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Başvuru Bilgileri
Yamaha Kar Motosikletiniz ile ilgili uygun bilgileri aşağıdaki boşluklara yazınız. Kar motosikletiniz
ile ilgili bilgilere başvurduğunuzda daima bu numaraları kullanınız.
Model: ______________________________________________________________
Satış Tarihi: _________________________________________________________
Taşıt Kimlik Numarası: _________________________________________________
Motor Seri Numarası: __________________________________________________
Yamaha Yetkili Servisi: _______________________________________________
Adres: _____________________________________________________________
Tel: ________________________________________________________________

Parçalar ve Aksesuarları
Yamaha kar motosikletiniz için değiştirme parçaları, yağ ya da aksesuarlara ihtiyaç duyduğunuzda, sadece HAKİKİ YAMAHA PARÇALARI, YAĞI VE AKSESUARLARININ
kullanıldığından emin olunuz. Yalnızca, hakiki Yamaha parçaları, yağları ve aksesuarları
Yamaha kar motosikletinizin gereksinimleri ve standartları karşılayacak özelliklere sahip olacak şekilde hazırlanmıştır. Aksesuarların komple listesi için geçerli Yamaha Aksesuar
Kataloğuna başvurunuz.
İşbu kar motosikletine dair servis ve bakım prosedürlerine yardımcı olmak üzere, bir Servis
Kılavuzu ve Resimli Parça El Kitabı, yerel Yamaha Kar motosikleti bayinizden elde edilebilir.
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Önsöz
SRX120 Kar motosikletinin, yetişkin denetimi altında en az 6 yaşında bir çocuğun sorumluluğu ile,
öğrenme / eğlence maksatlı bir kar motosikleti olması amaçlanmıştır. Bu kar motosikletine sadece
işletmen tarafından binileceği amaçlanmıştır; herhangi bir yolcu olmamalıdır. Keza, bu kar motosikleti, öncelikle kar üzerinde, kısıtlı yol-harici sahalarda gün ışığında kullanım için amaçlanmıştır. Bu
kar motosikletinin kamunun bulunduğu caddelerde, yollarda ve ana yollarda kullanılması tehlikeli
olabilir ve her durumda yasa ile men edilmiştir. Bir ebeveyn ya da koruyucu olarak, kar motosikletinin emniyetli bir şekilde çalıştırılması açısından çocuğun eğitilmesi sorumluğu ilgili kişi tarafından
kabul edilmelidir. Tüm işletmenlere temel çalıştırma prensiplerini, kar motosikletinin kurallarını ve
mevzuatını ve bilhassa acil bir durumda kar motosikletinin nasıl durdurulacağını öğretiniz. Bir kar
motosikleti nezaketi ve sorumluluğu duygusu konusunda çocuk üzerine etkide bulununuz.
Bu kar motosikleti, güvenilir bir hizmet vermek üzere tasarımlanmış, mühendislik çalışması yapılıp
bir araya getirilmiş kaliteli bir Yamaha ürünüdür. Sahibi olarak, bunun temel işletimi, bakımı ve
depolama prosedürlerine tümüyle aşina hale gelindiğinden emin olunuz. Kar motosikletinin emniyetli
ve uygun biçimde kullanılmasını temin açısından bu el kitabını okuyunuz ve Kar Motosikleti
Emniyet El Kitabının yanında bulundurunuz.
Bu el kitabı bölümlere ayrılmıştır. SRX120’yi Emniyetli bir şekilde Çalıştırmaya Hazırlama ve
SRX120'nin Çalıştırılması bölümleri çocuk/işletmene okunmalı ve izah edilmelidir. Diğer bölümler,
mülkiyet sahibi / ebeveyn/koruyucu için olup, kar motosikletinin kimliği, emniyetli çalıştırma talimatları, yağlama, bakım, depolama ve depolama sonrası hazırlamaya dair bilgileri içerir. Eğer herhangi onarım ve servis gerekmiş ise, profesyonel servis için yetkili bir Yamaha Kar motosikleti bayisi ile temasa geçiniz.
İşletmen El Kitabı, Kar Motosikleti Emniyet El Kitabı ve kar motosikleti çıkartmalarında, bilgilerin
önemini vurgulamak üzere Uyarı, Dikkat ve Unutmayınız sözcükleri yer almaktadır.
UYARI simgesi, kişisel emniyete dair bilgileri tanımlar. Ciddi kişisel yaralanma veya hatta ölüm olasılığı söz
konusu olduğundan, talimatların takip edildiğinden emin olunuz. Bir DİKKAT (CAUTION) uyarısı,
kar motosikleti ile ilgili bir hasar ile neticelenebilecek, emniyetli olmayan uygulamaları tanımlamaktadır. Kar motosikletinin parça veya parçalarında hasar olasılığı söz konusu olduğundan bu direktifi
takip ediniz. n NOT simgesi: Belirli bir dikkat göstermeye değer tamamlayıcı bilgileri tanımlar.
Tüm bilgiler ve resimler ile yayınlandığı tarihte, basımı yapılan ürüne atıfta bulunulmaktadır. Yamaha Motor Co., Ltd. , ürünlerini sürekli biçimde yeniden gözden geçirip geliştirdiğinde, herhangi
geçmişe yönelik bir yükümlülük tahakkuk etmeyecektir.
Bu Yamaha İşletmen El Kitabı, kar motosikletinin ayrılmaz bir parçası olarak göz önünde bulundurulmalı ve satış anında kar motosiklet beraberinde kalmalıdır. Eğer kar motosikletinin mülkiyet
sahibi değişir ise, Yamaha bayiniz ile temasa geçiniz.
Her Yamaha kar motosikleti, Kar motosikletleri Emniyet ve Sertifikalandırma Komisyonun standartlarını karşılamakta ve aşmakta olup, üzerlerinde bir SSCC çıkartması taşırlar. Yamaha, tüm kar motosikletlerinin emniyetli kullanılmalarını teyit etmekte ve teşvik etmektedir. Daima kask ve koruyucu
gözlük takınız. Dikkatle sürünüz, tüm eyalet ve yerel yasalara uymayı gözetiniz ve başkalarının haklarına saygı gösteriniz. Yamaha gibi Uluslar arası Kar motosikleti İmalatçıları Derneği (ISMA)
üyeleri, yolların geliştirilmesi, sponsorluk olayları ve genel olarak kar motosikletleri ile sporu desteklemek konusunda kendi paylarına düşeni yapmaktadır. Yamaha, Ulusal Kar motosiklet Vakfının bir
üyesi olarak, eğitim, hayırlar ve araştırma programları vasıtalarıyla kar motosikleti etkinliklerini
desteklemektedir.
©2013 Yamaha Motor Co., Ltd.

Türkiye’de basılmıştır.
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Teknik Özellikler
MOTOR VE TAHRİK

ŞASİ

Cebri Hava Soğutmalı/4Zamanlı

Tip

Valf Düzenlemesi

56 x 50 mm
(2,2x1,97 inç)
Yukarıda

Silindir hacmi

123 cc (7,5 inç )

Aydn. Sargısı Çıkışı

12V/55W

Sıkıştırma Oranı

8.3:1

Silindir çapı x strok

Toplam Uzunluk

181,6 cm (71,5 inç)

Toplam Yükseklik
Toplam Genişlik

78,7 cm (31 inç)
87,6 cm (34,5 inç)

Kayak Merkezden Merkeze Mesafesi (Duruş)

78 cm (31 inç.)
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MUHTELİF
Benzin (Önerilen)

RON 95 Minimum
Oktan Normal
Kurşunsuz

Yakıt Deposu Kapasitesi (Gerçekleşen)

1,7 L (0,46 U.S. gal.)

Yağlama

Cebri Püskürtme

Soğutma sistemi

Cebri Hava

Tahrik Debriyajı

Merkezkaç
Otomatik

Yakıt Deposu
Kapasitesi (Kayıtlı)

1,5 L (0,40 U.S. gal.)

Tahrik Zinciri
Gerdirici

Kayış

Motor Yağı
(Önerilen)

Sentetik OW-40

Fren Tipi
Ateşleme (Marş) Tipi

Transistörlü
25,4 cm (10 inç)

Karter Yağ
Kapasitesi

600 ml (20,3 fl ons)

Palet Genişliği
Palet Boyu
(Zemin üzerinde)

43 cm (17 inç)

Hava Filtresi

Yarı-Kuru Poliüretan
Köpük Eleman

Palet Gerginliği
(Aralığı)

6,4-9,5 mm (1/4-3/8 inç)

Süspansiyon Gresi

Tüm Sıcaklıklar için
8JM-H4714-00

Palet Stili

Standart-Çeker

Buji Cinsi

NGK BPR4ES

Arka / Fren ışığı
Ampulü (parça no)
Far Ampulü (parça no)

Buji Aralığı

0,7-0,8 mm
(0,028-0,031 inç)

Marş Sistemi

Manuel Marş

Kuru Ağırlık

75,0 kg (165 lb)

Ateşleme Zamanı
(Sabit)

24°BTDC,
3600 devir/dakikada

Çalışmaya hazır
durumdaki kütle

YAKLAŞIK
76,8kg (169 lb

Gürültü seviyesi
(77/311/EEC)

74dB(A)@1730
dev/dak (FİNL.)(İSV.)

