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Bu kar motosikletini çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
Bu kılavuz, taşıtın satılması halinde bu taşıtta kalmalıdır.
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Başvuru Bilgileri
Yamaha Kar Motosikletiniz ile ilgili uygun bilgileri aşağıdaki boşluklara yazınız.
Kar motosikletiniz ile ilgili bilgilere başvurduğunuzda daima bu numaraları kullanınız.

Model: ______________________________________________________________
Satış Tarihi: _________________________________________________________
Taşıt Kimlik Numarası: _________________________________________________
Motor Seri Numarası: __________________________________________________
Yamaha Yetkili Servisi: _______________________________________________
Adres: _____________________________________________________________
Tel: ________________________________________________________________

Kişisel Yaralanma
l Kendinize ve diğerlerine zarar vermemek için, kar motosikletini bu kullanma kılavuzunu ve

Kar Motosikleti Güvenlik El Kitabını okumadan ve anlamadan ASLA kullanmayınız; sonra
talimatları takip ediniz ve verilen uyarılara dikkat ediniz.

l SAĞ DUYUNUZU KULLANINIZ.
l İÇKİLİ İKEN BİNMEYİNİZ.
l HER AN KONTROL ALTINDA OLUNUZ.
l ARKADAŞLARINIZA ANLATINIZ. Bir arkadaşınız kar motosikletini dikkatsizce, aşırı

hızlarda, sarhoş iken veya başka bir güvensiz durumda kullanırken görürseniz, kar motosikle-
tinin hatalı kullanımının sonuçlarının uyarılmasının çok geç olmasını beklemeyiniz. Böyle kul-
lanım herkesi tehlikeye atar. KENDİNİZİN VE DİĞERLERİNİN GÜVENLİĞİ İÇİN AKTİF
ROL ALINIZ.

Parçalar ve Aksesuarlar
Yamaha kar motosikletiniz için değiştirme parçaları, yağ ya da aksesuarlara ihtiyaç duyduğunuz-
da, sadece HAKİKİ YAMAHA PARÇALARI, YAĞI VE AKSESUARLARININ kullanılmasına
dikkat ediniz. Sadece hakiki Yamaha parçaları, yağları ve aksesuarları Yamaha kar motosikle-
tinizin gereksinimleri ve standartları karşılayacak özelliklere sahip olacak şekilde hazırlanmıştır.
Aksesuarların komple listesi için geçerli Yamaha Aksesuar Kataloguna başvurunuz.  Bu kar moto-
sikletlerine dair servis ve bakım prosedürlerine yardımcı olmak üzere, bir Servis Kılavuzu ve
Resimli Parça El Kitabı, yerel Yamaha Kar motosikleti bayinizden elde edilebilir.

Bir kar motosikleti çok yüksek performanslı bir taşıttır. Zira çok çabuk hızlanır ve çok
yüksek hızlara yatkındır, bir acemi veya tecrübesiz bir sürücü tarafından kullanılma-
malıdır. Görüş sınırlarının ötesinde veya etrafa tamamen aşina olmadan ve önünüzde
neler olduğunu görmeden asla çabuk hızlanmayınız veya yüksek hızda sürmeyiniz. Hız
sınırlarına uyunuz ve uygun manevraya ve duruş mesafelerine izin vermeyen hızlarda
asla kullanmayınız. Tüm Kullanma Kılavuzunu ve Güvenlik Kitapçığını okuyunuz ve
çalışınız. Bu uyarının takip edilmemesi, kendinizin veya başkalarının yaralanması ile
sonuçlanabilir.

UYARI



Tebrikler! Güvenilir servis vermek üzere tasarlanmış ve monte edilmiş kaliteli bir Yamaha Kar moto-
sikleti seçtiniz. Sahibi/kullanıcısı olarak, bunun temel işletimi, bakımı ve depolama işlemlerine
tümüyle aşina hale gelmeye dikkat ediniz. Kar motosikletini kullanmadan önce bu aracın güvenli ve
uygun kullanımını öğrenmek üzere, bu kullanma kılavuzunu ve birlikte verilen Kar Motosikleti
Güvenlik El Kitabını okuyunuz. Kar motosikletini daima beceri seviyenize ve mevcut çevre şartları-
na uygun kullanınız.Kullanıcı El Kitabında, Kar Motosikleti Emniyet El Kitabında ve Kar
Motosikleti Çıkartmalarında, önemli bilgileri vurgulamak üzere Uyarı, Dikkat ve Not sözcükleri yer
almaktadır.     WARNING (UYARI) simgesi, kişisel emniyete dair bilgileri tanımlar. Ciddi kişisel
yaralanma veya hatta ölüm olasılığı söz konusu olduğundan, talimatların takip edilmesine dikkat edi-
niz. CAUTION simgesi, kar motosikleti ile ilgili hasarla sonuçlanabilen güvenli olmayan hareketleri
tanımlar. Kar motosikletinin parça veya parçalarında hasar olasılığı söz konusu olduğundan bu direk-
tifi takip ediniz. n NOTE (NOT) simgesi: Belirli bir dikkat göstermeye değer tamamlayıcı bilgileri
tanımlar. 

Bu kullanma kılavuzu, sürücü ile ilgili bakımları, kullanma talimatlarını ve sezon sonunda depolama
talimatlarını kapsar. Eğer herhangi onarım veya servis gerekirse, profesyonel servis için yetkili bir
Yamaha Kar motosikleti bayisi ile temasa geçiniz.  

Bu kitabın yayınlandığı zaman, tüm bilgiler ve resimler teknik olarak doğru idi. Bu kılavuzda kul-
lanılan bazı resimler sadece açıklık getirme amaçlı kullanılmış ve gerçek durumları göstermek için
düşünülmemiştir. Yamaha, ürünlerini sürekli biçimde yeniden gözden geçirip geliştirdi için, geçmişe
yönelik yükümlülüğü yoktur. 

Bu Kullanma Kılavuzu, kar motosikletinin ayrılmaz bir parçası olarak göz önünde bulundurulmalı ve
tekrar satış anında mutlaka mevcut olmalıdır. Kar motosikleti birden fazla sahip değiştirirse, Yamaha
bayi ile temasa geçiniz.

Her Yamaha kar motosikleti, Kar motosikletleri Emniyet ve Sertifikalandırma Komisyonun standart-
larını karşılamakta ve aşmakta olup, üzerlerinde bir SSCC çıkartması vardır.  Yamaha, tüm kar moto-
sikletlerinin emniyetli kullanılmalarını teyit etmekte ve teşvik etmektedir.  Daima kask ve koruyucu
gözlük takınız.  Dikkatle sürünüz, tüm ülke ve yerel yasalara uymayı gözetiniz ve başkalarının hak-
larına saygı gösteriniz. Yamaha gibi Uluslar arası Kar motosikleti İmalatçıları Derneği (ISMA)
üyeleri, yolların geliştirilmesi, sponsorluk olayları ve genel olarak kar motosikletleri ile sporu destek-
lemek konusunda kendi paylarına düşeni yapmaktadır.  Yamaha, Ulusal Kar motosiklet Vakfının bir
üyesi olarak, eğitim, hayırlar ve araştırma programları vasıtalarıyla kar motosikleti etkinliklerini
desteklemektedir.  

©2013 Yamaha
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Önsöz



Kar Motosikleti Kimliği
Bu kar motosikletinin iki adet kimlik numarası
vardır. Araç Kimlik Numarası (VIN), sağ yan
ayak dayanağının yanındaki tünelde ve koltuğun
altındaki bir çıkartmaya markalanmıştır. Çıkart-
mada ayrıca ilgili üretim bilgileri de vardır.
Motor Seri Numarası (ESN) motorun krank kar-
terine markalanmıştır.

Benzin – Yağ
Önerilen Benzin
Bu kar motosikletlerinde kullanılması önerilen
benzin, RON 95 oktan normal kurşunsuzdur.
Birçok bölgede, benzine oksijen katıkları eklen-
mektedir. %10’a kadar etanol içeren oksijenlen-
miş benzinler kabul edilmektedir.
Etanol karıştırılmış benzin kullanıldığında, eta-
nol yakıt sisteminde nem toplanmasını önlediği
için, bir benzin antifrizinin eklenmesi gerekmez.

Önerilen Motor Yağı
Kullanılması önerilen yağ Yarı Sentetik Yama-
lube 0W-30 oil yağıdır.
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Genel Bilgiler

VIN

Bu numaralara, garanti hakkının usulüne uygun
biçimde tamamlanması için bayi tarafından
gerek duyulur. Eğer motor seri numarası veya
VIN çıkartılmış veya herhangi bir şekilde bun-
lara müdahale edilmiş ise, Yamaha Inc. tarafın-
dan hiçbir garantiye izin verilmez.  
Parçalar, servis, aksesuar ya da garanti için yetk-
ili bir Yamaha Kar motosikleti bayisi ile temasa
geçerken, daima kar motosikletinin model ismi-
ni, VIN ve ESN numaralarını belirtiniz.  Eğer
komple motor değiştirilmesi gerekiyorsa, bayi-
nizden doğru kayıt bilgileri için Yamaha’yı bil-
gilendirmesini isteyiniz. 

Kumandaların Yerleri
Gösterilenler, Yamaha kar motosikletinin tipik
kumanda yerleridir. Özel bir kumandanın yeri
modele göre değişir.

Motor yağı uzun bir depolama süresinden önce
her 4.000 km’de (2.500 mil) yağ filtresi ise her
20.000 km’de (12.500 mil) bir değiştirilmelidir.

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

Aksesuar Çıkışı

Fren Kolu Kilidi

Fren Kolu

Far Kısıcı Anahtar

Baş Parmak Isıtıcı/
Gidon Isıtıcı Anahtarları

Koltuk Isıtıcı Anahtarı
(SR Viper ve SR Viper LTX Modelleri)

Acil Duruş Anahtarı

Geri Gidiş Anahtarı

Gaz Kelebeği Kolu
(İtici Güç Veren Kol)

Kontak Anahtarı

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

DİKKAT



Tahrik Kayışının Alıştırılması
Tahrik kayışları için yaklaşık 40 km’lik (25 mil)
bir alıştırma periyodu vardır. Kar motosikletini
ilk 40 km’de (25 mil)  oranında veya daha az
gaz ile kullanınız. Motoru yukarı ve aşağı
çalıştırarak (ancak 100 km/saat [60 mil/saat] hızı
aşmadan), yeni bir kayışın yan tarafındaki maruz
kalan kordon aşınır. Bu durum tahrik kayışının
en uygun esnekliğe gelmesini sağlar ve kayış
ömrünü arttırır.

n NOT: Kar motosikletini aşırı soğuk
sıcaklıklarda çalıştırmadan önce, tahrik
kayışı çıkarılmalı ve oda sıcaklığına ısıtıl-
malıdır. Tahrik kayışı oda sıcaklığına
geldiğinde, kayışı takınız.

Soğuk Uzaklaşma Fonksiyonu
Motora entegre edilmiş bir “soğuk uzaklaşma”
fonksiyonu vardır.

n NOT: Motoru soğuk çalıştırdığınızda,
soğutma sıvısı sıcaklık uyarı sembolü
yanar ve okuma ekranındaki LOW TEMP
(DÜŞÜK ISI) göstergesi yanıp sönmeye
başlar. Motor bu sıcaklık aralığında iken,
motorun RPM (dev./dK.) “sınırı” tahrik
sistemi kavrama devrin altında olur.
Motor ısındığında, soğutma sıvısı sıcaklık
uyarı sembolü yanıp sönmeye başlar,
TEMP göstergesi yanıp sönmeye devam
eder ve kar motosikletine tam gaz işlemi
olmadan hareket etmeye izin vererek,
motorun RPM (devir/dakika) “sınırı” artar.
Motor uygun çalışma sıcaklığına erişti-
ğinde, soğutma sıvısı sıcaklık uyarı sem-
bolü ve LOW TEMP (DÜŞÜK ISI) göster-
gesi söner.
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Eğer kar motosikleti yakıt ikmalinden sonra bir
treylerde duracaksa, benzinin yakıt deposu hava-
landırma hortumundan dışarı akmasını önlemek
için, treylerin tabanı mutlaka yatay olmalıdır.

Motor Alıştırma
Yeni veya elden geçirilmiş bir motor için, ağır
yük şartlarına maruz kalmadan önce, kısa bir
alıştırma süresi gereklidir.
Bu motorun alıştırma süresi içinde herhangi bir
ön karışımlı yakıta ihtiyacı yoktur.
Kar motosikletinizin ömründe ilk 500 km’sinden
(300 mil) daha önemli bir dönem kesinlikle yok-
tur.
Motor çok yeni olduğundan, ilk 500 km’de (300
mil) aşırı yük uygulamayınız. Motordaki çeşitli
parçalar aşınırlar ve uygun çalışma aralıklarına
göre taşlanırlar. Bu dönem boyunca, motoru
uzun süreli olarak tam gaz konumunda kullan-
maktan ya da motorun aşırı miktarda ısınmasına
neden olabilecek uygulamalardan mutlaka
kaçınılmalıdır.
Kar motosikletinizi ilk kez kullandığınızda:
Motoru çalıştırınız ve 15 dakika süreyle rölan-
tide çalışır durumda bırakınız.
0-160 km (0-100 mil): Uzun süreli olarak 6.000
dev/dak üzerine çıkmaktan kaçınınız.
160-500 km (100-300 mil): Uzun süreli olarak
8.000 dev/dak üzerine çıkmaktan kaçınınız.
500 km (300 mil) ve yukarısı: Kar motosikleti
artık normal şekilde kullanılabilir.

n NOT: 800 km’lik (500 mil) kullanımdan
sonra, motor yağı mutlaka değiştirilmeli
ve yağ filtresi kartuşu yenilenmelidir. Mo-
torun rodaj periyodu süresince herhangi
bir sorunla karşılaşıldığı takdirde kar mo-
tosikletini derhal bir Yamaha yetkili ser-
visinde kontrol ettiriniz.

Benzin deposunu daima iyi havalan-
dırılan bir alanda doldurunuz. Herhangi
bir açık alevin yakınında veya motor ça-
lışır durumda iken yakıt deposuna asla
benzin ilave etmeyiniz. Benzin deposu
doldurulurken ASLA SİGARA İÇMEYİNİZ.
Yakıt deposu kapağını takmadan önce
motosikletin üzerine oturmayınız.

UYARI

Motoru tahrik kayışı sökülmüş durumda
iken asla çalıştırmayınız. Motorun aşırı
çalıştıtılması ciddi motor hasarına ve
tahrik kavraması arızasına neden olabilir.

DİKKAT



Hız göstergesi/Takometre/
Dijital Gösterge

A. Soğutma Sıvısı Sıcaklık Göstergesi
Motor uygun çalışma sıcaklığına eriştiğinde,
göstergenin ve LOW TEMP (DÜŞÜK ISI)
göstergesinin yanıp sönmesi durur.
Eğer soğutma sıvısı sıcaklığı uygun çalışma sı-
caklığından çok yukarı yükselirse, göstergede bir
uyarı (alarm) yanıp söner ve motor kullanıcıyı
uyarmak için aniden yükselir. Eğer soğutma sıvı-
sı sıcaklığı uygun çalışma sıcaklığının üzerinde
kritik bir noktaya yükselirse, göstergenin yanıp
sönmesi durur ve sabit olarak yanmaya devam
eder.

n NOT: Gösterge sabit olarak yanarsa,
araç hızı 1.5 km/saat (0.9 mil/saat) veya
daha aşağıya inerse motor kapatılır.

B. Yüksek Huzme Göstergesi
Yüksek huzme modu far anahtarı ile seçildiğinde
gösterge yanar.

C. Yağ Basınç Göstergesi
Gösterge yağ seviyesi ile değil, motor yağ
basıncı ile ilgilidir; ancak yağ seviyesi düşük ise,
yağ basıncını etkileyebilir. Yağ basıncı kay-

bolursa, yağ seviyesini kontrol ediniz (Bkz.
sayfa 23).
Gösterge sönmez veya motor çalışmaya başla-
mazsa, motosikleti servis için yetkili bir Yamaha
bayine götürünüz. Eğer garanti kapsamında değil
ise, bu servis işlemi kar motosikleti sahibinin
kendi kararı ile olur ve masrafları da kendi
hesabına çıkarılır.

D. Düşük Yakıt Göstergesi
Yakıt deposundaki yakıt seviyesi düşük
olduğunda, göterge yanar.

E. Soğutma Sıvısı Sıcaklığı/Akü
Voltajı/Emme Havası Sıcaklığı

Bu çubuk gösterge, soğutma sıvısı sıcaklığını,
akü voltajını, emme havası sıcaklığını gösterir.
Gösterilen parametreyi değiştirmek için, Alt Sol
Düğmeye basınız. Seçilmiş mod ile ilgili gerçek
değerleri görmek için, Alt Sol Düğmeye basınız
ve basılı tutunuz.

F Yakıt Seviye Göstergesi
Bu gösterge, yakıt deposunda kalan yaklaşık
yakıt miktarını gösterir.

G. Devir Sayısı/Hız/Saat/Altimetre
Sol ekranı RPM ile hız arasında dolaştırmak için
Üst Sol Düğmeye basınız.

n NOT: RPM değeri sol ekranda göster-
ildiğinde, sağ ekran hızı, saati veya
altimetreyi gösterir. Hız değeri sol ekran-
da gösterildiğinde, sağ ekran RPM’yi,
saati veya altimetreyi gösterir.

Sağ ekranı hız, RPM, saat ve altimetre arasında
dolaştırmak için Üst Sağ Düğmeye basınız.
Göstergeyi standart (mil/saat/mil miktarı/fahren-
heit) ve metrik /km/saat/kilometre miktarı/cel-
cius) arasında değiştirmek için, göstergenin hız
tarafındaki Üst Düğmeye basınız ve basılı
tutunuz.
Azami RPM’yi görüntülemek için, göstergenin
RPM tarafındaki Üst Düğmeye basınız ve basılı
tutunuz. Bu değer kontak anahtarıının her kap-
atılmasında sıfırlanır.
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Gösterge yanarsa, motoru hemen dur-
dudurunuz ve soğutmaya bırakınız. Eğer
sorunu belirlemeye veya çare bulma im-
kanına sahip değilseniz, motosikleti ser-
vis için yetkili bir Yamaha bayine götü-
rünüz. Eğer garanti kapsamında değil ise,
bu servis işlemi kar motosikleti sahibinin
kendi kararı ile olur ve masrafları da ken-
di hesabına çıkarılır.

