


DEN‹Z MOTOS‹KLET‹N‹Z‹ ÇALIfiTIRMADAN ÖNCE,
BU KULLANMA KILAVUZUNU D‹KKATL‹ B‹R fiEK‹LDE OKUYUNUZ.



EJU30121

Deniz motosikleti için, 2003/44/EC Direktifiyle de¤ifltirilmifl
94/25/EC Direktifi koflullar›na Uygunluk Beyan›.

Revizyon No:
PWC üreticisinin ad›:

Önemli k›lavuz bilgileri

YAMAHA MOTOR ‹MALATI ANON‹M fi‹RKET‹ , AMER‹KA

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.

Adres: Koolhovenlaan 101

Adres: 1, avenue des Terres Rouges BP 349

Ülke: Lüksemburg

Adres: 1, avenue des Terres Rouges BP 349

Ülke: Lüksemburg

Yetkili Temsilcinin Ad› (uygulanabildi¤i takdirde):

Adres:

fiehir: Posta Kodu: 30265-1320

Posta Kodu: 1119 NC

Posta Kodu: L-4004

Kimlik No: 0882

Luxcontrol SA

Newnan Georgia

fiehir: Schiphol-Rijk

fiehir: Esch-sur-Alzette Posta Kodu: L-4004

Kimlik No: 0882

fiehir: Esch-sur-Alzette

1000 GA Highway 34 East

Ülke: ABD

Ülke:

Gürültü emisyonu de¤erlendirmesi için Yetkili Kurumun ad›:

Luxcontrol SA

LC*2003/44*10016Avrupa Birli¤i (EC) tip inceleme Sertifika numaras› (e¤er geçerli ise):

Egzoz emisyonu de¤erlendirmesi için Yetkili Kurumun ad›:

Hollanda



Önemli k›lavuz bilgileri

Kullan›lan Uygunluk de¤erlendirme modülü:
Yap›m için: 

Gürültü emisyonu için: 

Egzoz emisyonu için:

ARACIN TANIMI
Arac›n model Kimlik Numaras›, 

VX1100A-F, VX1100B-F/ VX Deluxe, VX1100-F/ VX

BU UYGUNLUK BEYANI ‹LE KAPSANAN
MOTOR(LARIN) K‹ML‹KLER‹

Yanma çevrimi: 

I.A tasar›m ve yap›

I.B egzoz emisyonlar›

I.C gürültü emisyonlar›

‹mza:
(veya eflde¤er bir iflaretleme)

(PWC arac›n üreticisi ad›na imza yetkisi olan kiflinin veya
onun yetkili temsilcisinin kimli¤i)

‹sim / unvan: T. Tsuchiya / Baflkan YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.

Bu uygunluk beyan›, Deniz Motosikleti (PWC) sadece üreticisinin tek bafl›na sorumlulu¤u alt›nda ya-
y›nlanm›flt›r. 
PWC üreticisinin nam›na beyan ederim ki, yukarda belirtilen araç model ve motoru (motorlar›) bütün
uygulanabilir gerekli koflullara, belirtilmifl biçimde uyumludur ve yukarda belirtilen AB (EC) tip incele-
me sertifikas›n›n verildi¤i tip ile uygunluk içindedir.

Verildi¤i yer ve tarih: 1 Eylül 2006, Schiphol-Rijk, Hollanda

EN ISO 13590

*EN ISO 8178-1:1996

*EN ISO 14509

6D3 LC*2003/44*10016

Tek motor tan›t›m numara(lar›)s›
veya motor aile kod(lar›)u

EC Tipi – muayene sertifikas› 
(egzoz için)

2 zamanl›

Standartlar teknik

di¤er kural-
lara uygun
doküman/
yöntem

ESAS
GEREKL‹L‹KLER

Lütfen daha ayr›nt›l› belirtiniz
(* = zorunlu standart)

4 zamanl›

Model ad› / Ticari ad›: Tasar›m Kategorisi:

Uygulanan di¤er Birlik Direktifleri:
Emisyonlar için CISPR12, jenerik ba¤›fl›kl›k için EN61000-6-2
standartlar›n› kullanarak, elektromanyetik uyumluluk 
(EMC) ile ilgili Direktif 89/336/EEC



EJU30190

Kullan›c›ya/Operatöre
Bir Yamaha deniz motosikletini seçti¤iniz için
teflekkür ederiz. Bu kullanma k›lavuzunda, uy-
gun kullanma, bak›m yapma ve itina gösterme
ile ilgili ihtiyaç duydu¤unuz bilgiler mevcuttur.
Deniz motosikletinizin çal›flmas› veya bak›m›
hakk›nda herhangi bir sorunuz varsa, lütfen Ya-
maha yetkili servisine baflvurun.
Bu elkitab› tekne güvenli¤i veya denizcilik hak-
k›nda bir ders de¤ildir. E¤er bu sizin ilk deniz
motosikletiniz ise veya aflina olmad›¤›n›z bir
deniz motosikletine biniyorsan›z, kendi rahatl›-
¤›n›z ve güvenli¤iniz için, arac› kendi bafl›n›za
kullanmadan önce, uygun e¤itim veya pratik el-
de etti¤inizden emin olun. Ayr›ca, Yamaha
yetkili servisi veya denizcilik örgütleri size yerel
denizcilik okullar›n› veya yetkin e¤itmenleri tav-
siye etmekten memnun olacakt›r.
Yamaha'n›n sürekli ürün gelifltirme politikas›
nedeniyle, bu ürün bu kullanma k›lavuzunda
anlat›ld›¤› gibi tam olmayabilir. Teknik özellikler
önceden bildirilmeksizin de¤ifltirilebilir.
Bu k›lavuz, bu deniz motosikletinin kal›c› bir
parças› olarak kabul edilmeli ve deniz motosik-
leti bir süre sonra sat›lsa bile, bununla birlikte
yeni kullan›c›ya verilmelidir.
Bu kullanma k›lavuzunda, özellikle önemli bilgi-
ler afla¤›da belirtilen flekilde ay›rt edilir.

Emniyet Alarm› Sembolü D‹KKAT! 
D‹KKATL‹ OLUN! 
EMN‹YET‹N‹Z SÖZ KONUSUDUR! anlamlar›-
na gelir.

EWJ00070

UYARI talimatlar›na dikkat edilmemesi ma-
kine operatörünün, yan›nda duran kiflinin
veya deniz motosikletini kontrol eden veya
onaran kiflinin ciddi bir flekilde yaralanma-
s›na veya ölmesine neden olabilir.

ECJ00090

D‹KKAT uyar›s› deniz motosikletinin hasar
görmesini önlemek için al›nmas› gereken
özel önlemleri gösterir.

NOT bölümünde ifllemlerin daha kolay yap›l-
mas› ve kolay anlafl›labilmesi için gerekli anah-
tar bilgiler mevcuttur.

EJU30230

VX Sport/VX Deluxe
DEN‹Z MOTOS‹KLET‹
KULLANIM KLAVUZU

© 2006 yay›nlayan Yamaha Motor Co., Ltd.
1. Bask›, Temmuz 2006
Tüm haklar› mahfuzdur.

Yamaha Motor Co , Ltd. nin yaz›l› müsaadesi
olmadan tekrar bas›m› veya 
yetkisiz kullan›m› yasakt›r.

Türkiye’de bas›lm›flt›r.

Önemli k›lavuz bilgileri

U YA R I

D ‹ K K AT:

N O T :
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EJU30260

Kimlik numaralar›
Yamaha yetkili servisinden yedek parça siparifl
etmenize yard›mc› olmas› için, Birincil Kimlik
(PRI-ID) numaran›z›, Tekne Kimlik Numaran›z›
(HIN) ve motor seri numaran›z› verilen boflluk-
lara kaydedin. Deniz motosikletinizin çal›nmas›
durumunda kullanmak üzere, bu kimlik numa-
ralar›n› ayr› bir yerde saklay›n.
EJU30281

Birincil Kimlik (PRI-ID) numaras›
Birincil kimlik numaras› (PRI-ID) motor bölmesi
içinde yer alan bir plaka üzerine damgalan-
m›flt›r. 
MODEL: 
VX1100-F (VX Sport) 
VX1100B-F (VX Deluxe) 

1 Birincil kimlik numaras›n›n yeri (PRI-ID)

EJU30300

Tekne Kimlik Numaras› (HIN)
HIN numaras›, k›ç güvertesinde tak›l› plakan›n
üzerine markalanm›flt›r.

1 Tekne Kimlik Numaras›n›n (HIN) yeri

EJU30310

Motor seri numaras›
Motor seri numaras›, motora tak›l› bir plaka
üzerine damgalanm›flt›r.

1 Motor seri numaras›n›n yeri

1

Genel ve önemli etiketler

MODEL

YAMAHA MOTOR ‹MALATI ANON‹M fi‹RKET‹ , AMER‹KA
AMER‹KAN VE JAPON PARÇALAR KULLANILARAK
A.B.D’DE MONTE ED‹LM‹fiT‹R.

YAMAHA MOTOR CO., LTD.
JAPON MALI
OR‹J‹N ÜLKE JAPONYA



EJU36110

Model bilgileri
(sadece Avrupa için)

EJU30330

Üretici plakas›
Bir k›s›m bilgiler güverteye tak›lm›fl olan üretici
plakas›nda belirtilmifltir. Bu bilgilerin tam aç›k-
lamas› bu el kitab›n›n ilgili bölümlerinde veril-
mifltir.

1 Üretici firma etiketinin yeri

Bu kiflisel deniz motosikletinin tasar›m
kategorisi: C
Kategori C:
Bu deniz motosikleti, Beaufort kuvveti 6’ya ka-
dar rüzgarlarda ve buna ba¤l› dalga yükseklik-
lerinde (2 m’ye kadar (6,56 ft) olan etkin dalga
yükseklikleri) kullan›lmak üzere tasar›mlanm›fl-
t›r. Afla¤›daki NOT’A bak›n. Bu tür koflullar, aç›k
iç sularda, haliçlerde ve ›l›ml› hava koflullar›n-
da k›y› sular›nda görülebilir.

Etkin dalga yüksekli¤i, dalgalar›n en yüksek
üçte birinin ortalama yüksekli¤idir; bu da, yak-
lafl›k olarak, deneyimli bir gözlemcinin tahmin
etti¤i dalga yüksekli¤ine eflde¤erdir. Ancak, ba-
z› dalgalar bu yüksekli¤in iki kat› olabilir.

2

Genel ve önemli etiketler

N O T :

YAMAHA MOTOR MANUFACTURING
CORPORATION OF AMERICA
BOAT DESIGN CATEGORY: C
MAKSIMUM KAPAS‹TE
Maks.

Maks.



