
Kullanma öncesi kontroller her seferinde yap›lmal›d›r. Bu kontroller k›sa bir sürede tamamlanabi-
lir. Güvenlik ve güvenirlik sa¤lamak için harcanan zamana de¤er.
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EJU32280

Çal›flt›rma öncesi kontrol noktalar›
EJU32310

Motor bölümü
Her kullan›mdan önce motor bölümünü hava-
land›r›n.
Motor bölümünü havaland›rmak için, koltu¤u
ç›kart›n (Koltu¤un sökülmesi ve tak›lmas› ifl-
lemleri için bkz. sayfa 26.). Mevcut olan yak›t
buharlar›n›n yok olmas› için, motor bölümünü
bir kaç dakika aç›k olarak tutun.
Motor bölümü aç›kken elektrik ba¤lant›lar›n›n
gevflek olup olmad›¤›n› kontrol edin.

Motor bölmesini havaland›rmamak yang›n
veya patlamaya yol açabilir. Yak›t kaça¤› ve-
ya gevflek elektrik ba¤lant›s› varsa, motoru
çal›flt›rmay›n.

EJU32350

Omurga ve güverte
Omurga ve güvertede çatlak ve di¤er hasar
kontrolü yap›n. Herhangi bir hasar bulunursa,
deniz motosikletinin onar›m›n› bir Yamaha yet-
kili servisinde yapt›r›n.

EJU32390

Yak›t seviyesi
Her kullan›mdan önce, yak›t sisteminde s›z›nt›,
çatlak ve bozukluk kontrolü yap›n (Kontrol nok-
talar› ve do¤ru ifllemler için bkz. sayfa 73.).
(1) Yak›t deposunda meydana gelmifl olabilen

herhangi bir bas›nc› düflürmek için, yak›t
deposu kapa¤›n› ç›kart›n.

(2) Koltu¤u ç›kart›n (Koltu¤un sökülmesi ve
tak›lmas› ifllemleri için bkz. sayfa 26.).

(3) Depodaki yak›t›n seviyesini kontrol edin ve
gerekirse tamamlay›n (Doldurma ifllemleri
için, bak›n›z sayfa 42).

(4) Yak›t doldurma a¤z›n›n kapa¤›n› ve kol-
tu¤u yerlerine tak›n.

EJU32400

Motor ya¤› seviyesi
Her kullan›mdan önce motor ya¤ seviyesini
kontrol edin.
ECJ00390 

● Motor ya¤ seviyesini su üzerinde kontrol
etti¤iniz zaman, di¤er deniz motosikletle-
rine, teknelere, yüzücülere ve nesnelere
dikkat edin. Su ak›nt›s› veya rüzgar, de-
niz motosikletinin hareket ederek çarp›fl-
mas›na neden olabilir.

● Motor ya¤ seviyesini karada kontrol etti-
¤iniz zaman, so¤utma suyu kanallar›na
su besleyin (Besleme suyu ifllemleri için
bkz. sayfa 66.).

● Motorun yeteri kadar ya¤›n›n olmas›n›,
ancak afl›r› taflmamas›n› sa¤lay›n. E¤er
çok az ya¤ var ise, motor zarar görebilir.
E¤er çok fazla ya¤ olursa, hava filtresi
doymufl hale gelir, geçici olarak filtreye
zarar verebilir ve motor verimini azalt›r.
Kontrol ifllemini dikkatlice takip edin.

● Döküntünün ve suyun ya¤ haznesi do-
lum kapa¤›ndan girmemesini sa¤lay›n.
Motor ya¤›n›n içinde döküntü ve suyun
bulunmas› ciddi motor hasar›na neden
olabilir.

Motor ya¤ seviyesinin kontrolü:
(1) Deniz motosikletini yatay bir konuma geti-

riniz veya suya indirin ve sonra motoru ça-
l›flt›r›n.

(2) Motoru süzülme h›z›nda 6 dakika veya da-
ha fazla çal›flt›r›n ve sonra durdurun.
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Çevre s›cakl›¤› 20°C (68°F) veya daha az ise,
motoru ilave olarak 5 dakika daha ›s›t›n.

