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1. GİRİŞ
AKSA portatif jeneratörlerini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
Bu işletim kılavuzu AKSA jeneratör setinizi doğru olarak nasıl kullanacağınızı ve bakım yapacağınızı size anlatır.
Uygun işletimi temin etmek için jeneratör setini kullanmadan önce bu kılavuzu lütfen okuyunuz. Jeneratörünüzü en
iyi çalışma koşullarında tutabilmek ve ömrünü uzatabilmek için bu talimatları takip ediniz. Takdirlerinizi veya
sorunlarınızı bildirmek için satış firmamızla veya yetkili acentemizle temasa geçin.
Jeneratörünüzün bakım ve onarımı için eğitilmiş Aksa Servisleri yetkilidir.
Parça değişimlerinde orijinal parçaların kullanılması gerekir.
Yetkisiz kişilerin jeneratörünüze yapacağı müdahaleler yada değişik parça kullanılması sonucunda oluşabilecek
sorunlardan Aksa yetkili satıcı ve servisleri sorumlu tutulamaz.
Bu kılavuz AKSA benzinli jeneratör seti genel parçaları ile ilgilidir.
İkaz ve uyarılara lütfen özel dikkat gösterin.
İKAZ Bu ön ikazları uygun şekilde izlememek maddi hasara, ciddi yaralanmalara veya ÖLÜMLERE yol açabilir.
Bu jeneratörü çalıştırmadan önce bütün etiketleri ve kullanıcı kılavuzunu okuyunuz.
Yalnızca iyi havalandırılan alanlarda işletiniz. Egzoz gazı zehirli karbon monoksit içerir ve ölümcül olabilir. Yakıt
doldurmadan önce mutlaka motoru durdurunuz. Yeniden çalıştırmadan önce 5 dakika bekleyiniz.
Saçılmış yakıt veya kaçakları kontrol ediniz. Kullanmadan önce temizleyin veya tamir ediniz.
Her türlü ateş kaynağını her zaman yakıt tankından uzakta tutunuz.
İKAZ

Eğer talimatlar izlenmezse ciddi yaralanmaların ve hatta ölümlerin olabileceğini belirtir.

UYARI

Eğer talimatlar dinlenmezse ciddi yaralanmalara veya ekipmanın hasarına yol açabileceğini belirtir.

AKSA benzinli jeneratör setini, kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde işletirseniz ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Tersi
halde, ciddi yaralanmalar ve ekipman hasarı oluşabilir.
2. GARANTİ, SERVİS VE ÜRÜN KULLANIM ÖMRÜ
Bu kılavuzda belirtilen esaslara uyulması koşuluyla jeneratörünüz malzeme ve imalat hatalarına karşı (2) iki yıl Aksa
Jeneratör garantisindedir.
Garanti süresi, ilgili yasalar gereği satışla birlikte başlar. Garanti Belgesi jeneratörünüzle birlikte, satışı yapan Aksa
Jeneratör bayisi tarafından doldurulup, kaşe basılacak ve size verilecektir. Lütfen garanti belgesini +90 212 651 60 40
numaralı faksa göndererek veya www.aksaservis.com.tr den giriş yaparak garanti sürecini başlatınız. Lütfen Garanti
Belgenizi, garanti süresi içinde, yetkili servisin garanti işlemini yapabilmesi için saklayınız ve servis tarafından
istendiğinde gösteriniz. Garanti koşulları Garanti Belgesi üzerinde açıklanmıştır.
Jeneratörler için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca belirtilen minimum kullanım ömrü (10) on yıldır. Satıcı firmalar bu
süre içerisinde cihazın yedek parçasını ve servisini ücreti karşılığında sağlar.
Aksa Jeneratör yetkili servis listesini www.aksa.com.tr adresinde bulabilirsiniz.
GARANTİ HAKKINDA
AKSA ÜRÜNLERİ ÜZERİNDE GARANTİ ELDE ETMEK İÇİN SATIN ALMA MAKBUZ KANITINIZI SAKLAYINIZ.
EĞER GARANTİ SERVİSİNİN TALEP EDİLDİĞİ ZAMANDA İLK SATIN ALMA TARİHİNİN KANITINI TEDARİK EDEMİYORSANIZ GARANTİ TARİHİNİ
BELİRLEMEK İÇİN ÜRÜNÜN ÜRETİM TARİHİ KULLANILACAKTIR.
Herhangi bir Aksa Yetkili Servis Bayi garanti tamirlerini yapabilir. Garanti tamirlerinin çoğu rutin olarak yapılır, fakat bazen garanti servisi
talebi uygun olmayabilir. Örneğin kötü kullanma, rutin bakımın eksikliği, sevkiyat, yükleme -boşaltma, depolama veya uygun olmayan
kurulum sonucunda teçhizat hasar görmüşse garanti servisi uygulanmaz. Aynı şekilde, teçhizat üzerindeki seri numarası ve üretim tarihi
sökülmüşse veya teçhizat üzerinde değişiklik veya modifikasyon yapılmışsa garanti hükümsüzdür. Garanti periyodu süresince Yetkili Bayi
Servisi istendiğinde muayene yapar, normal kullanım veya hizmet altında kusurlu bulunan herhangi bir parçayı tamir eder veya değiştirir.
Bu garanti aşağıdaki tamir ve teçhizatı kapsamaz:
•Normal Aşınma: Açık hava Güç Teçhizatı ve motorları, bütün mekanik aygıtlar gibi, iyi hizmet vermeleri için periyodik parçalara
ve servise ihtiyaç duyarlar.
Bu garanti, normal kullanımın, bir parçanın veya teçhizatın ömrünü tüketmesi hali için geçerli değildir.
•Kurulum ve Bakım: Bu garanti, uygunsuz veya yetkisiz kurulum veya değiştirme ve modifikasyon, kötü kullanım, ihmal, kaza, aşırı
yükleme, aşırı hız, uygunsuz bakım, tamir veya depolama ve bunun gibi kanaatimizce performansını ve güvenirliğini aksi yönde
etkilemeye maruz kalmış teçhizat veya parçalara uygulanmaz. Bu garanti, ayarlamalar, yakıt sistemi temizliği ve engel (kimyasal, kir,
karbon, kireç vs den kaynaklanan) gibi normal bakımı da kapsamaz.
•Diğer Hariç Tutmalar: Bu garanti, aşınan parçaları, örneğin motor yağı, o-ringler, filtreler, sigortalar, bujiler veya enjektörler vs,
veya kazalar, kötü muamele, modifikasyonlar, değiştirmeler veya uygun olmayan servis veya donma veya kimyasal bozulmalardan
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kaynaklanan hasar veya arızalar garanti kapsamı dışında hariç bırakır. Bu garanti, üreticinin kontrolü dışındaki doğal afet ve diğer
mücbir sebeplerden kaynaklanan hataları kapsamaz. Ayrıca kullanılmış, ıslah edilmiş ve demonstrasyon teçhizatı olarak kullanılmış,
şebeke elektriği yerine ilk güç olarak kullanılan teçhizat ve yaşam destek uygulamalarında kullanılan teçhizat kapsam dışındadır.
• Trifaze gruplarda, Monofaze yük beslemek amaçlı, tek faz üzerinden monofaze alınarak bu faza %30'dan fazla yüklenmesi
sakıncalıdır ve ürün garanti kapsamına çıkar.
3. KULLANICININ DİKKAT ETMESİ GERAKEN HUSUSLAR (kullanım hataları)
Aşağıda yazılı hususlar, (jeneratörü) kullanım hatası kapsamında değerlendirilmektedir. Bu durumlar garanti
kapsamına girmemektedir.
• Jeneratörün ani ve kalıcı olarak aşırı yükle yüklenmesi; Bu durumda jeneratörün voltaj regülatörü veya
alternatörü yanmaktadır.
• Üç fazlı jeneratörün dengesiz yüklenmesi ve fazlardan birisinden nominal akımın üzerinde
akım yüklenmesi; Bu durumda jeneratörün alternatörü yanmaktadır.
• Jeneratörün şebeke elektriğinin bulunduğu prize veya ekipmana bağlanması; Bu durumda
jeneratör hasar görmektedir.
• Kalitesiz, kirli ve sulu yakıt kullanılması; Bu durumda motorun yakıt sistemi zarar görmektedir.
• Elektrik marşlı jeneratör gruplarında motoru çalıştırmak için uzun süreli marş yapılması; Bu durumda marş
motoru hasar görmektedir.
• Elektrik marşlı jeneratör gruplarında kullanılan akünün uzun süre şarj yapılmadan bekletilmesi durumu; Bu
durumda akü hasar görmektedir.
4. KULLANIM BİLGİLERİ
4.1. Cihaz Tanımı
Bu ürün, alternatif elektrik güç kaynağı sağlayan bir jeneratördür.
4.2. Müşteri sorumlulukları
● Kullanıcı kılavuzunda verilen talimatları okuyunuz ve yerine getiriniz.
● Jeneratörü kullanırken kullanıcı kılavuzunda belirtildiği gibi düzenli bakım programına uyunuz.
4.3. Paketten Çıkarma Uyarıları
Jeneratör kurulum için hazır bir şekilde sevk edilir. Düşürme, çarpma, vs ile hasar vermekten kaçınınız.
4.4. Jeneratörün teslim alınması ve Taşınması
Jeneratörünüzü teslim aldığınızda cihazın tam ve iyi durumda olduğunu kontrol ediniz. Jeneratörün dikkatle
taşınması gerekir. Cihaz hemen kullanılmayacaksa bir depoya, zarar görmeyeceği uygun bir şekilde konulabilir.
Jeneratör ağırlığı teknik özellikler tablosunda verilmiştir.
ÖNEMLİ: Teslimat sırasında herhangi bir eksiklik veya hasar tespit edilirse teslimatı yapan kişiye bütün hasarları
nakliye makbuzu üzerine not ettiriniz ve imzasını attırınız. Eğer kayıp veya hasarlı teslimattan sonra fark edilirse
hasarlı malzemeleri ayırınız ve nakliyeci ile şikâyet prosedürleri için temasa geçiniz. Kayıp ve hasarlı parçalar garanti
kapsamında değildir.

