
 

 

 

 

SAYIN TÜKETİCİMİZ; 

 

 

Ürü ü üzü ter ih ettiği iz içi  teşekkür ederiz. Ye i otoru uzda  e  i i so uçları elde et e iz ve o u e i etli ir şekilde 

çalıştır a ız içi  size ardı ı ol a ı isti oruz. Bu kılavuz asıl apıla ağı a dair ilgiler içer ektedir; otoru çalıştır ada  ö e lütfe  
dikkatli e oku u uz. Eğer ir soru  olursa, Yetkili  Servisimize da ışı ız. Bu kılavuz otoru uzu  sa it ir parçası gi i ka ul edil eli ve el 
değiştirdiği de otorla irlikte veril elidir.                                                                        

                              İYİ YOLCULUKLAR DİLERİZ… 

Atv Modellerimiz: 

- Jaguar 500                 - Adventure 200 

- Matrı                   - Buggy 150 

- Toros 150                   - Amazon 150  

- Toros 250                   - Hardy 200  



 İÇİNDEKİLER 

Güve li sürüş kuralları --------------------------------------------------------------------------- 
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Motor ve şasi u araları ----------------------------------------------------------------------- 

Göstergeler----------------------------------------------------------------------------------------- 

Kilometre saati ve göstergeler ---------------------------------------------------------------- 

Kontak ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Elcik kontrolleri ----------------------------------------------------------------------------------- 

Benzin deposu ------------------------------------------------------------------------------------- 

Be zi  ve otor ağı ---------------------------------------------------------------------------- 

 Lastik ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sürüş reh eri -------------------------------------------------------------------------------------- 

Lastik aşı a iktarı ko trolü --------------------------------------------------------------- 

 Sürüş ö esi ko trol --------------------------------------------------------------------------- 

İlk kulla ı  ve rodaj ---------------------------------------------------------------------------- 

Sürüş ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vites pozis o ları -------------------------------------------------------------------------------- 

 Frenleme ve park -------------------------------------------------------------------------------- 

Bakı  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gaz teli i  ko trolü ve a arı ------------------------------------------------------------------- 

Röla ti a arı ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Supap aralığı ko trol ve a arı ------------------------------------------------------------------ 

Zi ir ko trol ve a arı ---------------------------------------------------------------------------- 

Ö  fre  a arı ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Arka fre  a arı -------------------------------------------------------------------------------------- 

Güve li sürüş kuralları ---------------------------------------------------------------------------- 

La aları  ve si alleri  ko trolü ------------------------------------------------------------ 

Akü ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Sigorta ı  değiştiril esi------------------------------------------------------------------------- 

A pulleri  değiştiril esi --- --------------------------------------------------------------------  

Ge el akı  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Motor ağı ı  değiştiril esi -------------------------------------------------------------------- 

Buji ko trol ve değişi i --- ---------------------------------------------------------------------- 

Hava filtresi------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Genel temizlik ------------------------------------------------------------------------------------- 

Depolama rehberi --- ----------------------------------------------------------------------------- 

Depola a so rası tekrar kulla ı  ----------------------------------------------------------- 

Teknik özellikler------------------------------------------------------------------------------------ 



                            

 

    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 u araları ara ı ızı  tescili içindir. A ı zamanda 
ara ı ızı  ta ire ihti a ı olduğu da sizlere daha i i hiz et ver ek 
a a ı la etkili servislere ve ize ardı ı ol aktadır. 
Şasi u arası ö  sol a ortisör üst ağla tı oktası ı  he e  a ı a 
 otor u arası kra k kutusu sol alt tarafı a azıl ıştır. 
Lütfen şasi ve otor u arası ı ilerde ihti aç du ula ile eği iz 
hiz etler içi  aşağıdaki kutu uğa azı ız. 
      

MOTOR NO: 
 
ŞASE NO: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Kontroller 
 
Kontak 
ATV nizin iki ta e ko tak a ahtarı vardır u larda  irisi 
yedektir. 
 

 ON / Açık pozis o u: ateşle e devresi açılır ve otor 
çalıştırıla ilir. A ahtar çıkarıla az. 

OFF /  Kapalı pozisyonu: bütün elektrik devreleri 
kapalıdır. Motor çalıştırıla az. A ahtar çıkarıla ilir. 
 

Sol elcik kontrolleri 
1 - Far düğ esi 
 

 Pozis o u: Tü  la alar kapalı 
pozis o dadır, gü düz sürüşler içi dir. 
 

  Pozisyo u: Park la aları ve 
gösterge a dı lat ası açıktır. 
  Pozis o u: Far, gösterge a dı lat aları 
ve arka stop la aları a ar. Ge e sürüşleri içi dir. 
 

