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Bu d›ﬂtan takma motoru çal›ﬂt›rmadan önce bu klavuzu dikkatlice okuyunuz.
Bu klavuzu seyir s›ras›nda su geçirmeyen bir torba içinde güvertede bulundurunuz. Bu klavuz, sat›lmas› halinde d›ﬂtan takma motorda kalmal›d›r.

Önemli k›lavuz bilgileri
EMU25107

Kullan›c›ya
Bir Yamaha d›fltan takma motor seçti€iniz için
teflekkür ederiz. Bu Kullanma Klavuzu, do€ru
çal›flt›rma, bak›m ve özen için gerekli bilgileri
içermektedir. Bu basit talimatlar›n iyice anlafl›lmas› yeni Yamahan›zdan maksimum zevki alman›z için yard›mc› olacakt›r. E€er d›fltan
takma motorunuzun çal›flt›r›lmas› ve bak›m›
hakk›nda herhangi bir sorunuz varsa, lütfen Yamaha yetkili servisinize dan›fl›n›z.
Bu Kullan›m Klavuzunda özellikle önemli bilgiler afla€›daki flekillerle ay›rt edilmifltir.
Bu, güvenlik uyar› sembolüdür. Sizi olas›
bedensel yaralanma tehlikelerine karfl› uyarmak için kullan›lm›flt›r. Olas› yaralanma ya da
ölüm tehlikesinden kaç›nmak için bu sembolü
izleyen tüm güvenlik mesajlar›na uyunuz.

Yamaha, çal›flma ömrünün uzun olmas›n› garanti etmek için ürünü kullan›rken, kullan›m klavuzunda yer alan direktiflerin do€ru bir flekilde
takip edilmesini ve öngörülen periyodik kontrol
ve bak›mlar›n yap›lmas›n› önermektedir. Bu
yönergelerin ihmal edilmesi sonucu ortaya
ç›kan hasarlar garanti kapsam›nda de€ildir.
Baz› ülkelerde kullan›c›lar›n, ürünü sat›n al›nd›€› ülkenin d›fl›na ç›karmas›n› yasaklayan kanunlar ve düzenlemeler bulunmaktad›r. Ayr›ca,
baz› bölgelerde garanti geçerli olmayabilir. Ürünü, baflka bir ülkeye götürmeyi planlad›€›n›z
takdirde daha ayr›nt›l› bilgi edinmek için ürünün
sat›n al›nd›€› yetkili servise baflvurunuz.
Ürünün, ikinci el olarak sat›n al›nmas› durumunda müflteri kayd›n› yeniletmek ve öngörülen hizmetlerden yararlanabilmek için lütfen en
yak›ndaki yetkili servise baflvurunuz.

‹PUCU:
EWM00781

UYARI
UYARI, sak›n›lmazsa ölüm ya da ciddi
yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeli bir
durumu gösterir.
ECM00701

D‹KKAT
D‹KKAT, d›ﬂtan takma motorun ya da di€er
eﬂyalar›n hasar görmesini önlemek için
al›nmas› gereken özel önlemleri gösterir.

‹PUCU:
‹PUCU, ifllemlerin daha kolay yap›lmas› ve daha net anlafl›labilmesi için gerekli anahtar bilgileri sa€lar.
Yamaha ürün tasar›m› ve kalitesi için sürekli
olarak geliflmeleri araflt›r›r. Bu nedenle, bu kullan›m klavuzunda ürünle ilgili bask› zaman›nda
mevcut en son bilgiler bulunmas›na ra€men,
motorunuz ile bu klavuz aras›nda küçük farkl›l›klar bulunabilir. Bu kullan›m klavuzu ile ilgili
herhangi bir sorunuz olursa, lütfen Yamaha yetkili servisinize baflvurunuz.

Bu klavuzdaki aç›klama ve çizimlerde,
F225FET, FL225FET, F250DET, FL250DET,
F300BET,
FL300BET,
F250DET1,
FL250DET1, F300BET1, FL300BET1 ve standard aksesuarlar temel al›nm›flt›r. Bundan dolay› baz› maddeler her model için geçerli de€ildir.

Önemli kılavuz bilgileri
EMU25121

F225F, FL225F, F250D, FL250D, F300B,
FL300B, F250D1, FL250D1, F300B1, FL300B1
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Güvenlik bilgileri
EMU33622

D›ﬂtan takma motorun
güvenli€i
Her zaman flu önlemleri al›n›z.
EMU36501

Pervane
‹nsanlar pervane ile temas ederlerse yaralanabilir ya da ölebilirler. Motor bofl (nötr) konumdayken bile pervane hareketini sürdürebilir ve
hatta dururken bile keskin kenarlar› yaralanmaya neden olabilir.
l Suda yak›n›n›zda biri oldu€unda motoru
durdurunuz.
l Motor kapal›yken bile insanlar› pervaneden
uzak tutunuz.
EMU40271

Dönen parçalar
Eller, ayaklar, saçlar, tak›lar, giysiler, kiflisel can
yele€i (PDF) kay›fllar›, vb., motorun içindeki
dönen parçalara tak›labilir ve ciddi yaralanma
ya da ölüme yol açabilirler.
Mümkün oldu€unca üst kapa€›n yerinde
olmas›n› sa€lay›n›z. Motor çal›fl›rken üst
kapa€› kald›rmay›n›z ya da de€ifltirmeyiniz.
Üst kapak kalkm›fl olarak motoru çal›flt›rma
ifllemini sadece klavuzdaki özel yönergeleri
izleyerek yap›n›z. Ellerinizi, ayaklar›n›z›,
saçlar›n›z›, giysilerinizi, PDF kay›fllar›n›, vb.ni
aç›ktaki hareketli parçalardan uzak tutunuz.
EMU33640

S›cak parçalar
Çal›flt›rma s›ras›nda ve sonras›nda motor parçalar› yan›klara neden olacak kadar s›cakt›rlar.
Motor so€uyana kadar üst kapa€›n alt›ndaki
herhangi bir parçaya dokunmaktan kaç›n›n›z.
EMU33650

Elektrik çarpmas›
Motoru çal›flt›r›rken ve kullan›rken hiçbir elektrikli parçaya dokunmay›n›z. Elektrik çarpmas›na ya da elektrokusyona neden olabilirler.

EMU33660

Hidrolik indirme/kald›rma
Motor indirilmifl ya da kald›r›lm›fl durumdayken
vücut parçalar› motor ve s›kma braketi aras›nda ezilebilir. Vücudunuzu her zaman bu alandan uzakta tutunuz. Hidrolik indirme/kald›rma
mekanizmas›n› çal›flt›rmadan önce bu alanda
kimsenin bulunmad›€›ndan emin olunuz.
Hidrolik indirme/kald›rma dü€meleri ana dü€menin kapal› oldu€u zaman bile çal›fl›rlar. Motor etraf›nda çal›flt›klar› zaman insanlar›n
anahtarlar›n uza€›nda olmalar›n› sa€lay›n›z.
Kald›rma destek kolu kilitlenmifl olsa bile, kald›r›lm›fl motorun alt›nda hiç bir zaman durulmamal›d›r. E€er motor kazara düflerse a€›r hasar meydana gelebilir.
EMU41251

Motor acil durdurma kordonu
(lanyard)
Motor acil durdurma kordununu ba€lay›n›z,
böylece operatörün tekneden düflmesi ya da
dümeni b›rakmas› durumunda motor durur. Bu,
teknenin motor çal›fl›r halde uzaklaflmas›n› ve
insanlar› zor durumda b›rakmas›n› ya da insanlar›n ya da nesnelerin üstünden geçmesini
önler.
Motor çal›fl›rken, motor acil durdurma kordonunu giysinizdeki emin bir yere veya elinize veya
aya€›n›za ba€lay›n›z. Tekne hareket halindeyken, dümeni b›rakmak için onu ç›karmay›n›z.
Motor acil durdurma kordonunu, giysinin y›rt›larak gevfleyebilecek bir yerine ba€lamay›n›z
ya da motor acil durdurma kordonunu, çal›flmas›na engel olacak bir yerden geçirmeyiniz.
Motor acil durdurma kordonunu, yanl›fll›kla çekilme olas›l›€› olan yerlerden geçirmeyiniz. Çal›flma s›ras›nda motor acil durdurma kordonu
çekilirse, motor kapan›r ve dümen kontrolünü
kaybedersiniz. Tekne, insanlar› ve nesneleri
öne do€ru f›rlatarak h›zla yavafllar.
EMU33810

Benzin
Benzin ve buharlar› yüksek derecede parlay›c› ve patlay›c›d›r. Yang›n ve patlama tehlikesini azaltmak için daima sayfa 55’deki yönteme göre yak›t ikmali yap›n›z.
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Güvenlik bilgileri
EMU33820

Benzine maruz kalma ve benzin
dökülmesi
Benzini dökmemeye dikkat ediniz. E€er benzin
dökülürse, hemen kuru bir bez ile siliniz. Bezleri uygun flekilde yok ediniz.
E€er cildinize benzin s›çrarsa hemen sabunlu
su ile y›kay›n›z. Giysilerinize benzin s›çrarsa,
onlar› de€ifltiriniz.
E€er benzin yutarsan›z, çok miktarda benzin
buhar›n› içinize çekerseniz veya gözlerinize
benzin s›çrarsa, acilen t›bbi müdahale isteyiniz. Yak›t› a€z›n›zla sifon yaparak çekmeyiniz.
EMU33900

Karbon monoksit
Bu ürün, solundu€u zaman beyin hasar›na veya ölüme yol açabilen, renksiz ve kokusuz bir
gaz olan karbonmonoksiti içeren egzoz gazlar›
yayar. Belirtiler aras›nda bulant›, bafl dönmesi,
uyuflukluk vard›r. Kokpiti ve kabin bölgelerini iyi
havaland›r›n›z. Egzoz ç›k›fllar›n› engellemeyiniz.
EMU33780

De€iﬂiklikler
Bu d›fltan takma motorda de€ifliklik yapmaya
kalk›flmay›n›z. D›fltan takma motorda yapaca€›n›z de€ifliklikler güvenli€i ve güvenirli€i azaltabilir ve d›fltan takma motorun güvensiz veya
yasa d›fl› kullan›lmas›na yol açabilir.
EMU33740