Grup ağırlığı, grup etiketinde de mevcuttur. Jeneratörü metal şasesinden, tutarak taşıyınız,
gerekli durumlarda 2 kişi ile kaldırıp taşınmalıdır.

4.5. Jeneratörün çalışacağı yer
Jeneratör açık havada dışarıda kurulmalıdır. Egzoz gazlarının birikebileceği ve potansiyel olarak oturulan bir binaya
girebileceği veya emilebileceği bir yere jeneratörü KURMAYINIZ. Jeneratörünüzü, jeneratörün ağırlığını taşıyacak
sağlamlıkta yatay ve düzgün bir zemine yerleştiriniz. Jeneratörün tüm eksenleri eğimi 10° geçmemelidir.
Jeneratörünüzü kötü hava koşullarından korunaklı, temiz ve iyi havalandırılan bir yere yerleştiriniz.
Jeneratörünüzü çevreye ve insanlara zarar vermeyecek bir yere yerleştiriniz.
Nesneler ile jeneratör arasında en az 1,5 metre mesafe bırakınız.
4.6. Toprak hattı bağlantısı
Elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için jeneratörünüzü toprak hattına bağlamadan çalıştırmayınız. Toprak hattı
bağlantısı, aynı zamanda elektrikli cihazların yaydığı statik elektriği de toprağa aktarır.
Toprak hattı bağlantısı için; 10 mm 2 kesitli bakır bir kablonun bir ucunu jeneratör şasesine bağlayınız. Kablonun
öteki ucunu toprağa gömülen bakır veya pirinç bir çubuğa tutturunuz.
UYARI: Jeneratörünüzün toprak hattını borulara bağlamayınız. Borularda gaz gibi yanıcı madde varsa, kısa
devre durumunda yangın yada patlama söz konusu olabilir.
•
•

4.7. Yük
2 veya daha fazla makineyi aynı anda başlatmayınız. Birer birer başlatınız.
3 fazlı jeneratörlerde yükü her bir faza dengeli şekilde dağıtınız..
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UYARI

