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İlk
Ö€e

Yak›t filtresi (sökülebilir)
Yak›t hatt› (Yüksek
bas›nç)
Yak›t hatt› (Alçak bas›nç)
Yak›t pompas›

Yapılacak
işlemler

20 saat
(3 ay)

Her
100 saat
(1 yıl)

300 saat
(3 yıl)

500 saat
(5 yıl)

Kontrol ya da gerekiyorsa
de€iﬂtirme
Kontrol ya da gerekiyorsa
de€iﬂtirme
Kontrol ya da gerekiyorsa
de€iﬂtirme
Kontrol ya da gerekiyorsa
de€iﬂtirme

Yak›t/motor ya€› s›z›nt›s›

Kontrol

Diﬂli ya€›

De€iﬂtirme

Gresleme noktalar›

Gresleme

Çark/su pompas›
muhafazas›
Çark/su pompas›
muhafazas›

Kontrol ya da gerekiyorsa
de€iﬂtirme
De€iﬂtirme

OCV (Ya€ Kontrol Valfi)
De€iﬂtirme
filtresi
Hidrolik indirme/kald›rma
ünitesi
Pervane/pervane
somunu/kopilya
Buji/bujiler
Ateﬂleme bobinleri/ateﬂleme bobini uçları
So€utma suyu pilot
deli€inden su

Kontrol
Kontrol ya da gerekiyorsa
de€iﬂtirme
Kontrol ya da gerekiyorsa
de€iﬂtirme
Kontrol ya da gerekiyorsa
de€iﬂtirme
Kontrol

Triger (zamanlama)
kay›ﬂ›

Kontrol ya da gerekiyorsa
de€iﬂtirme
Kontrol ya da gerekiyorsa
de€iﬂtirme

Valf boﬂlu€u

Kontrol ve ayarlama

So€utma suyu giriﬂi

Kontrol

Ana dü€me/durdurma
dü€mesi

Kontrol ya da gerekiyorsa
de€iﬂtirme

Kablo demeti
ba€lant›lar›/kablo
ba€lay›c› ba€lant›lar›

Kontrol ya da gerekiyorsa
de€iﬂtirme

Termostat
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İlk
Ö€e

Soket ba€lant›lar›/kablo
ba€lant›lar›

Yapılacak
işlemler

20 saat
(3 ay)

Her
100 saat
(1 yıl)

300 saat
(3 yıl)

500 saat
(5 yıl)

Kontrol ya da gerekiyorsa
de€iﬂtirme

(Yamaha) Gösterge/sayaç Kontrol

EMU34451

Bak›m tablosu 2

Ö€e
Egzoz k›lavuzu/egzoz
manifoldu

Yapılacak
işlemler

Her
1000 saat

Kontrol ya da gerekiyorsa
de€iﬂtirme

Triger (zamanlama) kay›ﬂ› Değiştirme
EMU28911

‹PUCU:
Kurﬂunlu veya kükürt oran› yüksek benzin kullan›ld›€› zaman, supap boﬂlu€unun muayenesinin
500 saatten daha s›k aral›klarla yap›lmas› gerekebilir.
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EMU28943

Gresleme
Yamaha gres A (suya dayan›kl› gres)
Yamaha gres D (korozyona dayan›kl› gres; pervane mili için)
F225F, FL225F, F250D, FL250D, F300B, FL300B, F250D1, FL250D1, F300B1, FL300B1

ZMU07181
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EMU40662

Bujiyi kontrol ediniz
Buji önemli bir motor bileﬂenidir. Bujinin durumu motorun durumu hakk›nda da bilgi verebilir.
Örne€in, e€er merkez elektrotun porseleni çok
beyaz ise, bu, silindirde bir emiﬂ havas› kaça€›
veya yak›t kar›ﬂ›m› problemi oldu€unu gösterebilir. Kendi kendinize hiç bir probleme teﬂhis
koymaya kalk›ﬂmay›n›z. Bunun yerine d›ﬂtan
takma motorunuzu bir Yamaha yetkili servisine
götürünüz. Bujiyi düzenli bir ﬂekilde sökmeli ve
kontrol etmelisiniz, çünkü ›s› ve birikintiler
bujinin yavaﬂ yavaﬂ parçalanmas›na ve
aﬂ›nmas›na neden olur.
Bujiyi sökmek için,
1. Volan m›knat›s› muhafazas›n› ç›kart›n›z.

ZMU07183

1. ECM (Elektronik Kontrol Modülü) kapa€›

3. Ateﬂleme bobininin kapa€›n› tutan c›vatay›
sökünüz ve sonra ateﬂleme bobinini ç›kar›n›z. D‹KKAT: Ateﬂleme bobinini sökmek
veya takmak için herhangi bir alet kullanmay›n›z. Aksi halde, ateﬂleme bobini
ba€lay›c›s› hasar görebilir. [ECM02330]

ZMU07182

1. Volan m›knat›s› muhafazas›

2. ECM (Elektronik Kontrol Modülü) kapa€›n›n
sökülmesi

ZMU06973

1. C›vata
2. Ateﬂleme bobini

4. Bujiyi ç›kart›n›z. UYARI! Bir bujiyi ç›kart›rken veya takarken, izolatöre hasar vermemeye dikkat ediniz. Hasarl› bir izolatör, patlamaya veya yang›na yol açabilen harici k›v›lc›mlar meydana getirebilir. [EWM00561]

77

Bakım
Bujiyi takmak için,
1. Bujinin diﬂlerindeki, izolatördeki ve conta
yüzeyindeki pislikleri temizleyiniz.
2. Bujiyi tak›n›z ve sonra öngörülen tork
de€erine s›k›n›z.
Buji s›kma torku:
28,0 Nm (2,86 kgf-m, 630,94 cm-lb)

‹PUCU:
ZMU06948

Bujiyi kontrol etmek için,
1. Bujinin durumunu kontrol ediniz. Elektrot
aﬂ›nmas› artarsa veya karbon ve di€er kal›nt›lar fazlaysa, bujiyi öngörülen bir bujiyle
de€iﬂtiriniz.
Standart buji:
LFR6A-11

Bir bujiyi takarken tork anahtar› yoksa, bujiyi
buji anahtar›yla iyice s›k›n›z. Sonra 1/4 ila 1/2
tur daha s›k›n›z. Bujiyi mümkün olan en k›sa
zamanda bir tork anahtar› ile do€ru torka ayarlat›n›z.
3. Ateﬂleme bobinini tak›n›z ve sonra c›vatay›
öngörülen tork de€erine s›k›n›z.
C›vata S›kma Torku:
8 Nm (0,82 kgf-m, 179,83 cm-lb)

2. Buji aral›€›n› bir kal›nl›k mastar› ile ölçünüz.
Buji aral›€› standard›n d›ﬂ›nda ise, bujiyi
öngörülen buji ile de€iﬂtiriniz.

4. ECM kapa€›n› tak›n›z.
5. Volan m›knat›s› muhafazas›n› tak›n›z.
EMU41870

Motor rölanti devrinin kontrolü
ECM01690

D‹KKAT
Bu iﬂlem, d›ﬂtan takma motor suyun içindeyken yap›lmal›d›r.