DİKKAT

Üst Sağ
Düğme

Alt Sağ
Düğme

Üst Sol
Düğme

Alt Sol
Düğme



Üst Sağ Düğmeye basılarak saat modu seçilmiş
iken, saati ayarlamak için Üst Sağ Düğmeye
basınız ve basılı tutunuz. 12 saat veya 24 saat
seçme opsiyonu vardır; iki mod arasında değiş-
tirmek için her iki Sol Düğmeye basınız. Sonra,
saati ayarlamak için Üst Sağ Düğmeye basınız.
Saatleri ayarlamak için her iki Sol Düğmeye ve
sonra dakikaları ayarlamak için Alt Sağ
Düğmeye basınız. Dakikaları ayarlamak için her
iki Sol Düğmeye basınız. Uygun zaman ayar-
landığında, ana gösterge ekranına dönmek için,
Alt Sağ Düğmeye basınız.
Üst Sağ Düğmeye basılarak altimetre modu
seçilmiş iken, her iki Sol Düğmeyi kullanarak
mevcut irtifayı ayarlamak için Üst Sağ Düğmeye
basınız ve basılı tutunuz. Uygun irtifa ayarlan-
dığında, ana gösterge ekranına dönmek için, Alt
Sağ Düğmeye basınız.

H. Motor Saati Ölçer/Kilometre Sayacı/
Yol Sayacı/Saat

Bu gösterge motor saatini, kilometre sayacını,
yol sayacını veya saati gösterir. Gösterilen para-
metreyi değiştirmek için, Alt Sağ Düğmeye
basınız. Motor Saati Ölçer ve Kilometre Sayacı
sıfırlanamaz. Yol sayacını sıfırlamak için, Yol
Sayacını seçiniz; sonra yol sayacı 0 gösterinceye
kadar Alt Sağ Düğmeye basınız ve basılı tu-
tunuz.

n NOT: Saat, sağ ana menüde halen gös-
terilmiyorsa, sadece bu konumda göster-
ilebilir. Saat bu konumda iken saati
ayarlamak için, Alt Sağ Düğmeye basınız
ve basılı tutunuz; sonra G maddesindeki
işlemi uygulayınız.

Arıza Teşhis Kodları
Arıza teşhis kodları ECM tarafından devreye
alınır ve belli nedenlerle okuma ekranında gös-
terilebilir.
Motor çalışırken bir kod gösterilirse, ECM kendi
oluşturduğu parametreler dışında girdi alır. Bir
kod devreye girerse, motosikleti servis için yet-
kili bir Yamaha bayine götürünüz. Eğer garanti
kapsamında değil ise, bu servis işlemi kar moto-
sikleti sahibinin kendi kararı ile olur ve mas-
rafları da kendi hesabına çıkarılır.

Arıza teşhis kodları için aşağıdaki cetvele ba-
kınız.
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Kod Arıza

O2 Isıtıcı kumanda devresi düşük
O2 Isıtıcı kumanda devresi yüksek
Manifold mutlak basınç devresi düşük
Manifold mutlak basınç devresi
yüksek
Emme havası sıcaklığı sensör devresi düşük
Emme havası sıcaklığı sensör devresi yüksek
Motor soğutma sıcaklığı sensör 1 devresi

Motor soğutma sıcaklığı sensör 1 devresi
düşük
Motor soğutma sıcaklığı sensör 1 devresi
yüksek
Gaz kelebeği konum sensörü devresi
Gaz kelebeği konum sensörü devresi düşük
Gaz kelebeği konum sensörü devresi yüksek
O2 sensörü devresi
O2 sensörü devresi düşük
O2 sensörü devresi yüksek

Sistem çok fakir
Sistem çok zengin
Enjektör devresi/açık – silindir 1
Enjektör devresi/açık – silindir 2
Enjektör devresi/açık – silindir 3
Motor soğutma sıvısı aşırı sıcaklık durumu
Silindir 1, enjektör devresi düşük
Silindir 2, enjektör devresi düşük

Silindir 3, enjektör devresi düşük
Rölanti havası kumanda sistemi devresi düşük

Rölanti havası kumanda sistemi devresi yüksek
Rölanti havası kumanda devresi

Motor yağ basıncı sensörü devresi düşük
Motor yağ basıncı sensörü devresi yüksek
Sistem voltajı düşük
Sistem voltajı yüksek

Vites hatası
Krank mili konumu senkron dışı
Krank mili ucu algılandı

Krank mili dişi algılanmadı
Ana röle açık devresi

Ana röle devresi düşük
Geri vites rölesi açık devresi
Geri vites röle devresi düşük

İleri vites röle açık devresi
İleri vites röle devresi düşük

Far rölesi açık devresi
Far röle devresi düşük
Barometrik basınç sensörü A devresi
düşük



Gidon Yatırma
Gidon sürücünün isteğine göre ayarlanabilir.
Gidonu ayarlamak için aşağıdaki işlemleri ya-
pınız: 

1. Gidon kapağını çıkarınız; sonra gidon baş-
lıklarını yükselticiye ve yükselticiyi de di-
reksiyon direğine sabitleyen sekiz adet
başlık vidasını gevşetiniz.

2. Gisonu sürücünün istenen konumuna ayar-
layınız, başlık vidalarını düzgün şekilde sa-
dece 2.0 kgm (15 ft-lb) ile sıkınız ve direk-
siyonun azami sağa-sola dönüş kabiliyetini
kontrol ediniz.

Egzoz Sistemi
Egzoz sistemi, motorun gürültüsünü azaltmak ve
toplam performansını geliştirmek için tasarlan-
mıştır. Herhangi bir egzoz sistemi parçası motor-
dan sökülürse ve motor çalıştırılırsa, ciddi motor
hasarı meydana gelebilir.

Hava Giriş Susturucusu
Yakıt giriş sistemi ile birlikte kullanılan ve özel
tasarlanmış bir hava gfiriş susturucusu. Sustu-
rucunun amacı, temiz hava girişinin sessizleştir-
ilmesidir. Yakıt giriş sistemi hava giriş susturu-
cusu takılı iken kalibre edildiği için, motor asla
susturucu takılı değilken çalıştırılmamalıdır. Ha-
va giriş susrutucusu sökülürse, performans iyi-
leşmez. Öte yandan, ciddi motor hasarı meydana
gelebilir.

Soğutma Sistemi
Bu kar motosikletleri, motor soğutma ile ilgili
olarak bir kapalı devre sıvı soğutma sistemi ile
donatılmıştır. Soğutma sistemi sızdırma ve hasar
bakımından hergün kontrol edilmelidir. Ayrıca,
soğutma sıvısı seviyesi de hergün kontrol edil-
melidir. Sızıntı veya hasar algılanırsa, motosikle-
ti servis için yetkili bir Yamaha bayine götürü-
nüz. Eğer garanti kapsamında değil ise, bu servis
işlemi kar motosikleti sahibinin kendi kararı ile
olur ve masrafları da kendi hesabına çıkarılır.
Soğutma sistemini doldururken, soğutma sıvısı
üreticisinin önerilerine göre bölgenizdeki en
soğuk hava şartlarını karşılayan etilen glikol
esaslı bir soğutma sıvısı/su karışımını kullanınız.

n NOT: Buz üzerinde veya serteşmiş kar
zeminde kullanılırsa, yıpranma şeritleri-
nin aşınmasını ve motorun aşırı ısınma-
sını azaltmak üzere, Buz Kazıyıcıların ta-
kılması önerilmektedir.

Soğutma sisteminin kontrolü/dolumu için Bakım
bölümündeki Soğutma Sıvısı Seviyesi alt bölü-
müne bakınız.
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Başlık Vidaları

Başlık Vidaları

Barometrik basınç sensörü A devresi
yüksek

Ateşleme bobini A birincil kumanda devresi
düşük

Ateşleme bobini B birincil kumanda devresi
düşük

Ateşleme bobini C birincil kumanda devresi
düşük

ECM ile kaybolan iletişim

Kod Arıza

Gidonu fren sistemine hava girmesini
sağlayacak bir konuma çevirmeyiniz.

DİKKAT

Bu kar motosikletleri tozlu koşullarda ça-
lıştırılmak üzere tasarlanmamıştır. Kar
motosikletinin tozlu koşullarda çalıştırıl-
ması, ciddi motor hasarına neden olabilir.

DİKKAT

Başlık vidalarını, düzgünsüz zeminde kul-
lanırken gidonun beklenmeyen “hareketi-
ni” önlemek için, öngörülen değerlerde
sıkınız. Gidonu, direksiyon kumandası
(azami sağa/sola dönüş kabiliyetleri)
veya gaz kelebeği ve fren kumandaları
etkilenecek şekilde konumlandırmayınız.

UYARI



Akü
Akünün daima tam şarjlı olarak bakımının yapıl-
ması ve akü bağlantılarının temiz ve sıkı olması
son derecede önemlidir. Akünün şarj edilmesi
gerekli olduğunda, Bakım bölümündeki Akü alt
bölümüne bakınız.

Takviye ile Çalıştırma

n NOT: Yamaha, ömrü biten bir akünün
takviye ile çalıştırılmasını önermemekte-
dir, en iyisi akü sökülmeli, bakımı yapıl-
malı ve doğru şekilde şarj edilmelidir; an-
cak bir acil durumda, bir kar motosikleti
takviye ile çalıştırılabilir. Takviye ile çalış-
tırıldığı zaman, aşağıdaki yöntemi dik-
katlice kullanınız ve işlemi emniyetli şe-
kilde tamamlayınız.

n NOT: Aküye erişmek için, koltuğun
mutlaka çıkarılması gereklidir.

1. Bir kar motosikletinin takviye ile çalıştırıl-
ması için, terminal toz körüklerini kaydı-
rınız.

2. Aküde herhangi bir elektrolit sızıntısı,
gevşek terminal veya şişen bir taraf olup
olmadığını inceleyiniz. Sızdıran veya şişen

akü hücreleri, donmuş veya kısa devre
olmuş bir aküyü gösterir.

3. Takviye ile çalıştırılacak kar motosikletinin
voltajının ve topraklama polaritesinin uygun
olup olmadığını belirlemek için inceleyiniz.
Araç mutlaka, 12 Volt DC’ye ve negatif
topraklama elektrik sistemine sahip olma-
lıdır.

4. Takviye kablolarının kolayca ulaşmasını
sağlamak için, takviye ile çalıştırılacak aracı
yeteri kadar yakın duruma getiriniz; Sonra
frenleri ayarlayıp kilitleyiniz, tüm elektrik
aksesuarları kapatınız ve kontak anahtarını
OFF konuma getiriniz.

n NOT: Takviye ile çalıştırılacak kar moto-
sikletindeki tüm anahtarların OFF konu-
munda olmasına dikkat ediniz.

5. Her iki araçta bulunan hücre telefonları,
GPS üniteleri ve radyolar gibi tüm harici
aksesuarların bağlantılarını ayırınız.

6. Diğer kıskaç ile herhangi bir metal yüzeye
temas etmemeye dikkat ederek, pozitif (kır-
mızı) kablonun bir kıskacını boşalmış
akünün (C) pozitif (+) terminaline (1) bir-
leştiriniz; sonra pozitif (kırmızı) kablonun
diğer kıskacını iyi durumdaki akünün (B)
pozitif (+) terminaline (2) birleştiriniz.
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Kar motosikleti kullanılmadığı zaman,
kontak anahtarını daima OFF konumuna
getiriniz. Kontak anahtarını ON konumun-
da bırakmak, akünün boşalmasına ve
aküye zarar gelmesine neden olabilir.

DİKKAT

Takviye kablolarını bağlamadan önce,
elektrik sistemlerinin daima aynı voltaja
ve topraklama polaritesine sahip olmala-
rına dikkat ediniz. Eğer böyle değilse,
ciddi elektrik hasarı meydana gelebilir.

DİKKAT

Takviye ile çalıştırma sırasında elektronik
aksesuarların bağlantısının kesilmemesi
durumunda, güç atlamaları (kıvılcımlar)
nedeniyle sistem hasarı olabilir.

DİKKAT

Bir akünün uygunsuz kullanımı veya bağ-
lanması, asitten dağlanma, elektrik çarp-
ması veya bir patlama sonucunda kör
olma gibi ciddi yaralanma ile sonuçlan-
abilir. Saatlerinizi ve yüzüklerinizi daima
çıkartınız. Aküde ne zaman bir bakım ya-
pılırsa, aşağıdaki kurallara mutlaka uyul-
malıdır: Aküyü kıvılcımlardan, açık ateş-
ten, sigaradan veya herhangi bir başka
alevden uzak tutunuz. Daima koruyucu
gözlük takınız. Bir akü ile temas ederken
derinizi ve giysilerinizi koruyunuz. Akü-
nün bakımı kapalı bir yerde yapıldığında,
ortamı iyi havalandırınız.

UYARI

Bu koşullardan herhangi birisi meydana
gelirse, aküyü takviye ile çalıştırmaya ve-
ya şarj etmeye ÇALIŞMAYINIZ. Ciddi ya-
ralanmaya neden olan bir patlama ola-
bilir.

UYARI



Tahrik Kavraması ve Tahrik Edilen
Kavrama
Tahrik kavramasının ve tahrik edilen kavra-
manın yağlanmasına gerek yoktur; bu nedenle,
kar motosikleti sahibi tarafından periyodik temi-
zlik dışında hiçbir özel bakım gerekli değildir.
Ancak, tahrik kavraması ve tahrik edilen kavra-
ma, her 4.000 km (2.500 mil) sonra veya mev-
simlik olarak, hangisi önce gelirse, yetkili bir
Yamaha servisi tarafından sökülmeli, temizlen-
meli ve kontrol edilmelidir. Bu servis isteğe bağ-
lıdır ve masrafları kar motosikleti sahibine aittir. 
Kar motosikletini yüksek irtifalarda çalıştırdığı-
nızda, tahrik kavramasının ve tahrik edilen kav-
ramanın bazı parçalarının değiştirilmesi gereke-
bilir. Daha fazla bilgi için yetkili bir Yamaha
servisine danışınız.

Tahrik Kavraması ve Tahrik Edilen
Kavrama Hizalanması
Tahrik kavraması ile tahrik edilen kavrama
arasındaki hizalanma ayarı fabrikada yapılmak-
tadır. Normal olarak, ne tahrik kavraması, ne de
tahrik edilen kavrama çıkarılmadığı veya sökül-
mediği sürece herhangi bir ayar gerekli değildir.
Ancak eğer tahrik kayışı normalden erken aşınır-
sa veya ters yüz olursa, tahrik kavraması/ tahrik
edilen kavrama hizalanması mutlaka kontrol
edilmelidir. Kar motosikletini bakım için yetkili
bir Yamaha Kar motosikleti bayisine götürünüz.
Eğer garanti kapsamında değil ise, bu servis işle-
mi kar motosikleti sahibinin kendi kararı ile olur
ve masrafları da kendi hesabına çıkarılır.

Yakıt Pompası
Yakıt pompası, her gaz kelebeği ayarında enjek-
törlere uygun yakıt miktarını sağlamak üzere ta-
sarlanmıştır. Bir yakıt aktarma probleminden
şüpheleniliyorsa, kar motosikletini yetkili bir
Yamaha Kar motosikleti bayisine götürünüz.
Eğer garanti kapsamında değil ise, bu servis işle-
mi kar motosikleti sahibinin kendi kararı ile olur
ve masrafları da kendi hesabına çıkarılır.
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n NOT: Bazı takviye kabloları aynı renkte
olabilir, ancak kıskaçlar veya uçlar kırmızı
ve siyah olarak renklendirilir.

7. Negatif takviye kablosunun (siyah) bir
kıskacını iyi durumdaki akünün (B) negatif
(-) terminaline (3) birleştiriniz; daha sonra
negatif (siyah) takviye kablosunun (4) diğer
kıskacını motor veya şasinin üzerinde ve
boşalmış aküden ve yakıt sistemi parçaların-
dan epeyce uzakta bulunan bir boyasız
metal yüzeye (A) birleştiriniz.

8. Boşalmış aküden mümkün olduğunca uzak-
ta durunuz ve aracı iyi durumda olan akü ile
çalıştırınız. Boşalmış aküye biraz şarj uygu-
layarak, aracın birkaç dakika çalışmasını
sağlayınız.

9. Kar motosikletini boşalmış akü ile başlatı-
nız ve takviye kablolarını çıkarmadan önce
birkaç dakika çalışmasına izin veriniz.

10.Takviye kablolarını takma işleminin (4, 3, 2,
1) ters sırası ile çıkarınız. Kabloları çıplak
metal yüzeyle kısa devre yaptırmamaya dik-
kat ediniz.

n NOT: Kar motosikletini tekrar kullan-
madan önce, akü ve elektrik sistemini
kontrol ediniz.

A. Motor Üzerinde Boyanmamış
Yüzey

B. İyi Akü
C. Boşalmış Akü

Son bağlantıyı asla bir akü ile yapmayı-
nız. Çünkü bir kıvılcım hidrojen gazlarını
ateşleyebilir ve akünün patlamasıyla so-
nuçlanarak asit yanıklarına veya körlüğe
neden olabilir.

UYARI

Tahrik kavramasının ve tahrik edilen kav-
ramanın bakımını yapmaya KALKIŞMA-
YINIZ. Tahrik kavramasının ve tahrik edi-
len kavramanın mutlaka yetkili bir Yama-
ha servisi tarafından bakımının yapılması
gereklidir.

DİKKAT



Amortisörler 
(Tekrar Oluşturulabilir Gaz)
Her amortisör, sıvı sızıntısı, çatlaklar veya gövd-
ede/haznede kırılmalar veya milde eğilme bakı-
mından her hafta gözle kontrol edilmelidir. Bu
problemlerden herhangi biri algılanırsa, değiştir-
me veya bakım işlemi gereklidir. Kar motosikle-
tini bakım için yetkili bir Yamaha Kar motosik-
leti bayisine götürünüz. Eğer garanti kapsamında
değil ise, bu servis işlemi kar motosikleti sahib-
inin kendi kararı ile olur ve masrafları da kendi
hesabına çıkarılır. 

n NOT: Kar motosikleti aşırı soğuk hava-
da (-23°C/-10°F veya daha soğuk) çalış-
tırılırsa, küçük bir miktar sızıntı olabilir.
Sızıntı aşırı olmazsa, değiştirmeye gerek
yoktur.
n NOT: Tekrar oluşturulabilir amortisör-
lerin bakım aralığı, koşulların tipine ve kar
motosikletinin maruz kaldığı yöreye göre
değişir. Sürüş kalitesi kötüleşirse (veya
kötüleşmeye yüz tutarsa), kar motosikle-
tini amortisör değerlendirme ve/veya ba-
kım için kar motosikletini yetkili bir Yama-
ha Kar motosikleti bayisine götürünüz.
Bu servis isteğe bağlıdır ve masrafları kar
motosikleti sahibine aittir. 

Güçlendirmek veya gaz darbe valfini yumuşat-
mak için, takımlar mevcuttur.

Palet/Palet Saplamaları
Aracın buzlu ya da sert kar katmanlı zeminler
üzerinde kullanılması nedeniyle meydana gelen
hızlanmış yıpranma şeridi ve palet klips aşın-
ması, Yamaha garanti politikası kapsamına dahil
DEĞİLDİR.

n NOT: Eğer düzenli olarak buz üzerinde
veya sert kar katmanlı zeminler üzerinde
kullanılırsa, masrafları motosiklet sahib-
inin karşılaması durumunda Performans
Yıpranma Şeritleri takılabilir.

