturucu veya alkolün etkisi al�nda iken sürmeyin.
İyi dinlenmediğinizde veya uykulu olduğunuzda T4'ünüzü sürmeyiniz.
T4'ünüzü kaldırımlardan aşağı inip çıkarken, tümseklerin üzerinden geçerken sürmeyiniz. Patenciler ve bisikletçiler gibi akrobasi
denemelerinde bulunmayınız
T4'ünüzü özellikle yüksek hızlarda iken keskin dönüşler yapmayınız.
Ürünü agresif bir şekilde kullanmayınız, aski takdirde kendinize ve ürüne zarar verebilirsiniz.
Asansörlerden veya merdivenlerden çıkmak için ürünü asla kullanmayın.
Sulu veya çamurlu yerlerde (kum, bantla) veya taşlı çok zorlu yerlerde kullanmayınız.
Kar, yağmur, dolu gibi kötü havalarda veya buzlu yollarda, aşırıcı sıcak ve kaygan yollarda sürmeyiniz.
T4'ü kaygan yüzeylerde veya dik yokuşlarda kullanmayın.
Ürünü kullanacağınız yüzeyin doğru olduğundan, yeterince güvenli olduğundan emin değilseniz ürünü kullanmak için başka bir alan
arayınız.
Elek�rkli scooter ile her zaman gi�ğiniz yöne dikkat ediniz. Çevredeki insanlara, sizi çevreleyen unsurlara karşı dikkatli olunuz.
Kalabalığın yoğun olduğu ortamlarda kullanmayınız.
Ürünü kullanırken her zaman insanlara ve eşyalarına dikkat ediniz.
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Elektrikli scooterınız kullanırken telefonda konuşmak veya mesaj yazmak kazaya neden olabilir.
Elektrikli scooterınızı yolda, parkurlarda veya bisiklet şeritlerinde sürmeyiniz.
Ürünü araçların yakınında veya yollarda sürmeyiniz
Elektrikli scooterınız ile dik yokuşları �rmanmayın veya dik yokuşlardan aşağı sürmeyiniz.
Elektrikli scooterınız, tek seferde bir kişi tara�ndan kullanılmak üzere tasarlanmış�r. Aynı anda iki veya daha fazla kişiyle sürmeye
çalışmayınız.
Elektrikli scooterınızı sürerken üzerinizde hiçbir şey taşımayınız
Denge problemi yaşayan kişiler bu ürünü kullanmamalıdır.
Hamileyseniz veya olabileceğinizi düşünüyorsanız elektrikli scooterınızı kullanmayınız.
Ürünü çocukların veya yaşlıların kullanmasına izin verirken çok dikkatli olun. Bu insanlar gerekli ﬁziksel yeteneklere sahip olmayabilir
Zamanında durmanız gereken gerekli mesafeyi her zaman hesaba ka�nız.
Ürün üzerindeyken atlama zıplama gibi hareketlerden kaçınız.
T4'ünüzü karanlık alanlarda veya düşük ışıkta sürmeyin.
Alçak kapılardan veya diğer engellerden güvenli bir şekilde geçmek için cihazın üzerinde daima yeterli alanınız olduğundan emin olunuz
ve kafanızı çarpmamaya dikkat ediniz.
Ayaklarınızı olması gereken yerlerden başka bir yere koymayınız
Yanıcı veya kolay tutuşabilen sıvılar veya gazlar bulunan ortamlarda veya yakınlarında ürünü kullanmayınız.

