Cihazlar ve göstergeler
EMU41781

6Y9 Çok Fonksiyonlu Renk
Göstergesi
6Y9 Çok fonksiyonlu Renk Göstergesi (bundan
sonra Çoklu Gösterge diye an›lacakt›r) motor
durumunu ve uyar› bilgilerini gösterir. Görüntülenen iste€e ba€l› ögeler de€ifltirilebilir. Bu
k›lavuz esas olarak uyar› göstergelerini tan›mlar. Di€er ayarlar ve göstergenin de€ifltirilmesi
ile ilgili bilgi için, 6Y9 Çok fonksiyonlu Renk
Göstergesi Kullanma K›lavuzuna bak›n›z.

ZMU07233

1.
2.
3.
4.
5.

Ok tufllar›
Ayar dü€mesi
‹ptal dü€mesi
Menü dü€mesi
Ekran

6. ‹ste€e ba€l› ögeler
7. Motor ar›zas› uyar›s› göstergesi
8. Düflük akü voltaj› uyar› göstergesi
9. Su ay›r›c› uyar› göstergesi
10. Düflük ya€ bas›nc› uyar› göstergesi
11. Afl›r› ›s›nma uyar› göstergesi
12. Takometre
EMU41640

YAMAHA GÜVENL‹K S‹STEM‹
göstergesi
YAMAHA GÜVENL‹K S‹STEM‹N‹Z kilitli modunda oldu€unda gösterge yanar. Motoru çal›flt›rmadan önce kapal› oldu€undan emin olun.

ZMU07235
EMU41650

Motor ›s›t›c› göstergesi
Bu gösterge motor ›s›n›rken belirir ve ›s›nma
sona erdi€inde kapan›r.

ZMU07236
EMU41660

ZMU07234

1.
2.
3.
4.
5.

Vites konumu göstergesi
YAMAHA GÜVENL‹K S‹STEM‹ göstergesi
Motor ›s›t›c› göstergesi
Motor senkranizasyon göstergesi
Trim göstergesi

Motor senkranizasyon göstergesi
‹kiz tiplerde, bu gösterge motorlar motor senkronizasyon kontrolünde iken belirir.
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Cihazlar ve göstergeler
Motor senkronizasyon kontrolü serbest b›rak›ld›€›nda kapan›r.

E€er uyar› düdü€ü çalarsa ve afl›r› ›s›nma uyar› cihaz› devreye girerse hemen motoru durdurunuz. So€utma suyu giriflinin t›kal› olmad›€›n›
kontrol ediniz.
ECM01592

D‹KKAT
l

ZMU07237
EMU41680

Aﬂ›r› ›s›nma uyar›s›
E€er seyir s›ras›nda motor s›cakl›€› çok yükselirse, aç›lan pencere görüntülenir. Normal
göstergeyi de€ifltirmek için “set” (ayar) dü€mesine bas›n›z, afl›r› ›s›nma uyar› göstergesi
yan›p sönmeye bafllar. Motor devri otomatik
olarak yaklafl›k 2000 devir/dk’ya düfler.

l

Aﬂ›r› ›s›nma uyar› göstergesi yan›p sönüyorsa motoru çal›ﬂt›rmaya devam etmeyiniz. Ciddi motor hasar› meydana
gelebilir.
Bir uyar› cihaz› devreye girerse motoru
çal›ﬂt›rmaya devam etmeyiniz. E€er
problem bulunam›yor ve düzeltilemiyorsa Yamaha yetkili servisinize baﬂvurunuz.

EMU41690

Düﬂük ya€ bas›nc› uyar›s›
E€er motor ya€ bas›nc› çok düflerse, aç›lan
pencere görüntülenir. Normal göstergeyi de€ifltirmek için “set” (ayar) dü€mesine bas›n›z, düflük ya€ bas›nc› uyar› göstergesi yan›p sönmeye bafllar. Motor devri otomatik olarak yaklafl›k 2000 devir/dk’ya düfler.

ZMU07238

ZMU07240

ZMU07239

ZMU07241
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E€er uyar› düdü€ü çalarsa ve düflük ya€ bas›nc› uyar› cihaz› devreye girerse hemen motoru durdurunuz. Motor ya€ seviyesini kontrol
ediniz ve gerekiyorsa ya€ ekleyiniz. Ya€ miktar›
uygun oldu€u halde uyar› cihaz› devreye girerse Yamaha yetkili servisinize baflvurunuz.

s›na bak›n›z. En k›sa zamanda limana geri
dönünüz ve hemen bir Yamaha yetkili servisine
baflvurunuz.
ECM00910

D‹KKAT
Suyla kar›ﬂm›ﬂ benzin motorda hasara yol
açabilir.

ECM01601

D‹KKAT
E€er düﬂük ya€ bas›nc› uyar› cihaz› devreye girerse motoru çal›ﬂt›rmaya devam etmeyiniz. Ciddi motor hasar› meydana gelebilir.
EMU41700

EMU41720

Düﬂük akü voltaj› uyar›s›
Akü voltaj› düflerse aç›l›r pencere görüntülenecektir. Normal göstergeyi de€ifltirmek için
“set” (ayar) dü€mesine bas›n›z, akü voltaj›
uyar› göstergesi yan›p sönmeye bafllar.

Su ay›r›c› uyar›s›
Seyir s›ras›nda su ay›r›c› (yak›t filtresi) içinde
su birikirse aç›l›r pencere görüntülenecektir.
Normal göstergeyi de€ifltirmek için “set” (ayar)
dü€mesine bas›n›z, su ay›r›c› uyar› göstergesi
yan›p sönmeye bafllar.

ZMU07251

ZMU07242

ZMU07252

Düflük akü voltaj› uyar› cihaz› devreye girerse
en k›sa sürede limana geri dönünüz. Aküyü
flarj etmek için Yamaha yetkili servisine baflvurunuz.
ZMU07250
EMU41710

Hemen motoru durdurunuz ve yak›t filtresinden
suyu atmak için bu k›lavuzun 89’uncu sayfa-

Motor ar›zas› uyar›s›
Seyir s›ras›nda motorda herhangi bir ar›za ortaya ç›karsa aç›l›r pencere görüntülenecektir.
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Normal göstergeyi de€ifltirmek için “set” (ayar)
dü€mesine bas›n›z, motor ar›zas› uyar› göstergesi yan›p sönmeye bafllar.

ZMU07253

EMU36184

6Y8 Çok fonksiyonlu
takometreler
Takometre motorun bir dakikada yapt›€› devri
gösterir. fiu fonksiyonlara sahiptir: trim göstergesi, süzülme h›z› ayarlamas›, so€utma suyu/motor s›cakl›€› göstergesi, akü voltaj› göstergesi, toplam çal›flma saati ve günlük çal›flma
saati göstergesi, ya€ bas›nc› göstergesi, su
bulma uyar›s›, motor ar›za uyar›s› ve periyodik
bak›m uyar›s›. So€utma suyu bas›nç sensörü
kuruluysa, ünite ayn› zamanda so€utma suyu
bas›nc›n› da gösterebilir. Ancak, so€utma suyu
bas›nc› sensörü kurulu olmasa bile, üniteye iste€e ba€l› olarak bir sensör ba€lanarak so€utma suyu bas›nc› göstergesi görülebilir. ‹ste€e ba€l› sensör için Yamaha yetkili servisine
baflvurunuz. Takometre ünitesi köfleli ve yuvarlak tiplerde olabilir.
Kendi takometre ünitenizin tipini kontrol ediniz.

ZMU07254

Limana geri dönünüz ve hemen bir Yamaha
yetkili servisine baflvurunuz.
EMU31653

6Y8 Çok fonksiyonlu
göstergeler
Çok amaçl› göstergelerde 6 çeflit gösterge
ünitesi bulunur; takometre ünitesi (köfleli veya
yuvarlak), h›z göstergesi ünitesi (köfleli tip), h›z
ve yak›t göstergesi ünitesi (köfleli ve yuvarlak
tip) ve yak›t yönetim göstergesi (köfleli tip).
Gösterge sistemi yuvarlak ve köfleli tiplerde
biraz farkl›d›r.
Sizin ünitenizin model ve tipini dikkatlice kontrol ediniz.
Bu klavuz esas olarak uyar› göstergelerini tan›mlar. Göstergelerin ayarlanmas› veya gösterge sistemlerinin de€ifltirilmesi için ekli kullan›m klavuzuna bak›n›z.
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ZMU05415

1. Ayar dü€mesi
2. Mod dü€mesi

Cihazlar ve göstergeler

ZMU05416

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

Takometre
Trim göstergesi
Çok fonksiyonlu gösterge
So€utma suyu bas›nc›
So€utma suyu/motor s›cakl›€›
Su bulma uyar›s› göstergesi
Akü voltaj›
Ya€ bas›nc› (4-zamanl› modeller)

ZMU05418

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

Takometre
Trim göstergesi
Çok fonksiyonlu gösterge
Su bulma uyar›s› göstergesi
Motor ar›zas› uyar›s›/bak›m göstergesi
So€utma suyu bas›nc›
Ya€ bas›nc› (4-zamanl› modeller)
So€utma suyu/motor s›cakl›€›
Akü voltaj›

EMU38621

Yamaha Güvenlik Sistemi bilgileri
Ana dü€meyi “AÇIK” (ON) konumuna getiriniz,
ekranda o an seçili olan Yamaha Güvenlik Sistemi (Kilitli/Kilit aç›k) görünür.
Kilit aç›k modu

ZMU05417

1. Ayar dü€mesi
2. Mod dü€mesi

ZMU06457
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ZMU06458

ZMU05430

Kilitli modu

ZMU05431
ZMU06459

E€er uyar› düdü€ü çalarsa ve düflük ya€ bas›nc› uyar› göstergesi yan›p sönerse hemen
motoru durdurunuz. Motor ya€ seviyesini kontrol ediniz ve gerekiyorsa ya€ ekleyiniz. Ya€
miktar› uygun oldu€u halde uyar› cihaz› devreye girerse Yamaha yetkili servisinize baflvurunuz.
ECM01601

D‹KKAT
ZMU06460
EMU36130

Düﬂük ya€ bas›nc› uyar›s›
Motor ya€› bas›nc› çok düflerse, düflük ya€
bas›nc› uyar› göstergesi yan›p sönmeye bafllar
ve motor devri otomatik olarak yaklafl›k 2000
devir/dk’ya düfler.
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E€er düﬂük ya€ bas›nc› uyar› cihaz› devreye girerse motoru çal›ﬂt›rmaya devam
etmeyiniz. Ciddi motor hasar› meydana
gelebilir.
EMU36221

Aﬂ›r› ›s›nma uyar›s›
E€er seyir s›ras›nda motor s›cakl›€› çok yükselirse afl›r› ›s›nma uyar› göstergesi yan›p sönmeye bafllar. Motor devri otomatik olarak yaklafl›k 2000 devir/dk’ya düfler.

