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BİLGİLER 

Bir Peugeot aracı satın almış bulunuyorsunuz. 

Ürünlerimizden birini satın aldığınız için teşekkür ederiz. 

 . Lütfen aracı kullanmadan önce bu kullanma 

kılavuzunu dikkatlice okumak için zaman ayırın. 

Bu kullanma kılavuzu her zaman aracın torpido 
gözünde bulunmalıdır. Kullanma kılavuzu, aracın 
kumandaları ve bakımı ile kullanıcıyı ve üçüncü kişileri 
trafik kazalarına karşı korumak için önemli güvenlik 
talimatlarını içermektedir. 

Aracınızı tam çalışır durumda tutma konusunda size 
bol miktarda tavsiyelerde bulunulacaktır. 

Yetkili bayini tüm aracın özelliklerini bilmektedir ve 
orijinal yedek parçalar ve özel araçlara sahiptir. Size 
tavsiyelerde bulunabilir ve aracınıza tam bir güvenlik 
içinde kullanarak sürüş keyfine varabilmeniz için 
yerleşik servis programına göre en iyi şartlarda servis 
verebilir. 

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası kabul edilmeli ve 
aracı satmış olsanız bile onunla birlikte kalmalıdır. 

PEUGEOT MOTOSİKLETLER araçlarını sürekli olarak 
geliştirmektedir. Bundan dolayı kaldırma, değiştirme ve 
bahsi geçen her türlü referansı ekleme hakkını saklı 
tutar. 

GÜVENLİK ÖNERİLERİ 

Tecrübesiz motosiklet kullanıcıları trafiğe çıkmadan 
önce aracı iyice tanımalıdır. Aracınızı deneyimli 
olmayan sürücülere ödünç vermemenizi kesinlikle 
tavsiye ederiz. 

Bir motosikleti kullanmak için ilgili kanunlara ve 
kategorisine göre ehliyetinizin olması ya da profesyonel 
birinden özel tam bir eğitim almanız gereklidir. 

Onaylanmış kask ve eldivenlerin kullanılması sürücü ve 
yolcu için zorunludur. Motosiklet kullanmak için 
uyarlanmış koruyucu gözlük takmanız ve açık renkli ya 
da yansıtmalı kıyafet giymeniz de tavsiye edilir. 

Bazı ülkelerde yürürlükteki mevzuat yanınızda yolcu 
bulunmasına izin vermeyebilir ve bazı başka yerlerde 
de motosiklet kullanıcılarının üçüncü kişileri ve yolcuyu 
bir kaza halinde olası hasarlara ya da bedensel 
zararlara karşı korumak için mali sorumluluk sigortası 
yaptırmalarını şart koşabilir. 

Alkol, uyuşturucu ya da bazı ilaçların etkisi 
altındayken araç kullanılması mazur görülemez ve 
hem siz hem de başkaları için tehlikelidir. 

Aşırı hız birçok kazada önemli bir faktördür. Yol 
işaretlerine ve sinyallerine uymalı ve hızınızı hava 
koşullarına göre ayarlamalısınız. 

Motor ve egzoz sistemi bileşenleri çok yüksek 
sıcaklıklara ulaşabilir. Aracınızı park ettiğiniz zaman 
yangına neden olabilecek yanıcı malzemelerle ve ciddi 
yanıklara yol açabileceği için vücudunuzla temas 
etmesinden kaçınma konusunda dikkatli olun. 

PEUGEOT MOTOSİKLETLER tarafından onaylanmış 
bagaj taşıyıcıları ve sepet seçenekleri mevcuttur 
(modele bağlı). Montaj talimatlarına uyulmalı ve 
maksimum izin verilen yük (ekipmana göre 3 ile 5 kg) 
ağırlığı aşılmamalıdır. 

Sürücü önlüğü, arka çanta vb. gibi aksesuarların 
takılması aracın dengesini (rüzgar faktörü, yük, vb.) 
etkileyebilir. 

Aksesuarlarla donatılmış aracı sürerken, sürücü hızı 
düşürmelidir.  

PEUGEOT MOTOSİKLETLER tarafından 
onaylanmamış, aracın teknik özelliklerini ya da 
performansını değiştiren uyarlanabilir parçaların 
montajı yasaktır. Her tür tadilat garantiyi geçersiz 
kılacak ve araç artık uygun servislerin onayladığı 
sürüme uymuyor olacaktır. 



ÖZELLİKLERİ 
 

 METROPOLIS ABS 

Resmi tip onayı kodu X1A 

kg olarak ağırlık 

Yüksüz ağırlık 264 

Çalışma sırasındaki ağırlık 280 

İzin verilen azami. Aracın, kullanıcının, yolcunun, aksesuarların 
ve bagajın toplam ağırlığı. 

455 

mm olarak boyutlar 

 

* Ön cam, alçak konum.  

* Ön cam, yüksek konum. 



ÖZELLİKLERİ 
 

 METROPOLIS ABS 

Motor 

Tanımlama P6F 

Motor tipi 4-zamanlı tek silindirli 

Motor hacmi 400 

Silindir çapı x hareket boyu mm 84 X 72 

Maksimum güç 7250 MPG’dir 26,2 kW 

Maksimum tork 5750 rpm'de 38.1 Nm 
Soğutma Sıvı soğutma sistemi 

Yakıt beslemesi Dolaylı elektronik enjeksiyon 

Buji NGK CPR8EB-9 

Yağlama Basınçlı ıslak karter yağlaması 

Egzoz Katalitik 

Kirlilik önleme standardı Euro 5 

Tüketim a 3,9 l/100 

CO2 emisyonu (Periyot içerisinde). 89 g/km 

a. Ces valeurs de consommation sont établies suivant le règlement 134/2014 Annexe VII. Elles peuvent 
varier en fonction du comportement de conduite, des conditions de circulation, des conditions 
météo-rologiques, du chargement du véhicule, de l'entretien du véhicule et de l'utilisation des 
accessoires... 



ÖZELLİKLERİ 
 

 METROPOLIS ABS 

Litre olarak kapasite 

Motor yağı  

- Yağ filtresi değişimsiz 1,8 

- Yağ filtresi değişimli 2 

Röle kutusu yağı 0,25 

Soğutma sıvısı 2 

Yakıt tankı 12,8 

Tekerlek boyutları 

Ön 110/70-13 

Minimum yük indeksi ve hız oranı 27 N 

Arka 140/70-14 

Minimum yük indeksi ve hız oranı 66 N 

Soğuk şişirme basıncı (bar) 

Ön 2 

Arka 2,5 

Süspansiyon 

Ön Çift salıncaklı bozunabilir paralelkenar (Çift 
Eğimli Tekerlekler (DTW)) 

Tek Şok emici. Hareket mesafesi: 120 mm 

Arka Ayarlanabilir şok emici  
Hareket mesafesi: 103 mm 



ÖZELLİKLERİ 
 

 METROPOLIS ABS 

Frenler 

Fren sistemi Entegre frenleme 

Ön 2 Ø230 disk 

Arka 1 Ø240 disk 

Elektrik Aksamı 

Farlar LED 

Arka ışık LED 

Plaka ışığı 12V - 5W 

Bagaj bölmesi aydınlatması 12V - 5W 

Akü Bakım gerektirmeyen aküler 12V - 17Ah. YUASA 
YTX20A-BS 



 

 
ARAÇ KİMLİĞİ KULLANILACAK ÜRÜNLER 

Yakıt 

Bleifreies Bsnzin Bleifreies 
Benzin Unleaded fuel only 
Carburant sans plomb 
Gasolina sin plomo 
Bezolovnaty benzin 

Endast blyfri bensin 

RON/ROZ min. 95 

Motor yağı 

SAE 5W40 Sentetik API SL/SJ 

Röle kutusu yağı 

SAE 80W90 API GL4 A. Üretici plakası. 

B. Araç kimlik numarası (VIN) Torpido gözünde bulunan 

plaka ve kimlik numarası, kapağı çıkarıldıktan sonra 

görülebilir. 

C. Motor numarası. 

D. Lastik basınç etiketi. 

Selenin alt kısmında yapıştırılmış olan etiket, tek başına 
ve bir yolcu ile sürüş sırasında soğuk lastik basınçlarını 
gösterir. 

Soğutma 
sıvısı 

PEUGEOT soğutma sıvısı 

Gres yağı 

Yüksek sıcaklık gresi Çok 
kullanımlı gres 

Fren sıvısı 

Fren sıvısı DOT 5.1 

Sıcaklık değişiklikleri lastik basıncında 
değişikliğe gidilmesine neden olur. 

Lastik basıncının ayda bir kez soğukken 
kontrol edilmesi gerekir. 



TALİMATLAR HAKKINDA 
BİLGİLER 

 
Özel bilgiler aşağıdaki simgelerle belirtilir: 

 

 

Möbius grubu 
Geri dönüştürülebilir. 

Ürünün ya da ambalajın geri 
dönüştürülebileceği anlamına gelir. 

 Patlayıcı 
Ürün, çıplak alev, kıvılcım ya da statik elektrik 
ya da ısı, darbe ya da sürtünme etkisiyle 
patlayabilir. 
Isı kaynaklarından ve diğer kıvılcım oluşturan 
yerlerden uzakta tutun ve saklayın. 

 Yanıcı 
Ürün, çıplak alev, kıvılcım ya da statik elektrik 
ya da ısı, darbe ya da sürtünme, yanıcı 
gazların serbest kalmasıyla havayla temas ya 
da suyla temas etkisiyle tutuşabilir. 
Isı kaynaklarından ve diğer kıvılcım oluşturan 
yerlerden uzakta tutun ve saklayın. 

 Aşındırıcı 
Ürün aşındırıcıdır. 
Metallere zarar verebilir (paslandırabilir) ya da 
tahrip edebilir. 
Ürünle ya da ürünün sıçramasıyla temas cildi 
yakabilir ve gözlerde yaralanmaya neden 
olabilir. Gözler ve ciltle herhangi bir temastan 
kaçının. Solumayın. 

 

Sağlığa zararlı 

Ürün yüksek dozlarda zehirleyici olabilir. 

Cildi, gözleri ve hava yollarını tahriş edebilir. 

Cilt alerjilerine neden olabilir. 

Sersemlik ve baş dönmesine yol açabilir. 
Ürünle her türlü temastan kaçının. 

 

 Zehirli ya da ölümcül 
Ürün hızlı şekilde ölümcül olabilir. 
Küçük dozlarda bile hızlı şekilde zehirler. 
Aşınma koruyucu ekipman. 
Ürünle herhangi bir temastan (ağız, cilt, 
soluma) ve kullanımdan sonra maruz kalan 
yerleri dikkatli şekilde yıkayın. 