Koltuk titreşimi
(EN1032, ISO 5008)

0,5 m/s2 değerini
aşmaz (FİNL.)(İSV.)
2.5 m/s2 değerini
aşmaz (FİNL.)(İSV.)

KARBÜRATÖR
Tip

Mikuni BV18-11-84Z1

Sadece AVRUPA için
Alıntı yapılan rakamlar salınım seviyeleridir ve
mutlaka güvenli çalışan seviyeler değildir.
Salınım ve korunmasızlık arasında bir ilişki olmasına rağmen, bu daha başka önlemlerin alınmasının gerekip gerekmediği hakkında karar
vermek için güvenli olarak kullanılamaz. Çalışanların fiili olarak maruz kalma seviyesini etkileyen faktörler, çalışma alanının nitelikleri, başka gürültü kaynakları, örn. makinelerin sayısı ve
diğer yakın süreçler ve operatörün gürültüye maruz kaldığı süreyi içerir. İzin verilebilir maruz
kalma süresi ülkeye göre değişebilir. Ancak bu
bilgi makine kullanıcısının tehlike ve riski daha
iyi değerlendirmesini mümkün kılar.

Gidon titreşimi
(EN1032, ISO 5008)

8JM-H4714-00

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
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SRX120 ‘nin Emniyetli bir şekilde Çalıştırılmaya Hazırlanması
UYARI
Bu araç, mecburi yetişkin gözetimi altında, 6 yaşından küçük olmayan çocuklar
tarafından gün ışığında kullanım için tasarlanmıştır. Bu aracın kamuya açık yollarda kullanılmasına izin verilmemiştir.
n NOT: SRX120’nin bu bölümü ve çalıştırılması, mülkiyet sahibi / ebeveyn/ koruyucusu (mihmandarı) tarafından çocuk/
işletmene okunmalı ve izah edilmelidir.
Bu bölümü izah ederken Kumandaların
Yerlerine veya kar motosikletine başvurunuz.

Pek çok erkek ve kız çocukları gibi siz de kar
motosikletini sürmeyi endişe ile beklemektesiniz. Kar motosikletinin bir oyuncak olmadığını
unutmayınız. Daima dikkatle sürülmelidir!
İlk olarak, kumandaları anlamalı, kumandaların
nerede olduklarını bilmeli ve bunların nasıl
doğru bir şekilde kullanılacağını bilmelisiniz.
A. FREN KOLU — Fren kolu, kar motosikletinin yavaşlatmak veya durdurmak üzere,
tutma koluna doğru (sıkarak) çekilmelidir.
n NOT: Fren kullanıldığında, itici güç veren kol (gaz kelebek kolu) boşta (serbest
bırakılmış) pozisyonda olmalıdır.

B. İTİCİ GÜÇ VEREN KOL (GAZ KELEBEK KOLU) — Kar motosikletinin hızını
kumanda eder. İtme kuvveti kolunu (Gaz
Kelebek kolu) tutma sapına doğru ne kadar
yaklaştırırsanız (ne kadar daha fazla sıkarsanız), kar motosikleti o kadar daha hızlı
gider.
C. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI — Anahtar
OFF (Kapalı) konumda olduğunda, motor
ne çalışır ne de başlatılabilir. Eğer anahtar
RUN (Çalıştırma) konumunda ise motora
yol verilir ve çalıştırılır.
D. ACİL DURUM DURDURMA ANAHTARI
— Eğer anlamadığınız bir şey meydana
gelirse veya eğer bir acil durum var ise,
motoru derhal durdurmak üzere, acil durum
durdurma anahtarını OFF (aşağı) kapalı
konumuna getiriniz.
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E SABİTLEME DURUMU ANAHTARI —
Sabitleme durumu anahtarı kapağı, konsolun sağ-üs tarafında bulunan sabitleme anahtarına takılmadıkça, motor ne çalıştırılabilir
ne de yol verilebilir. Sabitleme kordonu
motor çalıştırılmaya teşebbüs etmeden önce, işletmenin sağ bileğine TUTTURULMALIDIR.
İkincisi, motora yol vermeden önce bir kaç şeyi
her zaman gözden geçirmelisiniz.
A. Fren kolunu birkaç kez çekerek (sıkarak) ve
serbest bırakarak, fren kolunun düzgün
biçimde çalıştığından (serbestçe hareket
eder) emin olunuz.
B. İtici güç (gaz kelebek) kolunun düzgün biçimde çalıştığından (serbestçe hareket eder)
ve serbest bırakıldığında hemen atıl (boştaki) durumuna geri geldiğinden emin olunuz.
Boşta konum, itici güç veren kolun (Gaz
Kelebek Kolu) tutma sapından gidebildiği
en uzakta olduğu konumdur. Eğer itici güç
veren kol (Gaz Kelebek Kolu) olması gerektiği konuma hızla geri gelmiyor ise, motor
çalıştırılmamalıdır ve itici güç sistemi tamir
edilmelidir.
C. Kendinizi sıcak tutmaya yeterli giysiler
giymiş olduğunuzdan fakat kar motosikletinin hareketli kısımlarına takılabilecek
uzun ve gevşek eşarplar veya uzun bağcıkları olan ayakkabıları ASLA giymediğinizden emin olunuz.
D. Motor kaputunun ve tüm erişim panellerinin
kapatılmış olduğundan, ön-camın ve tüm
koruyucu kısımların güvenli bir şekilde
yerinde olduklarından emin olunuz.
Üçüncü olarak, her bir binişten önce aşağıdaki
soruların tümüne evet cevabı verebileceğinizden
emin olunuz.
A. Kar motosikletini çalıştırmak üzere sahibi,
ebeveyniniz veya mihmandarınızdan izin
aldınız mı?
B. Onaylı bir emniyet kaskı taktınız mı?
C. Gözlerinizi korumak üzere (koruyucu gözlük veya bir göz siperi gibi) bir şey takıyor
musunuz?

D. Yeterince sıcak tutacak şeyler giydiniz mi?
E. Ebeveyniniz veya mihmandarınız yeterince
benzininiz olduğundan emin olmak üzere
bunu kontrol etti mi?
F. İtici güç (Gaz Kelebek) kolu ve fren kolu
serbest şekilde hareket ediyor mu?
G. Tüm koruyucu ve kapaklar doğru yerlerinde
mi ve kaput güvenli bir şekilde kapatılmış
mı?
H. Kar motosikletine bineceğiniz emniyetli bir
saha var mı? Bu alan kaya, teller, ağaçlar,
trafik vs.den arındırılmış mıdır?
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SRX120’nin Çalıştırılması
UYARI
Ancak, 5 °C ila eksi 20 °C arasında bir ortam sıcaklığında çalıştırmaya izin verilir.

Daima sorumlu, dikkatli ve sağduyulu bir kar
motosikleti işletmeni olmalısınız. Emniyetinizden biz endişe duyarız ve daima siz de duymalısınız.
A. Kar motosikletini nasıl işleteceğinizi öğrenirken, ebeveyninizden veya mihmandarınızdan sizi sekiz şekilleri, yola çıkma ve
durma pratikleri için açık bir alana götürmesini isteyiniz. Bu pratik mühimdir ve
kendinizi kar motosikletinde iyi “hissetmenizi” sağlar. Keza, farklı koşullar altında
(derin kar, sertleşmeye yüz tutmuş kar, vs.)
kar motosikletini nasıl idare edeceğinizi
öğrenebileceksiniz.
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B. Kar motosikletini işletirken, daima, koltuğa
oturmuş pozisyonda olun ve her iki ayağınızı da kayan bord üzerinde tutunuz. Tümüyle durur hale gelinceye dek kar motosikletinden inmeyiniz.
C. Kar motosikletini emniyetli bir hızdan daha
hızlı asla sürmeyiniz. Yollara, binalara,
ağaçlara, diğer kar motosikletlerine veya
insanlara asla çok yakın olarak sürmeyiniz.
Asla gösteriş yapmayınız!
D. Farı ve arka ışığı düzgün çalışır olmadıkça
kar motosikletini asla işletmeyiniz.
E. Bu kar motosikleti, tek bir sürücü tarafından
eğlence maksatlı kullanım için tasarımlanmıştır. Herhangi yolcu taşımayınız.
F Kar motosikletinin ardında kızak, çekmeyiniz, çeşitli el hünerleri vs. yapmaya teşebbüs etmeyiniz.
G. Eğer kara batarsanız, motoru kapatıp yardım isteyiniz.

Genel Bilgiler
Kar Motosikleti Künyesi

Kumandaların Yerleri

Bu kar motosikletinin iki adet tanıtıcı numarası
vardır: Araç Tanıtım Numarası (VIN) tünelin sağ
tarafından mühürlenmiş olup, Motor seri Numarası (ESN) ise, karterin ön kısmına mühürlenmiştir.