2 - Marş düğ esi: 

Motoru çalıştır ak içi  u  uto a ası . 
 

3- Güvenlik butonu: 

Buton bu pozis o da ke  devre açık otor çalış a a 
hazır duru dadır. 
Eğer uto  diğer  pozisyona alı ırsa devre kesilir ve otor 
çalıştırıla az. A il duru lar içi  e i et a açlıdır. 
A il duru larda ko tağı kapat ada  ATV izi stop et e izi sağlar. 

 

  

4- Uzun – kısa far düğ esi 
Pozisyonunda uzun, 

Pozisyonunda kısa far a a aktır. 
A ı za a da gösterge a dı lat ası da açık ola aktır. Uzu  far açık 

olduğu da göstergedeki uzu  far la ası da a a aktır. 

 

 

 

UYARI: OFF ROAD MODELLERİ İLE TRAFİĞE 
ÇIKMAYINIZ! 

 

 

 

 



Arka fren 
Atv nin sol elcik bölümüde yer al aktadır. Atv i  arka tekerleri e 
ko uta eder  fre i  tut ası ı sağlar  al ız a sürüş es ası da 
kulla ıl alı çok fazla ası ç u gula a alı. 
 

Sağ el ik ko trolleri 

 

 

 

1 - Gaz kolu: 
ATV i  hızı  ko trol edil esi i sağlar. aş par ağı ızla ileri doğru 
ittiği izde araç hızla ır ıraktığı ızda apısı daki a  vasıtası la eski 
ko u u a geri gelir ve ara ı  avaşla ası ı sağlar. 
 

2 - Hız sı ırla ı ı  vida : 
Kulla ı ı a göre hız li iti i  a arla ası ı sağlar. 
Atv i hızla dır ak içi  vida ı saati  ters önüne çevirin, 
Hızı azalt ak içi  vida ı saat ö ü e çeviri . 
 

3 - Park freni; 
Ön fren levyesi üzerinde bulunan butonu, fren levyesini kendinize doğru 
çektikte  so ra aşağı doğru astırı ız. Bö le e fre  lev esini sa itle iş ve u 

sayede ön tekerleri de kilitle iş olursu uz. Kilidi devrede  çıkar ak içi  fre  
lev esi i ir kez sık a ız eterli ola aktır. 

4 – Gaz kolu kontrol gövdesi: 
Gido u  sağ tarafı da er al aktadır ve gaz ku a da sisteminin 

merkezi ko u u dadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİKKAT!!! 

Marş düğ esi i e  fazla eş sa i e asılı tutun, 
çalış a ası durumunda on saniye bekleyip tekrar deneyin 

ÖNEMLİ NOT! 

Hız sı ırla ı ı vida ı  a arı ile kesi likle o a a ı ız 
aksi durumda istenmeyen kazalara ve yaralanmalara 
sebebiyet verebilirsiniz. 

UYARI!!! 

Ya lış apıl ış gaz ko trolü iste e e  kazalara ve 
yaralanmalara sebep olabilir. 



Be zi  ve otor ağı ile ilgili otlar 
Benzin 
ATV niz içi  e  az  okta lık kurşu suz e zi  kulla a ız ö erilir. 
Kalitesiz RQ sevi eli e zi  kulla ı ı sırası da otoru uzda  azı 
sesler gele ilir, kulla dığı ız e zi i değiştir eniz gerekmektedir. 
Kurşu suz e zi  kulla ı ı a ı za a da uji perfor a sı ı da 
etkiler. 
 

Motor ağı 
ATV nizin ağ kapasitesi 0.9 L dir. Lütfen 4 za a lı T  otorlar içi  
üretilen ağları ve sade e SE, SF,SG ve a API sta dartları da katıksız 
kaliteli motor ağı kulla ı . Ö erile  ağ SAE 15W/40-SE veya 
se,sf,scdir. Bulu duğu uz ölge i  oğrafi koşulları ı dikkate alarak aşağıdaki 
tablodan yararlanabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vites değiştir e 

Ara ı  vites eka iz ası üç 
bölümden oluş aktadır. 
1. kademe ileri, 
2. kademe oş,  
3. kademe geri, 

vites ko u u dadır 

 

 

 

 

Karbüratör 
Karbüratör için iki farklı a ar vardır. Biri isi gaz teli a arı diğeri 
röla ti hızı a arıdır. İlk ,  k  so u da ve her ,  k  de u 
a arları ko trol edi iz. 
Gaz teli a arı 
1. Kar üratör kilit so u u u gevşeti iz. 
2. Karbüratör a ar vidası ı çevirerek gaz teli i  es ekliği i a arla ı . 
Es eklik .  ve .   arası da ol alıdır. 
3. A arı aptıkta  so ra kilit so u u u sıkı .. 
Röla ti a arı 
1. ATV nizi çalıştırı  ve ısı ası ı bekleyin. 
2. ATV niz ısı dıkta  so ra, gaz teli i ser est ırakı  ve röla ti a ar 
vidası ı kulla arak D  devir hızı ı ,  rp  ve ,  rp  arası a 
getirin. 

