
 

 

 

 

KULLANIM KILAVUZU 
RENEGADE SPORT 125 EURO V 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

GİRİŞ 

Yeni UM® Renegade Sport 125 EFI'nizi seçtiğiniz için 

tebrikler. Yeni bir UM® satın alarak, dünya çapında UM'nin 

her üründe kalite oluşturma taahhüdünü takdir eden 

insanlardan oluşan memnun müşteri ailesinin bir parçası 

oldunuz. 

Renegade Sport 125 EFI'niz bir sokak motosikleti olarak 

tasarlanmıştır. Sürmeden önce, motosikletinizi ve nasıl 

çalıştığını tanımak için zaman ayırın. Yatırımınızı korumak 

için, motosikletinizin bakımlı kalmasının sorumluluğunu 

üstlenmenizi rica ediyoruz. Planlı servis elbette bir 

zorunluluktur. 

Ancak frenleme yönergelerini gözlemlemek ve bu kılavuzda 

ayrıntıları verilen tüm sürüş öncesi ve diğer periyodik 

kontrolleri yapmak önemlidir. Sonraki 1000 km, 

motosikletinizin motorunun ömrü için en önemli olanıdır. 

İlk kilometrelerde doğru kullanım, motosikletinizin 

maksimum ömrünü ve maksimum performansını 

sağlayacaktır. Motosikleti motorun aşırı ısınmasına neden 

olacak şekilde çalıştırmamanız özellikle önemlidir. Ayrıca 

binmeden önce kullanıcı el kitabını dikkatlice okumanızı 

öneririz. Gerçekler, talimatlar, güvenlik bilgileri ve faydalı 

ipuçlarıyla doludur. 

Herhangi bir sorunuz varsa veya özel bir servise veya 

onarıma ihtiyacınız olursa, UM® bayinizin motosikletinizi en 

iyi tanıdığını ve kendilerini tam anlamıyla sizi memnun 

etmeye adamış olduğunu unutmayın. Lütfen herhangi bir 

adres veya araç sahipliği değişikliğini satıcınıza bildirin, 

böylece sizinle iletişime geçebiliriz. 

Bu kılavuz motosikletin kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli 

ve yeniden satıldığında motosikletle birlikte kalmalıdır. **Bu 

yayın, basılmadan önce mevcut olan en son üretim 

bilgilerini içerir. 

Bu yayın, yazdırmadan önce mevcut olan en son üretim 

bilgilerini içerir. UM® Motorcycles, herhangi bir bildirimde 

bulunmaksızın ve herhangi bir yükümlülük altına 

girmeksizin herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını 

saklı tutar. 



 

 

 

 

TEŞEKKÜRLER; UM® DÜNYASINA 
HOŞ GELDİNİZ 



 

 

 

 



 

 

 

 

ÖNEMLİ NOKTALAR 

GÜVENLİK ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ 

Sizin güvenliğiniz ve başkalarının güvenliği çok önemlidir. Bu 

motosikleti güvenli bir şekilde kullanmak önemli bir sorumluluktur. 

Güvenlik kararları hakkında bilgi sahibi olmanıza yardımcı olmak 

için bu kılavuzda çalıştırma prosedürleri ve diğer bilgileri sağladık. 

Bu bilgi, size veya başkalarına zarar verebilecek potansiyel 

tehlikelere karşı sizi uyarır. Bir motosikletin çalıştırılması veya 

bakımının yapılmasıyla ilgili tüm tehlikeler konusunda sizi uyarmaz 

ve uyaramaz. Kendi kararlarınızı vermelisiniz. Bu kılavuzda 

aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde önemli güvenlik 

bilgileri bulacaksınız: 

> Güvenlik Etiketleri – motosiklette 

> Güvenlik Mesajları – önünde bir güvenlik uyarısı sembolü ve üç 

sinyal kelimesinden biri bulunur: TEHLİKE, UYARI veya DİKKAT. 

> Güvenlik Başlıkları – Önemli Güvenlik Hatırlatıcıları veya Önemli 

Güvenlik Önlemleri gibi. 

> Talimatlar - bu motosikletin nasıl doğru ve güvenli bir şekilde 

kullanılacağı - Bu kitabın tamamı önemli güvenlik bilgileriyle 

doludur. Lütfen dikkatlice okuyun. 

TEHLİKE 
Talimatlara uymazsanız ölebilir veya 
ciddi şekilde yaralanabilirsiniz. 

UYARI 
Talimatlara uymazsanız ölürsünüz 

veya ciddi şekilde yaralanırsınız. 

DİKKAT 
Talimatlara uymazsanız 
yaralanabilirsiniz. 
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ARAÇ KİMLİĞİ 

Bu numara aracınızı tam olarak tanımlar. Bu numara tüm eyalet, 

bölge, federal ve devlet kurumları tarafından düzenleme, emisyon 

amaçları ve kayıt için kullanılır. Bu kimlik numarası şasiye basılmıştır 

ve direksiyon kolonunda bulunur. Ayrıca garanti sistemimiz bu kimlik 

numarasına ve motor numarasına dayanmaktadır. 

Motor numaranız bir UM yetkili satıcısı tarafından yalnızca araç 

tanımlama amacıyla kullanılacaktır. Bu numara, vites pedalının 

altında sol motor kasasına damgalanmıştır. 

Kimlik numaralarını kaldırmak veya kurcalamak suçtur. Bu 

numaralardan herhangi biriyle ilgili herhangi bir sorun varsa, UM® ile 

iletişime geçin. VIN numarasını (araç kimlik numarası) kayıt sorunları, 

garanti talepleri, hırsızlık veya servis bülteni veya kampanya olması 

durumunda ihtiyaç duyabileceğiniz için koruma altına almanız gerekir. 



 

 

 

 

BOYUTLAR 



 

 

 

 

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ 

Güvenliğiniz çok önemlidir. Kendi güvenliğiniz için sorumluluk 

alırsanız ve sürüş sırasındaki zorlukları anlarsanız, 

motosikletiniz uzun yıllar hizmet ve keyif sağlayabilir. Sürüş 

sırasında kendinizi korumak için yapabileceğiniz çok şey 

varDIR. Motosikletinizi ilk kez sürmeden önce lütfen aşağıdaki 

talimatları okuyun. 

> Bu kullanıcı kılavuzunu tamamen okuduğunuzdan ve tüm 

çalıştırma özelliklerini anladığınızdan emin olun. 

> Güvenli ve uygun sürüş tekniği ile yeterli zaman eğitimi alın. 

> Bilgili olana kadar pratik yapın, güvenli ve uygun sürüş 

tekniği ile yeterli süre eğitim alın. 

Herhangi bir güvenlik talimatına uyulmaması, motosiklet 

sürücüsünün, yolcunun veya yayaların ciddi şekilde 

yaralanmasına ve hatta ölümüne neden olabilir. Her sürüşten 

önce aşağıdakilerden emin olun: 

KORUYUCU KIYAFETLER GİYİN 

Motosiklete binmek, sürücüyü açıkta bırakır. Bu nedenle, uygun 

koruyucu giysiler giymek kazalardan kaynaklanan yaralanmaları 

önleyebilir veya azaltabilir. 

Kask - Ciddi motosiklet yaralanmalarının ve ölümlerinin çoğu, 

doğrudan bir kafa travmasının sonucudur. Bu nedenle sürücüler 

ve yolcular, kafa travmasını önlemek veya olasılığını azaltmak 

için her zaman kask takmalıdır. 

Göz ve Yüz Koruması - Plastik bir yüz siperi, yüzü ve gözleri 

enkazdan koruyarak kazaların önlenmesine yardımcı olabilir ve 

sürücünün tüm dikkatini yola vermesini sağlar. Gözlük de gözleri 

aynı şekilde koruyabilir. 

