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GÝRÝÞ
Bir HONDA benzinli motor satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu el kitabý, HONDA benzinli motorun kullanma ve bakým
bilgilerini içerir. Bu el kitabý, basýmý sýrasýndaki en son üretim bilgileri esas alýnarak hazýrlanmýþ olup HONDA / ANADOLU
MOTOR ÜRETÝM VE PAZARLAMA A.Þ., hiçbir uyarýda bulunmadan ve hiçbir yükümlülük altýna girmeden herhangi
bir zamanda gerekli gördüðü deðiþiklikleri yapma hakkýný saklý tutar.
Bu el kitabýnýn hiçbir bölümü yazýlý izin alýnmadan yeniden basýlamaz ve çoðaltýlamaz.
Bu el kitabý ürünün ayrýlmaz bir parçasý olarak düþünülmeli ve baþkasýna satýlmasý halinde ürün ile birlikte verilmelidir.
HONDA benzinli motor tasarým amacýna ve gücüne uygun koþullarda kullanýlmasý halinde uzun süre güvenilir ve etkin
bir hizmet verecek þekilde tasarlanmýþtýr. Motoru çalýþtýrmadan önce Kullanma ve Bakým El Kitabý'ný iyice okuyun ve
anlayýn.
Motorun tasarým amacýna ve güç karakteristiklerine uygun olmayan þekilde kullanýmýndan ötürü doðabilecek zararlardan
üretici firma sorumlu tutulamaz.
Bu el kitabýnda belirtilen çalýþtýrma ve bakým iþlemleri dýþýnda motorun hiçbir parçasýna ve ayarlarýna dokunmayýn,
motor üzerinde deðiþiklik yapmaya çalýþmayýn.Yapýlacak deðiþiklikler kullanýcýya, motorun baðlý olduðu ekipmana ve
çevredekilere zarar verebilir , motorun performansýný ve ömrünü önemli ölçüde düþürebilir.
Yetkili Servisler dýþýnda yapýlan müdahalelerden ve deðiþikliklerden doðacak hasar ve arýzalar garanti kapsamý dýþýnda
tutulacaktýr.
Motorun bakýmý müþterinin sorumluluðu altýndadýr. Bakýmsýzlýk veya yetkili olmayan kiþilerin yanlýþ müdahalesi nedeni
ile meydana gelebilecek arýzalar garanti kapsamý dýþýnda tutulacaktýr.
Kullanma ve Bakým El Kitabýnda belirtilen bakým iþlemlerinin titizlikle uygulanmasý gereklidir.
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GÝRÝÞ
Anadolu Motor/ HONDA Yetkili Servisleri HONDA motor için gerekli tüm bakým ve onarým hizmetlerini vermeye
hazýrdýrlar.Sorularýnýz ve karþýlaþtýðýnýz problemler için de Yetkili Servislerimiz size yardýmcý olacaklardýr. Anadolu
Motor/HONDA Yetkili Servislerini el kitabýnýzýn arkasýndaki listede bulabilirsiniz.
Garanti kapsamý içindeki hizmetler için ürün satýn alýndýðýnda ürünle birlikte verilen Garanti Belgesi ibraz
edilmelidir. Garanti Belgesi olmaksýzýn talep edilecek hizmetler garanti dýþý olarak deðerlendirilecek ve ücreti
karþýlýðý verileceklerdir.
Ürünün kullaným ömrü 10 yýldýr.
El kitabýnda göreceðiniz aþaðýdaki uyarý baþlýklarýna ve altlarýndaki açýklamalara dikkat edin.
TEHLÝKE ! : "Talimatlara uyulmaz ise maddi hasarlara, ciddi yaralanmalara hatta ölüme yol açýlacaktýr" demektir.
UYARI ! : "Talimatlara uyulmaz ise maddi hasarlara, ciddi yaralanmalara yol açýlabilir" demektir.
DÝKKAT ! : "Talimatlara uyulmaz ise maddi hasarlara ve yaralanmalara yol açýlabilir" demektir.
NOT : Ürünün verimli þekilde çalýþtýrýlmasý için yararlý bilgiler verilir.
Ýthalatçý firma:
ANADOLU MOTOR ÜRETÝM VE PAZARLAMA A.Þ.
Temmuz 2010
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EMNÝYET KURALLARI
EMNÝYET KURALLARI
Kendi güvenliðiniz, baþkalarýnýn güvenliði ve motorun hasar görmemesi için aþaðýda belirtilen hususlara titizlikle uyun.
Kullanýcýnýn sorumluluðu
Satýn almýþ olduðunuz HONDA motor talimatlara uygun olarak kullanýldýðý taktirde size güvenli
hizmet sunacak þekilde tasarlanmýþtýr. Motoru çalýþtýrmadan önce motor ile birlikte verilen Kullanma
ve Bakým El Kitabýný dikkatle okuyun ve anlayýn. Yanlýþ bir kullaným sonucunda yaralanabilir,
motora, baðlý olduðu ekipmana ve çevrenize hasar verebilirsiniz.
Emniyetli çalýþmayý saðlamak ;
 HONDA motoru çalýþtýrmadan önce Kullanma ve Bakým El Kitabýný okuyun ve muhakkak bir ön kontrol yapýn.
 Acil durumda motorun nasýl durdurulacaðýný bilin. Kumanda ve kontrol donanýmýnýn nasýl çalýþtýðýný iyice anlayýn.Gerekli
bilgileri ve deneyimi olmayan kiþilerin motoru kullanmasýna izin vermeyin.
 Motoru çalýþtýrmadan önce yað seviyesini kontrol edin.Eksikse tavsiye edilen cins taze yað ile üst seviyeye kadar
doldurun.
 Yakýt, yutulmasý halinde zararlý ve öldürücüdür. Yakýtý çocuklarýn ulaþabileceði yerlerden uzak tutun.
 Yakýt ikmali sýrasýnda motoru mutlaka durdurun ve sigara içmeyin. Yanýcý ve kývýlcým çýkarýcý maddeleri ortamdan uzak
tutun.Yakýt doldurma iþleminin bitmesinden sonra yakýt depo kapaðýnýn tam kapalý olduðundan emin olun.
 Yakýt tankýný aðzýna kadar doldurmayýn. Genleþme ve sarsýlma sonucu yakýt kapak çevresinden sýzabilir.
 Motorun üzerine yakýt dökülmüþse motorun üzerini ve zemini temizleyin ve yakýt buharý tam olarak daðýlmadan motoru
çalýþtýrmayýn.
 Kullaným sýrasýnda motorun gövde ve egzoz sistemi ýsýnýr. Motor durdurulduktan belli bir süre sonra da motor ve aksam
üzerindeki sýcaklýk devam eder. Sýcak kýsýmlara temas edilmesi yanma ve yaralanmalara sebep verebilir.Taþýmak,
depolamak veya bakým yapmak için motorun soðumasýný bekleyin.
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EMNÝYET KURALLARI
Karbon monoksit zehirlenmesi tehlikesi
 Egzoz gazlarýnýn içinde renksiz, kokusuz ve zehirli bir gaz olan karbon monoksit bulunur. Egzoz gazýný solumak bilinç
kaybýna ve ölüme sebep olabilir.
 Motorun kapalý veya yarý kapalý bir alanda çalýþtýrýlmasý halinde hava, egzoz gazý ile tehlikeli þekilde kirlenebilir. Egzoz
gazýnýn birikmesini önlemek için yeterli havalandýrmayý saðlayýn.
Emniyet çýkartmalarý / Ýkaz etiketleri
Ýkaz etiketleri sizi olasý tehlikelere karþý uyarmak için konulmuþtur. Bu etiketleri
dikkatle okuyun ve belirtilen hususlara uyun. Etiketleri asla sökmeyin.
Etiketler düþtüðü veya okunamaz hale geldiði zaman yenileri için Anadolu
Motor/HONDA Yetkili Servislerine baþvurun.
UYARI ! :
Benzin son derece yanýcý ve patlayýcýdýr.Yakýt doldururken
motoru durdurun.
Egzoz gazlarý içinde karbon monoksit bulunur. Motoru kapalý
bir yerde çalýþtýrmayýn.
Motoru çalýþtýrmadan önce Kullanma ve Bakým El Kitabýný
okuyun.
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GENEL TANITIM
MOTOR SERÝ NUMARASI VE TÝPÝ
Motor üzerinde yazýlýdýr.
Ýlerde kullanabilmeniz için ürün seri numarasýný Kullanma ve Bakým El Kitabý'nýn
bir köþesine yazýn. Garanti, bakým ve yedek parça sorunlarýnýz için bu numarayý
muhakkak bildirin. Motorun çalýnmasý halinde de seri numarasýnýn verilmesi
yasal iþlemleri kolaylaþtýracaktýr.