 

Çevre için zararlı 
Ürün kirlenme yapmaktadır. 
Sulu ortamlardaki organizmalar üzerinde (kısa 
ve/ya da uzun vadede) zararlı etkiye sahiptir. 
Çevreye atmayınız. 

 

Çöp kutusuna atmayın 
Ürün içeriğinden biri zehirlidir ve çevreye zarar 
verebilir. Kullanılmış ürünü çöp kutusuna 
atmayın. Satıcıya ya da özel atık imha alanına 
gönderin. 

 

İnsanların güvenliği 
İnsanlar için tehlikeli olabilecek işlem. 
Önerilere tam olarak uyulmazsa, insanların 
güvenliği ciddi şekilde etkilenebilir. 

 

Önemli 

Araca tehlikeli olabilecek işlem. 
Araca zarar vermemek için takip edilecek özel 
yöntemleri belirtir. 

 Not 
Aracın çalışmasıyla ilgili önemli bilgiler verir. 



 

 

ARACIN TANIMI 

1. Gösterge paneli 
2. Ayarlanabilir ön cam 
3. Fren hidroliği seviyesi 
4. Sağ fren elciği 
5. Fren pedalı (entegre ana fren) 
6. Katlanır yolcu ayaklıkları 
7. Motor yağı göstergesi 
8. Ayarlanabilir şok emici 
9. Acil durum bagaj bölmesi açma kontrolü 
10. Arka bagaj gözü 
11. Yolcu selesi ve tutma kolu 
12. Ön bagaj bölmesi 
13. Sürücü selesi 
14. Asferik geri görüş aynaları 
15. Soğutma sıvısı seviyesi 
16. Torpido gözü / Şasi işaretleri / Üretici plakası 
17. Eşya askısı 
18. Bagaj bölmesi / USB soketi / Acil durum anteni 
19. Yakıt deposu kapağı 
20. Akü / Sigortalar 
21. Ayarlanabilir sırt desteği 
22. Motor numarası 
23. Orta sehpa 
24. Sol fren elciği 



 

 
ARACIN TANIMI 

1. Gösterge paneli 
2. "SEÇ" seçme düğmesi 
3. Işık düğmesi 
4. El gazı 
5. Sistem kontrolü Devrilme önleyici 
6. Marş anahtarı / Acil durdurma düğmesi 
7. Akıllı Anahtar 
8. Döner düğme 
9. Tehlike uyarı ışığı anahtarı 
10. Ön bagaj bölmesi için kilit açma kontrolü 
11. Arka bagaj bölmesi için kilit açma kontrolü 
12. Korna anahtarı 
13. Sinyal anahtarı 
14. Kod düğmesi / Far / Işıkları yakma ve söndürme 
15. "ÇIKIŞ" seçme düğmesi 
16. El freni kontrolü 
17. Akıllı Telefon bağlantı parçası (Aksesuar) 



 

 
Ön aksın elle olarak kitlenme şartları 

- Anahtar, kilit konumunda iken aracın hızı 11 km / saatin 
altında ve motor hızı 2800 rpm'nin altında olmalıdır. 

Ön aksın kilidinin otomatik olarak açılması şartları 

- Aracın hızı 11 km / saatten daha yüksekse ve / ya da 
motor devri 2800 rpm'den daha yüksekse ön aks kilidi 
otomatik olarak açılır. 

Ön aksı elle olarak açma 

- Otomatik kilit açma koşullarının haricinde, anahtarı kilit 
açma konumuna getirin. 

3. Aydınlatma anahtarı/Gündüz ışıkları (DRL). KONTROLLER 
Kontak açıkken anahtarı bu konuma getirin. 
Gündüz ışıkları yanar. Sağ kontroller. 

Kontak açıkken anahtarı bu konuma getirin. 
Gündüz ışıkları ve kısa ışıklar yanar. 

Gündüz ışıkları, kontak kapatıldıktan 
15 saniye sonra otomatik olarak 
söner. 

4. "SEÇ" seçme düğmesi 

Bu kontrol aşağıdaki işlemleri uygular: 

- bağlantı menüsüne(1) erişim (2 saniye boyunca 
basılı tutun). 

- menüler içinde gezinim (bir menüden çıkma). 
- bir seçimi onaylama (2 saniye boyunca basılı 

tutun). 

Bkz bölüm: Kişiselleştirme - Yapılandırma menüsü. 

Ön aksın kilidini açmak, aracın 
devrilmesine neden olabilir. Döner 
düğmenin "açık" konuma getirilmesiyle 
araç durdurulduğunda, aracın dengesi 
kontrol altında değilse gazı (motor 
çalışırken) ya da Devrilme Önleme 
düğmesini çalıştırmayın. 

1. Acil durdurma düğmesi/Marş anahtarı. 

Acil hallerde motoru durdurmak için düğmeyi bu 
konuma getirin. 

El freni ve Devrilme Önleyici aracı her 

durumda dik tutmayabilir. Araca yükleme, 

dik yokuş, uzun süreli hareketsiz kalma... 

Aracı tercihen orta sehpaya alın. 

Motoru çalıştırmadan önce düğmeyi bu konuma 
getirin. 

Motoru çalıştırmak için bu düğmeye basın ve 
aynı anda sağ ya da sol fren koluna basın. 

2. Devrilme Önleyici Sistem anahtarı. 

Taşımak istenirse aracın ön tekerleklerinde, virajı dönerken 

iki ön tekerleğin paralel kalırken eğilmesini sağlayan bir 

menteşe vardır. 

Devrilme Önleme sistemi, bu menteşeyi kilitlemek ve bu şekilde 
de aracı yavaş hızda hareket ederken dengede tutmak ya da 
standı kullanmadan aracı park etmek için kullanılır. 

Ön aksı kilitlemek için anahtarı bu konuma doğru 
ittirin. Uzun bir bip sesinin duyulmasıyla uyarı 
ışığı yanar. 

Ön aksın kilidini açmak için anahtarı bu konuma 
doğru ittirin. İkaz ışığı 2 bip sesinin duyulması ile 
birlikte söner. 

1. Modele bağlı 



 

 
. 

8. "ÇIKIŞ" seçme düğmesi 

Bu kontrol aşağıdaki işlemeri uygular: 

- gösterge paneli kişiselleştirme menüsüne erişme (2 
saniye basılı tutun). 

- menüler içinde gezinim (bir menüden çıkma). 
- bir seçimi onaylama (2 saniye boyunca basılı 

tutun). 

Bkz bölüm: Kişiselleştirme - Yapılandırma menüsü. 

Sol kontroller. 10. Elektrikli el freni düğmesi. 

El frenini aktif hale getirmek / devre dışı bırakmak 

için düğmeye orta derecede kuvvetle basın. 

Düğmeye bastığınızda gidebildiği 
noktaya kadar zorlamayın. 

El freninin etkinleştirilmesi için şartlar. 

- Aracın hızı 3 km/saatin altında olmalıdır. 

El freninin etkin olduğunu göstermek için 
gösterge panelinde uyarı ışığı yanar. 

Merkezi kontroller. 

Araç her park edildiğinde sürekli elektrikli 
el frenini çekin. 

5. Korna anahtarı 

6. Sinyal anahtarı. 

Yön değişikliğini belirtmek için anahtara basın: 

• Sağa. 
• Ya da sola. 

Sinyallerin yanıp sönmesini durdurmak için 
anahtara basın. 

El freni ve Devrilme Önleyici aracı her 

durumda dik tutmayabilir. Araca yükleme, 

dik yokuş, uzun süreli hareketsiz kalma... 

Aracı tercihen orta sehpaya alın. 

9. Tehlike uyarı ışığı anahtarı. 

Tehlike uyarı ışıkları yalnızca marşın "ON" (Açık) 

konumunda olmasıyla çalışmaya başlayabilir. 

Tehlike uyarı ışıkları, aküyü korumak üzere marş 
kapatıldıktan 1 saat sonra otomatik olarak kapanır. 

7. Kısa far anahtarı / Uzun far / yanıp sönen 
ışıklar. 

Kısa farlar ve uzun farlar sadece sağ gidondaki 
aydınlatma anahtarı konumunda olursa çalışır 

a. Kısa farları açmak için anahtarı bu konuma doğru 
itin. 

b. Uzun farları açmak için anahtarı bu konuma doğru 
itin. 

c. Farları yakmak için bu düğmeye basın. 

Far camının içerisinde buğu oluşması 
normaldir. Işık açıldıktan sonra birkaç 
dakika içinde kaybolur. 



 

 
ARAÇLAR UYARI IŞIKLARI 

Uyarı ışıkları, sürücüye bir sistemin başlatılması ya da 
bir arıza ibaresi konusunda bilgi verir. 

- Kontakta, birkaç saniye boyunca bir takım uyarı 
ışıkları yanar. 

- Motor çalıştırıldığında, bu uyarı ışıkları 
kaybolacaktır. 

Eğer açık kalırlarsa, seyahate başlamadan önce ilgili 
uyarı ışığını kontrol etmek için tabloyu kullanın. 

1 - Dijital ekran (I-CONNECT). 

El cihazının görünümünü aşağıdakileri seçerek 

değiştirebilirsiniz: 

- Ekran rengi. 
- Arka plan rengi. 
- Belirli bilgilerin görüntülenmesi (Bkz. Bölüm: 

Kişiselleştirme - Yapılandırma menüsü). 

2 - Analog hız göstergesi. 

- Hız göstergesinin çift ekranı vardır (km/mil). 

3 - Devre sayacı. 

- Analog devir sayacı, motorun dönme hızını gösterir. 

4 - Uyarı ışıklarının / çalışma ışıklarının bulunduğu 
alan. 

5 - Parlaklık sensörü. 

(Bkz. bölüm: Kişiselleştirme - Yapılandırma menüsü). 

Araç hareket etmeye başladığında ABS 
sistemi AÇIK uyarı ışığı söner. 



UYARI IŞIKLARI LİSTESİ 
 

 Gösterge Durum Nedenleri Eylemler / Gözlemler 

 Sol göstergeler Yanıp sönme Gösterge kontrolü sola doğru aktif 
hale getirilir. 

Uyarı ışığı hızlı bir şekilde yanıp sönüyorsa, yön göstergelerinde bir arıza 
vardır. 

 Sağ göstergeler Yanıp sönme Gösterge kontrolü sağa doğru aktif 
hale getirilir. 

Uyarı ışığı hızlı bir şekilde yanıp sönüyorsa, yön göstergelerinde bir arıza 
vardır. 

 Tehlike uyarı ışıkları Yanıp sönme Tehlike uyarı ışıkları kontrolü aktif 
hale getirilir. 

Sol ve sağ sinyal lambaları ve bunlara ait uyarı lambaları aynı anda yanıp 
söner. 
Aküyü korumak için 1 saat sonra otomatik olarak kapanır. 
Acil durum frenlemesi esnasında tehlike ışıklarının otomatik olarak 
açılması. 