Cihazlar ve göstergeler

ZMU05421

ZMU05423

ZMU05422

ZMU05424

E€er uyar› düdü€ü çalarsa ve afl›r› ›s›nma uyar› cihaz› devreye girerse hemen motoru durdurunuz. So€utma suyu giriflinin t›kal› olmad›€›n›
kontrol ediniz.
ECM01592

D‹KKAT
l

l

Aﬂ›r› ›s›nma uyar› göstergesi yan›p
sönüyorsa motoru çal›ﬂt›rmaya devam
etmeyiniz. Ciddi motor hasar› meydana
gelebilir.
Bir uyar› cihaz› devreye girerse motoru
çal›ﬂt›rmaya devam etmeyiniz. E€er
problem bulunam›yor ve düzeltilemiyorsa Yamaha yetkili servisinize baﬂvurunuz.

ECM00910

D‹KKAT
Suyla kar›ﬂm›ﬂ benzin motorda hasara yol
açabilir.
EMU36160

Motor ar›zas› uyar›s›
Seyir s›ras›nda motorda herhangi bir ar›za ortaya ç›karsa bu gösterge yan›p söner. En k›sa
zamanda limana geri dönünüz ve hemen bir
Yamaha yetkili servisine baflvurunuz.

EMU36150

Su ay›r›c› uyar›s›
Seyir s›ras›nda su ay›r›c› (yak›t filtresi) içinde
su birikirse bu gösterge yan›p söner. Böyle bir
durumda hemen motoru durdurunuz ve yak›t
filtresinden suyu atmak için bu klavuzun 89.
sayfas›na bak›n›z. En k›sa zamanda limana
geri dönünüz ve hemen bir Yamaha yetkili servisine baflvurunuz.

ZMU05425

40

Cihazlar ve göstergeler

ZMU05426
ECM00920

D‹KKAT
Böyle bir durumda, motor düzgün bir ﬂekilde çal›ﬂmaz. Derhal bir Yamaha yetkili servisine baﬂvurunuz.
EMU36170

Düﬂük akü voltaj› uyar›s›
Akü voltaj› düflerse, düflük akü voltaj› uyar›
göstergesi ve akü voltaj› de€eri yan›p sönmeye
bafllar. Düflük akü voltaj› uyar› cihaz› devreye
girerse en k›sa sürede limana geri dönünüz.
Aküyü flarj etmek için Yamaha yetkili servisine
baflvurunuz.

ZMU05427
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ZMU05428
EMU36232

6Y8 Çok fonksiyonlu h›z ve yak›t
göstergeleri
H›z ve yak›t göstergesi ünitesi teknenin h›z›n›
gösterir ve flu fonksiyonlara sahiptir: yak›t göstergesi, toplam yak›t tüketimi göstergesi, yak›t
ekonomisi göstergesi, yak›t ak›fl göstergesi ve
sistem voltaj› göstergesi. Bu bölümde anlat›ld›€› gibi, “set” (ayar) ve “mode” (mod) dü€meleri kullan›larak istenen ekran seçilir. E€er
h›z sensörü kuruluysa ünite ayn› zamanda
günlük çal›flma saati göstergesini de gösterebilir. Ancak, h›z sensörü kurulu olmasa bile,
üniteye iste€e ba€l› olarak bir sensör ba€lanarak günlük çal›flma saati göstergesi görülebilir.
Ayr›ca, e€er üniteye iste€e ba€l› sensörler
ba€lan›rsa, su yüzeyi s›cakl›€› göstergesi, derinlik göstergesi ve saat de kullan›labilir. ‹ste€e
ba€l› sensörler için Yamaha yetkili servisine
baflvurunuz.
H›z ve yak›t göstergesi ünitesi köfleli ve yuvarlak tiplerde olabilir. Çal›flt›rma bilgileri için h›z
ve yak›t göstergesi ünitenizin tipini kontrol ediniz. Ana dü€me ilk kez aç›ld›€›nda test amaçl›
olarak tüm göstergeler görünürler. Birkaç
saniye sonra, gösterge normal çal›flma konumuna geçecektir.
Daha fazla bilgi için, bafllang›çta gösterge ile
birlikte verilen kullan›m klavuzuna bak›n›z.

Cihazlar ve göstergeler

ZMU05432
ZMU05435

1. Ayar dü€mesi
2. Mod dü€mesi

1. H›z göstergesi
2. Yak›t göstergesi
3. Çok fonksiyonlu gösterge
EMU36241

6Y8 Çok fonksiyonlu h›z
göstergeleri

ZMU05433

1. H›z göstergesi
2. Yak›t göstergesi
3. Çok fonksiyonlu gösterge

ZMU05434

1. Ayar dü€mesi
2. Mod dü€mesi

H›z göstergesi ünitesi teknenin h›z›n› gösterir
ve yak›t göstergesi ve sistem voltaj› göstergesi
fonksiyonlar›na sahiptir. Bu bölümde anlat›ld›€›
gibi, “set” (ayar) ve “mode” (mod) dü€meleri
kullan›larak istenen ekran seçilir. Ayr›ca, h›z
göstergesi, km/saat, mil/saat ve deniz mili gibi
istenen ölçüm birimini de gösterebilir. E€er h›z
sensörü kuruluysa ünite ayn› zamanda günlük
çal›flma saati göstergesini de gösterebilir.
Ancak, h›z sensörü kurulu olmasa bile, üniteye
iste€e ba€l› olarak bir sensör ba€lanarak günlük çal›flma saati göstergesi görülebilir. Ayr›ca,
e€er üniteye iste€e ba€l› sensörler ba€lan›rsa,
su yüzeyi s›cakl›€› göstergesi, derinlik göstergesi ve saat de kullan›labilir. ‹ste€e ba€l› sensörler için Yamaha yetkili servisine baflvurunuz.
Ana dü€me ilk kez aç›ld›€›nda test amaçl› olarak tüm göstergeler görünürler. Birkaç saniye
sonra, gösterge normal çal›flma konumuna geçecektir.
Daha fazla bilgi için, bafllang›çta gösterge ile
birlikte verilen kullan›m klavuzuna bak›n›z.
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Daha fazla bilgi için, bafllang›çta gösterge ile
birlikte verilen kullan›m klavuzuna bak›n›z.

ZMU05436

1. Ayar dü€mesi
2. Mod dü€mesi

ZMU05438

1. Ayar dü€mesi
2. Mod dü€mesi

ZMU05437

1. H›z göstergesi
2. Yak›t göstergesi
3. Çok fonksiyonlu gösterge
EMU36250

6Y8 Çok fonksiyonlu yak›t
yönetimi göstergeleri
Yak›t yönetimi göstergesi yak›t ak›fl› göstergesi, toplam yak›t tüketimi göstergesi, yak›t ekonomisi göstergesi ve kalan yak›t miktar› göstergesi fonksiyonlar›na sahiptir. Bu bölümde anlat›ld›€› gibi, “set” (ayar) ve “mode” (mod)
dü€meleri kullan›larak istenen ekran seçilir.
Daha fazla bilgi için, bafllang›çta gösterge ile
birlikte verilen kullan›m klavuzuna bak›n›z.
Ana dü€me ilk kez aç›ld›€›nda test amaçl› olarak tüm göstergeler görünürler. Birkaç saniye
sonra, gösterge normal çal›flma konumuna geçecektir.
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ZMU05439

1. Yak›t ak›fl› göstergesi
2. Çok fonksiyonlu gösterge
EMU41730

Optional meters
D›fltan takma motorlar›n üstüne kullan›c› tercihine göre çeflitli göstergeler tak›labilir. Daha
fazla bilgi edinmek için, Yamaha yetkili servisine baflvurunuz.

Cihazlar ve göstergeler
Analog takometre

ZMU07245

Trim göstergesi

ZMU04581
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Motor kontrol sistemi
EMU26803

EMU41922

Uyar› sistemi

Aﬂ›r› ›s›nma uyar›s›

ECM00091

D‹KKAT
Bir uyar› cihaz› devreye girerse motoru çal›ﬂt›rmaya devam etmeyiniz. E€er problem
bulunam›yor ve düzeltilemiyorsa Yamaha
yetkili servisinize baﬂvurunuz.

Bu motor bir afl›r› ›s›nma uyar› cihaz›na sahiptir. Motor s›cakl›€› çok fazla yükselirse uyar›
cihaz› devreye girer.
l Motor devri otomatik olarak yaklafl›k 2000
devir/dk’ya düfler.
l 6Y8 Çok fonksiyonlu Takometre’nin afl›r›
›s›nma-uyar› göstergesi yanacak ya da yan›p sönecektir.

EMU35184

Dijital Elektronik Kumanda uyar›s›
D›fltan takma motorun çal›flt›r›lmas› s›ras›nda
dijital elektronik kumanda ile d›fltan takma motor aras›nda herhangi bir iletiflim sorunu olursa
uyar› göstergesi yanacakt›r. Vitese geçirme ya
da gaz verme ile ilgili herhangi bir sorun belirtisi
olmasa da, hemen limana geri dönünüz ve
d›fltan takma motorun onar›m› ya da incelenmesi için yetkili Yamaha servisine baflvurunuz.
ZMU05421

ZMU05889
ZMU05422
l

Çoklu-Göstergede aç›l›r pencere görüntülenecektir.

ZMU05891

1. Dijital elektronik kumanda-uyar› göstergesi
ZMU07238
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l

Uyar› düdü€ü çalar.

dü€mesini kapat›n›z. ‹kaz sistemi devreye girdi
ise, motoru durdurunuz ve so€utma suyu giriflinde t›kanma olup olmad›€›n› kontrol etmek
için d›fltan takmal› motoru yukar› kald›r›n›z.
Uyar› sistemi hala devreye girerse, afl›r› ›s›nm›fl d›fltan takmal› motoru kald›r›n›z ve limana
dönünüz.
EMU41932

Düﬂük ya€ bas›nc› uyar›s›
ZMU07155

Ya€ bas›nc› çok fazla düflerse uyar› cihaz›
devreye girer.
l Motor devri otomatik olarak yaklafl›k 2000
devir/dk’ya düfler.
l 6Y8 Çok fonksiyonlu Takometre’nin düflük
ya€ bas›nc›-uyar› göstergesi yanacak ya da
yan›p sönecektir.

ZMU07156

Uyar› sistemi devreye girerse, motoru durdurunuz ve so€utma suyu girifllerini kontrol ediniz.
l So€utma suyu giriflinin suyun alt›nda oldu€undan emin olmak için trim aç›s›n› kontrol
ediniz.
l So€utma suyu giriflinin t›kal› olmad›€›n›
kontrol ediniz.

ZMU05430

ZMU05431
l

Çoklu-Göstergede aç›l›r pencere görüntülenecektir.

