PERİYODİK BAKİM VE KULLANİM O NCESİ Bİ LGİLER
Yeni nesil araçlar her ne kadar en son teknolojilerle ve en kaliteli malzemelerle üretiliyor olsa
da, aracınızı oluşturan parçaların da bir ömrü vardır. Aracınızın üretiminde kullanılan
parçalar zamanla etkisini yitirir. Bu yüzden marka veya modeli ne olursa olsun her araç
düzenli bakıma ihtiyaç duyar. Aracınızda bu tür sorunların olup olmadığını görebilmek için
öncelikle kontrol edilmesi ve gerekirse aşınan veya etkisini yitiren parçaların yenilenmesi
gerekir.
Düzenli kontrol ve bakımlar yapılmazsa aracınızın vereceği tepkilerden de bir sorun
olduğunu anlayabilirsiniz fakat beklenmedik arıza ve kaza riski, bakımı ve kontrolleri düzenli
yapılmayan araçlarda oldukça yüksektir. Periyodik araç bakımı beklenmedik arıza ve kaza
risklerini en aza indirirken, aracınızın daha etkili çalışmasını sağlayarak mesafe tüketimini de
azaltır. Bu sayede hem yola güvenle devam eder, hem de bütçenize zarar vermemiş
olursunuz.







Periyodik araç bakımı yapılmayan aracın kullanım ömrü azalır.
Aracın performansı düşeceğinden yakıt tüketimi artar ve sürüş konforu azalır.
Periyodik bakımların zamanında ve yetkili teknik servisler tarafından yapılması
zorunludur.
Periyodik bakım, araçların ve kullanılan parçaların ömrünün daha uzun ve daha
emniyetli kullanılması için
Bazen de yalnızca aracın kullanıldığı yere göre daha sık bakım yaptırmak önemlidir.
(Engebeli, arazi yolları gibi yerlerde kullanımlarda)

Arora Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Periyodik Bakımları , aracın garanti şartlarının ve
garanti süresinin devam edilebilmesi için iki aylık periyodik çizelge ve kilometre aralıkları
sırasıyla takip edilmelidir.

Elektrikli Bisiklet Garanti belgesi ve Kullanma kılavuzunun Madde 10.4.4 elektrikli
bisikletin servis merkezindeki bakımı ve Madde 12 Ana Husus Maddeleri Ve Garanti
Şartları bölümünde önemli bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler göre işlemler yapılmalıdır.

Parçaların üzerindeki aşınmalar ve bozulmalar nedeniyle yapılan ayarlar da bozulur.
Üreticilerin belirttiği ayarların belirli zaman aralıklarında kontrol edilmesi, bozulmuş ise tekrar
ayarlanması;

Periyodik bakımda, öncelikli olarak elektrikli bisikletlerin elektrik ve aksamı ile çalışan
parçaları, bağlantı soketlerinde, akü bağlantı kablosunda ve şarj giriş fişinde iletkenlik veya
kısa devre olup olmadığı, var ise kısa devre oluşumunun önüne geçilmesi için kontrolü,

bataryaların (akülerin) amperlerinin yükseltilmesi (güçlendirilerek) , fren balataları, lambalar,
zincir ve yağlama vs. gibi işlemlerin yapılmasıdır.
Elektrikli bisiklet bakımı ile ilgili en önemli hususların başında şarj aleti ve pil bakımı
gelir. Elektrikli bisiklet pilinizin daima tam şarj edilmiş durumda olmasına özen gösteriniz. Bu
pilin uzun ömürlü olması için son derece önemlidir. Eğer pili bir kere şarj etmek bisikletin
günlük ihtiyacı için yeterli gelmiyorsa pili servise götürerek bakımını yaptırmalısınız.
Şanzıman birbirine temas ederek çalışan dişlilerden oluşuyor. Bu dişlilerin
aşınmaması için ve şanzıman değiştirmemen için şanzıman yağı konusuna önem vermen
gerekiyor. şanzıman tipine ve kullanılan yağa göre değişiklik göstermesine rağmen genellikle
ilk bakımdan sonra yağ seviyesine bakılarak şanzıman yağının değişmesi gerekiyor. Yetkili
teknik servisler aracının özelliklerine göre değişim tarihlerini belirler.
Her bakım süresi veya periyodunda aynı işlemler tekrarlanmaktadır. Ancak firma
talimatları doğrultusunda bazı parça ve sıvıların özelliklerinde bozulma olmamasına rağmen
araç güvenliği açısından değiştirilmesi yönünde araç sahiplerine öneride bulunulmaktadır.
Bazen düzenli bakım ek olarak da elektrikli bisikleti kullanırken de dikkat edilmesi gereken
yönler vardır. Garanti belgesinde yer alan bilgiler madde halinde okunmalıdır.
Kullanıcılara garanti belgesinde yer alan periyodik çizelgenin takibi için satış esnasında
gerekli bilgiler verilmektedir.
Periyodik bakıma girmeyen ve aksatan araçlar için Garanti belgesi kanunun 7. Maddesine
(“Malın Kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan
arızalar garanti kapsamı dışındadır.”) göre işlem yapılacaktır.