Acil Duruş
Anahtarı

Fren Kolu

Gaz
Kelebeği
Kolu

Sabitleme
Anahtarı
Kordonu
Kontak
Anahtarı

Jikle

Bobinli Marş Teçhizatı Tutamağı

VIN

Benzin – Yağ
Bu kar motosikleti, dört-zamanlı bir motora sahiptir; dolayısıyla, benzin ve yağın hazır karışımı
gerekli değildir.
Önerilen Benzin

Bu kar motosikletinde kullanılması için önerilen
benzin, RON 95 minimum oktan normal kurşunsuzdur. Oksijene edilmiş benzinler de (%10'a
kadar etanol veya %15’e kadar MTBE içeren)
kabul edilebilir benzinlerdir. Metanol içeren benzinleri kullanmayınız.
Motor Seri Numarası

Bu numaralara, garanti hakkının usulüne uygun
biçimde tamamlanması için bayi tarafından
gerek duyulur. Eğer ESN veya VIS çıkartılmış
ise, veya herhangi bir şekilde bunlara müdahale
edilmiş ise, Yamaha tarafından hiçbir garantiye
izin verilmez.
Parçalar, servis, aksesuar ya da garanti için yetkili bir Yamaha Kar motosikleti bayisi ile irtibata
geçerken, daima, kar motosikletinin model ismini, VIN numarasını ve motor seri numarasını da
belirtiniz. Eğer komple motor değiştirilmesi
gerekiyorsa, bayinizden doğru kayıt bilgileri için
Yamaha’yı bilgilendirmesini isteyiniz.

DİKKAT
Beyaz petrol veya metanol içeren benzinleri kullanmayınız. Yalnızca Yamaha
onaylı benzin katkı maddeleri kullanılabilir.
n NOT: Eğer petrol/alkol karışımı kulla-

nıldığında motorun benzin tasarrufundan
memnun kalmadıysanız, alkol olmaksızın
kurşunsuz benzine değiştiriniz.

Benzin kendi sıcaklığı artarken genleşeceğinden,
yakıt deposu ancak kendi yazılı kapasitesinde
doldurulmalıdır. Eğer depo soğuk benzin ile
doldurulur ve sonra ılık bir ortama hareket edilecek ise, bilhassa depo içerisinde genleşme için
boşluk bırakılmalıdır.

UYARI
Benzin deposunu daima iyi havalandırılan bir alanda doldurunuz. Herhangi açık
alevlerin yakınında veya motor çalışır durumda iken benzin deposuna asla benzin
ilave etmeyiniz. Benzin deposu doldurulurken ASLA SİGARA İÇMEYİNİZ.
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Motor Alıştırma

Tavsiye Edilen Yağ
n NOT: Bu kar motosikleti, fabrika çıkış

olarak SAE OW–40 sentetik yağı doldurulmuş halde gelir.

Motorda kullanmak üzere önerilen yağ, OW–40
Sentetik yağdır. Ayrıntılar için viskozite tablolarına bakınız.

DİKKAT
Tavsiye edilen yağın yerine kullanılan
herhangi bir yağ, ciddi motor hasarına
neden olabilir.

YAMALUBE Yağ Kalitesi
API servisi SG tipi veya yukarısı, JASO standart MA.

MOTOR
YAĞI
SICAKLIK

8

0W–40 Sentetik

Motor, ağır yük koşullarına veya tam-itme gücünde işletime maruz bırakılmadan önce, kısa bir
süre için (yaklaşık olarak 10 saatlik bir çalıştırma) alıştırma gerektirir. Alıştırma prosedürüne
titiz bir şekilde uyulması, en uygun performans
ve motorun uzun ömürlü olmasına katkı yapar.
Alıştırma esnasında, maksimum itme tavsiye
edilir; bununla birlikte, kısa süreli tam-itme (tam
gaz) hızlanmaları ve sürüş hızlarında değişiklik
yapmalar motorun iyi şekilde alıştırılması (açılmasına) katkıda bulunur. 10 saatlik bir alıştırma
dönmemi sonrası, kar motosikleti bir kontrol ve
yağ değişimi için yetkili bir Yamaha Kar Motosikleti bayisine götürülebilir. Bu servis isteğe
bağlı olup, masrafları kar motosikletinin sahibine aittir.

Susturucu
Susturucu, motor gürültüsünü azaltmak ve motorun toplam performansını geliştirecek şekilde
tasarımlanmıştır. Eğer susturucu motordan sökülür ise, ciddi motor hasarı neticesini verir.

Kullanma Talimatları
Motorun Çalıştırılması ve
Durdurulması

UYARI
Herhangi bir zaman, bilhassa motor çalışır durumda iken, kimsenin kar motosikletinin ön tarafında durmasına asla izin
vermeyiniz.

Motora yol verilmeye başlanmadan önce, beraberinde verilen Kar motosikleti Emniyet El Kitabında yer alan tüm emniyet kontrollerinin gerçekleştirilmiş olması bir zorunluluktur.
Bu kar motosikleti bir bobinli marş teçhizatı ile
donatılmıştır. Bobinli marş teçhizatının tutamağı, konsolun sağ – alt tarafında yer alır.
n NOT: Eğer bobinli marşın ipi koparsa

veya eğer bobinli marş teçhizatında bir
arıza olması halinde, kar motosikletini
servis için yetkili bir Yamaha Kar motosikleti bayisine götürünüz.

Motoru çalıştırmak için aşağıdaki işlemleri takip
ediniz:
Fren Kolu

Acil Duruş
Anahtarı
Gaz
Kelebeği
Kolu

Kontak
Anahtarı
Jikle

Sabitleme
Anahtarı
Kordonu

Bobinli Marş Teçhizatı Tutamağı

1. Bir kaç sefer tamamen sıkarak ve gevşeterek gaz kelebek kolunu test ediniz. Kol, derhal ve tamamen boşta konumuna DÖNMELİDİR.
2. Valfi saat ibresinin aksi yönünde çevirerek
benzin deposunun altında bulunan benzin
deposunu kapatma valfini açınız. Valfi tamamen açınız; aksi halde motorun titreşiminden dolayı kar motosikletinin çalışması
esnasında kapanabilir.

Kapatma Valfi
Benzin
Deposu

3. Kontak anahtarını kontağa takınız; sonra
RUN (ÇALIŞTIRMA) pozisyonuna doğru
çeviriniz.
n NOT: Acil durum durdurma anahtarının

ON (yukarı) pozisyonda olduğundan ve
sabitleme kapağının sabitleme anahtarına
takılı olduğundan emin olunuz.

4. Motor soğuk iken, jikleyi tamamen dışarı
çekiniz. Eğer motor sıcak ise, jikle normalde gerekmez.
5. Bobinli marş tutamağını direnci hissedinceye kadar çekiniz; sonra hızlı bir kısa çekiş
yapın. Motor çalışmalıdır; ama yine de, eğer
motor çalışmaz ise bu adımı tekrarlayınız.

DİKKAT
Bobinli marşın hasar görmesinden kaçınmak için, marş ipini sınırına kadar ÇEKMEYİNİZ ya da bobinli marş tutamağını
uzatılmış olan konumundan serbest bırakınız. Bobinli marş ipinin yavaşça geri
sarılmasına imkân veriniz.

6. Motor çalıştığında, jikleyi yaklaşık olarak
yarısına kadar itiniz. Motor soğuksa “ısınması” için yaklaşık olarak 2–3 dakika bekleyiniz. Jikle, “ısınma” sonrasında tümüyle
itilmelidir.
7. Boğulma – Eğer motor jikle kullanıldıktan
sonra çalışmıyorsa fakat çalışmaya hazır
görünüyorsa, jikleyi tümüyle itiniz.
n NOT: Jiklenin sürekli çekilmesi sadece

motorun daha da fazla boğulmasına
neden olur.
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n NOT: Eğer motoru, gaz kelebek kolu
sıkılı halde teşebbüs edildiğinde çalıştırılmakta başarısız olunursa, bujiyi çıkartın,
temizleyin, iyice kurutun ya da yeni, uygun olarak ayarlı, önerilen bir buji takınız.

8. Motoru susturmak için, kontak anahtarını
OFF (KAPALI) konuma çeviriniz, acil durum anahtarını OFF (aşağı) pozisyona getiriniz ya da sabitleme kapağını sabitleme
anahtarından geri çekiniz.
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n NOT: Motor kısa bir süre içerisinde

tekrar çalıştırılmayacak ise, benzin deposunu kapatma valfini (benzin deposunun
altında yer alır), valfi saat ibresi yönünde
çevirerek kapatınız.

DİKKAT
Eğer kar motosikleti uzun bir saman süresince kullanılmayacak ise, benzin deposunun valfinin kapalı olduğundan emin
olunuz.

Periyodik Bakım / Motor Ayarı Tablosu
Günlük

İlk
10 Saat
(2 hafta)

Her
20 saatte
(1 ay)

Her
50 saatte
(3 ay)

Her
100 saatte
(6 ay)

Her
300 saatte
(12 ay)

Valf Boşluğu
Motor
Kompresyonu
Buji
Yakıt Besleme
Hortumu

Her 3 yılda bir
değiştiriniz.