Seyir güvenli€i
Bu bölüm seyir s›ras›nda izlemeniz gereken,
birçok önemli güvenlik önleminden birkaç›n›
içermektedir.
EMU33710

Alkol ve ilaçlar
Alkollü içecekler içtikten veya ilaç ald›ktan sonra motoru asla kullanmay›n›z. Ölümle sonuçlanan tekne kazalar›n›n en s›k rastlanan faktörlerinden biri sarhoflluktur.

menizi önermektedir. En az›ndan, çocuklar ve
yüzme bilmeyenler daima can yeleklerini giymelidir ve teknedeki olas› bir tehlike durumunda da herkes can yele€i giymelidir.
EMU33731

Sudaki insanlar
Motorun çal›flt›€› her zaman, yüzücüler, kayakç›lar, dalg›çlar gibi sudaki insanlara dikkat ediniz. Suda teknenin yak›n›nda biri varsa, vitesi
bofla al›n›z ve motoru durdurunuz.
Yüzme bölgelerinden uzak durunuz. Yüzücüleri
görmek zor olabilir.
Motor bofl (nötr) konumdayken bile pervane
hareketini sürdürebilir. Suda yak›n›n›zda biri
oldu€unda motoru durdurunuz.
EMU33751

Yolcular
Teknenizdeki uygun yolcu yerleflimiyle ilgili ayr›nt›lar için tekne üreticinizin yönergelerine baflvurunuz ve h›zlanmadan önce ve rölanti devrinin üsründe çal›flt›r›rken tüm yolcular›n uygun
flekilde konumland›r›lm›fl oldu€undan emin
olunuz. Ayakta durma ya da belirtilmemifl yerlerde oturma, dalgalar, dümen suyu ya da h›z
veya yöndeki ani de€ifliklikler tekne içinde ya
da tekneden d›flar› savrulmalara yolaçabilir.
Yolcular uygun biçimde konumland›r›lm›fl
olsalar bile, ola€and›fl› bir manevra yapmak zorunda kalabilece€iniz konusunda onlar› uyar›n›z. Dalgalardan ya da dümen suyundan atlamaktan daima kaç›n›n›z.
EMU33760

Aﬂ›r› yükleme
Tekneyi afl›r› yüklemeyiniz. Maksimum a€›rl›k
ve yolcu say›s› için tekne üreticisine baflvurunuz ya da tekne kapasitesi plakas›na bak›n›z.
A€›rl›€›n, tekne üreticisinin yönergelerine göre
uygun flekilde da€›t›ld›€›ndan emin olunuz.
Afl›r› yükleme ya da yanl›fl a€›rl›k da€›l›m›
tekne yönetimini tehlikeye düflürür ve bir kazaya, alaboraya ya da batmaya yol açabilir.

EMU40280

Kiﬂisel yüzdürme ayg›tlar› (PFDs)
Teknede her yolcu için birer onayl› PFD bulundurunuz. Yamaha, seyir s›ras›nda bir PFD giy-
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Güvenlik bilgileri
EMU33772

EMU33880

Çarp›ﬂmalardan kaç›n›n›z

Yolcu e€itimi

‹nsanlar›, nesneleri ve di€er tekneleri sürekli
olarak izleyiniz. Görüflünüzü k›s›tlayan veya di€erlerini görmenizi engelleyen durumlar için
dikkatli olunuz.

En az bir yolcunun acil durum halinde tekneyi
çal›flt›racak flekilde e€itildi€inden emin olunuz.
EMU33890

Seyir güvenli€iyle ilgili yay›nlar
Seyir güvenli€i hakk›nda bilgi edininiz. Bir çok
tekne organizasyonundan ek yay›nlar ve bilgiler elde edilebilir.
EMU33600

Yasalar ve düzenlemeler

ZMU06025

Tekneyi savunmal› olarak güvenli h›zlarda kullan›n›z ve insanlar, nesneler ve di€er teknelerle aran›zda güvenli bir mesafeyi koruyunuz.
l Di€er teknelerin ya da su kayakç›lar›n›n
do€rudan arkas›ndan gitmeyiniz.
l Di€er teknelerin sizden sak›nmas›n› zorlaflt›r›c› veya nereye gidece€inizi anlayamayacak olduklar› keskin dönüfllerden veya
di€er manevralardan kaç›n›n›z.
l Su alt›nda nesneler bulunan veya suyun s›€
oldu€u alanlardan sak›n›n›z.
l Kontrol kayb›, d›flar› f›rlama ve çarp›flma
riskini azaltmak için, arac› s›n›rlar›n›z› zorlamadan kullan›n›z ve sert manevralardan kaç›n›n›z.
l Çarp›flmalar› önlemek için erken müdahale
ediniz. Teknelerin frenlerinin olmad›€›n› ve
motoru durdurman›n ya da gaz› kesmenin
dümenleme yetene€ini azaltaca€›n› unutmay›n›z. Herhangi bir nesneye çarpmadan
önce zaman›nda durabilece€inizden emin
de€ilseniz, gaz veriniz ve baflka bir yöne
dönünüz.
EMU33790

Hava
Hava durumu hakk›nda bilgi sahibi olunuz. Seyir öncesi hava tahminlerini kontrol ediniz. Tehlikeli havalarda seyire ç›kmaktan kaç›n›n›z.
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Tekneyle seyir halinde olaca€›n›z yerdeki deniz
kanunlar›n› ve yönetmeliklerini biliniz ve onlara
uyunuz. Baz› kural dizileri co€rafik konuma göre uygulan›rlar, ancak tümü temel olarak Uluslararas› Karayolu Kurallar› ile ayn›d›r.

Genel bilgiler
EMU25171

Kimlik numaralar› kayd›

tal elektronik kumandan›z›n seri numaras›n›n
mevcut boflluklara kaydediniz.

EMU25184

D›ﬂtan takma motorun seri numaras›

‹PUCU:

D›fltan takma motorun seri numaras› s›kma
braketinin iskele taraf›na tak›lan etiketin üzerine markalanm›flt›r.
Yamaha yetkili servisinden yedek parça siparifl
ederken yard›mc› olmas› için veya d›fltan
takma motorunuzun çal›nmas› durumunda kullanmak için d›fltan takma motorunuzun seri
numaras›n› mevcut boflluklara kaydediniz.

Dijital elektronik kumandan›n seri numaras›yla
ilgili herhangi bir sorunuz olursa yetkili Yamaha
servisinize dan›fl›n›z.

ZMU05885

ZMU07134

1. D›fltan takma motorun seri numaras›n›n yeri

ZMU05887

1. Dijital elektronik kumandan›n seri numaras›n›n
yeri

ZMU01692
EMU34943

Dijital elektronik kumanda
seri numaras›
Dijital elektronik kumandan›n seri numaras›
dijital elektronik kontrol kutusuna tak›lan etikete
damgalanm›flt›r.
Dijital elektronik kumandan›z› d›fltan takma
motora ilk ba€larken yard›mc› olmas› için, diji-

ZMU05917
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Genel bilgiler
EMU41570

Anahtar numaras›
Anahtar kimlik numaras›, flekilde gösterildi€i
gibi yedek anahtar üzerine markalanm›flt›r.
Yedek anahtar› güvenli bir yerde tutunuz ve bu
numaray›, yeni bir anahtara ihtiyac›n›z
oldu€unda size referans olmas› için, ayr›lan
bofllu€a kaydediniz.

ZMU01693
ZMU07135

1. CE iflaretinin yeri

ZMU06040

ZMU07133

1. Anahtar numaras›
EMU37290

EC Uygunluk Bildirisi (DoC)
D›fltan takma motor Avrupa Parlamentosu’nun
makinelerle ilgili direktifinin belirli k›s›mlar›na
uygundur.
Her uygun olan d›fltan takma motorda EC DoC
bulunur. EC DoC flu bilgileri içerir:
l Motor Üreticisinin ad›
l Model ad›
l Modelin ürün kodu (Onaylanm›fl model
kodu)
l Uygun oldu€u direktiflerin kodlar›
EMU25204

CE Etiketi
Bu “CE” iflaretinin tak›l› oldu€u d›fltan takma
motorlar 98/37/EC, 94/25/EC - 2003/44/EC ve
2004/108/EC direktiflerine uygundurlar.
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Genel bilgiler
EMU33523

Klavuzlar› ve etiketleri okuyunuz.
Bu d›fltan takma motor üstünde çal›flmadan ya da onu çal›flt›rmadan önce:
l Bu klavuzu okuyunuz.
l Tekneyle birlikte verilen klavuzlar›n hepsini okuyunuz.
l Teknedeki ve d›fltan takma motordaki tüm etiketleri okuyunuz.
Herhangi bir ek bilgiye ihtiyac›n›z olursa, Yamaha yetkili servisiniz ile görüflünüz.
EMU33832

Uyar› etiketleri
Bu etiketler bozulmuflsa ya da kaybolmuflsa, yenilenmeleri için Yamaha yetkili servisinizle
görüflünüz.
F225F, FL225F, F250D, FL250D, F300B, FL300B, F250D1, FL250D1, F300B1, FL300B1

ZMU07261

6

Genel bilgiler

UYARI

UYARI
•
•

Motor çal›ﬂ›rken, ellerinizi, saçlar›n›z› ve giysilerinizi dönen parçalardan uzak tutunuz.
Çal›ﬂt›r›rken veya çal›ﬂma s›ras›nda elektrikli
parçalara dokunmay›n›z ve bunlar› ç›kartmay›n›z.

• Kullan›m Klavuzlar›n› ve etiketleri okuyunuz.
• Onayl›, kiﬂisel bir can yele€i (PFD) giyiniz.
• Motor acil durdurma kordonunu (lanyard)
can yele€inize (PFD), kolunuza ya da baca€›n›za ba€lay›n›z, böylece e€er yanl›ﬂl›kla
dümeni b›rak›rsan›z motor durur ve teknenin uzaklaﬂmas› önlenir.