ZMU05826

‹kiz motor kullan›c›lar›:
Motorlardan birisinin afl›r› ›s›nma ikaz sistemi
devreye girerse, motor yavafllayacakt›r. Afl›r›
›s›nmadan etkilenmeyen motordaki uyar›
ifllemini kapatmak için, motor afl›r› ›s›nma ana
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kilenmeyen motordaki uyar› ifllemini kapatmak
için, düflük ya€ bas›nçl› motorun ana anahtar›n› kapat›n›z.
EMU41941

Su ay›r›c› uyar›s›

ZMU07240
l

D›fltan takma motor, bir su ay›r›c› uyar› sistemi
ile donat›lm›flt›r. Yak›ttan ayr›lan su belirli bir
hacmi aflarsa, uyar› sistemi devreye girecektir.
l 6Y8 Çok fonksiyonlu Takometre’nin su ay›r›c›-uyar› göstergesi yanacakt›r veya yan›p
sönecektir.

Uyar› düdü€ü çalar.

ZMU05423
ZMU07155

ZMU05424
ZMU07156

E€er uyar› cihaz› devreye girerse, bunu yapmak güvenli oldu€u anda motoru durdurunuz.
Ya€ seviyesini kontrol ediniz ve gerekiyorsa
ya€ ilave ediniz. E€er ya€ seviyesi do€ruysa ve
uyar› cihaz› kapanm›yorsa, Yamaha yetkili
servisinize baflvurunuz.
‹kiz motor kullan›c›lar›:
Motorlardan birinin düflük ya€ bas›nc› uyar› sistemi devreye girerse, heriki motor yavafllar ve
sesli sinyal duyulur. Düflük ya€ bas›nc›ndan et-
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l

Çoklu-Göstergede aç›l›r pencere görüntülenecektir.

Motor kontrol sistemi

ZMU07242
l

Kumanda kolu nötr konumda oldu€unda
kesik kesik sesli sinyal duyulur.
E€er uyar› sistemi devreye girerse, hemen motoru durdurunuz ve yak›t filtresinden suyu atmak için bu klavuzun 89’uncu sayfas›na bak›n›z. En k›sa zamanda limana geri dönünüz ve
hemen bir Yamaha yetkili servisine baflvurunuz.
ECM02470

D‹KKAT
Motor çal›ﬂt›€›nda ve kumanda kolu ileri veya geri konuma getirildi€inde, sesli sinyal
durmas›na ra€men, d›ﬂtan takma motoru
kullanmay›n›z. Aksi halde, ciddi motor hasar› ortaya ç›kabilir.
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Montaj
EMU26902

Montaj
Bu k›s›mda sunulan bilgi sadece referans içindir. Her bir olas› motor ve tekne kombinasyonu
için eksiksiz talimatlar sa€lamak mümkün
de€ildir. Uygun montaj, k›smen kiﬂisel deneyime ve kendine özgü motor ve tekne kombinasyonuna ba€l›d›r.
EWM01590

ZMU01760

UYARI
l

l

Motora aﬂ›r› yüklenme, teknede tehlikeli
ölçüde dengesizli€e neden olabilir. Teknenin kapasite plakas›nda yaz›l› olan
azami beygir gücünden daha yüksek bir
d›ﬂtan takma motoru monte etmeyiniz.
E€er teknede bir kapasite plakas› mevcut de€il ise, tekne üreticisine dan›ﬂ›n›z.
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. Kal›c› olarak monte edilmiﬂ modeller
için, motor yetkili servisiniz veya gemi
donat›m› konusunda deneyimli bir kiﬂi
taraf›ndan monte edilmelidir.

EMU33481

D›ﬂtan takma motorun montaj›
Motor, tekne dengeli olacak ﬂekilde monte edilmelidir. Aksi halde, teknenin dümenini hareket
ettirmek güç olabilir. Tek motorlu tekneler için
d›ﬂtan takma motoru teknenin merkez eksenine (omurga hatt›) monte ediniz. ‹kiz motorlu
tekneler için d›ﬂtan takma motorlar› merkez ekseninden eﬂit mesafelere monte ediniz. Uygun
montaj yerini belirlemekle ilgili daha fazla bilgi
için, yetkili Yamaha servisinize veya tekne imalatç›s›na dan›ﬂ›n›z.
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1. Merkez ekseni (omurga hatt›)

ZMU05141

1. Merkez ekseni (omurga hatt›)
EMU26933

Montaj yüksekli€i (tekne alt›)
D›ﬂtan takma motorunuzun montaj yüksekli€i
onun verimlili€ini ve güvenilirli€ini etkiler. Çok
yükse€e monte edilirse, aﬂ›r› pervane kaymas›na ba€l› olarak teknenin ileri itilmesini azaltacak pervane havaland›rmas› oluﬂabilir ve motorun aﬂ›r› ›s›nmas›na neden olabilecek ﬂekilde
so€utma sistemi su emiﬂlerinden yeterli su al›namayabilir. E€er motor çok düﬂük seviyeye
monte edilirse, motor verimini ve performans›n›
azaltacak ﬂekilde su direnci (sürükleme) artar.
En yayg›n olarak, d›ﬂtan takma motor, anti kavitasyon plakas› teknenin dibi ile ayni hizada
olacak ﬂekilde monte edilmelidir. D›ﬂtan takma
motorun optimum montaj yüksekli€i, tekne/motor kombinasyonu ve arzu edilen kullan›m ﬂeklinden etkilenir.

Montaj
De€iﬂik yüksekliklerdeki test seyirleri optimum
montaj yüksekli€inin belirlenmesinde yard›mc›
olabilir. Uygun montaj yüksekli€ini belirlemek
üzere daha fazla bilgi için, Yamaha yetkili
servisinize veya tekne üreticisine baﬂvurunuz.

ZMU01762
ECM01634

D‹KKAT
l

l

Tekne maksimum yük ile hareketsiz
duruyor olsa bile, motora su girmesini
önlemek için rölanti deli€inin yeterince
yüksek oldu€undan emin olunuz.
Yanl›ﬂ motor yüksekli€i veya düzgün su
ak›ﬂ›na karﬂ› engeller (teknenin tasar›m›
veya durumu, aynal›k merdiveni veya
derinlik bulucu alg›lay›c›lar gibi aksesuarlar) tekne seyir halindeyken havaya su
püskürtebilir. E€er d›ﬂtan takma motor
sürekli olarak havaya püsküren sular›n
içinde çal›ﬂt›r›l›rsa, üst kapaktaki emme
giriﬂinden motora ciddi hasarlara yol
açacak kadar su girebilir. Havaya su
püskürmesine neden olan etkenleri ortadan kald›r›n›z.
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EMU36381

‹lk kez çal›ﬂt›rma
EMU40510

Motor ya€› koyunuz
D›ﬂtan takmal› motor fabrikadan motor ya€›
konmadan yüklenir. Yamaha yetkili servisiniz
motoru ya€ ile doldurmam›ﬂsa, çal›ﬂt›rmadan
önce motoru doldurunuz. D‹KKAT: D›ﬂtan takma motoru ilk defa kullanmadan önce motorun motor ya€› ile dolu oldu€undan emin
olunuz. Aksi halde, motor ciddi ﬂekilde hasar görebilir. [ECM02240]
Aﬂa€›daki etiket, d›ﬂtan takmal› motor fabrikadan sevk edilirken yap›ﬂt›r›l›r, ilk kez motor ya€›
doldurulduktan sonra bu etiket ç›kar›lmal›d›r.
Motor ya€› seviyesi kontrolleriyle ilgili daha fazla bilgi için sayfa 51’e bak›n›z.

malar› için 10 saatlik bir al›ﬂt›rma (rodaj) devresine ihtiyac› vard›r.
Motoru 10 saat süreyle aﬂa€›da belirtilen ﬂekilde yük alt›nda suda (pervane tak›l› olarak viteste) çal›ﬂt›r›n›z. Rodaj boyunca, uzat›lm›ﬂ rölantiden, dalgal› sudan ve kalabal›k alanlardan
kaç›n›n›z.
1 Çal›ﬂman›n 1’inci saatinde:
Motoru 2000 devir/dk’ya kadar de€iﬂen h›zlarda ya da yaklaﬂ›k yar›m gazda çal›ﬂt›r›n›z.
2 Çal›ﬂman›n 2’nci saatinde:
Motor h›z›n›, tekneyi düz konumda tutuncaya kadar art›r›n›z (ancak tam gaz çal›ﬂmadan kaç›n›n›z) ve sonra tekneyi kalk›ﬂ h›z›nda tutarken gaz› kesiniz.
3 Sonraki kalan sekiz saatlik çal›ﬂmada:
Motoru herhangi bir h›zda çal›ﬂt›r›n›z. Fakat
motoru bir defada tam gazda beﬂ dakikadan
daha fazla çal›ﬂt›rmaktan kaç›n›n›z.
4 Bu ilk 10 saatlik çal›ﬂmadan sonra:
Motoru normal olarak çal›ﬂt›r›n›z.
EMU36400

Teknenizi ö€renirken
Farkl› teknelere farkl› iﬂlemler uygulan›r. Teknenizin farkl› koﬂullarda ve farkl› trim aç›lar›yla
nas›l kullan›laca€›n› ö€renirken dikkatli olunuz
(sayfa 61’e bak›n›z).
ZMU01710
EMU30174

Motor al›ﬂt›rma (Rodaj)
Yeni motorunuzun, hareketli parçalar›n beraber
çal›ﬂma yüzeylerinin düzgün bir ﬂekilde aﬂ›nmalar› için bir al›ﬂt›rma (rodaj) devresine ihtiyac› vard›r. Al›ﬂt›rma döneminin do€ru geçirilmesi uygun performans ve daha uzun motor ömrü
sa€lanmas›na yard›m eder. D‹KKAT: Al›ﬂt›rma
iﬂleminin öngörülen ﬂekilde yap›lmamas›,
motor ömrünün azalmas›na ve hatta ciddi
motor hasar›na neden olabilir. [ECM00801]
EMU41222

Motor al›ﬂt›rma (Rodaj) Yöntemi
Yeni motorunuzun, hareketli parçalar›n beraber
çal›ﬂma yüzeylerinin düzgün bir ﬂekilde aﬂ›n-
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EMU36413

Motoru çal›ﬂt›rmadan önceki
kontroller
EWM01921

UYARI
“Motoru çal›ﬂt›rmadan önceki kontroller”de
herhangi bir parça uygun ﬂekilde çal›ﬂmazsa, bu parçay› inceletiniz ve d›ﬂtan takma
motoru çal›ﬂt›rmadan önce onar›m›n› yapt›r›n›z. Aksi halde, bir kaza ortaya ç›kabilir.
ECM00120

D‹KKAT
Motoru su d›ﬂ›nda çal›ﬂt›rmay›n›z. Aﬂ›r›
›s›nma ve a€›r motor hasar› meydana gelebilir.

Çalıştırma
EMU36421

EMU36442

Yak›t seviyesi

Yak›t sistemi

Geziniz için bol miktarda yak›t›n›z›n bulundu€undan emin olunuz. Yak›t›n›z›n 1/3’ünü gidece€iniz yere varmak için, 1/3’ünü dönüﬂ için
kullanmak ve 1/3’ünü de acil durum için yedek
olarak tutmak iyi bir kurald›r. Tekne treylerde ya
da suda düzgün bir ﬂekilde yatay dururken,
anahtar› “AÇIK” (ON) konumuna getiriniz ve
yak›t seviyesini kontrol ediniz. Yak›t doldurma
talimatlar› için sayfa 55’e bak›n›z.