U arı: Röla ti a arı ı otor ta a e  ısı dıkta  so ra apı ız. 
 

 

DİKKAT!!! 

Fren pedalı a aşırı ası ç U gula dığı da istenmeyen kazalara 
ve yaralanmalara sebep olabilirsiniz. Fren sisteminde herhangi 
bir za ıfla a ada ağ sızdır a duru u var ise e  akı  ASYA 
MOTOR yetkili servisi e aş vuru uz. 

 

DİKKAT!!! 

GERİ VİTES KULLANILACAĞI ZAMAN ARACINIZIN 
DURMA SEVİYESİNDE OLMASINI  DİKKAT 
ETMELİSİNİZ  !! 

Dikkat: Gaz teli ayarı da  so ra gaz a dalı ı kontrol edin. Ayar 

so rası da otoru  röla tisi de herha gi bir artış ol a alıdır 
ve gaz a dalı ı sonuna kadar itip bırakı  otomatik olarak 

rölanti 

Pozisyonuna gelmelidir  



İlk kulla ı  
İlk kulla ı  içi i atv nizin ö rü ü ve perfor a sı ı direkt olarak 
etkiler. Atv nizin uzu  ö ürlü ol ası ve üksek perfor a sta 
kulla ıla il esi içi  aşağıdaki ö erilere u a ız gerek ektedir: 
 

Maksi u  devir hızı 
İlk kulla ı  devresi de devir hızı içi  aşağıdaki ta lo u i ele i iz: 

İLK KULLANIM 
(KM) 

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

HIZ (Km/sa) 30 40 45 50 

İlk  K  de aksi u  hız e  fazla 30 k /sa ol alıdır. 
 

Motor devir hızı ı  deva lı olarak değiştiril esi 
Motoru uzu  devir hızı ı dai a farklı tutu , atv nizi a ı devir hızı da 
uzu  süre kulla a ı . İlk kulla ı  devresi ATV nizin parçaları ı  

ir iri e alış a devresidir. Bu devrede kesinlikle motoru zorla a ı  ve 
aşırı ükle e i . 
 

Yüksek devir hızı da  kaçı ıl ası 
A i gaz ver ekte  kesi likle kaçı ı ız ve ilk  k  içi  gaz 

a dalı ı kesinlikle sonuna kadar itmeyiniz. Motorun parçaları a ak 
düşük devir hızları da aksi u  perfor a sla ir iri e u u  sağlar. 
 

Sürüş ö esi otoru  ağla ası 
Atv nizi çalıştırdıkta  he e  so ra sürüşe aşla a ı ız. Motor 
röla tide ike  otor ağı ı , otoru  tü  parçaları a ulaş ası aşka 
bir değişle otoru  ısı ası içi  ir üddet ekle i iz. 
 

İlk akı  
İlk 500 - 1  k  akı ı ir otor içi  çok ö e lidir. İlk kulla ı  so rası  da 

otor parçaları artık ir iri e alış ış ir şekildedir ve ilk akı  sırası da tü  
ıvataları  ko trolü ve otor ağı ı  değiştiril esi ö erilir. İ i apıla  ir  

k  ilk akı ı otoru  kulla ı  ö rü ü ve perfor a sı ı kesi likle 
etkileyecektir. 

 

 

 

Sürüş şekilleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: İlk  k  akı ı içi  u kitapçıkta er ala  akı  

kıs ı ı utlaka dikkate alı , Dikkat  ve U arı  kısı ları ı 
dikkatle okuyun. 

Dikkat: Eğer ilk defa u tip ir otor kulla a aksa ız, fazla 

oğu  ol a a  ir trafikte ve a oş ir arazide kulla arak 
te rü e kaza a ızı ö eririz. 
Atv nin ko trolü ü ta  olarak sağla a il e iz içi  sürüş 
sırası da her za a  iki eli izi de kulla a a öze  gösteri iz. 

Dikkat: Dö üşlerde hızı ızı kesi likle arttır a ı ız. Dö üş 

ap ada  ö e hızı ızı güve li ir dö üş içi  düşürü üz. 
Yağ urlu havalarda ve ka ga  ze i lerde düşük hızlarda ve 
dikkatli kulla ı ız. Trafik kuralları a elirtile  hız li itleri e 

uyunuz. 