Genellikle saplamalar takıldığında paletin ömrü
azalır. Tahrik paleti üzerinde saplama delikleri
açıldığında, palet zayıflatan iç kısımdaki lifler ke-
silir. Tahrik paletini kendi ekseni etrafında dön-
dürmekten (spin) kaçınınız. Saplamalar bir cisme
takılabilir ve cismi paletin dışına çekerek zaten
zayıflamış olan alanın çevresinde yırtıklar ve ha-
sar oluşmasına neden olabilir. Olası hasarları en
az düzeye indirmek için saplamaların üretimini
yapan firmadan saplamaların montajı ve yerleşimi

ile ilgili bilgileri talep ediniz. Yamaha, paletlerde
saplama kullanılmasını önermemektedir.

Geri Hareket
Elektriksel yön değiştirme fonksiyonu, operatö-
re, kar motosikletini elini kullanarak döndürmek
zorunda olmaktan ziyade, kar motosikletini
yedekleyebilir olmasında kolaylık sunar Bu özel-
lik çoğu koşulda, saplanıp kalmış bir kar moto-
sikletinin kurtarılması kullanılmamalıdır, zira bu
uygulama kızakları karda daha derine doğru kaz-
maya meylettirir. Geri hareket sırasında daima
asgari hız kullanınız ve ileri konumdan geri kon-
uma veya tersine geçmeden önce, tam duruş ko-
numuna geliniz.

n NOT: Doğru tahrik kayışı gerginliği (se-
him), geri hareket fonksiyonunda düzgün
çalışmak için önemlidir. Kayış çok sıkı
ise, geri vitese geçmede zorluk yaşan-
abilir.

1. Geri vitese geçmeden önce, motoru daima
2-3 dakika ısıtınız.

2. Motor rölentide (2.500 dev/dak altında)
iken ve kar motosikleti tam olarak dururken,
geri vites anahtar düğmesine basınız ve
serbest bırakınız.

n NOT: Sistem vitese izin vermeden ön-
ce, kar motosikleti mutlaka tamamen dur-
malı ve motor 2.500 dev/dak altında çalış-
malıdır.

3. Geri vitese takıldığında, delux dijital göster-
gede bir geri vites ikonu yanar ve bir geri
vites alarmı duyulur.
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Geri Harekete Geçme

Kar motosikleti ileri doğru giderken, asla
geri vitese takmayınız, zira tahrik siste-
minde zorluk yaşanır.

DİKKAT



Geri Vites Hareketi

1. Geri vitese taktığınızda, daima geri vites
ikonunun yanmasını ve desteklemeden önce
geri vitesin alarmının duyulmasını bek-
leyiniz.

n NOT: Motor kapatıldığında, geri vites
fonksiyonu iptal edilir

2. Geri vitesten ileri vitese geçildikten sonra
(veya ileriden geriye doğru), tahrik edilen
kasnağın düzgün kavramasını sağlamak
için, gaz kelebeğini yavaşça ve düzgün şe-
kilde uygulayınız.

Erişim Paneli/Motor Kaputu
Erişim panelini ve motor kaputunu çıkarmak
için, aşağıdaki yöntemi kullanınız:

1. Firketeyi erişim panelinin ön tarafında bulu-
nan pimden çıkarınız. Paneli yukarı kaldırı-
nız ve pimden uzaklaştırınız; sonra dışarı

doğru döndürünüz ve panelin menteşesini
alt konsoldan çıkarınız.

2. Motor kaputunu sabitleyen torx başlı vida-
ları sökünüz (üst A kolunun ön borusunun
üzerindeki motor kaputunun alt tarafında
bulunur); sonra motor kaputunu üst konsola
sabitleyen torx başlı vidaları kaputun üst
tarafıdan ve kaputun burun parçasının altın-
dan sökünüz.

3. Göstergenin altındaki giriş panelini çıkarı-
nız; sonra motor kaputu kablo grubu soketi-
ni (hız göstergesinin önünde bulunan) bulu-
nuz ve soketi çıkarınız; sonra motor kapu-
tunu yavaşça ileri doğru götürünüz ve motor
kaputunu çıkarınız.

Erişim panelini ve motor kaputunu takmak için,
aşağıdaki yöntemi kullanınız:

1. Motor kaputunu kar motosikletine yer-
leştiriniz ve motor kaputu kablo grubu soke-
tini kablolar sıkışmadan yerine takınız.

2. Motor kaputunu torx başlı vidalarla sabit-
leyiniz ve iyice sıkınız.

3. Erişim panelini alt konsola takınız; sonra
erişim panelini kapatınız ve firkete ile sabit-
leyiniz. Giriş panelini takınız.

Çıkarılabilir Koltuk
Koltuğu çıkarmak için, torx başlı vidaları
koltuğun alt tarafından sökünüz; sonra koltuğun
arka tarafını kaldırınız ve çıkartmak için yukarı
ve geri doğru hareket ettiriniz.

Koltuğu takmak için, koltuğun üzerindeki ön
plakayı koltuk tabanını aşağıda tutan braketin
arasından geçiriniz ve torx başlı vida ile sabit-
leyiniz.
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Kar motosikletini geriye doğru kullandı-
ğınızda, dikkat ediniz ve asgari hız yapı-
nız. Düğmenin istenen konumda olması-
na dikkat ediniz.

UYARI

Derin toz kar koşullarında geri hareketten
sonra, kar kanadının palet taraından “ya-
kalanmamasına” dikkat ediniz. Palet ve/
veya kar kanadı hasarı meydana gelebilir.

DİKKAT

Kar motosikletinde buz kazıyıcılar varsa,
kazıyıcılar mutlaka ayrılmalıdır. Aksi hal-
de parça hasarı meydana gelir.

DİKKAT

Koltuğu çıkarmadan önce, koltuğun arka-
sını kaldırınız ve koltuk ısıtıcı kablo grubu
soketini ayırınız.

DİKKAT

Torx başlı vida

Torx başlı vida

Torx başlı vida
Torx başlı vida



n NOT: Koltuğu alçaltmadan ve sabitle-
meden önce, koltuk ısıtıcı kablo grubu
soketini yerine takınız.

Çekme
Kar motosikleti başka bir kar motosikleti tarafın-
dan çekilecekse, kayaklardaki kavisler kullanı-
larak çekilmemelidir. Çekme halatı millere takıl-
malıdır.
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Motorun Çalıştırılması ve Durdurulması
Fren sisteminin aşınıp aşınmadığını ve uygun şe-
kilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek zorun-
ludur. Motor çalıştıtıldıktan sonra, uygun çalış-
tıklarından ve doğru olarak ayarlandıklarından
emin olmak için, farları (uzun ve kısa huzme),
stop lambasını ve fren lambasını kontrol ediniz.
Tüm lamba yüzeylerinin azami aydınlatmayı
sağlamak üzere temiz olmasına dikkat ediniz.
Farlar ve stop lambası mutlaka temiz olmalı ve
motor her çalıştığında mutlaka yanmalıdır.

1. Fren koluna bastırarak, fren sisteminin ça-
lışmasını test ediniz. Fren kolu sıkıldığı za-
man mutlaka sert hissedilmelidir; sonra fren
kolunu sıkılmış halde tutarken, fren kolu ile
gidon arasındaki mesafeyi ölçünüz. Bu
mesafe mutlaka 2.54 cm’den (1 inç) büyük
olmalıdır.

2. Fren sıvısı haznesi yatay konumda ve hazne
kapağı açılmış iken, sıvı seviyesini kontrol
edin. Fren sıvısı seviyesi mutlaka haznedeki
yüksek sıvı işaretinde olmalıdır.

3. Fren sıvısı seviyesi yüksek fren sıvısı işare-
tinin altında ise, sıvı önerilen seviyeye ge-
linceye kadar Yamaha onaylı DOT 4 fren
sıvısı ilave ediniz. Hazne kapağını takınız
ve sıkınız. Fren sistemine nem girmesine
izin vermeyiniz.

4. Gaz kelebeği kolunu bir kaç sefer tamamen
sıkarak ve gevşeterek test ediniz. Kol, der-
hal ve tamamen boşta konumuna DÖNME-
LİDİR. 

5. Acil durum durdurma anahtarını UP (YU-
KARI) veya RUN (ÇALIŞMA) konumuna
getiriniz.

6. Kontak anahtarını kontağa takınız; sonra
RUN (ÇALIŞMA) konumuna doğru çeviri-
niz.  

n NOT: Anahtarı START konumuna geti-
riniz; sonra motor çalıştığında anahtarı
bırakınız
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Kullanma Talimatları

Yüksek Fren Sıvısı İşareti

Düşük Fren Sıvısı
İşareti

Fren sıvısı son derece aşındırıcıdır. Fren
sıvısını kar motosikletinin herhangi bir
yerine sıçratmayınız.

DİKKAT

Motoru çalıştırmadan önce, soğutma sı-
vısı seviyesini daima kontrol ediniz.

DİKKAT

Marş motorunu her seferinde 5 saniye-
den fazla sürekli çalıştırmayınız.

DİKKAT

Fren sıvısı haznesini aşırı doldurmayınız.
Haznenin aşırı doldurulması, fren siste-
minin hidrolik bakımdan kilitlenmesine
neden olabilir. Sadece Yamaha onaylı
fren sıvısı kullanınız.

UYARI

Fren sistemi düzgün şekilde çalışmıyor-
sa, motoru çalıştırmayınız. Fren sistemi-
nin bakımını yapınız veya aracı kullanma-
dan önce düzgün şekilde onarınız. Fren
sistemi düzgün çalışmıyorsa, ciddi yara-
lanma veya hatta ölüm meydana gelebilir.

UYARI



n NOT: Motor çalıştığında, uygun şekilde
ısınmasını sağlayınız. Motoru normal ça-
lışma sıcaklığına gelinceye kadar birkaç
dakika rölantide çalıştırınız. Motoru aşırı
uzun süre rölantide çalıştırmayınız.

7. Motora entegre edilmiş bir “soğuk uzaklaş-
ma” fonksiyonu vardır. Bu fonksiyon, mo-
tor çalışma sıcaklığna gelinceye kadar aktif
durumdadır.

8. Taşma – Motor çalışmıyor ancak çalışmaya
hazır görünüyorsa, fren kolu kilidini kav-
ratınız; sonra gaz kelebeği kumanda koluna
tam olarak basınız ve motoru başlatmaya
çalışınız. Motor çalıştığında, gaz kelebeği
kumanda kolunu hemen bırakınız. Isınma-
dan sonra, fren kolu kilidini bırakınız.

9. Motoru kapatmak için, kontak anahtarını
OFF konmuna getiriniz veya acil duruş
anahtarını DOWN (AŞAĞI) konuma itiniz.

Frenleme
Aşağıdaki maddeler, bu kar motosikleti ve onun
hidrolik fren sistemi kullanıldığında sürücünün
mutlaka bilmesi gereken unsurlardır. Fren siste-
mi için uygun olan önemli ek bakım bilgilerini
Bakım bölümünde bulabilirsiniz.

1. Frenleri akıllıca kullanınız. Hidrolik fren
sistemindeki (otomotiv uygulamalar dahil)
frenler her defasında uygulandığında, fren
sıvısına ısı transferi olur. Yüksek hız duruş-
larında ve/veya tekrarlanan kullanım sıra-
sında transfer edilen ısı miktarı, fren sıvısını
kaynatacak kadar yüksek olabilir ve frenin
zayıflamasına veya beklenmeyen frenleme
kaybına neden olabilir. Böyle bir durum
olursa, frenlerin tekrar düzgün çalışabilmesi
için, fren sıvısının bir soğuma periyodu
gereklidir.

Bu soğuma periyodu, çevre sıcaklığına ve
fren sıvısının sıcaklığına bağlı olarak deği-
şir. Eğerfrenleme kaybı yüksek sıvı sıcak-
lığı nedeniyle olmuşsa, kar motosikletini so-
ğuma periyodu bitinceye ve fren kolu sertli-
ği geri dönünceye kadar kullanmayınız.

2. Fren sıvısını uygun seviyede tutunuz ve sis-
teme nemin girmemesine dikkat ediniz, zira
fren sıvısındaki nem kaynama noktasını dü-
şürür. Fren sıvısı giderek kaynıyorsa (yük-
sek hızda duruşlar veya tekrar tekrar kulla-
nım) veya sisteme nem girmişse, fren sıvısı
mutlaka değiştirilmelidir. Asla farklı tip ve
sınıftaki fren sıvısını değiştirmeyiniz veya
karıştırmayınız.

3. Frenleri asla zorlamayınız. Fren koluna ya-
pılacak asgari bir basınçta bile, fren pabuç-
larının disk üzerinde sürüklenmesine ve fren
sıvısının aşırı ısınmasına neden olur.

4. Fren kolu kilidi bir park freni değildir ve 5
dakikayı geçen süreler için uygulanmama-
lıdır. KAR MOTOSİKLETİNİ FREN -
KOLU KİLİDİ KİLİTLENMİŞ DURUM-
DA ASLA KULLANMAYINIZ.
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Kar motosikleti kullanılmadığı zaman,
kontak anahtarını daima OFF konumuna
getiriniz. Kontak anahtarını ON konumun-
da bırakmak, akünün boşalmasına ve
aküye zarar gelmesine neden olabilir.

DİKKAT

Hidrolik frenin yüksek hızdaki duruşlarla
ilgili aşırı ve tekrar tekrar kullanılması,
fren sıvısının aşırı ısınmasına ve frenlerin
beklenmeyen kaybı ile sonuçlanan fren
pabucunun erken aşınmasına neden olur.

UYARI

Sadece Yamaha onaylı DOT 4 fren sıvısı
kullanınız. Asla farklı tip ve sınıftaki fren
sıvısını değiştirmeyiniz veya karıştırma-
yınız. Fren kaybı meydana gelebilir. Her
kullanımdan önce, fren sıvısı seviyesini
ve pabuç aşınmasını kontrol ediniz. Aksi
halde fren kaybı nedeniyle ciddi yaralan-
ma veya hatta ölüm olabilir.

UYARI



Gaz kelebeği kumanda kolu bırakıldığında ve
izleme anahtarının devreye girmesi bek-
lendiğinde, motor aniden durursa, aşağıdaki işle-
mi uygulayınız:

1. Kontak anahtarını OFF konumuna getiriniz.
2. Gaz kelebeği sistemindeki buzu ve karı uza-

klaştırınız ve gaz kelebeği sistemindeki
buzların çözülmesi için motorun 5-10 daki-
ka ısınmasını bekleyiniz.

3. Bir kaç sefer sıkarak ve gevşeterek gaz kele-
beği kumanda kolunu test ediniz. Kol, der-
hal ve tamamen boşta konumuna DÖNME-
LİDİR. 

n NOT: Gaz kelebeği kumanda kolu düz-
gün şekilde çalışırsa ve motor çalışmaya
başlamazsa, gaz kelebeği kolunu hafifçe
(yaklaşık 1/8 gaz) bastırınız ve motoru ça-
lıştırmayı deneyiniz. Gaz kelebeği kuman-
da kolu bırakıldığında motor şimdi çalışır
ve durursa, kar motosikletini servis için
yetkili bir Yamaha bayine götürünüz.
Eğer garanti kapsamında değil ise, bu
servis işlemi kar motosikleti sahibinin
kendi kararı ile olur ve masrafları da kendi
hesabına çıkarılır. 

4. Gaz kelebeği kumanda kolu düzgün şekilde
çalışıyorsa, kontak anahtarını RUN konu-
muna getiriniz ve normal çalıştırma işlemi-
ni yapınız.
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5. Fren kolunun pompalanmasına izin verilir;
ancak, fren kolunu iki defadan fazla pom-
palarsanız, gerekli duruş gücünü elde etmek
gerekli olur, kar motosikletini derhal servis
için yetkili bir Yamaha bayine götürünüz.
Eğer garanti kapsamında değil ise, bu servis
işlemi kar motosikleti sahibinin kendi kararı
ile olur ve masrafları da kendi hesabına
çıkarılır. 

6. Yeni fren pabuçları takıldığında, bir “parlat-
ma” işlemi gereklidir.

Acil Duruş
Kar motosikletini çeşitli durumlarda durdurmak
veya yavaşlatmak için birçok metot vardır.
Aşağıdaki cetvelde tanımlanan yöntemler, bir
kar motosikletinin durdurulması ve normal şart-
lardaki etkinliği içindir. 

Gaz Kelebeği/Ateşleme İzleme
Anahtarı
Gaz kelebeği kumandası, bir geri dönüş yay gücü
kaybı meydana geldiğinde güvenlik amaçlı mo-
toru durduran bir izleme anahtarı ile donatıl-
mıştır. Gaz kelebeği sisteminde buz oluşursa
veya gaz kelebeği sisteminde bir geri dönüş yay
gücü kaybına neden olan diğer bazı arızalar olur-
sa, gaz kelebeği kumanda kolu bırakıldığında
izleme anahtarı motoru durdurur.

Fren kolu kilidi bir park freni değildir ve 5
dakikayı geçen süreler için uygulanma-
malıdır. Fren kolu kilidi fren kolunun ba-
sınçlı konumda kalmasını sağlar ve fren
diskine karşı basınç oluşturur; ancak, bir
süre sonra, fren diskine uygulanan baskı
kar motosikletini sabit tutabilmek için
gerekli olan miktarın altına düşebilir.

UYARI
Gaz kelebeği sisteminde herhangi bir arı-
za meydana gelirse (yumuşacık karda
don-ma gibi) ve izleme anahtarı motoru
durdurmaz ise, motoru durdurmak için
acil duruş anahtarına DERHAL basınız.
Gaz kelebeği sistemindeki arıza bulunup
düzeltilinceye kadar, motoru ÇALIŞTIR-
MAYINIZ.

UYARI

Gaz kelebeği kumanda kolu düzgün şe-
kilde çalışmıyorsa, MOTORU ÇALIŞTIR-
MAYA KALKIŞMAYINIZ.

UYARI

Kontak Anahtarı Ateşleme devresini keser

Fren Tahrik sistemini yavaşlatır

Acil Duruş
Anahtarı 

Ateşleme devresini keser

Gaz Kelebeği/Ateş-
leme İzleme Anahtarı

Ateşleme devresini keser

Maddeler İşlev



n NOT: Gaz kelebeği kumanda kolu düz-
gün şekilde çalışıyorsa ve motor çalışma-
ya başlamıyorsa, bir arızalı izleme anah-
tarı problem olabilir. Kar motosikletini ba-
kım için yetkili bir Yamaha Kar motosik-
leti bayisine götürünüz. Eğer garanti kap-
samında değil ise, bu servis işlemi kar
motosikleti sahibinin kendi kararı ile olur
ve masrafları da kendi hesabına çıkarılır.
Ancak, motorun mutlaka çalışması gere-
ken son derece acil bir durum varsa, gi-
don kumandasının sağ tarafında bulunan
gaz kelebeği izleme anahtarını ayırınız.

n NOT: Gaz kelebeği izleme anahtarının
ayrılması motoru çalıştırmak için gerekli
ise, kar motosikletini bakım için en kısa
sürede yetkili bir Yamaha Kar motosikleti
bayisine götürünüz. Eğer garanti kapsa-
mında değil ise, bu servis işlemi kar mo-
tosikleti sahibinin kendi kararı ile olur ve
masrafları da kendi hesabına çıkarılır. 

n NOT: Şimdi izleme anahtarı bypas edil-
miştir. Tüm diğer ateşleme/elektrikli özel-
likler (kontak anahtarı, acil duru anahtarı,
farla, stop lambası ve frne lambası) düz-
gün olarak çalışır. 

