Özellikler ve iﬂlevler
EJU34861

Tekneye binme basama¤›
Tekneye binme basama¤›, deniz motosikletine binerken tutunma ve basamak imkan› sa¤lar.

Baﬂ taraf halkas›, arac› taﬂ›rken, iskeleye ba¤larken veya acil durumda çekerken bir halat ba¤lamak için kullan›l›r.

1 Baﬂ taraf halkas›
EJU34880

1 Tekneye binme basama¤›
EWJ01210

U YA R I

K›ç taraf halkalar›
K›ç taraf halkalar› arac›n k›ﬂ taraf›nda yer al›r.
K›ç taraf halkalar›, arac› taﬂ›rken veya iskeleye
ba¤larken bir halat ba¤lamak için kullan›l›r.

Tekneye binme basama¤›n›, deniz motosikletini kald›rmak için kullanmay›n›z. Deniz motosikleti düﬂebilir ve ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir.
ECJ00741

D ‹ K K AT:
Tekneye binme basama¤›n› sadece suda iken
deniz motosikletine binmek için kullan›n›z.
Tekneye binme basama¤›n›, deniz motosikleti
karada iken bir basamak olarak veya baﬂka bir
amaçla kullanmay›n›z. Deniz motosikleti zarar
görebilir.
EJU34870

Baﬂ taraf halkas›
Baﬂ taraf halkas› deniz motosikletinin baﬂ taraf›nda
yer al›r.
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1 K›ç taraf halkalar›
EJU34890

Çekme kelepçeleri
Çekme kelepçeleri, deniz motosikletini halatla karaya ba¤larken kullan›l›r.

Özellikler ve iﬂlevler
Çekme kelepçesi kullanmak için, kelepçeyi çekiniz.

E¤er uzaktan kumanda vericisini kaybederseniz
veya düzgün ﬂekilde çal›ﬂmaz ise, bir Yamaha
yetkili servisine baﬂvurunuz. (Uzaktan kumanda
vericisinin kullan›m› için bkz. sayfa 26.)

1 Çekme kelepçesi
EWJ00820

U YA R I
Çekme kelepçelerini, deniz motosikletini kald›rmak için kullanmay›n›z. Deniz motosikleti
düﬂebilir ve ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir.

1 Uzaktan kumanda vericisi
EJU36770

Yamaha Güvenlik Sistemi ayarlar›
Yamaha Güvenlik Sistemi ayarlar›, uzaktan kumanda vericisi üzerindeki kilitli veya kilit aç›k dü¤mesine k›saca bas›larak seçilir.

EJU31370

Yamaha Motor Yönetim Sistemi (YEMS)
Bu model, ateﬂleme zaman›n›, yak›t enjeksiyonunu, motor teﬂhisini ve kesik gazda kullanma (OTS)
sistemini kontrol eden ve ayarlayan entegre edilmiﬂ, bilgisayarl› yönetim sistemi ile donat›lm›ﬂt›r.
EJU36760

Yamaha Güvenlik Sistemi
Yamaha Güvenlik Sistemi, deniz motosikletinin
yetkili olmayan kullan›m›n› veya çal›nmas›n› önlemek için yard›m etmek üzere çal›ﬂ›r. Güvenlik sistemi kilitli modunda ise, motor çal›ﬂt›r›lamaz. Motor sadece kilit aç›k modunda çal›ﬂt›r›labilir. Güvenlik sisteminin kilitli ve kilit aç›k modlar›, bu deniz motosikleti ile birlikte verilen uzaktan kumanda
vericisi kullan›larak seçilir.

N O T:
Deniz motosikleti, sadece bu vericinin dahili kodunu alg›lamaya programlanm›ﬂ oldu¤u için, güvenlik sisteminin ayar› sadece bu verici ile de¤iﬂtirilebilir.
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Özellikler ve iﬂlevler
Seçili Yamaha Güvenlik Sistemi ayar›na ba¤l› olarak, “UNLOCK” (Kilit aç›k) gösterge ›ﬂ›¤› yanar
veya söner.

N O T:
Bip sesi normal modda iki kez veya düﬂük devir
modunda üç kez duyulur. (‹ﬂletim modu bilgileri
için “‹ﬂletim modunu seçme” k›sm›ndaki maddelere bak›n›z.)
Bip sesi
say›s›

1 Kilitli tuﬂu
2 Kilit aç›k tuﬂu

Yamaha Güvenlik
Sistemi modu

Motor çal›ﬂt›r›labilir

Kilitli

HAYIR

Kilit aç›k
(normal mod)

EVET

Kilit aç›k (düﬂük devir
say›s› modu)

EVET

EJU36780

1 “UNLOCK” (Kilit aç›k) gösterge ›ﬂ›¤›

N O T:
Bu sistemin kilitli ve kilit aç›k modlar› sadece motor çal›ﬂmad›¤› zaman seçilebilir.
K‹L‹TLE
Uzaktan kumanda vericisindeki kilitle dü¤mesine
k›saca bas›ld›¤›nda, bip sesi bir kez duyulur ve
“UNLOCK” (Kilit aç›k) gösterge ›ﬂ›¤› söner. Bunun
anlam› kilitli mod seçilmiﬂ demektir ve motor çal›ﬂt›r›lamaz.
K‹L‹D‹ AÇ
Uzaktan kumanda vericisindeki kilit aç›k dü¤mesine k›saca bas›ld›¤›nda, bip sesi iki veya üç kez
duyulur ve “UNLOCK” (Kilit aç›k) gösterge ›ﬂ›¤›
yanar. Bunun anlam› kilit aç›k modu seçilmiﬂ demektir ve motor çal›ﬂt›r›labilir.
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‹ﬂletim modunu seçme
Yamaha Güvenlik Sistemi’nin kilit aç›k modunda
iki iﬂletim modu bulunmaktad›r: normal mod ve
düﬂük devir modu. Normal mod veya düﬂük devir
say›s› modu, sadece motor kilit aç›k modunda
durmuﬂ oldu¤u zaman seçilebilir. Normal mod ile
düﬂük devir modu aras›nda geçiﬂ yapmak için,
uzaktan kumanda vericisi üzerindeki kilit aç›k dü¤mesine 4 saniyeden uzun bas›n›z.
Normal mod
Deniz motosikleti bu modda normal olarak kullan›labilir.
E¤er bip sesi iki kere gelirse, normal mod devreye
girer.

Özellikler ve iﬂlevler
Düﬂük devir say›s› modu
Bu moddaki azami motor devir say›s› (dev/dk),
normal moddaki motor devir say›s›n›n yaklaﬂ›k
%70’i ile s›n›rl›d›r.
E¤er bip sesi üç kere gelirse, düﬂük devir say›s›
modu devreye girer ve "L-MODE" (düﬂük mod)
gösterge lambas› yanar.

Bip sesi
say›s›

No-wake modu
iﬂletimi

Dijital h›z
göstergesi

Etkin

Yan›p sönmeye
baﬂlar

Devre D›ﬂ›

Yan›p sönmesi
durur

N O T:
Bip sesleri ve yan›p sönen dijital h›z göstergesi,
ayn› zamanda gezi yard›m›m›n etkinleﬂtirilmesini
de belirtir. (Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 37.)
No-wake modunu etkinleﬂtirmek için:

N O T:
1 "L-MODE" (düﬂük mod) gösterge lambas›

N O T:
Kilit aç›k modunu seçmek için, kilit aç›k tuﬂuna bas›ld›ktan sonra 25 saniye içinde ne marﬂ dü¤mesine, ne de uzaktan kumanda vericisine bas›lmaz
ise, çok fonksiyonlu bilgi merkezi söner ve bekleme durumuna girer. Çok iﬂlevli bilgi merkezi bekleme durumunda ise, ekran› ve gösterge lambalar›n› merkez kapat›lmadan önceki konumlar›na
getirmek için motoru çal›ﬂt›r›n›z.

No-wake modu, motoru çal›ﬂt›rd›ktan hemen sonra etkinleﬂtirilemez. Motoru çal›ﬂt›rd›ktan sonra,
modu etkinleﬂtirmeden önce en az 5 saniye bekleyiniz.
(1) Gaz kelebek kolunu b›rak›n›z.
(2) Vites kolunun ileri konumda oldu¤unu kontrol
ediniz.

EJU37011

No-wake modu
No-wake modu, deniz motosikletini düﬂük h›zlarda kullanmak için motor devrini sabit bir ayarda tutan bir iﬂlevdir. Bu iﬂlev, yaln›zca deniz motosikletinin ileri kullan›m›nda kullan›labilir.
No-wake modunu etkinleﬂtirme ve devre d›ﬂ›
b›rakma
No-wake modunun etkinleﬂtirilmesi, bip sesi ve dijital h›z göstergesi ile onaylan›r.

1 Vites kolu
2 ‹leri konumu

N O T:
Vites kolu geri konumda iken no-wake modu etkinleﬂtirilemez.
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Özellikler ve iﬂlevler
(3) “NO-WAKE MODU” dü¤mesini bas›l› tutunuz.
No-wake modu etkinleﬂtirildi¤inde, h›zl›ca üç
kez bip sesi duyulur ve dijital h›z göstergesinde “5” (mil seçildi¤inde) veya “8” (kilometre
seçildi¤inde) rakam› yan›p sönmeye baﬂlar.
No-wake modu etkinleﬂtirildi¤inde gaz kolunu
boﬂ konumda tutunuz.

N O T:
No-wake modu etkinleﬂtirildi¤inde dijital h›z göstergesi sürekli olarak yan›p söner.

N O T:
No-wake modu motor durduruldu¤unda da etkisiz
hale gelir.
EJU37021

Gezi yard›m›
Gezi yard›m›, deniz motosikletini çal›ﬂt›r›rken istenilen motor devrini sabit bir aral›k içerisinde sa¤lama özelli¤idir.
Gezi yard›m›n› etkinleﬂtirme ve devre d›ﬂ›
b›rakma
Gezi yard›m›n›n etkinleﬂtirilmesi, bip sesi ve dijital
h›z göstergesi ile onaylan›r.
Bip sesi
say›s›

1 “NO-WAKE MODU” dü¤mesi

Gezi yard›m›
iﬂletimi

Dijital H›z
göstergesi

Etkin

Yan›p sönmeye
baﬂlar

Devre d›ﬂ›

Yan›p sönmesi
durur

Motor devri artar veya azal›r

Yan›p sönmeye
devam eder

N O T:
Bip sesleri ve yan›p sönen dijital h›z göstergesi,
ayn› zamanda no-wake modunun etkinleﬂtirilmesini de belirtir. (Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 36.)
Gezi yard›m›n› etkinleﬂtirmek için:
(1) ‹stenilen motor devrine ulaﬂ›l›ncaya kadar gaz
kolunu kullan›n›z.