Giysiler - Diğer sürücüler tarafından kolayca görülebilecek 

şekilde sürücü tarafından parlak giysiler giyilmelidir. Kollara, 

zincire veya tekerleklere takılarak kazaya neden olabilecek bol 

giysilerden kaçının. 

Eldivenler - size daha iyi bir tutuş sağlar ve ellerinizi korumaya 

yardımcı olur. 



 

 

 

 

ETKİ ALTINDAYKEN SÜRMEYİN > Daima bu kılavuzda açıklanan inceleme ve planlı bakım 

prosedürlerini izleyin. 

> Islak koşullarda çalıştıktan sonra frenlerinizi test edin. 

> Motosiklete zarar verebileceğinden ve kontrolün kaybedilmesine 

neden olabileceğinden asla tekerleme, atlama ve diğer akrobasi 

hareketlerine kalkışmayın. 

> Motor çalışırken her zaman iki elinizi gidonda ve ayaklarınızı 

ayaklıklarda tutun. 

> Motosikletinizi sürmeden önce veya sürerken asla alkol veya 

uyuşturucu kullanmayın. 

> Performansı ve farkındalığı etkileyebilecek yorgunluğu önlemek 

için seyahat mesafesini sınırlayın. 

> Motor kapatıldıktan hemen sonra aşırı sıcak olacağından, 

sürüşten sonra motora veya egzoza dokunmayın. 

> Motosikleti yakıttan veya yanıcı maddelerden uzağa park edin. 

Motosikletinize binmeden önce: 

> Alkol veya uyuşturucu kullanmadığınızdan, 

> Fiziksel ve zihinsel durumunuz iyi olduğundan, 

> Önerilen sürüş öncesi incelemeyi yapmış olduğunuzdan emin olun. 

> Lütfen motoru kapalı bir alanda çalıştırmayın. Egzoz zehirli karbon 

monoksit yayar. 

GÜVENLİ SÜRÜŞ İPUÇLARI 

> Çevrenizdeki diğer araçlarla yeterli mesafeyi koruyun, bu size tepki 

vermek için zaman verir. 

> Her zaman yol kurallarına uyun. Belirtilen hız sınırına uyun ve 

dönüşlerinizi önceden işaret edin. 

> Sınırlarınızı bilin. Kontrol edebileceğinizden daha hızlı gitmeyin. 

Daima çalışma koşullarına, yeteneğinize ve deneyiminize uygun bir 

hızda seyahat edin. 

> Güvenli çalışma durumunda olduğundan emin olmak için her 

kullandığınızda motosikletinizi daima kontrol edin. 



 

 

 

 

GÖRÜNÜR OLMA YÜK VE YOLCU TAŞIMA 

Birçok motosiklet kazası, yolda motosiklet sürücülerini görmeyen 

otomobil sürücülerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, şu 

yönergeleri izlemeniz gerekir: 

> Görünürlüğü artırmak için parlak giysiler giyin. Parlak turuncu, sarı 

veya yeşil ceketler veya yelekler ve parlak renkli bir kask 

başkalarının sizi görmesine yardımcı olabilir. 

> Ana yollara dönmeyi veya yolla birleşmeyi planlarken daima dönüş 

sinyallerini kullanın ve dönüşünüzü yaptıktan sonra kapatın. 

> Hızlı bir şekilde yavaşlayacağınız zaman veya başkalarının sizin 

yavaşlamanızı beklemediği durumlarda fren lambalarını yakın. 

> Diğer sürücülerin kör noktalarından uzak durun. 

> Bir kavşağa geldiğinizde, şeridinizin sizi mümkün olan en kısa 

sürede başka bir sürücünün görüş alanına getirecek olan kısmına 

gidin. 

Tek başına sürüş deneyimi kazanmadan önce yolcu veya büyük yük 

taşımaktan kaçınmalısınız. Ekstra ağırlık; yol tutuşunu, dengeyi, 

frenleme performansını, dönüşleri, hızlanma ve yavaşlamayı 

değiştirir. Motosiklet üzerinde taşıdığınız yük, motosikletin ömrü 

kadar güvenliğiniz üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir; bu nedenle 

sürücü ve yolcu dışında yükün minimumda tutulması tavsiye edilir. 

Herhangi bir yük taşımaya karar verirseniz, aşağıdakileri dikkate alın: 

> Yükün mümkün olduğunca hafif ve küçük olduğundan emin olun. 

> Yükün herhangi bir hareketli parçayı engellemediğinden emin olun. 

> Uygun dengeyi korumak için yükün hareket kabiliyetinizi 

engellemediğinden emin olun. 

> Yükü motosikletin merkezine mümkün olduğunca yakın koyun. 

> Takılıysa, arka plakaya yalnızca hafif yük koyun. 

> Gidona, direksiyona, farlara veya ön çatallara herhangi bir şey 

takmayın. 

> Her şeyi düzgün bir şekilde sarın. 

> Lastikleri uygun şekilde şişirin. 

> Yükü düşük tutun ve eşit olarak dağıtın. Dengesiz bir yük, 

motosikletin bir tarafa kaymasına neden olabilir. 

MOTOSİKLETİNİZİ NASIL GÜVENLİ TUTABİLİRSİNİZ? 

Motosikletinizin dengesi ve stabilitesi, onu yükleme şeklinizden 

etkilenir. Motosikletin tasarımını ve konseptini değiştiren aksesuarlar 

takmamanız çok önemlidir. Bunu yapmak motosikletinizin 

güvenliğini değiştirebilir. 



 

 

 

 

YOLCU İLE GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN: 

> Daha yavaş gitmeniz, 

> Durağa yaklaşırken daha erken yavaşlamaya başlamanız, 

> Önünüzde ve yanlarda geniş bir boşluk bırakmanız gerekir. 

> Geçmek, girmek veya trafiğe karışmak istediğinizde geniş 

boşlukları bekleyin. 

Motosikletinizde aşırı yük taşımak, motosiklet operatörünün, 

yolcuların veya yayaların ciddi şekilde yaralanmasına ve hatta 

ölümüne neden olabilecek bir kazaya veya çarpmaya neden olabilir. 

Yolcuları güvenli bir şekilde taşımak için, başlamadan önce yolcuya: 

> Kask takmasını, 

> Motoru çalıştırdıktan sonra motosiklete binmesini, 

> Sürücüyü sıkıştırmadan mümkün olduğunca öne oturmasını, 

> Belinizi, kalçalarınızı, kemerinizi veya yolcu kollarını sıkı tutmasını, 

> Motosiklet durduğunda bile, her zaman iki ayağını da mandal 

üzerinde tutmasını, 

> Bacakları sıcak ve hareketli parçalardan uzak tutmasını, 

> Eğildikçe yaslanarak, doğrudan arkanızda kalmasını, 

> Gereksiz hareketlerden kaçınmasını söylemelisiniz. 

PETROL VE EGZOZ DUMANLARI 

Petrol oldukça yanıcıdır ve egzoz dumanları zehirlidir: 

> Yakıt doldurmadan önce motoru kapatın. 

> Motora, egzoz sistemine veya plastik parçalara benzin dökmeyin. 

> Sigara içerken veya herhangi bir açık alevin yakınında yakıt 

doldurmayın. 

> Egzoz dumanları kısa sürede bilinç kaybına veya ölüme neden 

olabileceğinden motosikletinizi kapalı bir alanda kullanmayın. 

> Motosikleti bir alev kaynağının yanına park etmeyin. 

> Benzin yutarsanız, Benzin buharını teneffüs ederseniz veya gözünüze 

Benzin dökerseniz, hemen bir doktora görünün veya en yakın hastaneye 

gidin. 

> Giysilerinize Benzin dökerseniz, değiştirin ve etkilenen bölgeyi hemen 

sabunla yıkayın. 