 

Kısa far sabit Aydınlatma kontrolü "kısa farlar" 
konumundadır. 

 

 
Uzun far sabit Aydınlatma kontrolü "uzun farlar" 

konumundadır. 
 

 Emisyon kontrol sistemi 
arızası uyarı ışığı / 
Motor kendini teşhis 
özelliği 

sabit Kirlilik önleme sistemi arızalı. Aracınızın yetkili bir servis tarafından kontrol edilmesi tavsiye edilir. 

Yanıp sönme Motor kontrol sistemi arızalı. Aracınızın yetkili bir servis tarafından kontrol edilmesi tavsiye edilir. 

 Tekerlek kilit önleme 
sistemi (ABS) 

sabit ABS sistemi arızalı. Aracın standart bir fren sistemi vardır. 
Aracı orta hızda dikkatli bir şekilde sürün ve yetkili bir bayiye kontrol 
ettirin. 

 

Caydırıcı ışık Yanıp sönme Kontak kapatıldı, hırsızlık önleme 
sistemi aktif. 

Uyarı ışığı 1 dakika boyunca yanıp söner. 

sabit İmmobilizer sistemi arızalı. Motoru çalıştırmak mümkün değil. 
Aracınızın yetkili bir servis tarafından kontrol edilmesi tavsiye edilir. 



 Gösterge Durum Nedenleri Eylemler / Gözlemler 

 Devrilme Önleyici ışık Off (Kapalı) Devrilme önleyici sistemin kilidi açıldı. Ön aks kilitleme şartları yerine getirilmedi. 

sabit Devrilme önleme sistemi kilitli. - Aracın hızı 11 km/saatten daha yüksekse ve / ya da motor devri 2800 
rpm'den daha yüksekse ön aks kilidi otomatik olarak açılır. 

Yavaş yanıp 
sönme 

Uyarı ışığın yavaşça yanıp sönmesi, 
sistemin kilitlenebileceğini gösterir. 

- Anahtar, kilit konumunda iken aracın hızı 11 km/saatin altında ve motor 
hızı 2800 rpm'nin altında olmalıdır. 

Ön aksın kilidini açmak, aracın devrilmesine neden olabilir. 

Döner düğmenin "açık" konuma getirilmesiyle araç 
durdurulduğunda, aracın dengesi kontrol altında değilse gazı 
(motor çalışırken) ya da devrilme önleme düğmesini 
çalıştırmayın. 

Hızlı yanıp 
sönme 

Sistem arızalı. Bu durumda motor hızı 2000 km/s ile sınırlandırılır. 
Aracınızın yetkili bir servis tarafından kontrol edilmesi tavsiye edilir. 

Devrilme önleme sisteminin kilitlendiğinde arızalanması ya da 
akünün arızalanması durumunda menteşe el ile açılabilir. Bkz 
bölüm: Tamir yöntemleri. 

 Elektrikli el freni ikaz 
lambası. 

Off (Kapalı) El freni açılır.  

sabit Uyarı ışığı yanarsa, el freni açık 
konumdadır. 

El freni çekildiğinde, motor devri 2000 rpm ile sınırlandırılır. 

Yanıp sönme Sistem arızalı. Bu durumda motor hızı 2000 km/s ile sınırlandırılır. 
Aracınızın yetkili bir servis tarafından kontrol edilmesi tavsiye edilir. 

El freninin aktifleştirildiğinde arıza yapması ya da akü arızası 
durumunda, aracın hareket ettirilmesini sağlamak için elle açma 
yöntemleri mümkündür. Bkz bölüm: Tamir prosedürleri. 



 Gösterge Durum Nedenleri Eylemler / Gözlemler 

 
Çekiş kontrol gösterge 
lambası (Çekiş Kontrol 

Sistemi) 

Off (Kapalı) Sistem düzgün çalışıyor fakat aktif 
değil. 

Araç her çalıştırıldığında sistem otomatik olarak aktifleştirilir. 

Hızlı yanıp 
sönme 

Sistem düzgün bir şekilde çalışıyor 
ve aktif (Düşük tutuş koşulları). 

Tutuş seviyesinin aşılması durumunda, yolda güvenliğinizi 
sağlamak için hızınızı azaltmalısınız. 

sabit Sistem devre dışı bırakılır ve 
kavrama kaybedilirse çalışmaz 
(Mod: Devre dışı bırakıldı). 

Maksimum tutuşu sağlamak için çekiş kontrol sisteminin 
etkin olduğundan emin olun (mod 1, mod 2). 

sabit Uyarı ışığı mod 1 ya da 2 seçiliyken 
sürekli yanarsa, bu durum sistemin 
arızalı olduğu gösterir. 

Aracınızın yetkili bir servis tarafından kontrol edilmesi tavsiye edilir. 



 

 
4. Motor sıcaklık göstergesi. 1. Tarih / Saat. 

Tarih ve saatin ayarlanması (Bkz. Bölüm: Kişiselleştirme - 
Yapılandırma menüsü). 

DİJİTAL EKRAN 
Bir yüksek sıcaklık okuması, 
kırmızı uyarı ışığı (t) ile gösterilir. 

El cihazının görünümünü aşağıdakileri seçerek 
değiştirebilirsiniz: 

- Ekran rengi. 
- Arka plan rengi. 
- Belirli bilgilerin görüntülenmesi (Bkz. Bölüm: 

Kişiselleştirme - Yapılandırma menüsü). 

2. Benzin göstergesi. 

Yakıt göstergesi, depoda 

bulunan yakıt miktarını gösterir. 

Soğuduktan sonra motoru çalıştırmanız ve 
soğutma sıvısı seviyesini kontrol etmeniz 
önerilir. Seviyesi doğruysa, aracı yetkili 
bir bayiye kontrol ettirin. 

Rezerv seviyesine geldiğinde, minimum yakıt 
seviyesini gösteren (p) uyarı ışığı turuncu renkte 
yanar. Mevcut 4 litre yakıt vardır. 

5. Akü voltajı. 

Akü voltajı ve "akü" sembolü görüntülenir. Arıza oluşmaması için depoyu en kısa 

zamanda doldurun. 
Seyahat esnasında akü şarj sembolü kırmızı 
olursa, akü şarj sistemini yetkili bir bayi 
tarafından kontrol ettirmeniz tavsiye edilir. 

3. Dijital hız göstergesi (km / h ya da mph). 

6. Dış sıcaklık göstergesi (° C ya da ° F). 

Gösterilen sıcaklık, aracın ön tarafında okunan 
sıcaklıktır. 

Sıcaklık 3°C'nin altına düştüğünde "gizli buzlanma 
riski" simgesi gösterilir. 



 

 
7. Mesafe sayacı. 

Mesafe sayacı, belirlenen periyotta seyahat edilen 
kilometreyi görüntüler ve saklar. 

Akü bağlantısı kopsa dahi aracın kilometre sayacı 
hafızada tutulur. 

Mesafe sayacını sıfırlama: 

- "SEÇ" ve "ÇIKIŞ" düğmelerine aynı anda 3 saniye 
süreyle basarak (ya da Kişiselleştirme - 
Yapılandırma menüsünü kullanarak) sıfırlanabilen 
mesafe ölçerim sıfırlanması (ilgili bölüme bakın). 

8. Ortalama tüketim göstergesi. 
- Ortalama tüketim göstergesi, son günlük sayım 

sıfırlamasından itibaren olan yakıt tüketimini 
gösterir. 

9. Otonomi göstergesi. 
- Kilometre sayısı, (yapılan son kilometrelerin ortalama 

tüketimine bağlı olarak) depoda kalan yakıttan 
hesaplanabilir. 

10. Bakım göstergesi. 
- Her marş açıldığında ekran, sonraki servisten önce kalan 

kat edilecek mesafeyi belirtir. 
- Bakım için kalan kilometre sıfıra ulaştığında bakım 

simgesi ekranda yanar şekilde kalır. 

KİŞİSELLEŞTİRME - YAPILANDIRMA MENÜSÜ 

Bu menü, aşağıdaki ayarlara erişmek için kullanılabilir: 

- Gösterge paneli kişiselleştirme. 
- Dil seçimi. 
- Tarih ve saatin ayarlanması. 
- Günlük sayaç sıfırlama. 
- Ölçüm birimi seçimi. 
- Arka aydınlatma. 

Menüyü açmak için kontağı açın ve "EXIT” (ÇIKIŞ) 
düğmesini 2 saniye boyunca basılı tutun. 

Bakım sıklığı (Varsayılan 
değer) 

Bu süre 1000 km'deki ilk muayeneyi içermez 

ve normal bakım hakkındadır. Sert kullanıma 

bağlı servis için servis kitabına bakın. 

Bakım sayacını sıfırlama: 

Bkz bölüm: Kişiselleştirme - Yapılandırma menüsü. 

Yetkili bir bayiden araç bakımınız için 
randevu almanız tavsiye edilir. 

Bu rakam, seyahat esnasında ya da dinlenme 
esnasında bir değişikliğin ardından değişiklik 
gösterebilir ve anlık tüketimde önemli bir 
değişikliği beraberinde getirir. 

11. Odometre. 
- Günlük kilometre sayacı, araçla seyahat edilen 

kilometreyi görüntüler ve saklar. Akü bağlantısı 
kesildiğinde makine toplam kilometreleri bellekte kalır. 

Ayarlama, sadece araç durdurulduğunda 
mümkün olur. 



Yapılandırma menüsünden erişilebilen işlevler, aşağıda verilen tabloda detaylı bir şekilde açıklanmıştır. 
 

Menü Düğme işlevi Alt-menü Yorumlar 

EXIT > 2S  SELECT > 2S + Validation  

TRIP 

SEÇ 

<1S 

ÇIKIŞ 

- Seyahat sıfırlama  Günlük sayaç sıfırlama. 
Hızlı uygulama: "SEÇ" ve "ÇIKIŞ" düğmelerine aynı anda 3 
saniye boyunca basarak sıfırlanabilen mesafe ölçeri sıfırlayın. 

Kişiselleştirme 

- Aktifleştirildi 
- Devre dışı bırakıldı 

 Günlük sayaç ekranı (ya da değil). 

- Renk - Mavi 
- Altın Rengi 
- Kırmızı 

Dijital ekran rengi seçimi. 

- Ar kaplan Rengi - Siyah 

- Beyaz 

Ekran arka plan renginin seçimi. 

- Dış ortam sıcaklığı. - Aktifleştirildi 
- Devre dışı bırakıldı 

Sıcaklık göstergesini görüntüleme ya da gizleme. 

- Ort. tüketim - Aktifleştirildi 
- Devre dışı bırakıldı 

Ortalama tüketimi gösterme ya da gizleme. 