N O T:

No-wake modunu devre d›ﬂ› b›rakmak için:
Aﬂa¤›daki iﬂlemlerden birini yap›n›z. No-wake modu devre d›ﬂ› b›rak›ld›¤›nda iki kez h›zl› bip sesi
duyulur ve dijital h›z göstergesinin yan›p sönmesi
durur.
• “NO-WAKE MODU” dü¤mesine bas›n›z.
• Gaz kelebek kolunu s›k›ﬂt›r›n›z.
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• Gezi yard›m›, yaln›zca yaklaﬂ›k 3000 dev/dk ve
7000 dev/dk motor devirleri aras›nda ayarlanabilir.
• Gezi yard›m›, düﬂük devirli modda etkinleﬂtirilemez. (‹ﬂletim modu bilgisi için 35’teki maddelere bak›n›z.)

Özellikler ve iﬂlevler
(2) Motor devri istenilen gezi yard›m› ayar›na
ulaﬂt›¤›nda, “SET” (Ayar) dü¤mesine bas›n›z.
Gezi yard›m› etkinleﬂtirildi¤inde, üç kez h›zl›ca bip sesi duyulur ve dijital h›z göstergesi yan›p sönmeye baﬂlar. Gezi yard›m›n› etkin tutmak için, gaz kolunu gezi yard›m›n›n ayarland›¤› konumdan daha ileride s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ
tutunuz; gaz kolu serbest b›rak›l›rsa gezi yard›m› etkisiz hale gelir.

N O T:
Gezi yard›m› etkinleﬂtirildi¤inde dijital h›z göstergesi sürekli olarak yan›p söner. Gaz kolunu tam
gaz konumuna s›k›ﬂt›rmadan önce bip sesinin
geldi¤inden ve dijital h›z göstergesinin yan›p söndü¤ünden emin olunuz. H›z göstergesi yan›p sönmüyorsa, gezi yard›m› etkinleﬂtirilmez ve motor
gaza normal yan›t verir.

1 Yukar› dü¤mesi
2 Aﬂa¤› dü¤mesi
3 “SET” (Ayar) dü¤mesi

N O T:
Gezi yard›m› etkinleﬂtirildi¤inde, motor devri yukar› dü¤mesine bas›larak art›r›labilir ve aﬂa¤› dü¤mesine bas›larak düﬂürülebilir. Dü¤meye her bas›ld›¤›nda, bip ses bir kez h›zl›ca duyulur ve motor devri de¤iﬂir. Bununla beraber, ayarlama ilk gezi yard›m› ayar›n›n maksimum beﬂ art›m üzerinde veya alt›nda olacak ﬂekilde s›n›rlanm›ﬂt›r.
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Özellikler ve iﬂlevler
Gezi yard›m›n› devre d›ﬂ› b›rakmak için:
Gaz kolundaki kavraman›z› gevﬂetiniz. Gezi yard›m› iptal edildi¤inde iki kez h›zl› bip sesi duyulur
ve dijital h›z göstergesinin yan›p sönmesi durur.

1 Analog h›z göstergesi/takometre ve gösterge
›ﬂ›klar›
2 Sol çok amaçl› gösterge ve iﬂletim dü¤meleri
3 Sa¤ çok amaçl› gösterge ve iﬂletim dü¤meleri
ECJ00072

D ‹ K K AT:
N O T:
Gezi yard›m› motor durduruldu¤unda da etkisiz
hale gelir.
EJU34902

Çok amaçl› bilgilendirme merkezi
Çok amaçl› bilgilendirme merkezi, deniz motosikletinin kullan›m› s›ras›nda yard›mc› olmak ve rahat
kullan›m için aﬂa¤›daki üç ana bileﬂen ile donat›lm›ﬂt›r.
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Göstergenin çal›ﬂmas›n› karada kontrol ederken, su vermeden 15 saniyeden uzun süre veya 4000 dev/dk.'dan h›zdan yüksek devirde çal›ﬂt›rmay›n›z, yoksa motor aﬂ›r› ›s›nabilir.

N O T:
• Çok amaçl› bilgi merkezi çal›ﬂmaya baﬂlad›¤›nda, analog h›z göstergesi/takometre bir tarama
yapar, tüm gösterge ›ﬂ›klar› 2 saniye kadar yanar ve daha sonra gösterge normal olarak çal›ﬂmaya baﬂlar.
• Çok amaçl› bilgi merkezi, motor durduktan sonra 25 saniye daha çal›ﬂmaya devam eder.

Özellikler ve iﬂlevler
EJU34930

Analog h›z göstergesi/takometre ve gösterge
›ﬂ›klar›
Bu deniz motosikleti aﬂa¤›daki gösterge ve gösterge ›ﬂ›klar› ile donat›lm›ﬂt›r.

1 “Speed/RPM” (H›z-dev/dk) dü¤mesi
2 “SPEED” (H›z) gösterge lambas›
3 "RPM" (dev/dk) gösterge lambas›

N O T:
1
2
3
4
5
6

Analog h›z göstergesi/takometre
“SPEED” (H›z) gösterge lambas›
"WARNING" (Uyar›) gösterge lambas›
"RPM" (dev./dk.) gösterge lambas›
“UNLOCK” (Kilit aç›k) gösterge lambas›
"L-MODE" (düﬂük mod) gösterge lambas›

EJU36790

Analog h›z göstergesi/takometre
Analog h›z göstergesi/takometre, bir h›z göstergesi
veya takometre olarak kullan›labilir. H›z göstergesi
ile takometre iﬂlevleri aras›nda geçiﬂ yapmak için
çok iﬂlevli bilgi merkezi çal›ﬂ›rken “Speed/RPM”
(H›z-dev/dk) dü¤mesine en az 1 saniye bas›n›z.
Analog h›z göstergesi seçildi¤inde “SPEED” (H›z)
gösterge lambas› yanar. Analog takometre seçildi¤inde “RPM” (dev/dk) gösterge lambas› yanar.

Analog h›z göstergesi/takometre, h›z göstergesi
iﬂlevine geçirildi¤inde, gösterge birimi olarak mil
seçildi¤i taktirde “SPEED” (H›z) gösterge lambas›
üç kez yan›p söner ve daha sonra aç›k kal›r.
Analog h›z göstergesi
Bu analog h›z göstergesi, deniz motosikletinin
suya karﬂ› h›z›n› gösterir.
H›z göstergesi iﬂlevi seçildi¤inde, göstergede iç
k›s›mdaki büyük rakamlar deniz motosikletinin
h›z›n› mil/saat (mil/sa) olarak ve d›ﬂ k›s›mdaki
küçük rakamlar kilometre/saat (km/sa) olarak gösterir.
Analog takometre
Analog takometre, motor devrini gösterir. Takometre iﬂlevi seçildi¤inde, göstergede iç k›s›mdaki
büyük rakamlar motor devrini (x 100 dev./dk.) gösterir.
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Özellikler ve iﬂlevler
EJU36450

EJU34980

“SPEED” (H›z) gösterge lambas›
Analog h›z göstergesi seçildi¤inde “SPEED” (H›z)
gösterge lambas› yanar.

"WARNING" (Uyar›) gösterge lambas›
Bir ar›za oldu¤unda, "UYARI" gösterge lambas›
bir uyar› göstergesi ile birlikte yan›p söner veya
yanar.

1 “SPEED” (H›z) gösterge lambas›
“SPEED” (H›z) gösterge lambas›, aﬂa¤›daki durumlarda üç kez yan›p söner:
• Analog h›z göstergesi/takometre, görüntü birimi
olarak mil seçildi¤inde h›z göstergesi iﬂlevine
geçirilmiﬂ durumda.
• Çok amaçl› bilgi merkezinin görüntü birimleri kilometreden mile çevrildi¤inde.
• Çok amaçl› bilgi merkezi çal›ﬂmaya baﬂlad›¤›nda görüntü birimi olarak mil seçildi¤inde.

1 "WARNING" (Uyar›) gösterge lambas›
EJU34990

“UNLOCK” (Kilit aç›k) gösterge lambas›
“UNLOCK” (Kilit aç›k) gösterge lambas›, Yamaha
Güvenlik Sisteminin kilit aç›k modu seçilmiﬂ oldu¤u zaman yanar. Bu lamba yand›¤› zaman, deniz
motosikleti kullan›labilir. (Daha fazla bilgi için bkz.
sayfa 34.)

EJU34960

"RPM" (dev./dk.) gösterge lambas›
Analog takometre seçildi¤inde “RPM” (dev./dk.)
gösterge lambas› yanar.

1 “UNLOCK” (Kilit aç›k) gösterge lambas›

1 "RPM" (dev./dk.) gösterge lambas›
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Özellikler ve iﬂlevler
EJU36450

"L-MODE" (düﬂük mod) gösterge lambas›
“L-MODE" (düﬂük mod) gösterge lambas›, düﬂük
devir say›s› modu seçildi¤i zaman yanar. (Daha
fazla bilgi için bkz. sayfa 35.)

Aﬂa¤›daki iﬂletim dü¤meleri, çok amaçl› bilgi merkezinin sol taraf›ndad›r.

1 “Speed/RPM” (H›z-dev./dk.) dü¤mesi
2 “Volt/Hour” (Volt/Saat) dü¤mesi
EJU37080

1 "L-MODE" (düﬂük mod) gösterge lambas›
EJU35021

Dijital h›z göstergesi
Bu dijital h›z göstergesi, deniz motosikletinin suya
karﬂ› h›z›n› gösterir.

Sol çok amaçl› gösterge ve iﬂletim dü¤meleri
Sol çok amaçl› ekranda aﬂa¤›daki iﬂlevler bulunmaktad›r.

1 Dijital h›z göstergesi

N O T:

1
2
3
4
5
6
7

Yak›t seviye göstergesi
Yak›t seviyesi uyar› göstergesi
Zaman saati/voltmetre
Dijital h›z göstergesi
Ya¤ bas›nc› uyar› göstergesi
Motor kontrol uyar› göstergesi
Motor hararet uyar› göstergesi

• H›z göstergesini, kilometre ile mil aras›nda de¤iﬂtirmek için, çok amaçl› bilgi merkezi çal›ﬂmaya
baﬂlad›ktan sonra 10 saniye içinde “Volt/Hour”
(Volt/Saat) dü¤mesine en az 1 saniye bas›n›z.
• Çok amaçl› bilgi merkezi çal›ﬂmaya baﬂlad›¤›nda gösterge birimi olarak mil seçilmiﬂse veya
mile geçirilmiﬂse “SPEED” (H›z) gösterge lambas› üç kez yan›p söner.
• Yamaha fabrikas›nda gösterge birimi olarak kilometre seçilidir.
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Özellikler ve iﬂlevler

1 “Volt/Hour” (Volt/Saat) dü¤mesi

1 Yak›t seviye göstergesi

N O T:
Deniz motosikleti bir treyler üzerinde veya su içinde durdu¤u zaman, yak›t seviyesi en hassas olarak görülebilir.
EJU35060

Zaman saati/voltmetre
1 “SPEED” (H›z) gösterge lambas›
EJU31511

Yak›t seviye göstergesi
Yak›t seviye göstergesi, sürüﬂ s›ras›nda yak›t seviyesini rahatça kontrol etmek için konulmuﬂtur.
Yak›t seviye göstergesinin, depoda kalan yak›t
miktar›n› gösteren sekiz bölmesi vard›r.