 

 

 

 

Kms 1. vites 2. vites 3. vites 4. vites 5. vites 

0-1.000 15 30 45 55 65 

MODİFİKASYONLAR 

Bu motosiklette yapılacak herhangi bir değişiklik, orijinal ekipmanın 

çıkarılması veya onaylanmamış aksesuarların kullanılması, motosikletin 

güvenli olmamasına neden olabilir ve ciddi kazaları tetikleyebilir. Bazı 

modifikasyonlar ayrıca motosikletinizin halka açık yollarda kullanılmasını 

yasa dışı hale getirebilir ve tüm garanti kapsamını geçersiz kılabilir. 

Satıcınız, motosikletiniz için önerilen tüm aksesuarlara aşinadır ve herhangi 

bir aksesuar takmadan önce danışılmalıdır. UM tarafından onaylanmayan 

aksesuarların güvenliğinden, montajından ve kullanımından motosikletin 

sahibi sorumludur. Yeni aksesuarları takmadan önce, bunların hareketli 

parçaları engellemediğinden, yerden yüksekliği azaltmadığından ve 

çalıştırma kontrollerini engellemediğinden emin olun. 

İlk çalıştırma periyodu ve sonraki 1000 km'de saatte kilometre 

olarak önerilen maksimum hızlar aşağıdaki gibidir: 

> Alıştırma döneminde daima bu sınırlar içinde kalın. 

> Motoru aşırı derecede hızlandırmayın. 

> Motoru çalıştırdıktan hemen sonra motosikleti hareket 

ettirmeyin. Uygun yağlamanın motorun üst ucuna ulaşması için 

motorun düşük devirde bir dakika ısınmasına izin verin. 

> Motorun durmasına izin vermeyin. Uygun motor devrini 

korumak için önce vites küçültün. 

FREN YAPMA 

Motosikletinizin uzun süreli aşınması ve kullanım süresi, ilk kullanım 

günlerinde ve ilk 1000 kilometrede ona nasıl davrandığınıza bağlıdır. Bu 

süre zarfında, tam gazla çalışmayı sınırlayın ve yüksek hızlarda ve 

motorun aşırı ısınmasına neden olabilecek koşullardan kaçının. İlk 

alıştırma döneminde 65 Km'yi aşmayın. 



 

 

 

 

YAKIT TASARRUFU İPUÇLARI 

Motosikletinizi kullanma şekliniz yakıt tüketiminiz üzerinde 

doğrudan bir etkiye sahip olacaktır. 

> Uygun hızda sürmek ve ani hızlanma veya frenlemeden 

kaçınmak sadece güvenliğiniz ve yakıt ekonomisi için değil, aynı 

zamanda motosikletinizin kullanım ömrünü uzatmak ve daha 

sorunsuz bir çalışma elde etmek için de önemlidir. 

> Şehir içinde izin verilen sınırlar içinde araç kullanmak şaşırtıcı bir 

yakıt ekonomisi sağlayacaktır. 

> Lastikleri daima önerilen basınçta tutun. Basıncı haftalık olarak 

kontrol edin. 

> Motosikletinizi periyodik servis ve bakım tablosuna göre kontrol 

ettirin ve bakımını yaptırın. 

> Frenlerin sürtünmediğini ve tekerleklerin serbestçe dönmesini 

engellemediğini kontrol edin. Arka fren pedalına basılıyken sürüş 

yapmaktan kaçının. 

> Birkaç dakikadan fazla beklerseniz motoru kapatın. 

> Yakıt deposunu kapak boynunun üzerinde doldurmayın. 



 

 

 

 

KUI 

Renegade I Sport 125 EFI, güvenliği ve sürücü konforunu artırmaya yardımcı olan bazı KUI'ler (Anahtar UM Yenilikleri) ile donatılmıştır. 

Standart veya isteğe bağlı donanım piyasaya göre değişiklik gösterir, bu nedenle ayrıntılar için lütfen bayinize danışın: 

USB ŞARJ PORTU 
KOMBİNE FREN SİSTEMİ 

Kapsamlı USB şarj bağlantı noktası, 

hareket halindeyken mobil 

cihazlarınızın yanı sıra standart USB 

ürünlerini de şarj edebilir. 

Cihazlarınızın her zaman şarjlı 

olduğunu bilmenin rahatlığıyla 

zamandan ve zahmetten tasarruf 

edin. 

UM Renegade I Sport 125 EFI, arka 

freni kullandığınızda arka fren 

kuvvetinin dağıtıldığı ve ön frenle de 

frenlemeye yardımcı olan kombine 

fren sistemi ile donatılmıştır, böylece 

arka fren sistemini daha yumuşak ve 

verimli hale getirir. 

MIKUNI EFI 

UM Renegade I Sport 125 EFI, çevreye uyum 

sağlayan, bilgi toplayan ve yakıt tüketim 

performansını iyileştiren bir “Mikuni” EFI 

(elektronik yakıt enjeksiyonu) sistemi kullanır, 

böylece gaz emisyonları gezegen için daha az 

zararlı olur. 



 

 

 

 

BİLEŞEN KONUMU VE FONKSİYONU 

SOL KONTROL SAĞ KONTROL 

1.Debriyaj kolu 

2.Yüksek ve düşük anahtarı 

3.Korna 

4.Yön anahtarı 

5.Geçiş farı anahtarı 

 

1.Motor durdurma Anahtarı 

2.Gaz 

3.Ön fren 

4.Park lambaları anahtarı 

5.Marş anahtarı 



 

 

 

 

GÖSTERGE PANELİ 

1. UZUN FAR GÖSTERGESİ Far uzun huzme konumundayken yanar. 

2. MOTOR IŞIĞINI KONTROL EDİN: Kontağı açtığınızda yanması normaldir, 

ancak marş anahtarını açtığınızda ve motor çalıştırıldığında, motor kontrol 

lambası sönmelidir, eğer yanıyorsa, bilgisayarlı motor yönetim sisteminin 

arızalı olduğunu gösterir. 

3. SOL YÖNLÜ IŞIK: Yön anahtarını sola hareket ettirdiğinizde açılacaktır. 

4. KİLOMETRE SAYACI Biriken mesafeyi gösterir. 

5. BENZİN GÖSTERGESİ Yakıt seviyesinin açık olduğunu gösterir. 

6. SAĞ YÖNLÜ IŞIK: Yön şalterini sağa hareket ettirdiğinizde açılacaktır. 

7. NÖTR IŞIK: Motorun boşta olduğunu ve vitese geçilmediğini gösterir. 

8. HIZ GÖSTERGESİ Motosikletin anlık hızını gösterir. 



 

 

 

 

ANAHTAR KONTAK ANAHTARI 

Kontak anahtarı gidonun yanına yerleştirilmiştir. Bu Anahtarla çalışan 

anahtarın 3 konumu vardır: "AÇIK, "KAPALI" ve "Direksiyon Kilidi" 

Aynı anahtar kontak anahtarını, direksiyon kilidini, yakıt kapağını 
çalıştıracaktır. 

DİREKSİYON KİLİDİ 

Etrafta hırsız olması durumunda, park ederken lütfen bu 

işlevi kullanın. Gidonu sola çevirin, tuşa basın ve bırakın, 

ardından anahtarı konumuna çevirin,     gidon 

kilitlenecektir. Ardından anahtarı çıkarabilirsiniz. 



 

 

 

 

YAKIT DEPOSU KAPAĞI 

Yakıt kapağını açmak için: 

> Anahtarı takın. 

> Açmak için anahtarı saat yönünde çevirin. 

DİKKAT!! 

Benzini herhangi bir yağ türüyle karıştırmayın. Yakıt kapağını 

kapatmak için kapağı aşağı bastırın ve kilitli olduğundan emin 

olun. Anahtarı çıkarın ve koruma tırnağını aşağı katlayın. 

TEHLİKE 

"Motosikleti doğru şekilde takılmamış yakıt kapağı 

olmadan çalıştırmaya çalışmak yakıt sızıntısına 

neden olabilir ve ciddi sorunlara yol açabilir" 

DİKKAT 
Yakıtı herhangi bir yağ türüyle 
karıştırmayın. 