SERÝ NO: ...........................................
MODEL : ...........................................
SATIN ALMA TARÝHÝ : .......................

6

GENEL TANITIM
MOTORUN PARÇALARI
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GENEL TANITIM
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ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ KONTROLLER
ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ KONTROLLER
MOTORUNUZ ÇALIÞMAYA HAZIR MI ?
Kendi emniyetiniz ve motorunuzun ömrünü uzatmak için
motoru çalýþtýrmadan önce kýsa bir zaman ayýrarak
motorun genel durumunu kontrol edin. Herhangi bir
aksaklýk gördüðünüzde giderin veya servisinize
baþvurarak problemin giderilmesini saðlayýn.
UYARI ! :
Motorun bakýmýnýn doðru þekilde yapýlmamasý veya
bir aksaklýðýn giderilmemesi durumunda motor ciddi
þekilde arýzalanabilir ve çevresindekileri yaralayabilir
veya öldürebilir.
Motoru çalýþtýrmadan önce muhakkak bir ön kontrol
yapýn ve gördüðünüz aksaklýklarý giderin.
Çalýþtýrma öncesi kontrollere baþlamadan önce motorun
düz bir satýhta durduðu ve kontak anahtarýnýn kapalý
olduðundan emin olun.

Motorun genel durumunu kontrol edin.
1. Motorun çevresine ve altýna bakarak yað veya benzin
kaçaðý olup olmadýðýný kontrol edin.
2. Özellikle susturucu ve ilk hareket mekanizmasý
çevresindeki toz, birikinti vs'yi temizleyin.
3. Motorda hasar olup olmadýðýný kontrol edin.
4. Tüm kapak ve koruma kalkanlarýnýn yerlerine takýlý
olduðunu, somun, vida ve cývatalarýn gevþek
olmadýklarýný kontrol edin.
Motoru kontrol edin.
1. Yakýt seviyesini kontrol edin. Ýþe dolu bir yakýt deposu
ile baþlarsanýz yakýt doldurmak için çalýþmanýza ara
vermek zorunda kalmazsýnýz.
2. Yað seviyesini kontrol edin. Motorun düþük yað
seviyesi ile çalýþtýrýlmasý kýsa sürede arýzalanmasýna
yol açar.
3. Hava filtresi elemanýný kontrol edin. Elemanýn kirli
olmasý motora hava giriþini zorlaþtýrýr ve motorun
performansý düþer.
4. Motorun takýlý olduðu ekipmanýn durumunu kontrol
edin. Ekipmanla ilgili talimatlarý okuyun ve
çalýþtýrýlmasýndan önce yapýlmasý gerekenleri yapýn.

Motoru çalýþtýrmadan önce her zaman þu kontrolleri
yapýn.
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MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI
MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI
EMNÝYETLÝ ÇALIÞMAYI SAÐLAMAK
Motoru ilk olarak çalýþtýrmadan önce EMNÝYET
KURALLARI ve ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ KONTROLLAR
baþlýklý bölümleri dikkatle okuyun.

Þu konumlarý vardýr:

UYARI ! :
Egzoz gazlarýnýn içinde renksiz, kokusuz ve zehirli
bir gaz olan karbon monoksit bulunur. Egzoz gazýný
solumak bilinç kaybýna ve ölüme sebep olabilir.
Motoru kapalý bir yerde çalýþtýrmayýn. Egzoz gazlarýný
solumaktan kesinlikle kaçýnýn.

MIN : Motoru ralanti hýzýnda çalýþtýrmak için.
MAX : Sýcak motoru çalýþtýrmak için ve motoru maksimum
hýzda çalýþtýrmak için.
CHOKE (Jigle): Soðuk motoru çalýþtýrmak için karýþýmý
zenginleþtirir.

Motorun baðlandýðý ekipman ile ilgili el kitabýný okuyun
ve motorun çalýþtýrýlmasý, durdurulmasý ve ekipmanýn
kullanýlmasý için verilen talimatlara titizlikle uyun.

Þekilde gösterilen kumanda kolu motorun baðlandýðý
ekipmanýn uzaktan kumanda koluna baðlanacaktýr.
Ekipman üreticisi tarafýndan verilen el kitabýndaki
talimatlara bakýn.

