
 

 

 

 

SAYIN TÜKETİCİMİZ; 

 

 

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni motorunuzdan en iyi sonuçları elde etmeniz ve onu emniyetli bir şekilde 

çalıştırmanız için size yardımcı olmayı istiyoruz. Bu kılavuz nasıl yapılacağına dair bilgiler içermektedir; motoru çalıştırmadan önce lütfen 

dikkatlice okuyunuz. Eğer bir sorun olursa, Yetkili  Servisimize danışınız. Bu kılavuz motorunuzun sabit bir parçası gibi kabul edilmeli ve el 

değiştirdiğinde motorla birlikte verilmelidir.                                                                        

                              İYİ YOLCULUKLAR DİLERİZ… 

Atv Modellerimiz: 

- Jaguar 500                 - Adventure 200 

- Matrıx 150                 - Buggy 150 

- Toros 150                   - Amazon 150  

- Toros 250                   - Hardy 200  
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    1-)ÖN TEKER       8-)BASAMAK 
   2-)ÖN AMORTİSÖR      9-)VİTES PEDALI 
   3-)EMNİYET TAMPONU      10-)ÖN GRENAJ 
   4-)ÖN FAR       11-)SELE 
   5-)ARKA STOP       12-)SOL ELCİK KONTROLLERİ 
   6-)EKSOZ       13-)SAĞ ELCİK KONTROLLERİ 
   7-)ARKA TEKER 
 



 
 
Motor ve şasi numaraları aracınızın tescili içindir. Aynı zamanda 
aracınızın tamire ihtiyacı olduğunda sizlere daha iyi hizmet vermek 
amacıyla yetkili servislere ve bize yardımcı olmaktadır. 
Şasi numarası ön sol amortisör üst bağlantı noktasının hemen yanına 
 motor numarası krank kutusu sol alt tarafına yazılmıştır. 
Lütfen şasi ve motor numarasını ilerde ihtiyaç duyulabileceğiniz 
hizmetler için aşağıdaki kutucuğa yazınız. 
      

MOTOR NO: 
 
ŞASE NO: 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Kontroller 
 
Kontak 
ATV nizin iki tane kontak anahtarı vardır bunlardan birisi 
yedektir. 
 

 ON / Açık pozisyonu: ateşleme devresi açılır ve motor 
çalıştırılabilir. Anahtar çıkarılamaz. 

OFF /  Kapalı pozisyonu: bütün elektrik devreleri 
kapalıdır. Motor çalıştırılamaz. Anahtar çıkarılabilir. 
 

Sol elcik kontrolleri 
1 - Far düğmesi 
 

• Pozisyonu: Tüm lambalar kapalı 
pozisyondadır, gündüz sürüşler içindir. 
 

  Pozisyonu: Park lambaları ve 
gösterge aydınlatması açıktır. 

  Pozisyonu: Far, gösterge aydınlatmaları 
ve arka stop lambaları yanar. Gece sürüşleri içindir. 
 

2 - Marş düğmesi: 

Motoru çalıştırmak için bu  butona basın. 
 

3- Güvenlik butonu: 

Buton bu pozisyondayken devre açık motor çalışmaya 
hazır durumdadır. 

Eğer buton diğer  pozisyona alınırsa devre kesilir ve motor 
çalıştırılamaz. Acil durumlar için emniyet amaçlıdır. 
Acil durumlarda kontağı kapatmadan ATV nizi stop etmenizi sağlar. 

 

  

4- Uzun – kısa far düğmesi 

Pozisyonunda uzun, 

Pozisyonunda kısa far yanacaktır. 
Aynı zamanda gösterge aydınlatması da açık olacaktır. Uzun far açık 
olduğunda göstergedeki uzun far lambası da yanacaktır. 

 

 

 

UYARI: OFF ROAD MODELLERİ İLE TRAFİĞE 

ÇIKMAYINIZ! 

 

 

 
 



Arka fren 
Atv nin sol elcik bölümüde yer almaktadır. Atv nin arka tekerlerine 
komuta eder ( frenin tutmasını sağlar) yalnızca sürüş esnasında 
kullanılmalı çok fazla basınç uygulanmamalı. 
 

Sağ elcik kontrolleri 

 

 

 

1 - Gaz kolu: 
ATV nin hızın kontrol edilmesini sağlar.baş parmağınızla ileri doğru 
ittiğinizde araç hızlanır bıraktığınızda yapısındaki yay vasıtasıyla eski 
konumuna geri gelir ve aracın yavaşlamasını sağlar. 
 

2 - Hız sınırlayıcı ( vida ): 
Kullanıcıya göre hız limitinin ayarlanmasını sağlar. 
Atv yi hızlandırmak için vidayı saatin ters yönüne çevirin, 
Hızı azaltmak için vidayı saat yönüne çevirin. 
 

3 - Park freni; 
Ön fren levyesi üzerinde bulunan butonu, fren levyesini kendinize doğru 

çektikten sonra aşağı doğru bastırınız. Böylece fren levyesini sabitlemiş ve bu 

sayede ön tekerleri de kilitlemiş olursunuz. Kilidi devreden çıkarmak için fren 

levyesini bir kez sıkmanız yeterli olacaktır. 