4.7.1. AC Uygulaması
1) Jeneratör setinin nominal hızda çalıştığından emin olunuz, yoksa AVR (Otomatik Voltaj Regülatörü) zorlanmış ikaz
üretecektir. Eğer çalışma bu koşullar altında uzun sürecekse, AVR yanacaktır.
2) Jeneratör çıkış şalterini devreye verdikten sonra kontrol paneli üzerindeki voltmetreyi gözlemleyiniz, voltmetre
tek faz jeneratör seti için 230V±5% (50Hz)’i üç faz jeneratör seti için 400V±5% (50Hz)’i göstermelidir, daha sonra
yükleme yapılabilir.
3) Cihaz yüklerini jeneratör setine sırayla bağlayınız. Motor yükü bakımından öncelikle büyük güçteki elektrik motoru
bağlanmalı ve sonra hafif yük motorları bağlanmalı. İşletme yanlışsa, jeneratör seti yavaşlayacak veya birdenbire
duracaktır. Jeneratör setini derhal yüklerden kurtarmak gereklidir ve ana şalteri devre dışı yapınız ve kontrolleri
gerçekleştiriniz.
4) Üç fazlı jeneratör seti; işletme sırasında üç faza gelen yükleri dengeleyiniz. Toleranslar eğer 20%’ yi aşarsa motoru
kontrol için durdurunuz. Toleransın üç faz arasında 20%’den az olmasını sağlayınız.
•
Her faz için yük nominal yükün altında olmalı ve akım da nominal akımın altında olmalı.
•
Üç fazlı asenkron motorları başlatma ile ilgili olarak öncelikle ağır yük motorlarını başlatınız ve sonra hafif yük
motorlarını başlatınız.
4.7.2. Aşırı yük
Jeneratör sürekli çalışıyorsa, etiketinde belirtilen çalışma yükünü (amper veya watt olarak ) aşmayınız. Jeneratörün
bağlantılarını yapmadan ve çalıştırmadan önce, jeneratörün besleyeceği tüm elektrikli cihazların (etiketlerinde
belirtilen) elektrik gücünü (amper veya watt olarak) toplayınız. Bulunan değerin jeneratörün kapasitesini aşmaması
gerekir. Eğer bulunan değer jeneratör kapasitesinin üzerindeyse en gereksiz cihazlar devreden çıkartılmalıdır. Eğer
bu yapılamıyorsa mevcut jeneratörün yerine uygun kapasitede jeneratörle değiştirilmesi gerekir.
NOT
•
Eğer devrelerin aşırı yüklemesi AC devre koruyucu şalter devreyi açarsa, devredeki elektrik yükünü
azaltın ve işletime devam etmeden önce birkaç dakika bekleyiniz.
NOT
•
Eğer yük altında çalışan elektrikli cihazlar (testere, matkap vb. gibi) etikette belirtilen değerin
üzerinde güç harcarlar. Örneğin, çok sert bir metali kesen bir testere etikette yazan değerin 3-4 katı güç
gerektirir. Jeneratörün gücü belirlenirken bu durum dikkate alınarak seçim yapılması uygun olacaktır.
4.8. Çevre Koruma Önlemleri
Çevreyi rahatsız etmemek ve gürültü kirliliğine neden olmamak için jeneratörü çalıştıracağınız yeri seçerken dikkatli
olunuz. Jeneratörü olabildiğince çevreyi daha az rahatsız edeceği, sesin yankı yapmayacağı yerlerde kullanınız. Eğer
böyle bir ortam sağlanamıyorsa, gerekli hallerde ses yalıtımı yapılabilir.
Motorun yağını yere ya da atık su kanalına değil uygun bir kaba boşaltınız ve biriktiriniz. Yağ tedarik firmasından atık
yağların toplanması hakkında bilgi alınız ve ilgili yere teslimini sağlayınız. Petrol türevlerinin (yağ, yakıt) toprak,
akarsu ve deniz ile teması durumunda toprak, akarsu ve deniz kullanılamaz duruma gelmektedir.
Jeneratörün ağaçlık veya çalılık bir alanda kullanılması halinde yangın tehlikesi olabilir. Bunu önlemek için
Jeneratörün çevresi dikkatle temizlenmelidir.
Kullanım zamanı dolmuş veya hasar gören aküleri, akü tedarikçinize teslim ediniz. Akülerin geri dönüşümü
yapılabilmekte ve zehirli atıkların; asit, kurşun gibi maddelerin doğaya karışması engellenmelidir.
Ambalaj atiklarini (Karton, naylon); Belediyelerin geri dönüsüm tesislerine teslim ediniz.

4.9. Enerji tüketimi açısından verimli kullanıma ilişkin bilgiler
Yakıt tüketiminin (enerji tüketiminin) verimli olması:
Jeneratör rutin bakımlarının zamanında yapılması
Benzinli motorun karbüratörünün, bujisinin ve hava filtresinin temiz olması
Motorun supap ayarlarının zamanında yapılması
Müşteri yüklerinde kullanılan lambaların tasarruflu tip, fan ve pompaların bakımlı olması
Yukarıda yazılı özelliklerin yerine getirilmesi durumunda, yakıt tüketiminin verimli ve enerjinin verimli kullanılmasını
sağlayacaktır
5. GENEL GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Jeneratör kullanım bilgisi olmayan kişilerin jeneratörü çalıştırmasına izin vermeyiniz. Jeneratör dururken ve
çalışırken çocukların jeneratörü kurcalamalarına izin vermeyiniz. Çocuklar için tehlikeli olabilir ve jeneratörünüz
zarar görebilir.
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Hayvanların jeneratörün yanına yaklaşmasını engelleyiniz. Hayvanlar için tehlikeli olabilir ve jeneratörünüz zarar
görebilir.
Jeneratörün kullanımı ile ilgili konularda standartlar ve yerel düzenlemelere öncelikle uyulmalıdır.
5.1. Yangını önlemek için
Motor çalışırken yakıt tankına yakıt eklemeyiniz.
Taşan yakıtı temiz bir bezle silin. Patlayıcı ve diğer yanıcı maddeleri jeneratörden uzakta tutunuz, bu malzemelerin
bulunduğu ortamlarda jeneratörü çalıştırmayın.
•
Yangını önlemek için ve uygun havalandırmayı sağlamak için işletim sırasında jeneratör setini binalardan ve
diğer ekipmandan en az bir buçuk metre uzakta tutunuz.
•
Jeneratör setini düz bir yüzeyde çalıştırınız.
5.2. Egzoz gazlarına karşı korunmak için
Egzoz gazları sağlığa zararlı yüksek oranda zehirleyici karbon monoksit gazı ihtiva eder. Havalandırma koşullarına
uyulması gerekir. Aksi halde ölüme neden olabilir.
Jeneratör setini kapalı alanlarda veya kötü havalandırılan yerlerde kullanmayınız. Eğer jeneratör setini kapalı alanda
kullanmak gerekliyse, uygun havalandırma sağlandığından emin olunuz.
5.3. Haşlanmamaya dikkat ediniz
Motor çalışırken veya durduktan kısa süre sonra susturucu ve motor gövdesi çok sıcaktır, yanık oluşmaması için bu
parçalara dokunmayınız.
5.4. Elektrik çarpması, kısa devreler
Jeneratör çalışırken yüksek gerilim üretir. Bu nedenle ilgili yasa ve düzenlemelere titizlikle uyulmalıdır.
Elektrik çarpmalarını veya kısa devreleri önlemek için elleriniz ıslakken jeneratör setine dokunmayınız. Jeneratör seti
suya dayanıklı değildir, bu yüzden yağmur, kar veya su sıçramalarına maruz kalan yerlerde kullanılmamalıdır.
Jeneratör setinin ıslak yerde kullanımı işletim sırasında kısa devrelere ve elektrik çarpmalarına yol açabilir.
•
Arızalı aygıtlardan elektrik çarpmasını önlemek için jeneratör seti topraklanmalıdır. Jeneratör grubu, kuvvet
kablosu vasıtasıyla işletme topraklama sistemine bağlantısını yapınız.
•
Bağlantılarda, standartlara uygun esnek kauçuk kaplı kablolar kullanılmalıdır.
•
Jeneratör elektrik şebekesi gibi başka bir elektrik kaynağına bağlanmamalıdır.
UYARI
•
Ev veya işyerlerinde kullanılan bir çok elektrikli cihazlar, bünyesinde bulunan elektrik motoru nedeni ile ilk
çalıştırma esnasında yaklaşık 10-15 saniye süresince nominal gücünün yaklaşık 3 katı ek güce ihtiyaç duyarlar.
Jeneratör gücünü aştığınız durumlarda AC devre kesici elektriği keserek koruma yapacaktır. Bu durumda
jeneratörünüzü durdurunuz. Güç kontrolünü yaptıktan sonra tekrar çalıştırınız.
•
Her bir priz için belirlenmiş akım limitini aşmayınız.
•
Jeneratör setini ev veya iş yerindeki her hangi bir prize doğrudan bağlamayınız. Bu, jeneratör setine ve
evdeki elektrikli aygıtlara hasar verebilir. Jeneratör ile şebeke elektriğini kutup değiştirici paket şalter kullanarak
sisteme bağlayınız.
•
Jeneratörü toprak hattı bağlantısı yapılmadan çalıştırmayınız. Bütün elektrik kablolarının sağlam ve
bağlantıların uygun olduğuna emin olunuz.
5.5. Aküyü Şarj Ederken (elektrik marşlı gruplar için)
Akü elektroliti sülfürik asit içermektedir. Gözlerini, cildinizi ve elbiselerinizi koruyunuz. Temas halinde, su ile yıkayınız
ve hemen tıbbi yardım alın, özellikle gözleriniz etkilendiyse.
Akü yüksek şiddette patlayıcı olabilen hidrojen gazı üretmektedir. Akünün yakınında sigara içmeyiniz veya alev ve
kıvılcımları yaklaştırmayınız, özellikle şarj ederken.
Aküyü tam olarak havalandırılan bir yerde şarj edin.
5.6. Jeneratör setini çalıştırmadan önce
• Motor yağı seviyesini kontrol ediniz.
• Yakıt seviyesini kontrol ediniz. Yakıt dolumu esnasında mutlaka jeneratörü durdurunuz.
• Motor üzerinde, yağ, yakıt sızıntısı olup olmadığını kontrol ediniz.
• Akünün şarj durumunu kontrol ediniz.
• Nesneler ile jeneratör arasında en az 1,5 metre mesafe bırakınız..
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16. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar - EMNİYET
1Genel
Jeneratör doğru kullanılması halinde tamamen güvenli olacak
şekilde dizayn edilmiştir. Bununla birlikte güvenlik sorumluluğu
jeneratörü kuran, işleten ve bakımını yapan kişilere aittir. Eğer
belirtilen güvenlik önlemleri uygulanmış ise kaza ihtimali çok
azdır. Herhangi bir teknik operasyon veya işlem yapmadan
önce gerekli emniyeti sağlamak operasyon veya işlemi yapan
kişiye aittir. Jeneratör yalnızca yetkili ve eğitimli kişiler tarafından
çalıştırılabilir.

