Çal›ﬂt›rma öncesi kontroller
Tüm aral›¤› boyunca düzgün çal›ﬂt›¤›ndan
emin olmak için vites kolunu birkaç kez çal›ﬂt›r›n›z. Ayr›ca, vites kolunun çal›ﬂmas›na göre
geri hareket kapa¤›n›n yukar› ve aﬂa¤› hareket
etti¤inden ve kapa¤›n durdurucularla temas etti¤inden emin olunuz (Geri vites sisteminin çal›ﬂmas›yla ilgili bilgi için sayfa 29’a bak›n›z.).

otomatik olarak tam kapal› (rölanti) konuma geri döndü¤ünden emin olunuz.

1 Durdurucu

Gaz kolu tam kapal› (rölanti) konumundayken
uygun ölçüde gaz kolu boﬂlu¤u bulundu¤undan emin olunuz.

1 Gaz kolu boﬂlu¤u

Gaz kolu boﬂlu¤u:
4,0 -7,0 mm (0,16-0,28 inç)
EJU32594

EJU40112

Gaz kolu kontrolleri

Uzaktan kumanda vericisinin kontrolü

Tüm aral›¤› boyunca düzgün çal›ﬂt›¤›ndan
emin olmak için gaz kolunu birkaç kez çal›ﬂt›r›n›z. Ayr›ca, serbest b›rak›ld›¤›nda gaz kolunun

Uzaktan kumanda vericisinin düzgün çal›ﬂt›¤›ndan emin olunuz (Yamaha Güvenlik Sistemi
ayar iﬂlemleri için sayfa 25’e ve Düﬂük Devir/dk. Modu’nu etkinleﬂtirme iﬂlemleri için sayfa 30’a bak›n›z.).
EJU32663

Motor acil durdurma kordonunun (lanyard)
kontrolü
Motor acil durdurma kordonunun (lanyard) hasarl› olmad›¤›ndan emin olunuz. Kablo hasarl›ysa yenisiyle de¤iﬂtiriniz. UYARI! Motor acil
durdurma kordonunu (lanyard) onarmay› ya
da birlikte ba¤lamay› asla denemeyiniz.
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Çal›ﬂt›rma öncesi kontroller
Operatör denize düﬂtü¤ünde motor acil
durdurma kordonu serbest olarak çekemeyece¤i için, deniz motosikleti çal›ﬂmaya devam eder ve bir kazaya neden olur. [EWJ01220]

EJU32675

Anahtar kontrolleri
ECJ01310

D‹KKAT
Karada iken, motoru 4.000 devir/dk’n›n üzerinde çal›ﬂt›rmay›n›z. Ayr›ca, motoru, su
vermeden 15 saniyeden daha uzun bir süre
çal›ﬂt›rmay›n›z, aksi halde motor aﬂ›r› ›s›nabilir.
Marﬂ dü¤mesinin, motor durdurma anahtar›n›n
ve motor acil durdurma anahtar›n›n düzgün çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›n› kontrol ediniz (Her bir anahtar›n çal›ﬂt›r›lmas›yla ilgili bilgi için sayfa 26’ya
bak›n›z.

1
2
3
4
5

Anahtarlar›n çal›ﬂmas›n› kontrol etmek için:
(1) Yamaha Güvenlik Sistemi ayar› için kilitli
modu seçili durumdaysa, kilit aç›k modunu
seçiniz (Yamaha Güvenlik Sistemi ayar iﬂlemleri için sayfa 25’e bak›n›z.).
(2) Motoru çal›ﬂt›rmak için marﬂ dü¤mesine
bas›n›z.
(3) Motor çal›ﬂmaya baﬂlar baﬂlamaz, motorun
hemen durdu¤undan emin olmak için motor durdurma anahtar›n› itiniz.
(4) Motoru tekrar çal›ﬂt›r›n›z ve sonra motorun
hemen durdu¤undan emin olmak amac›yla
klipsi motor acil durdurma anahtar›ndan ç›kartmak için motor acil durdurma kordonunu (lanyard) çekiniz.
EJU40101

Eﬂya koyma bölümü kontrolleri
Eﬂya koyma bölümlerinde hasar olmad›¤›ndan
ve bu bölümlerde su birikmedi¤inden emin olunuz (Eﬂya koyma bölümleriyle ilgili bilgi için
sayfa 39’a bak›n›z.).
EJU41081

Yang›n söndürücü tutucusu, kapa¤› ve band›n›n kontrolleri
Yang›n söndürücü tutucusu, kapa¤› ve band›n›n hasarl› olmad›¤›ndan ve kapa¤›n bant yard›m›yla yerine iyice oturdu¤undan emin olunuz
(Yang›n söndürücü tutucusu, kapa¤› ve band›yla ilgili bilgi için sayfa 41’e bak›n›z.).

Motor acil durdurma anahtar›
Klips
Marﬂ dü¤mesi
Motoru durdurma anahtar›
Motor acil durdurma kordonu (lanyard)
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Çal›ﬂt›rma öncesi kontroller
EJU32543

EJU32475

Yang›n söndürücünün kontrolü

Arka boﬂaltma tapas› kontrolleri

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

Arka boﬂaltma tapalar›n› gevﬂetiniz ve ç›kar›n›z, tapalar›n hasarl› olmad›¤›ndan ve yivlerinde yabanc› madde bulunmad›¤›ndan emin olunuz. D‹KKAT: K›çtaki boﬂaltma tapalar›n›
takmadan önce, pislik ve kum gibi yabanc›
maddeleri ç›karmak için boﬂaltma tapas›n›n
vida diﬂlerini temizleyiniz. Aksi halde, k›çtaki tahliye tapalar› hasar görebilir ve suyun
motor bölmesine girmesine izin verebilir.
Deniz motosikletini suya indirmeden önce,
arka taraftaki boﬂaltma tapalar›n›n iyice s›k›lm›ﬂ oldu¤undan emin olunuz. Aksi halde,
su motor bölümüne taﬂar ve deniz motosikletinin batmas›na neden olur. [ECJ00361]
Durana kadar s›karak arka boﬂaltma tapalar›n›
güvenli bir ﬂekilde tak›n›z.

Yang›n söndürücüyü kontrol etmek için, üreticisi taraf›ndan verilen talimatlar› okuyunuz. Yang›n söndürücüsünü daima yerinde ve kapa¤›
tak›l› ﬂekilde tutunuz.
Teknede daima bir yang›n söndürücü bulundurunuz. Bir yang›n söndürücü, bu deniz motosikletinin standart bir ekipman› de¤ildir. E¤er bir
yang›n söndürücünüz yok ise, uygun özellikte
bir tane temin etmek için, bir Yamaha yetkili
servisine veya bir yang›n söndürücü üreticisine
baﬂvurunuz.
EJU40121

Güvenlik donan›m›n›n kontrolü
Teknede, uygulanan yönetmelikleri karﬂ›layan
güvenlik donan›m›n›n bulundu¤unu kontrol ediniz.
EJU32352

Omurga ve güvertenin kontrolü
Omurgada ve güvertede hasar ya da baﬂka bir
problem olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
EJU32656

Jet emiﬂi kontrolleri
Jet emiﬂinin hasarl› ya da yosun veya pislikle
t›kal› olmad›¤›ndan emin olunuz. Jet emiﬂi t›kal›ysa temizleyiniz (Jet emiﬂiyle ilgili bilgi için
sayfa 85’e bak›n›z.).
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1 Arka boﬂaltma tapas›

Çal›ﬂt›rma öncesi kontroller
EJU41440

EJU32713

Motor kaputunun kontrolü

Çok iﬂlevli bilgi merkezinin kontrolü

Kaputun arkas›na bast›r›n›z ve iyice kapand›¤›ndan emin olunuz.

Çok iﬂlevli bilgi merkezinin düzgün çal›ﬂt›¤›ndan emin olunuz (Çok iﬂlevli bilgi merkezinin
düzgün çal›ﬂmas›yla ilgili bilgi için sayfa 32’ye
bak›n›z.)

EJU40144

Suya indirme sonras› kontroller
Çal›ﬂt›rma öncesi kontrol listesindeki suya indirme sonras› kontrolleri deniz motosikleti suyun içindeyken ve motor çal›ﬂ›rken yap›n›z.
Suya indirme sonras› kontrolleri yapmak için:
(1) Deniz motosikletini suya indiriniz (Deniz
motosikletinin suya indirilmesiyle ilgili bilgi
için sayfa 59’a bak›n›z.).
(2) Kontrolleri yap›n›z ve ar›zal› bir parça ya da
baﬂka bir problem olmad›¤›ndan emin olunuz.

EJU40171

Motor rölanti devrinin kontrolü
Motoru çal›ﬂt›r›n›z ve ›s›t›n›z. Motor rölanti devrinin belirlenen aral›¤›n önemli miktarda üstünde veya alt›nda olmad›¤›ndan emin olmak için
çok iﬂlevli bilgi merkezindeki takometreyi kullan›n›z.
Motor rölanti devri:
1.300 ± 100 devir/dk.

EJU40552

So¤utma suyu pilot ç›k›ﬂ›n›n kontrolü
Motor çal›ﬂ›rken so¤utma suyu pilot ç›k›ﬂ›ndan
su boﬂald›¤›ndan emin olunuz (So¤utma suyu
pilot ç›k›ﬂ›yla ilgili bilgi için sayfa 28’e bak›n›z.).
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Çal›ﬂt›rma
EJU32902

Deniz motosikletinin
kullan›lmas›
EWJ00510

U YA R I
Deniz motosikletinizi kullanmadan önce,
bütün kontrol ünitelerini ö¤reniniz. Tam anlamad›¤›n›z bir kumanday› veya iﬂlevi bir
Yamaha yetkili servisine dan›ﬂ›n›z. Kumandalar›n, kontrollerin nas›l çal›ﬂt›¤›n› tam anlamamak kazaya yol açabilir veya kazay›
önlemenize engel olabilir.
EJU312963

Deniz motosikletinizi ö¤renirken
Deniz motosikletinizi kullanmak uzun bir süre
pratik yaparak kazan›lan beceri gerektirir. Daha zor manevralar yapmaya giriﬂmeden önce,
temel teknikleri iyice ö¤renmek için zaman harcay›n›z.
Deniz motosikletinizi kullanmak size keyifli saatler sa¤layan çok zevkli bir faaliyet olabilir. Bununla birlikte, güvenli bir ﬂekilde binmekten
zevk almak için deniz motosikletinin nas›l kullan›laca¤›n› ö¤renerek gerekli beceri seviyesine
ulaﬂmak esast›r.
Bu deniz motosikletini çal›ﬂt›rmadan önce, bu
Kullan›m Klavuzunu, Binme Prati¤i Klavuzunu,
Binme Talimatlar› kart›n› ve deniz motosikletindeki tüm etiketleri okuyunuz. Sayfa 9’da baﬂlayan güvenlik bilgilerine özellikle dikkat ediniz.
Bunlar sizin deniz motosikleti ve kullan›m› hakk›nda bilgi sahibi olman›z› sa¤lar.
Unutmay›n›z: Bu deniz motosikleti, operatörü
ve en fazla iki kiﬂiyi taﬂ›yacak ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r. Hiçbir zaman maksimum yük limitini aﬂmay›n›z veya 3 kiﬂiden fazlas›n›n binmesine
izin vermeyiniz (e¤er kayak çekiliyorsa 2 kiﬂi).
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Azami yük:
240 kg (530 lb)
Yük, kargonun, operatörün ve yolcular›n
toplam a¤›rl›¤›d›r.
EJU33005

Deniz motosikletinizi kullanmay›
ö¤renirken
Deniz motosikletinizi kullanmadan önce, daima
sayfa 49’da listelenen çal›ﬂt›rma öncesi kontrolleri yap›n›z. Deniz motosikletini kontrol etmek için harcanan k›sa süre, ilave edilen güvenlik ve güvenirlilik ile sizi ödüllendirecektir.
Deniz motosikletinizi kullanmadan önce yerel
kanunlar› inceleyiniz.
Tekneyi savunmal› olarak güvenli h›zlarda kullan›n›z ve insanlar, nesneler ve di¤er deniz motosikletleri ile aran›zda güvenli bir mesafeyi koruyunuz. Ö¤renmek için al›ﬂt›rma yaparken,
görüﬂün iyi ve trafi¤in az oldu¤u geniﬂ bir alan›
seçiniz.