 

 

 

 

ÖN FREN KOLU ÖN FREN KOLU 

Sağ tarafta bulunan ön fren kolu aracı yavaşlatmak veya 

durdurmak için kullanılır. Bazı frenleme tekniklerini 

öğrenmek için zaman ayırın, kombine fren sistemini uygun 

şekilde kullanmayı öğrenin. 

Sol tarafta bulunan debriyaj kolu, araç hareket halinde 

değilken şanzımanı devreden çıkarmak ve vites değiştirmek 

için kullanılır. Vites değiştirmeden önce kolu tamamen 

çekin. Vitese takıldıktan sonra kolu yavaşça bırakın. 

EL GAZI 

Gaz kelebeği motor devrini (hızını) kontrol eder. Motor devrini artırmak için tutamağı kendinize doğru çevirin. Motor 

devrini azaltmak için tutamağı kendinizden uzağa çevirin. Elinizi kaldırdığınızda gaz kelebeği otomatik olarak kapalı 

konuma (motor rölantide) dönecektir. 



 

 

 

 

ÖN FREN PEDALI VİTES DEĞİŞTİRME KOLU 

Arka fren pedalı aracı yavaşlatmak veya durdurmak için 

kullanılır. UM Renegade I Sport 125 EFI, arka freni 

kullandığınızda arka fren kuvvetinin dağıtıldığı ve ön frenle 

de frenlemeye yardımcı olan kombine fren sistemi ile 

donatılmıştır, böylece arka fren sistemini daha yumuşak ve 

verimli hale getirir. 

Vites değiştirme kolu, şanzımandaki bir sonraki yüksek 

veya düşük vitesi seçmek için kullanılır. Çalıştırmak için, 

bir sonraki yükseğe geçmek üzere vites kolunu kaldırın 

(debriyaj kolunu çektikten sonra) veya bir sonraki düşük 

vitese geçmek için vites kolunu aşağı bastırın. 



 

 

 

 

YAN STAND ORTA STAND 

Yan stand, park halindeyken motosikletinizi desteklemek 

için kullanılır. Çalıştırmak için, standı tamamen uzayana 

kadar indirmek için ayağınızı kullanın. Sürüşten önce standı 

kaldırın. 

Orta stand düz bir zeminde kullanılmalıdır. Arka tekerleğin 

yerden kaldırılmasına izin verecektir. Çalıştırmak için ayağınızı 

kullanarak standı yere değene kadar indirin ve ayağı aşağı 

doğru iterken motosikletin arkasını kaldırın. Motosikleti hareket 

ettirmeye çalışmadan önce standı geriye katlayın. 



 

 

 

 

SÜRMEYE HAZIR MISINIZ? 

Sürüşe hazır mısınız? Sürüşe başlamadan önce hem sizin hem de 

Renegade I Sport 125 EFI'nizin sürüşe hazır olduğundan emin olun: 

> Bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve anlayın. 

> Öğrenmek ve pratik yapmak için zaman ayırın. Güvenli bir alanda 

pratik yaparak başlayın ve yavaş yavaş becerilerinizi geliştirin. 

> Motosiklet sürüşü için önerilen, görünürlüğü yüksek ve yansıtıcı 

giysiler kullanın. 

MOTOSİKLETİNİZ SÜRMEYE HAZIR MI? 

Her sürüşten önce motosikletinizi kontrol etmeniz ve 

bulduğunuz herhangi bir sorunun giderildiğinden emin 

olmanız önemlidir. Sürüş öncesi inceleme şarttır çünkü yol 

koşulları motosikletiniz için çok sert olabilir ve önceden var 

olan bir sorun sizi yardımdan uzakta yolda yarı yolda 

bırakabilir. 

Her sürüşten önce daima bir sürüş öncesi inceleme yapın ve 

sorunları düzeltin. Bu motosikletin bakımının uygun olmayan 

şekilde yapılması veya sürüşten önce bir sorunu 

giderilmemesi, ciddi şekilde yaralanabileceğiniz veya 

ölebileceğiniz bir kazaya neden olabilir. 

DİKKAT!! 

> Fiziksel veya zihinsel olarak zayıf olduğunuzda sürmeyin. 

> Alkollüyken sürüş yapmayın. Tek bir içki bile değişen 

koşullara tepki verme yeteneğinizi azaltabilir ve her ilave içkiyle 

tepki verme süreniz daha da kötüleşir. 



 

 

 

 

ÖĞE EYLEM 

YAKIT Yakıt seviyesini kontrol edin ve gidilecek mesafe için yeterli miktarda ekleyin. Yakıt kapağını düzgün 
şekilde kapatın. 

KAÇAKLAR Depodan olası yakıt sızıntılarını ve motordan yağ sızıntılarını kontrol edin. 

MOTOR YAĞI Yağ seviyesini kontrol edin ve gerekirse yağ ekleyin. 

LASTİKLER Lastikler soğukken lastik basıncını kontrol edin. Gerekirse lastik basıncını ayarlayın. Hava sızıntısı 
olup olmadığını kontrol edin. 

LASTİKLER Tekerleklerde hasar olup olmadığını kontrol edin ve tekerlek akslarının sıkı olduğunu doğrulayın. 

TAHRİK ZİNCİRİ Zincirde aşınma ve sıkı noktalar olup olmadığını kontrol edin. Gerginliği kontrol edin 
ve gerekirse ayarlayın. Zinciri gerektiği gibi yağlayın. 

KABLOLAR Kablolarda aşınma veya kopma olup olmadığını kontrol edin. 

CIVATALAR VE 
SOMUNLAR 

Erişilebilir tüm somunları ve cıvataları kontrol edin ve sıkı olduklarından emin olun. 

EL GAZI Boşluğu kontrol edin ve gerekirse ayarlayın. Serbestçe hareket ettiğinden ve tüm direksiyon 

konumlarında bırakıldığında otomatik olarak kapandığından emin olmak için gaz kelebeğini 

döndürün. 

DEBRİYAJ KOLU Düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin ve gerekirse ayarlayın. 

FRENLER Kontrollerin normal şekilde çalıştığını kontrol etmek için ön fren kolunu sıkın ve arka fren pedalına 

basın. Uygun boşluk olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse ayarlayın. Ön ve arka balata 

aşınmasını kontrol edin. Sıvı seviyesini kontrol edin. 

ELEKTRİK 

PARÇALARI 

Far ve stop lambasının düzgün çalıştığını kontrol edin, dönüş sinyallerini ve fren lambasını, korna ve 

elektrikli marşı kontrol edin. 

SÜRÜŞ ÖNCESİ İNCELEME 
MOTOSİKLETE BİNMEDEN ÖNCE AŞAĞIDAKİ PARÇALARI KONTROL EDİN 



 

 

 

 

TEMEL KULLANIM VE SÜRÜŞ 

> Motosikletin üzerine oturun. 

> Anahtarı kontağa sokun ve direksiyon kilidini açın. 

> Anahtarı AÇIK konuma getirin. 

> Motosikletin BOŞ konumda olduğundan emin olun. 

> Yakıt valfinin AÇIK olduğundan emin olun. 

> Debriyaj koluna basın. 

> Motoru çalıştırmak için anahtara basın. 

> Motor çalıştığında marş düğmesini bırakın. Marş motoru bir 

seferde 5 saniyeden fazla basılı tutulursa ısınabilir ve hasar 

görebilir. Motor çalışmazsa 10 saniye bekleyin ve tekrar deneyin. 

Yan standı kaldırın. 

Motosikletinizi sürmeden önce lütfen bu kılavuzun ilk 

sayfalarında verilen güvenlik mesajlarını gözden geçirin. 

Motosiklet sürücüsü olsanız bile, güvenli bir alanda pratik yapın 

ve motosikletin ağırlığına, iyi bir denge için sürüş 

pozisyonunuza ve bu motosikletin kontrol çalışmasına alışın. 

MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI VE DURDURULMASI 

Elektrikli marşı kullanarak motosikletinizi çalıştırabilirsiniz. 

UYARI 
Direksiyon kilitliyken motosikleti 
çalıştırmaya çalışmak ciddi yaralanmalara 

ve hatta ölüme neden olabilir. 

MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI VE DURDURULMASI 

Motoru kapalı bir alanda çalıştırmayın. Egzoz dumanları, sakatlığa 

ve hatta ölüme neden olabilecek toksik karbon monoksit 

salmaktadır. 



 

 

 

 

MOTOR YAĞI 

Yağ seviyesini haftalık olarak kontrol edin. Yağ seviyesini daima 

HI (yüksek) ve LO (düşük) işareti arasında tutun. Gerektiğinde 

yağ ekleyin. Yağ seviyesini kontrol etmek için: 

> Motorun 3 dakikadan fazla kapalı olduğundan emin olun, aksi 

takdirde seviye doğru olmayabilir. 

> Motosikleti düz ve eşit bir zemine koyun. 

> Yağ kapağını çıkarın ve kapağa yerleştirilmiş yağ çubuğunu 

kullanarak yağ seviyesini kontrol edin. 

Motor yağını her 3000 Km'de bir Yetkili UM® Servis Merkezinde 

değiştirin. Önerilen yağ Renegade Ignitor: SJ 10W40. 



 

 

 

 

PARAMETRELER RENEGADE I SPORT 

Motor tipi Tek Silindirli, 4 zamanlı, 2 valfli, 

Kıvılcım Ateşlemeli 

Değişimi 124.7 cc 

Güç (Kw/RPM) 7,3 Kw @ 7500 RPM 

Maksimum Tork (Nm/RPM) 9.2 Nm @ 6000 RPM 

Sıkıştırma 9.5:1 

Silindir çapı ve Strok (mm) 52.4x57.8 

Ateşleme ECU 

SOĞUTMA SİSTEMİ Hava soğutması 

Şanzıman 5 hız, Sabit Ağ, İki kademeli 

Difransiyel Dişli Takımı 13-43 

Motor yağı miktarı 1000 ml 

Motor Yağı Sınıfı 10W40 

Ön süspansiyon Hidrolik Teleskop 

Arka süspansiyon Yaylı Çift Hidrolik 

Ön Lastik 100/80-17 

Arka Lastik 130/90-15 

TEKNİK ÖZELLİKLER 



 

 

 

 

PARAMETRELER RENEGADE I SPORT 

Ön fren Disk 

Arka fren Disk 

Tekerlekler Alüminyum Jant 

Marş sistemi Elektrikli marş 

Aüırlık 143 Kg 

SELE YÜKSEKLİĞİ (mm) 710 mm 

Toplam Yükseklik (mm) 1130 mm 

Toplam Uzunluk (mm) 2090 mm 

Genel Genişlik (mm) 870 mm 

TEKERLEK TABANI (mm) 1410 mm 

YERDEN YÜKSEKLİK (mm) 230 mm 

Yakıt Deposu Kapasitesi (Litre) 13.5 L 

LASTİK BASINCI 
 Tekli sürücü Yolculu sürücü 

Ön Lastik 28 PSI 28 PSI 

Arka Lastik 30 PSI 32 PSI 



 

 

 

 

No. 

Servis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Hangisi Daha Önceyse Ay 1 3 6 9 12 15 18 21 24 

Açıklama Km 1000 3000 6000 9000 12000 15000 18000 21000 24000 

1 Motor yağı R R R R R R R R R 

  Seviyeyi her 1.000 Km'de bir veya gerektiğinde daha erken kontrol 
edin 

2 Motor yağı filtresi elemanı R R R R R R R R R 

3 Motor karter filtresi (yağ süzgeci) I I I I I I I I I 

4 Hava filtresi kağıt elemanı C C C R C C R C C 

5 Yakıt filtresi I R I R R I R I R 

6 Buji I I R I R I R I R 

7 Pompa yakıt filtresi Her 9.000 - 10.000 Km'de bir değiştirin 

8 Gaz teli boşluğu I I I I I I I I I 

9 Debriyaj kolu boşluğu I I I I I I I I I 

10 Benzin kapağı I I C I C I C I C 

PERİYODİK BAKIM & YAĞLAMA TABLOSU 

Aşağıda açıklanan bakım programı, UM® Motosikletinizin optimum performans ve sorunsuz hizmet verecek şekilde bakımını yapmak 

üzere tasarlanmıştır. Aracın bakımı her 3000 km'de veya 3 ay içinde, hangisi önceyse yapılmalıdır. Tüm aktiviteler ortalama sürüş 

koşulları için düzenlenmiştir. Ancak titizlik ve arazide sürüşlere bağlı olarak bakım aralıkları kısaltılmalıdır. 



 

 

 

 

No. Servis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Hangisi Daha Önceyse Ay 1 3 6 9 12 15 18 21 24 

Açıklama Km 1000 3000 6000 9000 12000 15000 18000 21000 24000 

11 El manivelası pivot L L L L L L L L L 

12 Yakıt filtresi Her 3.000 Km'de bir değiştirin 

13 Giriş / egzoz valfi ayarı Arka I I I I I I I I I 

14 fren pedalı pivotu L L L L L L L L L 

15 Akü voltajını / terminallerini kontrol 
edin (vazelin sürün) 

I I I I I I I I I 

16 Tahrik zinciri gevşekliği/aşınması Her 500 Km'de bir temizlik ve yağlama 

17 Tahrik zinciri yan durumu Her 12000 Km'de bir kontrol edin 

18 Ön çatal yağ sızıntısı I I I I I I I I I 

19 Arka fren kamı L L L L L L L L L 

20 Direksiyon bilya yuvaları / boşluk ayarı  A L A L A L A L 

21 Jant teli sıkılığı ve ön / arka jant 
aşınması 

I I I I I I I I I 

22 Arka tekerlek / yastık     I&R    I&R 

23 Tekerlek rulman boşluğu     I    I 

24 Salıncak kolu yatağı Her serviste yağlama 

25 Ön / arka lastik aşınması   I  I  I  I 



 

 

 

 

S r. 

No. 

Servis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Hangisi Daha Önceyse Ay 1 3 6 9  15 18 21 24 

Açıklama Km 1000 3000 6000 9000 12000 15000 18000 21000 24000 

26 Fren yağı seviyesi kontrolü/değişimi HER SERVİSTE KONTROL EDİN R= 12000 KM'DE 

27 Fren balatası aşınması ve disk 
aşınması 

I I I I I I I I I 

28 Fren lambası şalteri I I I I I I I I I 

29 Tüm kabloları hasar / Keskin bükülme 
/ yönelme açısından kontrol edin 

I I I I I I I I I 

30 Yan stand ve ana stand operasyonu I I I I I I I I I 

31 Pivot yan stand, orta stand, arka ayak 
dayama yeri 

L L L L L L L L L 

32 Askıya alma işlemi I I I I I I I I I 

33 Yakıt deposu I I I I I I I I I 

34 Somun, cıvata, bağlantı elemanları I I I I I I I I I 

35 Tüm elektrik fonksiyonları I I I I I I I I I 

36 Fren hortumundan / Yakıt 
hortumlarından sızıntı 

I I I I I I I I I 

A: Ayar C: Temizlik I: L'yi inceleyin: Yağlama R: Değişim 

Not: 

1. Lütfen 24.000 Km'den sonra, bir UM® Yetkili Satıcı Servis Noktasına danışarak yukarıda belirtilen aynı sıklıkta bakım programını tekrarlayın. 

2. Motor yağını değiştirirken UM® Genuine Oil Renegade Ignitor SAE 10W 40 kullanın. Önerilen drenaj süresi 3000 km'dir. 

3. Periyodik servis Motor Yağı Sınıfı, özel aletler/uzmanlık ve Yağlayıcılar gerektirdiğinden yalnızca Yetkili satıcımızda gerçekleştirilmelidir. 