EWM00060

UYARI
Benzin ve buharlar› yüksek derecede parlay›c› ve patlay›c›d›r. K›v›lc›mdan, sigaradan,
alevden ve di€er ateﬂleme kaynaklar›ndan
uzak tutunuz.
EWM00910

UYARI

EMU40770

Üst kapa€›n ç›kar›lmas›
Aﬂa€›daki kontroller için alt kapaktan üst kapa€› ç›kar›n›z.
Üst kapa€› ç›karmak için, kapak kilit mandallar›n› yukar› çekiniz ve kapa€› kald›r›n›z.

Yak›t s›z›nt›s› yang›na veya patlamaya neden olabilir.
l Yak›t s›z›nt›s› olup olmad›€›n› düzenli
olarak kontrol ediniz.
l Herhangi bir yak›t s›z›nt›s› bulunursa, yak›t sistemi e€itimli bir teknisyen taraf›ndan onar›lmal›d›r. Uygun olmayan onar›mlar d›ﬂtan takma motorun güvenli bir
ﬂekilde kullan›lmas›n› engeller.
EMU36451

ZMU06914

1. Kapak kilit mandal›
2. Alt kapak
3. Üst kapak

Yak›t s›z›nt›s› olup olmad›€›n› kontrol ediniz
l Teknede yak›t s›z›nt›s› ya da benzin buharlar› olup olmad›€›n› kontrol ediniz.
l Yak›t sisteminden yak›t kaça€› olup olmad›€›n› kontrol ediniz.
l Yak›t hatlar›nda çatlak, ﬂiﬂme ya da baﬂka
bir hasar olup olmad›€›n› kontrol ediniz.
EMU37322

Yak›t filtresini kontrol ediniz
Yak›t filtresinin temiz oldu€unu ve su bulunmad›€›n› kontrol ediniz. E€er yak›tta su ya da
önemli miktarda döküntü bulunursa, yak›t tank›
Yamaha yetkili servisi taraf›ndan kontrol edilmeli ve temizlenmelidir.

ZMU06915

1. Üst kapak kilit mandal›/mandallar›
2. Alt kapak
3. Üst kapak
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ZMU06873
ZMU07518

1. Klips
2. Motor acil durdurma kordonu (lanyard)

1. Yak›t filtresi

EMU37042

EMU41770

Motor ya€›

Kumandalar
l

l

l

Ana dü€meyi “ON” (aç›k) konuma çeviriniz
ve Dijital elektronik kumanda-aktif göstergesinin yanmas›na dikkat ediniz.
Dümeni tam sa€a ve tam sola çeviriniz. Çal›ﬂmas›n›n yumuﬂak ve tutukluk yapmadan
ya da aﬂ›r› boﬂluk (gezinme) olmadan tüm
aral›k boyunca engelsiz oldu€undan emin
olunuz.
Gaz kollar›n›, çal›ﬂmalar›nda herhangi bir
tak›lma olup olmad›€›ndan emin olmak için
birkaç kez çal›ﬂt›r›n›z. Çal›ﬂma, hareketin
tüm aral›€› boyunca yumuﬂak olmal› ve her
kol rölanti konumuna tamam›yla geri dönmelidir.

EMU40362

Motor acil durdurma kordonu (lanyard)
Motor acil durdurma kordonunu ve klipsini kesikler, k›r›lmalar ve aﬂ›nmalar gibi hasarlar aç›s›ndan kontrol ediniz.

1. D›ﬂtan takma motoru dik konuma getiriniz
(kald›r›lm›ﬂ de€il). D‹KKAT: Motor düzgün
ﬂekilde seviyelenmiﬂ de€ilse, ya€ seviye
çubu€unda görünen ya€ seviyesi do€ru
olmayabilir. [ECM01790]
2. Ya€ seviye çubu€unu ç›kar›n›z ve silerek temizleyiniz.
3. Ya€ seviye çubu€unu yuvas›na sokunuz ve
sonra tekrar ç›kar›n›z. Ya€ seviye çubu€unun yuvas›na tamamen girdi€inden emin
olunuz, aksi halde ya€ seviyesi ölçümü do€ru olmaz.
4. Ya€ seviyesinin üst ve alt iﬂaretlerin aras›nda oldu€undan emin olmak için, seviye
çubu€u ile ya€ seviyesini kontrol ediniz. Ya€
seviyesi öngörülen seviyenin d›ﬂ›ndaysa ya
da süt gibi veya kirli görünüyorsa Yamaha
yetkili servisinize dan›ﬂ›n›z.

ZMU07157

1. Ya€ seviye çubu€u
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ZMU06918

1. Ya€ seviye çubu€u
2. Üst iﬂaret
3. Alt iﬂaret
EMU40411

D›ﬂtan takma motor
l

l
l

D›ﬂtan takma motorun düzgün ﬂekilde tak›lm›ﬂ olup olmad›€›n› ve motor montaj c›vatalar›n› gevﬂeklik bak›m›ndan kontrol edin.
Pervanede hasar olup olmad›€›n› kontrol
ediniz.
Motor ya€› s›z›nt›s› olup olmad›€›n› kontrol
ediniz.

EMU40371

Tatl› su ile y›kama düzene€i
Tatl› su ile y›kama düzene€ini alt kapaktaki rakora güvenli bir ﬂekilde vidalanm›ﬂ oldu€unu
kontrol ediniz. D‹KKAT: Bahçe hortumu soketini alt kapaktaki rakora ba€lad›€›n›zdan
emin olunuz ve iyice s›k›n›z. Aksi takdirde,
çal›ﬂma s›ras›nda so€utma suyu s›zabilir ve
motorun aﬂ›r› ›s›nmas›na neden olabilir.

ZMU07158

1. Tatl› su ile y›kama düzene€i
2. Bahçe hotumu soketi
3. Rakor
EMU40751

Üst kapa€›n tak›lmas›
1. Lastik contada hasar olup olmad›€›n› kontrol ediniz. E€er lastik conta hasarl› ise Yamaha yetkili servisi taraf›ndan de€iﬂtirilmesini sa€lay›n›z.

[ECM02291]

ZMU07159

1. Lastik conta
2. Alt kapak
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2. Lastik contan›n alt kapa€›n çevresine tamamen oturmuﬂ oldu€undan emin olunuz.
3. Kapak kilit mandallar›n›n d›ﬂa do€ru çekilip
çekilmedi€ini komntrol ediniz.
4. Üst kapaktaki 3 ç›k›nt›y› alt kapaktaki ilgili
deliklerle hizalay›n›z ve sonra üst kapa€› alt
kapa€a yerleﬂtiriniz.

ZMU06920

1. Kapak kilit mandal›

ZMU07015

1.
2.
3.
4.

Üst kapak
Ç›k›nt›
Tutucu
Alt kapak
ZMU06921

1. Üst kapak kilit mandal›/mandallar›

6. Üst kapa€›n oturmas›n› her iki elinizle iterek
kontrol ediniz. D‹KKAT: E€er üst kapak
do€ru tak›lmazsa, su üst kapa€a girer ve
motora zarar verebilir ya da yüksek h›zlarda üst kapak uçabilir. [ECM02370]

ZMU07016

1.
2.
3.
4.

Üst kapak
Ç›k›nt›
Tutucu
Alt kapak

5. Üst kapa€› sabitlemek için kapak kilit mandallar›n› içe do€ru itiniz.
ZMU07160
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EMU35243

Hidrolik indirme/kald›rma sisteminin
kontrolü
EWM01930

UYARI
l

l

l

Kald›rma destek kolu kilitlenmiﬂ olsa bile, kald›r›lm›ﬂ motorun alt›nda hiçbir zaman durulmamal›d›r. E€er motor kazara
düﬂerse a€›r hasar meydana gelebilir.
Motor indirilmiﬂ ya da kald›r›lm›ﬂ durumdayken vücut parçalar› motor ve s›kma
braketi aras›nda ezilebilir.
Bu kontrolü yapmadan önce d›ﬂtan takma motorun yan›nda hiç kimsenin bulunmad›€›ndan emin olunuz.

1. Hidrolik indirme/kald›rma ünitesinde herhangi bir ya€ kaça€›n›n olup olmad›€›n›
kontrol ediniz.
2. Tüm anahtarlar›n çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›€›n› kontrol etmek için, dijital elektronik kumandadaki ve motor taban kapa€›ndaki (e€er varsa)
hidrolik indirme ve kald›rma anahtarlar›n›n
her birini çal›ﬂt›r›n›z.
3. D›ﬂtan takma motoru yukar› yat›r›n›z ve yat›rma çubu€unun ve trim çubuklar›n›n tamamen uzay›p uzamad›€›n› kontrol ediniz.

ZMU07163

1. Kald›rma destek kolu

5. Kald›rma ve trim rotlar›nda korozyon veya
baﬂka bir eksikli€in olup olmad›€›n› kontrol
ediniz.
6. Trim çubuklar› silindirlerin içine tamamen girinceye kadar, aﬂa€› yat›rma dü€mesine
bas›n›z.

ZMU07164

ZMU07162

1. Kald›rma çubu€u
2. Trim çubuklar›

4. Motoru yukar› konumda kilitlemek için, kald›rma destek kolunu kullan›n›z. Aﬂa€› kald›rma dü€mesine k›sa bir süre basarak, motorun kald›rma destek kolu üzerinde desteklenmesini sa€lay›n›z.

7. Kald›rma çubu€u tamamen d›ﬂar› ç›k›ncaya
kadar, yukar› kald›rma dü€mesine bas›n›z.
Kald›rma destek kolunun kilidini aç›n›z.
8. D›ﬂtan takma motoru aﬂa€›ya indiriniz.
Kald›rma ve trim rotlar›n›n düzgün çal›ﬂ›p
çal›ﬂmad›€›n› kontrol ediniz.
EMU36582

Akü

Akünün iyi durumda ve tam dolu olup olmad›€›n›
kontrol ediniz. Akü ba€lant›lar›n›n temiz, sa€lam
ve izolasyon gömle€i ile kapl› olup olmad›€›n›
kontrol ediniz. Akünün ve kablolar›n elektrik kontaklar› temiz ve düzgün bir ﬂekilde ba€lanm›ﬂ
olmal›d›r, aksi halde akü motoru çal›ﬂt›rmaz.
Size özgü akünüzün kontrolleri için akü üreticisinin talimatlar›na bak›n›z.
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Çalıştırma
EMU30025

Yak›t doldurma

EWM01830

EMU40251

Motorun çal›ﬂt›r›lmas›
EWM02600

UYARI
l

l

Benzin ve buharlar› yüksek derecede parlay›c› ve patlay›c›d›r. Yang›n ve patlama
tehlikelerini azaltmak için yak›t› daima
belirtilen bu iﬂlemlere göre doldurunuz.
Benzin zehirlidir ve yaralanma ya da
ölüme neden olabilir. Benzinle yapt›€›n›z
iﬂlemlerde dikkatli olunuz. Benzini a€z›n›zla sifon yaparak çekmeyiniz. E€er bir
miktar benzin yutarsan›z ya da çok miktarda benzin buhar› solursan›z ya da
gözlerinize benzin kaçarsa, derhal doktorunuza görününüz. E€er benzin cildinize s›çrarsa sabunlu su ile y›kay›n›z.
Giysilerinize benzin dökülürse, giysilerinizi de€iﬂtiriniz.

