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D‹KKAT
ARACINIZI KULLANMADAN ÖNCE, BU KILAVUZU LÜTFEN OKUYUNUZ VE ANLAYINIZ.

D‹KKAT
UYARI talimatlar›na uyulmamas›, arac›
kullanan, gözetmek veya tamir eleman›n›n
ciddi ﬂekilde yaralanmas› veya ölümü ile
sonuçlanabilir.

NOT:
l

l

Yamaha, ürün dizayn› ve kalitesi geliﬂtirilmesi
konusunda sürekli olarak araﬂt›rma içerisindedir. Bu nedenle, bu klavuzun bas›ld›¤› dönemdeki, üretimin tüm bilgilerini içermesine
ra¤men, sizin arac›n›zla bu klavuz aras›nda
küçük de¤iﬂiklikler olabilir. E¤er klavuzla ilgili
sorular›n›z olursa, lütfen Yamaha Yetkili servisine baﬂvurunuz.
Bu klavuz arac›n›z›n sabit bir parças› olarak
kabul edilmeli ve arac›n sat›lmas› halinde,
araçla birlikte verilmelidir.

Bu klavuzdaki nispeten önemli noktalar, aﬂa¤›da
gösterilen uyar›larla belirtilmektedir.

Emniyet alarm sembolü;
D‹KKAT! TET‹KTE OLUNUZ, EMN‹YET‹N‹ZLE
‹LG‹L‹D‹R, ANLAMINDADIR.

851-005

ÖNLEM:
ÖNLEM uyar›s›, arac›n hasar görmemesi
için gereken özel önlemleri belirtir.

NOT:
NOT uyar›s›, prosedürlerin daha kolay ve aç›k
ﬂekilde uygulanabilmesi için gerekli anahtar bilgileri belirtir.

ARAÇ K‹ML‹⁄‹

A

K‹ML‹K NUMARALARI KAYDI:
A. ﬁAS‹ NUMARASI:

861-001

B. MOTOR NUMARASI (ASIL K‹ML‹K
NUMARASI):

B

2. ANAHTAR NUMARASI:
861-011

C
ﬁasi numaras›n›, motor numaras›n› ve anahtar
numaras›n›; Yamaha servisinden parça sipariﬂinde size referans olmas› aç›s›ndan, yukar›daki
boﬂluklara kaydediniz.

860-002

1. ﬁasi numaras›, 3 basamakl› bir say› olup, motor ﬂasisi üzerine bas›l›d›r (ﬁekil (A)’ya bak›n›z).
2. Model kod numaras›, ﬂasi numaras›n›n ilk üç
rakam›d›r.
3. Motor numaras›, ﬂekil (B)’de gösterilen yerdedir.
4. Anahtar numaras› (ﬁekil (C)’ye bak›n›z).
Bu kimlik numaralar›n›, arac›n›z›n çal›nmas›n›
göz önüne alarak, ayr› bir yere kaydediniz ve
muhafaza ediniz.

G‹R‹ﬁ
Yeni Yamaha Arac›n›z için sizleri tebrik
ederiz.
Bu klavuz, size arac›n›z›n sa¤l›kl› bir ﬂekilde kullan›m› ve temel bak›m› konusunda
yard›mc› olacakt›r. E¤er kullan›m ve bak›m
konusunda, herhangi bir sorunuz olursa,
lütfen bir Yamaha Yetkili Servisine dan›ﬂ›n›z. Bu kullan›m klavuzu, sizlere yard›mc›
olabilmesi için, TÜRKÇE olarak Türkiye’de
bas›lm›ﬂt›r.
Sayg›lar›m›zla.

Yamaha Motor Co. Ltd.
Türkiye Genel Distribütörü
BURLA MAK‹NE T‹CARET‹ V
YATIRIM A. ﬁ.
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GARANT‹
Bir ar›zan›n oluﬂumu ve tamiri konusunda ﬂüpheniz var ise, Yetkili bir Yamaha Servisi’ne baﬂvurunuz. Bu, özellikle garanti kapsam› süresi
içinde çok önemlidir ve yetkisiz bir tamircinin yapaca¤› uygun olmayan bir tamirat neticesinde
arac›n›z garanti d›ﬂ›nda kalabilir.
Yetkili Yamaha Servislerinin; gerekli özel aletler,
teknikler ve yedek parçalarla donat›lm›ﬂ olup, en
uygun tamiri yapabileceklerini unutmay›n›z. Arac›n›z›n özellikleri ve uygun bak›m› için herhangi
bir ﬂüphe söz konusu oldu¤unda, yetkili Yamaha
Servisine dan›ﬂmaktan çekinmeyiniz.
Baz› hallerde, bask› hatalar› veya üretim de¤iﬂiklikleri sonucu, bu klavuzun baz› k›s›mlar› do¤ru
olmayabilir. Kulland›¤›n›z modele, tamamen al›ﬂana dek, her bak›mdan önce Yamaha Yetkili
Servisine dan›ﬂ›n›z. E¤er, daha ileri bak›m ve
servis bilgileri gerekir ise, bu servis klavuzlar›n›,
Yamaha Yetkili Servislerinden temin edebilirsiniz.

1–1

ÖNEML‹ ET‹KETLER‹N YERLER‹
Motorunuzu kullanmadan önce aﬂa¤›daki etiketleri mutlaka okuyunuz.

NOT:
Gerekirse, emniyet ve talimat etiketlerini temin
ediniz ve/veya de¤iﬂtiriniz.

¡

¿
D‹KKAT

D‹KKAT

AﬁA⁄IDAK‹ KURALLARA UYULMAMASI
HAL‹NDE C‹DD‹ YARALANMALAR VEYA
ÖLÜMLER MEYDANA GELEB‹L‹R.
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

V-Kay›ﬂ› veya sürüﬂ koruyucusu olmadan
arac› çal›ﬂt›rmay›n›z.

Arac›n›z› kullanmadan önce kullanma klavuzunu ve tüm etiketleri okuyunuz.
Motoru çal›ﬂt›rmadan önce, gaz, fren ve
dümenin do¤ru çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›n› kontrol ediniz.
Motoru çal›ﬂt›rmadan önce park frenini çekiniz. Park freni çekili iken kesinlikle arac›
hareket ettirmeyiniz.
Acil durumda motoru stop etmek için, motor durdurma dü¤mesini aﬂa¤›ya bast›r›n›z.
Sürüﬂ kay›ﬂ› ve sürüﬂ koruyucusu olmadan motoru kullanmay›n›z.
Yak›t dolumundan sonra, yak›t kapa¤›n›n
s›k›ca kapal› oldu¤undan emin olunuz.
Arac›, halka aç›k yollarda kullanmay›n›z,
di¤er bir araçla çarp›ﬂabilirsiniz.
Bu araç, sadece kullanan kiﬂinin binmesi
içindir. Yolcu binemez.
Yetkili mercilerce onaylanm›ﬂ, kask, göz
koruyucusu ve yeterli (uygun) k›yafet giymeden arac›n›z› kullanmay›n›z.
Hareket etmeden önce, vitesin pozisyonunu (ileri, geri veya yavaﬂ) kontrol ediniz.

D

R

L

TAHR‹K SEÇME KOLU:
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l

Kullanmadan önce, Kullanma Klavuzunu
dikkatlice okuyunuz.

l

Vites kolunu kullanmadan önce, arac›n tamamen durmuﬂ olmas›na ve gaz kolunun
tamamen kapal› olmasna› dikkat ediniz.

l

Düﬂük sürat vitesi: 50km/saat’in üzerindeki h›zlar için kullan›lmal›d›r.

EMN‹YET B‹LG‹LER‹
Kar arac›n›za bindi¤iniz zaman, emniyetiniz aç›s›ndan aﬂa¤›da belirtilenlerin hepsini bilmeniz ve
uygulaman›z gerekir. Uymaman›z halinde, ciddi
ﬂekilde yaralanmalar veya ölümle sonuçlanabilecek olaylarla karﬂ›laﬂabilirsiniz.

Kullanmadan önce;
1. Arac› kullanmadan önce, kullanma klavuzunu
ve tüm etiketleri dikkatle okuyunuz. Tüm kullan›m kontrolleri ve fonksiyonlar›n› iyice ö¤reniniz ve al›ﬂkanl›k edininiz. Anlamakta güçlük
çekti¤iniz kullan›m kontrolleri ve fonksiyonlar›n› Yamaha Yetkili Servisine dan›ﬂ›n›z.

851-005

2. Bu araç, halka aç›k cadde ve sokaklarda veya otobanlarda kullan›lmak üzere yap›lmam›ﬂt›r. Bu tür kullan›m, kanunen yasak olmakla beraber, di¤er araçlarla çarp›ﬂabilirsiniz.
3. ‹laç al›yorsan›z veya alkollü iseniz, arac› kullanmay›n›z. ‹laç ya da alkol al›nmas›, araca
olan hakimiyetinizi azalt›r.

851-006

4. Emniyet ve arac›n uygun ﬂekilde korunmas›
aç›s›ndan, motoru çal›ﬂt›rmadan önce, sayfa
6.1 - 6.7’deki “Kullan›m Öncesi Kontrolleri”nin
yap›lmas› gerekir. Gaz, dümen ve fren fonksiyonlar›n›, motorun her çal›ﬂt›r›lmas› öncesinde
kontrol ediniz. Gaz kolunun rahatça hareket
etti¤inden ve b›rak›ld›¤›nda rölanti pozisyonuna geldi¤inden emin olunuz.
5. Motoru çal›ﬂt›rmadan önce park frenini çekiniz. Park freni çekili iken asla arac›n›z› hareket ettirmeye çal›ﬂmay›n›z. Aksi takdirde fren
diski aﬂ›r› ›s›n›r ve fren kabiliyeti azal›r.

3–1

6. Arac›n›z› çal›ﬂt›r›rken, kontrol ederken veya
ayar yaparken, arac›n arkas›nda kimsenin
durmas›na izin vermeyiniz. K›r›k bir palet parças›, palet ara ba¤lant›s›, veya yerdeki moloz/kaya parçalar›n›n, palet taraf›ndan geriye
f›rlat›lmas› sonucu, arkada duran kiﬂi veya
operatör için tehlike yaratabilir.
7. Yak›t dolumu yaparken çok dikkatli olunuz,
benzin yüksek derecede yan›c›d›r.
l Motor s›cakken veya çal›ﬂ›rken asla yak›t
dolumu yapmay›n›z. Kullan›mdan sonra
bir süre motorun so¤umas›n› bekleyiniz.
l Tescil edilmiﬂ bir benzin bidonu kullan›n›z.
l Yak›t tank›n› aç›k havada ve çok dikkatli
bir ﬂekilde doldurunuz. Benzin depo kapa¤›n› kapal› yerlerde açmay›n›z veya yak›t
ikmali yapmay›n›z.
l

851-003

l

Sigara içerken ya da aç›k alev bulunan
yerde yak›t ikmali yapmay›n›z.
Yak›t ikmalinden sonra depo kapa¤›n›n iyice kapand›¤›ndan emin olunuz. Dökülen
s›çrayan yak›t var ise hemen siliniz.

8. E¤er a¤z›n›za benzin kaçarsa veya yüksek
miktarda benzin buhar› solursan›z veya gözünüze benzin kaçarsa, acilen doktorunuza
baﬂvurunuz. E¤er, teninize ya da elbisenize
benzin bulaﬂ›rsa, teninizi hemen sabunlu su
ile y›kay›n›z ve elbiselerinizi de¤iﬂtiriniz.

851-001

9. Koruyucu elbise giyiniz. Baﬂ›n›za tescilli bir
kask tak›n›z ve yüzünüzü kask cam› ile kapay›n›z veya gözlük tak›n›z. Bunun yan› s›ra, kar
arac› için yap›lan kaliteli bir sürüﬂ elbisesi,
ayakkab›s›, eldiveni ya da parmaks›z eldiven
kullan›n›z.

Kullan›m
1. Motoru, kapal› garaja giriﬂ ç›k›ﬂ haricinde, kapal› yerlerde çal›ﬂt›rmay›n›z. Egzoz duman›
tehlikeli oldu¤u için, garaj kap›lar›n› aç›n›z.

851-002
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2. Arac›n›za bindi¤iniz yeri iyi seçiniz. Kar alt›nda gizlenmiﬂ baz› tehlikeli engeller olabilir.
Geliﬂmiﬂ ve devaml› kullan›lan yollarda kullanarak, tehlike olas›l›¤›n› en aza indiriniz. E¤er
bu yollar d›ﬂ›nda kullan›yorsan›z, çok dikkatli
ve yavaﬂ sürünüz. Bir kayaya veya kütü¤e ya
da tel örgülere çarpmak kazaya ve yaralanmalara neden olabilir.
3. Bu araç, kar ve buz hariç, di¤er yüzeylerde
kullan›lmak üzere tasarlanmam›ﬂt›r. Pis, kumlu, çimen, kayal›k veya ç›plak kald›r›mlarda
kullan›m, arac›n dengesini kaybettirir ve motora zarar verebilir.
4. Parlak buzda veya kum ya da pislik kar›ﬂm›ﬂ
karda arac›n›z› kullanmay›n›z. Bu tür yüzeylerde kullanmak, kayaklar›n, tahrik (hareket)
panelinin, kayma yüzeyleri ile tahrik (hareket)
diﬂlilerinin hasar görmesine neden olur.
5. Arac›n›za binerken (gezerken) di¤er binenlerle birlikte olunuz. Yak›t›n›z›n bitmesi, bir kaza
olas›l›¤› veya arac›n›z›n ar›zas› halinde yard›ma ihtiyac›n›z olabilir.
6. Buzlu ve sertleﬂmiﬂ kar yüzeylerde durma
mesafesi daha fazlad›r. Bu nedenle bu gibi
yüzeylerde çok dikkatli olunuz ve önceden
yavaﬂlay›n›z. En iyi frenleme metodu, gaz keserek, yavaﬂ yavaﬂ fren yapmakt›r. Sert ve
ani frenleme do¤ru de¤ildir.