4 – Gaz kolu kontrol gövdesi: 
Gidonun sağ tarafında yer almaktadır ve gaz kumanda sisteminin 
merkezi konumundadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİKKAT!!! 

Marş düğmesini en fazla beş saniye basılı tutun, 
çalışmaması durumunda on saniye bekleyip tekrar deneyin 

ÖNEMLİ NOT! 

Hız sınırlayıcı vidanın ayarı ile kesinlikle oynamayınız 
aksi durumda istenmeyen kazalara ve yaralanmalara 
sebebiyet verebilirsiniz. 

UYARI!!! 

Yanlış yapılmış gaz kontrolü istenmeyen kazalara ve 
yaralanmalara sebep olabilir. 



Benzin ve motor yağı ile ilgili notlar 
Benzin 
ATV niz için en az 90 oktanlık kurşunsuz benzin kullanmanız önerilir. 
Kalitesiz RQ seviyeli benzin kullanımı sırasında motorunuzdan bazı 
sesler gelebilir, kullandığınız benzini değiştirmeniz gerekmektedir. 
Kurşunsuz benzin kullanımı aynı zamanda buji performansını da 
etkiler. 
 

Motor yağı 
ATV nizin yağ kapasitesi 0.9 L dir. Lütfen 4 zamanlı (4T) motorlar için 
üretilen yağları ve sadece SE, SF,SG veya API standartlarında katıksız 
kaliteli motor yağı kullanın. Önerilen yağ SAE 15W/40-SE veya 
se,sf,scdir. Bulunduğunuz bölgenin coğrafi koşullarını dikkate alarak aşağıdaki 

tablodan yararlanabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vites değiştirme 

Aracım vites mekanizması üç 
bölümden oluşmaktadır. 
1. kademe ileri, 
2. kademe boş,  
3. kademe geri, 
vites konumundadır 

 

 

 

 

Karbüratör 
Karbüratör için iki farklı ayar vardır. Birincisi gaz teli ayarı diğeri 
rölanti hızı ayarıdır. İlk 1,000 km sonunda ve her 6,000 km de bu 
ayarları kontrol ediniz. 

Gaz teli ayarı 
1. Karbüratör kilit somununu gevşetiniz. 
2. Karbüratör ayar vidasını çevirerek gaz telinin esnekliğini ayarlayın. 
Esneklik 0.5 ve 1.00 mm arasında olmalıdır. 
3. Ayarı yaptıktan sonra kilit somununu sıkın.. 
Rölanti ayarı 
1. ATV nizi çalıştırın ve ısınmasını bekleyin. 
2. ATV niz ısındıktan sonra, gaz telini serbest bırakın ve rölanti ayar 
vidasını kullanarak (D) devir hızını 1,400 rpm ve 1,600 rpm arasına 
getirin. 

Uyarı: Rölanti ayarını motor tamamen ısındıktan sonra yapınız. 

 

 

DİKKAT!!! 

Fren pedalına aşırı basınç Uygulandığında istenmeyen kazalara 
ve yaralanmalara sebep olabilirsiniz. Fren sisteminde herhangi 
bir zayıflama yada yağ sızdırma durumu var ise en yakın ASYA 
MOTOR yetkili servisine baş vurunuz. 

 

DİKKAT!!! 

GERİ VİTES KULLANILACAĞI ZAMAN ARACINIZIN 

DURMA SEVİYESİNDE OLMASINI  DİKKAT 

ETMELİSİNİZ  !! 

Dikkat: Gaz teli ayarından sonra gaz mandalını kontrol edin. Ayar 
sonrasında motorun rölantisinde herhangi bir artış olmamalıdır 
ve gaz mandalını sonuna kadar itip bırakın otomatik olarak 
rölanti 
Pozisyonuna gelmelidir. 



İlk kullanım 
İlk kullanım biçimi atv nizin ömrünü ve performansını direkt olarak 
etkiler. Atv nizin uzun ömürlü olması ve yüksek performansta 
kullanılabilmesi için aşağıdaki önerilere uymanız gerekmektedir: 
 

Maksimum devir hızı 
İlk kullanım devresinde devir hızı için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz: 

İLK KULLANIM 
(KM) 

0-150 151-300 301-800 801-1500 

HIZ (Km/sa) 30 40 45 50 

İlk 3000 Km de maksimum hız en fazla 30 km/sa olmalıdır. 
 

Motor devir hızının devamlı olarak değiştirilmesi 
Motorunuzun devir hızını daima farklı tutun, atv nizi aynı devir hızında 
uzun süre kullanmayın. İlk kullanım devresi ATV nizin parçalarının 
birbirine alışma devresidir. Bu devrede kesinlikle motoru zorlamayın ve 
aşırı yüklenmeyin. 
 

Yüksek devir hızından kaçınılması 
Ani gaz vermekten kesinlikle kaçınınız ve ilk 1500 km için gaz 
mandalını kesinlikle sonuna kadar itmeyiniz. Motorun parçaları ancak 
düşük devir hızlarında maksimum performansla birbirine uyum sağlar. 
 