Başlamadan önce;
Bu kılavuzu okuduktan sonra kendinizi ürüne alış�rmak için pra�k ve deneme sürüşleri yapmalısınız.
UYARI! Ağırlık kısıtlamaları; T4, maksimum 120 kg'a kadar ve minimum 20 kg. ağırlıklı sürücüler için op�mize edilmiş�r
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KATLAMA VE TAŞIMA

GÜNLÜK BAKIM
Elektrikli Scooterın Temizlenmesi
Eğer cihaz yüzeyinde herhangi bir leke var ise, lü�en nemli yumuşak bir bez aracılığı ile temizleyiniz. Eğer nemli bez ile çıkmayan lekeler var ise,
diş macunu ve parçası ile �rçalayıp ardından nemli bir bez ile siliniz. Cihaz üzerinde herhangi bir çizik varsa parla�cı malzemeler kullanabilirsiniz.
UYARI! Alkol, benzin, gazyağı veya diğer aşındırıcı, uçucu kimyasal çözücü temizlik malzemeleri kullanmayın, aksi takdirde cihazın
görünümüne ve iç yapısına ciddi şekilde zarar verebilir. Araç üzerinde tazyikli su kullanılması yasak�r.
Cihaz suya maruz kaldığında, cihazın tamamı su geçirmeyecek şekilde kapalı olduğundan, şarj cihazının bağlı olmadığından ve şarj soke� üstündeki
kauçuk kapağın kapalı olduğundan emin olunuz. Aksi takdirde elektrik çarpmasına sebep olabilir veya cihazın içine su kaçmasından kaynaklı ciddi
hasarlara sebep olabilir. Cihazı kullanmadığınızda, bataryanın ve tekerleklerin hızlı eskimesine karşın cihazı uygun koşullarda muhafaza ediniz.
Elektrikli Scooter Batarya Bakımı ve Saklanması
1.

Farklı marka ve model batarya kullanmayınız. Güvenlik riski oluşturabilir.

2.

Bataryanın bağlan� yerlerine dokunmayınız. Batarya kasasını sökmeye ya da açmaya kalkışmayınız. Herhangi bir metal ile bağlan�
noktalarına dokunmayınız! Kısa devre yapmasına sebep olabilir ve ha�a yaralanmalara veya ölüme dahi sebebiyet verecek hasarlar
oluşabilir.

3.

Sadece orijinal şarj ale� ile şarj ediniz. Aksi takdirde hasar veya yangına sebep olabilir

4.

İşlevini yi�rmiş bataryaları çöpe atmak veya doğaya karışmasına izin vermek doğaya ve çevreye ciddi şekilde zararlar verebilir. Lü�en
bataryayı atarken yerel otoritelerin belirlediği kurallara göre hareket ediniz. Doğayı ve doğal yaşamı korumak için bataryayı çöpe
atmayınız!

Her kullanımdan sonra lü�en bataryayı şarj e�kten sonra kaldırınız ve böylece bataryanınız ömrünü de uzatmış olursunuz. Bataryayı sıcaklığın
50°C üzerinde veya -20°C al�nda olduğu ortamlarda bulundurmayınız (Örnek olarak cihazı yoğun güneş ışığına maruz kalan bir aracın içerisinde
bırakmayınız) Bataryayı ateşe yaklaş�rmayınız. Aksi takdirde batarya bozulabilir aşırı ısınabilir ve ha�a alevlenebilir. 30
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1.

günden uzun süreli kullanmayacağınız durumlarda, cihazı kaldırmadan önce bataryayı tamamı ile şarj ediniz ve kuru, serin yerlerde
muhafaza ediniz. Her 60 günde bir cihazı tamamı ile şarj ediniz. Aksi takdirde bataryanız zarar görebilir ve garan� kapsamında işlem
görmez. Batarya ömrünü uzatmak için lü�en şart etmek için tamamı ile bitmesini beklemeyiniz. Normal koşullarda ve sıcaklığın 24°C
olduğu durumlarda bataryanız en iyi ve en uzun menzilli performansını gösterecek�r. Sıcaklığın 0°C’nin al�nda olduğu durumlarda
batarya ömrü ve performansı azalacak�r. Sıcaklığın 20°C olduğu durumlarda menzil normal koşullarda olduğunun yarısı veya yarısından
daha azına düşecek�r. Sıcaklık ar�kça batarya menzili normale dönecek�r.