Arac›n bak›m› ve saklanmas› (Depolanmas›)
1. Arac›n›zda modifikasyon yapmak, Yamaha
taraf›ndan onaylanmamaktad›r. Orijinal parçalar›n de¤iﬂtirilmesi arac›n›z› emniyetsiz k›lar ve kazalara neden olabilir. Modikifikasyon
yap›lmas›, ayr›ca, arac›n›z›n sa¤l›kl› kullan›m›n› da engeller.
2. Depoda benzin varken, arac›n›z›; s›cak su ve
›s›tma sistemi, aç›k alev, k›v›lc›m, giyecek kurutucular› ve buna benzer ateﬂleyici (yang›na
neden olan) kaynaklar›n bulundu¤u yerlere
koymay›n›z. Arac›n›z› önce so¤umas› için
bekletiniz ve ondan sonra muhafaza edece¤iniz yere kayd›r›n›z.
3. Uzun süre garajda b›rak›rken, her zaman
“SAKLAMA/DEPOLAMA” bölümünü okuyunuz.
4. Emniyet ve talimat etiketlerinin yerinde oldu¤unu kontrol ediniz, gerekiyorsa de¤iﬂtiriniz.
3–3
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VK540 (III) EX
AÇIKLAMALAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Ön cam (siperlik)
Dümen tutamaklar› (Gidon)
Koltuk
Kayma ray› süspansiyonu
Tahrik (hareket) paleti
Araç ﬂasisi/kaportas›
Teleskopik süspansiyon dayana¤›
Dümen (yönlendirme) kaya¤›
Far
Ön koruyucu
Ön bölme levhas›
Stop lambas›
Arka flap (kanatç›k)
Çeki demiri
Bagaj kutusu
Far ayar kolu
Motor durdurma dü¤mesi
Gaz kolu
Vites kolu
Ana ﬂalter/anahtar
Elle çal›ﬂt›rma kolu
Çal›ﬂt›rma kolu
Is›t›c› dü¤me tutma¤›
Far huzme dü¤mesi
Fren kolu
Park freni dü¤mesi

KONTROL FONKS‹YONLARI
ANA ﬁALTER:
Ana ﬂalter aﬂa¤›da belirtilen maddeleri kontrol
eder:
1. OFF (KAPALI):
Ateﬂleme devresi kapal›d›r. Anahtar sadece bu
konumda yerinden ç›kar›labilir.
2. ON (AÇIK):
Ateﬂleme devresi aç›kt›r. Motor çal›ﬂt›r›labilir.
831-004

3. START (ÇALIﬁTIRMA):
Çal›ﬂt›rma devresi aç›kt›r.
Marﬂ motoru çal›ﬂt›r›r.

NOT:
Iﬂ›klar, motor çal›ﬂt›ktan sonra yanacakt›r.

ÖNLEM:
Motor çal›ﬂ›r çal›ﬂmaz, marﬂ› b›rak›n›z.
815-001

ÇALIﬁTIRMA KOLU (J‹KLE):
Bu kolu, so¤uk motoru çal›ﬂt›r›rken ve ›s›t›rken
kullan›n›z.
1.
2.
3.
4.

Çal›ﬂt›rma kolu (Jikleli)
So¤uk motoru çal›ﬂt›rma pozisyonu
Is›tma
Motor s›cak iken çal›ﬂt›rma pozisyonu

NOT:
Do¤ru kullan›m için, “Motorun Çal›ﬂt›r›lmas›” bölümüne bak›n›z.

GAZ KOLU:
Motor çal›ﬂmaya baﬂlad›ktan sonra, gaz kolunu
s›kt›¤›n›zda (2) motor devri artacak ve sürüﬂ (hareket) sistemi devreye girecektir. Gaz kolunun
seviyesini ayarlamak suretiyle, makinenin h›z›n›
ayarlay›n›z. Gaz kolu yayl› oldu¤undan, serbest
b›rakt›¤›n›zda, gaz kolu eski pozisyonuna dönecek ve araç yavaﬂlayacakt›r. Tamamen b›rak›ld›¤›nda (3) motor rölantide çal›ﬂacakt›r.
816-001
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D‹KKAT
Motoru çal›ﬂt›rmadan önce, gaz, fren ve
direksiyon sisteminin do¤ru çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›n› kontrol ediniz.
GAZ KUMANDASINI DEVREDEN
ÇIKARMA S‹STEM‹ (T.O.R.S):
E¤er kullan›m s›ras›nda karbüratör veya gaz teli
ar›zalan›rsa, gaz kolunu serbest b›rak›n›z. E¤er
gaz kolunu b›rakt›¤›n›zda, karbüratör rölantiye
düﬂmez ise T.O.R.S sistemi ateﬂleme sistemini
keserek motoru durdurmak üzere dizayn edilmiﬂtir.

D‹KKAT

816-003

E¤er T.O.R.S motoru stop ederse, motoru
tekrar çal›ﬂt›rmadan önce, ar›zan›n giderildi¤inden ve motorun problemsiz çal›ﬂaca¤›ndan emin olunuz.
MOD
(KONUM)

Ar›za

AÇIK

KAPALI

KAPALI

Gaz
Dü¤mesi

KAPALI

AÇIK

KAPALI

Motor

Çal›ﬂ›r
durumda

Çal›ﬂ›r
durumda

STOP

1)
2)
3)
4)
5)
6)

A
B
C

5– 2

C

Çal›ﬂ›r
durumda

Karbüratör
Dü¤mesi

816-005

B

Rölanti
veya
çal›ﬂt›rma

DÜ⁄ME

816-004

A

Karbüratör dü¤mesi
Gaz dü¤mesi
Gaz kablosu
Gaz valfi
"AÇIK"
"KAPALI"

Rölanti veya çal›ﬂt›rma
Çal›ﬂ›r durumda
Ar›za

MOTOR DURDURMA DÜ⁄MES‹:
Motor durdurma dü¤mesi (1) acil durumlarda
motoru durdurmak için kullan›l›r. Gayet basit olarak, dü¤meyi (2) itmeniz halinde motor duracakt›r. Motoru tekrar çal›ﬂt›rmak için dü¤meyi çekiniz
(3) ve ayr›nt›lar için, sayfa 7-1’e bak›n›z. Araca
ilk biniﬂlerinizde, bu dü¤meyi birkaç kez kullan›n›z. Acil bir durumda, çabuk bir ﬂekilde müdahale edebilmeyi ö¤renmeli ve al›ﬂmal›s›n›z.
831-008

FREN KOLU:
Araç, tüm sürüﬂ sisteminin frenlenmesi ile durur.
Arac› durdurmak için fren kolunu, direksiyon tutama¤› yönünde s›k›n›z.
1) Fren kolu
2) Fren kolu ucu
3) Tutamak ucu

NOT:
Fren yap›ld›¤›nda, fren lambas› yanacakt›r.

ÖNLEM:

818-002

Fren kolunun ucu, tutamak ucundan d›ﬂar›da olmamal›d›r. Bu sayede, arac›n servis
için yan yat›r›lmas› halinde, fren kolunun
zarar görmesi önlenmiﬂ olur.
PARK FREN‹ DÜ⁄MES‹:
Motoru park ederken veya çal›ﬂt›r›rken park frenini kullan›n›z. Önce fren kolunu s›k›n›z (1), daha
sonra park freni dü¤mesini aﬂa¤› bast›r›n›z (3) ve
fren kolunu b›rak›n›z (2).
Park frenini serbest b›karmak için, fren kolunu
s›kman›z yeterlidir.

l

818-001

l
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D‹KKAT
Motoru çal›ﬂt›rmadan önce mutlaka
park frenini kullan›n›z.
Park frenini serbest b›rakmadan, motoru kesinlikle sürmeyiniz.
Aksi taktirde fren diski ›s›n›r ve frenleme kabiliyeti azal›r.

TAHR‹K SEÇME KOLU (V‹TES KOLU)
Tahrik seçme kolu, motorda normal sürüﬂ, yavaﬂ
veya geri vites seçimi için kullan›l›r. Motor tamamen durdu¤unda, kolun alt›ndaki durdurucu teti¤i s›k›ﬂt›r›n›z ve kolu istenilen pozisyona getiriniz.
1. Tahrik seçme kolu (Vites kolu)
2. Durdurucu tetik

Kol
Pozisyonu

817-003

Araç
Hareketi

(3) D

Sürüﬂ (ileri)

(4) R

Geri

(5) L

Düﬂük h›zda (ileri)

ÖNLEM:
817-005

Motor hareket halinde iken, ileri vitesten
geri vitese ya da geri vitesten ileri vitese
geçirmeyiniz. Aksi takdirde, makinenin
sürüﬂ sistemi ar›zalanabilir.

V-KAYIﬁ KORUYUCUSU:
V-kay›ﬂ koruyucusu; kavrama ve V-kay›ﬂ›n›, kopma veya gevﬂemelere karﬂ›n muhafaza amac›
ile dizayn edilmiﬂtir.

l

805-080
l
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D‹KKAT
Makineyi çal›ﬂmadan önce, V-kay›ﬂ› koruyucusunun s›k›ca ba¤lanm›ﬂ oldu¤undan emin olunuz.
Motoru, V -kay›ﬂ› olmadan veya V-kay›ﬂ› koruyucusu ç›kar›lm›ﬂ vaziyette kesinlikle çal›ﬂt›rmay›n›z.

KAPUT K‹L‹D‹:
Kaputu açmak için, kilit ba¤lant›s›n› aç›n›z ve kaputu öne do¤ru, duruncaya dek, yavaﬂça kald›r›n›z. Kaputu kapat›rken yavaﬂça indirerek ilk pozisyonuna getiriniz ve kilit ba¤lant›lar›n› tak›n›z.
1) Kilit ba¤lant›lar›
2) Kaput

845-014

ÖNLEM:
Kaputu kapat›rken, tüm kablo ve tellerin
yerli yerinde oldu¤undan emin olunuz.

l

D‹KKAT
Kaput aç›kken veya kilit ba¤lant›lar›
aç›kken veya kaput ç›kar›lm›ﬂ vaziyette
iken, arac›n›z› kullanmay›n›z.

l

Herhangi bir servis veya tamirat esnas›nda, kaput aç›k vaziyette iken, vücudunuzu veya üzerinizdeki giysileri, döner aksamdan uzak tutunuz.

l

Motor çal›ﬂ›rken veya henüz durmuﬂken s›cak egzoza, susturucuya ve motora el sürmeyiniz.

MOTOR BÖLMES‹ PLAKALARI:
Motor bölmesini so¤utmak için plakay› aç›n›z.
845-031

ÖNLEM:
Motoru, derin karda kullan›yorsan›z, plakay› kapay›n›z.

ÖNLEM:
Atmosferik s›cakl›¤›n, 5°C’nin üzerinde oldu¤u zamanlarda, göbek çana¤› plakalar›n› (1) ç›kar›n›z.
845-017
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BAGAJ BÖLMES‹:
Bagaj bölmesi koltu¤un alt›ndad›r. Koltu¤un sa¤
yan›ndaki kancalar› açmak sureti ile, koltu¤u sol
yana do¤ru kald›rarak açabilirsiniz. Kapatmak
için, tekrar koltu¤u yavaﬂça sa¤ tarafa do¤ru yat›r›n›z ve kilit kancalar›n› ba¤lay›n›z.

946-010

ARKA TAﬁIMA SEPET‹:
Maksimum yük limiti:
20kg

ÇEK‹ DEM‹R‹:
Çeki demirini önerilen a¤›rl›k limitlerinde kullan›n›z.
849-001

1. Çeki demiri
Çekme a¤›rl›¤›

120 kg.

Dikey a¤›rl›k

15 kg.

ÖNLEM:

847-005

V-kay›ﬂ›n›n k›sa sürede aﬂ›nmas›n› önlemek amac› ile, 10km/saat h›z›n alt›nda,
uzun süre çekme yapmay›n›z.

5–6

FAR SELEKTÖR DÜ⁄MES‹
Far ›ﬂ›¤›n›, uzun ve k›sa huzmeli far olmak üzere
de¤iﬂtirmek için, bu dü¤meye bast›r›n›z.
(1)
(2)
(3)
(4)

Selektör dü¤mesi
‹tme yönü
Uzun huzmeli far konumu
K›sa huzmeli far konumu

831-012

FAR AYAR DÜ⁄MES‹:
Bu dü¤meyi, far›n yukar›-aﬂa¤› pozisyonunu haz›rlamak için kullanabilirsiniz.

1. Yukar›
2. Aﬂa¤›
832-018
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TUTAMAK ISITMA DÜ⁄MES‹:
Bu dü¤me, gaz kolunun ve dümen tutamaklar›n›n elektrikle ›s›t›lmas›n› kontrol eder.
1. Tutamak ›s›tma dü¤mesi
2. ON (AÇIK)
3. OFF (KAPALI)

831-020

K‹LOMETRE SIFIRLAMA DÜ⁄MES‹:
Bu dü¤meyi, kilometreyi s›f›rlamak için kullan›n›z.
1. Reset (s›f›rlama) dü¤mesi
2. Saat yönünün tersine çeviriniz.

833-004

5–8

KULLANIM ÖNCES‹ KONTROLLER
NOT:
Kullan›m öncesi kontroller, her kullan›mdan önce
mutlaka yerine getirilmelidir.

D‹KKAT
Araç kullan›ld›ktan veya çal›ﬂt›r›ld›ktan
sonra motor ve susturucu çok s›cak olacakt›r.
S›cak bölmeler so¤umadan, herhangi bir
kontrol veya tamir amac› ile elinizi veya
vücudunuzun herhangi bir k›sm›n› ya da
elbisenizi bu s›cak bölmelere de¤dirmeyiniz.

6–1

YAKIT
Yak›t tank›nda, yeteri kadar yak›t olup olmad›¤›n›
kontrol ediniz.
Tavsiye edilen yak›t:
Kurﬂunsuz benzin
Min. Pompa Oktan›
veya
Min. Araﬂt›rma Oktan›

R+M
: 88
2
: 93

Yak›t tank› kapasitesi:
Toplam:
31 Litre

801-011

l

D‹KKAT
Kullan›lan yak›t, oldukça yan›c› veya
zehirli bir maddedir. Yak›t ikmalinden
önce “EMN‹YET B‹LG‹LER‹”ni (sayfa 33) dikkatlice inceleyiniz.

l

Yak›t ikmalinden sonra, yak›t tank› kapa¤›n›n s›k›ca kapand›¤›ndan emin olunuz. Herhangi bir yak›t kaça¤› yang›na
neden olabilir.

l

Yak›t tank›n› a¤z›na kadar doldurmay›n›z. Araç, e¤imlerde dikleﬂti¤inde, yak›t
taﬂmas› olabilir.