Sürüş öncesi motorun yağlanması 
Atv nizi çalıştırdıktan hemen sonra sürüşe başlamayınız. Motor 
rölantide iken motor yağının, motorun tüm parçalarına ulaşması başka 
bir değişle motorun ısınması için bir müddet bekleyiniz. 
 

İlk bakım 
İlk 500 - 1000 km bakımı bir motor için çok önemlidir. İlk kullanım sonrasın da 

motor parçaları artık birbirine alışmış bir şekildedir ve ilk bakım sırasında tüm 

cıvataların kontrolü ve motor yağının değiştirilmesi önerilir. İyi yapılan bir 1000 

km ilk bakımı motorun kullanım ömrünü ve performansını kesinlikle 

etkileyecektir. 

 

 

 

Sürüş şekilleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: İlk 1000 km bakımı için bu kitapçıkta yer alan bakım 

kısmını mutlaka dikkate alın, “Dikkat” ve “Uyarı” kısımlarını 
dikkatle okuyun. 

Dikkat: Eğer ilk defa bu tip bir motor kullanacaksanız, fazla 

yoğun olmayan bir trafikte veya boş bir arazide kullanarak 
tecrübe kazanmanızı öneririz. 
Atv nin kontrolünü tam olarak sağlayabilmeniz için sürüş 
sırasında her zaman iki elinizi de kullanmaya özen gösteriniz. 

Dikkat: Dönüşlerde hızınızı kesinlikle arttırmayınız. Dönüş 

yapmadan önce hızınızı güvenli bir dönüş için düşürünüz. 
Yağmurlu havalarda ve kaygan zeminlerde düşük hızlarda ve 
dikkatli kullanınız. Trafik kurallarınca belirtilen hız limitlerine 
uyunuz. 

 



 
 
Motoru çalıştırma 

Anahtarı kontağa yerleştirin ve saat yönünde çevirerek bu pozisyona 
getirin. 

1. Marş butonu ile çalıştırma 

Fren levyesini sıkınız ve marş butonuna  basınız. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Marş pedalı ile çalıştırma 
Akünün marş için yetersiz kaldığı durumlarda marş pedalını kullanınız. 

(a) Kontağı çeviriniz.  
(b) Marş pedalına kuvvetli bir şekilde basınız. 
 
 
 
 
 
 

Sürüş 
Gaz mandalını ileri doğru hafifçe itiniz ve aynı zamanda fren levyesini 
yavaşça bırakınız. Atv niz hareketine başlayacaktır. Hızı kontrol etmek 
için gaz mandalını kullanınız. Gaz mandalını bırakmanız durumunda 
(gaz kesme) hız azaltma, ileri doğru itilmesi (gaz verme) hız arttırma 
işlemini gerçekleştirir. 
 
 

 
 
 

Sürüş öncesi kontroller 
Sürüş öncesi aşağıda belirtilen kontrolleri mutlaka yapınız; 
 

Kontrol edilmesi 
gereken kısımlar 

Kontrol metodu 

Gidon Doğrultusunu kontrol ediniz; 
Gidon ile teker uyumunu kontrol ediniz; 
Sallantı ve gevşeklik durumunu kontrol 
ediniz. 

Frenler Fren levyelerinin çekme uygunluğunu kontrol 
ediniz;Frenlerin yeterli seviyede çalıştığını 
kontrol ediniz. 

Lastikler Lastik hava basınçlarını kontrol ediniz; 
Lastik tırnaklarının durumunu kontrol ediniz; 
Lastik üzerinde herhangi bir çatlak veya kesik 
olup olmadığını kontrol ediniz. 

Benzin durumu Gitmek istediğiniz mesafeye yetecek kadar 
benzin olup olmadığını kontrol ediniz. 

Lambalar Far, stop lambası, plaka lambası, sinyaller, ve 
fren lambasının yanıp yanmadığını kontrol 
ediniz. 

Gösterge uyarı lambaları Uzun far, sinyaller ve telefon uyarı 
göstergelerini 
kontrol ediniz. 

Korna Çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. 

Motor yağı Motor yağı seviyesini kontrol ediniz.. 

Gaz elciği Gaz mandalında gaz kablosuna bağlı olarak 
herhangi bir takılma olup olmadığını kontrol 
ediniz; 
Herhangi bir dönüş sırasında gaz mandalında 
takılma olup olmadığını kontrol ediniz. 

Not: Motor çalıştıktan sonra butonu derhal bırakınız ve motor 

çalışırken kesinlikle basmayınız. 
Eğer motorunuz 5 saniye içersinde çalışmaz ise, 10 saniye 
bekledikten sonra tekrar deneyiniz. 
2 veya 3 denemeden sonra motorunuz çalışmadı ise gaz 
mandalını 
1\4 oranında çevirip tekrar deneyiniz. 

Uyarı: Eğer Atvnizi kullanmayacaksınız motoru uzun süre rölantide 

çalıştırmayınız. Aksi takdirde motorun aşırı ısınmasına ve bazı 
parçaların zarar görmesine sebep olabilirsiniz. 