N O T:
Göstergeyi zaman saati ve voltmetre aras›nda de¤iﬂtirmek için, gösterge 10 saniyeden uzun süre
gösterdikten sonra en az 1 saniye “Volt/Hour”
(Volt/Saat) dü¤mesine bas›n›z.

1 Zaman saati/voltmetre
2 “Volt/Hour” (Volt/Saat) dü¤mesi
Zaman saati
Zaman saati, bak›m program›n›n takibinin kolaylaﬂt›r›lmas›n› sa¤lar.
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Özellikler ve iﬂlevler
Bu gösterge, deniz motosikletinin ilk kullan›m›ndan
itibaren motorun kaç saat kullan›ld›¤›n› gösterir.
Voltmetre
Voltmetre, akünün voltaj›n›n gösterilmesini sa¤lar.
Akü voltaj› normalse, voltmetre yaklaﬂ›k 12V gösterir.
Akü voltaj› 8.0V’dan daha düﬂükse, voltmetrede
“LO” yaz›s› görünür, voltaj 18.1V’dan daha yüksekse, voltmetrede “HI” yaz›s› görünür E¤er "HI"
or "LO" gürünüyorsa, k›y›ya dönünüz ve gerekiyorsa ﬂarj sistemini bir Yamaha yetkili servisine
kontrol ettiriniz.

EJU35122

Ya¤ bas›nc› uyar› göstergesi
E¤er ya¤ bas›nc› olmas› gerekti¤i gibi yükselmez
ise, “WARNING” (Uyar›) gösterge lambas› ve ya¤
bas›nc› uyar› göstergesi yan›p sönmeye baﬂlar ve
kesikli olarak sinyal sesi duyulur. Ayn› zamanda,
hasar› önlemek için motor devir say›s› s›n›rland›r›l›r.

EJU36810

Yak›t seviyesi uyar› göstergesi
Yak›t deposunda kalan yak›t yaklaﬂ›k 18 lt (4,8 US
gal, 4,0 Imp gal) civar›na düﬂerse, en düﬂük iki yak›t seviyesi dilimi, yak›t seviyesi uyar› göstergesi
ve “WARNING” (Uyar›) gösterge lambas› yan›p
sönmeye baﬂlar. Sesli sinyal de kesik kesik ses
vermeye baﬂlar.

E¤er bu olursa, motor devrini düﬂürünüz, k›y›ya
dönünüz ve sonra motor ya¤ seviyesini kontrol
ediniz. (Motor ya¤› seviyesi kontrol iﬂlemleri için
bkz. sayfa 57.) Ya¤ seviyesi düﬂük ise, uygun seviyeye gelinceye kadar motor ya¤› ekleyiniz. Ya¤
seviyesi yeterli ise, deniz motosikletini bir Yamaha
yetkili servisine konrtol ettiriniz.

N O T:
Sinyal sesini durdurmak için, çok fonksiyonlu bilgi
merkezindeki herhangi bir dü¤meye bas›n›z.
EJU36820

E¤er bu olursa, mümkün olan en k›sa sürede depoyu doldurunuz.
Yak›t deposu doldurulduktan sonra motor yeniden
çal›ﬂt›r›ld›¤›nda uyar› sinyalleri söner.

N O T:
Sinyal sesini durdurmak için, çok fonksiyonlu bilgi
merkezindeki herhangi bir dü¤meye bas›n›z.

Motor hararet uyar› göstergesi
Bu model, bir motor hararet uyar› sistemi ile donat›lm›ﬂt›r.
E¤er motorda hararet baﬂlarsa, “WARNING”
(Uyar›) gösterge lambas› ve motor hararet uyar›
göstergesi yan›p söner ve daha sonra yanar. Sesli sinyal de kesik kesik ses vermeye baﬂlar ve daha sonra sürekli olarak ses verir. Uyar› lambas› ve
göstergesi yand›ktan ve sesli sinyalden sonra, hasarlar›n engellenmesine yard›mc› olmak için motor h›z› s›n›rland›r›l›r.
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Özellikler ve iﬂlevler

E¤er bu olursa, motor h›z›n› derhal düﬂürünüz, k›y›ya dönünüz ve motor çal›ﬂ›r durumdayken, iskele (sol) taraftaki so¤utma suyu pilot ç›k›ﬂlar›ndan
su boﬂald›¤›n› kontrol ediniz. E¤er su ç›k›ﬂ› yoksa
motoru durdurunuz ve emiﬂ ›zgaras› ve pervanede t›kan›kl›k olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.

ECJ00040

D ‹ K K AT:
EWJ0050

U YA R I
Yabani otlar› veya döküntüleri emme ›zgaras›
veya pervaneden temizlemeye teﬂebbüs etmeden önce, motoru kapat›n›z ve klipsi motor acil
durdurma anahtar›ndan ç›kart›n›z. Jet pompas›n›n dönen parçalar›yla temas edilmesi ciddi
bir ﬂekilde yaralanmalara veya ölüme neden
olabilir.
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E¤er hararet nedenini bulamaz ve düzeltemezseniz, bir Yamaha yetkili servisine dan›ﬂ›n›z.
Yüksek devirlerde çal›ﬂmaya devam edilmesi,
çok ciddi motor hasar› ile sonuçlanabilir.

N O T:
Sinyal sesini durdurmak için, çok fonksiyonlu bilgi
merkezindeki herhangi bir dü¤meye bas›n›z.
EJU35131

Motor kontrol uyar› göstergesi
E¤er bir sensör ar›zas› veya bir k›sa devre bulunursa, “WARNING” (Uyar›) gösterge lambas› ve
motor kontrol uyar› göstergesi yan›p sönmeye
baﬂlar ve sesli sinyal kesik kesik duyulur.

Özellikler ve iﬂlevler
Aﬂa¤›daki iﬂletim dü¤meleri, çok amaçl› bilgi merkezinin sa¤ taraf›ndad›r.

E¤er bu olursa, motor h›z›n› düﬂürünüz, k›y›ya dönünüz ve bir Yamaha yetkili servisine motoru kontrol ettiriniz.

N O T:
Sinyal sesini durdurmak için, çok fonksiyonlu bilgi
merkezindeki herhangi bir dü¤meye bas›n›z.
EJU35033

Sa¤ çok amaçl› gösterge ve iﬂletim dü¤meleri
Sa¤ çok amaçl› göstergede ﬂu bilgiler gösterilir.
• Pusula
• Ortalama h›z
• Yolculuk mesafesi ölçeri
• Yolculuk süresi sayac›
• Saatteki yak›t tüketimi
• Kilometre/mil baﬂ›na yak›t tüketimi
• Su s›cakl›¤›
• Hava s›cakl›¤›

1 “Mode/Reset” (Mod/S›f›rla) dü¤mesi
2 “Start/Stop” (Baﬂlat/Durdur) dü¤mesi
Ekran modunu de¤iﬂtirmek için, “Mode/Reset”
(Mod/S›f›rla) dü¤mesine 1 saniyeden az süre ile
bas›n›z. Ekran modu aﬂa¤›daki s›rada de¤iﬂir.
Pusula → Ortalama h›z → Yolculuk mesafesi ölçeri → Yolculuk süresi sayac› → Saatteki yak›t tüketimi → Kilometre/mil baﬂ›na yak›t tüketimi → Su
s›cakl›¤› → Hava s›cakl›¤›

N O T:

• Ekran birimini, kilometre/litre/Santigrat derece
ile mil/galon/Fahrenheit derece aras›nda de¤iﬂtirmek için, çok amaçl› bilgi merkezi çal›ﬂmaya
baﬂlad›ktan sonra 10 saniye içinde “Volt/Hour”
(Volt/Saat) dü¤mesine en az 1 saniye bas›n›z.
• Çok amaçl› bilgi merkezi çal›ﬂmaya baﬂlad›¤›nda gösterge birimi olarak mil/galon/Fahrenheit
derece seçilmiﬂse veya gösterge mil/galon/Fahrenheit dereceye geçirilmiﬂse “SPEED”
(H›z) gösterge lambas› üç kez yan›p söner.
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Özellikler ve iﬂlevler
Ortalama h›z
Bu ekran, s›f›rland›¤›ndan itibaren mil/saat mil cinsinden ortalama h›z› “AV MPH” veya kilometre/saat
cinsinden ortalama h›z› “AV KMH” gösterir.

1 “Volt/Hour” (Volt/Saat) dü¤mesi
2 “SPEED” (H›z) gösterge lambas›
Pusula
Bu ekran, 8 ana pusula noktas›n› kullanarak deniz
motosikletinin geçerli yönünü gösterir.

N O T:
Pusula do¤rulu¤u, iﬂletim koﬂullar›na göre farkl›l›k
gösterir. Bu özelli¤i yaln›zca referans olarak kullan›n›z.
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Yolculuk mesafesi ölçeri
Bu ekran, s›f›rland›¤›ndan itibaren yap›lan yolculu¤u mil “MILES” veya kilometre cinsinden “KM”
gösterir.

Yolculuk süresi sayac›
Bu ekran, s›f›rland›¤›ndan itibaren kullan›m saatini “TRIPTM” gösterir.

Özellikler ve iﬂlevler
Saatteki yak›t tüketimi
Bu ekran, saatteki geçerli yak›t tüketimini galon
“G/HR” veya litre “L/HR” cinsinden gösterir.

Su s›cakl›¤›
Bu ekran, ortam su s›cakl›¤›n› “L TEMP” (göl s›cakl›¤›) gösterir.

Kilometre/mil baﬂ›na yak›t tüketimi
Bu ekran, geçerli yak›t tüketimini mil baﬂ›na galon
“G/MILE” veya kilometre baﬂ›na litre “L/KM” cinsinden gösterir.

Hava s›cakl›¤›
Bu ekran, ortam hava s›cakl›¤›n› “E TEMP” (ortam
s›cakl›¤›) gösterir.

N O T:

Ortalama h›z/Yolculuk mesafesi ölçeri/Yolculuk süresi sayac› modlar›
Ortalama h›z, yolculuk mesafesi ve yolculuk süresi,
ölçümler baﬂlad›¤›nda geçerli ekrandan ba¤›ms›z
olarak kaydedilir.
Ölçümleri baﬂlatmak için, “Start/Stop” (Baﬂlat/Durdur)
dü¤mesine 1 saniyeden az bir süre bas›n›z. Bir kez
bip sesi duyulur.
Ölçümleri durdurmak için, “Start/Stop” (Baﬂlat/Durdur)
dü¤mesine 1 saniyeden az bir süre bas›n›z. Bir kez
bip sesi duyulur. Ölçümleri yeniden baﬂlatmak için,
“Start/Stop” (Baﬂlat/Durdur) dü¤mesine 1 saniyeden
az bir süre bas›n›z. Bir kez bip sesi duyulur. Ekranlar›
s›f›rlamak için, ölçümler durduruldu¤unda “Mode/Reset” (Mod/S›f›rla) dü¤mesine en az 2 saniye süreyle
bas›n›z. ‹ki kez bip sesi duyulur.

Gerçek yak›t tüketimi kullan›m koﬂullar›na göre
de¤iﬂiklik gösterir. Bu özelli¤i yaln›zca referans
olarak kullan›n›z.
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Özellikler ve iﬂlevler
EJU36831

Ön eﬂya koyma bölümü
Ön eﬂya koyma bölümü, teknenin baﬂ taraf›nda
bulunur.
Ön eﬂya koyma bölümünü açmak için, siperi yukar› çekip kaputu kald›r›n›z.

