Özellikleri ve iﬂlevleri
EJU31022

Kumandalar ve di¤er
iﬂlevlerin çal›ﬂmas›
EJU31041

Koltuklar
Arka koltu¤u ç›karmak için:
Arka koltu¤un mandal›n› yukar› çekiniz ve koltu¤u ç›kart›n›z.

1 Koltuk mandal›

Arka koltu¤u takmak için:
Koltu¤un ön taraf›ndaki ç›k›nt›lar› güvertedeki
mesnetlere sokunuz ve sonra güvenli bir ﬂekilde yerine oturtmak için, koltu¤un arkas›n› aﬂa¤›ya do¤ru bast›r›n›z. Deniz motosikletini kullanmadan önce koltu¤un s›k›ca yerine oturmuﬂ
oldu¤undan emin olunuz.

Ön koltu¤u ç›kartmak için:
(1) Arka koltu¤u ç›kart›n›z.
(2) Ön koltu¤un mandal›n› yukar› çekiniz ve
koltu¤u ç›kart›n›z.

1 Koltuk mandal›

Ön koltu¤u takmak için:
(1) Koltu¤un ön taraf›ndaki ç›k›nt›lar› güvertedeki mesnetlere sokunuz ve sonra güvenli
bir ﬂekilde yerine oturtmak için, koltu¤un
arkas›n› aﬂa¤›ya do¤ru bast›r›n›z.
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Kaputu kapatmak için, tam olarak yerine oturuncaya kadar kaputun arkas›na bast›r›n›z. Deniz motosikletini kullanmadan önce kaputun s›k›ca yerine oturmuﬂ oldu¤undan emin olunuz.

EJU36691

Yak›t deposu kapa¤›
Yak›t deposu kapa¤› kaputun alt›nda bulunmaktad›r.
Yak›t deposu kapa¤›n› ç›karmak için, kaputu
aç›p kapa¤› saat yönünün tersine çeviriniz. (Kaput açma ve kapatma iﬂlemleri için sayfa 25’e
bak›n›z.)
(2) Arka koltu¤u tak›n›z. Deniz motosikletini
kullanmadan önce koltuklar›n s›k›ca yerine
oturmuﬂ oldu¤undan emin olunuz.
EJU31063

Motor kaputu
Kaputu açmak için kaput mandal›n› itiniz ve
sonra kaputu yukar› kald›r›n›z.

1 Yak›t deposu kapa¤›

Yak›t deposu kapa¤›n› takmak için durana kadar kapa¤› saat yönünde çeviriniz. Deniz motosikletini kullanmadan önce yak›t deposu kapa¤›n›n ve kaputun s›k›ca yerine kapat›lm›ﬂ oldu¤undan emin olunuz.
EJU36621

1 Kaput mandal›

Uzaktan kumanda vericisi
Yamaha Güvenlik Sistemi ve düﬂük devir say›s› ayarlar›, uzaktan kumanda vericisi kullan›larak seçilir. (Uzaktan kumanda vericisinin kullan›m› ile ilgili bilgiler için, sayfa 32’deki “Yamaha
Güvenlik Sistemi”ne bak›n›z.)
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l

l

Yamaha Güvenlik Sistemi ve düﬂük devir say›s› ayarlar›, ancak sadece uzaktan kumanda
vericisi kullan›larak seçilebilir. Uzaktan kumanda vericinizi kaybolmayacak ﬂekilde dikkatli
olarak saklay›n›z. Deniz motosikletini çal›ﬂt›r›rken vericiyi torpido gözündeki verici tutucusunda saklay›n›z.

Uzaktan kumanda vericisini temizlemek
için yumuﬂak ve kuru bir bez kullan›n›z.
Deterjan, alkol veya di¤er kimyasallar›
kullanmay›n›z.
Uzaktan kumanda vericisini kendi kendinize demonte etmeye kalk›ﬂmay›n›z. Aksi takdirde, verici düzgün ﬂekilde çal›ﬂmayabilir. Verici yeni bir akü gerektirirse
Yamaha yetkili servisine baﬂvurunuz.

‹PUCU:
l
l

Motor çal›ﬂ›rken, uzaktan kumanda vericisinden gelen sinyal al›nmaz.
Uzaktan kumanda vericisini kaza ile kaybederseniz, bir Yamaha yetkili servisine baﬂvurunuz.

EJU31150

Motor durdurma dü¤mesi
Motoru normal olarak durdurmak için motor
durdurma dü¤mesine (k›rm›z› dü¤me) bas›n›z.

1 Uzaktan kumanda tutucusu
ECJ00751

D‹KKAT
l

l

l

Uzaktan kumanda vericisi tam olarak su
geçirmez de¤ildir. Vericiyi suya bat›rmay›n›z ya da su içinde çal›ﬂt›rmay›n›z. Verici suya bat›r›l›rsa, yumuﬂak ve kuru bir
bezle kurulay›n›z ve sonra düzgün çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›n› kontrol ediniz. Verici
düzgün çal›ﬂmazsa, Yamaha yetkili servisine dan›ﬂ›n›z.
Uzaktan kumanda vericisini yüksek s›cakl›klardan uzakta tutunuz ve do¤rudan
güneﬂ ›ﬂ›¤›nda b›rakmay›n›z.
Uzaktan kumanda vericisini yere düﬂürmeyiniz, kuvvetli darbelere maruz b›rakmay›n›z veya üzerine a¤›r nesneleri koymay›n›z.

1 Motor durdurma dü¤mesi
EJU31161

Motor acil durdurma anahtar›
Motor acil durdurma kordonunun (lanyard) bir
ucunu sol bile¤inize ba¤lay›n›z, sonra di¤er uçtaki klipsi motor acil durdurma anahtar›n›n alt›na tak›n›z. Operatörün deniz motosikletinden
düﬂmesi gibi durumlarda klips anahtardan ç›kt›¤›nda, motor otomatik olarak durur. Motor çal›ﬂm›yorken, çocuklar›n ya da baﬂkalar›n›n yetkisiz kullan›m›n› önlemek için motor acil durdurma kordonunu (lanyard) deniz motosikletinden ç›kar›n›z.
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EJU36281

Marﬂ dü¤mesi
Motoru çal›ﬂt›rmak için, marﬂ dü¤mesine (yeﬂil
dü¤me) bas›n›z.

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

1 Marﬂ dü¤mesi

Aﬂa¤›daki koﬂullar›n herhangi biri oldu¤unda
motor çal›ﬂmaz:
l Yamaha Güvenlik Sistemi’nin kilitli modu seçilmiﬂtir. (Yamaha Güvenlik Sistemi kilitli ve
kilit aç›k modu seçme iﬂlemleri için sayfa
33’e bak›n›z.)
l Klips motor acil durdurma anahtar›ndan ç›kart›lm›ﬂt›r.
l Gaz kolu s›k›lm›ﬂt›r.
EJU31210

Gaz kolu
Motor devrini art›rmak için gaz kolunu s›k›n›z.