- Kalan aralık - Aktifleştirildi 
- Devre dışı bırakıldı 

Otonomiyi gösterme ya da gizleme. 

- Akü voltajı - Aktifleştirildi 
- Devre dışı bırakıldı 

Akü voltajını gösterme ya da gizleme. 



Menü Düğme işlevi Alt menü Yorumlar 

EXIT > 2S    SELECT > 2S + Validation  

Dil 

SEÇ 

<1S 

 
ÇIKIŞ 

-  Fransızca 
- İngilizce 
-  Almanca 
-  İspanyolca 
-  İtalyanca 

 Dil seçimi. 

Ayarlar 

- Bakım - Sıfırlama Bakım sayacını sıfırlama. 

 - 2500 
- 3000 
- 5000 
- 10000 

Bakım aralığının seçimi (Bakım kılavuzuna bakınız). 

- TCS  Çekiş kontrol modunun seçimi. 

- Mod 1 Bu mod, özellikle ıslak zeminde her şekilde kullanım için 

tavsiye edilir (Varsayılan mod). 

- Mod 2 Bu mod, daha az hassas olsa da her zaman açıktır. Aşınmış 
zeminler için daha uygun, istenirse mod 1 için alternatif sunar. 

- Devre dışı bırakıldı Maksimum tutuşu sağlamak için /l\ çekiş kontrol 
sisteminin etkin olduğundan emin olun (mod 1, mod 
2). 

- Sergi modu  Araç 30 km'den fazla yol kat ettiğinde Sergi modu kapanır. 

- Tarih - Yukarı / aşağı ile ayarlama Tarih ayarı. 

- Süre - Yukarı / aşağı ile ayarlama Zaman ayarı. 



Menü Düğme işlevi Alt menü Yorumlar 

EXIT > 2S    SELECT > 2S + Validation  

Tercih 

SEÇ 

<1S 

 
ÇIKIŞ 

- Birimler - Metrik 
- Imperiyal 

Ölçüm birimi seçimi: 
Mesafe birimi kilometreyse, dış ortam sıcaklığı °C olarak 

gösterilir. Otonomi göstergesi L/100 km cinsindendir. 
Mesafe birimi milse, dış sıcaklık °F olarak görüntülenir. 
Otonomi göstergesi MPG’dir. 

- Saat formatı - 24 Saat 
- AM/PM (ÖÖ/ÖS) 
- Devre dışı bırakıldı 

Zaman formatının seçimi.  

Saati görüntüleme ya da gizleme. 

- Tarih formatı - ggaayy 
- yyaagg 
- Devre dışı bırakıldı 

Tarih formatının seçimi.  

Tarihi görüntüleme ya da 

gizleme. Arka 
aydınlatma 

- BL0 
- BL1 
- BL2 
- Otomatik 

 Dijital ekran parlaklık ayarı: 

Düşük (BL0), Ortalama (BL1), Yüksek (BL2) ya da Otomatik. 

(BL = Arka plan aydınlatma). 



 

 
BAĞLANTI MENÜSÜ 1 BİR BLUETOOTH ® TELEFONUNU EŞLEŞTİRME 1 

Bağlantı menüsü ile ulaşılan işlevler, aşağıdaki tabloda 
verilmiştir. I-CONNECT 

Güvenlik sebeplerinden dolayı ve sürücünün 
tüm dikkati gerekli olduğundan, sürüş 
esnasında akıllı telefon kullanmak yasaktır. PEUGEOT MOTOCYCLES uygulamasını 

akıllı telefonunuza uygun uygulama 
mağazasından indirin. 

Menü Yorumlar 
Akıllı telefonunuzda mobil (ya da wifi) 

İnternet verilerini aktifleştirme. Araca 

halihazırda başka bir akıllı telefon 

bağlıysa, ikinci bir akıllı telefonla 

eşleştirme işlemi reddedilir. 

Bluetooth işlevinin 
aktifleştirilmesi/devre dışı 
bırakılması. 

Bluetooth® 
Bu menü aşağıdaki işlevlere erişim sağlar: 

- Bluetooth®. 

- Arama. 

- Mesaj gönderme. 
- Navigasyon. 

Menüyü açmak için kontağı açın ve "SELECT” (ÇIKIŞ) 
düğmesini 2 saniye boyunca basılı tutun. 

Gelen aramaları gösterme 
aktifleştirme/devre dışı bırakma. Arama 

Navigasyon modunu 
aktifleştirme/devre dışı bırakma. 

navigasyon 1. PEUGEOT MOTOCYCLES uygulamasını akıllı 
telefonunuza uygun uygulama mağazasından indirin. 

2. Hesap oluşturma. 
3. "Bağlantı" menüsünden aracın Bluetooth özelliğini 

aktifleştirin. 
4. Akıllı telefonunuzdan Bluetooth’u açın. 
5. Telefonunuzdan PEUGEOT MOTOCYCLES 

uygulamasını açın. 
6. Ayarlar sekmesinden "Scooterlar”a ve ardından "YENİ 

BİR SCOOTER EKLE”ye basın. 
7. Telefon tuş takımınızı kullanarak, ekranda görüntülenen 

aynı PIN kodunu girin ve onaylayın. 

Mesaj ekranını 
aktifleştirme/devre dışı bırakma. Mesaj gönderme 

Bu işlemi yapamazsanız, telefonunuzdaki 
Bluetooth işlevini devre dışı bırakmanız ve 
ardından yeniden açmanız tavsiye edilir. 

Uygulamanın nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi 
için. Bkz bölüm: "Mobile app” ("Mobil uygulama"). 

Ayarlama, sadece araç durdurulduğunda 
mümkün olur. 

1. Modele bağlı. 



 

 

Dijital ekran 1 

GPS işlevi aktif olan dijital ekrana genel bakış. 

1. Gelen bir arama ya da mesajın bildirimi. 
2. Gelen bir aramadaki numara ya da isim, ya da 

numara ve ismi ile birlikte mesajın ilk kısmını 
görüntüleme. 

3. Kalan mesafe. 
4. Tahmini varış zamanı. 
5. Motor hızı sınırlaması. 
6. Bir sonraki yöne olan mesafe. 
7. Mevcut yolun adı. 
8. Sonraki yöndeki yolun adı. 
9. Alınacak olan yön. 

Bağlı navigasyon için mobil internet 

verilerinin aktifleştirilmesi zorunludur. 

1. Modele bağlı. 



 

 
Uygulamada 5 dil mevcuttur: Fransızca / 

İngilizce / Almanca / İtalyanca / İspanyolca. 
Mobil uygulama 1 

Hesap açmak için telefonunuzda mobil (ya da 

wifi) İnternet verilerini aktif hale getirin. 

Bağlantı kutusuna 5 hesap kaydedilebilir. 

Yeni bir hesap, en eskisinin yerine geçer. 

Hesaba bağlı olan akıllı telefon sayısında 

sınır yoktur. 

Telefonun ana dili, uygulama 
kurulduğunda kullanılır. 

Telefonun ana dili uygulamanın 
dillerinden birinde mevcut 
değilse, otomatik olarak İngilizce 
dilinde ayarlanır. 

Telefonların her birinin (modeller, işletim 
sistemi sürümleri)  kendine özgü 
eşleştirme sürecini etkileyebilecek 
özellikleri vardır. 

Bazı telefonlar uyumlu olmayabilir. 

Güvenlik sebeplerinden dolayı ve 
sürücünün tüm dikkati gerekli 
olduğundan, sürüş esnasında akıllı telefon 
kullanmak yasaktır. 

PAROLANIN UNUTULMASI 

Parolayı kurtarmak için, 
kullanıcı ilk olarak e-posta 
adresini girmeli ve sonrasında 
bağlantıya tıklamalıdır, aksi 
halde uygulama hata verir. 

Akıllı telefonunuzda mobil (ya da wifi) 

İnternet verilerini aktifleştirme. Araca 

halihazırda başka bir akıllı telefon 

bağlıysa, ikinci bir akıllı telefonla 

eşleştirme işlemi reddedilir. 

Tüm işlevleri kullanmak için, mobil ağın 
kapsadığı bir bölgede bulunduğunuzdan 
emin olun. 

HESAP OLUŞTURMA 24 

Hesap oluşturma işlemini 
tamamlamak için bütün 
alanlar doldurulmalıdır (Aksi 
halde uygulama hata verir). 

Parolanın minimum 8 

karakter uzunluğunda 
olmalıdır. 

PEUGEOT MOTOCYCLES uygulamasını akıllı 
telefonunuza uygun uygulama mağazasından indirin. 

Uygulamayı indirebilmek için minimum yapılandırma: 

- iOS 10.0 
- Android 5.0 

1. Modele bağlı. 



 

 
4. Telefonunuzdan PEUGEOT MOTOCYCLES 

uygulamasını açın. 

5. Ayarlar sekmesinden "Scooterlar”a ve ardından "YENİ 
BİR SCOOTER EKLE”ye basın. 

6. Telefon tuş takımınızı kullanarak, ekranda 
görüntülenen aynı PIN kodunu girin ve onaylayın. 

BİR BLUETOOTH® TELEFONUNU 

EŞLEŞTİRME 1 

Hesap açmak için telefonunuzda mobil (ya 

da wifi) İnternet verilerini aktif hale getirin. 

Araca halihazırda başka bir akıllı telefon 

bağlıysa, ikinci bir akıllı telefonla 

eşleştirme işlemi reddedilir. 

Telefonlar için (modeller, işletim sistemi 
sürümleri) her birinin kendine özgü 
özellikleri vardır ve bu özelikler 
eşleştirme sürecini 
etkileyebilir. 

Bazı telefonlar uyumlu olmayabilir. 

Telefon modeline ya da sürümüne bağlı 
olarak, bildirimlerdeki eşleştirmeyi kabul 
etmeniz gerekli olabilir. 

1. Otomatik ateşleme kesmeyi devre dışı bırakmak için 
döner düğmeye 5 defa basın (işlemin sonunda, akünün 
boşalmaması için kontağı kapatın). 

2. “Bağlantı" menüsünden aracın Bluetooth özelliğini 
aktifleştirin. 

3. Akıllı telefonunuzdan Bluetooth’u açın. 

Bu işlemi yapamazsanız, telefonunuzdaki 
Bluetooth işlevini devre dışı bırakmanız ve 
ardından yeniden açmanız tavsiye edilir. 

Uygulamayı ilk defa başlattığınızda, ana 
sayfada bu sayfaya ulaşmak için aracın 
fotoğrafının altında bir kısayol bulunur. 