ZMU01797

1. Buji aral›€›
2. Buji parça numaras›
3. Buji tan›tma iﬂareti (NGK)

Buji aral›€›:
1.0–1.1 mm (0.039–0.043 inç)

Tekneye tak›lm›ﬂ olan ölçü aleti ile motor rölanti devrini kontrol ediniz. Sonuçlar, test iﬂleminin
d›ﬂtan takma motorun sudayken yap›l›p
yap›lmamas›na ba€l› olarak de€iﬂebilir.
1. Motoru çal›ﬂt›r›n›z ve düzgün bir ﬂekilde çal›ﬂana kadar nötr konumda tamamen ›s›nmas›n› bekleyiniz.
2. Motor rölanti devrini kontrol ediniz. Motor rölanti devri öngörülen de€erin d›ﬂ›nda ise,
Yamaha yetkili sat›c›n›za veya baﬂka bir
e€itimli teknisyene baﬂ vurunuz.
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5. Ya€ doldurma kapa€›n› ç›kar›n›z.

Rölanti devri (nötr konumda):
650 ± 50 dev/dak
EMU41203

Motor ya€›n›n de€iﬂtirilmesi
ECM01710

D‹KKAT
Motor ya€›n› ilk 20 saatlik çal›ﬂmadan ya da
3 aydan sonra ve bunun ard›ndan her 100
saatlik ya da 1 y›ll›k aral›klarla de€iﬂtiriniz.
Aksi halde, motor çabuk aﬂ›n›r.

ZMU06951

1. Ya€ doldurma kapa€›

Motor ya€›n› de€iﬂtirece€iniz zaman, d›ﬂtan
takma motoru dikey konumda tutunuz. D›ﬂtan
takma motoru dikey konuma getiremiyorsan›z,
motor ya€› de€iﬂimi bir Yamaha yetkili servisi
taraf›ndan yap›lmal›d›r.
Ya€ de€iﬂtirici kullanarak motor ya€›n›n de€iﬂtirilmesinin yöntemi
1. D›ﬂtan takma motoru dikey konumda (kald›r›lm›ﬂ de€il) yerleﬂtiriniz. D‹KKAT: E€er
d›ﬂtan takma motor düzgün ﬂekilde seviyelenmiﬂ de€ilse, ya€ seviye çubu€unda görünen ya€ seviyesi do€ru olmayabilir. [ECM01861]

6. Ya€ seviye kontrol çubu€unu ç›kar›n›z.

ZMU07157

1. Ya€ seviye çubu€u

7. Ya€ de€iﬂtiricinin borusunu ya€ seviye
çubu€u yuvas›na sokunuz ve sonra motor
ya€›n› tamamen boﬂalt›n›z.

ZMU05843

2. Motoru çal›ﬂt›r›n›z ve motor devri rölanti
devrinde dengeleninceya kadar ›s›t›n›z.
3. Motoru durdurunuz ve 5-10 dakika bekleyiniz.
4. Üst kapa€› ç›kar›n›z.
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1. Ya€ de€iﬂtirici

Bakım
8. Doldurma deli€inden öngörülen miktarda
motor ya€› koyunuz. D‹KKAT: Motorun
aﬂ›r› motor ya€› ile dolumu kaça€a veya
hasara neden olabilir. E€er ya€ seviyesi
üst iﬂaretin üzerindeyse, ya€ seviyesi
üst ve alt iﬂaretler aras›nda olana kadar
motor ya€›n› eksiltiniz. [ECM02270]

ZMU06918

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

ZMU05843

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)
9. Ya€ doldurma kapa€›n› ve ya€ seviye çubu€unu tak›n›z.
10. D›ﬂtan takma motoru 5-10 dakika b›rak›n›z.
11. Ya€ seviye çubu€unu ç›kar›n›z ve silerek
temizleyiniz.
12. Ya€ seviye çubu€unu tamamen yuvas›na
sokunuz ve sonra tekrar ç›kar›n›z.
13. Ya€ seviye çubu€undaki ya€ seviyesinin
üst ve alt iﬂaretler aras›nda olup olmad›€›n›
kontrol ediniz. Ya€ seviyesi uygun bir
seviyede de€ilse Yamaha yetkili servisinize
dan›ﬂ›n›z.

14. Motoru çal›ﬂt›r›n›z ve düﬂük ya€ bas›nc›
uyar› göstergesinin kapal› kald›€›ndan
emin olunuz. Herhangi bir ya€ s›z›nt›s› olmad›€›n› kontrol ediniz. D‹KKAT: Düﬂük
ya€ bas›nc› uyar› göstergesi yanarsa
veya ya€ s›z›nt›lar› varsa, motoru durdurunuz ve nedenini bulunuz. Sorunlu bir
ﬂekilde çal›ﬂt›rmaya devam edilmesi
ciddi motor hasar›na neden olabilir.
E€er problem bulunam›yor ve düzeltilemiyorsa Yamaha yetkili servisinize baﬂvurunuz. [ECM01622]
15. Kullan›lm›ﬂ motor ya€›n› yerel tüzüklere
uygun olarak imha ediniz.

‹PUCU:
l

l

Kullan›lm›ﬂ motor ya€›n›n at›lmas› hakk›nda
daha fazla bilgi için Yamaha yetkili servisinize baﬂvurunuz.
E€er motor uzat›lm›ﬂ süzülme gibi elveriﬂsiz
koﬂullarda çal›ﬂ›yorsa, motor ya€›n› daha
s›k de€iﬂtiriniz.

16. Üst kapa€› yerleﬂtiriniz.
EMU29114

Elektrik tesisat›n›n ve soketlerin kontrolü
l
l

Her soketin güvenli bir ﬂekilde tak›l›p tak›lmad›€›n› kontrol ediniz.
Her toprak kablosunun uygun bir ﬂekilde
ba€lan›p ba€lanmad›€›n› kontrol ediniz.
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yon plakas› ile pervane aras›na bir tahta kütük
koyunuz.

ZMU07186

ZMU06953

Kontrol noktalar›
l Her pervane kanad›n› kavitasyon veya havaland›rmadan kaynaklanan erozyon ve
baﬂka bir hasar aç›s›ndan kontrol ediniz.
l Pervane milinde hasar olup olmad›€›n› kontrol ediniz.
l Kama kanallar›nda aﬂ›nma ve hasar olup
olmad›€›n› kontrol ediniz.
l Pervane mili etraf›na bal›k oltas› dolan›p
dolanmad›€›n› kontrol ediniz.
ZMU07185

EMU41670

Pervanenin kontrolü
EWM02680

UYARI
Pervanenin yak›n›nda durdu€unuz bir s›rada motor kazayla çal›ﬂ›rsa ciddi bir ﬂekilde
yaralanabilirsiniz. Pervaneyi inceleme, sökme ya da kurma iﬂlemlerinden önce, vites
kolunu nötr konuma getiriniz, ana anahtar›
‘’KAPALI’’ (off) konumuna çeviriniz ve
anahtar› ç›kart›n›z ve motor acil durdurma
anahtar›ndan klipsi ç›kar›n›z. Teknenizde
varsa, akü kesme dü€mesini kapat›n›z.
Pervane somununu gevﬂetirken ve s›karken,
pervaneyi tutmak için elinizi kullanmay›n›z.
Pervanenin dönmesini önlemek için, kavitas-
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ZMU06954

1. Pervane ﬂaft› (mili)
EMU41990

Pervanenin sökülmesi
1. Kopilyay› do€rultunuz ve pense kullanarak
çekip ç›kart›n›z.
2. Pervane somununu, pulunu ve ara parças›n›
ç›kart›n›z. UYARI! Pervane somununu
gevﬂetirken pervaneyi elle tutmay›n›z.
[EWM01890]

Bakım
olunuz. Aksi halde, alt kabin ve pervane
göbe€i hasar görebilir. [ECM01881]
3. Ara parçay›, pulu ve pervane somununu tak›n›z. Pervane somununu belirtilmiﬂ torkta
s›k›n›z.