(3) Koltu¤u ç›kart›n (Koltu¤un sökülmesi ve
tak›lmas› ifllemleri için bkz. sayfa 26.).

(4) Ya¤ haznesi dolum kapa¤›n› ç›kar›n, ya¤
seviye çubu¤unu temizleyiniz ve sonra do-
lum kapa¤›n› dolum deli¤ine tamamen vi-
dalay›n. Doldurma kapa¤›n› tekrar ç›kar›n
ve ya¤ seviyesinin çubuk üzerindeki mak-
simum ve minimum iflaretleri aras›nda bu-
lundu¤unu kontrol edin.

1 Ya¤ haznesi kapa¤›

1 Minimum seviye iflareti
2 Maksimum seviye iflareti

(5) E¤er ya¤ seviyesi minimum iflaretinin al-
t›nda ise, çubuk üzerindeki maksimum ve
minimum iflaretleri aras›nda olacak flekilde
ya¤ ekleyin ve sonra kapa¤› tak›n. E¤er
motor ya¤ seviyesi azami seviye iflaretinin
bir hayli üzerinde ise, ya¤ haznesi afl›r›

dolmufl demektir. Fazla olan motor ya¤›n›
ç›kartmak için bir Yamaha yetkili servisine
baflvurun.

EJU32420

Su ay›r›c›
Su ay›r›c›da su olup olmad›¤›n› kontrol edin.
Su ay›r›c›s›, e¤er araç alabora olduysa yak›t
deposu nefeslik hortumundan içeri girebilecek
suyu tutar. Su ay›r›c› normal olarak bofl olma-
l›d›r.

1 Su ay›r›c›s›
2 Boflaltma c›vatas›

Su ay›r›c›da su kal›rsa, tahliye vidas›n› sökerek
suyu boflalt›n. Boflalan suyu toplamak için su
ay›r›c›n›n alt›na bir boflaltma kab› yerlefltirin
veya deniz motosikletine s›çrayabilecek suyu
emdirmek için kuru bir bez kullan›n. E¤er deniz
motosikletine su s›çrarsa, temiz bir bezle silin-
mesini sa¤lay›n. Ayn› zamanda, su ay›r›c›s›n-
dan suyu tahliye ettikten sonra tahliye vidas›n›
takt›¤›n›zdan emin olun.

EJU32460

Sintine
Nem yo¤uflmas› ve yak›t art›klar› için sintineyi
kontrol edin.
ECJ00370

Sintine içinde birikmifl afl›r› su, motora s›ç-
rayabilir ve ciddi hasara neden olabilir.
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Sintineden su tahliye etmek için:
(1) Arka taraftaki boflaltma tapalar›n› ç›kart›n.
(2) Su tamamen boflal›ncaya kadar deniz mo-

tosikletinin bafl taraf›n› kald›r›n.
(3) Su tahliye edildikten sonra, tamamen kuru

kald›¤›ndan emin olmak için kuru bezlerle
silin.

(4) Arka boflaltma tapalar›n› tak›n.
ECJ00360

● K›çtaki tahliye tapalar›n› takmadan önce,
pislik ve kum gibi yabanc› maddeleri ç›-
karmak için tahliye tapas›n›n vida diflleri-
ni temizleyin. Aksi halde, tahliye tapalar›
hasar görebilir ve suyun motor bölmesi-
ne s›zmas›na izin verebilir.

● Deniz motosikletini suya indirmeden ön-
ce, arka taraftaki boflaltma tapalar›n›n
iyice s›k›lmas›n› sa¤lay›n. Aksi halde, su
motor bölümüne taflar ve deniz motosik-
letinin batmas›na neden olur.

EJU32470

Arka boflaltma tapalar›
Arka boflaltma tapalar›n›n do¤ru tak›l›p tak›l-
mad›¤›n› kontrol edin.