ZMU06191

EMU34651

Etiketlerin içerikleri
Yukar›daki uyar› etiketleri flu anlamlara gelir.

1

da baca€›n›za ba€lay›n›z, böylece e€er
yanl›ﬂl›kla dümeni b›rak›rsan›z motor
durur ve teknenin uzaklaﬂmas› önlenir.
EMU33850

EWM01681

Di€er etiketler

UYARI
l

l

Motor çal›ﬂ›rken, ellerinizi, saçlar›n›z› ve
giysilerinizi dönen parçalardan uzak
tutunuz.
Çal›ﬂt›r›rken veya çal›ﬂma s›ras›nda elektrikli parçalara dokunmay›n›z ve bunlar›
ç›kartmay›n›z.

2
EWM01671

UYARI
l
l
l
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Kullan›m Klavuzlar›n› ve etiketleri okuyunuz.
Onayl›, kiﬂisel bir can yele€i (PFD) giyiniz.
Motor acil durdurma kordonunu (lanyard) can yele€inize (PFD), kolunuza ya

ZMU05710

Genel bilgiler
Elektrik tehlikesi

EMU35132

Semboller
Afla€›daki semboller flu anlamlara gelmektedir.
Dikkat/Uyar›

ZMU05666

ZMU05696

Kullan›m Klavuzunu okuyunuz

ZMU05664

Sürekli dönüflün neden oldu€u tehlike

ZMU05665
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Teknik özellikler ve gereklilikler
EMU40500

Teknik özellikler
‹PUCU:
“(SUS)” sembolü, teknik özelliklerin bir paslanmaz pervane ile donat›lm›fl d›fltan takma motor
için oldu€unu gösterir.
EMU2821K

Boyutlar:
Toplam uzunluk:
Toplam genifllik:
Toplam yükseklik X:
Toplam yükseklik U:
Aynal›k yüksekli€i X:
Aynal›k yüksekli€i U:
A€›rl›k (SUS) X:
A€›rl›k (SUS) U:
Performans:
Tam gazda çal›flt›rma aral›€›:
Azami güç:

Rölanti devri (nötr konumda):
Motor:
Tip:
Strok hacmi:
Delik x strok:
Ateflleme sistemi:
Dirençli buji (NGK):
Buji aral›€›:
Kumanda sistemi:
Marfl sistemi:

F225F

FL225F

F250D

FL250D

958 mm
634 mm
1890 mm
2017 mm
643 mm
770 mm
260.0 kg
268.0 kg

958 mm
634 mm
1890 mm
2017 mm
643 mm
770 mm
260.0 kg
268.0 kg

958 mm
634 mm
1890 mm
2017 mm
643 mm
770 mm
260.0 kg
268.0 kg

958 mm
634 mm
1890 mm
2017 mm
643 mm
770 mm
260.0 kg
268.0 kg

5000-6000
dev/dak.
165.5 kW@5500
dev/dak
(225 HP@5500
devir/dk.)
650 ± 50 dev/dak

5000-6000
dev/dak.
165.5 kW@5500
dev/dak
(225 HP@5500
devir/dk.)
650 ± 50 dev/dak

5000-6000
dev/dak.
183.8 kW@5500
dev/dak
(250 HP@5500
devir/dk.)
650 ± 50 dev/dak

5000-6000
dev/dak.
183.8 kW@5500
dev/dak
(250 HP@5500
devir/dk.)
650 ± 50 dev/dak

4 zamanl› V
4 zamanl› V
4 zamanl› V
4 zamanl› V
4169,0 cm3
4169,0 cm3
4169,0 cm3
4169,0 cm3
96.0 x 96.0 mm
96.0 x 96.0 mm
96.0 x 96.0 mm
96.0 x 96.0 mm
TCI
TCI
TCI
TCI
LFR6A-11
LFR6A-11
LFR6A-11
LFR6A-11
1.0–1.1 mm
1.0–1.1 mm
1.0–1.1 mm
1.0–1.1 mm
Uzaktan kumanda Uzaktan kumanda Uzaktan kumanda Uzaktan kumanda
Elektrikli marfl
Elektrikli marfl
Elektrikli marfl
Elektrikli marfl
motoru
motoru
motoru
motoru
Elektronik yak›t
Elektronik yak›t
Elektronik yak›t
Elektronik yak›t
Çal›flt›rma karbürasyon sistemi:
enjeksiyonu
enjeksiyonu
enjeksiyonu
enjeksiyonu
0.17–0.24 mm
0.17–0.24 mm
0.17–0.24 mm
Valf bofllu€u (so€uk motor) Emme: 0.17–0.24 mm
0.31–0.38 mm
0.31–0.38 mm
0.31–0.38 mm
Valf bofllu€u (so€uk motor) Egzoz: 0.31–0.38 mm
So€ukta marfla basma
640,0 A
640,0 A
640,0 A
640,0 A
minimum amperaj› (CCA/EN):
80 Ah
80 Ah
80 Ah
80 Ah
Min. kapasite (20HR/IEC):
70 A
70 A
70 A
70 A
Maksimum jeneratör ç›k›fl›:
Kuyruk ünitesi:
‹leri-nötr (bofl)-geri ‹leri-nötr (bofl)-geri ‹leri-nötr (bofl)-geri ‹leri-nötr (bofl)-geri
Vites konumlar›:
1.75(21/12)
1.75(21/12)
1.75(21/12)
1.75(21/12)
Diflli oran›:
Hidrolik indirme/
Hidrolik indirme/
Hidrolik indirme/
Hidrolik indirme/
Hidrolik indirme/kald›rma sistemi:
kald›rma
kald›rma
kald›rma
kald›rma
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Teknik özellikler ve gereklilikler

F300B

FL300B

F250D1

FL250D1

F300B1

FL300B1

958 mm
634 mm
1890 mm
2017 mm
643 mm
770 mm
260.0 kg
268.0 kg

958 mm
634 mm
1890 mm
2017 mm
643 mm
770 mm
260.0 kg
268.0 kg

958 mm
634 mm
1890 mm
2017 mm
643 mm
770 mm
260.0 kg
268.0 kg

958 mm
634 mm
1890 mm
2017 mm
643 mm
770 mm
260.0 kg
268.0 kg

958 mm
634 mm
1890 mm
2017 mm
643 mm
770 mm
260.0 kg
268.0 kg

958 mm
634 mm
1890 mm
2017 mm
643 mm
770 mm
260.0 kg
268.0 kg

5000-6000
5000-6000
5000-6000
5000-6000
5000-6000
5000-6000
dev/dak.
dev/dak.
dev/dak.
dev/dak.
dev/dak.
dev/dak.
220.6 kW@5500 220.6 kW@5500 183.8 kW@5500 183.8 kW@5500 220.6 kW@5500 220.6 kW@5500
dev/dak
dev/dak
dev/dak
dev/dak
dev/dak
dev/dak
(250 HP@5500
(300 HP@5500
(300 HP@5500
(250 HP@5500
(300 HP@5500
(300 HP@5500
devir/dk.)
devir/dk.)
devir/dk.)
devir/dk.)
devir/dk.)
devir/dk.)
650 ± 50 dev/dak 650 ± 50 dev/dak 650 ± 50 dev/dak 650 ± 50 dev/dak 650 ± 50 dev/dak 650 ± 50 dev/dak
4 zamanl› V
4 zamanl› V
4 zamanl› V
4 zamanl› V
4 zamanl› V
4 zamanl› V
4169,0 cm3
4169,0 cm3
4169,0 cm3
4169,0 cm3
4169,0 cm3
4169,0 cm3
96.0 x 96.0 mm
96.0 x 96.0 mm
96.0 x 96.0 mm
96.0 x 96.0 mm
96.0 x 96.0 mm
96.0 x 96.0 mm
TCI
TCI
TCI
TCI
TCI
TCI
LFR6A-11
LFR6A-11
LFR6A-11
LFR6A-11
LFR6A-11
LFR6A-11
1.0–1.1 mm
1.0–1.1 mm
1.0–1.1 mm
1.0–1.1 mm
1.0–1.1 mm
1.0–1.1 mm
Uzaktan kumanda Uzaktan kumanda Uzaktan kumanda Uzaktan kumanda Uzaktan kumanda Uzaktan kumanda
Elektrikli marfl
Elektrikli marfl
Elektrikli marfl
Elektrikli marfl
Elektrikli marfl
Elektrikli marfl
motoru
motoru
motoru
motoru
motoru
motoru
Elektronik yak›t
Elektronik yak›t
Elektronik yak›t
Elektronik yak›t
Elektronik yak›t
Elektronik yak›t
enjeksiyonu
enjeksiyonu
enjeksiyonu
enjeksiyonu
enjeksiyonu
enjeksiyonu
0.17–0.24 mm
0.17–0.24 mm
0.17–0.24 mm
0.17–0.24 mm
0.17–0.24 mm
0.17–0.24 mm
0.31–0.38 mm
0.31–0.38 mm
0.31–0.38 mm
0.31–0.38 mm
0.31–0.38 mm
0.31–0.38 mm
640,0 A
80 Ah
70 A

640,0 A
80 Ah
70 A

640,0 A
80 Ah
70 A

640,0 A
80 Ah
70 A

640,0 A
80 Ah
70 A

640,0 A
80 Ah
70 A

‹leri-nötr (bofl)-geri ‹leri-nötr (bofl)-geri ‹leri-nötr (bofl)-geri ‹leri-nötr (bofl)-geri ‹leri-nötr (bofl)-geri ‹leri-nötr (bofl)-geri
1.75(21/12)
1.75(21/12)
1.75(21/12)
1.75(21/12)
1.75(21/12)
1.75(21/12)
Hidrolik indirme/ Hidrolik indirme/ Hidrolik indirme/ Hidrolik indirme/ Hidrolik indirme/ Hidrolik indirme/
kald›rma
kald›rma
kald›rma
kald›rma
kald›rma
kald›rma
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Teknik özellikler ve gereklilikler

Pervane iflareti:
Yak›t ve ya€:
Önerilen yak›t:

Min. araflt›rma oktan say›s›:
Önerilen motor ya€›:
Önerilen motor ya€› derecesi 1:

Toplam motor ya€› miktar›
(ya€ karteri kapasitesi)
Ya€lama:
Önerilen diflli ya€›:

Diflli ya€› miktar›:
Motor için s›kma torku:
Buji:

Pervane somunu:

Motor ya€›n› boflaltma c›vatas›:

Motor ya€› filtresi:

Gürültü ve titreﬂim seviyesi
Kullan›c› ses bas›nç seviyesi
(ICOMIA 39/94 ve 40/94):

11

F225F
F225FET T

FL225F
FL225FET TL

F225FET Normal
FL225FET
kurflunsuz benzin Normal kurflunsuz
benzin
F225FET 90
FL225FET 90
4 zamanl› d›fltan 4 zamanl› d›fltan
takma motor ya€› takma motor ya€›
SAE 10W-30/
SAE 10W-30/
10W-40/5W-30
10W-40/5W-30
API SE/SF/SG/
API SE/SF/SG/
SH/SJ/SL
SH/SJ/SL
7,1 L (7,50 US qt, 7,1 L (7,50 US qt,
6,25 Imp.qt)
6,25 Imp.qt)
Yafl karter
Yafl karter
Hypoid vites ya€› Hypoid vites ya€›
SAE 90 ya da
SAE 90 ya da
80W-90
80W-90
API GL-5
API GL-5
1,040 L (1,099 US 1,040 L (1,099 US
qt, 0,915 Imp.qt)
qt, 0,915 Imp.qt)

F250D
F250DET T

FL250D
FL250DET TL

F250DET Normal
FL250DET
kurflunsuz benzin Normal kurflunsuz
benzin
F250DET 90
FL250DET 90
4 zamanl› d›fltan 4 zamanl› d›fltan
takma motor ya€› takma motor ya€›
SAE 10W-30/
SAE 10W-30/
10W-40/5W-30
10W-40/5W-30
API SE/SF/SG/
API SE/SF/SG/
SH/SJ/SL
SH/SJ/SL
7,1 L (7,50 US qt, 7,1 L (7,50 US qt,
6,25 Imp.qt)
6,25 Imp.qt)
Yafl karter
Yafl karter
Hypoid vites ya€› Hypoid vites ya€›
SAE 90 ya da
SAE 90 ya da
80W-90
80W-90
API GL-5
API GL-5
1,040 L (1,099 US 1,040 L (1,099 US
qt, 0,915 Imp.qt)
qt, 0,915 Imp.qt)

28,0 Nm
(2,86 kgf-m,
630,94 cm-lb)
54,0 Nm
(5,51 kgf-m,
1.213,10 cm-lb)
27,0 Nm
(2,75 kgf-m,
606,55 cm-lb)
18,0 Nm
(1,84 kgf-m,
405,38 cm-lb)

28,0 Nm
(2,86 kgf-m,
630,94 cm-lb)
54,0 Nm
(5,51 kgf-m,
1.213,10 cm-lb)
27,0 Nm
(2,75 kgf-m,
606,55 cm-lb)
18,0 Nm
(1,84 kgf-m,
405,38 cm-lb)

28,0 Nm
(2,86 kgf-m,
630,94 cm-lb)
54,0 Nm
(5,51 kgf-m,
1.213,10 cm-lb)
27,0 Nm
(2,75 kgf-m,
606,55 cm-lb)
18,0 Nm
(1,84 kgf-m,
405,38 cm-lb)

28,0 Nm
(2,86 kgf-m,
630,94 cm-lb)
54,0 Nm (5,51
kgf-m, 1.213,10
cm-lb)
27,0 Nm (2,75
kgf-m, 606,55 cmlb)
18,0 Nm (1,84
kgf-m, 405,38 cmlb)

79,6 dB (A)

79,6 dB (A)

79,6 dB (A)

79,6 dB (A)

Teknik özellikler ve gereklilikler
F300B
F300BET T

FL300B
FL300BET TL

F250D1
F250DET1 T

FL250D1
FL250DET1 TL

F300B1
F300BET1 T

FL300B1
FL300BET1 TL

F300BET
Kurflunsuz yüksek
oktanl› benzin
F300BET 94
4 zamanl› d›fltan
takma motor ya€›
SAE 10W-30/
10W-40/5W-30
API SE/SF/SG/
SH/SJ/SL
7,1 L (7,50 US qt,
6,25 Imp.qt)
Yafl karter
Hypoid vites ya€›
SAE 90 ya da
80W-90
API GL-5
1,040 L (1,099 US
qt, 0,915 Imp.qt)

F300BET1
Kurflunsuz yüksek
oktanl› benzin
FL300BET 94
4 zamanl› d›fltan
takma motor ya€›
SAE 10W-30/
10W-40/5W-30
API SE/SF/SG/
SH/SJ/SL
7,1 L (7,50 US qt,
6,25 Imp.qt)
Yafl karter
Hypoid vites ya€›
SAE 90 ya da
80W-90
API GL-5
1,040 L (1,099 US
qt, 0,915 Imp.qt)

F250DET1
Normal kurflunsuz
benzin
FL250DET1 90
4 zamanl› d›fltan
takma motor ya€›
SAE 10W-30/
10W-40/5W-30
API SE/SF/SG/
SH/SJ/SL
7,1 L (7,50 US qt,
6,25 Imp.qt)
Yafl karter
Hypoid vites ya€›
SAE 90 ya da
80W-90
API GL-5
1,040 L (1,099 US
qt, 0,915 Imp.qt)

FL250DET1
Normal kurflunsuz
benzin
F250DET1 90
4 zamanl› d›fltan
takma motor ya€›
SAE 10W-30/
10W-40/5W-30
API SE/SF/SG/
SH/SJ/SL
7,1 L (7,50 US qt,
6,25 Imp.qt)
Yafl karter
Hypoid vites ya€›
SAE 90 ya da
80W-90
API GL-5
1,040 L (1,099 US
qt, 0,915 Imp.qt)

FL300BET
Kurflunsuz yüksek
oktanl› benzin
F300BET1 94
4 zamanl› d›fltan
takma motor ya€›
SAE 10W-30/
10W-40/5W-30
API SE/SF/SG/
SH/SJ/SL
7,1 L (7,50 US qt,
6,25 Imp.qt)
Yafl karter
Hypoid vites ya€›
SAE 90 ya da
80W-90
API GL-5
1,040 L (1,099 US
qt, 0,915 Imp.qt)

FL300BET1
Kurflunsuz yüksek
oktanl› benzin
FL300BET1 94
4 zamanl› d›fltan
takma motor ya€›
SAE 10W-30/
10W-40/5W-30
API SE/SF/SG/
SH/SJ/SL
7,1 L (7,50 US qt,
6,25 Imp.qt)
Yafl karter
Hypoid vites ya€›
SAE 90 ya da
80W-90
API GL-5
1,040 L (1,099 US
qt, 0,915 Imp.qt)

28,0 Nm
(2,86 kgf-m,
630,94 cm-lb)
54,0 Nm (5,51
kgf-m, 1.213,10
cm-lb)
27,0 Nm
(2,75 kgf-m,
606,55 cm-lb)
18,0 Nm
(1,84 kgf-m,
405,38 cm-lb)

28,0 Nm
(2,86 kgf-m,
630,94 cm-lb)
54,0 Nm (5,51
kgf-m, 1.213,10
cm-lb)
27,0 Nm
(2,75 kgf-m,
606,55 cm-lb)
18,0 Nm
(1,84 kgf-m,
405,38 cm-lb)

28,0 Nm
(2,86 kgf-m,
630,94 cm-lb)
54,0 Nm (5,51
kgf-m, 1.213,10
cm-lb)
27,0 Nm
(2,75 kgf-m,
606,55 cm-lb)
18,0 Nm
(1,84 kgf-m,
405,38 cm-lb)

28,0 Nm
(2,86 kgf-m,
630,94 cm-lb)
54,0 Nm (5,51
kgf-m, 1.213,10
cm-lb)
27,0 Nm
(2,75 kgf-m,
606,55 cm-lb)
18,0 Nm
(1,84 kgf-m,
405,38 cm-lb)

28,0 Nm
(2,86 kgf-m,
630,94 cm-lb)
54,0 Nm (5,51
kgf-m, 1.213,10
cm-lb)
27,0 Nm
(2,75 kgf-m,
606,55 cm-lb)
18,0 Nm
(1,84 kgf-m,
405,38 cm-lb)

28,0 Nm
(2,86 kgf-m,
630,94 cm-lb)
54,0 Nm (5,51
kgf-m, 1.213,10
cm-lb)
27,0 Nm
(2,75 kgf-m,
606,55 cm-lb)
18,0 Nm
(1,84 kgf-m,
405,38 cm-lb)

79,6 dB (A)

79,6 dB (A)

79,6 dB (A)

79,6 dB (A)

79,6 dB (A)

79,6 dB (A)

EMU33554

Montaj koﬂullar›
EMU40480

Teknenin beygirgücü kapasitesi
EWM01560

UYARI
Tekneye aﬂ›r› güç verme ciddi ölçüde dengesizli€e neden olabilir.