 
 
Motoru çalıştır a 

A ahtarı ko tağa erleştirin ve saat yönünde çevirerek bu pozisyona 
getirin. 

1. Marş uto u ile çalıştır a 

Fren levyesini sıkınız ve marş butonuna  basınız. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Marş pedalı ile çalıştır a 
Akü ü  arş içi  etersiz kaldığı duru larda arş pedalı ı kulla ı ız. 
(a) Ko tağı çeviri iz.  
(b) Marş pedalı a kuvvetli ir şekilde ası ız. 
 

 

 

 

 

 

Sürüş 
Gaz a dalı ı ileri doğru hafifçe iti iz ve a ı za a da fre  levyesini 

avaşça ırakı ız. Atv niz hareketi e aşla a aktır. Hızı ko trol et ek 
için gaz a dalı ı kulla ı ız. Gaz a dalı ı ırak a ız duru u da 
gaz kes e  hız azalt a, ileri doğru itil esi gaz ver e  hız arttır a 

işle i i gerçekleştirir. 
 

 

 

 

 

Sürüş ö esi ko troller 
Sürüş ö esi aşağıda elirtile  ko trolleri utlaka apı ız; 
 

Kontrol edilmesi 
gereke  kısı lar 

Kontrol metodu 

Gidon Doğrultusu u ko trol edi iz; 
Gidon ile teker uyumunu kontrol ediniz; 
Salla tı ve gevşeklik duru u u ko trol 
ediniz. 

Frenler Fren lev eleri i  çek e u gu luğu u ko trol 
edi iz;Fre leri  eterli sevi ede çalıştığı ı 
kontrol ediniz. 

Lastikler Lastik hava ası çları ı ko trol edi iz; 
Lastik tır akları ı  duru u u ko trol ediniz; 
Lastik üzerinde herhangi bir çatlak veya kesik 
olup ol adığı ı ko trol edi iz. 

Benzin durumu Git ek istediği iz esafe e ete ek kadar 
e zi  olup ol adığı ı ko trol edi iz. 

Lambalar Far, stop la ası, plaka la ası, si aller, ve 
fre  la ası ı  a ıp a adığı ı ko trol 
ediniz. 

Gösterge u arı la aları Uzu  far, si aller ve telefo  u arı 
göstergelerini 
kontrol ediniz. 

Korna Çalışıp çalış adığı ı ko trol edi iz. 

Motor ağı Motor ağı sevi esi i ko trol edi iz.. 

Gaz el iği Gaz a dalı da gaz ka losu a ağlı olarak 
herha gi ir takıl a olup ol adığı ı kontrol 
ediniz; 
Herha gi ir dö üş sırası da gaz a dalı da 
takıl a olup ol adığı ı ko trol edi iz. 

Not: Motor çalıştıkta  so ra uto u derhal ırakı ız ve otor 

çalışırke  kesi likle as a ı ız. 
Eğer otoru uz  sa i e içersi de çalış az ise,  sa i e 
bekledikten sonra tekrar deneyiniz. 

 ve a  de e ede  so ra otoru uz çalış adı ise gaz 
a dalı ı 

1\  ora ı da çevirip tekrar de e i iz. 

U arı: Eğer Atv izi kulla a a aksı ız otoru uzu  süre röla tide 
çalıştır a ı ız. Aksi takdirde otoru  aşırı ısı ası a ve azı 
parçaları  zarar gör esi e se ep olabilirsiniz. 



 

 

 

 

Eği li olda sürüş 
1. Eği li ir olda ukarı ö de sürerke  atv eği i  etkisi le or al 
olarak avaşla a aktır. Bu gi i duru larda otor devir hızı ı dikkate 
alarak hız düşürül elidir. 
2. Eği li ir olda aşağı ö de giderke  fre leri kulla arak ko trollü 

ir şekilde sürü üz. 
3. İ iş es ası da ağırlığı ızı arka a doğru veri  
 

Arazi kulla ı ı 
1.Kesinlikle çok engebeli arazi ve tepelerde atv  yi 
kullanmayı ız. utlaka daha az e ge eli arazı de pratik apı . 
2.Kesi likle aşırı gevşek ve ka ga  üze lere tır a a ı . 
3.Ağırlığı ızı ö e doğru veri , ani gaz vermekten ve vites 
değiştir ekte  kaçı ı  üksek hızda arazi sürüşü ap a ı . 
4.Gevşek ve ka ga  arazilerde  kaçı ı . 