ZMU07269

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

Kopilya
Pervane somunu
Rondela
Mesafe halkas›
Pervane
Bask› pulu

3. Pervaneyi ve bask› pulunu ç›kart›n›z.
EMU41980

Pervanenin tak›lmas›
EWM00770

UYARI
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. Aksi halde tekne düﬂünülen yönün
tersine hareket edebilir.

ZMU07187

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

Kopilya
Pervane somunu
Rondela
Mesafe halkas›
Pervane
Bask› pulu

Pervane somununu s›kma torku:
54,0 Nm (5,51 kgf-m, 1.213,10 cm-lb)

ECM00501

D‹KKAT
Yeni kopilya kullan›ld›€›ndan ve uçlar›n›n
s›k› bir ﬂekilde büküldü€ünden emin olunuz. Aksi halde, pervane çal›ﬂma s›ras›nda
yerinden ç›kabilir ve kaybolabilir.
1. Pervane miline Yamalube Marine Gresi
sürünüz.
2. Bask› pulunu ve pervaneyi pervane miline
tak›n›z. D‹KKAT: Pervaneyi takmadan
önce bask› pulunu takt›€›n›zdan emin

‹PUCU:
Ara parçadaki ç›k›nt›lar›n pervane oyuk alanlar›
ile hizalanmas›n› sa€lay›n›z.
4. Pervane somununun yar›€›n› pervane milindeki delik ile hizalay›n›z. Deli€e yeni bir kopilya tak›n›z ve kopilyan›n uçlar›n› bükünüz.
D‹KKAT: Kopilyay› tekrar kullanmay›n›z.
Aksi halde, çal›ﬂma s›ras›nda pervane
yerinden ç›kabilir. [ECM01891]
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ZMU06956
ZMU07189

1. Kupilya

‹PUCU:
Pervane somunu öngörülen torka s›k›ld›ktan
sonra, pervane somun yuvas› ile pervane mili
deli€i hizalanmazsa, yuvayla deli€i hizalamak
için somunu daha fazla s›k›n›z.

1. So€utma suyu giriﬂ kapa€›
2. C›vata

4. Diﬂli ya€› boﬂaltma c›vatas›n› ve contas›n›
sökünüz.

EMU41191

Diﬂli ya€›n›n de€iﬂtirilmesi
EWM02530

UYARI
l

l

D›ﬂtan takma motorun aynal›€›na veya
dayan›kl› bir tezgaha s›k› bir ﬂekilde
monte edilmesini sa€lay›n›z. D›ﬂtan takma motor üzerinize düﬂerse ciddi ﬂekilde
yaralanabilirsiniz.
Yat›k durumda iken asla alt ünitenin alt›na girmeyiniz. E€er motor kazara düﬂerse a€›r hasar meydana gelebilir.

Alt üniteyi diﬂli ya€› ile doldurmadan önce, d›ﬂtan takma motor mutlaka dikey konuma getirilmelidir. D›ﬂtan takma motoru dikey konuma
getiremiyorsan›z, diﬂli ya€› de€iﬂimi bir Yamaha yetkili servisi taraf›ndan yap›lmal›d›r.
1. Diﬂli ya€› boﬂaltma c›vatas› mümkün olan
en alt noktaya gelecek ﬂekilde d›ﬂtan takma
motoru yana yat›r›n›z.
2. Diﬂli kutusunun alt›na uygun büyüklükte bir
kap yerleﬂtiriniz.
3. C›vatay› gevﬂetiniz ve sonra ﬂanz›man gövdesinin her iki taraf›ndaki so€utma suyu giriﬂ kapaklar›n› yerinden ç›kar›n›z.

ZMU07190

1. Diﬂli ya€› boﬂaltma c›vatas›
2. Conta

5. Diﬂli ya€›n›n tamamen boﬂalt›lmas›n› sa€lamak için, ya€ seviyesi tapas›n› ve contas›n›
ç›kar›n›z. D‹KKAT: Kullan›lm›ﬂ ya€› boﬂaltt›ktan sonra kontrol ediniz. E€er diﬂli
ya€› süt k›vam›ndaysa ya da su veya büyük miktarda metal parçac›klar› içeriyorsa diﬂli kutusu hasarlanm›ﬂ olabilir.
D›ﬂtan takma motorun bir Yamaha yetkili
servisi taraf›ndan kontrol edilmesini ve
onar›lmas›n› sa€lay›n›z. [ECM00713]

‹PUCU:
Kullan›lm›ﬂ diﬂli ya€›n at›lmas› için Yamaha
yetkili servisine baﬂvurunuz.
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r› akmaya baﬂlad›€›nda, ya€ seviye tapas›n›
tak›n›z ve öngörülen tork de€erine s›k›n›z.
S›kma torku:
9 Nm (0,9 kgf-m, 201,17 cm-lb)
9. Diﬂli ya€› boﬂaltma c›vatas›na yeni bir conta tak›n›z. Diﬂli ya€› boﬂaltma c›vatas›n› tak›n›z ve öngörülen tork de€erine s›k›n›z.
S›kma torku:
9 Nm (0,9 kgf-m, 201,17 cm-lb)
ZMU07191

10. ﬁanz›man gövdesinin her iki yan›ndaki so€utma suyu giriﬂ kapaklar›n› tak›n›z ve c›vatay› öngörülen tork de€erine s›k›n›z.

1. Ya€ seviyesi tapas›
2. Conta

6. Manyetik diﬂli ya€› boﬂaltma c›vatas›ndaki
metal parçac›klar› uzaklaﬂt›r›n›z. D‹KKAT:
Manyetik diﬂli ya€› boﬂaltma c›vatas› üstünde aﬂ›r› miktarda metal parçac›€›
varsa, bu alt kuyrukta sorun oldu€unu
gösterir. Yamaha yetkili servisinize baﬂvurunuz. [ECM01900]
7. D›ﬂtan takma motoru dikey konuma getiriniz. Esnek ya da bas›nçl› bir doldurma cihaz› kullanarak diﬂli ya€› boﬂaltma c›vatas›
deli€inden diﬂli ya€›n› doldurunuz.
Diﬂli ya€› miktar›:
1,040 L (1,099 US qt, 0,915 Imp.qt)

S›kma torku:
2,0 Nm (0,2 kgf-m, 45,72 cm-lb)
EMU29313

Anodun/anotlar›n kontrolü ve
de€iﬂtirilmeleri
Yamaha d›ﬂtan takma motorlar, korozyondan,
esir anotlar taraf›ndan korunurlar. Harici anotlar› periyodik olarak kontrol ediniz. Anotlar›n
yüzeyleri üzerindeki tabakalar› temizleyiniz.
Harici anotlar›n de€iﬂtirilmesi için bir Yamaha
yetkili servisine dan›ﬂ›n›z.
ECM00720

D‹KKAT
Anotlar› boyamay›n›z, bu, etkilerini kaybetmelerine neden olur.