Kumanda kolu
Kumanda kolu kontak anahtarýný (motor anahtarý)(Volan
freni olmayan tiplerde), gaz kelebeðini ve jigleyi kontrol
eder.
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OFF (Kapalý) : Ateþleme devresini keserek motoru
durdurur. Bu konumun dýþýndaki tüm konumlarda
ateþleme devresi açýktýr. [Volan freni bulunmayan tipler
için]

MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI
MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI
1. Yakýt musluðunun levyesini ON=Açýk konuma getirin.

Motor sýcaksa kumanda kolunu MAX. konumunda
býrakýn.
Burada gösterilen kumanda kolu motorun baðlandýðý
ekipmanýn uzaktan kumanda koluna baðlanacaktýr.
Ekipman üreticisi tarafýndan verilen el kitabýndaki
talimatlara bakýn.
3. VOLAN FRENÝ bulunan tiplerde volan frenini
SERBEST konuma getirin. Volan freni kolu serbest
konuma geldiði zaman fren koluna baðlý olan kontak
anahtarý (motor anahtarý) da açýk konuma (çalýþma
konumu) gelecektir.

2. Motor soðuksa kumanda kolunu CHOKE=Jigle
konumuna alýn.
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MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI
4. Çalýþtýrma ipinin tutamaðýný sýkýca kavrayýp boþluðunu
alýn ve þekilde okla gösterilen yönde kuvvetle çekin.
Çalýþtýrma ipini çektikten sonra aniden býrakmayýn. Elle
tutarak yavaþça ipin yerine sarýlmasýný saðlayýn.

5. Kumanda kolu motoru çalýþtýrmak için CHOKE=Jigle
konumuna getirilmiþse motor ýsýndýkça kademeli olarak
MIN. veya MAX. konumuna getirilmelidir.

NOT:
Çalýþtýrma ipinin aniden býrakýlarak yerine sertçe sarýlmasý
ilk hareket mekanizmasýnýn arýzalanmasýna yol açar.

Burada gösterilen kumanda kolu motorun baðlandýðý
ekipmanýn uzaktan kumanda koluna baðlanacaktýr.
Ekipman üreticisi tarafýndan verilen el kitabýndaki
talimatlara bakýn.
6. VOLAN FRENLÝ tipler : Volan freni kolunu serbest
konumda tutmaya devam edin. Volan freni kolunu kilitli
(fren) konumuna getirdiðinizde motor duracaktýr.
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MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI
MOTOR HIZININ AYARLANMASI
Kumanda kolunu istenilen motor hýzýna göre ayarlayýn.

1. Kumanda kolunu MIN. konumuna alýn.

Burada gösterilen kumanda kolu motorun baðlandýðý
ekipmanýn uzaktan kumanda koluna baðlanacaktýr.
Ekipman üreticisi tarafýndan verilen el kitabýndaki
talimatlara bakýn.
Burada gösterilen kumanda kolu motorun baðlandýðý
ekipmanýn uzaktan kumanda koluna baðlanacaktýr.
Ekipman üreticisi tarafýndan verilen el kitabýndaki
talimatlara ve tavsiye edilen motor devir hýzlarýna bakýn.
MOTORUN DURDURULMASI
Motoru acil olarak durdurmak için kumanda kolunu
OFF=Kapalý konuma getirin. Normal þartlar altýnda ise
aþaðýdaki gibi hareket edin. Ekipman üreticisinin belirttiði
hususlara uyun.

2. VOLAN FRENLÝ tiplerde
Volan freni kolunu KÝLÝTLÝ konumuna getirin. Volan freni
kolu KÝLÝTLÝ konumuna getirildiðinde buna baðlý olan
motor anahtarý da kapalý konuma (durma konumu)
gelecektir.
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MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI
3.VOLAN FRENÝ olmayan tiplerde
Kumanda kolunu OFF=Kapalý konuma getirin.
Kumanda kolu OFF=Kapalý konuma getirildiðinde buna
baðlý olan motor anahtarý da kapalý konuma (durma
konumu) gelecektir.

4. Yakýt musluðu levyesini OFF=Kapalý konuma getirin.

YAKIT MUSLUÐU
LEVYESÝ

Burada gösterilen kumanda kolu motorun baðlandýðý
ekipmanýn uzaktan kumanda koluna baðlanacaktýr.
Ekipman üreticisi tarafýndan verilen el kitabýndaki
talimatlara bakýn.
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BAKIM
MOTORUN BAKIMI
BAKIMIN ÖNEMÝ
UYARI ! :
Motorun verimli çalýþmasý,çevreyi kirletmemesi ve
uzun ömürlü olmasý için belirtilen kontrollarýn ve
bakým iþlemlerinin düzenli olarak yapýlmasý gerekir.
Motorun bakýmýnýn doðru þekilde yapýlmamasý veya
bir aksaklýðýn giderilmemesi durumunda motor ciddi
þekilde arýzalanabilir ve çevresindekileri yaralayabilir
veya öldürebilir.
Yalnýzca hakiki HONDA yedek parçalarý kullanýn.Üretici
spesifikasyonlarýna uygun olmayan taklit parçalar kýsa
ömürlü olmakta,motorun performansýný düþürmekte ve
bunun ötesinde büyük zararklara yol açmaktadýrlar.
Aþaðýdaki sayfalarda standart takýmlar kullanýlarak
yapýlacak bakým iþlerinin tablosu verilmiþtir. Daha zor
olan ve özel takýmlar ve bilgi gerektiren bakým ve onarým
iþleri Yetkili Servis istasyonlarýnda kalifiye teknisyenler
tarafýndan yapýlmalýdýr.