1 “Mode/Reset” (Mod/S›f›rla) dü¤mesi
2 “Start/Stop” (Baﬂlat/Durdur) dü¤mesi

N O T:
• Göstergeler yaln›zca ölçümler durduruldu¤unda s›f›rlanabilir.
• Motor durdurulmuﬂ ise ölçümler kaydedilmez.
Göstergeler, motor durduktan sonra 25 saniye
yokoldu¤unda otomatik olarak s›f›rlan›r.

1 Siperlik

EJU35141

Eﬂya koyma bölümleri
Ön eﬂya koyma bölümü, torpido gözü, koltuk eﬂya
koyma bölümü, su geçirmez bölme ve içecek tutucusu bulunmaktad›r.

N O T:
• Deniz motosikletini kullanmadan önce eﬂya
koyma bölümlerinin kapaklar›n› s›k›ca kapat›n›z.
• Ön eﬂya koyma bölümü, torpido gözü ve koltuk
eﬂya koyma bölümü su geçirmez olarak tasarlanmam›ﬂt›r. E¤er kullanma k›lavuzu gibi mutlaka kuru muhafaza edilmesi gereken eﬂyalar taﬂ›yorsan›z, bunlar› su geçirmez bir çantaya veya su geçirmez bölmeye yerleﬂtiriniz.
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1 Ön eﬂya koyma bölümü
Ön eﬂya koyma bölümü
Hacim:
66,0 lt (17,4 US gal) (14,5 Imp.gal)
Yük kapasitesi:
5,0 kg (11 lb)

Özellikler ve iﬂlevler
Ön eﬂya koyma bölümünü kapatmak için, motor
kaputunun ortas›na tam olarak yerine oturuncaya
kadar, aﬂa¤›ya bast›r›n›z.

1 Torpido gözü dü¤mesi

N O T:
Deniz motosikletini çal›ﬂt›rmadan önce, ön eﬂya
koyma bölümünün tam olarak kapat›lmas›n› sa¤lay›n›z.
EJU35161

Torpido gözü
Torpido gözü koltu¤un önünde yer al›r.
Torpido gözünü açmak için dü¤meyi çeviriniz ve
kapa¤› yukar› kald›r›n›z.

1 Torpido gözü
Torpido gözü
Hacim:
5,9 l (1,6 US gal) (1,3 Imp.gal)
Yük kapasitesi:
1,0 kg (2 lb)
Torpido gözünü kapatmak için, kapa¤› indiriniz ve
kapa¤› yerine kilitlemek için torpido gözü dü¤mesini çeviriniz.
EJU31760

Koltuk eﬂya koyma bölümü
Koltuk eﬂya koyma bölümü, arka koltu¤un alt›nda
bulunur.
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Özellikler ve iﬂlevler
Koltuk eﬂya koyma bölümünü açmak için, arka
koltu¤u ç›kart›n›z. (Arka koltu¤un sökülmesi ve tak›lmas› iﬂlemleri için bkz. sayfa 24.)

EJU35170

‹çecek tutucu
‹çecek tutucusu, deniz motosikletinin sancak
(sa¤) taraf›nda bulunmaktad›r.

1 ‹çecek tutucu

N O T:
Deniz motosikletini çal›ﬂt›r›rken içecek tutucusuna
içecek yerleﬂtirmeyiniz.
EJU35183

Su geçirmez bölüm
Su geçirmez bölüm, deniz motosikletinin iskele
(sol) taraf›nda bulunur. Su geçirmez bölmeyi açmak için kapa¤› saatin tersi yönünde çeviriniz.
1 Koltuk eﬂya koyma bölümü
Koltuk eﬂya koyma bölümü:
Hacim:
15,0 lt (4,0 US gal) (3,3 Imp.gal)
Yük kapasitesi:
9,0 kg (20 lb)

1 Su geçirmez bölüm kapa¤›
2 Su geçirmez bölüm
Su geçirmez bölüm:
Hacim:
2,7 lt (0,7 US gal, 0,6 Imp.gal)
Yük kapasitesi:
1,0 kg (2,2 lb)
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Özellikler ve iﬂlevler
N O T:
Deniz motosikletini çal›ﬂt›rmadan önce, su geçirmez bölüm kapa¤›n›n tam olarak kapat›lmas›n›
sa¤lay›n›z.
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‹ﬂletim
EJU31820

Yak›t ve ya¤
Bu deniz motosikleti 4 zamanl› bir motor ile donat›lm›ﬂt›r. Geleneksel 2 zamanl› motor ya¤› kullan›lamaz.
Gereken en uygun hava-yak›t kar›ﬂ›m›n› sa¤layabilmek için motor bir elektronik yak›t püskürtme
sisteminden yararlan›r. Bu sistem, en uygun yanma koﬂullar›n› sa¤layarak, marﬂa basmay› kolaylaﬂt›r›r ve yak›t ekonomisini iyileﬂtirir.
EJU31842

Benzin
EWJ00281

U YA R I
BENZ‹N VE ONUN BUHARLARI, YÜKSEK
ORANDA PARLAYICI VE PATLAYICIDIR!
• Yak›t ikmali yaparken sigara içmeyiniz ve k›v›lc›mlardan, alevden ve di¤er ateﬂleme kaynaklar›ndan uzakta durunuz.
• Yak›t ikmali yapmadan önce motoru durdurunuz.
• Yak›t ikmalini, deniz motosikleti yatay konumda iken iyi havaland›r›lan bir yerde yap›n›z.
• Yak›t ikmali yap›l›rken deniz motosikletinde
durmay›n›z veya oturmay›n›z.
• Benzini dökmemeye dikkat ediniz. E¤er benzin dökülürse, hemen kuru bir bez ile siliniz.
Benzin emdirilmiﬂ bezleri daima uygun ﬂekilde imha ediniz.
• Yak›t deposunu aﬂ›r› doldurmaktan kaç›n›n›z. Yak›t seviyesi yak›t deposunun üstünden yaklaﬂ›k 50 mm'ye (2 inç) ulaﬂt›¤›nda,
dolum iﬂlemini durdurunuz. Yak›t ›s›nd›¤›
zaman geniﬂler ve e¤er yak›t deposu aﬂ›r›
doldurulduysa d›ﬂar› taﬂabilir. E¤er deniz
motosikletini yak›t deposu dolu iken geçici
olarak terk edecekseniz, onu direkt olarak
güneﬂ alt›nda b›rakmay›n›z. Deniz motosikletini yatay konumda iyi havaland›r›lan bir
yerde b›rak›n›z.
• Yak›t ikmalinden sonra, yak›t doldurma kapa¤›n› s›k›ca kapat›n›z.
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• E¤er bir miktar benzin yuttuysan›z, çok miktarda benzin buhar› teneffüs ettiyseniz veya
gözlerinize benzin s›çrad›ysa, acilen t›bbi
müdahale isteyiniz.
• E¤er cildinize veya giysinize benzin dökülürse, hemen o bölgeyi su ve sabunla y›kay›n›z ve giysinizi de¤iﬂtiriniz.
ECJ00310

D ‹ K K AT:
Sadece temiz bidonlarda saklanm›ﬂ olan taze
benzin kullan›n›z.
Önerilen benzin:
Normal kurﬂunsuz benzin, minimum oktan
say›s›
86 (Pompa oktan say›s›)= (R +M)/2
90 (‹nceleme oktan say›s›)
EJU31860

Gazohol
‹ki tip gazohol vard›r. Etanol içeren ve metanol içeren gazohol. Etanol içeren gazohol, yak›t içindeki
etanol oran› %10’u aﬂm›yorsa ve yak›t asgari oktan oranlar›n› karﬂ›l›yorsa kullan›labilir.
Metanol içeren gazohol, yak›t sisteminde hasara
ve motor performans problemlerine neden olabilece¤i için, Yamaha taraf›ndan önerilmemektedir.

‹ﬂletim
EJU35613

Motor ya¤›
Önerilen SAE ve API motor ya¤› s›n›f› birleﬂimini
kullan›n›z.

ECJ00280

D ‹ K K AT:
Sadece 4 zamanl› motor ya¤› kullan›n›z.
EJU36860

Yak›t deposunun doldurulmas›
ECJ00290

D ‹ K K AT:
Yak›t doldurdu¤unuz zaman dikkat ediniz. Yak›t deposuna su veya di¤er kirleticilerin kaçmas›n› önleyiniz. Kirlenmiﬂ yak›t kötü çal›ﬂmaya ve motor hasar›na yol açabilir.
(1) Koltuklar› ç›kar›n›z ve yak›t seviyesini kontrol
ediniz. (Koltu¤un sökülmesi ve tak›lmas› iﬂlemleri için bkz. sayfa 24.)
(2) Motor kaputunu aç›n›z. (Kaput açma ve kapatma iﬂlemleri için bkz. sayfa 25.)
(3) Yak›t deposu kapa¤›n› ç›kar›n›z ve sonra yak›t› yak›t deposuna yavaﬂ yavaﬂ doldurunuz. Yak›t seviyesi yak›t deposunun üstünden ﬂekilde
gösterildi¤i gibi yaklaﬂ›k 50 mm'ye (2 inç) ulaﬂt›¤›nda, dolum iﬂlemini durdurunuz.

1 Yak›t deposunun üstünden yaklaﬂ›k 50 mm(2 inç)
(4) Yak›t deposu doldurma kapa¤›n› tak›p kaputu
kapat›n›z ve koltuklar› yerleﬂtiriniz.
Yak›t deposu kapasitesi:
70 lt (18,5 US gal) (15,4 Imp.gal)
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‹ﬂletim
EJU31980

Çal›ﬂt›rma öncesi kontroller
EJU31990

Çal›ﬂt›rma öncesi kontrol listesi
Bu deniz motosikletini çal›ﬂt›rmadan önce, aﬂa¤›daki kontrol listesinde belirtilen kontrolleri yap›n›z.
Kontrollerin nas›l yap›laca¤›na iliﬂkin ayr›nt›lar için, bu bölümdeki ilgili yaz›ya bak›n›z.
EWJ00410

U YA R I
Çal›ﬂt›rma öncesi kontrol listesindeki herhangi bir parça düzgün bir ﬂekilde çal›ﬂmazsa, deniz
motosikletini çal›ﬂt›rmadan önce kontrol ediniz ve onar›n›z, aksi halde kaza olabilir.
Ö⁄E

YAPILACAK ‹ﬁLEM

SAYFA

SUYA ‹ND‹RMEDEN VEYA KULLANMADAN ÖNCE
Motor bölümü

Motor bölümünü havaland›rmak için, koltuklar› ç›kart›n›z. Yak›t buharlar› veya gevﬂek elektrik ba¤lant›lar› olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.

Sintine

Su ve yak›t birikimi kontrolü yap›n›z ve gerekirse tahliye ediniz.