ZMU07192

8. Ya€ seviyesi tapas›na yeni bir conta tak›n›z.
Diﬂli ya€› ya€ seviye tapas› deli€inden d›ﬂa-
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EMU29323

Akünün kontrolü (elektrikle
çal›ﬂt›r›lan modeller)
EWM01902

UYARI
Akünün elektroliti zehirli ve yak›c› olup,
aküler patlay›c› hidrojen gaz› üretirler. Akünün yak›n›nda çal›ﬂ›rken:
l Koruyucu gözlük ve lastik eldiven kullan›n›z.
l Sigara içmeyiniz ya da akünün yan›nda
baﬂka bir ateﬂleme kayna€› bulundurmay›n›z.
Akülerin kontrol edilmesi iﬂlemi akü çeﬂitlerine
göre de€iﬂir. Bu yöntem ço€u akü için geçerli
olan tipik kontrolleri içermektedir, ancak daima
akü üreticisinin talimatlar›na bakmal›s›n›z.
ECM01920

ZMU07193

D‹KKAT
Yeterli bak›m yap›lmayan akü çok çabuk
bozulur.
1. Elektrolit seviyesini kontrol ediniz

ZMU07194

‹PUCU:
Bulundu€u modellerde, harici anodlara tak›lm›ﬂ
olan toprak kablolar›n› kontrol ediniz.
Motor bölümüne tak›lm›ﬂ olan iç anodlar›n kontrolü ve de€iﬂtirilmesi için bir Yamaha yetkili
servisine baﬂvurunuz.
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ZMU01810

2. Akünün ﬂarj›n› kontrol ediniz. E€er teknenizde dijital h›z göstergesi varsa, voltmetre
ve düﬂük akü uyar›s› fonksiyonlar› akünün
ﬂarj›n› izlemenize olanak sa€lar. Akü ﬂarj
gerektiriyorsa, Yamaha yetkili servisinize
baﬂvurunuz.
3. Akü ba€lant›lar›n› kontrol ediniz Bunlar temiz, güvenli ve bir izolasyon gömle€i ile

Bakım
kaplanm›ﬂ olmal›d›r. UYARI! Kötü ba€lant›lar k›sa devre ya da ark yaparak bir patlamaya neden olabilirler. [EWM01912]
EMU35604

Akünün ba€lanmas›
EWM00572

UYARI
Akü tutucuyu teknede kuru, iyi havaland›r›lan, titreﬂimden etkilenmeyen bir yere s›k›
bir ﬂekilde ba€lay›n›z. Tam olarak ﬂarj edilmiﬂ aküyü tutucuya monte ediniz.

Aksesuar aküsünün ba€lanmas› (iste€e ba€l›)
1. Bir aksesuar aküsü ba€lamak isterseniz,
do€ru kablo tesisat› için yetkili Yamaha servisinize dan›ﬂ›n›z. Sigortay› ﬂekilde gösterildi€i gibi izolatör kablosuna ba€laman›z önerilir. Sigorta boyutu için yerel düzenlemeleri
izlemeye dikkat ediniz. Örne€in, ABD için
ABYS kurallar›na (E-11) uyulmal›d›r.
Tek motor

ECM01124

D‹KKAT
Akü kablolar›n› tersine çevirmeyiniz. Aksi
halde, elektrikli parçalar hasar görebilir.
1. Akü üzerinde çal›ﬂmadan önce, ana dü€menin (uygulanabilen modellerde) "KAPALI"
(OFF) konumda olmas›na dikkat ediniz.
2. Önce k›rm›z› akü kablosunu POZ‹T‹F (+)
terminale ba€lay›n›z. Sonra, siyah akü kablosunu NEGAT‹F (-) terminale ba€lay›n›z.

ZMU05939

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

Devre korumas› olan izolatör kablosu
K›rm›z› kablo
Siyah kablo
Sigorta
Aksesuar aküsü
Çal›ﬂt›rma aküsü
Negatif ba€lant› kablosu

ZMU01811

1. K›rm›z› kablo
2. Siyah kablo
3. Akü

3. Akünün ve kablolar›n elektrik kontaklar› temiz ve düzgün bir ﬂekilde ba€lanm›ﬂ olmal›d›r. Aksi halde akü motoru çal›ﬂt›rmaz.
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Bakım
‹kiz motorlar

3. Pozitif kablo/kablolar› ç›kart›n›z ve aküyü
tekneden ay›r›n›z.
4. Aküyü üreticinin talimatlar›na göre temizleyiniz, bak›m›n› yap›n›z ve depolay›n›z.
EMU38660

Akünün saklanmas›
Yamaha d›ﬂtan takma motorunuzu uzun süreli
(2 ay ya da daha fazla) depolayaca€›n›z zaman aküyü ç›kar›n›z ve serin, kuru bir yerde
saklay›n›z.
Aküyü kontrol ediniz ve gerekiyorsa ﬂarj ediniz.

ZMU05941

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

Sancak taraf›ndaki motor
‹skele taraf›ndaki motor
K›rm›z› kablo
Siyah kablo
Devre korumas› olan izolatör kablosu
Sigorta
Çal›ﬂt›rma aküsü
Aksesuar aküsü
Negatif ba€lant› kablosu

EMU29371

Akünün sökülmesi
1. Akü kesme dü€mesini (e€er varsa) ve ana
dü€meyi kapat›n›z. D‹KKAT: E€er bunlar
aç›k b›rak›l›rlarsa, elektrik sistemi hasarlanabilir. [ECM01930]
2. Negatif kabloyu/kablolar› negatif (-) terminalden ç›kart›n›z. D‹KKAT: K›sa devreden
ve elektrik sisteminin zarar görmesinden
sak›nmak için daima ilk olarak tüm
negatif (-) kablolar› ç›kart›n›z. [ECM01940]
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EMU41560

Ar›za bulma ve giderme
Bu bölüm yak›tta, s›k›ﬂt›rma ve ateﬂleme sistemlerinde, ilk çal›ﬂt›rmada, güç kayb›nda vb.
durumlarda karﬂ›laﬂ›lan sorunlar›n olas› nedenlerini ve çözümlerini aç›klamaktad›r. Bu
bölümdeki tüm maddelerin sizin modelinize
uygulanamayaca€›na lütfen dikkat ediniz.
E€er d›ﬂtan takma motorunuzun tamiri gerekiyor ise, Yamaha acentesine götürünüz.
E€er motor ar›zas› uyar› göstergesi yan›p sönüyorsa, Yamaha yetkili servisinize dan›ﬂ›n›z.
Yamaha Güvenlik Sistemi do€ru çal›ﬂm›yor.
Soru. Al›c›, uzaktan kumanda vericisiyle iletiﬂim aral›€› içinde mi?
Cevap. Uzaktan kumanda vericisini al›c› ile iletiﬂim aral›€› içinde çal›ﬂt›r›n›z.
Soru. Ana dü€me “ON” (aç›k) konumda m›?
Cevap. Ana dü€meyi “OFF” (kapal›) konumuna
getiriniz.
Soru. Yak›nda di€er iletiﬂim makineleri kayna€›
ya da metaller gibi iletiﬂimi engelleyen nesneler var m›?
Cevap. Uzaktan kumanda vericisini di€er iletiﬂim makinesi kaynaklar›ndan ya da metallerden uzakta çal›ﬂt›r›n›z.
Soru. Uzaktan kumanda vericisi kay›tl› m›?
Cevap. Al›c› ile birlikte kaydedilmiﬂ uzaktan kumanda vericisi kullan›n›z.
Soru. Uzaktan kumanda vericisinin akü hücresi deﬂarj m› olmuﬂ?
Cevap. Yedek uzaktan kumanda vericisinden
çal›ﬂt›r›n›z ya da akü hücresini bir Yamaha yetkili servisinde de€iﬂtiriniz.
Soru. Akü ba€lant›lar› gevﬂek veya korozyona
u€ram›ﬂ m›?
Cevap. Akü kablolar›n› s›k›n›z ve akü terminallerini temizleyiniz.
Soru. Akü kapasitesi zay›f veya düﬂük mü?
Cevap. Akünün durumunu kontrol ediniz Önerilen kapasitede akü kullan›n›z.