İrtifa Çalışmasında Değişme
Bir kar motosikletinin değişen irtiflarda çalıştı-
rılması performans parçalarında değişiklik ge-
rektirir. Bu değişiklikler aktarma organları par-
çalarını etkiler. İrtifa ile ilgili bakım için bir
Yamaha bayiine bakınız.

n NOT: Kar motosikletinin daha yüksek
irtifalar için kalibre edilmesi kadar önemli
olan şey, daha düşük irtifalara dönerken
tekrar kalibre edilmesidir.

n NOT: Eğer yapılması şartsa, aktarma
organlarındaki değişiklikler kar motosik-
leti sahibi tarafından yapılabilir. Eğer araç
sahibi kendini kalifiye hissetmiyorsa, kar
motosikletini yetkili bir Yamaha Kar mo-
tosikleti bayisine götürünüz. Bu servis
isteğe bağlıdır ve masrafları kar motosik-
leti sahibine aittir.
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Gaz kelebeği kumandası kablo grubunun
ayrılması, kar motosikleti normal çalışır-
ken hiçbir kayıt ve şartta izleme anahtarı
yerine kullanılmamalıdır. Gaz kelebeği
sistemi arızalanırsa veyasürücü acil bir
durumda motoru durduramaz ise, yara-
lanma ve hasar meydana gelebilir. Eğer
bir kar motosikletinin mutlaka gaz kele-
beği kumandası kablo grubunun ayrılma-
sı ile çalıştırılması gerekiyorsa, MUTLA-
KA SON DERECE DİKKAT EDİLMELİDİR.
GAZ KELEBEĞİ KUMANDASI KABLO
GRUBU AYRILMIŞ DURUMDA ASLA 10
MİL/SAAT HIZI AŞMAYINIZ.

UYARI



Zincir Kutusu
Yağlama Seviyesinin Kontrolü

n NOT: Bu işlem için, kar motosikleti mut-
laka düz bir yerde olmalıdır.

1. Gözetleme camından bakarak, zincir kutu-
sundaki yağlayıcı seviyesini kontrol ediniz.

n NOT: Yağlayıcı gözetleme camının en
az yarısında ise, seviye doğrudur.

n NOT: Araç sahibi kendini yeterli görüy-
orsa, yağlayıcı ilave edebilir. Eğer araç
sahibi kendini kalifiye hissetmiyorsa, kar
motosikletini yetkili bir Yamaha Kar
motosikleti bayisine götürünüz. Bu servis
isteğe bağlıdır ve masrafları kar motosik-
leti sahibine aittir. 

2. Yağlayıcı seviyesi düşük ise, vites aktüatö-
rünü zincir kutusuna sabitleyen üç vidayı
sökünüz, aktüatör kablo grubunu ayırınız ve
aktüatörü uzantı ile çıkarınız; sonra vites ak-
tüatörü deliğinden uygun miktar Sentetik
Zincir Yağını ilave ediniz. Yağlayıcı gözet-
leme camının yarısına geldiğinde, vites ak-
tüatörünü uzantı ile birlikte takınız ve aktüa-
tör kablo grubunu birleştiriniz. Vidaları 0.4
kgm (36 in.-lb) ile sıkınız.

3. Motoru çalıştırınız ve geri vitese üç kere
takıp çıkararak, uygun geri ve ileri çalış-
masını doğrulayınız.

n NOT: Eğer zincir kutusunda aşırı nem
birikmiş veya yağın rengi bozulmuş ise,
yağı değiştirmek gerekebilir.

Yağlayıcının Değiştirilmesi

n NOT: Araç sahibi kendini yeterli görüy-
orsa, yağlayıcıyı değiştirebilir. Eğer araç
sahibi kendini kalifiye hissetmiyorsa, kar
motosikletini yetkili bir Yamaha Kar
motosikleti bayisine götürünüz. Bu servis
isteğe bağlıdır ve masrafları kar motosik-
leti sahibine aittir. 

Yağlayıcıyı değiştirmek için aşağıdaki işlemleri
yapınız: 

n NOT: Bu işlem için yan paneller, motor
kaputu ve egzoz rezonatörü mutlaka çıka-
rılmalıdır.

1. Zincir kutusunun altıa bir boşaltma kabı
yerleştiriniz; sonra önce alttaki vidalardan
başlayarak, zincir kutusu kapağı/yağ hazne-
si grubunu zincir kutusu muhafazasına bir-
leştiren 11 adet vidayı gevşetiniz.

n NOT: Yağlayıcının uygun bir şekilde ve
tamamen boşalmasını sağlamak için, kar
motosikletinin düz bir yüzeyde durması
kritik bir husustur.
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Yağlama

Vites aktüatörü takılırken, uzatma dişlisi
ile düzgün şekilde hizalamak için, aktüa-
törü ileri geri çeviriniz. Böyle yapılmadığı
takdirde parça hasarı oluşabilir.

DİKKAT

Kablo Demeti

Vites Aktüatörü

Vida
(3 adet)

Uzantı

Tam seviye



n NOT: Zincir kutusu kapak contasını bü-
külme veya hasar bakımından inceleyiniz.

2. Yağlayıcı kutudan tamamen boşaltıldığında
ve zincir kutusu eski yağdan temizlendiğin-
de, zincir kutusu kapağını takınız. Başlık vi-
dalarını 1.2 kgm (105 in.-lb) ile sıkınız.

3. Vites aktüatörünü zincir kutusuna sabitle-
yen 3 vidayı sökünüz, aktüatör kablo gru-
bunu ayırınız ve vites aktüatörünü uzantı ile
birlikte sökünüz. Önerilen zincir yağlayıcı-
sını, yağ seviyesi gözetleme camının yarısı-
na gelinceye kadar, vites aktüatörü deliğin-
den dökünüz; sonra vites aktüatörünü uzan-
tı ile birlikte takınız ve aktüatör kablo gru-
bunu birleştiriniz. 

n NOT: Geri vites sensörü kablosunun
rotasında olmasına ve kabloların aktüatör
ile kutu arasında ezilmemesine dikkat
ediniz.

4. Egzoz rezonatörünü takınız ve sabitleyiniz.
5. Motoru çalıştırınız ve geri vitese üç kere ta-

kıp çıkararak, uygun geri ve ileri çalışmasını
doğrulayınız.

Arka Süspansiyon
Bu işlem her 40 işletim saatinde yapılmalıdır. 

n NOT: Yamaha bu işlem için All-Temp
Grease (tüm sıcaklıklar için gres yağı)
kullanılmasını önermektedir.

1. Gidon sehpası veya Direksiyon direği seh-
pası veya uygun ekipman kullanarak, kar
motosikletini sol tarafına yatırınız.

2. Tüm gresörlükleri tüm sıcaklıklar için gres
yağı ile yağlayınız.
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Zincir kutusu vidalarını takmadan önce,
delikleri basınçlı hava ile döküntülerden
tamamen temizleyiniz.

DİKKAT
Vites aktüatörü takılırken, uzatma dişlisi
ile düzgün şekilde hizalamak için, aktüa-
törü ileri geri çeviriniz. Böyle yapılmadığı
takdirde parça hasarı oluşabilir.

DİKKAT

Zincir kutusunda kullanılan doğru yağla-
yıcı Sentetik Zincir Yağıdır. Bunun yerine
kullanılan herhangi bir başka yağlayıcı
tahrik sistemine ciddi zarar verebilir.

DİKKAT
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Bakım

GünlükHortumlar Hasar, sızıntı ve aşınma kontrolü 

GünlükAkü Uygun şarj ve sıkı bağlantılar ile ilgili kontrol

Aralık SayfaMaddeler Açıklamalar

Periyodik Bakım Kontrol Listesi

GünlükFren Sistemi Tutukluk, sızıntı ve uygun çalışma kontrolü yapınız; kol
sertliği, gezinti, kaliper, disk ve pabuçlar.

GünlükSoğutma Sistemi - Sıvı Sızıntı, hasar, engel, soğutma sıvısı seviyesi
kontrolü

GünlükYağ Püskürtme Sistemi Sızıntı, hasar ve enjeksiyon/motor yağ seviyesi kontrolü

800 km
(500 mil)

Motor Yağı - Başlangıç Yağ değişimi

4.000 km
(2.500 mil)

Motor Yağı – Başlangıç sonrası Yağ değişimi

500 km
(300 mil)

Motor Yağı Filtresi – Başlangıç Filtre değişimi

20.000 km
(12.500 mil)

Motor Yağı Filtresi – Başlangıç
Sonrası

Filtre değişimi

GünlükFarlar ve Stop/Fren
Lambası

Uygun çalışma ve temizlik kontrolü

GünlükDümen Sistemi Uygun çalışma, cıvataların sıkılığı ve tutukluk
kontrolü

GünlükGaz Kelebeği Kumanda Sistemi Tutukluk, yapışma, uygun çalışma, gaz kelebeği tel
gerginliği ve aşınma kontrolü

Günlük 
Aylık

Tahrik Kayışı Aşınma, çatlak ve liflenme kontrolü 
Uzunluk ve genişlik ölçü kontrolü

HaftalıkAmortisörler Sıvı sızıntısı, hasar ve hava basıncı
(Fox Air Shocks)

40.000 km
(25.000 mil)

Supap Boşluğu Kontrol/ayar

SezonlukKrank Karteri Havalandırma
Sistemi

Havalandırma hortumunu çatlak ve hasar bakımından
kontrol ediniz ve gerekirse değiştiriniz

HaftalıkSüspansiyon Hasar, gevşek parça ve uygun ayar
kontrolü

HaftalıkYakıt Sistemi – Depo, Pompa, Hat
içi Filtresi ve Havaland. Hortumu

Hasar, aşınma, engel ve sızıntı kontrolü

4.000 km
(2.500 mil)/
Sezonluk

Bujiler Orta elektrot izolatör renginin, karbonun ve
aralığın kontrolü

8.000 km
(5.000 mil)/

2 yıl

Yakıt Filtresi Değiştirme

GünlükStop anahtarı Düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

GünlükKayak Yıpranma Çubukları Aşınma ve hasar kontrolü

HaftalıkElektrik Tesisatı Aşınma, hasar ve sıkı bağlantılar ile ilgili kontrol

HaftalıkEgzoz Sistemi Hasar, sızıntı ve engel kontrolü

HaftalıkSomunlar, Cıvatalar, Sabitleyiciler Sıkılık kontrolü

HaftalıkPalet Gerdirme/Hizalama Kontrol/Ayar (gerektiği gibi)

HaftalıkYıpranma Şeritleri Aşınma ve hasar kontrolü

HaftalıkTel ve Kablolar Aşınma, hasar ve liflenme kontrolü

GünlükZincir Kutusu Yağ seviyesi ve sızıntı kontrolü

SezonlukZincir Kutusu - Yağlayıcı Değiştirme
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500 km
(300 mil)

Tahrik Zinciri Gerginliği -
Başlangıç

Gerginliğin kontrolü ve gerekirse ayarlanması

800 km
(500 mil)

Tahrik Zinciri Gerginliği –
Başlangıç Sonrası

Gerginliğin kontrolü ve gerekirse ayarlanması

4.000 km
(2.500 mil)/
Sezonluk

Tahrik Kavraması / Tahrik Edilen
Kavrama

Hasar, tutukluk ve aşınma bakımından kontrol
ediniz/tahrik kayışını çıkarınız, tahrik kavramasını / tahrik
edilen kavramasını temizleyiniz.

AylıkIsı Eşanjörleri Aşınma, sızıntı ve hasar kontrolü

AylıkArka Süspansiyon Gresleyiniz

Aralık SayfaMaddeler Açıklamalar

Periyodik Bakım Kontrol Listesi



Kar motosikletinin uzun ömürlü olması ve gü-
venliği, aşağıdaki kontrol listesindeki hususların
periyodik kontrolleri yapılarak arttırılabilir.
Herhangi bir zaman, bu kar motosiletinin her-
hangi bir parçasında anormal sesler, titreşimler
veya uygun olmayan çalışma şartları algılanırsa,
KAR MOTOSİLETİNİ KULLANMAYINIZ.
Kar motosikletini inceleme, ayar veya onarım
için yetkili bir Yamaha Kar motosikleti bayisine
götürünüz. Eğer garanti kapsamında değil ise, bu
servis işlemi kar motosikleti sahibinin kendi ka-
rarı ile olur ve masrafları da kendi hesabına çıka-
rılır. 
Kar motosikleti, her kış sezonunun sonunda ge-
nel inceleme ve sezon dışı depolama bakımı için
yetkili bir Yamaha Kar motosikleti bayisine gö-
türülmelidir. Bu servis isteğe bağlıdır ve mas-
rafları kar motosikleti sahibine aittir. 

Yakıt Sistemi

Hat İçi Yakıt Filtresi
Yamaha, hat içi yakıt filtresinin her 8.000 km’de
(5.000 mil) bir değiştirilmesini önermektedir.
Filtre, gerekli benzin miktarını yakıt hortumu
kanalıyla aktarmak için mutlaka temiz olmalıdır.
Hat içi yakıt filtresi tıkanırsa, benzin akışı engel-
lenebilir; o zaman filtre mutlaka değiştirilme-
lidir. Hat içi yakıt filtresinin sökmek ve takmak
için, aşağıdaki yöntemi kullanınız:

n NOT: Yakıt filtresini çıkarmadan önce,
filtrenin yönünün doğru olduğuna ve ok
işaretinin motora doğru olması gerek-
tiğine dikkat ediniz.

n NOT: Yakıt filtresi üst konsolun altında
ve dümen desteğinin sağında bulunur.
Filtreye erişmek için, erişim paneli ve
motor kaputu çıkarılmalıdır.

1. Hortum kelepçelerini çıkarınız ve imha edi-
niz; sonra yakıt hortumlarını yakıt filtresin-
den yavaşça çıkarınız. Filtredeki fazla yakıtı
uygun şekilde akıtınız.

2. Yakıt hortumlarında herhangi bir çatlak, ke-
sik veya aşınan nokta olup olmadığını et-
raflıca inceleyiniz.

3. Yeni hortum kelepçelerini yakıt hortumları-
na takınız; sonra yakıt pompası giriş ve çıkı-
şına dikkat ederek, yakıt hortumlarını yakıt
filtresine birleştiriniz. Hortum kelepçeleri
ile sabitleyiniz.

n NOT: Yakıt filtresinin değiştirilmesi ta-
mamlandıktan sonra, motor ilk çalıştı-
rıldığı zaman, filtre civarında herhangi bir
sızıntı işareti olup olmadığını inceleyiniz.

Benzin Katkıları
Tüm modeller için yakıt buz giderici kullanıla-
bilir. Ayrıca, depolamadan önceki son benzin
tankına Yamaha Yakıt Dengeleyici de ilave edi-
lebilir.
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Her ne zaman ki, bir yakıt sızıntısı olası-
lığında, yakıt sistemi üzerinde herhangi
bir bakım veya muayene yapıldığında,
sözkonusu alanda herhangi bir kaynak
işlemi, duman, açıkta alev, vs. bulunma-
malıdır.

UYARI

Yakıt iletme hortumu basınç altında oldu-
ğundan, daima koruyucu gözlük takınız;
sonra basıncı düşürmek için hortumu ya-
vaşça çıkarınız. Bağlantının etrafına ya-
kıtı emmesi için emici bir havlu yerleş-
tiriniz.

UYARI

Yakıt filtresinin tutucu yerine uygun ola-
rak oturmasına dikkat ediniz.

DİKKAT



Yakıt Alıcı Valfler
Eğer kısıtlanmış bir yakıt akışı varsa ve bir alıcı
valften şüpheleniliyorsa, kar motosikletini bakım
için yetkili bir Yamaha Kar motosikleti bayisine
götürünüz. Eğer garanti kapsamında değil ise, bu
servis işlemi kar motosikleti sahibinin kendi
kararı ile olur ve masrafları da kendi hesabına
çıkarılır. 

Motor Yağ Seviyesinin Kontrolü
n NOT: Motor, yağ seviyesini kontrol et-
meden önce mutlaka çalışma sıcaklığında
olmalıdır, aksi halde yağ seviyesi doğru
ölçülemez.

1. Kar motosikletini yatay bir yere park ediniz;
motoru çalıştırınız ve radyatör fanı çalışın-
caya kadar rölantide ısıtınız veya kar moto-
sikleti zaten çalışıyor ise, motoru yaklaşık
30 saniye rölantide tutunuz.

2. Motoru kapatınız; sonra sağ taraftaki erişim
panelini çıkarınız ve yağın gözetleme camı-
nın en az yarısında görülebilir olmasını doğ-
rulayınız.

3. Eğer yağ gözetleme camının en az yarısında
görülmüyorsa, yağ gözetleme camının en az
yarısında görülünceye kadar önerilen motor
yağını iave ediniz.

Motor Yağının/Filtresinin Değiştirilmesi

n NOT: Kullanılmış motor yağının geri dö-
nüşümünü sağlayınız veya usulüne göre
imha ediniz. 
n NOT: Bu işlem için erişim panelleri ve
motor kaputu mutlaka çıkarılmalıdır.

1. Kar motosikletini yatay bir yere park ediniz;
sonra motoru çalıştırınız ve radyatör fanı
çalışıncaya kadar rölantide ısıtınız veya kar
motosikleti zaten çalışıyor ise, motoru yak-
laşık 30 saniye rölantide tutunuz. Motoru
kapatınız.

2. Torx başlı vidaları ve arka erişim plakasını
kar motosikletinin altından sökünüz.

3. Motor yağı boşaltma vidasının altına bir
boşaltma kabı yerleştiriniz; sonra vidayı
sökünüz ve yağın tamamen boşalmasını
sağlayınız.

4. Yağ filtresi anahtarını kullanarak, yağ fil-
tresini gevşetiniz (ancak sökmeyiniz) ve
yağın filtreden boşaltma kabına akmasını
sağlayınız; sonra filtreyi çıkarınız.

5. Taze motor yağından az bir miktar yeni yağ
filtresinin contasına sürünüz.
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Yakıt Alıcı
Valfler

AZAMİ SEVİYE

Motor ve yağ çalışma sıcaklığında değilse,
yağ seviyesi gözetleme camında görüle-
mez. Kar motosikletini sağa doğru 45°
yatırınız; sonra gözetleme camında yağın
görünü görünmediğini kontrol ediniz.

DİKKAT

Yağın hazneden taşmamasına mutlaka
dikkat edilmelidir.