801-014

ÖNLEM:
l

Yak›t ikmali yaparken, yak›t tank›na kar
ya da buz girmemesine dikkat ediniz.

l

Yak›t tank›, sadece önerilen yak›t ile
doldurulmal›d›r.

800-021
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MOTOR YA⁄I:
Ya¤ tank›nda, yeteri kadar ya¤ oldu¤undan emin
olunuz.
1. Alt seviye
2. Üst seviye
Ya¤ tank› kapasitesi:
2.5 litre

800-006

Tavsiye edilen ya¤:
YAMALUBE 2-cycle oil
(2 zamanl› motor ya¤›)

816-025

GAZ KOLU:
Motoru çal›ﬂt›rmadan önce, gaz kolunun rahatça
çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›n› kontrol ediniz. Gaz kolu rahatça çekilmeli ve b›rak›ld›¤›nda rahatça rölanti
pozisyonuna dönmelidir.

MANUEL (ELLE) ÇALIﬁTIRMA:
Sistemin do¤ru çal›ﬂt›¤›n› kontrol ediniz. Çekme
ipinin sa¤lam oldu¤unu kontrol ediniz.
815-005

6–3

GAZ KUMANDASINI DEVREDEN
ÇIKARMA S‹STEM‹ (T.O.R.S.)
KONTROLÜ:

818-034

D‹KKAT
T.O.R.S sistemini kontrol ederken;
l Park freninin uyguland›¤›ndan emin
olunuz.
l Gaz kolunun rahat çal›ﬂt›¤›ndan emin
olunuz.
l Motoru, kavraman›n devreye girebilece¤i devirden daha fazla devirde çal›ﬂt›rmay›n›z. Aksi takdirde; araç beklenmedik ﬂekilde öne do¤ru hareket edecek ve kazaya neden olabilecektir.
1. Motoru çal›ﬂt›r›n›z.

NOT:
MOTORU ÇALIﬁTIRMA bölümüne bak›n›z.
816-002

2. Gaz kolunun eksen noktas›n›, gaz dü¤mesinden (1) ve koruyucu levhadan (2) uzak tutunuz.
Gaz koluna yavaﬂ yavaﬂ basmaya baﬂlay›n›z (3).
Motor an›nda durmal›d›r.

D‹KKAT
E¤er motor durmazsa, ana ﬂalteri “OFF”
konumuna getirerek durdurunuz ve bir Yamaha Yetkili Servisi’ne baﬂvurunuz.
FREN:
Daha fazla bilgi için sayfa 8-14’e bak›n›z.
Düﬂük h›zda, freni kontrol ediniz ve düzgün çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›ndan emin olunuz. E¤er fren, yeterli derecede performans göstermiyor ise, frenlerin aﬂ›n›p aﬂ›nmad›¤›n› kontrol ediniz.

D‹KKAT

851-005

Frenlerde herhangi bir problem varsa arac›n›z› kullanmay›n›z. Aksi takdirde, fren
tutma kabiliyetini kaybederek, kazaya
neden olabilir.
6–4

ÖNLEM:
Fren kolunun ucunun, tutama¤›n ucundan
daha d›ﬂar›da olmamas›na dikkat ediniz.
Aksi takdirde, araç yan yat›r›ld›¤›nda fren
kolu zarar görebilir.
V-KAYIﬁI:
Kaputu aç›n›z ve V-kay›ﬂ› koruyucusunu sökünüz.
V-kay›ﬂ›n, aﬂ›nm›ﬂ ya da hasarl› olup olmad›¤›n›
kontrol ediniz. Gerekiyorsa de¤iﬂtiriniz.
Aﬂ›nma limiti (1): 32.0 mm
805-001

l

l

D‹KKAT
Motoru çal›ﬂt›rmadan önce, V-kay›ﬂ koruyucusunun s›k›ca yerine tak›ld›¤›ndan emin olunuz.
V-kay›ﬂ› veya koruyucusu olmadan motoru çal›ﬂt›rmay›n›z.

TAHR‹K (HAREKET) V-KAYIﬁI
MUHAFAZASI:
Tahrik V-kay›ﬂ muhafaza ba¤lant›lar›n›n hasars›z
oldu¤unu ve kelebek c›vatalar›n s›k›l› oldu¤unu
kontrol ediniz. Muhafazan›n yerine s›k›c› oturmuﬂ oldu¤undan emin olunuz.

805-080

TAHR‹K PALET‹:
Daha fazla ayr›nt› için, sayfa 8.25-8.30’a
bak›n›z.
Tahrik paletini; sehim, aﬂ›nma, hasar yönünden
kontrol ediniz.
Gerekiyorsa, ayarlay›n›z veya de¤iﬂtiriniz.

820-017

D‹KKAT
Tahrik paletinde ayars›zl›k veya hasar tespit ederseniz, arac›n›z› bu ﬂekilde kullanmay›n›z. Aksi takdirde, fren kabiliyetinin
ve arac›n hakimiyetinin kaybolmas›na ve
kazalara neden olabilirsiniz.
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KAYMA KIZAKLARI/RAYLARI:
Aﬂ›nma ve hasar olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
E¤er kayma k›zaklar› aﬂ›nma s›n›r›na gelmiﬂse,
de¤iﬂtirilmelidir.
1. Kayma k›zaklar›
2. Aﬂ›nma limiti
Aﬂ›nma limiti yüksekli¤i:
10 mm.

820-001

ÖNLEM:
Arac›n›z›, kayma k›zaklar›n›n sürekli aﬂ›nmas›na neden olan, sertleﬂmiﬂ kar ya da
buz üzerinde kullanmak yerine, taze-yumuﬂak kar üzerinde kullanmaya dikkat
ediniz.
KAYAK ve KAYAK TAKIMLARI:
819-002

Aﬂ›nma ve hasar olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
Gerekiyorsa de¤iﬂtiriniz.
Kayak tak›m› aﬂ›nma limiti
4.5 mm (VK540EB (III)
8 mm (VK540ED (III)

DÜMEN (KUMANDA) S‹STEM‹:

819-003

1. Aﬂa¤›da belirtilen aﬂ›r› boﬂluk tespitine iliﬂkin
hareketleri kontrol ediniz:
1) Direksiyonu (gidonu), ileri-geri, yukar›
aﬂa¤› hareket ettiriniz.
2) Direksiyonu (gidonu), hafifçe sa¤ ve sola
çeviriniz.
2. E¤er aﬂ›r› boﬂluk hissedilirse, Yamaha Yetkili
Servisine baﬂvurunuz.

LAMBALAR:
Lambalar› kontrol ediniz.
Yanm›ﬂ ampulleri de¤iﬂtiriniz.

AKÜ:
(Daha fazla ayr›nt› için, sayfa 8-21 ve 101’e bak›n›z)

UPPER LEVEL
LOWER LEVEL

S›v› seviyesini kontrol ediniz ve gerekiyorsa ilave ediniz.
E¤er ilave gerekiyorsa, sadece dam›t›lm›ﬂ su
kullan›n›z.
830-004
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BA⁄LANTI DONANIMI VE ARA
PARÇALAR:
Ba¤lant› donan›m›/ara parçalar›n›n s›k›l›¤›n› kontrol ediniz.
Gerekiyor ise uygun tork ve kuvvette s›k›n›z.

SERV‹S ALETLER‹ VE YEDEK
PARÇALAR:
Arac›n›z› kullan›rken, gerekli alet ve yedek parçalar›n avadanl›kta bulunmas› iyi bir harekettir.
Bu sayede meydana gelebilecek ufak ar›zalar›n,
taraf›n›zca giderilmesi mümkün olabilir.
Aﬂa¤›da belirtilenlerin, avadanl›kta bulunmas›nda fayda vard›r:
l Tak›m çantas›
l Yan›p sönen ikaz lambas›
l 1 rulo elektrik band›
l Çelik tel
l Çekme halat›
l Acil çal›ﬂt›rma ipi
Buna ek olarak, aﬂa¤›da belirtilen yedek parçalar›n bulundurulmas›nda fayda vard›r;
l Tahrik kay›ﬂ›
l Yedek ampul
l Bujiler
E¤er uzun bir sürüﬂe ç›k›yorsan›z, ekstra yak›t
ve ya¤ bulundurulmal›d›r.

6–7

KULLANIM
MOTORU ÇALIﬁTIRMA:

l

l

D‹KKAT
Motoru çal›ﬂt›rmadan önce, “Emniyet
Bilgileri’ni dikkatlice okumay› unutmay›n›z.
Park freninin uygulanm›ﬂ oldu¤undan
emin olunuz.

NOT:
Motor durdurma dü¤mesinin, “ON” konumunda
oldu¤undan emin olunuz.
1. Çal›ﬂt›rma kolunu tamamen aç›n›z (Jikle).
818-034

1) Çal›ﬂt›rma kolu (jikle)
2) Tam aç›k konumu (so¤uk motorun çal›ﬂt›r›lmas›)
3) Yar›-aç›k (Motoru ›s›t›n›z)
4) Kapal› konumu (s›cak motorun çal›ﬂt›r›lmas›)

831-008

NOT:
Çal›ﬂt›rma kolu (jikle), motor s›caksa, gerekmektedir. Bu nedenle s›cak motorun çal›ﬂt›r›lmas›nda
çal›ﬂt›rma kolunu “Close/Kapal›” konumuna getiriniz.

815-002
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2. Ana konta¤› marﬂ konumuna getiriniz. Motor
çal›ﬂt›ktan sonra, çal›ﬂt›rma kolunu (jikle) yar›-aç›k konuma getiriniz. Motoru, düzgün çal›ﬂana dek ya da jikleyi kapal› duruma getirdi¤inizde durmay›ncaya dek ›s›t›n›z.
1. "MARﬁ" (START)

831-006

ÖNLEM:
l

l

Motor çal›ﬂ›r çal›ﬂmaz, konta¤› b›rak›n›z.
E¤er motor çal›ﬂmazsa, konta¤› b›rak›n›z ve birkaç saniye bekleyip tekrar deneyiniz. Her deneme, aküyü korumak
aç›s›ndan oldukça k›sa olmal›d›r. Denemelerde, marﬂa 10 saniyeden daha fazla basmay›n›z.

AC‹L MOTOR ÇALIﬁTIRMA:
1. MOTOR ÇALIﬁTIRMA bölümündeki 1. basamakla baﬂlay›n›z.
2. Ana konta¤›, “ON” konumuna getiriniz.
831-005

1. “ON/AÇIK”
3. Çal›ﬂt›rma ipini yavaﬂ yavaﬂ çekerek, boﬂlu¤unu al›n›z ve daha sonra h›zla çekiniz.
Motor çal›ﬂt›ktan sonra, jikleyi yar›-aç›k konuma itiniz. Motor, jikle kapand›¤›nda durmay›ncaya dek ya da motor düzgün çal›ﬂ›ncaya
dek motoru ›s›t›n›z.

815-005
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MOTORUN AÇILMASI
(ALIﬁTIRMA SÜRES‹):
Arac›n›z›n ömrü için en önemli nokta, motorun
aç›lmas› ile ilgili Al›ﬂt›rma/Rodaj periyodudur. Bu
nedenle, ilk 10 saat yaklaﬂ›k olarak 200km. için,
motora aﬂ›r› yük bindirmeyiniz. Arac›n›z› çok
uzun süre tam gaz kullanmay›n›z. Islak karda
arac›n›zla zorlu hareketler yap›p, motorunuzu
zorlamay›n›z. E¤er anormal bir durum ya da aﬂ›r› titreﬂim hissedilecek olursa, bir Yamaha Yetkili Servisine baﬂvurunuz.

KAR MOTOS‹KLET‹NE B‹N‹LMES‹ ‹Ç‹N
GEREKEN B‹LG‹LER:
KAR MOTOS‹KLET‹ ‹LE ‹LG‹L‹ TANITICI
B‹LG‹LER:
Kar motosikleti, binicinin aktif oldu¤u bir araçt›r
ve sizin biniﬂ pozisyonunuz ve dengeniz, arac›n
manevras›nda temel iki faktörü oluﬂturur.
Arac›n›za binmek belirli bir zaman periyodunda
yap›lan sonucu kazan›lan kazan›lan yetenek ve
beceriyle geliﬂir.
Zorlu manevralar› denemeden önce, temel teknikleri ö¤reniniz ve bu hareketleri denemek için
acele etmeyiniz.
Bu araca binmek, size saatlerce zevkli anlar yaﬂatacak bir aktivite haline gelebilir. Ama öncelikle, arac›n›za emniyetli bir ﬂekilde binebilmek için,
araca çok iyi al›ﬂmal› ve her durumda araca hakim olabilmeyi ö¤renmelisiniz. Binmeye baﬂlamadan önce, bu kullan›ma klavuzunu en ince
ayr›nt›s›na kadar okumal› ve tüm kontrol elemanlar›n› en iyi ﬂekilde kullanabilmelisiniz.
Sayfa 3-1 ve 3-2’de belirtilen emniyet bilgilerine
özellikle önem vermelisiniz.
Ayr›ca arac›n›z›n üzerindeki tüm uyar› ve dikkat
etiketlerini iyice okuyunuz. Buna ek olarak, arac›n›zla birlikte size verilmiﬂ olan “Kar Motosikleti
Emniyet El Kitab›”n› ayr›nt›lar›yla okumal›s›n›z.
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ARACA B‹NMEN‹N Ö⁄REN‹LMES‹:
Binmeden önce sayfa 8.1-8.3’de belirtilen “Biniﬂ
Öncesi Kontroller’i uygulay›n›z. Bu kontroller için
harcayaca¤›n›z zaman, arac›n›z›n daha güvenilir
olmas›n› ve sizin için daha emniyetli bir biniﬂi
sa¤layacakt›r. Her zaman, bu aktivite için üretilmiﬂ ve sizi kaza an›nda bir tak›m yaralanmalardan koruyacak ve s›cak tutacak özel giysileri giymelisiniz.
Deneyimli bir binici olsan›z bile, arac›n›za düﬂük
h›zlarda al›ﬂmal›s›n›z. Arac›n tüm kontrollerine
ve performans karakteristiklerine tam al›ﬂmadan
arac› maksimum performansta kullanmay›n›z.
Araca yeni binmeye baﬂlayan bir kiﬂi öncelikle
geniﬂ düz bir alanda araca al›ﬂmal›d›r. Bu seçilen alan, di¤er araç trafi¤inden ve çeﬂitli engellerden uzak olmal›d›r. Böyle bir boﬂ alanda öncelikle gaz ve fren kontrolleri ve temel dönüﬂ teknikleri denenmeli ve bunlar yap›lmadan daha zor
tekniklere geçilmemelidir.
Öncelikle park frenini uygulay›n›z ve sayfa 71’deki talimatlara uyarak arac›n›z› çal›ﬂt›r›n›z.
Arac›n›z çal›ﬂ›p, yeteri kadar ›s›nd›ktan sonra, biniﬂe haz›r demektir.