 

 

 

 

1. Araç çalışmıyor (krank yapmıyor) 

• OLASI NEDENLER • ALINACAK EYLEMLER 

Kontak anahtarı "OFF (KAPALI)" konumunda Kontağı açın 

Motor durdurma anahtarı "OFF (KAPALI)" konumunda Durdurma anahtarını "ON (AÇIK)" konumuna itin 

Yakıt deposu kapağında havalandırma deliği tıkalı Havalandırma deliğini temizleyin 

HT ucu hasarlı HT ucunu değiştirin 

Buji kapağı/ucu bağlı değil Ucunu sıkıca bağlayın 

Buji gevşek Bujiyi sıkın 

Buji arızası 

Elektrot kirliyse/tıkalıysa-Boşluğu temizleyin ve sıfırlayın, 

Kontrol edin ve gerekirse değiştirin 

Buji yalıtımı çatlamışsa - Bujiyi değiştirin 

Marş motoru çalışmıyor Kontrol edin ve arızalıysa değiştirin 

Marş motoru çalışmıyor ve Akü tam şarjlı değil Kontrol edin ve gerekirse değiştirin 

Tıkalı yakıt hattı/borusu Yakıt hattını/borusunu temizleyin 

Debriyaj kaçması Debriyaj teli boşluğunu ayarlayın 

Gevşek bağlantı ve/veya Marş rölesi çalışmıyor Kontrol edin ve gerekirse değiştirin 

Debriyaj/marş anahtarı arızalı ve akü boş Kontrol edin ve gerekirse değiştirin 

2. Yüksek Yakıt tüketimi 

• OLASI NEDENLER • ALINACAK EYLEMLER 
Şişirilmiş lastiklerde Basıncı düzeltmek için şişirin 

Yakıt sızıntısı Servis kılavuzuna göre kontrol edin ve ayarlayın 

Havalandırma sistemi sızıntısı Kontrol edin ve düzeltin 

Hava filtresi Temizleyin / değiştirin 

SORUN GİDERME 



 

 

 

 

Debriyaj teli boşluğu aşırı ve debriyaj kaçması mevcut Tel boşluğunu ayarlayın 

Frenler çok sıkı ayarlanmış Düzgün bir şekilde yeniden ayarlayın 

Aşınmış Silindir Piston parçaları Servis limitini aşan parçaları değiştirin 

3. Araç marş ediyor ama çalışmıyor (Motor Teklemesi) 

• OLASI NEDENLER • ALINACAK EYLEMLER 

Benzin deposunda/Yakıt Hattında su Gaz kelebeği gövdesini/Benzin deposunu temizleyin, Depoyu yeni 
benzinle doldurun Gevşek/Sızıntı emme hortumu/hattı Lastik hortumu/hattı uygun şekilde sıkın, gerekirse değiştirin 

Gevşek buji Başlığı/ucu sıkıca sabitleyin 

Buji kirli/yalıtım bozuk Boşluğu temizleyin/sıfırlayın veya değiştirin 

Ateşleme bobininde ve baskılayıcı kapağında Gevşek Bağlantı Tüm bağlantıların 

4. Motor gücü eksik 

• OLASI NEDENLER • ALINACAK EYLEMLER 

Arızalı yakıt beslemesi Yakıt hattını/musluğu/havalandırma deliğini temizleyin 

Debriyaj teli boşluğu aşırı ve debriyaj kaçması mevcut Tel boşluğunu ayarlayın 

Gaz teli boşluğu aşırı Tel boşluğunu ayarlayın 

Hava filtresi Hava filtresini temizleyin/değiştirin 

Arka zincir çok sıkı ayarlanmış Düzgün bir şekilde yeniden ayarlayın 

Frenler çok sıkı ayarlanmış Düzgün bir şekilde yeniden ayarlayın 

Şişirilmiş lastiklerde Lastik basıncını önerilen şekilde düzeltmek için şişirin 



 

 

 

 

5. Motorda aşırı ısınma 

• OLASI NEDENLER • ALINACAK EYLEMLER 

Şanzıman debriyaj kaçması Kontrol edin ve düzeltin 

Emme/Emme Sistemi/parça sızıntısı Kontrol edin ve düzeltin 

Yanlış Yakıt Doldurma ve Ateşleme Zamanlaması ayarlamaları Kontrol edin ve düzeltin 

Silindir kanatçıkları/döküm temiz değil/çamur, kir ile tıkanmış Silindir kanatlarını/döküm alanını temizleyin 

Susturucu/ Egzoz Sistemi/ Parça sızıntısı Kontrol edin ve düzeltin 

Yanlış alarm bağlantısı Kontrol edin ve düzeltin 

6. Marş motoru çalışmıyor 

• OLASI NEDENLER • ALINACAK EYLEMLER 

Kontak Anahtarı KAPALI (OFF) Kontak anahtarını AÇIK (ON) durumda tutun 

Acil kapatma anahtarı KAPALI (OFF) Acil kapatma anahtarını AÇIK (ON) durumda tutun 

Pil deşarjı 12,4 v'den fazla olmalıdır, Gerekirse şarj edin 

Sigorta atmış Atmışsa değiştirin 

Gevşek bağlantı Tüm konektörlerin kablolara sıkıca bağlı olduğundan emin olun 

Kablo demeti arızalı Kablo demeti başlatma devresinin sürekliliğini kontrol edin 

Marş anahtarı çalışmıyor Sürekliliği kontrol edin 

Marş rölesi arızalı Marş motoru rölesinin çalışmasını kontrol edin 

7. Marş motoru çalışıyor ancak motor çalışmıyor 

• OLASI NEDENLER • ALINACAK EYLEMLER 

Motor debriyajını kontrol edin Kontrol edin ve düzeltin 

Motor marş dişlisini kontrol edin Kontrol edin ve düzeltin 

Ateşleme sistemi arızalı Bujiyi çıkararak kıvılcımı kontrol edin, Kıvılcım yoksa ateşleme 
devresini kontrol edin 

Buji boşluk ayarı Bujide uygun boşluğu sağlayın 



 

 

 

 

8. Marş motoru krank yapmakta zorlanıyor 

• OLASI NEDENLER • ALINACAK EYLEMLER 

Akü boş/zayıf Akü voltajının 12,4 volttan fazla olduğundan emin olun 

Akü tam şarjlı değil Marş sırasında 6 voltun altına düşmemelidir. 

Gevşek bağlantı Tüm konektörlerin kablolarla sıkıca bağlandığından emin olun 

Marş anahtarı arızalı Kontrol edin ve değiştirin 

Marş rölesi çalışmıyor Kontrol edin ve değiştirin 

Marş motoru arızalıdır Herhangi bir tıkanıklık açısından marş motorunu kontrol edin 

9. Korna çalışmıyor Korna sesi düzgün değil 

• OLASI NEDENLER • ALINACAK EYLEMLER 

Kontak Anahtarı KAPALI'dır (OFF) Kontak Anahtarını AÇIK durumda tutun 

Akü boş 12,4 volttan fazla olmalıdır, Gerekirse şarj edin 

Gevşek bağlantı Tüm konektörlerin kablo ile bağlı olduğundan emin olun 

Sigorta Atmış Atmışsa değiştirin 

Yanlış vida ayarı Vidayı ayarlayarak kornayı ayarlayın 

10. Yakıt Yok göstergesi/ Uygun olmayan yakıt 

• OLASI NEDENLER • ALINACAK EYLEMLER 

Kontak Anahtarı KAPALI'dır (OFF) Kontak Anahtarını AÇIK durumda tutun 

Gevşek bağlantı 12,4 volttan fazla olmalı, gerekirse şarj edin 

Yakıt sensörü arızalı Tüm konektörlerin kablo ile bağlı olduğundan emin olun 

Akü boş Yakıt seviye sensörünün direncini kontrol edin, arızalı bulunursa 
değiştirin 



 

 

 

 

11. Akü boşalıyor 

• OLASI NEDENLER • ALINACAK EYLEMLER 

Sigorta Atmış Atmışsa değiştirin 

Negatif kutupta gevşek bağlantı/ toz/ 

birikim 

Negatif/Toprak kutbunu çıkarın, temizleyin ve 

ardından tekrar bağlayın 

Akü arızalı Akü şarjını kontrol edin 

Regülatör ünitesi arızalı/düşük çıkış voltajı Motoru çalıştırın ve regülatör çıkış voltajını kontrol edin: 

>14V 2000RPM 

Manyeto bobini arızalı Bobin dirençlerinin manyetosunun spesifikasyonlar 

dahilinde olduğunu onaylayın, gerekirse değiştirin 

Manyeto bobini toprakla kısa devre Toprak ile bobinin fazları arasında kısa devre 

olmadığını doğrulayın. 

