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Bir Yamaha kar motosikletini sat›n ald›¤›n›zdan
dolay› sizi tebrik ederiz. Bu model, Yamaha’n›n
spor ve gezinti amaçl› kar motosikleti üretimindeki engin tecrübesinin bir sonucudur. Yamaha’y› bu alanlarda bir lider konumuna getiren
yüksek seviyede iﬂçilik ve güvenilirlik özellikleri bu modele de yans›t›lm›ﬂt›r.
Bu kullan›m klavuzu, kar motosikletinizin çal›ﬂt›r›lmas›, fonksiyonlar›n›n kontrolü ve temel bak›m iﬂlemleri hakk›nda bilgi verecek ﬂekilde haz›rlanm›ﬂt›r. Kar motosikletinizin çal›ﬂmas› veya bak›m› hakk›nda herhangi bir sorunuz varsa, lütfen Yamaha yetkili servisine baﬂvurunuz.
Bu kar motosikletinin yüksek kalite seviyesinin
korunabilmesi ve performans›n›n üst düzeyde
tutulabilmesi için sizin ve Yamaha yetkili servisinizin bu klavuzdaki bak›m programlar› ve çal›ﬂt›rma direktiflerini yak›ndan takip etmeniz
önemlidir.
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Önemli klavuz bilgileri
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U YA R I
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U YA R I
KAR MOTOS‹KLET‹N‹ ÇALIﬁTIRMADAN
ÖNCE BU KULLANIM KILAVUZUNU LÜTFEN D‹KKATL‹CE OKUYUP ANLAYINIZ.

UYARI talimatlar›na dikkat edilmemesi
kar motosikleti operatörünün, yan›nda
duran kiﬂinin veya kar motosikletini kontrol eden veya onaran kiﬂinin ciddi bir ﬂekilde yaralanmas›na veya ölmesine neden olabilir.
ECS00010

D ‹ K K AT:
D‹KKAT uyar›s› kar motosikletinin hasar
görmesini önlemek için al›nmas› gereken
özel önlemleri gösterir.
N O T:
N O T:
●

●

Yamaha ürün tasar›m› ve kalitesi için sürekli olarak geliﬂmeleri araﬂt›r›r. Bundan dolay›,
bu klavuz bas›m an›nda elde bulunan en
güncel ürün bilgilerini içerirken, kar moturunuz ile bu klavuz aras›nda küçük uyumsuzluklar olabilir. Bu kullanma klavuzu ile ilgili
herhangi bir sorunuz olursa, lütfen Yamaha
yetkili servisinize baﬂvurunuz.
Bu kullan›m klavuzu, kar motosikletinin bir
parças› olarak kabul edilmeli ve motorun el
de¤iﬂtirmesi durumunda motorla birlikte verilmelidir.

Bu kullan›m klavuzunda yer alan ve özellikle
vurgulanmas› gereken önemli bilgiler aﬂa¤›daki
iﬂaretlemelerle belirtilmiﬂtir.

Güvenlik uyar› sembolü, D‹KKAT! UYANIK OLUN! GÜVENL‹⁄‹N‹Z SÖZKONUSUDUR! anlam›na gelir.

NOT bölümünde iﬂlemlerin daha kolay yap›lmas› ve kolay anlaﬂ›labilmesi için gerekli anahtar bilgiler mevcuttur.
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Güvenlik bilgileri
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Kar motosikletini sürerken güvenli¤iniz aç›s›ndan aﬂa¤›da belirtilen noktalar› bilmeli ve uygulamal›s›n›z. Aﬂa¤›da belirtilenlerden herhangi
birine uyulmamas› ciddi yaralanmalara ya da
ölümlere neden olabilir.

Çal›ﬂt›rmadan önce
1. Bu kar motosikletini çal›ﬂt›rmadan önce Kullan›m Klavuzunu ve bütün etiketleri okuyunuz. Motoru çal›ﬂt›rmaya yönelik kumandalar›n tamam›n› ve iﬂlevlerini ö¤reniniz. Tam
olarak anlamad›¤›n›z kumanda veya iﬂlevi
Yamaha yetkili servisinize sorunuz.

2. Bu kar motosikleti, kamuya aç›k caddelerde, yollarda ya da otoyollarda kullan›lmak
üzere imal edilmemiﬂtir. Arac›n bu ﬂekilde
kullan›m› kanunen yasakt›r ve di¤er bir
araçla çarp›ﬂma riski bulunmaktad›r.
3. Kar motosikletini, alkollü olarak ya da ilaç ald›ktan sonra kullanmay›n›z. Arac› kullanma
yetene¤iniz alkol ya da ilaçlar›n etkisiyle
azal›r.

4. Kar motosikletinin güvenli¤i ve öngörülen
ﬂekilde korunabilmesi için motoru çal›ﬂt›rmadan önce daima 30. sayfada belirtilen ön
kontrol iﬂlemlerini yap›n›z. Motoru çal›ﬂt›rmadan önce, her seferinde gaz kelebe¤inin,
fren sisteminin ve dümenin düzgün bir ﬂekilde çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›n› kontrol ediniz. Gaz
kolunun rahat bir ﬂekilde hareket etti¤inden
ve serbest b›rak›ld›¤›nda ilk konumuna geri
geldi¤inden emin olunuz.
5. Motoru çal›ﬂt›rmadan önce el frenini çekiniz.
Kar motosikletini asla el freni çekili konumda kullanmay›n›z. Aksi takdirde, fren diski
›s›nabilir ve arac›n frenleme yetene¤i azalabilir.
6. Kar motosikletini çal›ﬂt›r›rken, kontrolünü ya
da ayarlar›n› yaparken arac›n arkas›nda hiç
kimsenin durmas›na izin vermeyiniz. K›r›k
bir palet, palet ba¤lant›lar› ya da palet taraf›ndan at›labilecek tozlar operatöre ya da
arac›n yak›n›nda duran ﬂah›slara zarar verebilir.
7. Yak›tla yapaca¤›n›z iﬂlemlerde oldukça dikkatli olunuz; kullan›lan yak›t ÇOK YANICIDIR.
● Motor çal›ﬂ›rken ya da s›cakken yak›t ilavesi yapmay›n›z. Çal›ﬂma sonras›nda
motorun so¤umas› için birkaç dakika
bekleyiniz.
● Standartlar› karﬂ›layan bir yak›t kab› kullan›n›z.
● Yak›t deposunu aç›k alanlarda ve oldukça dikkatli bir ﬂekilde doldurunuz. Kapal›
alanda yak›t kapa¤›n› asla ç›karmay›n›z.
Yak›t deposunu asla kapal› alanda doldurmay›n›z.
● Sigara içerken ya da aç›k alevli bir ateﬂin
yak›n›nda asla yak›t doldurmay›n›z.
● Yak›t doldurma iﬂleminden sonra yak›t
deposu kapa¤›n›n s›k›ca kapand›¤›ndan
emin olunuz. S›çrayan yak›t varsa derhal
siliniz.
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Güvenlik bilgileri

8. E¤er bir miktar benzin yuttuysan›z, çok miktarda benzin buhar› teneffüs ettiyseniz veya
gözlerinize benzin s›çrad›ysa, acilen t›bbi
müdahale isteyiniz. Cildinize ya da giysilerinize benzin dökülmesi durumunda cildinizi
derhal sabunlu su ile y›kay›n›z ve giysilerinizi de¤iﬂtiriniz.
9. Koruyucu giysi giyininiz. Standartlara uygun
bir kask, maske ya da gözlük kullan›n›z. Ayr›ca, kaliteli bir kar arac› giysisi, bot giyiniz ve
baﬂ parmaklar›n›z ile di¤er parmaklar›n›z›n
kumandalar› kullanma yetene¤ini k›s›tlamayan bir çift eldiven ya da kolçak kullan›n›z.

Çal›ﬂt›rma
1. Kar motosikletini binan›n içerisine ya da d›ﬂar›s›na taﬂ›ma amac› d›ﬂ›nda motoru kapal› alanlarda çal›ﬂt›rmay›n›z. D›ﬂar›ya aç›lan kap›lar› aç›n›z; egzoz buharlar› tehlikelidir.
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2. Arac› kulland›¤›n›z alanlara dikkat ediniz.
Karl› yüzeylerin alt k›s›mlar›nda görülmeyen
cisimler olabilir. Tehlikeyi asgari seviyeye indirgemek için mevcut izleri takip ediniz. Arac›n›z› mevcut izlerin d›ﬂar›s›nda sürmeniz
gerekti¤inde motoru düﬂük h›zda ve dikkatli
bir ﬂekilde kullan›n›z. Kayalara, kütüklere
çarp›lmas› ya da arac›n tellere do¤ru sürülmesi kazalara ve yaralanmalara neden olabilir.
3. Bu kar motosikleti, karl› ya da buzlu yüzeylerin d›ﬂ›ndaki alanlarda kullan›lmak üzere
tasarlanmam›ﬂt›r. Arac›n kirli, kumlu, kayal›k
ya da otlarla kapl› zeminlerde veya ç›plak
kald›r›m üzerinde sürülmesi durumunda
araç kontrolden ç›kabilir ve hasar görebilir.
4. Parlayan buzda veya çok fazla kirli ve kumla kar›ﬂ›k karda kullanmaktan kaç›n›n. Bu
tür koﬂullarda kullan›m kayak raylar›n›n,
tahrik paletinin, k›zak raylar›n›n ve tahrik
diﬂlilerinin hasar görmesine veya h›zl› bir
ﬂekilde aﬂ›nmas›na neden olur.
5. Kar motosikletini kullanmak istedi¤inizde
yan›n›zda baﬂka kar motorcular›n›n bulunmas›na daima dikkat ediniz. Yak›t›n›z bitti¤inde, bir kaza yapt›¤›n›zda ya da kar motosikletiniz hasar gördü¤ünde yard›ma gereksinim duyabilirsiniz.
6. Buz ve sertleﬂmiﬂ kar gibi ço¤u yüzey üzerinde arac›n durma mesafesi artmaktad›r.
Daima tetikte olunuz, yapaca¤›n›z hareketleri önceden planlay›n›z ve arac›n h›z›n› düﬂürmeye önceden baﬂlay›n›z. Ço¤u
yüzeyde uygulanabilecek en iyi frenleme
yöntemi, gaz kolunu serbest b›rakmak ve
ani hareketlerden kaç›narak freni yumuﬂak
bir ﬂekilde uygulamakt›r.

Güvenlik bilgileri
Bak›m ve depolama
1. Kar motosikletini, sol taraf›na yat›k konumda uzun süreli olarak b›rakmay›n›z. Yak›t
havaland›rma hortumundan yak›t s›zabilir.
2. Kar motosikleti üzerinde Yamaha taraf›ndan
onaylanmayan de¤iﬂiklikler yap›lmas› ya da
orijinal donan›m›n sökülmesi arac›n›z›n kullan›m güvenli¤ini olumsuz ﬂekilde etkileyebilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Ayr›ca, bu tür de¤iﬂiklikler kar motosikletinin
kullan›m›n› yasal aç›dan imkans›z hale getirebilir.
3. Kar motosikletini, hiçbir zaman s›cak su ve
›s›t›c›lar, aç›k ateﬂ, k›v›lc›m, elbise kurutucular› ve benzeri ateﬂleme kaynaklar›n›n
bulundu¤u bir bina içinde yak›t deposunda
yak›tla birlikte b›rakmay›n›z. Arac›, kapal› bir
alanda muhafaza etmeden önce motorun
so¤umas›n› bekleyiniz.
4. Kar motosikletinin bir yerde uzun bir süre
depolanmas› gerekti¤inde daima Kullan›m
Klavuzunda sayfa 73’te yer alan “DEPOLAMA” bölümüne baﬂvurunuz.
5. Güvenlik ve direktif etiketlerini saklay›n›z ya
da gerekti¤inde yenileriyle de¤iﬂtiriniz.
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Güvenlik bilgileri
AVRUPA için
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Güvenlik bilgileri

‹MAL YILI: 2007
YAMAHA MOTOR CO., LTD.
IWATA JAPONYA
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Aç›klama
ESU10260

1. Hava filtresi
2. Akü
3. So¤utma s›v›s› deposu
4. Sigorta kutusu
5. Gaz kelebe¤i durdurma vidas›
6. Ana dü¤me
7. Ya¤ doldurma kapa¤›
8. V kay›ﬂ tutucular›
9. ﬁerit
10. Eﬂya koyma bölümü
11. Tak›m çantas›
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12. Yolcu tutama¤› ›s›t›c› dü¤mesi
13. Arka taﬂ›ma yeri
14. Arka lamba / stop lambas›
16. K›zak ray› süspansiyonu
17. Tahrik paleti

Aç›klama

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Fren kolu
El freni kolu
Tutamak ›s›t›c› ayar dü¤mesi
Far huzmesi dü¤mesi
Motor durdurma dü¤mesi
Baﬂ parmak ›s›t›c› ayar dü¤mesi
Gaz kolu
Siperlik kilidi
Vites kolu
Ana dü¤me
Yedek DC prizi
Marﬂ (jikle) kolu
Takometre
Düﬂük so¤utma s›v›s› s›cakl›k gösterge
lambas›

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Uzun huzme gösterge lambas›
Uyar› ›ﬂ›¤›
Otomatik ar›za tespit uyar› göstergesi
So¤utma s›v›s› s›cakl›¤› uyar› göstergesi
Yak›t seviyesi uyar› göstergesi
Ya¤ seviyesi uyar› göstergesi
H›z göstergesi
Tutamak ›s›t›c› göstergesi
Seçme/s›f›rlama dü¤mesi
Baﬂ parmak ›s›t›c›s› göstergesi
Yak›t göstergesi ve tutamak/baﬂ parmak
›s›t›c› seviye göstergesi
26. Mesafe sayac›/yol sayac›

N O T:
●
●

Sat›n alm›ﬂ oldu¤unuz kar motosikleti bu klavuzda gösterilen ﬂekillerden biraz farkl› olabilir.
Tasar›m ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin de¤iﬂtirilebilir.
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Kontrol iﬂlevleri
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Ana dü¤me
Ana dü¤me, ateﬂleme ve ayd›nlatma sistemlerini kontrol eder. Aﬂa¤›da de¤iﬂik konumlar
aç›klanm›ﬂt›r.

1. Marﬂ (jikle) kolu

N O T:
Düzgün iﬂletim için sayfa 32’deki “Motorun çal›ﬂt›r›lmas›” k›sm›na bak›n›z.
1. Kapal›
2. Aç›k
3. Çal›ﬂt›rma

Kapal›
Ateﬂleme devresi, devre d›ﬂ› b›rak›l›r.
Anahtar, sadece bu konumda ç›kart›labilir.

Aç›k
Ateﬂleme devresi, devreye al›n›r.

Çal›ﬂt›rma
Yol verme devresi, devreye al›n›r.
Marﬂ motoru, motoru çal›ﬂt›r›r.

1. So¤uk bir motoru çal›ﬂt›r›rken.
2. Is›tma iﬂlemi
3. Motor s›cak oldu¤u zaman.

ECS00020

D ‹ K K AT:
Motor çal›ﬂt›ktan sonra dü¤meyi derhal
serbest b›rak›n›z.
N O T:
Motor çal›ﬂt›r›ld›ktan sonra farlar, gösterge ayd›nlatmas› ve arka lambalar yanar.
ESU10300

Marﬂ (jikle) kolu
So¤uk bir motoru çal›ﬂt›rmak ya da ›s›tmak için
marﬂ (jikle) kolunu kullan›n›z.
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Gaz kolu
Motor, düzgün bir ﬂekilde çal›ﬂmaya baﬂlad›ktan sonra gaz kolu s›k›ld›¤› takdirde motorun
devri artar ve tahrik sistemi kavran›r. Gaz konumunu de¤iﬂtirmek suretiyle kar motosikletinin
devrini ayarlay›n›z. Gaz kolu, yay yükü alt›nda
çal›ﬂt›¤›ndan, kol serbest b›rak›ld›¤›nda kar
motosikleti yavaﬂlar ve motor devri rölanti devrine düﬂer.

Kontrol iﬂlevleri
Araç kullan›m halindeyken, karbüratörler veya
gaz kelebe¤i teli ar›zalan›rsa gaz kolu serbest
b›rak›ld›¤›nda “T.O.R.S.” devreye girer.
T.O.R.S., gaz kolu serbest b›rak›ld›¤›nda karbüratörler rölanti konumuna dönemezse motor
h›z›n› kavrama h›z›ndan az olarak s›n›rlamak
ve ateﬂlemeyi devreden ç›karmak üzere tasarlanm›ﬂt›r. (Kavrama için bkz. sayfa 75).
1. Gaz kolu
EWS00030

U YA R I
Motoru çal›ﬂt›rmadan önce gaz kolunun,
fren sisteminin ve dümenin düzgün bir
ﬂekilde çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›n› kontrol ediniz. (Bak›n›z sayfa 30.)

Rölanti /
yol verme

Çal›ﬂma

Ar›za

Gaz
dü¤mesi

Kapal›

Aç›k

Kapal›

Gaz kelebe¤i
konumu
sensörü

Kapal›

Aç›k

Aç›k

Motor

Çal›ﬂ›r

Çal›ﬂ›r

T. O. R. S.
çal›ﬂ›r.

ESU10321

Motorun aﬂ›r› ›s›nmas›n›
önleme sistemi

Rölanti / yol verme

Bu model, motor rölantide çal›ﬂ›rken aﬂ›r› ›s›nmas›n› önleyen bir sistemle donat›lm›ﬂt›r.
Motor, 3 dakika veya daha uzun süre rölantide
çal›ﬂt›¤›nda ve so¤utma s›v›s› s›cakl›¤›, 100
°C’›n (212 °F) üzerine yükseldi¤inde aﬂ›r› ›s›nmay› önlemek üzere motor otomatik olarak
durur.

N O T:
Motor, durduktan sonra tekrar çal›ﬂt›r›labilir.
ESU10331

Gaz kumandas›n› devreden
ç›karma sistemi (T.O.R.S.)

1. Gaz konumu sensörü (gaz kelebe¤inin
kapal› konumu)
2. Gaz teli
3. Gaz dü¤mesi (kapal›)

EWS00040

U YA R I
●

●

“T.O.R.S.” devreye girdi¤i takdirde
motoru tekrar çal›ﬂt›rmadan önce ar›zan›n nedeninin ortadan kald›r›ld›¤›ndan ve motorun sorunsuz ﬂekilde çal›ﬂt›r›labilece¤inden emin olunuz.
Belirlenmiﬂ buji ve buji keplerinin kullan›ld›¤›ndan emin olunuz. Aksi takdirde,
“T.O.R.S.” düzgün ﬂekilde çal›ﬂmayabilir.
9

Kontrol iﬂlevleri
Çal›ﬂma

1. Gaz konumu sensörü (gaz kelebe¤inin aç›k
konumu)
2. Gaz dü¤mesi (aç›k)

Ar›za

1. Gaz konumu sensörü (gaz kelebe¤inin aç›k
konumu)
2. Gaz dü¤mesi (kapal›)

N O T:
●

●

10

“T.O.R.S.” devreye girdi¤inde uyar› ›ﬂ›¤› ve
otomatik ar›za tespit uyar› göstergesi ve yol
sayac›/mesafe sayac› ekran›nda iki haneli
"84" kodu yan›p sönmeye baﬂlar.
“T.O.R.S.”, gaz konumu sensörü, h›z göstergesi donan›m› ve h›z sensörünün durumlar›n› izler ve izlenmekte olan unsurlardan
herhangi birisinin devresi kesildi¤inde ya da
ar›zaland›¤›nda devreye girer.

1. Uyar› ›ﬂ›¤› “
”
2. Otomatik ar›za tespit uyar› göstergesi “
3. ‹ki haneli “84” kodu

”

ESU10351

H›z göstergesi ünitesi
H›z göstergesi ünitesinde aﬂa¤›da belirtilen
elemanlar bulunmaktad›r:
● Bir adet say›sal h›z göstergesi (sürüﬂ h›z›n›
gösterir)
● Bir mesafe sayac› (gidilen toplam mesafeyi
gösterir)
● Bir yol sayac› (s›f›rland›¤› andan itibaren
gidilen mesafeyi gösterir)
● Uyar› göstergeleri (otomatik ar›za tespit sonuçlar›n›, so¤utma s›v›s› s›cakl›¤›n›, yak›t
seviyesini ve ya¤ seviyesi uyar›lar›n› gösterirler)
● Bir adet yak›t göstergesi (yak›t deposunda
kalan yak›t miktar›n› gösterir)
● Bir adet tutamak / baﬂ parmak ›s›t›c› seviye
göstergesi (tutamak ya da baﬂ parmak ›s›t›c› seviyesini gösterir)
Motora yol verildikten sonra takometre bir tam
hareket yapar ve düﬂük so¤utma s›v›s› s›cakl›k
gösterge lambas›, uyar› lambas› ve gösterge
ekran›ndaki bütün bölümler bir kez yan›p söner.

Kontrol iﬂlevleri

1. Takometre
2. Düﬂük so¤utma s›v›s› s›cakl›k gösterge lambas›
“
”
3. Uyar› ›ﬂ›¤› “
”
4. Gösterge
5. Seçme/s›f›rlama dü¤mesi

Önce tutamak ›s›t›c› seviyesi 5 saniye süreyle
ekranda gösterilir ve daha sonra da yak›t göstergesi ekrana yans›t›l›r.

1. Uzun huzme gösterge lambas› “

”

ESU10481

Düﬂük so¤utma s›v›s› s›cakl›k
gösterge lambas› “ ”
So¤utma s›v›s› s›cakl›¤› düﬂtü¤ünde, düﬂük so¤utma s›v›s› s›cakl›k gösterge lambas› yanarak
sürücüyü kar motosikletinin ›s›t›lmas› gerekti¤ine dair uyar›r. Motor çal›ﬂt›r›ld›ktan sonra gösterge lambas› sönünceye kadar motoru ›s›t›n›z.

Mesafe sayac› ve yol sayac›
modlar›
Seçme / s›f›rlama dü¤mesine bas›ld›¤›nda ekran, dönüﬂümlü olarak mesafe sayac› moduna
"ODO" ya da yol sayac› moduna geçer.
Yol sayac›n› s›f›rlamak için, ekranda bu sayaç
görülürken seçme/s›f›rlama dü¤mesine en az 1
saniye süreyle bas›n›z.

N O T:
H›z göstergesi, mesafe sayac› ve yol sayac›
ekranlar›nda mesafe veya mil birimini seçmek
için, "ODO” kilometre sayac› modunu seçiniz
ve sonra kar motosikleti durmuﬂ halde iken
seçme/s›f›rlama dü¤mesine en az 10 saniye
süreyle bas›n›z.
ESU10410

Uzun huzme gösterge lambas›
“
”
Farlar, uzun huzme modunda çal›ﬂt›r›l›rken
uzun huzme gösterge lambas› yanar. (Uzun
huzme anahtar›n›n kullan›m ﬂekli için Bkz. sayfa 19.)