standartlara uygun sızdırmaz siyah borular ile dışarıya atılmalıdır.
Sıcak egzoz susturucusu ve egzoz boruları yanabilecek
maddelerin teması ve personelin dokunmasına karşı korunmalıdır.
Egzoz gazının tehlikesiz olarak dışarı atılmasını sağlayınız.
! Kaldırma araçları ve destek yapılarının sağlam ve jeneratörü
taşıyabilecek kapasitede olduğundan emin olunuz.
! Jeneratör kaldırıldığı zaman, tüm personel jeneratör etrafından
uzak tutulmalıdır.

Uyarılar
! Jeneratöre bakım yapmadan veya jeneratörü çalıştırmadan
önce kitaptaki tüm uyarıları okuyunuz ve anlayınız.
! Bu kitaptaki prosedür, talimat ve güvenlik önlemlerine
uyulmaması halinde kaza ve yaralanmaların artması muhtemeldir.
! Bilinen emniyetsiz bir durumda jeneratörü asla çalıştırmayınız.
! Eğer jeneratörde emniyetsiz bir durum var ise, tehlike uyarısı
koyunuz ve akünün negatif (-) kutbunun bağlantısını keserek
bu olumsuz durum düzeltilene kadar jeneratörün çalışmasını
engelleyiniz.
! Jeneratöre bakım veya temizlik yapmadan önce akünün negatif
(-) kutbunun bağlantısını kesiniz.
! Jeneratör standartlara uygun şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

! Özel olarak dizayn edilmedikçe jeneratörü tehlikeli olarak
sınıflandırılan bir çevrede kurmayınız ve çalıştırmayınız.
3. Yangın ve Patlama

2 Yerleşim ve Taşıma
Jeneratörün bir parçası olan yakıt tutuşabilir ve patlayabilir. Bu
maddelerin depolanmasında uygun önlemlerin alınması, yangın
ve patlama riskini azaltır. BC ve ABC sınıfı yangın söndürücüler
el altında bulundurulmalıdır. Personel bunların nasıl kullanıldığını
bilmelidir.

Aşağıdaki emniyet tedbirlerini dikkate alınız.

Uyarılar
! Elektriksel bağlantıları, ilgili standartlara uygun şekilde yapınız.
Bu standartlara topraklama ve toprak hataları da dahildir.
! Jeneratörler için yapılan yakıt depolama sistemlerinin ilgili
kodlara, standar tlara ve diğer gereklere uygun şekilde
kurulduğundan emin olunuz.
! Motor egzoz gazları personel için tehlikelidir. Kapalı mahallerde
bulunan bütün jeneratör lerin egzoz gazları ilgili
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Uyarılar
! Jeneratör odasını uygun şekilde havalandırınız.
! Jeneratörü, jeneratör odası ve zeminini temiz tutunuz. Yakıt,
yağ, akü elektrolitin etrafa dökülmesi durumunda, dökülen
yeri derhal temizleyiniz.
! Yanıcı sıvıları motorun yakınında bulundurmayınız.
! Yakıtın etrafında alev, kıvılcım, sigara içmek gibi yanmaya
sebebiyet verebilecek olaylara izin vermeyiniz. Akü bağlantısını
yapmadan veya akü bağlantısını sökmeden önce akü şarj
cihazının beslemesini kesiniz.

! Ark olayından kaçınmak için topraklanmış iletken nesneleri

5 Kimyasal

terminaller gibi elektriğe maruz kalan bölgelerden uzak tutunuz.
Kıvılcım veya ark, yakıtı tutuşturabilir.

Jeneratörde kullanılan yağlar, yakıtlar, ve akü

! Motor çalışıyor iken yakıt tankını doldurmaktan kaçınınız.
! Yakıt sisteminde yakıt sızıntısı varsa jeneratörü çalıştırmayınız.

elektrolitleri endüstriyel tiptir. Uygun kullanılmazlarsa personele
zarar verebilirler.

! Herhangi bir yangın anında personelin kolay çıkışı için acil çıkış
kapısı olmalıdır.

Uyarılar
! Yakıtı, yağı ve akü elektrolitini deri ile temas
ettirmeyiniz ve yutmayınız. Eğer kazayla yutulur ise tıbbi tedavi
için derhal yardım isteyiniz. Eğer yakıt yutulmuş ise kusturmayınız.

4 Mekanik
Jeneratör, hareketli parçalardan
korunmak için muhafazalarıyla

Deri ile temas halinde temas bölgesini sabunlu su ile yıkayınız.
! Yakıt veya yağ bulaşmış elbise giymeyiniz.

birlikte dizayn edilmiştir.
Buna rağmen jeneratör mahallinde

! Aküyü hazırlarken aside dayanıklı bir

çalışırken diğer mekanik tehlikelerden personeli ve cihazları

önlük, yüz maskesi ve koruyucu gözlük

korumak için önlem alınmalıdır.

takınız. Deriye veya elbiseye akü
elektrolitinin dökülmesi durumunda dökülen
yeri bol miktarda basınçlı su ile hemen temizleyiniz.