DİKKAT

Motor yağı, motor durdurulduktan hemen
sonra aşırı derecede sıcaktır. Yağ cilde
veya giysilere temas ederse, yanma ola-
bilir.

UYARI



6. Yeni yağ filtresini, contası filtre montaj yü-
zeyine temas edinceye kadar el ile çevirerek
yerine takınız; sonra yağ filtresini 1.7 kgm
(12 ft-lb) ile sıkınız.

7. Motor yağı boşaltma vidasını yeni bir conta
ile takınız. Vidayı 1.0 kgm (7.2 ft-lb) ile
sıkınız.

8. Sağ yan ayak dayanağını tünele ve desteğe
sabitleyen 4 adet torx başlı vidayı sökünüz;
sonra bir boşaltma kabı altında iken, boşalt-
ma tapasını yağ heznesinden sökünüz.

n NOT: Yağın hazneden boşalmasını ko-
laylaştırmak için, hazne ile tünel bordu-
nun açıklığı arasına bir huni yerleştiriniz.

9. Yağ tamamen boşaldıktan sonra, boşaltma
tapasını yeni bir O-ringle takınız ve 2.2 kgm
(16 ft-lb) ile sıkınız.

10.Önerilen motor yağını yağ haznesine
dökünüz.

11.Motoru çalıştırmadan, gidon acil duruş
anahtarını RUN konumuna ve kontak anah-
tarını da ON konumuna getiriniz. Yağ Ba-
sıncı Uyarı İkonu yanmalıdır.

n NOT: Eğer uyarı ikonu yanmaz ise, kar
motosikletini yetkili bir Yamaha Kar mo-
tosikleti bayisine götürünüz. Eğer garanti
kapsamında değil ise, bu servis işlemi kar
motosikleti sahibinin kendi kararı ile olur
ve masrafları da kendi hesabına çıkarılır. 

12.Basınç uyarı ikonu yanarsa, motoru
çalıştırınız. Uyarı ikonu 5 saniye içinde sön-
melidir. Eğer sönmez ise, madde 13’e
geçiniz.

n NOT: Uyarı ikonu sönmez ise, motoru
derhal durdurunuz ve madde 11’i tekrar
ediniz; sonra kontak anahtarını ON konu-
muna getiriniz ve madde 12’yi tekrar edi-
niz. Eğer uyarı ikonu sönmez ise, kar mo-
tosikletini yetkili bir Yamaha Kar motosik-
leti bayisine götürünüz. Eğer garanti kap-
samında değil ise, bu servis işlemi kar
motosikleti sahibinin kendi kararı ile olur
ve masrafları da kendi hesabına çıkarılır. 

13.Motoru kapatınız; sonra motor yağı gözet-
leme camının yarısında görülüceye kadar
yağ haznesine yağ ilave ediniz.

n NOT: Yağ ve motor çalışma sıcaklığın-
da değil ise, yağ seviyesi çok düşük gö-
rülebilir. Yağı kontrol etmeden önce, mo-
torun daima çalışma sıcaklığında olması-
na dikkat ediniz.

14.Kar motorsikletinin altındaki erişim plakası-
nı ve torx başlı vidaları takınız; sonra motor
kaputunu ve erişim panellerini yakınız.

Soğutma Sıvısı Seviyesi
n NOT: İyi kaliteli ve etilen glikol esaslı bir
otomotiv tip soğutma sıvısı kullanınız.

Rezonatörün üzerinde bulunan dolum ağzını yer-
leştiriniz; sonra soğutma sıvısı kapağını dolum ağ-
zından çıkarınız. Soğutma sıvısının dolum ağzın-
daki çıkıntı tabanında olduğunu doğrulayınız.

Soğutma sıvısı haznesini tahrik kavramasının
üzerine yerleştiriniz; sonra tapayı soğutma sıvısı
haznesinden sökünüz. Hazneye dolum seviye-
sine kadar soğutma sıvısı ilave ediniz. Tapayı
takınız.
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Soğutma sıvısı seviyesini daima motor
soğuk iken kontrol ediniz.

UYARI

Torx Başlı Vidalar
Yağ Boşaltma
Tapası

Tam Seviye



Supap Boşluğunun Kontrolü/
Ayarlanması

40.000 km (25.000 mil) sonra, supap boşluğu
kontrol edilmeli ve gerekirse ayarlanmalıdır.

n NOT: Kar motosikletini muayene ve ba-
kım için yetkili bir Yamaha Kar motosik-
leti bayisine götürünüz. Bu servis isteğe
bağlıdır ve masrafları kar motosikleti sa-
hibine aittir. 

Akü
Bu mühürlenmiş aküler bakımdan sonra, en yük-
sek performans ve azami hizmet ömrü için dü-
zenli olarak temizlenmeli ve şarj edilmelidir.
Aşağıdaki yöntem mühürlenmiş akülerin temiz-
liği ve bakımı için önerilmektedir. Akü şarj ciha-
zları ve akü ürünleri ile birlikte verilen talimatla-
rı daima okuyunuz ve takip ediniz.

n NOT: Araç sahibi kendini yeterli görüy-
orsa, akü bakımını yapabilir. Eğer araç
sahibi kendini kalifiye hissetmiyorsa, kar
motosikletini yetkili bir Yamaha Kar mo-
tosikleti bayisine götürünüz. Bu servis
isteğe bağlıdır ve masrafları kar motosik-
leti sahibine aittir. 
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Bujiler

n NOT: Motorda daima önerilen tip buji-
leri kullanınız. Doğru buji boşluğu için
ilgili teknik özellikler formuna bakınız.

1. Ana kablo grubunu ateşleme bobinlerinden
ayırınız; sonra ateşleme bobinlerini silindir
kapağından çıkarınız.

2. 3 adet bujiyi çıkartınız.

n NOT: Bujileri takmadan önce, elektrot
ile taban şeridi arasındaki boşluğu kon-
trol ediniz. Bu boşluk 0.7-0.8 mm (0.028-
0.031 inç) olmalıdır.

3. Yeni bujileri takınız. Bujileri 1.3 kgm (9.4
ft-lb) ile sıkınız.

4. Ateşleme bobinlerinin tam oturmalarını
sağlayarak silindir kapağına takınız. Ana
kablo grubunu ateşleme bobinlerine birleş-
tiriniz.

5. Motor kaputunu ve erişim panellerini ta-
kınız.

Bir akünün uygunsuz kullanımı veya bağ-
lanması, asitten dağlanma, elektrik çarp-
ması veya bir patlama sonucunda kör
olma gibi ciddi yaralanma ile sonuçlan-
abilir. Saatlerinizi ve yüzüklerinizi daima
çıkartınız. Aküde ne zaman bir bakım ya-
pılırsa, aşağıdaki kurallara mutlaka uyul-
malıdır: Aküyü kıvılcımlardan, açık ateş-
ten, sigaradan veya herhangi bir başka
alevden uzak tutunuz. Daima koruyucu
gözlük takınız. Bir akü ile temas ederken
derinizi ve giysilerinizi koruyunuz. Akü-
nün bakımı kapalı bir yerde yapıldığında,
ortamı iyi havalandırınız.

UYARI

Supap boşluğunun kontrolünün/ayarlan-
masının önerilen aralıklarda yapılması
kritiktir, aksi halde ciddi motor hasarı
meydana gelebilir.

DİKKAT

Buji boşluğunun ayarlanması gerekirse,
manivela noktası olarak orta elektrodu
kullanmayınız. Buji hasar görebilir.

DİKKAT

Soğutma sıvısı dolum ağzının altında ve
soğutma sıvısı ilave edilmiş ise, hemen
sızıntı ve/veya hasar kontrolü yapınız.
Sızıntı veya hasar algılanırsa, motosikleti
servis için yetkili bir Yamaha bayine gö-
türünüz. Eğer garanti kapsamında değil
ise, bu servis işlemi kar motosikleti sa-
hibinin kendi kararı ile olur ve masrafları
da kendi hesabına çıkarılır.

DİKKAT

Tam Seviye



1. Torx başlı vidaları koltuğun arka alt tarafın-
dan sökünüz; sonra koltuğu çıkarınız.

2. Eksi akü kablosunu ve topraklama kablo-
sunu çıkarınız; sonra artı kabloyu çıkarınız.

n NOT: Aküyü çıkarmadan önce takma
amaçları için, kabloların ve kablo grup-
larının rotalarına ve bağlantı noktalarına
dikkat ediniz.

3. Akü braketini/solenoid valfini koltuk şasi-
sine sabitleyen 2 adet vidayı ve kontra so-
munları sökünüz; sonra braketi yukarı ve
dışarı çıkarınız ve aküyü sökünüz.

4. Aküyü sabun ve su ile etraflıca yıkayınız;
sonra bir tel fırça ile tüm aşındırıcı birikim-
leri uzaklaştırarak akü başlıklarını ve kablo
uçlarını temizleyiniz. Hasarlı kabloları veya
kablo uçlarını değiştiriniz.

n NOT: Akü başlıkları ve kablo uçları
beyaz/yeşil toz artıkları oluşturur, asidi
nötrleştirmek için su ve sodyum bikar-
bonat uygulayınız; sonra sıcak sabunlu
su ile çalkalayınız.

5. Bir multimetre ile akü voltajını ölçünüz.
Ölçüm cihazı tam şarjlı bir akü için mutlaka
12.5 DC Volt değerinden daha az ölçülme-
melidir.

n NOT: Bu noktada cihazın değerleri
standartlara uygunsa, akü kullanılabilir
(bkz. madde 9).

6. Cihazın değerleri standartlara uygun değil-
se, aşağıdaki yöntemle aküyü şarj ediniz.

A. Otomatik bir akü şarj cihazı kul-
lanıldığında, şarj cihazı üreticisinin tal-
imatlarını daima takip ediniz.

B. Sabit akımlı bir akü şarj cihazı kulla-
nıldığında, aşağıdaki Akü Şarj Cetveli-
ni takip ediniz.
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Koltuğu çıkarmadan önce, koltuk ısıtıcısı
kablo grubu soketini ayırmayı unutmayı-
nız.

DİKKAT
Mühürlenmiş bir akü üzerindeki mühür
şeridini çıkartmayınız.

DİKKAT

Standart şarj oranını asla aşmayınız.

DİKKAT

Aküyü, akü terminalleri bağlı olarak kar
motosikletinin içinde iken şarj etmeyiniz.

DİKKAT

Akü başlıkları, terminaller ve ilgili akse-
suarlar kurşun ve kurşun bileşikleri içer-
mektedir ve kimyasalların kansere neden
olduğu bilinmektedir. Kullanımdan sonra
ellerinizi yıkayınız.

UYARI

Deriyle, gözlerle veya giysiyle temas et-
memesine ve etrafa saçılmamasına dik-
kat ediniz.

UYARI

Aşırı ısınmış bir akü patlayarak, ciddi ya-
ralanmaya veya ölüme neden olabilir.
Şarj sürelerini ve şarj oranlarını daima
dikkatlice izleyiniz. Akü dokunulduğunda
çok sıcak ise, şarj etmeyi durdurunuz.
Şarjı devam ettirmek için soğumasını
bekleyiniz.

UYARI

Gözlerle, deri ile veya giysilerle temas
ederse, akü asidi zararlıdır. Bir akü ile ça-
lışılırken mutlaka dikkat edilmelidir.

UYARI

Kontra Somunlar

Akü Braketi



n NOT: Akü voltajı 11.5 DC Volt veya daha
az ise, bazı şarj cihazları “kesebilir” ve
şarj etmez. Böyle olursa, şarj cihazı bağlı
iken, tam şarjlı bir yedek aküyü kısa süre-
li paralel (artı ucu artıya ve eksi ucu ek-
siye) bağlayınız. 10-15 dakika sonra, şarj
cihazını bağlı bırakara, yedek aküyü ayı-
rınız ve şarj cihazı şar etmeye devam et-
melidir. Şarj cihazı “kesilirse”, aküyü ye-
nisiyle değiştiriniz.

7. Aküyü belirlenen sürede şarj ettikten sonra,
şarj cihazını çıkarınız ve aküyü kendine
gelmesi için 1-2 saat bekletiniz.

8. Multimetreyi bağlayınız ve akü voltajını test
ediniz. Ölçü aleti 12.5 DC Volt değerinden
az göstermemelidir. Voltaj ölçümü tamam-
sa, akü hizmete hazırdır.

n NOT: Madde 8’deki voltaj öngörülen
değerin altında ise, aküyü ilaveten 1-5
saat daha şarj ediniz ve sonra tekrar test
ediniz. Akü hizmete hazırdır.

9. Aküyü kar motosikletindeki yerine yer-
leştiriniz; sonra akü başlıklarını ve kablo
uçlarını az bir tabaka çok amaçlı gres yağı
ile kaplayınız. 

10.Kırmızı artı kabloyu bir başlık vidası, kilit
pulu ve bir düz pul kullanarak aküdeki artı
terminale sabitleyiniz. İyice sıkınız.

11.Ana siyah eksi kabloyu ve küçük siyah eksi
kabloyu bir başlık vidası, kilit pulu ve bir
düz pul kullanarak aküye sabitleyiniz. İyice
sıkınız.

n NOT: Kablo gruplarının ve kabloların
akünün çıkarılması sırasında belirlenen
yerleştirme şekline uygun yapılmasına
dikka ediniz.

12.Akü braetini/solenoidini takınız ve 2 adet
vida ve kontra somun ile 1.2 kgm (105 in.-
lb) olarak sıkınız; sonra koltuğu takınız ve
torx başlı vida ile sabitleyiniz. İyice sıkınız.

n NOT: Koltuğu alçaltmadan ve sabitle-
meden önce, koltuk ısıtıcı kablo grubu
soketini yerine takınız.

Sigortalar

Sigortalar kar motosikletinin elektrik sistemini
aşırı yüklenmeye karşı korur. Kar motosikle-tin-
deki elektrikli parçalar çalışmıyorsa, sistem aşırı
yüklenmiş ve bir sigorta atmış olabilir. Herhangi
bir elektrik parçasını onarmadan veya değiştir-
meden önce, ilgili sigortaları kontrol ediniz. Bir
sigorta attığında (bir devreyi açar), kar motosik-
letinin bu devreyi kullanan bütün parçaları çalış-
maz.
Hangi sigortanın kontrol edileceği belirlendi-
ğinde, aşağıdaki işlemleri yapınız:
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Aküyütakmadan önce, kontak anahtarı-
nın OFF konumunda olmasına dikkat edi-
niz.

DİKKAT

Kabloların ters bağlanması (artının eksi-
ye ve eksinin artıya), elektrik sisteminde
ciddi hasarlara neden olabilir.

DİKKAT
%75-%9912,2-12,4 3-6 saat

%50-%7412,0-12,2 5-11 saat

%25-%4911,0-11,9 13 saat (minimum)

%0-2411,5 veya
daha az 20 saat (minimum)

Şarj
Durumu

Akü Voltajı
(DC)

Gerekli olan
Şarj Süresi

(1.5-2.0 Amperde)

%10012,5
(minimum)

Yok

Akü Şarj Cetveli
(Sabit akımlı şarj cihazı)



1. Sigorta bloğunu bulunuz ve kapağını çıkarı-
nız.

n NOT: Sigorta bloğu soğutma sıvısı taş-
ma şişesinin arkasındadır.

n NOT: Sigorta bloğunun kapağının altın-
da yedek sigortalar vardır.

2. Şüphelenilen sigortayı çıkarınız.

n NOT: Sigorta fonksiyon tarifleri, sigorta
bloğundaki sigorta kontaklarının yanın-
dadır.

3. Sigortanın içindeki elemanın yanmış veya
ayrılmış olup olmadığını görmek için, sigor-
tanın şeffaf tarafna bakınız. Böyle ise sigor-
ta yanmıştır ve amper değeri olan bir sigor-
ta ile değiştirilmelidir. 

4. Sigorta bloğu kapağını takınız ve erişim pa-
nelini kapatınız.

Bir sigortayı değiştirdikten bile sonra, eğer aşırı
yüklenmenin nedeni belirlenmez ise, tekrar yan-
abilir. Sigorta tekrar yanarsa, motosikleti servis
için yetkili bir Yamaha bayine götürünüz. Eğer
garanti kapsamında değil ise, bu servis işlemi kar
motosikleti sahibinin kendi kararı ile olur ve
masrafları da kendi hesabına çıkarılır. 

Fren Sistemi
Yamaha, fren sisteminin (fren kolu, sıvı haznesi,
hortum, kaliper, pabuçlar ve fren diski) sıvı ka-
çağı, aşınma, hasar veya uygun çalışma bakımın-
dan her gün kontrol edilmesini önermektedir.

Ayrıca, fren sıvısı seviyesi motor çalıştırılmadan
önce her defasında mutlaka kontrol edilmelidir.

Fren Sıvısının Kontrolü/İlave Edilmesi
1. Fren sıvısı haznesi yatay konumda ve hazne

kapağı açılmış iken, sıvı seviyesini kontrol
edin. Fren sıvısı seviyesi mutlaka haznedeki
yüksek sıvı işaretinde olmalıdır.

2. Fren sıvısı seviyesi yüksek fren sıvısı işare-
tinin altında ise, sıvı önerilen seviyeye
gelinceye kadar Yamaha onaylı DOT 4 fren
sıvısı ilave ediniz. Hazne kapağını takınız
ve sıkınız. Fren sistemine nem girmesine
izin vermeyiniz.
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Fren sıvısı son derece aşındırıcıdır. Fren
sıvısını kar motosikletinin herhangi bir
yerine sıçratmayınız.

DİKKAT

Fren sıvısı haznesini aşırı doldurmayınız.
Haznenin aşırı doldurulması, fren sistem-
inin hidrolik bakımdan kilitlenmesine
neden olabilir. Sadece Yamaha onaylı
DOT 4 fren sıvısı kullanınız. Asla farklı tip
ve sınıftaki fren sıvısını değiştirmeyiniz
veya karıştırmayınız. Fren kaybı meydana
gelebilir. Aksi halde fren kaybı nedeniyle
ciddi yaralanma veya hatta ölüm olabilir.

UYARI

Fren kolu kilidi kavramış olduğunda veya
fren sisteminde herhangi bir devre ele-
manının hasarlı, yıpranmış veya uygun
olmayan biçimde ayarlı olması durumun-
da, kar motosikletini ÇALIŞTIRMAYINIZ.
Fren sistemi düzgün çalışmaz iken kar
motosikleti çalıştırılır ise, ciddi yaralan-
ma olabilir.

UYARI

Bir sigortayı daima amper değeri aynı
olan bir sigorta ile değiştiriniz. Amper
değeri yüksek olan bir sigortanın kullanıl-
ması, ciddi kablo hasarı yapabilir ve bir
yangına neden olabilir.