 
 
 
 

Eğimli yolda sürüş 
1. Eğimli bir yolda yukarı yönde sürerken atv eğimin etkisiyle normal 
olarak yavaşlayacaktır. Bu gibi durumlarda motor devir hızını dikkate 
alarak hız düşürülmelidir. 
2. Eğimli bir yolda aşağı yönde giderken frenleri kullanarak kontrollü 
bir şekilde sürünüz. 
3. İniş esnasında ağırlığınızı arkaya doğru verin 
 

Arazi kullanımı 
1.Kesinlikle çok engebeli arazi ve tepelerde atv’ yi 
kullanmayınız. mutlaka daha az engebeli arazı de pratik yapın. 
2.Kesinlikle aşırı gevşek ve kaygan yüzeylere tırmanmayın. 
3.Ağırlığınızı öne doğru verin, ani gaz vermekten ve vites 
değiştirmekten kaçının yüksek hızda arazi sürüşü yapmayın. 
4.Gevşek ve kaygan arazilerden kaçının. 
 

Frenleme ve park etme 
1. Gaz mandalını bırakarak gazı tamamen kesiniz. 
2. Eş zamanlı olarak ayak freni kullanınız. 
3. Frenlemeye başlamadan önce durma mesafesini dikkate alınız. 
Yağışlı havalarda, ıslak veya kaygan zeminlerde durma mesafesinin 
daha uzun olacağına dikkat ediniz. 

4. Kontağı kapalı pozisyona  getiriniz.. sağ fren levyesini ( el freni ) 
kendinize çekip kilit butonunu aşağı doğru bastırınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakım ve yağlama 
ATV nizi kullandığınız sürece bakım tablosunda gösterilen bakımları 
belirtilen km veya zaman dilimini dikkate alarak mutlaka yaptırınız. 
 
ATV nizi kullandığınız ortam şartlarına bağlı olarak bu bakım 
aralıklarını sıklaştırınız. ATV nizin bakımı veya herhangi bir arıza 
durumunda ATV nizi en iyi tanıyanın ASYA MOTOR yetkili servisleri 
olduğunu unutmayınız. 

 

 

Not: 
Kullanım için yeterince tecrübe kazanmadan arazi üzerinde tehlikeli 
sürüşlerden kaçının 

Dikkat !!! 
Orijinal olmayan parça değişimi, standart harici ekipman kullanılması gibi 
durumlarda kendinizin ve çevrenizdekilerin güvenliğini tehlikeye 
atabilirsiniz. 

Dikkat !!! 
Yüksek hızlarda durma mesafesi daha uzun olacaktır. Önünüzde seyreden 
aracı dikkate alarak hızınıza göre takip mesafenizi koruyunuz. 
Frenleme yapmak istediğinizde sadece arka fren kullanımı durumunda aracın 
durma mesafesi her iki frenin kullanımına göre daha uzun olacaktır. 
Sadece ön fren kullanımı durumunda ise ön tekerleğin kayma ve kontrol kaybı 
olasılığı çok fazladır. Özellikle kaygan zeminlerde her iki freni de eş zamanlı 
kontrollü olarak kullanmanız maksimum fren performansı açısından en uygun 
olanıdır. 



 

 

Yağ seviye çubuğu 
Sürüşe başlamadan önce veya belirli 
aralıklarla yağ seviyesini kontrol 
ediniz. Yağ seviye çubuğunda, yağ 
seviyesinin 'S' ve 'X' işaretleri arasında 
olduğunda emin olunuz. 
Yağ seviye kontrol çubuğu 
motorun 
Sağ tarafındadır. Motor yağ seviyesini 
kontrol ederken motosikletin 
düz bir zeminde park edilmiş olması gerekir. 

Motor yağı seviyesi ‘X’ işareti altında kalıyorsa motora önerilen yağı 
ekleyiniz ve kesinlikle yağ seviyesinin ‘S’ işaretinin üzerine çıkaracak 
kadar çok yağ eklemeyin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yağ değişimi 
ATV nizi düz bir zemin 
 
üzerine park edin. ATV niz 
 
tamamen soğumadan önce 
 
bütün yağı yandaki somunu 
 
açarak boşaltın. 
 
1. Yağ seviye çubuğunu alın. 

2. Tahliye somunu altında boşalan yağ için bir kap koyun. 

3. Somunu yavaşça gevşeterek açın, yağı tamamen boşaltın. 
 
4. Somunu tekrar sıkıp 0.9 L önerilen yağı motora boşaltın ve ATV nizi 
 
çalıştırın. Yaklaşık 1 dk. çalıştıktan sonra yağ seviyesini tekrar kontrol 
 
edin ve gerekli ise yağ ekleyin. 

 

 

 

 

 

 





Buji 
1. İlk 1,000 km sonunda ve her 4,000 km 
de, buji üzerindeki karbon birikintisini 
herhangi bir tel fırça ile temizleyin ve 
boşluğu 0.6-0.7 mm olacak şekilde 
ayarlayın. 
2. Her 6,000 km de bujiyi değiştiriniz. 
3. Karbon birikintisini temizlerken, 
buji üzerindeki seramik kısmın rengini de 
kontrol edin. Eğer anormal bir değişme 
varsa bujiyi yenileyin. 