Uyarılar
! Emniyet muhafazaları çıkarılmış halde jeneratörü çalıştırmayınız.
Jeneratör çalışıyorken bakım yapmak veya başka bir sebepten
dolayı emniyet muhafazasının yanına veya altına ulaşmaya
çalışmayınız.
! El, kol, uzun saçlar, sarkan elbise parçaları ve takıları hareketli
parçalardan uzak tutunuz.
Dikkat: Bazı hareketli parçalar açık
bir şekilde görülmemektedir.
! Jeneratör odası var ise kapısını
kapalı ve kilitli tutunuz.

6 Gürültü
Ses izolasyon kabini ile donatılmamış
jeneratörlerin ses şiddeti 105 dBA dan
fazladır. 85 dBA dan fazla ses şiddetine
uzun süreli maruz kalma, işitme
için tehlikelidir.
Uyarılar
! Jeneratör mahallinde çalışır ken kulaklık takınız.
7 Elektriksel
Elektrikli cihazların etkili ve emniyetli çalışması, bu cihazların
doğru bir şekilde yerleştirilmesi, kullanılması ve bakımının
yapılması ile sağlanır.

!Sıcak yakıt, sıcak soğutma suyu, sıcak
egzoz dumanı, sıcak yüzeyler ve
keskin köşelere temastan kaçınınız.
!Jeneratör mahallinde çalışırken eldiven,
şapka ve koruyucu elbise giyiniz.

Uyarılar
! Jeneratörün yüke bağlantısı, bu konuda eğitimli ve kalifiye olan
yetkili bir elektrikçi tarafından, ilgili elektrik kodlarına ve
standartlarına uygun bir şekilde yapılmalıdır.
! Jeneratörü çalıştırmadan önce (buna mobil jeneratörler de
dahil) jeneratörün topraklamasının yapıldığından emin olunuz.
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! Jeneratöre yük bağlantısı yapmadan veya jeneratörden yük

1 Solunum Yolu Açmak

bağlantısını sökmeden önce jeneratörün çalışmasını durdurunuz

- Kazazedenin başını geriye doğru eğiniz ve çenesini yukarı

ve akü negatif (-) terminalinin bağlantısını kesiniz.
! Islak veya sulu bir zeminde duruyor iken

kaldırınız.
- Kazazedenin ağzına veya boğazına kaçmış olabilecek takma

yük bağlantısını yapmaya veya yük

diş, sakız, sigara gibi nesneleri çıkarınız.

bağlantısını kesmeye kalkışmayınız.
! Jeneratör üzerindeki iletkenlere,

2. Nefes alma

bağlantı kablolarına ve elektrikli
parçalara vücudunuzun herhangi bir kısmı ile veya izole

Kazazedenin nefes alıp almadığını,

edilmemiş herhangi bir nesne ile temas etmeyiniz.
! Yük bağlantısı yapıldıktan sonra veya yük bağlantısı söküldükten

hissederek kontrol ediniz.

sonra alternatör terminal kapağını yerine takınız. Kapak emniyetli

3. Kan Dolaşımı
Kazazedenin boynundan nabzını kontrol ediniz.

bir şekilde yerine takılmadıkça jeneratörü çalıştırmayınız.
! Jeneratörü gücüne ve elektrik karakteristiklerine uygun yüklere

görerek, dinleyerek ve

ve elektrik sistemlerine bağlayınız.
! Tüm elektrikli ekipmanları temiz ve kuru tutunuz. İzolasyonun

4. Eğer Nefes Alamıyor fakat Nabız Varise
- Kazazedenin burnunu sıkıca kapatınız.

aşındığı, çatladığı ve kırıldığı yerlerdeki elektrik tertibatını
yenileyiniz. Aşınmış, paslanmış ve rengi gitmiş olan terminalleri
yenileyiniz. Terminalleri temiz ve bağlantıları sıkı tutunuz.
! Tüm bağlantıları ve boştaki kabloları izole ediniz.
! Elektrik yangınlarında BC veya ABC sınıfı yangın söndürücüler
kullanınız.

- Derin nefes alarak dudaklarınızı
kazazedenin dudakları ile birleştiriniz.
- Göğüs kafesinin yükseldiğini
gözleyerek ağzından yavaşça üfleyiniz.
Sonra
üflemeyi bırakarak göğüs kafesinin tamamen inmesine izin
veriniz. Kazazedeye dakikada ortalama 10 defa nefes veriniz.
- Eğer yardım çağırmak için kazazede yalnız bırakılacaksa, 10
defa nefes vererek kısa zamanda geri
dönünüz ve nefes verme
işlemine devam ediniz.
- Her 10 nefes verme işleminden
sonra nabzı kontrol ediniz.

17. ELEKTRİK ÇARPMALARINA KARŞI İLK YARDIM
Uyarılar
! Elektriğe maruz kalmış kişiye, elektrik kaynağını kapatmadan
önce çıplak elle dokunmayınız.
! Eğer mümkünse elektrik kaynağını devre dışı ediniz.
! Bu mümkün değil ise elektrik fişini çekiniz veya elektrik
kablosunu elektriğe maruz kalan kişiden uzaklaştırınız.
! Eğer bunlar da mümkün değil ise, kuru yalıtkan madde
üzerinde durunuz ve tercihen kuru tahta gibi yalıtkan bir
madde kullanarak, elektriğe maruz kalan kişiyi iletkenden
uzaklaştırınız.
! Eğer kazazede nefes alıyor ise, kazazedeyi aşağıda tanımlandığı
gibi iyileşme pozisyonuna getiriniz.
! Eğer elektriğe maruz kalan kişi bilincini kaybetmiş ise, ayıltmak
için aşağıdaki işlemleri uygulayınız:

- Nefes alıp vermeye başladığı anda kazazedeyi iyileşme
pozisyonuna getiriniz.
5. Nefes Alamıyor ve Nabız Yok ise
- Tıbbi yardım isteyin veya en yakın sağlık
kuruluşunu arayınız.
- Kazazedeye iki defa nefes verin ve
aşağıdaki gibi kalp masajına başlayın.
- Göğüs kafesinin birleşme yerinden
2 parmak yukarıya avuç içini yerleştiriniz.
- Diğer elinizi de parmaklarınızı
kilitleyerek yerleştiriniz.
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- Kollarınızı dik tutarak, dakikada
15 defa 4-5 cm aşağı doğru
bastırınız.
- Tıbbi yardım gelene kadar 2
nefes verme ve 15 kalp masajı
işlemini tekrar ediniz.
Eğer kazazedenin durumunda düzelme görülürse, nabzını
kontrol ederek nefes vermeye devam ediniz. Her 10
nefes verme işleminden sonra nabzını kontrol ediniz.
- Nefes alıp vermeye başladığı anda kazazedeyi, iyileşme
pozisyonuna getiriniz.
6.İyileşme Pozisyonu
- Kazazedeyi yan yatırınız.
- Solunum yolunun açık olmasını
sağlamak için çenesi ileriye doğru
bakacak şekilde başını eğik tutunuz.
- Kazazedenin öne veya arkaya
doğru yuvarlanmamasını sağlayınız.
- Nefes alıp vermesini ve nabzını düzenli bir şekilde
kontrol ediniz. Eğer ikisinden biri durursa yukarıdaki
işlemleri tekrarlayınız.
Uyarılar
! Kazazedenin bilinci tekrar yerine gelene kadar, su gibi
sıvılar vermeyiniz.
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AKSA JENERATÖR SANAYİİ A.Ş.
DECLARATION OF CONFORMITY
AT - UYGUNLUK BEYANI
Üretici/ Manufacturer

: AKSA Jeneratör San. A.Ş.