UYARI

Yüksek Fren Sıvısı İşareti

Düşük Fren Sıvısı İşareti



Fren Sıvısının Değiştirilmesi
Fren sıvısı aşırı ısındığında veya kirlendiğinde
düzenli olarak mutlaka değiştirilmelidir. Fren sı-
vısı her 1.600 km’de (1.000 mil) bir veya kar
motosikleti sezonunun bitiminde (hangisi önce
meydana gelirse) değiştirilmelidir. Kar motosik-
letini bakım için yetkili bir Yamaha Kar moto-
sikleti bayisine götürünüz. Bu servis isteğe bağ-
lıdır ve masrafları kar motosikleti sahibine aittir. 

Fren Kolu Hareketinin Kontrolü
Her kullanımdan önce, fren kolu hareketini aşa-
ğıdaki şekilde kontrol ediniz:

1. Fren kolunu tümüyle sıkınız. 

n NOT: Doğru olmayan bir sonuç vere-
ceği için fren kolunu pompalamayınız.

2. Fren kolu ile gidon arasındaki mesafeyi öl-
çünüz. Bu mesafe mutlaka 2,54 cm’den (1
inç) büyük olmalıdır.

3. Bu mesafe standarttan az ise, motosikleti
servis için yetkili bir Yamaha bayiine götü-
rünüz. Eğer garanti kapsamında değil ise, bu
servis işlemi kar motosikleti sahibinin kendi
kararı ile olur ve masrafları da kendi hesabı-
na çıkarılır. 

Fren Sisteminin Havasının Alınması
Fren kolu uygulandığında yumuşak hissediliyor-
sa, fren sisteminin havasının alınması ihtiyacı
olabilir. Frenin havasını almak için aşağıdaki
işlemleri yapınız: 

n NOT: Araç sahibi kendini yeterli görü-
yorsa, kendisi fren sisteminin havasını
alabilir. Eğer araç sahibi kendini kalifiye
hissetmiyorsa, kar motosikletini yetkili
bir Yamaha Kar motosikleti bayisine gö-
türünüz. Bu servis isteğe bağlıdır ve mas-
rafları kar motosikleti sahibine aittir. 

1. Hazne kapağını çıkarınız ve (gerekiyorsa)
hazneyi yüksek sıvı işaretine kadar onaylı
Yamaha DOT 4 fren sıvısı doldurunuz.

2. Hava tahliye valfinin bilyesi üzerinden es-
nek bir boru parçasını kaydırınız ve diğer
ucunu bir kaba yöneltiniz.

3. Azami basınç elde edilinceye kadar, fren
kolunu yavaşça sıkınız; sonra basıncı sağla-
mak için kolu baskılı konumda tutunuz. Sı-
vıyı ve havayı serbest bırakmak için, hava
tahliye valfini açınız. Sıvı akışı durunca,
hava tahliye valfini kapayınız; sonra fren
kolunu bırakınız.

4. Fren sıvısı hava kabarcığı olmadan serbest
akıncaya kadar, madde 3’ü tekrarlayınız.
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Fren kolu ile gidon arasındaki sıkılmış
mesafe 2,54 cm’den (1 inç) daha az ise,
kar motosikletini çalıştırmayınız. Fren
kaybı olabilir. Fren kaybı ciddi yaralanma
ile sonuçlanabilir.

UYARI

Sadece Yamaha onaylı DOT 4 fren sıvısı
kullanınız. Başka tip kullanılması fren
kaybına neden olabilir.

UYARI

Fren sıvısı son derece aşındırıcıdır. Fren
sıvısını kar motosikletinin herhangi bir
yerine sıçratmayınız.

DİKKAT



n NOT: Hava tahliye işemi sırasında, haz-
nenin tekrar doldurulması gerekebilir.
Fren sıvısının haznedeki düşük fren sıvısı
işaretinin altına inmesine asla izin ver-
meyiniz.

5. Fren sıvısındaki hava tamamen çıktığında
ve kola baskı yapıldığında sert hissedilirse,
hazneyi yüksek fren sıvısı işaretine kadar
doldurunuz; sonra kapağı takıp sabitleyiniz.
Boruyu hava tahliye valfinden çıkarınız.

Fren Pabuçlarının Kontrolü/Değiştirilmesi
Fren pabuçlarının durumu her gün mutlaka kon-
trol edilmeli ve aşınmış veya hasar görmüş ise
değiştirilmelidir. Fren pabuçlarını kontrol etmek
ve değiştirmek için aşağıdaki işlemleri yapınız: 

n NOT: Araç sahibi kendini yeterli görüy-
orsa, fren pabuçlarını değiştirebilir. Eğer
araç sahibi kendini kalifiye hissetmiyor-
sa, kar motosikletini yetkili bir Yamaha
Kar motosikleti bayisine götürünüz. Bu
servis isteğe bağlıdır ve masrafları kar
motosikleti sahibine aittir. 
n NOT: Yeni fren pabuçları takıldığı za-
man, daima bir takım olarak takınız. Asla
tek pabuç takmayınız veya bir başka kar
motosikletinde kullanılmış olan fren pa-
buçlarını kullanmayınız.

1. Fren sıvısı hazne kapağını çıkarınız; sonra
fren sıvısını hazneden boşaltınız. Kapağı
takınız.

n NOT: Yukarıdaki yöntem, pistonlar yeni
fren pabuçlarının takılması için kalipere
itildiğinde sıvı için boşluk sağlar. Kapa-
ğın değiştirilmesi sıvı sıçramasını önler.

2. Sol yan erişim panelini açınız.
3. Fren kalkanını kayış kılavuz altlığına sabit-

leyen torx başlı vidaları sökünüz; sonra fren
kalkanını fren kaliperine sabitleyen başlık
vidalarını sökünüz.

4. Kalkanı dikkatlice dışarı çıkarınız; sonra
fren pabuçlarını kaliper grubuna sabitleyen
firketeyi çıkarınız.

5. Bir pense kullanarak, dış fren pabucunu
kaliper grubundan dışarıya çekiniz.

n NOT: Her seferinde bir pabucun değiş-
tirilmesi, bir pistonun diğer pistonu kali-
perden itmesini engeller.

6. Fren pabucunun kalınlığını ölçünüz. Fren
pabucunun kalınlığı mutlaka 5,0 mm’den
(0,20 inç) büyük olmalıdır. Fren pabucunun
kalınlığı belirlenmiş ölçüden az ise, her iki
pabucunun da değiştirilmesi gereklidir.

7. Bir düz uçlu alet kullanarak, pistonu kali-
perden yavaşça ve dikkatlice itiniz.

8. Fren pabucunu kaliperin içine konum-
landırınız; sonra firketeyi kaliper grubuna
takınız.

9. İç pabuç için madde 5-8 arasını tekrar edi-
niz; sonra pabucu firketeyle sabitleyiniz.

10.Hazne kapağını çıkarınız ve geri kalan sıvı-
yı boşaltınız; sonra hazneyi yeni sıvı ile dol-
durunuz ve kapağı takınız.
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Fren sıvısı son derece aşındırıcıdır. Fren
sıvısını kar motosikletinin herhangi bir
yerine sıçratmayınız.

DİKKAT



11.Fren pabuçlarının doğru konumlandırıl-
masını sağlamak ve uygun fren kolu hareke-
ti için fren kolunu pompalayınız, sonra ser-
best bırakınız.

n NOT: Eğer fren kolu hareketi standart
içinde değilse, fren sisteminin havasını
alınız.

12.Hazne kapağını çıkarınız ve hazneye (ge-
rekiyorsa) uygun seviyede yeni fren sıvısı
doldurunuz; sonra kapağı takınız.

13.Fren kalkanını, tahrik edilen kavramayı (20
ft-lb olarak sıkılmış) ve arka kayış kılavu-
zunu sabitleyiniz; sol yan erişim panelini
kapayınız ve sabitleyiniz.

n NOT: Yeni fren pabuçları takıldığında,
bir “parlatma” işlemi gereklidir (Bkz. Fren
Pabuçlarının Parlatılması bölümü).

Fren Pabuçlarının Parlatılması
Fren pabuçlarını değiştirdikten sonra, tam fren-
leme etkinliği sağlamak için yeni fren pabuçları
mutlaka parlatılmalıdır. Fren pabuçları uygun
şekilde parlatılıncaya kadar, frenleme mesafesi
uzar.
Frenleri uygun şekilde parlatmak için, aşağıdaki
işlemi yapınız:

1. Güvenli bir şekilde 50-65 km/sa. (30-40
mph) hıza çıkılabilecek ve durmak için fren
yapılabilecek yeterli büyüklükte bir saha
seçiniz.

n NOT: Bu işlem kalkanlanmış bir kriko
sistemi ile de yapılabilir.

2. 50-65 km/h (30-40 mph) hıza çıkınız; sonra
durmak için yavaşlamak üzere fren kolunu
sıkınız.

n NOT: Kolay bir duruş yapabilmek için
fren kolunu hafifçe uygulayınız; frenlere
aşırı uygulama yapmayınız veya paleti
“kilitlemeyiniz”.

3. Bu işlemi duruşlar arasında biraz soğutma
sağlayarak 10-15 dakika tekrarlayınız.

n NOT: Çok sık veya çok agresif tekrarla-
mayınız, aksi halde fren diski “kızara-
bilir”.

n NOT: Bu işlem pabuç malzemesini den-
geler ve pabuçların ömrünü uzatır.

Zincir Gerginliği
1. Siperliği, sağ yan kapağı ve egzoz sistemini

çıkarınız.
2. Kilit somununu gevşetiniz.
3. Zincir gerginliği ayar cıvatasını parmakla

sıkılabilecek seviyeye gelinceye kadar saat
yönünde çeviriniz; sonra 1/4 tur gevşetiniz.

4. Cıvatayı bir anahtarla tutarak, kontra somu-
nu 2,5 kgm (18 ft-lb) ile sıkınız.

5. Egzoz sistemini yeni bir conta ile takınız.
6. Sağ yan kapağı ve siperliği takınız.

n NOT: Kablo grubunun doğru şekilde ta-
kılmasına dikkat ediniz.
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Kilit Somunu

Ayar Cıvatası

Zincir Ayarlayıcı

Fren pabuçları uygun şekilde parlatıl-
madan ani duruşlar yapmayınız veya ani
duruşun gerekli olduğu bir duruma gir-
meyiniz.

UYARI



Ayrıca, yeni tahrik kayışları için yaklaşık 40
km’lik (25 mil) bir alıştırma periyodu vardır. Ye-
ni bir tahrik kayışı takıldıktan sonra, kar moto-
sikletini ilk 40 km’de (25 mil) oranında veya
da-ha az gaz ile kullanınız. Motoru yukarı ve
aşağı çalıştırarak (ancak 97 km/saat [60 mil/saat]
hızı aşmadan), yeni bir kayışın yan tarafındaki
maruz kalan kordon aşınır. Bu durum tahrik
kayışının en uygun esnekliğe gelmesini sağlar ve
kayış ömrünü uzatır.

Tahrik Kayışının Çıkarılması
n NOT: Araç sahibi kendini yeterli görü-
yorsa, tahrik kayışını kendisi değiştire-
bilir. Eğer araç sahibi kendini kalifiye his-
setmiyorsa, kar motosikletini yetkili bir
Yamaha Kar motosikleti bayisine götürü-
nüz. Bu servis isteğe bağlıdır ve masraf-
ları kar motosikleti sahibine aittir. 

1. Kar motosikletini düz bir zemin üzerine yer-
leştiriniz ve fren kolu kilidini takınız.

2. Sol yan erişim panelini açınız ve kayış
kılavuz grubunu çıkarınız.

3. Tahrik edilen kavramayı, kasnağı saat yö-
nünde (1) kaydırarak çeviriniz; sonra sabit
kasnaktan ayrılacak şekilde motora doğru
(2) itiniz.

4. Tahrik kayışını, yukarı doğru ve sabit kas-
nağın üzerinden çekerek çıkarınız.
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Tahrik Kayışı
Tahrik kayışı, tahrik kavramasından tahrik edi-
len kavramaya güç aktarır. Kayış aşınırsa, atlarsa
veya çizilirse, azami güç aktarılamaz ve kayış da
işini yapamaz ve bu nedenle mutlaka değiştir-
ilmelidir. İki tahrik kayışının periyodik kontrolü
(normal kullanımda en az ayda bir) esastır.

1. Tahrik kayışının dış çevresini ölçünüz. Ka-
yış 1.118-1.126 mm (44,0-44,3 inç) arasın-
da olmalıdır.

2. Tahrik kayışının dış genişliğini ölçünüz.
Kayış genişliği yeni bir kayışta en az 34,5
mm (1,36 in.) veya kopmuş bir kayışta en az
32,5 mm (1,28 inç) olmalıdır.

3. Kayışı çatlama, liflenme, vs. bakımından
kontrol ediniz.

Özellikler veya koşullar tatminkar değilse, tahrik
kayışını değiştiriniz.

n NOT: Tahrik kayışları yetkili bir Yamaha
Kar motosikleti bayiinden satın alın-
malıdır, zira Yamaha tahrik kayışları tam
doğru teknik özelliklere ve malzeme
kalitesine göre yapılmaktadır. Başka üre-
ticilerin ürettiği kayışlar, aynı teknik özel-
liklere ve malzeme kalitesine sahip olaya-
bilir, bu nedenle kullanıldıklarında zayıf
performans ve erken kayış arızası ile kar-
şılaşılabilir.

n NOT: Kar motosikletini aşırı soğuk sı-
caklıklarda çalıştırmadan önce, tahrik ka-
yışı çıkarılmalı ve oda sıcaklığına ısıtıl-
malıdır. Tahrik kayışı oda sıcaklığına gel-
diğinde, kayışı takınız.

Motoru, tahrik kayışı sökülmüş durumda
asla çalıştırmayınız. Motorun aşırı çalıştı-
rılması ciddi motor hasarına ve tahrik
kavraması arızasına neden olabilir.

DİKKAT



Tahrik Kayışının Takılması

n NOT: Tahrik kayışını takmadan önce,
kasnakları iyice temizlemek için uygun
bir temizlik solventi kullanınız.

1. Sol yan erişim panelini açınız.
2. Tahrik edilen kavramayı, kasnağı saat yö-

nünde (1) kaydırarak çeviriniz; sonra sabit
kasnaktan ayrılacak şekilde motora doğru
(2) itiniz.

3. Tahrik kayışını (3) kasnakların arasına ta-
kınız.

4. Sol yan erişim panelini takınız.

Palet Gerginliği
Palet gerginliği doğrudan kar motosikletinin ge-
nel performansı ile ilişkilidir. Eğer palet çok
gevşek ise, tünelin yıpranmasına neden olacak
şekilde çarpabilir veya palet tahrik zincir dişlile-
rinin üzerinde kilitlenme yapabilir. Çok aşırı
gevşek ise, avara çarklar paleti “kilitlenecek”
şekilde tünele doğru zorlayarak palet kulaklarına
tırmanabilir. Yamaha, palet gerginliğinin ilk 500
km’lik (300 mil) çalışmada hergün ve ondan
sonra haftada bir ihtiyaca göre ayarlanarak kon-
trol edilmesini önermektedir. Palet, alıştırma sı-
rasında gerilir ve bir “ayar” alabilir. Palet sehimi
mutlaka önerilen aralıkta olmalıdır.

Palet Gerginliğinin Gözden Geçirilmesi 

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

2. Kar motosikletini, bir yaylı kantarın kul-
lanılabileceği yükseklikte olan korumalı bir
güvenlik standına kaldırınız.

3. Paletin orta noktasında (taban tarafında), bir
palet klipsinin etrafına bir yaylı kantarı kan-
calayınız; sonra kantarın üzerinde önerilen
baskı ile aşağıya çekiniz (Bkz. cetvel). Ta-
ban ile yıpranma şeridi ile palet klipsinin iç
yüzeyi arasındaki sehimi (mesafeyi) ölçü-
nüz. Bu ölçü 50 mm (20 inç) olmalıdır.
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Kar motosikletini, erişim paneli tam ola-
rak sabitlenmeden asla kullanmayınız.

UYARI

Palet gerginliği uygun biçimde korunma-
lıdır. Eğer paletin gereğinden fazla gev-
şek olmasına izin verilirse, bu durum bir
yaralanma ile sonuçlanabilir.

UYARI

Motor çalışır durumda iken palet gergin-
liğini kontrol etmek veya ayarlamaya te-
şebbüs ETMEYİNİZ. Anahtarı OFF konu-
muna getiriniz. Dönen bir palete dokunul-
ması yaralanma ile neticelenebilir.

UYARI

Palet Baskı

3.277 mm (129 inç) 9,1 kg (20 lb)

3.480 mm (137 inç) 11,3 kg (25 lb)

3.581 mm (141 inç) 5,4-6,8 kg (12-15 lb)



4. Paletin hizalamasını gözden geçiriniz. 
5. Uygun palet gerginliği elde edildikten son-

ra, avara dişli mil kapak vidalarını 4.7 kg-m
(34 ft-lb) torkla sıkılayınız; sonra mile kar-
şılık gelen cıvataları güvenli bir şekilde
ayarlayarak sıkılayınız. 

n NOT: Palet gerginliği ve palet hizala-
ması birbiriyle ilişkili olduğundan, sadece
tek birinin ayarı gerekli gibi görünse de,
daima ikisini birden gözden geçiriniz. 

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

Palet Hizalamasının Gözden Geçirilmesi 

1. Palet, palet tahrik dişlileri ve kızak çerçeve-
sinin iç kısmında biriken aşırı buzu ve karı
gideriniz.
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n NOT: Ölçüm, kayar ray üzerindeki sar-
sıntı parçasının bulunduğu noktadaki
aşınma şeridinin tabanındandır. 

n NOT: Paleti ancak palet dişliyi tutuncaya
kadar sıkılayınız. Bir paletin gereğinden
fazla sıkılanması, arka süspansiyonunun
düzgün çalışmamasına neden olur. 

Palet Gerginliğinin Ayarlanması 

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

1. Avara dişli mili kapak vidalarını gevşetiniz.

2. Eğer sapma (aşınma şeridinin tabanı ile
paletin iç yüzeyi arasındaki mesafe) spesi-
fikasyon değerlerini aşıyorsa, paletteki aşırı
gevşekliği almak için ayarlama cıvatalarını
sıkılayınız.

3. Eğer aşınma şeridinin tabanı ile paletin iç
yüzeyi arasındaki mesafe belirtilmiş olan de-
ğerden daha az ise, paletteki gevşekliği arttır-
mak için ayarlama cıvatalarını gevşetiniz.

Palet gerginliğini daima önerilen teknik
değerler dâhilinde tutunuz.

DİKKAT

Daima, ayarlama cıvatalarının mile karşı-
lık oturduklarından ve avara dişli kapak
vidalarının teknik değerlerine göre sıkı-
landığından emin olunuz. Eğer bu şekilde
yapılmaz ise, bu durum bazı çalıştırma
koşulları altında paletin aşırı gevşek hale
gelmesine neden olur, avara dişlilerin pa-
let çekeri (pabuçları) üzerine, paletin “kil-
itlenmesine” neden olacak tünele karşılık
paleti zorlayarak, binmesine imkân verir.
Eğer bir palet çalışma esnasında kilitlenir
ise, bu durum ciddi kişisel yaralanma ile
neticelenebilir.