Benzin Deposunu
Kapatma Valfi
Karbüratör
Şamandıra Odacığı
Motor Yağı
Somunlar / Vidalar /
Kapak Vidaları
Arka Süspansiyon
Bobinli Marş Teçhizatı
Hava Filtresi
Karbüratör
Pilot Havalandırma
(Rölanti) Vidası
Sıralı Yakıt Filtresi
C
I
R
T

=
=
=
=

Temizleyiniz
Kontrol
Değiştiriniz
Sıkınız

IA
IC
IL
*

=
=
=
=

Muayene ve ayar (eğer gerekiyorsa)
Muayene ve temizlik (eğer gerekiyorsa değiştiriniz)
Muayene ve yağlama (eğer gerekiyorsa değiştiriniz)
Eğer zorlu koşullarda kullanılıyorsa daha sıklıkla servis veriniz.
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Bakım
Motor Yağı
n NOT: Motoru alıştırma dönemi sonrası,
motor yağı her 100 işletim saatinde (6 ay)
ve uzun süreli depolama öncesinde değiştirilmelidir.

Gözden geçirme
Motor yağının seviyesi, kar motosikleti çalıştırılmadan önce her gün gözden geçirilmelidir. Motor yağının seviyesini gözden geçirmek için aşağıdaki işlemleri uygulayınız:
n NOT: Yağ seviyesi gözden geçirilirken,
kar motosikletinin ön tarafı, ön tamponun
alt kısmı yerden yaklaşık olarak 47 cm
(18,5 inç) yukarıda oluncaya dek kaldırılmalıdır. Aynı zamanda, yağın drenaj haznesine tahliye edilmesine imkân vermek
üzere motorun oda sıcaklığına kadar "soğutulmasını" sağlayınız.
Yağ Doldurma Tıkacı

3. Çubuğu yağ karterinin içerisine sokun;
sonra çıkartın ve çubuğun üzerindeki yağ
seviyesini kontrol edin.

DİKKAT
Yağ karteri içerisinde yağın görünmesi
seviyenin emniyetli işletim aralığı içerisinde olduğu anlamına gelmez. Motor yağını gözden geçirmek için daima yağ seviye çubuğunu kullanınız. Yağ seviyesi,
doldurma deliğinin taşma noktasının altında iken motoru asla çalıştırmayınız.
n NOT: Yağ seviyesi, yağ seviye işaretinin altında ise, seviye, yağ seviyesi işaretine ulaşıncaya kadar önerilen yağdan
ilave ediniz.

4. Yağ seviyesi çubuğunu karterin içerisine
daldırınız; sonra çubuğu yerine oturuncaya
dek saat ibresi yönünde çeviriniz.
5. Kaputu kapatınız ve iki askı ile emniyete
alınız.

Değiştirme
Yağ Seviyesi Çubuğu
Yağ
Seviyesi

Motor yağını değiştirmek için aşağıdaki işlemleri takip ediniz:
n NOT: Yağ değiştirilirken, motor düz bir

seviyede oluncaya dek kar motosikletinin
ön tarafı yukarıya kaldırılmalıdır.

1. Aşağıda-tutan iki adet kayışı gevşetiniz ve
kaportayı açınız.
2. Yağ seviyesi çubuğunu saat ibresinin ters
yönünde çeviriniz; sonra çubuğu karterin
içerisinde çıkartınız, silerek temizleyiniz.

DİKKAT
Doldurma deliğinin etrafındaki alanı, kir
ve birikintileri motorun dışında tutmak
üzere temizleyiniz.
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Yağ Seviyesi
Çubuğu

Yağ Doldurma Tıkacı

Doldurma
Deliği

1. Hazne tapasını çıkartınız; sonra motorun altına bir tahliye kabı yerleştiriniz.
2. Aşağıda-tutan iki adet kayışı gevşetiniz ve
kaportayı açınız.
3. Yağ seviye çubuğunu gevşetiniz; sonra yağ
tahliye tıkacını karterden çıkartınız ve yağın
boşalmasını bekleyiniz.
4. Boşaltma tıkacını takınız.

5. Yağ seviyesi çubuğunu çıkartınız; sonra
önerilen yağdan 600 ml (20,3 fl onz) doldurma deliğinin içerisine akıtınız.
6. Yağ seviyesi çubuğunu yerine takınız; sonra
yerine oturuncaya dek sıkılayınız. Hazne
tapasını takınız.
7. Kaputu kapatınız ve iki askı ile emniyete
alınız.

Karbüratör
Karbüratör ortalama sürüş koşullarına göre kalibre edilmiştir; bununla birlikte, irtifa, sıcaklık ve
genel aşınma, belirli bir takım karbüratör ayarlarını gerektirebilir. Karbüratör ayarlarının, motor
performansı üzerinde kritik olarak etkisi olacağından, Yamaha, karbüratör içerisindeki kalibrasyondaki herhangi değişikliklerin yetkili Yamaha
Kar motosikleti bayisi tarafından yapılma-sını
tavsiye eder; bununla birlikte, karbüratör üzerinde
harici üç ayar gerçekleştirilebilir. Bunlar, gaz kelebek valfi durdurma vidası, rölantide yakıt
ayarlama vidası ve kelebek vida kablosudur.

2. Gaz kelebeğini rölanti pozisyonuna getiriniz; sonra düzgün en düşük hız performansını elde etmek üzere, ayar aralığı içerisinde
rölantide yakıt ayarlama vidası / kapağını
çeviriniz.

Gaz Teli
Gaz kelebeği kablosunun doğru biçimde ayarı,
gaz kelebeği kolu tam kavrama kolu ile temas
noktasına gelmezden önce, karbüratör (motor
OFF – çalışmaz iken) gaz kelebeği tümüyle açık
olduğundaki andır. Kol bu konumda iken, karbüratör üzerindeki gaz kelebeği valfı, hız kumanda vidasına temas eder halde olmalıdır.
Gaz kelebeği kablosunu ayarlamak için aşağıdaki işlemleri takip ediniz:

UYARI
Motor çalışır durumda iken gaz kelebeği
kablosunu ayarlamaya teşebbüs etmeyiniz. Kişisel yaralanma ile sonuçlanabilir.

1. Gaz kelebeği kablosunu sıkan somunu gevşetiniz.
Gaz Kelebeği
Durdurma Vidası

Gaz Kablosu
Sıkma Somunları

Rölantide Yakıt
Ayarlama Vidası

Gaz Kelebeği Durdurma Vidası
Bu vida, sırasıyla uygun rölanti hızını belirleyen
gaz kelebek valfinin yerine oturma pozisyonunu
kumanda eder. Vidayı, motor rölanti hızını arttırmak üzere saat ibresi yönünde, motor rölanti
hızlı azaltmak için ise saat ibresinin ter yönünde
çeviriniz.

Rölantide Yakıt Ayarlama Vidası
Bu ayarlama vidası, rölantide yakıt / hava karışımını belirler. Ayarlamak için aşağıdaki işlemleri
takip ediniz:
1. Motoru çalıştırın ve gaz kelebeği yarı ayarda ısınması için 5–10 dakika kadar çalışmasını bekleyin.

2. Gaz kablosu telinden gevşek olan tüm kısımları çekiniz ve tel üzerine hafif bir gerdirme tatbik ediniz.
3. Gaz kelebeği kablosunu sıkan somunu sıkılayınız.

UYARI
Gaz sistemindeki herhangi bir parça
hasarlı, aşınmış, bükülmüş, yıpranmış ya
da uygun olmayan biçimde ayarlı iken kar
motosikletini ÇALIŞTIRMAYINIZ. Eğer
gaz sistemi düzgün çalışmadığı zaman
kar motosikleti çalıştırılırsa, bu durum kişisel yaralanma ile sonuçlanabilir.
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Hız Kumanda Vidası
Hız Kumanda
Vidası

Eğer bir yakıt filtresi sıkı bir şekilde yerine
oturtulmaz ise, yakıt hortumunun ucundan 6
mm (1/4 inç) kadar kesiniz; sonra filtreyi
takınız. Yeni kıskaçları monte ediniz.

DİKKAT

Kar motosikletinin maksimum hızı, hız kumanda
vidası ayarlanarak azaltılabilir.
Maksimum hızı düşürmek için, hız kumanda vidasını saat ibresi yönünde çeviriniz. MAKSİMUM HIZI BAŞLANGIÇTAKİ 8 MPH MAKSİMUM HIZIN ÖTESİNE ASLA ARTTIRMAYINIZ!

Sıralı Yakıt Filtresi

UYARI
Her ne zaman ki, bir yakıt sızıntısı olasılığında, yakıt sistemi üzerinde herhangi
bir bakım veya muayene yapıldığında,
söz konusu alanda herhangi bir kaynak,
duman, açıkta alevler, vs. bulunmamalıdır.