EJU30360

Emisyon kontrol bilgisi 
(sadece Kanada için)

Bu motor, ABD Çevre Koruma Bürosu’nun
(EPA) 2007 y›l› için SI deniz motorlar› ile ilgili
olan yönetmeliklerine uymaktad›r.

EJU30400

Emisyon kontrol sertifikas› onay
etiketi
Bu etiket, silindir kapa¤›n›n üstüne ve motor
bölümünün içine tak›lm›flt›r.

1. Emisyon kontrol bilgileri etiketinin yeri

1. Emisyon kontrol bilgileri etiketinin yeri

3

Genel ve önemli etiketler

EM‹SYON KONTROL B‹LG‹S‹

MOTOR A‹LES‹
BU MOTOR,             DEN‹Z MOTORLARI ‹Ç‹N KAL‹FORN‹YA VE ABD EPA EMS‹YON DÜZENLEMELE-
R‹NE UYGUNDUR. BAKIM HUSUSLARI VE AYARLAR ‹Ç‹N, KULLANICI ELK‹TABINA BAfiVURUN.

S‹L‹ND‹R HACM‹:

BUJ‹:
FEL:

BUJ‹ ARALI⁄I (mm): 

SÜZÜLME HIZI: (…) dev/dak
TANITIM GÜCÜ: kw

VALF: Hareket mesafesi (mm) IN:  Ex1
YAKIT: KURfiUNSUZ NORMAL BENZ‹N



EJU30430

Üretim tarihi etiketi
Bu etiket, silindir kapa¤›n›n üstüne tak›lm›flt›r.

1 Üretim tarihi etiketinin yeri

4

Genel ve önemli etiketler

Üretilmifltir:



EJU30450

Önemli etiketler

5

Genel ve önemli etiketler



EJU35910

‹kaz etiketleri

6

Genel ve önemli etiketler

UYARI

UYARI

C‹DD‹ YARALANMA veya ÖLÜM riskini azaltmak için:

KULLANMA KILAVUZUNU OKUYUN VE TAL‹MATLARA UYUN.

Emme ›zgaras›

Kontrol kayb›, d›flar› f›rlama ve çarp›flma riskini azaltmak için, ARACI SINIRLARINI-
ZI ZORLAMADAN KULLANIN VE AGRES‹F MANEVRALARDAN KAÇININ. Bu bir yük-
sek performansl› teknedir – oyuncak de¤ildir. Keskin dönüfller veya dümen suyu s›ç-
ramas› veya dalgalar, s›rt/bel kemi¤i yaralanmas› (paralysis), yüz yaralanmas› ve
ayak, ayak bile¤i ve di¤er kemiklerin k›r›lma riskini art›rabilir. Dümen suyundan veya
dalgalardan atlamay›n.

K‹fi‹SEL DEN‹Z TAfiITININ ARKASINDA HERHANG‹ B‹R K‹fi‹ OLDU⁄UNDA MOTO-
RA GAZ VERMEY‹N- motoru durdurunuz veya boflta çal›flt›r›n. Jet nozulundan ç›kan
su ve/veya döküntüler ciddi yaralanmaya neden olabilir.

Motor çal›fl›rken, EMME IZGARASINDAN UZAK DURUN. Uzun saç, gevflek giysi ve-
ya can yele¤i kay›fllar›, ciddi yaralanma veya bo¤ulma ile sonuçlanabilecek flekilde
hareketli parçalara dolaflabilir. 

‹LAÇ VEYA ALKOL ALDIKTAN SONRA 
KES‹NL‹KLE TEKNE KULLANMAYIN.

Çarp›flmalar, kiflisel deniz motosikleti (PWC) konusundaki herhangi bir di¤er tip kazaya nazaran daha fazla YA-
RALANMA VE ÖLÜM ‹LE sonuçlan›r.
ÇARPIfiMALARI ÖNLEMEK ‹Ç‹N:
‹nsan, nesne ve di¤er deniz motosikletini SÜREKL‹ OLARAK GÖZÜNÜZLE TARAYIN. Görüflünüzü k›s›tlayan ve-
ya di¤erlerini görmenizi engelleyen durumlar için dikkatli olun.
Tekneyi SAVUNMALI OLARAK emniyetli h›zlarda KULLANINIZ ve insanlardan, nesnelerden ve di¤er deniz
motosikletlerinden güvenli bir mesafeyi muhafaza ediniz.
Kiflisel deniz motosikletlerinin veya di¤er teknelerin do¤rudan arkas›ndan seyretmeyini
Su püskürtmek veya s›çratmak için di¤er teknelerin yak›n›na gitmeyin.
- Di¤er teknelerin sizden sak›nmas›n› zorlaflt›r›c› veya nereye gidece¤inizi anlayamayacak olduklar› keskin dö-
nüfllerden veya di¤er manevralardan kaç›n›n.
Su alt›nda nesneler bulunan veya suyun s›¤ oldu¤u alanlardan sak›n›n.
Çarp›flmalar› önlemek için ERKEN MÜDAHALE ED‹N‹Z. Kiflisel deniz motosikletlerinin ve di¤er teknelerin fren-
lerinin olmad›¤›n› unutmay›n.
Çeflitli nesnelerden uzaklaflmak istedi¤inizde GAZI BIRAKMAYIN – manevra yapmak için gaz vermeye ihtiyac›-
n›z vard›r.
Kiflisel deniz motosikletini çal›flt›rmadan önce, daima gaz ve dümen kumandalar›n› kontrol edin. 
Kiflisel deniz motosikletlerine uygulanan ülke/eyalet deniz seyir kurallar›na ve yerel kanunlara uyun. Daha faz-
la bilgi için Kullanma K›lavuzuna bak›n.

Jet nozulu

CAN YELE⁄‹ PFD G‹Y‹N
Araçtakiler mutlaka, kiflisel deniz motosikletlerine (PWC) uygun olan tes-
cilli can yelekleri takmal›d›rlar.
KORUYUCU G‹YS‹ G‹Y‹N‹N. Suya düflme sonucunda veya jet nozulunun
yak›n›nda bulunma durumunda, e¤er su vücut boflluklar›n› zorlarsa,
ciddi dahili yaralanmalar meydana gelebilir. Normal deniz giysileri, va-
jinaya veya rektuma kuvvetli su girifline karfl› yeteri kadar koruma
sa¤lamaz. Araçtakiler mutlaka dalg›ç elbisesi veya buna eflde¤er ko-
ruma sa¤layan elbise giymelidirler (Bkz. kullanma k›lavuzu).

Ayakkab›, eldiven ve (koruyucu) gözlük önerilmektedir.

TEKNE KULLANMA KURALLARINI B‹L‹N. Yamaha Motor Co.,
Ltd., asgari tekne kullanma yafl›n› 16 olarak önermektedir. Ülke-
nizdeki kullan›c› yafl›n› ve e¤itim gereklerini ö¤renin. Herhangi
bir tekne kullanma güvenlik kursu önerilmektedir ve muhteme-
len ülkeniz için bu gerekli olabilir.

Bile¤inize MOTOR DURDURMA KORDONU TAKIN ve bu kor-
donu kullan›c› yere düfltü¤ünde motor duracak flekilde gi-
dondan uzakta tutun. Arac› kulland›ktan sonra, çocuklar›n
veya di¤er kiflilerin sorumsuzca kullanmas›n› önlemek için,
kordonu uzaklaflt›r›n.
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Genel ve önemli etiketler

UYARI

SADECE NORMAL KURfiUNSUZ BENZ‹N

Benzin, yüksek derecede yan›c› ve patlay›c› bir maddedir. Yang›n veya patlamaciddi bir flekilde yaralanmaya veya ölüme neden olabilir. Shot engine off. Yak›t ik-malini alevden ve k›v›lc›mdan uzak olan iyi havaland›r›lm›fl yerde yap›n. Sigara iç-meyin. Benzinin etrafa dökülmemesine dikkat ediniz. Dökülen benzini derhal si-lip temizleyin.
Motoru çal›flt›rmadan önce, yak›t buharlar›n› motor bölümünden uzaklaflt›rmakiçin, tüm koltuklar› ç›kart›n. 
Yak›t s›z›nt›s› veya gevflek elektrik ba¤lant›s› varsa, motoru çal›flt›rmay›n.

UYARI

UYARI

UYARI

Deniz motosikletini kald›rmak için halat ba¤lama
halkas›n› veya tutamaklar› kullanmay›n. Deniz
motosikleti düflebilir ve ciddi yaralanma ile so-
nuçlanabilir.

Havaland›rma hortumunun aküye ba¤lan-
mas›n› sa¤lay›n. E¤er do¤ru ba¤lanmaz-
sa, yang›n veya patlama oluflabilir. 

Havaland›rma hortumu

Motoru harekete geçirirken veya çal›flt›rma s›ras›nda,
elektrikli parçalara dokunmay›n veya sökmeyin.

● Jet püskürme a¤z› yak›n›nda bulunmaktan dolay› e¤er su vücut boflluklar›
içine do¤ru zorlan›rsa ciddi iç yaralanmalar oluflabilir.

● Dal›fl elbisesi veya buna eflde¤er koruma sa¤layan elbise giyin. 
● Kullan›c› gaz veriyorsa, deniz motosikletine yanaflmay›n.

UYARI
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Genel ve önemli etiketler

Sadece Avrupa için

UYARI
GER‹ V‹TES KOLUNUN ÇALIfiMASI:

● Vitese, sadece motor rölantide veya durmufl iken tak›n. 
● Geri vites sadece düflük h›zda manevra içindir.
● Geri vites fonksiyonunu kiflisel deniz motosikletini yavafllatmak veya durdur-

mak için kullanmay›n, zira bu durum kontrolü kaybetmenize, d›flar› f›rlaman›za
veya gidona çarpman›za neden olabilir. 

● Geri vitese takmadan önce, arka taraf›n›zda hiç bir engelin veya insan›n olmad›-
¤›ndan emin olun.

AZAM‹ K‹fi‹ SAYISI: 3 
MAKS‹MUM YÜK: 240 kg (530 lb)
CAPACITE MAXIMALE: 3 personnes
CHARGE MAXIMALE: 240 kg (530 lb)

YANGIN SÖNDÜRÜCÜ MUHAFAZASI
COMPARTIMENT DE L’EXTINCTEUR

Sadece VX Sport/VX Deluxe modeli için

EJU36121

Di¤er etiketler



Afla¤›daki etiket, alabora olmufl (ters dönmüfl) bir motosikleti do¤rultmak için do¤ru yönü gösterir. 
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Genel ve önemli etiketler

Sadece Kanada için

Sadece Avrupa için

Fisheries and Oceans
Canada
Coast Guard

ÜRET‹C‹, BU ÜRÜNÜN KÜÇÜK TEKNE-
LERLE ‹LG‹L‹ KONSTRÜKS‹YON STAN-
DARTLARINA UYGUN OLDU⁄UNU DO⁄-
RULAMAKTADIR.