1 Gaz kolu

Motorun devrini azaltmak veya rölanti duruma
geçmek için, gaz kelebe¤i kolunu serbest b›rak›n›z.
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EJU36740

EJU31260

So¤utma suyu pilot ç›k›ﬂlar›

Dümen sistemi

Bu deniz motosikleti, iskele (sol) ve sancak
(sa¤) taraflar›nda so¤utma suyu pilot ç›k›ﬂlar›
ile donat›lm›ﬂt›r.
Motor çal›ﬂ›yorken, so¤utma suyu motorun
içinde devridaim yapar ve sonra pilot ç›k›ﬂlar›ndan d›ﬂar› at›l›r.

Gidonu gitmek istedi¤iniz yöne döndürerek,
deniz motosikletinizi yönlendirebilirsiniz.

So¤utma sisteminin düzgün bir ﬂekilde çal›ﬂ›p
çal›ﬂmad›¤›n› kontrol etmek için, suyun iskele
(sol) pilot ç›k›ﬂlar›ndan d›ﬂar› at›l›p at›lmad›¤›n›
kontrol ediniz. E¤er su, bu ç›k›ﬂlardan d›ﬂar›
at›lm›yorsa, so¤utma suyu motorun içinde devridaim etmiyor olabilir. Bu durum ortaya ç›kt›¤›nda, motoru durdurunuz ve nedenini araﬂt›r›n›z. (Daha fazla bilgi için sayfa 38 ve 85’e bak›n›z.)

‹PUCU:
l

l

So¤utma suyu kanallar› kuruysa, motor çal›ﬂt›r›ld›ktan sonra suyun ç›k›ﬂlara ulaﬂmas›
yaklaﬂ›k 60 saniye al›r.
Motor rölantide iken su ç›k›ﬂ› sabit olmayabilir, bu yüzden suyun uygun olarak ç›k›p
ç›kmad›¤›n› kontrol etmek için, gaz› biraz
aç›n›z.

1 Gidon
2 Jet nozulu

Gidon çevrildi¤inde, jet nozulunun aç›s› de¤iﬂtirilir ve deniz taﬂ›t› da buna uygun olarak yön
de¤iﬂtirir. Jet bask›s›n›n mukavemeti dönüﬂ h›z›n› ve yönünü belirledi¤i için, bir dönüﬂ yap›lmak istendi¤inde, süzülme h›z› haricinde daima gaz verilmelidir.
Bu model, kesik gazda manevra OTS sistemi
içeren Yamaha Motor Yönetim sistemiyle donat›lm›ﬂt›r. Gaz kolunu b›rakt›ktan sonra, deniz
motosikletini kullanmaya çal›ﬂ›rsan›z, kalk›ﬂ
h›zlar›nda hareket eder. OTS sistemi, deniz
motosikleti yavaﬂlarken, biraz itme kuvveti vermek için devam etmek üzere dönmede yard›m
eder, fakat gidonu döndürürken gaz verirseniz,
daha keskin dönebilirsiniz. OTS sistemi, kalk›ﬂ
h›zlar›n›n alt›nda veya motor durur vaziyette
iken çal›ﬂmaz.
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Motor yavaﬂlad›¤› zaman, siz gaz verinceye
veya süzülme h›z›na ulaﬂ›ncaya kadar, deniz
motosikleti gidon giriﬂine yan›t olarak art›k dönmez.

(2) Kilit mandal›n›n baﬂlang›ç konumuna döndü¤ünü ve gidonlar›n yerine kilitlendi¤ini
kontrol ediniz.

EJU37340

Teleskopik dümen sistemi
Gidonlar›n konumu kilit mandal›n› kullanarak
aﬂa¤›ya ya da yukar›ya ayarlanabilir.
Gidonlar üç konuma ayarlanabilir.
Gidon konumunu ayarlamak için:
(1) Kilit mandal›n› yukar› çekiniz ve sonra gidonu yukar› veya aﬂa¤›ya istedi¤iniz konuma
hareket ettiriniz. UYARI! Çal›ﬂt›rma s›ras›nda kilit mandal›n› asla çekmeyiniz,
aksi halde gidon, bir kaza meydana gelebilecek ﬂekilde aniden konum de¤iﬂtirebilir.
[EWJ01270]

EJU31301

Vites kolu
Vites kolu, deniz motosikletinin sancak (sa¤)
taraf›nda bulunur ve deniz motosikletinin geri
veya ileri hareket etmesine izin veren geri hareket kapa¤›n› kontrol etmek için kullan›l›r.

1 Kilit mandal›

1 Vites kolu
2 Geri konumu
3 ‹leri konumu

Vites kolu geri vites pozisyonunda iken, deniz
motosikletini bir treylerden denize indirebilirsiniz veya kolayca dönemedi¤iniz dar yerlerden
geri hareketle ç›kabilirsiniz.
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EJU31312

Trim Sistemi H›zl› De¤iﬂtirme
(QSTS) kolu

5 konum vard›r: 2 baﬂ taraf aﬂa¤› konumu (a)
ve (b), nötr konum "N" ve 2 baﬂ taraf yukar› konumu (c) ve (d).

QSTS kolu, sol gidon tutama¤›ndad›r ve deniz
taﬂ›t›n›n trim aç›s›n›n ayarlanmas› için kullan›l›r.

1 Trim Sistemi H›zl› De¤iﬂtirme (QSTS) kolu
2 QSTS vites kilit mandal›

QSTS kolu kullan›larak jet nozulunun aç›s› dikey olarak de¤iﬂtirilir. Bu, deniz motosikletinin
trim aç›s›n› de¤iﬂtirir.

Trim aç›s›n› de¤iﬂtirmek için:
(1) Motor devrini 3000 devir/dk.n›n alt›na düﬂürünüz.
(2) QSTS vites kilit kolunu s›k›n›z ve sonra
QSTS kolunu istenilen konuma çeviriniz.
D‹KKAT: Deniz taﬂ›t›n› 3000 devir/dk. veya üstünde bir motor devrinde kullan›rken, QSTS kolunu çevirmeyiniz, aksi
halde QSTS kolu zarar görebilir. [ECJ00012]
(3) QSTS kolunu kilitlemek için kilit kolunu serbest b›rak›n›z.
Nötr “N” konumu, bir çok kullan›m koﬂulu için
iyi performans sa¤lar.
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Belirli performans tiplerini ço¤altmak için, baﬂ
taraf aﬂa¤› veya baﬂ taraf yukar› konumunu seçiniz.