UYARI

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

UYARI

Palet
Ayarlayıcı

Ayar Cıvatası Mil Başlık
Vidası

Arka Avara
Dişlileri

Gerginlik
Sapma



2. Kayakların uçlarını bir duvara karşı yerleşti-
riniz; sonra korumalı bir emniyet standını
kullanarak, kar motosikletinin arka tarafını,
paletlerin serbestçe dönmesine imkân vere-
cek kadar zeminden yukarıya kaldırınız.

3. Motoru çalıştırıp hafifçe hızlandırınız. Gazı,
palet birkaç devir yapmaya yetecek kadar
kullanınız. MOTORU KAPATINIZ.

n NOT: Paletin durma noktasına gelmesi-
ni bekleyiniz. Fren tatbik ETMEYİNİZ,
çünkü bu, hatalı bir hizalama / ayarlama
durumu ortaya çıkartabilir. 

4. Paletin dönmesi durduğunda, arka avara diş-
lilerle içteki palet tahrik çekeri arasındaki
ilişkiyi gözden geçiriniz. Eğer arka avara diş-
liler içteki palet sürücü çekerleri arasına orta-
lanmış ise herhangi bir ayar gerekli değildir.

5. Eğer avara dişliler içteki palet sürücü çeker-
leri arasına ortalanmamış ise ayar gerekir. 

Palet Hizalamasının Ayarlanması 
1. İçteki tahrik sürücüsünün arka avara dişli

tekerine daha yakın olduğu paletin yan
tarafında, avara dişli kapağı vidasını gevşe-
tiniz; sonra ayarlama cıvatasını saat ibresi
yönünde 1 ila 1 1/2  tur çevirin.

2. Palet hizalamasını gözden geçiriniz ve uy-
gun hizalama elde edilinceye kadar ayarla-
maya devam ediniz. 

n NOT: Palet hizalamasını ayarladıktan
sonra doğru palet gerginliğinin korun-
duğundan emin olunuz 

3. Uygun palet gerginliği elde edildikten ve
ayar cıvataları, karşılık gelen mil yuvalarına
oturduktan sonra, avara dişli mil kapak
(başlık) vidalarını 4.7 kg-m (34 ft-lb) torkla
sıkılayınız. 

4. Gerçek koşullar altında paleti sahada test
ediniz. 

5. Saha testinden sonra paletin hizalamasını
gözden geçiriniz. Eğer ilave ayarlama ge-
rekiyorsa, Palet Hizalamasının Ayarlanması
prosedürünü tekrarlayınız. 

Süspansiyon
Süspansiyon, çalıştırma ihtiyaçlarına ve operatö-
rün biniş tercihlerine göre ayarlanmalıdır. 
Ön amortisör yayları, kayak basıncının miktarını
ve pürüzlü zemine karşılık ön süspansiyonunu
tepkisini belirler. Kayak basıncının miktarı, aynı
zamanda, kayak çerçevesinin ön taraftaki kolunu
sınırlandıran askıların uzunluğu ayarlanarak da
değiştirilebilir.
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Kayakların uçları, emniyet açısından bir
duvara veya benzeri bir nesneye karşı
konumlandırılmalıdır.

UYARI

Kar motosikletinin arkasında veya dönen
paletin yakınında DURMAYINIZ. Palet as-
kıya alındığında, ASLA paleti yüksek hız-
larda çalıştırmayınız.

UYARI

Daima, ayarlama cıvatalarının mile karşı-
lık oturduklarından ve avara dişli kapak
vidalarının teknik değerlere göre sıkıl-
dığından emin olunuz. Eğer bu şekilde y-
pılmazsa, bu durum bazı çalıştırma ko-
şulları altında paletin aşırı gevşek hale
gelmesine neden olur, avara dişlilerin pa-
let çekeri üzerine, paletin “kilitlenmesi-
ne” neden olacak tünele karşılık paleti
zorlayarak, binmesine imkân verir. Eğer
bir palet çalışma esnasında kilitlenirse,
bu durum ciddi kişisel yaralanma ile net-
icelenebilir.

UYARI

Avara Dişli Aksamı

İç Palet Çekerleriİç Palet Çekerleri

Palet
Ayarlayıcı

Ayar Cıvatası

Arka Avara
Dişlileri

Mil Başlık
Vidası



Standart modellerde, arka kol amortisör yayı, kar
motosikletinin yük taşıma becerisi üzerine etki
eder ve operatörün ağırlığı ve biniş tercihine gö-
re ayarlanmalıdır. 

n NOT: Bir arka kol yüzer amortisörlü SE
modellerinde, bu ayar, arka kol havalı
amortisör içerisindeki hava basıncının
arttırılması veya azaltılması ile gerçek-
leştirilir.

Ön (Kayak) Amortisörlerinin Ayarlanması
Ön (kayak) amortisörleri arazi şartlarına ve oper-
atörün sürüş tarzına göre ayrı ayrı ayarlanabilir.
Amortisör somunu, fabrikada ayarlanmıştır
dolayısıyla, dişli adımlarının doğru miktarı, ayar
somunu ile bağlı amortisör arasında, başlangıç
ayarı olarak dışarıdan görünür. İlave kayak ba-
sıncı, yayın gerginliği sıkılanarak elde edile-bi-
lir; kayak basıncı, yayın gerginliği gevşetilerek
azaltılabilir. 

n NOT: Kar motosikletinin her iki tarafın-
da da birbirinin aynı ayarlar korunmalıdır. 

Öndeki (kayak) amortisör ön-yükleme ayarı,
ayar somunu kilitleyici bileziğinin (B) ayar so-
mununda (A) gevşetilmesi ve araç kitinden Yay
Ayarlama El Aleti kullanılarak, ayar somununun
hangi yöne arzu edilirse döndürülmesi ile ger-
çekleştirilir. Ayarlama somununun karşısındaki
kilitleme bileziğini sıkılayınız. 

Fox Air Amortisörlerinin Ayarlanması

n NOT: Havalı amortisörler içindeki hava
basıncının her ay, ayda bir kez takip
edilmesi önerilir. 

n NOT: Araç sahibi kendini yeterli görüy-
orsa, havalı amortisörlerin ayarını kendisi
yapabilir. Eğer araç sahibi kendini kalifiye
hissetmiyorsa, kar motosikletini yetkili
bir Yamaha Kar motosikleti bayisine
götürebilir. Bu servis isteğe bağlıdır ve
masrafları kar motosikleti sahibine aittir. 

Havalı amortisörler, arazi şartlarına ve oper-
atörün sürüş tarzına göre ayrı ayrı ayarlanabilir.
Amortisörler, başlangıç ayarı olarak fabrikada
önceden ayarlanmıştır (tabloya bakınız); bunun-
la birlikte, operatörün ağırlığı, biniş tarzı ve arazi
koşullarına uyacak şekilde amortisörleri “hassas
ayarlamak” mümkündür. 

n NOT: Hava basıncı eklenmesi, hava
yayının kuvvetini arttırır; hava basıncının
azaltılması, hava yayını kuvvetini azaltır. 

Hava basıncının gözden geçirilmesi ve ayarı,

biniş sıcaklığında (dışarıda) yapılmalıdır. Keza,
dışarıdaki sıcaklık 25°’den daha fazla
değiştiğinde, hava basıncının gözden geçirilmesi
önerilir. 

n NOT: Kar motosikletini işletmeden ön-
ce, ön (kayak) amortisörlerinde birbirine
eşit basınç olmasına özen gösterilmelidir. 

Hava basıncını arttırmak veya azaltmak için aşa-
ğıdaki prosedürü uygulayınız.
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Yüksek basınçlı nitrojen (azot) gazı içe-
ren amortisörlerle işlem yapmadan önce
aşağıdaki bilgileri okuyup anlayınız.
Silindir takımlarını kurcalamayınız ya da
açmaya çalışmayınız.
Amortisörleri açık aleve ya da başka yük-
sek ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız.
Bu, aşırı gaz basıncı yüzünden ünitenin
patlamasına neden olabilir.
Hiçbir şekilde silindirlerin biçimini boz-
mayınız ya da onlara zarar vermeyiniz. Si-
lindir hasarı zayıf sönümleme performan-
sına yol açar.
Aşınmış ya da hasar görmüş bir amorti-
sörü kendi başınıza atmayınız. Amortisö-
rü bakım için bir Yamaha yetkili servisine
götürünüz.

UYARI

Bağlı Amortisör

Model
Ön Amortisör

(Kayak)
Arka Kol

Amortisör

SR10AXS
6.3 kg/cm2

(90 psi)
10.2-10.6 kg/cm2

(145-150 psi)

Başlangıçtaki Ayar Tablosu



n NOT: Hava basıncı ayarlanırken, tüm
ağırlık süspansiyon üzerinden kaldırılma-
lı ve amortisörler tümüyle serbest durum-
da olmalıdır. 

1. Hava valfi kapağını amortisörden sökünüz.
2. Amortisör Hava Pompasını amortisör hava

valfi üzerine geçirip yaklaşık olarak altı tur
kadar döndürünüz. 

n NOT: Pompa, amortisöre takılırken hor-
tum hava ile dolmaya başlar. Bu, 0.14-
0.35 kg/cm2 (2-5 psi) gibi daha düşük bir
ölçer basıncı ile neticelenir. 

3. Amortisör içerisindeki hava basıncını azalt-
mak için, siyah boyalı valf butonunun yarısı-
na kadar aşağıya doğru basınız ve istenilen
basınç elde edilinceye dek basılı tutunuz.

n NOT: Butona tümüyle basılması ve
serbest bırakılması ancak az bir miktar
havanın dışarıya kaçmasına (mikro-ayar)
imkân verir. 

4. Amortisör içerisindeki hava basıncını arttır-
mak için, istenilen basınç elde edilinceye
dek pompalayınız. 

5. Pompa valfini amortisör hava valfinden
sökünüz.

n NOT: Pompa valfi amortisörden
çıkartılırken, hava kaybının sesi, amor-
tisörden değil, pompa hortumundan gelir. 

6. Hava valfi kapağını amortisör üzerine takı-
nız. 

Kayak Çerçeve Ön Kolunun Ayarlanması

Kayak çerçevesi ön kolunun amortisör yay ger-
ginliği ve sınırlayıcı askılar ayarlanabilirdir. Bu-
nunla birlikte, Yamaha, amortisör yayının 3,2 -
6,4 mm (1/8 - 1/4 inç) ön-yükleme fabrika ayar-
larında tutulmasını önerir. Kayak çerçevesi ön
kol amortisörünün sıkılanması, dengenin bozul-
masına neden olabilir ve kar motosikletinin elle
tutulması özelliklerini bozabilir. 
Ön kol sınırlayıcı askılarının boyunun ayarlan-
ması, kayak çerçevesinin önü ile kayaklar arasın-
daki ağırlık dağılımını belirler. Sınırlayıcı askı-
sının gerdirilmesi (askının kısaltılması), kayak
çerçevesinin önünü yukarıya doğru çeker ve ka-
yak basıncı artar. Sınırlayıcı askısının gevşetil-

mesi (askının boyunun uzatılması), kayak çer-
çevesinin önünü aşağıya doğru indirir ve kayak
basıncı azalır.
Kayak basıncının miktarını kendinize göre belir-
lerken, her iki askı şeridini de birbirine eşit
olarak ayarlayınız, direksiyonu ve kar motosikle-
tinin operatör tarafından kumanda edilmesini
olumsuz etkileyecek şekilde sınırlayıcı askılarını
aşırı-ayarlamayınız. Operatör kendi tarzına göre
uygun ayarlama elde edinceye dek, biraz deneme
gerekebilir. 

n NOT: Eğer sınırlandırıcı askılar ayarla-
nacak ise, amortisör üzerinde en azından
minimum 3.2 mm (1/8 inç) bir ön yükle-
menin korunması şiddetle önerilir. 

Işıklar
Doğru far ampulü ve/veya arka-lamba/fren-ışığı
LED’i için uygun spesifikasyonlar sayfasına
bakınız.

Arka lamba / Fren lambasının Sökülmesi
ve Takılması 
Bu modeller, bir LED arka-lamba /fren lambası
ile teçhiz edilmiştir. Eğer LED bozulmuş ise
değiştirilmelidir. LED’i sökmek ve takmak için,
aşağıdaki yöntemi kullanınız:

1. Arka-lamba kablo demetinin konektörünü
ayırınız.
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Ön kol sınırlayıcı askılarının ayarını, di-
reksiyonun ve kar motosikletinin opera-
törünün kumandasının olumsuz olarak
etkileneceği noktaya kadar getirmeyiniz.

UYARI

Konektör

Arka-lamba

Torx Başlı
Vida



Far Huzmesinin Ayarlanması 

Far, YÜKSEK/DÜŞÜK ışık demetinin dikey
huzmesi için ayarlanabilir. YÜKSEK ışık demeti
bölgesinin geometrik merkezi, dikey hedefleme
için kullanılacaktır. 

1. Kar motosikletini, farı, hedef alındığı bir
yüzeyden (duvar veya benzeri bir yüzey)
yaklaşık olarak 8 m. (25 ft) kadar bir mesa-
fede olacak şekilde, düz bir zemin üzerine
konumlandırınız.

n NOT: Far huzmesi ayarlanırken, kar
motosikletinin üzerinde “ortalama” ağır-
lıkta bir operatör yükü bulunmalıdır. 

2. Farın zeminden orta noktaya olan mesafesi-
ni ölçünüz. 

3. 2. Adımda elde edilen ölçümü kullanarak,
huzmelenen yüzey üzerinde yatay bir işaret
yapınız. 

4. Farın ön kısmında doğrudan doğruya huz-
melenen yüzey üzerindeki yatay işaret ile
kesişen dikey bir işaret yapınız. 

5. Fren kolunun kilitleyip, motoru çalıştırınız.
Far kısma düğmesini YÜKSEK (UZUN
FARLAR) ışın demeti pozisyonuna getiri-
niz. DÜŞÜK (KISA FARLAR) IŞIN DE-
METİ KULLANMAYINIZ. 

6. Far ışın demetinin huzmesini izleyiniz.
Uygun huzme, en yoğun ışın demeti, hede-
flenen yüzey üzerindeki yatay işaretin 50
mm (2 inç) altında dikey işaret üzerine mer-
kezlendiğindedir. 

7. Doğru hedefleme elde edilinceye dek 4 mm
dönerli soketi ve uzun uzatma kullanılarak,
farın arka tarafında yer alan ayarlama vida-
sını kullanarak farı ayarlayınız. Motoru kap-
atınız; sonra el freni kilitleme kolunu ser-
best bırakınız.
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2. Arka-lambasını kelepçesine sabitleyerek,
iki adet torx-kafalı vidayı sökünüz. 

3. Arka-lamba kablo grubu konektörünü takı-
nız, daha sonra arka-lambasını iki adet torx-
kafalı vida ile kelepçesine sabitleyiniz. 

Far Ampulünün Sökülmesi/Takılması

n NOT: Farın ampul kısmı kırılgandır.
ÖZENLE TUTUNUZ. Far ampulünü değiş-
tirirken, yuvasından ilk olarak ampul ak-
samı çıkartılmalıdır. Ampulün cam bölü-
müne dokunmayınız. Eğer cam bölüme
dokunulursa, yerine takmadan önce kuru
bir bezle temizlenmelidir.

1. Far kablo grubunun konektörünü ampulden
çıkartınız; sonra far yuvasından kauçuk ron-
delayı (gromet) çıkartınız. 

2. Ampul tutucuyu yuvasından sökülünceye
kadar saat ibresinin ters yönünde döndürü-
nüz; sonra ampulü çıkartınız. 

3. Ampul ve tutucusunu takınız; sonra düzgün
biçimde yerine kilitleninceye dek tutucuyu
saat ibresi yönünde çeviriniz. 

4. Lastik rondelayı takınız; sonra far kablo
grubu konektörünü ampule takınız. 

5. Far huzmesini kontrol ediniz. 

Far huzmesi düzgün biçimde ayarlanma-
dan kar motosikletini çalıştırmayınız.
Doğru olarak ayarlanmamış far huzmesi,
operatörün en uygun ışık miktarını sağla-
mayacaktır.

UYARI

Far Ampulü

Far Kablo Grubu

Lastik RondelaFar Ampulü Tutucusu

Yoğun Işın Demeti

Yatay İşaret

Hedefleme Yüzeyi



Kayak Yıpranma Çubukları
Kayak takma çubuğu, kayağın alt kısmına
bağlanan değiştirilebilir bir çubuktur. Yıpranma
çubuğunun amacı, kayak yıpranmasını en aza in-
dirmek ve iyi bir sürüş kontrolünü muhafaza et-
mek üzere, kar motosikletinin dönüşlerine yar-
dımcı olmaktır. Eğer kar motosikleti öncelikli
olarak derin kar içerisinde işletiliyorsa, kayak
yıpranma çubuğunun yıpranması en az olacaktır;
bununla birlikte, eğer kar motosikleti kar kapla-
masının en az olduğu bir arazi üzerinde işletilir
ise, kayak yıpranma çubuğu daha hızlı yıpranır.
Yamaha, olumlu direksiyon karakteristiklerinin
muhafaza edilmesi için, kayak yıpranma çubuk-
larının her kullanımdan önce gözden geçirilmesi-
ni ve eğer orijinal çapının 1/2’sine kadar yıp-
ranmış ise değiştirilmesini önerir. Kayak yıpran-
ma çubukları, yetkili bir Yamaha Kar motosikleti
bayisinden temin edilebilir.

Sökülmesi
1. Ön Uçtaki Kaldıracı kullanarak kar moto-

sikletinin önünü havaya kaldırınız. 
2. Yıpranma çubuğunu kayağa sabitleyen kilit-

leme somunlarını çıkartınız.

3. Yıpranma çubuğunu kayaktan çıkartınız. 

Takılması
1. Yıpranma çubuğunu kayağın tabanı üze-

rindeki pozisyonu içerisine hareket ettiriniz. 
2. Yıpranma çubuğu saplamalarını kayağın

içerisindeki deliklere hizalayınız; sonra kil-
itleme somunlarını takınız. 2.0 kg-m (15 ft-
lb) tork ile sıkınız.

Kayak Duruşunun Ayarı

n NOT: Bu kar motosikletleri üzerinde
kayak duruşunun maksimum genişliğine
dair mevzuat ve/veya yerel yasalar uygu-
lanabilir. Kayak duruşunu ayarlarken aza-
mi genişlik ile ilgili yasalar ve/veya dü-
zenlemeler ile daima uyumlu olunuz. 

n NOT: Kayak duruşu, 25 mm (1.0 inç) ka-
dar arttırılabilir / azaltılabilir. 

1. Kar motosikletinin ön kısmını bir destek
sehpası üzerine yerleştiriniz. 

2. Krank çatal pimi (kopilya) çıkartınız; sonra
kayak aksamını dingile sabitleyen yarıklı
somun ve başlıklı vidayı sökünüz. Kayağı
çıkartınız. Lastik amortisör, geçme parçaları
ve rondelaları göz önünde bulundurunuz. 