1. Düﬂük so¤utma s›v›s› s›cakl›k gösterge lambas›
“
”
2. Uyar› ›ﬂ›¤› “
”
3. Otomatik ar›za tespit uyar› göstergesi “
4. ‹ki haneli “86” kodu

”

Gösterge lambas› söndükten sonra kar motosikleti normal ﬂekilde kullan›labilir.

N O T:
Düﬂük so¤utma s›v›s› s›cakl›¤› gösterge lambas› yanarken kar motosikletini düﬂük h›zlarda
sürünüz. Motor h›z› çok yüksekse, uyar› ›ﬂ›¤›
ve otomatik ar›za tespit uyar› göstergesi ve yol
sayac›/mesafe sayac› ekran›nda iki haneli "86"
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Kontrol iﬂlevleri
kodu yan›p sönmeye baﬂlar. Bu durumda, motoru korumak için maksimum motor h›z› düﬂürülür.

Yak›t seviyesi uyar› göstergesi ve uyar› ›ﬂ›¤›
yanarsa, olabildi¤ince çabuk yak›t doldurunuz.

ESU10421

N O T:

Yak›t göstergesi ve tutamak /
baﬂ parmak ›s›t›c› seviye
göstergesi
Yak›t göstergesi ve tutamak / baﬂ parmak ›s›t›c› seviye göstergesi sekiz dilime ayr›lm›ﬂt›r. Bu
dilimler, yak›t deposunda kalan yak›t miktar›n›,
tutamak ›s›t›c› seviyesini ya da baﬂ parmak ›s›t›c› seviyesini göstermektedir.

Yak›t göstergesinde okunan de¤er, kar motosikletinin hareketlerine ve e¤imine göre de¤iﬂti¤inden gösterge de¤erinin do¤ru ﬂekilde okunabilmesi için araç düz bir zemin üzerinde durdurulmal›d›r.

Tutamak / baﬂ parmak ›s›t›c› seviye
göstergesi
Tutamak ›s›t›c› ayar dü¤mesine bas›ld›¤›nda,
tutamak ›s›t›c› göstergesi yanar ve ekran tutamak ›s›t›c› seviyesine geçer.
Baﬂ parmak ›s›t›c› ayar dü¤mesine bas›ld›¤›nda, baﬂ parmak ›s›t›c› göstergesi yanar ve ekran baﬂ parmak ›s›t›c› seviyesine geçer.

1. Yak›t göstergesi ve tutamak / baﬂ parmak ›s›t›c›
seviye göstergesi

Yak›t göstergesi
Yak›t düzeyi azald›¤›nda, yak›t göstergesinin
dilimleri yok olarak “E” (Boﬂ) yaz›s›n› gösterir.
“E” yaz›s›n›n sol yan›nda sadece bir dilim kald›¤›nda, yak›t düzeyi göstergesi ve uyar› ›ﬂ›¤›
yanar.

1. Tutamak ›s›t›c› göstergesi “
2. Baﬂ parmak ›s›t›c› göstergesi “

1. Tutamak ›s›t›c› ayar dü¤mesi
1. Uyar› ›ﬂ›¤› “
”
2. Yak›t seviyesi uyar› göstergesi “

12

”

”
”

Kontrol iﬂlevleri

1. Baﬂ parmak ›s›t›c› ayar dü¤mesi

N O T:
●

●

●

Tutamak / baﬂ parmak ›s›t›c› ayar dü¤mesi
serbest b›rak›ld›¤›nda, tutamak / baﬂ parmak ›s›t›c› seviyesi 5 saniye süreyle ekrana
getirilir ve ekran, daha sonra yak›t göstergesi moduna geçer.
Tutamak / baﬂ parmak ›s›t›c› ayar› maksimum seviyeye ulaﬂt›¤›nda, tutamak / baﬂ
parmak ›s›t›c› seviye göstergesinin üst dilimi
bir kez yan›p söner. Tutamak / baﬂ parmak
›s›t›c› ayar› minimum seviyeye ulaﬂt›¤›nda
ise tutamak / baﬂ parmak ›s›t›c› seviye göstergesinin alt dilimi bir kez yan›p söner.
Motor çal›ﬂt›r›ld›¤›nda, tutamak / baﬂ parmak ›s›t›c› seviyeleri, motorun durduruldu¤u
anda seçilen seviyelere ayarlan›r.

1. Yak›t seviyesi uyar› göstergesi “
2. Uyar› ›ﬂ›¤› “
”
3. Yak›t göstergesi

”

ESU10460

Ya¤ seviyesi uyar› göstergesi
“
”
Motorun ya¤ seviyesi düﬂtü¤ünde, ya¤ seviyesi uyar› göstergesi ve uyar› lambas› yanar.

ESU10450

Yak›t seviyesi uyar› göstergesi
“ ”
Donan›mdaki ar›zal› sensörler, ayr›lm›ﬂ ba¤lant› birimleri, kopuk kablolar ya da k›sa devreler otomatik ar›za tespit ünitesi taraf›ndan belirlenmekte ve yak›t seviyesi uyar› göstergesine
yans›t›lmaktad›r. Yak›t seviyesi uyar› göstergesi, uyar› lambas› ve yak›t göstergesinin bütün
dilimleri, yukar›da anlat›lan sorunlar ortaya ç›kt›¤›nda sürekli yan›p sönmek suretiyle sürücüyü uyarmaktad›r.
Böyle bir durumda, mümkün olan en k›sa sürede kar motosikletinin bir yetkili servis taraf›ndan kontrol edilmesini sa¤lay›n›z.

1. Ya¤ seviyesi uyar› göstergesi “
2. Uyar› ›ﬂ›¤› “
”

”

Ya¤ seviyesi uyar› göstergesi ve uyar› lambas›
yand›¤› takdirde, kar motosikletini düz bir zemin üzerine yerleﬂtiriniz ve bir dakika süreyle
rölanti devrinde çal›ﬂ›r durumda b›rak›n›z.
Ya¤ seviyesi uyar› göstergesi ve uyar› lambas›
söndü¤ünde, motor ya¤› seviyesinin yeterli oldu¤u ancak giderek azald›¤› anlaﬂ›l›r. En k›sa
zamanda motor ya¤› ilave ediniz.
Ya¤ seviyesi uyar› göstergesi ve uyar› lambas›
sönmedi¤i takdirde ya¤ deposundaki motor ya¤› seviyesini kontrol ediniz (motor ya¤› seviyesini kontrol etme yönergeleri için sayfa 47’ye
bak›n›z) ve gerekiyorsa motor ya¤› ilave ediniz.
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Kontrol iﬂlevleri
ESU10510

So¤utma s›v›s› s›cakl›¤› uyar›
göstergesi “ ”
Motorun aﬂ›r› miktarda ›s›nmas› durumunda
so¤utma s›v›s› s›cakl›k uyar› göstergesi ve
uyar› lambas› yanar. Bu durum gerçekleﬂti¤inde, motoru derhal durdurunuz ve motorun so¤umas›n› bekleyiniz. Sonra so¤utma s›v›s› deposundaki so¤utma s›v›s› seviyesini kontrol
ediniz. (Kontrol iﬂlemleri için, bak›n›z sayfa 18)
1. Uyar› ›ﬂ›¤› “
”
2. Otomatik ar›za tespit uyar› göstergesi “
3. ‹ki haneli hata kodu

”

EWS00052

U YA R I
●

1. So¤utma s›v›s› s›cakl›¤› uyar› göstergesi “
2. Uyar› ›ﬂ›¤› “
”

”

●

ECS00040

D ‹ K K AT:
Aﬂ›r› ›s›nd›¤› takdirde motoru çal›ﬂt›rmay›n›z.
●
ESU10522

Otomatik ar›za tespit cihaz›
Bu modelde, çeﬂitli elektrik devrelerine yönelik
bir otomatik ar›za tespit cihaz› bulunmaktad›r.
Bu devrelerin herhangi birisinde ar›za oldu¤unda uyar› lambas› ve otomatik ar›za tespit uyar›
göstergesi yan›p sönmeye baﬂlar ve yol sayac›
/ mesafe sayac› ekran›nda iki haneli bir hata
kodu yavaﬂça yan›p söner.

Otomatik ar›za tespit uyar› göstergesi
ve uyar› lambas› sürekli yan›p söner
ve arac›n kullan›m› esnas›nda bir hata
kodu ekrana gelirse, elektrik devresinde, kablo ba¤lant› birimlerinde vb. bir
sorun olabilir.
Motoru durdurunuz ve so¤umas›n›
bekleyiniz. Sonra, motor bölmesinde
bulunan elektrik devresi, kablo ba¤lant› birimleri ve benzerinin düzgün
ﬂekilde ba¤l› olup olmad›klar›n› kontrol ediniz.
Motor, yeniden çal›ﬂt›r›ld›ktan sonra
otomatik ar›za tespit uyar› göstergesi,
uyar› lambas› ve bir hata kodu yan›p
sönmeye baﬂlarsa, hata kodunu not
ediniz ve kar motosikletini, en k›sa zamanda bir Yamaha yetkili servisinde
kontrol ettiriniz.

ESU10530

Motor durdurma dü¤mesi
“ ”
Acil bir durumda motoru durdurmak için motor
durdurma dü¤mesi kullan›l›r. Motoru durdurmak için durdurma dü¤mesine bas›lmas› yeterlidir. Motoru çal›ﬂt›rmak için durdurma dü¤mesini çekiniz ve motora yol vermek için yap›lmas› gereken iﬂlemleri uygulay›n›z. (Motoru çal›ﬂt›rma iﬂlemleri için bkz. sayfa 32.)
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Kontrol iﬂlevleri

1. Motor durdurma dü¤mesi “

”

1. Tutamak ›s›t›c› ayar dü¤mesi

‹lk birkaç sürüﬂ esnas›nda durdurma dü¤mesini kullanmak suretiyle pratik yap›n›z. Böylece,
acil bir durum an›nda h›zl› bir ﬂekilde reaksiyon
hareket edebilirsiniz.
ESU10661

Far huzmesi dü¤mesi
“LAMBALAR”
Far› uzun huzme “HI” ya da k›sa huzme “LO”
konumuna ayarlamak için far huzmesi dü¤mesine bas›n›z.

1. Baﬂ parmak ›s›t›c› ayar dü¤mesi

S›cakl›¤› yükseltmek için, üzerine basmak suretiyle ilgili dü¤meyi "HI (YÜKSEK)" konumuna
getiriniz. S›cakl›¤› azaltmak için, üzerinde basmak suretiyle ilgili dü¤meyi "LO (ALÇAK)" konumuna getiriniz.
ESU10690

Yedek DC prizi
DC Aksesuar prizi, ön pano üzerine yerleﬂtirilmiﬂ olup, aksesurlar için kullan›labilir.

N O T:
1. Far huzmesi dü¤mesi “LAMBALAR”
2. Uzun huzme “HI”
3. K›sa huzme “LO”
ESU12650

Tutamak/baﬂ parmak ›s›t›c›
ayar dü¤mesi

Yedek DC prizi, motor çal›ﬂ›r durumda de¤ilse
kullan›lamaz.
Yedek DC prizini kullanmak için
1. Motoru çal›ﬂt›r›n›z
2. Yedek DC prizinin kapa¤›n› aç›n›z ve aksesuar›n elektrik fiﬂini prize sokunuz.

Tutamak ›s›t›c› ayar dü¤mesi ve baﬂ parmak
›s›t›c› ayar dü¤mesi, s›ras›yla, elektrikle ›s›t›lan
gidon tutamaklar›na ve gaz koluna kumanda
etmektedir.
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Kontrol iﬂlevleri

1. Yedek DC priz kapa¤›
2. Yedek DC prizi

1. Fren kolu

N O T:

N O T:

Fren kolu kullan›l›rken stop lambas› yanar.

Yedek DC prizini kulland›ktan sonra aksesuar›n elektrik fiﬂini prizden ç›karmay› ve Yedek
DC prizinin kapa¤›n› kapatmay› unutmay›n›z.

ECS00060

ECS00120

D ‹ K K AT:
●

●

Yedek DC prizini, maksimum nominal
kapasitenin üzerinde güç beslemesi
gerektiren aksesuarlar için kullanmay›n›z. Aksi takdirde, devre aﬂ›r› yüklenebilir ve sigortan›n atmas›na neden
olabilir. (Belirlenmiﬂ amperaj için bkz.
sayfa 66).
Prizin hasar görmesine neden olabilece¤inden, ›s›nan bir fiﬂe sahip olan
otomobil sigara çakmaklar›n› ya da
benzeri di¤er aksesuarlar› kullanmay›n›z.

D ‹ K K AT:
Fren kolu kenar›n›n, gidon kenar› üzerinden ç›k›nt› yapmamas›na dikkat ediniz.
Böylece, kar motosikleti bak›m amac›yla
bir taraf›na do¤ru yat›r›ld›¤›nda fren kolunun hasar görmesi engellenir.
ESU10580

El freni kolu
Kar motosikletini park ederken ya da motoru
çal›ﬂt›r›rken, el freni kolunu sola do¤ru hareket
ettirmek suretiyle el frenini devreye al›n›z.

Maksimum nominal kapasite:
DC 12 V, 2.5 A (30 W)
ESU10550

Fren kolu
Kar motosikleti, tüm tahrik sistemini frenlemek
suretiyle durdurulabilir.
Arac› durdurmak için fren kolunu gidon tutama¤›na do¤ru s›k›n›z.
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1. El freni kolu

El frenini devreden ç›karmak için el freni kolunu sa¤a do¤ru hareket ettiriniz.

Kontrol iﬂlevleri
ECS00740

D ‹ K K AT:
Kar motosikleti hareket halindeyken kolu, ileri konumundan geri konumuna ya
da geri konumundan ileri konumuna geçirmeyiniz. Aksi halde, motor sistemi hasar görebilir.
ESU10710

Siperlik kilitleri

EWS00060

U YA R I
●
●

Motoru çal›ﬂt›rmadan önce daima el
frenini devreye al›n›z.
Kar motosikletini asla el freni devrede
iken hareket ettirmeyiniz. Aksi takdirde, fren diski ›s›nabilir ve arac›n frenleme yetene¤i azalabilir.

Siperli¤i açmak için siperlik kilitlerini kancalar›ndan kurtar›n›z. Sonra, siperli¤i durana kadar
yavaﬂça ileriye do¤ru kald›r›n›z. Siperli¤i kapat›rken, ilk konumuna getirmek için yavaﬂça alçalt›n›z ve sonra kancalar›n› tak›n›z.

ESU12560

Vites kolu
Vites kolu, kar motosikletinizi sürme, geri ya da
düﬂük vites konumuna geçirmek için kullan›l›r.
Araç tam olarak durduktan sonra vites kolunu
d›ﬂar›ya çekiniz, istenilen konuma (“D”, “R” veya “L”) çevirip b›rak›n›z.
1. Siperlik kilidi
2. Siperlik
ECS00140

D ‹ K K AT:
Siperli¤i kapat›rken bütün kablolar›n ve
tellerin uygun konumlarda bulunduklar›ndan emin olunuz.
EWS00080

U YA R I
1.
2.
3.
4.

Vites kolu
“D” Sürme (ileri)
Geri “R”
“L” Düﬂük (ileri)

●

●

N O T:
Vites kolunun yerine tam olarak geçti¤inden
emin olunuz.

●

Kar motosikletini, siperlik aç›k, kilitlenmemiﬂ veya yerinden ç›kar›lm›ﬂ durumda sürmeyiniz.
Arac›n bak›m›n› siperlik aç›k konumda
yaparken, vücudunuzu ve giysilerinizi
dönen parçalardan uzak tutunuz.
Motor çal›ﬂ›rken ya da durdurulduktan
hemen sonra s›cak egzoz susturucusuna ya da motora dokunmay›n›z.
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ESU10750

ESU10780

Motor koruyucusu

Motor koruyucusu, parçalar›n kopmas› ya da
gevﬂemesi olas›l›¤›na karﬂ› V kay›ﬂ kavrama
ünitesini ve V kay›ﬂ› kapatacak ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r.

Karbüratör so¤utma s›v›s›
durdurma kolu
Karbüratör so¤utma s›v›s› durdurma kolu, so¤utma s›v›s›n›n karbüratör içerisinden ak›ﬂ›n›
kontrol eder.
Ortam s›cakl›¤› 0 °C'nin (32 °F) alt›nda iken so¤utma s›v›s›n›n akmas›na ve karbüratörü ›s›tmas›na olanak tan›mak için kolun "ON" konumunda oldu¤undan emin olunuz.

1. Motor koruyucusu
EWS00400

U YA R I
Kar motosikletini çal›ﬂt›rmadan önce
motor koruyucusunun yuvas›na s›k›ca
oturtuldu¤undan emin olunuz.
Motoru, hiçbir zaman V kay›ﬂ ya da
motor koruyucusu sökülmüﬂ durumda
çal›ﬂt›rmay›n›z.

●

●

ESU10760

V kay›ﬂ tutucular›
Acil bir durumda kullanmak üzere yedek bir V
kay›ﬂ›n›, mevcut V kay›ﬂ tutucular›na yerleﬂtirmek suretiyle araç üzerinde muhafaza ediniz.

1. Karbüratör so¤utma s›v›s› durdurma kolu
2. “ON” (aç›k) konumu
3. “OFF” (kapal›) konumu
ECS00200

D ‹ K K AT:
Kar motosikletini 0 °C'nin (32 °F) üzerinde kullan›rken, karbüratörün ›s›t›lmas›na
gerek olmad›¤› için so¤utma s›v›s›n›n
ak›ﬂ›n› durdurmak için karbüratör so¤utma s›v›s› durdurma kolunu “OFF” konumuna getiriniz.
ESU10790

Kafes

1. V kay›ﬂ tutucu
ECS00180

D ‹ K K AT:
V kay›ﬂ›n, tutuculara emniyetli bir ﬂekilde yerleﬂtirildi¤inden emin olunuz.
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Bu kar motosikleti, siperlikte ve alt ön kapakta
bulunan havaland›rma için kafes ile donat›lm›ﬂt›r.
Sol üst ve alt ön kafes, sürüﬂ koﬂullar›na ba¤l›
olarak tak›labilen veya ç›kar›labilen çelik plakalara sahiptir. Kar motosikletini, ortam s›cakl›¤›n›n 5 °C (41,5 °F) veya üzerinde oldu¤u bölgelerde kullan›rken, vidalar ç›kar›larak gerekti¤in-

Kontrol iﬂlevleri
de çelik plakalar ç›kar›labilir. Çelik plakalar› ç›karmadan önce bir Yamaha yetkili servisine
baﬂvurun.

1. Çelik plaka
2. Vida

1. Yolcu tutama¤› ›s›t›c› dü¤mesi
2. Kapal›
3. “HI” (yüksek)
4. “LO” (alçak)
ESU10830

Eﬂya koyma yerleri
Bu kar motosikletinde bir eﬂya koyma bölümü,
saklama torbalar›, arka eﬂya koyma yeri ve arka taﬂ›ma yeri bulunmaktad›r.

Eﬂya koyma bölümü

1. Çelik plaka
2. Vida
ESU10680

Yolcu tutama¤› ›s›t›c› dü¤mesi
Yolcu tutama¤› ›s›t›c› dü¤mesi, elektrikle ›s›t›lan yolcu tutamaklar›na kumanda etmektedir.

Eﬂya koyma bölümü sürücü koltu¤unun alt›nda
bulunmaktad›r.
Tak›m çantas›n›, yedek parçalar› ve di¤er küçük parçalar› muhafaza etmek için eﬂya koyma
bölümünü kullan›n›z. Eﬂya koyma bölümü yak›t
deposunun alt›na uzand›¤› için el aletleri gibi
uzun parçalar› saklamak için de kullan›labilir.
Sürücü koltu¤unu açmak için, koltuk mandal›n›
çekip koltuk durana kadar yavaﬂça kald›r›n›z.
Koltu¤u kapatmak için, yavaﬂça ilk konumuna
indiriniz ve yerine kilitlemek için koltu¤un sa¤
taraf›na bast›r›n›z.

1. Koltuk mandal›
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Kontrol iﬂlevleri
Arka eﬂya koyma yeri ve
arka taﬂ›ma yeri
Arka eﬂya koyma yeri ve arka taﬂ›ma yeri, kar
motosikletinin arka k›sm›nda bulunmaktad›r.
Arka eﬂya koyma yeri, yolcu koltu¤unun alt›nda
olup yaln›zca koltuk ve s›rt dayana¤› ç›kar›ld›¤›nda kullan›labilir.

ECS00220

D ‹ K K AT:
Eﬂya koyma bölümüne sivri parçalar
koymay›n›z. Yak›t deposu hasar görürse yak›t s›z›nt›s› olabilir.
● Eﬂya koyma bölümünün alt taraf›, kar
motosikleti çal›ﬂt›r›l›rken veya çal›ﬂt›r›ld›ktan hemen sonra s›cak olabilir.
Aﬂ›r› ›s›n›rsa yanmalara neden olabilir.
Ayr›ca, eﬂya koyma bölümündeki ›s›
yiyecek maddelerinin kalitesini etkileyebilir, plastik malzemeleri deforme
edebilir ve bunlar›n rengini de¤iﬂtirebilir.
●

Saklama torbalar›
Saklama torbalar›, sürücü ayakl›¤›n›n üzerinde
bulunmaktad›r.
Saklama torbalar›n›, yedek parçalar› ve di¤er
küçük malzemeleri saklamak için kullan›n›z.

1. Arka eﬂya koyma yeri
2. Arka taﬂ›ma yeri

Azami yük limiti:
Arka eﬂya koyma yeri:
5 kg (11 Ib)
Arka taﬂ›ma yeri:
20 kg (44 Ib)
EWS00140

U YA R I
Arka taﬂ›ma yerini, kar motosikletini kald›rmak için kullanmay›n›z. Kar motosikleti düﬂebilir ve ciddi yaralanma ya da ölüm
ile sonuçlanabilir.
Yolcu koltu¤u ve s›rt dayana¤›n›n sökülmesi
1. Sürücü koltu¤unu aç›n›z. (Ayr›nt›lar için bkz.
“Eﬂya koyma bölümü”).
2. Yolcu koltu¤u c›vatalar›n› ç›kar›n›z, yolcu
koltu¤unu ve s›rt dayana¤›n› biraz arka tarafa do¤ru kayd›r›n›z ve bunlar› ç›karmak için
do¤ruca yukar›ya kald›r›n›z.