Baz› durumlarda bununla birlikte, deniz taﬂ›t›
“yunus bal›¤› hareketi” (suda z›plamak) e¤ilimi
gösterebilir. E¤er deniz taﬂ›t› yunus bal›¤› hareketi yap›yorsa, nötr veya baﬂ taraf aﬂa¤› konumunu seçiniz.
EJU37370

S›kma kelepçeleri
S›kma kelepçeleri ters oturur durumdayken bir
takipçiye tutunma olana¤› sa¤lar. UYARI! S›kma
kelepçesini deniz motosikletini kald›rmak
için kullanmay›n›z. S›kma kelepçesi deniz
motosikletinin a¤›rl›¤›n› desteklemek amac›yla tasarlanmam›ﬂt›r. S›kma kelepçesi k›r›l›rsa
deniz motosikleti düﬂebilir ve bu durum ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilir. [EWJ00021]

EJU31330

Baﬂ taraf aﬂa¤›
QSTS kolunu (a) veya (b) konumuna çeviriniz,
deniz motosikleti düz dururken baﬂ taraf aﬂa¤›ya iner.
Baﬂ taraf aﬂa¤›, baﬂ k›sm› daha çok suya sokar. Bu durum deniz taﬂ›t›na daha çok “kanca”
konumu vererek dönme performans›n› art›r›r.
Bu konum ayr›ca, deniz taﬂ›t›n›n düz durumda
daha çabuk kalkmas›na yard›m eder.
Yüksek h›zlarda, bununla birlikte, deniz taﬂ›t›
“burnunu kald›rmaya” ve dalgalar› ve dümen
suyunu takip etmeye daha fazla e¤ilimlidir. Yak›t ekonomisi ve azami h›z da azalt›l›r.

1 S›kma kelepçesi
EJU37380

Binme tutama¤›
Binme tutama¤› deniz motosikletine binerken
tutunma olana¤› sa¤lar.

EJU31340

Baﬂ taraf yukar›
QSTS kolunu (c) veya (d) konumuna çeviriniz,
deniz motosikleti düz dururken baﬂ taraf yukar›ya ç›kar. Baﬂ taraf yukar›, baﬂ k›sm› daha az
suya sokar. O zaman suyun direnci az olur,
böylece düz konumdayken ileri do¤ru h›zlanma
ve üst h›z art›r›l›r.
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1 Binme tutama¤›

Özellikleri ve iﬂlevleri
EJU34862

Binme basama¤›
Binme basama¤›, deniz taﬂ›t›na binerken tutunma ve basamak yapma olana¤› sa¤lar.
UYARI! Binme basama¤›n› deniz motosikletini kald›rmak için kullanmay›n›z. Binme basama¤› deniz motosikletinin a¤›rl›¤›n› desteklemek amac›yla tasarlanmam›ﬂt›r. Binme
basama¤› k›r›l›rsa deniz motosikleti düﬂebilir ve bu durum ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir. [EWJ01211]

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

ECJ00742

D‹KKAT
Binme basama¤›n› sadece suda iken deniz
motosikletine binmek için kullan›n›z. Binme
basama¤›n› baﬂka amaçlar için kullanmay›n›z. Deniz motosikleti zarar görebilir.

1 Baﬂ taraf halkas›
EJU34880

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.

1 Binme basama¤›
EJU34870

Baﬂ taraf halkas›
Baﬂ taraf halkas› deniz motosikletinin baﬂ taraf›nda yer al›r.
1 K›ç taraf halkalar›
EJU37400

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 sisteminin kilitli ve kilit aç›k modlar›, bu
deniz motosikleti ile birlikte gelen uzaktan kumanda vericisi kullan›larak seçilir. Güvenlik sistemi kilitli modunda ise, motor çal›ﬂt›r›lamaz.
Motor sadece kilit aç›k modunda çal›ﬂt›r›labilir.
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(Uzaktan kumanda vericisinin kullan›m›yla ilgili
bilgi için sayfa 25’e bak›n›z.)

‹PUCU:
Bu sistemin kilitli ve kilit aç›k modlar› sadece
motor çal›ﬂmad›¤› zaman seçilebilir.
EJU37410

Yamaha Güvenlik Sistemi ayarlar›
Yamaha Güvenlik Sisteminin ayarlar› uzaktan
kumanda vericisi çal›ﬂt›rild›¤›nda ç›kan bip sesi say›s› ve ikili analog gösterge ünitesinin “K‹L‹T AÇIK” (UNLOCK) gösterge lambas› ile
onaylan›r. (‹kili analog gösterge ünitesiyle ilgili
daha fazla bilgi için sayfa 35’e bak›n›z.)
Bip sesi
say›s›

Yamaha Güvenlik
Sistemi modu

“K‹L‹T AÇIK”
(UNLOCK)
gösterge
lambas›

Kilitli

Söner

Kilit aç›k (normal
çal›ﬂma modu)

Yanar

Kilit aç›k
(L-MODU)

Yanar

1 Kilitle dü¤mesi
2 “K‹L‹T AÇIK” (UNLOCK) gösterge lambas›

Kilit aç›k modunu seçmek için:
Uzaktan kumanda vericisindeki “L-Modu” (kilit
aç›k) dü¤mesine k›saca bas›n›z. ‹ki ya da üç
kez bip sesi duyulur ve “K‹L‹T AÇIK” (UNLOCK) gösterge lambas› iki ya da üç kez yan›p
söner, sonra yanar. Bu, kilit aç›k modunun seçildi¤ini gösterir.

‹PUCU:
Bip sesi normal çal›ﬂma modunda iki kez
veya düﬂük L-MODU’nda (düﬂük-devir/dk.
modu) üç kez duyulur. (L-MODU’nu seçme
yöntemleri için sayfa 33’e bak›n›z.)
l E¤er uzaktan kumanda vericisi ikili analog
gösterge ünitesi bekleme durumundayken
çal›ﬂt›r›l›rsa, ünite baﬂlang›ç çal›ﬂmas›n›
gerçekleﬂtirir ve sonra ayarlar seçilir.
Kilitli modunu seçmek için:
Uzaktan kumanda vericisindeki kilitle dü¤mesine k›saca bas›n›z. Bir kez bip sesi duyulur ve
“K‹L‹T AÇIK” (UNLOCK) gösterge lambas› bir
kez yan›p söner, sonra söner. Bu, kilitli modunun seçildi¤ini gösterir.
l
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1 “L-Modu” (kilit aç›k) dü¤mesi
2 “K‹L‹T AÇIK” (UNLOCK) gösterge lambas›
EJU37420

L-MODU (düﬂük-devir/dk. modu)
L-MODU, motor devrini maksimum devrin yaklaﬂ›k %70’ine s›n›rlar.

Özellikleri ve iﬂlevleri
L-MODU’nu devreye alma ya da devreden ç›karma sadece uzaktan kumanda vericisini kullanarak seçilebilir. (Uzaktan kumanda vericisinin kullan›m›yla ilgili bilgi için sayfa 25’e bak›n›z.)

AÇIK” (UNLOCK) gösterge lambas› üç kez yan›p sönüp yanar duruma geçtikten sonra “LMODU” gösterge lambas› yanar ve L-MODU
devreye girer.

‹PUCU:
E¤er L-MODU bilgi ekran› kapand›ktan hemen
sonra seçilirse “L-MODU” gösterge lambas›
yanmaz. “L-MODU” gösterge lambas› motor
çal›ﬂt›r›ld›¤›nda yanacakt›r.