59

Arka boﬂaltma tapalar›

Montaj›n uygun olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
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Gaz kolu

Gaz kolunun yumuﬂak ﬂekilde geri gelip gelmedi¤ini kontrol ediniz.
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Dümen sistemi

Düzgün bir ﬂekilde çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›n› kontrol ediniz.
Gidonun yerine kilitlenmiﬂ olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
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Vites kolu ve geri hareket kapa¤›

Düzgün bir ﬂekilde çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›n› kontrol ediniz.

62

Trim Sistemi H›zl› De¤iﬂtirme(QSTS) Düzgün bir ﬂekilde çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›n› kontrol ediniz.
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57

Yak›t ve ya¤

Yak›t ve ya¤ seviyelerini kontrol edin ve gerekirse tamamlay›n›z.
Hortumlarda ve depolarda kaçak olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.

Su ay›r›c›

Su olup olmad›¤›n› kontrol ediniz ve gerekirse boﬂalt›n›z.
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Akü

Akü durumunu ve elektrolit seviyesini kontrol ediniz.
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Motor kaputu

Motor kaputunun s›k›ca kapand›¤›n› kontrol ediniz.

25

Ön ve arka koltuklar

Koltuklar›n s›k›ca yerine oturdu¤unu kontrol ediniz.

24

Omurga ve güverte

Omurga ve güvertede çatlak ve baﬂka hasar olup olmad›¤›n›
kontrol ediniz.
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57,57

Jet emiﬂi

Döküntü olup olmad›¤›n› kontrol ediniz ve gerekirse temizleyiniz.
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Yang›n söndürücü

Durumunu kontrol ediniz ve gerekirse de¤iﬂtiriniz.
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Motor acil durdurma kordonu

Durumu kontrol ediniz ve e¤er y›pranma veya k›r›lma varsa
de¤iﬂtiriniz.
Marﬂ dü¤mesinin, motor durdurma anahtar›n›n ve motor acil durdurma anahtar›n›n do¤ru çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›n› kontrol ediniz.

Anahtarlar

64
64

SUYA ‹ND‹RD‹KTEN SONRA
So¤utma suyu pilot ç›k›ﬂ›

Motor çal›ﬂ›yorken ve deniz motosikleti suyun içindeyken, suyun
d›ﬂar› at›l›p at›lmad›¤›n› kontrol ediniz.

64

Çok amaçl› bilgilendirme merkezi

Uyar› göstergelerini ve düzgün bir ﬂekilde çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›klar›n›
kontrol ediniz.
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55

‹ﬂletim
N O T:
Kullanma öncesi kontroller deniz motosikletinin her kullan›m›nda yap›lmal›d›r. Bu kontroller k›sa bir sürede tamamlanabilir. Güvenlik ve güvenirlik sa¤lamak için harcanan zamana de¤er.
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‹ﬂletim
EJU32280

Çal›ﬂt›rma öncesi kontrol noktalar›
EJU32330

Motor bölümü
Her kullan›mdan önce motor bölümünü havaland›r›n›z.
Motor bölümünü havaland›rmak için, koltuklar› ç›kart›n›z. (Koltu¤un sökülmesi ve tak›lmas› iﬂlemleri için bkz. sayfa 24.) Mevcut yak›t buharlar›n›n
ç›kmas› için, motor bölümünü bir kaç dakika aç›k
b›rak›n›z.
Motor bölümü aç›kken elektrik ba¤lant›lar›n›n gevﬂek olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.

EWJ00460

U YA R I
Motor bölmesini havaland›rmamak yang›n veya patlamaya yol açabilir. Yak›t kaça¤› veya
gevﬂek elektrik ba¤lant›s› varsa, motoru çal›ﬂt›rmay›n›z.
EJU32350

Omurga ve güverte
Omurga ve güvertede çatlak ve baﬂka hasar olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz. Herhangi bir hasar bulunursa, deniz motosikletinin onar›m›n› bir Yamaha
yetkili servisinde yapt›r›n›z.
EJU36870

Yak›t seviyesi
Her kullan›mdan önce, yak›t sisteminde s›z›nt›,
çatlak ve bozukluk kontrolü yap›n›z. (Kontrol noktalar› ve do¤ru iﬂlemler için bkz. sayfa 87.)
(1) Kaputu aç›p yak›t deposunda meydana gelmiﬂ olabilen herhangi bir bas›nc› düﬂürmek
için yak›t deposu kapa¤›n› ç›kart›n›z. (Kaput
açma ve kapatma iﬂlemleri için bkz. sayfa 25.)
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(2) Koltuklar› ç›kart›n›z. (Koltu¤un sökülmesi ve
tak›lmas› iﬂlemleri için bkz. sayfa 24.)
(3) Depodaki yak›t›n seviyesini kontrol ediniz ve
gerekirse tamamlay›n›z. (Doldurma iﬂlemleri
için, bak›n›z sayfa 54)
(4) Yak›t tank› doldurma kapa¤›n› tak›p kaputu
kapat›n›z ve koltuklar› yerleﬂtiriniz.
EJU36881

Motor ya¤› seviyesi
Her kullan›mdan önce motor ya¤ seviyesini kontrol ediniz.
ECJ010000

D ‹ K K AT:
• Motorun yeteri kadar ya¤›n›n olmas›n›, ancak taﬂmamas›n› sa¤lay›n›z. E¤er çok az
ya¤ var ise, motor zarar görebilir. E¤er çok
fazla ya¤ olursa, hava filtresi doymuﬂ hale
gelir, geçici olarak filtreye zarar verebilir ve
motor verimini azalt›r. Kontrol iﬂlemini dikkatlice takip ediniz.
• Döküntünün ve suyun ya¤ dolum kapa¤›ndan girmemesini sa¤lay›n›z. Motor ya¤›n›n
içinde döküntü ve suyun bulunmas› ciddi
motor hasar›na neden olabilir.
Motor ya¤› seviyesinin kontrolü:
(1) Deniz motosikletini, motor durdurulmuﬂ halde
tam olarak düz bir yere koyunuz.

N O T:
Motor önceden çal›ﬂt›r›ld›ysa, ya¤ seviyesini kontrol etmeden önce 5 dakika veya daha fazla bekleyerek motor ya¤›n›n yerleﬂmesine imkan veriniz.
(2) Koltuklar› ç›kart›n›z. (Koltu¤un sökülmesi ve
tak›lmas› iﬂlemleri için bkz. sayfa 24.)
(3) Seviye çubu¤unu ç›kar›n›z, siliniz ve daha
sonra seviye çubu¤u borusuna tamamen geri
tak›n›z. Seviye çubu¤unu yeniden ç›kar›n›z ve
motor ya¤ seviyesinin, minimum ile maksimum seviye iﬂaretleri aras›nda olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.

‹ﬂletim
(5) Motor ya¤› doldurma kapa¤›n› ç›kar›n›z.

1 Seviye çubu¤u
1 Motor ya¤› doldurma kapa¤›
(6) Motor ya¤›n› doldurma deli¤ine dökünüz. Motor ya¤› oturana kadar yaklaﬂ›k 5 dakika bekleyiniz.

N O T:
1 Maksimum seviye iﬂareti
2 Minimum seviye iﬂareti
(4) Motor ya¤› seviyesi minimum seviye iﬂaretinin
alt›nda ise, ya¤ seviyesinin seviye çubu¤unda
minimum ile maksimum seviye iﬂaretleri aras›nda olmas› için yeterli ya¤ eklemek üzere 57 aras›ndaki ad›mlar› uygulay›n›z. Motor ya¤›
seviyesi azami seviye iﬂaretinin bir hayli üzerinde ise, bir Yamaha bayisinin deniz motosikletine bakmas›n› sa¤lay›n›z.

Seviye çubu¤undaki minimum ile maksimum seviye iﬂaretlerini aras›ndaki fark yaklaﬂ›k olarak 1 litre motor ya¤›na eﬂittir.
(7) Motor ya¤› uygun seviyeye gelinceye kadar 36 aras›ndaki ad›mlar› tekrarlay›n›z.
(8) Motor ya¤› doldurma kapa¤›n› tak›n›z ve daha
sonra koltuklar› tak›n›z.
EJU32420

Su ay›r›c›
Su ay›r›c›da su olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. Su
ay›r›c›s›, e¤er araç alabora olduysa yak›t deposu
havaland›rma hortumundan içeri girebilecek suyu
tutar. Normal olarak su ay›r›c› boﬂtur.
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‹ﬂletim

1 Sintine suyu elektrikli pilot ç›k›ﬂ›
1 Su ay›r›c›
2 Boﬂaltma c›vatas›
Su ay›r›c›da su kal›rsa, tahliye vidas›n› sökerek
suyu boﬂalt›n›z. Boﬂalan suyu toplamak için su
ay›r›c›n›n alt›na bir boﬂaltma kab› yerleﬂtiriniz veya deniz motosikletine dökülebilecek suyu emdirmek için kuru bir bez kullan›n›z. E¤er deniz motosikletine su dökülürse, temiz bir bezle silinmesini
sa¤lay›n›z. Ayn› zamanda, su ay›r›c›s›ndan suyu
tahliye ettikten sonra tahliye vidas›n› takt›¤›n›zdan
emin olunuz.

Sintinede az bir miktar su kal›r, bu su el ile tahliye
edilmelidir. Kalan suyu tahliye etmek için, deniz
taﬂ›t›n› karaya çekiniz ve aﬂa¤›daki iﬂlemi yap›n›z.
ECJ00350

D ‹ K K AT:
Deniz motosikleti alabora olduktan sonra motor çal›ﬂt›r›l›r ise, arkadaki elektrikli sintine pilot ç›k›ﬂ›ndan su boﬂald›¤›nda, motoru tam
gazda çal›ﬂt›rmay›n›z. Sintine içinde birikmiﬂ
aﬂ›r› su motora s›çrayabilir ve ciddi hasara neden olabilir.

EJU32450

Sintine
Nem yo¤uﬂmas› ve yak›t art›klar› için sintineyi
kontrol ediniz. Bu deniz motosikleti, geleneksel bir
jet vakumlu sintine boﬂaltma sistemi ve elektrikli
sintine boﬂaltma sistemi ile donat›lm›ﬂt›r. Elektrikli sintine boﬂaltma sistemi, motor çal›ﬂt›¤› zaman
devrededir. Fazla su elektrikli sintine pompas›n›n
su giriﬂine ulaﬂt›¤› zaman, bu su arkadaki elektrikli sintine pilot ç›k›ﬂ›ndan boﬂalt›l›r.