● K›çtaki tahliye tapalar›n› takmadan önce,
pislik ve kum gibi yabanc› maddeleri ç›-
karmak için tahliye tapas›n›n vida diflleri-
ni temizleyin. Aksi halde, k›çtaki tahliye

tapalar› hasar görebilir ve suyun motor
bölmesine girmesine izin verebilir. 

● Deniz motosikletini suya indirmeden ön-
ce, arka taraftaki boflaltma tapalar›n›n
iyice s›k›lmas›n› sa¤lay›n. Aksi halde, su
motor bölümüne taflar ve deniz motosik-
letinin batmas›na neden olur.

EJU32480

Akü
Akünün durumunu ve elektrolit seviyesini kont-
rol edin.
Akü kutup bafllar›n›n s›k›ca ba¤l› oldu¤unu ve
çürüme bulunmad›¤›n› kontrol edin.

1 Pozitif (+) akü kutup bafl›: K›rm›z› uç
2 Negatif (-) akü kutup bafl›: Siyah uç
3 Havaland›rma hortumu

EWJ00450

● Akü daima tam dolu ve iyi durumda ol-
mal›d›r. Akünün güç kayb› sizi yolda b›ra-
kabilir. Aküde motoru harekete geçirecek
yeterli güç yoksa veya gücün azald›¤›n›
gösteren baflka belirtiler varsa, deniz
motosikletini asla çal›flt›rmay›n.

● Havaland›rma hortumunun aküye ba¤-
lanmas›n› sa¤lay›n. Havaland›rma hortu-
mu hasar görmüfl, t›kanm›fl veya uygun
flekilde ba¤lanm›fl de¤il ise, yang›n veya
patlama ile sonuçlanabilir.
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Akünün emniyetli bir flekilde yerinde bulunma-
s›n› sa¤lay›n.
EJU32450

Yang›n söndürücü
Teknede tam dolu bir yang›n söndürücü olup
olmad›¤›n› kontrol edin.

Yang›n söndürücünün tutucusu ve kapa¤› ön
eflya koyma bölümündedir. 
Yang›n söndürücüyü yerlefltirmek için, bant›
kancas›ndan ç›kt›n ve kapa¤› sökün. Yang›n
söndürücüyü tutucusuna yerlefltirin ve sonra
kapa¤› yang›n söndürücünün üzerine örtün.
Kapak ve yang›n söndürücüyü bant ile emni-
yetli bir flekilde ba¤lay›n.

1 Yang›n söndürücü tutucusu ve kapa¤›
2 Kay›fl

● Yang›n söndürücüsünü kontrol etmek için,
üreticisi taraf›ndan verilen talimatlar› oku-
yun. Yang›n söndürücüsünü daima yerinde
ve kapa¤› tak›l› tutun. 

● Teknede daima bir yang›n söndürücü bulun-
durun. Bir yang›n söndürücü, bu deniz mo-
tosikletinin standart bir ekipman› de¤ildir.
E¤er bir yang›n söndürücünüz yok ise, uy-
gun özellikte bir tane temin etmek için, bir
Yamaha yetkili servisine veya bir yang›n
söndürücü üreticisine baflvurun.

EJU32590

Gaz kolu
Gaz kolunun düzgün çal›flt›¤›n› kontrol edin.
Çal›flmas›nda herhangi bir duraksama olup ol-
mad›¤›ndan emin olmak için, gaz kolunu bir
çok defa s›k›n›z ve b›rak›n. Tüm aral›kta yumu-
flak çal›flmal› ve serbest b›rak›ld›¤› zaman bofl-
taki konumuna geri gelmelidir.

EWJ00490

Motoru çal›flt›rmadan önce, daima gaz kele-
bek kolunun hareketini kontrol edin.