Buji ateflleme sistemi, Kanada’n›n giriflime neden olan
teçhizat yönetmeliklerinin tüm gerekçelerini karfl›lar.



Sadece Avrupa için (VX Sport/VX Deluxe)
Afla¤›daki CE iflareti, uzaktan kumanda vericisinin arkas›nda yer al›r.
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TYPE SKEA6S-01
MITSUBISHI ELECTRIC

CORP. JAPAN



EJU30680

Bu deniz motosikletinin güvenli kullan›m›,
uygun deniz motosikleti kullanma teknikle-
rine ve ayr›ca kullan›c›n›n sa¤ duyusuna, iyi
muhakemeye ve tecrübesine ba¤l›d›r. Bu
deniz motosikletini kullanmadan önce, kul-
lan›lmas›n›n yerel kanunlar, yönetmelikler
ve tüzükler ile izin verildi¤inden emin olun
ve deniz motosikletini daima zorunlu olan
koflullara ve s›n›rlamalara tam uygun olarak
kullan›n. Her operatör deniz motosikletine
binmeden önce, afla¤›daki koflullar› bilme-
lidir.
● Deniz motosikletini çal›flt›rmadan önce, bu

Kullan›c›/Operatör El Kitab›n›, Binme Prati¤i
K›lavuzunu ve deniz motosikletlerindeki tüm
ikaz ve dikkat etiketlerini okuyun. Bu bilgiler
deniz motosikletini tan›man›z› ve nas›l çal›fl-
t›¤›n› anlaman›z› sa¤layacakt›r.

● Herhangi bir kiflinin bu Kullan›c›/Operatör El
Kitab›n›, Binme Prati¤i K›lavuzunu ve tüm
ikaz ve dikkat etiketlerini okumadan bu
deniz motosikletini kullanmas›na izin ver-
meyin.

EJU30740

Deniz motosikletini
kullanabilecek kifli ile ilgili 

s›n›rlamalar
● Yamaha minimum kullan›c› yafl›n›n 16 ol-

mas›n› tavsiye eder. Yetiflkinler, acemilerin
kullanmas›na nezaret etmelidir. Yerel kul-
lan›c› yafl›n› ve e¤itim gereksinimlerinizi ö¤-
renin.

● Bu deniz motosikleti operatörü ve en fazla
iki kifliyi tafl›yacak flekilde tasarlanm›flt›r.
Deniz motosikleti kullan›rken, hiçbir azami
yük s›n›r›n› aflmay›n veya 3 kifliden fazla
yolcu almay›n (e¤er su kaya¤› çekiliyorsa 2
kifli).

Azami yük:
240 kg (530 lb)
Yük, kargonun, operatörün ve yolcular›n
toplam a¤›rl›¤›d›r.

● Yeteri kadar al›flt›rma yapmadan ve yaln›z
binme deneyimi kazanmadan deniz moto-
sikletini asla yolcularla kullanmay›n. Deniz
motosikletini yolcularla kullanmak daha faz-
la beceri gerektirir. Güç manevralar yapma-
dan önce deniz motosikletinin kullanma ka-
rakteristiklerine al›flmak zaman al›r.
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EJU30760

Seyir s›n›rlamalar›
● Sürekli olarak insanlar›, nesneleri ve di¤er

deniz motosikletlerini izleyin. Görüflünüzü
k›s›tlayan veya di¤erlerini görmenizi engel-
leyen durumlar için dikkatli olun.

● Tekneyi savunmal› olarak emniyetli h›zlarda
kullan›n ve insanlardan, nesnelerden ve di-
¤er deniz motosikletlerinden güvenli bir me-
safeyi muhafaza edin.

● Deniz motosikletlerinin veya di¤er teknelerin
direkt olarak arkas›n› takip etmeyin.

● Su püskürtmek veya s›çratmak için di¤er
teknelerin yak›n›na gitmeyin.

● Di¤er teknelerin sizden sak›nmas›n› zorlafl-
t›r›c› veya nereye gidece¤inizi anlayamaya-
cak olduklar› keskin dönüfllerden veya di¤er
manevralardan kaç›n›n.

● Su alt›nda nesneler bulunan veya suyun s›¤
oldu¤u alanlardan sak›n›n.

● Çarp›flmalar› önlemek için erken müdahale
edin. Deniz motosikletlerinin ve di¤er tekne-
lerin frenlerinin olmad›¤›n› unutmay›n.

● Nesnelerden uzaklaflmaya çal›fl›rken gaz
kolunu serbest b›rakmay›n — Kullanmak
için gaz vermeye ihtiyac›n›z vard›r. Deniz
motosikletini çal›flt›rmadan önce daima gaz
ve dümen kontrollar›n› kontrol edin.

● Kontrol kayb›, d›flar› f›rlama ve çarp›flma
riskini azaltmak için, arac› s›n›rlar›n›z› zor-
lamadan kullan›n ve sert manevralardan ka-
ç›n›n.

● Bu bir yüksek performansl› teknedir —
oyuncak de¤ildir. Keskin dönüfller veya dü-
men suyu s›çramas› veya dalgalar, s›rt/bel
kemi¤i yaralanmas› (paralysis), yüz yaralan-
mas› ve ayak, ayak bile¤i ve di¤er kemikle-

rin k›r›lma riskini art›rabilir. Dümen suyun-
dan veya dalgalardan atlamay›n.

● Deniz motosikletini dalgal› sularda, kötü ha-
va koflullar›nda veya görüfl mesafesi düflük
oldu¤unda kullanmay›n; bu durum yaralan-
ma veya ölüme neden olan bir kazaya yol
açabilir. Havan›n kötüleflebilece¤i ihtimaline
karfl› uyan›k olun. Deniz motosikletinizle yo-
la ç›kmadan önce, hava tahminlerine ve hü-
küm süren hava koflullar›na dikkat edin.

● Di¤er su sporlar›nda oldu¤u gibi, deniz mo-
tosikletinizi çevrenizde bir kimse varken kul-
lanmamal›s›n. K›y›dan yüzme mesafesin-
den daha uzakta kullan›yorsan, baflka bir
tekne veya deniz motosikleti eflli¤inde olma-
l›s›n›z; ancak emniyetli bir mesafeyi koru-
maya dikkat edin. Bu iyi bir sa¤ duyudur!

● Derinli¤i 60 cm (2 ft)’den az olan suda kul-
lanmay›n, aksi halde su alt›nda bulunan bir
nesneye çarparak hasar görme riskini art›-
r›rs›n.

● Bu deniz motosikleti gece kullan›lmas› için
ayd›nlatma donan›m›na sahip de¤ildir. De-
niz motosikletini gün bat›m›ndan sonra veya
flafaktan önce kullanmay›n. Aksi halde, cid-
di flekilde yaralanmaya veya ölüme neden
olabilecek baflka bir tekne ile çarp›flma teh-
likesi artar.
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● Deniz motosikletleri için geçerli olan seyir
kurallar›na ve ülkenin/eyaletin yerel yasala-
r›na uyun.

EJU30820

Çal›flt›rma gereksinimleri
● Araca binen herkes, ilgili yetkililerce onay-

lanm›fl ve deniz motosikleti kullan›m› için
uygun olan bir can yele¤i giymek zorun-
dad›r.

● Koruyucu giysi giyininiz. Suya düflme veya
su jeti a¤z›na yak›n durma sonucu e¤er su
vücut boflluklar›na zorlan›rsa ciddi iç yara-
lanmalar oluflabilir. Normal bir mayo, rektu-
ma veya vajinaya etkili su girifline karfl› ye-
terli koruma sa¤layamaz. Araçtakiler mutla-
ka dal›fl elbisesi veya buna eflde¤er koruma
sa¤layan elbise giymelidirler. Bu tür giysiler
denim (kot kumafl›) gibi kal›n, s›k› örülmüfl,
sa¤lam ve tam oturan yap›ya sahip olup, bi-
sikletçi flortlar›ndaki gibi spandex veya ben-
zeri dokumalara sahip de¤ildir.

1. Yetkilerce onaylanm›fl can simidi (PFD)
2. Dal›fl elbisesi

● Motosikletinizi kullan›rken, gözlerinizin rüz-
gardan, sudan ve günefl ›fl›nlar›ndan rahat-
s›z olmamas› için, göz koruyucusu öneril-
mektedir. Su üzerinde yüzmeye göre tasar-
lanm›fl olan gözlüklerdeki engelleyici flerit-
ler, gözlüklerinizi denize düflürebilirler.
Ayakkab› ve gözlük önerilmektedir.

● E¤lence için tekneyi kullan›rken kask tak›p
takmayaca¤›n›za mutlaka karar vermelisi-
niz. Kask›n sizi korumak için belirli kazalar-
da yard›m edece¤ini ve baz›lar›nda ise size
zarar verebilece¤ini önceden bilmelisiniz.
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Bir kask, kafa bölgesine koruma sa¤lamak
üzere tasarlanm›flt›r. Buna ra¤men kasklar tüm
öngörülen darbelere karfl› koruyamazlar, bir
kask bir tekneyle veya di¤er engel ile çarp›flma
durumunda size gelecek zarar› azaltabilir.
Bir kask›n, ayn› zamanda potansiyel emniyet
tehlikeleri de vard›r. Suya düfltü¤ünüzde, kas-
k›n içine su dolma riski vard›r, buna genel ola-
rak “bucketing” (kova olay›) denmektedir, ve
enseye yapt›¤› gerginlikten dolay› bo¤ulmala-
ra, ciddi ve kal›c› ense yaralanmalar›na veya
ölüme neden olabilir. 
Kask ayn› zamanda, görüfl ve duyma kabiliye-
tinizi azaltaca¤›ndan veya dikkatinizi da¤›taca-
¤›ndan veya yorgunlu¤unuzu art›raca¤›ndan,
kaza riskini art›r›r. 
Kask›n potansiyel emniyetine karfl› di¤er taraf-
tan bir o kadar potansiyel riski olmas› nedeni
ile, kullanma konusunda nas›l karar verecek-
siniz ? Araca bindi¤iniz flartlar› dikkate al›n.
Arac› sürece¤iniz çevre ve sizin sürüfl stiliniz
ve kabiliyetiniz gibi faktörleri dikkate al›n. Ayr›-
ca bu yöredeki tekne trafi¤ini ve su yüzeyinin
durumunu da dikkate almal›s›n›z.
Binifl flartlar›n›za ba¤l› olarak bir kask kullan-
maya karar verirseniz, dikkatlice bir kask seçin.
E¤er mümkünse, kiflisel deniz motosikleti kul-
lan›m› için tasarlanm›fl olan bir kask aray›n.
E¤er bir müsabakaya kat›l›yorsan›z, müsaba-
kay› organize edenlerin kask isteklerine uyma-
l›s›n›z.

● Deniz motosikletini alkol veya baflka ilaçlar
ald›ktan sonra ASLA kullanmay›n.