Sintineden su tahliye etmek için:
(1) K›ç taraftaki boﬂaltma tapalar›n› ç›kart›n›z.
(2) Su boﬂal›ncaya kadar deniz motosikletinin
baﬂ taraf›n› kald›r›n›z.
(3) Su tahliye edildikten sonra, tamamen kuru
olmas›n› sa¤lamak için kuru bezlerle siliniz.
(4) K›ç taraftaki boﬂaltma tapalar›n› tak›n›z.
ECJ00360

D ‹ K K AT:
• K›ç taraftaki boﬂaltma tapalar›n› takmadan
önce, pislik ve kum gibi yabanc› maddeleri
ç›karmak için boﬂaltma tapas›n›n vida diﬂlerini temizleyiniz. Aksi halde, k›çtaki boﬂaltma tapalar› hasar görebilir ve suyun motor
bölmesine girmesine izin verebilir.
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‹ﬂletim
• Deniz motosikletini suya indirmeden önce,
k›ç taraftaki boﬂaltma tapalar›n›n iyice s›k›ld›¤›ndan emin olunuz. Aksi halde, su motor
bölümüne taﬂar ve deniz motosikletinin batmas›na neden olur.
EJU32471

tekrar ﬂarj ediniz veya de¤iﬂtiriniz. (Akü ﬂarj iﬂlemleri için bkz. sayfa 93.)
Ayr›ca, akü kutup baﬂlar›n›n s›k›ca ba¤l› oldu¤unu
ve korozyon bulunmad›¤›n› kontrol ediniz. Havaland›rma hortumunun aküye tam olarak ba¤l› oldu¤unu ve s›k›ﬂmad›¤›n› kontrol ediniz.

K›ç taraftaki boﬂaltma tapalar›
K›ç taraftaki boﬂaltma tapalar›n›n do¤ru tak›l›p tak›lmad›¤›n› kontrol ediniz.

1 Pozitif (+) akü terminali: K›rm›z› uç
2 Negatif (-) akü terminali: Siyah uç
3 Havaland›rma hortumu
1 K›ç taraf boﬂaltma tapalar›
ECJ00360

N O T:
• K›ç taraftaki boﬂaltma tapalar›n› takmadan
önce, pislik ve kum gibi yabanc› maddeleri
ç›karmak için boﬂaltma tapas›n›n vida diﬂlerini temizleyiniz. Aksi halde, k›çtaki boﬂaltma tapalar› hasar görebilir ve suyun motor
bölmesine girmesine izin verebilir.
• Deniz motosikletini suya indirmeden önce,
k›ç taraftaki boﬂaltma tapalar›n›n iyice s›k›lmas›n› sa¤lay›n›z. Aksi halde, su motor bölümüne taﬂar ve deniz motosikletinin batmas›na neden olur.

EWJ00450

U YA R I
• Akü daima tam dolu ve iyi durumda olmal›d›r. Akünün güç kayb› sizi yolda b›rakabilir.
Aküde motoru harekete geçirecek yeterli
güç yoksa veya gücün azald›¤›n› gösteren
baﬂka belirtiler varsa, deniz motosikletini
asla çal›ﬂt›rmay›n›z.
• Havaland›rma hortumunun aküye ba¤land›¤›ndan emin olunuz. Havaland›rma hortumu
hasar görmüﬂ, t›kanm›ﬂ veya uygun ﬂekilde
ba¤lanm›ﬂ de¤il ise, yang›n veya patlama ile
sonuçlanabilir.
Akünün güvenli bir ﬂekilde yerinde oldu¤undan
emin olunuz.

EJU32481

Akü
Akü elektrolit seviyesini ve akünün motoru kolayca çal›ﬂt›rmas› için yeterli güce sahip olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. Akü iyi durumda de¤ilse aküyü
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‹ﬂletim
EJU32580

Yang›n söndürücü
Teknede tam dolu bir yang›n söndürücü olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.

• Teknede daima bir yang›n söndürücü bulundurunuz. Bir yang›n söndürücü, bu deniz motosikletinin standart bir ekipman› de¤ildir. Sizde yoksa,
uygun özelliklere sahip bir tane almak için bir Yamaha yetkili servisi veya yang›n söndürücü sat›c›s› ile görüﬂünüz.
EJU32590

Gaz kolu
Gaz kolunun düzgün çal›ﬂt›¤›n› kontrol ediniz.
Çal›ﬂmas›nda herhangi bir duraksama olup olmad›¤›ndan emin olmak için, gaz kolunu bir çok defa s›k›n›z ve b›rak›n›z. Tüm aral›kta yumuﬂak çal›ﬂmal› ve serbest b›rak›ld›¤› zaman boﬂtaki konumuna geri gelmelidir.
Yang›n söndürücünün muhafazas›, koltuk eﬂya
koyma bölümündedir.
Yang›n söndürücünün muhafazas›n› açmak için,
kapa¤› saat yönünün tersine çeviriniz.

EWJ00490

U YA R I
1 Yang›n söndürücü muhafazas›
2 Yang›n söndürücü muhafazas› kapa¤›
Yang›n söndürücü muhafazas›n› kapatmak için,
yang›n söndürücüyü muhafazaya tak›n›z ve daha
sonra kapa¤› tak›p iyice s›k›ﬂt›r›n›z.

N O T:
• Yang›n söndürücüyü kontrol etmek için, üreticisi
taraf›ndan verilen talimatlar› okuyunuz. Yang›n
söndürücüyü daima yang›n söndürücü muhafazas›nda tutunuz.
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Motoru çal›ﬂt›rmadan önce, daima gaz kolunun çal›ﬂmas›n› kontrol ediniz.
EJU32610

Dümen sistemi
Gidonun gevﬂek olmad›¤›n› kontrol ediniz.
Yumuﬂak hareket etti¤ini ve tüm aral›k boyunca bir
engelleme bulunmad›¤›n› kontrol için gidonu gidebildi¤i kadar sa¤a ve sola çeviriniz. Ayn› zamanda,
gidon çevrildikçe jet a¤z›n›n da hareket etti¤ini, gidon ile itici jet a¤z› aras›nda hiçbir boﬂluk bulunmad›¤›n› kontrol ediniz.

‹ﬂletim

Gidonun yerine kilitlenmiﬂ oldu¤unu kontrol ediniz.
(Daha fazla bilgi için bkz. “Kald›rma kolu” sayfa 29.)

EWJ00030

U YA R I
EJU36580

Vites kolu ve geri hareket kapa¤›
Vites kolunun ve geri hareket kapa¤›n›n düzgün
çal›ﬂt›¤›n› kontrol ediniz.
Vites kolu yukar› çekildi¤i zaman, geri hareket kapa¤›n›n tamamen aﬂa¤›ya do¤ru gitti¤inden emin
olunuz.
Ayr›ca, vites kolu aﬂa¤›ya itildi¤i zaman, geri hareket kapa¤›n›n da tamamen yukar› do¤ru gitti¤inden de emin olunuz.

• Geri vitese geçmeden önce, gaz kolunun tamamen serbest ve motorun rölantide oldu¤undan emin olunuz.
• Geri vites fonksiyonunu deniz motosikletini
yavaﬂlatmak veya durdurmak için kullanmay›n›z, bu durum kontrolü kaybetmenize, d›ﬂar› f›rlaman›za veya gidona çarpman›za neden olabilir.
• Geri vitesi sadece düﬂük h›z manevralar›nda
kullan›n›z.
• Geri vitese takmadan önce, arka taraf›n›zda
hiç bir engelin veya insan›n olmad›¤›ndan
emin olunuz.
• Vites kolunun hareketi s›ras›nda geri hareket kapa¤›na dokunmay›n›z, aksi halde eliniz s›k›ﬂabilir.

62

‹ﬂletim
EJU32641

Trim Sistemi H›zl› De¤iﬂtirme (QSTS)
Düzgün çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›klar›n› kontrol etmek için
QSTS kilitleme kolunu ve QSTS kolunu birkaç kez
çal›ﬂt›r›n›z.
(1) QSTS kilitleme kolunu s›k›ﬂt›r›n›z ve serbest
b›rak›ld›¤›nda orijinal konumuna sorunsuz bir
ﬂekilde dönüp dönmedi¤ini kontrol ediniz.

(2) Kol s›k›ﬂt›r›ld›¤›nda QSTS kolunun sorunsuz
bir ﬂekilde döndü¤ünü ve kol serbest b›rak›ld›¤›nda her konumda yerine kilitlendi¤ini kontrol
ediniz.

(3) QSTS kolu, nötr konumdan baﬂ taraf yukar›
veya baﬂ taraf aﬂa¤› konumuna getirildi¤inde,
jet nozulunun aç›s›n›n de¤iﬂip de¤iﬂmedi¤ini
kontrol ediniz.
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E¤er mekanizma uygun ﬂekilde çal›ﬂm›yorsa, bir
Yamaha yetkili servisine baﬂvurunuz.
EJU32650

Jet emiﬂi
Jet giriﬂinde yabani otlar, döküntüler veya suyun
emiﬂini k›s›tlayabilecek baﬂka maddeler olup olmad›¤›n› dikkatli bir ﬂekilde kontrol ediniz. E¤er jet
emiﬂi t›kan›rsa, jet itme gücünü azalacak ve muhtemelen jet pompas›na hasar verecek ﬂekilde kavitasyon oluﬂabilir. Baz› durumlarda, motor, so¤utma suyu azl›¤› nedeniyle aﬂ›r› ›s›nabilir ve motor
hasar görebilir. So¤utma suyu motora jet pompas›yla beslenir. (Jet emiﬂi temizleme iﬂlemleri
için bkz. sayfa 100.)
EWJ00470

U YA R I
• Motor çal›ﬂ›rken emme ›zgaras›ndan uzak
durunuz. Uzun saçlar, bol giysiler veya can
yele¤inin ﬂeritleri hareket eden parçalara
dolaﬂabilir ve ciddi yaralanmaya veya bo¤ulmaya neden olabilir.

‹ﬂletim
• Jet emiﬂinde birikmiﬂ olabilecek döküntüleri veya yosunlar› uzaklaﬂt›rmadan önce, motoru durdurunuz ve klipsi motor acil durdurma anahtar›ndan ç›kart›n›z.

EJU32670

Anahtarlar
ECJ00410

D ‹ K K AT:
Karada anahtarlar›n çal›ﬂmas›n› kontrol ederken
motoru, su vermeden 15 saniyeden fazla çal›ﬂt›rmay›n›z aksi halde motor hararet yapabilir.
Marﬂ dü¤mesinin, motor durdurma anahtar›n›n ve
motor acil durdurma anahtar›n›n do¤ru çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›klar›n› kontrol ediniz.
Motoru çal›ﬂt›rmak için, marﬂ dü¤mesine bas›n›z.
Motor çal›ﬂ›r çal›ﬂmaz, motorun derhal durdu¤unu
do¤rulamak için, motor durdurma anahtar›n› itiniz.
Motoru çal›ﬂt›r›n›z ve sonra motorun derhal durdu¤unu do¤rulamak üzere, klipsi motor acil durdurma anahtar›ndan ç›kartmak için, motor acil
durdurma kordonunu çekiniz. (Marﬂ anahtar›n›n,
motor durdurma dü¤mesinin ve motor acil durdurma anahtar›n›n do¤ru çal›ﬂmas› ile ilgili bilgi için
sayfa 27'ye bak›n›z.)