12

Teknik özellikler ve gereklilikler
D›fltan takma motoru monte etmeden önce,
d›fltan takmal› motorun beygirgücü de€erinin
teknenin kapasite plakas›nda yaz›l› olan maksimum beygirgücü kapasitesini aflmad›€›n› kontrol ediniz. E€er teknede bir kapasite plakas›
mevcut de€il ise, tekne üreticisine dan›fl›n›z.
ZMU07305

EMU40490

D›ﬂtan takma motorun montaj›

EMU34952

Dijital elektronik kumanda
koﬂullar›

EWM02500

UYARI
l

D›ﬂtan takma motorun uygun olmayan
bir ﬂekilde tak›lmas› zay›f kullanma, kontrol kayb› veya yang›n tehlikesi gibi
tehlikeli koﬂullar›n ortaya ç›kmas›na neden olabilir.
D›ﬂtan takma motor çok a€›r oldu€undan
güvenli montaj için özel ekipman ve
e€itim gereklidir.

l

D›fltan takma motor, servisiniz ya da gemi donat›m› konusunda deneyimli bir kifli taraf›ndan
do€ru ekipmanlar ve tam gemi donan›m yönergeleri kullan›larak monte edilmelidir. Daha
fazla bilgi için sayfa 47’ye bak›n›z.
EMU41592

Yamaha Güvenlik Sistemi
ECM02460

D‹KKAT
Yamaha Güvenlik Sistemi, radyo yay›nlar›
kapsam›ndaki kanun ve kurallara uygun
olarak sat›lmaktad›r. Bu nedenle, bu ürün
sat›ld›€› ülkenin d›ﬂ›nda kullan›l›rsa, kullan›ld›€› ülkenin radyo yay›nlar› kapsam›ndaki kanun ve kurallar›n› ihlal edebilir. Daha
fazla bilgi edinmek için, Yamaha yetkili
servisine baﬂvurunuz.
Bu etikete sahip d›fltan takma motor, h›rs›zl›€a
karfl›, al›c› ve uzaktan kumanda vericisinden
oluflan Yamaha Güvenlik Sistemi ile donat›lm›flt›r. E€er güvenlik sistemi kilitli modundaysa
motor çal›flt›r›lamaz. Motor sadece kilit aç›k
modunda çal›flt›r›labilir. Al›c›n›n kurulumu için
Yamaha yetkili servisinize dan›fl›n›z.
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Dijital elektronik kumanda marfl kilidi cihaz(lar›)› ile donat›lmal›d›r. Bu cihaz motorun nötr
konumunda (boflta) olmad›kça çal›flmas›n›
önler.
EWM01580

UYARI
l

l

Motor vitesteyken çal›ﬂ›rsa tekne aniden
ve beklenmedik bir ﬂekilde hareket edebilir ve bir çarp›ﬂmaya ya da yolcular›n
güverteden f›rlamas›na neden olabilir.
Motorun vitesteyken çal›ﬂmas› marﬂ kilidi cihaz›n›n do€ru çal›ﬂmad›€›n› gösterir,
bu durumda d›ﬂtan takma motoru kullanmaya devam etmemelisiniz. Yamaha
yetkili servisiniz ile görüﬂünüz.

Bu dijital elektronik kumanda sadece sat›n ald›€›n›z d›fltan takma motor için kullan›l›r.
Dijital elektronik kumanda ünitesini kullanmadan önce, onu, sadece d›fltan takma motorunuzu çal›flt›rmak için ayarlay›n›z. Aksi halde
d›fltan takma motoru çal›flt›rmak mümkün olmayacakt›r.
D›fltan takma motorun ve dijital elektronik kumanda ünitesinin ayar ifllemini afla€›daki durumlarda uygulay›n›z.

Teknik özellikler ve gereklilikler
l

E€er kullan›lm›fl bir d›fltan takma motor kurulursa
l E€er dijital elektronik kumanda ünitesi de€ifltirilirse
l E€er kullan›lm›fl d›fltan takma motorun
ECM’si (Elektronik kumanda modülü) de€ifltirilirse
l E€er dijital elektronik kumanda ünitesinin
ECM’si (Elektronik kumanda modülü) de€ifltirilirse
Ayar için yetkili Yamaha servisinize dan›fl›n›z.
EMU25694

Akü koﬂullar›
EMU25721

Akünün özellikleri
So€ukta marfla basma minimum amperaj›
(CCA/EN):
640,0 A
Minimum kapasite (20HR/IEC):
80 Ah
Akünün voltaj› çok düflükse motor çal›flt›r›lamaz.
EMU36290

rinde do€rudan etkilidir. Yamaha, her Yamaha
d›fltan takma motor ve her uygulama için pervane tasarlamakta ve üretmektedir.
Yamaha yetkili servisiniz seyir gereksinimlerinize göre do€ru pervaneyi seçmenizde size
yard›mc› olabilir. Maksimum tekne yükünde,
tam gazda, motor devrinin çal›flma aral›€›n›n
ortas›na veya üst yar›s›na eriflmesini sa€layacak bir pervane seçiniz. Genel olarak, daha küçük çal›flma yükü için daha büyük vida ad›ml›
bir pervane ve daha a€›r yük için daha küçük
vida ad›ml› bir pervane seçiniz. Genifl ölçüde
de€iflen a€›rl›klarda yükler tafl›yorsan›z, motoru maksimum yükünüz için uygun aral›kta çal›flt›racak pervaneyi seçiniz, ancak daha hafif
yükler tafl›rken, önerilen motor devir h›z› aral›€›nda kalacak flekilde gaz ayar›n›z› düflürmek
zorunda kalabilece€inizi unutmay›n›z.
Yamaha “Shift Dampener System (SDS)” (vites
sönümleme sistemi) için uygun olan bir pervane kullan›lmas›n› önermektedir..
Daha fazla bilgi edinmek için, Yamaha yetkili
servisine baflvurunuz.
Pervaneyi kontrol etmek için sayfa 79’a bak›n›z.

Akünün montaj›
Akü tutucuyu teknede kuru, iyi havaland›r›lan,
titreflimden etkilenmeyen bir yere s›k› bir flekilde ba€lay›n›z. UYARI! Yan›c› maddeleri,
gevﬂek a€›r ya da metal nesneleri akü ile
ayn› bölüme koymay›n›z. Yang›n, patlama
ya da k›v›lc›m oluﬂabilir. [EWM01820]
EMU36300

Birden çok akü
Çoklu motor konfigürasyonu ya da aksesuar
aküsü gibi gerekli olan durumlarda birden çok
akü ba€lamak isterseniz akü seçimi ve do€ru
tesisat hakk›nda bilgi almak için Yamaha yetkili
servisinize dan›fl›n›z.
EMU41600

ZMU05937

1. Pervane çap›, inç cinsinden
2. Pervane vida ad›m›, inç cinsinden
3. Pervane tipi (pervane iflareti)

Pervane seçimi
D›fltan takma motorun seçilmesinden sonra,
bir tekne sahibinin en önemli sat›nalma kararlar›ndan biri do€ru pervane seçimidir. Pervanenizin tipi, boyutlar› ve tasar›m›, h›zlanma, üst
h›z, yak›t ekonomisi ve hatta motor ömrü üze-
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Teknik özellikler ve gereklilikler
EMU41951

Motor ya€› koﬂullar›
D›fltan takma motorun kullan›laca€› alandaki
ortalama s›cakl›klara göre bir ya€ derecesi seçiniz.

ZMU04608

1. Pervane çap›, inç cinsinden
2. Pervane vida ad›m›, inç cinsinden
3. Pervane tipi (pervane iflareti)
EMU36310

Ters dönüﬂlü modeller
Standart d›fltan takmal› motorlar saat yönünde
dönerler. Ters dönüfllü modeller saatin tersi
yönde dönerler. Ters dönen modeller, tipik
olarak çoklu motor kurulumlar›nda kullan›l›r ve
anti-havaland›rma plakas›n›n üzerindeki diflli
kutusunda bir “L” ile iflaretlenmifltir.
Ters dönen modellerde, saat yönünün tersine
dönüfl için uygun olan pervane kullanmaya dikkat ediniz. Bu pervaneler, ölçü iflaretinden
sonra bir “L” harfi ile tan›mlanm›flt›r. UYARI!
Ters dönüﬂlü motoru olan standart bir pervane veya standart motoru olan ters dönüﬂlü bir pervaneyi asla kullanmay›n. Aksi
halde tekne bir kazaya yol açacak ﬂekilde
beklenenden ters yöne gidebilir (örne€in,
ileri yerine geri do€ru).

Önerilen motor ya€›:
4 zamanl› d›fltan takma motor ya€›
Önerilen motor ya€› derecesi 1:
SAE 10W-30/10W-40/5W-30
API SE/SF/SG/SH/SJ/SL
Önerilen motor ya€› derecesi 2:
SAE 15W-40/20W-40/20W-50
API SH/SJ/SL
Toplam motor ya€› miktar› (ya€ karteri
kapasitesi)
7,1 L (7,50 US qt, 6,25 Imp.qt)
Motor ya€› de€iflim miktar› (periyodik
bak›mda)
Ya€ filtresi de€ifltirilmeden:
6,0 L (6,34 US qt, 5,28 Imp.qt)
Ya€ filtresinin de€ifltirilmesi ile birlikte:
6,3 L (6,66 US qt, 5,54 Imp.qt)
E€er önerilen motor ya€› derecesi 1 kapsam›nda listelelenen ya€ dereceleri yoksa, önerilen motor ya€› grubu 2 kapsam›ndaki listeden
alternatif bir ya€ derecesi seçiniz.
Önerilen motor ya€› derecesi 1

[EWM01810]

Pervanenin sökülmesi ve tak›lmas› ile ilgili talimatlar› ö€renmek için sayfa 79 ve 80’e bak›n›z.
EMU35140

Marﬂ kilidi
Yamaha d›fltan takma motorlar ya da Yamaha
onayl› dijital elektronik kumanda birimleri, marfl
kilidi cihaz›/cihazlar› ile donat›lm›flt›r. Bu özellik
motorun sadece vites boflta iken çal›flt›r›lmas›na olanak verir. Motoru çal›flt›rmadan önce
daima nötr konumu seçiniz.
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ZMU06854

Teknik özellikler ve gereklilikler
Önerilen motor ya€› derecesi 2

Önerilen yak›t:
F225FET Normal kurflunsuz benzin
F250DET Normal kurflunsuz benzin
F250DET1 Normal kurflunsuz benzin
F300BET Kurflunsuz yüksek oktanl›
benzin
F300BET1 Kurflunsuz yüksek oktanl›
benzin
FL225FET Normal kurflunsuz benzin
FL250DET Normal kurflunsuz benzin
FL250DET1 Normal kurflunsuz benzin
FL300BET Kurflunsuz yüksek oktanl›
benzin
FL300BET1 Kurflunsuz yüksek oktanl›
benzin
Min. araflt›rma oktan say›s›:
F225FET 90
F250DET 90
F250DET1 90
F300BET 94
F300BET1 94
FL225FET 90
FL250DET 90
FL250DET1 90
FL300BET 94
FL300BET1 94

ZMU06855
EMU36360

Yak›t koﬂullar›
EMU40201

Benzin
Minimum oktan oran›n› karfl›layan iyi kalite
benzin kullan›n›z. Vuruntu ortaya ç›karsa, farkl›
bir marka benzin veya süper kurflunsuz benzin
kullan›n›z.