1. Modele bağlı. 



 

 
Profil 

"E-posta" alanı dışındaki tüm alanlarda değişiklik yapılabilir. 
ANASAYFA 

1. Profile erişim 
2. Araç bilgisi hatırlatıcı 
3. Sıfırlanabilir mesafe ölçer/Bakım/Aracın konumu. 
4. Araç konumunu kaydetme düğmesi. 

Ev adresi ve iş yeri adresi bilgileri, gezinme 
sekmesinde kopyalanır. 



 

 
(A) ikonuna basarak, gezinme seçeneklerini gerektiği 
şekilde değiştirebilir ya da uyarlayabilirsiniz. 

Seyahatin ön izlemesi 

- Navigasyonu başlatmayı seçerken, uygulama aracın bu 
geziyi tamamlamak için yeterli otonomiye sahip olup 
olmadığını kontrol eder. Eğer sahip değilse, bilgi 
penceresi belirir. 

"NAVİGASYON" SAYFASI 

- Harita temini: BURADA HARİTALAR 

- Navigasyon stratejisi: Çevrimdışı (sinyal kaybını 

önlemek için). 

Herhangi bir navigasyon araması yapmadan önce, bölgeye ait 

haritayı indirmeniz gerekir. 

Bir WiFi ağına indirmeniz tavsiye edilir  

(250 MB ile 11 GB arası. Bölgeye ya da ülkeye bağlı olarak). 
Telefonunuzda yer alan bagaj alanını 
kontrol edin. 

1. Arama çubuğu/son 5 gezinme aramasının geçmişi. 
2. Profile kaydedilen ev ve iş adresi kısayolları. 
3. Navigasyonun karmaşık olup olmayacağını anlamak 

amacıyla gerçek zamanlı olarak trafik durumuna dair bilgi. 
4. Haritayı kuzeye doğru yeniden konumlandırmak için 
pusula. 
5. Haritayı konumunuza ekleme. 



 

 
2. TRIP sekmesi. Şunlara dair bilgiler: 

- Yolculuk mesafesi. 
- Mesafe ölçer. 
- Yakıt seviyesi. 
- Otonomi. 
- Ortalama tüketim. 

3. DIAG sekmesi.  

İşlevsel olmayan sekme/geliştirme aşaması. 
"GÖSTERGE TABLOSU" SAYFASI 

1. LIVE sekmesi. Aşağıdakilere dair 

gerçek zamanlı bilgiler: 

- Araç hızı. 
- Motor hızı. 
- Dış ortam sıcaklığı. 
- Akü voltajı. 



 

 
1. Hesaba bağlanan scooterların listesi. 
- Listedeki aracı istediğiniz şekilde yönetme imkanı. Ya 

silerek, ya seçerek ya da düzenleyerek. 
- Düzenleme bölümünde, aracın adını değiştirebilir ve 

resmi de galerideki (A) başka bir resim ile 
değiştirebilirsiniz. 

- Uygulamaya yeni bir araç eklerken, uygulamaya 
girmeli ve gösterge paneli tarafından gösterilen 
eşleştirme kodunu girmelisiniz. 

"AYARLAR" SAYFASI 

1. Scooterlar. 
- Hesaba bağlanan scooterların listesi. 

2. Scooter yapılandırma 
- Gösterge panelini yapılandırma (Dil seçimi. Dijital 

ekran rengi seçimi, ...). 

3. Haritalar 

- Yüklü harita. 



 

 
2. Gösterge paneli yapılandırması 
- Parametrelerin uygulama üzerinde değiştirilmesi, 

gösterge panelinde gerçek zamanlı olarak (bağlantı aktif 
olduğunda) yapılır. 

3. Haritalandırma 

Seçtiğiniz bölgede gezinmek için istediğiniz 
bölgeyi yükleme ya da kaldırma imkanı. 

Uygulamayı ilk defa başlattığınızda, ana 
sayfada bu sayfaya ulaşmak için aracın 
fotoğrafının altında bir kısayol bulunur. 

Değişiklikler gösterge panelinden 
yapıldığında uygulama sayfasını yenileyin. 

Telefonunuzda yer alan saklama alanını 
kontrol edin. 



 

 
Acil durum anahtarı. 

Acil durum anahtarı, akıllı anahtara entegre edilmiştir. 
A. durma pozisyonu. 

Elektrik devresine giden güç kapalı. 

Sistemi açmak için döner düğmeyi bir saniye boyunca 
basılı tutun; ışıklı çevre, akıllı anahtarın bulunup 
bulunmadığını göstermek için yanar: Düğmenin kilidi 
açılır. Döner düğmeyi en fazla 5 saniye içinde "AÇIK" 
(B) konumuna getirin. 

B. Açık/başlangıç konumu. 

Elektrik devresine giden güç açık. Motor çalıştırılabilir. 

AKILLI ANAHTAR, DÖNER DÜĞME VE 
AÇILMALAR 

AKILLI ANAHTAR 

Sürüme bağlı olarak aracınız şunlarla birlikte teslim edilir: 

- Her biri entegre bir acil durum anahtarı içeren iki 
akıllı anahtar. 

- Anahtar kodu olan bir etiket (Bakım kılavuzunda bu 
amaç için ayrılan yere bir etiket yapıştırılacaktır). 

Acil durum anahtarı sadece istisnai durumlarda, araç 
aküsü boşaldığında arka bagaj gözünün kilidini açmak 
amacıyla kullanılır. 

Bkz bölüm: Tamir prosedürleri. 

Kontak açık konumdayken motor 
çalıştırılmazsa 30 saniye sonra devre 
otomatik olarak kesilir. Kod, anahtar programlama için gereklidir. 

DÖNER DÜĞME 
C. Direksiyon kilidi açılır. Elektrik 

devresine giden güç kapalı. 

Gidonu sola doğru çevirin. Direksiyonu kilitlemek için 
döner düğmeye basın ve bu konuma doğru çevirin. 

Akıllı anahtar tanınmazsa, döner düğmeyi 
çeviremezsiniz. Sadece düğmeye basmak 
mümkün olur. Bu durumda ışıklı çevre 5 
saniye süreyle hızlı bir şekilde yanıp 
söner. 

Direksiyon kilidi açılırken düğme basılı 
konumda kalırsa, ışıklı ekran 30 saniye 
boyunca hızlı bir şekilde yanıp sönerek 
hatalı işlemi belirtir. Akıllı anahtar, sistem tarafından yaklaşık 1,5 metrelik 

bir yarıçap içinde tanınır. 

1. Döner düğme. 

2. Işıklı çevre (Mavi). 
Akıllı anahtar, sistem tarafından 1,5 metrelik bir yarıçap 
içinde tanınan elektronik bir anahtardır ve: 

- Motoru çalıştırır. 

- Bagaj bölmelerinin kilidini açar. 

Akıllı anahtarı hasar görebileceği ya da kaza 
sonucu kırılabileceği bir yerde tutmayın: 
Örnek olarak, akıllı anahtarın kıyafetin arka 
cebinde saklanması. 

Herhangi bir hırsızlık kaza riskini önlemek 
için, akıllı anahtarı asla aracın yakınında ya 
da bagaj bölmelerinden birinde 
saklamayın. 



 

 
Akü değişimi. 

Akü yıpranmış ise, döner düğme üzerindeki ışıklı çevre, 
kontak açıldığında yavaşça yanıp söner. 

AKILLI ANAHTARIN TANINMAMASI AKILLI ANAHTARIN DEĞİŞTİRİLMESİ YA DA 

EKLENMESİ 

Akıllı anahtarın tanınmaması haline, araç aşağıdaki 
yöntem ile çalıştırılabilir. 

Kaybolmanız ya da ek bir akıllı anahtar istemeniz 
durumunda araç tescil belgesi, kimlik kartınız ve 
anahtar kodlarının bulunduğu etiketle yetkili bayinize 
başvurun. 

Aküyü 2 yılda bir değiştirmeniz tavsiye edilir. 

Akü: CR2032 / 3 Volt. 

Sisteme 4 adede kadar akıllı anahtar 
kaydedilebilir. - Akıllı anahtar kapağının klipsini açın. 

- Bitmiş aküyü dikkatli bir şekilde çıkarın. 

 

- Torpido gözünü açın. 
- Akıllı anahtarı acil durum antenine doğru tutun. 
- Döner düğmeye 2 saniye boyunca basılı tutun. 
- Döner düğmeyi AÇIK konuma getirin. 
- Araç çalışacaktır. 

Tanıma olmamasının olası nedenleri: 

- Düşük akü ya da yanlış konumlandırma. 
- Radyo bozukluğu. 
- Hasarlı akıllı anahtar. 

 

- Yeni aküyü dikkatlice yerleştirin, bu esnada doğru 
yönde olduğundan emin olun ve kurulum 
talimatlarına uyun. 

- Kapağı klipsleyin. 



 

 
Bagaj bölmesi / Aksesuar soketi (USB). 

Kontağı açtığınızda, bagaj gözüne takılan bir USB soketi, 
mobil cihaz (MP3 çalar, telefon, GPS vb.) bağlamanıza imkan 
tanır. 

AÇILIŞLAR ARAÇLAR 

Torpido gözü. Ayarlanabilir ön cam. 

Bu araçta, yüksekliği ayarlanabilir ön cam bulunur. 

Yöntem: 

- Düğmelere aynı anda basın ve ön camı istenen konuma 
göre yukarı ya da aşağı doğru hareket ettirin. 

(A) düğmesine basarak torpido 
gözünü açın. 

Bagaj bölümleri. 

Akıllı anahtar ile birlikte, ilgili 
bagaj bölmesinin kilidini 
açmak için bir kontrol 
düğmesine basın. 

Ekipman, kullanım esnasında otomatik olarak şarj 
olabilir. 

ARKA BAGAJ BÖLMESİ 

B. Ön bagaj bölmesi için kilit açma kumandası. C. 
Arka bagaj bölmesi için kilit açma kontrolü 

Düğmeleri bırakın ve ön camı mandallarına kilitlemek için 
yavaş bir şekilde hareket ettirin. 

Bagaj bölmesinin kanadının açılması 
- Akıllı anahtar ile birlikte, arka bagaj bölmesinin kilidini açmak 

için kontrol düğmesine basın. 
- bagaj bölmesinin kanadını, üst tutucuya kadar kaldırın.  

Kendi konumunda kalacaktır. 
Bagaj bölmesinin kanadının kapatılması 

- Bagaj bölmesi kanadını yarıya kadar indirin ve kilitlemek için 
kendi ağırlığı ile aşağıya bırakın. 

Yardımcı askı. Kontak kapalı iken bir düğme basılı 
konumda kalırsa, döner düğmenin ışıklı 
çevresi 30 saniye süreyle hızlı bir şekilde 
yanıp söner. 

Selenin önünde bulunan bu 
parça, 20 kg altında bir çanta 
asmak için kullanılır. 