1. Saklama torbas›

Azami yük limiti:
0,3 kg (0,7 Ib)
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1. Yolcu koltuk c›vatas›
2. Yolcu koltu¤u ve s›rt dayana¤›

3. Yolcu koltu¤u c›vatalar›n› takt›ktan sonra c›vatalar› öngörülen tork de¤erine s›k›n›z.
Yolcu koltu¤u c›vatas› s›kma torku:
47.5 Nm (4.75 m·kgf, 34 ft·lb)

ECS00230

D ‹ K K AT:
Yolcu koltu¤u ve s›rt dayana¤›n› takarken
kablo demetinin s›k›ﬂmad›¤›ndan emin
olunuz.
3. Yolcu koltu¤u c›vatalar›n› takt›ktan sonra c›vatalar› öngörülen tork de¤erine s›k›n›z.

ECS00210

D ‹ K K AT:
Arka eﬂya koyma yerine kapasitesinin
üzerinde malzeme koymaktan kaç›n›n›z.
Ayr›ca taﬂ›nacak olan yüklerin, arka eﬂya
koyma yerinin kenarlar›ndan d›ﬂar›ya
do¤ru ç›k›nt› yapmamas›na da dikkat
edilmelidir.
Yolcu koltu¤u ve s›rt dayana¤›n› takmak için
1. Sürücü koltu¤unun aç›n›z. (Ayr›nt›lar için
bkz. “Eﬂya koyma bölümü”).
2. Yolcu koltu¤u c›vatalar›n› ç›kar›n›z, yolcu
koltu¤unun ve s›rt dayana¤›n›n alt›ndaki
kancalar› arka eﬂya saklama yerindeki yuvalara tak›n›z ve koltu¤u ve s›rt dayana¤›n›
ileriye do¤ru kayd›r›n›z.
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ESU10610

Yak›t
Yak›t deposunda yeterli miktarda yak›t bulundu¤undan emin olunuz.
EWS00070

U YA R I
●

●

●

Yak›t ÇOK YANICI ve zehirlidir. Yak›t
doldurma iﬂlemine baﬂlamadan önce
“GÜVENL‹K B‹LG‹LER‹” k›sm›n› gözden geçiriniz. (Bak›n›z sayfa 1.)
Yak›t deposunu doldururken yak›t seviyesinin, doldurma borusunun dip
k›sm›n› geçmemesine dikkat ediniz.
Aksi takdirde, kar motosikleti yana yat›r›ld›¤›nda ya da ortam s›cakl›¤› artt›¤›nda ›s›nma ve genleﬂme sonucu yak›t depodan taﬂabilir.
Yak›t doldurma iﬂleminden sonra yak›t
deposu kapa¤›n›n s›k›ca kapand›¤›ndan emin olunuz. S›zan yak›t ateﬂ alabilir.

1. Doldurma borusu
2. Yak›t seviyesi

Önerilen yak›t:
SADECE NORMAL KURﬁUNSUZ
BENZ‹N
Yak›t deposu kapasitesi:
40,0 lt (10,57 US gal) (8,80 Imp.gal)
Yamaha motorunuz, pompa oktan say›s›
[(R+M)/2] 86 veya üstü ya da araﬂt›rma oktan
say›s› 91 veya üstü normal kurﬂunsuz benzin
ile kullan›lmak üzere tasarlanm›ﬂt›r.
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ECS00090

ESU10880

D ‹ K K AT:
●

●

Yak›t doldurma iﬂlemi esnas›nda yak›t
deposuna kar ya da buz girmemesine
dikkat ediniz.
Yak›t deposu, öngörüldü¤ü gibi sadece benzin ile doldurulmal›d›r.

ESU10870

Süspansiyon

Süspansiyon ayar›, sürüﬂ tercihlerine göre yap›labilir. Örne¤in, yumuﬂak bir ayar büyük sürüﬂ konforu sa¤larken sert bir ayar belirli arazi
tiplerinde ya da sürüﬂ koﬂullar›nda arac›n daha
hassas ﬂekilde kontrol edilebilmesine olanak
tan›r.

Kayak yay› ön yükünün
ayarlanmas›
ECS00250

D ‹ K K AT:
Sol ve sa¤ kayak yaylar›n›n ön yükleri ayn› de¤ere ayarlanmal›d›r. Farkl› ayarlar,
arac›n zor kontrol edilebilmesine ve denge kayb›na neden olabilir.
Yay›n ön yük ayar›, yay ön yük ayar halkas›n›
çevirmek suretiyle yap›labilir.

EWS00150

U YA R I
Bu ayar› mutlaka yetkili bir Yamaha servisinde yapt›r›n›z.
Bu amortisörün içerisinde yüksek bas›nçl› nitrojen gaz› bulunmaktad›r. Bu gaz, hatal› iﬂlemler sonucu patlayabilir ve can ya
da mal kay›plar›na neden olabilir.
● Amortisörü kurcalamay›n›z ya da onu
açmaya çal›ﬂmay›n›z.
● Amortisörü, aç›k ateﬂlere ya da yüksek
›s› kaynaklar›na maruz b›rakmay›n›z.
Aksi takdirde, amortisörün patlama
tehlikesi bulunmaktad›r.
● Hiçbir ﬂekilde amortisörün ﬂeklini de¤iﬂtirmeyiniz ya da ona zarar vermeyiniz.
● Aﬂ›nm›ﬂ ya da hasar görmüﬂ bir amortisörü kendiniz atmay›n›z. Bu durumdaki amortisörleri bir Yamaha yetkili
servisine götürünüz.

1. Yay ön yük ayar halkas›

Yay ön yük ayar› (yay ön yük ayar halkas›
konumu):
En az (yumuﬂak):
1
Standart:
1
En çok (sert):
5
ESU12590

Arka süspansiyon yay›
ön yükünün ayarlanmas›
Yay ön yük ayar›, orta ve arka amortisörlerin
üzerinde bulunan yay ön yük ayar halkas›n› çevirmek suretiyle yap›labilir.
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Arka süspansiyon geniﬂleme yay›
ön yükünün ayarlanmas›
ECS00270

D ‹ K K AT:
Sol ve sa¤ uzant› yaylar›n›n ön yükleri ayn› de¤ere ayarlanmal›d›r. Farkl› ayarlar,
arac›n zor kontrol edilebilmesine ve denge kayb›na neden olabilir.
1. Yay ön yük ayar halkas›

Geniﬂleme yay› ön yük ayar›, geniﬂleme yay›
ön yük ayar somununu çevirmek suretiyle yap›labilir.
Geniﬂleme yay› ön yükünü art›rmak için, ayar
somununu içeriye do¤ru çeviriniz. Geniﬂleme
yay› ön yükünü azaltmak için, ayar somununu
d›ﬂar›ya do¤ru çeviriniz.

1. Yay ön yük ayar halkas›

Orta amortisördeki yay ön yük ayar› (yay
ön yük ayar halkas› konumu):
En az (yumuﬂak):
1
Standart:
1
En çok (sert):
5

Arka amortisördeki yay ön yük ayar› (yay
ön yük ayar halkas› konumu):
En az (yumuﬂak):
1
Standart:
2
En çok (sert):
7

1. Geniﬂleme yay› ön yük ayar somunu
2. Yay yata¤›n›n uzunlu¤u

Yay ön yük ayar› (yay yata¤›n›n uzunlu¤u):
En az (yumuﬂak):
16 mm (0,63 inç)
Standart:
16 mm (0,63 inç)
En çok (sert):
18 mm (0,71 inç)

Arka süspansiyonu tam oranda
ayarlama
ECS00750

D ‹ K K AT:
Bu ayar› yaparken kar motosikletinin
üzerinde yük bulunmamas›na (sürücü
ya da kargo) dikkat ediniz.

●
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●

Tam oran ayarlama c›vata uçlar›n›n her
iki tarafta da ayn› konumda ayarland›¤›ndan emin olunuz.

N O T:
Somunu gevﬂetirken veya s›karken tam oran
ayarlama c›vatas›n›n hareket etmesine asla
izin vermeyiniz.
1. Ayar c›vatas›n› hareket etmemesi için bir
anahtarla s›k›ca tutarken somunu 1/2 veya
3/4 tur gevﬂetiniz.

1. Tam oran ayar c›vatas›

Yay oran› ve bast›rma kuvveti ayar›
(tam oran ayar c›vatas› takma konumu):
En az (yumuﬂak):
S
Standart:
S
En çok (sert):
H
3. Ayar c›vatas›n› s›k›ca tutarken somunu gevﬂetiniz.

1. Somun

Somun s›kma torku:
49 Nm (4,9 m-kgf, 35 ft-Ib)

2. Tam oran ayar c›vatas›n› istenilen konuma
çeviriniz.

1. Somun
2. Tam oran ayar c›vatas›
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Çal›ﬂt›rma öncesi kontroller
ESU11070

Kar motosikletinin durumu sahibinin sorumlulu¤undad›r. Kar motosikleti kullan›lmadan dursa bile
yaﬂamsal bileﬂenler çabuk ve beklenmedik bir ﬂekilde bozulmaya baﬂlayabilir (örne¤in, baz› maddelere maruz kalma sonucu). Herhangi bir hasar veya s›v› s›z›nt›s› ciddi sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle, ayr›nt›l› bir görsel incelemenin yan›s›ra aﬂa¤›daki noktalar›n da her sürüﬂten önce kontrol edilmesi çok önemlidir.

N O T:
Kar motosikletinin her kullan›m›nda çal›ﬂt›rma öncesi kontroller yap›lmal›d›r. Bu tür bir inceleme
çok k›sa bir sürede tamamlanabilir ve sa¤lad›¤› ilave güvenlik bunun için geçirilen zamandan daha de¤erlidir.
EWS00190

U YA R I
Çal›ﬂt›rma öncesi kontrol listesinde herhangi bir parçan›n usulüne uygun bir ﬂekilde
çal›ﬂmad›¤› görülürse, kar motosikleti çal›ﬂt›r›lmadan önce, sorunlu parça kontrol
edilmeli ve onar›lmal›d›r.
ESU11080

Çal›ﬂt›rma öncesi kontrol listesi
Ö⁄E

KONTROLLER

SAYFA

Yak›t

• Yak›t seviyesini kontrol ediniz.
• Gerekiyorsa yak›t doldurunuz.
• Yak›t devresini s›z›nt› için kontrol ediniz.
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Motor ya¤›

• Motordaki ya¤ seviyesini kontrol ediniz.
• Gerekiyorsa, belirlenmiﬂ seviyeye kadar önerilen ya¤ ekleyiniz.
• Arac›n ya¤ kaç›r›p kaç›rmad›¤›n› kontrol ediniz.

47

So¤utma s›v›s›

• So¤utma s›v›s› seviyesini kontrol ediniz.
• Gerekiyorsa ekleyiniz.

51

V kay›ﬂ

• Aﬂ›nma ve hasar olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
• Gerekiyorsa de¤iﬂtiriniz.

52

Motor koruyucusu

• Motor koruyucusunun s›k›ca oturtuldu¤undan emin olunuz.
• Motor koruyucusu ba¤lant› parçalar›nda hasar olup olmad›¤›n›
kontrol ediniz.
• Motor koruyucusunun emniyetli bir ﬂekilde yerinde oldu¤undan
emin olunuz.

22

Fren

• Çal›ﬂmay› kontrol ediniz.
• Yumuﬂak veya süngerimsi ise Yamaha yetkili servisinin hidrolik sistemin havas›n› almas›n› sa¤lay›n›z.
• Fren balatalar›nda aﬂ›nma olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
• Gerekiyorsa de¤iﬂtiriniz.
• Ana silindirdeki s›v› seviyesini kontrol ediniz.
• Gerekiyorsa, belirlenmiﬂ seviyeye kadar önerilen fren hidroli¤ini ekleyiniz.
• Hidrolik sistemde s›z›nt› olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
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Hava filtresi

• Hava filtresi eleman›n›n alt›nda kar bulunmad›¤›ndan emin olunuz.
• Gerekiyorsa, kar› süpürünüz.

45
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Çal›ﬂt›rma öncesi kontroller
Ö⁄E

KONTROLLER

SAYFA

Kafes

• Durumunu kontrol ediniz.
• Gerekiyorsa kar› temizleyiniz.

22

Tak›m çantas› ve
önerilen donan›m
malzemeleri

• Yerleﬂtirmenin uygun olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.

43

Siperlik kilitleri

• Siperlik kilit kancalar›n›n tak›l› oldu¤undan emin olunuz.

21

Kayaklar ve kayak
raylar›

• Aﬂ›nma ve hasar olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
• Gerekiyorsa, Yamaha yetkili servisinin kayaklar› veya kayak raylar›n› de¤iﬂtirmesini sa¤lay›n›z.

59

Tahrik paleti

• Sapma, aﬂ›nma ve hasar olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
• Gerekiyorsa, Yamaha yetkili servisinin paleti de¤iﬂtirmesini sa¤lay›n›z.

61

K›zak raylar›

• Aﬂ›nma ve hasar olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
• Gerekiyorsa, Yamaha yetkili servisinin k›zak raylar›n› de¤iﬂtirmesini sa¤lay›n›z.

61

Dümen

• Aﬂ›r› oynama pay› olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.

59

ﬁerit

• Hasar olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
• Gerekiyorsa de¤iﬂtiriniz.

37

Farlar, sinyaller
ve dü¤meler

• Çal›ﬂmay› kontrol ediniz.
• Gerekiyorsa düzeltiniz.

Gaz kolu

• Kullan›m›n rahat oldu¤undan ve serbest b›rak›ld›¤›nda yay›n ilk konumuna geri döndü¤ünden emin olunuz.

12

Gaz kumandas›n›
devreden ç›karma
sistemi (T.O.R.S.)

• Düzgün bir çal›ﬂma için T.O.R.S.’u kontrol ediniz.
• Sistemde ar›za varsa Yamaha yetkili servisinin arac› kontrol etmesini sa¤lay›n›z.

45

19, 18,
64, 65
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Çal›ﬂt›rma
ESU11290

Motorun çal›ﬂt›r›lmas›
EWS00200

U YA R I
●

●

Motoru çal›ﬂt›rmadan önce “GÜVENL‹K B‹LG‹LER‹” k›sm›n› dikkatlice gözden geçiriniz.
El freninin devrede oldu¤undan emin
olunuz.

1. Marﬂ (jikle) kolu
2. Tam aç›k konum (so¤uk motora yol verilirken)
3. Yar› aç›k konum (motorun ›s›t›lmas› için)
4. Kapal› konum (s›cak motora yol verilirken)

N O T:
Motor s›cakken marﬂ (jikle) kolunun kullan›lmas›na gerek yoktur. Marﬂ (jikle) kolunu, kapal›
konuma getiriniz.

N O T:
Motor durdurma dü¤mesinin “ON (AÇIK)” konumunda olmas›na dikkat ediniz. Motor durdurma dü¤mesi “OFF (KAPALI)” konumdayken
marﬂ motoru çal›ﬂt›r›lamaz.

2. Ana dü¤meyi baﬂlat konumuna getiriniz.
Motor çal›ﬂt›ktan sonra marﬂ (jikle) kolunu
yar› aç›k konuma getiriniz. Motor, düzgün
ﬂekilde çal›ﬂ›ncaya ya da marﬂ (jikle) kolu,
kapal› konuma getirildi¤inde teklemeye baﬂlamay›ncaya kadar motoru ›s›tma iﬂlemine
devam ediniz.

1. Çal›ﬂt›r›n›z
ECS00330

1. Marﬂ (jikle) kolunu tam olarak aç›n›z.

D ‹ K K AT:
●
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Motor çal›ﬂt›ktan sonra dü¤meyi hemen serbest b›rak›n›z.

Çal›ﬂt›rma
●

Motor çal›ﬂt›r›lamad›¤› takdirde dü¤meyi serbest b›rak›n›z, birkaç saniye
bekleyiniz ve tekrar çal›ﬂt›rmay› deneyiniz. Aküyü korumak aç›s›ndan her
çal›ﬂt›rma giriﬂimi mümkün oldu¤unca
k›sa tutulmal›d›r. Her çal›ﬂt›rma giriﬂiminde motoru 10 saniyeden daha uzun
süre çevirmeyiniz.

ESU11310

Rodaj (Motorun al›ﬂt›r›lmas›)
0 ila 500 km (300 mil) aras›ndaki periyod motorunuzun ömrü aç›s›ndan oldukça önemlidir. Bu
nedenle aﬂa¤›daki bilgileri dikkatlice okuman›z›
öneririz.
Motorunuzun yeni olmas› nedeniyle ilk 500
km’lik (300 mil) kullan›m periyodu süresince
motoru aﬂ›r› yük alt›nda çal›ﬂt›rmay›n›z. Motorun bünyesinde bulunan çeﬂitli parçalar aﬂ›narak uygun çal›ﬂma aral›klar›na göre taﬂlan›rlar.
Bu dönem boyunca, motoru uzun süreli olarak
tam gaz konumunda kullanmaktan ya da motorun aﬂ›r› miktarda ›s›nmas›na neden olabilecek
uygulamalardan kaç›n›lmal›d›r.

Kar motosikletinizin ilk kullan›m›
Motora yol veriniz ve 15 dakika süreyle rölanti
devrinde çal›ﬂ›r durumda b›rak›n›z.
0–160 km (0–100 mil)
Motoru, uzun süreli olarak 6000 dev. / dk.’n›n
üzerinde kullanmaktan kaç›n›n›z.
160–500 km (100–300 mil)
Motoru, uzun süreli olarak 8000 dev. / dk.’n›n
üzerinde kullanmaktan kaç›n›n›z.
500 km (300 mil) ve sonras›
Kar motosikleti art›k normal ﬂekilde kullan›labilir.
ECS00340

D ‹ K K AT:
●

●

800 km’lik (500 mil) kullan›mdan sonra
motor ya¤› ve ya¤ filtresi kartuﬂu de¤iﬂtirilmelidir.
Motorun rodaj periyodu süresince herhangi bir sorunla karﬂ›laﬂ›ld›¤› takdirde kar motosikletini derhal bir Yamaha
yetkili servisinde kontrol ettiriniz.

ESU12622

Kar motosikletinin
kullan›lmas›
Kar motosikleti ile ilgili bilinmesi
gerekenler
Kar motosikleti do¤rudan sürücü hareketleriyle
kontrol edilen bir araçt›r. Sürüﬂ konumunuz ve
dengeniz kar motosikletinizin manevra yetene¤ini etkileyen iki önemli unsurdur.
Kar motosikletinizi kullanmak uzun bir süre
pratik yaparak kazan›lan beceri gerektirir. Daha zor manevralar yapmaya giriﬂmeden önce,
temel teknikleri ö¤renmek için zaman harcay›n›z.
Kar motosikletinizi kullanmak sizin keyifli saatler geçirmenizi sa¤layacak çok zevkli bir faaliyet olabilir. Bununla birlikte, güvenli bir ﬂekilde
binmenin zevkine varmak için kar motosikletinizin nas›l kullan›laca¤›n› ö¤renerek gerekli beceri seviyesine ulaﬂmak esast›r. Kar motosikletini kullanmadan önce Kullan›m Klavuzunun tamam›n› okuyunuz ve kumanda iﬂlevlerini ö¤reniniz. Sayfa 1’deki güvenlik bilgilerine özel dikkat gösteriniz.
Lütfen, kar motosikletinizin üzerinde bulunan
bütün uyar› ve dikkat etiketlerini okuyunuz.
Ayr›ca, kar motosikletinizle birlikte verilen Güvenlik Kitapç›¤›n› okumay› da unutmay›n›z
(Kanada için).

Kar motosikletinizi kullanmay›
ö¤renin
Sürmeden önce, daima sayfa 30’da listelenen
kullan›m öncesi kontrolleri yap›n›z. Kar motosikletini kontrol etmek için harcanan k›sa sürenin karﬂ›l›¤› ilave güvenlik ve daha güvenilir bir
kar motosikleti ile al›n›r. Is›nman›z› sa¤lamas›
ve herhangi bir kaza durumunda yaralanma
tehlikesine karﬂ› sizi koruyabilmesi aç›s›ndan
daima uygun giysiler giyiniz.
Tecrübeli bir sürücü olsan›z dahi kar motosikletinizi düﬂük h›zlarda kullanmaya al›ﬂ›n›z. Kar
motosikletinin manevra ve performans özelliklerini tam olarak ö¤reninceye kadar motoru
maksimum performans›nda kullanmaktan kaç›n›n›z.
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Çal›ﬂt›rma
Baﬂlang›ç seviyesindeki kullan›c›lar, kar motosikletine al›ﬂmak için geniﬂ bir düz alan seçmelidir. Bu alanda herhangi bir engel ve baﬂka trafik olmad›¤›ndan emin olunuz. Daha zor bir bölge denemeden önce bu alanda gaz ve fren
kontrolleri al›ﬂt›rmas› yapmal› ve dönüﬂ tekniklerinde uzmanlaﬂmal›s›n›z.
El frenini devreye al›n›z ve motoru çal›ﬂt›rmak
için 32. sayfada yer alan yönergeleri takip ediniz. Motor ›s›nd›ktan sonra kar motosikletiniz
kullan›ma haz›rd›r.

Dönüﬂ
“Vücut dili”, karl› yüzeylerin ço¤u için dönüﬂler
esnas›nda kullan›lacak temel yöntemdir.
Bir viraja yaklaﬂ›rken yavaﬂlay›n›z ve gidonu,
arzu etti¤iniz yöne çevirmeye baﬂlay›n›z. Bu iﬂlemi yaparken hareket halindeki k›za¤›n üzerindeki a¤›rl›¤›n›z› dönüﬂ yönüne do¤ru kayd›r›n›z ve vücudunuzun üst k›sm›n› döndü¤ünüz
tarafa do¤ru yat›r›n›z.

Çal›ﬂt›rma ve h›zlanma
1. Motor, rölantide çal›ﬂ›r durumdayken el frenini b›rak›n›z.
2. Gaz› yavaﬂ ve düzgün bir ﬂekilde artt›r›n›z.
V kay›ﬂ kavrama ünitesi devreye girecek ve
h›zlanmaya baﬂlayacaks›n›z.
EWS00210

U YA R I
Operatörün her iki eli daima gidonunun
üzerinde bulunmal›d›r. Ayaklar›n›z› asla
hareket halindeki k›zaklar›n d›ﬂ›na koymay›n›z. Kar motosikletinizi yeterince tan›y›p, kumanda fonksiyonlar›n›n tamam›n› ö¤reninceye kadar arac›n›z› yüksek
h›zlarda kullanmaktan kaç›n›n›z.