ECM01981

D‹KKAT
l

l

Kurﬂunlu benzin kullanmay›n›z. Kurﬂunlu benzin motora ciddi ﬂekilde hasar verebilir.
Yak›t deposuna su ve kirleticilerin kaçmas›n› önleyiniz. Kirli yak›t zay›f performansa veya motor hasar›na neden olabilir. Sadece temiz kaplarda saklanm›ﬂ
olan taze benzin kullan›n›z.

Gazohol
‹ki tip gazohol vard›r. Etanol (E10) içeren ve
metanol içeren gazohol. Yak›t içindeki etanol
oran› %10’u aflm›yorsa ve yak›t asgari oktan
oranlar›n› karfl›l›yorsa, etanol kullan›labilir. E85 %85 etanol içeren bir yak›td›r ve d›fltan takmal› motorunuzda kullan›lmamal›d›r.
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Teknik özellikler ve gereklilikler
%10’dan fazla etanol içeren tüm etanol kar›fl›mlar›, yak›t sisteminde hasara ya da motorun
çal›flmas›nda ve hareketinde sorunlara neden
olurlar. Yamaha metanol içeren gazohol kullan›lmas›n› önermemektedir, çünkü bu, yak›t sisteminde hasara ya da motorda performans
sorunlar›na neden olabilir. Etanol kulland›€›n›z
zaman, teknenin yak›t deposu ile d›fltan takma
motor aras›nda suyu ay›ran bir deniz tipi yak›t
filtresi grubu (asgari 10 mikron) takman›z önerilmektedir. Etanol, nemin teknenin yak›t depolar›na ve sistemlerine emilmesini sa€layan bir
yak›t olarak bilinmektedir. Yak›tta nem olmas›,
metalden yap›lan yak›t sistemi parçalar›nda
korozyona, çal›flt›rma ve yol alma flikayetlerine
neden olabilir ve yak›t sisteminin ek bak›m›n›
gerektirir.
EMU36330

Zehirli boya
Temiz bir tekne performans› artt›r›r. Teknenin
alt k›sm› deniz canl›lar›ndan mümkün oldu€u
kadar temiz tutulmal›d›r. Gerekirse, su alt›nda
kalan gövde, deniz canl›lar›n›n yap›flmas›n›
engelleyen, bölgenizde onayl› bir zehirli boya
ile kaplanabilir.
Bak›r veya grafit içeren zehirli boya kullanmay›n›z. Bu boyalar daha h›zl› motor korozyonuna
neden olabilir.

EMU40301

D›ﬂtan takma motorun elden
ç›kar›lma koﬂullar›
D›fltan takma motoru asla yasal uygulamalara
ayk›r› flekilde elden ç›karmay›n›z (çöp olarak
atmay›n›z). Yamaha, d›fltan takmal› motoru elden ç›karma ifllemleri konusunda yetkili servise
dan›fl›lmas›n› önermektedir.
EMU36352

Acil durum ekipman›
D›fltan takma motor ar›zas› durumunda kullanmak üzere flu ö€eleri güvertede bulundurunuz:
l ‹çinde çeflitli tornavidalar, penseler, anahtarlar (metrik ölçüler dahil) ve elektrik kablosu
sarma band› bulunan bir tak›m kutusu.
l Yedek pili olan su geçirmez bir el feneri
l Yedek bir adet, klipsli motor acil durdurma
kordonu (lanyard).
l Yedek parçalar, ör. fazladan bir buji tak›m›
Ayr›nt›lar için Yamaha yetkili servisinize
dan›fl›n›z.
EMU39000

Emisyon kontrol bilgisi
US yönetmeliklerine uygun olan d›fltan takma
motorlara afla€›daki etiketler yap›flt›r›lm›flt›r.
EMU25230

Kuzey Amerika modelleri
Bu motor, ABD Çevre Koruma Bürosu’nun
(EPA) y›l› için SI deniz motorlar› ile ilgili olan
yönetmeliklerine uymaktad›r. Ayr›nt›lar için motorunuza yap›flt›r›lm›fl etikete bak›n›z.
EMU31561

ZMU05176
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Emisyon kontrol sertifikas› onay etiketi
Bu etiket alt kapa€a yap›flt›r›lm›flt›r.
Yeni Teknoloji; (4 zamanl›) MFI

Teknik özellikler ve gereklilikler

ZMU01701
EMU25274

Y›ld›z etiketleri

ZMU06892

D›fltan takma motorunuz, bir Kaliforniya Hava
Kaynaklar› Bakanl›€› (California Air Resources
Board) (CARB) y›ld›z etiketi ile etiketlenmifltir.
Özel etiket ile ilgili tarif için afla€›ya bak›n.

1. CE etiketinin yeri

ZMU06894
EMU25263

Üretim tarihi etiketi
Bu etiket, s›kma braketi veya döner braket üstüne tak›lm›flt›r.

ZMU07138

1. Star etiketlerin yeri
EMU40330

Bir Y›ld›z - Düﬂük Emisyon seviyesi
Bir y›ld›zl› etiket, Hava Kaynaklar› Bakanl›€›n›n
kiflisel deniz tafl›t› ve d›fltan takma deniz motoru 2001 egzoz emisyonu standartlar›na uyan
motorlar› tan›mlar. Bu standartlara uyan motorlar, iki zamanl› geleneksel karbüratörlü motorlara nazaran %75 daha az emisyon oranlar›na
sahiptir. Bu motorlar, deniz motorlar› için geçerli ABD EPA 2006 standartlar›na eflde€erdir.
ZMU06896

1. Üretim tarihi etiketinin yeri
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Teknik özellikler ve gereklilikler

ZMU01702

ZMU01704

EMU40340

EMU33861

‹ki Y›ld›z - Çok Düﬂük Emisyon seviyesi
‹ki y›ld›zl› etiket, Hava Kaynaklar› Bakanl›€›n›n
kiflisel deniz tafl›t› ve d›fltan takma deniz
motoru 2004 egzoz emisyonu standartlar›na
uyan motorlar› tan›mlar. Bu standartlara uyan
motorlar, bir y›ld›zl› düflük emisyonlu motorlara
nazaran %20 daha az emisyon oranlar›na
sahiptir.

Dört Y›ld›z - Süper Ultra Düﬂük
Emisyon seviyesi
Dört y›ld›zl› etiket, Hava Kaynaklar› Bakanl›€›n›n k›çtan tahrik ünitesi ve içten deniz motoru
ile ilgili 2009 egzoz emisyonu standartlar›na
uyan motorlar› tan›mlar. Kiflisel deniz tafl›t› ve
d›fltan takma deniz motorlar› ayr›ca bu standartlara uyumludur. Bu standartlara uyan motorlar, bir y›ld›zl› düflük emisyonlu motorlara nazaran %90 daha az emisyon oranlar›na sahiptir.

ZMU01703
EMU40350

Üç Y›ld›z - Ultra Düﬂük Emisyon seviyesi
Üç y›ld›zl› etiket, Hava Kaynaklar› Bakanl›€›n›n
kiflisel deniz tafl›t› ve d›fltan takma deniz motoru 2008 egzoz emisyonu standartlar›na veya
k›çtan tahrik ünitesi ve içten deniz motoru ile
ilgili 2003-2008 egzoz emisyonu standartlar›na
uyan motorlar› tan›mlar. Bu standartlara uyan
motorlar, bir y›ld›zl› düflük emisyonlu motorlara
nazaran %65 daha az emisyon oranlar›na sahiptir.
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ZMU05663

Parçalar
EMU2579Y

Parçalar›n ﬂemalar›
‹PUCU:
Tam olarak gösterildi€i gibi olmayabilir, ayr›ca tüm modellere standart donan›m olarak da dahil
edilmifl olmayabilir (yetkili servisten siparifl ediniz).
F225F, FL225F, F250D, FL250D, F300B, FL300B, F250D1, FL250D1, F300B1, FL300B1

ZMU07139

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Üst kapak
Rölanti deli€i
Anti kavitasyon plakas›
Ayar plakas› (anot)
Pervane*
So€utma suyu girifli
S›kma braketi
Kald›rma destek kolu
Kapak kilit mandal›
Tatl› su ile y›kama düzene€i
Hidrolik indirme/kald›rma dü€mesi
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Parçalar

ZMU07140

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Ateflleme bobini
Ya€ seviye çubu€u
Kapak kilit mandal›
Hidrolik indirme/kald›rma dü€mesi
Tatl› su ile y›kama düzene€i
Ya€ seviyesi tapas›
Diflli ya€› boflaltma c›vatas›
So€utma suyu girifli
Anot
Hidrolik indirme/kald›rma ünitesi
Yak›t filtresi
Sigorta kutusu
Ya€ doldurma kapa€›

Parçalar

ZMU07202

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dijital elektronik kumanda (tek tip)*
Anahtar paneli (tek tip ile kullanmak için)*
Dijital elektronik kumanda (ikiz tip)*
Anahtar paneli (ikiz tip ile kullanmak için)*
Çal›flt›r/Durdur anahtar› paneli (ikiz tip ile kullanmak için)*
Tüm Çal›flt›r/Durdur anahtar› paneli (ikiz tip ile
kullanmak için)*
Motor acil durdurma anahtar›*
Klips*
Uzaktan kumanda vericisi*
Al›c›*

22

Parçalar

ZMU07205

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Takometre ünitesi (kare tip)*
Takometre ünitesi (yuvarlak tip)*
H›z göstergesi ünitesi (kare tip)*
H›z ve yak›t gösterge ünitesi (kare tip)*
Hız ve yak›t gösterge ünitesi (yuvarlak tip)*
Yak›t yönetim göstergesi (kare tip)*
6Y9 Çok fonksiyonlu Renk Göstergesi*

EMU38591

Uzaktan kumanda vericisi
Yamaha Güvenlik Sistemi’nin kilitli ve kilit aç›k
modlar› uzaktan kumanda vericisi kullan›larak
seçilir. Motor çal›fl›rken, uzaktan kumanda vericisinden gelen sinyal al›nmaz.