Belirtilen bakým iþlemleri motorun normal þartlar altýnda
çalýþmasý durumu için verilmiþtir. Daha aðýr yükte ,
yüksek çevre sýcaklýklarýnda veya tozlu / nemli ortamlarda
çalýþýlmasý durumunda bakým iþlemlerinin yapýlmasý için
Yetkili Servisinize danýþýn.
BAKIM EMNÝYETÝ
Alýnabilecek tedbirlerin en önemlileri aþaðýda belirtilmiþtir.
Ancak uygulama sýrasýnda ortaya çýkabilecek tüm
tehlikeleri burada anlatmak mümkün deðildir. Bu nedenle
bir iþleme giriþmeden önce yapýp yapamayacaðýnýza
kendiniz karar vermeli ve ihtiyatý elden býrakmamalýsýnýz.
UYARI ! :
Belirtilen talimatlara uyulmamasý ve gerekli tedbirlerin
alýnmamasý ciddi yaralanma hatta ölüme yol açabilir.
Bu el kitabýnda belirtilen prosedürlere ve emniyet
tedbirlerine titizlikle uyun.
EMNÝYET TEDBÝRLERÝ
 Herhangi bir bakým iþlemine giriþmeden önce motoru
durdurun ve soðumasýný bekleyin. Böylelikle egzoz
gazýndan zehirlenme, sýcak parçalar nedeniyle yanma
ve hareketli parçalar nedeniyle yaralanma tehlikesinden
uzak kalýrsýnýz. Belirtilmediði taktirde motoru çalýþtýrmayýn.
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BAKIM
 Bakým iþlemine baþlamadan önce verilen bilgileri iyice okuyun. Gerekli beceri ve takýmlara sahip olduðunuzdan emin
olun.
 Yangýn veya patlama ihtimalini azaltmak için benzinle çalýþýrken çok dikkatli olun.Parçalarý benzin yerine tutuþmayan
cins solventle temizleyin. Sigara içmeyin, etrafta alev,kývýlcým vs bulundurmayýn.
Bakým iþlemlerinin en iyi þekilde, eðitimli ve gerekli donanýma sahip Yetkili Servisler tarafýndan yapýlabileceðini
unutmayýn.
Her zaman orijinal HONDA yedek parçalarýný kullanýn.
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BAKIM
BAKIM TABLOSU

* - Yalnýz kaðýt filtre elemanýný deðiþtirin.
(1) Tozlu yerlerde çalýþýldýðýnda bakým aralýðýný sýklaþtýrýn.
(2) Bu iþlemler gerekli beceri ve takýmlara sahip deðilseniz Anadolu Motor/HONDA Yetkili Servisleri tarafýndan yapýlmalýdýr.
(3) Ticari/profesyonel kullaným durumunda çalýþma saatlerini kaydederek bakýmlarýn doðru zamanda yapýlmasýný saðlayýn.
Bakým iþlemlerinin zamanýnda yapýlmamasý sonucu ortaya çýkan arýzalar garanti kapsamý dýþýnda tutulacaklardýr.
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BAKIM
YAKIT
Motorunuzda pompa oktan sayýsý min. 86 olan
kurþunsuz benzin kullanýn.
DÝKKAT ! :
 Asla benzin-yað karýþýmý kullanmayýn.
 Benzin deposu içine yabancý madde , kir vs girmesine
engel olun.
 Kirli veya çok beklemiþ benzin kullanmayýn.
DÝKKAT ! :
Þu yakýtlarý kullanmayýn :
 Kirli benzinler
 30 günden daha fazla beklemiþ benzinler
 Alkol veya metanol katkýlý benzinler

NOT:
Benzin bazý tür plastiklere zarar verebilir. Yakýt
doldururken benzini etrafa dökmemeye dikkat edin.
Dökülen benzinin neden olacaðý hasarlar garanti
kapsamýnda deðildir.
1. Motor yatay bir satýhta dururken yakýt deposu kapaðýný
açýn ve yakýt seviyesini kontrol edin. Seviye düþükse
depoyu doldurun.
2. Yakýt deposu boðazý alt seviyesine kadar benzin
doldurun. Etrafa dökülmüþ benzin varsa hemen
temizleyin.

UYARI ! :
Benzin çok yanýcý ve patlayýcýdýr.Yakýt doldururken
yanabilir veya ciddi þekilde yaralanabilirsiniz.
 Yakýt doldururken motoru durdurun, ýsý yayan,yanýcý
ve kývýlcým çýkarýcý maddeleri ortamdan uzak tutun.
 Yakýt doldurma iþini açýk havada yapýn.
 Dökülen yakýtý derhal temizleyin.
Yakýt deposunu aðýzýna kadar benzinle doldurmayýn.
Eðimli yerlerde çalýþtýðýnýzda depoyu daha az
doldurmanýz gerekebilir. Yakýt depo kapaðýnýn yerine
tam oturup kitlendiðinden emin olun.
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BAKIM
MOTOR YAÐI
Motor yaðý motorun performansýný ve ömrünü önemli
derecede etkiler. 4-zamanlý , otomotiv tipi deterjanlý
motor yaðý kullanýn.
Tavsiye edilen motor yaðý
API SJ sýnýfý veya daha üst sýnýf 4-zamanlý motor yaðý
kullanýn. Genel kullaným için SAE 10W-30 yað tavsiye
edilir.

1. Yað seviye çubuðu/doldurma kapaðýný çýkarýn ve
temiz bir beze kurulayýn.
2. Yað seviye çubuðunu yað doldurma boðazýna
vidalamadan sokun ve çýkarýn.
3. Yað seviye çubuðu üzerinden yað seviyesini kontrol
edin. Yað seviyesi alt sýnýra yakýn veya daha düþükse
belirtilen cins taze yað ile üst sýnýra tamamlayýn. Aþýrý
yað doldurmayýn.
4. Yað seviye çubuðunu yerine vidalayýn ve iyice
sýkýn.

Çevre sýcaklýðýna göre kullanýlacak yaðýn viskozite
derecesi aþaðýdaki tablodan bulunabilir.

Yað seviyesinin kontrolu
Yað seviyesini motor çalýþmýyorken ve yatay bir satýhta
dururken kontrol edin.