1 Uzaktan kumanda vericisi

‹PUCU:
L-MODU sadece motor Yamaha Güvenlik Sisteminin kilit aç›k modunda durduruldu¤unda
seçilebilir.
L-MODU’nun devreye al›nmas› ve devreden
ç›kar›lmas›
L-MODU’nun devreye al›nmas› uzaktan kumanda vericisi çal›ﬂt›r›ld›¤›nda ç›kan bip sesi
say›s› ve ikili analog gösterge ünitesinin “LMODU” gösterge lambas› ile onaylan›r. (‹kili
analog gösterge ünitesiyle ilgili daha fazla bilgi
için sayfa 35’e bak›n›z.)
Bip sesi
say›s›

L-MODU’nun
çal›ﬂmas›

"L-MODU"
gösterge
lambas›

Devrede

Yanar

Devrede de¤il

Söner

1 “L-Modu” (kilit aç›k) dü¤mesi
2 "L-MODU" gösterge lambas›

L-MODU’nu devreden ç›karmak için:
Uzaktan kumanda vericisindeki “L-Modu” (kilit
aç›k) dü¤mesine 4 saniyeden fazla süreyle bas›n›z. ‹ki kez bip sesi duyulduktan ve “K‹L‹T
AÇIK” (UNLOCK) gösterge lambas› iki kez yan›p sönüp yanar duruma geçtikten sonra “LMODU” gösterge lambas› söner ve L-MODU
devreden ç›kar. L-MODU devreden ç›kar›ld›¤›nda deniz motosikleti normal çal›ﬂma moduna döner.

‹PUCU:
E¤er uzaktan kumanda vericisi ikili analog gösterge ünitesi bekleme durumundayken çal›ﬂt›r›l›rsa, ünite baﬂlang›ç çal›ﬂmas›n› gerçekleﬂtirir
ve sonra ayarlar seçilir.
L-MODU’nu devreye almak için:
Uzaktan kumanda vericisindeki “L-Modu” (kilit
aç›k) dü¤mesine 4 saniyeden fazla süreyle bas›n›z. Üç kez bip sesi duyulduktan ve “K‹L‹T
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Özellikleri ve iﬂlevleri
EJU37431

EJU37440

‹kili analog gösterge ünitesi

H›z göstergesi

‹kili analog gösterge ünitesi deniz motosikletiyle ilgili çeﬂitli bilgileri görüntüler.

H›z göstergesi deniz motosikletinin suya karﬂ›
h›z›n› gösterir.
Göstergede iç k›s›mdaki büyük rakamlar deniz
motosikletinin “MPH” (mil/saat) olarak h›z›n›,
d›ﬂ k›s›mdaki küçük rakamlar ise kilometre/saat (km/h) olarak h›z›n› gösterir.

1
2
3
4
5
6
7

H›z göstergesi
Bilgi ekran›
Takometre
“Saat Volt” (Hour Volt) dü¤mesi
“K‹L‹T AÇIK” (UNLOCK) gösterge lambas›
"L-MODU" gösterge lambas›
"UYARI" (WARNING) gösterge lambas›

‹kili analog gösterge ünitesinin ilk çal›ﬂmas›
‹kili analog gösterge ünitesi çal›ﬂmaya baﬂlad›¤›nda, h›z göstergesi ve takometre bir tam tarama yaparlar, bilgi ekran›n›n tüm dilimleri ve
tüm gösterge lambalar› yanar. 2 saniye sonra,
“UYARI” (WARNING) gösterge lambas›, “LMODU” gösterge lambas› ve bilgi ekran›ndaki
uyar› göstergeleri söner ve sonra ünite normal
ﬂekilde çal›ﬂmaya baﬂlar.

‹PUCU:
Motor çal›ﬂt›r›ld›¤›nda “K‹L‹T AÇIK” (UNLOCK)
gösterge lambas› sönecektir.
‹kili analog gösterge ünitesi bekleme
durumu
E¤er ikili analog gösterge ünitesi motor durduktan sonra 25 saniye içinde herhangi bir çal›ﬂma
girdisi almazsa ünite kapan›r ve bekleme durumuna geçer. Motor tekrar çal›ﬂt›r›ld›¤›nda, ekran ve gösterge lambalar› ünitenin kapat›lmas›ndan önceki durumlar›na dönerler ve sonra
ünite normal ﬂekilde çal›ﬂmaya baﬂlar.
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EJU37240

Takometre
Takometre motor devrini gösterir. Göstergede
iç k›s›mdaki büyük rakamlar motor devrini
x1000 RPM (devir/dk.) olarak gösterir.

Özellikleri ve iﬂlevleri
EJU37250

Bilgi ekran›
Bilgi ekran› deniz motosikletinin çal›ﬂma koﬂullar›n› gösterir.

1
2
3
4
5
6

Yak›t seviye göstergesi
Yak›t göstergesi
Motor aﬂ›r› ›s›nma uyar› göstergesi
Motor kontrol uyar› göstergesi
Ya¤ bas›nc› uyar› göstergesi
Saat göstergesi/voltmetre

EJU37261

Saat göstergesi/voltmetre
Saat göstergesi/voltmetre saat göstergesi ya
da voltmetre olarak kullan›labilir.

‹PUCU:
Saat göstergesi Yamaha fabrikas›nda seçilir.

Voltmetreden saat göstergesine geçmek için:
“Saat Volt” (Hour Volt) dü¤mesine en az 1 saniye bas›n›z. Ekran voltmetreden saat göstergesine geçer.

1 “Saat Volt” (Hour Volt) dü¤mesi
2 Saat göstergesi

Voltmetre
Voltmetre akü voltaj›n› gösterir. Akü voltaj› normalse, voltmetre yaklaﬂ›k 12V gösterir. Akü
voltaj› önemli miktarda düﬂerse, voltmetrede
“LO” (DÜﬁÜK) görüntülenir. Akü voltaj› önemli
miktarda yükselirse, “HI” (YÜKSEK) görüntülenir. E¤er “HI” (YÜKSEK) ya da “LO” (DÜﬁÜK)
görüntülenirse derhal k›y›ya dönünüz ve deniz
motosikletini bir Yamaha yetkili servisine gösteriniz.

1 Saat göstergesi/voltmetre

Saat göstergesi
Saat göstergesi, deniz motosikletinin ilk kullan›m›ndan itibaren motorun kaç saat çal›ﬂt›¤›n›
gösterir.
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Özellikleri ve iﬂlevleri
Saat göstergesinden voltmetreye geçmek için:
“Saat Volt” (Hour Volt) dü¤mesine en az 1 saniye bas›n›z. Ekran saat göstergesinden voltmetreye geçer.

EJU37280

Yak›t seviyesi uyar›s›
Yak›t deposunda kalan yak›t 18 litre (4,8 US gal,
4,0 Imp gal) civar›na düﬂerse, en düﬂük yak›t
seviyesi dilimi, yak›t uyar› göstergesi ve “UYARI”
(WARNING) gösterge lambas› yan›p sönmeye
baﬂlar ve uyar› düdü¤ü aral›kl› olarak çalar.

1 “Saat Volt” (Hour Volt) dü¤mesi
2 Voltmetre
EJU37270

Yak›t seviye göstergesi
Yak›t seviye göstergesi, sürüﬂ s›ras›nda yak›t
seviyesini rahatça kontrol etmek için konulmuﬂtur.
Yak›t seviye göstergesinin yak›t deposunda kalan yak›t miktar›n› gösteren dört dilimi vard›r.
Yak›t seviyesi azald›kça yak›t seviye göstergesinin her seferinde bir dilimi kaybolur

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

‹PUCU:
Uyar› düdü¤ünü durdurmak için “Saat Volt”
(Hour Volt) dü¤mesine bas›n›z.