12. Hararet 

• OLASI NEDENLER • ALINACAK EYLEMLER 

Termostat çalışmıyor Termostatın çalışmasını sağlayın 

13. Araç çalışırken boşalıyor (Motor Çalışıyor, Ama Düzensiz Çalışıyor ve Duruyor) 

• OLASI NEDENLER • ALINACAK EYLEMLER 

Arızalı yakıt beslemesi Yakıt hattını/musluğu/havalandırma deliğini temizleyin 

Şanzıman Debriyaj kaçması Kontrol edin ve düzeltin 

Emme/ Hava giriş Sistemi/ parça sızıntısı Kontrol edin ve düzeltin 



 

 

 

 

Yanlış Yakıt Doldurma ve Ateşleme, Zamanlama ayarları Kontrol edin ve düzeltin 

Susturucu/ Egzoz Sistemi/ parça sızıntısı Kontrol edin ve düzeltin 

14. Işıklar aydınlatıcı değil 

• OLASI NEDENLER • ALINACAK EYLEMLER 

Kontak anahtarı kapalı Kontak anahtarını AÇIK (ON) durumda tutun 

Akü boş 12,4 volttan fazla olmalı, gerekirse şarj edin 

Sigorta Atmış Atmışsa değiştirin 

Kontrol anahtarı çalışmıyor Sürekliliği kontrol edin 

Ampul/LED patlamış Patlamışsa değiştirin 

Gevşek bağlantı Tüm konektörlerin kablolarla sıkıca bağlandığından emin olun 

Kablo demeti arızalı Kablo demetindeki devre aydınlatmanın sürekliliğini kontrol edin 

15. Far aydınlatması uygun değil 

• OLASI NEDENLER • ALINACAK EYLEMLER 

Far ayarı bozuk Ön far ayarı için SOP'yi takip edin 

Reflektör kirli/hasarlı Far, reflektör alanında herhangi bir hasar veya karanlık nokta 
olup olmadığını kontrol edin, gerekirse değiştirin 

Akü boş 12,4 volttan fazla olmalı, gerekirse şarj edin 

Regülatör çıkış voltajı deşarj için düşük RR ünitesi çıkış voltajını kontrol edin, yani > 13,5 V, Arızalı 

ise değiştirin 

16. Vites geçişleri sert 

• OLASI NEDENLER • ALINACAK EYLEMLER 
Vites kolu konumu yanlış 90 derece vites kolu ayarı 

Debriyaj kolunda fazla boşluk Debriyaj kolunu ayarlayın 

Debriyaj plakaları aşınmış Debriyaj plakalarını değiştirin 



 

 

 

 

17. Frenler zayıf 

• OLASI NEDENLER • ALINACAK EYLEMLER 

Düzgün ayarlanmamış Düzgün ayarlayın 

Astar veya tambur veya disk üzerinde yağ/gres Temizleyin ve yeniden takın 

Astarlar aşınmış/düzensiz aşınma Astarları değiştirin 

Disk çentikli/düzensiz aşınma Diski düzeltin veya değiştirin 

18. Araç sallanıyor 

• OLASI NEDENLER • ALINACAK EYLEMLER 

Jant aşınması Düzeltin 

Gevşek/kırık jant teli Telleri sıkın/değiştirin 

Lastikler doğru takılmamış Lastikleri doğru şekilde yeniden takın 

Tekerlekler yanlış hizalanmış Uygun hizalamayı sağlayın 

Şişirilmiş lastiklerde Basıncı düzeltmek için şişirin 

19. Sinyaller çalışmıyor 

• OLASI NEDENLER • ALINACAK EYLEMLER 
Gevşek/yanlış bağlantılar Kontrol edin ve düzeltin 

Ampul patlamış Değişim 

Anahtar arızalı Değişim 

Flaşör arızalı Değişim 

20. Fren lambası açık kalıyor 

• OLASI NEDENLER • ALINACAK EYLEMLER 

Anahtar düzgün ayarlanmamış Anahtarı uygun şekilde ayarlayın 

Anahtar takılı kalıyor Anahtarı değiştirin 

Fren ayarı yanlış Kontrol edin ve düzeltin 



 

 

 

 

ÖNERİLER 

> Her zaman yağ seviyesini kontrol etmeyi unutmayın... ve önerilen 

seviyeyi aşmayın. 

> Önerilen katkı maddesi kullanımına dikkat edin. 

> Daima tavsiye edilen veya daha yüksek yağ oranlarını kullanın. 

> Her 3000 Km'de bir yağı değiştirin. 

> Motor SICAK iken motosikleti yıkamayın. Elektrikli parçalara 

dikkat edin ve yüksek basınçlı yıkayıcılar kullanmaktan kaçının. 

> Hava kutusunu delmeyin veya delik açmayın. 

> Hava filtresini bakım tablosu önerilerine göre değiştirin. 

> Motor SICAK iken bujiyi çıkarmayın. 

> Tavsiye edilmeyen bujileri veya kötü durumdaki bujileri 

kullanmayın. 

> Çok fazla elektrikli aksesuar ekleyerek aküyü ve şarj sistemini 

aşırı yüklemeyin. 

> Yakıt deposunu doldururken içine su girmemesi için dikkatli olun. 

 

> Motosikleti yıkarken yakıt deposuna, elektrik sistemine, 

egzoza ve hava filtresine su girmesinden kaçının. 

> Servis limitine ulaşıldığında lastikleri değiştirin, 

> Her zaman lastik basıncını kontrol edin. 



 

 

 

 

ÖNERİLER 
UM® Motorcycles, sorumlu ve verimli bir şekilde mükemmel 

garanti kapsamına sahip yüksek kaliteli ürünler sunar. 

Müşterilerimizin tüm distribütörlerimizden sürekli destek ve 

tatmin edici satış sonrası hizmet almalarını sağlamak için 

çalışıyoruz. Garantimiz hakkında daha fazla bilgi almak için, 

yakınınızdaki UM® Motorcycles bayinizle iletişime geçin. 

Bu garantinin genel istisnaları, aşağıdakilerden kaynaklanan 

her türlü hasarı içerecektir: 

> Kaza 

> Motosikletin tasarlandığından farklı koşullarda kullanılması. 

> UM® Motorcycles tarafından onaylanmayan yedek 

parçaların, yağlayıcıların/soğutucu sıvıların veya sarf 

malzemelerinin kullanımı ve kullanım kılavuzunda açıklanan 

durumların çoğu. 

> Motosiklet sistemindeki değişiklikler, teknik modifikasyonlar, 

parçaların modifiye edilmesi veya onarılması ve bunların 

kumandalarının temperlenmesi. 

> Herhangi bir yarışmada kullanılan veya kiralanan veya 

demonte edilen motosikletler. 

> Taksi hizmeti olarak kullanılan motosikletler. 

> Kasıtlı olarak veya harici kontrol edilemeyen ve/veya tesadüfi 

olarak kabul edilen durumlardan kaynaklanan hasar. 