Frenleme
Yavaﬂlamak ve durmak için gaz kolunu serbest
b›rak›n›z ve ani hareketlerden kaç›narak frene
yumuﬂak bir ﬂekilde bas›n›z.
EWS00220

U YA R I
●

●
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Buz ve sertleﬂmiﬂ kar gibi ço¤u yüzey
üzerinde arac›n durma mesafesi artmaktad›r. Daima tetikte olunuz, yapaca¤›n›z hareketleri önceden planlay›n›z ve arac›n h›z›n› düﬂürmeye önceden baﬂlay›n›z.
Freninin hatal› kullan›m›, tahrik paletinin çekme gücünü kaybetmesine,
kontrolün azalmas›na ve kaza olas›l›¤›n›n artmas›na neden olabilir.

Bu iﬂlem, hiçbir engelin bulunmad›¤› geniﬂ ve
düz bir alanda düﬂük h›zlarda bir çok kez tekrarlanmal›d›r. Bu tekni¤i ö¤rendikten sonra daha yüksek h›zlarda ya da daha dar virajlarda
uygulayabilme imkan›na sahip olabilmelisiniz.
Viraj keskinleﬂtikçe ya da daha yüksek h›zlarda
dönüﬂ yaparken daha fazla yana yat›n›z.
Ani gaz de¤iﬂimleri, aﬂ›r› frenleme, hatal› vücut
hareketleri ya da viraj›n keskinli¤ine uygun olmayan yüksek h›zlar›n kullan›lmas› gibi hatal›
sürüﬂ teknikleri kar motosikletinin yana do¤ru
yatmas›na neden olabilir.
Kar motosikletiniz dönüﬂ esnas›nda yana do¤ru yatmaya baﬂlarsa, arac› yeniden dengeli duruma getirmek için viraja do¤ru daha fazla yat›n›z. Gerekiyorsa, gaz› kademeli olarak azalt›n›z ya da viraj›n d›ﬂ›na do¤ru manevra yap›n›z.
Unutmay›n›z:
Kar motosikletinizin kullan›m›n› iyice ö¤reninceye kadar yüksek h›zdan kaç›n›n›z.

Yokuﬂ yukar› ç›k›lmas›
Önce e¤imi az olan zeminlerde pratik yapmal›s›n›z. Daha zorlu yokuﬂlar› t›rmanmay› becerinizi artt›rd›ktan sonra deneyiniz. Bir tepeye
yaklaﬂ›rken, t›rmanmaya baﬂlamadan önce
h›zlan›n›z ve daha sonra paletlerin kaymas›n›

Çal›ﬂt›rma
önlemek için gaz› azalt›n›z. A¤›rl›¤›n›z› daima
yokuﬂ taraf›nda tutman›z da önemli bir husustur. Do¤rudan tepeye do¤ru t›rman›ﬂ yaparken
vücudunuzu ileriye do¤ru yat›rmak suretiyle
bunu gerçekleﬂtirebilirsiniz. Daha dik e¤imlerde ise hareketli k›zak üzerinde ayakta durabilir
ve vücudunuzu gidonun üzerinden ileriye do¤ru yat›rabilirsiniz. (“Enlemesine rampa geçiﬂi”
k›sm›na da bak›n›z.)

ce, motor kompresyonunu kar motosikletini yavaﬂlatmak için kullanabilmeniz ve kar motosikletinin kontrolsüz bir ﬂekilde iniﬂe geçmesini
engelleyebilmeniz mümkün olur. Ayr›ca hafif bir
ﬂekilde s›k s›k freni de kullan›n›z.

EWS00240

U YA R I
Tepenin doru¤una yaklaﬂt›kça yavaﬂlay›n›z ve
tepenin di¤er yan›nda bulunabilecek cisimlere,
keskin iniﬂlere, di¤er araçlara ya da insanlarla
karﬂ›laﬂmaya haz›r olunuz. Bir tepeyi t›rmanmay› yar›da kesmek zorunda kald›¤›n›z takdirde paleti ekseni etraf›nda döndürmekten (spin
atma) kaç›n›n›z. Motoru durdurunuz ve el frenini devreye al›n›z. Daha sonra kar motosikletinin arka k›sm›ndan çekmek suretiyle arac› yokuﬂ aﬂa¤› bakar konuma getiriniz. Kar motosikleti, yokuﬂ aﬂa¤› bakar konumdayken araca yokuﬂ taraf›ndan bininiz. Motoru tekrar çal›ﬂt›r›n›z, el frenini devreden ç›kar›n›z ve tepeden inmeye baﬂlay›n›z.
EWS00230

U YA R I
Acemi kar motosikleti kullan›c›lar›n›n yamaçlar› ve dik tepeleri t›rmanmalar› sak›ncal›d›r.

Yokuﬂ aﬂa¤› inilmesi
Yokuﬂ aﬂa¤› inerken en düﬂük h›z kademesini
kullan›n›z. Tepelerden aﬂa¤›ya inilirken kavrama ünitesinin devreye girmesini sa¤layacak
kadar gaz verilmesi oldukça önemlidir. Böyle-

Bir iniﬂ esnas›nda freni kullan›rken oldukça dikkatli olunuz. Aﬂ›r› frenleme sonucunda tahrik paleti kilitlenebilir ve arac›n kontrolü kaybedilebilir.

Enlemesine rampa geçiﬂi
EWS00250

U YA R I
Acemi kar motosikleti kullan›c›lar›n›n enlemesine rampa geçiﬂi yapmalar› sak›ncal›d›r.
Bir rampay› enlemesine geçebilmeniz için tam
dengeyi sa¤layabilecek ﬂekilde a¤›rl›¤›n›z› uygun konuma yönlendirmeniz gerekmektedir.
Rampay› geçerken, a¤›rl›¤›n›z› yokuﬂ yukar›
do¤ru konumland›racak ﬂekilde vücudunuzu
yat›r›n›z. Önerilen sürüﬂ konumlar›ndan bir tanesi ﬂu ﬂekildedir: iniﬂ taraf›ndaki baca¤›n›z›n
diz k›sm›n› koltu¤a yaslayacak ﬂekilde çömeliniz, ç›k›ﬂ taraf›ndaki aya¤›n›z› ise hareket halindeki k›zak üzerine yerleﬂtiriniz. Bu sürüﬂ konumu sayesinde gerekti¤inde vücudunuzu kayd›rabilmeniz daha da kolaylaﬂacakt›r.
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Çal›ﬂt›rma
Sert karl› zeminler üzerinde
Kayaklar ve tahrik paleti, taze kar üzerindeki
çekiﬂ gücüne sahip olmayaca¤›ndan sert karl›
zeminler üzerinde sürüﬂ koﬂullar› daha zor olabilir. Ani h›zlanmalardan, ani dönüﬂ ve ani frenlemelerden kaç›n›n›z.

Karl› ya da buzlu yüzeyler d›ﬂ›ndaki
yüzeyler üzerinde kullanma
Karl› ve buzlu yüzeyler kaygand›r, bu nedenle
kar motosikletinizin rampa üzerinde yana do¤ru kayma olas›l›¤›na karﬂ› haz›rl›kl› olunuz. Bu
durum gerçekleﬂti¤i takdirde güzergah›n›z üzerinde engel bulunmuyorsa, kayma yönüne do¤ru manevra yap›n›z. Arac›n dengesini tekrar
sa¤lad›ktan sonra yönünüzü gitmek istedi¤iniz
tarafa çeviriniz.
Kar motosikletiniz yana yatmaya baﬂlarsa,
dengeyi yeniden sa¤lamak için arac› iniﬂ taraf›na do¤ru yönlendiriniz.
EWS00260

U YA R I
Dengenin tam olarak sa¤lanamamas› ve
kar motosikletinin yana devrilmesi durumunda, arac› yokuﬂa bakan taraftan derhal terk ediniz.

Buz ya da buzlu yüzeyler üzerinde
Kar motosikletinin buz ya da buzlu yüzeyler
üzerinde kullan›lmas› oldukça tehlikeli olabilir.
Dönüﬂ, durma ve hareketlenme esnas›ndaki
çekiﬂ gücü, karl› zeminlere k›yasla daha azd›r.
EWS00270

U YA R I
Kar motosikletini buz ya da buzlu zeminler üzerinde kullanman›z gerekti¤inde
arac› yavaﬂ ve dikkatli bir ﬂekilde sürünüz. Ani h›zlanmalardan, ani dönüﬂ ve
ani frenlemelerden kaç›n›n›z. Bu tür zeminler üzerinde manevra yetene¤i en alt
düzeye iner ve kontrolsüz “spin” atmalar
daima büyük tehlikeler yarat›r.
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Kar motosikletinizi karl› ya da buzlu olmayan
di¤er yüzeyler üzerinde kullanmaktan kaç›n›n›z. Araç bu koﬂullar alt›nda kullan›ld›¤› takdirde kayak raylar›, tahrik paleti, k›zak raylar› ve
tahrik diﬂlileri hasar görebilir ya da h›zl› bir ﬂekilde aﬂ›nabilir. Kar motosikletinizi aﬂa¤›da belirtilen tipteki yüzeylerde kullanmaktan daima
kaç›n›n›z:
● Kirli yüzeyler
● Kumlu yüzeyler
● Kayal›k yüzeyler
● Otla kapl› yüzeyler
● Ç›plak kald›r›m üzerinde
Tahrik paleti ve k›zak ray›n›n zarar görmemesi
için sak›n›lmas› gereken di¤er yüzeyler ﬂunlard›r:
● Parlayan buzlu yüzeyler
● Pislik ve kum oran› yüksek karl› yüzeyler
Yukar›da bahsedilen yüzeylerin, tahrik paleti ve
k›zak raylar›n› ilgilendiren bir ortak noktalar›
bulunmaktad›r: ya¤lama özelli¤inin az ya da
hiç olmamas›. Tahrik mili ve bütün k›zak ray›
sistemlerinde, k›zak raylar› ile k›zak metali aras›nda ya¤lama görevi yapan bir madde (kar ya
da su) bulunmas› gereklidir. Ya¤lama yap›lmad›¤› takdirde k›zak raylar› h›zl› bir ﬂekilde aﬂ›n›r. ‹leri boyuttaki aﬂ›nmalarda raylar eriyebilir
ve tahrik paletinin hasar görmesi ya da ar›zalanmas› söz konusu olur. Ayr›ca, çekiﬂi kolaylaﬂt›rmak için kullan›lan saplama, takoz vb. gibi malzemeler de palet hasarlar›n›n artmas›na
neden olabilmektedir.
EWS00280

U YA R I
Tahrik paletinin hasarl› ya da ar›zal› olmas›, frenleme yetene¤inin tamamen kaybolmas›na, kar motosikletinin kontrolden
ç›kmas›na ve dolay›s›yla da bir kazaya
neden olabilir.

Çal›ﬂt›rma
●

●

Kar motosikletini kullanmaya baﬂlamadan önce tahrik paletinde hasar
olup olmad›¤›n› ve palet ayarlar›n›
kontrol ediniz.
Tahrik paletinde hasar bulursan›z kar
motosikletini kullanmay›n›z.

ECS00350

D ‹ K K AT:
Kar motosikletini s›k s›k taze karla kapl›
alanlarda sürünüz. Araç, buzlu ya da sert
kar katmanl› zeminler üzerinde kullan›ld›¤› takdirde k›zak raylar› h›zl› bir ﬂekilde
aﬂ›nacakt›r.
ESU11350

Tahrik paletinin kullan›m
ömrünün artt›r›lmas›

Öneriler
Palet gerginlik ayar›

Yeni tahrik paleti, ilk rodaj periyodu esnas›nda
palet oturdukça esneme yapacakt›r. Palet gerginli¤ini ve ayar›n› s›k s›k kontrol ediniz. (Ayar
yönergeleri için, sayfa 61’e bak›n›z). Gevﬂek
bir palet, kayabilir (makara), klavuzdan ç›kabilir ya da süspansiyon parçalar›na tak›larak ciddi hasara neden olabilir. Tahrik paletini aﬂ›r›
miktarda s›kmay›n›z. Aksi takdirde, palet ve k›zak raylar› aras›ndaki sürtünme artabilir ve her
iki parçan›n h›zl› bir ﬂekilde aﬂ›nmas› söz konusu olabilir. Ayr›ca, bu durumda süspansiyon
bileﬂenlerine aﬂ›r› yük binecek ve bileﬂenler
ar›zalanabilecektir.

Az karl› zeminler
Tahrik paleti ve k›zak raylar›, kar ve su vas›tas›yla ya¤lanmakta ve so¤utulmaktad›r. Tahrik paleti ve k›zak raylar›n›n aﬂ›r› miktarda ›s›nmalar›n›
önlemek için az miktarda karla kapl› olan buzlu
yollarda, donmuﬂ göllerde ve nehirlerde arac›
uzun süreli olarak yüksek h›zlarda kullanmaktan
kaç›n›n›z. Gere¤inden fazla ›s›nm›ﬂ olan bir paletin iç aksamlar› zay›flayacak ve bu durum da
ar›za ya da hasara neden olabilecektir.

Tahsisli alanlar d›ﬂ›nda kullan›m
Yeterli seviyede kar olmad›¤› takdirde arac›
tahsisli alanlar d›ﬂ›nda kullanmaktan kaç›n›n›z.
Taﬂ, kütük, vb. molozlar düzgün bir ﬂekilde

kaplayacak iyi bir genel zemin sa¤lanmas› için
genelde birkaç feet kar olmas› gerekir. Kar kaplamas› yeterli de¤ilse, tahrik paletinin hasar
görmemesi için izler üzerinde kal›n›z.

Takozlu paletler
Genellikle takozlar tak›ld›¤›nda paletin ömrü
azal›r. Tahrik paleti üzerinde takoz delikleri aç›ld›¤›nda iç k›s›mdaki lifler kesilmekte ve palet
zay›flamaktad›r. Tahrik paletini kendi ekseni etraf›nda döndürmekten (spin) kaç›n›n›z. Aksi
takdirde, takozlar bir cisme tak›labilir ve cismi
paletin d›ﬂ›na çekerek hali haz›rda zay›flam›ﬂ
olan alan›n çevresinde y›rt›klar ve hasar oluﬂmas›na neden olabilir. Olas› hasarlar›n asgari
seviyeye indirgenebilmesi için takozlar›n üretimini yapan firmadan takozlar›n montaj› ve yerleﬂimi ile ilgili bilgileri talep ediniz.
Yamaha, paletlerde takoz kullan›lmas›n›
önermemektedir.
ESU11360

ﬁerit
ﬁerit, enlemesine sürüﬂlerde (yamaçlarda) yaln›zca deneyimli operatörler taraf›ndan kullan›lmal›d›r.

1. ﬁerit
EWS00290

U YA R I
Gidon üzerinde hatal› ﬂerit kullan›m› ciddi ﬂekilde yaralanmalara ya da ölümlere
neden olabilir.
● Enlemesine sürüﬂlerde (yamaçlarda)
dengenizi sa¤lamak üzere a¤›rl›¤›n›z›
yokuﬂ taraf›na do¤ru kayd›rmak gerekti¤inde ﬂeridi yaln›zca bir tutma noktas› gibi kullan›n›z. Sadece deneyimli
operatörler, ﬂerit kullan›m›n› gerektirecek kadar dik olan rampalar› enine
geçmeye kalk›ﬂmal›d›rlar.
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Çal›ﬂt›rma
●

●

●
●

Enine sürüﬂlerde, manevra hakimiyeti
için sa¤ elinizi gidon tutama¤›nda tutunuz ve dengenizi sa¤lamak üzere
a¤›rl›¤›n›z› yokuﬂ taraf›na do¤ru kayd›r›rken sol elinizle ﬂeridi kavray›n›z.
ﬁerit kullan›rken arac› oldukça dikkatli
bir ﬂekilde sürünüz. ﬁeridi tutarken ani
h›zlanma ve yavaﬂlamalardan kaç›n›n›z.
Kar motosikletinizi kald›rmak için ﬂeridi kullanmay›n›z.
ﬁeridi, yük ya da aksesuarlar için bir
ba¤lant› noktas› gibi kullanmay›n›z.

1. Motor rölantide iken, vites kolunu d›ﬂar›ya
do¤ru çekip konuma çevirip serbest b›rakarak istenilen kullanma konumunu (“D”, “R”
veya “L”) seçiniz.

ESU12570

Sürüﬂ
EWS00300

U YA R I
Kar motosikletini kullanmadan önce sayfa
1'deki "GÜVENL‹K B‹LG‹LER‹" ve sayfa
33'teki "Kar motosikletinizi sürme" k›sm›n›
dikkatlice okudu¤unuzdan emin olunuz.
N O T:
Sürüﬂe baﬂlamadan önce motorun ›s›nd›¤›ndan emin olunuz.
EWS00630

U YA R I
●

●

●
●

●
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Vites de¤iﬂtirmeden önce gaz kolunun
tamamen serbest b›rak›ld›¤›ndan ve
kar motosikletinin tam olarak durdu¤undan emin olunuz.
Vites kolunu, sadece motor rölanti
devrinde çal›ﬂ›rken hareket ettiriniz ve
kolu, tamamen duruncaya kadar “D”,
“R” ya da “L” konumuna çeviriniz.
Vites kolu “L” konumunda iken 80
km/sa. (50 mil/sa.) h›z›n› aﬂmay›n›z.
Kar motosikletini geri vites konumunda kullanmadan önce arac›n arka k›sm›nda herhangi bir cisim bulunmad›¤›ndan emin olunuz. Geri manevra yaparken arka taraf›n›za dikkat ediniz.
Kar motosikletini, geri vites konumunda kullan›rken h›z› azalt›n›z ve keskin
dönüﬂler yapmaktan kaç›n›n›z.

1. “D” Sürme (ileri)
2. Geri “R”
3. “L” Düﬂük (ileri)
ECS00740

D ‹ K K AT:
Kar motosikleti hareket halindeyken kolu, ileri konumundan geri konumuna ya
da geri konumundan ileri konumuna geçirmeyiniz. Aksi halde, motor sistemi hasar görebilir.
N O T:
ﬁanz›man, geri vites konumundayken geri vites uyar› sinyali devreye girer.
2. El freni kolunu sa¤a do¤ru hareket ettirmek
suretiyle el frenini devreden ç›kar›n›z.

3. Kar motosikletini hareket ettirmek için gaz
kolunu yavaﬂça s›k›n›z.

Çal›ﬂt›rma
4. Gidonu arzu etti¤iniz yöne do¤ru çeviriniz.
5. Kar motosikletini durdurmak için fren kolunu
s›k›n›z.
6. El freni kolunu sola do¤ru hareket ettirmek
suretiyle el frenini devreye al›n›z.
ESU11410

Motorun durdurulmas›
Motoru durdurmak için ana dü¤meyi çevirerek
kapal› konuma getiriniz.

1. Kapal›
EWS00330

U YA R I
●

●

Acil bir durum esnas›nda motoru durdurmak için motor durdurma dü¤mesine bas›n›z.
Arac›n kazara çal›ﬂmas›n› engellemek
için operatör kar motosikletini terk
ederken anahtar›n ana dü¤meden ç›kar›ld›¤›ndan emin olunuz.

ESU11420

Nakil
Kar motosikletinizi, bir römork ya da bir kamyon vas›tas›yla bir yerden baﬂka bir yere naklederken arac›n hasar görmesini engellemek
için aﬂa¤›daki noktalara dikkat ediniz.
● Yak›t deposundaki yak›t seviyesinin, karbüratörlerin dip k›sm›ndan daha aﬂa¤›da oldu¤undan emin olunuz. Aksi takdirde, yol yüzeyinde bulunan tümsekler ve titreﬂimin etkisiyle yak›t, karbüratörlerin içerisinden silindirlere akabilir. Bu olay, motorun içerisinde
biriken yak›t nedeniyle motorun dönmesinin
engellendi¤i “hidrostatik kilit” olarak adland›r›lan bir soruna neden olabilir. Hidrostatik kilit, ciddi motor hasarlar›na neden olabilir.
Mümkün oldu¤u takdirde nakliye iﬂlemleri
esnas›nda ve özellikle de 30 dakikadan daha uzun süreli seyahatlerde yak›t deposu
boﬂ tutulmal›d›r.
● Kar motosikletini, üzeri aç›k bir römork ya
da kamyon içerisinde naklederken, arac›n
üzerine s›k› bir sabitleme örtüsü yerleﬂtiriniz. Kar motosikletiniz için özel olarak tasarlanm›ﬂ bir örtü en iyi tercih olacakt›r. Bu ﬂekilde yabanc› cisimlerin so¤utma deliklerinden içeri girmesi büyük ölçüde engellenebilecek ve yollarda uçuﬂan molozlar›n kar motosikletine hasar vermesi önlenecektir.
● Kar motosikletinin, üzeri aç›k bir römork ya
da kamyon içerisinde yol tuzunun kulland›¤›
alanlarda nakledilmesi durumunda metal
süspansiyon yüzeylerinin üzerine hafif bir
ya¤ tabakas› sürünüz. Böylece bu k›s›mlar›n korozyona karﬂ› korunmas› kolaylaﬂ›r.
Seyahatinizin sonunda kar motosikletini temizleyerek korozyona neden olabilecek tuzlar› uzaklaﬂt›r›n›z.
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Emisyon kontrol sistemi periyodik bak›m tablosu

Ö⁄E

AÇIKLAMALAR

Bujiler

• Durumunu kontrol ediniz.
• A¤›z boﬂlu¤unu ayarlay›n›z ya da
temizleyiniz.
• Gerekiyorsa de¤iﬂtiriniz.

Valf boﬂlu¤u

• Motor so¤ukken valf boﬂlu¤unu kontrol edip ayarlay›n›z.

Krank karteri
havaland›rma sistemi

• Havaland›rma hortumunda çatlak
ya da hasar olup olmad›¤›n› kontrol
ediniz.
• Gerekiyorsa de¤iﬂtiriniz.

Yak›t filtresi

• Durumunu kontrol ediniz.
• Gerekiyorsa de¤iﬂtiriniz.

Yak›t devresi

• Yak›t hortumunda çatlak veya baﬂka
hasar olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
• Gerekiyorsa de¤iﬂtiriniz.

Rölanti devri

• Rölanti devrini kontrol ediniz ve ayarlay›n›z.

‹LK

HER

1 ay veya
800 km
(500 mil)
(40 sa.)

Mevsime göre
veya 4000 km
(2500 mil)
(200 sa.)

Her 40.000 km’de
(25 000 mil)

• Senkronizasyon ayar›n› yap›n›z.
Karbüratörler
• Püskürme memelerini ayarlay›n›z.

Egzoz sistemi

Çal›ﬂma koﬂulu
(rak›m/s›cakl›k)
de¤iﬂti¤i zaman.

• S›z›nt› olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
• Gerekiyorsa contay› s›k›n›z
ya da de¤iﬂtiriniz.