Yak›n›n›zdaki bir kiﬂiyle arkadaﬂla çal›ﬂma sistemi uygulay›n›z. Sürekli olarak insanlar›, nesneleri ve di¤er deniz motosikletlerini izleyiniz.
Görüﬂünüzü k›s›tlayan veya di¤erlerini görmenizi engelleyen durumlar için dikkatli olunuz.
Gidonu s›k›ca kavramal›s›n›z ve her iki aya¤›n›z› ayak çukurunun taban›nda tutmal›s›n›z.
Kullanma becerileriniz tam olarak geliﬂmeden
yolcularla binmeye kalk›ﬂmay›n›z.

Çal›ﬂt›rma
EJU40210

EJU36345

Sürüﬂ konumu

Motorun suda çal›ﬂt›r›lmas›

Kullan›c›n›n sürüﬂ konumu

EWJ01530

Kullan›c› gidonu iki eliyle s›k›ca tutmal› ve her
iki aya¤›n› ayak basma yerine basarak koltu¤a
iki baca¤› aç›k ﬂekilde oturmal›d›r.

Yolcunun sürüﬂ konumu
Yolcu (yolcular) ya önündeki kiﬂiye ya da el tutamaklar›na s›k›ca tutunmal›d›r ve ayaklar›n›
ayak basma yerine basarak koltu¤a iki baca¤›
aç›k ﬂekilde oturmal›d›r. Bir yolcunun kullan›c›n›n önüne binmesine asla izin vermeyiniz (Su
kayakç›s› çekme durumundaki sürüﬂ konumuyla ilgili bilgi için sayfa 16’ya bak›n›z.).

EJU32802

Deniz motosikletinin denize indirilmesi
Deniz motosikletini suya indirirken, etraf›n›zda
engel bulunmad›¤›ndan emin olun. E¤er deniz
motosikleti suya treylerden indirilirse, bir kiﬂi
dalgalar›n deniz motosikletini treylere itmemesini sa¤lamal›d›r.

U YA R I
Arac›n arka taraf›nda suda biri varsa gaz
vermeyiniz. Motoru ya kapat›n›z ya da rölantide tutunuz. Jet nozulundan ç›kan su ve
döküntüler ciddi yaralanmaya neden olabilir.
Motoru çal›ﬂt›rmak için:
(1) Yamaha Güvenlik Sistemi ayar› için kilitli
modu seçili durumdaysa, kilit aç›k modunu
seçiniz (Yamaha Güvenlik Sistemi ayar iﬂlemleri için sayfa 25’e bak›n›z.).
(2) Deniz motosikletini, yosun ve döküntü olmayan ve derinli¤i deniz motosikletinin alt›ndan en az 60 cm (2 ft) olan bir alana götürünüz. D‹KKAT: Motoru, derinli¤i deniz
motosikletinin alt›ndan 60 cm’den az
olan sularda asla çal›ﬂt›rmay›n›z, aksi
halde çak›l veya kum jet giriﬂinden emilebilir ve pompa çark›nda hasara ve motorun aﬂ›r› ›s›nmas›na yol açabilir.
[ECJ00472]

(3) Motor acil durdurma kordonunu (lanyard)
sol bile¤inize tak›n›z ve sonra klipsi motor
kapatma anahtar›na tak›n›z (Motor kapatma anahtar›n›n çal›ﬂmas›yla ilgili bilgi için
sayfa 26’ya bak›n›z.). UYARI! Motor acil
durdurma kordonunun (lanyard) do¤ru
ﬂekilde ba¤lanm›ﬂ oldu¤unu kontrol ediniz. Motor acil durdurma kordonu (lanyard) do¤ru ﬂekilde ba¤lanmazsa, operatör denize düﬂtü¤ünde serbest olarak

59

Çal›ﬂt›rma
çekemeyece¤i için, deniz motosikleti çal›ﬂmaya devam eder ve bir kazaya neden
olur. [EWJ00581]

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

me çarpman›za yol açabilir. Bir çarp›ﬂma,
ciddi yaralanma ile veya ölümle sonuçlanabilir. [EWJ00601]

EJU32872

Deniz motosikletinin terk edilmesi

(4) Gaz kolu serbest b›rak›lm›ﬂ durumda, motoru çal›ﬂt›rmak için marﬂ dü¤mesine (yeﬂil
dü¤me) bas›n›z (Marﬂ dü¤mesinin çal›ﬂmas›yla ilgili bilgi için sayfa 26’ya bak›n›z.).

Deniz motosikletinden ayr›l›yorsan›z, motorun
yanl›ﬂl›kla çal›ﬂt›r›lmas›n› ya da çocuklar veya
yetkili olmayan kiﬂiler taraf›ndan kullan›lmas›n›
önlemek için klipsi motor acil durdurma anahtar›ndan ç›kar›n›z.

EJU32862

EJU40221

Motorun durdurulmas›

Deniz motosikletinin çal›ﬂt›r›lmas›

Gaz kolunu serbest b›rak›n›z ve sonra motoru
durdurmak için motor durdurma anahtar›na
(k›rm›z› dü¤me) bas›n›z. UYARI! Dümen tutmak için gaz vermeye ihtiyac›n›z vard›r. Motoru kapatmak, kaç›nmaya çal›ﬂt›¤›n›z cis-

Vites kolu ileri konumdayken ve motor çal›ﬂ›yorken deniz motosikleti ileriye do¤ru hareket
eder. Gaz kolu tam kapal› (rölanti) konumda olsa bile süzülme h›z›nda deniz motosikleti ileri
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Çal›ﬂt›rma
do¤ru hareket eder (Vites kolunun çal›ﬂmas›yla ilgili bilgi için sayfa 29’a bak›n›z.).

Emme ›zgaras› ile emilen su, jet pompas›n›n
türbin çark› taraf›ndan bas›nçland›r›l›r. Bas›nçland›r›lan su pompa taraf›ndan jet nozulu aras›ndan d›ﬂar› at›l›r, bu durum deniz motosikletini hareket ettirmek için itme kuvveti yarat›r. Motor devri ne kadar yüksek ise, o kadar çok itme
kuvveti üretilir.
Jet bask›s›n›n miktar›, gidonun pozisyonuna
ilaveten, ne kadar keskin döndü¤ünüzü belirler.
A: Fazla gaz verme, yüksek itme kuvveti sa¤lar, böylece deniz motosikleti daha keskin
döner.

1 Vites kolu
2 ‹leri konumu

B Az gaz verme, düﬂük itme kuvveti sa¤lar,
böylece deniz motosikleti daha yavaﬂ yavaﬂ
döner.
EJU33254

Deniz motosikletinin döndürülmesi
EWJ00771

U YA R I
●

●

Nesnelerden uzaklaﬂmaya çal›ﬂ›rken gaz
kelebek kolunu serbest b›rakmay›n›z kullanmak için gaz vermeye ihtiyac›n›z
vard›r. Bir çarp›ﬂma, ciddi yaralanma ile
veya ölümle sonuçlanabilir.
Yüksek h›zlarda giderken, aﬂamal› dönüﬂler yap›n›z veya dönmeden önce yavaﬂlay›n›z. Yüksek h›zdaki keskin dönüﬂlerde deniz motosikleti yana kayabilir veya kendi ekseni etraf›nda dönebilir (spin
atma), sürücüyü ve yolcuyu (yolcular›)
yaralanmaya neden olacak ﬂekilde tekneden d›ﬂar› f›rlatabilir.

C. Gaz kolunu tamamen serbest b›rakmak, sadece asgari itme kuvveti sa¤lar. E¤er süzülmenin üzerindeki h›zlarda gidiyorsan›z, gazs›z olarak gitmek için h›zla yavaﬂlama kabiliyetine sahip olursunuz. Gaz kolunu b›rakt›ktan hemen sonra bir miktar dönüﬂ kabili-

Dümen kontrolü, gidon pozisyonunun ve gaz
miktar›n›n kombinasyonuna ba¤l›d›r.
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yetiniz olabilir, fakat motor yavaﬂlad›¤›nda,
deniz motosikletini siz tekrar gaz verinceye
veya süzülme h›z›na ulaﬂ›ncaya kadar, art›k
gidon hareketine cevap vermez.
Süzülme h›z›nda, deniz motosikleti rölantide
mevcut olan itme kuvveti miktar›n› kullanarak gidon pozisyonunda yavaﬂça döndürülebilir.

D. Seyir esnas›nda motor durdurulursa, herhangi bir itme kuvveti olmaz. Bu durumda,
gidon döndürülse bile, deniz motosikleti düz
olarak gider.

niz. OTS sistemi, kalk›ﬂ h›zlar›n›n alt›nda veya
motor durur vaziyette iken çal›ﬂmaz. Motor yavaﬂlad›¤› zaman, siz gaz verinceye veya süzülme h›z›na ulaﬂ›ncaya kadar, deniz motosikleti
gidon giriﬂine yan›t olarak art›k dönmez.
EJU41980

Deniz motosikletinin durdurulmas›
Deniz motosikleti ayr› bir fren sistemi ile donat›lmam›ﬂt›r. Gaz kelebe¤i b›rak›ld›¤›nda, su direnci vas›tas›yla durdurulur. Tam h›zdan itibaren, deniz motosikleti gaz kolu b›rak›ld›ktan ve
motor durdurulduktan sonra, tam durma konumuna yaklaﬂ›k 120 m (390 ft) sonra ulaﬂ›r. Gerçi bu uzakl›k brüt a¤›rl›k, su yüzeyinin durumu
veya rüzgar yönü gibi bir çok faktöre ba¤l›d›r.
Gaz kelebek kolu b›rak›l›r b›rak›lmaz deniz motosikleti yavaﬂlar, fakat tam olarak durmadan
önce belirli bir yol al›r. Herhangi bir nesneye
çarpmadan önce zaman›nda durabilece¤inizden emin de¤ilseniz, gaz veriniz ve baﬂka bir
yöne dönünüz.