> Kalite kusurları olarak kabul edilmeyen ve motosikletin 

normal performansını etkilemeyen küçük arızalar. 



 

 

 

 

MÜLKİYET VE ARAÇ BİLGİLERİ 

 

Müşteri adı :  

Adres : PIN kodu 

Şehir : Şehir: Ülke : 

Cep numarası : E-posta:  

Şasi No : Model:  

Motor No : Renk:  

Akü markası: Akü Sr No/Kod :  

Lastik Markası: Lastik No:  

Satış tarihi : KM : Anahtar No : 

Satıcı ismi :   

Konum : Kod No :  

Kayıt No: İletişim Numarası :  

GARANTİ KAYIT FORMU 

UM® Motorcycles bayilerinin, garantiyi etkinleştirmek için motosikletin satışını ilk sahibine ilişkin güncel bilgilerle kaydetmeleri gerekir. 

Aracın sahibi değiştiyse, lütfen faks veya normal posta yoluyla bir “Araç Sahibi Kaydı” gönderin. Bu bilgiler, motosikletinizin bir servis 

bülteni veya kampanyadan etkilenmesi durumunda bilgilendirme için gereklidir. 

Bayi Adı ve Adresi, Damga  
1) Müşteri Kopyası: 

Müşteri imzası 



 

 

 

 

ARAÇ KURULUM VE TESLİMAT BELGESİ: 

Şasi No: Motor No: 

MÜŞTERİ İÇİN BİLGİ (BAYİ TARAFINDAN AÇIKLANACAKTIR) 

1. Garanti poliçesi 

2. Periyodik bakım/programın önemi 

3. Yağ seviyesi kontrol prosedürü 

4. Frenlerin çalışması 

5. Yakıt göstergesi 

6.  Kombine fren sistemi  

7 - Güvenli sürüş tavsiyesi 

8. Akü bakımı 

9. Lastik basıncı 

10. Motor ışığını kontrol edin (EFI arıza teşhisi) 

11. Araç park etme ve kilitleme 

12. Tahrik zincirinin temizlenmesi ve yağlanması 

• Yukarıdaki araç teslimat sırasında tarafımdan / temsilcilerim tarafından muayene edilmiş / test edilmiştir ve 
kabul edilebilir ve herhangi bir operasyonel / görsel kusur içermemektedir. 

•  Varsa garanti taleplerimin üretici tarafından belirtilen garanti kapsamı ve sınırına uygun olarak dikkate 
alınacağını anladım. 

1) Müşteri Kopyası: Müşteri imzası 

Bayi Adı ve Adresi, Damga: Yer: 

Tarih: 



 

 

 

 

MÜLKİYET VE ARAÇ BİLGİLERİ 

 

Müşteri adı :   

Adres :  PIN kodu 

Şehir : Şehir: Ülke : 

Cep numarası : E-posta:  

Şasi No : Model:  

Motor No : Renk:  

Akü markası: Akü Sr No/Kod :  

Lastik Markası: Lastik No  

Satış tarihi : KM : Anahtar No : 

Satıcı ismi :   

Konum : Kod No :  

Kayıt No: İletişim Numarası :  

GARANTİ KAYIT FORMU 

UM® Motorcycles bayilerinin, garantiyi etkinleştirmek için motosikletin satışını ilk sahibine ilişkin güncel bilgilerle kaydetmeleri gerekir. 

Aracın sahibi değiştiyse, lütfen faks veya normal posta yoluyla bir “Araç Sahibi Kaydı” gönderin. Bu bilgiler, motosikletinizin bir servis 

bülteni veya kampanyadan etkilenmesi durumunda bilgilendirme için gereklidir. 

Bayi Adı ve Adresi, Damga  
2) Müşteri Kopyası: 

Müşteri imzası 



 

 

 

 

ARAÇ KURULUM VE TESLİMAT BELGESİ: 

Şasi No: Motor No: 

MÜŞTERİ İÇİN BİLGİ (BAYİ TARAFINDAN AÇIKLANACAKTIR) 

1. Garanti poliçesi 

2. Periyodik bakım/programın önemi 

3. Yağ seviyesi kontrol prosedürü 

4. Frenlerin çalışması 

5. Yakıt göstergesi 

6. Kombine fren sistemi 

7. Güvenli sürüş tavsiyesi 

8. Akü bakımı 

9. Lastik basıncı 

10. Motor ışığını kontrol edin (EFI arıza teşhisi) 

11. Araç park etme ve kilitleme 

12. Tahrik zincirinin temizlenmesi ve yağlanması 

• Yukarıdaki araç teslimat sırasında tarafımdan / temsilcilerim tarafından muayene edilmiş / test edilmiştir ve 
kabul edilebilir ve herhangi bir operasyonel / görsel kusur içermemektedir. 

•  Varsa garanti taleplerimin üretici tarafından belirtilen garanti kapsamı ve sınırına uygun olarak dikkate 
alınacağını anladım. 

2) Müşteri Kopyası: Müşteri imzası 

Bayi Adı ve Adresi, Damga: Yer: 

Tarih: 



 

 

 

 

MÜLKİYET VE ARAÇ BİLGİLERİ 

 

Müşteri adı :   

Adres :  PIN kodu 

Şehir : Şehir: Ülke : 

Cep numarası : E-posta:  

Şasi No : Model:  

Motor No : Renk:  

Akü markası: Akü Sr No/Kod :  

Lastik Markası: Lastik No  

Satış tarihi : KM : Anahtar No : 

Satıcı ismi :   

Konum : Kod No :  

Kayıt No: İletişim Numarası :  

GARANTİ KAYIT FORMU 

UM® Motorcycles bayilerinin, garantiyi etkinleştirmek için motosikletin satışını ilk sahibine ilişkin güncel bilgilerle kaydetmeleri gerekir. 

Aracın sahibi değiştiyse, lütfen faks veya normal posta yoluyla bir “Araç Sahibi Kaydı” gönderin. Bu bilgiler, motosikletinizin bir servis 

bülteni veya kampanyadan etkilenmesi durumunda bilgilendirme için gereklidir. 

Bayi Adı ve Adresi, Damga  

3) Müşteri Kopyası: 
Müşteri imzası 



 

 

 

 

ARAÇ KURULUM VE TESLİMAT BELGESİ: 

Şasi No: Motor No: 

MÜŞTERİ İÇİN BİLGİ (BAYİ TARAFINDAN AÇIKLANACAKTIR) 

1. Garanti poliçesi 

2. Periyodik bakım/programın önemi 

3. Yağ seviyesi kontrol prosedürü 

4. Frenlerin çalışması 

5. Yakıt göstergesi 

6- Kombine fren sistemi 

7-  Güvenli sürüş tavsiyesi 

8. Akü bakımı 

9. Lastik basıncı 

10. Motor ışığını kontrol edin (EFI arıza teşhisi) 

11. Araç park etme ve kilitleme 

12. Tahrik zincirinin temizlenmesi ve yağlanması 

• Yukarıdaki araç teslimat sırasında tarafımdan / temsilcilerim tarafından muayene edilmiş / test edilmiştir ve kabul edilebilir ve 

herhangi bir operasyonel / görsel kusur içermemektedir. 

•  Varsa garanti taleplerimin üretici tarafından belirtilen garanti kapsamı ve sınırına uygun olarak dikkate alınacağını anladım. 

3) Müşteri Kopyası: Müşteri imzası 

Bayi Adı ve Adresi, Damga: Yer: 

Tarih: 



 

 

 

 

Orijinal UM® parça ve yedek parça satışı yapan farklı Distribütörler, Yetkili 

Servis Merkezleri ve depolar hakkındaki listeyi edinmek ve bilgileri öğrenmek 

için her ülkede bulunan UM® Distribütörüne talepte bulunabilir veya dilerseniz 

web sitemizi inceleyebilirsiniz:  

www.ummotorcycles.com 

http://www.ummotorcycles.com/


 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