Aracın hareketi esnasında, bagaj gözü 
açma düğmeleri aktif olmaz. Yaralanma riski: Kapanma esnasında 

ellerinizi kapak ile bagaj gözü arasına 
koymayın. 

Bagaj bölmelerinde, değeri ne olursa olsun 
(kask, belge tutucu vb.) herhangi bir eşya 
bırakmamanız tavsiye edilir, hırsızlık ya da 
izinsiz giriş durumunda üretici sorumlu 
değildir. 



 

 
Ayarlanabilir sürücü sırt desteği. 

Sele, sürücünün konumuna göre ayarlanabilir. 

Sırt desteği ayarlama yöntemi. 

- Ön bagaj bölmesini açın. 
- 2 (B) vidayı sökmek için (A) erkek ofset anahtarını 

kullanın. 

Bagaj bölmesi aydınlatması 
Bagaj gözü ışığı, kapağı açıldığında otomatik olarak yanar 
ve kapatıldığında otomatik olarak kapanır. 

Bagaj gözlerinden biri açık bırakılırsa, aydınlatma 4 
dakika sonra otomatik olarak kapanır. 

Amortisör ayarlarının ayarlanması. 
Her amortisörde, araç yüküne bağlı olarak süspansiyonu 
sertleştirmek ya da yumuşatmak için kullanılan bir ayar 
halkası bulunur. 

- Koltuk sırt desteğini, istenilen konum için ileri 
ya da geriye doğru hareket ettirin. 

Süspansiyonun ayarlanması 

Çentik 1 

Çentik 2 

Çentik 3 

Çentik 4 

Konforunuzu ve güvenliğinizi sağlamak 
için daima amortisör ön yükünü araç 
yüküne göre ayarlayın. 

- 2 vidayı sıkın. 
- Erkek anahtarı yuvasına geri takın. 
- Bagaj bölmesini kapatın. 

2 amortisör için aynı ayarı yapın. 



 

 
KULLANMADAN ÖNCE 

GERÇEKLEŞTİRİLECEK KONTROLLER ÇALIŞTIRMA VE SÜRÜŞ İÇİN TAVSİYELER SU BASMIŞ YOLLARDA SÜRÜŞ 

Motora, şanzımana ve elektrik sistemlerine 
ciddi şekilde zarar verebileceği için, aracınızı 
su basmış yollarda sürmemeniz şiddetle 
tavsiye edilir. 

Kullanıcının kişisel olarak aracın iyi durumda olduğundan 
emin olması gerekir. Araç kullanılmadığında bile belirli 
güvenlik ögeleri hasar belirtileri gösterebilir. Örn. kötü 
hava koşullarına uzun süre maruz kalmak fren 
sisteminde oksidasyona ya da ciddi sonuçları olabilecek 
lastiklerde basınç düşüşüne yol açabilir. Temel görsel 
incelemeye ilave olarak kullanmadan önce aşağıdaki 
noktaları kontrol etmek oldukça önemlidir. 

UYARI 

Aracı ilk kez kullanmadan önce tüm kontrollere ve ilgili 
kullanımlarına aşina olduğunuzdan emin olun. Herhangi 
bir kontrol işlevinden emin değilseniz, tescilli bayiniz 
sorularınıza cevap verebilir ve talep ettiğiniz herhangi bir 
yardımı sağlayabilir. 10 km/h - 6 mph MAX 

Egzoz dumanları zehirli olduğundan motorun 
iyi havalandırılan bir alanda çalıştırılması 
gerekir. Kısa bir süre için de olsa kapalı alanda 
çalıştırılmasına izin verilmez. 

Güvenilirlik ve güvenliği bir araya getiren 
optimum kullanım için olan bu kontroller 
sadece bir kaç dakikanızı alır ve aracınızı 
iyi durumda tutmanıza yardım eder. 

Kontrol listesindeki ögelerden biri düzgün şekilde 
çalışmıyorsa, tescilli bayinizden onu kontrol etmesini ve 
aracı kullanmadan önce gerekiyorsa onarılmasını 
isteyin. 

EKO MODU 

Hafif sürüş yöntemini benimseyin 

- Hızlanma kolunu hızlıca değil, kademeli şekilde 

çevirin. 
- Motor frenini kullanarak fren yapmayı tercih edin. 
- Araç yükünü ve aerodinamik direnci sınırlayın. 
- Düzenli şekilde lastiklerinizdeki hava basıncını kontrol 

edin ve koltuğun altındaki etiketi kontrol edin. 
- Hareketsiz konumda motoru ısıtmayın: Sürüş 

sırasında motor daha hızlı ısınır. 

- Araç bakımınızı, üreticinin bakım planına 
göre yaptırın. 

Bu davranışlar, yakıt tüketimini azaltmaya, CO2 
emisyonlarını azaltmaya ve arka plandaki trafik sesini 
azaltmaya yardımcı olur. 

Sel suyundan geçmek zorunda kalırsanız: 

- Yoldaki diğer araç kullanıcıları tarafından 
üretilebilecek dalgaları hesap ederek su derinliğinin 
100'ü geçmediğini kontrol edin. 

- Hiçbir şekilde 10 km/s hızı aşmayın. 
- Sel suyunun bulunduğu alandan çıktıktan sonra, 

güvenlik koşullarına göre en kısa sürede frenleri 
kurutmak için birkaç kez yavaşça fren yapın. 



YOLA ÇIKMADAN ÖNCE MUAYENE SÜRÜŞ 

  

Bileşen Kontroller 

Yakıt • Tanktaki yakıt seviyesini kontrol 
edin. 
• Gerekiyorsa yakıtı tamamlayın. 
• Yakıt sızıntısı olup olmadığını 
kontrol edin. 

Motor yağı • Motor yağı seviyesini kontrol 
edin. 
• Gerekiyorsa, önerilen yağ ile 
tamamlayın. 

Soğutma sıvısı • Radyatör tankındaki soğutma 
sıvısı seviyesini kontrol edin 

Disk frenler • Fren çalışmasını kontrol edin. 
• Yumuşaksa, onaylı bir bayiye 

kontrol ettirin. 
• Fren balatası aşınmasını kontrol 

edin. 
• Haznedeki fren sıvısı seviyesini 

kontrol edin. 

Aydınlatma, 
sinyalizasyon, 
göstergeler, 

korna 

• Çalışmasını kontrol edin. 
• Gerekiyorsa düzeltin. 

Tekerlekler ve 
lastikler 

• Lastik aşınması ve durumunu 
kontrol edin. 
• Lastik basınçlarını soğuk kontrol 
edin. 
• Gerekiyorsa düzeltin. 

El gazı • Gaz elciğinin düzgün şekilde 
dönüp dönmediğini ve başlangıç 
konumuna geri gelip gelmediğini 
kontrol edin. 

 

Gidon • Gidonun serbest şekilde 
dönüp dönmediğini kontrol edin. 

Sehpa • Orta sehpanın düzgün şekilde 
açılıp açılmadığını kontrol edin. 

MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI 

Daha fazla güvenlik için motoru çalıştırmadan önce 
aracı orta sehpaya alın. 

• Sürücü akıllı anahtarı yanında bulundurmalıdır. 
• Döner düğmeyi AÇIK konuma getirin. Işıklı çevresi 

sabit olarak yanar. 
• Acil durdurma düğmesinin ilgili konumda 

olduğundan emin olun. 
• Gösterge panosunun kendi testini bitirmesini 

bekleyin. 
• Gazın OFF (Kapalı) konumda olduğundan emin 

olun. 
• Marş düğmesine basarken aynı zamanda fren 

kollarından birine       basın Marş motoruna 10 
saniyeden fazla basmayın. 

• Motor çalışır çalışmaz marş düğmesini serbest 
bırakın. 

Belli başlı koşullarda, araç yüksek 
elektromanyetik radyasyonun bulunduğu 
bir alanda olursa akıllı anahtar 
çalışmayabilir. 

Yola çıkma 

Motor çalışırken araç sehpa üzerindedir. 

• Sol elinizle gidonu tutun, sağ elinizle elciği kavrayın 
ve orta sehpanın katlanması için aracı ileri doğru itin. 

• Araca oturun. 
• Gerekirse elektrikli el frenini bırakın. 
• Aracı çalıştırmak için, sağ elinizle gazı yavaş yavaş 

çevirin. 

Hızlanma ve yavaşlama 

 
Hızlanmak için gaz elciğini geriye doğru çevirin (A).  
Yavaşlama için gaz elciğini ileriye doğru çevirin (B). 

Olası bir kazayı önlemek için, motor 
çalışırken aracı kendi başına bırakmayın. 

Kendi güvenliğiniz ve aracın güvenliği 
için, gidon ve tekerlekler düz ve kaldırıma 
doğru dönük olarak düşük hızda 
kaldırıma çıkın ve kaldırımdan için. 
Bunun için tercihen araçtan inmeniz 
önerilir. 

 

 



 

 
FREN YAKIT TEDARİĞİ MOTORUN RODAJI 

Frenleme sistemi ABS 

ABS fren sistemi, fren pedalı ile devreye giren entegre 

bir fren sistemine bağlıdır. 

- ABS sistemi, kaygan koşullarda fren yapıldığında 
sürücünün aracı kontrolde tutmasını sağlar. 

- Sağ ve sol fren kolları, ABS işlevini devam ettirirken 
geleneksel bir fren sistemi ile aynı yöntemle çalışır. 

 

• Sağ kol, ön tekerleklere aktarım yapar. 
• Sol kol, arka tekerleğe aktarım yapar. 

Frenlerin kullanımı 

• Gazı kapatın. 
• Kademeli olarak basıncı arttırarak fren sistemini 

etkinleştirin. 

Motorun rodajı performansı ve ömrü garanti 
etmeye esas teşkil etmektedir. 

Rodaj döneminde motora aşırı yüklenmemeniz ve 
normal çalışma sıcaklığını aşmaktan kaçınmanız 
önerilmektedir. 

0'dan 500 km'ye kadar 

Uzun bir yolculukta gaz elciğini hareket mesafesinin 
yarısından fazla açık tutmayın. 

500'den 1000 km'ye kadar 

Uzun bir yolculukta gaz elciğini hareket mesafesinin 

3/4'ünden fazla açık tutmayın. 

Bu kilometre performansı gerçekleştiğinde araç normal 
şekilde kullanılabilir. 

Yakıt deposunu tam olarak güvenli bir 
şekilde doldurmak için motor 
durdurulmalıdır. 

Yakıt kapağının yanına yapıştırılmış olan etiket, 
kullanılacak yakıt türünü hakkında size bilgi verir. 