 

Frenleme ve park etme 
1. Gaz a dalı ı ırakarak gazı ta a e  kesi iz. 
2. Eş za a lı olarak ayak fre i kulla ı ız. 
3. Frenlemeye aşla ada  ö e dur a esafesi i dikkate alı ız. 
Yağışlı havalarda, ıslak ve a ka ga  ze i lerde dur a mesafesinin 
daha uzu  ola ağı a dikkat edi iz. 
4. Ko tağı kapalı pozis o a  getiriniz.. sağ fren levyesini ( el freni ) 
kendinize çekip kilit butonu u aşağı doğru astırı ız. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakı  ve ağla a 
ATV nizi kulla dığı ız süre e akı  ta losu da gösterile  akı ları 

elirtile  k  ve a za a  dili i i dikkate alarak utlaka aptırı ız. 
 
ATV nizi kulla dığı ız orta  şartları a ağlı olarak u akı  
aralıkları ı sıklaştırı ız. ATV nizi  akı ı ve a herha gi ir arıza 
durumunda ATV nizi e  i i ta ı a ı  ASYA MOTOR etkili servisleri 
olduğu u u ut a ı ız. 

 

 

Not: 
Kulla ı  içi  eteri e te rü e kaza ada  arazi üzeri de tehlikeli 
sürüşlerde  kaçı ı  

Dikkat !!! 
Oriji al ol a a  parça değişi i, sta dart hari i ekip a  kulla ıl ası gi i 
durumlarda kendinizin ve çevrenizdekilerin güve liği i tehlike e 

atabilirsiniz. 

Dikkat !!! 
Yüksek hızlarda dur a esafesi daha uzu  ola aktır. Önünüzde seyreden 
ara ı dikkate alarak hızı ıza göre takip esafenizi koruyunuz. 
Fre le e ap ak istediği izde sade e arka fre  kulla ı ı duru u da ara ı  
dur a esafesi her iki fre i  kulla ı ı a göre daha uzu  ola aktır. 
Sadece ön fren kullanı ı duru u da ise ö  tekerleği  ka a ve ko trol ka ı 
olasılığı çok fazladır. Özellikle ka ga  ze i lerde her iki fre i de eş za a lı 
ko trollü olarak kulla a ız aksi u  fre  perfor a sı açısı da  e  u gu  
ola ıdır. 



 

 

Yağ sevi e çu uğu 
Sürüşe aşla ada  ö e ve a elirli 
aralıklarla ağ sevi esi i ko trol 
edi iz. Yağ sevi e çu uğu da, ağ 
seviyesinin 'S' ve 'X' işaretleri arası da 
olduğu da e i  olu uz. 
Yağ sevi e ko trol çu uğu 
motorun 
Sağ tarafı dadır. Motor ağ sevi esini 
kontrol ederken motosikletin 

düz bir ze i de park edil iş ol ası gerekir. 

Motor ağı sevi esi X  işareti altı da kalı orsa otora ö erile  ağı 
ekle i iz ve kesi likle ağ sevi esi i  S  işareti i  üzeri e çıkara ak 
kadar çok ağ ekle e i . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yağ değişi i 
ATV nizi düz bir zemin 
 
üzerine park edin. ATV niz 
 
ta a e  soğu ada  ö e 
 

ütü  ağı a daki so u u 
 
açarak oşaltı . 
 

1. Yağ sevi e çu uğu u alı . 

. Tahli e so u u altı da oşala  ağ içi  ir kap ko u . 

3. So u u avaşça gevşeterek açı , ağı ta a e  oşaltı . 
 
4. Somunu tekrar sıkıp 0.9 L ö erile  ağı otora oşaltı  ve ATV nizi 
 
çalıştırı . Yaklaşık  dk. çalıştıkta  so ra ağ sevi esi i tekrar ko trol 
 

edi  ve gerekli ise ağ ekle i . 

 

 

 

 

 

 





Buji 
1. İlk 1,000 km sonunda ve her 4,000 km 
de, buji üzerindeki karbon birikintisini 
herha gi ir tel fırça ile te izle i  ve 

oşluğu 0.6-0.7 mm ola ak şekilde 
a arla ı . 
2. Her ,  k  de uji i değiştiri iz. 
3. Karbon birikintisini temizlerken, 

uji üzeri deki sera ik kıs ı  re gi i de 
ko trol edi . Eğer a or al ir değiş e 

varsa bujiyi yenileyin. 

 

 

 

 

 

Zincir 
Her 1,000 km de zi iri , Gergi liği i a arla ı . 