UYARI: Tamamı ile dolu olan batarya, 120- 180 gün beklemeden sonra tamamı ile boşalacak�r. Bataryanın içerisinde bataryanın şarj olduğu
zaman ve miktarı kayıt eden akıllı bir çip bulunmaktadır. Uzun süreli şarj olmamasından kaynaklı oluşacak hasar onarılamaz. Zamanında şarj
etmemeniz aşırı pil boşalması hasarına sebebiyet verecek�r. Bu onarılamaz bir hasardır ve garan� kapsamı dışında kalmaktadır.
NOT: Profesyonel Teknik personel dışındakilerin bataryayı sökmeye çalışması veya tamir etmeye çalışması yasak�r. Kısa devre ve elektrik
çarpmasından kaynaklı ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilir

Fren Disklerini Ayarlama

Frenlerin çok sıkı olduğunu düşünüyorsanız, lü�en M5 al�gen anahtarını saat yönünün tersine kullanarak Disk fren yatağındaki
baskı plakası vidaları gevşe�niz. Açıkta kalan kuyruk uzunluğunu yapmak için fren ha�nı geri döndürerek biraz daha kısal�n ve
baskı plakası vidalarını kilitleyin; Frenin çok gevşek olduğunu hissederseniz, baskı plakası vidalarını gevşe�n, açıkta kalan kuyruk
uzunluğunu biraz daha uzun yapmak için fren kablosunu sürükleyin ve ardından baskı plakası vidalarını kilitleyin.
Sallanan Direksiyon Ayarlama

Elektrikli scooter'daki dikey borunuz sallanıyorsa, M5 al�gen anahtarı kullanarak katlama mekanizmasındaki iki vidayı sıkış�rınız.
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Tekerlerin Şişirilmesi

Elektrikli scooter ön ve arka las�kleriniz inikse, lü�en tekerlekler üzerindeki sibopları kullanınız. Önce ön ve arka las�k sibop kapağını çıkarın ve
daha sonra pompayı ve sibop çıkışına yerleş�rin ve las�kler yeterli sertliğe gelene kadar şişiriniz.

GENEL BAKIM
Yağlama
Paten katlama mekanizmasını her 6 ayda bir aşındırıcı olmayan nötr bir yağ ile yağlayın, yağlamadan önce yüzeyi temizleyin kirleri çıkarın.

Fren
Fren performansı azalmaya başladığında, gerekli hassasiye� elde etmek için fren kablosu ayarlayabilirsiniz. Eğer sonra freni ayarlarken, olması
gerek�ği gibi fren yapmadığını fark edersiniz, fren balatalarının değiş�rilmesi gerekebilir. ümkün olan her şey hakkında teknik ekibimize
danışınız.

nu
M

Batarya ( Muhafaza )
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’e
aylık Pil bakımı ve Kontrolünü yap�rmayı unutmayız. Bunların yanı sıra 6’aylık genel periyodik bakımınızı yap�rmayıda ihmal etmeyiniz.
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Genel Sorun Giderme
Ürünün çalışmasında sorun bulursanız, aşağıdaki kontrolleri yapınız;


Pili şarj ediniz ve şarj cihazı üzerinde bir LED güç göstergesi bulunur (şarj olduğunda kırmızı ve şarj tamamlandığında yeşil yanar).



Ekranda bir hata sembolü görüntülenir.



Fren sisteminde hiçbir kablo serbest olmamalı



Kablo bağlan�larının toz ve nem içermesi hataya sebep olabilir.

Eğer sorunları yaşamaya devam ederseniz, için teknik ekibimiz ile ile�şime geçmenizi tavsiye ederiz.