Bleifreies Bsnzin Bleifreies 
Benzin Unleaded fuel only 
Carburant sans plomb 
Gasolina sin plomo 
Bezolovnaty benzin Endast 
blyfri bensin 

RON/ROZ min. 95 

- Ön bagaj bölmesini açın. 
- Depo kapağını çıkarın. 
- Ucun doldurma ağzına doğru şekilde yerleştirildiğinden 

emin olun ve ardından depoyu doldurun. 
Islak yol üzerinde ya da virajda ani 
frenlemeden kaçının. 

Aşırı ısınma fren verimliliğini azaltacağından uzun 
süreli frenlemeden kaçınmak için yokuş aşağı hızınızı 
azaltın. 

Herhangi bir taşmanın derhal silinmesi 
gerekir. 

Yakıt, boyalı yüzeylere ya da plastik 

parçalara gerçekten zarar verebilir. 

Yakıt deposunu aşırı doldurmayın: Yakıtta, 
motor ısısı ya a güneşten gelen ısı ve taşma 
nedeniyle genleşme olabilir. 



 

 

ARACIN DURDURULMASI VE PARK EDİLMESİ 

El freni ve Devrilme Önleyici aracı her 

durumda dik tutmayabilir. Araca yükleme, 

dik yokuş, uzun süreli hareketsiz kalma... 
Aracı tercihen orta sehpaya alın. 

Döner düğmeyi "KAPALI" konuma getirerek aracı durdurun 
ve motoru kapatın. 

Aracın tercihen düz bir zemine park edilmesi gerekir. 

- Orta sehpa üzerinde ya da devrilme önleme sistemi 

aktifleştirilmiş tekerlekler üzerinde olması gerekir. 

Araç her park edildiğinde sürekli 
elektrikli el frenini çekin ve direksiyonu 
kilitleyin. 

Saklama bölmelerinde, değeri ne olursa 
olsun (kask, belge tutucu vb.) herhangi bir 
eşya bırakmamanız tavsiye edilir, hırsızlık 
ya da izinsiz giriş durumunda üretici 
sorumlu değildir. 

Aracın dik bir yokuşta park edilmesi durumunda, 
aşağıda verilen görseldeki gibi elektrikli el frenini aktif 
hale getirmeniz, direksiyonu kilitlemeniz ve tekerlekleri 
kaldırım kenarına kilitlemeniz tavsiye edilir. 



 

 

TAMİR YÖNTEMLERİ DEVİRME ÖNLEME SİSTEMİN elle KİLİDİNİ 
AÇMA YÖNTEMİ 

EL FRENİNİN elle OLARAK AÇILMASI 
YÖNTEMİ 

BAGAJ BÖLMELERİNİ AÇMA YÖNTEMİ 
Kilitli konumda devrilme önleme sisteminin arıza yapması 
ya da akü arızası olması halinde, sistemin kilidini elle 
açmak için ön saklama bölmesindeki düz anahtarı 
kullanın. 

Aktif hale getirilmiş konumda elektrikli el freninin arıza 
yapması ya da akü arızası olması durumunda, bagaj 
bölmesindeki düz anahtarı kullanarak mekanizmanın 
kilidini elle açın ve tekerleğin dönebilmesi için serbest 
bırakın. 

Eğer akü bitmişse, bagaj gözü şu şekilde açılabilir: 

- Aracın sağ arka kısmında bulunan plastik kapağı 
çıkarın ve acil durum anahtarını kullanarak arka 
bagaj gözünün kilidini açın. 

Devrilme önleme mekanizması, aracın ön tarafında, sağ 
tekerleğin arka kısmındadır. 

El freni mekanizması aracın arka tekerleğinde bulunur. 

- Kapağını çıkarın. 
- Kilidi sola (B) doğru çekerek ön bagaj gözünün 

kilidini açın. 
Araç sehpasında olmalıdır. Araç sehpasında olmalıdır. 

- Plastik kapağı çıkarın. 
- Düz anahtar kullanarak somunu (1) sökün. 
- Kontrol parçasını yerinden çıkarın. 

- Tekerleğin kontrolünü ve rahat dönüşünü esnetmek 
için el freni ayar somununu yeterli düzeyde çevirin. 

Sistem bir arıza tespit ederse, motor devri 

2000 rpm ile sınırlı olur. Sistemi kontrol 

ettirmek için yetkili bir bayiye 

danışmalısınız. 

Sistem bir arıza tespit ederse, motor devri 
2000 rpm ile sınırlı olur. 

Bu hız sınırlaması, el freni düğmesini 5 
saniye basılı tutarak kaldırılabilir. 

Mümkün olan en kısa sürede sistemin 
kontrol edilmesi için yetkili bir bayiye 
yavaş hızda gitmelisiniz. 

- Ön bagaj bölmesini açın. 
- Akü kapağını çıkarın. 
- Aküyü çıkarın. 

Bkz bölüm: Akü. 



 

 
SERVİS İŞLEMLERİ 

BAKIM ÖNERİLERİ ARACIN TEMİZLENMESİ BUJİ MUAYENESİ YA DA DEĞİŞTİRİLMESİ 

Sözleşmedeki garanti haklarınızı sürdürebilmeniz 
için aracınızın servis programını sıkı bir şekilde 
takip ettiğinizden emin olun. 

Bakım programı için bir inceleme tablosu bakım 
kitapçığına eklenmiştir. Tescilli bayinin damgasının, 
servis tarihinin ve aracın katettiği kilometrenin eklemesi 
gerekmektedir. 

Aracınızın maksimum güvenlik ve güvenilirliğini 
sürdürmek amacıyla, bakım ve onarımların gerekli 
teknik eğitim, özel aletler ve yedek parçalara sahip 
tescilli bayi tarafından gerçekleştirilmesi 
önerilmektedir. 

Kasa boyalı ya da parlak plastik 
parçalardan yapılmıştır. Çok aşındırıcı olan 
çözücüler ya da temizlik ürünlerini 
kullanmayın. 

Üreticinin önerilerine uygun dayanıklı 
kıvılcım supresörü ve dayanıklı bujinin 
kullanılması zorunludur. 

Bu bileşenlerin değiştirilmesi için tescilli 
bayinizi ziyaret etmenizi önermekteyiz. 

Su aşağıdaki parçalara 
sızabileceğinden yüksek basınçlı 
temizleyiciler kullanmayın: Contalar, 
yataklar ve menteşeler, konektörler, 
kontaktörler ve aydınlatma gibi 
elektrik bileşenleri. 

Motorun soğuk olması gerekir. 
• Seleyi çıkarın. 
• Selenin altındaki kaplamayı çıkarın. 
• Supresör bağlantısını kesin. 
• Bujiyi çıkartın. 
• Elektrotların arasındaki mesafeyi ölçün ve 

gerekiyorsa düzeltin (A). 

Kasayı sabunlu suyla yıkayın ve bolca 
temiz suyla durulayın. 

Araç güderi deriyle kurulanabilir. Aracı yıkadıktan sonra 
düşük hızda bir kaç kez frenleri kurutmak için fren yapın. 

ÇEVRE / GERİ DÖNÜŞÜM 

Rutin bakım esnasında değişimi yapılan yıpranmış 
parçalar (mekanik parçalar, batarya vb.) uzman 
işletmelerde imha edilmelidir. 

Kullanım ömrünün sonunda araç, yetkili bir geri 
dönüşüm merkezine götürülmelidir. 

Her durumda yerel kanunlara göre hareket edin. 

Aracın atık su toplama donanımı olan bir 
yerde yıkanması gerekir. 

Belirli silikon bazlı ürünler boya kalitesini değiştirebilir. 
İhtiyaç duyulması halinde ya da şüpheniz varsa tescilli bir 
bayi, temizlik ürünlerinin kullanımı ya da çizilen yerlerin 
onarılması konusunda öneride bulunabilir. 

Aküler zararlı maddeler içerir. Yasal 
gerekliliklere göre imha edilmeli ve hiçbir 
şekilde evsel atıklarla birlikte 
atılmamalıdır. A. Elektrot boşluğu: 0,8 ile 0,9 mm. 

Buji NGK CPR8EB-9 

• Bujiyi elle olarak takın ve vidalayın. 
• Anahtarla bujiyi sıkıştırın. 
 

- Yeniden kullanılan buji için 1/8 - 1/4 tur 
- Yeni buji için 1/2 tur. 

Supresörün bujiye doğru şekilde 

takıldığından emin olun. Torku hemen 

tescilli bayiye kontrol ettirin. 



 

 
MOTOR YAĞ SEVİYESİ KONTROLÜ MOTOR YAĞININ DEĞİŞTİRİLMESİ 

Motor yağı 

SAE 5W40 Sentetik API SL/SJ Boşaltma için tescilli bayiye gitmenizi 
öneririz. 

Çok fazla yağ belirgin şekilde aracın 
performansını kısıtlayacaktır. 

Miktar: 

- Yağ filtresi 
değişimsiz 

Yağ çevreye zarar veren maddeler içerir. 
Bayiniz çevreyi tehlikeye sokmadan ve 
geçerli standartlara uygun şekilde 
kullanılmış yağı atmak için donanıma 
sahiptir. 

- Yağ filtresi 
değişimli 

Yağın akışını kolaylaştırmak için motorun sıcakken 

boşaltılması gerekir. 

• Düz bir zeminde aracı orta sehpaya alın. 
• Motoru çalıştırın, bir kaç dakika çalıştırın ve sonra 

durdurun. 
• Yağın stabilize olması için bir kaç dakika bekleyin. 
• Kapağı/yağ çubuğunu (1) çıkarın. 
• Doldurma kapağını/göstergeyi silin ve kurulayın, 

ardından geri takın, fakat doldurma deliği içine 
vidalamayın. 

• Doldurma kapağını/çubuğu çıkarın ve yağ seviyesini 
kontrol edin. 

• Yağ seviyesinin herhangi birini aşmayacak şekilde 
minimum (A) ve maksimum (B) seviye işaretlerinin 
arasında olması gerekir. 

• Gerekiyorsa yağ ekleyin. 

• Aracı standına park edin. 
• Koruyucu eldiven giyin. 
• Kapağı/yağ çubuğunu çıkarın. 
• Drenaj kapağını ve contasını (2) çıkarın ve yağın bir 

kaba damlamasını sağlayın. 
• Yeni conta takılı drenaj tapasını takın. 
• Doldurma deliğine üreticinin standartlarına uygun 

gerekli yağ miktarını dökün. 
• Kapağı/yağ çubuğunu takın. 
• Motoru çalıştırın ve kısa bir süre çalışmaya bırakın. 
• Yağ seviyesini kontrol edin ve gerekiyorsa ayarlayın. 
• Yağ drenaj tapasının contalı olduğunu kontrol edin. 



 

 

YAĞ FİLTRESİNİN DEĞİŞİMİ SOĞUTMA SUYUNUN SEVİYE KONTROLÜ HAVA FİLTRE PARÇASI 

• Aracı standına park edin. 
• Hava filtresi kapağını çıkarın. 