 

 

 

 

 

Zincir 
Her 1,000 km de zincirin, Gerginliğini ayarlayın. 

 

 

 

 

 

 

 

Periyodik kontrolleri yaparken aşağıda belirtilenleri kontrol etmeyi 
unutmayınız. 
(a) zincir pimleri 

(b) zincir hasar durumu 
(c) zincirin yağ ve temizlik durumu 
(d) zincir baklalarının bağlantı durumu 
(e) zincir gerginlik ayarı 
 
Ayrıca zincir dişlisiyle ilgili olarak aşağıda belirtilenleri de kontrol ediniz. 
(a) yıpranmış dişli tırnakları 
(b) kırık dişli tırnakları 
(c) gevşek dişli somunları 
 
Zincir dişleri arasına giren pislikler zincir dişlisinin zinciri kavramasını 
engelleyecek ve ciddi problemlere yol açacaktır. Her 1,000 km de 
zinciri kontrol ederek gerektiğinde temizleyin ve tekrar yağlayın. 
 

Lastik basıncı 
 
Yetersiz lastik hava basıncı sürüş sırasında ATV nizin kontrolünü 
zorlaştıracaktır. Düşük hava basıncının ATV nizin kontrolünü 
etkileyeceği gibi aşırı şişirilmiş lastikler lastiğin yer ile temasını 
azaltacak ve kaymalara sebep olacaktır. Lastik hava basıncını önerilen 
değerler arasında tutunuz. Lastik basıncını 45 kpa / 6.52 psi tutunuz. 

 

Uyarı: 
• ATV niz de kullanılan buji normal kullanım koşulları için 

üretici tarafından seçilmiştir. Eğer buji renginde bir değişiklik 
varsa farklı rezistanslı bujiler için servisinize başvurun. Uygun 
olmayan buji kullanımı ciddi arızalara sebebiyet verebilir. 

• ● Bujiyi yerine yerleştirirken çok fazla sıkmayınız ve buji 
yuvasına herhangi bir pislik kaçmasını engelleyiniz . 

 

Dikkat: Zincirin gevşek olması durumunda motor zarar 

görecek veya zincirin kopmasına sebep olacaktır. 

Dikkat: 
Zincir kelepçesinin açık olan 
kısmı hareket yönüyle ters 
istikamette olmalıdır. 



 

 

 

Hava filtresi 
 
Hava filtresi her 30 günlük kullanımdan sonra temizlenmelidir. kullanıma  
elverişli olmayan tozlu ve nemli alanda kullanılıyorsa servis daha sık yapılmalı 
 

 

 

 

Akü 
Akü sıvı seviyesini akünün sağ tarafından kontrol edebilirsiniz. Sıvı 
Seviyesi akü üzerindeki "MAX" ve "MIN" işaretleri arasında olmalıdır. 
Sıvı seviyesi "MIN" işareti altında ise aküye akü suyu ekleyiniz ve 
Kesinlikle üst sınırı geçmeyiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aracın temizlenmesi: 
 
Aracı yüksek basınçlı suyla yıkamayın. 
Yüksek basınçlı su dış aksam gurubu başta olmak üzere birçok parçaya  
kontak, göstergeler, karbüratör, tekerlek göbeği, zincir, egzoz, benzin  
deposu, ve kontrol butonlarına zarar verebilir. 

 
Bunun yerine yumuşak yıkama bezi yâda sünger ve basınçsız su 
yardımıyla aracın yıkamasını yapabilirsiniz.. Yıkama işleminden sonra 
Su lekelerine karşı mutlaka aracı kurulayınız. Kurulama bittikten sonra 
Bağlantı barçalarını yağlayın.( rotil gibi ) 
Motor ve aksam parçalardaki suyun buharlaşması için motoru bir süre 
Çalıştırınız. 
Parlatıcı cila gibi bazı otomotiv ürünleri içeriğindeki kimyasallar 
Nedeniyle aracınıza zarar verebilir. 
 

Depolama 
Eğer araç uzun süre kullanılmayacaksa depo içerisindeki tüm yakıtı 
boşaltın ve anti pasla kaplayın. Karbüratör üzerindeki yağ tırnaklarını 
açın ve karbüratör içerisindeki yakıtı boşaltın daha sonra tırnakları 
tekrar sıkıca kapatın. Bujiyi çıkartın buji deliğinden pistonun üst 
kısmına 10ml motor yağı enjekte edin, ardından marş ayak pedalına 
birkaç kez basın piston üzerine akıttınız motor yağı silindir içerisinde 
film tabakası oluşturup paslanmayı önleyecektir. 
 

  

Dikkat!!! 
Kesinlikle benzin yada düşük yanma noktalı solvent ile filtre 
elemanlarını yıkamayın aksi takdirde yanma yada patlama meydana 
gelebilir 

Uyarı: ATV niz çalışır vaziyette iken kesinlikle sıvı eklemeyiniz. zarar 

verebilir. 
 