EJU32600

Dümen sistemi
Gidonun gevflek olmad›¤›n› kontrol edin. Yu-
muflak hareket etti¤ini ve bir engelleme bulun-
mad›¤›n› kontrol için gidonu gidebildi¤i kadar
sa¤a ve sola çevirin. Ayn› zamanda, gidon çev-
rildikçe jet a¤z›n›n da hareket etti¤ini, gidon ile
itici jet a¤z› aras›nda hiçbir boflluk bulunma-
d›¤›n› kontrol edin.
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EJU32630

Vites kolu ve geri hareket kapa¤› 
(VX Sport/VX Deluxe için)
Vites kolunun ve geri hareket kapa¤›n›n düz-
gün çal›flt›¤›n› kontrol edin.
Vites kolu yukar› çekildi¤i zaman, geri hareket
kapa¤›n›n tamamen afla¤›ya do¤ru gitti¤inden
emin olun. Vites kolu afla¤›ya itildi¤i zaman,
geri hareket kapa¤›n›n da tamamen yukar›
do¤ru gitti¤inden de emin olun.

EWJ00480

● Geri vitese geçmeden önce, gaz kolunun
tamamen serbest ve motorun rölantide
oldu¤undan emin olun.

● Geri vites fonksiyonunu deniz motosikle-
tini yavafllatmak veya durdurmak için
kullanmay›n, zira bu durum kontrolü kay-
betmenize, d›flar› f›rlaman›za veya gido-
na çarpman›za neden olabilir.

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

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

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

EJU32650

Jet ünitesi
Jet giriflinde yabani otlar, döküntüler veya su-
yun emiflini k›s›tlayabilecek baflka maddeler
olup olmad›¤›n› dikkatli bir flekilde kontrol edin.
E¤er jet ünitesi t›kan›rsa, kavitasyon oluflabilir,
jet itme gücünü azalt›r ve muhtemelen jet pom-
pas›na hasar verir. 
Baz› durumlarda, motor so¤utma suyu azl›¤›
nedeniyle afl›r› ›s›nabilir ve motor hasar göre-
bilir. So¤utma suyu motora jet pompas›yla bes-
lenir (Jet girifli temizleme ifllemleri için bkz.
sayfa 82.).
EWJ00470

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

● Jet giriflinde birikmifl olabilen döküntüle-
ri veya yosunlar› uzaklaflt›rmadan önce,
motoru durdurun ve klipsi motor acil
durdurma anahtar›ndan ç›kart›n.
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EJU32660

Motor acil durdurma kordonu
Motor acil durdurma kordonunun y›pranm›fl ve-
ya k›r›lm›fl olup olmad›¤›n› kontrol edin. E¤er
kordon hasar görmüfl ise, de¤ifltirin, hiç bir za-
man onarmaya veya birbirine ba¤lamaya te-
flebbüs etmeyin.

EJU32670

Anahtarlar
ECJ00410

Karada anahtarlar›n çal›flmas›n› kontrol
ederken, su vermeden 15 saniyeden uzun
çal›flt›rmay›n yoksa motor afl›r› ›s›nabilir.

Marfl dü¤mesinin, motor durdurma anahtar›n›n
ve motor acil durdurma dü¤mesinin do¤ru çal›-
fl›p çal›flmad›¤›n› kontrol edin.
Motoru çal›flt›rmak için, marfl dü¤mesine ba-
s›n. Motor çal›fl›r çal›flmaz, motorun derhal
durdu¤unu do¤rulamak için, motor durdurma
anahtar›n› itin. Motoru tekrar çal›flt›r›n ve sonra
motorun derhal durdu¤unu do¤rulamak üzere,
klipsi motor acil durdurma anahtar›ndan ç›kart-
mak için, motor acil durdurma kordonunu çekin
(Marfl dü¤mesinin, motor durdurma dü¤mesi-
nin ve motor acil durdurma dü¤mesinin do¤ru
çal›flmas› ile ilgili bilgi için 28 ila 29 no’lu sayfa-
lara bak›n.).

1 Marfl dü¤mesi
2 Motor durdurma dü¤mesi
3 Motor acil durdurma anahtar›
4 Klips
5 Motor acil durdurma kordonu

EJU32680

So¤utma suyu pilot ç›k›fl›
Motor çal›fl›yorken ve araç denizdeyken, so-
¤utma suyu pilot ç›k›fl›ndan suyun akt›¤›n›
kontrol edin (Daha fazla bilgi için bkz. sayfa
29.).
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EJU32710

Çok fonksiyonlu gösterge
Çok fonksiyonlu göstergenin düzgün çal›flt›¤›-
n› kontrol edin (Çok ifllevli bilgi merkezinin düz-
gün çal›flmas› hakk›nda bilgi için, bak›n›z say-
fa 34).