‹PUCU:
Yak›t seviyesi en do¤ru ﬂekilde, deniz motosikleti bir treyler üzerinde veya su içinde dengeli
durdu¤u zaman görülür.

1 “Saat Volt” (Hour Volt) dü¤mesi
EJU37290

Ya¤ bas›nc› uyar›s›

1 Yak›t seviye göstergesi

37

E¤er ya¤ bas›nc› önemli miktarda düﬂerse,
“UYARI” (WARNING) gösterge lambas› ve ya¤
bas›nc› uyar› göstergesi yan›p söner ve uyar›
düdü¤ü aral›kl› olarak çalar. Ayn› zamanda, hasar› önlemek için motorun maksimum devir say›s› s›n›rland›r›l›r.

Özellikleri ve iﬂlevleri

E¤er böyle olursa, motor h›z›n› derhal düﬂürünüz, k›y›ya dönünüz ve sonra motor ya¤ seviyesini kontrol ediniz. (Motor ya¤› seviyesi kontrol iﬂlemleri için sayfa 47’ye bak›n›z.) Ya¤ seviyesi yeterliyse, deniz motosikletini bir Yamaha
yetkili servisine kontrol ettiriniz.

‹PUCU:
Uyar› düdü¤ünü durdurmak için “Saat Volt”
(Hour Volt) dü¤mesine bas›n›z.

E¤er böyle 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 durdurup kapat›n›z ve jet
emiﬂinde t›kanma olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. (Jet giriﬂi temizleme iﬂlemleri için sayfa 85’e
bak›n›z.) D‹KKAT: E¤er aﬂ›r› ›s›nma nedenini
bulamaz ve düzeltemezseniz, bir Yamaha
yetkili servisine dan›ﬂ›n›z. Yüksek devirlerde çal›ﬂmaya devam edilmesi çok ciddi motor hasar› ile sonuçlanabilir. [ECJ00041]

1 “Saat Volt” (Hour Volt) dü¤mesi
EJU37300

Motor aﬂ›r› ›s›nma uyar›s›
E¤er motor s›cakl›¤› önemli miktarda yükselirse, “UYARI” (WARNING) gösterge lambas› ve
motor aﬂ›r› ›s›nma uyar› göstergesi yan›p söner ve uyar› düdü¤ü aral›kl› olarak çalar. Sonra
“UYARI” (WARNING) gösterge lambas›n›n ve
motor aﬂ›r› ›s›nma uyar› göstergesinin yan›p
sönmesi durur ve uyar› düdü¤ü sürekli olarak
çalar. Lamba ve gösterge yan›p sönmeye baﬂlad›ktan ve uyar› düdü¤ü çald›ktan sonra, hasar›n önlenmesine yard›mc› olmak için maksimum motor devri s›n›rland›r›l›r.
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Özellikleri ve iﬂlevleri
‹PUCU:
Uyar› düdü¤ünü durdurmak için “Saat Volt”
(Hour Volt) dü¤mesine bas›n›z.

1 “Saat Volt” (Hour Volt) dü¤mesi

‹PUCU:

Uyar› düdü¤ünü durdurmak için “Saat Volt”
(Hour Volt) dü¤mesine bas›n›z.

1 “Saat Volt” (Hour Volt) dü¤mesi

EJU37310

EJU37320

Motor kontrol uyar›s›

Eﬂya koyma bölümleri

E¤er bir sensör ar›zas› veya bir k›sa devre bulunursa, “UYARI” (WARNING) gösterge lambas› ve motor kontrol uyar› göstergesi yan›p söner ve uyar› düdü¤ü aral›kl› olarak çalar.

Bir ön eﬂya koyma bölümü, torpido gözü ve su
geçirmez bölme vard›r.
Sadece s›k›ca kapat›lm›ﬂ sugeçirmez bölme
suyu geçirmez. E¤er kullan›m klavuzu gibi
mutlaka kuru tutulmas› gereken eﬂyalar taﬂ›yorsan›z, bunlar› su geçirmez bir çantaya koyunuz. Deniz motosikletini kullanmadan önce
eﬂya koyma bölümlerinin kapaklar›n› s›k›ca kapat›n›z.
EJU37330

Ön eﬂya koyma bölümü
Ön eﬂya koyma bölümü, teknenin baﬂ taraf›nda bulunur.

E¤er böyle olursa, motor h›z›n› derhal düﬂürünüz, k›y›ya dönünüz ve motoru bir Yamaha yetkili servisine kontrol ettiriniz.
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Özellikleri ve iﬂlevleri
Ön eﬂya koyma bölümünü açmak için:
Kaput mandal›n› itiniz ve kaputu yukar›ya kald›r›n›z.

1 Kaput mandal›

Ön eﬂya koyma bölümünü kapatmak için:
Tam olarak yerine oturuncaya kadar kaputun
arkas›na bast›r›n›z.

EJU37350

Torpido gözü
Torpido gözü koltu¤un önünde yer al›r.

1 Ön eﬂya koyma bölümü

Ön eﬂya koyma bölümü:
Hacim:
68,4 litre (18,1 US gal, 15,0 Imp.gal)
Yükleme kapasitesi:
5,0 kg (11 lb)
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Özellikleri ve iﬂlevleri
Torpido gözünü açmak için:
Torpido gözü mandal›n› kendinize do¤ru kayd›r›n›z ve sonra kapa¤› yukar› kald›r›n›z.

1 Torpido gözü mandal›

Deniz motosikletini çal›ﬂt›rd›¤›n›z zaman, uzaktan kumanda vericisini tutucusunda muhafaza
ediniz.

1 ‹çecek tutucu
2 Verici tutucusu
EJU37230

Sugeçirmez bölüm
Sugeçirmez bölüm arka koltu¤un alt›na yerleﬂtirilmiﬂtir.
Sugeçirmez bölümü açmak için:
(1) Arka koltu¤u ç›kart›n›z. (Arka koltu¤un sökülmesi ve tak›lmas› iﬂlemleri için sayfa
24’e bak›n›z.)

1 Torpido gözü

Torpido gözü:
Hacim:
3,5 litre (0,9 US gal, 0,8 Imp.gal)
Yükleme kapasitesi:
1,0 kg (2 lb)
Torpido gözünü kapatmak için:
Tam olarak yerine oturana kadar kapa¤a bast›r›n›z.

‹çecek tutucu
Torpido gözünde, ç›kar›labilir bir içecek tutucusu ve verici tutucu vard›r.
Deniz motosikletini çal›ﬂt›r›rken içecek tutucusuna içecek koymay›n›z.
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Özellikleri ve iﬂlevleri
(2) Kapa¤› saat yönünün tersinde çeviriniz.