 

 

 

 

 

 

 

Peri odik ko trolleri aparke  aşağıda elirtile leri ko trol et e i 
u ut a ı ız. 
(a) zincir pimleri 

(b) zincir hasar durumu 
(c) zi iri  ağ ve te izlik duru u 
(d) zi ir aklaları ı  ağla tı durumu 
(e) zi ir gergi lik a arı 
 
A rı a zi ir dişlisi le ilgili olarak aşağıda elirtile leri de ko trol ediniz. 
(a) ıpra ış dişli tır akları 
(b) kırık dişli tır akları 
(c) gevşek dişli so u ları 
 
Zi ir dişleri arası a gire  pislikler zi ir dişlisi i  zi iri kavra ası ı 
e gelle e ek ve iddi pro le lere ol aça aktır. Her ,  k  de 
zi iri ko trol ederek gerektiği de te izle i  ve tekrar ağla ı . 

 

Lastik ası ı 
 
Yetersiz lastik hava ası ı sürüş sırası da ATV nizin kontrolünü 
zorlaştıra aktır. Düşük hava ası ı ı  ATV nizin kontrolünü 
etkile e eği gi i aşırı şişiril iş lastikler lastiği  er ile te ası ı 
azalta ak ve ka alara se ep ola aktır. Lastik hava ası ı ı ö erile  

değerler arası da tutu uz. Lastik ası ı ı 45 kpa / 6.52 psi tutunuz. 

 

U arı: 
 ATV niz de kulla ıla  uji or al kulla ı  koşulları içi  

üreti i tarafı da  seçil iştir. Eğer uji re gi de ir değişiklik 
varsa farklı rezista slı ujiler içi  servisi ize aşvuru . U gu  
ol a a  uji kulla ı ı iddi arızalara se e i et vere ilir. 

 ● Bujiyi yerine yerleştirirke  çok fazla sık a ı ız ve uji 
uvası a herha gi ir pislik kaç ası ı e gelle i iz . 

Dikkat: Zi iri  gevşek ol ası duru u da otor zarar 

göre ek ve a zi iri  kop ası a se ep ola aktır. 

Dikkat: 
Zi ir kelepçesi i  açık ola  
kıs ı hareket ö ü le ters 
istika ette ol alıdır. 



 

 

 

Hava filtresi 
 
Hava filtresi her  gü lük kulla ı da  so ra te izle elidir. kulla ı a  
elverişli ol a a  tozlu ve e li ala da kulla ılı orsa servis daha sık apıl alı 
 

 

 

 

Akü 
Akü sıvı sevi esi i akü ü  sağ tarafı da  ko trol ede ilirsi iz. Sıvı 
Seviyesi akü üzeri deki "MAX" ve "MIN" işaretleri arası da ol alıdır. 
Sıvı sevi esi "MIN" işareti altı da ise akü e akü su u ekle i iz ve 

Kesinlikle üst sı ırı geç e i iz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ara ı  temizlenmesi: 
 
Ara ı üksek ası çlı su la ıka a ı . 
Yüksek ası çlı su dış aksa  guru u aşta ol ak üzere irçok parça a  
kontak, göstergeler, karbüratör, tekerlek gö eği, zi ir, egzoz, e zi   
deposu, ve ko trol uto ları a zarar verebilir. 

 

Bu u  eri e u uşak ıka a ezi yâda sü ger ve ası çsız su 
ardı ı la ara ı  ıka ası ı apa ilirsi iz.. Yıka a işle i de  so ra 

Su lekeleri e karşı utlaka ara ı kurula ı ız. Kurula a bittikten sonra 
Bağla tı arçaları ı ağla ı .  rotil gi i  
Motor ve aksa  parçalardaki su u  uharlaş ası içi  motoru bir süre 
Çalıştırı ız. 
Parlatı ı ila gi i azı oto otiv ürü leri içeriği deki ki asallar 
Nedeniyle ara ı ıza zarar vere ilir. 
 

Depolama 
Eğer araç uzu  süre kulla ıl a a aksa depo içerisi deki tü  akıtı 

oşaltı  ve a ti pasla kapla ı . Kar üratör üzeri deki ağ tır akları ı 
açı  ve kar üratör içerisi deki akıtı oşaltı  daha so ra tır akları 
tekrar sıkı a kapatı . Buji i çıkartı  uji deliği de  pisto u  üst 
kıs ı a l otor ağı e jekte edi , ardı da  arş a ak pedalı a 

irkaç kez ası  pisto  üzeri e akıttı ız otor ağı sili dir içerisi de 
fil  ta akası oluşturup pasla a ı ö le e ektir. 
 

  

Dikkat!!! 
Kesi likle e zi  ada düşük a a oktalı solve t ile filtre 
ele a ları ı ıka a ı  aksi takdirde a a ada patlama meydana 
gelebilir 

U arı: ATV niz çalışır vazi ette ike  kesi likle sıvı eklemeyiniz. zarar 

verebilir. 