Marﬂ motoru çal›ﬂm›yor.
Soru. Yamaha Güvenlik Sisteminiz ‘kilitli’ modunda m›?
Cevap. Güvenlik sistemini ‘kilit aç›k’ moduna
ayarlay›n›z. Daha fazla bilgi için sayfa 22’ye
bak›n›z.
Soru. Dijital elektronik kumanda-uyar› göstergesi yan›yor mu?
Cevap. Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.
Soru. Kumanda kolu viteste mi?
Cevap. Vites kolunu nötr konuma getiriniz.
Soru. Akü kapasitesi zay›f veya düﬂük mü?
Cevap. Akünün durumunu kontrol ediniz Önerilen kapasitede akü kullan›n›z.
Soru. Akü ba€lant›lar› gevﬂek veya korozyona
u€ram›ﬂ m›?
Cevap. Akü kablolar›n› s›k›n›z ve akü terminallerini temizleyiniz
Soru. Marﬂ motoru rölesinin veya elektrik devresinin sigortas› yanm›ﬂ m›?
Cevap. Elektrik aﬂ›r› yüklemesinin nedenini
kontrol ediniz ve onar›n›z. Sigortay› do€ru amperajdaki yenisiyle de€iﬂtiriniz.
Soru. Marﬂ motoru bileﬂenleri ar›zal› m›d›r?
Cevap. Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.
Motor çal›ﬂm›yor (Marﬂ çal›ﬂ›yor).
Soru. Motor acil durdurma kordonundaki klips
tak›l› m›?
Cevap. Klipsi motor acil durdurma anahtar›na
tak›n›z.
Soru. Yak›t deposu boﬂ mu?
Cevap. Depoyu temiz, taze yak›tla doldurunuz.
Soru. Yak›t kirlenmiﬂ veya bayat m›?
Cevap. Depoyu temiz, taze yak›tla doldurunuz.
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Soru. Yak›t filtresi t›kal› m›?
Cevap. Yak›t filtresini temizleyiniz veya de€iﬂtiriniz.

Soru. Ateﬂleme parçalar› ar›zal› m›?
Cevap. Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.

Soru. Yak›t pompas› ar›zal› m›?
Cevap. Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.

Soru. Uyar› sistemi devrede mi?
Cevap. Uyar›n›n nedenini bulunuz ve düzeltiniz.

Soru. Bujiler kirlendi mi veya do€ru tip de€il
mi?
Cevap. Bujileri kontrol ediniz Temizleyiniz veya
önerilen tiple de€iﬂtiriniz.

Soru. Buji aral›€› yanl›ﬂ m›?
Cevap. Bujiyi de€iﬂtiriniz.

Soru. Ateﬂleme parçalar› ar›zal› m›?
Cevap. Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.
Soru. Ateﬂleme kablosu hasarl› m› veya zay›f
m› ba€lanm›ﬂ?
Cevap. Kablolarda aﬂ›nma veya kopukluk olup
olmad›€›n› kontrol ediniz. Kopuk veya aﬂ›nm›ﬂ
kablolar› bir Yamaha yetkili servisinde de€iﬂtirtiniz ve ba€lant›lar›n s›k›lmas›n› sa€lay›n›z.
Soru. Motorun iç parçalar› hasar görmüﬂ mü?
Cevap. Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.
Motor rölantide düzensiz çal›ﬂ›yor veya
duruyor.
Soru. Bujiler kirlendi mi veya do€ru tip de€il
mi?
Cevap. Bujileri kontrol ediniz Temizleyiniz veya
önerilen tiple de€iﬂtiriniz.
Soru. Yak›t sistemi t›kal› m›?
Cevap. Yak›t hatt›nda s›k›ﬂt›r›lma veya dü€ümlenme veya yak›t sisteminde baﬂka engeller
olup olmad›€›n› kontrol ediniz.
Soru. Yak›t kirlenmiﬂ veya bayat m›?
Cevap. Depoyu temiz, taze yak›tla doldurunuz.
Soru. Yak›t filtresi t›kal› m›?
Cevap. Yak›t filtresini temizleyiniz veya de€iﬂtiriniz.
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Soru. Ateﬂleme kablosu hasarl› m› veya zay›f
m› ba€lanm›ﬂ?
Cevap. Kablolarda aﬂ›nma veya kopukluk olup
olmad›€›n› kontrol ediniz. Kopuk veya aﬂ›nm›ﬂ
kablolar› bir Yamaha yetkili servisinde de€iﬂtirtiniz ve ba€lant›lar›n s›k›lmas›n› sa€lay›n›z.
Soru. Öngörülen motor ya€› kullan›lmad› m›?
Cevap. Motor ya€›n› kontrol ediniz ve öngörülen tiple de€iﬂtiriniz.
Soru. Termostat ar›zal› veya t›kal› m›?
Cevap. Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.
Soru. Yak›t pompas› ar›zal› m›?
Cevap. Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.
Soru. Yak›t deposundaki havaland›rma kanal›
engellenmiﬂ veya t›kal› m›?
Cevap. Engelleyen ﬂeyi ç›kar›n›z.
Soru. Yak›t ba€lant›s› yanl›ﬂ m›?
Cevap. Do€ru olarak ba€lay›n›z.
Soru. Akü kablosu ayr›lm›ﬂ m›?
Cevap. S›k› bir ﬂekilde ba€lay›n›z.
Uyar› düdü€ü çal›yor ya da gösterge lambas› yan›yor.
Soru. So€utma sistemi t›kal› m›?
Cevap. So€utma suyu giriﬂinin t›kal› olmad›€›n›
kontrol ediniz.