EWJ00744

Dümen tutmak için gaz vermeye ihtiyac›n›z
vard›r.
Bu model, kesik gazda manevra OTS sistemi
içeren Yamaha Motor Yönetim sistemiyle donat›lm›ﬂt›r. Gaz kolunu b›rakt›ktan sonra, deniz
motosikletini kullanmaya çal›ﬂ›rsan›z, kalk›ﬂ
h›zlar›nda hareket eder (Yukar›daki C koﬂuluna
bak›n›z).
OTS sistemi, deniz motosikleti yavaﬂlarken, biraz itme kuvveti vermek için devam etmek üzere dönmede yard›m eder, fakat gidonu döndürürken gaz verirseniz, daha keskin dönebilirsi-
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●

●

●

Uygun duruﬂ mesafesine olanak sa¤lay›n›z.
Çarp›ﬂmalar› önlemek için erken müdahale ediniz. Deniz motosikletlerinin ve di¤er teknelerin frenlerinin olmad›¤›n›
unutmay›n›z.
Tekneyi savunmal› olarak güvenli h›zlarda kullan›n›z ve durma zaman› elde etmeniz için, insanlar, nesneler ve di¤er
deniz motosikletleri ile aran›zda güvenli
bir mesafeyi koruyunuz.

Çal›ﬂt›rma
●

●

Yavaﬂlarken motoru tamamen durdurmay›n›z, çünkü yolunuza gelen bir tekneden
veya di¤er bir nesneden uzaklaﬂmak için
motor gücüne ihtiyac›n›z olabilir.
Geri vites fonksiyonunu deniz motosikletini yavaﬂlatmak veya durdurmak için
kullanmay›n›z, çünkü bu durum kontrolü
kaybetmenize, d›ﬂar› f›rlaman›za veya gidona çarpman›za neden olabilir.

EJU41580

Deniz motosikletinin geri viteste
çal›ﬂt›r›lmas›
Geri konuma getirmek için vites kolunu geriye
do¤ru çekiniz. Deniz motosikleti geriye hareket
eder (Geri vites sistemiyle ilgili bilgi için sayfa
29’a bak›n›z.).

EJU36086

Deniz motosikletine binilmesi
EWJ01111

U YA R I
Binmeden önce, hala k›y›ya yak›nken, operatörün ve yolcular›n sudan taﬂ›ta binme
uygulamas› yapt›¤›ndan emin olunuz. Deniz
motosikletine geri dönmek için birçok baﬂar›s›z giriﬂim yapan bir kiﬂi yorgun düﬂebilir
ve teﬂhir olmaktan rahats›z olabilir, bunlar
da yaralanma ve bo¤ulma tehlikesini art›r›r.
Deniz motosikletine, yosun ve döküntü olmayan ve derinli¤i deniz motosikletinin alt›ndan en
az 60 cm (2 ft) olan suda bininiz. D‹KKAT: Motoru, derinli¤i deniz motosikletinin alt›ndan
60 cm’den az olan sularda asla çal›ﬂt›rmay›n›z, aksi halde çak›l veya kum jet giriﬂinden
emilebilir ve pompa çark›nda hasara ve motorun aﬂ›r› ›s›nmas›na yol açabilir. [ECJ00472]

1 Vites kolu
2 Geri konumu

‹PUCU:
VXR: Bu deniz motosikletinde binmeye yard›mc› olacak ﬂekilde indirilebilen bir binme basama¤› vard›r (Binme basama¤›n›n çal›ﬂt›r›lmas›yla ilgili bilgi için sayfa 38’e bak›n›z.).
EJU36353

Yaln›z baﬂ›na binme
(1) Deniz motosikletinin arkas›ndan her iki elinizi binme platformuna yerleﬂtiriniz, kendiGeri vitese takmadan önce, arka taraf›n›zda
hiç bir engelin veya insan›n olmad›¤›ndan emin
olunuz.

63

Çal›ﬂt›rma
nizi yukar› çekiniz ve sonra bir elinizle tutama¤› kavray›n›z.

(5) Tüm yönlere bak›n›z, motoru çal›ﬂt›r›n›z ve
sonra yavaﬂça hareket ediniz.
EJU33169

Yolcuyla (yolcularla) binme
EWJ00660

U YA R I

(2) Binme platformu üzerinde kendinizi diz
çökme pozisyonuna kadar çekiniz ve sonra
koltu¤a do¤ru hareket ediniz ve bacaklar›n›z› iki yana açarak oturunuz.

Suya düﬂme sonucunda veya jet nozulunun
yak›n›nda bulunma durumunda, e¤er su vücut boﬂluklar›n› zorlarsa, ciddi dahili yaralanmalar meydana gelebilir. Yolcular ayaklar›n› ayak boﬂlu¤u taban› üzerine dayay›p
ve önlerinde oturan kiﬂiye s›k›ca sar›l›ncaya
veya tutma yerine s›k›ca tutununcaya kadar
gaz vermeyiniz.
Kullan›c›n›n ve yolcunun (yolcular›n) toplam
a¤›rl›¤› ne kadar fazla ise, deniz motosikletini
dengelemek o kadar zor olur. Yük dahil toplam
a¤›rl›k 240 kg’› (530 Ib) aﬂt›¤›nda deniz motosikletini çal›ﬂt›rmay›n›z.
Dururken binmek:
(1) Önceki “Yaln›z baﬂ›na binmek” bölümünde
anlat›ld›¤› gibi bininiz.

(3) Motor acil durdurma kordonunu (lanyard)
sol bile¤inize tak›n›z ve sonra klipsi motor
kapatma anahtar›na tak›n›z.
(4) Gidonu iki elinizle tutunuz ve her iki aya¤›n›z› ayak basma yerine yerleﬂtiriniz

(2) Motor acil durdurma kordonunu (lanyard)
sol bile¤inize tak›n›z ve sonra klipsi motor
kapatma anahtar›na tak›n›z.
(3) Gidonu iki elinizle tutunuz ve her iki aya¤›n›z› ayak basma yerine yerleﬂtiriniz.
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Çal›ﬂt›rma
(4) ‹lk yolcuyu deniz motosikletinin arkas›na
yönlendiriniz.

(5) ‹lk yolcunun kullan›c› ile ayn› yöntemi kullanarak binmesini, ayaklar›n› ayak basma
yerine yerleﬂtirmesini ve kullan›c›ya s›k›ca
tutunmas›n› sa¤lay›n›z.

(7) Yolcunun (yolcular›n) ayaklar›n›n ayak basma yerine bast›¤›ndan ve önlerindeki kiﬂiye
veya tutamaklara s›k›ca tutunduklar›ndan
emin olunuz.

(8) Tüm yönlere bak›n›z, motoru çal›ﬂt›r›n›z ve
sonra yavaﬂça hareket ediniz.
Durmuﬂ vaziyetteyken dengelemenin zor oldu¤u zaman binmek:
(1) Yolcunun (yolcular›n) deniz motosikletini
sabit tutmas›n› sa¤lay›n›z ve önceki “Yaln›z
baﬂ›na binme” bölümünde anlat›ld›¤› gibi
bininiz.

(6) ‹kinci yolcunun ayn› yöntemi izlemesini
sa¤lay›n›z. ‹kinci yolcu binerken deniz motosikletini ilk yolcu ile dengelemeye çal›ﬂ›n›z.

(2) Gidonu iki elinizle tutunuz, her iki aya¤›n›z›
ayak basma yerine yerleﬂtiriniz ve dengeyi
sa¤lay›n›z.
(3) ‹lk yolcunun kullan›c› ile ayn› yöntemi kullanarak binmesini, ayaklar›n› ayak basma
yerine yerleﬂtirmesini, kullan›c›ya s›k›ca tutunmas›n› ve dengede olmas›n› sa¤lay›n›z.
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Çal›ﬂt›rma
(4) Motor acil durdurma kordonunu (lanyard)
sol bile¤inize tak›n›z ve sonra klipsi motor
kapatma anahtar›na tak›n›z.
(5) Tüm yönlere bak›n›z, sonra marﬂa bas›n›z
ve süzülme h›z›nda çal›ﬂt›r›n›z.
(6) ‹kinci yolcunun kendini binme platformuna
dizlerinin üstünde çekmesini ve orada dengede durmas›n› sa¤lay›n›z. Tüm yönlere
bak›n›z ve sonra yavaﬂ yavaﬂ h›zlan›n›z.
Sonra, ikinci yolcunun dengeyi koruyarak
koltu¤a t›rmanmas›n› sa¤lay›n›z.

EJU33082

Hareket ettirilmesi
EWJ00711

U YA R I

(7) ‹kinci yolcunun koltu¤a iki baca¤› aç›k ﬂekilde oturmas›n›, ayaklar›n›n ayak basma
yerine basmas›n›, önündeki kiﬂiye veya tutamaklara s›k›ca tutunmas›n› ve dengede
olmas›n› sa¤lay›n›z.
(8) Yolcunun (yolcular›n) ayaklar›n›n ayak basma yerine bast›¤›ndan ve önlerindeki kiﬂiye
veya tutamaklara s›k›ca tutunduklar›ndan
emin olunuz ve deniz motosikletini dengede tutmak için h›z› yavaﬂ yavaﬂ artt›r›n›z.

Çarp›ﬂmalar› önlemek için:
● Sürekli olarak insanlar›, nesneleri ve di¤er deniz motosikletlerini izleyiniz. Görüﬂünüzü k›s›tlayan veya di¤erlerini görmenizi engelleyen durumlar için dikkatli
olunuz.
● Tekneyi savunmal› olarak güvenli h›zlarda kullan›n›z ve insanlar, nesneler ve di¤er deniz motosikletleri ile aran›zda güvenli bir mesafeyi koruyunuz.
● Deniz motosikletlerinin veya di¤er teknelerin do¤rudan olarak arkas›n› takip etmeyiniz. Su püskürtmek veya s›çratmak
için di¤er teknelerin yak›n›na gitmeyiniz.
Di¤er teknelerin sizden sak›nmas›n› zorlaﬂt›r›c› veya nereye gidece¤inizi anlayamayacak olduklar› keskin dönüﬂlerden
veya di¤er manevralardan kaç›n›n›z. Su
alt›nda nesneler bulunan veya suyun s›¤
oldu¤u alanlardan sak›n›n›z.
● Çarp›ﬂmalar› önlemek için erken müdahale ediniz. Deniz motosikletlerinin ve di¤er teknelerin frenlerinin olmad›¤›n›
unutmay›n›z. Nesnelerden uzaklaﬂmaya
çal›ﬂ›rken gaz kelebek kolunu serbest b›rakmay›n›z - kullanmak için gaz vermeye
ihtiyac›n›z vard›r.
ECJ01340

D‹KKAT
Motoru, derinli¤i deniz motosikletinin alt›ndan 60 cm’den (2 ft) az olan sularda asla ça-
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l›ﬂt›rmay›n›z, aksi halde çak›l veya kum jet
giriﬂinden emilebilir ve pompa çark›nda hasara ve motorun aﬂ›r› ›s›nmas›na yol açabilir.