NOT:
Motorun yetersiz seviyede yað ile çalýþtýrýlmasý ciddi
arýzalara yol açar. Yað eksikliðinden kaynaklanan arýzalar
garanti kapsamý içine alýnmayacaklardýr.
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BAKIM
Yað deðiþtirilmesi
Yaðýn hýzlý ve tam olarak boþalabilmesi için motor yaðý
motor sýcakken deðiþtirilmelidir.
1. Motor yaðýný boþaltmak için motorun altýna yaðýn
toplanacaðý uygun bir kap yerleþtirin, sonra yað seviye
çubuðu/yað doldurma kapaðýný ve yað boþaltma tapasýný
çýkarýn.
2. Yað tamamen boþaldýktan sonra yað boþaltma tapasýný
takýp iyice sýkýn.
3. Motoru tavsiye edilen cins temiz yað ile doldurun ve
yað seviyesini kontrol edin.
4. Yað seviye çubuðu/doldurma kapaðýný yerine takýp
iyice sýkýn.
NOT : Kullanýlmýþ motor yaðýný çöpe atmayýn veya yere
/ denize / göle / ýrmaða dökmeyin. Kullanýlmýþ yaðý sýkýca
kapatýlabilen bir kap içinde servis istasyonunuza
verirseniz çevreyi koruma kurallarýna göre, ortamdan
uzaklaþtýrýlmasýný saðlarsýnýz.
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BAKIM
HAVA FÝLTRESÝ
Kirli bir hava filtresi motora hava giriþini engeller ve
motor performansýný düþürür. Motor tozlu ortamlarda
kullanýlýyorsa hava filtresi Bakým Tablosunda belirtilen
aralýktan daha sýk temizlenmeli / deðiþtirilmelidir.
NOT :
Motoru asla hava filtresi olmadan çalýþtýrmayýn; aksi
takdirde motora girecek toz parçacýklarý silindir, piston
ve segmanlarý çok kýsa sürede aþýndýracaklardýr. Bu
þekilde oluþacak arýzalar garanti kapsamý içine
alýnmayacaklardýr.
Kontrol
Hava filtresi kapaðýný sökün ve filtre elemanlarýný kontrol
edin. Kirli elemanlarý temizleyin veya deðiþtirin. Eleman
hasar görmüþ ise mutlaka deðiþtirin.
Temizleme
1. Hava filtresi kapaðýnýn kelebek somunlarýný sökün ve
hava filtresi kapaðýný çýkarýn.
2. Hava filtresi elemanlarýný çýkarýn.
3. Sünger elemaný kaðýt elemandan ayýrýn.
4. Elemanlarý kontrol edin, hasarlý iseler deðiþtirin. Kaðýt
elemaný belirtilen sýklýkta deðiþtirin.
5. Elemanlar yeniden kullanýlacaksa temizleyin.

Kaðýt hava filtresi elemaný : Filtre elemanýný sert bir
yüzeye birkaç kez vurarak veya içten dýþa doðru basýnçlý
hava (2 kg/cm2 / 30 psi maksimum basýnç) tutarak
temizleyin. Fýrça kullanmayýn; fýrça , kirleri kaðýt liflerinin
arasýna doðru iter.
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BAKIM
Sünger hava filtresi elemaný : Ilýk sabunlu suyla
yýkayýn,durulayýn ve iyice kurumasýný saðlayýn , veya
yanýcý olmayan bir solvent içinde temizleyin ve kurumasýný
saðlayýn. Sünger elemaný temiz motor yaðýna daldýrýn
, sonra iyice sýkarak fazla yaðý çýkartýn. Sünger elemanýn
içinde fazla yað kalmasý halinde motor duman atacaktýr.
6. Islak bir bezle hava filtresi kutusu ve kapaðýnýn içini
temizleyin. Karbüratöre giden hava kanalýnýn içine kir
kaçmamasýna dikkat edin.
7. Sünger hava filtresi elemanýný kaðýt elemanýn çevresine
takýn ve hava filtresini toplayýn.
8. Hava filtresinin kapaðýný takýn ve kelebek somunlarýný
iyice sýkýn.

BUJÝ
Tavsiye edilen buji : BPR5ES (NGK) , W16EPR-U
(DENSO)
NOT
Yalnýz belirtilen cins buji kullanýn. Farklý ýsýl deðerdeki
bujiler motora zarar verebilirler.
UYARI ! :
Motor çalýþýrken egzoz susturucusu ve buji çok ýsýnýr.
Bu nedenle herhangi bir bakým iþlemine giriþmeden
önce motoru durdurup soðumasýný bekleyin.
Motordan iyi performans alýnmasý iöçin bujinin temiz ve
týrnak aralýðýnýn doðru ölçüde olmasý gerekir.
1. Buji baþlýðýný sökün ve buji çevresindeki kirleri silindir
içine kaçýrmamaya dikkat ederek temizleyin.
2. Bujiyi 13/16" buji anahtarý kullanarak sökün.
3. Bujiyi kontrol edin. Hasar görmüþ veya çok kirlenmiþse
, contasý bozulmuþsa veya elektrodu aþýnmýþsa deðiþtirin.
4. Buji týrnak aralýðýný tel tipi sentil çakýsý ile ölçün.
Elekktrodu eðerek doðru deðere ayarlayýn. Buji týrnak
aralýðý 0,70 - 0,80 mm olmalýdýr.
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BAKIM
5. Ters diþ kapmamasý için bujiyi yerine elle vidalayarak
takýn.
6. Buji yerine oturduktan sonra buji anahtarý ile sýkýp
contanýn sýkþmasýný saðlayýn.
7. Buji yerine oturduktan sonra ,yeni buji takýyorsanýz
contayý sýkýþtýrmak için bujiyi ½ tur sýkýn.
8. Buji yerine oturduktan sonra ,eski bujiyi kullanýyorsanýz
contayý sýkýþtýrmak için bujiyi 1/8 - 1/4 tur sýkýn.
NOT
Buji yerine iyi sýkýlmalýdýr. Gevþek kaldýðýnda buji çok
ýsýnýr ve motora hasar verebilir. Bujiyi aþýrý sýkmak silindir
hafasý üzerindeki buji deliði diþlerini bozabilir.
9. Buji baþlýðýný bujiye takýn.
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BAKIM
KIVILCIM TUTUCU (Bazý tipler)
Kývýlcým tutucu motor tipine baðlý olarak standart veya
opsiyon parça olabilir. Bazý bölgelerde kývýlcým tutucu
kullanmak zorunludur. Bu durumda Yetkili Servislere
baþvurarak motorunuza kývýlcým tutucu taktýrabilirsiniz.
Kývýlcým tutucunun görevini iyi yapabilmesi için her 100
saatte bir kontrol edilmesi gerekir.
Uzun süre çalýþan motorun egzoz susturucusu ýsýnýr, bu
nedenle kývýlcým tutucuya bakým yapmadan önce motorun
soðumasýný bekleyin.
Kývýlcým tutucunun çýkarýlmasý
1. Ýki adet 6 mm somunu gevþetin ve susturucu
muhafazasýný,tanýtma plakasýný,susturucuyu ve contasýný
çýkarýn.
2. Kývýlcým tutucuyu susturucudan çýkarýn. Tel örgüye
zarar vermemeye dikkat edin.
Kývýlcým tutucunun temizlenmesi ve kontrolu
1. Egzoz çýkýþý ve kývýlcým tutucu çevresindeki kurum
birikintilerini kontrol edin, gerekiyorsa temizleyin.
2. Bir tel fýrça ile kývýlcým tutucunun tel perdesini
temizleyin. Tel perdeye zarar vermemeye dikkat edin.
Perdede yýrtýk veya delik varsa kývýlcým tutucuyu
deðiþtirin.
3. Conta,kývýlcým tutucu,susturucu,tanýtma
plakasý,contalar ve susturucu muhafazasýný sökmenin
tersi sýrada monte edin.
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YARARLI BÝLGÝLER
YARARLI BÝLGÝLER
MOTORUN DEPOLANMASI
Depolamaya hazýrlýk
Motoru depolamadan önce gerekli hazýrlýklarýn yapýlmasý
motorun uzun ömürlü olmasýný ve güzel görünümlü
kalmasýný saðlar. Aþaðýdaki önlemler motorun
paslanmasýný , korozyona uðramsýný önleyecek ve
yeniden kullanýma hazýr olarak kalmasýný saðlayacaktýr.
Temizleme
Motor çalýþýyor ise temizlemeden önce yarým saat kadar
býrakýp soðumasýný saðlayýn.Dýþ yüzleri temizleyin,
bozulmuþ boyalarý onarýn ve paslanabilecek metal
yüzeyleri ince bir yað filmi ile koruyun.