* Bu ö¤elerin bak›mlar›n›n bir Yamaha yetkili servisi taraf›ndan yap›lmas›n› öneririz.
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SAYFA

Periyodik bak›m
ESU11560

Genel bak›m ve ya¤lama tablosu

Ö⁄E

AÇIKLAMALAR

Motor ya¤›

• De¤iﬂtiriniz (tahliye etmeden önce
motoru ›s›t›n›z)

Motor ya¤› filtresi
kartuﬂu

• De¤iﬂtiriniz.

So¤utma sistemi

• So¤utma s›v›s› seviyesini kontrol
ediniz.
• Gerekiyorsa so¤utma sisteminin havas›n› al›n›z.
• Kavrama donan›m›n› ve vites h›z›n›
kontrol ediniz.
• Gerekirse ayarlay›n›z.

Ana ve tali kavrama
üniteleri

‹LK

HER

1 ay veya
800 km
(500 mil)
(40 sa.)

Mevsime göre
veya 4000 km
(2500 mil)
(200 sa.)

SAYFA

Her
20000 km'de
(12000 mil)

Çal›ﬂt›rma (kullan›m)
yüksekli¤i de¤iﬂti¤inde

• Kasnaklarda aﬂ›nma ve hasar olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz.
• Ana kavrama ünitesinde: a¤›rl›klarda /
makaralarda ve burçlarda aﬂ›nma olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz.
• Tali kavrama ünitesinde: meyil pabuçlar›nda / burçlarda aﬂ›nma olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
• Gerekiyorsa de¤iﬂtiriniz.
• Öngörülen gres ya¤› ile ya¤lay›n›z.

Tahrik zinciri

• Zincir gevﬂekli¤ini kontrol ediniz.
• Gerekirse ayarlay›n›z.

‹lk 500 km’de (300 mil) ve
ondan sonraki her 800 km’de
(500 mil)

• Ya¤ seviyesini kontrol ediniz.
Tahrik zinciri ya¤›

• De¤iﬂtiriniz.
• Boﬂlu¤u ayarlay›n›z ve/veya
gerekiyorsa balatalar› de¤iﬂtiriniz.

Fren ve el freni
• Fren hidroli¤ini de¤iﬂtiriniz.

Kontrol kablolar›

Disk freninin tak›lmas›

K›zak raylar›
Kayaklar ve kayak raylar›

Bu tablonun devam›ndaki
NOT k›sm›na bak›n›z.

• Kullan›m›n rahat oldu¤undan emin
olunuz.
• Gerekirse ya¤lay›n›z.
• Hafif bir oynama pay› bulunup
bulunmad›¤›n› kontrol ediniz.
• Gerekti¤inde mili öngörülen ya¤ ile
ya¤lay›n›z.
• Aﬂ›nma ve hasar olup olmad›¤›n›
kontrol ediniz.
• Gerekiyorsa de¤iﬂtiriniz.
• Aﬂ›nma ve hasar olup olmad›¤›n›
kontrol ediniz.
• Gerekiyorsa de¤iﬂtiriniz.

Her 1.600 km’de
(1000 mil)
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Ö⁄E

AÇIKLAMALAR

Dümen sistemi

• Ayak ç›k›nt›s›n› kontrol ediniz.
• Gerekirse ayarlay›n›z.

Dümen yataklar›

• Yatak düzene¤inin gevﬂekli¤ini kontrol
ediniz.
• Öngörülen gres ya¤› ile ya¤lay›n›z.

Kayak ve
ön süspansiyon

• Öngörülen gres ya¤› ile ya¤lay›n›z.

Süspansiyon eleman›

• Öngörülen gres ya¤› ile ya¤lay›n›z.

Ba¤lant› ve
sabitleme elemanlar›

• Tüm somun, c›vata ve vidalar›n düzgün olarak s›k›ld›¤›ndan emin olunuz.
• Gerekirse s›k›n›z.

Akü

• Durumunu kontrol ediniz.
• Gerekiyorsa ﬂarj ediniz.

‹LK

HER

1 ay veya
800 km
(500 mil)
(40 sa.)

Mevsime göre
veya 4000 km
(2500 mil)
(200 sa.)

SAYFA

* Bu elemanlar›n bak›mlar›n›n bir Yamaha yetkili servisi taraf›ndan yap›lmas›n› öneririz.

N O T:
Fren sistemi:
● Ana silindiri ya da kumpas silindirini söktükten sonra her zaman için fren hidroli¤ini de¤iﬂtiriniz. Fren hidroli¤i seviyesini düzenli olarak kontrol ediniz ve gerekti¤inde hidrolik ekleyiniz.
● Ana silindirin ve kumpas silindirinin ya¤ keçelerini iki y›lda bir de¤iﬂtiriniz.
● Çatlad›¤› ya da hasar gördü¤ü takdirde fren hortumunu her dört y›lda bir de¤iﬂtiriniz.
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ESU11740

Tak›m çantas›
Kullan›c›n›n tak›m çantas›nda, periyodik bak›mlar›n büyük k›sm› ve küçük onar›mlar için
yeterli olan aletler bulunmaktad›r. Somunlar›n
ve c›vatalar›n uygun ﬂekilde s›k›labilmeleri için
bir tork anahtar›n›n temin edilmesi de gerekmektedir.

Örne¤in e¤er merkez elektrodun porseleni çok
beyaz ise, bu silindirde bir emiﬂ havas› kaça¤›
veya yak›t kar›ﬂ›m problemi oldu¤unu gösterebilir. Kendi kendinize hiç bir probleme teﬂhis
koymaya kalk›ﬂmay›n›z. Bunun yerine, kar motosikletinizi kontrol ettirmek ya da olas› onar›mlar›n› yapt›rmak üzere bir Yamaha yetkili servisine götürünüz.
Bujiyi düzenli bir ﬂekilde sökmelisiniz ve kontrol
etmelisiniz, çünkü ›s› ve kal›nt›lar bujinin yavaﬂ
yavaﬂ parçalanmas›na ve aﬂ›nmas›na neden
olur. Farkl› tipte bir buji kullanmadan önce yetkili bir Yamaha servisine baﬂvurunuz.
Öngörülen buji:
Üretici:
NGK
Model:
CR8E

1. Tak›m çantas›
ECS00360

D ‹ K K AT:
Motoru çal›ﬂt›rmadan önce tak›m çantas›n›n tutucusuna uygun ﬂekilde yerleﬂtirildi¤inden ve güvenli bir ﬂekilde sabitlendi¤inden emin olunuz.
N O T:
Tork anahtar› kullan›lmas›n› gerektiren bir bak›m iﬂlemi esnas›nda tork anahtar› temin edemedi¤iniz takdirde kar motosikletinizi bir Yamaha yetkili servisine götürerek tork ayarlar›n›
kontrol ettiriniz ve gerekiyorsa ayarlar› yeniden
yapt›r›n›z.

Bujiler, farkl› yiv (vida) uzunluklar›nda üretilmektedir. Yiv ya da diﬂ uzunlu¤u, bujinin conta
yata¤› ile yivli k›sm›n›n ucu aras›ndaki mesafeye eﬂittir. Diﬂ uzunlu¤u çok uzun oldu¤u takdirde aﬂ›r› ›s›nma sorunlar› görülebilir ve motor
hasar görebilir. Diﬂ uzunlu¤u çok k›sa oldu¤unda ise bujinin kirlenmesi ve zay›f performans
gibi s›k›nt›lar yaﬂanabilir. Ayr›ca, diﬂ uzunlu¤unun çok k›sa olmas› durumunda diﬂlerin aç›kta
kalan k›sm›nda karbon birikerek yanma odas›nda s›cak noktalar meydana gelmesine ve
diﬂli k›sm›n hasar görmesine neden olabilir.
Daima öngörülen diﬂ uzunluklar›na sahip bujiler kullan›n›z.
Buji uzunlu¤u:
19,0 mm (0,75 inç)

ESU11780

Bujilerin kontrol edilmesi
Buji önemli bir motor parças›d›r ve kontrol edilmesi kolayd›r. Bujinin durumu motorun durumunu belirtebilir.
Merkez elektrodun çevresindeki beyaz porselen yal›t›c›daki renk de¤iﬂimini kontrol ediniz.
Normal koﬂullar alt›nda kullan›lan bir kar motosikleti için bu noktadaki ideal renk, orta kahverengi tondan aç›k kahverengi tona çalan bir
renk aras›nda olmal›d›r. Bujide belirgin bir renk
fark› görülüyorsa, motorda bir sorun olabilir.

1. Buji aral›¤›
2. Buji uzunlu¤u
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Bujiyi takmadan önce, tel kal›nl›k mastar› ile
elektrot aral›¤›n› ölçünüz; aral›¤› teknik özelliklere göre ayarlay›n›z.
Buji aral›¤›:
0,7-0.8 mm (0,028-0,031 inç)
Bujiyi yuvas›na takarken conta yüzeyini daima
temizleyiniz. Diﬂlerdeki pislikleri silerek temizleyiniz ve bujiyi öngörülen tork de¤erine s›k›n›z.
1. Gaz kelebe¤i durdurma vidas›

Buji s›kma torku:
12.5 Nm (1.25 m·kgf, 9 ft·lb)

Standart motor rölanti devri:
1300-1500 dev/dak

ECS00380

D ‹ K K AT:
Buji keplerinin s›k›ca tak›ld›klar›ndan
emin olunuz. Aksi takdirde, motor titreﬂiminin etkisiyle buji kepleri hasar görebilir.

ESU11821

ESU11792

Önce motorun rölanti devrini ayarlay›n›z.

Motorun rölanti devrinin
ayarlanmas›
ECS00390

D ‹ K K AT:
Bu ayar› mutlaka yetkili bir Yamaha
servisinde yapt›r›n›z.
● Gaz kolunun yumuﬂak ﬂekilde hareket
etmesini sa¤lay›n›z.
● Önce karbüratörün eﬂ zamanl› ﬂekilde
çal›ﬂt›¤›ndan emin olunuz.

Gaz kelebe¤i kablosu
boﬂlu¤unun ayarlanmas›
ECS00410

D ‹ K K AT:

1. Kilit somununu gevﬂetiniz.
2. Belirtilen gaz kelebe¤i kablosu boﬂlu¤u elde
edilene kadar ayar c›vatas›n› içeriye ve d›ﬂar›ya do¤ru çeviriniz.

●

1. Motoru çal›ﬂt›r›n›z ve ›s›t›n›z.

N O T:
Sayfa 32’de “Motorun çal›ﬂt›r›lmas›” k›sm›na
bak›n›z.
2. Motor rölanti devrini ayarlamak için, gaz kelebe¤i durdurma vidas›n› içeriye veya d›ﬂar›ya do¤ru çeviriniz.

1. Kilit somunu
2. Gaz kelebe¤i kablosu boﬂlu¤u ayar c›vatas›
3. Gaz kelebe¤i kablosu boﬂlu¤u

Gaz kelebe¤i kablosu boﬂlu¤u:
2.0–3.0 mm (0.08–0.12 inç)
3. Kilit somununu s›k›n›z.
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Gaz kumandas›n› devreden
ç›karma sisteminin
kontrol edilmesi (T.O.R.S.)
Düzgün bir çal›ﬂma için T.O.R.S.’u kontrol ediniz.
EWS00351

U YA R I
“T.O.R.S” i kontrol ederken:
● El freninin devrede oldu¤undan emin
olunuz.
● Gaz kolunun yumuﬂak ﬂekilde hareket
etmesini sa¤lay›n›z.
● Motoru, kavraman›n oldu¤u noktaya
geri döndürmeyiniz, aksi taktirde kar
motosikleti hareket ederek bir kazaya
neden olabilir.

1. Gaz kolu mili
2. Motor durdurma dü¤mesi mahfazas›
3. Gaz kolu

T.O.R.S. etkinleﬂtirilir ve motor h›z›, kavrama
h›z›ndan daha az bir h›za s›n›rlan›r. (Kavrama
için bkz. sayfa 75).
1. Motoru çal›ﬂt›r›n›z

EWS00361

U YA R I
N O T:
Sayfa 32’de “Motorun çal›ﬂt›r›lmas›” k›sm›na
bak›n›z.
2. Baﬂ parma¤›n›z› (yukar›da) ve iﬂaret parma¤›n›z› (aﬂa¤›da), gaz kolu mili ile motor
durdurma dü¤mesi mahfazas› aras›na koymak suretiyle gaz kolu eksenini, gaz dü¤mesinden uzak tutunuz. Gaz kolu eksenini
yukar›da anlat›lan ﬂekilde tutarken, gaz koluna kademeli olarak bask› yap›n›z.

Motor h›z›, kavrama h›z›ndan daha az bir
h›za düﬂmezse, ana dü¤meyi kapal› konuma çevirerek motoru durdurunuz ve
bir Yamaha yetkili servisine baﬂvurunuz.
ESU11871

Hava filtresinin
kontrol edilmesi
Hava filtresi eleman›n›n çerçevesi alt›nda kar
bulunmad›¤›ndan daima emin olunuz.
1. Hava filtresi mahfazas› kapak sabitleme kulaklar›n› aç›n›z.
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N O T:
Kar motosikletini kulland›ktan sonra hava filtresi eleman› çerçevesinin alt›nda kar bulunmad›¤›ndan emin olunuz.
ESU11910

Karbüratörler

2. Hava filtresi muhafazan›n kapa¤›n› sökünüz.
3. Hava filtresi eleman›n›n çerçevesini yukar›ya kald›r›n›z ve hava filtresi eleman›n› kontrol ediniz. Hava filtresi eleman› üzerinde kar
bulunuyorsa, filtre eleman›n› ç›kar›p üzerindeki kar› f›rçayla temizleyiniz. Daha sonra
hava filtresi eleman›n› yerine tak›n›z.

4. Hava filtresi eleman›n› orijinal pozisyonuna
yerleﬂtiriniz ve sonra hava filtresi kutusunun
kapa¤›n› yerine yerleﬂtiriniz.
5. Sabitleme elemanlar›n› takarak hava filtresi
muhafazas› kapa¤›n› tak›n›z.
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Karbüratörler, motorun ve motor emisyon sisteminin önemli bir parças›d›r ve oldukça kapsaml› bir ayar gerektirmektedir. Bu nedenle, karbüratör ayarlar›, gerekli profesyonel bilgi ve tecrübenin sunuldu¤u bir Yamaha yetkili servisinde
yapt›r›lmal›d›r.
ESU11940

Yüksek irtifa ayarlar›
Kar motosikleti yüksek irtifada kullan›l›rken, her
305 m’lik (30.480,00 cm) yükseklik fark› için
benzinli motorun performans› yaklaﬂ›k % 3 oran›nda azalmaktad›r. Bu durum, irtifa artt›kça hava miktar›n›n azalmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Hava miktar›n›n azalmas›, yanma için daha
az oksijen sa¤lanmas› anlam›na gelmektedir.
Kar motosikletiniz, yüksek irtifada kullan›m koﬂullar›nda karﬂ›laﬂabilece¤iniz bir çok sorunun
üstesinden gelebilecek ﬂekilde ayarlanabilir.
En önemli husus karbüratör ayarlar›d›r. Yüksek
irtifalarda hava yo¤unlu¤unun az olmas›, oldukça zengin hava / yak›t kar›ﬂ›m›na ve sonuçta da performans›n düﬂmesine neden olmaktad›r. Karﬂ›laﬂ›lan genel sorunlar, motorun güçlükle çal›ﬂt›r›labilmesi, tekleme ve bujilerin kirlenmesidir. Karbüratör ayarlar› do¤ru ﬂekilde
yap›ld›¤› takdirde hava / yak›t karﬂ›m oranlar›
düzelir. Bu ayarlar kesinlikle bir Yamaha yetkili
servisi taraf›ndan yap›lmal›d›r.
Unutmay›n›z:
‹rtifa artt›kça hava miktar›n›n azalmas›n›n anlam›, hava yak›t kar›ﬂ›m› uygun ﬂekilde yap›lsa
dahi daha az beygir gücü elde edilmesi demektir. Yüksek irtifalarda h›zlanma ve üst h›z performans›n›n azalaca¤›n› unutmay›n›z.
Yüksek irtifalarda arac› daha düﬂük güçte kullanman›n mahzurlar›n› ortadan kald›rmak, motor performans›n›n düﬂmesini ve parçalar›n
h›zl› bir ﬂekilde aﬂ›nmas›n› önlemek için kar
motosikletiniz tahrik zinciri diﬂlileri ve V kay›ﬂ
kavrama donan›m›nda farkl› ayar kademelerinin kullan›lmas› da gerekebilir. Kar motosikleti-

Periyodik bak›m
nizi sat›n ald›¤›n›z bölgedekinden farkl› bir yükseklikte kullanmak istiyorsan›z mutlaka bir Yamaha yetkili servisine baﬂvurunuz. Yetkili servis, kar motosikletinizi kullanmak istedi¤iniz irtifa için ayarlarda de¤iﬂiklik yap›l›p yap›lmamas›
gerekti¤ini size söyleyecektir.
ECS00430

●

Ya¤ filtresi kartuﬂu her 20.000 km’lik
(12,000 mil) çal›ﬂmadan sonra de¤iﬂtirilmelidir.

Motor ya¤ seviyesinin kontrolü
1. Kar motosikletini düz bir zemin üzerine yerleﬂtiriniz ve el frenini devreye al›n›z.

D ‹ K K AT:
Kar motosikleti, 900 m’nin (91.440,00 cm)
üzerindeki bir irtifada kullan›l›rken tahrik
zinciri diﬂlileri ve V kay›ﬂ kavrama ünitesinin ayarlar› yap›lmal›d›r. Bir Yamaha
yetkili servisine baﬂvurunuz.
ESU11950

Valf boﬂlu¤u
Valf boﬂlu¤u motor kullan›ld›kça de¤iﬂmekte ve
hatal› hava – yak›t kar›ﬂ›m›na ve / veya motorun gürültülü çal›ﬂmas›na neden olmaktad›r. Bu
olay›n olmamas› için valf boﬂluk ayarlar›, bir Yamaha yetkili servisinde periyodik bak›m tablosunda belirtilen periyotlarda yapt›r›lmal›d›r.
ESU11972

Motor ya¤› ve filtre kartuﬂu
Her kullan›mdan önce motor ya¤›n›n seviyesi
kontrol edilmelidir. Ayr›ca, ya¤ ve ya¤ filtresi kartuﬂunun periyodik bak›m ve ya¤lama tablosunda belirtilen aral›klarda de¤iﬂtirilmesi gereklidir.
EWS00370

U YA R I
Motor ya¤›, motor durdurulduktan hemen
sonra aﬂ›r› derecede s›cakt›r. S›cak motor
ya¤› ile temas etti¤inizde veya giysilerinize geldi¤inde yan›klar olabilir.

2. Motoru çal›ﬂt›r›n›z, 10 – 15 dakika süreyle
›s›nmas›n› bekledikten sonra motoru durdurunuz.

N O T:
●
●

Kar motosikletini, 10 – 15 dakika kullanmak
suretiyle de motorun ›s›t›lmas› sa¤lanabilir.
Kar motosikletini kulland›ktan sonra motoru
durdurmadan önce motorun en az 10 saniye süreyle rölantide çal›ﬂmas›na izin veriniz.

3. Siperli¤i aç›n›z.
4. Ya¤ seviyesi göstergesinin ba¤lant›s›n› sökün.

ECS00480

D ‹ K K AT:
●

●

Ya¤ haznesinde çok fazla ya¤ varken
veya yeteri kadar yok iken motoru çal›ﬂt›rmay›n›z. Ya¤ d›ﬂar› püskürebilir
veya motor hasar görebilir.
Motor ya¤›n›n ilk 800 km’lik (500 mi) çal›ﬂmadan sonra ve bunun ard›ndan her
4.000 km (2,500 mi) bir veya yeni sezonun baﬂlang›c›nda de¤iﬂtirmesini sa¤lay›n›z, aksi halde motor çabuk aﬂ›n›r.

1. Ya¤ seviyesi göstergesi ba¤lant›s›
2. Ya¤ doldurma kapa¤›
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ECS00451

D ‹ K K AT:
Ya¤ doldurma kapa¤›n› ç›karmadan önce
ya¤ seviyesi göstergesi ba¤lant›s›n› sökün, aksi taktirde kablo bükülüp k›r›labililir.
5. Ya¤ doldurma kapa¤›n› ç›kart›n›z, ya¤ seviye çubu¤unu temiz olacak ﬂekilde siliniz,
ya¤ doldurma deli¤ine geri sokunuz (içeriye
çevirmeden) ve sonra ya¤ seviyesini ölçmek için tekrar ç›kart›n›z.

1. Ya¤ seviyesi göstergesi/çubu¤u
2. Kontrol çubu¤u

ECS00461

D ‹ K K AT:
●

●
●

Motor ya¤› ilave ederken, ya¤ seviyesinin, çubuk üzerindeki "H" seviye iﬂaretini aﬂmamas›na dikkat ediniz.
Sadece 4 zamanl› motor ya¤› kullan›n›z.
Motor ya¤› deposuna yabanc› maddelerin girmemesine dikkat ediniz.

7. Çubu¤u ya¤ doldurma deli¤ine sokun ve daha sonra ya¤ doldurma kapa¤›n› s›k›ﬂt›r›n.
8. Ya¤ seviyesi göstergesinin ba¤lant›s›n› ba¤lay›n›z.
9. Siperli¤i kapat›n›z.
Motor ya¤›n› de¤iﬂtirmek için (Ya¤ filtresi kartuﬂu ile birlikte veya de¤il)
1. Kar motosikletini düz bir zemin üzerine yerleﬂtiriniz ve el frenini devreye al›n›z.
2. Motoru çal›ﬂt›r›n›z, birkaç dakika ›s›nmas›n›
bekleyiniz ve sonra da durdurunuz.
3. Siperli¤i aç›n›z.
4. Alt paneli ve sa¤ yan kapa¤› sökünüz.

N O T:
Motor ya¤›, çubukta “H” ile “L” seviyesi iﬂaretlerinin aras›nda olmal›d›r.

1. Alt panel

1. “H” kol iﬂareti
2. “L” kol iﬂareti

6. E¤er motor ya¤› "L" seviye iﬂaretinin alt›nda
ise, "H" seviye iﬂaretini yükseltmek için önerilen tipteki yeterli ya¤› ilave ediniz.. (Önerilen ya¤ için bkz. sayfa 75).
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1. Sa¤ (yan) kapak
1. Motor ya¤›n› boﬂaltma c›vatas› (yak›t tank›)

5. Kullan›lm›ﬂ ya¤› toplamak için ya¤ deposunun alt›na bir ya¤ kab› yerleﬂtiriniz.
6. Ya¤ seviyesi göstergesinin ba¤lant›s›n› sökün.