Adres/ Adress

: Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı No:10 Kavacık - Beykoz/ İstanbul

Ürün Kodu Product Code(s) : ....................................... / .......................................
: Benzinli Portatif Jeneratör

Ürün Açıklaması

Production Description
: Gasoline Portable Genset
Deklerasyon/ Declaration

Aksa Jeneratör San. A.Ş. olarak, yukarıda bilgileri verilmiş olan ürünün aşağıdaki Avrupa Birliği
direktiflerine, standartlara ve bunların gerektirdiği şartlara uygun olduğunu beyan ederiz.
On behalf of AKSA Jeneratör San. A.Ş. , We declare that above information in relation on the supplylmanufacture
of this in product is in conformity with the below stated standarts, EC directives and provisions of them.

Avrupa Birliği Direktifleri/ EC Directives
2006/42/AT
2006/42/EC

: Makine Emniyeti Yönetmeliği
: Machinery Safety Directive

2004/108/AT : Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
2004/108/EC : Electromagnetic Compatibility Directive
2006/95/AT
2006/95/EC

: Alçak Gerilim Yönetmeliği
: Low Voltage Directive

Standartlar/ Standarts
•TS EN ISO 12100:2010 : Makinelerde Güvenlik-Tasarım için Genel Prensipler-Risk De�erlendirilmesi ve risk azaltılması
EN ISO 12100:2010
•TS EN 150 3744:2010

:

Safety of machinery- General princip/es for design-Risk assessment and risk reduction

: Akustik - Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin Ses Basıncı Kullanılarak Tayini - Bir Yansıtma Düzlemi
Boyunca, Esas Olarak Serbest Bir Alan içinde Uygulanan Mühendislik Metodu

EN ISO 3744:2010

: Acoustics. Determination of sound power /eve/s of noise sources using sound pressure. Engineering method in an
essentially free field over a reflecting plane

•TS EN 60204-1
EN 60204-1:2011

: Makinelerde güvenlik-Makinelerin elektrik teçhizatı - Bölüm 1: Genel kurallar
: Safety of machinery-Electrical equipment of machines Part 1: General requirements

•TS EN 12601:2010

: Gidip Gelmeli içten Yanmalı Motor Tahrikli Jeneratör Grupları- Güvenlik

EN 12601:2010

: Reciprocating intemal combustion engine-driven generating sets-Safety

•TS EN 61000-4-2:2009
BS EN 61000-4-2:2009
•TS EN 61000-4-6:2009
BS EN 61000-4-6:2009
•TS EN 614-1+A1

: Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)-Bölüm 4-2: Deney Ölçme Teknikleri-Elektrostatik Boşalma Bağışıklık Deneyi
: Electromagnetic compatibility (EMC). Testing and Measurement Techniques.Electrostatic Discharge lmmunity Test
: Elektromanyetik Uyumluluk {EMU}-Bölüm 4-6: Deney Ölçme Teloıikleri-Radyo FrekansAlarılannın Neden Olduğu Temaslı Rahatsızlıklara Karşı Bağışıklık
: Electromagnetic compatibility (EMC). Tes1ing and Measurement Techniques.lmmunityto Corıduded Disturbanc lnduced By Radio-Frequency Fields
: Makinelerde güvenlik- Ergonomik tasarım prensipleri-Bölüm 1 :Terminoloji ve genel prensipler

EN 614-1:2006+A1(2009): Safety of machinery- Ergonomic design principles-Part 1 : Terminology and general principles

Yayım/ lssued by

: AKSA Jeneratör San. A.Ş.

Yer · Tarih/ Place - Date

: lstanbul · ..............................

Firma Adına Yetkili
Name of Authorized Representative
Unvan/ Title

: Yahya Özbelli

İmza/ Signature

İSTANBUL AVRUPA YAKASI
AVCILAR
MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. DEMET SOK. NO:132 AVCILAR/İSTANBUL
T: 0 212 428 66 66 PBX F: 0 212 423 22 22
BAĞCILAR
EVREN MAH. KOÇMAN CAD. EMRE SOK. NO:1/2 GÜNEŞLİ-BAĞCILAR/İSTANBUL
Tel: 0212 550 53 36 Fax : 0212 657 55 07
KAĞITHANE
ÇAĞLAYAN MAH. KAĞITHANE CAD. NO:93 KAĞITHANE
T: 0212 210 90 37-38 F: 0212 210 08 81
KARAKÖY
NECATİBEY CAD NO.74 KARAKÖY / İSTANBUL
T: 0212 251 92 48 / 293 07 32 - 33 F: 0212 251 92 64
DOLAPDERE SAN. SİT. 13.ADA NO:9 İKİTELLİ
T: 0212 671 35 48 - 49 F: 0212 671 35 41

İSTANBUL ANADOLU YAKASI
AYDINEVLER ÂŞIK VEYSEL SOK. AK PLAZA NO:24 KÜÇÜKYALI/MALTEPE
T:0216 489 68 68 PBX F:0216 489 21 60

İSTANBUL DIŞI SERVİS NOKTALARI
ANKARA
ÖVEÇLER 86. SOK. NO.7/A ÇANKAYA
T: 0312 472 71 71 F: 0312 472 76 01
ADANA
TURHAN CEMAL BERİKER BUL. ADANA İŞ MERKEZİ
A BLOK NO:24/27 YEŞİLOBA SEYHAN
T:0322 428 11 61 PBX F: 0322 428 15 40
ANTALYA
ASPENDOS BULVARI YEŞİLOVA MAH. 198/2-3 MURATPAŞA
T: 0242 322 16 88 – 322 91 88 F: 0242 322 97 55
BODRUM
CUMHURİYET CAD. KIVILCIM İŞ MERKEZİ
A-BLOK NO:24 ORTAKENT
T: 0252 358 70 30 F: 0252 358 70 25
BURSA
NİLÜFER TİC. MRK. ALAADDİNBEY MAH. 70 SK.
NO:12/B NİLÜFER
T: 0224 443 53 15-16-17-18 F: 0224 443 53 19
DENİZLİ
İZMİR ASFALTI NO:56 GÜMÜŞLER
T: 0258 371 71 10 - 372 08 44 F: 0258 372 09 46
GAZİANTEP
FATİH MAH. FEVZİ ÇAKMAK BULVARI NO:153
ŞEHİTKÂMİL
T: 0342 321 39 59 F:0342 321 37 67

İZMİR
KAZIM DİRİK MAH. YENİYOL ANKARA CAD.
NO:75 BORNOVA
T: 0232 462 24 62 - 461 82 82
F: 0232 462 24 63 - 462 24 40
KOCAELİ
İSTASYON MAH. (E-5 ESKİHİSAR SAPAĞI) 1456. SOK.
NO:20 GEBZE
T: 0262 656 37 37 F: 0262 656 37 33
KAYSERİ
OSMAN KAVUNCU BULVARI NO:207/H MELİKGAZİ
T: 0352 331 97 77-78 F: 0352 331 97 71
DİYARBAKIR
ERGANİ YOLU 1. KM. 1. SAN. SİT. CAMİİ KARŞISI
ASTAY PLAZA YENİŞEHİR
T: 0412 255 12 21 - 255 12 22 F: 0412 262 00 92
TEKİRDAĞ
ALİPAŞA MAH. ÇETİN EMEÇ BULVARI HANIMELİ APT.
NO: 60-66/D-C ÇORLU
T: 0282 692 61 22 - 23 - 32 F: 0282 692 61 18
TRABZON
YAVUZ SELİM BULVARI MANOLYA SİTESİ NO:281
T:0462 230 10 60-61 F: 0462 230 10 64