Dikkat: Akü sıvısı seyreltilmiş sülfürik asitten oluşur ve kesinlikle 

deriye  elbisenize veya motosikletinize temas ettirmeyiniz. Temas 
ettiğinde bol su ile yıkayınız. Akü bağlantı kablolarının pozitif ve 
negatife uçlarının doğru bağlandığından emin olunuz. Kırmızı kablo 
pozitif, siyah kablo negatif uç içindir. Yanlış bağlantı aküye veya şarj 
sistemine zarar verebilir. 



Taşıma 
Aracı kapatın ve taşırken kaybolmaması için anahtarını çıkartın, aracı 
park konumuna alıp freni kilitleyin. 
Yakıt valfını kapatın,yağ kabı, yakıt kabı, ve koltuk güvenli şekilde  
takılmış mı kontrol edin. 
Güvenli taşıma için atv nin gövdesini uygun bir halat yada kayış 
yardımıyla sabitleyin. 

 

 

Genel 
Bu başlık altındaki bölümler motorunuzda oluşabilecek arızalar ve bu 
arızaların muhtemel sebeplerini açıklamaktadır. 

Motor 
Marş motoru çalışmıyor 
1. Kontak anahtarı pozisyonunda değil. 
2. Akü şarjı yok yada akü bağlantıları yanlış. 
 

Marş basıyor ama motor çalışmıyor 
1. Depoda benzin yok. 
2. Benzin musluğu kapalı. 

3. Benzin hortumu veya filtresi tıkalı 
4. Akü şarjı yeterli değil veya bağlantılarda hata var. 
5. Bujide pislik var. 
6. Buji yeterince sıkılmamış veya bağlantılarda hata var. 
7. Akü bağlantılarında veya diğer bobin bağlantılarında hata var. 
8. Motor fazla miktarda benzin gelmesinden dolayı boğulmuş. 
9. Motor yağı uygun değil. 
 

Zor çalışma 
1. Buji rengi değişmiş veya temizlenmesi gerekir. 
2. Buji bağlantı kabloları hasarlı. 
3. Akü şarjı yetersiz. 
4. Elektrik sistemindeki herhangi bir arıza durumu. 
5. Karbüratörde pislik var. 
6. Karbüratör ayarlı değil. 
7. Motor yağı uygun değil 
8. Ateşleme zamanında olmuyor, gecikme var. (Yetkili servise 
başvurun) 
9. Rölanti hızı ayarsız. 
 

Motor farklı bir şekilde çalışıyor 
1. Buji tam olarak takılmamış veya pislik var. 

2. Buji bağlantı kablolarında sorun var. 
3. Buji aralığı çok açık veya çok yakın. 
4. Akü şarjı yetersiz. 
5. Akü bağlantıları hasarlı veya yanlış bağlantı yapılmış. 
6. Motordan aralıklı olarak farklı sesler duyuluyor. 
7. Benzine veya karbüratöre su karışmış. 
8. Benzin besleme sistemi tıkalı. Yetkili servise başvurunuz. 
9. Hava filtresi tıkalı. 
10. Egzoz tıkalı. 
 

Çalıştırma sırasında patlama 
1. Benzin seçimi hatalı. 
2. Buji seçimi hatalı. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Aşırı ısınma 
1. Uzun zaman düşük hızda kullanma. 
2. Yetersiz yağlama veya yağ seçimi hatası. 
3. Ateşleme zamanında olmuyor, gecikme var. (Yetkili servise 
başvurun). 
4. Debriyaj balatası aşınmış. (Yetkili servise başvurun) 
5. Motor içindeki herhangi bir klips kırık. (Yetkili servise başvurun) 
 

Motordan farklı bir ses geliyor 
1. Valf boşlukları ayarsız. (Yetkili servise başvurun) 

2. Silindir ve pistonda aşında var. (Yetkili servise başvurun) 
3. Piston pimlerinde aşınma var. (Yetkili servise başvurun) 
4. Rulmanlarda veya rod da aşınma var. (Yetkili servise başvurun) 
5. Eksantrik milinde, eksantrik zincirinde aşınma var. (Yetkili servise 
başvurun) 
6. CVT sisteminde aşınma var. (Yetkili servise başvurun). 

 

Titreşim 
1. Motor destek burçları aşınmış. (Yetkili servise başvurun) 
2. Denge çubuğunda arıza var. (Yetkili servise başvurun) 
3. Şasi kırık. (Yetkili servise başvurun) 
4. Zincirde aşınma var veya yağsız. (Yetkili servise başvurun) 
5. Tekerlekler veya lastik aşınmış. (Yetkili servise başvurun) 
 

Yağlama sistemi 
1. Motorda yağ yok. 
2. Motor yağ kaçırıyor; 
a) Eksik parça var. (Yetkili servise başvurun) 
b) Contalarda problem var. (Yetkili servise başvurun). 
 