Yamaha, sıralı yakıt filtresinin ayda bir kez gözden geçirilmesini önerir. Filtre, benzin deposu ile
karbüratör arasındaki yakıt hortumu içerisinde
yer alır. Yegâne temizleme, temiz benzin kullanarak filtrenin ters yönde yıkanması ile
mümkündür. Filtreyi gözden geçirmek, temizlemek veya değiştirmek için aşağıdaki işlemleri
takip ediniz:
1. Benzin deposunu kapatma valfını CLOSED
(KAPALI) pozisyona çeviriniz.
2. Kıskaçları çıkartın ve bertaraf edin; sonra
yakıt hortumunu sıralı yakıt filtresi içerisinden kanırtarak çıkartın ve filtreyi çıkartın.
3. Filtrenin üzerindeki ok karbüratörü işaret
edecek şekilde, yakıt hortumu içerisine sıralı yakıt filtresini yerleştiriniz. Yakıt hortumlarının filtre içerisine sıkı bir şekilde
yerleştirilmiş olduğundan emin olunuz.
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Yakıt hortumları yakıt filtresi üzerine sıkıca oturmalıdır. Eğer yakıt filtresinin boyu
bu işleme imkân vermiyorsa, yakıt hortumunu değiştiriniz. Aynı zamanda, yakıt
hortumlarını filtre üzerine monte ettikten
sonra, yakıt hortumlarının herhangi sıcak
veya döner parçalarla temas etmediğinden emin olmak için gözden geçiriniz.

4. Benzin deposunu kapatma valfini OPEN
(AÇIK) pozisyona çeviriniz.

Hava Temizleyici / Filtresi
Hava temizleme haznesinin iç kısmındaki hava
filtresi, iyi bir motor gücü ve benzin tüketimine
nispetle gidilen daha uzun mesafe sağlamak için
temiz tutulmalıdır. Eğer kar motosikleti normal
şartlar altında kullanılır ise, filtreye belirtilmiş
olan zaman aralıklarında servis veriniz. Zorlu
koşullar altında işletilmiş ise, filtreyi daha sıklıkla muayene ediniz ve servis veriniz. Filtreyi çıkartmak, muayene etmek ve/veya temizlemek
için aşağıdaki işlemleri uygulayınız.

DİKKAT
Hava filtresinin sıklıkla muayene etmede
başarısız olunması, eğer kar motosikleti
çetin koşullar altında kullanılır ise, motora hasar verebilir.

1. Hava temizleyicinin kapağını sabitleyen iki
adet vidayı sökünüz; sonra kapağı çıkartınız.
2. Köpük filtreyi muhafazasından çıkartınız.
3. Köpük filtreyi tutuşmayan bir temizleme
solventi içerisinde temizleyiniz; sonra filtreyi kurumaya bırakınız.
n NOT: Köpük Filtre Temizleyici ve Kö-

pük Filtre Yağı ancak Yamaha’dan tedarik
edilebilir.

4. Kuru filtreyi plastik bir poşet içerisine koyunuz; sonra önerilen hava filtresi yağını dökünüz ve yağın filtre içerisine girmesini sağlayınız.

DİKKAT
Yırtık bir hava filtresi motorda hasara neden olabilir. Eğer filtre yırtık ise motorun
iç kısmına kirleticiler girebilir. Temizleme
öncesinde ve sonrasında filtreyi yırtıklar
açısından dikkatli bir şekilde muayene
ediniz. Eğer yırtık ise filtreyi yenisi ile
değiştiriniz.
5. Hava temizleyicinin iç kısmındaki herhangi
kalıntıları temizleyiniz. Karbüratöre herhang
bir kalıntının girmediğinden emin olunuz.
6. Filtreyi muhafazası içerisine yerleştiriniz.
7. Hava temizleyicinin kapağını muhafazası üzerine yerleştiriniz; sonra iki adet vida ile sabitleyiniz.

Buji
Bu kar motosikleti, özellikleri belirtilmiş bir buji ile
teçhiz edilmiş olarak gelir. Doğru buji değerleri için
spesifikasyon tablosuna bakınız. Açık kahverengi
izolatör, bujinin sağlam durumda olduğunu işaret
eder. Beyaz ya da koyu renkte bir izolatör, motora
servis verilmesi gerekebileceğini veya karbüratörün
ayarlanması gerekebileceğini işaret eder. Eğer buji
izolatörü açık kahve renkte değil ise, yetkili bir Yamaha kar motosikleti bayisine danışınız. Soğuk havadan dolayı bozulmasını önlemeye yardımcı olması
açısından, çalıştırmadan önce motoru iyice ısıtınız.
Sıcak ve güçlü bir buji kıvılcımını muhafaza etmek
için, bujiyi kömürden arındırmış olarak tutunuz.
Bujiyi sökmeden önce, buji çevresindeki alanın
temiz olduğundan emin olunuz. Eğer emin değilseniz, bujiyi sökerken veya takarken motorun içerisine kir girebilir.
Uygun bir ateşleme yapması için boşluğu belirtilen
ölçüde (Teknik özellikler tablosuna bakınız) ayar-

layınız. Boşluk mesafesini kontrol etmek için bir
aralık ölçer kullanınız.
Kapakları takarken, tüm sabitleme elemanlarını
iyice sıktığınızdan emin olunuz. Yeni buji, rondela
bir kez silindir kafasına temas ettiğinde tur sıkılanmalıdır. Kullanılmış bir buji, rondela bir kez silindir
kafasına temas ettiğinde 1/8 – 1/4 tur sıkılanma-

lıdır.

Fren

UYARI
Fren sisteminde herhangi bir devre elemanının hasarlı, yıpranmış veya uygun
olmayan biçimde ayarlı olması durumunda, kar motosikletini ÇALIŞTIRMAYINIZ.
Yamaha, yıpranma veya hasar açısından ve düzgün
bir işletim için komple fren sisteminin güncelik
olarak gözden geçirilmesini önerir. Fren bandı,
periyodik olarak, çatlaklar açısından muayene
edilmeli ve fren pabucunun (balatasının) temas ettiğinden ve aşırı biçimde yıpranmadığından emin
olunuz. Eğer çatlamış ise veya aşırı derece yıpranmış ise, fren bandını değiştiriniz.
Fren Kolunun Hareketinin
Gözden Geçirilmesi
1. Fren kolunu tümüyle sıkıştırınız.
2. Fren kolu ile kol durdurucu arasındaki mesafeyi gözden geçiriniz. Mesafe, 6-13 mm (1/4 –
1/2 inç) olarak belirtilen mesafe dahilinde
olmalıdır.
Kol Durdurucu

6-13 mm
(1/4-1/2 inç)

Fren
Kolu

3. Eğer hareket mesafesi belirtilmemiş ise, freni
ayarlayınız.
Fren Kolu Hareketinin Ayarlanması

Fren kolunun hareketini ayarlamak için, aşağıdaki işlemleri uygulayınız:

Boşluk

1. Tahrik zinciri koruyucusunu çıkartın.
2. Arka tarafta bulunan fren kablosu tutucu somununu gevşetiniz; sonra freni ayarlamak üzere ileriye doğru olan tutucu somunu sıkılayınız.
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Geriye Doğru Tutucu Somun
Tutucu Pim

İleri Doğru
Tutucu Somun

Fren Bandı

3. İleriye doğru tutucu somunu sıkılarken, fren
kolu hareket mesafesini periyodik olarak
gözden geçiriniz. Mesafe, 6–13 mm (1/4 1/2 inç) belirtilen aralığı dâhilinde ise, ayarlamayı sabitlemek üzere, geri doğru olan tutucu somunu sıkılayınız.

Tahrik Zinciri
Tahrik zinciri, Yamaha Sentetik Zincir Yağlayıcısı ile her 10 işletim saatinde bir kez yağlanmalıdır. Önerilen zincir yağlayıcısını veya kuru,
grafit-bazlı zincir yağlayıcısı kullanılarak, tahrik
zinciri üzerinde kir birikimi asgariye indirilebilir. Her bir yağlama öncesinde, kiri birikimi
açısından tahrik zincirini muayene ediniz.
Tahrik zincirini yağlamak için, motoru susturunuz ve hareketli tüm parçaların durmasını bekleyiniz, tahrik zinciri koruyucusunu çıkartınız ve
tahrik zincirini yağlayınız. Tahrik zincirini yağladıktan sonra, tahrik zinciri koruyucusunu monte ediniz.
n NOT: Eğer önerilen zincir yağlayıcı ve-

ya kuru, grafit-bazlı zincir yağlayıcısı bulunamaz ise, tahrik zincirini birkaç damla
petrol bazlı yağ ile yağlayınız. Eğer kar
motosikleti isteğe bağlı tekerlek kiti ile
yazın çalıştırılacak ise, tahrik zinciri daha
sıklıkla yağlanmalıdır.

Tahrik Zinciri Gerdirici
Tahrik zinciri gerdirici otomatikti; dolayısıyla
kar motosikletinin sahibi tarafından herhangi bir
ayar gerekli değildir. Gerdirici ve zincir, uygun
işletim ve aşırı yıpranma açısından yıllık olarak
gözden geçirilmeli ve gerektiğinde değiştirilmelidir. Gerdiriciyi üzerine bastırarak ve gevşeterek
muayene ediniz. Hemen geri çekmeli ve tahrik
zinciri üzerine gerginlik yapmalıdır.
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Arka Süspansiyon
Bu işlem her 20 işletim saatinde yapılmalıdır.
1. Motoru durdurunuz ve tüm hareketli parçaların durmasını bekleyiniz.
2. Benzin deposunu neredeyse boşaltınız
(1/4’ten daha az dolu), kar motosikletini yana yatırınız. Kaporta ve gövde depoyu korumak üzere bir parça karton kullanılmalıdır.
3. İki adet gresleme bağlantı noktası ortaya çıkacak şekilde, kızak çerçevesinde biriken
buz ve karı gideriniz.
4. Her-sıcaklıkta çalışan bir gres ile greslenecek bağlantı parçalarını yağlayınız.