EK- 4/A
Almış olduğunuz ürün, kullanım süresi dolup, a�k haline geldiğinde insan ve çevre sağlığının korunması amacıyla en yakınınızda bulunan a�k
pil/akümülatör geçici depolama, geri kazanım veya bertaraf tesisine teslim edilmesi gerekmektedir.
Bu amaçla;
1- A�k pil/akümülatörünüzü sızdırmaz, kaplarla dona�lmış ürünlerinizin sa�ldığı noktalara veya kabul edilen diğer noktalara teslim ediniz.
2- A�k pil/akümülatörünüzü evsel ve diğer a�klarla karış�rmayınız, kesinlikle toprağa, suya, kanalizasyon sistemine, çöp konteynerine vb. ortama
dökmeyiniz, soba ve kazanlarda yakmayınız.
3- A�k pil akümülatörünüzü gelişigüzel herhangi bir yere bırakmayınız, bunları çocuklardan uzak tutunuz ve a�k pilinizi en yakın toplama
noktasına teslim ediniz.
EK-1
“İŞARETLEME SEMBOLÜ” A�k pil ve akümülatörlerin ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki tekerlekli konteyner şekli, üründeki metalin
kimyasal sembolüyle birlikte kullanılacak�r.
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GARANTİ ŞARTLARI
Sayın Tüke�ci,
İmalatçı ve/veya distribütör, sa�n almış olduğunuz araçları aşağıdaki koşullar dahilinde garan� eder.
1-GARANTİ KAPSAMI
. Garan� süresi, Garan� Belgesinde yazılı bulunan teslim tarihinden i�baren başlar ve 2 yıldır.
. Garan� Mamulün bütün parçaları dahil olmak üzere fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı imalat, montaj ve malzeme hataları yüzünden çıkabilecek arızaların
giderilmesi, tamiri mümkün olmayan parçaların değiş�rilmesi veya tamir edildiğinde tekrar kullanılabilecek olan parçaların onarılıp tekrar kullanılmasını kapsar.
. Garan�, yetkili servis tara�ndan parçaların tamiri veya değiş�rilmesi ve garan� kapsamında ortaya çıkan soruna bağlı olarak yapılan işçilik ücre�ni de kapsar.
2-GARANTİ SÜRESİ:
Garan� süresi ürünün teslim tarihinden i�baren başlar. Batarya hariç mamül için garan� süresi 6502 sayılı kanun kapsamına giren tüke�ciler için 2 yıldır. Batarya
garan� süresi 1 yıldır.
Garan� süresi içerisinde değiş�rilen mamullerde garan� süresi, sa�n alınan malın kalan garan� süresi ile sınırlıdır.
a) Mamulün arızalanması sonucunda bakım, onarım ve değiş�rme için tamirde geçen süre garan� süresine eklenecek�r. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu
süre, servis istasyonuna ve değiş�rilmesi için üre�ci/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 garan� süresine eklenmeyecek�r. İmalatçının/distribütörün/servis
istasyonunun kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle ve/veya deprem, sel, yangın vb. mücbir sebeplerle tamir süresinin 20 işgünü üzerine çıkması durumunda
tüke�ci, işbu gecikme nedeniyle herhangi bir hak talep etmeyecek, herhangi bir maddi manevi zararın tazmini talebinde bulunmayacak�r.
b) Mamulümüzün garan� süresi içerisinde gerek malzeme gerekse imalat ve montaj hatalarından dolayı arızalanması sonucu ilgili servis istasyonlarımızda bakım,
onarım ve işçilik masra� ve parça bedeli alınmaksızın ücretsiz olarak yapılacak�r.
c) Sa�şa arz edilen mamullerimizin garan� süresi içerisinde arızalanıp, onarımı mümkün olmaması halinde servis istasyonlarımızca verilecek rapor doğrultusunda
değiş�rme işlemi yapılabilecek�r.
d) Garan� süresinin devam edebilmesi için, ücretsiz ve ücretli periyodik bakımların yetkili servislere yap�rılması ve ilgili yerlerin kaşelenip, imzalanması gerekir.
Ayrıca, garan� süresinin devam edebilmesi için kullanıcı, parça değişimlerinde mutlaka KNB Lojis�k Dış Ticaret Ltd Ş�. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya Yetkili
servislerinden temin edeceği orijinal yedek parçaları kullanmak zorundadır. Garan� süresi içerisinde parça değişimlerinde KNB Lojis�k Dış Ticaret Ltd Ş�. Yetkili