1 Kapak

1 Sugeçirmez bölüm

Sugeçirmez bölüm:
Hacim:
8,7 litre (2,3 US gal, 1,9 Imp.Gal)
Yükleme kapasitesi:
3,0 kg (7 lb)
Su geçirmez bölümü kapatmak için:
(1) Kapa¤› durana kadar saat yönünde çeviriniz.
(2) Arka koltu¤u tak›n›z.
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Çal›ﬂt›rma
EJU31821

Yak›t ve ya¤
Yak›t
EJU37222

! UYARI
l

l

Benzin ve benzin buharlar› son derece
yan›c›d›r. Yang›n ve patlamalardan korunmak ve yaralanma tehlikesini azaltmak için yak›t doldururken ﬂu talimatlara
uyunuz.
Benzin zehirlidir ve yaralanma ya da ölüme neden olabilir. Benzinle yapt›¤›n›z iﬂlemlerde dikkatli olunuz. Benzini a¤z›n›zla
sifon yaparak çekmeyiniz. E¤er bir miktar
benzin yutarsan›z, çok miktarda benzin
buhar› solursan›z ya da gözlerinize benzin
kaçarsa derhal doktorunuza görününüz.
E¤er benzin cildinize s›çrarsa sabunlu su
ile y›kay›n›z. Giysilerinize benzin dökülürse giysilerinizi de¤iﬂtiriniz.

ECJ00321

D‹KKAT
l

l

Kurﬂunlu benzin kullanmay›n›z. Kurﬂunlu benzin motora ciddi ﬂekilde hasar verebilir.
Yak›t deposuna su ve kirleticilerin kaçmas›n› önleyiniz. Kirlenmiﬂ yak›t zay›f
performansa ve motor hasar›na yol açabilir. Sadece temiz kaplarda saklanm›ﬂ
olan taze benzin kullan›n›z.
Önerilen yak›t:
Normal kurﬂunsuz benzin, minimum oktan say›s›
86
(Pompa oktan say›s›) = (R +M)/2
90 (Araﬂt›rma oktan say›s›)

Gazohol
‹ki tip gazohol vard›r. Etanol içeren ve metanol
içeren gazohol. Yak›t içindeki etanol oran›
%10’u aﬂm›yorsa ve yak›t asgari oktan oranlar›n› karﬂ›l›yorsa, etanol içeren gazohol kullan›labilir. E-85, %85 etanol içeren bir yak›t kar›ﬂ›m›d›r ve bu nedenle bu deniz motosikletinde
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kullan›lmamal›d›r. %10’dan fazla etanol içeren
tüm etanol kar›ﬂ›mlar› yak›t sisteminde hasara
ya da motorda performans sorunlar›na neden
olurlar.
Yamaha metanol içeren gazohol kullan›lmas›n›
önermemektedir, çünkü bu, yak›t sisteminde
hasara ve motorda performans sorunlar›na neden olabilir.
Yak›t deposunu doldurmak için:
(1) Yak›t ikmalinden önce motoru kapat›n›z.
Deniz motosikletinde durmay›n›z veya oturmay›n›z. Sigara içerken ya da k›v›lc›m, aç›k
alev ya da di¤er ateﬂleme kaynaklar›n›n
varl›¤›nda asla yak›t ikmali yapmay›n›z.
(2) Deniz motosikletini iyi havaland›r›lan bir yere yatay konumda yerleﬂtiriniz.
(3) Koltuklar› ç›kar›n›z ve sonra yak›t seviyesini kontrol ediniz. (Koltu¤un sökülmesi ve
tak›lmas› iﬂlemleri için sayfa 24’e bak›n›z.)
(4) Motor kaputunu aç›n›z. (Kaput açma ve kapatma iﬂlemleri için sayfa 25’e bak›n›z.)
(5) Yak›t deposu kapa¤›n› ç›kar›n›z ve sonra
yak›t› yak›t deposuna yavaﬂ yavaﬂ doldurunuz. Yak›t seviyesi dolum borusunun alt
k›sm›na yaklaﬂ›k 50 mm (2 inç) ulaﬂt›¤›nda,
dolum iﬂlemini durdurunuz. Yak›t deposunu
aﬂ›r› doldurmay›n›z. Is›nd›¤›nda yak›t genleﬂti¤i için, motordan gelen ›s› ya da güneﬂ
yak›t›n yak›t deposundan taﬂarak dökülmesine neden olur. Deniz motosikletini yak›t
deposu dolu olarak do¤rudan güneﬂ ›ﬂ›¤›
alt›nda b›rakmay›n›z.

Çal›ﬂt›rma
Yak›t deposu kapasitesi:
70 litre (18,5 US gal, 15,4 Imp.gal)

Motor ya¤›n›n belirtilen seviyede oldu¤undan
emin olunuz. Gerekirse ya¤ ekleyiniz. (Motor
ya¤› seviyesi kontrol iﬂlemleri için sayfa 47’ye
bak›n›z.) Aﬂa¤›daki tabloda gösterilen, önerilen
SAE ve API motor ya¤› s›n›flar›n›n bir birleﬂimini kullan›n›z.

1 Yak›t deposunun üstünden yaklaﬂ›k 50 mm
(2 inç)

(6) Dökülen yak›t varsa derhal siliniz.
(7) Yak›t deposu kapa¤›n› tak›n›z ve sonra kaputu kapat›n›z. Deniz motosikletini kullanmadan önce yak›t deposu kapa¤›n›n ve kaputun s›k›ca yerine kapat›lm›ﬂ oldu¤undan
emin olunuz.
(8) Koltuklar› tak›n›z. Deniz motosikletini çal›ﬂt›rmadan önce koltuklar›n s›k›ca yerlerine
oturmuﬂ oldu¤undan emin olunuz.
EJU31891

Motor ya¤›
ECJ00281

D‹KKAT
Sadece 4 zamanl› motor ya¤› kullan›n›z. 2
zamanl› motor ya¤› kullan›m› ciddi motor
hasar›na yol açabilir.
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Çal›ﬂt›rma
EJU31980

Çal›ﬂt›rma öncesi kontroller
EJU31991

Çal›ﬂt›rma öncesi kontrol listesi
Bu deniz motosikletini çal›ﬂt›rmadan önce, aﬂa¤›daki kontrol listesinde belirtilen kontrolleri yap›n›z.
EWJ00411

! UYARI
Deniz motosikletini iyice incelememek ya da bak›m›n› yapmamak deniz motosikletinin kaza yapmas› ya da hasarlanmas› olas›l›¤›n› artt›r›r. Herhangi bir sorun görürseniz deniz motosikletini çal›ﬂt›rmay›n›z. E¤er sorun bu klavuzda anlat›lan iﬂlemlerle çözülemezse, deniz
motosikletinin bir Yamaha yetkili servisi taraf›ndan incelenmesini sa¤lay›n›z.
Ö⁄E

YAPILACAK ‹ﬁLEM

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.

Arka boﬂaltma tapalar›

Düzgün tak›l›p tak›lmad›¤›n› kontrol ediniz.

Gaz kolu

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

Dümen sistemi

Düzgün bir ﬂekilde çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›n› kontrol ediniz.
Gidonun yerine kilitlenmiﬂ olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.