(3) Deniz motosikletini iskeleden aç›¤a itiniz,
gidonu her iki elinizle kavray›n›z ve her iki
aya¤›n›z› ayak basma yerine yerleﬂtiriniz.

EJU40232

(4) Tüm yönlere bak›n›z, motoru çal›ﬂt›r›n›z ve
sonra yavaﬂça hareket ediniz.

Treylerden hareket etme

EJU33235

(1) Deniz motosikletini suya indiriniz ve vites
kolunu geri konuma getiriniz (Geri vites sistemiyle ilgili bilgi için sayfa 29’a bak›n›z.).
(2) Motor acil durdurma kordonunu (lanyard)
sol bile¤inize tak›n›z ve sonra klipsi motor
kapatma anahtar›na tak›n›z.
(3) Tüm yönlere bak›n›z, motoru çal›ﬂt›r›n›z ve
sonra yavaﬂça hareket ediniz.

Alabora olmuﬂ deniz motosikleti

EJU33113

Bir iskeleden binme ve hareket ettirme
(1) Deniz motosikletine yandan bininiz.
(2) Motor acil durdurma kordonunu (lanyard)
sol bile¤inize tak›n›z ve sonra klipsi motor
kapatma anahtar›na tak›n›z.

EWJ00671
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Uygun olmayan ﬂaha kald›rma yaralanmaya
neden olabilir.
● Motor acil durdurma kordonunu (lanyard) çekip, klipsi motor kapatma anahtar›ndan ç›kararak motoru durdurdu¤unuzdan emin olunuz.
● Ellerinizi emme ›zgaras›na sokmay›n›z.
E¤er deniz motosikleti alabora olursa, derhal
çeviriniz.
Deniz motosikletini do¤rultmak için:
(1) Klipsi motor acil durdurma anahtar›ndan ç›kart›n›z.
(2) Deniz motosikletinin arkas›na kadar yüzünüz. Sa¤ elinizle veya aya¤›n›zla küpeﬂteyi
aﬂa¤› iterken, sol elinizle binme basama¤›n› çekerek deniz motosikletini saat yönünde çeviriniz.
Alabora olmuﬂ deniz motosikletinin iskele
(sol) taraf› yukar› kalkm›ﬂ ise, deniz motosikletini saat yönünde çevirmeden önce iskele (sol) taraf› aﬂa¤› inecek ﬂekilde, küpeﬂteye aﬂa¤›ya do¤ru bast›r›n›z. D‹KKAT:
Deniz motosikletini saat yönünün tersine çevirmeyiniz, aksi halde motora su
girebilir ve bu da ciddi hasara yol açabilir. [ECJ00541]
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Çal›ﬂt›rma
EJU41990

Deniz motosikletinin k›y›ya çekilmesi
ve yanaﬂt›r›lmas›

(3) Motoru çal›ﬂt›r›n›z ve motor bölümünden
sintine suyunu boﬂaltmak için deniz motosikletini kalk›ﬂ h›z›nda çal›ﬂt›r›n›z. (Sintine
suyunun boﬂalt›lmas›yla ilgili bilgi için sayfa
46’ya bak›n›z. Motor çal›ﬂmazsa, sayfa
88’deki “Deniz motosikletini çekme” veya
“Bat›k deniz motosikleti” k›s›mlar›na bak›n›z.) D‹KKAT: Motor tekrar çal›ﬂt›r›ld›ktan sonra, motoru en az 1 dakika tam
gazda çal›ﬂt›rmay›n›z. Motor bölümü
içindeki sintine suyu motora s›çrayabilir
ve ciddi hasara neden olabilir. [ECJ00553]
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Deniz motosikletini k›y›ya çekmek için:
(1) Plaj›n yak›n›nda teknelerin, yüzenlerin veya engellerin bulunmad›¤›ndan emin olunuz.
(2) ‹stedi¤iniz k›y› bölgesine ulaﬂmadan yaklaﬂ›k 120 m (390 ft) önce h›z› düﬂürmek için
gaz kolunu serbest b›rak›n›z.
(3) Yavaﬂça k›y›ya yanaﬂ›n›z ve tam karaya
ulaﬂmadan önce motoru durdurunuz. UYARI! Dümen tutmak için gaz vermeye ihtiyac›n›z vard›r. Motoru kapatmak, kaç›nmaya çal›ﬂt›¤›n›z cisme çarpman›za yol
açabilir. Bir çarp›ﬂma, ciddi yaralanma
ile veya ölümle sonuçlanabilir. [EWJ00601]
D‹KKAT: Motoru, derinli¤i deniz motosikletinin alt›ndan 60 cm’den (2 ft) az
olan sularda asla çal›ﬂt›rmay›n›z, aksi
halde çak›l veya kum jet giriﬂinden emilebilir ve pompa çark›nda hasara ve motorun aﬂ›r› ›s›nmas›na yol açabilir.
[ECJ00472]

(4) Deniz motosikletinden ininiz ve k›y›ya çekiniz.
Deniz motosikletini iskeleye yanaﬂt›rmak için:
(1) ‹skelenin yak›n›nda teknelerin, yüzenlerin
veya engellerin bulunmad›¤›ndan emin olunuz.
(2) ‹skeleden yaklaﬂ›k 120 m (390 ft) uzakta
h›z› düﬂürmek için gaz kolunu serbest b›rak›n›z.
(3) ‹skeleye yavaﬂça yaklaﬂ›n›z ve iskeleye
yanaﬂmadan hemen önce motoru durdurunuz. UYARI! Dümen tutmak için gaz vermeye ihtiyac›n›z vard›r. Motoru kapatmak, kaç›nmaya çal›ﬂt›¤›n›z cisme çarpman›za yol açabilir. Bir çarp›ﬂma, ciddi
yaralanma ile veya ölümle sonuçlanabilir. [EWJ00601]
(4) ‹skelenin yan›na geliniz ve deniz motosikletinden ininiz.

Çal›ﬂt›rma
EJU37193

Yabani otlar›n bulundu¤u alanlarda
çal›ﬂt›r›lmas›
Deniz motosikletinizi yabani otlar›n kal›n oldu¤u yerlerde kullanmaktan daima kaç›n›n›z. Yabani otlar›n bulundu¤u alanlarda çal›ﬂt›rmak
kaç›n›lmazsa, motor h›z›n› de¤iﬂtirmek için s›rayla gaz kolunu s›k›n›z ve kavraman›z› gevﬂetiniz. Sürekli ayn› h›zda ve süzülme h›z›nda çal›ﬂt›r›rken yabani otlar t›kamaya daha fazla e¤ilimli olurlar. E¤er yabani otlar emiﬂ alan›n› t›karsa, jet emiﬂini temizleyiniz (Jet emiﬂiyle ilgili bilgi için sayfa 85’e bak›n›z.).
EJU40241

Deniz motosikletini sudan ç›kartt›ktan
sonra
ECJ01310

D‹KKAT
Karada iken, motoru 4.000 devir/dk.’nin
üzerinde çal›ﬂt›rmay›n›z. Ayr›ca, motoru, su
vermeden 15 saniyeden daha uzun bir süre
çal›ﬂt›rmay›n›z, aksi halde motor aﬂ›r› ›s›nabilir.
Deniz motosikletini çal›ﬂt›rd›ktan ve sudan ç›kard›ktan sonra so¤utma suyu kanallar›nda kalan suyu gecikmeden boﬂalt›n›z.
So¤utma suyu kanallar›ndan suyu boﬂaltmak
için:
(1) Deniz motosikletinin çevresindeki alan›n
boﬂ oldu¤undan emin olunuz ve sonra motoru çal›ﬂt›r›n›z.
(2) So¤utma suyu kanallar›nda kalan suyu,
gaz kolunu s›rayla 10 - 15 saniye s›k›p b›rakarak boﬂalt›n›z.
(3) Motoru durdurunuz.
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Bak›m ve depolama
EJU37145

Çal›ﬂt›rma sonras› bak›m

(3) Bahçe hortumu adaptörünü bir bahçe hortumuna ba¤lay›n›z.

EWJ00330

U YA R I
Depolarken deniz motosikletini daima dik
duruﬂta ve yatay konumda tutunuz, aksi
halde yak›t motor bölmesine veya motora
s›zabilir ve yang›n tehlikesi yaratabilir.
Deniz motosikletini kulland›ktan sonra daima
sudan ç›kar›n›z, temizleyiniz ve depoya koyunuz. Deniz motosikletinin uzun süre suda b›rak›lmas›, jet pompas›n›n ve omurgan›n normal
aﬂ›nma h›z›n› artt›r›r. Deniz mikro organizmalar› ve korozyon, ço¤u deniz motosikleti parças›n›n ömrünü k›saltabilen koﬂullar aras›ndad›r.
EJU33547

So¤utma suyu kanallar›n›n
temizlenmesi

1 Bahçe hortumu adaptörü

(4) Y›kama hortumu soketinin kapa¤›n› gevﬂetiniz ve ç›kar›n›z. Bahçe hortumu adaptörünü y›kama hortumu soketine tak›n›z ve s›k›
bir ﬂekilde ba¤lan›ncaya kadar çeviriniz.

ECJ01310

D‹KKAT
Karada iken, motoru 4.000 devir/dk.’nin
üzerinde çal›ﬂt›rmay›n›z. Ayr›ca, motoru, su
vermeden 15 saniyeden daha uzun bir süre
çal›ﬂt›rmay›n›z, aksi halde motor aﬂ›r› ›s›nabilir.
Tuz, kum veya pislikle t›kanmalar›n› önlemek
için so¤utma suyu kanallar›n› tatl› su ile y›kay›n›z.
(1) Deniz taﬂ›t›n› yatay bir pozisyonda tutunuz.
(2) Koltu¤u ç›kar›n›z (Koltu¤un ç›kar›lmas› ve
tak›lmas› iﬂlemleri için sayfa 37’ye bak›n›z.)
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1 Bahçe hortumu adaptörü
2 Y›kama hortumu soketi
3 Y›kama hortumu soket kapa¤›

(5) Bahçe hortumunu bir su muslu¤una ba¤lay›n›z.
(6) Deniz motosikletinin etraf›ndaki alan›n boﬂ
oldu¤undan emin olunuz ve sonra motoru
çal›ﬂt›r›n›z. Motor çal›ﬂt›ktan hemen sonra,
su jet nozulundan sürekli akacak ﬂekilde su
muslu¤unu tam olarak aç›n›z.