● Deniz motosikletinin güvenlik ve uygun ba-
k›m› için, deniz motosikletini çal›flt›rmadan
önce daima sayfa 43’te listelenen kontrolle-
ri yap›n.

● Deniz motosikleti hareket halindeyken, sü-
rücü ve yolcular daima ayaklar›n› ayak bas-
ma yerinin taban›na bas›l› tutmal›d›r. Ayak-
lar›n›z› kald›rman›z dengenizi kaybetme ve
ayaklar›n›z›n deniz motosikleti d›fl›ndaki
nesnelere çarpma tehlikesini artt›r›r. Ayakla-
r› ayak çukurunun taban›na eriflemeyen ço-
cuklar›n tekneye binmesine izin vermeyin.

● Yolcular, ya önlerinde oturan kifliye s›k›ca
sar›lmal› ya da mevcut tutama¤› yakalama-
l›d›r.

● Asla sürücünün önüne bir kimsenin binme-
sine izin vermeyin.
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● Hamileyseniz veya sa¤l›¤›n›z kötüyse, da-
ima doktorunuza dan›flarak bu deniz moto-
sikletini binip binemeyece¤inizi ö¤renin. 

● Bu deniz motosikletinde de¤ifliklik yapmaya
çal›flmay›n! Deniz motosikletinizde yapaca-
¤›n›z de¤ifliklikler güvenli¤i ve güvenirli¤i
azaltabilir ve deniz motosikletinin güvensiz
veya yasa d›fl› kullan›lmas›na yol açabilir. 

● Motor kapatma (acil durum) ipini sol bile¤ini-
ze tak›n ve gidondan uzak tutun böylece
arac› kullan›rken suya düflerseniz motor du-
rur. Bindikten sonra, motor acil durdurma
kordonunu deniz motosikletinden ç›kartarak
çocuklar veya baflka kifliler taraf›ndan ka-
zayla veya yetkisiz bir flekilde çal›flt›r›lmas›-
n› önleyin.

● Etraf›n›zda yüzücüler olup olmad›¤› dikkatli
bir flekilde gözleyin ve yüzme bölgelerinden
uzak durun. Yüzücüleri görmek zordur ve
sudaki bir kifliye kazayla çarpabilirsiniz.

● Baflka bir tekne taraf›ndan vurulmamaya da
dikkat edin! Daima trafi¤i gözlemekle so-
rumlusunuz; di¤er tekneleri kullananlar sizi
gözlemeyebilir. E¤er onlar sizi görmezse
veya di¤er tekneleri kullananlar›n bekle-
di¤inden daha çabuk manevra yaparsan›z,
çarp›flma tehlikesi vard›r. 

● Di¤er teknelerle ve su motosikletleri ile ara-
n›zda güvenlik mesafesi bulundurun ve tek-
nelerin su kaya¤› halatlar›na veya oltalara
da dikkat edin. "Güvenli tekne kullanma ku-
rallar›"na uyun ve dönüfl yapmadan önce
arkan›z› kontrol etmeyi unutmay›n (Bkz.
sayfa 20’deki "Emniyetli tekne kullanma ku-
rallar›".).

EJU30840

Önerilen teçhizat
Afla¤›daki teçhizat deniz motosikletinizde bu-
lunmal›d›r:
● Ses sinyali veren cihaz 
● Di¤er teknelere sinyal vermek üzere kullan›-

lan bir düdük veya ses sinyali veren di¤er bir
cihaz tafl›mal›s›n›z.

● Görsel tehlike sinyalleri 
‹lgili yetkililerce onaylanm›fl bir iflaret fifle¤i-
nin, arac›n›zda su s›zd›rmaz bir çantada
saklanmas› tavsiye edilir. Acil sinyal olarak
bir ayna da kullan›labilir. Daha fazla bilgi için
bir Yamaha yetkili servisine baflvurun.

● Kol saati
Bir kol saati yararl›d›r, böylece deniz moto-
sikletini ne kadar süre kulland›¤›n›z› bilebi-
lirsiniz.

● Çekme halat›
Bir çekme halat›, çal›flmayan bir kiflisel de-
niz motosikletinizi acil durumda çekmek için
kullan›labilir.
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EJU308870

Tehlike bilgileri
● Motoru kapal› bir mekanda çal›flt›rmay›n ve-

ya belli bir süre çal›flmas›na izin vermeyin.
Egzoz gazlar›nda, bilinç kaybettiren ve k›sa
sürede ölüme neden olan renksiz, kokusuz
karbon monoksit gaz› mevcuttur. Deniz mo-
tosikletini daima aç›k havada çal›flt›r›n.

● Motoru kullanma s›ras›nda veya hemen
akabinde, s›cak ya¤ deposuna, susturucuya
veya motora elinizi de¤ifltirmeyin; ciddi ya-
n›klara neden olabilir.

EJU30930

Deniz motosikleti
karakteristikleri

● Deniz motosikletini jet bask›s› hareket ettirir.
Gaz kolunu tamamen serbest b›rakmak, sa-
dece asgari itme kuvveti sa¤lar. E¤er süzül-
menin üzerindeki h›zlarda gidiyorsan›z, gaz-
s›z olarak gitmek için h›zla yavafllama kabi-
liyetine sahip olursunuz. Bu model, gaz ke-
silmifl durumda manevra (OTS) sistemini
içeren bir Motor Yönetim Sistemi ile donat›l-
m›flt›r. Gaz kolunu b›rakt›ktan sonra, deniz
motosikletini kullanmaya çal›fl›rsan›z, kalk›fl
h›zlar›nda hareket eder. OTS sistemi, deniz
motosikleti yavafllarken, biraz itme kuvveti
vermek için devam etmek üzere dönmede
yard›m eder, fakat gidonu döndürürken gaz
verirseniz, daha keskin dönebilirsiniz. OTS
sistemi, kalk›fl h›zlar›n›n alt›nda veya motor
durur vaziyette iken çal›flmaz. Motor yavafl-
lad›¤› zaman, siz gaz verinceye veya süzül-
me h›z›na ulafl›ncaya kadar, deniz motosik-
leti gidon girifline cevaben art›k dönmez.
Bu manevra için iyi bir sezgiye sahip olun-
caya kadar engellerin bulunmad›¤› aç›k bir
alanda dönüfl al›flt›rmas› yap›n.

● Bu deniz motosikleti su jeti ile tahrik edilir.
Jet pompas› do¤rudan motora ba¤l›d›r. Bafl-
ka bir deyiflle, motor çal›flt›kça jet bask›s› bir
hareket üretir. Herhangi bir "Nötr" (boflta)
konum yoktur. Vites kolunun konumuna
ba¤l› olarak, ya "ileri" ya da "geri" gidebilirsi-
niz (VX Sport/VX Deluxe için).

● VX Sport/VX Deluxe için: 
Geri vites fonksiyonunu deniz motosikletini
yavafllatmak veya durdurmak için kullanma-
y›n›z, zira bu durum kontrolü kaybetmenize,
d›flar› f›rlaman›za veya gidona çarpman›za
neden olabilir. Bu durum s›rt/bel kemi¤i ya-
ralanmas› (paralysis), yüz yaralanmas› ve
ayak, ayak bile¤i ve di¤er kemiklerin k›r›lma
riskini art›rabilir. Ayr›ca vites sistemine de
zarar verebilirsiniz.
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● VX Sport/VX Deluxe için: Geri hareket, k›y›-
ya yanaflma gibi düflük h›z manevralar› s›-
ras›nda h›z› düflürmek veya durmak için kul-
lan›labilir. Motor rölantide oldu¤u zaman,
geri vitese tak›n›z ve motorun devrini yavafl
yavafl art›r›n›z. Geri vitese takmadan önce,
arka taraf›n›zda hiç bir engelin veya insan›n
olmad›¤›ndan emin olunuz.

● Motor çal›fl›rken emme ›zgaras›ndan uzak
durunuz. Uzun saçlar, bol giysiler veya can
yele¤inin fleritleri hareket eden parçalara
dolaflabilir ve ciddi yaralanmaya veya bo-
¤ulmaya neden olabilir.

● Motor çal›fl›rken, jet nozuluna hiç bir zaman
herhangi bir nesne sokmay›n›z. Jet pompa-
s›ndaki dönen parçalarla temas edilmesi
ciddi bir flekilde yaralanmalara veya ölüme
neden olabilir.

1. Emme ›zgaras›
2. Jet nozulu

● Jet giriflinde birikmifl olabilen döküntüleri
veya yosunlar› uzaklaflt›rmadan önce, mo-

toru durdurunuz ve klipsi motor acil durdur-
ma anahtar›ndan ç›kart›n›z.

1. Klips
2. Motor acil durdurma anahtar›
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EJU30950

Su kaya¤› yapma
Deniz motosikletini su kaya¤› yapma amac›yla
ancak operatörü, arkaya dönük takipçiyi ve su
kaya¤› yapmadan su kayakç›s›n› tafl›yacak
oturma kapasitesi oldu¤u zaman kullanabilir-
siniz. 
Deniz motosikletinde su kaya¤› ipini ba¤lamak
için tasarlanm›fl bir koçboynuzu bulunmal›d›r;
ipi baflka herhangi bir yere ba¤lamay›n.

1. Ba¤lama kancas›

Su kaya¤› yapan›n ve di¤er kiflilerin emniyeti
için dikkatli olma sorumlulu¤u, deniz motosikle-
tini kullanan kiflidedir. Bulunaca¤›n›z sularda
yürürlükte olan tüm yerel su kaya¤› yönetmelik-
lerini ö¤reniniz ve bunlara riayet edin.
Motosiklet sürücüsü, bir su kayakç›s›n› çekme-
ye kalk›flmadan önce, yolcu tafl›ma konusunda
rahat olmal›d›r. Afla¤›dakiler su kaya¤› yap›l›r-
ken tehlikeleri asgariye indirmek için baz›
önemli hususlard›r.
● Su kaya¤› yapanlar, tekne kullan›c›lar›n on-

lar› görebilmesi için, tercihen aç›k renkli ve
onayl› bir can yele¤i giymelidirler.

● Su kaya¤› yapanlar koruyucu elbise giyme-
lidirler. Suya düflme sonucunda, e¤er su vü-
cut boflluklar›n› zorlarsa, ciddi dahili yara-
lanmalar meydana gelebilir. Normal bir ma-
yo, rektuma veya vajinaya etkili su girifline
karfl› yeterli koruma sa¤layamaz. Su kaya¤›
yapan kifli dal›fl elbisesi veya buna eflde¤er
koruma sa¤layan bir elbise giymelidir.