 

Dikkat: Akü sıvısı se reltil iş sülfürik asitte  oluşur ve kesinlikle 

deriye  elbisenize veya motosikletinize temas ettirmeyiniz. Temas 
ettiği de ol su ile ıka ı ız. Akü ağla tı ka loları ı  pozitif ve 

egatife uçları ı  doğru ağla dığı da  e i  olu uz. Kır ızı kablo 
pozitif, siyah kablo negatif uç içindir. Ya lış ağla tı akü e ve a şarj 
sistemine zarar verebilir. 



Taşı a 
Ara ı kapatı  ve taşırke  ka ol a ası içi  a ahtarı ı çıkartı , ara ı 
park ko u u a alıp fre i kilitle i . 
Yakıt valfı ı kapatı , ağ ka ı, akıt ka ı, ve koltuk güvenli şekilde  
takıl ış ı ko trol edi . 
Güve li taşı a içi  atv i  gövdesi i u gu  bir halat yada ka ış 

ardı ı la sabitleyin. 

 

 

Genel 
Bu aşlık altı daki ölü ler otoru uzda oluşa ile ek arızalar ve u 
arızaları  uhte el se epleri i açıkla aktadır. 
Motor 
Marş otoru çalış ı or 
1. Ko tak a ahtarı pozis o u da değil. 
2. Akü şarjı ok ada akü ağla tıları a lış. 
 

Marş ası or a a otor çalış ı or 
1. Depoda benzin yok. 
2. Be zi  usluğu kapalı. 

3. Be zi  hortu u ve a filtresi tıkalı 
4. Akü şarjı eterli değil ve a ağla tılarda hata var. 
5. Bujide pislik var. 
6. Buji eteri e sıkıl a ış ve a ağla tılarda hata var. 
7. Akü ağla tıları da ve a diğer o i  ağla tıları da hata var. 
8. Motor fazla iktarda e zi  gel esi de  dola ı oğul uş. 
9. Motor ağı u gu  değil. 
 

Zor çalış a 
1. Buji re gi değiş iş ve a te izle esi gerekir. 
2. Buji ağla tı ka loları hasarlı. 
3. Akü şarjı etersiz. 
4. Elektrik siste i deki herha gi ir arıza duru u. 
5. Karbüratörde pislik var. 
6. Kar üratör a arlı değil. 
7. Motor ağı u gu  değil 
8. Ateşle e za a ı da ol u or, ge ik e var. Yetkili servise 

aşvurun) 
9. Röla ti hızı a arsız. 
 

Motor farklı ir şekilde çalışı or 
1. Buji ta  olarak takıl a ış ve a pislik var. 

2. Buji ağla tı ka loları da soru  var. 
3. Buji aralığı çok açık ve a çok akı . 
4. Akü şarjı etersiz. 
5. Akü ağla tıları hasarlı ve a a lış ağla tı apıl ış. 
6. Motorda  aralıklı olarak farklı sesler du ulu or. 
7. Be zi e ve a kar üratöre su karış ış. 
8. Be zi  esle e siste i tıkalı. Yetkili servise aşvuru uz. 
9. Hava filtresi tıkalı. 
10. Egzoz tıkalı. 
 

Çalıştır a sırası da patla a 
1. Benzin seçimi hatalı. 
2. Buji seçi i hatalı. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Aşırı ısı a 
1. Uzu  za a  düşük hızda kulla a. 
2. Yetersiz ağla a ve a ağ seçi i hatası. 
3. Ateşle e za a ı da ol u or, ge ik e var. Yetkili servise 

aşvuru . 
4. De ri aj alatası aşı ış. Yetkili servise aşvurun) 
5. Motor içi deki herha gi ir klips kırık. Yetkili servise aşvuru  
 

Motorda  farklı ir ses geli or 
1. Valf oşlukları a arsız. Yetkili servise aşvuru  

2. Sili dir ve pisto da aşı da var. Yetkili servise aşvuru  
3. Pisto  pi leri de aşı a var. Yetkili servise aşvuru  
4. Rulmanlarda veya rod da aşı a var. Yetkili servise aşvuru  
5. Eksa trik ili de, eksa trik zi iri de aşı a var. (Yetkili servise 

aşvuru  

6. CVT siste i de aşı a var. Yetkili servise aşvuru . 

 

Titreşi  
1. Motor destek urçları aşı ış. Yetkili servise aşvuru  
2. De ge çu uğu da arıza var. Yetkili servise aşvuru  
3. Şasi kırık. Yetkili servise aşvuru  
4. Zi irde aşı a var ve a ağsız. Yetkili servise aşvuru  
5. Tekerlekler ve a lastik aşı ış. Yetkili servise aşvuru ) 

 

Yağla a siste i 
1. Motorda ağ ok. 
2. Motor ağ kaçırı or; 
a  Eksik parça var. Yetkili servise aşvuru  

 Co talarda pro le  var. Yetkili servise aşvuru . 
 