1. Motorun durduruldu€undan emin olunuz.
2. Botun iyi havaland›r›lm›ﬂ bir d›ﬂ mekanda,
güvenli ﬂekilde palamarla ba€lanm›ﬂ ya da
yüklenmiﬂ durumda oldu€unuzdan emin
olunuz.
3. Botun içinde kimsenin olmad›€›ndan emin
olunuz.
4. Sigara içmeyiniz ve k›v›lc›mlardan, alevlerden, statik elektrik yükü boﬂalmalar›ndan ya
da di€er ateﬂleme kaynaklar›ndan uzak durunuz.
5. E€er yak›t› depolamak ve da€›tmak için taﬂ›nabilir bir konteyner kullan›yorsan›z, sadece yerel olarak onaylanm›ﬂ bir BENZ‹N
konteyneri kullan›n›z.
6. Elektro statik k›v›lc›mlar› önlemek için yak›t
memesini doldurma deli€ine veya huniye
dokundurunuz.
7. Yak›t deposunu doldurunuz, ancak aﬂ›r› doldurmay›n›z. UYARI! Aﬂ›r› doldurmay›n›z.
Aksi halde, s›cakl›k artarsa yak›t genleﬂebilir ve taﬂabilir. [EWM02610]
8. Yak›t deposu kapa€›n› güvenli ﬂekilde s›k›n›z.
9. Dökülen benzini hemen kuru bezlerle siliniz.
Bezleri yerel yasalara ya da tüzüklere uygun
ﬂekilde at›n›z.
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UYARI
Bu ürün, solundu€u zaman beyin hasar›na
veya ölüme yol açabilen, renksiz ve kokusuz bir gaz olan karbon monoksiti 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.
EMU41290

Yak›t gönderilmesi
1. Tekneniz yak›t deposu seçme valfi ile
donat›lm›ﬂsa, uygun yak›t deposunu
seçmek için valfi çeviriniz.
2. Yak›t el pompas›n› ok yukar›ya gösterecek
ﬂekilde, sertleﬂti€ini hissedene kadar
s›k›ﬂt›r›n›z.

ZMU01770

1. Ok
EMU27494

Motoru çal›ﬂt›rma
EWM01600

UYARI
Motoru harekete geçirmeden önce, teknenin s›k› bir ﬂekilde palamarla ba€l› olmas›na
ve dümenin etraf›nda engeller bulunmamas›na dikkat ediniz. Etraf›n›zda yüzen kiﬂiler olmad›€›ndan emin olunuz.

Çalıştırma
EMU41790

Baﬂlatma kontrolleri
Kumanda kolunu nötr konuma al›n›z ve ana
anahtar› “ON” (aç›k) konuma çeviriniz. Hiç bir
uyar› iﬂaretinin yanmad›€›ndan emin olunuz.
E€er uyar› düdü€ü çalarsa ve su ay›r›c› uyar›
göstergesi yan›p sönerse, hemen Yamaha
yetkili servisinize baﬂvurunuz.

l

l

Uzaktan kumanda vericisinin sinyal aktar›m
aral›€› al›c›n›n kurulma konumuna ba€l› olarak de€iﬂir. Yamaha Güvenlik Sistemini
do€ru olarak çal›ﬂt›rmak için, vericiyi al›c›n›n
mümkün oldu€unca yak›n›nda kullan›n›z.
Yamaha Güvenlik Sistemi do€ru çal›ﬂmazsa, devreye alma iﬂlemlerini bir kez daha
tekrarlay›n›z.

2. Kumanda kolunu nötr konuma getiriniz.

EMU41801

Motoru çal›ﬂt›rma yöntemi
EWM01840

UYARI
l

l

Motor acil durdurma kordonunun iyi
ba€lanmamas›, kullan›c› d›ﬂar› f›rlat›ld›€›nda teknenin uzaklaﬂmas›na neden
olabilir. 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.

ZMU05829

‹PUCU:
Marﬂ kilidi cihaz›, nötr (boﬂta) konum haricinde
motorun çal›ﬂmas›n› önler.
3. Motor acil durdurma kordonunu giysinizdeki
sa€lam bir yere veya kolunuza ya da baca€›n›za ba€lay›n›z. Sonra, kordonun di€er
ucundaki klipsi motor acil durdurma anahtar›na tak›n›z.

1. Yamaha Güvenlik Sistemi ile donat›lm›ﬂ ise:
Yamaha Güvenlik Sisteminin kilitli modu seçilmiﬂ ise, kilit aç›k modunu seçmek için
uzaktan kumanda vericisini kullan›n›z. Yamaha Güvenlik Sistemi’nin kilidi aç›l›rken iki
kez k›sa bip sesi duyulur. Daha fazla bilgi
için sayfa 22’ye bak›n›z.
ZMU07167

‹PUCU:
l

O anki güvenlik modunun iﬂaretini kaybederseniz, güvenlik sistemini s›f›rlamak için
‘kilitle’ ya da ‘kilidi aç’ dü€mesine bas›n›z.

4. Dijital elektronik kumanda-aktif göstergesinin yanmas›n› sa€lamak için, ana dü€meyi
“ON” (aç›k) konuma çeviriniz.
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Çalıştırma
Dijital elektronik kumanda-aktif göstergesi
yand›€›nda, motor çal›ﬂt›r›lamaz.
AÇIK
KAPALI

ZMU07148

Tüm motorlar› çal›ﬂt›rmak için, gösterge panelindeki Baﬂlat/Durdur (Start/Stop) dü€mesine bas›n›z.
ZMU07217

5. Ana dü€mesini “START” (çal›ﬂt›rma) konumuna çeviriniz ve azami 5 saniye tutunuz.
D‹KKAT: Motor çal›ﬂ›rken, ana dü€meyi
asla “ÇALIﬁTIR” (START) konumuna getirmeyiniz. Marﬂ motorunu 5 saniyeden
fazla döndürmeyiniz. Marﬂ motoru 5 saniyeden fazla sürekli dönerse akü çok
çabuk boﬂal›r, böylece motorun çal›ﬂmas› mümkün olmaz. Ayr›ca marﬂ motoru
da hasar görebilir. E€er motor 5 saniye
içinde çal›ﬂmaz ise, ana dü€meyi “ON”
konumuna getiriniz, 10 saniye bekleyiniz, sonra motoru tekrar çal›ﬂt›r›n›z.
[ECM00192]

ZMU07150

‹PUCU:
l

l

AÇIK
ÇALIŞTIR
l

ZMU07169

Motoru çal›ﬂt›rmak için, Baﬂlat/Durdur
(Start/Stop) dü€mesine bas›n›z. Motor çal›ﬂma göstergesi yanacakt›r.
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Klips motor acil durdurma anahtar›ndan
uzaklaﬂt›r›lm›ﬂ iken, ana dü€me “START”
(baﬂlat) konumuna çevrildi€inde, sesli sinyal
duyulur.
‹kiz tip için, e€er klips motor acil durdurma
anahtar›ndan uzaklaﬂt›r›l›rsa, Baﬂlat/Durdur” (Start/Stop) dü€mesine bas›ld›€› zaman sesli sinyal duyulur.
Çift tip için, hangi motor çal›ﬂmaya baﬂlarsa
baﬂlas›n, çal›ﬂmaya baﬂlayan motor, Tüm
Start/Stop ﬂalter panosundaki Start/Stop
(Çal›ﬂt›rma/Durdurma) dü€mesine bas›larak durdurulabilir.

Çalıştırma
EMU36510

Motoru çal›ﬂt›rd›ktan sonraki
kontroller

rine gelinceye kadar motoru ›s›t›n›z. Motor ›s›n›rken, motor ›s›nma göstergesi Çoklu gösterge panelinde gösterilir. Daha fazla bilgi için
sayfa 32’ye bak›n›z.

EMU41360
EMU36531

So€utma suyu
So€utma suyu pilot deli€inden düzenli su
ak›ﬂ›n›n olup olmad›€›n› kontrol ediniz. Pilot
deli€inden sürekli su ak›ﬂ›n›n olmas›, su pompas›n›n suyu so€utma suyu kanallar›n›n içinden pompalad›€›n› gösterir.

‹PUCU:
Motor çal›ﬂt›€› zaman, suyun so€utma suyu
pilot deli€inden akmaya baﬂlamas› biraz
zaman alabilir.
ECM02250

D‹KKAT
E€er motor çal›ﬂt›€› sürece, so€utma suyu
pilot deli€inden düzenli su akm›yorsa, aﬂ›r›
›s›nma veya ciddi hasar meydana gelebilir.
Motoru durdurunuz ve alt kapaktaki so€utma suyu giriﬂinin veya so€utma suyu pilot
deli€inin t›kan›p t›kanmad›€›n› kontrol ediniz. E€er problem bulunam›yor ve düzeltilemiyorsa Yamaha yetkili servisinize baﬂvurunuz.

Motor ›s›nd›ktan sonraki
kontroller
MU36541

Vites de€iﬂtirme
Tekne palamarla s›k› bir ﬂekilde ba€l›yken ve
gaz vermeden vitesin yumuﬂak bir ﬂekilde
ileriye, geriye ve boﬂa geçti€ini do€rulay›n›z.
EMU41820

Durdurma anahtarlar›
Motor acil durdurma anahtar›n›n ve ana
anahtar›n düzgün ﬂekilde çal›ﬂt›€›n› kontrol etmek için aﬂa€›daki iﬂlemleri yap›n›z.
l Ana dü€me “OFF” (kapal›) konumunda oldu€unda, motorun durup durmad›€›n› kontrol ediniz veya Baﬂlat/Durdur (Start/Stop)
dü€mesine bas›n›z.
l Motor acil durdurma anahtar›ndan klips ç›kar›lm›ﬂ iken motorun durup durmad›€›n›
kontrol ediniz.
l Motor acil durdurma anahtar›ndan klips ç›kar›lm›ﬂ haldeyken motorun çal›ﬂt›r›lamad›€›n› do€rulay›n›z.
EMU35124

Vites de€iﬂtirme
EWM00180

UYARI
Vites de€iﬂtirmeden önce, suyun içinde etraf›n›zda yüzücüler veya engeller olmamas›na dikkat ediniz.
ZMU06929

1. So€utma suyu pilot deli€i
EMU27670

Motorun ›s›t›lmas›
EMU41810

Elektrikle çal›ﬂan modeller
Motor çal›ﬂt›ktan sonra, motor devri rölanti dev-

Vitese geçirmeden önce motoru ›s›t›n›z. Motor
›s›n›ncaya kadar rölanti h›z› normalden yüksek
olabilir. Dijital elektronik kumandan›n kumanda
kolu yüksek motor devirlerinde bile çal›ﬂt›r›labilir. Ancak, motor devri, gerçek vites de€iﬂtirmenin mümkün oldu€u devire otomatik olarak
düﬂmedikçe vites de€iﬂtirme çal›ﬂmaz. Sonuçta, motor devri yeterli derecede azalana kadar
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Çalıştırma
vites de€iﬂtirildi€inde h›zl› vites de€iﬂtirme için
bir zaman fark› olabilir.
Vitese geçirmek için
1. ‘Vitesi boﬂta kilitleme teti€i’ni (e€er varsa)
yukar› çekiniz.
2. Kumanda kolunu s›k›ca ve çabukça ileriye
(ileri vites için) ya da geriye (geri vites için)
22.5° (bir gerilme hissedilir) hareket ettiriniz.