8. Kullan›lm›ﬂ ya¤› toplamak için motorun alt›na bir ya¤ kab› yerleﬂtiriniz.
9. Krank karterindeki ya¤› boﬂaltmak için motor ya¤› boﬂaltma c›vatas›n› ç›kar›n.

1. Ya¤ seviyesi göstergesi ba¤lant›s›
2. Ya¤ doldurma kapa¤›

7. Ya¤ deposundaki ya¤› boﬂaltmak için ya¤
doldurma kapa¤›n›, silindir baﬂl›¤›n› ve boﬂaltma c›vatas›n› ç›kar›n.

1. Motor ya¤›n› boﬂaltma c›vatas› (krank karteri)
2. “
” iﬂareti

N O T:
●

●
●

Krank karterinin üzerinde, motor ya¤› boﬂaltma c›vatas›n›n yak›n›na bir “ ” iﬂareti
bas›lm›ﬂt›r.
Kullan›lm›ﬂ ya¤› yerel tüzüklere göre imha
ediniz.
Ya¤ filtresi kartuﬂu de¤iﬂtirilmeyecek ise 1012 nolu iﬂlem basamaklar›n› atlay›n›z.

10. Bir ya¤ filtresi anahtar› yard›m›yla ya¤ filtresi kartuﬂunu sökünüz.

1. Silindir baﬂl›¤›
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Önerilen motor ya¤›:
Bkz. sayfa 75.
Ya¤ miktar›:
Ya¤ filtresi kartuﬂunun de¤iﬂtirilmesi ile
birlikte:
3,0 Lt (3,17 US qt) (2,64 Imp.qt)
Ya¤ filtresi kartuﬂu de¤iﬂtirilmeden:
2,8 Lt (2,96 US qt) (2,46 Imp.qt)
Toplam miktar:
3,7 Lt (3,91 US qt) (3,26 Imp.qt)
1. Ya¤ filtresi kartuﬂu

N O T:
Ya¤ filtresi anahtar›, yetkili bir Yamaha servisinden temin edilebilir.

15. Motoru çal›ﬂt›r›n›z, birkaç dakika ›s›nmas›n› bekleyiniz ve sonra da durdurunuz.
16. Ya¤ seviyesini, çubuk üzerindeki "H" seviyesine kadar yükseltmek için önerilen ya¤dan yeterli miktarda ilave ediniz. (Kontrol
yönergesi için yukar›ya bak›n›z).

11. Yeni ya¤ filtresi kartuﬂu O-ringi üzerine ince
bir tabaka motor ya¤› sürünüz.
12. Bir ya¤ filtresi anahtar› yard›m›yla yeni ya¤
filtresi kartuﬂunu takt›ktan sonra kartuﬂu
öngörülen tork de¤erine s›k›n›z.
S›kma torku:
Ya¤ filtresi kartuﬂu:
17 Nm (1,7 m-kgf, 12 ft-lb)
13. Motor ya¤› boﬂaltma c›vatalar›n› yerlerine
takt›ktan sonra c›vatalar› öngörülen tork
de¤erine s›k›n›z.
S›kma torklar›:
Motor ya¤›n› boﬂaltma c›vatas›
(krank karteri):
10 Nm (1,0 m-kgf, 7,2 ft-lb)
Motor ya¤›n› boﬂaltma c›vatas›
(yak›t tank›):
16 Nm (1,6 m-kgf, 11 ft-lb)
14. Ya¤ deposuna önerilen motor ya¤›ndan
2.0 lt (2.1 US qt, 1.8 Imp qt) ekleyiniz ve
daha sonra ya¤ doldurma kapa¤›n› ve silindir baﬂl›¤›n› tak›p s›k›n›z.
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D ‹ K K AT:
Motor ya¤› ilave ederken, ya¤ seviyesinin, çubuk üzerindeki "H" seviye iﬂaretini aﬂmamas›na dikkat ediniz.
● Sadece 4 zamanl› motor ya¤› kullan›n›z.
● Motor ya¤› deposuna yabanc› maddelerin girmemesine dikkat ediniz.
●

17. Motoru çal›ﬂt›r›n›z ve birkaç dakika süreyle
motoru rölanti devrinde çal›ﬂ›r durumda b›rak›n›z. Ya¤ s›z›nt›s› varsa, motoru derhal
durdurunuz ve sonra motor ya¤› boﬂaltma
c›vatas›n›n, ya¤ deposu boﬂaltma c›vatas›n›n, silindir kapa¤›n›n ve ya¤ doldurma kapa¤›n›n do¤ru olarak tak›ld›¤›ndan emin
olunuz.
18. Motoru durdurduktan sonra ya¤ seviye
göstergesi ba¤lant›s›n› yap›n›z.

Periyodik bak›m
ECS00470

D ‹ K K AT:
Motor çal›ﬂt›¤› zaman, ya¤ s›z›nt›s› varsa
veya ya¤ seviyesi uyar› göstergesi yan›yorsa, kar motosikletini derhal durdurunuz ve bir Yamaha yetkili servisine kontrol ettiriniz. Bu koﬂullarda motoru çal›ﬂmaya devam ettirmek, ciddi motor hasar›na neden olabilir.
19. Alt panel ve sa¤ yan kapa¤› tak›n›z ve daha sonra siperli¤i kapat›n›z.
ESU12020

So¤utma sistemi
Her sürüﬂten önce so¤utma s›v›s› seviyesi
kontrol edilmelidir. Ayr›ca, so¤utma sisteminin
periyodik bak›m ve ya¤lama tablosunda belirtilen aral›klarda havas›n›n al›nmas› gerekir.
EWS00390

U YA R I
Motor s›cakken radyatör kapa¤›n› ç›karmay›n›z. Aksi takdirde, kaynar haldeki s›cak s›v› ve buhar bas›nç alt›nda d›ﬂar›ya
do¤ru püskürerek ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
Motor so¤uduktan sonra radyatör kapa¤›n›n üzerine kal›n bir bez ya da havlu
yerleﬂtiriniz ve kapa¤›, saat yönünün aksine do¤ru son ayr›lma noktas›na kadar
çeviriniz. Bu ﬂekilde, depodaki bas›nc›n
düﬂürülmesi sa¤lan›r. T›slama sesi kesildikten sonra üzerine bast›rmak suretiyle
kapa¤› saat yönünün aksine do¤ru çevirip ç›kar›n›z.

1. Radyatör kapa¤›

So¤utma s›v›s› seviyesinin kontrol edilmesi
1. Siperli¤i aç›n›z.
2. Motor so¤uk iken, so¤utma s›v›s› toplama
deposundaki so¤utma s›v›s› seviyesini kontrol ediniz. So¤utma s›v›s› seviyesi “LOW”
iﬂaretinin alt›nda ise so¤utma s›v›s› deposu
kapa¤›n› ç›kar›n›z ve “FULL” iﬂaretine gelinceye kadar yumuﬂak su ekleyiniz. (Daha
fazla ayr›nt› için aﬂa¤›daki “So¤utucunun
doldurulmas›” k›sm›na bak›n›z).

1. “FULL” iﬂareti
2. So¤utma s›v›s› deposunun kapa¤›
ECS00490

D ‹ K K AT:
Sert su ya da tuzlu su, motor parçalar›
aç›s›ndan zararl›d›r. Yumuﬂak su temin
edemedi¤iniz takdirde kaynat›lm›ﬂ ya
da dam›t›lm›ﬂ su kullanabilirsiniz.
● Acil bir durumda geçici olarak musluk
suyu kullan›labilir.
●
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So¤utma sisteminin havas›n›n
al›nmas›

Önerilen antifriz:
Korozyon önleyici katk› maddeleri içeren
yüksek kaliteli etilen glikollü antifriz
Antifriz ve su kar›ﬂ›m oran›:
3:2
Toplam miktar:
4,70 Lt (4,97 US qt) (4,14 Imp.qt)

So¤utma s›v›s› deposu boﬂald›¤› takdirde veya
so¤utma sisteminde hava görülmesi ya da so¤utma sisteminde s›z›nt› olmas› durumunda
so¤utma sisteminin havas› al›nmal›d›r. Bir Yamaha yetkili servisine baﬂvurunuz.
ECS00500

D ‹ K K AT:
Motor, so¤utma sisteminin havas› uygun
ﬂekilde al›nmadan çal›ﬂt›r›ld›¤› takdirde
motorun aﬂ›r› miktarda ›s›nmas› ve ciddi
ﬂekilde hasar görmesi söz konusu olabilir.

So¤utucunun doldurulmas›
1. So¤utma s›v›s› deposunun kapa¤›n› ç›kar›n›z ve "FULL (DOLU)" iﬂaretine kadar so¤utma s›v›s›n› ilave ediniz.

2. Motoru çal›ﬂt›r›n›z ve so¤utma s›v›s› seviyesi düﬂmeyinceye dek so¤utma s›v›s›n› ilave
ediniz, sonra motoru durdurunuz.
3. So¤utma s›v›s› deposuna, "FULL (DOLU)"
iﬂaretine kadar so¤utma s›v›s› doldurunuz.
4. So¤utma s›v›s› deposunun kapa¤›n› yerine
tak›n›z.
5. So¤utma s›v›s› kaça¤› / s›z›nt›s› olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.

N O T:
E¤er herhangi bir kaçak/s›z›nt› bulursan›z, Yamaha yetkili servisine dan›ﬂ›n›z.
ESU12050

V kay›ﬂ
EWS00400

U YA R I
●

1. “FULL” iﬂareti
2. So¤utma s›v›s› deposunun kapa¤›

●

Kar motosikletini çal›ﬂt›rmadan önce
motor koruyucusunun yuvas›na s›k›ca
oturtuldu¤undan emin olunuz.
Motoru, hiçbir zaman V kay›ﬂ ya da
motor koruyucusu sökülmüﬂ durumda
çal›ﬂt›rmay›n›z.

Her sürüﬂten önce V kay›ﬂ› kontrol edilmelidir.
V kay›ﬂ› kontrol ediniz
1. Siperli¤i aç›n›z ve motor koruyucuyu sökünüz.
2. V kay›ﬂ›nda aﬂ›nma ve hasar olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. E¤er gerekiyorsa de¤iﬂtiriniz.
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1. V kay›ﬂ› y›pranma s›n›r›

Yeni V kay›ﬂ› geniﬂli¤i:
34,1 mm (1,34 inç)
V kay›ﬂ› y›pranma s›n›r› geniﬂli¤i:
32,5 mm (1,28 inç)
3. Motor koruyucusunu tak›p siperli¤i kapat›n›z.
V kay›ﬂ›n› de¤iﬂtirmek ve ayarlamak için
EWS00410

U YA R I
●

●

●

Motoru, hiçbir zaman V kay›ﬂ ya da
motor koruyucusu sökülmüﬂ durumda
çal›ﬂt›rmay›n›z.
Yeni V kay›ﬂ›n› takarken, do¤ru olarak
konumland›r›ld›¤›ndan emin olunuz.
Aksi taktirde, V kay›ﬂ› kavrama h›z› de¤iﬂir ve motor baﬂlat›ld›¤›nda kar motosikleti aniden hareket edebilir ve kazaya neden olabilir.
Bu ayar› bir Yamaha yetkili servisinde
yapt›r›n›z.

1. Tali kasnak ünitesi kenar›
2. Mesafe halkas›
ECS00510

D ‹ K K AT:
V kay›ﬂ aﬂ›nd›kça ayar iﬂleminin tekrar
yap›lmas› gerekebilir. Uygun kavrama
performans›n›n elde edilebilmesi için ﬂu
hususa dikkat edilmelidir: V kay›ﬂ›n konumu, tali kasnak ünitesi kenar k›sm›n›n
alt›nda 1.5 mm’lik (0.06 inç) mesafeye
ulaﬂt›¤›nda her ayar c›vatas›n›n üzerine
bir boﬂluk pulu eklemek suretiyle V kay›ﬂ
ayar› yap›lmal›d›r.
Bu ayar› bir Yamaha yetkili servisinde
yapt›r›n›z.
N O T:
V kay›ﬂ› de¤iﬂtirmeden önce el frenini devreye
al›n›z.
1. Siperli¤i aç›n›z ve motor koruyucuyu sökünüz.
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Periyodik bak›m
2. Tali kayar kasna¤›, saat yönünde çeviriniz
ve tali sabit kasnaktan ayr›lmas›n› sa¤layacak ﬂekilde itiniz.

1. Tali kayar kasna¤›
2. Tali sabit kasnak

3. V kay›ﬂ›, tali sabit kasna¤›n üzerinden yukar›ya do¤ru çekiniz.
1. Tali kasnak ünitesi kenar›
2. V kay›ﬂ›n konumu

Standart V kay›ﬂ› konumu:
Tali kasnak ünitesinin kenar›n›n 1,5 mm
(0,06 inç) üzerinden, kenar k›sm›n›n
0,5 mm (0,02 inç) alt›na gelmelidir.

1. V kay›ﬂ

4. V kay›ﬂ›, tali ve ana kasnak ünitelerinden
ay›r›n›z.
5. Yeni V kay›ﬂ› geçici olarak sadece tali kasnak ünitesinin üzerine tak›n›z ve V kay›ﬂ›n
konumunu ölçünüz. V kay›ﬂ› kasnaklar aras›nda zorlamay›n›z; tali kayar kasnak ve sabit kasnak birbirine temas etmelidir.
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6. V kay›ﬂ›n›n konumu yanl›ﬂ ise, herbir V kay›ﬂ› konumu ayar c›vatas›ndan bir boﬂluk
pulunu ç›kararak veya boﬂluk pulu ekleyerek ayarlay›n›z.

Periyodik bak›m
9. Tali kayar kasna¤›, saat yönünde çeviriniz
ve tali sabit kasnaktan ayr›lmas›n› sa¤layacak ﬂekilde itiniz.

1. Tali kayar kasna¤›
2. Tali sabit kasnak

10. V kay›ﬂ›, tali kayar ve sabit kasnaklar aras›na tak›n›z.

1. V kay›ﬂ› konum ayar c›vatas›
2. Mesafe halkas›
V kay›ﬂ›n konumu

Ayar

Kenar k›sm›n›n 1,5 mm
(0.06 inç) üzeri

Boﬂluk pulunu ç›kar›n›z

Kenar›n 1.5 mm
Gerekli de¤il
(0.06 inç) üzerinden
(Konum do¤rudur.)
0.5 mm (0.02 inç) alt›na
Kenar k›sm›n›n
0.5 mm’den (0.02 inç)
daha fazla alt›nda

1. V kay›ﬂ

11. Motor koruyucusunu tak›p siperli¤i kapat›n›z.
ESU12580

Tahrik zinciri mahfazas›
Boﬂluk pulu ekleyiniz

7. V kay›ﬂ› konum ayar c›vatalar›n› s›k›n›z.
V kay›ﬂ› konum ayar c›vatas› s›k›ﬂt›rma
torku:
10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lb)
8. V kay›ﬂ›, ana kasnak ünitesi üzerine tak›n›z.

EWS00430

U YA R I
Motor çal›ﬂt›ktan sonra motor, ya¤ deposu, fren balatas› ve so¤utma s›v›s› hortumlar› çok s›cak olur. Kontrol ya da onar›m
iﬂlemleri esnas›nda vücudunuzun herhangi bir k›sm›n›n ya da giysilerinizin bu parçalara temas etmemesine dikkat ediniz.
Tahrik zinciri mahfazas› ya¤ seviyesini kontrol
etmek için
1. Kar motosikletini düz bir zemin üzerine yerleﬂtiriniz.
2. Plastik kapa¤›n› ç›kar›n›z.
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Periyodik bak›m

1. Plastik kapak

3. Ya¤ seviyesini tahrik zinciri mahfazas›nda
bulunan kontrol penceresinden kontrol ediniz. Ya¤, en az seviye iﬂaretinin alt›nda ise,
çubu¤u ç›kar›n›z ve en fazla seviye iﬂaretine yükseltmek için önerilen tipte yeterli ya¤
ekleyiniz.

Önerilen tahrik zinciri ya¤›:
SAE 75W veya 80W API GL-4 Vites ya¤›
ECS00530

D ‹ K K AT:
Tahrik zinciri mahfazas›n›n içerisine hiçbir yabanc› cismin girmedi¤inden emin
olunuz.
4. Seviye çubu¤unun tutama¤› üzerindeki çenti¤in, tahrik zinciri mahfazas› üzerindeki ç›k›nt› ile ayn› hizaya gelmesine dikkat ederek
seviye çubu¤unu yerine sokunuz.

1. Tahrik zinciri ya¤ seviyesi kontrol penceresi
2. Maksimum seviye iﬂareti
3. Minimum seviye iﬂareti

1. Çentik
2. Ç›k›nt›

1. Kontrol çubu¤u
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5. Plastik kapa¤›n› tak›n›z.
Zincir gerginli¤ini ayarlay›n›z
1. Kilit somununu gevﬂetiniz.
2. Zincir gerginli¤i ayar c›vatas›n›, parmakla
s›k›labilecek seviyeye gelinceye kadar saat
yönünde çeviriniz ve sonra da 1/4 tur gevﬂetiniz.
3. Zincir gerginli¤i ayar c›vatas›n› yerinde tutarak kilit somununu s›k›n›z.

Periyodik bak›m

1. Kilit somunu
2. Zincir gerginli¤i ayar c›vatas›
ESU12130

Fren ve el freni

1. Fren balatas› aﬂ›nma göstergesi
2. Fren balatas› aﬂ›nma limiti

Fren balatas› aﬂ›nma limiti:
4.7 mm (0.19 inç)

EWS00440

U YA R I
●

●

Fren kolunun yumuﬂak ve süngerimsi
bir his verecek ﬂekilde hareket etmesi
fren sisteminde bir ar›za oldu¤unun
göstergesidir.
Fren sisteminde herhangi bir sorun
saptad›¤›n›z takdirde kar motosikletini
çal›ﬂt›rmay›n›z. Aksi takdirde, frenleme
yetene¤i tamamen kaybedilebilir ve bir
kazaya neden olunabilir. Fren sistemini
bir Yamaha yetkili servisinde kontrol
ettirip gerekli onar›mlar› yapt›r›n›z.

El freni balatalar›n›n kontrol
edilmesi
El freni balatalar›n›n kal›nl›klar›n› ölçmek suretiyle balatalarda aﬂ›nma olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. El freni balatalar›, aﬂ›nma s›n›r›na
ulaﬂm›ﬂsa, bir Yamaha yetkili servisinde balatalar› de¤iﬂtiriniz.

ECS00060

D ‹ K K AT:
Fren kolu kenar›n›n, gidon kenar› üzerinden ç›k›nt› yapmamas›na dikkat ediniz.
Böylece, kar motosikleti bak›m amac›yla
bir taraf›na do¤ru yat›r›ld›¤›nda fren kolunun hasar görmesi engellenir.

1. El freni balatas› aﬂ›nma limiti

El freni balatas› aﬂ›nma limiti:
1.2 mm (0.047 inç)

Düzgün bir ﬂekilde çal›ﬂt›¤›ndan emin olmak
için freni düﬂük bir motor devrinde test ediniz.
Fren, etkin bir frenleme performans› göstermiyorsa, fren donan›m›nda aﬂ›nma ya da fren
hidroli¤i s›z›nt›s› olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
(Daha fazla bilgi için bir sonraki k›sma bak›n›z).

El frenini ayarlamak için
El freni balatalar› aﬂ›nd›kça, etkin fren performans›n›n sa¤lanabilmesi için balata ayarlar›n›n
yap›lmas› gerekebilir.

Fren balatalar›n›n kontrol edilmesi

EWS00450

Fren balatalar›nda aﬂ›nma olup olmad›¤›n›
kontrol ediniz.
Fren balatalar› aﬂ›nma s›n›r›na ulaﬂt›¤› takdirde bir Yamaha yetkili servisinde balatalar› de¤iﬂtiriniz.

U YA R I
Bu ayar› mutlaka yetkili bir Yamaha servisinde yapt›r›n›z.
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Periyodik bak›m
1. El freni balatas› kilit somununu ve el freni
balatas› ayar c›vatas›n› gevﬂetiniz.
2. El freni tel kilit somununu gevﬂetiniz.
3. Tel uzunlu¤unu ayarlamak için el freni tel
ayar c›vatas›n› içeriye ya da d›ﬂar›ya do¤ru
çeviriniz.

6. El freni balatas› kilit somununu s›k›ﬂt›r›n›z.

Fren hidroli¤i seviyesinin kontrol
edilmesi
EWS00460

U YA R I
Doldurma iﬂlemi esnas›nda ana silindire
su girmemesine dikkat ediniz. Su, hidroli¤in kaynama noktas›n› düﬂürerek buhar
s›k›ﬂmalar›na neden olabilir.
Fren hidroli¤i seviyesi azal›yorsa, bir Yamaha yetkili servisine baﬂvurunuz.
ECS00550

D ‹ K K AT:
1.
2.
3.
4.
5.

El
El
El
El
El

freni
freni
freni
freni
freni

balatas› kilit somunu
balatas› ayar c›vatas›
tel uzunlu¤u
teli kilit somunu
teli ayar c›vatas›

El freni tel uzunlu¤u:
43.5–46.5 mm (1.713–1.831 inç)
4. El freni tel kilit somununu s›k›ﬂt›r›n›z.
5. El freni balatalar› ile fren balatas› aras›ndaki boﬂlu¤u ayarlamak için el freni balatas›
ayar c›vatas›n› içeriye veya d›ﬂar›ya do¤ru
çeviriniz.

Fren hidroli¤i, boyal› yüzeylere ve plastik
parçalara zarar verebilir. Çevreye fren
hidroli¤i dökülmemesine dikkat ediniz.
Hidrolik ya¤› dökülmesi durumunda derhal temizleyiniz.
Kar motosikletini düz bir zemin üzerine yerleﬂtiriniz. Fren hidroli¤i seviyesinin alt seviyenin
üzerinde olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. Gerekiyorsa hidrolik ilave ediniz.

1. Alt seviye

Öngörülen fren hidroli¤i:
DOT 4
1. El freni balatas›
2. Fren balatas›

El freni balatas› ile fren balatas›
aras›ndaki boﬂluk (a) + (b):
1.5–2.0 mm (0.059–0.079 inç)
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Fren hidroli¤inin de¤iﬂtirilmesi
EWS00470

U YA R I
Fren hidroli¤inin ve yukar›daki parçalar›n
mutlaka bir Yamaha yetkili servisinde de¤iﬂtirilmesini sa¤lay›n›z.