Yedek Parça Bayi ve/veya yetkili servisten temin edilecek orijinal parçalarla yapılmayan parça değişimleri ürünün garan� kapsamı dışına çıkmasına sebep olur.
e) Garan� süresi içinde arızalanması halinde araç sahibi yetkili servise Garan� Belgesi ve Bakım Kar� ile başvurmalıdır. Garan� Belgesi ve Bakım Kar� olmaksızın
yapılan başvurularda ürün, garan� kapsamı dışında tutulacak�r.
f) Garan� uygulaması yalnızca imalatçı /distribütör ﬁrmanın yetkili servis istasyonlarında yap�rılması halinde geçerlidir.
3- 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmî Gazete de yayınlanan Garan� Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yükümlülüklerimizi yerine ge�rmediğimiz
tak�rde ise durum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüke�cinin Korunması ve Piyasa Göze�mi Genel Müdürlüğü’ne müracaat etmesi gerekmektedir.
4- Tüke�ciler, 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 al�na alınmışsa da takdir size ait olmakla, yalnızca yazılı olarak ve Noter
kanalı ile, anlaşmazlığın ortaya çıkmasından i�baren 3 (üç) gün içerisinde yapılmasının daha sağlıklı olacağı kanaa�ndeyiz.)
5- Tüke�cinin mağdur olması durumunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüke�cinin Korunması ve Piyasa Göze�mi 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 garan� kapsamı dışında ücre� mukabilinde yapılacak�r.
b-) Ücretli bakımda değiş�rilebilecek parçalar: Elektrik motoru sarımı, sensörler, sigortalar, fren balataları, ampuller ve tüm kumanda telleri, kablolar, rulmanlar,
gibi zamanla aşınması doğal olan parçalar ücre� mukabil yapılacak/giderilecek /değiş�rilecek�r.
c-) Zaman kaybı, zarar, ziyan, gelir kaybı, aracın arızalı yerden alınıp başka bir araç ile götürülmesi gibi ortaya çıkan ziyanlar da garan� kapsamı dışındadır.
6- AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA MAMÜL GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR
a) Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması veya kullanma kılavuzunda tavsiye edilen nitelikte şarj ale�nden başka şarj ale�nin kullanılması sonucu ortaya
çıkan arızalar.
b) Aracın amaca uygun olmayan şekilde kötü kullanılması ve bu kötü kullanımdan dolayı meydana gelen arızalar.
c) Araca is�ap haddinin üzerinde aşırı yük konulması.
d) Distribütör / Üre�ci 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 tara�ndan veya yetkili olmayan tamirciler tara�ndan sökülmesi ve tamir edilmesi.
g) Ücretli periyodik bakımlardan herhangi birisinin yetkili servislerde ve zamanında (bakım kar�nda belir�len km’lerde) yap�rılmaması.
h) Kullanma kılavuzunda belir�len 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, �r�na, sel, şimşek ve diğer tabii afetler
 Kozme�k 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- Garan� süresi içerisinde arızaların garan� kapsamında giderilmesi için garan� belgesi ve kullanım bakım el kitabı ile birlikte yetkili servis istasyonlarımıza
başvurulmalıdır.
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AT UYGUNLUK BEYANI
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İMALATÇI ve İTHALATÇI FİRMA
İmalatçı
Adres
İthalatçı
Adres
Email

: WUYI JINYUE ENGINE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD
: NO.4 Guanhu Village, Tongqin Town, Wuyi, Jinhua, Zheji ang Province
: KNB Lojis�k Dış Ticaret Ltd. Ş�.
: FiRUZKÖY MAH. BAGLARICI CAD. NO: 69 /1 AVCILAR/ ISTANBUL
: info@citycoco.com.tr

CİTYCOCO bir Türk Markasıdır.
www.citycoco.com.tr
Türkiye için Çin’de üre�lmiş�r.
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