ZMU05829
EMU31742

Teknenin durdurulmas›
EWM01510

UYARI
l

ZMU05831

Vitesi ileri veya geri konumdan boﬂa almak için
1. Gaz kolunu kapat›n›z, böylece motor rölanti
h›z›na yavaﬂlar.
l

ZMU05832

2. Motor rölanti h›z›na geldikten sonra kumanda kolunu s›k›ca ve çabukça nötr konumuna
getiriniz.

Geri vites fonksiyonunu tekneyi yavaﬂlatmak veya durdurmak için kullanmay›n›z, böyle bir durum kontrolü kaybetmenize, d›ﬂar› f›rlaman›za, dümene veya
baﬂka bir yere çarpman›za neden olabilir. Bu da ciddi yaralanma tehlikesini
artt›r›r. Ayr›ca vites mekanizmas› da zarar görebilir.
Tekne su üstünde kayma h›z›nda giderken geri vitese almay›n›z. Kontrol
kayb›, teknenin suya batmas› durumu ya
da teknede hasar olabilir.

Dıştan takma deniz motoru ayr› bir fren sistemi
ile donat›lmam›ﬂt›r. Gaz kolu rölantiye getirildikten sonra suyun direnci onu durdurur. Durma
mesafesi brüt a€›rl›€a, su yüzeyinin koﬂullar›na
ve rüzgar yönüne ba€l› olarak de€iﬂir.
EMU30880

Süzülme
EMU41831

Süzülme h›z›n›n ayarlanmas›
Kumanda kolu ileri veya geri konumda ve gaz
kelebe€i tam kapal› konumda iken, süzülme
h›z›n› yaklaﬂ›k 50 dev/dk. artt›rarak veya azaltarak, ortalama olarak 600 dev/dk. ile 1000
dev/dk. aras›nda ayarlayabilirsiniz. Süzülme
h›z› ayar modu s›ras›nda, motor devri tam
kapal› konumdan artt›r›ld›€›nda, gösterge
motor devrini gösterir. Gaz kelebe€i tam kapal›
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Çalıştırma
konumda iken, gösterge süzülme h›z›n› tekrar
gösterir. Motor kapat›ld›€›nda veya motor devri
3000 dev/dk. de€erini aﬂt›€›nda, süzülme h›z›
ayar modu serbest b›rak›l›r.
Ayr›nt›lar için, ekteki kullanma klavuzuna bak›n›z.

‹PUCU:
l

l

Süzülme h›z› ak›nt›dan ve di€er kullanma
koﬂullar›ndan etkilenir ve gerçek motor
h›z›ndan farkl› olabilir.
So€uk bir motoru ›s›t›rken, süzülme h›z› belirlenmiﬂ motor rölanti h›z›n›n alt›na düﬂürülemez.

EMU27821

Motorun durdurulmas›
Motoru durdurmadan önce birkaç dakika rölantide veya düﬂük devirde çal›ﬂt›rarak so€umas›n› sa€lay›n›z. Motorun yüksek devirde çal›ﬂt›r›ld›ktan sonra hemen durdurulmas› önerilmez.
EMU41840

Motorun durdurulmas› yöntemi
ZMU05931

1. Motor, ya Baﬂlat/Durdur” (Start/Stop) dü€mesine bas›larak ya da ana ﬂalter “OFF”
(KAPALI) konumuna getirilerek kapat›labilir.
Motor, ya Baﬂlat/Durdur” (Start/Stop) dü€mesi kullan›larak durdurulduktan sonra, ana
ﬂalter “OFF” (KAPALI) konumuna getirilerek kapat›labilir.
AÇIK
KAPALI

ZMU06309

ZMU07171

ZMU07256

ZMU07148
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Çalıştırma
D›ﬂtan takma motorun trim aç›s› tekne baﬂ
k›sm›n›n suyun içindeki konumunu belirlemeye
yard›m eder. Do€ru trim aç›s› motordaki gerilmeleri azalt›rken, performans› ve yak›t
ekonomisini iyileﬂtirir. Do€ru trim aç›s› teknenin, motorun ve pervanenin birleﬂimine
ba€l›d›r. Do€ru trim aç›s› ayn› zamanda
teknedeki yük, deniz koﬂullar› ve sürüﬂ h›z› gibi
de€iﬂkenlerden de etkilenir.
ZMU07150

‹PUCU:
l

Motor ayr›ca kordonun çekilmesi ve klipsin
motor acil durdurma dü€mesinden ç›kar›lmas›, daha sonra da ana dü€menin “KAPALI” (OFF) konuma getirilmesiyle de durdurulabilir.
2. Yamaha Güvenlik Sistemi ile donat›lm›ﬂ ise:
Teknenizden ayr›l›rken, uzaktan kumanda
vericisinin ‘kilitle’ dü€mesine basarak Yamaha Güvenlik Sistemini kilitli moduna
ayarlay›n›z. Güvenlik sistemi kilitlenirken
k›sa bir bip sesi duyulur. Kilitli modu, sadece
ana dü€menin “KAPALI” (OFF) konumunda olmas› durumunda seçilir. Daha fazla
bilgi için sayfa 22’ye bak›n›z. UYARI!
K›y›dan aç›kta motoru durdurdu€unuzda
Yamaha Güvenlik Sistemini ‘kilitli’ moduna ayarlamay›n›z. [EWM02150]
3. Tekne tek baﬂ›na b›rak›lacaksa anahtar›
ç›kart›n›z.

ZMU05170

1. Trim çal›ﬂma aç›s›
EMU27888

Trim aç›s›n›n ayarlanmas› (Hidrolik
indirme/kald›rma)
EWM00753

UYARI
l

EMU27862

D›ﬂtan takma motorun triminin
ayarlanmas›
EWM00740

l

UYARI
Çal›ﬂma koﬂullar›na göre gerekenden fazla
trim (yukar› veya aﬂa€›), teknenin karars›z
olmas›na neden olabilir ve teknenin dümen
tutulmas› daha güçleﬂebilir. Bu durum kaza
ihtimalini artt›r›r. Teknenin karars›z oldu€u
veya dümen tutman›n zorlaﬂt›€› hissedilmeye baﬂlan›rsa, yavaﬂlay›n›z ve/veya trim
aç›s›n› yeniden ayarlay›n›z.
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l

Trim aç›s›n› ayarlarken d›ﬂtan takma
motorun etraf›nda hiç kimsenin bulunmad›€›ndan emin olunuz. Motor indirilmiﬂ ya da kald›r›lm›ﬂ durumdayken vücut parçalar› motor ve s›kma braketi
aras›nda ezilebilir.
Trim konumunu ilk kez denerken dikkatli
olunuz. Teknenin h›z›n› kademeli olarak
artt›r›n›z ve karars›zl›k veya kumanda sorunlar›n› gösteren belirtiler olup olmad›€›n› gözleyiniz. Uygun olmayan trim
aç›s› kontrolün kaybedilmesine yol açabilir.
E€er motor alt kapa€›nda hidrolik indirme/kald›rma dü€mesi varsa, bu dü€meyi
sadece tekne tamamen durdu€u ve motor kapat›ld›€› zaman kullan›n›z. Tekne
hareket halindeyken trim aç›s›n› bu
anahtarla ayarlamay›n›z.

Çalıştırma
Hidrolik indirme/kald›rma dü€mesini kullanarak
d›ﬂtan takma motorun trim aç›s›n› ayarlay›n›z.
YUKARI

Teknenize ve çal›ﬂma ﬂartlar›na uyan en iyi
konumu bulmak amac›yla, farkl› aç›lardaki trim
ayar›yla deneme sürüﬂleri yap›n›z.
EMU27912

Tekne triminin ayarlanmas›

AﬁA⁄I

ZMU05834

YUKARI

Tekne düz konumdayken, baﬂ taraf yukar› konumu daha az sürüklenme, daha büyük kararl›l›k
ve verimlilik sa€lar.
Bu genellikle teknenin omurga hatt› 3 ila 5 derece yukar›da iken olur. Baﬂ taraf yukar›da
iken, teknenin bir tarafa veya di€er tarafa do€ru
çekme e€ilimi çok büyük olabilir. Bunu dümen
ile dengeleyiniz. Teknenin pruvas› aﬂa€›dayken duruﬂ halinden ön k›sm›n su yüzeyiyle
temas› kesilecek ölçüde kalkma durumuna h›zlanmas› daha kolayd›r.

YUKARI

AﬁA⁄I

AﬁA⁄I

ZMU05835

YUKARI

AﬁA⁄I

ZMU07151

1. Hidrolik indirme/kald›rma dü€mesi

ZMU01784

Baﬂ taraf yukar›da
Çok fazla d›ﬂa trim teknenin baﬂ taraf›n› suda
çok yukar›ya getirir. Tekne kabu€u suyu
itti€inden ve daha fazla hava çekiﬂi oldu€undan
performans ve ekonomi azal›r. Baﬂ taraf›n aﬂ›r›
yukar› kald›r›lmas›, pervanenin havada dönmesine neden olabilir, bu durum performans›
azalt›r, tekne suda z›playabilir ve kullanan kiﬂi
veya teknedeki yolcular› suya atabilir.