ÇALIﬁTIRMA VE HIZLANMA:
1. Motor rölantide iken, park frenini b›rak›n›z.
2. Yavaﬂ yavaﬂ gaz vermeye baﬂlay›n›z. Santrifüj debriyaj/kavrama devreye girecek ve arac›n›z hareket etmeye ve h›zlanmaya baﬂlayacakt›r.

D‹KKAT
Binici her zaman, her iki elini dümen tutama¤›nda tutmal›d›r. Ayaklar›n›z› hiçbir zaman, hareket eden gövdenin d›ﬂ›na sark›tmay›n›z. Arac›n›z› tan›y›p ona ve kontrol
sistemlerine tam olarak hakim olmadan
yüksek h›zlara ç›kmay›n›z.
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FRENLEME:
Yavaﬂlamak veya durmak için, gaz kolunu ve
freni yavaﬂ yavaﬂ s›k›n›z. Birden fren yapmay›n›z.

D‹KKAT
Buzlu ve sert s›k›ﬂm›ﬂ karl› yüzeyler, durmak için daha fazla mesafe gerektirir. Bu
tip yüzeylerde, durmak için önceden karar
veriniz ve çok dikkatli olunuz. Bu hallerde,
frenin do¤ru kullan›lmamas›, arac›n her iki
sürüﬂ/hareket paletinin gidiﬂ hatt›ndan
savrulmas›na neden olur, araç kontrolü
azal›r ve kaza yapma olas›l›¤› artar.

DÖNÜﬁ:
Ço¤u karl› yüzeylerde “Vücudun alaca¤› pozisyonlar” dönüﬂler için anahtar elemand›r. Bir viraja geldi¤inizde yavaﬂlay›n›z ve dümeni istenilen
yönde çevirmeye baﬂlay›n›z. Bunu yaparken ayn› zamanda a¤›rl›¤›n›z› dönüﬂün iç k›sm›na kayd›r›n›z ve vücudunuzun üst k›sm›n› viraj›n iç yönünde yat›r›n›z.

852-001

Bu egsersiz, öncelikle düﬂük h›zlarda, geniﬂ ve
herhangi bir engelin bulunmad›¤› alanlarda defalarca denenmelidir. Bu dönme tekni¤ini ö¤rendikten sonra, ayn› alan içerisinde, h›z›n›z› art›rabilir ve daha keskin dönüﬂler deneyebilirsiniz.
H›z artt›kça ve dönüﬂler keskinleﬂtikçe, vücudunuzu döndü¤ünüz yöne daha fazla yat›rmal›s›n›z.
Ani gaz de¤iﬂiklikleri, aﬂ›r› ani frenleme, do¤ru
yap›lmayan vücut hareketleri veya keskin dönüﬂlerde aﬂ›r› h›z gibi, do¤ru olmayan biniﬂ uygulamalar› arac›n›z›n devrilmesine neden olabilir.
E¤er arac›n›z dönme halinde, yana yatmaya
baﬂlarsa, viraj›n içine do¤ru daha fazla yatarak
dengeyi sa¤lamaya çal›ﬂmal›s›n›z. E¤er gerekirse, dereceli olarak gaz› azalt›n›z ve direksiyonu
dönüﬂ yönünün tersine çeviriniz.

7–5

Unutmay›n›z;
Arac›n›za tamam›yla al›ﬂmadan, yüksek süratlere ç›kmay›n›z.

YOKUﬁ YUKARI B‹N‹ﬁ:

852-002

Öncelikle, düﬂük e¤imli tepelerde denemelisiniz.
Beceriniz artt›kça daha dik e¤imli tepeleri deneyebilirsiniz. Tepeye t›rmanmaya baﬂlad›¤›n›zda,
t›rmanma baﬂlamadan önce h›zlanmal›s›n›z ve
daha sonra gaz› hafifçe azaltarak paletin patinaj
yapmas›n› önlemelisiniz. Ayr›ca t›rman›rken a¤›rl›¤›n›z› öne do¤ru vermeniz önemlidir. Tepeye
do¤ru dik t›rman›ﬂlar, öne do¤ru e¤ilmekle sa¤lanabilir ve daha dik yokuﬂlarda, kenar basamaklar›n üzerinde aya¤a kalkarak dümenin üzerine do¤ru e¤ilmek gerekir (TEPE AﬁILMASI bölümüne bak›n›z.).
Tepeye yaklaﬂt›kça h›z›n›z›i azalt›n›z ve çeﬂitli
engellere, keskin kasislere ve tepenin di¤er taraf›nda karﬂ›laﬂabilece¤iniz di¤er insan ve araçlara karﬂ› kendinizi haz›r bulundurunuz.
E¤er tepeye t›rmanamazsan›z, geri dönmeye
çal›ﬂmay›n›z. Arac› durdurunuz ve park frenini
uygulay›n›z. Araçtan inerek, arac›n arka k›sm›ndan tutup yönünü oldu¤u yerde aﬂa¤› do¤ru çeviriniz. Arac›n tepe aﬂa¤› k›sm›na binmeyiniz.
Araç aﬂa¤› çevrildikten sonra, motoru çal›ﬂt›r›n›z,
park frenini b›rak›n›z ve yavaﬂ yavaﬂ tepe aﬂa¤›
inmeye baﬂlay›n›z.

D‹KKAT
Tepe kenarlar› ve dik e¤imler, yeni baﬂlayan biniciler için uygun de¤ildir.

YOKUﬁ AﬁA⁄I B‹N‹ﬁ:

852-003

Yokuﬂ aﬂa¤› binerken, h›z› minimumda tutunuz.
Yokuﬂ aﬂa¤› inerken debriyaj/kavrama devrede
kalacak kadar gaz vermeli ve yavaﬂça tepeyi inmelisiniz. Bu ﬂekilde, motorun yokuﬂ aﬂa¤› inerken kompresyonda kalmas› ve arac›n yokuﬂ
aﬂa¤› kontrollü bir ﬂekilde inmesi sa¤lan›r. Ayr›ca
inerken, s›k s›k, az bas›nçla fren uygulay›n›z.
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D‹KKAT
Yokuﬂ aﬂa¤› iniﬂlerde, fren yaparken çok
dikkatli olmal›s›n›z. Aﬂ›r› frenleme, her iki
paletin kilitlenmesine ve kontrolün kaybolmas›na neden olur.
TEPE KENARI B‹R YAN E⁄‹M‹N
GEÇ‹LMES‹
D‹KKAT
Tepe kenarlar› yeni ö¤renen biniciler için
tavsiye edilmez.

852-004

Tepe kenar›nda bir e¤imin geçilmesi, dengeyi
sa¤layabilmek için vücudun ve a¤›rl›¤›n do¤ru
pozisyonda bulunmas›n› gerektirir. Tepe kenar›nda ilerlerken a¤›rl›¤›n›z› tepe yönünde vermelisiniz. Önerilen biniﬂlerden bir tanesi tepe aﬂa¤›s›
yönündeki baca¤›n›z› k›v›rarak koltu¤unun üzerine alman›z ve tepe taraf›ndaki baca¤›n›zla, kenar basama¤› üzerinde ayakta durman›zd›r. Bu
duruﬂ vücut a¤›rl›¤›n›z› gerekli ﬂekilde oynatabilmenizi sa¤layacakt›r.
Kar ve buz kaygan yüzeylerdir. Bu nedenle, arac›n›z yana do¤ru kaymaya baﬂlayabilir. E¤er
böyle bir durum oluﬂursa, yolunuzda herhangi
bir engel olmamas› halinde, direksiyonu kayd›¤›n›z yöne do¤ru çevirerek, tekrar dengenizi sa¤lamaya çal›ﬂmal›s›n›z. Dengenizi sa¤lad›ktan
sonra, direksiyonu tekrar gitmek istedi¤iniz yöne
çevirebilirsiniz.

D‹KKAT
E¤er dengenizi sa¤layam›yorsan›z ve arac›n›z devrilecek pozisyona geliyorsa, arac›n›z› hemen yokuﬂ yukar› pozisyona çeviriniz.
BUZ VE BUZLU YÜZEYLER:
Buz ve buzlu yüzeylerde arac›n kullan›lmas› çok
tehlikelidir. ‹stenilen aç›da ve yönde dönme atraksiyonu, durma veya hareket etme kabiliyeti,
kar yüzeyine göre oldukça düﬂüktür.
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D‹KKAT
Arac›n›z› buz ve buzlu yüzeylerde kullan›rken, çok dikkatli ve yavaﬂ sürünüz. Ani
h›zlanmalardan, dönüﬂlerden ve frenlerden sak›n›n›z. Dümen kontrolü en alt seviyededir ve kontrolsüz spinler (ani dönüﬂ
hareketleri) her an bir tehlikedir.
SERTLEﬁM‹ﬁ KAR:
Sertleﬂmiﬂ kar yüzeylerinde, her iki kaya¤›n ve
hareket k›za¤›n›n istenilen yönde gitmesi çok
zordur. Bu nedenle arac›n kontrolü oldukça zorlaﬂ›r. Dolay›s›yla, ani h›zlanma, dönüﬂ ve frenlemelerden kaç›n›n›z.

KAR VE BUZLU YÜZEYLER HAR‹C‹NDEK‹
YÜZEYLERDE KULLANIM:
Arac›n›z›n, karl› ve buzlu yüzeyler haricinde kullan›lmas› sak›ncal›d›r ve kullan›lmamal›d›r. Aksi
takdirde, kayaklar›n hareket k›za¤›n›n zincirli tip
kenar bantlar›n›n ve tahrik/hareket diﬂlilerinin k›sa sürede aﬂ›nmas›na neden olur. Her ne olursa
olsun, aﬂa¤›daki koﬂullarda, arac›n›z kullan›lmamal›d›r.
1. Pislik, kir, kül cüruflu zemin
2. Kum
3. Kayalar
4. Çimen
5. Ç›plak kald›r›m
Ayr›ca, tahrik paletinin ve kayma yüzeyinin ömrü
aç›s›ndan aﬂa¤›daki zeminlerde kay›lmamal›d›r.
1. Parlak buz yüzeyler
2. Pislik ve cürufla veya kumla kar›ﬂm›ﬂ karl› yüzeyler
Tüm yukar›da say›lanlar›n, tahrik paleti ve kayma yüzeyi aç›s›ndan ortak bir noktalar› vard›r;
çok az ya da s›f›r kayganl›k kabiliyeti. Tahrik paleti ve tüm kayd›rma ray sistemleri ile plastik
çarklar ve metal palet pimleri aras›nda bir kayganlaﬂt›r›c›ya ihtiyaç vard›r (Su veya kar). Bu
kayganlaﬂt›r›c›lar olmad›¤›nda, plastik çarklar
eriyip aﬂ›nacak, tahrik paleti hasar görecek ve/
veya tamamen devre d›ﬂ› kalacakt›r.
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Ayr›ca, çekiﬂe yard›mc› olan çivi (krampon) ve
destek elemanlar› da, bu tip yüzeylerde paletin
hasar görmesine ve/veya devre d›ﬂ› kalmas›na
neden olur.

D‹KKAT
Tahrik paletinin hasar görmesi veya devre
d›ﬂ› kalmas›, fren kabiliyetinin ve makine
kontrolünün yok olmas›na ve kazaya neden olur.
l Makinenizi kullanmadan önce, tahrik
paletinizin hasarl› ve ayars›z olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
l Tahrik paleti hasarl› ise, arac›n›z› kullanmay›n›z.

ÖNLEM:
Tahrik paletinin ve kayma yüzeyinin çok
çabuk aﬂ›nmamas› için, sertleﬂmiﬂ kar ve
buzlu yüzeylerde kaymaktan kaç›n›n›z, devaml› olarak taze ve yeni ya¤m›ﬂ kar üzerinde kaymaya çal›ﬂ›n›z.
SÜRÜﬁ (B‹N‹ﬁ):
D‹KKAT
Arac›n›z› kullanmadan önce, “Emniyet Bilgileri” ve “Araca Biniﬂ” bölümlerini okuyunuz.
NOT:
Binmeden önce arac›n›z›n yeterli derecede ›s›nd›¤›na emin olunuz.
1. Vitesi istenilen pozisyona geçiriniz.

817-004

1. “0” ileri
2. “R” geri
3. “L” ileri düﬂük h›z

D‹KKAT
Vites de¤iﬂtirmeden önce, gaz kolunun tamamen kapal› ve makinenin tamamen durmuﬂ oldu¤undan emin olunuz.
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l

l

l

Düﬂük h›z vitesi, 50km/saat h›z›n üzerinde kullan›lmal›d›r.
Geriye dönmeden önce, arka k›sm›n
boﬂ olmas› gerekir. Arkay› kontrol ediniz.
H›z›n›z› düﬂürünüz ve geriye dönüﬂte
keskin dönüﬂ yapmaktan kaç›n›n›z.