● ‹kinci bir kifli takipçi olarak su kaya¤› yapan›
takip etmek üzere araçta bulunmal›d›r, bir-
çok yerde bu husus kanun taraf›ndan talep
edilmektedir. Takipçinin, tekne kullan›c›n›n

h›z›na ve yönüne göre el hareketleriyle ka-
yak yapan› yönlendirmesini sa¤lay›n.
Kayakç›n›n el iflaretlerini ve durumunu göz-
lemek için arkaya dönerken dengesini koru-
yabilmek için, takipçi koltu¤un arkas›na iki
baca¤› aç›k olarak oturmal› ve ayaklar› s›k›-
ca ayak basma yerine basarken eliyle tuta-
ma¤› tutmal›d›r.

1. Tutamak

1. Tutamak

● Bir su kayakç›s›n› çekerken kontrolünüzü
etkileyen, kayakç›n›n yetene¤i kadar, su ve
hava koflullar›d›r.

● Bir kayakç›y› çekmeye haz›rlan›rken, araç
kayakç›dan yeteri kadar uzaklafl›p kayak
ipinin bofllu¤u al›n›ncaya kadar arac› müm-
kün olan en yavafl h›zda kullan›n.
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Halat›n herhangi bir fleyin etraf›na dolanmama-
s›n› sa¤lay›n.
Su kayakç›s›n›n haz›r oldu¤unu ve herhangi bir
trafik veya di¤er engellerin olmad›¤›n› kontrol
ettikten sonra, kayakç›y› kald›rmak için yeterli
derecede gaz verin.
● Yumuflak ve genifl dönüfller yap›n. Deniz

motosikleti, kayakç›n›n kabiliyetlerini aflan
çok keskin dönüfller yapma imkan›na sahip-
tir. Kayakç›y› herhangi bir potansiyel tehlike-
den en az 50 m uzakta tutun. Bu standart
kayak ipi uzunlu¤unun yaklafl›k iki kat› bir
mesafedir.

● Kayakç› düfltü¤ünde veya kayaklar üzerine
ç›kamad›¤›nda, kayak ipi kulpunun s›çray›p
arac›n arkas›na çarpmas› tehlikesine karfl›
uyan›k olun.

● Su kayakç›s› haricinde baflka bir tekne veya
deniz motosikleti gibi a¤›r veya havaleli nes-
nelerin çekilmesi s›ras›nda, dümen kontrolü
kaybedilebilir ve tehlikeli bir durum ortaya
ç›kabilir. E¤er acil durumda baflka bir tekne-
yi çekmek zorunda kal›rsan›z, yavafl ve dik-
katli kullan›n.

EJU30970

Emniyetli tekne kullanma
kurallar›

Yamaha deniz motosikletiniz kanunen motorlu
tekne olarak kabul edilir. Deniz motosikletinizin
kullan›lmas›, kullan›ld›¤› su yolunda yürürlükte
olan kurallara ve tüzüklere mutlaka uygun ol-
mal›d›r.
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EJU30980

Deniz motosikletinizin
sorumlulu¤undan zevk al›n›z

Deniz motosikletinize bindi¤inizde, zevk ald›¤›-
n›z bölgeleri baflka kiflilerle ve do¤ayla payla-
fl›rs›n›z. Bu nedenle zevkinize di¤er insanlara,
topraklara, sulara ve do¤al yaflama sayg› ve
nezaketle itina gösterme sorumlulu¤unuz dahi-
lindedir. Deniz motosikletinize nerede ve ne za-
man binerseniz binin, etraf›n›zdakilerin misafiri
oldu¤unuzu düflünün. Unutmay›n›z ki, örne¤in,
deniz motosikletinizi sesi size müzik gibi gele-
bilir, ancak baflkalar› için sadece gürültü olabi-
lir. Ve dümen suyunuzun heyecan verici su s›ç-
ratmas› baflka kiflilerin zevk almayaca¤› dalga-
lar yapabilir.
Sahildeki evler ve su kuflu yuvalar› veya di¤er
do¤al yaflam bölgeleri yak›nlar›nda kullanma-
maya dikkat edin ve bal›kç›lardan, di¤er tekne-
lerden, yüzücülerden ve insan bulunan plajlar-
dan yeteri kadar uzak durun. Böyle bölgelerde
seyir kaç›n›lmaz oldu¤unda, yavafl kullan›n ve
tüm kurallara uyun. Deniz motosikletinizin eg-
zos emisyonunun ve ses düzeyinin belirlenmifl
s›n›rlar aras›nda kalmaya devam etti¤ine emin
olmak için uygun bir bak›m gereklidir. Bu Kulla-
n›c›/Operatörün el kitab›nda önerilen bak›m›n
uygulanmas›ndan sorumlusun.
Unutmay›n, kirletme çevreye zararl› olabilir. Ya-
k›t veya ya¤ dökülmesinin do¤aya zarar verebi-
lece¤i yerlerde, yak›t doldurmay›n veya ya¤ ek-
lemeyin. Yak›t doldurmadan önce, deniz moto-
sikletinizi sudan ç›kart›n ve sahile çekin. Ve
çevrenizi su yollar›n› paylaflt›¤›n›z insanlar ve
do¤al yaflam için güzel tutun: Darmada¤›n et-
meyin!
Di¤er kifliler için sayg› ve nezaketle sorumlu bir
flekilde kulland›¤›n›zda, su yollar›m›z›n pek çok
dinlenme f›rsatlar›ndan zevk almak için aç›k
kalmas›n› sa¤lamaya yard›m etmifl olursun.
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EJU31010

Ana parçalar›n yeri
Önden görünüfl
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Özellikleri ve ifllevleri

1 Gidon
2 Koltuk
3 Ayak koyma yeri
4 Yan kanatç›klar
5 Küpeflte
6 So¤utma suyu pilot ç›k›fl›
7 Yak›t deposu kapa¤›
8 Bafl taraf halkas›
9 Motor kaputu



Arkadan görünüfl

23

Özellikleri ve ifllevleri

1 K›ç mapa
2 Emme ›zgaras›
3 Geri hareket kapa¤› (VX Sport/VX Deluxe modeli için)
4 Basamak
5 Jet nozulu
6 H›z sensörü
7 Arka boflaltma tapalar›
8 Ba¤lama kancas›
9 Tutamak



Kumanda sistemi
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Özellikleri ve ifllevleri

1 Marfl dü¤mesi
2 Motor fonksiyonlu gösterge
3 Klips
4 Çok fonksiyonlu gösterge
5 Dikiz aynalar› VX Sport/VX Deluxe

modeli için)
6 Vites kolu (VX Sport/VX Deluxe 

modeli için)
7 Gaz kolu
8 Torpido gözü
9 Uzaktan kumanda vericisi 

(VX Sport/VX Deluxe için)
10 Motor durdurma dü¤mesi
11 Motor acil durdurma kordonu



Motor bölümü
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Özellikleri ve ifllevleri

1 Hava filtresi kutusu
2 Su ay›r›c›
3 Yak›t deposu
4 Akü
5 Y›kama hortumu ba¤lay›c›s›
6 Elektrik kutusu
7 Ya¤ deposu
8 Susturucu
9 Bujiler/Buji kapaklar›/Ateflleme bobinleri



EJU31020

Kumandalar ve
di¤er ifllevlerin çal›flmas›

EJU31031

Koltuk
Koltu¤u ç›kartmak için, koltu¤un arkas›nda bir
mandal vard›r.
Koltu¤u ç›kartmak için:
Koltu¤un mandal›n› yukar› çekin ve koltu¤u ç›-
kart›n.
VX Sport modeli

1. Koltuk mandal›

VX Deluxe modeli

1. Koltuk mandal›

Koltu¤u takmak için:
Koltu¤un ön taraf›ndaki ç›k›nt›y› güvertedeki
mesnede sokunuz ve sonra emniyetli bir flekil-

de yerine oturmak için, koltu¤un arkas›n› afla-
¤›ya do¤ru bast›r›n›z.

Deniz motosikletini çal›flt›rmadan önce koltu-
¤un s›k›ca yerine oturmufl oldu¤undan emin
olun.

EJU31071

Motor kaputu
Kaputu açmak için, kaput mandal›n› çekin ve
sonra kaputu kald›r›n.

1. Kaput mandal›
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Motor kaputunu kapatmak için, kaputu yerine
oturacak flekilde afla¤›ya bast›r›n.

Deniz motosikletini çal›flt›rmadan önce kaputun
s›k›ca yerine oturmufl oldu¤undan emin olun.

EJU31090

Yak›t deposu kapa¤›
Yak›t deposu kapa¤›n› ç›kartmak için, onu sa-
atin ters yönünde çevirin.

1. Yak›t deposu kapa¤›

Deniz motosikletini çal›flt›rmadan önce yak›t
depo kapa¤›n›n s›k›ca yerine kapat›lm›fl oldu-
¤undan emin olun.

EJU3141

Uzaktan kumanda vericisi 
(vx Sport/VX Deluxe için)
Yamaha Güvenlik Sistemi ve düflük devir say›-
s› ayarlar›, uzaktan kumanda vericisi kullan›la-
rak seçilir (Uzaktan kumanda vericisinin kulla-
n›m› ile ilgili bilgiler için, bkz. “Yamaha Güven-

lik Sistemi ve Düflük devir say›s› modu”, sayfa
32.).

ECJ00020 

Yamaha Güvenlik Sistemi ve düflük devir
say›s› ayarlar›, ancak sadece uzaktan ku-
manda vericisi kullan›larak seçilebilir. Uzak-
tan kumanda vericinizi korumak için, afla¤›-
daki önlemlere dikkat edin:
● Uzaktan kumanda vericinizi kaybolmaya-

cak flekilde dikkatli olarak saklay›n. De-
niz motosikleti çal›flt›r›ld›¤› zaman, torpi-
do gözündeki verici tutucusunu kullan›n.
Uzaktan kumanda vericisini kaza ile kay-
bederseniz, bir Yamaha yetkili servisine
baflvurun.

● Uzaktan kumanda vericisi nemli ortam-
larda kullan›lmak üzere tasarland›¤› için,
suyun alt›nda veya uzun süre suya dald›-
r›lm›fl olarak kullan›lmamal›d›r. E¤er ›sla-
n›rsa, yumuflak ve kuru bir bez ile kuru-
lay›n.

● Uzaktan kumanda vericisini yüksek s›-
cakl›klardan uzakta tutun ve onu do¤ru-
dan günefl ›fl›¤›nda b›rakmay›n.
Uzaktan kumanda vericisini yere düflür-
meyin, kuvvetli darbelere maruz b›rak-
may›n veya üzerine a¤›r nesneleri koy-
may›n.

● Vericiyi temizlemek için, yumuflak ve ku-
ru bir bez kullan›n. Deterjan, alkol veya
di¤er kimyasallar› kullanmay›n.
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● Uzaktan kumanda vericisinin yeni bir pi-
le ihtiyac› varsa veya düzgün flekilde ça-
l›flmaz ise, bir Yamaha yetkili servisine
baflvurun. Pili de¤ifltirmeye teflebbüs et-
meyin.