EJU32740

Çal›flt›rma
EWJ00510

Deniz motosikletinizi kullanmadan önce,
bütün kontrol ünitelerine aflina olun. Tam
anlamad›¤›n›z bir kumanda veya ifllevi için
bir Yamaha yetkili servisine dan›fl›n. Ku-
mandalar›n, kontrollerin nas›l çal›flt›¤›n›
tam anlamamak, kazaya yol açabilir veya
kazay› önlemenize mani olabilir.

ECJ00460

Deniz motosikletini suya indirmeden önce,
arka taraftaki boflaltma tapalar›n›n iyice s›-
k›lmas›n› sa¤lay›n.

EJU32781

Motor al›flt›rma (Rodaj)
Motor al›flt›rma süresi, motordaki muhtelif par-
çalar›n kendilerini do¤ru çal›flma toleranslar›na
afl›nd›rmas› ve parlatmas› için gereklidir. Bu
sayede uygun performans ve daha uzun parça
ömrü sa¤lan›r.

ECJ00440

Deniz motosikletini ilk defa kullanmadan
önce motor ya¤ seviyesini kontrol etti¤iniz-
den emin olun (Motor ya¤ seviye kontrol ifl-
lemleri için, bkz. sayfa 45).
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(1) Deniz motosikletini suya indirin ve motoru
çal›flt›r›n (Ya¤lama ifllemleri için bkz. say-
fa 52.).

(2) Motoru ilk 5 dakika için sadece süzülme
h›z›nda çal›flt›r›n›z. Bundan sonraki 30 da-
kikal›k çal›flma için, motorun devrini 5000
dev/dak’›n alt›nda tutun. Bundan sonraki 1
saatlik çal›flma için, motorun devrini 6500
dev/dak’›n alt›nda tutun.

(3) Normal çal›flma ile devam edin.
ECJ00430

Al›flt›rma (rodaj) iflleminin öngörülen flekil-
de yap›lmamas›, motor ömrünün azalmas›-
na ve hatta fliddetli motor hasar›na neden
olabilir.

EJU32811

Deniz motosikletinin denize indirilmesi
Deniz motosikletini suya indirirken, etraf›n›zda
engel bulunmad›¤›ndan emin olun. E¤er dalga
varsa, deniz motosikleti suya indirilirken bir ki-
flinin motosikletinin römorka itilmemesini sa¤la-
mas› gerekir.
● VX Sport/VX Deluxe için:

Kilit aç›k modunu seçmek için uzaktan ku-
manda vericisini kullan›n (Yamaha Güvenlik
Sistemi/Düflük devir say›s› modu seçme ifl-
lemleri için, bkz. sayfa 32.).
Deniz motosikleti suya indikten sonra, mo-
toru çal›flt›r›n. Geri vitese tak›n ve deniz
motosikletini geri do¤ru yavaflça hareket et-
tirin.

● VX için:
Araç suya indikten sonra, bafl taraf gitmek
istedi¤iniz yöne do¤ru bakacak flekilde ara-
c› çevirin. Motoru çal›flt›r›n›z ve sonra ya-
vaflça suya indirme alan›ndan uzaklafl›n.

EJU32850

Motorun çal›flt›r›lmas›
EWJ00560

Motoru kapal› bir mekanda çal›flt›rmay›n›z
veya belli bir süre çal›flmas›na izin vermeyi-

niz. Egzoz gazlar›nda, bilinç kaybettiren ve
k›sa sürede ölüme neden olan renksiz,
kokusuz karbon monoksit gaz› mevcuttur.
Deniz motosikletini daima aç›k havada ça-
l›flt›r›n.