NOT:
Motor geri viteste iken, arkada düdük öter.
2. Fren kolunu s›karak, park frenini b›rak›n›z.
3. Gaz koluna yavaﬂ yavaﬂ bast›r›n›z ve arac›n›z› hareket ettiriniz.
4. Dümen kolunu (Direksiyonu) istenilen yöne
çeviriniz.
5. Arac› durdurmak için fren kolunu s›k›n›z.
6. Park frenini uygulay›n›z. Fren kolunu çekiniz
ve dü¤meyi aﬂa¤› bast›rd›ktan sonra, fren kolunu b›rakarak dü¤meyi s›k›ﬂt›r›n›z.
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MOTORUN DURDURULMASI:
1. Ana ﬂalteri “OFF” konumuna getirerek motoru durdurunuz.
(1) "OFF/KAPALI"

l

831-007

l

D‹KKAT
Acil olarak motorun durdurulmas› gerekti¤inde, acil stop dü¤mesini bas›n›z.
Kullanan kiﬂinin, arac› durdurup inmesi
halinde, motorun istem d›ﬂ› çal›ﬂt›r›lmas›n› önlemek ve herhangi bir kazaya
neden olmamak için kontak anahtar›n›n, kontaktan ç›kar›ld›¤›ndan emin
olunuz.

NAKL‹YE:
Arac›n›z›n, kamyon veya treyler ile taﬂ›nmas› halinde, hasar görmemesi için aﬂa¤›da önerilenlerin yap›lmas›n› sa¤lay›n›z.
831-021

l

Yak›t tank›ndaki yak›t seviyesinin karbüratörün seviyesinden daha aﬂa¤›da oldu¤undan
emin olunuz. Aksi takdirde, yoldaki kasislerden ötürü, yak›t karbüratörden kartere akabilir. Bu da, motora çok zarar verebilecek hidrostatik kilitlenmeye neden olabilir. “Hidrostatik kilitlenme; motor içinde biriken yak›t nedeni ile motorun dönememesidir”. Mümkünse,
araç 30 dakika veya daha uzun süre bir noktadan di¤erine nakledilecek ise, yak›t tank›
boﬂalt›lmal›d›r.

l

E¤er, arac›n›z aç›k kamyon ya da treylerde
nakledilecek ise, arac›n›z›n üzerini s›k›ca bir
örtü ile örtünüz. Bunun için en uygun örtü,
araç için tasarlanm›ﬂ örtülerdir. Bu örtü sayesinde, so¤utma pasajlar›n›n içine yabanc› cisimlerin girmesi ve yoldan gelecek döküntülerin arac› etkilemesi önlenmiﬂ olur.

l

E¤er nakliye aç›k araçta yap›l›yorsa ve yollar
tuzlanm›ﬂ ise arac›n›z›n metal süspansiyonlar›n› ince bir ya¤la veya baﬂka bir koruyucu ile
ya¤lay›n›z. Bu sayede metal k›s›mlar korozyona karﬂ› korunmuﬂ olur. Arac›n nakliyesinden sonra metal bölümleri korozif tuzlardan
ar›nd›rmak için iyi bir ﬂekilde temizleyiniz.
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NOT:
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PER‹YOD‹K BAKIM
BAKIM ﬁEMASI:
En iyi performans ve emniyetli bir kullan›m sa¤layabilmek için periyodik bak›m ﬂartt›r.

Madde

MevsimKullan›m ‹lk 1 ay
lik veya
öncesi
veya
3200 km
kontrol
800km
(160
(günlük) (40 saat)
saat)

Notlar

Buji

Bujinin durumun kontrol ediniz,
t›rnak ayar›n› yap›n ve temizleyiniz. Gerekiyorsa de¤iﬂtiriniz.

Motor Ya¤›

Ya¤ seviyesini kontrol ediniz.
E¤er gerekiyorsa, ya¤ pompas›n›n havas›n› al›n›z.

* Ya¤ Filtresi

Durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa de¤iﬂtiriniz.

Yak›t

Yak›t seviyesini kontrol ediniz.

* Yak›t Filtresi

Durumunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa, de¤iﬂtiriniz.

l

* Yak›t Borusu

Borudaki hasar veya çatlaklar› kontrol ediniz.
Gerekiyorsa, de¤iﬂtiriniz.

l

* Ya¤ Borusu

Borudaki hasar veya çatlaklar› kontrol ediniz.
Gerekiyorsa, de¤iﬂtiriniz.

l

l

l

Sayfa

8-4, 8-5
6-3

l

l

l

6-2

* Bu birimlerin bak›m›n›n Yamaha Yetkili Servisi ya da kalifiye bir mekanikçi eleman taraf›ndan yap›lmas› gerekir.
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Madde

Karbüratör

* Fan Kay›ﬂ›

MevsimKullan›m ‹lk 1 ay
lik veya
öncesi
veya
3200 km
kontrol
800km
(160
(günlük) (40 saat)
saat)

Notlar

Sayfa

Gaz kolunun çal›ﬂmas›n›
kontrol ediniz.

l

* Jetleri ayarlay›n›z.

Kullan›m ﬂartlar›n›n (rak›m›n/›s›n›n)
her de¤iﬂiminde

5-1, 5-2,
6-3

Hasar ve aﬂ›nma kontrolü.
Gerekiyorsa de¤iﬂtiriniz.

l

Gerekiyorsa ayarlay›n›z.

l

8-10

Manuel Çal›ﬂt›rma

Çal›ﬂmas›n› ve ipin durumunu
kontrol ediniz.
* Gerekiyorsa de¤iﬂtiriniz.

l

6-3

Motor Durdurma
Dü¤mesi

Çal›ﬂmas›n› kontrol ediniz.
* Gerekiyorsa tamir ediniz.

l

5-3

T.O.R.S. Sistemi

Çal›ﬂmas›n› kontrol ediniz.
* Gerekiyorsa tamir ediniz.

l

6-4

Gaz Kolu

Çal›ﬂmas›n› kontrol ediniz.
* Gerekiyorsa tamir ediniz.

l

5-1

* Egzoz Sistemi

Kaçaklar› kontrol ediniz.
Contay› tekrar s›k›n›z, gerekiyorsa de¤iﬂtiriniz.

l

* Dekarbonizasyon

Daha s›k kontrol ediniz.

l

V- Kay›ﬂ›
Muhafazas›

Çatlak, bükülme veya hasar
kontrolü yap›n›z.
* Gerekiyorsa de¤iﬂtiriniz.

l

5-4, 6-5

V-Kay›ﬂ›

Aﬂ›nma ve hasar kontrolü yap›n›z. Gerekiyorsa de¤iﬂtiriniz.

l

6-5

Tahrik Paleti/Kontrol
Makaralar›

Sehim, aﬂ›nma ve hasar
kontrolü yap›n›z.
* Gerekiyorsa ayarlay›n›z/
de¤iﬂtiriniz.

l

Aﬂ›nma ve hasar kontrolü yap›n›z.

l

Kayma K›zaklar›

6-5
8-14, 8-17
l

* Gerekiyorsa de¤iﬂtiriniz.
Çal›ﬂmas›n› kontrol ediniz.

Fren/Park Freni

8-10, 8-11

l

l

8-12,
8-14

** l

l

8-13

l

l

8-13

* Serbestlik aral›¤›n› ayarlay›n›z
ve/veya papuçlar› de¤iﬂtiriniz.

Tahrik Zinciri Ya¤›
Tahrik Zinciri

Ya¤ seviyesini kontrol ediniz.
* De¤iﬂtiriniz.
Sehim kontrolü yap›n›z.
* Gerekiyorsa ayarlay›n›z.

6-6
5-3, 6-4,
6-5

l

* Bu birimlerin bak›m›n›n Yamaha Yetkili Servisi ya da kalifiye bir mekanikçi eleman taraf›ndan yap›lmas› gerekir.
** ‹lk 1 ay ve 400 km uygulay›n›z.
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Madde

MevsimKullan›m ‹lk 1 ay
lik veya
öncesi
veya
3200 km
kontrol
800km
(160
(günlük) (40 saat)
saat)

Notlar

Kayak/Kayak
Koﬂumu

Aﬂ›nma ve hasar kontrolü.
* Gerekirse de¤iﬂtiriniz.

l

Durumunu kontrol ediniz.
* Parmak ç›k›nt›s›n› ayarlay›n›z.

l

Dümen sistemi
Lambalar

Durumunu kontrol ediniz.

* ‹kincil Kasnak

6-6
l

l

6-6

l

6-6, 8-21, 10-2

* Suyun özgül a¤›rl›¤›n› ve
hava borusunun çal›ﬂmas›n›
kontrol ediniz.
Gerekiyorsa düzeltiniz.

l

Kavrama ve vites h›z›n› kontrol ediniz.

l

Çal›ﬂma rak›m› de¤iﬂti¤inde.

Gerekirse ayarlay›n›z.
* Primer Kasnak

6-6, 8-18
l

Gerekirse ampulleri de¤iﬂtiriniz.

S›v› seviyesini kontrol ediniz.
Akü

Sayfa

Aﬂ›nma ve hasar kontrolü.
Gerekirse de¤iﬂtiriniz.

l

Önerilen gres ya¤› ile
ya¤lay›n›z.

l

Önerilen gres ya¤› ile
ya¤lay›n›z.

l

Çal›ﬂma rak›m› de¤iﬂti¤inde.

Gerekirse ayarlay›n›z.
* Dümen Rodu
Rulman›

Önerilen gres ya¤› ile
ya¤lay›n›z.

l

* Kayak ve
Ön Süspansiyon

Önerilen gres ya¤› ile
ya¤lay›n›z.

l

* Süspansiyon
Parçalar›

Önerilen gres ya¤› ile
ya¤lay›n›z.

l

8-19

Önerilen gres ya¤› ile
ya¤lay›n›z.

l

8-19

Kablo hasar›n› kontrol ediniz.
Gerekirse de¤iﬂtiriniz.

l

* Fren Kablo Ucu ve
Fren Kolu Ucu Gaz
Kolu Ucu:
Kaput Ba¤lant›lar›

Kaput ba¤lant›lar›n›n yerine
as›l› oldu¤unu kontrol ediniz.

l

5-5

Fittings ve
Ba¤lant›lar

S›kl›¤›n› kontrol ediniz.
* Gerekirse, de¤iﬂtiriniz.

l

6-7

Servis Aletleri/
Yedek Parçalar

Her aletin yerinde olup olmad›¤›n›n kontrol ediniz.

l

6-7

* Bu birimlerin bak›m›n›n Yamaha Yetkili Servisi ya da kalifiye bir mekanikçi eleman taraf›ndan yap›lmas› gerekir.
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TAKIM ÇANTASI
Tak›m çantas›n›n içerisinde, periyodik bak›m ve
basit tamirleri yapabilecek aletler mevcuttur. Ayr›ca, somun ve c›vatalar› uygun ﬂekilde s›k›ﬂt›rmak için, bir tork anahtar›na ihtiyaç vard›r.
(1) Tak›m çantas›

846-006

NOT:
E¤er, servis veya bak›m an›nda tork anahtar›n›z
yok ise, arac›n›z› bir Yamaha yetkili Servisine veya kalifiye bir tamirciye göstererek, tork ayarlar›n› kontrol ediniz, gerekirse ayar ettiriniz.

BUJ‹ KONTROLÜ:
Bujiler, motorun önemli bir parças›d›r ve kontrolü kolayd›r. Bujinin durumu motorun durumunu
belirtir. Bujideki, merkez elektrodun etraf›ndaki
porselen insülatörün rengini kontrol ediniz. ‹deal
renk, orta koyulukla ten renginden, aç›k ten rengine kadar olan renktir ve motora normal binildi¤ini gösterir. E¤er bujinin rengi farkl› bir renge
bürünmüﬂ ise, motorla ilgili bir sorun var demektir. Örnek olarak, çok beyaz renkteki porselen, o
silindire hava giriﬂi veya karbürasyon problemini
gösterir. Bu tip diyagnostik (teﬂhis gerektiren)
problemleri kendi baﬂ›n›za gidermeye çal›ﬂmay›n. Bunun yerine arac›n›z› Yamaha Yetkili Servisine götürünüz. Bujileri periyodik olarak sökerek
kontrol ediniz. Aksi takdirde, s›cak ve kurum, bujinin yavaﬂ yavaﬂ aﬂ›nma ve bozulmas›na neden
olur. De¤iﬂik bir tip buji kullanacaks›n›z, servisinize dan›ﬂmal›s›n›z.
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Standart buji: BR9ES (NGK)
Bujiler, de¤iﬂik diﬂ aral›klar›nda üretilirler. Diﬂli
k›sm›n uzunlu¤u, buji contas›ndan, diﬂli k›sm›n
bitim yerine olan uzakl›¤›d›r. E¤er bu k›s›m fazla
uzun ise, aﬂ›r› ›s›nma ve motor ar›zas› meydana
gelir. E¤er bu k›s›m çok k›sa ise, bujinin performans› zay›flar ve iﬂ görmez. Ayn› zamanda e¤er
çok k›sa ise, maruz kalan diﬂlerde karbon oluﬂur
(kurum) ve diﬂli bozulmas›na neden olur. Bu nedenle her zaman, uygun diﬂli aral›¤›ndaki bujileri kullan›n›z.

Buji diﬂli boyu:
19.0 mm

Her buji de¤iﬂiminden önce, buji t›rnak aral›¤›n›
ölçünüz ve gereken spesifikasyona ayarlay›n›z.

Buji t›rnak aral›¤› (2):
0.7 ~ 0.8 mm

934-001

Bujiyi takarken, conta yüzeyini iyice temizleyiniz.
Diﬂlerden gelen çapaklar› temizleyiniz ve bujiyi
uygun torkta s›k›n›z.

Buji s›kma torku:
28 Nm (2.8 m•kg)

8–5

MOTOR RÖLANT‹ AYARI

ÖNLEM:
l

l

Bu ayar›n, Yamaha Yetkili Servisi veya
kalifiye bir mekanikçi taraf›ndan yap›lmas›n› sa¤lay›n›z.
Gaz kolunun, yumuﬂak bir ﬂekilde iﬂledi¤inden emin olunuz.