1 Verici tutucusu

Motor çal›fl›rken, uzaktan kumanda vericisin-
den gelen sinyal al›nmaz.

Sadece Kanada için
IC (Kanada Sanayi) kurallar›:
Kullan›lmas› flu iki flarta ba¤l›d›r; (1) Bu cihaz
giriflime neden olmamal› ve (2) Bu cihaz, isten-
meyen bir çal›flmaya neden olabilecek parazit
dahil, herhangi bir giriflimi mutlaka kabul etme-
lidir.

EJU3150

Motor durdurma dü¤mesi
Motoru normal olarak durdurmak için motor
stop dü¤mesine (k›rm›z› dü¤me) bas›n.

1 Motor durdurma dü¤mesi

EJU31160

Motor acil durdurma anahtar›
Motor acil kapatma kordonundaki klipsi, motor
acil durdurma anahtar›n›n (siyah dü¤me) alt›na
sokun. Klips dü¤meden uzaklaflt›r›ld›¤›nda,
motosiklet sürücüsünün deniz motosikletinden
d›flar› düflmesi gibi, motor otomatik olarak
durur.

1 Klips
2 Motor acil durdurma kordonu
3 Motor acil durdurma anahtar›

● Motoru çal›flt›rmadan ÖNCE, daima mo-
tor acil durdurma ipini sol bile¤inize ve
klipsi motor kapatma anahtar›na tak›n.
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● Motorun kaza ile çal›flt›r›lmas› ve çocuk-
lar veya yetkili olmayan kifliler taraf›ndan
kullan›lmas›n› önlemek için, motor çal›fl-
mad›¤› zamanlarda klipsi motor kapatma
anahtar›ndan daima ç›kar›n.

EJU31190

Marfl dü¤mesi
Motoru çal›flt›rmak için, marfl dü¤mesine (1)
(yeflil dü¤me) bas›n.

1 Marfl dü¤mesi

Yamaha Güvenlik Sisteminin kilitleme modu
seçildi¤inde motor çal›flt›r›lamaz (VX Sport/VX
Deluxe için), klips motor kapatma anahtar›n-
dan ç›kar›lm›flt›r veya gaz kolu s›k›flt›r›lm›flt›r
(Yamaha Güvenlik Sistemi/Düflük devir say›s›
modu seçme ifllemleri için, bkz. sayfa 32.).

EJU31210
Gaz kolu

Motorun devrini art›rmak için, gaz kolunu s›k›n.

1 Gaz kolu

Motorun devrini azaltmak veya rölanti duruma
geçmek için, gaz kelebe¤i kolunu serbest b›-
rak›n.
EJU35971

So¤utma suyu pilot ç›k›fl›
Bu deniz motosikleti so¤utma suyu pilot ç›k›fl›
ile donat›lm›flt›r.
Motor çal›fl›yorken, so¤utma suyu motorun
içinde devridaim yapar ve sonra, pilot ç›k›fl›n-
dan d›flar› at›l›r.

So¤utma sisteminin düzgün bir flekilde çal›fl›p
çal›flmad›¤›n› kontrol etmek için, suyun pilot ç›-
k›fl›ndan d›flar› at›l›p at›lmad›¤›n› kontrol edin.
E¤er su ç›k›fl›ndan d›flar› at›lm›yorsa, so¤utma
suyu motorun içinde devridaim etmiyor olabilir.
Bu durum ortaya ç›kt›¤›nda, motoru durdurun
ve nedenini araflt›r›n (Daha fazla bilgi için bkz.
sayfa 36 ve 82.).
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● So¤utma suyu kanallar› kuruysa, motor ça-
l›flt›r›ld›ktan sonra suyun ç›k›fla ulaflmas›
yaklafl›k 60 saniye al›r.

● Motor rölantide iken su ç›k›fl› sabit olmaya-
bilir, bu yüzden suyun uygun olarak ç›k›p
ç›kmad›¤›n› kontrol etmek için, gaz› biraz
aç›n.

EJU31260

Dümen sistemi
Gidonu gitmek istedi¤iniz yöne döndürerek,
deniz motosikletinizi yönlendirebilirsiniz.

1 Gidon
2 Jet nozulu

Gidon çevrildi¤inde, jet nozulunun aç›s› de¤ifl-
tirilir ve deniz motosikleti de buna uygun olarak
yön de¤ifltirir. Jet bask›s›n›n mukavemeti dö-
nüfl h›z›n› ve yönünü belirledi¤i için, bir dönüfl
yap›lmak istendi¤inde, süzülme h›z› haricinde
daima gaz verilmelidir.

Bu model, kesik gazda manevra OTS sistemi
içeren Yamaha Motor Yönetim sistemiyle do-
nat›lm›flt›r. Gaz kolunu b›rakt›ktan sonra, deniz
motosikletini kullanmaya çal›fl›rsan›z, kalk›fl
h›zlar›nda hareket eder. OTS sistemi, deniz
motosikleti yavafllarken, biraz itme kuvveti ver-
mek için devam etmek üzere dönmede yard›m
eder, fakat gidonu döndürürken gaz verirseniz,
daha keskin dönebilirsiniz. 
OTS sistemi, kalk›fl h›zlar›n›n alt›nda veya mo-
tor durur vaziyette iken çal›flmaz. Motor yavafl-
lad›¤› zaman, siz gaz verinceye veya süzülme
h›z›na ulafl›ncaya kadar, deniz motosikleti gi-
don girifline cevaben art›k dönmez.
EJU31300

Vites kolu
(VX Sport/VX Deluxe modeli için)
Vites kolu, deniz motosikletinin sancak (sa¤)
taraf›nda bulunur ve deniz motosikletinin geri
veya ileri hareket etmesine izin veren geri ha-
reket kapa¤›n› kontrol etmek için kullan›l›r.

Vites kolu geri vites pozisyonunda iken, deniz
motosikletini bir römorktan denize indirebilirsi-
niz veya kolayca tur atamad›¤›n›z dar yerler-
den geri hareketle ç›kabilirsiniz. 
Geri vitese takmak için:
(1) Gaz kolunu serbest b›rak›n ve motorun rö-

lanti h›z›na düflmesine izin verin.
(2) Vites kolunu kendinize do¤ru çekin.
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EWJ00030

● Geri vitese takmadan önce, gaz kolunun
tamamen serbest b›rak›ld›¤›ndan ve mo-
torun rölanti h›z›nda oldu¤undan emin
olun.

● Geri vites fonksiyonunu deniz motosikle-
tini yavafllatmak veya durdurmak için kul-
lanmay›n, zira bu durum kontrolü kaybet-
menize, d›flar› f›rlaman›za veya gidona
çarpman›za neden olabilir.

● Geri vitesi sadece düflük h›z manevrala-
r›nda kullan›n.

● Geri vitese takmadan önce, arka taraf›-
n›zda hiç bir engelin veya insan›n olma-
d›¤›ndan emin olun.

● Vites kolunun hareketi s›ras›nda geri ha-
reket kapa¤›na dokunmay›n, aksi halde
eliniz s›k›flabilir.

‹leri vitese takmak için:
(1) Gaz kolunu serbest b›rak›n ve motorun rö-

lanti h›z›na düflmesine izin verin.
(2) Vites kolunu sizden uza¤a itin.
EJU31360

Tutamak
Tutamak deniz motosikletine binerken ve ters
oturur durumdayken bir takipçiye tutunma im-
kan› sa¤lar.

1 Tutamak

EWJ00020

Tutama¤›, deniz motosikletini kald›rmak
için kullanmay›n. Deniz motosikleti düflebi-
lir ve ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir.

EJU34870

Bafl taraf halkas›
Bafl taraf halkas› arac›n bafl taraf›nda yer al›r.
Bafl taraf halkas›, arac› tafl›rken, iskeleye ba¤-
larken veya acil durumda çekerken bir halat
ba¤lamak için kullan›l›r.

1 Bafl taraf halkas›

EJU34880

K›ç mapa
K›ç taraf halkalar› arac›n k›fl taraf›nda yer al›r.
K›ç taraf halkalar›, arac› tafl›rken veya iskeleye
ba¤larken bir halat ba¤lamak için kullan›l›r.

1 K›ç mapa
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EJU31370

Yamaha Motor Yönetim Sistemi (YEMS)
Bu model, ateflleme zaman›n›, yak›t enjeksiyo-
nunu, motor teflhisini ve gazs›z kullanma
(OTS) sistemini kontrol eden ve ayarlayan en-
tegre edilmifl, bilgisayarl› yönetim sistemi ile
donat›lm›flt›r.

EJU31380

Yamaha Güvenlik Sistemi ve Düflük devir
modu (VX Sport/VX Deluxe için)
Deniz motosikleti, güvenlik sisteminin ve düflük
devir say›s› modu ayarlar›n›n seçilmesi için kul-
lan›lan bir uzaktan kumanda vericisi ile donat›l-
m›flt›r. Deniz motosikleti, sadece bu vericinin
dahili kodunu alg›lamaya programlanm›fl oldu-
¤u için, güvenlik sisteminin ayar› sadece bu ve-
rici ile de¤ifltirilebilir. E¤er uzaktan kumanda
vericisini kaybederseniz veya düzgün flekilde
çal›flmaz ise, bir Yamaha yetkili servisine bafl-
vurun.

EJU31390

Yamaha Güvenlik Sistemi
(VX Sport/VX Deluxe için)
Yamaha Güvenlik Sistemi, deniz motosikletinin
yetkili olmayan kullan›m›n› veya çal›nmas›n›
önlemek için yard›m etmek üzere çal›fl›r. Gü-
venlik sistemi kilit modunda ise, motor çal›flt›r›-
lamaz. Motor sadece kilit aç›k modunda çal›flt›-
r›labilir.

EJU36102

Yamaha Güvenlik Sistemi kilitleme ve 
açma modlar› 
(VX Sport/VX Deluxe modeli için)
Bu sistemin kilitli ve kilit aç›k modlar› sadece
motor çal›flmad›¤› zaman seçilebilir. Uzaktan
kumanda vericisi üzerindeki kilitleme dü¤mesi-
ne bas›l›nca, bip sesi bir kere duyulur. Bunun

anlam› kilitli mod seçilmifl demektir ve motor
çal›flt›r›lamaz.

1 Kilit tuflu

“SECURITY” (güvenlik) gösterge lambas›, gü-
venlik sistemi kilit aç›k modunda oldu¤unda ya-
nar ve güvenlik sistemi kilitli modunda oldu¤un-
da söner.