Doldurma kapağı/göstergesi, kapak çıkarıldıktan sonra 
arka kalkan panelinde yer alır. Boşaltma için tescilli bayiye gitmenizi 

öneririz. 

Yağ çevreye zarar veren maddeler içerir. 
Bayiniz çevreyi tehlikeye sokmadan ve 
geçerli standartlara uygun şekilde 
kullanılmış yağı atmak için donanıma 
sahiptir. 

Soğutma sıvısı seviyesinin soğuk olarak 
düzenli şekilde kontrol edilmesi ve 
üretici tarafından önerilen soğutma 
sıvısıyla tamamlanması gerekir. 

• Hava filtresini çıkarın. 
• Hava filtresi kutusunun içini temizleyin. 
• Yeni bir hava filtresi takın. 
• Kapağı yerine takın. 
• Nemin ve yağın dışarı akması için giriş susturucusu 

tahliye tapasını çıkarın (4). 

• Aracı standına park edin. 
• Başlık deposu kapağını çıkarın. 
• Soğutma sıvısının seviyesini kontrol edin ve gerekirse, 

en yüksek seviyesine ulaşana kadar ana tankta dolum 
yapın. • Yağ filtresi anahtarıyla yağ filtresi kartuşunu (3) çıkarın. 

• Yeni bir yağ filtresinin lastik contasını yağlayın 
• Elle sıkılmış olan yeni kartuşu takın ve 1/4 tur kilitleyin. 
• Tork anahtarı ile kullanımı için kare tertibatlı soket tipi 

yağ fitresi anahtarı kullanıyorsanız, filtreyi 14 Nm’ye 
sıkın. 

En 
Yükse
k En 

Düşü
k 

Soğutma sıvısı Sıvı PEUGEOT 



 

 

GAZ TELİNİN AYARLANMASI LASTİKLER 
Lastikler değiştirildiğinde aynı marka ve 
eşdeğer kalitede lastikler takmanız 
önerilir. Delinme durumunda iç lastiği 
bulunmayan lastiğe iç lastik takmak 
yasaklanmıştır. 

Ön tekerlekleri çıkarırken, araç üzerindeki 
montajlama konumlarını işaretleyin. 

Lastik basıncı. Gaz kontrolündeki oynamanın elcikte (C) 3 ile 5 mm 
olması gerekir. 

Oynama yanlışsa, ayarlamak için ayar vidasını kullanın (5). 
Lastik basıncının ayda bir kez soğukken 
kontrol edilmesi gerekir. 

Yanlış basınç anormal aşınmaya neden 
olur ve sürüşü tehlikeli hale getirecek 
şekilde yol davranışını etkiler. 

Delinme önleyici aerosol. 

Valflerin özel yapısı nedeniyle delinme 

önleyici aerosoller kullanılmamalıdır. 

Lastik basınçları 

Ön Arka 

Lastikler çevreye zarar veren maddeler 
içerir. Bayiniz çevreyi tehlikeye 
sokmadan ve geçerli standartlara uygun 
şekilde kullanılmış lastikleri atmak için 
donanıma sahiptir. 

Solo / Pillion 2 bar 2,5 bar 

Lastik aşınması. 
Diş aşınma sınırına ulaşılırsa (D), lastikleri değiştirmek 
için tescilli bir bayiye gitmenizi önermekteyiz. 



 

 
Fren sıvısı. Frenleme sistemi ABS FREN MUAYENESİ 

Fren sıvısı seviyelerinin fren ünitesi 
inceleme penceresinden (B) düzenli şekilde 
kontrol edilmesi gerekir. 

Ön üst gövdenin (C) alt kısmında yer alan 
haznedeki fren hidroliği seviyesini düzenli 
olarak kontrol edin. 

Bu bileşenlerin değiştirilmesi için tescilli 
bayinizi ziyaret etmenizi önermekteyiz. 

Seviye minimum işarete yakın konumda ise, 
fren sistemini kontrol etmek ve gerekli 
durumda tekrar dolum yapmak için aracı en 
kısa sürede yetkili bir bayiye götürmeniz 
tavsiye edilir. 

Sıvı seviyesini doğrulamadan önce, fren ana 
silindiri haznesinin yatay konumda 
olduğundan emin olun. 

Seviye minimum işarete yakın konumda 
ise, fren sistemini kontrol etmek ve gerekli 
durumda tekrar dolum yapmak için aracı en 
kısa sürede yetkili bir bayiye götürmeniz 
tavsiye edilir. 

Ön fren balatası aşınması. 

Arka fren balatası aşınması. 

Sıvı seviyesinin önemli ölçüde azalması 
halinde, devreyi hemen tescilli bir bayi 
tarafından kontrol ettirin. 

Fren sıvısı DOT 5,1 
2 fren balatasından biri minimum boyutlara (A) kadar 
aşınmışsa, 2 fren balatasının değiştirilmesi gerekir. 



 

 
Hareketsiz ve saklama uzun dönemleri Akünün çıkarılması 

Selenin altına takılı erkek anahtar ile akü kapağının 
üzerinde bulunan 3 vidayı sökün. 

Aşağıdaki sırada akü bağlantısını kesin: 

1. Negatif uç. 
2. Pozitif uç. 

AKÜ 
Araç uzun bir dönem kullanılmayacaksa, 
akü doğal olarak yavaş şekilde ya da 
elektronik yapısı ya da belirli 
aksesuarlara bağlı olarak boşalacaktır ve 
düzenli şekilde şarj edilmesi 
gerekecektir. 

Üzerinde herhangi bir işlem 
gerçekleştirmeden önce akünün bağlantısının 
kesildiğini kontrol ettiğinizden emin olun. 

Motor çalışırken hiçbir zaman akü elektrik 
kutuplarının bağlantısının kesilmemesi 
gerekir. 

Elektronik devreye zarar vermekten kaçınmak 
için araca bağlıysa aküyü şarj etmeyin. 

Araç, 1 ay ya da daha uzun süre kullanılmazsa akü 
şarjının korunması gerekir: 

- Bir bakım şarj cihazı kullanarak (araç uzun dönem 
kullanılmazsa). 

- Değilse, araçtan sökerek (araç 2 aydan daha az bir 
süre kullanılmayacaksa). 

Akü elektrolitinde bulunan sülfürik asit, 
ciddi yanıklara sebebiyet verebilir. 

Ciltle, gözlerle ya da giysilerle her türlü 
temastan kaçının ve akünün yakınında 
çalışırken daima gözlerinizi koruyun. 

Sızıntı durumunda, doğayı ve çevreyi 
tehlikeye sokmadan akülerin 
değiştirilebileceği ve atılabileceği 
donanıma sahip tescilli bayiye 
danışmanızı önermekteyiz. 

Bu tavsiyelere uyulmazsa, akü derin 
boşalma durumuna gelebilir. Bu durumda 
üreticinin garantisi geçerliliğini yitirir. 

Akü şarjı 

Zamanından önce tahribattan kaçınmak için akü 
kapasitesinin onda birini besleyebilecek uygun bir şarj 
cihazıyla iyi havalandırılan bir alanda akünün şarj 
edilmesi gerekir. Bu nedenle bu işlemi gerçekleştirmek 
için tescilli bir bayiye gitmenizi önermekteyiz. 

Aküler sülfürik asit içerir. Cilt ya da gözlerle temas 
etmesine izin vermeyin. Akü şarj edilirken patlayıcı gazlar 
yayabilir. Kıvılcım çıkaran, alev ve akkor ürünleri ondan 
uzakta tutun. 

Aküler, patlayıcı gazlar üretir. 

Aküyü kıvılcım, alev, sigara vb. maddelerden 
uzak tutun. 

İyi havalandırılmış bir alanda şarj edilmelidir. 

Elektronik devrenin zarar görme riskini 
önlemek için, kontak "AÇIK" konumdayken 
araca bağlıysa aküyü şarj etmeyin. 



 

 
Bakım gerektirmeyen aküler 

Bir bakım gerektirmeyen akünün tamamlama 
yapmak için hiçbir zaman açılmaması gerekir. 

SİGORTALAR 

Sigorta düzenlemesi 
Elektrik sistemi, akünün yanına yerleştirilmiş olan 
sigortalarla korunur (F1'den F12'ye kadar olan 
sigortalar). 

OBD soketi 
- Bağlantısını kesin ve aküyü çıkarın. 
- Önceden aküyü %100'e kadar şarj edin. 
- Bir bakım şarj cihazı kullanın ya da aylık olarak 

şarj edin. 
- Yeniden çalıştırmadan önce akünün %100'e 

kadar şarj edilmesi gerekir. 

Gösterge paneli 

Genel besleme 
Akü şarjı Aküyü takma 

Aşağıdaki sırada aküyü bağlayın: 

1. Pozitif uç. 
2. Negatif uç. 

ABS Sistemi 

Enjeksiyon sistemi 
Marş motoru rölesi 

Aydınlatma 

Genel tedarik/besleme 

Döner düğme 

Devrilme önleme 
Sistemi Bir sigorta sıkça atıyorsa bu, genellikle elektrik 

devresindeki bir kısa devrenin işaretidir. Tescilli bir bayi 
tarafından sistemin kontrol edilmesi önerilmektedir. 

Tellerinin durumuna bakarak hatalı sigortayı bulun. 

bağlantı 

12V aksesuar prizi 

Genel tedarik 
araçları 

Sigortayı değiştirmeden önce hatanın 

nedenini bulmanız ve onu düzeltmeniz 

gerekir. Her zaman hatalı sigortayı aynı 

güçte bir sigortayla değiştirin. 



 

 
AMPÜL DEĞİŞTİRME FAR IŞIĞININ AYARLANMASI 

Bu işlemin gerçekleştirilmesi için tescilli bir 
bayiyle bağlantı kurmanızı önermekteyiz. 

Bu işlemin gerçekleştirilmesi için tescilli bir 
bayiyle bağlantı kurmanızı önermekteyiz. 

Plaka ışığı lambası. Ayar vidalarına daha kolay erişmek için 
aracı düz bir zeminde orta sehpanın 
üzerine getirin ve devrilme önleme 
sistemini devre dışı bırakın. 

Farlar, far başına bir ayar vidası kullanılarak ayarlanır. 

• Lambanın lenslerini (1) çıkartın. 

Plaka ışığı lambası 12V - 5W 

Tornavidayı aracın altına yerleştirin ve ucunu raya (A) 
yerleştirin. 

Çapraz uçlu(yıldız) tornavida kullanın: 

PH2. 2 x 125 

Aracı standından indirmeden önce 
devrilmesinin önüne geçmek için devrilme 
önleme sistemini aktif hale getirin. 
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