Periyodik bak›m
Periyodik bak›m iﬂlemleri esnas›nda aﬂa¤›daki
parçalar›n de¤iﬂtirilmesi durumunda ya da bu
parçalar hasar gördüklerinde veya s›z›nt› yapt›klar›nda fren hidroli¤inin de¤iﬂtirilmesi gerekir.
● Ana silindir ve kumpas (kaliper) silindirine
ait bütün ya¤ keçeleri
● Fren hortumu
ESU12141

Kayaklar ve kayak raylar›
Kayaklar ve kayak raylar›nda aﬂ›nma ve hasar
olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. E¤er gerekiyorsa de¤iﬂtiriniz.

ECS00560

D ‹ K K AT:
Kar motosikletine yükleme ve boﬂaltma
yaparken, arac› az ya da hiç kar bulunmayan alanlarda sürerken veya beton, kald›r›m vb. gibi keskin kenarl› zeminler üzerinde kullan›rken kayaklar›n çizilmemesine dikkat ediniz.
Aksi takdirde, kayaklar aﬂ›nabilir ya da
hasar görebilir.
Kayaklar› hizalamak için
1. Kayaklar›n tam ileriye bakmalar›n› sa¤layacak ﬂekilde gidonu çeviriniz.
2. Kayaklar›n hiza ayar› için aﬂa¤›da belirtilenleri kontrol ediniz:
● Kayaklar ileriye bakar konumdad›r.
● Kayak ayak ç›k›nt›s› (mesafe A – mesafe
B) belirtilen de¤erler aras›ndad›r.

1. Kayak ray› aﬂ›nma s›n›r›

1. Mesafe A
2. Mesafe B

1. Kayak aﬂ›nma s›n›r›

Kayak ray› aﬂ›nma s›n›r›:
8 mm (0.31 inç)
Kayak aﬂ›nma s›n›r›:
24 mm (0.94 inç)

Kayak ayak ç›k›nt›s›
(mesafe A – mesafe B):
0.0–15.0 mm (0.00–0.59 inç)
3. E¤er hizalama do¤ru de¤il ise, Yamaha yetkili servisine dan›ﬂ›n›z.
ESU12161

Dümen sistemi
Gidonda aﬂ›r› miktarda gezinme (boﬂluk) olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz.
Gidonu kontrol etmek için
1. Gidonu, yukar›ya ve aﬂa¤›ya, geriye ve ileriye do¤ru itiniz.
2. Gidonu, sa¤a ve sola do¤ru hafifçe çeviriniz.
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Periyodik bak›m

Aﬂ›r› miktarda gezinme (boﬂluk) hissedildi¤inde yetkili bir Yamaha servisine baﬂvurunuz.
Gidon yüksekli¤ini ayarlamak için
1. Gidon kapa¤›n› ç›kart›n›z.

ECS00570

1. Gidon kapa¤›

D ‹ K K AT:
Gidonun üzerindeki ç›k›nt›n›n, ﬂekilde
görülen alana yerleﬂtirilmedi¤inden emin
olunuz.

2. Gidon c›vatalar›n› gevﬂetiniz.

1. Gidon c›vatas›

3. Gidonun yüksekli¤ini arzu etti¤iniz konuma
ayarlamak için gidonu yukar›ya ya da aﬂa¤›ya do¤ru hareket ettiriniz.
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1. Ç›k›nt›n›n yerleﬂtirilemeyece¤i alan

4. Gidon c›vatalar›n› s›k›n›z ve gidon kapa¤›n›
tak›n›z.
Gidon c›vatas› s›kma torku:
23 Nm (2.3 m·kgf, 17 ft·lb)

Periyodik bak›m
ECS00580

D‹KKAT:

Gidon tutucular›n›n küçük boﬂluk bulunan taraf›n›n, ileriye dönük konumda olmas›na dikkat ediniz.

de¤iﬂtiriniz. Aksi takdirde, hasarl› ya
da ar›zal› bir palet frenleme yetene¤inin kaybedilmesine, kar motosikletinin
kontrolden ç›kmas›na ve neticede bir
kazaya neden olabilir.

Tahrik paletinin kontrol edilmesi
EWS00490

UYARI

1. ‹leri
2. Küçük boﬂluk
ESU12171

Tahrik paleti ve k›zak raylar›
Tahrik paleti
EWS00480

U YA R I
K›r›k bir palet, palet ba¤lant›lar› ya da palet taraf›ndan at›labilecek tozlar operatöre ya da arac›n yak›n›nda duran ﬂah›slara
zarar verebilir. Aﬂa¤›daki önlemleri inceleyeniz:
● Motor çal›ﬂ›rken kar motosikletinin arkas›nda hiç kimsenin durmas›na izin
vermeyiniz.
● Kar motosikletinin arka k›sm› tahrik
paletinin kendi ekseni etraf›nda dönmesine olanak tan›yacak ﬂekilde yükseltildi¤inde, arac›n arkas›n› desteklemek için uygun bir sehpa kullan›lmal›d›r. Tahrik paletinin eksenel dönüﬂ yapabilmesini sa¤lamak amac›yla hiç
kimsenin kar motosikletinin arka k›sm›ndan tutarak yukar›ya kald›rmas›na
izin vermeyiniz. Tahrik paleti dönerken, yak›n›nda hiç kimsenin bulunmamas›na dikkat ediniz.
● Tahrik paletinin durumunu s›k s›k
kontrol ediniz. Hasarl› k›zak metalini
de¤iﬂtiriniz. Doku takviye malzemesini
aç›¤a ç›karacak derinlikte hasar görmesi ya da destek çubuklar›n›n k›r›lm›ﬂ olmas› durumunda tahrik paletini

Tahrik paletinde hasar ya da hatal› ayar
durumu saptad›¤›n›z takdirde kar motosikletini kullamay›n›z. Tahrik paletinin hasarl› ya da ar›zal› olmas›, frenleme yetene¤inin tamamen kaybolmas›na, kar motosikletinin kontrolden ç›kmas›na ve dolay›s›yla da bir kazaya neden olabilir.
Tahrik paletinde ayar kaç›kl›¤›, aﬂ›nma ve hasar olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
Gerekiyorsa ayarlay›n›z ya da de¤iﬂtiriniz. (Daha fazla bilgi için bir sonraki k›sma bak›n›z).

Tahrik paletindeki kaç›kl›¤›n ölçülmesi
1. Kar motosikletini yana yat›r›n›z.
2. Yayl› bir ölçek kullanmak suretiyle tahrik paletindeki kaç›kl›¤› ölçünüz. 100 N (10 kg, 22
Ib) kuvvet uygulayarak tahrik paletinin merkezine çekiniz.
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Periyodik bak›m
1. Tahrik paletini zeminden yukar›ya kald›rmak
için kar motosikletinin arka k›sm›n› uygun
bir sehpan›n üzerine dayay›n›z.
2. Arka dingil somununu gevﬂetiniz.

1. Yayl› ölçek

N O T:
K›zak ray› ile palet penceresinin kenar› aras›ndaki boﬂlu¤u ölçünüz. Her iki taraf›n› da ölçünüz.
1. Arka dingil somunu

3. Motoru çal›ﬂt›r›n›z ve tahrik paletini bir ya da
iki tur çeviriniz. Motoru stop ediniz.
4. Tahrik paletinin k›zak raylar› ile hiza ayar›n›
kontrol ediniz. Ayar hatal› ise sol ve sa¤
ayar somunlar›n› çevirmek suretiyle tahrik
paletinin hiza ayar›n› yap›n›z.

1. Tahrik paletindeki kaç›kl›k

Tahrik paletindeki standart kaç›kl›k miktar›:
35.0–45.0 mm (1.38–1.77 inç)
3. E¤er esneme miktar› do¤ru de¤il ise, tahrik
paletini ayarlay›n›z.

1. K›zak ray›

Tahrik paletinin ayarlanmas›
EWS00500

U YA R I
●
●

●
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Bu ayar› mutlaka yetkili bir Yamaha
servisinde yapt›r›n›z.
Kar motosikletinin alt›nda çal›ﬂmaya
baﬂlamadan önce arac› uygun bir sehpan›n üzerinde destekleyiniz.
Motoru iyi havaland›r›lan bir yerde çal›ﬂt›r›n›z.

Tahrik paleti
hiza ayar›

Sol ayar
somunu
Sa¤ ayar
somunu

Sa¤a kayd›r›lm›ﬂ Sola kayd›r›lm›ﬂ
durumda
durumda

D›ﬂar›ya do¤ru
çevirme
‹çeriye do¤ru
çevirme

‹çeriye do¤ru
çevirme
D›ﬂar›ya do¤ru
çevirme

Periyodik bak›m
5. Tahrik paletinin kaç›kl›¤›n› öngörülen de¤ere ayarlay›n›z.
Tahrik paletindeki kaç›kl›k
Sol ayar
somunu
Sa¤ ayar
somunu
1. Sol ayar somunu
2. Sa¤ ayar somunu

Sa¤a kayd›r›lm›ﬂ durumda

Öngörülenden Öngörülenden
daha fazla
daha az
‹çeriye do¤ru
çevirme
‹çeriye do¤ru
çevirme

D›ﬂar›ya do¤ru
çevirme
D›ﬂar›ya do¤ru
çevirme

ECS00591

D ‹ K K AT:
Sa¤ ve sol ayar somunlar› eﬂit miktarda
çevrilmelidir.
6. Hiza ayar›n› ve kaç›kl›k miktar›n› tekrar
kontrol ediniz. Gerekti¤i takdirde, uygun
ayar konumu elde edilinceye kadar 3’den
5’e kadar olan basamaklar› tekrarlay›n›z.
7. Arka dingil somununu s›k›n›z.
Arka dingil somunu s›kma torku:
80 Nm (8.0 m·kgf, 58 ft·lb)

1. ‹leri
2. Boﬂluk
3. K›zak ray›
4. Tahrik paleti
5. K›zak metali

K›zak raylar›
K›zak raylar›nda aﬂ›nma ve hasar olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
K›zak raylar›n›n aﬂ›nma s›n›r›na ulaﬂmas› durumunda raylar›n de¤iﬂtirilmesi gerekir.

Sola kayd›r›lm›ﬂ durumda

1. K›zak ray›
2. Aﬂ›nma s›n›r› yüksekli¤i
1. ‹leri
2. Boﬂluk
3. K›zak ray›
4. Tahrik paleti
5. K›zak metali

K›zak ray› y›pranma s›n›r› yüksekli¤i:
10.0 mm (0.39 inç)
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ECS00350

D ‹ K K AT:
Kar motosikletini s›k s›k taze karla kapl›
alanlarda sürünüz. Araç, buzlu ya da sert
kar katmanl› zeminler üzerinde kullan›ld›¤› takdirde k›zak raylar› h›zl› bir ﬂekilde
aﬂ›nacakt›r.
1. Ya¤lama noktas›
ESU12190

Ya¤lama
Aﬂa¤›daki noktalar› belirtilen gres ya¤› ile ya¤lay›n›z.
EWS00510

U YA R I
Yaln›zca telin uç k›sm›na az bir miktar
gres ya¤› sürünüz. Gaz telinin üzerine
gres ya¤› sürmeyiniz. Aksi takdirde, tel
donabilir ve kumanda kayb›na neden
olabilir.
Ön ve arka süspansiyonlar› mutlaka
bir Yamaha yetkili servisinde ya¤lat›n›z.

●

●

ESU12210

Far ampulünün de¤iﬂtirilmesi
EWS00530

U YA R I
Ampul so¤uyuncaya kadar yan›c› maddeleri ve ellerinizi s›cak ampulden uzak tutunuz.
1. Siperli¤i aç›n›z.
2. Far ba¤lant›s›n› ay›r›n›z.
3. Ampul duyunun kapa¤›n› ç›kar›n›z.

Ya¤:
Düﬂük s›cakl›klara uygun gres ya¤›

1. Ampul duyunun kapa¤›

4. Ampul duyunun kancas›n› içeri do¤ru ve
sonra yukar› iterek aç›n›z.
1. Gaz telinin ucu

1. Ya¤lama noktas›
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2. Kilitleme pimini ç›kar›n›z.

1. Ampul duyu

5. Ampulü ç›kar›n›z.
6. Yeni ampulü takt›ktan sonra ampul duyunu
far ünitesine yerleﬂtiriniz.
Ampulün tipi:
Halojen ampül
ECS00620

D ‹ K K AT:
Çal›ﬂma ömrünü ve ayd›nlatma performans›n› azaltabilece¤inden ya¤lar› ve ellerinizi ampulün caml› k›sm›ndan uzak tutunuz.
Ampulün cam›nda ya¤ lekesi var ise alkol
ya da vernik incelticisiyle nemlendirilmiﬂ
bir bez yard›m›yla ampulün cam›n› iyice
temizleyiniz.

1. Kilitleme pimi

3. Far huzmesi ayar vidalar›n› içeriye veya d›ﬂar›ya do¤ru çevirmek suretiyle far huzmelerinin ayar›n› yap›n›z. Far huzmeleri, far
huzmesi ayar vidalar›n›n çevirme yönüne
ba¤l› olarak aﬂa¤›daki ﬂekilde hareket eder.
● Yön (a): Aﬂa¤› ve sola
● Yön (b): Yukar› ve sa¤a
● Yön (c): Aﬂa¤› ve sa¤a
● Yön (d): Yukar› ve sola

1. Far huzmesi ayar vidas›

1. Ampülün cam k›sm›na dokunmay›n›z.

4. Kilitleme pimini tak›n›z ve daha sonra siperli¤i kapat›n›z.
ESU12290

7. Ampul duyunun kapa¤›n› takt›ktan sonra far
ba¤lant›s›n› yap›n›z.
8. Siperli¤i kapat›n›z.
ESU12250

Far huzmelerinin ayarlanmas›
1. Siperli¤i aç›n›z.

Ba¤lant› ve sabitleme
elemanlar›
Ba¤lant› ve sabitleme elemanlar›n›n s›k›l›klar›n› kontrol ediniz.
Gerekti¤i takdirde bu elemanlar› uygun s›rada
ve öngörülen torkta s›k›n›z.
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ESU12300

ECS00631

Akü
Bu kar motosikletinde bak›m gerektirmeyen kapal› tip (MF) bir akü bulunmaktad›r. Elektrolit
seviyesinin kontrol edilmesine ya da dam›t›lm›ﬂ
su ilave edilmesine gerek yoktur.

Aküyü ﬂarj etmek için
Boﬂalm›ﬂ oldu¤unu fark etti¤iniz anda aküyü
en k›sa zamanda bir Yamaha yetkili servisinde
ﬂarj ettiriniz. Kar motosikletinizde elektrikle çal›ﬂan aksesuarlar kulland›¤›n›z takdirde akünün
daha h›zl› bir ﬂekilde boﬂalaca¤›n› unutmay›n›z.

D ‹ K K AT:
Kazara oluﬂabilecek k›sa devreleri önlemek için ana dü¤meyi kapal› konuma getirmeyi ve akünün negatif kablosunu ay›rmay› unutmay›n›z.
1. Siperli¤i aç›n›z.
2. Hava filtresi mahfazas› sabitleme eleman›n›
aç›n›z.

EWS00540

U YA R I
Akü elektroliti, zehirli ve tehlikelidir.
Elektrolit sülfürik asit içerdi¤inden ciddi
yan›klara neden olabilir. Deriyle, gözlerle
veya giysiyle temas etmemesine dikkat
ediniz.
PANZEH‹R:
● HAR‹C‹ OLARAK: Suyla y›kay›n›z.
● DAH‹L‹ OLARAK: Bol miktarda su veya süt içiniz. Bunun ard›ndan manyezi
sütü, yumurta veya bitkisel ya¤ içiniz.
Derhal bir doktora baº vurunuz.
● GÖZLER: 15 dakika suyla çalkalay›n›z
ve derhal t›bbi yard›m isteyiniz.
Aküler patlay›c› gazlar ihtiva eder. K›v›lc›mlar›, alevi, sigaralar› vb. uzak tutunuz.
Kapal› alanda ﬂarj ederken veya kullan›rken havaland›r›n›z. Akülere yak›n çal›ﬂ›rken daima koruyucu gözlük tak›n›z.
ÇOCUKLARIN ULAﬁMASINI ENGELLEY‹N‹Z.
ESU12321

Sigorta de¤iﬂtirilmesi
EWS00550

U YA R I
Belirtilmiﬂ sigortan›n kullan›ld›¤›ndan
emin olunuz. Yanl›ﬂ bir sigorta, elektrik
sisteminin hasar görmesine ya da YANGIN R‹SK‹NE neden olabilir.
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1. Sabitleme eleman›

3. Mafsal kelepçesinin vidalar›n› gevﬂetiniz.

1. Mafsal kelepçesi vidas›

4. Ya¤ deposu havaland›rma hortumu kelepçesini, hava filtresi mahfazas›n›n uza¤›na
do¤ru kayd›rd›ktan sonra ya¤ deposu havaland›rma hortumunu ay›r›n›z.
5. Hava filtresi mahfazas›n› kald›r›n›z, krank
karteri havaland›rma hortumu kelepçesini
(hava filtresi mahfazas› taraf›) aﬂa¤› kayd›r›n›z, krank karteri havaland›rma hortumunu
hava filtresi mahfazas›ndan sökünüz ve daha sonra hava filtresi mahfazas›n› ç›kar›n›z.

Periyodik bak›m

1. Ya¤ deposu havaland›rma hortumu kelepçesi
2. Ya¤ deposu havaland›rma hortumu
3. Krank karteri havaland›rma hortumu kelepçesi
(ya¤ filtresi mahfazas› taraf›)
4. Krank karteri havaland›rma hortumu

6. Akünün negatif kablosunu ay›r›n›z.
7. Sigorta atarsa uygun amperajda yedek bir
sigorta tak›n›z.
1. "HEAD" (far) sigortas›
2. “SIG” (sinyal) sigortas›
3. “DC TERM” (DC aksesuar prizi) sigortas›
4. "C/W" (karbüratör ›s›t›c›s›) sigortas›:
5. “IGN” (ateﬂleme) sigortas›
6. “FAN” (radyatör fan›) sigortas›
7. Yedek sigorta

1. Ana dü¤me
2. Yedek ana sigorta
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Öngörülen sigortalar:
Ana sigorta:
30,0 A
Yedek ana sigorta:
30,0 A
"HEAD" (far) sigortas›
20,0 A
“SIG” (sinyal) sigortas›
10,0 A
“DC TERM” (DC aksesuar prizi) sigortas›
3,0 A
"C/W" (karbüratör ›s›t›c›s›) sigortas›:
20,0 A
“IGN” (ateﬂleme) sigortas›
15,0 A
“FAN” (radyatör fan›) sigortas›
15,0 A
Yedek sigortalar:
20.0 A, 15.0 A, 10.0 A, 3.0 A
8. Akünün negatif kablosunu ba¤lay›n›z.
9. Sökme iﬂlemlerini sondan baﬂa do¤ru uygulamak suretiyle hava filtresi mahfazas›n› tak›n›z.
ECS00640

D ‹ K K AT:
Hava filtresi mahfazas›n› takarken, havaland›rma hortumlar›n›n yerlerine s›k›ca
ba¤land›klar›ndan emin olunuz.
10. Siperli¤i kapat›n›z.

N O T:
Sigorta tak›ld›ktan hemen sonra tekrar atarsa
kar motosikletinizi kontrol ettirmek üzere bir Yamaha yetkili servisine baﬂvurunuz.
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Ar›za bulma ve giderme
ESU12372

Motor hareket ediyor fakat
çal›ﬂm›yor
1. Yak›t sistemi
Yanma odas›na yak›t gitmiyor
● Yak›t deposunda yak›t yok: Yak›t koyunuz.
● Yak›t devresi t›kanm›ﬂt›r: Yak›t devresini
temizleyiniz.
● Karbüratör t›kanm›ﬂ: Karbüratörü temizleyiniz.
Yanma odas›na yak›t gidiyor
● Motor bo¤ulmuﬂtur (aﬂ›r› miktarda gaz
verilmiﬂtir): Gaz aç›kken motoru kranklay›n›z ya da bujileri kurutunuz.
2. Elektrik sistemi
Zay›f buji veya buji yok
● Bujiler, karbonla kirlenmiﬂ ya da ›slanm›ﬂt›r: Karbonu temizleyiniz veya bujileri
kurutunuz. E¤er gerekiyorsa de¤iﬂtiriniz.
● Ar›zal› ateﬂleme sistemi: Bir Yamaha yetkili servisinde kontrol ettiriniz.
● T.O.R.S. ar›zas›: Gaz dü¤mesinin konnektörlerini ay›r›n›z ve T.O.R.S. ünitesini
bypass etmek için kablo demedi konnektörlerini birbirlerine ba¤lay›n›z.

3. S›k›ﬂt›rma
Yetersiz
● Silindir kapak somunlar› gevﬂemiﬂtir: Somunlar› öngörülen ﬂekilde s›k›n›z.
● Conta aﬂ›nm›ﬂ veya hasar görmüﬂ: Contay› de¤iﬂtiriniz.
● Piston ve silindir aﬂ›nm›ﬂ ya da hasar
görmüﬂtür: Bir Yamaha yetkili servisinde
kontrol ettiriniz.

Akü boﬂalm›ﬂt›r
Akü boﬂalm›ﬂsa, motor tam ﬂarjl› 12 volt’luk
baﬂka bir akü ve takviye kablolar› kullan›larak
çal›ﬂt›r›labilir. Kar motosikletini atlatma kablosu
ile çal›ﬂt›rmak üzere iki ba¤lant› kablosu temin
edilmiﬂtir. Motor montaj elemanlar›n›n lastik aksamlar› nedeniyle motorun atlatma kablosu ile
çal›ﬂt›r›labilmesi için kar motosikletinin ﬂasisi
uygun bir topraklama noktas› de¤ildir.
EWS00570

U YA R I
●

●

●

EWS00560

U YA R I
●

●

T.O.R.S. ünitesini bypass etmeden önce gaz›n tam kapal› konuma geldi¤inden emin olunuz.
T.O.R.S., önemli bir emniyet düzene¤idir; ar›zalanmas› durumunda en k›sa
zamanda onar›m›n› yapt›rmak amac›yla kar motosikletinizi bir Yamaha yetkili servisine götürünüz.

Atlatma kablolar›n› sadece ba¤lant›
kablosu terminallerine ba¤lay›n›z. Bu
kablolar›, ﬂasiye, di¤er tellere ya da
kablolara ba¤lamay›n›z.
Atlatma kablolar›n› ba¤larken bu kablolar› ya da ba¤lant› kablosu terminallerini birbirlerine, ﬂasiye ya da kar motosikletinin herhangi bir metal parças›na ba¤lamay›n›z. Bu durum, elektrik
sisteminde hasara ve yang›n tehlikesine yol açabilir.
Kablo kapaklar›n› çekmek suretiyle
terminallerin üzerlerini tam olarak kapatt›¤›n›zdan emin olunuz. Terminaller
aç›kta kald›klar› takdirde kar motosikletinin ﬂasisi ya da metal bir parças› ile
temas edebilirler ve neticede elektrik
sisteminin hasar görmesi ya da bir
YANGIN R‹SK‹ söz konusu olabilir.