1 "SECURITY" (güvenlik) gösterge lambas›

Uzaktan kumanda vericisi üzerindeki kilit açma
dü¤mesine k›sa bir süre bas›nca, normal mod
için iki kere bip sesi, düflük devir modu için üç
kere bip sesi duyulur. “SECURITY” (güvenlik)
gösterge lambas› yanar ve motor çal›flt›r›labilir
(Çal›flt›rma modu bilgisi için, “Normal mo-
dun/düflük devir say›s› modunun seçilmesi”
maddelerine bak›n.).
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1 Kilit açma tuflu

EJU31411

Normal modun/düflük devir say›s› 
modunun seçilmesi 
(VX Sport/VX Deluxe için)
Normal mod veya düflük devir say›s› modu, sa-
dece motor kilit aç›k modunda durmufl oldu¤u
zaman seçilebilir. Normal mod ile düflük devir
modu aras›nda geçifl yapmak için, uzaktan ku-
manda vericisi üzerindeki kilit açma dü¤mesine
4 saniyeden uzun bas›n.
Normal mod
E¤er bip sesi iki kere gelirse, normal mod dev-
reye girer.
Deniz motosikleti normal olarak kullan›labilir.

Düflük devir say›s› modu
E¤er bip sesi üç kere gelirse, düflük devir say›-
s› modu devreye girer ve "L-MODE" (düflük
mod) gösterge lambas› yanar.

1 "L-MODE" (düflük mod) gösterge lambas›

Düflük devir say›s› modundaki azami motor de-
vir say›s› (dev/dak), normal moddaki motor de-
vir say›s›n›n yaklafl›k %90’› ile s›n›rl›d›r.

● Kilit aç›k modunu seçmek için, kilit aç›k tu-
fluna bas›ld›ktan sonra 25 saniye içinde ne
marfl dü¤mesine, ne de uzaktan kumanda
vericisine bas›lmaz ise, çok fonksiyonlu
gösterge ve "L-MODE" (düflük mod) göster-
ge lambas› söner. E¤er bu durum oluflursa,
vericinin kilitleme dü¤mesine k›saca bas›p
kilitleme modunu seçin, tekrar k›saca bas›p
kilidi aç›n ve sonra normal veya düflük devir
modunu seçmek için dü¤meye 4 saniyeden
uzun bas›n.

● Motor çal›fl›rken, uzaktan kumanda verici-
sinden gelen sinyal al›nmaz.

ECJ00080

Uzaktan kumanda vericisi tufllar›na bas›l-
mas›na ra¤men çal›flmaz ise, pili boflalm›fl
olabilir. Vericinin pilini bir Yamaha yetkili
servisinde de¤ifltirtin.
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EJU31451

Çok fonksiyonlu gösterge
Bu gösterge, deniz motosikletinin kullan›m›na
yard›m eden ve onu kolaylaflt›ran afla¤›daki
fonksiyonlara sahiptir.

1 Takometre
2 H›z göstergesi
3 Zaman saati/voltmetre
4 Yak›t seviye göstergesi
5 "L-MODE" (düflük mod) gösterge lambas› 

(VX Sport/VX Deluxe için)
6 “‹KAZ” ›fl›¤›
7 Yak›t seviyesi ikaz göstergesi
8 Ya¤ bas›nc› ikaz göstergesi
9 Motor afl›r› ›s›nma ikaz göstergesi
10 Motor kontrol ikaz göstergesi
11 Seçme dü¤mesi
12 “GÜVENL‹K” gösterge ›fl›¤› (VX Deluxe/ VX Cru-

iser için)

ECJ00071

Karada göstergenin çal›flmas›n› kontrol
ederken, motora su vermeden 15 saniyeden
uzun veya 4000 d/dak. h›zdan yüksek de-
virde çal›flt›rmay›n, yoksa motor afl›r› ›s›na-
bilir.

l Motor çal›flt›r›ld›¤› zaman, tüm göstergeler
2 saniye için yanar ve sonra gösterge nor-
mal çal›flmaya bafllar.
Ak›m göstergesi, motor durduktan sonra 25
saniye daha çal›flmaya devam eder.

EJU31460

Takometre
Motorun devri (dev/dak), dilimler fleklinde gös-
terilir. Her dilim 250 dev/dak’l›k bir art›fl› gös-
terir.

EJU31500

H›z göstergesi
Bu gösterge, deniz motosikletinin suya karfl›
h›z›n› gösterir.

1 Seçme dü¤mesi

H›z göstergesini, kilometre ile mil aras›nda de-
¤ifltirmek için, gösterge gösterildikten sonra 10
saniye içinde seçme dü¤mesine en az 1 sani-
ye bas›n.

EJU31510

Yak›t seviye göstergesi
Yak›t seviye göstergesi, sürüfl s›ras›nda yak›t
seviyesini rahatça kontrol etmek için konul-
mufltur.
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Yak›t seviye göstergesinin, depoda kalan yak›t
miktar›n› gösteren sekiz bölmesi vard›r.

Deniz motosikleti bir römork üzerinde veya su
içinde durdu¤u zaman, yak›t seviyesi en has-
sas olarak görülebilir.

EJU31550

Zaman saati/voltmetre

1 Seçme dü¤mesi

Göstergeyi zaman saati ve voltmetre aras›nda
de¤ifltirmek için, gösterge 10 saniyeden uzun
gösterdikten sonra en az 1 saniye seçme dü¤-
mesine bas›n.

Zaman saati
Zaman saati, bak›m program›n›n takibinin ko-
laylaflt›r›lmas›n› sa¤lar.

Bu gösterge, deniz motosikletinin ilk kullan›-
m›ndan itibaren motorun kaç saat kullan›ld›¤›n›
gösterir.
Voltmetre
Voltmetre, akünün voltaj›n›n gösterilmesini
sa¤lar.
Akü voltaj› normalse, voltmetre yaklafl›k 12V
gösterir. Akü voltaj› 8.0V’dan daha düflükse,
voltmetrede “LO” yaz›s› görünür, voltaj 18.1
V’tan daha yüksekse, voltmetrede “HI” yaz›s›
görünür. E¤er “HI” ya da “LO” görünürse, k›y›-
ya dönün ve gerekirse flarj sistemini ve aküyü
kontrol etmek için bir Yamaha yetkili servisi ile
temasa geçin.

EJU31560

Yak›t seviyesi ikaz göstergesi
Yak›t deposundaki yak›t seviyesi 13 L (3,4 US
gal, 2,9 Imp gal) civar›na düflerse, en düflük iki
yak›t seviye dilimi, yak›t seviyesi uyar› göster-
gesi ve “WARNING” (UYARI) ›fl›¤› yan›p sönm-
eye bafllar. Sesli sinyal de kesik kesik ses ver-
meye bafllar.

E¤er bu durum oluflursa, mümkün olan en k›sa
sürede depoyu doldurun. 
Yak›t deposu doldurulduktan sonra motor yeni-
den çal›flt›r›ld›¤›nda uyar› sinyalleri söner.

EJU31621

Ya¤ bas›nc› ikaz göstergesi
E¤er ya¤ bas›nc› olmas› gerekti¤i gibi yüksel-
mez ise, ‹KAZ lambas› ve ya¤ bas›nc› ikaz gös-
tergesi yan›p sönmeye bafllar ve kesikli olarak
sinyal sesi duyulur. Ayn› zamanda, hasar› önle-
mek için motor devir say›s› s›n›rland›r›l›r.
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E¤er böyle olursa, motor devrini düflürün, k›y›-
ya dönün ve sonra motor ya¤ seviyesini kontrol
edin (Motor ya¤› seviyesi kontrol ifllemleri için
bkz. sayfa 45.). Ya¤ seviyesi düflük ise, uygun
seviyeye gelinceye kadar ya¤ ekleyin. Ya¤ se-
viyesi yeterli ise, deniz motosikletini bir Yama-
ha yetkili servisine kontrol ettirin.

Sinyal sesini durdurmak için, çok fonksiyonlu
göstergedeki seçme dü¤mesine bas›n.

1 Seçme dü¤mesi

EJU31602

Motor afl›r› ›s›nma ikaz göstergesi
Bu model, bir motor afl›r› ›s›nma ikaz sistemi ile
donat›lm›flt›r.
Motor afl›r› ›s›nmaya bafllarsa, “WARNING”
(UYARI) ›fl›¤› ve motor afl›r› ›s›nma göstergesi
yan›p sönmeye bafllar ve gittikçe h›zlan›r. Ayn›

zamanda sinyal de önce aral›klarla çalmaya
bafllar, sonra sürekli çalar. Ifl›¤›n yanmas›,
göstergenin yan›p sönmesi ve sinyal sesi ile
hasar› önlemek için motor s›n›rland›r›l›r.

E¤er bu durum oluflursa, motor h›z›n› derhal
düflürün, k›y›ya dönün ve motor çal›fl›r durum-
dayken, iskele (sol) taraftaki so¤utma suyu pi-
lot ç›k›fl›ndan su boflald›¤›n› kontrol edin. E¤er
su ç›k›fl› yoksa motoru durdurup kapat›n ve
emifl ›zgaras› ve pervane t›kanmas›n› kontrol
edin.

Yabani otlar› veya döküntüleri emme ›zgara-
s› veya pervaneden temizlemeye teflebbüs
etmeden önce, motoru kapat›n›z ve klipsi
motor acil durdurma anahtar›ndan ç›kart›-
n›z. Jet pompas›n›n dönen k›s›mlar›yla te-
mas ciddi yaralanma ya da ölümle sonuç-
lanabilir.
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E¤er afl›r› ›s›nma nedenini bulamaz ve dü-
zeltemezseniz, bir Yamaha yetkili servisine
dan›fl›n. Yüksek devirlerde çal›flmaya de-
vam edilmesi durumunda, çok ciddi motor
hasar› ile sonuçlanabilir.

Sinyal sesini durdurmak için, çok fonksiyonlu
göstergedeki seçme dü¤mesine bas›n.

1 Seçme dü¤mesi

EJU31630

Motor kontrol ikaz göstergesi
E¤er bir sensör ar›zas› veya bir k›sa devre bu-
lunursa, ikaz lambas› ve motor kontrol ikaz
göstergesi yan›p sönmeye bafllar ve bip sesi
kesik kesik duyulur.

E¤er bu durum oluflursa, motor h›z›n› düflürün,
k›y›ya dönün ve bir Yamaha yetkili servisine
motoru kontrol ettirin.

EJU35001

“GÜVENL‹K” gösterge ›fl›¤› 
(VX Sport/VX Deluxe için) 
“SECURITY” (güvenlik) gösterge lambas›, Ya-
maha Güvenlik Sisteminin kilit aç›k modu seçil-
mifl oldu¤u zaman yanar. Bu lamba yand›¤› za-
man, deniz motosikleti kullan›labilir (Daha faz-
la bilgi için bkz. sayfa 32.).
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1 "SECURITY" (güvenlik) gösterge lambas›

EJU35010

"L-MODE" (düflük mod) gösterge lambas›
(VX Sport/VX Deluxe için)
“L-MODE" (düflük mod) gösterge lambas›, dü-
flük devir say›s› modu seçildi¤i zaman yanar
(Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 33.).