Yakýt deposu ve karbüratörün boþaltýlmasý
UYARI ! :
Benzin çok yanýcý ve patlayýcýdýr.Yakýt doldururken
yanabilir veya ciddi þekilde yaralanabilirsiniz.
 Yakýt doldururken motoru durdurun, ýsý yayan,yanýcý
ve kývýlcým çýkarýcý maddeleri ortamdan uzak tutun.
 Yakýt doldurma iþini açýk havada yapýn.
 Dökülen yakýtý derhal temizleyin.

NOT
Motorun basýnçlý su ile temizlenmesi hava filtresi veya
susturucuya su kaçmasýna, hava filtre elemanlarýnýn
ýslanmasýna, silindir içine su girmesine ve motorda
hasara yol açabilir.
Yakýt
Uzun süre bekleyen benzinin içinde erimiþ olan maddeler
zamanla okside olarak çökelir ve yakýt hatlarýný, karbüratör
memelerini týkarlar.Bu nedenle uzun süre bekleyecek
benzinin içine stabilize edici maddeler karýþtýrýlmalý veya
motorun içindeki benzin tamamiyle boþaltýlmalýdýr.

1. Etrafa yakýt dökülmemesi için karbüratörün altýna
uygun bir kap ve huni yerleþtirin.
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YARARLI BÝLGÝLER
2. Boþaltma tapasý ve contasýný çýkarýn ve karbüratör
haznesi içindeki benzini uygun bir benzin deposuna
boþaltýn.

3. Yakýt musluðu levyesini ON=Açýk konuma
alýn.Böylelikle yakýt deposu içindeki benzin karbüratör
haznesinden geçerek dýþarý boþalacaktýr.
4. Karbüratör haznesini ve yakýt deposunu tamamen
boþalttýktan sonra yakýt musluðu levyesini OFF=Kapalý
konuma getirin.
5. Conta ve boþaltma tapasýný yerine takýn ve iyice sýkýn.
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Motor yaðý
1. Motor yaðýný deðiþtirin.
2. Bujiyi sökün.
3. Buji deliðinden silindir içine bir çorba kaþýðý (5-10
cm3) temiz motor yaðý dökün.
4. Yaðýn silindir cidarlarýna daðýlmasý için çalýþtýrma ipini
birkaç kez çekin.
5. Bujiyi yerine takýn.
6. Çalýþtýrma ipini þekilde görüldüðü gibi ok yönünde
çekin. Bir direnç hissettiðinizde her iki supap da kapanmýþ
demektir ve böylelikle silindir içine rutubet giremez. Ýpi
yavaþça yerine býrakýn.

YARARLI BÝLGÝLER
Depolamada alýnacak önlemler
Motor içindeki benzinle birlikte depolanacaksa benzin
buharýnýn tutuþma/patlama tehlikesinin önlenmesi gerekir.
Bu nedenle motor ýsý kaynaklarý, kývýlcým , alev vs'den
uzak , iyi havalandýrýlmýþ bir yerde saklanmalýdýr. Motorun
yakýnýnda elektrik motoru, elektrikli el aleti, kurutucu,fýrýn
vs bulunmamalýdýr.
Motor paslanmamasý için kuru bir yerde saklanmalýdýr.
Yakýt deposunda benzin varsa yakýt musluðu lavyesi
OFF=Kapalý konumda tutulmalýdýr.
Motor yatay olarak depolanmalýdýr. Aksi taktirde yakýt
veya yað sýzýntýsý olabilir.
Motor ve egzoz sitemi soðuduktan sonra motor bir örtü
ile örtülmelidir. Motorun sýcakken örtülmesi örtünün
yanmasýna veya erimesine neden olabilir. Nemi içerde
hapsedecek ve motorun paslanmasýna yol açacak
gözeneksiz plastik/naylon örtüler kullanýlmamalýdýr.

Motorun depolamadan sonra çalýþtýrýlmaya
hazýrlanmasý
Bu el kitabýnýn ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ KONTROLLER
ile ilgili kýsmýna bakýn.
Motoru depolamadan önce yakýt deposunu boþalttýysanýz
yakýt deposuna taze benzin doldurun. Uzun süre bekleyen
benzinin içinde erimiþ olan maddeler zamanla okside
olarak çökelir ve yakýt hatlarýný, karbüratör memelerini
týkarlar ve motorun zor çalýþmasýna veya çalýþmamasýna
yol açarlar.
Depolamadan önce silindir içine yað konuldu ise ilk
çalýþtýrmada motor kýsa bir süre duman atacaktýr. Bu
normaldir.
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ARIZA BULMA
ARIZA BULMA TABLOSU
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ARIZA BULMA
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TEKNÝK BÝLGÝLER
UZAKTAN KUMANDA BAÐLANTISI
Katý telli uzaktan kumanda kablosu
Kumanda kolunda uzaktan kumanda telinin baðlanacaðý
bir delik bulunmaktadýr. Buraya katý telli (örgülü çelik
kablo deðil) uzaktan kumanda kablosu baðlanmalýdýr.
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Örgülü çelik telli uzaktan kumanda kablosu