Palet Gerginliği
n NOT: Palet gerginliği ve palet hizalaması birbiriyle ilişkilidir; dolayısıyla, sadece tek birinin ayarı gerekli gibi görünse
de, daima ikisini birden gözden geçiriniz.

Palet gerginliği doğrudan kar motosikletinin genel performansı ile ilişkilidir. Eğer palet gereğinden fazla gevşek ise, tünelin yıpranmasına neden
olacak şekilde çarpabilir, ya da palet tahrik dişlisi üzerinde gerdirme-kilitlenme yapabilir. Yamaha, palet gerginliğinin ayda bir kez gözden geçirilmesini ve uygun biçimde ayarlanmasını tavsiye
eder.

UYARI
Palet gerginliği uygun biçimde korunmalıdır. Eğer paletin gereğinden fazla gevşek olmasına izin verilirse, bu durum kişisel bir yaralanma ile sonuçlanabilir.
Palet Gerginliğinin Gözden Geçirilmesi

UYARI
Motor çalışır durumda iken palet gerginliğini kontrol etmek veya ayarlamaya teşebbüs ETMEYİNİZ. Anahtarı OFF konumuna getiriniz. Dönen bir palete dokunulması kişisel yaralanma ile neticelenebilir.

1. Palet, palet tahrik dişlileri ve kızak çerçevesinin iç kısmında biriken aşırı buzu ve karı
gideriniz.

2. Kar motosikletinin arkasını emniyetli bir
sehpa üzerinde, palet zemin üzerinde serbest
kalacak şekilde, yeterince yükseğe yerleştiriniz.
3. Palete herhangi bir kuvvet uygulamaksızın,
aşınma şeridinin tabanı ile paletin iç yüzeyi
arasındaki mesafeyi ölçünüz. Ölçüm, 6.49.5 mm (1/4-3/8 inç) teknik özellikler dahilinde olmalıdır. Eğer ölçüm spesifikasyonlar dâhilinde değil ise, bir ayarlama gerekir.

5. Palet gerginliğini gözden geçiriniz (Palet
Ayar bölümüne bakınız)
6. Uygun palet gerginliği elde edildiğinde,
eksen muhafazasına karşılık gelen ayarlama
cıvatası tutucu somunlarını sıkılayınız.
7. Avara dişli kapak vidalarını emniyetli bir
şekilde sıkılayınız.
n NOT: Palet gerginliği ve palet hizalaması birbiriyle ilişkili olduğundan, sadece
tek birinin ayarı gerekli gibi görünse de,
daima ikisini birden gözden geçiriniz.

UYARI

6.4 - 9.5 mm
(1/4-3/8 inç)

Palet Gerginliğinin Ayarlanması

1. Avara dişli kapak vidalarını gevşetiniz.
2. Cıvata tutucu somunları ayarlayarak arka
avara dişliyi gevşetiniz.
Sıkıştırma
Somunu
Ayar Cıvatası

Eğer tutucu somunlar uygun biçimde sıkılanmamış ise, cıvataların ayarlanması,
kimi şartlar altında paletin son derece
gevşek hale gelmesine neden olacak şekilde gevşeyebilir, paletin “kilitleme” yapmasını sağlayacak şekilde tünele karşı
paletin zorlayacak palet çekerinin üzerine
sarması için avara dişliye imkân verir.
Eğer bir palet çalışma esnasında kilitlenir
ise, bu durum ciddi kişisel yaralanma ile
neticelenebilir.

Palet Ayarları
Uygun palet ayarı, arka avara dişliler içteki palet
tahrik çekerinden eşit mesafede olduğunda elde
edilir. Eğer palet uygun biçimde ayarlı/gerdirilmiş değilse, avara dişliler, tahrik çekeri ve palette aşırı yıpranma meydana gelir. Yamaha, haftada bir kez palet hizalaması/ayarının gözden
geçirilmesi veya her ne zaman olursa palet gerginliğinin ayarlanmasını tavsiye eder.
Palet Hizalamasının Gözden Geçirilmesi

n NOT: Paletin uygun gerginlik ayarını
temin için, tüm ayarlamaları kar motosikletinin her iki tarafındaki gerçekleştiriniz.

3. Eğer sapma (aşınma şeridinin tabanı ile paletin iç kısmı arasındaki mesafe) teknik değerleri aşıyorsa, paletteki aşırı gevşekliği
almak için ayarlama cıvalarını sıkılayınız.
4. Eğer aşınma şeridinin tabanı ile paletin iç
yüzeyi arasındaki mesafe belirtilmiş olan
değerden daha az ise, paletteki gevşekliği
arttırmak için ayarlama cıvatalarını gevşetiniz.

UYARI
Palet hizalamasının gözden geçirilmesi
veya ayarı öncesinde, kontak anahtarının
OFF (KAPALI) konumda olduğundan ve
paletin döner durumda olmadığından
emin olunuz. Eğer dönmekte olan palete
temas edilirse bu durum kişisel yaralanma ile sonuçlanabilir.

1. Palet, palet tahrik dişlileri ve kızak çerçevesinin iç kısmında biriken aşırı buzu ve karı temizleyiniz.
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2. Kayakların uçlarını bir duvara karşı yerleştiriniz; sonra korumalı bir emniyet standını kullanarak, kar motosikletinin arka tarafını, paletlerin serbestçe dönmesine imkan
verecek kadar zeminden yukarıya kaldırınız.

Sıkıştırma Somunu
Ayar Cıvatası

UYARI
Kayakların uçları, emniyet açısından bir
duvara veya benzeri bir nesneye karşı
konumlandırılmalıdır.

3. Motoru çalıştırıp hafifçe hızlandırınız. Gazı,
palet birkaç devir yapmaya yetecek kadar
kullanınız. MOTORU KAPATINIZ.
n NOT: Paletin durma noktasına gelmesi-

ni bekleyiniz. Fren tatbik ETMEYİNİZ,
çünkü bu, hatalı bir hizalama / ayarlama
durumu ortaya çıkartır.

4. Paletin dönmesi durduğunda, arka avara
dişlilerle içteki palet tahrik çekeri arasındaki ilişkiyi gözden geçiriniz. Eğer arka avara
dişlilerden içteki palet tahrik sürücüsüne
olan mesafe her iki tarafta da aynı ise, herhangi bir ayarlama gerekli değildir.
Arka Avara Dişliler

İçteki Palet Kılavuzları

2. Palet hizalamasını gözden geçiriniz ve uygun hizalama elde edilinceye kadar ayarlamaya devam ediniz.
n NOT: Palet hizalamasının ayarladıktan

sonra doğru palet gerginliğinin korunduğundan emin olunuz (Palet Gerginliği bölümüne bakınız).

3. Uygun palet hizalaması elde edildikten sonra, her iki ayarlama cıvatası tutucu somununu ve avara dişli kapağı vidasını emniyetli
bir şekilde sıkılayınız.

UYARI
Eğer bir tutucu somun uygun biçimde sıkılanmaz ise, ayarlama cıvatası, paletin
tehlikeli bir şekilde gevşek hale gelmesine neden olacak şekilde gevşeyebilir.

4. Gerçek koşullar altında paleti sahada test
ediniz.
5. Saha testinden sonra paletin hizalamasını
gözden geçiriniz. Eğer ilave ayarlama gereki-yorsa, Palet Hizalamasının Ayarlanması
prosedürünü tekrarlayınız.

Arka Makas (Yay) Gerginliğinin
Ayarlanması
5. Eğer arka avara dişlilerden içteki palet tahrik sürücüsüne olan mesafe her iki tarafta da
aynı değil ise, ayarlama gerekir.
Palet Hizalamasının Ayarlanması

1. İçteki tahrik sürücüsünün arka avara dişli
tekerine daha yakın olduğu paletin yan tarafında, dişli kapağı vidasını ve ayarlama cıvatasını tutucu somunu gevşetiniz; sonra
ayarlama cıvatasını saat ibresi yönünde 1 ila
1 1/2 tur çeviriniz.
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Arka makas gerginlik ayarı, ayarlama kamları
döndürülerek gerçekleştirilir. Pozisyon 3’te, en
sert sürüş sağlanır ve pozisyon 1 ise, hafif sürüş
ya da düşük hızlı palet sürüşü içindir. Pozisyon 2
ise, normal şartlar altında, ortalama işletmen
içindir. Kamı daima, daha hafif pozisyondan daha ağır pozisyona doğru döndürünüz.

DİKKAT
Kamların düşük pozisyondan yüksek pozisyona ayarlanmasında asla kuvvet tatbik etmeyiniz. Kam hasar görebilir.