Elektrik Estelasyon 
Alternatör şarj et i or 
1. Şase hatası var. Yetkili servise aşvuru  
2. Motor şase ağla tısı da soru  var. Yetkili servise aşvuru  

3. Şarj ü itesi deki ağla tılarda soru  var. Yetkili servise aşvuru  

Alter atör şarjı etersiz 
1. Akü za ıf. 
2. Çok sa ıda hari i aksesuar kulla ı ı. 
3. Elektriksel ağla tılarda hata var. 
4. Röla ti çalış a freka sı düşük. 

 

 

Transmisyon                                                                                                                  
1. Kayış hasarlı ve a kop uş. Yetkili servise aşvuru  
Frenler 
1. Fre  alataları ta  olarak askı ap ı or. Hidrolik fre  sıvısı eksik 
ve a ok. Yetkili servise aşvuru  
2. Fre le e gü ü azaldı fre  siste i de hava var. Siste deki hava ı 

oşaltı . Yetkili servise aşvuru  
3. Aşırı ısı ada  dola ı fre le e gü ü azaldı. Sık fre le e ap a 
ve a deva lı fre de otoru zorla a. Yetkili servise aşvuru  

4. Fre  pa uçları aşı ış. Yetkili servise aşvuru  

 

 

 

UYARI: Ta ir ve a akı  utlaka etkili ASYA MOTOR 
servisleri e aşvuru uz. Eğer otosikleti izi  gara ti 
süresi dol a ış ise etkili servis hari i de apıla  

üdahalelerde  dola ı otosikleti izi  azı parçaları 
ve a tü ü gara ti dışı ırakıla ilir. 



 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

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

Motor Sistemi  za a lı, tek sili dir  za a lı,tek sili dir  za a lı, tek sili dir  za a lı, tek sili dir 

Motor Hacmi 176 cc 150 cc 149 cc 244 cc 

Yağla a Bası ç ve sıçrat alı Bası ç ve sıçrat alı Bası ç ve sıçrat alı Bası ç ve sıçrat alı 

Soğut a Yağ ve Hava soğut alı Yağ ve Hava soğut alı Yağ ve Hava soğut alı Su Soğut alı 

Şa zı a  Otomatik CVT + Geri Vites Otomatik CVT + Geri Vites Otomatik CVT + Geri Vites Otomatik CVT + Geri Vites 

Yakıt Ta kı 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 

Ge işlik 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 Bağı sız çift hidrolik a ortisör Bağı sız çift hidrolik a ortisör Bağı sız çift hidrolik a ortisör Bağı sız çift hidrolik a ortisör 

Arka Süspansiyon Bağı sız tek hidrolik a ortisör Bağı sız tek hidrolik a ortisör Bağı sız tek hidrolik amortisör Bağı sız tek hidrolik a ortisör 

Ateşle e 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  za a lı, tek sili dir  za a lı, tek silindir  za a lı, tek sili dir  za a lı, tek sili dir 

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

Yağla a Bası ç ve sıçrat alı Bası ç ve sıçrat alı Bası ç ve sıçrat alı Bası ç ve sıçrat alı 

Soğut a Yağ Rad otörlü ve Hava soğut alı Yağ ve Hava soğut alı Yağ Rad otörlü ve Hava soğut alı Su Soğut alı 

Şa zı a  Otomatik CVT + Geri Vites Otomatik CVT + Geri Vites Otomatik CVT + Geri Vites Oto atik CVT + Geri Vites + Şaftlı 

Yakıt Ta kı 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 

Ge işlik 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 Bağı sız çift hidrolik a ortisör Bağı sız çift hidrolik amortisör Bağı sız çift hidrolik a ortisör Bağı sız çift hidrolik a ortisör 

Arka Süspansiyon Bağı sız tek hidrolik a ortisör Bağı sız çift hidrolik a ortisör Bağı sız tek hidrolik a ortisör Bağı sız çift hidrolik a ortisör 

Ateşle e 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: /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  SOK. NO:  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:  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.  SOK.NO: / -A MANİSA AKHİSAR 0 236 413 32 25 

ER-CE ARAÇ BAKIM SERV. ÖZSAN SANAYİ SİTESİ .BLOK NO: /  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  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:      
 
www.asyamotor.com.tr 
 

 

 