1. Motoru çal›ﬂt›r›n›z.

NOT:
“MOTORU ÇALIﬁTIRMA” bölümüne bak›n›z.
2. Gaz ayar vidas›n› (1) içe ya da d›ﬂa do¤ru çevirerek rölanti ayar›n› yap›n›z.
Motor Rölanti Devri
1200 ± 100 devir/dakika
804-018

GAZ KABLO AYARI:

ÖNLEM:
Öncelikle motor rölanti ayar›n›n yap›ld›¤›ndan emin olunuz.
1. Ayar kilit somununu gevﬂetiniz.
2. Ayar somununu içe ya da d›ﬂa çevirerek, gaz
kolu boﬂlu¤unu uygun hale gelene dek ayarlay›n›z.
Gaz kolu boﬂlu¤u 1:
1.0 ~ 2.0 mm
(2) Kilit somunu
(3) Ayar somunu
816-017

3. Kilit somununu s›k›n›z.
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YA⁄ POMPASI KABLO AYARI

ÖNLEM:
Gaz kablosunun öncelikle ayarland›¤›ndan emin olunuz.
1. Ayar kilit somununu gevﬂetiniz.
2. Ya¤ pompas› d›ﬂ kablosunu çekiniz ve ayar
somununu içe veya d›ﬂa do¤ru çevirerek, d›ﬂ
kablo ile ayar somunu aras›ndaki boﬂlu¤u
ayarlay›n›z.
Pompa kablosu boﬂlu¤u (1):
25 ± 1 mm
(2) Kilit somunu
(3) Ayar somunu
3. Kilit somununu s›k›ﬂt›r›n›z.
800-008

KARBÜRATÖR AYARI:

ÖNLEM:
l

l

Bu ayar›n, Yamaha Yetkili Servisi veya
kalifiye bir mekanikçi taraf›ndan yap›lmas›n› sa¤lay›n›z.
Motor çal›ﬂ›rken, motora herhangi bir
hasar vermemek için, karbüratör susturucusunun tak›l› oldu¤undan emin olunuz.

Baz› kullan›m koﬂullar› alt›nda, karbüratör ayar›n›n, hava s›cakl›¤›na, yükseklik de¤iﬂimlerine, alkol-oksijenli yak›t kullan›m›na vs. ba¤l› olarak,
Yamaha Yetkili Servisi taraf›ndan yap›lmas› gerekir.

ÖNLEM:
900 m'den yüksek yerlerde kullan›mlarda,
tahrik zinciri diﬂlilerinin ve V-kay›ﬂ volan›n›n ayarlanmas› gerekir. Yamaha Yetkili
Servisine baﬂvurunuz.
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Pilot Vida Aparat›:
Düﬂük h›z ayar›n› yapmak için, pilot vidas›n› içe
veya d›ﬂa do¤ru çeviriniz.
Standart Pilot Vida Pozisyonu:
S›k›l› pozisyon d›ﬂa do¤ru
1 ve1/4 dönüﬂ
Pilot vidas›

804-017

‹çe dönüﬂ

D›ﬂa dönüﬂ

Kar›ﬂ›m
Daha
Fakir

Daha
Zengin

Durum
Daha
Il›k Hava
Yüksek
‹rtifa
Daha
So¤uk Hava
Alçak
‹rtifa

Ana Meme De¤iﬂimi:
Ana memeyi, Yamaha Yetkili Servislerinden temin edebilecek ayar ﬂemas›na göre de¤iﬂtiriniz.

l

l

l

D‹KKAT
Motor s›cakken, kesinlikle tahliye tapas›n› veya ﬂamand›ra çana¤›n› ç›karmay›n›z. Aksi takdirde ﬂamand›ra çana¤›ndaki benzin akabilir ve tutuﬂarak yaralanmaya neden olabilir.
ﬁamand›ra çana¤›n› ya da tahliye tapas›n› ç›karmadan önce, dökülebilecek
benzini tutmak amac› ile, karbüratörün
alt›na bir bez yerleﬂtiriniz.
Yak›t yüksek derecede yan›c› oldu¤undan, çok dikkatli davran›n›z.
Standart Ana Meme
≠ 141.3
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Ana meme

Kar›ﬂ›m

Daha küçük
numara

Daha
Fakir

Daha büyük
numara

Daha
Zengin

Durum
Daha
Il›k Hava
Yüksek
‹rtifa
Daha
So¤uk Hava
Alçak
‹rtifa

1. Karbüratör kelepçelerini gevﬂetiniz ve karbüratörü çeviriniz.
2. Yak›t borusundan yak›t akmamas› için, boruyu s›k›n›z.
3. Tahliye tapas›n› ç›kar›n›z ve uygun ana memeyi yerleﬂtiriniz.

804-026

4. Ayn› basamaklar› geriye do¤ru izleyerek karbüratörü toparlay›n›z.

D‹KKAT
Karbüratörü toparlarken, gaz d›ﬂ kablosunun yerine s›k›ca oturtuldu¤undan emin
olunuz ve gaz kolunun rahatça hareket
edip etmedi¤ini kontrol ediniz.
YÜKSEK ‹RT‹FA AYARLARI:
Yüksek irtifada kullan›m, benzinli motorun performans›n›, her 305 metrede bir %3 oran›nda düﬂürmektedir. Bunun nedeni, yüksek irtifada havan›n azalmas›d›r. Havan›n azalmas› demek,
yanma için daha az oksijen demektir.
Kar arac›n›z, yüksek irtifada karﬂ›laﬂ›lan ço¤u
problemlerin aﬂ›lmas› için, ayarlanabilir niteliktedir. Bunlar›n aras›nda, karbüratör ayar› en önemlisidir. Yüksek irtifada az hava olmas›, yak›t/hava
kar›ﬂ›m›n› daha zengin hale getirir ve performans› zay›flat›r. Bu durumda görülen genel problemler, zor çal›ﬂma, bo¤ulma ve buji kirlenmesi olarak s›ralanabilir. Ana meme ayar ﬂemas›n› dikkatlice izleyiniz. Düzgün yap›lan karbüratör ayar›, yak›t/hava kar›ﬂ›m›n› düzeltecektir.
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Unutmay›n›z: Yüksek irtifalarda az hava
olmas› nedeniyle, uygun karbürasyon olsa bile
yüksek irtifalarda, h›zlanma ve “en yüksek h›z”
gibi olgularda irtifaya ba¤l› olarak düﬂüﬂ beklenmelidir.
Yüksek irtifalarda düﬂük güçle hareket etmek
için, arac›n›z de¤iﬂik debriyaj ve sürüﬂ hatt› ayar›na ihtiyaç duyabilir. E¤er makinenizi, sat›n ald›¤›n›z yerin yüksekli¤inden, daha yüksek bir yerde kullanmak istiyorsan›z, Yamaha Yetkili Servisine baﬂvurmay› unutmay›n›z. Servisiniz size,
e¤er gerekiyorsa yap›lmas› gereken ayarlar›
anlatacakt›r.

FAN KAYIﬁI:
Deformasyon kontrolü:
1. Fan kapa¤›n› sökünüz.
2. Fan kay›ﬂ›ndaki deformasyonu ölçmek için,
kay›ﬂ›n orta noktas›ndan 50 N (5kg)’lik kuvvet
uygulay›n›z.
1. Deformasyon
2. 50 N (5 kgf)
805-074

Standart Kay›ﬂ Deformasyonu:
8 mm
50 N (5 kgf)

E¤er, bulmuﬂ oldu¤unuz deformasyon de¤eri,
öngörülen de¤eri aﬂarsae, Yamaha Yetkili Servisine baﬂvurunuz.

805-072

8 – 10

TAHR‹K V-KAYIﬁI DE⁄‹ﬁ‹M‹:

l

l

D‹KKAT
Yeni kay›ﬂ› takarken, ikincil sabit ve
kaymal› kasnak aras›nda iki adet pul (1)
olmas›na dikkat ediniz. E¤er aral›k yoksa, debriyaj/kavrama devreye girme h›z› düﬂecektir. Dolay›s›yla, motor çal›ﬂt›¤›nda beklenmedik bir ﬂekilde hareket
edebilir.
‹kincil kasna¤›n pul ayar›, Yamaha Yetkili Servisi taraf›ndan yap›lmal›d›r. Kasna¤› sökerken, yay›n aniden kurtulmas›
sonucu, ciddi yaralanmalar meydana
gelebilir.

ÖNLEM:
805-030

(2)
Kay›ﬂ
geniﬂli¤i

Düzgün bir debriyaj performans› elde edebilmek için, ikincil debriyaj kasna¤› pullar›n›n, V-kay›ﬂ aﬂ›nmas›na ba¤l› olarak tekrar ayarlanmas› gerekir.
Bu ayar için, Yamaha Yetkili Servisine
baﬂvurunuz.

35 mm

34 mm

(4)
Kasnaklar aras›na
2 pul

(5)
Kasnaklar aras›na
1 pul

33 mm

(3)
Pul
pozisyonu

8 – 11

(6)
Kasnaklar aras›na
pul konmaz

Yeni kay›ﬂ geniﬂli¤i

35 mm

Kay›ﬂ aﬂ›nma limiti
geniﬂli¤i

32 mm

NOT:
De¤iﬂtirmeye baﬂlamadan önce, park freni uygulay›n›z.
1. Tahrik V-kay›ﬂ› muhafazas›n› sökünüz.
2. ‹kincil sürgülü kasna¤›n› saat yönünde çeviriniz (1) ve itiniz (2) ki, sabit kasnaklar› ayr›ls›n.
805-002

3. Kay›ﬂ› (3) ikincil sabit kasna¤›n üzerinden d›ﬂa do¤ru çekiniz.
4. Kay›ﬂ› ikincil ve primer kasnaklardan kurtar›n›z ve ç›kar›n›z.
5. Yeni kay›ﬂ› primer kasna¤›n üzerine tak›n›z.
6. ‹kincil sürgülü kasna¤›n› saat yönünde çeviriniz (4) ve itiniz ki, sabit kasnaklar› (5) ay›rs›n.
7. Kay›ﬂ› (6), ikincil sürgülü ve sabit kasnak
aras›na tak›n›z.

805-003

8. Tahrik V-kay›ﬂ› muhafazas›n› yerine tak›n›z.

D‹KKAT
Motoru, tahrik V-kay›ﬂ› olmadan veya kay›ﬂ muhafazas› ç›k›k iken çal›ﬂt›rmay›n›z.

805-004

805-005
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TAHR‹K Z‹NC‹R‹ YUVASI:
Ya¤ ilavesi:
1. Seviye c›vat›s›n› ve dolum kapa¤›n› ç›kararak,
ya¤ seviyesini ölçünüz.
Seviye c›vatas›
deli¤inden ya¤ ak›ﬂ›

Ya¤ seviyesi

Hafif ak›ﬂ

DO⁄RU

Ak›ﬂ yok

Yetersiz

(1) Seviye c›vatas›
(2) Dolum kapa¤›
2. Seviye deli¤inden ya¤ ak›ncaya dek, zincir
ya¤› ekleyiniz.
Tahrik Zincir Ya¤›:
API GL-3
SAE 75 veya 80

ÖNLEM:

807-012

Vites kutusuna yabanc› madde girmemesine dikkat ediniz.
3. Seviye c›vata contas›n› ve dolum kapa¤› Oringini kontrol ediniz. Hasarl› ise, de¤iﬂtiriniz.
4. Seviye deli¤i c›vatas›n› ve dolum kapa¤›n› yerine tak›n›z.

Zincir Ayar›:
1. Kapa¤› ç›kar›n›z ve zincir deformasyonunu
parma¤›n›zla bast›rarak ölçünüz.
Standart Zincir Deformasyonu (2)
8 ~ 15 mm
E¤er, deformasyon özelliklerini aﬂm›ﬂsa zincir
gerginli¤ini ayarlay›n›z.

807-013

2. Somunu gevﬂetiniz.
3. Ayar vidas›n› içeri veya d›ﬂar› çeviriniz, zincir
deformasyonunu uygun hale getiriniz.
(1) Kilit somunu
(2) Ayar vidas›
4. Kilit somununu s›k›n›z.
5. Kapa¤› yerine tak›n›z.
8 – 13

FREN /PARK FREN‹:
Fren Balatalar›n›n Kontrolü:
Fren balatalar›n›n aﬂ›nmas›n›, balata kal›nl›klar›n› ölçerek tespit ediniz. E¤er balatalar, aﬂ›nma limitine gelmiﬂ ise, de¤iﬂtirmek için, Yamaha Yetkili Servisine dan›ﬂ›n›z.
Aﬂ›nma limiti (1):
9.5 mm
818-028

VK540EB (II)

820-041

Ayarlama:
Makineniz, kendi kendine ayarlanabilen bir fren
sistemine sahiptir. Normal ﬂartlar alt›nda ayarlamaya gerek yoktur.
E¤er fren kolu boﬂlu¤u do¤ru de¤il ise, Yamaha
Yetkili Servisine baﬂvurunuz.

D‹KKAT
Bu ayar›n, Yamaha Yetkili Servisi veya kalifiye bir mekanikçi taraf›ndan yap›lmas›n›
sa¤lay›n›z.
820-043

SÜSPANS‹YON:
Süspansiyon, binicinin tercihine göre ayarlanabilir. Örnek olarak yumuﬂak bir ayar, biniciye daha fazla rahatl›k sa¤larken, daha sert bir ayar,
zor biniﬂ koﬂullar›nda daha etkin bir hakimiyet
sa¤lar.

A

820-084

VK540ED (III)

D‹KKAT
Bu ayar›n, Yamaha Yetkili Servisi ya da kalifiye bir mekanizasyon taraf›ndan yap›lmas›n› sa¤lay›n›z.
Yay Yükü:
Yay oturma yerini (1) çevirerek yay yükünü ayarlay›n›z.
VK540EB (II)
Yay oturma yeri
pozisyonu

1

Yük

B

820-085

2

Daha sert

3
Daha yumuﬂak

Standart (ön)

3

Standart (arka)

1

VK540ED (III)
Yay oturma yeri
pozisyonu

Yük

1

2

3

4

Daha sert

6

7

Daha yumuﬂak

(A) Stand. (ön)

3

(B) Stand. (arka)

4
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5

Gergi Yay›n›n Gergi Yükü
Gergi yay›ndaki gergi yükünü, ayar vidas›n› (1)
döndürerek ayarlay›n›z.
Ayar vidas›

820-049

‹çe do¤ru
çeviriniz

D›ﬂa do¤ru
çeviriniz

Gergi

Daha sert

Daha
yumuﬂak

Kar durumu

Buzlu

Yumuﬂak

(2) Standart
uzunluk

16 mm

ÖNLEM:
Sa¤ ve sol yaylar›n gerginli¤ini ayn› olmal›d›r.