Bak›m ve depolama

(7) Motorun durumunu izleyerek, motoru yaklaﬂ›k 3 dakika rölanti devrinde çal›ﬂt›r›n›z.
E¤er y›kama s›ras›nda motor durursa, suyu
hemen kapat›n›z ve 6. ad›mdan itibaren iﬂlemleri tekrarlay›n›z. D‹KKAT: Motor çal›ﬂm›yorken so¤utma suyu kanallar›na su
vermeyiniz. Su, susturucunun içinden
motora geri akarak ciddi motor hasar›na
neden olabilir. [ECJ00122]
(8) Su muslu¤unu kapat›n›z.
(9) So¤utma suyu kanallar›nda kalan suyu,
gaz kolunu s›rayla 10 - 15 saniye s›k›p b›rakarak boﬂalt›n›z.
(10) Motoru durdurunuz.
(11) Bahçe hortumu adaptörünü ç›kar›n›z ve
y›kama hortumu soketinin kapa¤›n› durana kadar s›karak güvenli ﬂekilde tak›n›z.
(12) Koltu¤u s›k›ca orijinal konumuna tak›n›z.
EJU40612

Deniz motosikletinin temizlenmesi
(1) Koltu¤u ç›kar›n›z (Koltu¤un ç›kar›lmas› ve
tak›lmas› iﬂlemleri için sayfa 37’ye bak›n›z.)
(2) Motoru ve motor bölümünü az bir su ile durulay›n›z. D‹KKAT: Motoru ve motor bölümünü durularken, yüksek bas›nçl› su

kullanmay›n›z, aksi halde önemli motor
hasarlar› meydana gelebilir. [ECJ00571]
(3) Motor bölümünden suyu boﬂalt›n›z (Sintine
suyunun boﬂalt›lmas›yla ilgili bilgi için sayfa
46’ya bak›n›z.).
(4) Motoru ve motor bölümünü kuru bir bezle
siliniz.
(5) Omurgay›, güverteyi ve jet pompas›n› tatl›
suyla y›kay›n›z.
(6) Omurgay›, güverteyi ve jet pompas›n› kuru
bir bez ile siliniz.
(7) Koltuk ve motor bölümü contalar› gibi tüm
vinil ve lastik parçalar› vinil koruyucu ile siliniz.
(8) Korozyonu en aza düﬂürmek için omurgan›n, güvertenin ve motorun metalik k›s›mlar›na pas önleyici püskürtünüz.
(9) Koltu¤u takmadan önce, motor bölümünü
havada kurumaya b›rak›n›z.
(10) Koltu¤u s›k›ca orijinal konumuna tak›n›z.
EJU33686

Akü bak›m›
E¤er deniz motosikleti bir aydan fazla kullan›lmayacaksa aküyü deniz motosikletinden ç›kar›n›z, kontrol ediniz ve sonra serin kuru bir yerde saklay›n›z.
EWJ00791

U YA R I
Akü elektroliti zehirlidir ve tehlikelidir, ciddi
yan›klara vs. neden olabilir. Akü elektroliti
sülfürik asit içerir. Deriyle, gözlerle veya
giysiyle temas etmemesine dikkat ediniz.
Panzehirler
Harici olarak: Suyla y›kay›n›z. Dahili olarak:
Bol miktarda su veya süt içiniz. Bunun ard›ndan magnezyum sütü, ç›rp›lm›ﬂ yumurta
veya bitkisel ya¤ içiniz. Hemen bir doktor
ça¤›r›n›z.
Gözler: 15 dakika suyla çalkalay›n›z ve derhal t›bbi yard›m al›n›z.
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Bak›m ve depolama
Aküler patlay›c› gazlar ç›kar›rlar. K›v›lc›mlar›, alevleri, sigaralar› vs. iyice uzakta tutunuz. Aküyü kapal› bir mekanda kullan›yor
veya ﬂarj ediyorsan›z, iyi havaland›r›lm›ﬂ olmas›na dikkat ediniz. Akülerin yan›nda çal›ﬂ›rken daima koruyucu gözlük tak›n›z.
Çocuklar›n ulaﬂaca¤› yerlerden uzak tutunuz.
Aküyü ç›karmak için:
(1) Akünün negatif (-) kablosunu ay›r›n›z.
(2) Akünün pozitif (+) kablosunu ay›r›n›z.
(3) Havaland›rma hortumunu ay›r›n›z.
(4) Akü bantlar›n›n kancas›n› sökünüz ve sonra aküyü deniz motosikletinden ç›kar›n›z.

1
2
3
4

Negatif (-) akü terminali: Siyah uç
Akü bant›
Pozitif (+) akü terminali: K›rm›z› uç
Havaland›rma hortumu

m›ﬂ su kullan›n›z, aksi halde akü ömrü k›sal›r. [ECJ00241]

1 Maksimum seviye iﬂareti
2 Minimum seviye iﬂareti

E¤er dam›t›lm›ﬂ su eklenmiﬂse, akü voltaj›n›
kontrol ediniz.
Bir Yamaha yetkili servisine akü voltaj›n› kontrol ettirmeniz ve akünün ﬂarj iﬂlemini yapt›rman›z önerilir. Aküyü kendiniz ﬂarj ederseniz, kulland›¤›n›z akü test cihaz› ve ﬂarj aleti ile birlikte verilen talimatlar› iyice okuyunuz ve uygulay›n›z. D‹KKAT: Aküyü acele bir ﬂekilde ﬂarj
etmeye çal›ﬂmay›n›z. Akünün ömrü k›salabilir. [ECJ00251]
Akü bantlar›n›n kontrolü
Akü bantlar›n›n hasarl› olmad›¤›ndan emin olunuz.

Akünün kontrolü
● Akü muhafazas›n›n hasarl› olmad›¤›ndan
emin olunuz.
● Akü terminallerinde korozyon ya da hasar olmad›¤›ndan emin olunuz.
● Havaland›rma hortumunun t›kal› ya da hasarl› olmad›¤›ndan emin olunuz.
Elektrolit seviyesinin kontrol edilmesi
Elektrolit seviyesinin maksimum ve minimum
seviye iﬂaretleri aras›nda oldu¤unu kontrol ediniz.
E¤er elektrolit seviyesi düﬂükse, belirlenen seviyeye kadar dam›t›lm›ﬂ su ekleyin. D‹KKAT:
Aküyü tekrar doldururken sadece dam›t›l-
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1 Akü band›

Aküyü depolamak için:
(1) Tatl› su kullanarak akü muhafazas›n› temizleyiniz.

Bak›m ve depolama
(2) E¤er akü terminalleri kirlenmiﬂ veya korozyona u¤ram›ﬂ ise bir tel f›rça kullanarak temizleyiniz.

(5) Akünün güvenli bir ﬂekilde yerinde durmas›n› sa¤lay›n›z.

1 Akü terminali

(3) Akü terminallerine Yamaha Deniz Gresi veya Yamaha Grease A uygulay›n›z.
Önerilen suya dayan›kl› gres:
Yamaha Deniz Gresi / Yamaha Gres A
(4) Aküyü serin ve kuru bir yerde saklay›n.
D‹KKAT: Akünün ﬂarjs›z olarak depolanmas› kal›c› akü hasar›na neden olabilir.
Aküyü düzenli olarak kontrol ediniz.
[ECJ00102]

Aküyü takmak için:
(1) Aküyü akü bölmesine yerleﬂtiriniz ve akü
bantlar›n› tutuculara tak›n›z.
(2) Pozitif (+) akü ucunu (k›rm›z›) pozitif (+)
akü terminaline ba¤lay›n›z. D‹KKAT: Akü
kablolar›n›n ters ba¤lanmas› elektrik
parçalar›na hasar verir. [ECJ00261]
(3) Negatif (-) akü ucunu (siyah) negatif (-) akü
terminaline ba¤lay›n›z.
(4) Havaland›rma borusunu aküye tak›n›z.
UYARI! Havaland›rma hortumu hasar
görmüﬂ, t›kanm›ﬂ veya uygun ﬂekilde
ba¤lanm›ﬂ de¤il ise, yang›n veya patlama ile sonuçlanabilir. [EWJ00451]
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Bak›m ve depolama
EJU33492

Önerilen suya dayan›kl› gres:
Yamaha Deniz Gresi / Yamaha Gres A

Uzun süreli depolama
EWJ00330

●

Gaz teli (gaz kolu ucu)

●

Dümen teli (jet anozulu ucu)

●

Vites teli (vites kolu ucu)

U YA R I
Depolarken deniz motosikletini daima dik
duruﬂta ve yatay konumda tutunuz, aksi
halde yak›t motor bölmesine veya motora
s›zabilir ve yang›n tehlikesi yaratabilir.
K›ﬂ depolamas› gibi uzun süreli saklama,
bozulmalar› önlemek için pasif koruma önlemleri gerektirir. Deniz motosikletini depolamadan
önce yetkili Yamaha servisi taraf›ndan bak›m
onar›m yap›lmas› tavsiye edilir. Bununla birlikte, deniz motosikletinin sahibi aﬂa¤›daki iﬂlemleri kolayca uygulayabilir.
EJU40762

Temizleme
(1) So¤utma suyu kanallar›n› y›kay›n›z (So¤utma suyu kanallar›n›n y›kanmas›yla ilgili bilgi için sayfa 70’e bak›n›z.).
‹PUCU:
Deniz motosikletini k›ﬂ mevsiminde oldu¤u gibi
uzun süreli depolam›ﬂsan›z, motoru çal›ﬂt›rmadan önce yak›t deposunu taze benzinle doldurunuz ve üreticinin talimatlar›na göre yak›t deposuna yak›t dengeleyici ve ﬂartland›r›c› madde ekleyiniz.
(2) Deniz motosikletini temizleyiniz (Deniz motosikletinin temizlenmesiyle ilgili bilgi için
sayfa 71’e bak›n›z.).
Omurgay›, aﬂ›nd›rmayan cila ile cilalay›n›z.
EJU40633

Ya¤lama
Uygun bir deniz gresi aplikatörü kullanarak, telleri ya¤lamak ve kir ile nemi d›ﬂar› atmak için iç
ve d›ﬂ teller aras›na pas önleyici püskürtünüz.
Hareket eden parçalar›n düzgün bir ﬂekilde
kaymas›n› veya dönmesini sa¤lamak için, onlar› suya dayan›kl› gres ile ya¤lay›n›z.
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Bak›m ve depolama
●

Vites teli (geri hareket kapa¤› ucu)

EJU40811

Pas önleme
Omurgan›n, güvertenin ve motorun metalik k›s›mlar›na pas önleyici püskürtünüz.
Dahili motor parçalar›n›n korozyondan önlenmesi için bir Yamaha yetkili servisine baﬂvurunuz.
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Bak›m
EJU33768

Bak›m
Periyodik kontroller ve ya¤lama deniz motosikletinizin mümkün olan en güvenli ve en verimli
durumda kalmas›n› sa¤lar. Bu nedenle, periyodik bak›m›n yap›ld›¤›ndan emin olunuz. Güvenlik, deniz motosikleti sahibinin yükümlülü¤üdür. Egzoz emisyonu ve gürültü düzeyini uygun s›n›rlarda tutmak için düzgün bak›m yap›lmal›d›r. Deniz motosikleti ile ilgili kontrollerin ve
ya¤laman›n en önemli noktalar› aﬂa¤›daki sayfalarda aç›klanm›ﬂt›r.
Orijinal Yamaha yedek parçalar› ve deniz motosikletinize göre tasarlanm›ﬂ aksesuarlar için
bir Yamaha yetkili servisine baﬂvurunuz.
Orijinal Yamaha parçalar›na eﬂde¤er olmayan
parça ve aksesuarlar›n tak›lmas›ndan sonuçlanan ar›zalar›n s›n›rl› garanti kapsam›na girmeyece¤ini unutmay›n›z.
Emisyon kontrol cihazlar› ve sisteminin bak›m, de¤iﬂim ve onar›m› herhangi bir deniz
SI motor onar›m kurumu veya teknisyeni taraf›ndan yap›labilir. Fakat garanti kapsam›ndaki onar›m bir Yamaha yetkili deniz servisi
taraf›ndan yap›lmal›d›r.
EWJ00311

U YA R I
Aksi belirtilmedikçe, bak›m yaparken motoru kapatmaya dikkat ediniz. Makine bak›m
onar›m›yla ilgili bilginiz yoksa, bu iﬂlem bir
Yamaha yetkili servisi veya baﬂka bir e¤itimli teknisyen taraf›ndan yap›lmal›d›r.