(1) Yamaha Güvenlik Sisteminin kilitli modu
seçilmifl ise (VX Sport/VX Deluxe için), ki-
lit aç›k modunu seçmek için uzaktan ku-
manda vericisini kullan›n (Yamaha Güven-
lik Sistemi/Düflük devir say›s› modu seç-
me ifllemleri için, bkz. sayfa 32.).

(2) Deniz motosikletini, yosun ve döküntü ol-
mayan ve en az 60 cm (2 ft) derinli¤i olan
suya indirin.

EWJ00570

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

ECJ00470

Hiçbir zaman 60cm’den s›¤ sularda kullan-
may›n, yoksa çak›l veya kum jet giriflinden
emilebilir, pompa impellerine hasar verebilir
ve motorun afl›r› ›s›nmas›na yol açabilir.
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(3) Motor acil durdurma ipini sol bile¤inize ta-
k›n ve sonra klipsi motor kapatma anahta-
r›na tak›n.

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

EWJ00580

Motor acil durdurma ipinin hasars›z ve ko-
puk olmad›¤›n› kontrol edin ve arac› kulla-
n›rken düfltü¤ünüzde motoru durdurmas›n›
sa¤layacak flekilde gidondan serbest kal-
mas›n› sa¤lay›n. Sürücü denize düfltü¤ün-
de, e¤er kordon gidona dolan›rsa, motor
acil durdurma kordonunu serbest olarak
çekemeyece¤i için, deniz motosikleti çal›fl-
maya devam eder ve bir kazaya neden olur.

E¤er klips motor acil durdurma anahtar›ndan
uzaklaflt›r›l›rsa, motor çal›flmaz.

(4) Çal›flt›rma dü¤mesine (yeflil dü¤me) bas›n
ve motor çal›flmaya bafllar bafllamaz dü¤-
meyi b›rak›n.

Gaz kolu s›k›flt›r›lm›fl ise, motor çal›flmaz.
ECJ00480

● Motor çal›fl›rken hiçbir zaman marfl dü¤-
mesine basmay›n.

● Marfl dü¤mesine 5 saniyeden fazla bas-
may›n, aksi halde akü boflal›r ve motor
çal›flmaz. Ayn› zamanda marfl motoru ha-
sar görebilir. E¤er motor 5 saniye içinde
çal›flmaz ise, marfl dü¤mesini b›rak›n, 15
saniye bekleyin ve tekrar deneyin.

53

Çal›flt›rma

N O T :

N O T :

D ‹ K K AT:

U YA R I



EJU32860

Motorun stop edilmesi
Motoru stop etmek için, gaz kolunu serbest b›-
rak›n ve sonra motor durdurma anahtar›na (k›r-
m›z› dü¤me) bas›n.

EWJ00600

Dümen tutmak için gaz vermeye ihtiyac›n›z
vard›r. Motoru kapatmak, kaç›nmaya çal›flt›-
¤›n›z cisme çarpman›za yol açabilir. Bir çar-
p›flma, ciddi yaralanma ile veya ölümle so-
nuçlanabilir.

EJU32890

Deniz motosikletinin terk edilmesi
E¤er deniz motosikletini terk ediyorsan›z, Ya-
maha Güvenlik Sisteminin (VX Sport/VX
Deluxe için) kilitli modunu seçin ve çocuklar›n
veya di¤er yetkisiz kiflilerin kazaen çal›flt›rma
flans›n› azaltmak için, motor acil durdurma kor-
donunu ç›kart›n (Yamaha Güvenlik Sistemi/Dü-
flük devir say›s› modu seçme ifllemleri için,
bkz. sayfa 32.).