Pozisyon 1
Kamın Ayarlanması
Pozisyon 2

3. Eğer kayak hizalaması belirtildiği gibi değil
ise, kat motosikleti, kıvrıla kıvrıla gitmeye
meyilli hale gelir ve kontrol edilmesi güçleşebilir; dolayısıyla, bir ayarlama gerekir.
Kayak Hizalamasının Ayarlanması

Pozisyon 3

Bir 13/16 inç anahtar kullanarak, istenilen pozisyona gelinceye kadar kamı döndürünüz. Sürüşü
sertleştirmek için, yayın ucu yukarıya kalkacak
şekilde kamı döndürünüz. Diğer kam üzerinde de
ayarlama yapınız ve her iki kamın birbirine eşit
olarak ayarlandığından emin olunuz.

Kayağın Hizalaması/Ayarlanması
Kayaklar, kar motosikletinin kurulumu esnasında hizalanmıştır. Kayak hizalaması, ekseriya, kar
motosikleti işletilmekte iken bir kayaya veya
benzeri sert bir nesneye çarpmadıkça değişmez.
Yamaha, kayak hizalamasının haftada bir kez
gözden geçirilmesini önerir.
Kayak Hizalamasının Gözden Geçirilmesi

1. Kavrama tutamağını düz ileriye bakacak pozisyona çeviriniz.
2. Kayakların kenarlarının içten açıklıklarını
ölçünüz. Ölçümlerin öndeki montaj kelepçesinden ve arkadaki montaj kelepçesinin
ilerisinden alındığından emin olunuz.
Sağ Mil Krankı

Bağlantı
Rotlarının
Ayarlanması

1. Kontak anahtarının OFF (KAPALI) konumda olduğundan emin olun.
2. Kavrama tutamağı göz önünde bulundurularak, kayağın hizalamadan kayık olup
olmadığını belirlemek için kayakları görsel
olarak muayene ediniz.
3. Kaputu açınız ve ayarlama bağlantı rotunun
her bir ucunda bulunan tutucu somunu gevşetiniz.
4. Kayağı bulunduğu pozisyonda tutarken, kayaklar arası ölçüm belirtilen spesifikasyonlar dâhilinde oluncaya dek ayarlama bağlantı rotunu döndürünüz.
5. Kayak hizalaması doğru olduğunda, tutucu
somunun diş adımı bölgesine mavi renkli
Loctite #243 tatbik ediniz ve her bir tutucu
somunu kendi ayarlama bağlantı rotuna
karşılık, emniyetli bir şekilde sıkılayınız.

UYARI
Ayarlama bağlantı rotuna karşı, tutucu
somunları sıkılayarak bağlantı rotunun
kilitlenmesinin ihmal edilmesi, kar motosikletinin kontrolünün kaybedilmesi ve
olası kişisel yaralanmaya neden olabilir.

Direksiyon Ayarları
Direksiyonun ayarını, kavrama tutamağını
ileriye bakacak düz pozisyona getirerek ve
kayakların tam ileriyi gösterir olduklarından
emin olmak için gözden geçirerek görsel olarak
muayene ediniz. Eğer kayaklar düzgün olarak
tam ileriyi işaret etmiyorlar ise, aşağıdaki işlemleri uygulayarak ayarlayınız:
n NOT: Her bir kayağın hizalamasını ayar-

Sol Mil Krankı

n NOT: Kayak hizalaması, kayaklar bir-

birine paralel olduğunda (önden ve arkadan eşit ölçümler) veya kayaklar azami
6 mm (1/4 inç)’e varan bir “tırnak çıkıntısı”na sahip olduklarında (önden ölçüm
6 mm (1/4 inç) arka ölçümden daha fazladır) doğru demektir.

lamak için aşağıdaki işlemler uygulanabilir.

1. Hangi kayağın hizalamasının bozuk olduğunu belirleyiniz; sonra, tutucu somunları gevşeterek ayarlama bağlantı rotunun kilidini
açınız.
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Sağ Mil Krankı

Kayak Yıpranma Çubuğunun Sökülmesi

1. Kayakta biriken buz ve karı gideriniz.
2. Benzin deposunu neredeyse boşaltınız
(1/4’ten daha az dolu), kar motosikletini
yana yatırınız. Kaporta ve gövde depoyu
korumak üzere bir parça karton kullanılmalıdır.
3. Yıpranma çubuğunu kayağa sabitleyen kilitleme somunlarını çıkartınız.

Bağlantı
Rotlarının
Ayarlanması

Kilit Somunu

Sol Mil Krankı

2. Ayarlama bağlantı rotunun döndürerek kayak
hizalamasını ayarlayınız.
3. Direksiyon hizalaması doğru olduğunda, tutucu somunun diş adımı bölgesine mavi renkli
Loctite #243 tatbik ediniz ve her bir tutucu
somunu kendi ayarlama bağlantı rotuna karşılık, emniyetli bir şekilde sıkılayınız.

Kilit Somunu

Yıpranma Çubuğu

UYARI
Ayarlama bağlantı rotuna karşı, tutucu
somunları sıkılayarak direksiyon bağlantı
rotunun kilitlenmesinin ihmal edilmesi,
kar motosikletinin kontrolünün kaybedilmesi ve olası kişisel yaralanmaya neden olabilir.

Kayak Yıpranma Çubuğu
Kayak takma çubuğu, kayağın alt kısmına bağlanan değiştirilebilir bir çubuktur. Yıpranma çubuğunun amacı, kayak yıpranmasını en aza indirmek ve iyi bir sürüş kontrolünü muhafaza etmek
üzere, kar motosikletinin dönüşlerine yardımcı
olmaktır. Eğer kar motosikleti öncelikli olarak derin
kar içerisinde işletiliyorsa, kayak yıpranma çubuğunun yıpranması en az olacaktır; bununla birlikte,
eğer kar motosikleti kar kaplamasının en az olduğu
bir arazi üzerinde işletilir ise, kayak yıpranma çubuğu daha hızlı yıpranır.
Yamaha, olumlu direksiyon karakteristiklerinin
muhafaza edilmesi için, kayak yıpranma çubuklarının haftada bir kez gözden geçirilmesini ve eğer
orijinal çapının 1/2’sine kadar yıpranmış ise değiştirilmesini önerir. Kayak yıpranma çubukları, yetkili bir Yamaha Kar motosikleti bayisinden temin
edilebilir.

UYARI
Aşırı bir şekilde yıpranmış kayak yıpranma çubukları olan bir kar motosikletinin
işletilmesi, direksiyon kontrolünün kaybedilmesi neticesini verebilir.
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4. Yıpranma çubuğunun arka tarafını, her iki
yıpranma çubuğu çivileri kayaktan ayrılıncaya kadar kanırtınız; sonra yıpranma
çubuğunu, çubuğun ön tarafı kayaktan kurtuluncaya kadar geriye doğru kaydırınız.
5. Yıpranma çubuğunu çıkartınız.
Kayak Yıpranma Çubuğunun Takılması

1. Yıpranma çubuğunun ön tarafını kayağın
önünde yer alan deliğe geçiriniz ve yıpranma çubuğunun arka tarafını yukarıya doğru
sallayınız.

UYARI
Takarken kayak yıpranma çubuğunu aşırı
bir şekilde EĞMEYİNİZ. Kayak yıpranma
çubuğunun aşırı bükülmesi zamanından
önce yıpranmasına, kırılmasına ve olası
yaralanmaya neden olabilir.

2. Yıpranma çubuğunun çivilerini kayak içerisindeki deliklere geçiriniz.
3. Yıpranma çubuğu çivilerini deliklerin içerisinde ortalayınız ve kilitleme somunlarını
takınız.
4. Kilitleme somunlarını emniyetli bir şekilde
sıkılayınız.

Ray Yıpranma Şeritleri
Yamaha, ray yıpranma şeritlerinin haftalık olarak gözden geçirilmelerini ve gerekiyorsa değiştirilmelerini önerir.

n NOT: Ray yıpranma şeritleri, eğer kar

Işıklar

motosikleti kar kaplamasının en az olduğu arazi üzerinde işletilirse hızla aşınır.
Yıpranma şeritlerinin soğuması ve yağlanması ve hızlı yıpranmanın önlenmesi
için gevşek kar gereklidir.

Arkadaki kuyruk lambası ampulüne arka depolama bölmesinin iç kısmından erişilebilir. Ampulü
değiştirmek için kuyruk lambası aksamının sökülmesine gerek yoktur.

Bobinli Marş Teçhizatı Hava Delikleri
Bobinli marş teçhizatı üzerinde yer alan hava deliklerinin temiz tutulması uygun bir motor soğutması bakımından mühimdir. Bu hava delikleri,
periyodik olarak gözden geçirilmeli ve eğer gerekiyorsa temizlenmelidir.

Far ampulünü değiştirmek için aşağıdaki işlemleri takip ediniz:
1. Kaportayı açınız; sonra far ampulünden gelen kablo demetini konektöründen ayırınız.
2. Ampulü, gevşeyinceye kadar saat ibresinin
ters yönünde döndürerek yuvasından çıkartınız.