EJU32660

Motor acil durdurma kordonu
Motor acil durdurma kordonunun y›pranm›ﬂ veya
k›r›lm›ﬂ olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. E¤er kordon hasar görmüﬂ ise, de¤iﬂtiriniz, asla onarmaya
veya birbirine ba¤lamaya teﬂebbüs etmeyiniz.
1
2
3
4
5

Marﬂ anahtar›
Motor durdurma anahtar›
Motor acil durdurma anahtar›
Klips
Motor acil durdurma kordonu

EJU36890

So¤utma suyu pilot ç›k›ﬂlar›
Motor çal›ﬂ›rken ve deniz motosikleti suyun içindeyken, iskele (sol) so¤utma suyu pilot ç›k›ﬂlar›ndan su
gelip gelmedi¤ini kontrol ediniz. (Daha fazla bilgi
için bkz. sayfa 28.)
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EJU32740

‹ﬂletim
EWJ00510

U YA R I

EJU32710

Çok amaçl› bilgilendirme merkezi
Çok amaçl› bilgi merkezinin düzgün çal›ﬂt›¤›n›
kontrol ediniz. (Çok amaçl› bilgi merkezinin düzgün çal›ﬂmas› hakk›nda bilgi için, bak›n›z sayfa 39)

Deniz motosikletinizi kullanmadan önce, bütün kontrol ünitelerini ö¤reniniz. Tam anlamad›¤›n›z bir kumanda veya iﬂlev için Yamaha
yetkili servisine dan›ﬂ›n›z. Kumandalar›n, nas›l
çal›ﬂt›¤›n› tam anlamamak, kazaya yol açabilir
veya kazay› engellemenizi önleyebilir.
ECJ00460

D ‹ K K AT:
Deniz motosikletini suya indirmeden önce, k›ç
taraftaki boﬂaltma tapalar›n›n iyice s›k›ld›¤›ndan emin olunuz.

EJU36660

Motor al›ﬂt›rma
Motor al›ﬂt›rma süresi, motordaki muhtelif parçalar›n kendilerini do¤ru çal›ﬂma boﬂluklar›na göre
aﬂ›nd›rmas› ve parlatmas› için gereklidir. Bu sayede uygun performans ve daha uzun parça ömrü
sa¤lan›r.
ECJ00440

D ‹ K K AT:
Deniz motosikletini ilk defa kullanmadan önce
motor ya¤› seviyesini kontrol etti¤inizden
emin olunuz. (Motor ya¤› kontrol iﬂlemleri için,
bak›n›z sayfa 57)
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(1) Deniz motosikletini suya indiriniz ve motoru çal›ﬂt›r›n›z. (Motorun çal›ﬂt›r›lmas› iﬂlemleri için
bkz. sayfa 66.)
(2) Motoru ilk 5 dakika için sadece süzülme h›z›nda çal›ﬂt›r›n›z. Bundan sonraki 30 dakikal›k
çal›ﬂma için, motorun devrini 5000 dev/dk’n›n
alt›nda tutunuz. Bundan sonraki 1 saatlik çal›ﬂma için, motorun devrini 6000 dev/dk’n›n alt›nda tutunuz.
(3) Normal çal›ﬂma ile devam ediniz.

(1) Yamaha Güvenlik Sisteminin kilitli modu seçilmiﬂ ise, kilit aç›k modunu seçmek için uzaktan
kumanda vericisini kullan›n›z. (Yamaha Güvenlik Sistemi kilitli ve kilit aç›k modlar›n› seçme iﬂlemleri için, bkz. sayfa 34.)
(2) Deniz motosikletini, yosun ve döküntü olmayan ve en az 60 cm (2 ft) derinli¤i olan suya
indiriniz.

ECJ00430

D ‹ K K AT:
Al›ﬂt›rma (rodaj) iﬂleminin öngörülen ﬂekilde
yap›lmamas›, motor ömrünün azalmas›na ve
hatta a¤›r motor hasar›na neden olabilir.
EJU32801

Deniz motosikletinin suya indirilmesi
Deniz motosikletini suya indirirken, arkan›zda herhangi bir engel bulunmad›¤›ndan emin olunuz.
Kilit aç›k modunu seçmek için uzaktan kumanda
vericisini kullan›n›z. (Yamaha Güvenlik Sistemi kilitli ve kilit aç›k modlar›n› seçme iﬂlemleri için, bkz.
sayfa 34.)
Deniz motosikleti suya indikten sonra, motoru çal›ﬂt›r›n›z. Geri vitese tak›n›z ve deniz taﬂ›t›n› arkaya
do¤ru yavaﬂça hareket ettiriniz. E¤er dalga varsa,
birisi deniz taﬂ›t›n›n geri gitmeden önce treylere itilmemesini sa¤lamal›d›r.
EJU36340

EWJ00570

U YA R I
Derinli¤i 60 cm (2 ft)’den az olan suda kullanmay›n›z, aksi halde su alt›nda bulunan bir nesneye çarparak hasar görme riskini art›r›rs›n›z.
ECJ00470

D ‹ K K AT:
Hiçbir zaman 60 cm’den s›¤ sularda kullanmay›n, yoksa çak›l veya kum jet giriﬂinden emilebilir, pompa çark›na hasar verebilir ve motorun hararet yapmas›na yol açabilir.

Motorun çal›ﬂt›r›lmas›
EWJ00560

U YA R I
Kapal› bir mekanda marﬂa basmay›n›z veya
motorun kapal› bir alanda belli bir süre çal›ﬂmas›na izin vermeyiniz. Egzoz gazlar›, bilinç kayb›na ve k›sa sürede ölüme neden olan renksiz, kokusuz karbon monoksit gaz› içerir. Deniz motosikletini daima aç›k havada çal›ﬂt›r›n›z.
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(3) Motor acil durdurma kordonunu sol bile¤inize
tak›n›z ve sonra klipsi motor acil durdurma
anahtar›na tak›n›z.

1 Klips
2 Motor acil durdurma anahtar›
3 Motor acil durdurma kordonu
EWJ00580

U YA R I
Motor acil durdurma kordonunun aﬂ›nm›ﬂ ve
kopuk olmad›¤›n› kontrol edin ve arac› kullan›rken düﬂtü¤ünüzde motoru durdurmas›n› sa¤layacak ﬂekilde gidondan serbest kalmas›n›
sa¤lay›n›z. Sürücü denize düﬂtü¤ünde, e¤er
kordon gidona dolan›rsa, motor acil durdurma
kordonu serbest olarak çekemeyece¤i için, deniz motosikleti çal›ﬂmaya devam eder ve bir kazaya neden olur.

N O T:
E¤er klips motor acil durdurma anahtar›ndan ç›kar›l›rsa, motor çal›ﬂmaz.
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(4) Marﬂ dü¤mesine (yeﬂil dü¤me) bas›n›z ve
motor çal›ﬂmaya baﬂlar baﬂlamaz dü¤meyi b›rak›n›z.

N O T:
Gaz kolu s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ ise, motor çal›ﬂmaz.
ECJ00480

D ‹ K K AT:
• Motor çal›ﬂ›rken asla marﬂ dü¤mesine basmay›n›z.
• Marﬂ dü¤mesine 5 saniyeden fazla basmay›n›z, aksi halde akü boﬂal›r ve motor çal›ﬂmaz. Ayn› zamanda marﬂ motoru hasar görebilir. E¤er motor 5 saniye içinde çal›ﬂmaz
ise, marﬂ dü¤mesini b›rak›n›z, 15 saniye
bekleyiniz ve tekrar deneyiniz.

‹ﬂletim
EJU32860

Motorun stop edilmesi
Motoru stop etmek için, gaz kolunu serbest b›rak›n›z ve sonra motor durdurma anahtar›na (k›rm›z›
dü¤me) bas›n›z.

EWJ00600

U YA R I
Dümen tutmak için gaz vermeye ihtiyac›n›z
vard›r. Motoru kapatmak, kaç›nmaya çal›ﬂt›¤›n›z cisme çarpman›za yol açabilir. Bir çarp›ﬂma, ciddi yaralanma ile veya ölümle sonuçlanabilir.
EJU32881

Deniz motosikletinin terk edilmesi
E¤er deniz motosikletini terk ediyorsan›z, Yamaha
Güvenlik Sisteminin kilitli modunu seçiniz ve çocuklar›n veya di¤er yetkisiz kiﬂilerin yanl›ﬂl›kla çal›ﬂt›rma ﬂans›n› azaltmak için, motor acil durdurma kordonunu ç›kart›n›z. (Yamaha Güvenlik Sistemi kilitli ve kilit aç›k modlar›n› seçme iﬂlemleri
için, bkz. sayfa 34.)

EJU32900

Deniz motosikletinin kullan›lmas›
EJU32960

Deniz motosikletiniz ile ilgili bilinmesi gerekenler
Deniz motosikletinizi kullanmak uzun bir süre pratik yaparak kazan›lan beceri gerektirir. Daha zor
manevralar yapmaya giriﬂmeden önce, temel teknikleri ö¤renmek için zaman harcay›n›z.
Deniz motosikletinizi kullanmak size keyifli saatler
geçirten çok zevkli bir faaliyet olabilir. Bununla birlikte, güvenli bir ﬂekilde binmekten zevk almak için
deniz motosikletinin nas›l kullan›laca¤›n› ö¤renerek gerekli beceri seviyesine ulaﬂmak esast›r.
Bu deniz motosikletini kullanmadan önce, bu kullan›m klavuzunu, Sürüﬂ Prati¤i K›lavuzunu ve
araçtaki bütün uyar› ve dikkat etiketlerini okuyunuz. Sayfa 10’daki güvenlik bilgilerine özellikle
dikkat ediniz. Bunlar sizin araç ve kullan›m› hakk›nda bilgi sahibi olman›z› sa¤lar.
Unutmay›n›z: Bu deniz motosikleti operatörü ve
en fazla iki kiﬂiyi taﬂ›yacak ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r.
Hiçbir zaman maksimum yük limitini aﬂmay›n›z
veya 3 kiﬂiden fazlas›n›n binmesine izin vermeyiniz (e¤er kayak çekiliyorsa 2 kiﬂi).
Azami yük:
240 kg (240,40 kg)
Yük, kargonun, operatörün ve yolcular›n toplam a¤›rl›¤›d›r.
EJU33000

Deniz motosikletinizi kullanmay› ö¤renmek
Deniz motosikletinizi kullanmadan önce, daima
sayfa 55’te listelenen çal›ﬂt›rma öncesi kontrolleri
yap›n›z. Deniz motosikletini kontrol etmek için
harcanan k›sa süre sizi, eklenen güvenlik ve güvenirlilik ile ödüllendirecektir.
Deniz motosikletinizi kullanmadan önce yerel
yasalar› inceleyiniz.
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Tekneyi savunmal› olarak emniyetli h›zlarda kullan›n›z ve insanlar, nesneler ve di¤er deniz motosikletleri ile aran›zda güvenli bir mesafe bulundurunuz. Ö¤renmek için al›ﬂt›rma yaparken, görüﬂün
iyi ve trafi¤in az oldu¤u geniﬂ bir alan› seçiniz.