1 "L-MODE" (düflük mod) gösterge lambas›

EJU31680

Eflya koyma bölümleri
Bir ön eflya bölümü ve bir torpido gözü mevcut-
tur.

● Deniz motosikletini çal›flt›rmadan önce eflya
koyma bölümlerinin kapaklar›n› s›k›ca ka-
pat›n.

● Eflya koyma bölümleri su geçirmez olarak
tasarlanmam›fllard›r. E¤er kullanma k›lavu-
zu gibi mutlaka kuru muhafaza edilmesi ge-
reken eflyalar tafl›yorsan›z, bunlar› su geçir-
mez bir çantaya yerlefltirin.

EJU31711

Ön eflya koyma bölümü
Ön eflya koyma bölümü, teknenin bafl taraf›n-
da bulunur.
Ön eflya koyma bölümünü açmak için, kapak
mandal›n› çekin ve kapa¤› kald›r›n.

1 Kaput mandal›

1 Ön eflya koyma bölümü
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Ön eflya koyma bölümü 
Hacmi:

62,0 Lt (16,4 US qt) (13,6 Imp.qt)
Yükleme kapasitesi: 

5,0 kg (20.1 inç)

Ön eflya koyma bölümünü kapatmak için, mo-
tor kaputunun arka taraf›n› tam olarak yerine
oturuncaya kadar, afla¤›ya bast›r›n.

Deniz motosikletini çal›flt›rmadan önce kapu-
tun s›k›ca yerine oturmufl oldu¤undan emin
olun.

EJU31752

Torpido gözü
Torpido gözü koltu¤un önünde yer al›r.

Torpido gözünü açmak için mandal›n› kendini-
ze do¤ru kayd›r›n ve kapa¤› yukar› kald›r›n.

1 Torpido gözü mandal› 1

2 Torpido gözü

Torpido gözü 
Hacmi:

5,2 Lt (1,4 US qt) (1,1 Imp.qt)
Yükleme kapasitesi: 

1.0 kg (2 lb)

Torpido gözünü kapatmak için, mandal s›k›ca
oturuncaya kadar kapa¤› afla¤›ya bast›r›n. 
VX Sport/VX Deluxe için:
Torpido gözünde, ç›kar›labilir bir içecek tutucu-
su ve verici tutucu vard›r.

● Deniz motosikletini iflletirken içecek tutucu-
suna içecek yerlefltirmeyin.
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● Deniz motosikletini çal›flt›rd›¤›n›z zaman,
uzaktan kumanda vericisini tutucusunda
muhafaza edin.

1 ‹çecek tutucu
2 Uzaktan kumanda tutucu
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EJU31820

Yak›t ve ya¤
Bu deniz motosikleti 4 zamanl› bir motor ile do-
nat›lm›flt›r. Geleneksel 2 zamanl› motor ya¤›
kullan›lamaz.
Gereken en uygun hava-yak›t kar›fl›m›n› sa¤-
layabilmek için motor bir elektronik yak›t püs-
kürtme sisteminden yararlan›r. Bu sistem, en
uygun yanma koflullar›n› temin ederek, marj
basmay› kolaylaflt›r›r ve yak›t ekonomisini iyi-
lefltirir.
EJU31840

Benzin

BENZ‹N VE ONUN BUHARLARI, YÜKSEK
ORANDA PARLAYICI VE PATLAYICIDIR!
● Yak›t ikmali yaparken sigara içmeyin ve

k›v›lc›mlardan, alevden ve di¤er ateflle-
me kaynaklar›ndan uzakta durun.
Yak›t ikmali yapmadan önce motoru dur-
durun.

● Yak›t ikmalini, deniz motosikleti yatay
konumda iken iyi havaland›r›lan bir yer-
de yap›n.

● Yak›t ikmali s›ras›nda bir yang›n ç›karsa,
deniz motosikletinde oturmay›n›z veya
durmay›n.

● Benzini dökmemeye dikkat edin. E¤er
benzin dökülürse, hemen kuru bir bez ile
silin. Benzin emdirilmifl bezleri daima uy-
gun flekilde imha edin.

● Yak›t deposunu afl›r› doldurmaktan kaç›-
n›n. Yak›t seviyesi dolum borusunun alt
k›sm›na yaklafl›k 50 mm (2 inç) ulaflt›¤›n-
da, dolum ifllemini durdurun. Yak›t ›s›nd›-
¤› zaman genifller ve e¤er yak›t deposu
afl›r› doldurulduysa d›flar› taflabilir. E¤er
deniz motosikletini yak›t deposu dolu
iken geçici olarak terk edecekseniz, onu
direkt olarak günefl alt›nda b›rakmay›n.
Deniz motosikletini yatay konumda iken
iyi havaland›r›lan bir yerde b›rak›n.

● Yak›t ald›ktan sonra, yak›t doldurma ka-
pa¤›n› s›k›ca kapat›n.

● E¤er bir miktar benzin yuttuysan›z, çok
miktarda benzin buhar› teneffüs ettiyse-
niz veya gözlerinize benzin s›çrad›ysa,
acilen t›bbi müdahale isteyin.

● E¤er cildinize veya giysinize benzin dö-
külürse, hemen o bölgeyi su ve sabunla
y›kay›n ve giysinizi de¤ifltirin. 

ECJ00310

Sadece temiz bidonlarda saklanm›fl olan ta-
ze benzin kullan›n›z.

Önerilen benzin: 
Normal kurflunsuz benzin, minimum ok-
tan say›s›

86 (Pompa oktan say›s›) = (R + M)/2
90 (Araflt›rma oktan say›s›)

EJU31860

Gasohol
‹ki tip gasohol vard›r. Etanol içeren ve metanol
içeren gasohol. Etanol içeren gasohol, etanol
içeri¤inin %10’u geçmedi¤i ve yak›t›n minimum
oktan say›s›n› karfl›lad›¤› durumda kullan›la-
bilir.
Metanol içeren gasohol, yak›t sistemine zarar
verdi¤i ve motor performans›nda sorunlara
neden oldu¤u için Yamaha taraf›ndan öneril-
memektedir.
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EJU31890

Motor ya¤›
Afla¤›daki tabloda gösterilen, önerilen SAE ve
API motor ya¤ s›n›flar›n›n bir birleflimini kul-
lan›n.

ECJ00280

Sadece 4 zamanl› motor ya¤› kullan›n.

EJU31930

Yak›t deposunun doldurulmas›

ECJ00290

Yak›t doldurdu¤unuz zaman dikkat ediniz.
Yak›t deposuna su veya di¤er kirleticilerin
kaçmas›n› önleyin. Kirlenmifl yak›t kötü ça-
l›flmaya ve motor hasar›na yol açabilir.

(1)Koltu¤u ç›kart›n (Koltu¤un sökülmesi ve ta-
k›lmas› ifllemleri için bkz. sayfa 26.).

(2)Yak›t deposu kapa¤›n› ay›r›n ve sonra yak›-
t› yak›t deposuna yavafl yavafl doldurun. Ya-
k›t seviyesi dolum borusunun alt k›sm›na

flekilde gösterildi¤i gibi yaklafl›k 50 mm (2
inç) ulaflt›¤›nda, dolum ifllemini durdurun.

1 Yak›t deposunun üstünden yaklafl›k 
50 mm (2 inç)

(3)Yak›t doldurma a¤z›n›n kapa¤›n› ve koltu¤u
yerlerine tak›n.

Yak›t deposu kapasitesi:
60 Lt (15,9 US qt) (13,2 Imp.qt)
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EJU31980

Çal›flt›rma öncesi kontroller
EJU31990

Çal›flt›rma öncesi kontrol listesi
Bu deniz motosikletini çal›flt›rmadan önce, afla¤›daki kontrol listesinde belirtilen kontrolleri yap›n.
Kontrollerin nas›l yap›laca¤›na iliflkin detaylar› ö¤renmek için, bu bölümdeki ilgili yaz›ya bak›n.
EWJ00410

Çal›flt›rma öncesi kontrol listesindeki herhangi bir parça düzgün bir flekilde çal›flmazsa,
deniz motosikletini çal›flt›rmadan önce kontrol edin ve onar›n, aksi halde kaza olabilir.
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Motor bölümü
Motor bölümünü havaland›rmak için, koltu¤u ç›kart›n. 
Yak›t buharlar› veya gevflek elektrik ba¤lant›lar› olup olma-
d›¤›n› kontrol edin.

Sintine Su ve yak›t birikimi kontrolü yap›n ve gerekirse tahliye edin.

Arka boflaltma tapalar› Montaj›n uygun olup olmad›¤›n› kontrol edin.

Gaz kolu Gaz kolunun yumuflak flekilde geri gelip gelmedi¤ini kontrol edin.

Dümen sistemi Düzgün bir flekilde çal›fl›p çal›flmad›¤›n› kontrol edin.

Vites kolu ve geri hareket 
kapa¤› (VX Sport/VX Deluxe) Düzgün bir flekilde çal›fl›p çal›flmad›¤›n› kontrol edin.

Yak›t ve ya¤
Yak›t ve ya¤ seviyelerini kontrol edin ve gerekirse tamam-
lay›n. Hortumlarda ve depolarda kaçak olup olmad›¤›n›
kontrol edin.

Su ay›r›c› Su olup olmad›¤›n› kontrol edin ve gerekirse boflalt›n.

Akü Akünün durumunu ve elektrolit seviyesini kontrol edin.

Motor kaputu Motor kaputunun s›k›ca kapand›¤›n› kontrol edin.

Koltuk Koltu¤un s›k›ca yerine oturdu¤unu kontrol edin.

Omurga ve güverte
Omurga ve güvertede çatlak ve di¤er hasar kontrolü 
yap›n.

Jet ünitesi Döküntü olup olmad›¤›n› kontrol ediniz ve gerekirse temizleyin.

Yang›n söndürücü Durumunu kontrol ediniz ve gerekirse de¤ifltirin.

Motor acil durdurma kordonu Durumu kontrol edin ve e¤er y›pranma veya k›r›lma varsa de¤ifltirin.

Anahtarlar Marfl dü¤mesinin, motor durdurma anahtar›n›n ve motor acil
durdurma dü¤mesinin do¤ru çal›fl›p çal›flmad›¤›n› kontrol edin.

So¤utma suyu pilot ç›k›fl› Motor çal›fl›yorken ve deniz motosikleti suyun içindeyken,
suyun d›flar› at›l›p at›lmad›¤›n› kontrol edin.

Çok fonksiyonlu
gösterge

‹kaz göstergelerinin düzgün bir flekilde çal›fl›p çal›flmad›¤›n›
kontrol edin.

SUYA ‹ND‹RD‹KTEN SONRA