Arıza Giderme
Soru. Düﬂük ya€ bas›nc› uyar› göstergesi yan›yor veya yan›p sönüyor mu?
Cevap. Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.
Soru. Bujilerin ›s› aral›€› yanl›ﬂ m›?
Cevap. Bujileri muayene ediniz ve önerilen tiple
de€iﬂtiriniz.
Soru. Öngörülen motor ya€› kullan›lmad› m›?
Cevap. Motor ya€›n› kontrol ediniz ve öngörülen tiple de€iﬂtiriniz.
Soru. Motor ya€› kirlenmiﬂ veya bozulmuﬂ mu?
Cevap. Motor ya€›n› öngörülen tiple de€iﬂtiriniz.
Soru. Ya€ filtresi t›kal› m›?
Cevap. Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.
Soru. Ya€ pompas› ar›zal› m›?
Cevap. Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.
Soru. Su pompas› veya termostat ar›zal› m›?
Cevap. Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.
Soru. Yak›t filtresinde aﬂ›r› su mu var?
Cevap. Yak›t filtresini boﬂalt›n›z.
Motorda güç kayb›.
Soru. Pervane hasarl› m›?
Cevap. Pervaneyi onart›n›z veya de€iﬂtiriniz.
Soru. Pervane vida ad›m› veya çap› hatal› m›?
Cevap. D›ﬂtan takma motoru önerilen devir
(dev/dak) aral›€›nda çal›ﬂt›rmak için, do€ru bir
pervane tak›n›z.
Soru. D›ﬂtan takma motor aynal›k üzerinde
yanl›ﬂ yüksekli€e mi monte edilmiﬂ?
Cevap. D›ﬂtan takma motoru uygun aynal›k
yüksekli€ine ayarlat›n›z.

Soru. Uyar› sistemi devrede mi?
Cevap. Uyar›n›n nedenini bulunuz ve düzeltiniz.
Soru. Teknenin alt k›sm› deniz canl›lar› ile kirlenmiﬂ mi?
Cevap. Teknenin alt›n› temizleyiniz.
Soru. Bujiler kirlendi mi veya do€ru tip de€il
mi?
Cevap. Bujileri kontrol ediniz Temizleyiniz veya
önerilen tiple de€iﬂtiriniz.
Soru. Yaban otlar› veya di€er yabanc› maddeler ﬂanz›man gövdesine yap›ﬂm›ﬂ m›?
Cevap. Yabanc› maddeleri ç›kar›n›z ve alt üniteyi temizleyiniz.
Soru. Yak›t sistemi t›kal› m›?
Cevap. Yak›t hatt›nda s›k›ﬂt›r›lma veya dü€ümlenme veya yak›t sisteminde baﬂka engeller
olup olmad›€›n› kontrol ediniz.
Soru. Yak›t filtresi t›kal› m›?
Cevap. Yak›t filtresini temizleyiniz veya de€iﬂtiriniz.
Soru. Yak›t kirlenmiﬂ veya bayat m›?
Cevap. Depoyu temiz, taze yak›tla doldurunuz.
Soru. Buji aral›€› yanl›ﬂ m›?
Cevap. Bujiyi de€iﬂtiriniz.
Soru. Ateﬂleme kablosu hasarl› m› veya zay›f
m› ba€lanm›ﬂ?
Cevap. Kablolarda aﬂ›nma veya kopukluk olup
olmad›€›n› kontrol ediniz. Kopuk veya aﬂ›nm›ﬂ
kablolar› bir Yamaha yetkili servisinde de€iﬂtirtiniz ve ba€lant›lar›n s›k›lmas›n› sa€lay›n›z.
Soru. Elektrikli parçalar ar›zal› m›?
Cevap. Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.
Soru. Öngörülen yak›t kullan›lm›yor mu?
Cevap. Yak›t›, öngörülen tipteki yak›tla de€iﬂtiriniz.
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Soru. Öngörülen motor ya€› kullan›lmad› m›?
Cevap. Motor ya€›n› öngörülen tiple de€iﬂtiriniz.

Soru. Dümen milleri gevﬂek veya hasarl› m›?
Cevap. Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.
EMU29433

Soru. Termostat ar›zal› veya t›kal› m›?
Cevap. Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.

Acil durumda yap›lacak geçici
çal›ﬂma
EMU29441

Soru. Yak›t deposundaki havaland›rma kanal›
engellenmiﬂ veya t›kal› m›?
Cevap. Engelleyen ﬂeyi ç›kar›n›z.

Darbe hasar›
EWM00870

UYARI

Soru. Yak›t pompas› ar›zal› m›?
Cevap. Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.

D›ﬂtan takma motor çal›ﬂ›rken veya römorkla taﬂ›n›rken bir çarp›ﬂma durumunda ciddi
bir ﬂekilde hasar görebilir. Hasar d›ﬂtan
takma motorun kullan›lmas›n› tehlikeli hale
getirebilir.

Soru. Yak›t ba€lant›s› yanl›ﬂ m›?
Cevap. Do€ru olarak ba€lay›n›z.

D›ﬂtan takma motor suyun içinde bir nesneye
çarparsa, aﬂa€›daki iﬂlemleri yap›n›z:

Soru. Bujilerin ›s› aral›€› yanl›ﬂ m›?
Cevap. Bujileri muayene ediniz ve önerilen tiple
de€iﬂtiriniz.
Soru. Motor, kumanda kolu konumuna düzgün
bir ﬂekilde tepki vermiyor mu?
Cevap. Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.
ZMU01814

Motor aﬂ›r› titreﬂim yap›yor.
Soru. Pervane hasarl› m›?
Cevap. Pervaneyi onart›n›z veya de€iﬂtiriniz.
Soru. Pervane mili hasarl› m›?
Cevap. Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.
Soru. Yaban otlar› veya di€er yabanc› maddeler pervaneye dolaﬂm›ﬂ m›?
Cevap. Pervaneyi sökünüz ve temizleyiniz.
Soru. D›ﬂtan takma motor montaj c›vatalar›
gevﬂek mi?
Cevap. C›vatalar› s›k›n›z veya Yamaha yetkili
sat›c›s›nda bak›m onar›m yapt›r›n›z.
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1. Motoru derhal durdurunuz.
2. Kumanda sisteminde ve tüm parçalarda hasar olup olmad›€›n› kontrol ediniz. Teknede
hasar olup olmad›€›n› da kontrol ediniz.
3. Hasar bulunsa da bulunmasa da yavaﬂça
ve dikkatli bir ﬂekilde en yak›n limana geri
dönünüz.
4. D›ﬂtan takma motoru tekrar çal›ﬂt›rmadan
önce Yamaha yetkili servisine kontrol ettiriniz.
EMU29453

Tek motorun çal›ﬂt›r›lmas›
(ikiz motorlar)
Acil durumda sadece bir motor kulland›€›n›z
zaman, kullan›lmayan› yukar› do€ru yat›r›n›z
ve di€er motoru düﬂük devirde çal›ﬂt›r›n›z.

Arıza Giderme
ECM00370

D‹KKAT
Tekne tek motorla suda giderken di€er motor çal›ﬂm›yorsa, dalga hareketi nedeniyle
çal›ﬂmayan motorun egzos borusu içine su
girerek motor ar›zas›na neden olabilir.

ZMU07195

1.
2.
3.
4.
5.

ZMU01815

‹PUCU:

‹skeleye yanaﬂmak gibi, düﬂük h›zda manevra
yaparken, mümkünse motorlardan birisi nötr
vites konumunda olmak üzere her iki motorun
çal›ﬂt›r›lmas› tavsiye edilir.