Koordineli çal›ﬂma, yak›n›n›zdaki bir kiﬂiyle çal›ﬂma sistemini uygulay›n›z. Sürekli olarak insanlar›,
nesneleri ve di¤er deniz motosikletlerini izleyiniz.
Görüﬂünüzü k›s›tlayan veya di¤erlerini görmenizi
engelleyen durumlar için dikkatli olunuz.
Motor acil durdurma kordonunu sol bile¤inize tak›n ve gidondan uzak tutunuz böylece arac› kullan›rken suya düﬂerseniz motor durur.
Can yele¤i giyiniz. Araca binen herkes, ilgili yetkililerce onaylanm›ﬂ ve deniz motosikleti kullan›m›
için uygun bir can yele¤i giymek zorundad›r.
Koruyucu giysi giyiniz. Suya düﬂme veya su jeti
a¤z›na yak›n durma sonucu e¤er su vücut boﬂluklar›na girmeye zorlan›rsa ciddi iç yaralanmalar
oluﬂabilir. Normal bir mayo, rektuma ve vajinaya
etkili su giriﬂine karﬂ› yeterli koruma sa¤layamaz.
Araçtakiler mutlaka dal›ﬂ elbisesi alt› veya buna
eﬂde¤er koruma sa¤layan elbise giymelidirler.

Bu tür giysiler denim (kot kumaﬂ›) gibi kal›n, s›k›
örülmüﬂ, sa¤lam ve tam oturan yap›ya sahip olmal›d›r, bisikletçi ﬂortlar›ndaki gibi spandeks veya
benzeri dokumalar bunlar›n d›ﬂ›ndad›r.
Tam bir dal›ﬂ elbisesi hypothermia’ya (normalin alt›ndaki vücut s›cakl›¤›) ve aﬂ›nmalara karﬂ› da koruyabilir. Ayakkab› ve eldiven önerilmektedir.
Deniz motosikletinizi kullan›rken, gözlerinizin rüzgardan, sudan ve güneﬂ ›ﬂ›nlar›ndan rahats›z olmamas› için, göz koruyucusu önerilmektedir.
Gözlüklerde, suya düﬂtü¤ünde batmamas› için
engelleyici ﬂeritler vard›r.
Gidonu s›k›ca kavramal›s›n›z ve her iki aya¤›n›z›
ayak boﬂlu¤unun taban›nda tutmal›s›n›z. Kullanma becerileriniz tam olarak geliﬂmeden yolcularla
binmeye teﬂebbüs etmeyiniz.
EJU33060

Yolcularla binme
2 veya 3 kiﬂi (kullan›c› dahil) bindi¤inde, deniz motosikleti farkl› bir ﬂekilde davran›r ve manevra yapmak kolay de¤ildir, bu yüzden onu kullanmak daha yüksek seviyede beceri gerektirir. Operatör deniz motosikletini içinde yolcu varken kullanmaya
teﬂebbüs etmeden önce, gerekli becerileri elde
edebilecek kadar deniz motosikletini yaln›z baﬂ›na
kullanma denemeleri yapmal›d›r. Yolcular daima
yetkililerce onaylanm›ﬂ can yele¤i ve dal›ﬂ elbisesi
alt› veya buna eﬂde¤er koruma sa¤layan elbise
giymelidirler.
EWJ00540

U YA R I
Deniz motosikletinin arka taraf›nda suda biri
varsa gaz vermeyiniz. Motoru kapat›n›z ya da
rölantide tutun. Jet nozulundan ç›kan su
ve/veya döküntüler ciddi yaralanmaya neden
olabilir. E¤er sürücü gaz veriyorsa, di¤er yolcular deniz motosikletine binmeye çal›ﬂmamal›d›rlar.
Ayaklar› ayak boﬂlu¤unun taban›na eriﬂemeyen
çocuklar›n tekneye binmesine izin vermeyiniz.
Yolcular ya önlerindeki kiﬂiye ya da el tutamaklar›na s›k›nca tutunmal› ve ayaklar› ayak boﬂlu¤unun
taban›na basmal›d›r. Sürücünün önüne bir kimsenin binmesine asla izin vermeyiniz.
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EWJ00550

U YA R I

• Derin sulara gitmeden önce, s›¤ sularda tekneye binme antrenman› yap›n›z.

Araçta yolcular oldu¤unda, gaz vermeden önce,
onlar›n s›k›ca tutunduklar›ndan ve ayaklar›n›n
ayak boﬂlu¤una bast›¤›ndan emin olunuz.
Su kayakç›s›n› çekerken, gözcü her iki eliyle tutama¤› tutarak yüzü arkaya dönük oturmal›d›r.
Gözcü daima uygun denge sa¤lamak için, her iki
aya¤›n› da ayak boﬂlu¤unun taban›na s›k›ca yerleﬂtirmiﬂ durumda ve ata biner gibi koltu¤a oturmal›d›r. Kayakç› aﬂa¤› bayraklar›, arkaya dönük
oturan gözcü ve di¤er gerekler gibi su kaya¤›yla ilgili yerel kanunlara dikkat ediniz.
EJU33080

Deniz motosikletinin çal›ﬂt›r›lmas›
EWJ00710

EJU33090

S›¤ suda binme ve çal›ﬂt›rma
(1) Deniz motosikletini, yosun ve döküntü olmayan ve en az 60 cm (2 ft) derinli¤i olan suya
indiriniz.

U YA R I
• Sürekli olarak insanlar›, nesneleri ve di¤er
deniz motosikletlerini izleyiniz. Görüﬂünüzü
k›s›tlayan veya di¤erlerini görmenizi engelleyen durumlar için dikkatli olunuz.
• Tekneyi savunmal› olarak emniyetli h›zlarda
kullan›n›z ve insanlar, nesneler ve di¤er deniz motosikletleri ile aran›zda güvenli bir
mesafeyi koruyunuz.
• Deniz motosikletlerinin veya di¤er teknelerin direkt olarak arkas›n› takip etmeyiniz. Su
püskürtmek veya s›çratmak için di¤er teknelerin yak›n›na gitmeyiniz. Di¤er teknelerin
sizden sak›nmas›n› zorlaﬂt›r›c› veya nereye
gidece¤inizi anlayamayacak olduklar› keskin dönüﬂlerden veya di¤er manevralardan
kaç›n›n›z. Su alt›nda nesnelerin bulundu¤u
veya suyun s›¤ oldu¤u alanlardan sak›n›n›z.
• Çarp›ﬂmalar› önlemek için erken müdahale
ediniz. Deniz motosikletlerinin ve di¤er teknelerin frenlerinin olmad›¤›n› unutmay›n›z.
Nesnelerden uzaklaﬂmaya çal›ﬂ›rken gaz kolunu serbest b›rakmay›n›z – Kullanmak için
gaz vermeye ihtiyac›n›z vard›r.

EWJ00570

U YA R I
Derinli¤i 60 cm (2 ft)’den az olan suda kullanmay›n›z, aksi halde su alt›nda bulunan bir nesneye çarparak hasar görme riskini art›r›rs›n›z.
ECJ00470

D ‹ K K AT:
Hiçbir zaman 60 cm’den s›¤ sularda kullanmay›n›z, yoksa çak›l veya kum jet giriﬂinden emilebilir, pompa çark›na hasar verebilir ve motorun hararet yapmas›na yol açabilir.
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(2) Deniz motosikletine yandan veya arkadan bininiz.
(3) Motor acil durdurma kordonunu sol bile¤inize
tak›n›z ve sonra klipsi motor acil durdurma
anahtar›na tak›n›z.
(4) Gidonu iki elinizle tutunuz, iki aya¤›n›z› ayak
boﬂlu¤unun taban›na yerleﬂtiriniz, motoru çal›ﬂt›r›n›z ve sonra harekete geçmeden önce
her yöne bak›n›z.

EJU36350

Tek baﬂ›na binme
(1) Deniz motosikletinin arkas›na kadar yüzünüz
ve her iki elinizi binme platformuna yerleﬂtiriniz, kendinizi yukar› çekiniz ve sonra bir elinizle tutama¤› kavray›n›z.

EJU33110

Bir iskeleden binme ve çal›ﬂt›rma
(1) Deniz motosikletine yandan bininiz.
(2) Motor acil durdurma kordonunu sol bile¤inize
tak›n›z ve sonra klipsi motor acil durdurma
anahtar›na tak›n›z.
(3) Deniz motosikletini iskeleden itip uzaklaﬂt›r›n›z, gidonu iki elinizle tutunuz, iki aya¤›n›z›
ayak boﬂlu¤unun taban›na yerleﬂtiriniz, motoru çal›ﬂt›r›n›z ve sonra harekete geçmeden
önce her yöne bak›n›z.

EJU36080

Derin suda binme ve çal›ﬂt›rma
EWJ01110

U YA R I
• Sürücü ve yolcular, derin sularda gezmeden
önce s›¤ sularda binme al›ﬂt›rmas› yapmal›d›r. Derin suda binme daha fazla beceri gerektirir.
• Deniz motosikletine tekrar binmek için baﬂar›s›z teﬂebbüsler yap›lmas› sonucu ortaya
ç›kan yorgunluk ve güneﬂ ›ﬂ›nlar›na maruz
kalma yaralanma ve bo¤ulma tehlikesini artt›rabilir.
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(2) Platform üzerinde kendinizi diz çökme pozisyonuna kadar çekiniz ve sonra koltu¤a do¤ru
hareket ediniz ve bacaklar›n›z› iki yana
açarak oturunuz.

(3) Motor acil durdurma kordonunu sol bile¤inize
tak›n›z ve sonra klipsi motor acil durdurma
anahtar›na tak›n›z.
(4) Gidonu iki elinizle tutunuz, iki aya¤›n›z› ayak
boﬂlu¤unun taban›na yerleﬂtiriniz, motoru çal›ﬂt›r›n›z ve sonra harekete geçmeden önce
her yöne bak›n›z.

‹ﬂletim
(1) Önceki bölümde anlat›ld›¤› gibi tekneye t›rman›n›z ve bacaklar›n›z› iki yana açarak oturunuz.

N O T:
Bu deniz motosikletinde, tekneye binmeyi kolaylaﬂt›rmak için alçaltabilece¤iniz bir tekneye binme
basama¤› bulunmaktad›r. Bu basamak, siz bindikten sonra otomatik olarak yukar› konuma döner.
EWJ00610

U YA R I

(2) Motor acil durdurma kordonunu sol bile¤inize
tak›n›z ve sonra klipsi motor acil durdurma
anahtar›na tak›n›z.
(3) Yolcular› deniz motosikletinin arkas›na geçmeye yönlendiriniz.

Çal›ﬂt›rmadan önce, etraf›n›zda teknelerin, yüzücülerin veya engellerin bulunmad›¤›ndan emin
olunuz.
EJU33162

Yolcularla binme
EWJ00660

U YA R I
Suya düﬂme sonucunda veya jet nozulunun
yak›n›nda bulunma durumunda, e¤er su vücut
boﬂluklar›n› zorlarsa, ciddi dahili yaralanmalar
meydana gelebilir. Yolcular ayaklar›n› ayak
boﬂlu¤u taban›na dayay›p ve önlerinde oturan
kiﬂiye s›k›ca sar›l›ncaya veya tutma yerine s›k›ca tutununcaya kadar gaz vermeyiniz.

(4) Yolcuyu iki baca¤› aç›k ﬂekilde koltu¤a oturtunuz. E¤er ikinci bir yolcu biniyorsa, onun da
ayn› yolu izlemesini sa¤lay›n›z.
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