Baﬂ taraf› kald›rmak (d›ﬂa trim) için, dü€menin
“UP” (yukar›) konumuna bas›n›z.
Baﬂ taraf› indirmek (içe trim) için, dü€menin
“DN” (aﬂa€›) konumuna bas›n›z.
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Çalıştırma
EWM01543

UYARI
Yukar› kald›r›rken/aﬂa€› indirirken d›ﬂtan
takma motorun etraf›nda hiç kimsenin
bulunmad›€›ndan emin olunuz. D›ﬂtan takmal› motor indirilmiﬂ ya da kald›r›lm›ﬂ durumdayken vücut parçalar› d›ﬂtan takmal›
motor ve s›kma braketi aras›nda ezilebilir.
ECM00991

D‹KKAT

ZMU01785

Baﬂ taraf aﬂa€›da
Çok fazla içe trim teknenin pruvas›n›n yak›t
ekonomisini azaltacak ﬂekilde suyun içine dalmas›na ve h›z›n›n artt›r›lmas›n›n zorlaﬂmas›na
sebep olur. Yüksek h›zlarda aﬂ›r› içe trim ile
çal›ﬂmak tekneyi dengesiz de yapar. Pruvadaki
direnç çok artarak “pruva yönlendirmesi”
tehlikesini yükseltir ve kullan›m› zor ve tehlikeli
hale gelir.

l

l

D›ﬂtan takma motoru yukar› kald›rmadan
önce bu bölümdeki “Motoru durdurmak”
baﬂl›€› alt›ndaki iﬂlemleri yerine getiriniz.
Motor çal›ﬂ›rken d›ﬂtan takma motoru
asla yat›rmay›n›z. Aﬂ›r› ›s›nmadan dolay›
hasar meydana gelebilir.
Ortam s›cakl›€› 5°C alt›ndayken so€utma
suyu geçiﬂlerinde donma oluﬂmas›n›
önlemek için, motor durduktan sonra en
az 30 saniye bekleyip motoru yukar› kald›r›n›z.

EMU35509

Yukar› kald›rma iﬂlemi (hidrolik indirmeli/
kald›rmal› modeller)
1. Kumanda kolunu nötr konuma getiriniz.

ZMU01786

‹PUCU:
Teknenin tipine ba€l› olarak, d›ﬂtan takma
motor trim aç›s›n›n, çal›ﬂma s›ras›nda teknenin
trimi üzerine olan etkisi az olabilir.
EMU27946

Yukar› kald›rma/aﬂa€› indirme
Motor bir süre için durdurulacak, veya tekne
s›€l›k yere çekilecekse, pervanenin ve muhafazan›n engellere çarparak hasar görmesini önlemek ve tuz korozyonunu da azaltmak için,
d›ﬂtan takma motor yukar› kald›r›lmal›d›r.
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ZMU05829

2. D›ﬂtan takma motor tamamen yukar› kald›r›l›ncaya kadar, hidrolik indirme ve kald›rma
anahtar›n›n "UP" (yukar›) konumuna bas›n›z.

Çalıştırma
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. Daha
ayr›nt›l› bilgi için sayfa 67’ye bak›n›z.

YUKARI

[ECM01641]

ZMU05837

YUKARI

YUKARI

ZMU05838

YUKARI
ZMU07153

ZMU07171

3. Motoru desteklemek için kald›rma destek
kolunu kurunuz. UYARI! D›ﬂtan takma motoru kald›rd›ktan sonra, bunu kald›rma
destek dü€mesi veya kald›rma destek
kolu ile destekledi€inizden emin olunuz.
Aksi halde, hidrolik indirme/kald›rma
ünitesinde ya da hidrolik tilt ünitesinde
bulunan ya€ bas›nç kaybederse, d›ﬂtan
takma motor aniden geriye düﬂebilir.
[EWM00262] 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

4. Motor, kald›rma destek kolu ile desteklendikten sonra, trim çubuklar›n› içeri çekmek
için, hidrolik indirme/kald›rma dü€mesinin
“DN” (aﬂa€›) konumuna bas›n›z. D‹KKAT:
Tekneyi palamarla ba€larken trim çubuklar›n›n tamamen içeri çekildi€inden emin
olunuz. Bu sayede çubuklar hidrolik
indirme/kald›rma mekanizmas›na hasar
verebilecek deniz canl›lar›ndan ve korozyondan korunur. [ECM00252]
EMU35516

Aﬂa€› indirme iﬂlemi (hidrolik indirmeli/
kald›rmal› modeller)
1. D›ﬂtan takma motor kald›rma çubu€u taraf›ndan destekleninceye ve kald›rma destek
kolu serbest kal›ncaya kadar, hidrolik kald›rma /indirme anahtar›n› “UP” (yukar›) konumuna itiniz.
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Çalıştırma
2. Kald›rma destek kolunu gevﬂetiniz.

AﬁA⁄I

ZMU07179
ZMU07178

3. D›ﬂtan takma motoru istenilen konuma indirmek için, hidrolik indirme/kald›rma dü€mesini “DN” (aﬂa€›) konumuna itiniz.

EMU28062

S›€ su
EMU40701

S›€ suda seyir
S›€ suda çal›ﬂmas›n› sa€lamak için d›ﬂtan
takma motor k›smen yukar› kald›r›labilir.
ECM02360

D‹KKAT

AﬁA⁄I
ZMU05840

S›€ suda seyretmeden önce ve seyir s›ras›nda, d›ﬂtan takma motoru, su alt› ünitesindeki so€utma suyu giriﬂi su seviyesinin
üzerinde olacak kadar yukar› kald›rmay›n›z.
Aksi halde aﬂ›r› ›s›nmadan dolay› hasar
meydana gelebilir.

AﬁA⁄I

ZMU05841

1. So€utma suyu giriﬂi

ZMU07208

EMU35236

Hidrolik indirmeli/kald›rmal› modeller için
iﬂlemler
1. Kumanda kolunu nötr konuma getiriniz.
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YUKARI

ZMU05829

2. Hidrolik indirme/kald›rma dü€mesini kullanarak d›ﬂtan takma motoru hafifçe istenen
konuma kald›r›n›z. UYARI! Tekne hareket
halinde iken ya da motor aç›kken alt kapaktaki hidrolik indirme/kald›rma dü€mesinin kullan›lmas› kullan›c›n›n tekneden düﬂme tehlikesini art›raca€›ndan ve
dikkatini da€›taca€›ndan baﬂka teknelerle veya nesnelerle çarp›ﬂma tehlikesi de
artar. [EWM01850]
YUKARI

ZMU05837

YUKARI

YUKARI

ZMU07171

3. D›ﬂtan takma motoru normal çal›ﬂma konumuna getirmek için, hidrolik indirme/kald›rma dü€mesine bas›n›z ve d›ﬂtan takma
motoru yavaﬂça aﬂa€›ya indiriniz.
EMU41370

Di€er koﬂullarda çal›ﬂt›rma
Tuzlu suda çal›ﬂma
Tuzlu suda, ac› suda veya di€er minerallari
yüksek olan suda çal›ﬂt›rd›ktan sonra, korozyonu asgariye indirmek ve so€utma suyu kanallar›n›n art›klar ile t›kanmas›n› önlemek için
so€utma sistemini tatl› suyla çalkalay›n›z. Ayr›ca d›ﬂtan takma motorun d›ﬂ taraf›n› da tatl› su
ile çalkalay›n›z.
‹çinde çamur, kum, alüvyon, döküntü veya
bitki parçalar› bulunan suda çal›ﬂt›rmak
Suyun içindeki çamur, kum, alüvyon, döküntü
veya bitki parçalar› so€utma suyu giriﬂ kapaklar›na giden su ak›ﬂ›n› engelleyebilir veya iç su
kanallar›n› t›kayabilir. Bu ﬂartlarda çal›ﬂ›ld›€›nda, so€utma suyu giriﬂ kapaklar›n› kontrol ediniz ve temizleyiniz. Bu ortamlarda kulland›ktan
sonra, motoru temiz ve taze su ile çalkalay›n›z.
So€utma suyu giriﬂ kapaklar›n›n taze suyla temizlenmesi veya çalkalanmas› sonucunda normal su ak›ﬂ› sa€lanamazsa, sat›c› bayiine baﬂ
vurunuz.

ZMU05838
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EMU31844

D›ﬂtan takma motorun
taﬂ›nmas› ve depolanmas›
EWM02640

UYARI
l

Yak›t deposunu teknede veya araçta
taﬂ›rken ÖZEN GÖSTER‹N‹Z.
Yak›t deposunu maksimum kapasitesine
kadar DOLDURMAYINIZ. Benzin ›s›n›rken önemli miktarda genleﬂir ve yak›t
deposunda bas›nç oluﬂturabilir. Bu durum yak›t kaça€›na ve olas› bir yang›n
tehlikesine neden olabilir.
Yak›t kaça€› bir yang›n tehlikesidir.
D›ﬂtan takma motoru naklederken veya
depolarken yak›t valfini s›k›ca kapat›n›z.
‹ndirilip kald›r›l›rken asla d›ﬂtan takma
motorun alt›nda dolaﬂmay›n›z. E€er
motor kazara düﬂerse a€›r hasar meydana gelebilir.
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 d›ﬂtan takma motor normal konumunda römorkla çekilemiyorsa,
kald›r›lm›ﬂ konumda emniyete almak için
ek bir destek düzene€i kullan›n›z.

l

l

l

l

da römorkla çekiniz. Daha fazla ayr›nt› için Yamaha yetkili servisinize baﬂvurunuz.
D›ﬂtan takma motor, palamarla ba€lamak ya da
tekneyi römorkla taﬂ›mak için uzun bir süre
kald›r›laca€› zaman, yak›t valf›n› kapat›n›z.
EMU35580

D›ﬂtan takma motorun depolanmas›
Yamaha d›ﬂtan takma motoru uzun süre (2 ay
veya daha uzun) depolad›€›n›z zaman, çok
büyük hasarlar›n ortaya ç›kmas›n› önlemek için
birkaç önemli iﬂlem yap›lmal›d›r. Depolanmadan önce d›ﬂtan takma motorunuzun bir Yamaha yetkili servisi taraf›ndan servisinin yap›lmas› önerilir. Bununla birlikte, aﬂa€›daki iﬂlemler motor sahibi taraf›ndan minimum alet kullan›larak yap›labilir.
ECM01720

D‹KKAT
D›ﬂtan takma motoru kuru, iyi havaland›r›lan bir yerde, do€rudan güneﬂ ›ﬂ›€›na
maruz kalmayacak ﬂekilde depolay›n›z.
D›ﬂtan takma motoru taﬂ›rken ve depolarken
gösterilen konumda tutunuz.

ECM02440

D‹KKAT
D›ﬂtan takma motor uzun bir süre depoda
kalacaksa
yak›t
deposundaki
yak›t
boﬂalt›lmal›d›r. Bozulan yak›t, yak›t hatt›n›
t›kayarak motorun zor çal›ﬂt›r›lmas›na ya da
ar›zalara neden olabilir.
Yak›t kaça€› bir yang›n tehlikesidir. Tekneyi römorkla taﬂ›rken, yak›t kaça€›n› önlemek için
yak›t valfini kapat›n›z.
D›ﬂtan takma motor normal çal›ﬂma konumunda taﬂ›nmal› ve depolanmal›d›r. Bu konumda
römorkla yol aras›nda yeterli boﬂluk yoksa,
aynal›k koruyucu çubu€u gibi bir motor destek
donan›m› kullanarak motoru kald›r›lm›ﬂ konum-
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ZMU05843
EMU28305

‹ﬂlem
EMU41320

Benzinin buhar ay›r›c›dan boﬂalt›lmas›
Buhar ay›r›c›daki benzin, d›ﬂtan takma motor
depolanmadan önce mutlaka boﬂalt›lmal›d›r.