TEKNÝK BÝLGÝLER
Yükek irtifada çalýþma
Yüksek irtifalarda hava daha az yoðun olacaðýndan hava/yakýt karýþýmý aþýrý zenginleþir. Performans düþer ve yakýt
tüketimi artar.Aþýrý zengin karýþým bujinin kurum yapmasýna ve motorun zor çalýþmasýna de neden olur. Egzoz gazýndaki
zararlý madde emisyonlarý artar
Motorun yüksek irtifadaki performansý daha küçük bir meme kullanarak ve karbüratör karýþým vidasýný ayarlayarak
iyileþtirilebilir. Motorunuzu sürekli olarak 1500 m'nin üzerindeki irtifalarda kullanacaksanýz HONDA/Anadolu Motor Yetkili
Servislerine baþvurarak gerekli karbüratör ayarlarýný yaptýrmanýz gerekir.
Karbüratör memelerinde gerekli deðiþikliklerin yapýlmasý durumunda dahi her 300 m'lik irtifa artýþýnda motorun gücünde
%3,5 kadar bir azalma olmasý kaçýnýlmazdýr. Karbüratör ayarlarý yapýlmadýðýnda ise bu güç düþüþü çok daha fazla olur.
NOT
Motorun , karbüratörünün ayarlanmýþ olduðu irtifadan daha düþük bir irtifada çalýþýlmasý durumunda ise hava/yakýt
karýþýmý aþýrý fakir olacaðýndan performans düþer , motor çok ýsýnýr ve hasar görür.
Emisyon kontrol sistemi hakkýnda bilgi
Yakýtýn yanmasý sonucu karbon monoksit, azot oksitler ve hidrokarbonlar meydana gelir. Hidrokarbonlar ve azot oksitler
güneþ ýþýðýnda birleþerek bir tür sis meydana getirdiklerinden bunlarýn kontrol altýnda tutulmasý gerekir. Karbon monoksit
ise bu þekilde davranmamakla birlikte zehirlidir ve solunduðunda ölüme yol açar.
Honda motorlarýnda karbon monoksit, azot oksitler ve hidrokarbon emisyonlarýný önlemek için fakir karýþýmlý karbüratör
ayarý ve diðer bazý sistemler kullanýlmaktadýr.
Bu nedenle motorun emme , yakýt ve egzoz sitemlerinin sökülmemesi ve bunlarda deðiþiklik yapýlmamasý gerekir.
Motorun hýz regülasyon sistemi veya hýz kontrol baðlantýlarýnda deðiþiklik yapýlarak motorun dizayn edilmiþ olduðu
parametreler dýþýnda çalýþtýrýlmasý uygun deðildir.
Motorunuzda zor çalýþma, düzensiz ralanti hýzý , yükte tekleme , geri tepme veya egzozdan duman atma belirtileri
görürseniz motorunuzu Yetkili Servise götürerek kontrol ettirin.
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TEKNÝK BÝLGÝLER
Teknik spesifikasyonlar
GXV 160 (Güç çýkýþ mili tipi N1)
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TEKNÝK BÝLGÝLER
Çabuk baþvuru tablosu

Elektrik þemasý
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GARANTÝ KAPSAMINDAKÝ TAMÝR VE BAKIM ÝÞLERÝ
YAPILAN ÝÞLER

DEÐÝÞTÝRÝLEN PARÇALAR

ARIZA ONARIM
TARÝHÝ

SERVÝS
KAÞE VE ÝMZA

Garanti süresince yapýlan tamirler Yetkili Servisler tarafýndan iþlenecektir.
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KULLANIM ÖNCESÝ MONTAJ VE ÝLK BAKIM KUPONU
MARKA

MODEL

MOTOR NO.

SERÝ NO.

MAMULÜN ÝLK BAKIM KONTROLÜ VE MONTAJI YAPILMIÞTIR
MAMUL SAHÝBÝNÝN ADI SOYADI:
ADRESÝ:

TELEFONU:

ÝMZA

Yetkili Servis Kaþe - Ýmza

Not:Bu sayfa Garanti kayýt formu ile birlikte eksiksiz doldurulup yetkili servis tarafýndan
Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Þ. Satýþ Sonrasý Hizmetler bölümüne gönderilecektir.

Bayi Kaþe - Ýmza

TESLÝM TARÝHÝ

YAPILACAK ÝÞLER
Mamul ambalajýnýn açýlarak demonte vaziyette olan parçalarýn monte edilmesi.
Motor yaðý ve yakýtýn doldurulmasý.
Þanzýman yaðýnýn doldurulmasý.(Þanzýmanlý modellerde)
Hava filtresinin kontrolü ve yað ilavesinin yapýlmasý. (Yaðlý modellerde)
Akü elektrolit seviyesi kontrolünün yapýlmasý. (Marþlý modellerde)
Kullanýlacak yað ve yakýt konusunda müþterinin bilgilendirilmesi.
Kullaným ve bakým kitapçýðýnýn müþteri tarafýndan dikkatlice okunmasýnýn saðlanmasý.
Mamulün kullanýmý konusunda müþterinin bilgilendirilmesi.
Bütün baðlantý elemanlarýnýn (civata ve somun) sýkýlýðýnýn kontrol edilmesi.
Mamulün çalýþtýrýlýp gerekli test ve kontrollerin yapýlmasý.
Garanti belgesi, Kayýt formu ve Montaj kuponunun eksiksiz doldurulup firmamýza gönderilmesi.
Not: Montaj esnasýnda kullanýlan sarf malzemeler müþteriye aittir.

TC.
SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI

ANADOLU MOTOR
ÜRETÝM VE PAZARLAMA A.Þ.

TÜKETÝCÝNÝN VE REKABETÝN KORUNMASI
GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

GARANTÝ BELGESÝ

ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN
ÜNVANI
: Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Þ..
ADRESÝ
: Esentepe Mah. Anadolu Cad. No: 5 34870 Kartal-Ýst.
TELEFONU
: (0216) 306 41 80 (6 Hat)
TELEFAKSI
: (0216) 353 31 98

MALIN
CÝNSÝ
: MOTOR
MARKASI
: HONDA
MODELÝ
:
MOTOR SERÝ NO
:
ÞASE SERÝ NO :
TESLÝM TARÝHÝ VE YERÝ
:
GARANTÝ SÜRESÝ
: 2 (ÝKÝ) YIL
AZAMÝ TAMÝR SÜRESÝ
: 30 (OTUZ) ÝÞ GÜNÜ
SATICI FÝRMANIN (Belgenin her iki parçasýda satýcý firma tarafýndan eksiksiz doldurulacaktýr)
ÜNVANI
:
ADRESÝ
:
TELEFONU
:
TELEFAKSI
:
FATURA TARÝHÝ VE NO
:
(Kaþe ve imza)
YETKÝLÝ SERVÝSÝN
ÜNVANI
ADRESÝ
:
TELEFONU
:
TELEFAKSI
:
MÜÞTERÝNÝN
ÝSÝM / ÜNVANI
:
ADRESÝ
:
TELEFONU
:
TELEFAKSI
:
Rev: 02