ALGERIA
Eurl Aksa Générateurs Algérie
Zone Industrielle Oued Smar Lot
N° 55 Harrach / Alger / Algerie
T : + 213 23 92 06 56-57-58
F : + 213 21 92 06 59
contact@aksa-dz.com

CHINA
Aksa Power Generation Co. Ltd.
No.19 Tongjiang North Road,
New District, Changzhou / China
T: + 86 (0) 519 851 50 205
F: + 86 (0) 519 851 50 130
e-mail: aksa@aksapowergen.com

GHANA
Aksa Power Generation (Gana)
11 Trinity Avenue, East Legon,
Greater Accra, Ghana
T : +233 206 99 88 00
e-mail: info@aksaghana.com

IRAN
Aksa Iran
Unit 2, No: 8, Corner of 6th Alley, 24 th meters.
Str, Farhang Sq, Sa'adat Abad, Tehran / Iran
T : +9821 2234 5295
F : +9821 2234 5196
e-mail: info@aksairan.com

IRAQ
Aksa Power Generation (Iraq)
English Village House
No:353 Arbil / Iraq
T : + 964 (0) 770 761 12 20
e-mail: export@aksa.com.tr

KAZAKHISTAN
Aksa Kazakhstan
Kazybek Bi Street, 65/107 Corner Of
Furmanova Street Almaly District
050026 Almaty / Kazakhstan
T : +7 727 338 48 47
e-mail : aksa@arna.kz

RUSSIA
Aksa Russia
119530, Moscow Ochakovskoe Highway,
29, BC 'WEST PARK'
T : +7 495 710 88 62
F: +7 495 710 88 62
e-mail : info@aksarussia.ru

SINGAPORE
Aksa Far East(Pte.) Ltd.
94 Tuas Avenue 11
639103 Singapore
T : + 65 6863 2832
F : + 65 6863 0392 - 6863 2956
e-mail: aksafe@aksafareast.com.sg

SOUTH AFRICA
Aksa Power Generation (South Africa)
109 Roan Crescent, Corporate Park North,
1685, Midrand, Johannesburg
South Africa
T: +27 60 774 64 88
e-mail : aksa@aksa.com.tr

U.A.E.
Power Generation FZE
Po Box:18167 Jebel Ali Free Zone
Warehouse No.RA08 / LC07 Dubai / UAE
T : + 971 4 880 91 40
F : + 971 4 880 91 41
e-mail: sales@aksa.ae

UNITED KINGDOM
Aksa International (UK) Ltd
Unit 6, Pine Court Walker Road, Bardon Hill
Coalville Leicestershire, LE67 ISZ U.Kingdom
T : + 44 (0) 1530 837 472
F : + 44 (0) 1530 519 577
e-mail: sales@aksa-uk.com

U.S.A.
Aksa USA
371 Exchange Street
West Monroe, LA 71292
T: +1 318 855 83 77
F: +1 318 855 83 81
e-mail: sales@aksausa.com

VIETNAM
Aksa Vietnam
28 Ter B Mac Dinh Chi Street Dakao
Ward District 1, HCM City - Vietnam
T : + 84 8 391 47 014
F : + 84 8 391 47 015
e-mail: vietnam@aksapowergen.com

AKSA

MARKASI

ADRESİ
TEL/FAX

RÜZGARLIBAHÇE MAH. ÖZALP ÇIKMAZI
NO:10 34805, KAVACIK - BEYKOZ / İSTANBUL

0 216 681 00 00 / 0 216 681 57 81

GENEL MÜDÜR

MERKEZ ADRESİ

TEL / FAX

YETKİLİ KİŞİ / ÜNVANI

YETKİLİ KİŞİ İMZA / KAŞE

ÜNVANI

AKSA JENERATÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ÜNVANI

YETKİLİ KİŞİ İMZA / KAŞE

YETKİLİ KİŞİ / ÜNVANI

SATICI FİRMANIN;

MALIN TÜKETİCİYE
TESLİM TARİHİ
MALIN TÜKETİCİYE
TESLİM YERİ
FATURA TARİHİ/
FATURA SAYISI

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN

MODELİ / SERİ NUMARASI

JENERATÖR

CİNSİ

MALIN;

Belge Numarası : 85233
Belge İzin Tarihi : 18-06-2010

Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama
Esasları'na Dair Yönetmelik uyarınca, TC. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
GARANTİ BELGESİ

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
2. Malın bütün parçalan dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 (yirmi) iş günüdür.
Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim
tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü
tüketiciye aittir. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi
malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında
hiçbir ücret talep etmeksizin yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın,
• Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla
meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
• Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
• Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; satıcı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin
mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından, kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü' ne başvurabilirler.
Not: Servisin Müdahalesi şurasında müşteri tarafından bu belge veya fatura ibraz edilmek zorundadır.