TAM AYARLAMA (VK540ED III):
Süspansiyon yay› binicinin tercihine göre ayarlanabilir.

ÖNLEM:
820-065

Bu ayar›n, Yamaha Yetkili Servisince yap›lmas›
gerekir.
Yay oturma yeni
pozisyonu

Oran
Standart

C

B

A

Sert

Orta

Yumuﬂak

A

NOT:
Bu ayar›n yük durumuna göre yap›lmas› gerekir.

820-088

1. C›vatay› gevﬂetiniz (1), anahtar ile emniyetli
bir ﬂekilde 1/2 veya 3/4 tur s›k›ﬂt›r›n›z.

ÖNLEM:
Ayar vidas›n› (2) gevﬂek b›rakmay›n›z.
2. Ayar vidas›n› istenen pozisyona getiriniz.

ÖNLEM:
Ayar vidas›n› sonuna kadar s›kmay›n›z.
3. Vida somununu tak›n›z ve s›k›ﬂt›r›n›z.
Somun s›k›ﬂt›rma torku: 49 Nm
820-087

ÖNLEM:
Vida somununu ve viday› gere¤inden fazla s›k›ﬂt›rmay›n›z.
8 – 15

PALET AYARI:
D‹KKAT
K›r›k palet, palet fittingsleri veya palet taraf›ndan s›çrat›lan molozlar, kullan›c› ya
da gözetmen için tehlikeli olabilir. Aﬂa¤›daki önlemleri gözden geçiriniz:
l Motor çal›ﬂ›rken, arkas›nda kimsenin
durmas›na izin vermeyiniz.
l Makinenin arkas›, paletin dönüﬂünün
sa¤lanmas› için yukar› kald›r›l›rsa, motorun arkas›n› havada tutacak sa¤lam
bir dayanak kullan›lmal›d›r. Hiç kimsenin, motorun arkas›n› havaya kald›rarak paletin dönmesini sa¤lamas›na izin
vermeyiniz. Dönen paletin yak›n›na
kimsenin yaklaﬂmas›na izin vermeyiniz.
l Paletin durumun s›k s›k kontrol ediniz.
Hasarl› palet muhafaza klipslerini de¤iﬂtiriniz. Palet üzerindeki, kuvvetlendirici dokuma kat gözükecek derecede
palet aﬂ›nm›ﬂsa veya destek demirleri
k›r›lm›ﬂsa, paleti de¤iﬂtiriniz. Aksi takdirde, paletin hasarlanmas› veya iﬂ görmemesi sonucu, fren kabiliyetini ve
makinenin kontrolünü kaybederek, kazaya neden olabilirsiniz.
l Palet kenar›na 3 inç’ten daha yak›n bir
noktada, kesinlikle perçin veya çivi kullanmay›n›z.
Palet Sehimi (Genleﬂme/Uzama)
Ölçümleri:
1. Makineyi yar› yat›r›n›z.
2. Palet genleﬂmesini, yay›l kantar ile ölçünüz.
Paletin tam orta noktas›ndan, paleti 100N (10
kg) bir kuvvet ile çekiniz.

NOT:
Kayma yüzeyi ile palet aras›nda kalan boﬂlu¤u
ölçünüz. Ölçümü her iki kenardan yap›n›z.
(1) Genleﬂme /Uzama
(2) 100 N (10 kgf)
Standart Palet Sehimi
35 ~ 45 mm (VK540 III EX)

820-003

3. Sehim do¤ru de¤ilse, paleti ayarlay›n›z.
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Palet Ayar›:

l

l

820-004

l

D‹KKAT
Bu ayar›n Yamaha Yetkili Servisi veya
kalifiye bir mekanikçi taraf›ndan yap›lmas›n› sa¤lay›n›z.
Makinenin alt›nda çal›ﬂma yapmadan
önce, makineyi sa¤lam destekler üzerine yerleﬂtiriniz.
Makineyi iyi havaland›rmal› bir yerde
çal›ﬂt›r›n›z.

1. Makinenin arka k›sm›n› uygun bir destek üzerinde havaya kald›r›n›z ve zeminden ay›r›n›z.
2. Arka aks c›vatalar›n› gevﬂetiniz (1)

NOT:
Kopilyan›n (2) sökülmesine gerek yoktur.
820-008

3. Makineyi çal›ﬂt›r›n›z, paleti bir-iki tur çevirerek
motoru durdurunuz.
4. Palet ile kayma yüzeyi (3) ayar›n› kontrol ediniz.
E¤er kaçma varsa, sa¤ ve sol ayar vidalar› ile
ayarlay›n›z.
Palet ayar›

(6) Sa¤a
Kaym›ﬂ

(4) Sol ayar
vidas›

D›ﬂa çeviriniz. ‹çe çeviriniz.

(5) Sa¤ ayar
vidas›

‹çe çeviriniz.

820-005
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(7) Sola
Kaym›ﬂ

D›ﬂa çeviriniz.

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Kayma yüzeyi
Palet
Palet metali
Aral›k
Öne do¤ru

5. Palet sehimini, öngörülen derecede ayarlay›n›z.

820-009

Palet
Sehimi

Öngörülenden
fazla

Öngörülenden
az

(4) Sol ayar
vidas›

‹çe çeviriniz.

D›ﬂa çeviriniz.

(5) Sa¤ ayar
vidas›

‹çe çeviriniz.

D›ﬂa çeviriniz.

ÖNLEM:
Ayar vidalar› eﬂit miktarlarda döndürülmelidir.
6. Hiza ve sehimi tekrar kontrol ediniz. E¤er gerekiyorsa, 3'ten 5'e kadar olan basamaklar›,
düzgün ayar yap›lana dek, tekrar ediniz.
7. Arka aks somununu s›k›n›z.
Arka Aks S›kma Torku
80 Nm (8.0 m•kg)

KAYAK H‹ZALANMASI:
1. Dümeni çeviriniz ve kayaklar›n düz ileri bakmalar›n› sa¤lay›n›z.
2. Kayak hizalar› için, aﬂa¤›daki noktalar› kontrol ediniz:
1) Kayaklar öne bakmal›d›r.
2) Kayaklar›n baﬂ aç›kl›¤› {(1) - (2)} öngörülen de¤erde olmal›d›r.
Kayak Baﬂ Aç›kl›¤›:
0 ~ 15 mm

819-001

3. E¤er hizalama do¤ru de¤il ise, Yamaha Yetkili Servisine baﬂvurunuz.
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DÜMEN AYARI:
1. Dümen kapa¤›n› (1) sökünüz.
2. Dümen c›vatalar›n› gevﬂetiniz. Dümeni aﬂa¤›
yukar› oynatarak, istenilen pozisyona getiriniz.

845-008

3. Dümen c›vatalar›n› s›k›n›z ve dümen kapa¤›n›
tak›n›z.
Dümen C›vatalar› S›kma Torku:
15 Nm (1.5 m•kg)

ÖNLEM:
845-012

Küçük aral›kl› (1) kenar›n, öne (2) do¤ru oldu¤undan emin olunuz.

YA⁄LAMA:
Aﬂa¤›daki noktalar› ya¤lay›n›z.
Ya¤lay›c›:
Düﬂük ›s› gresi.
819-040

(1) Fren/Gaz telleri uçlar›

D‹KKAT
Bir miktar gresi, sadece kablo uçlar›na uygulay›n›z. Fren ve gaz kablolar›n›n kendilerine ya¤ sürmeyin, aksi takdirde so¤uktan donma olur ve kontrolü kaybedersiniz.
(2) Ön süspansiyon
818-026

VK540ED III
B

820-096
819-046

8 – 19

FAR:
Ampul de¤iﬂimi:
1. Kaputu aç›n›z.
2. Akü kutubunu ç›kar›n›z.
3. Soket kapa¤›n› ve ampul yay›n› sökünüz.
(1) Soket kapa¤›
832-009

4. Ampulü ç›kar›n›z

D‹KKAT
Ampul so¤umadan önce, elinizi ve herhangi bir maddeyi s›cak ampulden uzak
tutunuz.
5. Yeni ampulü yerine tak›n›z.
Ampul Tipi:
12 V 60/55 W

ÖNLEM:
Ya¤ ve elinizi ampulün cam k›sm›na sürmeyiniz. Aksi takdirde hem ampulün ömrü
k›sal›r, hem de ayd›nlatma etkisi azal›r.
E¤er cam k›sma ya¤ de¤erse, alkol ve tinerle hafifçe nemlendirilmiﬂ bir bezle siliniz.
832-007

6. Yay› tekrar yerine oturtup, soket kapa¤›n› kapat›n›z. Ampul fiﬂini tak›n›z.

Huzme Ayar›:
1. Ayar vidas›n› (1) içe ya da d›ﬂa do¤ru çevirerek far huzmesini ayarlay›n›z.

832-017

8 – 20

AKÜ:
Akü suyunun tamamlanmas›:
1. Akü suyunu kontrol edin. Su seviyesi alt ve
üst seviye çizgilerinin aras›nda olmal›d›r.

UPPER LEVEL
LOWER LEVEL

(1) Üst seviye
(2) Alt seviye

830-002

2. E¤er gerekirse sadece saf su ekleyiniz.

ÖNLEM:
Normal musluk suyu mineral içerdi¤inden,
aküye zarar verir. Bu nedenle saf su ekleyiniz.

D‹KKAT
Akü elektroliti zehirli ve çok tehlikelidir. Sülfürik asit ihtiva eder ve ciddi yanmalara neden olabilir. Bu nedenle cildinize, gözlerinize
ve elbisenize temas etmesinden sak›n›n›z.

Tedavisi:
HAR‹C‹ – Bol su ile y›kay›n›z.
DAH‹L‹ – Bol miktarda su veya süt içiniz. Daha sonra, magnezyum, yumurta ve bitkisel
ya¤ kar›ﬂt›r›lm›ﬂ süt içiniz, acilen doktora
baﬂvurunuz.
Gözler:
15 dakika süre ile bol su ile y›kay›n›z.
Hemen doktora baﬂvurunuz.
Aküler patlay›c› gazlar üretirler. Sigara, k›v›lc›m ve ateﬂten uzak tutunuz. Kapal› yerde
kullan›rken veya ﬂarj ederken ortam› havaland›r›n›z. Akünün yak›n›nda çal›ﬂ›rken gözlerinize koruyucu tak›n›z.
ÇOCUKLARIN ULAﬁAB‹LECE⁄‹ YERLERDEN UZAK TUTUNUZ.

8 – 21

S‹GORTA DE⁄‹ﬁ‹M‹:

D‹KKAT
Önerilen sigortalar› kulland›¤›n›zdan emin
olunuz. Yanl›ﬂ amperdeki sigorta kullan›m› elektrik sisteminde ar›zaya neden olarak YANGIN TEHL‹KES‹ yarat›r.
835-003

ÖNLEM:
Yanl›ﬂl›kla k›sa devre oluﬂmas›n› önlemek
için, konta¤› mutlaka kapat›n›z.
1. Kaputu aç›n›z.
2. Kahverengi sigortay›, uygun amperdeki yeni
sigorta ile de¤iﬂtiriniz.

NOT:

E¤er yeni takt›¤›n›z sigorta, takar takmaz
yeniden yanarsa, Yamaha Servisine baﬂvurunuz.
Sigorta Tipi
10 A

8 – 22

ARIZALARIN G‹DER‹LMES‹
A. Motor dönüyor ama çal›ﬂm›yor;
1. Yak›t sistemi
Yanma odas›na yak›t gitmiyor
l

Tankta yak›t yok... Yak›t doldurunuz.

l

Yak›t borusu t›kal›... Yak›t borusunu temizleyiniz.

l

Yak›t muslu¤unda yabanc› madde var. Yak›t
muslu¤unu temizleyin.

l

Karbüratör t›kal›... Karbüratörü temizleyiniz.

l

Yanma odas›nda aﬂ›r› yak›t var...
Motor bo¤ulmuﬂtur (Çok fazla jikle yap›lm›ﬂ).
Gaz› açarak motoru döndürünüz, marﬂa bas›n›z veya bujiyi kurulay›n›z.

2. Elektrik Sistemi
Çok zay›f ya da hiç k›v›lc›m gelmiyor.
l

Buji kurumlanm›ﬂ/›slak... Kurumlar› temizleyiniz/bujiyi silerek kurutunuz veya bujiyi de¤iﬂtiriniz.

l

Hatal› ateﬂleme sistemi... Yamaha Yetkili
Servisine baﬂvurunuz.

l

T.O.R.S sisteminin fonksiyonunu yitirmesi...
Karbüratör dü¤mesi konektörlerini sökünüz
ve kablo koﬂum konektörlerini beraber ba¤layarak, T:O.R.S sistemini bypass geçerek
devre d›ﬂ› b›rak›n›z.

816-023

l

l

D‹KKAT
T.O.R.S sistemini bypass geçmeden
önce, gaz›n tamamen kapal› pozisyona
döndü¤ünden emin olunuz.
T.O.R.S sistemi, çok önemli bir emniyet
ayg›t›d›r. Bozulmas› halinde, hemen bir
Yamaha Yetkili Servisine götürerek tamir ettiriniz.

3. Kompresyon
Yetersiz
l

Silindir kapa¤› somunlar›n› gevﬂetiniz... Somunlar› tekrar do¤ru bir ﬂekilde s›k›n›z.

l

Conta hasarl›... Contay› de¤iﬂtiriniz.

l

Aﬂ›nm›ﬂ piston ve silindir... Yamaha Yetkili
Servisine baﬂvurunuz.

9–1

B. Motor manuel (elle) çal›ﬂt›rma ile
dönmüyor;
1. Motor s›k›ﬂm›ﬂ... S›k›ﬂ›kl›k, yetersiz ya¤lama,
yetersiz yak›t veya hava s›k›ﬂmas› nedeni ile
olabilir. Yamaha Yetkili Servisine baﬂvurunuz.
2. “Hidro-Kilit” (Araç taﬂ›n›rken krank kutusuna
yak›t dolmuﬂ)... Bujileri ç›kar›n›z, motoru
ateﬂleme kapal› halde iken defalarca döndürünüz ve fazla yak›t› d›ﬂar› al›n›z. Yamaha
Yetkili Servisine baﬂvurunuz.