Elektrik Estelasyon 
Alternatör şarj etmiyor 
1. Şase hatası var. (Yetkili servise başvurun) 
2. Motor şase bağlantısında sorun var. (Yetkili servise başvurun) 
3. Şarj ünitesindeki bağlantılarda sorun var. (Yetkili servise başvurun 

Alternatör şarjı yetersiz 
1. Akü zayıf. 
2. Çok sayıda harici aksesuar kullanımı. 
3. Elektriksel bağlantılarda hata var. 
4. Rölanti çalışma frekansı düşük. 

 

 

Transmisyon                                                                                                                  
1. Kayış hasarlı veya kopmuş. (Yetkili servise başvurun) 
Frenler 
1. Fren balataları tam olarak baskı yapmıyor. Hidrolik fren sıvısı eksik 
veya yok. (Yetkili servise başvurun) 
2. Frenleme gücü azaldı fren sisteminde hava var. Sistemdeki havayı 
boşaltın. (Yetkili servise başvurun) 
3. Aşırı ısınmadan dolayı frenleme gücü azaldı. Sık frenleme yapma 
veya devamlı frende motoru zorlama. (Yetkili servise başvurun) 
4. Fren pabuçları aşınmış. (Yetkili servise başvurun 

 

 

 

UYARI: Tamir veya bakım mutlaka yetkili ASYA MOTOR 
servislerine başvurunuz. Eğer motosikletinizin garanti 
süresi dolmamış ise yetkili servis haricinde yapılan 
müdahalelerden dolayı motosikletinizin bazı parçaları 
veya tümü garanti dışı bırakılabilir. 



 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

  ADVENTURE 200 (onroad) AMAZON 150 (on/offroad) TOROS 150 (on/offroad) TOROS 250 (onroad) 

Motor Sistemi 4 zamanlı, tek silindir 4 zamanlı,tek silindir 4 zamanlı, tek silindir 4 zamanlı, tek silindir 

Motor Hacmi 176 cc 150 cc 149 cc 244 cc 

Yağlama Basınç ve sıçratmalı Basınç ve sıçratmalı Basınç ve sıçratmalı Basınç ve sıçratmalı 

Soğutma Yağ ve Hava soğutmalı Yağ ve Hava soğutmalı Yağ ve Hava soğutmalı Su Soğutmalı 

Şanzıman Otomatik CVT + Geri Vites Otomatik CVT + Geri Vites Otomatik CVT + Geri Vites Otomatik CVT + Geri Vites 

Yakıt Tankı 12 LT 6 LT 4,5 LT 4,5 LT 

Maksimum Güç 13,1 HP / 13 PS / 9,8 KW 8,6 HP / 8,5 PS / 6,4 KW 9,5 HP / 9,3 PS /  7 KW 14,9 HP / 14,6 PS /  11,1 KW 

Dingil Mesafesi 1160 mm 1190 mm 1770 mm 1770 mm 

Uzunluk 1900 mm 1670 mm 1130 mm 1130 mm 

Genişlik 1050 mm 1050 mm 800 mm 800 mm 

Yükseklik 1120 mm 1050 mm 925 mm 925 mm 

Ön/Arka Lastik 22*7*10  /  22*10*10 19*7*8  /  18*9,5*8 23*7*10   / 22*10*10 23*7*10   / 22*10*10 

Fren Sistemi Ön/arka disk Ön/arka disk Ön kampana / arka disk Ön kampana / arka disk 

Ön Süspansiyon Bağımsız çift hidrolik amortisör Bağımsız çift hidrolik amortisör Bağımsız çift hidrolik amortisör Bağımsız çift hidrolik amortisör 

Arka Süspansiyon Bağımsız tek hidrolik amortisör Bağımsız tek hidrolik amortisör Bağımsız tek hidrolik amortisör Bağımsız tek hidrolik amortisör 

Ateşleme C.D.I C.D.I C.D.I C.D.I 

Ağırlık 210 kg 136 kg 210 kg 210 kg 
 

 



 

 

 

 

 

 

  HARDY 200 (onroad) BUGGY XT 150 (onroad) MATRIX UTV150 (onroad) JAGUAR 500 (onroad) 

Motor Sistemi 4 zamanlı, tek silindir 4 zamanlı, tek silindir 4 zamanlı, tek silindir 4 zamanlı, tek silindir 

Motor Hacmi 177,3 cc 147 cc 149,6 cc 499 cc 

Yağlama Basınç ve sıçratmalı Basınç ve sıçratmalı Basınç ve sıçratmalı Basınç ve sıçratmalı 

Soğutma Yağ Radyotörlü ve Hava soğutmalı Yağ ve Hava soğutmalı Yağ Radyotörlü ve Hava soğutmalı Su Soğutmalı 

Şanzıman Otomatik CVT + Geri Vites Otomatik CVT + Geri Vites Otomatik CVT + Geri Vites Otomatik CVT + Geri Vites + Şaftlı 

Yakıt Tankı 11 LT 9,5 LT 9,5 LT 10,5 LT 

Maksimum Güç  8,7 HP / 8,5 PS / 6,5 KW  9,1 HP / 9 PS / 6,8 KW 9,1 HP / 9 PS / 6,8 KW 18,7 HP / 18,51 PS / 14 KW 