ZMU06455

Uzaktan kumanda vericinizi kaybolmayacak
flekilde dikkatli olarak saklay›n›z.
ECM02100

D‹KKAT
l
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Uzaktan kumanda vericisi tam olarak su
geçirmez de€ildir. Vericiyi suya bat›rmay›n›z ya da su içinde çal›ﬂt›rmay›n›z. Verici suya bat›r›l›rsa, yumuﬂak ve kuru bir
bezle kurulay›n›z ve sonra düzgün çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›€›n› kontrol ediniz. Verici
düzgün çal›ﬂmazsa, Yamaha yetkili servisine dan›ﬂ›n›z.

Parçalar
l

l

l

l

l

Uzaktan kumanda vericisini yüksek s›cakl›klardan uzakta tutunuz ve do€rudan
güneﬂ ›ﬂ›€›nda b›rakmay›n›z.
Uzaktan kumanda vericisini yere düﬂürmeyiniz, kuvvetli darbelere maruz b›rakmay›n›z veya üzerine a€›r nesneleri koymay›n›z.
Uzaktan kumanda vericisini temizlemek
için yumuﬂak ve kuru bir bez kullan›n›z.
Deterjan, alkol veya di€er kimyasallar›
kullanmay›n›z.
Uzaktan kumanda vericisini kendi kendinize demonte etmeye kalk›ﬂmay›n›z. Aksi takdirde, verici düzgün ﬂekilde çal›ﬂmayabilir. Verici yeni bir akü gerektirirse Yamaha yetkili servisine baﬂvurunuz.
Uzaktan kumanda vericisini kaybederseniz, Yamaha yetkili servisinize dan›ﬂ›n›z.
Her zaman en az 2 verici bulundurunuz.
‹ki vericiyi de kaybederseniz, Yamaha
yetkili servisinize dan›ﬂ›n›z.

‹PUCU:
l

l

l
l

Al›c› sadece bu vericinin dahili kodunu alg›lamaya programlanm›fl oldu€u için, güvenlik sisteminin ayar› sadece bu verici ile
de€ifltirilebilir. Uzaktan kumanda vericisi
düzgün çal›flmazsa, Yamaha yetkili servisine dan›fl›n›z.
Akü hücresini 1 y›l sonra de€ifltiriniz ve ondan sonra da standart bir önlem olarak her
iki y›lda bir de€ifltiriniz.
Uzaktan kumanda pillerini imha ederken yerel tehlikeli at›k düzenlemelerine uyunuz.
Yamaha Güvenlik Sistemi en fazla 5 adete
kadar uzaktan kumanda vericisinin kaydedilmesine izin verir. Ayr›nt›lar için Yamaha
yetkili servisinize dan›fl›n›z.

EMU41610

Yamaha Güvenlik Sistemi’nin ‘kilitli’ ve
‘kilit aç›k’ modlar›
Yamaha Güvenlik Sistemi ayarlar›, uzaktan
kumanda vericisi üzerindeki ‘kilitle’ veya ‘kilidi
aç’ dü€mesine k›saca bas›larak seçilir.

ZMU06456

1. Kilitle dü€mesi
2. Kilidi aç dü€mesi

K‹L‹TLE
Uzaktan kumanda vericisi üzerindeki ‘kilitle’
dü€mesine k›sa süreyle bas›l›nca, bir kere bip
sesi duyulur. Bunun anlam› kilitli modu seçilmifl
demektir ve motor çal›flt›r›lamaz. Kilitli modu,
sadece ana dü€menin “KAPALI” (OFF) konumunda olmas› durumunda seçilir.
K‹L‹D‹ AÇ
Uzaktan kumanda vericisi üzerindeki ‘kilidi aç’
dü€mesine k›sa süreyle bas›l›nca, iki kere bip
sesi duyulur. Bu, ‘kilit aç›k’ modunun seçildi€ini
gösterir ve motor çal›flt›r›labilir.
Yamaha
Güvenlik
Sistemi
modu

Bip
sesi
say›s›

Kilitli
Kilit açık

Ana
dü€me

Motor
çal›ﬂt›r›labili
r

1 bip

“KAPALI”

HAYIR

2 bip

“KAPALI”/
“AÇIK”

EVET

EMU38601

Al›c›
Al›c›, motorun çal›flmas›n› önlemek için ECM
(Elektronik Kontrol Modulü)’yi kontrol eder. Al›c›n›n kurulumu için Yamaha yetkili servisinize
dan›fl›n›z.
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Parçalar
EMU34973

Dijital elektronik kumanda-aktif gösterge

Yamaha
Güvenlik
Sistemi
modu

Dijital elektronik kumanda-aktif
gösterge

Kilitli

Kapalı

Kilit açık

Hafif

EMU34961

Dijital Elektronik Kumanda Kutusu
Dijital elektronik kumanda kutusu, vites kolunu,
gaz vermeyi ve uzaktan elektrikli ifllemleri
harekete geçirir. Aktif gösterge lambalar›n›n ve
dijital elektronik kumanda ünitesinin d›fltan
takma motora do€ru flekilde ba€land›€›ndan
emin olunuz.

Dijital elektronik kumanda-aktif gösterge, dijital
elektronik kumanda sisteminin çal›flma konumunda oldu€unu gösterir.
l Yanar: Vites ve gaz verme ifllemlerinin
ikisinin birden mümkün olmas›.
l Yan›p söner ( sadece vites nötr konumda
oldu€unda): Vites çal›flm›yor. Sadece gaz
verme ifllemi çal›fl›yor.
l Kapal›: Vites ve gaz verme çal›flm›yor.

ZMU05888

ZMU05850

ZMU05890

1. Dijital elektronik kumanda-aktif gösterge
EMU34984

ZMU05851

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kumanda kolu
Dijital elektronik kumanda-aktif gösterge
Dijital elektronik kumanda-uyar› göstergesi
Serbest gaz verme anahtar›
Gaz kelebe€i sürtünme ayarlay›c›s›
Hidrolik indirme/kald›rma dü€mesi
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Dijital elektronik kumanda-uyar›
göstergesi
Dijital elektronik kumanda-uyar› göstergesi, dijital elektronik kumanda ile d›fltan takma motor
aras›ndaki ba€lant›da bir sorun oldu€unda yanar. Ayr›nt›lar için Yamaha yetkili servisinize
dan›fl›n›z.

Parçalar

ZMU05889
ZMU05878

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nötr (boflta) "N"
‹leri "F"
Geri “R”
Vites
Tam kapal›
Gaz
Tam aç›k

EMU35001

Serbest gaz verme anahtar›
ZMU05891

1. Dijital elektronik kumanda-uyar› göstergesi
EMU34992

Kumanda kolu
Kolu bofl konumdan ileriye do€ru hareket ettirmek ileri vitese geçirir. Kolu bofl konumdan
geriye do€ru çekmek geri vitese geçirir. Kol
22.5° hareket ettirilene kadar (kilit hissedilebilir), motor rölantide çal›flmaya devam eder.
Kolun daha ileri itilmesi gaz kelebe€ini açar ve
motor h›zlanmaya bafllar.
‹kiz tip için olan dijital elektronik kumanda, hem
iskele hem de sancak taraf›ndaki motorlar›n
devirlerini otomatik olarak senkronize etme
fonksiyonuna sahiptir.

Nötr konumdaykan, bu anahtar› bas›l› tutunuz,
kumanda kolunu ileriye do€ru hareket ettiriniz
ve dijital elektronik kumanda-aktif göstergesi
yan›p sönmeye bafllad›ktan sonra anahtar›
serbest b›rak›n›z. Gösterge yan›p sönerken gaz› açabilir ya da kapatabilirsiniz. Bu ifllem kumanda kolu ters yöne ayarland›€›nda da yap›labilir.

ZMU05880
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Parçalar
l

Serbest gaz verme anahtar›n› kulland›ktan
sonra, kumanda kolunu nötr konuma geri
getiriniz. Serbest gaz verme anahtar› ayar
konumuna otomatik olarak geri dönecektir.
Dijital elektronik kumanda-aktif göstergesi
yan›p sönme durumundan sürekli yanma
durumuna geçecek ve dijital elektronik
kumanda sonra normal bir flekilde ileri ve
geri konumlara tak›lacakt›r.

EMU35250

Gaz kelebe€i sürtünme ayarlay›c›s›
ZMU05881

Bir sürtünme düzene€i kumanda kolu hareketine ayarlanabilir bir direnç sa€lar ve bu, kullan›c› tercihine göre ayarlanabilir. Direnci artt›rmak için, ayarlay›c›y› saat yönünde çeviriniz.
Direnci azaltmak için, ayarlay›c›y› saat yönünün tersine çeviriniz.
EWM01770

UYARI
l

ZMU05882
l

E€er sürtünme çok küçükse kumanda
kolu serbestçe hareket edebilir ve kazaya yol açabilir.
Sürtünme ayarlay›c›s›n› aﬂ›r› s›kmay›n›z.
Çok fazla direnç varsa, kumanda kolunu
hareket ettirmek güçleﬂir ve kazayla sonuçlanabilir.

ZMU05883

1. Tam aç›k
2. Tam kapal›
3. Serbest h›zland›r›c›
l
l
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Serbest gaz verme anahtar› sadece kumanda kolu nötr konumdayken kullan›labilir..
Çal›flt›rma s›ras›nda dijital elektronik kumanda-aktif göstergesi sürekli yanma durumundan yan›p sönme durumuna geçer.
Gösterge yan›p sönmeye bafllad›€›nda,
kumanda kolu en az 22,5° hareket ettirildikten sonra gaz kelebe€i aç›lmaya bafllar.