EJU32900

Deniz motosikletinin 
kullan›lmas›

EJU32960
Deniz motosikletiniz ile ilgili bilinmesi 
gerekenler
Deniz motosikletinizi kullanmak uzun bir süre
pratik yaparak kazan›lan beceri gerektirir. Da-
ha zor manevralar yapmaya teflebbüs etme-
den önce, temel teknikleri ö¤renmeye zaman
harcay›n.
Deniz motosikletinizi kullanmak size keyifli sa-
atler veren çok zevkli bir faaliyet olabilir. Bu-
nunla birlikte, güvenli bir flekilde binmekten
zevk almak için deniz motosikletinin nas›l kulla-
n›laca¤›n› ö¤renerek gerekli beceri seviyesine
ulaflmak esast›r.
Bu deniz motosikletini kullanmadan önce, bu
kullan›c› elkitab›n›, Sürüfl Prati¤i K›lavuzunu ve
araçtaki bütün uyar› ve dikkat etiketlerini oku-
yun. Sayfa 12’deki güvenlik bilgilerine özellikle
dikkat edin. Bunlar sizin araç ve kullan›m› hak-
k›nda bilgi sahibi olman›z› sa¤lar. 
Unutmay›n: Bu deniz motosikleti operatör ve
en fazla iki kifliyi tafl›yacak flekilde tasarlanm›fl-
t›r. Hiçbir zaman maksimum yük limitini aflma-
y›n veya 3 kifliden fazlas›n›n binmesine izin
vermeyin (e¤er kayak çekiliyorsa 2 kifli).

Maksimum yük:
240 kg. (530 lb)
Bu, tafl›nan yükün, sürücünün ve yolcu-
lar›n toplam›d›r.

EJU33000

Deniz motosikletinizi kullanmay› ö¤renmek
Deniz motosikletinizi kullanmadan önce, daima
sayfa 43’te listelenen çal›flt›rma öncesi kontrol-
leri yap›n. Deniz motosikletini kontrol etmek
için harcanan k›sa süre, ilave edilen güvenlik
ve güvenirlilik ile sizi ödüllendirecektir.
Arac›n›z› kullanmadan önce yerel kurallar›
kontrol edin.
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Tekneyi savunmal› olarak emniyetli h›zlarda
kullan›n ve insanlardan, nesnelerden ve di¤er
deniz motosikletlerinden güvenli bir mesafeyi
muhafaza edin. Ö¤renmek için al›flt›rma yapar-
ken, görüflün iyi ve trafi¤in az oldu¤u genifl bir
alan› seçin.

Yak›n›n›zdaki bir kifliyle arkadaflla çal›flma sis-
temi uygulay›n. Sürekli olarak insanlar›, nesne-
leri ve di¤er deniz motosikletlerini izleyin. Görü-
flünüzü k›s›tlayan veya di¤erlerini görmenizi
engelleyen durumlar için dikkatli olun.
Motor kapatma (acil durum) ipini sol bile¤inize
tak›n ve gidondan uzak tutun böylece arac› kul-
lan›rken suya düflerseniz motor durabilsin.
Can yele¤i (PDF) giyin. Araca binen herkes, il-
gili yetkililerce onaylanm›fl ve deniz motosikleti
kullan›m› için uygun bir can yele¤i giymek zo-
rundad›r. Koruyucu giysi giyinin. 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 deniz giysileri, vaji-
naya veya rektuma kuvvetli su girifline karfl› ye-
teri kadar koruma sa¤lamaz. 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, bisikletçi flortlar›ndaki gibi spandex veya
benzeri dokumalara sahip de¤ildir. Tam bir da-
l›fl elbisesi hypothermia’ya (normalin alt›ndaki
vücut s›cakl›¤›) ve afl›nmalara karfl› da koruya-
bilir.

Ayakkab› ve gözlük önerilmektedir.
Motosikletinizi kullan›rken, gözlerinizin rüzgar-
dan, sudan ve günefl ›fl›nlar›ndan rahats›z ol-
mamas› için, göz koruyucusu önerilmektedir.
Su üzerinde yüzmeye göre tasarlanm›fl olan
gözlüklerdeki engelleyici fleritler, gözlüklerinizi
denize düflürebilirler.
Gidonu s›k›ca kavramal›s›n›z ve her iki aya¤›-
n›z› ayak çukurunun taban›nda tutmal›s›n›z.
Kullanma becerileriniz tam olarak geliflmeden
yolcularla binmeye teflebbüs etmeyin.
EJU33060