DİKKAT
Ampulün cam bölümüne dokunmayınız.
Eğer cam bölüme dokunulursa, yerine
takmadan önce kuru bir bezle temizlenmelidir.
Hava Delikleri

DİKKAT
Eğer hava delikleri temiz tutulmaz ise bu
durum, motorun ciddi şekilde aşırı ısınması ve motorda hasarla sonuçlanır.

3. Yeni ampulü yuvasına takınız; sonra yerine
kilitlenmesi için ampulü saat ibresi yönünde
döndürünüz.
Far huzmesi, işletmen için maksimum aydınlatma sağlayacak şekilde ayarlanabilir. Far huzmesini ayarlamak için, işletmen için maksimum aydınlatma görününceye dek dört adet far vidasını
ayarlayınız.
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Depolama için Hazırlık
Kar motosikletini depolamadan önce, paslanmayı ve komponentlerin kötüleşmesini önlemek
üzere, uygun bir şekilde servis verilmesi son derece önemlidir. Yamaha, kar motosikletini depolamaya hazırlamak için aşağıdaki işlemlerin takip edilmesini önerir.
1. Koltuk minderini bir Vinil Koruyucu ve
ıslak bir bezle temizleyiniz.
2. Alt şasi takımı, tüneli kaporta ve ana gövdeden kir, yağ, ot ve diğer yabancı maddeleri
hortumla ıslatarak iyice temizleyiniz. Kar
motosikletinin iyice kurumasını bekleyiniz.
Motorun herhangi bir kısmına su GELMEMELİDİR.
3. Yakıt deposundan tüm benzini boşaltınız.
Saat ibresi yönünde çevirerek benzin deposu kapatma valfını kapatınız; Sonra benzini
karbüratörden, karbüratör şamandıra odacığı üzerindeki tahliye vidasını gevşeterek,
boşaltınız.
4. Susturucunun çıkış ağzına temiz bir bez tıkayınız.
5. Kontak anahtarı OFF (KAPALI) pozisyonda iken:
A. Bujiden yüksek gerilim telini ayırınız;
sonra bujiyi çıkartınız.
B. Buji deliğine petrol bazlı yağdan 10 ml
(yaklaşık olarak 2 çay kaşığı kadar) dökünüz; sonra bobinli marş teçhizatı tutamağını yavaşça beş kez çekiniz.

DİKKAT
Bujiyi topraklamaksızın motora asla yol
vermeyiniz. Transistörlü kontakta hasar
ile neticelenebilir.
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C. Bujiyi takınız ve yüksek gerilim telini
takınız.
6. Tahrik zincirini çıkartınız ve bir solvent ile
iyice temizleyiniz. Tahrik zincirini takınız
ve kuru, grafit bazlı bir zincir yağlayıcı ile
yağlayınız.
7. Yağı değiştiriniz; sonra hava filtresini temizleyiniz.
8. Her-sıcaklıkta çalışan gres ile milleri ve arka süspansiyonu yağlayınız.
9. Tüm vidaları, somunları ve kapalı vidaları
emniyetli bir şekilde sıkılayınız.
10.Komponentleri bir arada tutan tüm kenet
pimlerinin sıkı olduğundan emin olunuz.
Gevşek tüm kenet pimlerini değiştiriniz.
11.Kaputu, konsolu ve şasiyi sabun ve su karışımı ile temizleyiniz. BU KISIMLARI TEMİZLEMEK İÇİN SOLVENT KULLANMAYINIZ. PÜSKÜRTÜCÜ SON KAT
BOYAYA HASAR VERİR.
12.Eğer mümkün ise, kar motosikletini kapalı
ortamda saklayınız. Kar motosikletinin arkasını zeminden yukarıya kaldırınız ve arka
ucunu blokaja alınız. Kar motosikletini kirden ve tozdan korumak üzere bir kar motosikleti örtüsü ile örtünüz.
13.Eğer kar motosikletinin bina dışında depolanması gerekiyorsa, kar motosikletini zeminden tümüyle blokaja alınız ve kir, toz ve
yağmurdan korumak üzere bir kar motosikleti örtüsü ile üzerini örtünüz.

DİKKAT
Korozyona sebep olan nem kar motosikleti üzerinde toplanacağından, plastik bir
örtü kullanmaktan kaçınınız.

Taşınması
Kar motosikletinizi, bir römork ya da bir kamyon ile bir yerden başka bir yere naklederken
aracın hasar görmesini engellemek için aşağıdaki noktalara dikkat ediniz:
Kar motosikletini üzeri açık bir römork ya da
kamyon içerisinde naklederken, aracın üzerine
sıkı bir sabitleme örtüsü yerleştiriniz. Kar motosikletiniz için özel olarak tasarlanmış bir örtü en
iyisidir. Bu şekilde yabancı cisimlerin soğutma
deliklerinden içeri girmesi büyük ölçüde engellenecek ve yollarda uçuşan molozların kar motosikletine hasar vermesi önlenecektir.
Kar motosikletinin, yol tuzunun kullanıldığı
alanlarda üzeri açık bir römork ya da kamyon
içerisinde nakledilmesi durumunda metal süspansiyon yüzeylerinin üzerine hafif bir yağ tabakası ya da başka bir koruyucu sürünüz. Böylece
bu kısımların korozyona karşı korunması sağlanır. Varış noktanıza ulaştığınızda kar motosikletini temizleyerek korozyona neden olabilecek
tuzları uzaklaştırınız.

UYARI
Kar motosikletini diğer bir vasıta içerisinde taşırken, dik durumda tutulduğundan ve benzin kapatma valfının OFF
(KAPALI) pozisyonda olduğundan emin
olunuz. Aksi halde yakıt karbüratör veya
yakıt deposundan dışarıya sızıntı yapabilir.
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Depolama Sonrası Hazırlama
Kar motosikletinin depolamadan çıkartılması ve
işletim için düzgün biçimde hazırlanması, kar
motosikletinin sorunsuz olarak pek çok mil ve
saat yol kat etmesini sağlar. Yamaha, kar motosikletinin hazırlanması için aşağıdaki işlemlerin
izlenmesini tavsiye eder.
1. Kar motosikletini iyice temizleyiniz. Sabun
ve su karışımı kullanarak kar motosikletinin
dış kısmını temizleyiniz.
2. Motor soğutucu kanatlarını ve bobinli marş
hava deliklerini temizleyiniz. Bezi susturucudan çıkartınız.
3. Yıpranma ve bükülme emareleri bakımından tüm kumanda kablolarını gözden geçiriniz. Gerekiyorsa değiştiriniz. Kabloları ve
telleri sıcak ya da dönen parçalardan uzakta
çekmek üzere kablo bağları veya band kullanınız.
4. Tahrik zincirini ve tahrik zinciri gerdiricisini muayene ediniz. Gerekiyorsa değiştiriniz.
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5. Tahrik zincirini önerilen yağlayıcı ile veya
kuru, grafit bazlı bir zincir yağlayıcısı ile
yağlayınız.
6. Eğer depolama için hazırlık esnasında yapılmamış ise, her sıcaklıkta çalışan gres ile dişlileri ve arka süspansiyonu yağlayınız.
7. Fren kolunun hareket mesafesini, tüm kumandaları, kayak hizalamasını, palet gerginliğini, palet hizalamasını, fren bandını ve
kayak yıpranma çubuklarını kontrol ediniz;
ayarlayınız ya da gerektiğinde değiştiriniz.
8. Sıralı yakıt filtresini muayene ediniz ve temizleyiniz, eğer gerekiyorsa değiştiriniz.
9. Benzin deposunu doldurunuz.
10.Koltuk minderini bir vinil Koruyucu ve
ıslak bir bezle temizleyiniz.
11.Bujiyi gözden geçiriniz (temizleyiniz, boşluğu ayarlayınız ve/veya gerekiyorsa değiştiriniz); sonra motoru çalıştırınız ve uygun
karbüratör ayarlarını sağlayınız.

Daima kask takınız.

Yolları / tren raylarını
geçerken dikkatli olunuz.

İçkili iken binmeyiniz.

İnce buz / üzeri açık sulara
dikkat ediniz.

Yamaha, tüm kar motosikletlerinin emniyetli kullanılmalarını
teyit etmekte ve teşvik etmektedir.
Spor eğlencenizin kesintisiz olmasını sağlayacak
bu kuralları daima izleyiniz.
Uygun eğitim alınız ve becerileriniz dâhilinde işletiniz.
Komple emniyet talimatları için işletmen el kitabına bakınız.

KAR MOTOSİKLETİ
EMNİYET KURALLARI

Yasal yaşta olunması.

Tüm yerel yasalara ve
düzenlemelere uyulması
ve sağduyunun
kullanılması.

İşletmen El kitabınızın
okunması ve anlaşılması.

Uygun bir binici kapasitesini gözetiniz.
A. Bir kızak üzerinde
maksimum 1 binici.
B. Bir kızak üzerinde
maksimum 2 binici.

Ağaçlara ve diğer
tehlikelere karşı uyanık
olunuz.

Kumandaları gözden
geçiriniz ve makinelerinizin bakımını yapınız.

Yedekte çektirme
amaçlı daima yekpare
çekici gereç kullanınız.

Gece yarısından sonra
binmeyiniz.

Kar Motosikleti Emniyet kuralları
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