GARANTİ DIŞI DURUMLAR

1. Satın alınan jeneratörlerin devreye alma işlemleri AKSA Jeneratör yetkili servislerince yapılmalı, müşterinin kendisi veya başka bir servise yaptırılmamalıdır. Aksi durumda Jeneratör garanti
kapsamı dışına çıkar. Yapılan devreye alma işlemi, sadece işlemin yapıldığı mekân için geçerli olup, yeni bir yerde kullanım için tekrar AKSA Jeneratör yetkili servislerince devreye alınmalıdır.
İkinci defa yapılacak devreye alma işleminin ücretini müşteri karşılayacaktır.
2. Garanti süresi içerisindeki bütün jeneratörlerimizin, periyodik bakım çizelgesinde belirtilen tüm bakımları, Aksa Jeneratörün yetkili servislerine ücreti karşılığında yaptırılmalıdır. Bu bakımlardan
herhangi birisinin yapılmaması durumunda jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
3. AKSA Jeneratör tarafından onaylanmayan malzeme kullanımı sonucu gerçekleşen arızalar, ihmal sonucu oluşan arızalar, yanlış kullanma, uygun olmayan güçte kullanma, yanlış yerleşim,uygun
olmayan şartlardaki depolama durumlardan kaynaklanacak arızalarda ve yetkili olmayan servisler ve şahıslar tarafından tamir, bakım veya müdahalelerde jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
4. Satın alınan jeneratör 6 ay içerisinde devreye alınmayacaksa, jeneratöre ait depolama koşulları sağlanmak kaydı ile bekletilmelidir. Garanti süresi içerisindeki bir makinenin depolama
(konservasyon) işleminin yaptırılması durumunda jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
5. Kamyon üstü teslimlerde, nakliye sorumluluğu, indirme sorumluluğu da dahil olmak üzere kamyon üstünde tesliminden sonra, start işlemine kadar makinenin uygun şartlarda muhafaza edilmesi
tamamen müşterinin sorumluluğu altındadır. Bu esnada oluşacak hazar ve arızalarda jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
6. Soğutma sistemine, silindir gömlek veya bloğunda karıncalanma, erozyon ve tortu oluşmaması için eklenmesi gereken kimyasalların eklenmemesi durumunda, oluşan arızalardan jeneratör
garanti kapsamı dışına çıkar.
7. Satın alınan jeneratörlere garanti süresi içerisinde, orijinal ekipmanları ve projesi haricinde senkron, ilave kontrol ünitesi, pano, transfer pano vb. ilave ekipman veya proje yapılamaz. Aksa
Jeneratörün onayı olmadan yapılırsa, jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.,
8. Deprem, sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve benzeri doğal afetler gibi çevresel etkilerden ve şebekeden kaynaklanan arızalarda jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
9. Jeneratör gücüne uygun seçilen şebeke kontaktörü üzerinden, jeneratör nominal akımından fazla akım çekilmesinden kaynaklanacak şebeke kontaktörü, şarj redresörü ve ısıtıcı gibi ürünlerde
oluşacak arızalardan Aksa Jeneratör sorumlu değildir.
10. Kullanılan yakıt, yağ ve soğutma suyu kullanma kitapçıklarında verilen özelliklere sahip olmalıdır. Aksi halde oluşacak arıza ve hasarlarda jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
11. Jeneratör uzun süre çalıştırılmazsa aküsü boşalabilir. Motorun yağlanması, uzun ömürlü olması ve akünün şarjı için jeneratörün haftada 1 gün çalıştırılması gerekmektedir. Aksi halde oluşacak
arızalarda jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.

AKSA

MARKASI

ADRESİ
TEL/FAX

EVREN MAH. CAMİİ YOLU CAD. NO:5,
34212 GÜNEŞLİ, BAĞCILAR / İSTANBUL

0.212 478 66 66 / 0.212 657 55 16

GENEL MÜDÜR

MERKEZ ADRESİ

TEL / FAX

YETKİLİ KİŞİ / ÜNVANI

YETKİLİ KİŞİ İMZA / KAŞE

ÜNVANI

AKSA JENERATÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ÜNVANI

YETKİLİ KİŞİ İMZA / KAŞE

YETKİLİ KİŞİ / ÜNVANI

SATICI FİRMANIN;

MALIN TÜKETİCİYE
TESLİM TARİHİ
MALIN TÜKETİCİYE
TESLİM YERİ
FATURA TARİHİ/
FATURA SAYISI

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN

MODELİ / SERİ NUMARASI

JENERATÖR

CİNSİ

MALIN;

Belge Numarası : 85233
Belge İzin Tarihi : 18-06-2010

Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama
Esasları'na Dair Yönetmelik uyarınca, TC. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
GARANTİ BELGESİ

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
2. Malın bütün parçalan dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 (yirmi) iş günüdür.
Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim
tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü
tüketiciye aittir. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi
malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında
hiçbir ücret talep etmeksizin yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın,
• Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla
meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
• Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
• Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; satıcı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin
mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından, kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü' ne başvurabilirler.
Not: Servisin Müdahalesi şurasında müşteri tarafından bu belge veya fatura ibraz edilmek zorundadır.

GARANTİ DIŞI DURUMLAR

1. Satın alınan jeneratörlerin devreye alma işlemleri AKSA Jeneratör yetkili servislerince yapılmalı, müşterinin kendisi veya başka bir servise yaptırılmamalıdır. Aksi durumda Jeneratör garanti
kapsamı dışına çıkar. Yapılan devreye alma işlemi, sadece işlemin yapıldığı mekân için geçerli olup, yeni bir yerde kullanım için tekrar AKSA Jeneratör yetkili servislerince devreye alınmalıdır.
İkinci defa yapılacak devreye alma işleminin ücretini müşteri karşılayacaktır.
2. Garanti süresi içerisindeki bütün jeneratörlerimizin, periyodik bakım çizelgesinde belirtilen tüm bakımları, Aksa Jeneratörün yetkili servislerine ücreti karşılığında yaptırılmalıdır. Bu bakımlardan
herhangi birisinin yapılmaması durumunda jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
3. AKSA Jeneratör tarafından onaylanmayan malzeme kullanımı sonucu gerçekleşen arızalar, ihmal sonucu oluşan arızalar, yanlış kullanma, uygun olmayan güçte kullanma, yanlış yerleşim,uygun
olmayan şartlardaki depolama durumlardan kaynaklanacak arızalarda ve yetkili olmayan servisler ve şahıslar tarafından tamir, bakım veya müdahalelerde jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
4. Satın alınan jeneratör 6 ay içerisinde devreye alınmayacaksa, jeneratöre ait depolama koşulları sağlanmak kaydı ile bekletilmelidir. Garanti süresi içerisindeki bir makinenin depolama
(konservasyon) işleminin yaptırılması durumunda jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
5. Kamyon üstü teslimlerde, nakliye sorumluluğu, indirme sorumluluğu da dahil olmak üzere kamyon üstünde tesliminden sonra, start işlemine kadar makinenin uygun şartlarda muhafaza edilmesi
tamamen müşterinin sorumluluğu altındadır. Bu esnada oluşacak hazar ve arızalarda jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
6. Soğutma sistemine, silindir gömlek veya bloğunda karıncalanma, erozyon ve tortu oluşmaması için eklenmesi gereken kimyasalların eklenmemesi durumunda, oluşan arızalardan jeneratör
garanti kapsamı dışına çıkar.
7. Satın alınan jeneratörlere garanti süresi içerisinde, orijinal ekipmanları ve projesi haricinde senkron, ilave kontrol ünitesi, pano, transfer pano vb. ilave ekipman veya proje yapılamaz. Aksa
Jeneratörün onayı olmadan yapılırsa, jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.,
8. Deprem, sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve benzeri doğal afetler gibi çevresel etkilerden ve şebekeden kaynaklanan arızalarda jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
9. Jeneratör gücüne uygun seçilen şebeke kontaktörü üzerinden, jeneratör nominal akımından fazla akım çekilmesinden kaynaklanacak şebeke kontaktörü, şarj redresörü ve ısıtıcı gibi ürünlerde
oluşacak arızalardan Aksa Jeneratör sorumlu değildir.
10. Kullanılan yakıt, yağ ve soğutma suyu kullanma kitapçıklarında verilen özelliklere sahip olmalıdır. Aksi halde oluşacak arıza ve hasarlarda jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
11. Jeneratör uzun süre çalıştırılmazsa aküsü boşalabilir. Motorun yağlanması, uzun ömürlü olması ve akünün şarjı için jeneratörün haftada 1 gün çalıştırılması gerekmektedir. Aksi halde oluşacak
arızalarda jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.

08.2016

TÜRKİYE / TURKEY
Rüzgarlı Bahçe Mah.
Özalp Çıkmazı No:10, 34805
Kavacık, Beykoz - İstanbul
T: + 90 216 681 00 00
F: + 90 216 681 57 81
E-mail:aksa@aksa.com.tr