çantaya koyunuz ve deniz motosikletini kullan›rken daima yan›n›zda bulundurunuz.

1
2
3
4
5
6

Alet çantas›
Tornavida
Bahçe hortumu adaptörü
10/12 mm lokma anahtar
Pense
Aç›k a¤›zl› anahtar

EJU41890

Motor kapa¤›n›n sökülmesi ve
tak›lmas›
Motor kapa¤› ç›kar›labilir.
Motor kapa¤›n› ç›karmak için:
(1) Koltu¤u ç›kar›n›z (Koltu¤un ç›kar›lmas› ve
tak›lmas› iﬂlemleri için sayfa 37’ye bak›n›z.)
(2) Havaland›rma hortumunu tutan plastik ba¤›
aç›n›z.
‹PUCU:
Plastik ba¤›n motor bölümünün içine düﬂmemesine dikkat ediniz.

EJU33802

Tak›m kutusu
Bu deniz motosikletinde bir tak›m kutusu bulunmaktad›r. Tak›m kutusunu su geçirmez bir

1 Havaland›rma hortumu
2 Plastik ba¤
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(3) Motor kapa¤› vidalar›n› sökünüz.

motor kapa¤›n› orijinal konumuna yerleﬂtiriniz ve sonra aﬂa¤›ya itiniz.

1 Motor kapa¤› vidas›

(4) Motor kapa¤›n› yukar› kald›r›n›z ve ç›kar›n›z.

1 Motor kapa¤›

Motor kapa¤›n› takmak için:
(1) Motor kapa¤›n›n alt›nda kalmamas› için havaland›rma hortumunu yukar› kald›r›n›z,

1 Motor kapa¤›
2 Havaland›rma hortumu

(2) Motor kapa¤› vidalar›n› tak›n›z ve sonra onlar› öngörülen tork de¤erine s›k›n›z.
S›kma torku:
Motor kapa¤› vidas›:
4,5 Nm (0,46 kgf-m, 3,3 ft-lb)
(3) Oluklu boruyu havaland›rma hortumunun
üzerinde baﬂ tarafa do¤ru durana kadar
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kayd›r›n›z ve sonra plastik ba¤› kapatarak
havaland›rma hortumunu motor kapa¤›na
sabitleyiniz.

1 Oluklu boru

1 Plastik ba¤

(4) Koltu¤u s›k›ca orijinal konumuna tak›n›z.
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EJU37062

Periyodik bak›m tablosu
Periyodik bak›m tablosu, periyodik bak›m için genel talimatlar› verir. Bir Yamaha yetkili servisinin
aﬂa¤›daki tabloda yer alan kontrolleri yapmas›n› sa¤lay›n›z. Fakat çal›ﬂma koﬂullar›n›za ba¤l›
olarak bak›m›n daha s›k yap›lmas› gerekebilir. Herhangi bir sorunuz varsa, bir Yamaha yetkili servisine dan›ﬂ›n›z.
“O” iﬂareti Yamaha yetkili servisi taraf›ndan kontrol edilecek ve yap›lacak iﬂleri gösterir.
‹lk
Öge

Çal›ﬂt›rma

Ondan sonra her

10
saat

50 saat
6
ay

Bujiler

Kontrol ediniz, temizleyiniz, de¤iﬂtiriniz

Ya¤lama noktalar›

Ya¤lay›n›z

Dahili motor
bileﬂenleri

Ya¤ püskürtünüz

Ara muhafaza

Ya¤lay›n›z

Yak›t sistemi

Kontrol ediniz

Yak›t deposu

Kontrol ediniz, temizleyiniz

Motor rölanti devri

Kontrol ediniz, ayarlay›n›z

Gaz kelebe¤i mili

Kontrol ediniz

Su giriﬂ süzgeci

Kontrol ediniz, temizleyiniz

Sintine süzgeci

Temizleyiniz

Çark

Kontrol ediniz

Jet nozulu aç›s›

Kontrol ediniz, ayarlay›n›z

Vites kablosu ve geri
hareket kapa¤›

Kontrol ediniz, ayarlay›n›z

Gaz teli

Kontrol ediniz

12
ay

100
saat

200
saat

12
ay

24
ay

Sayfa

ediniz, de¤iﬂArka boﬂaltma tapalar› Kontrol
tiriniz
Kontrol ediniz,
Akü
ﬂarj ediniz
Lastik kaplin

Kontrol ediniz

Motor takozu

Kontrol ediniz

Somunlar ve c›vatalar

Kontrol ediniz

Hava filtresi eleman›

Kontrol ediniz
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‹lk
Öge

Çal›ﬂt›rma

Ondan sonra her

10
saat

50 saat
6
ay

Motor ya¤›

De¤iﬂtiriniz

Ya¤ filtresi

De¤iﬂtiriniz

Valf boﬂlu¤u

Kontrol ediniz, ayarlay›n›z

EJU36942

Motor ya¤› ve ya¤ filtresi
EWJ00340

U YA R I
Motor ya¤›, motor durdurulduktan hemen
sonra aﬂ›r› derecede s›cakt›r. Motor ya¤› ile
temas edilmesi veya elbisenize s›çramas›
yan›klara neden olabilir.
ECJ00991

D‹KKAT
Motorda çok fazla ya¤ varken ya da yeteri
kadar ya¤ yokken motoru çal›ﬂt›rmay›n›z,
aksi halde motor hasarlanabilir.
Motor ya¤›n›n ve motor ya¤› filtresinin de¤iﬂtirilmesi iﬂleminin bir Yamaha yetkili servisi taraf›ndan yap›lmas› önerilir. Bununla birlikte, e¤er
ya¤› ve filtreyi kendiniz de¤iﬂtirecekseniz, bir
Yamaha yetkili servisine dan›ﬂ›n›z.
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12
ay

100
saat

200
saat

12
ay

24
ay

Sayfa

Teknik özellikler
EJU34542

Teknik özellikler
VXS

VXR

3 kiﬂi
240 kg (530 lb)

3 kiﬂi
240 kg (530 lb)

3.220 mm (126,8 inç)
1.170 mm (46,1 inç)
1.160 mm (45,7 inç)
327 kg (721 lb)

3.270 mm (128,7 inç)
1.170 mm (46,1 inç)
1.160 mm (45,7 inç)
330 kg (728 lb)

132,4 kW@7600 devir/dk.
48,6 litre/saat (12,8 US gal/saat,
10,7 Imp.gal/saat)
1,24 saat
1.300 ± 100 devir/dk.

132,4 kW@7600 devir/dk.
48,6 litre/saat (12,8 US gal/saat,
10,7 Imp.gal/saat)
1,24 saat
1.300 ± 100 devir/dk.

S›v› so¤utmal› 4-zamanl› DOHC
4
1.812 cm3
86,0 x 78,0 mm (3,39 x 3,07 inç)
11.0: 1
0,14-0,23 mm (0,0055-0,0091 inç)
0,28-0,37 mm (0,0110-0,0146 inç)
Yaﬂ karter
Su
Elektrikli
T.C.I.
LFR6A
0,8 - 0,9 mm (0,031 - 0,035 inç)
12 V, 19,0 Ah
Volan manyeti¤i

S›v› so¤utmal› 4-zamanl› DOHC
4
1.812 cm3
86,0 x 78,0 mm (3,39 x 3,07 inç)
11.0: 1
0,14-0,23 mm (0,0055-0,0091 inç)
0,28-0,37 mm (0,0110-0,0146 inç)
Yaﬂ karter
Su
Elektrikli
T.C.I.
LFR6A
0,8 - 0,9 mm (0,031 - 0,035 inç)
12 V, 19,0 Ah
Volan manyeti¤i

Jet pompas›
Eksenel ak›ﬂl›, tek kademeli
Saat yönünün tersi
24.0 + 24.0°

Jet pompas›
Eksenel ak›ﬂl›, tek kademeli
Saat yönünün tersi
24.0 + 24.0°

Deniz motosikletinin kapasitesi:
Motosikletteki azami insan say›s›:
Azami yük kapasitesi:

Boyutlar:
Uzunluk:
Geniﬂlik:
Yükseklik:
Kuru a¤›rl›k:

Performans:
Maksimum ç›k›ﬂ gücü
(ISO 8665/SAE J1228’e göre):
Azami yak›t tüketimi:
Tam gazda seyir menzili:
Süzülme devri:

Motor:
Motor tipi:
Silindir say›s›:
Motor hacmi:
Delik ve strok:
S›k›ﬂt›rma oran›:
Emme Valf boﬂlu¤u (so¤uk):
Emme Valf boﬂlu¤u (so¤uk):
Ya¤lama sistemi:
So¤utma sistemi:
Marﬂ sistemi:
Ateﬂleme sistemi:
Buji:
Buji aral›¤›:
Akü kapasitesi:
ﬁarj sistemi:

Kuyruk ünitesi:
‹tici güç sistemi:
Jet pompas›n›n tipi:
Pervane dönüﬂ yönü:
Jet nozulu aç›s›:

Yak›t ve ya¤:
Önerilen yak›t:
Normal kurﬂunsuz benzin
Normal kurﬂunsuz benzin
Asgari oktan de¤eri (PON)
86
86
Asgari oktan de¤eri (RON)
90
90
SAE 10W-30, 10W-40, 20W-40, 20W-50 SAE 10W-30, 10W-40, 20W-40, 20W-50
Önerilen motor ya¤› tipi SAE:
Önerilen motor ya¤› derecesi API:
API SE,SF,SG,SH,SJ,SL
API SE,SF,SG,SH,SJ,SL
Yak›t deposu toplam kapasitesi:
60 litre (15,9 US gal, 13,2 Imp.gal) 60 litre (15,9 US gal, 13,2 Imp.gal)
Motor ya¤› miktar›, filtre de¤iﬂimiyle:
3,1 litre (3,28 US qt, 2,73 Imp.qt)
3,1 litre (3,28 US qt, 2,73 Imp.qt)
Motor ya¤› miktar›, filtre de¤iﬂmeden:
3,0 litre (3,17 US qt, 2,64 Imp.qt)
3,0 litre (3,17 US qt, 2,64 Imp.qt)
Motor ya¤› toplam miktar›:
4,3 litre (4,55 US qt, 3,78 Imp.qt)
4,3 litre (4,55 US qt, 3,78 Imp.qt)
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Ar›za giderme
EJU34561

Ar›za bulma ve giderme
Deniz motosikletinizle ilgili herhangi bir sorununuz varsa, olas› nedeni kontrol etmek için ar›za bulma ve giderme tablosunu kullan›n›z. E¤er nedeni bulamazsan›z bir Yamaha yetkili servisine baﬂvurunuz.
EJU34595

Ar›za bulma ve giderme tablosu
Olas› nedeni ve çözümünü do¤rulay›n›z ve sonra uygun sayfaya baﬂvurunuz.
ARIZA
Motor çal›ﬂm›yor
(Marﬂ motoru
dönmüyor)

MUHTEMEL NEDEN‹
Kilitli modu seçilmiﬂ

Kilit aç›k modunu
seçiniz

Motor acil durdurma anahtar›

Klips yerinde de¤il

Klipsi tak›n›z

Sigorta

Yanm›ﬂ

Sigortay› de¤iﬂtiriniz ve
elektrik tesisat›n› kontrol
ediniz.

Akü

Boﬂalm›ﬂ

Yeniden ﬂarj ediniz

Zay›f terminal
ba¤lant›lar›

Gerekti¤i gibi s›k›n›z

Marﬂ motoru
Motor çal›ﬂm›yor
(Marﬂ motoru
dönüyor)

Terminal korozyona u¤ram›ﬂ

Temizleyiniz veya de¤iﬂtiriniz

Ar›zal›

Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.

Gaz kolu

Ezilmiﬂ

Gevﬂetiniz

Yak›t

Boﬂ

Mümkün oldu¤u kadar
çabuk yeniden doldurunuz

Bayat veya kirlenmiﬂ

Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.

Yak›t deposu

Su veya pislik var

Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.

Buji

Kirli veya ar›zal›

Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.

Buji baﬂl›¤›

Ba¤l› de¤il veya gevﬂek

Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.

Yanl›ﬂ silindire ba¤lanm›ﬂ

Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.

Yak›t pompas› ar›zal›.

Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.

Yak›t enjeksiyon sistemi
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ÇARES‹

Yamaha Güvenlik Sistemi

SAYFA

Ar›za giderme
ARIZA
Motor düzensiz
çal›ﬂ›yor veya duruyor.

MUHTEMEL NEDEN‹
Yak›t

ÇARES‹

Boﬂ

Mümkün oldu¤u kadar
çabuk yeniden doldurunuz

Bayat veya kirlenmiﬂ

Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.

Yak›t deposu

Su veya pislik var

Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.

Buji

Kirli veya ar›zal›

Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.

Yanl›ﬂ ›s› aral›¤›

Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.

Boﬂluk do¤ru de¤il

Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.

Ba¤l› de¤il veya
gevﬂek

Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.

Çatlam›ﬂ, y›rt›k veya
hasarl›

Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.

Elektrik tesisat›

Gevﬂek ba¤lant›

Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.

Yak›t enjeksiyon sistemi

Enjektörler ar›zal› veya
t›kal›

Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.

Boﬂ

Mümkün oldu¤u kadar
çabuk yeniden doldurunuz

Ya¤ bas›nc› düﬂtü

Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.

Motor aﬂ›r›
›s›nm›ﬂ

Jet emiﬂi t›kal›

Temizleyiniz

Motor kontrol
uyar›s›

Hatal› sensörler

Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.

Buji baﬂl›¤›

Uyar› lambas› veya
Yak›t seviyesi
gösterge yan›p sönüyor veya yanar duruma
Ya¤ bas›nc›
geçiyor
uyar›s›

SAYFA
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Ar›za giderme
ARIZA
Deniz motosikleti
yavaﬂ gidiyor veya
güç kaybediyor
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MUHTEMEL NEDEN‹

ÇARES‹

Deniz motosikletinin çal›ﬂma
modu

Düﬂük Devir/dk Modu
etkin

Düﬂük Devir/dk.
Modunu devre d›ﬂ›
b›rak›n

Kavitasyon

Jet emiﬂi t›kal›

Temizleyiniz

Pervane hasarl› veya
aﬂ›nm›ﬂ

Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.

Motor aﬂ›r› ›s›nma uyar›s›

Motor devri azaltma
kontrolü devrede

Jet giriﬂini temizleyiniz
ve motoru so¤utunuz

Ya¤ bas›nc›
uyar›s›

Motor devri azaltma
kontrolü devrede

Ya¤ ilave ediniz.

Buji

Kirli veya ar›zal›

Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.

Yanl›ﬂ ›s› aral›¤›

Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.

Boﬂluk do¤ru de¤il

Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.

Buji baﬂl›¤›

Ba¤l› de¤il veya gevﬂek

Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.

Elektrik tesisat›

Gevﬂek ba¤lant›

Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.

Yak›t

Bayat veya kirlenmiﬂ

Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.

Hava filtresi

T›kal›

Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.

Ya¤ tabakas›

Yamaha yetkili servisinde bak›m yapt›r›n›z.

SAYFA

Ar›za giderme
EJU34623

Acil durumda yap›lacak
iﬂlemler

ediniz. Deniz motosikletini k›y›ya çekmeden
önce daima motoru durdurunuz.

EJU34634

Jet emiﬂinin ve çark›n temizlenmesi
EWJ00782

U YA R I
Yabani otlar› veya döküntüleri jet emiﬂi veya çark bölgesinden temizlemeye baﬂlamadan önce motoru kapat›n›z ve klipsi motor
acil durdurma anahtar›ndan ç›kart›n›z. Jet
pompas›ndaki dönen parçalarla temas edilmesi ciddi bir ﬂekilde yaralanmalara veya
ölüme neden olabilir.
E¤er jet emiﬂine veya çark›na yosun veya pislik tak›l›rsa kavitasyon oluﬂabilir, bu da motor
devri yükselse bile jet itme gücünün azalmas›na neden olur. Bu durumun devam etmesine
izin verilirse motor aﬂ›r› ›s›nabilir ve sarabilir.
D‹KKAT: E¤er jet emiﬂine yosun veya pislik
tak›ld›ysa, bunlar temizleninceye kadar deniz motosikletini süzülme h›z›n›n üstünde
çal›ﬂt›rmay›n›z. [ECJ00653]
Jet emiﬂinin veya çark›n yabani otlar veya döküntülerle t›kand›¤›na ait herhangi bir belirti
varsa k›y›ya dönünüz ve emiﬂi ve çark› kontrol

(1) Deniz motosikletinin alt›na uygun büyüklükte temiz bir bez veya hal› yerleﬂtirerek aﬂ›nmalardan ve çizilmelerden koruyunuz. Deniz motosikletini gösterilen ﬂekilde bir tarafa döndürünüz. D‹KKAT: Deniz motosikletini daima iskele taraf› (sol) üzerine yat›r›n›z. Deniz motosikletini yat›r›rken, gidonun e¤ilip hasar görmemesi için
omurgay› destekleyiniz. [ECJ00661]
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Ar›za giderme
(2) Jet emiﬂi, tahrik mili, çark, jet pompa muhafazas› ve jet itme a¤z› etraf›ndaki yosun veya pislikleri temizleyiniz.
E¤er yap›ﬂm›ﬂ art›klar›n temizlenmesi zorsa bir Yamaha yetkili servisine baﬂvurunuz.

(3) Negatif (-) takviye kablosunun di¤er ucunu
bir motor ask›s›na tak›n.

EJU34641

Aküye takviye yap›lmas›
E¤er arac›n aküsü bitmiﬂse, motoru 12V bir
takviye aküsü ve takviye kablolar›yla çal›ﬂt›rabilirsiniz.
EJU34663

Takviye kablolar›n›n ba¤lanmas›
EWJ01250

U YA R I
Akünün patlamas›ndan ve elektrik sisteminin ciddi ﬂekilde hasar görmesinden sak›nmak için:
● Akülere ba¤larken atlatma kablolar›n›n
kutuplar›n› (polaritelerini) tersine çevirmeyiniz.
● Negatif (-) atlatma kablosunu deniz motosikleti aküsünün negatif (-) termsinaline ba¤lamay›n›z.
● Pozitif (+) atlatma kablosunu negatif (-)
atlatma kablosuna dokundurmay›n›z.

1
2
3
4

Negatif (-) takviye kablosu
Takviye aküsü
Pozitif (+) atlatma kablosu
Motor ask›s›

(4) Motoru çal›ﬂt›r›n›z ve sonra atlatma kablolar›n› yukar›daki ad›mlar›n tersini izleyerek
ay›r›n›z (Motorun çal›ﬂt›r›lmas›yla ilgili bilgi
için sayfa 26’ya bak›n›z.).
EJU41880

Sigortalar›n de¤iﬂtirilmesi
Bir sigorta yanarsa, onu uygun sigortayla
de¤iﬂtiriniz.

(1) Pozitif (+) atlatma kablosunu her iki akünün
pozitif (+) terminallerine ba¤lay›n›z.
(2) Negatif (-) atlatma kablosunun bir ucunu
takviye aküsünün negatif (-) terminaline
ba¤lay›n›z.