Sigorta kutusu kapa€›
Ana sigorta (100 A)
‹zolatör sigortas› (100 A)
Yak›t besleme pompa sigortas› (10 A)
Ana dü€me / PTT anahtar› / Dijital elektronik
kumanda ECM (Elektronik kumanda modülü) sigortas› (20 A)
6. Vitesi harekete geçirici sigorta (15 A)
7. Baﬂlatma anahtar› (30A)
8. Ateﬂleme bobini / Yak›t enjektörü / De€iﬂken kam
mili zamanlay›c›s› / Motor ECM (Electronic
kumanda modülü) sigortas› (30 A)
9. Elektrikli gaz kelebe€i valf› sigortas› (10 A)
10. Yak›t pompa sigortas› (15 A)
11. Vida

EMU41880

Sigortan›n de€iﬂtirilmesi
EWM00631

UYARI
Ç›kar›lan›n yerine do€ru olmayan bir sigorta veya bir tel parças›n›n tak›lmas› aﬂ›r›
ak›m geçmesine izin verebilir. Bu durum,
elektrik sisteminde hasara ve yang›n tehlikesine yol açabilir.
Bir sigorta yanarsa, sigortay› aﬂa€›daki gibi
de€iﬂtiriniz.
1. Ana dü€meyi “OFF” (kapal›) konumuna getiriniz.
2. Sigorta kutusunun kapa€›n› ç›kart›n›z.
3. Ana sigortay› ve izolatör sigortas›n› de€iﬂtirirken, vidalar› sökünüz ve sonra sigortay›
ç›kar›n›z. Yedek sigortay› tak›n›z ve sonra
vidalar› vidalay›n›z.

ZMU06961

1. Yedek sigorta (100 A)
2. Yedek sigorta (10A, 15 A, 20 A, 30 A)
3. Sigorta maﬂas›

4. Ana sigortadan veya izolatör sigortas›ndan
baﬂka bir sigortay› de€iﬂtirirken, sigortay›
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sigorta maﬂas› ile ç›kar›n›z. Uygun amperajda yedek bir sigorta tak›n›z.
Yeni sigorta hemen tekrar yanarsa, Yamaha
yetkili servisine baﬂvurunuz.

EMU41890

Su ay›r›c› uyar› göstergesi seyir
s›ras›nda yan›p sönüyor
EWM02542

UYARI

EMU40982

Hidrolik indirme/kald›rma ünitesi
çal›ﬂm›yor
EWM02330

UYARI
‹ndirilip kald›r›l›rken asla motorun alt›nda
dolaﬂmay›n›z. E€er motor kazara düﬂerse
a€›r hasar meydana gelebilir.
E€er d›ﬂtan takma motor, boﬂalm›ﬂ bir akü
veya hidrolik indirme/kald›rma ünitesindeki bir
ar›za nedeniyle hidrolik indirme/kald›rma sistemi ile yukar›ya veya aﬂa€›ya yat›r›lam›yor ise,
d›ﬂtan takma motor manuel olarak yat›r›labilir.
1. Motoru durdurunuz.
2. Manuel valf vidas›n›, duruncaya kadar saat
yönünün tersine do€ru gevﬂetiniz.

Benzin yüksek derecede patlay›c›d›r ve buharlar› yan›c› ve patlay›c›d›r.
l Bu iﬂlemi s›cak veya çal›ﬂan bir motorda
yapmay›n›z. Motorun so€umas›n› bekleyiniz.
l Yak›t filtresinde yak›t kalabilir. K›v›lc›mdan, sigaradan, alevden ve di€er ateﬂleme kaynaklar›ndan uzak tutunuz.
l ‹ﬂlem s›ras›nda biraz yak›t saç›labilir. Yak›t› bir bez parças›yla siliniz. Dökülen
yak›t varsa derhal siliniz.
l Yak›t filtresi mutlaka O-ring ve filtre kab›
ile birlikte dikkatli bir ﬂekilde yerine
tekrar monte edilmelidir. Bu parçalar›n
yerlerine düzgün olmayan biçimde tak›lmas› yang›na veya patlama tehlikesi
do€urabilecek yak›t s›z›nt›s›na neden
olabilir.
Su ay›r›c› uyar› ›ﬂ›€› yan›p sönerse, aﬂa€›daki
iﬂlemi yap›n›z.
1. Motoru durdurunuz.
2. Üst kapa€› ç›kar›n›z.
3. C›vatalar› gevﬂetiniz ve yak›t filtresi kapa€›n› sökünüz.

ZMU07196

1. Manuel valf vidas›

3. D›ﬂtan takma motoru istenilen konuma yukar› do€ru yat›r›n›z ve sonra manuel valf vidas›n› saat yönünde çevirerek s›k›n›z.
ZMU07519

1. C›vata
2. Yak›t filtre muhafazas› kapa€›
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4. Su tespit edici anahtar ba€lant›s›n› ay›r›n›z.
D‹KKAT: Su tespit edici anahtar ba€lant›s› üzerine su gelmemesine dikkat ediniz,
aksi halde ar›zalan›r. [ECM01950]

desine monte ediniz. D‹KKAT: Filtre kab›n›
filtre gövdesine takarken su tespit edici
anahtar›n ucunu bükmemeye dikkat ediniz. [ECM01970]

ZMU07520

1. Su tespit edici anahtar ba€lant›s›

5. Filtre kab›n› filtre gövdesinden ç›kar›n›z ve
sonra O-ringi filtre kab›ndan al›n›z. D‹KKAT: Filtre kab›n› sökerken su tespit
edici anahtar›n ucunu bükmemeye dikkat ediniz. [ECM01960]

ZMU07521

1.
2.
3.
4.

Filtre gövdesi
Halka (O-ring)
Filtre kab›
Su tespit edici anahtar ucu

ZMU07522

1. Halka (O-ring)
2. Filtre kab›
3. Su tespit edici anahtar ucu

8. Su tespit edici anahtar ba€lant›s›n› bir klik
sesi duyuluncaya kadar s›k›ca yerine tak›n›z.
9. Yak›t filtresi kapa€›n› tak›n›z ve c›vatalar›
s›k›n›z.
10. Üst kapa€› yerleﬂtiriniz.
11. Ana dü€meyi “ON” (aç›k) konuma getiriniz
ve su ay›r›c›-uyar› göstergesinin kapal›
olup olmad›€›n› ve sesli alarm›n duyulup
duyulmad›€›n› kontrol ediniz. E€er sesli
alarm çalarsa veya su ay›r›c› uyar› göstergesi yan›p sönerse, Yamaha yetkili servisinize baﬂvurunuz. 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. [ECM02480]

6. Filtre kab› içindeki suyu kuru bir bez parças›n› dald›r›p suyu emdirerek boﬂalt›n›z.
7. O-ringi filtre kab›ndaki orijinal konumuna
yerleﬂtiriniz ve sonra filtre kab›n› filtre göv-
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EMU33501