Vites kolu ve geri hareket kapa¤› Düzgün bir ﬂekilde çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›n› kontrol ediniz.
QSTS

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

Yak›t ve ya¤

Yak›t ve ya¤ seviyelerini kontrol ediniz 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.

Akü

Akünün durumunu ve elektrolit seviyesini kontrol ediniz.

Motor kaputu

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

Ön ve arka koltuklar

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

Omurga ve güverte

Omurga ve güvertede çatlak ve di¤er hasar kontrolünü yap›n›z.

Jet emiﬂi

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

Yang›n söndürücü

Durumunu kontrol ediniz ve gerekirse de¤iﬂtiriniz.

Motor acil durdurma kordonu
(lanyard)

Durumunu kontrol ediniz ve e¤er y›pranma veya k›r›lma varsa
de¤iﬂtiriniz.

Anahtarlar

Marﬂ dü¤mesinin, motor durdurma dü¤mesinin ve motor acil durdurma anahtar›n›n do¤ru çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›n› kontrol ediniz.

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.

‹kili analog gösterge ünitesi

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

Çal›ﬂt›rma
‹PUCU:
Çal›ﬂt›rma öncesi kontroller deniz motosikletinin her kullan›l›ﬂ›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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Çal›ﬂt›rma
EJU32280

Çal›ﬂt›rma öncesi kontrol noktalar›
EJU32331

Motor bölümü
EWJ00460

! UYARI
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.

n›z. (Kaput açma ve kapatma iﬂlemleri için
sayfa 25’e bak›n›z.)
(2) Koltuklar› ç›kart›n›z. (Koltu¤un sökülmesi
ve tak›lmas› iﬂlemleri için sayfa 24’e bak›n›z.)
(3) Depodaki yak›t›n seviyesini kontrol ediniz
ve gerekirse tamamlay›n›z. (Doldurma iﬂlemleri için, bak›n›z sayfa 43’e bak›n›z.)
(4) Yak›t deposu doldurma kapa¤›n› tak›p kaputu kapat›n›z ve koltuklar› yerleﬂtiriniz.
EJU36882

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 sayfa 24’e bak›n›z.) Mevcut olan
yak›t buharlar›n›n yok olmas› için, motor bölümünü bir kaç dakika aç›k olarak tutunuz.
Motor bölümü aç›kken elektrik ba¤lant›lar›n›n
gevﬂek olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.

Motor ya¤› seviyesi
Her kullan›mdan önce motor ya¤ seviyesini
kontrol ediniz.
EWJ00340

! UYARI
Motor ya¤›, motor durdurulduktan hemen
sonra aﬂ›r› derecede s›cakt›r. Motor ya¤› ile
temas edilmesi veya elbisenize s›çramas›
yan›klara neden olabilir.
ECJ01001

D‹KKAT
Ya¤ dolum kapa¤›ndan döküntü ve suyun
girmedi¤inden emin olunur. Motor ya¤›n›n
içinde döküntü ve suyun bulunmas› ciddi
motor hasar›na neden olabilir.

EJU32350

Omurga ve güverte
Omurga ve güvertede çatlak ve di¤er hasar
kontrolünü yap›n›z. Herhangi bir hasar bulunursa, deniz motosikletinin onar›m›n› bir Yamaha yetkili servisinde yapt›r›n›z.
EJU36871

Yak›t seviyesi
Her kullan›mdan önce yak›t deposunda yeterli
miktarda yak›t bulundu¤undan emin olunuz.
Ayr›ca yak›t sistemini s›z›nt›, çatlak ve ar›za
bak›m›ndan kontrol ediniz. (Kontrol noktalar›
ve do¤ru iﬂlemler için sayfa 74’e bak›n›z.)
(1) Kaputu aç›n›z ve yak›t deposunda meydana gelmiﬂ olabilen herhangi bir bas›nc› düﬂürmek için yak›t deposu kapa¤›n› ç›kart›-
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Motor ya¤ seviyesini kontrol etmek için:
(1) Deniz motosikletini, motor durdurulmuﬂ
halde tam olarak düz bir yere koyunuz.

‹PUCU:
Motor önceden çal›ﬂ›yorsa, ya¤ seviyesini
kontrol etmeden önce 5 dakika veya daha fazla bekleyerek motor ya¤›n›n durulmas›na imkan veriniz.
(2) Koltuklar› ç›kart›n›z. (Koltu¤un sökülmesi
ve tak›lmas› iﬂlemleri için sayfa 24’e bak›n›z.)
(3) Ya¤ seviye çubu¤unu ç›kar›n›z, silerek temizleyiniz ve daha sonra ya¤ 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.

Çal›ﬂt›rma
(5) Motor ya¤› doldurma kapa¤›n› ç›kar›n›z.

1 Kontrol çubu¤u
1 Motor ya¤› doldurma kapa¤›

(6) Motor ya¤›n› depo deli¤ine dökünüz. Motor
ya¤› durulana kadar yaklaﬂ›k 5 dakika bekleyiniz.

‹PUCU:

1 Maksimum seviye iﬂareti
2 Minimum seviye iﬂareti

(4) Motor ya¤› seviyesi minimum seviye iﬂaretinin alt›nda ise, ya¤ seviyesinin seviye çubu¤undaki minimum ve maksimum seviye
iﬂaretleri aras›nda olmas› için yeterli ya¤
eklemek üzere 5-7 aras›ndaki ad›mlar› uygulay›n›z. Motor ya¤› seviyesi maksimum
aksimum seviye iﬂaretinin bir hayli üzerinde ise, bir Yamaha yetkili servisinin deniz
motosikletine bak›m yapmas›n› sa¤lay›n›z.

Kontrol çubu¤undaki minimum ile maksimum
seviye iﬂaretleri aras›ndaki fark yaklaﬂ›k olarak
1 litre motor ya¤›na eﬂittir.
(7) Motor ya¤› uygun seviyeye gelinceye kadar
3-6 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.

1 Su ay›r›c›
2 Boﬂaltma c›vatas›
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Çal›ﬂt›rma
Su ay›r›c›da su kal›rsa, boﬂaltma c›vatas›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 s›çrayabilecek suyu emdirmek için kuru bir bez kullan›n›z.
E¤er deniz motosikletine su s›çrarsa, temiz bir
bezle silinmesini sa¤lay›n›z. Ayr›ca, su ay›r›c›s›ndan suyu boﬂaltt›ktan sonra boﬂaltma c›vatas›n› takt›¤›n›zdan emin olunuz.
EJU32452

Sintine
Nem yo¤uﬂmas› ve yak›t art›klar› için sintineyi
kontrol ediniz. D‹KKAT: Motor bölümü içinde
birikmiﬂ aﬂ›r› su motora s›çrayabilir ve ciddi hasara neden olabilir. [ECJ00341] Bu deniz taﬂ›t›, 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.

(3) Su boﬂalt›ld›ktan sonra, tamamen kuru oldu¤undan emin olmak için kuru bezlerle silin.
(4) Arka boﬂaltma tapalar›n› tak›n›z. D‹KKAT:
K›çtaki 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, arka 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.
[ECJ00361]
EJU32472

Arka boﬂaltma tapalar›
Arka boﬂaltma tapalar›n›n do¤ru tak›l›p tak›lmad›¤›n› kontrol ediniz.