3. Kayak duruşunu arttırmak (yükseltmek)
için, kayak duruş mesafe halkasını dingilin
dış kısmına yerleştiriniz ve amortisörü
ayarlayınız. 

4. Kayak duruşunu azaltmak (alçaltmak) için,
kayak duruş mesafe halkasını dingilin iç
kısmına yerleştiriniz ve amortisörü ayarla-
yınız.
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Ayarlama Vidası

Yıpranma
Çubuğu

Kilit Somunu

Yarıklı
Somun 

Rondela (Pul)

Başlık Vidası

Mesafe Halkası

Kayak Amortisörünü
Dar Olarak Ayarlayınız

Araya Geçme
Parçaları

Kupilya
(Krank
Çatal Pimi)

Sol Taraf Yandan GörünümAşırı bir şekilde yıpranmış kayak yıpran-
ma çubukları olan bir kar motosikletinin
işletilmesi, direksiyon kontrolünün kay-
bedilmesi neticesini verebilir.

UYARI
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5. Her sıcaklıkta çalışan gresi, başlık (kapak)
vidasının dişli-olmayan kısmına tatbik edi-
niz; sonra kapak vidasını lastik conta, araya
girme parçaları ve rondelaları göz önüne ala-
rak kayak içerisinden kaydırarak geçiriniz.

n NOT: Kapak vidasını, yarıklı somun ka-
yağın iç kısmına yerleşecek şekilde takı-
nız. 

6. Kırmızı renkte Diş Adımı kilitleyici madde-
si Yamahabond’u kapak vidasının dişliler-
ine tatbik ediniz; sonra, somunu 6.2 kg-m
(45 ft-lb) tork ile sıkılayınız. 

7. Kopilyayı kayak kapak vidasının içerisine
geçiriniz ve kopilyayı açınız. 

8. Diğer kayak için de prosedürü tekrarlayınız. 

Ray Yıpranma Şeritleri
Yamaha, ray yıpranma şeritlerinin haftalık ola-
rak gözden geçirilmelerini ve gerekiyorsa değiş-
tirilmelerini önerir. Yıpranma şeritlerini 254 mm
(10 inç) aralıklarla ölçünüz. Yıpranma şeritleri,
10.7 mm (0.42 inç) kalınlıkta veya daha kalın ol-
malıdır. 

Eğer yıpranma ölçümleri, belirtilenden daha dü-
şük ise, zamanından önce palet kavrama yıpran-
masından ve olası palet hasarından kaçınmak üz-
ere, her iki yıpranma askının birden değiştirilme-
si gerekir. Kar motosikletini bakım için yetkili
bir Yamaha Kar motosikleti bayisine götürünüz.
Bu servis isteğe bağlıdır ve masrafları kar moto-
sikleti sahibine aittir. 
Yeni bir yıpranma şeritleri seti takıldığı her sefe-
rinde bunlar alıştırılmalı, yumuşatılmalıdır. Kar
motosikletini sert bir güzergâh üzerinde yaklaşık
bir mil kadar sürerek yıpranma şeritlerini alıştı-
rınız; sonra derhal derin kar içerisine sürün ve
yıpranma şeritlerinin soğumasını sağlayınız.
Prosedürü (yıpranma şeritlerini ısındırarak ve
sonra bunları soğutarak) iki veya üç kez tekrar-
layınız. 

n NOT: Ray yıpranma şeritleri, eğer kar
motosikleti kar kaplamasının en az ol-
duğu arazi üzerinde işletilirse hızla aşınır.
Yıpranma şeritlerinin soğuması ve yağ-
lanması ve hızlı yıpranmanın önlenmesi
için gevşek kar gereklidir. 

n NOT: Yıpranma şeridinin aşınmasını
azaltmak üzere İki Tekerlek Kiti ve Dört
Tekerlek Kiti mevcuttur. 

n NOT: Buz üzerinde veya sertleşmiş kar
zeminde kullanılırsa, yıpranma şeritleri-
nin aşınmasını ve motorun aşırı ısınma-
sını azaltmak üzere, Buz Kazıyıcıların ta-
kılması önerilmektedir.

Sol Taraf Yandan Görünüm
Minimum Kalınlık
10.7 mm (0.42 inç)

Kayak Amortisörünü
Dar Olarak
AyarlayınızYarıklı Somun

Rondela (Pul)

Başlık Vidası
Araya Geçme
Parçaları

Kupilya

Mesafe Halkası



Yüksek performanslı bir kar motosikletinin iş-
letilmesi, düşük performanslı bir kar motosikle-
tinde gerek duyulmayacak özel bir dikkati gerek-
tirir. Çoğu kez, küçük çaplı bir ayarlama, perfor-
mansta büyük bir artış ile neticelenir. Bu bölüm
ile, performansı olumsuz olarak etkileyen küçük
ölçekli durumlara ve bunların düzeltilmesi için
ihtiyaç duyulan ayarlara ışık tutulması amaçlan-
mıştır. Bununla birlikte, bu el kitabının, bilhassa
bujiler, palet gerginliği ve hizalama ve süspan-
siyon bölümünün tümüyle okunduğundan ve
anlaşıldığından emin olunuz. 
SÜRÜCÜ KAYIŞ POZİSYONU – Sürücü ka-
yışın uzunluğu, durumu ve pozisyonu en yüksek
performans açısından bunların tümü önemlidir.
Sürücü kayışı kontrol etmek ve ayarlamak için,
kayış muhafazasını çıkartınız; sonra aşağıdaki
prosedürü uygulayınız: 

n NOT: Ayar pullarının sökülmesi ve takıl-
ması, eğer kar motosikletinin sahibi bu iş
için kalifiye ise, kendisi tarafından ger-
çekleştirilebilir. Eğer araç sahibi kendini
kalifiye hissetmiyorsa, kar motosikletini
yetkili bir Yamaha Kar motosikleti bayisi-
ne götürebilir. Bu servis isteğe bağlıdır ve
masrafları kar motosikleti sahibine aittir.

1. Motoru susturunuz; sonra sol erişim paneli-
ni açınız. 

2. Sürücü kayışının, kenar üzerinden, kavra-
manın kenar kısmının 0.5 mm (0.02 inç) al-
tına gelecek şekilde yerleştirilmesine dikkat
ediniz.

3. Her ayar cıvatasının üzerine bir boşluk pulu
eklemek ya da çıkarmak suretiyle gerginliği
ayarlayınız.

Boşluk pulu Parça Numaraları:
90201-061H1: 0.5 mm (0.02 inç)
90201-06037: 1.0 mm (0.04 inç)

4. Erişim panelini kapatınız. 

SÜRÜCÜ KAVRAMA VE SÜRÜLEN KAV-
RAMA - Sürücü kavrama ve sürülen kavrama-
nın temiz tutulması operatörün öncelikli göz
önüne alacağı şey olmalıdır. Sürücü kavraması
ve sürülen kavrama ve basınçlı hava kullanılarak
herhangi bir kayış üzerinde birikme temizle-
nebilir. Kasnaklar, temiz bir bez ve parça temiz-
leyici solvent kullanılarak temizlenebilir.
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Performans İpuçları

Eğer kayış düzgün biçimde yerleştirilme-
mişse, kayış kavrama devri değişecektir.
Bu durumda, motor çalıştırıldığında kar
motosikleti beklenmedik şekilde hareket
edebilir.

UYARI

Kayış aşındıkça ayar işleminin tekrar ya-
pılması gerekebilir. Uygun kavrama per-
formansının elde edilebilmesi için, kayı-
şın konumu tali kasnak ünitesi kenar kıs-
mının altında 1,5 mm’lik (0,05 inç) mesaf-
eye ulaştığında her ayar cıvatasının (1)
üzerine bir boşluk pulu (2) eklemek sure-
tiyle kayış pozisyonu ayarı yapılmalıdır.

DİKKAT

AyarKayış Konumu

Bir boşluk
pulunu çıkarınız

Kenarın üstünde 1,5 mm’den
(0.06 inç) daha fazla

Bir boşluk pulu
ekleyiniz

Kenarın altında 0,5 mm’den
(0,02 inç) daha fazla

Herhangi ayar
gerekmez

Kenarın 1,5 mm (0,06 inç)
üzerinden, kenarın 0,5 mm

(0,02 inç) altına



4. Eğer sıfırlama ayarının yapılması gerekiyor-
sa, sürücü kavramayı sökünüz ve sıfırlama-
yı arttırmak üzere araya rondela ekleyiniz
(p/n 8JP-RA449-00: 8JP-RA448-00: 1 mm)
ya da sıfırlamayı azaltmak için aradan ron-
dela çıkartınız. 

5. Doğru sıfırlamaya bir kez ulaşıldığında,
sürücü kavramayı takın ve balık vidasını 6.4
kg-m (46 ft-lb) tork ile sıkılayınız. 

n NOT: Sürücü kavrama ayar yapılırken,
kavrama serbest oynaması (açıklığı)
ayarlanmalıdır. 

6. Kalınlık mastarı kullanarak, kavrama ser-
best oynamasını (açıklığını) ölçünüz. Ser-
bestçe oynama (a), 1.0-2.0 mm (0.04-0.08
inç) arasında olmalıdır. Eğer ayarlama ya-
pılması gerekiyorsa, 7. adımdan devam edi-
niz. 

7. Sürücü kavrama başlık vidasını ve ronde-
lasını sökünüz; sonra pul ilave ediniz (p/n
8JP-RA447-00: 2 mm, 8JP-RA446-00: 1
mm, 8JP-RA433-00: 0.5 mm)

8. Sürücü kavrama başlık vidasını ve ronde-
lasını takınız. 6.4 kg-m (46 ft-lb) ile sıkınız.

MAZOT — En iyi performans için, RON 95 ok-
tan (minimum) mazot kullanınız.
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SÜRÜCÜ KAVRAMA /SÜRÜLEN KAVRA-
MA SIFIRLAMASI – Eğer zamanından önce
sürücü kayış yıpranması görülmüş ise veya sü-
rücü kayış atmaya başlarsa, sıfırlama gözden ge-
çirilmelidir. Aynı zamanda, sürücü kavrama ve-
ya sürülen kavramanın herhangi birine ne zaman
servis verilse sıfırlama gözden geçirilmelidir.

Sıfırlamanın Gözden geçirilmesi

1. Sol taraftaki erişim panelini çıkartınız; son-
ra konsolu yukarıya taşıyıp, çalışma alanı
açınız.

2. Sürücü (tahrik) kayışını sökünüz. 

n NOT: Yaklaşık olarak 470 mm (18.5 inç)
boyunda, 20 mm (0.79 inç) eninde, ve 4
mm (0.16 inç) kalınlıkta bir mastar kul-
lanınız. 

3. Mastarı sürücü kavramanın arka tarafı
boyunca yerleştiriniz; sonra, sürücü kavra-
ma ile mastar arasındaki (a) sıfırlamayı
ölçünüz. Kasnak sıfırlaması, 13,0-16,0 mm
(0,51-0, 63 inç) arasında olmalıdır. Eğer
ayarlama gerekiyorsa, 4. adımdan devam
ediniz. 

n NOT: Mastar, sürücü kavramanın ön ke-
narının ötesine uzanmalıdır. 



Kar motosikletini depolamadan önce, paslanma-
yı ve komponentlerin kötüleşmesini önlemek
üzere, uygun bir şekilde servis verilmelidir. Bu
servisi yetkili bir Yamaha Kar Motosikleti bayisi
gerçekleştirmelidir; bununla birlikte, operatör/
mülkiyet sahibi eğer isterse bu servisi kendi icra
edebilir. Bu servis isteğe bağlıdır ve masrafları
kar motosikleti sahibine aittir. Yamaha, kar
motosikletini depolamaya hazırlamak için aşağı-
daki işlemlerin takip edilmesini önerir: 

1. Koltuk minderini bir Vinil Koruyucu ve
ıslak bir bezle temizleyiniz.

2. Alt şasi takımı, tünel, kaporta ve ana gövd-
eden kir, yağ, ot ve diğer yabancı maddeleri
hortumla ıslatarak kar motosikletini iyice
temizleyiniz. Kar motosikletinin iyice kuru-
masını bekleyiniz. Motorun herhangi bir
kısmına su GELMEMELİDİR. 

3. Motor yağını değiştiriniz.
4. Egzoz sisteminin çıkış ağzına temiz bir bez

tıkayınız.
5. Yakıt deposunu belirtilen kapasitesine kadar

doldurunuz; sonra yakıt deposuna, stabi-
lizör/mazot oranın için hazne üzerinde yer
alan talimatları izleyerek, Yamaha Yakıt
stabilizörü ilave ediniz. Benzin deposu
kapağını güvenli şekilde sıkınız.

6. Kar motosikleti seviyesi ile zincir kutusu
içerisindeki yağlayıcının seviyesini gözden
geçiriniz. Eğer düşük ise, doldurma tapa
deliğinden zincir yağı ilave ediniz. 

7. Sürücü kayışını sürücü kavrama/sürülen
kavramadan çıkartınız. Depolama esnasında
dolanmasını ve bozulmasını önlemek üzere,
kayışı düz bir zemin üzerine seriniz veya
kartondan bir kalıp içerisine kaydırınız. 

8. Sürücü kavrama ve sürülen kavraması temi-
zleyiniz ve muayene ediniz. 

9. Direksiyon kolonu burç üst kısmına ve
amortisörlerin millerine hafif yağ tatbik edi-
niz. 

10.Arka süspansiyonu tüm sıcaklıklar için gres
yağı ile yağlayınız.

11.Tüm somunları, cıvataları ve başlıklı vida-
ları, bu somun, cıvata ve başlıklı vidaların
güvenli bir şekilde sıkılayınız. Komponent-
leri bir arada tutan tüm kenet pimlerinin sıkı
olduğundan emin olunuz. Gevşek tüm kenet
pimlerini değiştiriniz. 

12.Kaporta, konsol ve şasiyi temizleyiniz ve
cilalayınız. BU KISIMLARI TEMİZLE-
MEK İÇİN SOLVENT KULLANMAYI-
NIZ. PÜSKÜRTÜCÜ SON KAT BOYA-
YA HASAR VERİR.

n NOT: Akü kablolarını önce negatif uçlu
kablonun söküldüğünden emin olarak
aküden ayırınız; sonra akü kutup başla-
rını ve kabloları temizleyiniz. Aküyü şarj
ediniz

13.Eğer mümkün ise, kar motosikletini kapalı
ortamda saklayınız. Kar motosikletinin em-
niyette olmasını sağlayarak arka tarafını
bloke ederek, paleti zeminden yukarıya kal-
dırınız. Palet gerginliğini azaltmak için pa-
let ayarlama cıvatalarını gevşetiniz. Kar mo-
tosikletini kirden ve tozdan korumak üzere
bir kar motosikleti örtüsü veya ağır bir mu-
şamba ile örtünüz.

14.Eğer kar motosikleti bina dışında depola-
nacak ise, kar motosikletini doğrudan gün-
ışığından uzakta olacak şekilde konumlan-
dırınız; sonra kar motosikletini emniyete
alarak, kar motosikletinin tümüyle zemin-
den yukarıda bloke ediniz. Palet gerginliği-
ni azaltmak için palet ayarlama cıvatalarını
gevşetiniz. Kar motosikletini kirden, tozdan
ve yağmurdan korumak üzere, bir makine
örtüsü veya ağır bir muşamba ile örtünüz.
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Depolama için Hazırlık

Sızdırmaz akülerin, eğer çalıştırılmadan
geçecek uzun zaman süreleri sözkonusu
ise şarj edilmeleri gerekir. Yamaha ayda
bir kez yedekleme şarjını tavsiye eder.
Üreticinin talimatlarını ve uyarılarını takip
ediniz.

DİKKAT

Korozyona sebep olan nem kar motosik-
leti üzerinde toplanacağından, doğrudan
günışığı altında depolamaktan ve plastik
bir örtü kullanmaktan kaçınınız.

DİKKAT



Depolama Sonrası Hazırlama

Kar motosikletinin depolamadan çıkartılması ve
diğer bir mevsim için doğru biçimde hazırlan-
ması, kar motosikletinin sorunsuz olarak pek çok
mil ve saat yol kat etmesini sağlar. Yamaha
aşağıdaki prosedürü önermektedir: 

1. Kar motosikletini iyice temizleyiniz. Kar
motosikletinin dış kısmını cilalayınız. 

2. Motoru temizleyiniz. Bezi egzoz sistemin-
den çıkartınız. Egzoz sistemini ve hava gi-
riş-ağzı susturucuyu herhangi engellere
karşı gözden geçiriniz. 

3. Yıpranma ve bükülme emareleri bakımın-
dan tüm kumanda kablolarını ve telleri kon-
trol ediniz. Gerekiyorsa değiştiriniz. Kablo-
ları ve telleri sıcak ya da dönen parçalardan
uzakta çekmek üzere kablo bağları veya
band kullanınız. 

4. Çatlak ve yırtılmalara karşı sürücü kayışını
kontrol ediniz. Kayış spesifikasyonlarını
gözden geçiriniz. Aşınmış ya da hasarlıysa
değiştiriniz. Tahrik kayışını takın.

n NOT: Eğer eski kayış yıpranmış fakat
kabul edilebilir bir durumda ise, bunu acil
durumlarda yedek olarak kar motosikleti
beraberinde tutunuz. 

5. Tüm somunları, cıvataları ve başlıklı vida-
ları, bu somun, cıvata ve başlıklı vidaların
güvenli bir şekilde sıkılayınız. 

6. Eğer depolama için hazırlık esnasında yapıl-
mamış ise, her-sıcaklıkta çalışan gres ile ar-
ka süspansiyonu yağlayınız.

7. Soğutucu seviyesini ve tüm soğutucu hor-
tumlarını ve bağlantılarını bozulmalara ve
çatlaklara karşı gözden geçiriniz. Gereki-
yorsa uygun karışımda soğutucu ilave edi-
niz. 

8. Aküyü tümüyle dolu oluncaya kadar şarj
ediniz; sonra ilk olarak pozitif kablo ucunun
bağlanmasını sağlayarak, akü kablolarını
takınız. Elektrikli marş sistemini test ediniz. 

9. Tüm fren sistemini, tüm kumandaları, farı,
arka lambayı, fren lambasını, kayak yıpran-
ma çubuklarını ve far huzmesini muayene
ediniz; gerekiyorsa ayarlayınız veya değiş-
tiriniz. 

10.Paleti uygun bir gerginliğe ve hizalamaya
ayarlayınız. 

Gürültü ve titreşim seviyesi

Gürültü seviyesi (77/311/EEC):
92 dB(A)@4375 dev/dak.
A-Ağırlıklı ses gücü seviyesi:
103 dB(A)@4375 dev/dak.
Koltukta Titreşim (EN1032, ISO 5008):
0.5 m/s

2
’yi aşmaz.

Gidon titreşimi (EN1032, ISO 5008):
2,5 m/s

2
’yi aşmaz

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