KULLANIM VE KURULUM KLAVUZU
Aquafunny deniz bisikleti 2 adet arka, 1 adet ön plastik tekerlek, 1 plastik koltuk, alimünyum ve
paslanmaz çelik metal gövde ve montaj için çeşitli plastik ve metal parçalardan oluşmakta.
Ürün size 6 adet ana parça olarak gelir. Önce arka tekerlekleri jantlar ile beraber ürün ile gönderilen
montaj vida ve somunlar ile ana gövdeye monta edilmeli. İkinci olarak ön tekerlek mil ile ön direksiyona
sabitlenir. Sonra belirtilen parçalar ile direksiyon ana gövdeye monte edilir. Tekerlek montajı sonrası koltuk
kelepçeler ile gövdeye sabitlenir. Ve kullanıma hazır.
Kurulum detay videolarını 0533 208 59 40 nulo WhatsApp hattından isteyebilirisiniz.

Bisikletimiz 2 kişik ve maksimum 240 kg ağırlık ve suda gitmek için tasarlandı. Ürün sert zeminlerde,
yoğun ve sivri taşlı bölgelerde kullanılmamalı. En az 50 cm derinlikte ki suda kullanılmalı. Uzun süre üst
sınırlarda kullanılmamalı. Hareketli bölgelerde bulunan plastik burçlar, yataklar ve birbirberiyle sürtünme
temasında bulunan bölgeler yağsız bırakılmamalı. Pedal plastiktikleri kullanıma bağlı vida gevşemeleri
oluşabildiğinden sık sık vida kontrolu yapılmalı. Aşağı da ki listeye uygun periyodik bakım ve değişimler
zamanında yapılmalı, aksi durumda oluşabilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

Deniz bisikletleri- Deniz Traktörlerinde garanti kapsamına girmeyen durumlar:
1 – Üretici / ithalatçı kontrolü dışında gelişen durumlarla oluşan hasar ve arızalar: Dolu, yıldırım,
fırtına, şehir bölge, su donması gibi durumlar.
Çevre faktörlerden kaynaklanan asit yağmuru, ağaç özsuyu, kimyevi madde, doğal afetler uv ışınları gibi.
Çarpışma ,düşürme, sürtünme ve hor kullanma sonucu oluşan delinme kırılmalar.Hırsızlık, yangın ve benzeri
durumlar.
Yanlış ve uyumsuz yedek parça kullanımından kaynaklanan (örn. yanlış kayış, yanlış plastik ve metal
parçalar vs.) arızalar.Ürün etiketinde belirtilen istiap haddini aşan ağırlık ve kişi sayısının üstünde
binişler.Düşük su seviyesi sebebi ile zemine sürtünme ve zemindeki cisimlerin oluşturabileceği hasarlar.
2 – Kullanım ve bakım el kitabında belirtilen hususlara aykırı kullanımlardan kaynaklanan arızalar.
3 – Üreticinin yetkili kıldığı yer ve kişiler dışında yapılan onarım, bakımlar ve parça değişiminden
kaynaklanan arızalar.
4 – Kullanım ve bakım el kitabında belirtilen periyodik bakım eksikliklerinden kaynaklanan arızalar
garanti kapsamına girmez.

PARÇA LİSTESİ
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1

Ana gövde

1

1

2

Direksiyon

1

2

3

Arka tekerlek

2

2

4

Ön tekerlek

1

2
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Koltuk

1

2
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Kayış

1

2

7

Ön tekerlek mili

1

1

8

Arka tekerlek mili

1

1

9

Pedal krank

1

1

10

Pedal ve arka mil yatakları

4+4

6

11

Direksiyon mili

1

6

12

Direksiyon mil burcu

4

6

2

13

Ön tekerlek mil burcu

2

4

1

14

Pedal plastiği

4

2

1

15

Arka tekerlek vida ve somunları

8+8

4

1 bozulma varsa

16

Yatak vida ve somunları

16 + 16

2

1 bozulma varsa

17

Kayış gerdirme yayı

1

2

1

1

2

BİNİŞ KURALLARI : TÜM BİNİCİLERİN CAN YELEĞİ GİYMESİ MECBURİDİR,
ÇARPIŞTIRMAK YASAKTIR, ZIPLAMAK YASAKTIR, SÜRÜCÜ DEĞİŞTİRMEK YASAKTIR
AYAĞA KALKMAYINIZ, 12 YAŞINDAN KÜÇÜKLER YANLARINDA YETİŞKİN OLMADAN BİNEMEZ
BİNMEDEN ÖNCE TÜM DEĞERLİ EŞYALARINIZI ÇIKARTINIZ

GARANTİ BELGESİ
Üretici veya İthalatçı Firmanın:
Unvanı: Kalıp Destek Plastik Mak.Met.San.ve Tic. Ltd.Şti
Adresi: Dudullu OSB Mah. İmes San. Sit. A blok 104 SK. No:32
Ümraniye İstanbul - Türkiye
Telefonu: 0216 415 31 95-96
Faks: 0216 415 31 91
e-posta: kalipdestek@kalipdestek.com
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Satıcı Firmanın:
Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Malın
Cinsi: DENİZ TRAKTÖRÜ
Markası: AQUAFUNNY
Modeli: AQ-140

Garanti Süresi: 2
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü
Bandrol ve Seri No: AQ140-

GARANTİ ŞARTLARI
1 – Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2 – Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmanın garanti kapsamındadır.
3 – Malın garanti süresi içerisinde arızalanması halinde, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir
süresi en fazla 20 (yirmi) iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servisin olmaması
durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim
tarihinden itibaren başlar.
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
tamiri yapılır.
5 – Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen; Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen
garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı
arızaların dörtten fazla tekrarı veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla
olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamaya sürekli kılması;
-Tamir için gereken azami sürenin aşılması,
-Firmanın servis istasyonunun, mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii; acentası temsilciliği, ithalatçısı
veya imalatçı üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığını belirlenmesi
durumlannda, 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-Tüketici, garantiden doğan hakların kullanımı ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine
başvurabilir.
8 – Garanti Belgesi ile ilgili sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel
Müdürlüğü’ne başvurulabilir.