Bakım
Geri kalan benzini buhar ay›r›c›dan bir Yamaha
yetkili sat›c›s›na boﬂaltt›r›n›z.
EMU41141

EMU40962

So€utma suyu kanallar›n›n temizlenmesi
Ayr›nt›l› bir y›kama için bu iﬂlemi motor durduktan hemen sonra uygulay›n›z.

D›ﬂtan takma motorun temizlenmesi
D›ﬂtan takmal› motoru temizlerken, üst kapak
tak›lm›ﬂ olmal›d›r.
1. D›ﬂtan takma motorun d›ﬂ yüzeyini tatl› su
ile y›kay›n›z. D‹KKAT: Hava giriﬂi içine su
s›kmay›n›z. [ECM01840]

ECM01530

D‹KKAT
Bu iﬂlemi motor çal›ﬂ›yorken gerçekleﬂtirmeyiniz. Su pompas› zarar görebilir ve aﬂ›r›
›s›nmadan dolay› ciddi hasar oluﬂabilir.
1. Bahçe hortumu soketini alt kapaktaki yerinden ç›kar›n›z.

ZMU07209

1. Hava al›ﬂ penceresi

2. So€utma suyunu d›ﬂtan takma motordan
tamamen boﬂalt›n›z. Gövdeyi iyice temizleyiniz.
EMU41071

Ya€lama
1. Diﬂli ya€›n› de€iﬂtiriniz. Talimatlar için sayfa
81’e bak›n›z. Ya€ içinde su olup olmad›€›n›
kontrol ediniz, su olmas› bir salmastra s›z›nt›s›n› gösterir. Keçe de€iﬂtirme iﬂlemi kullan›mdan önce bir Yamaha yetkili servisi taraf›ndan yap›lmal›d›r.
2. Tüm gresörlükleri ya€lay›n›z. Daha fazla
ayr›nt› için sayfa 74’e bak›n›z.

‹PUCU:
Uzun süreli depolamada, sisleme ya€› ile
motorun sislenmesi önerilir. Sisleme ya€›
hakk›nda bilgi ve d›ﬂtan takmal› motorunuzla
ilgili iﬂlemler için yetkili Yamaha servisinize
baﬂvurunuz.

ZMU07180

1. Bahçe hotumu soketi
2. Rakor

2. Bahçe hortumu soketini bir bahçe hortumuna ba€lay›n›z.
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EMU28461

D›ﬂtan takma motorun boyal› yüzeyinin
kontrolü
D›ﬂtan takma motorda çizikler, çentikler veya
kabarm›ﬂ boya olup olmad›€›n› kontrol ediniz.
Boyas› hasarl› bölgeler korozyona maruz kalma e€ilimi gösterir. Gerekirse bu bölgeleri temizleyiniz ve yeniden boyay›n›z. Yamaha yetkili
servisinizde bir rötuﬂ boyas› bulunmaktad›r.
EMU2850B

Periyodik bak›m
EWM01871

UYARI

ZMU05844

1. Rakor
2. Bahçe hotumu soketi
3. Bahçe hortumu adaptörü

3. Motor çal›ﬂm›yor durumda iken, suyu aç›n›z
ve so€utma suyu kanallar›n›n yaklaﬂ›k 15
dakika tatl› su ile y›kanmas›n› sa€lay›n›z.
4. Muslu€u kapat›n›z ve bahçe hortumunu
bahçe hortumu soketinden ç›kar›n›z.
5. Bahçe hortumu soketini alt kapaktaki rakora
ba€lay›n›z ve iyice s›k›n›z. D‹KKAT: Bahçe
hortumu soketi uygun ﬂekilde ba€lanmazsa so€utma suyu d›ﬂar›ya s›zabilir
ve çal›ﬂt›rma s›ras›nda motor aﬂ›r›
›s›nabilir. [ECM01801]

‹PUCU:
Tekne suda iken so€utma suyu kanallar› tatl›
su ile y›kand›€›nda, d›ﬂtan takma motorun sudan tamamen ç›kana kadar yukar› kald›r›lmas›
daha iyi sonuç verir.

Bu iﬂlemler mekanik beceri, alet ve malzeme gerektirir. Bir bak›m iﬂlemini yapmak
için gereken uygun becerilere, aletlere ya
da malzemelere sahip de€ilseniz, iﬂi bir
Yamaha yetkili servisine ya da baﬂka bir
e€itimli teknisyene yapt›r›n›z.
‹ﬂlemler motorun sökülmesini ve tehlikeli
parçalarla karﬂ› karﬂ›ya gelinmesini gerektirir. Hareketli, s›cak ya da elektrikli parçalar›n neden olaca€› yaralanma tehlikesini
azaltmak için:
l Baﬂka türlüsü belirtilmedikçe, bak›m yaparken motoru kapat›n›z ve anahtar›/
anahtarlar› ve motor acil durdurma kordonunu (lanyard) yan›n›zda bulundurunuz.
l Hidrolik indirme/kald›rma dü€meleri kontak anahtar› kapal› oldu€u zaman bile
çal›ﬂ›rlar. Motor etraf›nda çal›ﬂt›klar› her
zaman insanlar› dü€melerden uzak
tutunuz. Motor indirildi€inde/kald›r›ld›€›nda, motorun alt›ndan ya da motorla
s›kma dayana€› aras›ndaki alandan uzak
durunuz. Hidrolik indirme/kald›rma mekanizmas›n› çal›ﬂt›rmadan önce bu alanda kimsenin bulunmad›€›ndan emin olunuz.
l S›cak parçalarla ya da s›v›larla iﬂlem
yapmadan önce motorun so€umas›n›
bekleyiniz.
l ‹ﬂlemden önce motoru daima tamamen
sökünüz.
Emisyon kontrol etiketi yap›ﬂt›r›lm›ﬂ emisyon kontrol cihazlar› ve sistemlerinin ba-
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k›m, de€iﬂim ve onar›m› herhangi bir deniz
motor onar›m kurumu veya teknisyeni taraf›ndan yap›labilir. Emisyon kontrol sistemindekiler dahil, garanti kapsam›ndaki
onar›mlar bir Yamaha yetkili deniz servisi
taraf›ndan yap›lmal›d›r.
EMU28511

Yedek Parçalar
Parça de€iﬂtirmek gerekliyse, sadece orijinal
Yamaha parçalar›n› ya da eﬂde€er tasar›m ve
kalitedeki parçalar› kullan›n›z. Düﬂük kalitedeki
herhangi bir parça ar›za ç›kartabilir ve bunun
sonucunda ortaya ç›kan kumanda kayb› kullan›c› veya yolcular› tehlikeye atar. Yamaha orijinal parçalar› ve aksesuarlar› Yamaha yetkili
servislerinde bulunur.
EMU34151

Zorlu çal›ﬂt›rma koﬂullar›
Zorlu çal›ﬂt›rma koﬂullar›, düzenli olarak
aﬂa€›daki çal›ﬂt›rma koﬂullar›ndan birini ya da
daha fazlas›n› içerir.
l Uzun süre sürekli olarak maksimum motor
devrinde (devir/dk.) ya da ona yak›n devirde
çal›ﬂt›rma
l Uzun süre sürekli olarak düﬂük motor devrinde (devir/dk.) çal›ﬂt›rma
l Motorun ›s›nmas› ve so€umas› için yeterli
zaman›n olmamas› durumunda çal›ﬂt›rma
l S›k s›k çabuk h›zlanma ve yavaﬂlama
l S›k vites de€iﬂtirme
l Motoru/motorlar› s›k s›k durdurma ve
çal›ﬂt›rma
l S›k s›k hafif ve a€›r kargo yükleri aras›nda
de€iﬂen çal›ﬂma
Yukar›da belirtilen koﬂullar›n herhangi biri alt›nda çal›ﬂan d›ﬂtan takma motorlar daha s›k
bak›m gerektirir. Yamaha bu bak›mlar› bak›m
çizelgesinde belirtilenin iki kat› s›kl›kta yapman›z› önermektedir. Örne€in, e€er özel bir bak›m›n 50 saatte bir yap›lmas› gerekti€i belirtiliyorsa, siz onu 25 saate bir yap›n›z. Bu, motor bileﬂenlerinin daha çabuk bozulmalar›n›n önlenmesine yard›mc› olacakt›r.
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EMU34446

Bak›m tablosu 1
‹PUCU:
l
l

l
l
l

“
“

Mal sahibine yönelik aç›klamalar için, bu bölümün ilgili k›s›mlar›na bak›n›z.
Bu tablodaki bak›m çevrimi, y›lda 100 saat kullanma süresini ve so€utma kanallar›n›n düzenli
olarak y›kanm›ﬂ olmas›n› varsayar. E€er motor uzat›lm›ﬂ süzülme gibi elveriﬂsiz koﬂullarda
çal›ﬂ›yorsa, bak›m s›kl›€› buna göre ayarlanmal›d›r.
Bak›m kontrollerinin sonuçlar›na göre sökme veya onar›m gerekli olabilir.
Harcanabilir veya sarf edilebilir parçalar ve ya€lar garanti periyodundan ba€›ms›z olarak
zamanla ve normal kullan›mla etkinliklerini kaybedeceklerdir.
Tuzlu, çamurlu, di€er tortulu (bulan›k) ve asitli suda çal›ﬂt›r›ld›€›nda, motor her kullan›mdan
sonra temiz suyla y›kanmal›d›r.
” sembolü kendi baﬂ›n›za yapabilece€iniz kontrolleri gösterir.
” sembolü Yamaha yetkili servisiniz taraf›ndan yap›lmas› gereken çal›ﬂmalar› gösterir.
İlk
Ö€e

Yapılacak
işlemler

Anot/Anotlar (harici)

Kontrol ya da gerekiyorsa
de€iﬂtirme

Anot (silindir kapa€›
egzoz kanal›)

Kontrol ya da gerekiyorsa
de€iﬂtirme

Anotlar (silindir kapa€›,
silindir blo€u, silindir
blo€u termostat k›sm›,
ya€ so€utucu kapa€›,
egzoz k›lavuzu)
Akü (elektrolit seviyesi,
terminal)
Akü (elektrolit seviyesi,
terminal)

De€iﬂtirme

Kontrol
Doldurunuz, ﬂarj etme ya
da gerekiyorsa de€iﬂtirme

So€utma suyu kaça€›

Kontrol ya da gerekiyorsa
de€iﬂtirme

Kapak kilit mandal›

Kontrol

Motor çal›ﬂma koﬂulu/
gürültü

Kontrol

Motor rölanti h›z›/gürültü

Kontrol

Motor ya€›

De€iﬂtirme

Motor ya€› filtresi (kartuﬂ) De€iﬂtirme
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20 saat
(3 ay)

Her
100 saat
(1 yıl)

300 saat
(3 yıl)

500 saat
(5 yıl)