Dingil Mesafesi 1180 mm 1560 mm 1650 mm 1270 mm 

Uzunluk 1740 mm 2330 mm 2250 mm 2031 mm 

Genişlik 1120 mm 1480 mm 1220 mm 1130 mm 

Yükseklik 1110 mm 1480 mm 1392 mm 1220 mm 

Ön/Arka Lastik 175*70*10  /  250*50*10 175*70*10  /  255*60*10 19/7*8  /  20*10*9 25*8*12  /  25*10*12 

Fren Sistemi Ön/arka disk Ön/arka disk Ön/arka disk Ön/arka disk 

Ön Süspansiyon Bağımsız çift hidrolik amortisör Bağımsız çift hidrolik amortisör Bağımsız çift hidrolik amortisör Bağımsız çift hidrolik amortisör 

Arka Süspansiyon Bağımsız tek hidrolik amortisör Bağımsız çift hidrolik amortisör Bağımsız tek hidrolik amortisör Bağımsız çift hidrolik amortisör 

Ateşleme C.D.I C.D.I C.D.I C.D.I 

Ağırlık 178 kg 241 kg 244 kg 326 kg 



 

 

 

 

 

BU SAYFAYA GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ BELGESİ YERLEŞTİRİLECEK. (PUMEREX GARANTİ BELGESİ ) 

 

 



 

 

 

 

 



                                                                                                                              YETKİLİ SERVİS LİSTESİ 

 

 



 

 



 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 



 

 



 

 



 

TSE BELGELİ SERVİSLERİMİZ 

                  UNVAN ADRES İL İLÇE TELEFON 

HÜSEYİN GÜLENÇ / GÜLENÇ 
MOTOR 

YENİ SANAYİ SİTESİ CUMHURİYET CAD. 
NO:160 

BALIKESİR MERKEZ 0 266 246 16 61 

MEHMET DENİZ MOTOSİKLET 
YEDEK PARÇA 

TÜFEKÇİ YUSUF BULVARI NO: 59/B GAZİANTEP ŞAHİNBEY 0 342 232 75 71 

MEHMET CEYHAN 
MOTOSİKLET 

YENİ SANAYİ KARŞISI KONYA YOLU ÜZERİ 
NO:15 

KONYA AKŞEHİR 0 332 812 07 58 

AHMET GEÇOL MANİSA 
MOTOR DÜNYASI 

YENİ MAHALLE MİMAR SİNAN BULVARI NO: 
36/A 

MANİSA MERKEZ 0 236 211 1801 

MOTO-MAR ŞERİF ALİ ÜNSAL 
EMİR BEYAZIT MAH.UGUR MUMCU BULVARI 
NO:12 

MUĞLA MERKEZ 0 252 214 68 99 

BAHRİ DEMİRCİ ÇAMDİBİ 175 SOK. NO:17 İZMİR BORNOVA 0 232 435 68 01 

MUSTAFA ÇETİN ŞAHİN 
MOTOR 

INCIRLIPINAR MAH. FEVZI ÇAKMAK BUL. 
NO:374 

DENİZLİ MERKEZ 0 258 212 86 41 

İSMAİL ATASOY 
EMEK MAH. SAKARYA BULV. DURUKAN 
APT.146/1 

ANTALYA KEPEZ 0 242 326 75 27 

KARDEŞLER ONYEDİ MOTOR 
VE YEDEK PARÇA İNŞ. GIDA. 
TURZ. VE RENT-A CAR İTH. İHR. 
SAN. TİC.LTD. ŞTİ 

İSMET PAŞA MAH.KABATEPE SOK.NO:5 ÇANAKKALE MERKEZ 0 286 217 33 60 

VELİ BULUT ( BULUT MOTOR) 
DEMİRCİLİK MAH. ATATÜRK CAD. ELMALI 
YOLU ÜZERİ 

ANTALYA FİNİKE 0 532 333 35 60 

MURAT YAVAŞ-MOTORCU 
TONTON 

HÜRRİYET MAH.15 SOK.NO:116/1-A MANİSA AKHİSAR 0 236 413 32 25 

ER-CE ARAÇ BAKIM SERV. ÖZSAN SANAYİ SİTESİ 3.BLOK NO:40/41 MALATYA YEŞİLYURT 0 422 326 37 00 

AYARLAR BİSİKLET SAN. 
TİC.LTD. ŞTİ. 

H.SİYAM MH. KINA SK. NO:25 GİRESUN MERKEZ 0 454 216 31 25 



 

                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 

KULLANIM ÖMRÜ YAKLAŞIK 10 (ON) YILDIR. 
 

 
 
 
 
 
 
İMALATÇI/İTHALATÇI FİRMA 
 
ASYA DIŞ. TİC. MAKİNA SAN.LTD.ŞTİ. 
 
CABILIK MEVKİİ DALLICA KÖYÜ-NAZİLLİ/AYDIN 
 
TEL:0 256 316 23 23 
 
FAX:0256 316 26 32 
 
MÜŞTERİ HİZMETLERİ:0 800 448 27 92 
 
www.asyamotor.com.tr 
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