1 Arka boﬂaltma tapalar›
1 Sintine suyu elektrikli pilot ç›k›ﬂ›

Sintinede az bir miktar su kal›r ve bu su manuel olarak boﬂalt›lmal›d›r. Kalan suyu boﬂaltmak
için, deniz taﬂ›t›n› karaya çekiniz ve aﬂa¤›daki
iﬂlemi yap›n›z.
Sintineden su boﬂaltmak için:
(1) Arka taraftaki boﬂaltma tapalar›n› ç›kart›n›z.
(2) Su tamamen boﬂal›ncaya kadar deniz motosikletinin baﬂ taraf›n› kald›r›n›z.
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EJU32482

Akü
Akünün elektrolit seviyesini ve motoru kolayca
çal›ﬂt›rmas› için yeterli güce sahip olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. UYARI! Aküde motoru harekete geçirecek yeterli güç yoksa veya gücün azald›¤›n› gösteren baﬂka belirtiler varsa, deniz motosikletini asla çal›ﬂt›rmay›n›z.
Akünün güç kayb› sizi yolda b›rakabilir.
[EWJ01240]

Çal›ﬂt›rma
Akü iyi durumda de¤ilse aküyü tekrar ﬂarj ediniz veya de¤iﬂtiriniz. (Akü ﬂarj iﬂlemleri için
sayfa 78’e bak›n›z.)
Ayr›ca, akü kutup baﬂlar›n›n s›k›ca tak›l›p tak›lmad›¤›n› ve akü terminallerinde korozyon olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz. Havaland›rma hortumunun aküye tam olarak ba¤l› oldu¤unu ve s›k›ﬂmad›¤›n› kontrol ediniz. UYARI! Havaland›rma hortumu hasar görmüﬂ, t›kanm›ﬂ veya
uygun ﬂekilde ba¤lanm›ﬂ de¤il ise, yang›n
veya patlama ile sonuçlanabilir. [EWJ00451]

Yang›n söndürücüyü yerleﬂtirmek için, bant›
kancas›ndan ç›kar›n›z ve kapa¤› sökünüz.
Yang›n söndürücüyü tutucusuna yerleﬂtiriniz
ve sonra kapa¤› yang›n söndürücünün üzerine
örtünüz. Kapak ve yang›n söndürücüyü kay›ﬂ
ile güvenli bir ﬂekilde ba¤lay›n›z.

1 Yang›n söndürücü tutucusu ve kapa¤›
2 Kay›ﬂ

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

Akünün güvenli bir ﬂekilde yerinde durmas›n›
sa¤lay›n›z.
EJU32541

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

Yang›n söndürücüyü kontrol etmek için, üreticisi taraf›ndan verilen talimatlar› okuyunuz. Yang›n söndürücüyü daima yerinde ve kapa¤› tak›l› ﬂekilde tutunuz. Teknede daima bir yang›n
söndürücü bulundurunuz. Bir yang›n söndürücü, bu deniz motosikletinin standart bir ekipman› de¤ildir. E¤er bir yang›n söndürücünüz yok
ise, uygun özellikte bir tane temin etmek için,
bir Yamaha yetkili servisine veya bir yang›n
söndürücü üreticisine baﬂvurunuz.
EJU32591

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 tutucusu ve kapa¤› ön
eﬂya koyma bölümündedir.
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Çal›ﬂt›rma

EJU37390

Dümen sistemi
Gidonun gevﬂekli¤ini kontrol ediniz. Yumuﬂak
hareket etti¤ini ve 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¤inden ve gidon ile itici jet a¤z› aras›nda hiçbir boﬂluk bulunmad›¤›ndan emin olunuz.

1 Kilit mandal›
EJU36581

Vites kolu ve geri hareket kapa¤›
EWJ00031

! UYARI
Vites kolunun hareketi s›ras›nda geri hareket kapa¤›na dokunmay›n›z, aksi halde eliniz s›k›ﬂabilir.
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.

Kilit kolunun ve gidonlar›n yerlerine kilitlendiklerini kontrol etmek için gidonlar› aﬂa¤› ve yukar› çekiniz. (Daha fazla bilgi için sayfa 29’daki
“Teleskopik dümen sistemi”ne bak›n›z.)
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Çal›ﬂt›rma
Ayr›ca vites kolu aﬂa¤›ya itildi¤i zaman, geri
hareket kapa¤›n›n da tamamen yukar› do¤ru
gitti¤inden emin olunuz.

(2) Kol s›k›ﬂt›r›ld›¤›nda QSTS kolunun düzgün
bir ﬂekilde dönüp dönmedi¤ini 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.

EJU32641

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

E¤er mekanizma uygun ﬂekilde çal›ﬂm›yorsa,
bir Yamaha yetkili servisine baﬂvurunuz.
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Çal›ﬂt›rma
EJU32651

Jet emiﬂi
Jet giriﬂinde yabani otlar, döküntüler veya suyun emiﬂini k›s›tlayabilecek baﬂka maddeler
olup olmad›¤›n› dikkatli bir ﬂekilde kontrol ediniz. Jet emiﬂi t›kal›ysa temizleyiniz. (Jet giriﬂi
temizleme iﬂlemleri için sayfa 85’e bak›n›z.)
E¤er deniz motosikleti jet emiﬂi t›kal›yken çal›ﬂt›r›l›rsa kavitasyon olabilir, bu da jet itme gücünü azalt›r ve muhtemelen jet pompas›na hasar
verir. Baz› durumlarda, motor so¤utma suyu
azl›¤› nedeniyle aﬂ›r› ›s›nabilir ve motor hasar
görebilir. So¤utma suyu motora jet pompas›yla
beslenir.

sikleti çal›ﬂmaya devam eder ve bir kazaya
neden olur. [EWJ01220]

EJU32671

Anahtarlar
ECJ00410

D‹KKAT
Karada anahtarlar›n çal›ﬂmas›n› kontrol
ederken, su vermeden 15 saniyeden uzun
çal›ﬂt›rmay›n›z, aksi halde motor aﬂ›r› ›s›nabilir.

EJU32661

Motor acil durdurma kordonu (lanyard)
Motor acil durdurma kordonunun (lanyard) y›pranm›ﬂ veya k›r›lm›ﬂ olup olmad›¤›n› kontrol
ediniz. Kablo hasarl›ysa yenisiyle de¤iﬂtiriniz.
UYARI! Motor acil durdurma kordonunu
(lanyard) onarmay› ya da birlikte ba¤lamay›
asla denemeyiniz. Operatör denize düﬂtü¤ünde motor acil durdurma kordonu serbest olarak çekemeyece¤i için, deniz moto-
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Marﬂ dü¤mesinin, motor durdurma anahtar›n›n
ve motor acil durdurma dü¤mesinin do¤ru çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›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 (lanyard) çekiniz. (Marﬂ dü¤mesinin, motor durdurma dü¤mesinin ve motor acil durdurma dü¤mesinin do¤ru çal›ﬂmas› ile ilgili bilgi için sayfa
26–27’ye bak›n›z.)