1 Sa¤lam sigorta
2 Yanm›ﬂ sigorta

Bir sigortay› de¤iﬂtirmek için:
(1) Koltu¤u ç›kar›n›z (Koltu¤un ç›kar›lmas› ve
tak›lmas› iﬂlemleri için sayfa 37’ye bak›n›z.)
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Ar›za giderme
(2) Elektrik kutusunun kapa¤›n› ç›kart›n›z.

rik sistemi hasar›na ve yang›na neden
olabilir. [EWJ00802]

1 Elektrik kutusu kapa¤›

(3) Elektrik kutusunun üzerindeki kapa¤› gevﬂetiniz ve ç›kar›n›z.
(4) Kapa¤›n arka taraf›ndaki sigorta maﬂas›n›
kullanarak atm›ﬂ sigortay› ç›kar›p, do¤ru
amper de¤erinde yedek sigorta ile de¤iﬂtiriniz. UYARI! Tavsiye edilenden farkl› amperde sigorta kullanmay›n›z. Yanl›ﬂ de¤erde sigorta tak›lmas› kapsaml› elekt-

1
2
3
4

Elektrik kutusu
Yedek sigorta
Sigorta
Kapak

1 Sigorta maﬂas›

Sigorta amperaj›:
Akü sigortas›:
30 A
Ana röle sigortas›:
10 A
Elektronik gaz kelebe¤i sigortas›:
10 A
Güvenlik sistemi sigortas›:
3A
Ana sigorta:
20 A
(5) Kapa¤› durana kadar s›karak güvenli bir
ﬂekilde tak›n›z.
(6) Elektrik kutusu kapa¤›n› s›k›ca orijinal konumuna tak›n›z.
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Ar›za giderme
(7) Koltu¤u s›k›ca orijinal konumuna tak›n›z.
E¤er sigorta aniden tekrar atarsa elektrik sistemi hasarlanm›ﬂ olabilir. Böyle bir ﬂey olursa,
deniz motosikletine bir Yamaha yetkili servisinin bak›m yapmas›n› sa¤lay›n›z.
EJU34715

Deniz motosikletinin çekilmesi
EWJ00811

U YA R I
Çeken teknenin operatörü h›z›n› asgari
seviyede tutmal› ve trafi¤e ya da deniz
motosikleti üzerindeki operatöre zarar
verebilecek engellere dikkat etmelidir.
Çekme halat›, çeken tekne yavaﬂlad›¤›nda buna çarpmayacak kadar uzun olmal›d›r.

●

●

Deniz motosikleti suyun içinde çal›ﬂmaz durumda kal›rsa, k›y›ya çekilebilir.
Deniz motosikletini çekmek için:
Çeken tekne ile deniz motosikletinin toplam
uzunlu¤unun üç kat› uzunlu¤unda bir çekme
halat› kullan›n›z.
(1) Çekme halat›n› çekilecek olan deniz motosikletinin baﬂ taraf halkas›na s›k›ca ba¤lay›n›z.

1 Baﬂ taraf halkas›

(2) Koltu¤a bacaklar›n›z aç›k olarak oturunuz
ve deniz motosikletini dengede tutmak için
gidonu tutunuz. D‹KKAT: Çekme s›ras›nda baﬂ taraf suyun d›ﬂ›nda tutulmal›d›r,
aksi halde motor bölümünü su basabilir
veya motorun içine su kaçabilir ve bu
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durum ciddi motor hasar›na neden olabilir. [ECJ01330]
Deniz motosikletini 8 km/saat (5 mil/saat) ya da
daha düﬂük h›zda çekiniz. D‹KKAT: Deniz motosikletini 8 km/saat (5 mil/saat) veya daha
düﬂük bir h›zda çekiniz, aksi halde motor
bölümünü su basabilir veya motorun içine
su kaçabilir ve bu durum ciddi motor hasar›na neden olabilir. [ECJ01321]
EJU36155

Suya batm›ﬂ deniz motosikleti
E¤er deniz motosikleti suya batm›ﬂsa ya da
suyla dolmuﬂsa, motor bölümünden sintine suyunu boﬂalt›n›z. Sonra, deniz motosikletine en
k›sa zamanda bir Yamaha yetkili servisi taraf›ndan bak›m yap›lmas›n› sa¤lay›n›z.
Deniz motosikleti suya batm›ﬂsa:
(1) Deniz motosikletini sudan ç›kar›n›z ve eﬂya
koyma bölümlerindeki suyu boﬂalt›n›z (Eﬂya koyma bölümlerinden su boﬂalt›lmas›yla
ilgili bilgi için sayfa 39’a bak›n›z.).
(2) Motor bölümünden sintine suyunu boﬂalt›n›z (Sintine suyunun boﬂalt›lmas›yla ilgili
bilgi için sayfa 46’ya bak›n›z.).
(3) Deniz motosikletine en k›sa zamanda bir
Yamaha yetkili servisi taraf›ndan bak›m yap›lmas›n› sa¤lay›n›z. D‹KKAT: Bir Yamaha
yetkili servisine motorunuzu incelettirdi¤inizden emin olunuz. Yoksa ciddi
motor ar›zas› oluﬂabilir. [ECJ00791]
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Yetkili Servis ‹stasyonlar› Listesi
YEDEK PARÇALARIN TEM‹N ED‹LEB‹LECE⁄‹ VE
YETK‹L‹ SERV‹S ‹STASYONLARI L‹STES‹
MARMARA BÖLGES‹
1. Servis Ad›:
Adres:
ﬁehir:
Telefon No:
Faks No:
E-mail:

BURLA MAK‹NA T‹CARET‹ VE YATIRIM A.ﬁ.
Kurtuluﬂ Deresi Cad. No: 23/A Dolapdere
‹STANBUL
(0212) 256 49 50 / Dahili: 652
(0212) 250 36 79
yamahaparca@burla.com; yservis@burla.com

2. Servis Ad›:
Adres:

S‹SAM T‹CARET
Do¤anbey Cad.Dere Sok. No: 6
Bostanc› Sanayi Sitesi Kad›köy
ﬁehir:
‹STANBUL
Telefon No: (0216) 574 58 44
Faks No:
(0216) 574 58 45
E-mail:
info@sisammarin.com

3. Servis Ad›:
Adres:

GÖRKEM MOTOR
E-5 Üzeri Fatih Mah. Bo¤aziçi Cad.No: 96
Büyükçekmece
ﬁehir:
‹STANBUL
Telefon No: (0212) 883 78 97/98
Faks No:
(0212) 883 78 99
E-mail:
marine@gorkemmotor.com

4. Servis Ad›:
Adres:

ﬁOV MAR‹N
Göksu Göztepe Yolu G-17 Sok. No: 19/A
Anadoluhisar›
ﬁehir:
‹STANBUL
Telefon No: (0216) 465 32 76
Faks No:
(0216) 465 34 20
E-mail:
info@sovmarin.com

5. Servis Ad›:
Adres:

AKUA MOTOR
Sahil Yolu Bulvar› No: 61
Kaynarca-Pendik
ﬁehir:
‹STANBUL
Telefon No: (0216) 491 65 96
Faks No:
(0216) 491 65 98
E-mail:
leventbasak@gmail.com
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Yetkili Servis ‹stasyonlar› Listesi
6. Servis Ad›:
Adres:

MOTO CROSS
Panay›r Mah.Bursa Cad. No: 20
Osmangazi
ﬁehir:
BURSA
Telefon No: 0.224.211 64 89-90
Faks No:
0.224.211 64 62
E-mail:
rsma-sukla@hotmail.com

‹Ç ANADOLU BÖLGES‹
7. Servis Ad›:
Adres:

BURLA MAK‹NA T‹CARET‹ ve YATIRIM A.ﬁ. ANKARA ﬁUBE
Tunal› Hilmi Cad. Kays›han 50/10-11
Kavakl›dere
ﬁehir:
ANKARA
Telefon No: (0312) 417 25 73/417 34 81/417 11 26
Faks No:
(0312) 417 09 71
E-mail:
burla.ankara@burla.com

EGE BÖLGES‹
8. Servis Ad›:
Adres:

DEN‹Z SO⁄UTMA MAK. ve YED. PAR. ‹Nﬁ.TUR.
Camiikebir Mah. Yeni Sanayi Sitesi B-Blok 6.Sok. No: 4
Seferihisar
ﬁehir:
‹ZM‹R
Tel/Faks No: (0232) 743 56 24
E-mail:
denizsogutma@yahoo.com

9. Servis Ad›:
Adres:

MESUT DEN‹Z ARAÇLARI
Yal› Mah. Müze Sok. No: 18
Erdek
ﬁehir:
BALIKES‹R
Tel/Faks No: (0266) 835 73 16
E-mail:
mesutdaraclari@yahoo.com

10. Servis Ad›:
Adres:

ARSLAN DEN‹Z MOTOR SERV‹S‹
Sanayi Sitesi Sa¤lamlar Arkas› Adalet Cad. No: 20
Edremit
ﬁehir:
BALIKES‹R
Telefon No: (0266) 373 50 70
Faks No:
(0266) 373 50 67
E-mail:
arslandenizmot@hotmail.com
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11. Servis Ad›:
Adres:

HORSE POWER
Sanayi Sitesi A-B Blok No: 42
Kuﬂadas›
ﬁehir:
AYDIN
Tel/Faks No: (0256) 622 06 39
E-mail:
horsepower_yamaha@hotmail.com

12. Servis Ad›:
Adres:

CEMSEL TUR‹ZM ve OTO SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
Hisar Mah. ‹nönü Bulvar› No: 328/3
Didim
ﬁehir:
AYDIN
Tel/Faks No: (0256) 811 39 99
E-mail:
didimyamaha@hotmail.com

13. Servis Ad›:
Adres:
ﬁehir:
Telefon:
Faks No:
E-mail:

BODRUM SU SPORLARI
Reiso¤lu Hac› Halil Efendi Sok. No: 35
Bodrum
MU⁄LA
(0252) 316 63 92
(0252) 316 02 93
bodrumyamaha@mynet.com

14. Servis Ad›:
Adres:

BLUES YACHTING
‹nönü Bulvar› No: 50
Göcek-Fethiye
ﬁehir:
MU⁄LA
Telefon No: (0252) 645 20 66
Faks No:
(0252) 645 14 35
E-mail:
echnic@bluesyachting.com

15. Servis Ad›:
Adres:

POSEDON MAR‹N
Sanayi Sitesi No: 3
Fethiye
ﬁehir:
MU⁄LA
Telefon No: (0252) 612 12 64
Faks No:
(0252) 612 57 34
E-mail:
posedonmarin@hotmail.com

16. Servis Ad›:
Adres:

BOATMAR
Ata Sanayi Sitesi D Blok No: 12
Marmaris
ﬁehir:
MU⁄LA
Telefon No: (0252) 419 01 07
Faks No:
(0252) 419 10 82
E-mail:
boatmar@hotmail.com

93

Yetkili Servis ‹stasyonlar› Listesi
AKDEN‹Z BÖLGES‹
17. Servis Ad›:
Adres:
ﬁehir:
Telefon:
Faks No:
E-mail:

MOTO CROSS
Sanayi Sitesi Gazanfer Bilge Cad.No: 36
Alanya
ANTALYA
(0242) 515 10 58
(0242) 515 24 85
sabrisukla@hotmail.com

18. Servis Ad›:
Adres:
ﬁehir:
Telefon No:
Faks No:

KALAYCI DEN‹Z MOTORLARI
Akdeniz Sanayi Sitesi 5005.Sok. No: 7
ANTALYA
(0242) 221 46 26
(0242) 221 46 27

19. Servis Ad›:
Adres:
ﬁehir:
Telefon No:
Faks No:
E-mail:

TANSAL MAR‹N
Havaalan› Karﬂ›s› P›narl› Cihadiye Mah. No: 79/15
ANTALYA
(0242) 462 13 02
(0242) 462 13 00
info@tansalmarine.com
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‹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:
Kurtuluﬂ Deresi Caddesi No: 23 Dolapdere - ‹STANBUL
Tel: (0212) 238 52 97 Faks: (0212) 250 36 79
e-posta: yservis@superonline.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