Denize düﬂmüﬂ motorun
bak›m›
E€er d›ﬂtan takma motor suya düﬂtüyse, derhal
bir Yamaha servisine götürünüz. Aksi halde hemen korozyon baﬂlayabilir. D‹KKAT: D›ﬂtan
takma motor tamamen kontrol edilinceye
kadar çal›ﬂt›rmaya kalk›ﬂmay›n›z. [ECM00401]
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Yetkili Servis ‹stasyonlar› Listesi
YEDEK PARÇALARIN TEM‹N ED‹LEB‹LECE⁄‹
YETK‹L‹ SERV‹S ‹STASYONLARI L‹STES‹
MARMARA BÖLGES‹
1. Servis Ad›: BURLA MAK‹NA T‹CARET‹ VE YATIRIM A.ﬁ.
Adres:
Akçaburgaz Mah. Mareﬂal Fevzi Çakmak Cad. No: 7 Esenyurt
ﬁehir:
‹STANBUL
Telefon No: (0212) 238 52 97
Fax No:
(0212) 250 36 79
E-mail:
yamaha@burla.com; yservis@burla.com; www.burla.com
2. Servis Ad›: S‹SAM T‹CARET
Adres:
Do¤anbey Cad.Dere Sok. No: 6
Bostanc› Sanayi Sitesi Kad›köy
ﬁehir:
‹STANBUL
Telefon No: (0216) 574 58 44
Fax No:
(0216) 574 58 45
E-mail:
info@sisammarin.com
3. Servis Ad›: GÖRKEM MOTOR
Adres:
E-5 Üzeri Fatih Mah. Bo¤aziçi Cad.No: 96
Büyükçekmece
ﬁehir:
‹STANBUL
Telefon No: (0212) 883 78 97/98
Fax No:
(0212) 883 78 99
E-mail:
marine@gorkemmotor.com
4. Servis Ad›: ﬁOV MAR‹N
Adres:
Göksu Göztepe Yolu G-17 Sok. No: 19/A
Anadoluhisar›
ﬁehir:
‹STANBUL
Telefon No: (0216) 465 32 76
Fax No:
(0216) 465 34 20
E-mail:
info@sovmarin.com
5. Servis Ad›: AKUA MOTOR
Adres:
Sahil Yolu Bulvar› No: 61
Kaynarca-Pendik
ﬁehir:
‹STANBUL
Telefon No: (0216) 491 65 96
Fax No:
(0216) 491 65 98
E-mail:
leventbasak@gmail.com

Yetkili Servis ‹stasyonlar› Listesi
6. Servis Ad›: MOTO CROSS
Adres:
Panay›r Mah.Bursa Cad. No: 20
Osmangazi
ﬁehir:
BURSA
Telefon No: 0.224.211 64 89-90
Fax No:
0.224.211 64 62
E-mail:
rsma-sukla@hotmail.com

‹Ç ANADOLU BÖLGES‹
7. Servis Ad›: BURLA MAK‹NA T‹CARET‹ ve YATIRIM A.ﬁ. ANKARA ﬁUBE
Adres:
Tunal› Hilmi Cad. Kays›han 50/10-11
Kavakl›dere
ﬁehir:
ANKARA
Telefon No: (0312) 417 25 73/417 34 81/417 11 26
Fax No:
(0312) 417 09 71
E-mail:
burla.ankara@burla.com

EGE BÖLGES‹
8. Servis Ad›: DEN‹Z SO⁄UTMA MAK. ve YED. PAR. ‹Nﬁ.TUR.
Adres:
Camiikebir Mah. Yeni Sanayi Sitesi B-Blok 6.Sok. No: 4
Seferihisar
ﬁehir:
‹ZM‹R
Tel/Fax No: (0232) 743 56 24
E-mail:
denizsogutma@yahoo.com
9. Servis Ad›: MESUT DEN‹Z ARAÇLARI
Adres:
Yal› Mah. Müze Sok. No: 18
Erdek
ﬁehir:
BALIKES‹R
Tel/Fax No: (0266) 835 73 16
E-mail:
mesutdaraclari@yahoo.com
10. Servis Ad›: ARSLAN DEN‹Z MOTOR SERV‹S‹
Adres:
Sanayi Sitesi Sa¤lamlar Arkas› Adalet Cad. No: 20
Edremit
ﬁehir:
BALIKES‹R
Telefon No: (0266) 373 50 70
Fax No:
(0266) 373 50 67
E-mail:
arslandenizmot@hotmail.com

Yetkili Servis ‹stasyonlar› Listesi
11. Servis Ad›: HORSE POWER
Adres:
Sanayi Sitesi A-B Blok No: 42
Kuﬂadas›
ﬁehir:
AYDIN
Tel/Fax No: (0256) 622 06 39
E-mail:
horsepower_yamaha@hotmail.com
12. Servis Ad›: CEMSEL TUR‹ZM ve OTO SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
Adres:
Hisar Mah. ‹nönü Bulvar› No: 328/3
Didim
ﬁehir:
AYDIN
Tel/Fax No: (0256) 811 39 99
E-mail:
didimyamaha@hotmail.com
13. Servis Ad›: BODRUM SU SPORLARI
Adres:
Reiso¤lu Hac› Halil Efendi Sok. No: 35
Bodrum
ﬁehir:
MU⁄LA
Telefon:
(0252) 316 63 92
Fax No:
(0252) 316 02 93
E-mail:
bodrumyamaha@mynet.com
14. Servis Ad›: BLUES YACHTING
Adres:
‹nönü Bulvar› No: 50
Göcek-Fethiye
ﬁehir:
MU⁄LA
Telefon No: (0252) 645 20 66
Fax No:
(0252) 645 14 35
E-mail:
echnic@bluesyachting.com
15. Servis Ad›: POSEDON MAR‹N
Adres:
Sanayi Sitesi No: 3
Fethiye
ﬁehir:
MU⁄LA
Telefon No: (0252) 612 12 64
Fax No:
(0252) 612 57 34
E-mail:
posedonmarin@hotmail.com
16. Servis Ad›: BOATMAR
Adres:
Ata Sanayi Sitesi D Blok No: 12
Marmaris
ﬁehir:
MU⁄LA
Telefon No: (0252) 419 01 07
Fax No:
(0252) 419 10 82
E-mail:
boatmar@hotmail.com

Yetkili Servis ‹stasyonlar› Listesi
AKDEN‹Z BÖLGES‹
17. Servis Ad›: MOTO CROSS
Adres:
Sanayi Sitesi Gazanfer Bilge Cad.No: 36
Alanya
ﬁehir:
ANTALYA
Telefon:
(0242) 515 10 58
Fax No:
(0242) 515 24 85
E-mail:
sabrisukla@hotmail.com
18. Servis Ad›: KALAYCI DEN‹Z MOTORLARI
Adres:
Akdeniz Sanayi Sitesi 5005.Sok. No: 7
ﬁehir:
ANTALYA
Telefon No: (0242) 221 46 26
Fax No:
(0242) 221 46 27

Kullan›m Ömrü 10 Y›l’d›r.

‹THALATÇI F‹RMA

BURLA
Makina Ticareti ve Yat›r›m A.ﬁ.
Merkez:
Bankalar Caddesi No.: 23 34420 Karaköy - ‹stanbul/TÜRK‹YE
Tel: (0212) 256 49 50 Faks: (0212) 238 98 26 - 253 22 88
e-posta: yamaha@burla.com, www.burla.com
Servis:
Akçaburgaz Mah. Mareﬂal Fevzi Çakmak Cad. No: 7 Esenyurt - ‹STANBUL
Tel: (0212) 238 52 97 Faks: (0212) 250 36 79
e-posta: yamaha@burla.com, yservis@burla.com, www.burla.com

ÜRET‹C‹ F‹RMA
YAMAHA MOTOR CO., LTD
1400 Nippashi, Hamamatsu, Shizuoka
432-8058
JAPAN
Tel.: 81-53-441-4266
Fax: 81-53-442-5002
Web: www.yamaha-motor.co.jp