MÜÞTERÝ NÜSHASI

FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN
ÝMZASI -KAÞESÝ

SS.P.01.F.227

GARANTÝ ÞARTLARI
1- Garanti Süresi,malýn teslim tarihinden itibaren baþlar ve ......2......yýldýr
2- Malýn bütün parçalarý dahil olmak üzere tamamý Firmamýzýn garantisi kapsamýndadýr.
3- Malýn garanti süresi içinde arýzalanmasý durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malýn tamir süresi en fazla .....30..... iþ
günüdür. Bu süre, mala iliþkin arýzanýn servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamasý durumunda, malýn satýcýsý bayii, acentasý, temsilciliði,
ithalatçýsý veya imalatçýsýndan birisine bildirim tarihinden itibaren baþlar. Sanayi malýnýn arýzasýnýn 15 iþ günü içersinde giderilmemesi
halinde, imalatçý veya ithalatçý; malýn tamiri tamamlanýncaya kadar benzer bir özelliklere sahip baþka bir sanayi malýnýn tüketicinin kullanýmýna
tahsis etmek zorundadýr.
4- Malýnn garanti süresi içersinde, gerek malzeme ve iþçilik gerekse montaj hatalarýndan dolayý arýzalanmasý halinde, iþçilik
masrafý deðiþtirilen parça bedeli yada baþka herhangi bir ad altýnda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapýlacaktýr.
5- Tüketicinin onarým hakkýný kullanmasýna raðmen malýn;
-Tüketiciye teslim edildiði tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydýyla, bir yýl içerisinde; ayný arýzanýn ikiden fazla
tekrarlanmasý veya farklý arýzalarýn dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklý arýzalarýn toplamýnýn
altýdan fazla olmasý unsurlarýnýn yaný sýra, bu arýzanýn maldan yararlanamamayý sürekli kýlmasý,
- Tamiri için gereken azami sürenin aþýlmasý,
- Firmanýn servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamasý halinde sýrasýyla satýcý, hayii, acentesi, temsilciliði, ithalatçýsý veya
imalatçýsý - üreticisinden birisinin düzenleyeceði raporla arýzanýn tamirinin mümkün bulunmadýðýnýn belirlenmesi, durumlarýnda, tüketici
malýn ücretsiz deðiþtirilmesini, bedel iadesi veya ayýp oranýnda bedel indirimi talep edilebilir.
6- Malýn kullanma kýlavuzunda yer alan hususlara aykýrý kullanýlmasýndan kaynaklanan arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr.
7- Garanti belgesi ile ilgili olarak çýkabilecek sorunlar için
Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketicinin ve Rekabetin Korunmasý Genel Müdürlüðüne baþvurulabilir.
GARANTÝ ÝLE ÝLGÝLÝ OLARAK MÜÞTERÝNÝN DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN HUSUSLAR
1- Arýzanýn giderilmesi mamülün bulunduðu yerde,yetkili servisimizde veya fabrikamýzda yapýlabilir.
2- Arýzanýn giderilmesi için tatbik edilecek usülün ve deðiþtirilecek parçanýn seçimi tamamen firmamýza aittir.
AÞAÐIDA AÇIKLANAN KOÞULLARDA ARIZALI ÜRÜN GARANTÝ KAPSAMINA GÝRMEZ.
123456-

Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapýldýðý, ürün üzerindeki bandrol ve seri no kaldýrýldýðý veya tahrif edildiði taktirde.
Yetkili servis haricinde müdahale edilen ürünler
Teslim sonrasý; yükleme, boþaltma, taþýma ve kullaným esnasýnda oluþacak çizilme, kýrýlma ve hasarlar.
Amacýna uygunsuz seçilen ve kullanýlan ürünler.
Ürünle beraber uygun olmayan ekipman kullanýlmasý.
Doðal olaylarýn (yýldýrým, sel, su baskýný, deprem, yangýn vb.) yol açacaðý arýzalar.
BELGE NO : 56335
BELGE ÝZÝN TARÝHÝ : 10.07.2008

TC.
SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI

TÜKETÝCÝNÝN VE REKABETÝN KORUNMASI
GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

ANADOLU MOTOR
ÜRETÝM VE PAZARLAMA A.Þ.

GARANTÝ BELGESÝ

MALIN
CÝNSÝ
MARKASI
MODELÝ
MOTOR SERÝ NO
TESLÝM TARÝHÝ VE YERÝ
GARANTÝ SÜRESÝ
AZAMÝ TAMÝR SÜRESÝ

:
:
:
:
:
:
:

MÜÞTERÝNÝN
ÝSÝM / ÜNVANI
ADRESÝ
TELEFONU
TELEFAKSI

:
:
:
:

MOTOR
HONDA
ÞASE SERÝ NO :
2 (ÝKÝ) YIL
30 (OTUZ) ÝÞ GÜNÜ

YETKÝLÝ SERVÝSÝN
ÜNVANI
ADRESÝ
TELEFONU
TELEFAKSI
MONTAJ YAPILDIÐI YER
(Konut, büro, maðaza, otel vs)
MONTAJ TARÝHÝ
(Kaþe ve imza)
Rev: 02

:
:
:
:
:
:
:

Garanti Kayýt Formu bayi tarafýndan eksiksiz
doldurularak 15 gün içerisinde firmamýz Satýþ Sonrasý
Hizmetler Bölümüne gönderilmesi rica olunur.

FÝRMA NÜSHASI

SATICI FÝRMANIN (Belgenin her iki parçasýda satýcý firma tarafýndan eksiksiz doldurulacaktýr)
ÜNVANI
:
ADRESÝ
:
TELEFONU
:
TELEFAKSI
:
FATURA TARÝHÝ VE NO
:
(Kaþe ve imza)
:
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Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Þ.
Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi No: 5
Kartal 34870 Ýstanbul
Tel: (0216) 306 41 80 (6 Hat)
Faks: (0216) 353 31 98
E-mail: antor@antor.com.tr
www.anadolumotor.com.tr
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