ECS00650

D ‹ K K AT:
Ba¤lant› kablolar›n› sadece kar motosikletini atlatma yöntemiyle çal›ﬂt›rmak için
kullan›n›z. Bu kablolar› baﬂka amaçlar
için kullanmay›n›z.
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Takviye aküsünü kullanarak motoru baﬂlatmak
için
1. El frenini devreye al›n›z ve ana dü¤meyi kapal› konuma getiriniz.
2. Siperli¤i aç›n›z.
3. Kablo tutucudan gelen k›rm›z› (+) ba¤lant›
kablosunu ç›kar›n›z ve siyah (-) ba¤lant›
kablosunun uza¤›na yerleﬂtiriniz.

5. K›rm›z› (+) atlatma kablosunun di¤er ucunu
takviye aküsünün pozitif (+) terminaline
ba¤lay›n›z.
6. Siyah (-) atlatma kablosunu, takviye aküsünün negatif (-) terminaline ba¤lay›n›z.
7. Kapaktaki yar›k içerisinden terminali aç›¤a
ç›karmak üzere siyah (-) ba¤lant› kablosunun kapa¤›n› çekiniz. Sonra siyah (-) atlatma kablosunu siyah (-) ba¤lant› kablosuna
ba¤lay›n›z.

ECS00660

D ‹ K K AT:
K›rm›z› (+) atlatma kablosunu, k›rm›z› (+)
ba¤lant› kablosuna, siyah (-) atlatma kablosunu ise siyah (-) ba¤lant› kablosuna
ba¤lad›¤›n›zdan emin olunuz. Ba¤lant›lar› tersine çevirmeyiniz.
4. Kapaktaki yar›k içerisinden terminali aç›¤a
ç›karmak üzere k›rm›z› (+) ba¤lant› kablosunun kapa¤›n› çekiniz, sonra k›rm›z› (+) atlatma kablosunu k›rm›z› ba¤lant› kablosuna
ba¤lay›n›z.
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N O T:
K›rm›z› (+) ve siyah (-) ba¤lant› kablolar›n›n,
kablo tutucular›na s›k› bir ﬂekilde yerleﬂtirildi¤inden emin olunuz.

Elektrik marﬂ motoru çal›ﬂm›yor
ya da düﬂük devirde çal›ﬂ›yor
●
●

●

●

●

8. Motoru çal›ﬂt›r›n›z
9. Siyah (-) ba¤lant› kablosundan gelen siyah
(-) atlatma kablosunu ay›rd›ktan sonra kapa¤›, kablo terminalinin üzerine iyice çekiniz.
10. Siyah (–) atlatma kablosunu, motoru baﬂlatma atlatmas› için kullan›lan akünün negatif (–) terminalinden ç›kar›n›z.
11. K›rm›z› (+) atlatma kablosunu, motoru baﬂlatma atlatmas› için kullan›lan akünün pozitif (+) terminalinden ç›kar›n›z.
12. K›rm›z› (+) ba¤lant› kablosundan gelen k›rm›z› (+) atlatma kablosunu ay›rd›ktan sonra kapa¤›, kablo terminalinin üzerine iyice
çekiniz.
13. K›rm›z› (+) ba¤lant› kablosunu kablo tutucusuna yerleﬂtiriniz.
14. Siperli¤i kapat›n›z.

Motor durdurma dü¤mesi bas›l› durumda
kalm›ﬂt›r: Dü¤meyi d›ﬂar›ya çekiniz.
Kablo ba¤lant›lar›nda hata vard›r: Ba¤lant›lar› kontrol ediniz ya da bir Yamaha yetkili
servisinde kontrol ettiriniz.
Akü boﬂalm›ﬂt›r: Aküyü ﬂarj ediniz veya yukar›daki “Motoru boﬂalm›ﬂ bir aküyle baﬂlatma” k›sm›na bak›n›z.
Motor parçalar› tutmuﬂtur: Parçalar›n birbirlerine kaynamas› (tutmas›), yetersiz ya¤lama, yetersiz yak›t ya da bir hava kaça¤›ndan kaynaklan›r. Bir Yamaha yetkili servisinde kontrol ettiriniz.
Araç nakledilirken silindirlere yak›t doldu¤unda “Hidrostatik kilit” olarak adland›r›lan
olay oluﬂur: Bujileri sökünüz ve fazla yak›t›
d›ﬂar›ya atmak için ateﬂleme yap›lmaks›z›n
motoru birkaç tur çeviriniz. Bir Yamaha yetkili servisinde kontrol ettiriniz.

Motorun gücü düﬂük
●
●
●

●

●

Düﬂük so¤utma s›v›s› s›cakl›k gösterge
lambas› yan›p sönüyor: Motoru ›s›t›n›z.
Bujiler ar›zal›d›r: Bujileri temizleyiniz ya da
de¤iﬂtiriniz.
Yanl›ﬂ irtifa ya da s›cakl›k karbüratör püskürtme ayar›: Bir Yamaha yetkili servisinde
kontrol ettiriniz.
Yetersiz yak›t ak›ﬂ› vard›r: Yukar›daki “Motor
hareket ediyor ama Yak›t sistemini baﬂlatm›yor” k›sm›na bak›n›z.
V kay›ﬂ kavrama ünitesinin irtifa ve çal›ﬂma
koﬂullar› ayarlar› hatal› yap›lm›ﬂt›r: Bir Yamaha yetkili servisinde kontrol ettiriniz.

Motor sürekli egzozdan k›v›lc›m
at›yor ya da hatal› ateﬂleme
yap›yor
●
●

Bujiler ar›zal›d›r: Bujileri de¤iﬂtiriniz.
Yak›t sistemi t›kanm›ﬂt›r: Yukar›daki “Motor
hareket ediyor ama Yak›t sistemini baﬂlatm›yor” k›sm›na bak›n›z.
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●

T.O.R.S. ünitesi ar›zal›d›r: Yukar›daki “Motor
hareket ediyor ama Elektrik sistemini baﬂlatm›yor” k›sm›na bak›n›z.

Motor aﬂ›r› ›s›n›yor
●
●

●

So¤utma s›v›s› miktar› yetersizdir: So¤utma
s›v›s› ilave ediniz.
So¤utma sisteminde hava vard›r: So¤utma
sisteminin havas›n› al›n›z ya da bir Yamaha
yetkili servisinde kontrol ettiriniz.
So¤utma s›v›s› kaça¤› vard›r: Bir Yamaha
yetkili servisinde kontrol ettiriniz.

Kar motosikleti hareket etmiyor
●
●

●

V kay›ﬂ kavrama ünitesi ar›zal›d›r: Bir Yamaha yetkili servisinde kontrol ettiriniz.
Tahrik paleti hareket etmiyor: Tahrik paletine
yabanc› bir madde s›k›ﬂm›ﬂt›r ya da yeterince ya¤lanamamalar› nedeniyle k›zak raylar› k›zak metaline kadar erimiﬂtir.
Tahrik zinciri s›k›, gevﬂek ya da k›r›kt›r: Bir
Yamaha yetkili servisinde kontrol ettiriniz.

V kay›ﬂ burulma yap›yor
●
●

●

V kay›ﬂ ayar› hatal›d›r: Do¤ru özellikteki V
kay›ﬂ ile de¤iﬂtiriniz.
V kay›ﬂ kavrama ünitesinin ayarlar›nda kaç›kl›k vard›r: Bir Yamaha yetkili servisinde
kontrol ettiriniz.
Motor sabitleme elemanlar› gevﬂemiﬂ ya da
k›r›lm›ﬂt›r: Bir Yamaha yetkili servisinde
kontrol ettiriniz.

V kay›ﬂ› kay›yor veya aﬂ›r› s›cak
oluyor
●
●

V kay›ﬂ ya da ana ve tali kasnak ünitesi yüzeyleri ya¤l› veya kirlidir: Temizleyiniz.
Tahrik hatt›nda sorun vard›r: Yukar›daki “V
kay›ﬂ burulma yap›yor” k›sm›na bak›n›z.

Motor, üst vitese ya da alt vitese
uygun ﬂekilde geçmiyor ya da
vites de¤iﬂimi sert oluyor
●

●
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V kay›ﬂ aﬂ›nm›ﬂ ya da hasar görmüﬂtür: V
kay›ﬂ› de¤iﬂtiriniz ya da bir Yamaha yetkili
servisinde kontrol ettiriniz.
V kay›ﬂ kavrama ünitesinin irtifa ve çal›ﬂma
koﬂullar› ayarlar› hatal› yap›lm›ﬂt›r: Bir Yamaha yetkili servisinde kontrol ettiriniz.

●

●

Ana kasnak ünitesi aﬂ›nm›ﬂt›r ya da tutma
yapmaktad›r: Bir Yamaha yetkili servisinde
kontrol ettiriniz.
Tali kasnak ünitesi aﬂ›nm›ﬂt›r ya da tutma
yapmaktad›r: Bir Yamaha yetkili servisinde
kontrol ettiriniz.

Tahrik zincirinde ve diﬂlilerde
gürültü ya da aﬂ›r› titreﬂim var
●

●
●
●

●

V kay›ﬂ kavrama ünitesi elemanlar› k›r›lm›ﬂt›r: Bir Yamaha yetkili servisinde kontrol ettiriniz.
Yataklar aﬂ›nm›ﬂ ya da hasar görmüﬂtür: Bir
Yamaha yetkili servisinde kontrol ettiriniz.
V kay›ﬂ aﬂ›nm›ﬂ ya da hasar görmüﬂtür: De¤iﬂtiriniz.
Avara çarklar› ya da miller aﬂ›nm›ﬂ ya da
hasar görmüﬂtür: Bir Yamaha yetkili servisinde kontrol ettiriniz.
Tahrik paleti aﬂ›nm›ﬂ ya da hasar görmüﬂtür: Bir Yamaha yetkili servisinde kontrol ettiriniz.

Depolama
ESU12420

Kar motosikletinizi bir depoda uzun süre zarar
görmeden muhafaza edilebilmesi için baz› koruyucu iﬂlemler yap›lmas› gerekmektedir.

Motor
Silindirleri, piston segmanlar›n› vb. korozyondan korumak için aﬂa¤›da belirtilen iﬂlemleri
yap›n›z.
1. Buji kapaklar›n› ve bujileri ç›kart›n›z.
2. Her bujinin deli¤ine bir çay kaﬂ›¤› motor ya¤› dökünüz.
3. Buji kapaklar›n› bujilere tak›n›z ve elektrotlar›n topraklanabilmelerini sa¤layacak ﬂekilde bujileri silindir kapa¤›n›n üzerine yerleﬂtiriniz. (Bu iﬂlem sayesinde bir sonraki aﬂamada k›v›lc›m oluﬂmas› önlenir.)
4. Motoru, marﬂ motoru yard›m›yla birkaç kez
çeviriniz. (Böylece, silindir duvarlar›n›n ya¤
ile kaplanmas› sa¤lan›r.)
5. Buji kapaklar›n› bujilerden ç›kar›n›z, daha
sonra bujileri ve buji kapaklar›n› tak›n›z.

Akü
Aküyü kar motosikletinden ç›kart›n›z. S›cakl›¤›,
0 °C’›n (32 °F) üzerinde fakat 30 °C’dan (90
°F) daha düﬂük, serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. Akünün durumunu ayda bir kez
kontrol ediniz ve gerektikçe aküyü ﬂarj ediniz.
EWS00610

U YA R I
●

●
●

●

EWS00600

U YA R I
Oluﬂabilecek k›v›lc›mlar›n neden olabilece¤i hasar ya da yaralanmalar› önlemek
için motoru çevirirken buji elektrotlar›n›
topraklamay› unutmay›n›z.

●

ﬁarj iﬂlemi esnas›nda akünün yak›n›nda asla sigara içmeyiniz. K›v›lc›mlar,
akü taraf›ndan oluﬂturulan hidrojen
gaz›n›n ateﬂ almas›na neden olabilir.
Önce negatif kabloyu sonra da pozitif
kabloyu aküden ay›r›n›z.
Aküyü yerine yerleﬂtirirken önce pozitif kabloyu sonra da negatif kabloyu
tak›n›z.
ﬁarj iﬂlemi esnas›nda aküyü kar motosikletine ba¤lamaya ya da motordan
ay›rmaya asla teﬂebbüs etmeyiniz. K›v›lc›mlar, akü taraf›ndan oluﬂturulan
hidrojen gaz›n›n ateﬂ almas›na neden
olabilir.
Akü terminallerin s›k› oldu¤undan
emin olunuz.

ECS00690

Yak›t›n boﬂalt›lmas›
Yak›t deposunu ve karbüratör ﬂamand›ra çanaklar›n› boﬂalt›n›z. Bu, kal›nt›lar›n oluﬂmas›n›
önler.

D ‹ K K AT:
●

ﬁasi
1. Öngörülen bütün noktalar› gres ya da ya¤
ile ya¤lay›n›z (SAE 5W-30).
2. Tahrik paletini gevﬂetiniz ve paletin, zemin
üzerinde ask›da kalmas›n› sa¤layacak ﬂekilde ﬂasiyi destekleyiniz.
3. Kar motosikletinin d›ﬂ k›s›mlar›n› temizleyiniz ve d›ﬂ yüzeylere pas önleyici ya¤ sürünüz.
4. Kar motosikletini, kuru ve iyi havaland›r›lm›ﬂ
bir yerde, koruyucu k›l›f› üzerine örtülü konumda muhafaza ediniz.
5. Kar motosikleti, depolan›rken, bir yerden bir
yere nakledilirken ya da çal›ﬂt›r›l›rken dik
konumda olmal›d›r.

●

●

Aküyü daima ﬂarjl› durumda muhafaza
ediniz. Akünün boﬂ durumda depolanmas› kal›c› olarak hasar görmesine neden olabilir.
Kapal› tipteki (MF) bir akünün ﬂarj edilebilmesi için özel (sabit gerilimli) bir
akü ﬂarj cihaz›n›n kullan›lmas› gerekmektedir. Klasik akü ﬂarj cihazlar› kullan›ld›¤› takdirde akü hasar görebilir.
Kapal› tip (MF) bir akü ﬂarj cihaz›n› temin etme olana¤›n›z yok ise akünüzü
bir Yamaha yetkili servisinde ﬂarj ettiriniz.
Aküyü h›zl› bir ﬂekilde ﬂarj etmeyiniz.
Aküyü, 10 saat süreyle 1,8 amperlik
ﬂarj ak›m›yla ﬂarj ediniz.
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Depolama
N O T:
Aküyü motora takmadan önce bir Yamaha yetkili servisinde inceletip, tam olarak ﬂarj edilmesini sa¤lay›n›z.
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Teknik özellikler
ESU12462

VK10
Boyutlar:
Toplam uzunluk:
Toplam geniﬂlik:
Toplam yükseklik:
Çal›ﬂmaya haz›r durumdaki kütle:
Kayak duruﬂu:
Motor:
Tip:
Silindir dizilimi:
Deplasman:
Silindir çap› x strok:
Rölanti devri:
Motor ya¤›:
Önerilen s›n›f:
JASO standart MA
Tip:
Karbüratör:
Üretici:
Model x miktar›:
Yak›t:
Tip:
Minimum araﬂt›rma oktan say›s›:
Marﬂ sistemi:
Gürültü ve titreﬂim seviyesi:
Gürültü seviyesi SAE J1161
(Kar araçlar› için operasyonel ses
seviyesi ölçüm yönergesi):
Gürültü seviyesi SAE J192
(Kar motosikletleri için d›ﬂ ses seviyesi):
Koltuk titreﬂimi (EN1032, ISO 5008):
Gidon titreﬂimi (EN1032, ISO 5008):
ﬁasi:
Tahrik paleti:
Malzeme:
Tip:
Geniﬂlik:
Esneklik:
Zemin üzerindeki uzunluk:
Arka süspansiyon:
Süspansiyonun tipi:
Palet diﬂlisi çark›:
Malzeme:
Diﬂ say›s›:
ﬁanz›man:

3.270 mm (128,7 inç)
1.200 mm (47,2 inç)
1.380 mm (54,3 inç)
397,0 kg (875 lb)
1.020 mm (40,2 inç)
S›v› so¤utmal›, 4 zamanl›, 12 valfli
Geriye do¤ru-e¤imli paralel 3 silindir
973,0 cm3
79,0 x 66,2 mm (3,11 x 2,61 inç)
1.300 ~ 1.500 dev/dak
API servisi SG tipi veya yukar›s›,
SAE 0W-30
KEIHIN
CVK40 x 3
SADECE NORMAL KURﬁUNSUZ BENZ‹N
91
Elektrikli marﬂ motoru
60.0 dB(A)

76.0 dB(A)
0.5 m/s2 de¤erini aﬂmaz
2.5 m/s2 de¤erini aﬂmaz

Kal›pl› lastik imalat, fiberglas çubuk takviyeli
Dahili tahrik tipi
500 mm (19,7 inç)
35,0 ~ 45,0 mm (1,38 ~ 1,77 inç)
1.204 mm (47,4 inç)
K›zak ray› süspansiyonu
Polietilen
8
Kavrama tipi:
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Teknik özellikler
Otomatik santrifüj ba¤lant›s›
Oran aral›¤›:
Kasnak mesafesi:
Kasna¤›n merkezden kaç›kl›¤›:
Kavrama h›z› (Yükseklik ayarlar›na ba¤l›
olarak de¤iﬂtirilebilir.):
Vites h›z› [Yükseklik ayarlar›na ba¤l›
olarak de¤iﬂtirilebilir. Genellikle yaklaﬂ›k
800m (0,5 mil) yol kat edildikten sonra
elde edilir.]:
Tahrik zincir tipi:
Geri sistem:
‹kincil azaltma oran› [D]:
‹kincil azaltma oran› [L]:
‹kincil azaltma oran› [R]:
Yak›t deposu kapasitesi:
Motor ya¤› miktar›:
Ya¤ filtresi kartuﬂunun
de¤iﬂtirilmesi ile birlikte:
Ya¤ filtresi kartuﬂu de¤iﬂtirilmeden:
Toplam miktar:
Fren:
Tip:
Çal›ﬂt›rma:
Gaz:
Çal›ﬂt›rma:
Elektrik sistemi:
Ateﬂleme sistemi:
Buji:
Üretici:
Model:
Boﬂluk:
Akü:
Model:
Voltaj, kapasite:
On saatlik oran amperaj›:
Ampül voltaj›, volt gücü x miktar:
Far:
Far ampül tipi:
Arka lamba / stop lambas›:
Gösterge ayd›nlatmas›:
Uzun huzme gösterge lambas›:
Uyar› ›ﬂ›¤›:
Düﬂük so¤utma s›v›s› s›cakl›k gösterge
lambas›:
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3,80–1,00 :1
267,0 ~ 270,0 mm (10,51 ~ 10,63 inç)
13,5 ~ 16,5 mm (0,53 ~ 0,65 inç)
2.200 ~ 2.600 dev/dak

8.250 ~ 8.750 dev/dak
Ya¤ banyolu sessiz çal›ﬂan tip zincir
Evet
1.95
2.61
2.46
40,0 Lt (10,57 US qt) (8,80 Imp.qt)
3,0 Lt (3,17 US qt) (2,64 Imp.qt)
2,8 Lt (2,96 US qt) (2,46 Imp.qt)
3,7 Lt (3,91 US qt) (3,26 Imp.qt)
Hidrolik disk tipi (havaland›rmal› disk)
Tutamak kolu, sol elle kumanda edilen tip
Tutamak kolu, sa¤ elle kumanda edilen tip
T.C.I.
NGK
CR8E
0,7 ~ 0,8 mm (0,028 ~ 0,031 inç)
YTX20L-BS
12 V, 18.0 Ah
1,8 A
12 V, 60/55 W x 2
Halojen ampül
12 V, 5/21 W
14 V, 50 mA x 6
14 V, 80 mA x 1
14 V, 80 mA x 1
14 V, 80 mA x 1

Tüketici bilgileri
ESU12480

Tan›tma numaralar› kayd›
Bir Yamaha yetkili servisine yedek parça sipariﬂi verirken yard›mc› olmas› için ﬂasi seri numaras›n›, motor seri numaras›n› (Birincil kimlik)
ve anahtar tan›mlama numaras›n› mevcut boﬂluklara kaydediniz.
Kar motosikletinin çal›nmas› durumunda kullanmak üzere, bu kimlik numaralar›n› ayr› bir
yerde saklay›n›z.

ﬁasi seri numaras›
ﬁasi seri numaras›, kar motosikletinin ﬂasine
bas›lm›ﬂ olan on yedi haneli numarad›r.

1. Motor seri numaras›

Anahtar tan›mlama numaras›
Anahtar tan›mlama numaras›, resimde görülen
yere bas›lm›ﬂt›r.

1. ﬁasi seri numaras›

Motor seri numaras›
(Birincil kimlik)
Motor seri numaras›, resimde görülen yere bas›lm›ﬂt›r.

1. Anahtar tan›mlama numaras›
ESU12491

GARANT‹
Bir sorunun nedenine ya da giderilmesine dair
herhangi bir tereddüdünüz oldu¤unda yetkili
Yamaha Kar Motosikleti Servisinize baﬂvurunuz. Yetkisiz kiﬂiler taraf›ndan yap›lan riskli ya
da hatal› onar›m iﬂlemleri garantiyi geçersiz k›labilece¤inden, bu husus özellikle garanti periyodu esnas›nda önem arz etmektedir. Kar motosikletinizin öngörülen ﬂekilde onar›labilmesi
için gerekli olan özel aletlerin, teknik yöntemlerin ve yedek parçalar›n yetkili Yamaha servisinizde bulundu¤unu unutmay›n›z.
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Tüketici bilgileri
Uygun teknik özellikler ve / veya bak›m yöntemlerine dair tereddüde düﬂtü¤ünüzde daima
Yamaha yetkili servisinize dan›ﬂ›n›z. Nadiren
de olsa, bas›m hatalar› ya da üretimdeki de¤iﬂiklikler bu klavuzdaki yaz›lar›n yanl›ﬂ olmas›na neden olabilir.
Bu model hakk›nda yeterli seviyede bilgi sahibi
oluncaya kadar Yamaha yetkili servisinize dan›ﬂmaks›z›n herhangi bir bak›m iﬂlemine giriﬂmekten kaç›n›n›z. Daha kapsaml› bak›m ve
servis bilgilerinin edinilmesi arzu edildi¤i takdirde bak›m klavuzlar›n› yerel yetkili Yamaha Kar
Motosikleti servisinizden sat›n alabilirsiniz.
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