ZMU05820

Parçalar

ZMU07143

ZMU05819

Sabit h›z istendi€inde, istenen gaz kelebe€i
ayar›n› korumak için ayarlay›c›y› s›k›n›z.
EMU25995

Motor acil durdurma kordonu (lanyard)
ve klipsi
Motorun çal›flmas› için klips motor acil durdurma anahtar›na tak›lmal›d›r. Kordon, kullan›c›n›n elbisesi üzerinde sa€lam bir yere veya koluna ya da baca€›na tak›lmal›d›r. Kullan›c›
tekneden düflerse veya dümeni terk ederse,
kordon klipsi çekerek motorun atefllemesini
durdurur. Bu sayede teknenin motor çal›fl›r halde kaç›p gitmesi önlenir. UYARI! Motor çal›ﬂ›rken, acil durdurma kordonunu giysinizdeki emin bir yere veya elinize ya da
aya€›n›za ba€lay›n›z. Kordonu elbisenin
y›rt›larak gevﬂeyebilecek bir yerine takmay›n›z. Kordonu ba€larken, giysinizin
onun çal›ﬂmas›na engel olacak bir yerinden
geçirmeyiniz. Normal çal›ﬂma s›ras›nda kordonu yanl›ﬂl›kla çekmekten sak›n›n›z. Motor
gücünün kaybolmas›, kumanda kontrolünün kaybedilmesi demektir. Motor gücü
ortadan kalk›nca tekne h›zla yavaﬂlar. Bu
durum teknedeki insanlar›n ve nesnelerin
öne do€ru savrulmas›na neden olabilir.
[EWM00122]

ZMU07144

1. Motor acil durdurma kordonu (lanyard)
2. Klips
3. Motor acil durdurma anahtar›
EMU41551

Ana dü€me
Ana dü€me ateflleme sistemine kumanda eder;
çal›flmas› afla€›da aç›klanm›flt›r.
l

"KAPALI" (off)

Ana dü€me “KAPALI” (OFF) konumda iken,
elektrik devreleri çal›flmaz ve anahtar ç›kar›labilir.
l

"AÇIK" (ON)

Ana dü€me “AÇIK” (ON) konumda iken, elektrik devreleri faal durumdad›r ve anahtar ç›kar›lamaz. Motor, Bafllat/Durdur” (Start/Stop)
dü€mesine bas›larak çal›flt›r›labilir.
l

"ÇALIﬁTIR" (START)

Kontak anahtar› “START” (marfl) konumunda
iken marfl motoru, motoru çal›flt›rmak üzere
döndürür. Anahtar b›rak›ld›€›nda, otomatik olarak “AÇIK” (ON) konumuna döner.
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Parçalar
AÇIK
KAPALI

ÇALIŞTIR

ZMU07145

ZMU07174

1. Gösterge
2. Bafllat/Durdur (Start/Stop) dü€mesi

AÇIK
KAPALI

EMU41631

Tüm Çal›ﬂt›r/Durdur anahtar› paneli
Çal›flt›r/Durdur anahtar› tüm motorlar›n çal›flt›r›lmas›n› veya durdurulmas›n› sa€lar.

ZMU07146

EMU41621

Çal›ﬂt›r/Durdur anahtar› paneli
Motor, Bafllat/Durdur” (Start/Stop) dü€mesine
bas›larak çal›flt›r›labilir veya kapat›labilir. ‹kiz tip
için, münferit motoru çal›flt›rmak veya durdurmak mümkündür. ‹lgili motor göstergesi yanacakt›r.
l ‹SKELE: Motor ‹skele Taraf›
l STBD: Sancak motoru
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ZMU07176

1. Tüm Bafllat/Durdur (Start/Stop) dü€mesi
EMU35153

Dijital elektronik kumandadaki hidrolik
indirme ve kald›rma anahtar›
Hidrolik indirme/kald›rma sistemi, arka taraf›n
aynal›€›na ba€l› olarak motor aç›s›n› ayarlar.
“UP” (yukar›) dü€mesine bas›ld›€›nda, motor
yukar› do€ru dengelenir, daha sonra yukar› kald›r›l›r. Anahtar›n “DN” (yukar›) konumuna basmak anahtar›n ”DN” basmak d›fltan takma motoru afla€›ya yat›r›r, sonra afla€›ya trimler. Dü€me serbest b›rak›ld›€› zaman, motor o andaki
konumunda sabit kal›r. Hidrolik indirme/kald›rma dü€mesinin kullan›lmas› ile ilgili talimatlar› ö€renmek için, sayfa 61 ve 63’e bak›n›z.

Parçalar
YUKARI

YUKARI

AŞAĞI

AŞAĞI
ZMU07151

ZMU05822
EMU26155

1. Hidrolik indirme/kald›rma dü€mesi

Alt kapaktaki hidrolik indirme/kald›rma
dü€mesi

EMU35160

Hidrolik indirme/kald›rma dü€mesi alt kapa€›n
yan taraf›nda bulunur. “UP” (yukar›) dü€mesine bas›ld›€›nda, motor yukar› do€ru dengelenir,
daha sonra yukar› kald›r›l›r. Anahtar›n “DN”
(afla€›) konumuna bas›lmas› d›fltan takma
motoru afla€›ya indirir ve afla€›ya dengeler.
Dü€me serbest b›rak›ld›€› zaman, motor o andaki konumunda sabit kal›r.
Hidrolik indirme/kald›rma dü€mesinin kullan›lmas› ile ilgili talimatlar› ö€renmek için sayfa
63’e bak›n›z.

Hidrolik indrime ve kald›rma anahtarlar›
(ikiz tip)
Hidrolik indirme/kald›rma sistemi, arka taraf›n
aynal›€›na ba€l› olarak motor aç›s›n› ayarlar.
“UP” (yukar›) dü€mesine bas›ld›€›nda, motor
yukar› do€ru dengelenir, daha sonra yukar›
kald›r›l›r. Anahtar›n “DN” (yukar›) konumuna
basmak d›fltan takma motoru afla€›ya yat›r›r,
sonra afla€›ya dengelenir. Dü€me serbest b›rak›ld›€› zaman, motor o andaki konumunda
sabit kal›r.
YUKARI

EWM01031

UYARI

YUKARI

Alt kapakta bulunan hidrolik indirme/kald›rma dü€mesini, sadece motor kapal› ve
tekne tamamen durmuﬂken kullan›n›z.
AŞAĞI
Tekne seyir halinde iken bu dü€menin kullan›lmas›, kullan›c›n›n tekneden düﬂme tehlikesini ve kullan›c›n›n dikkati da€›laca€›ndan baﬂka teknelerle veya nesnelerle çarp›ﬂma tehlikesini art›r›r.

AŞAĞI

ZMU05835

1. Hidrolik indirme/kald›rma dü€mesi
l

l

‹kiz motor kumandas›nda, kumanda kolu
üzerindeki anahtar her iki d›fltan takma motora ayn› zamanda kumanda eder.
Hidrolik indirme ve kald›rma anahtarlar›n›n
kullan›lmas› ile ilgili talimatlar› ö€renmek
için, bkz. sayfa 61 ve 63.
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Parçalar
EMU26244

Ayar (trim) plakas› (anot)
EWM00840

UYARI
Hatal› ayarlanm›ﬂ bir ayar plakas›, yönlendirmeyi zorlaﬂt›rabilir. Ayar plakas› tak›ld›ktan veya de€iﬂtirildikten sonra yönlenmenin
do€ru oldu€undan emin olmak için daima
bir deneme sürüﬂü yap›n›z. Ayar plakas›n›
ayarlad›ktan sonra, c›vatan›n s›k›lmas›na
dikkat ediniz.
Ayar plakas›, ayn› miktarda kuvvet uygulanarak dümen kumandas› sa€a veya sola döndürülebilecek flekilde ayarlanmal›d›r.
E€er tekne sola (iskele taraf›na) dönme e€iliminde ise, trim plakas›n›n arka ucunu flekildeki
gibi iskele taraf›na “A” çeviriniz. E€er tekne
sa€a (sancak taraf›na) dönme e€iliminde ise,
trim plakas›n›n ucunu flekildeki gibi sancak taraf›na “B” çeviriniz.

ZMU01863

C›vata S›kma Torku:
42,0 Nm (4,2 kgf-m, 944,88 cm-lb)
EMU26341

Hidrolik indirme ve kald›rma modeli için
kald›rma destek kolu
D›fltan takma motoru yukar› kald›r›lm›fl konumda tutmak için, kald›rma destek kolunu s›kma
dayana€›na kilitleyiniz.

ECM00840

D‹KKAT
Ayar plakas›, motoru elektrokimyasal korozyondan koruyan anot görevi de yapar.
Ayar plakas›n› asla boyamay›n›z, aksi halde
anot görevi yapamaz.

ZMU07152

1. Ayar (trim) plakas›
2. C›vata
3. Kapak

ZMU07206

1. Kald›rma destek kolu
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Parçalar
ECM00660

D‹KKAT
Tekneyi römorkla taﬂ›rken, kald›rma destek
kolunu veya dü€mesini kullanmay›n›z. D›ﬂtan takma motor sallanarak kald›rma deste€inden kurtulabilir ve düﬂebilir. E€er
motor normal konumunda römorkla çekilemiyorsa, kald›r›lm›ﬂ konumda emniyete
almak için ek bir destek düzene€i kullan›n›z.

so€utma suyu kanallar›n› temizlemek için kullan›l›r. Tatl› su ile y›kama tertibat›n›n kullan›m
talimatlar› için sayfa 68’e bak›n›z.

EMU40760

Kapak kilit mandal›
Kapak kilit mandallar› üst kapa€› güven alt›na
almak için kullan›l›r.

ZMU07154

ZMU06909

1. Kapak kilit mandal›

1. Tatl› su ile y›kama düzene€i
EMU41310

Yak›t filtresi
Yak›t filtresi, yak›tta bulunan su ve yabanc›
maddelerin uzaklaflt›r›labilmesi ifllevini görür.
Yak›ttan ayr›lan su belirli bir hacmi aflarsa, uyar› sistemi devreye girecektir. Daha fazla bilgi
için sayfa 45’e bak›n›z.

ZMU06910

1. Üst kapak kilit mandal›/mandallar›
EMU40802

Tatl› su ile y›kama düzene€i
Tatl› su ile y›kama tertibat›, bahçe hortumu ve
musluk suyu kullan›larak d›fltan takma motorun
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ZMU07518

1. Yak›t filtresi
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