C. Marﬂ basm›yor ve çok yavaﬂ bas›yor;
1. Yanl›ﬂ kablo ba¤lant›s›... Ba¤lant›lar› kontrol
ediniz veya servise baﬂvurunuz.
2. Akü boﬂalm›ﬂ... Akü suyunu kontrol ediniz ve
aküyü ﬂarj ediniz.
3. Motor ar›zas›... B ﬂ›kk›n› kontrol ediniz.

D. Motor gücü düﬂük;
1. Bujiler ar›zal›... Bujileri temizleyiniz veya de¤iﬂtiriniz.
2. Jet sistemi yükseklik veya ›s›ya ba¤l› olarak
do¤ru çal›ﬂm›yor... Karbüratör hatas›. Yamaha Yetkili Servisine baﬂvurunuz.
3. Düzensiz yak›t ak›ﬂ›... Yukar›daki A. bölümüne bak›n›z.
4. Debriyaj ayarlar›, yükseklik ve/veya ﬂartlara
göre do¤ru de¤il... Yamaha Yetkili Servisine
baﬂvurunuz.

E. Motor devaml› olarak geri çal›ﬂ›yor veya yanl›ﬂ ateﬂliyor;
1. Bujiler ar›zal›... De¤iﬂtiriniz.
2. Yak›t sistemi t›kal›... Yukar›daki A.1. bölümüne bak›n›z.
3. T.O.R.S sistemi çal›ﬂm›yor... Yukar›daki A bölümündeki T.O.R.S k›sm›na bak›n›z.
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F. Araç hareket etmiyor;
1. Debriyaj ar›zas›... Yamaha Yetkili Servisine
baﬂvurunuz.
2. Tahrik paleti hareket etmiyor... Palete yabanc› cisim s›k›ﬂm›ﬂ olabilir veya kayma yüzeyi
ile palet metali, yetersiz ya¤lama nedeni ile
birbirine kaynam›ﬂt›r.
3. Tahrik zinciri çok s›k›, çok gevﬂek ya da kopmuﬂ... Yamaha Yetkili Servisine baﬂvurunuz.

G. Tahrik kay›ﬂ› dönüyor;
1. Kay›ﬂ uygun de¤il... Do¤ru kay›ﬂla de¤iﬂtiriniz.
2. Debriyaj volan› yanl›ﬂ ayarl›... Servise baﬂvurunuz.
3. Motor ba¤lant›s› gevﬂek ya da k›r›k... Servise
baﬂvurunuz.

H. Tahrik kay›ﬂ› kay›yor veya yan›yor;
1. Kay›ﬂ ya da kasnak yüzeyi ya¤l› veya pis...
Temizleyiniz.
2. Tahrik hatt›nda problem var... F. bölümüne
bak›n›z.

I. Motor düzgün bir ﬂekilde vites büyütüp, küçültmüyor/sert bir ﬂekilde devreye giriyor;
1. Tahrik kay›ﬂ› aﬂ›nm›ﬂ... Kay›ﬂ› de¤iﬂtiriniz veya servise baﬂvurunuz.
2. Debriyaj ayarlar›, yüksek irtifa/ﬂartlara uygun
de¤il... Servise baﬂvurunuz.
3. Birincil volan, aﬂ›nm›ﬂ veya yap›ﬂ›yor... Servise baﬂvurunuz.
4. ‹kincil volan, aﬂ›nm›ﬂ veya yap›ﬂ›yor. Servise
baﬂvurunuz.

J. Tahrik hatt›nda gürültü veya aﬂ›r› titreﬂim var;
1. Debriyaj aksam›nda k›r›k var... Servise baﬂvurunuz.
2. Aﬂ›nm›ﬂ veya hasarl› yataklar... Servise baﬂvurunuz.
3. Tahrik kay›ﬂ› hasarl› veya düz spotlar halinde
aﬂ›nma var... De¤iﬂtiriniz.
4. Rölanti çark›/ﬂaft ar›zas›... Servise baﬂvurunuz.
5. Palet hasarl›... Servise baﬂvurunuz.
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DEPOLAMA
Arac›n uzun süre saklanmas›, bozulma, paslanma gibi olaylar›n önlenebilmesi amac› ile baz›
koruyucu önlemlerin al›nmas›n› gerektirecektir.

1. Temizlik:
Makinenin içinin ve d›ﬂ›n›n yap›ﬂan ve korozyona yol açan tuz ve asitlerden temizlenmesi
gerekir. Bunun için Yamaha çamur ve gres
çözücü veya eﬂde¤er bir solventi çamur, ya¤
ve pas› gevﬂetmek için kullan›n›z. Sonra sabun ile y›kay›n›z, durulay›n›z ve kurutunuz.

2. Ya¤lama:
Tüm hareketli parçalar›, süspansiyon çubuklar›n› ve mafsal noktalar›n› ya¤lay›n›z. Bak›m
bölümünde spesifikasyonlar› verilen ya¤ ve
gresleri veya Yamaha Lube-Zall genel amaçl› ya¤lar› kullan›n›z. Uygun ya¤lama korozyonu engeller ve sürtünmeyi azalt›r.

3. Yak›t sistemi:
Yak›t tank›ndaki yak›t oksitlenmesini, kurum,
tiner at›klar›n› ve yak›t sistemi ile karbüratördeki korozyonu engellemek için Yamaha Fuel Conditioner/Stabilizer veya eﬂde¤erini ekleyiniz. Oksijenli yak›t kullan›lan bölgelerde
komple yak›t sistemini boﬂalt›n›z. Yamaha
servisine baﬂvurunuz.

4. Motor:
Motorun uygun depolanmas›; temel olarak
motor içi elemanlar›, korozyon ve paslanma
nedeniyle oluﬂan hasardan korumak demektir. Bu, özellikle oksijenli yak›t kullan›lan bölgelerde yak›ttaki alkol oran›n›n motora su girme riskini artt›rmas› nedeniyle çok daha
önemlidir. Krank milinin ve yanma odas›n›n
korozyondan korunmas› için, Yamaha StorRite Fogging Oil veya eﬂde¤er ya¤ kullan›n›z.
Alternatif metod, hava kutusunu ç›kararak
motor çal›ﬂ›rken karbüratör bo¤az›ndan ya¤
enjekte etmektir.

ÖNLEM:
Depolama süresinde motoru zaman zaman çal›ﬂt›rmay›n›z. Bu hiç çal›ﬂt›rmamaktan daha zararl›d›r. Çünkü, nem ve asit formu korozyona neden olur.
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5. Koruma:
Boyal› k›s›mlara bir kat Yamaha Silicone Wax
veya eﬂde¤erini uygulay›n›z. Motorun d›ﬂ›na,
paletlere, di¤er metal, plastik ve lastik k›s›mlara Yamaha Silicone Spray veya eﬂde¤er
koruyucu sprey s›k›n›z.

6. Akü:
Aküyü makineden ç›kart›n›z ve s›v› seviyesini
kontrol edin. Aküyü ﬂarj ediniz. 0°C’den
(32°F) fazla ve 30°C'den (90°F) az s›cakl›kta,
serin ve kuru bir yerde depolay›n›z. Akünün
durumunu hidrometre ile ayda bir kez kontrol
ediniz ve e¤er gerekli ise ﬂarj ediniz.

D‹KKAT
l

l

Aküyü ﬂarj ederken asla sigara içmeyiniz
ve akü kutup ba¤lant›lar› ile oynamay›n›z.
K›v›lc›m akü gaz›n› ateﬂleyebilir.
Akü kutup baﬂlar›n›n s›k› ve ventil borusunun do¤ru pozisyonda oldu¤undan
emin olduktan sonra aküyü ﬂarja ba¤lay›n›z.

ÖNLEM:
Aküyü h›zl› ﬂarj etmeyiniz. ﬁarj süresi 1.6
amperde 10 saattir.

7. Palet:
Paleti gevﬂetiniz ve ﬂasiyi yukar› kald›r›n›z ki,
palet yere temas etmesin.

8. Tahrik kay›ﬂ›:
Tahrik kay›ﬂ›n› ç›kar›n›z ve ayr› olarak saklay›n›z.

9. Depolama:
Makineyi kuru, iyi havaland›r›lan ve direk güneﬂ ›ﬂ›¤› almayan bir yerde depolay›n›z. Üzerine mümkünse makine için dizayn edilmiﬂ
hava geçiren bir örtü örtünüz. Plastik veya vinileks örtü kullanmay›n›z. Aksi takdirde içeride kalan nem paslanmaya neden olabilir.

DEPOLAMA SONRASI SERV‹S:
Makineyi depodan servise al›rken tahrik kay›ﬂ›n›
tak›n›z ve paleti ayarlay›n›z. Aküyü tekrar monte
ediniz ve ventil borusunun uygun pozisyonda oldu¤undan emin olunuz.
Bujileri söküp temizleyerek yeniden tak›n›z. Periyodik bak›m kart›nda listelenen çal›ﬂt›rma öncesi
ve mevsimsel bütün di¤er bak›mlar› yap›n›z.
Maksimum performans için makinenizin Yamaha servisinde kontrol ve ayarlar›n› yapt›rman›z
gerekir.
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ÖZELL‹KLER
BOYUTLAR:
VK540EX (III)
Model Kod Numaras›
Tam boy
Tam geniﬂlik
Tam yükseklik
Kuru a¤›rl›k
Kayak yüzeyi

3.125 mm
1.140 mm
1.350 mm
316 kg
960 mm

MOTOR
VK540EX (III)
Tip
Silindir Ayarlanmas›
Hacimsel kaplama
Çap x Strok
Rölanti h›z›
Motor ya¤› cinsi
Karbüratör tipi
Yak›t

Çal›ﬂt›rma sistemi

Fan so¤utmal› iki zamanl›, 7 -geçiﬂli
2-silindir
535 cm3
73 x 64 mm (2,87 x 2,52 inç)
1200 ± 100 dev./dk.
YAMALUBE 2-zamanl› motor ya¤›
MIKUNI B38-34 x 1
Kurﬂunsuz benzin
R+M
Min. Pompa oktan›
: 86
2
veya
Min. Araﬂt›rma oktan›
: 91
El ile tahrikli, bobin ateﬂlemeli çal›ﬂt›rma
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ﬁAS‹
VK540EX (III)
Tahrik paleti ve süspansiyon

Döküm lastik, fiber glass çubuklarla kuvvetlendirilmiﬂ

Palet

500 mm

Geniﬂlik

50 mm

Palet sehimi

/ 100 N
1.204 mm

Yerdeki uzunluk
Süspansiyon tipi

Kaymal› ray süspansiyonu

Tahrik diﬂlisi

Üçlü polietilen, 9 diﬂli

Transmisyon (Hareket iletimi)
Tip

Otomatik santrifüj kavramal›, sonsuz de¤iﬂimli
3.8:1 ~ 0.95:1

Kasnak aral›¤›

Yaklaﬂ›k 268,5 mm

Kasnak ofset

Yaklaﬂ›k 16 mm

Kavraman›n devreye girme devri*

Yaklaﬂ›k 2600 dev./dk.

Vites h›z›

Yaklaﬂ›k 6700 dev./dk.

Tahrik zinciri

Tek bilyal› zincir, ya¤a bat›r›lm›ﬂ

Redüksiyon oran›

39/17 (2.29)
Düﬂük: (28/22 x 28/22) x 39/17) = (3.72)

Yak›t tank›
Tank kapasitesi
31.0 litre
Ya¤ tank›
Tank kapasitesi

2.5 litre

Tip

Kaliper tipi, disk freni

Çal›ﬂmas›

Tutamak kolu, sol el kullan›ml›

Çal›ﬂmas›

Tutamaktan kollu, sa¤ el çal›ﬂt›rmal›

Fren

Gaz

* Elevasyon (Rak›m) ayarlar›na göre de¤iﬂir.
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ELEKTR‹K
VK540EX (III)
Ateﬂleme sistemi
Buji
Akü
Far
Arka/Stop lambas›
Gösterge lambas›

Tip
Aç›kl›k
Kapasite
Maks. ﬂarj oran›
Ampul x Miktar
Ampul x Miktar
Ampul x Miktar

C.D.I.
BR9ES (NGK)
0.7 ~ 0.8 mm
YB16AL-A2/12 V 16A - h
1.6 Amper/saat için 10 saat
12 V, 60/55 W x 1
12 V, 8/23 W x 1
12 V, 3.4 W x 1
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KABLOLAMA D‹YAGRAMI:
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1. Geri vites düdü¤ü

B ...................................Siyah
L....................................Mavi
G ...................................Yeﬂil
Y ...................................Sar›
R ...................................K›rm›z›
O ...................................Turuncu
W ..................................Beyaz
Br ..................................Kahverengi
B/Y ................................Siyah/Sar›
B/W ...............................Siyah/Beyaz
L/W ...............................Mavi/Beyaz
G/Y................................Yeﬂil/Sar›
Y/B ................................Sar›/Mavi
Y/R................................Sar›/K›rm›z›
R/W...............................K›rm›z›/Beyaz
W/R...............................Beyaz/K›rm›z›

2. H›z gösterge ›ﬂ›¤›
3. Takometre ›ﬂ›¤› (iste¤e ba¤l›)
4. Takometre (iste¤e ba¤l›)
5. Vites durum dü¤mesi
6. Tutumak ›s›t›c›s›
7. Kabza ›s›t›c›s›
8. Kabza ›s›t›c› dü¤mesi
9. Ana dü¤me
10. Sigorta
11. Düzenleyici
12. Marﬂ rölesi
13. Akü
14. Arka-stop lambas›
15. Buji
16. Ateﬂleme bobini
17. Marﬂ motoru
18. CDI ünitesi
19. CDI manyetosu
20. Voltaj regülatörü
21. Gövde topraklanmas›
22. Stop lambas› dü¤mesi
23. Far selektör dü¤mesi
24. Karbüratör dü¤mesi
25. H›zland›rma dü¤mesi
26. Motor durdurma dü¤mesi
27. Motor durdurma dü¤mesi
28. Far
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Kullan›m Ömrü 10 Y›l’d›r.

‹THALATÇI F‹RMA

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

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