Yolcularla birlikte sürüfl
2 veya 3 kifli (kullan›c› dahil) bindi¤inde, deniz
motosikleti farkl› bir flekilde davran›r ve manev-
ra yapmak kolay de¤ildir, böylece onu kullan-
mak daha yüksek seviyede beceri gerektirir.
Deniz motosikletini yolcularla kullanmadan ön-
ce, kullan›c›, arac› yönetme becerisini gelifltire-
ne kadar yaln›z kullanarak yeterli deneyimi ka-
zanm›fl olmal›d›r. Yolcular daima yetkililerce
uygun görülen bir PFD, bal›kadam giysisi ya da
eyde¤eri bir giysi giymelidirler.
EWJ00540

Arac›n arka taraf›nda suda biri varsa gaz
vermeyin. Ya motoru kapat›n ya da rölanti-
de tutun. Jet nozulundan ç›kan su ve/veya
döküntüler ciddi yaralanmaya neden olabi-
lir. E¤er sürücü gaz veriyorsa, di¤er yolcu-
lar deniz motosikletine binmeye çal›flmama-
l›d›rlar.

Ayaklar› ayak çukurunun taban›na eriflemeyen
çocuklar›n tekneye binmesine izin vermeyin.
Yolcular s›k›ca tutunmak zorundad›r, ya önle-
rindeki kifliye ya da el tutamaklar›na, ve ayak-
lar› ayak basma yerinin taban›na basmal›d›r.
Asla sürücünün önüne bir kimsenin binmesine
izin vermeyin.
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EWJ00550

Araçta yolcular oldu¤unda, gaz vermeden
önce, onlar›n s›k›ca tutunduklar›ndan ve
ayaklar›n›n ayak basma yerine bast›¤›ndan
emin olun.

Su kaya¤›n› çekerken, gözcünün iki eliyle tuta-
ma¤› tutmas› ve yüzünün geriye dönük olmas›
gerekir. Gözcü, ayaklar› yere s›k›ca basarak ve
dengeyi sa¤layacak flekilde ata biner gibi otur-
mal›d›r. Su kaya¤›yla ilgili, kayakç› bayra¤›,
yüzü geriye dönük gözcü ve di¤er konularda
yerel yasalara uyun.
EJU33080

Deniz motosikletinin çal›flt›r›lmas›
EWJ00710

● Sürekli olarak insanlar›, nesneleri ve di-
¤er deniz motosikletlerini izleyin. Görü-
flünüzü k›s›tlayan veya di¤erlerini gör-
menizi engelleyen durumlar için dikkatli
olun.

● Tekneyi savunmal› olarak emniyetli h›z-
larda kullan›n ve insanlardan, nesneler-
den ve di¤er deniz motosikletlerinden
güvenli bir mesafeyi muhafaza edin.

● Deniz motosikletlerinin veya di¤er tekne-
lerin direkt olarak arkas›n› takip etmeyin.
Su püskürtmek veya s›çratmak için di¤er
teknelerin yak›n›na gitmeyin. Di¤er tek-
nelerin sizden sak›nmas›n› zorlaflt›r›c›
veya nereye gidece¤inizi anlayamayacak
olduklar› keskin dönüfllerden veya di¤er
manevralardan kaç›n›n. Su alt›nda nes-
neler bulunan veya suyun s›¤ oldu¤u
alanlardan sak›n›n.

● Çarp›flmalar› önlemek için erken müda-
hale edin. Deniz motosikletlerinin ve di-
¤er teknelerin 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.

● Derin sulara gitmeden önce, s›¤ sularda
tekneye binme antrenman› yap›n.

EJU33090

S›¤ suda araca binifl ve çal›flt›rma
(1) Deniz motosikletini, yosun ve döküntü ol-

mayan ve en az 60 cm (2 ft) derinli¤i olan
suya indirin.

EWJ00640

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›z.

ECJ00500

Hiçbir zaman 60cm’den s›¤ sularda kullan-
may›n, yoksa çak›l veya kum jet giriflinden
emilebilir, pompa impellerine hasar verebilir
ve motorun afl›r› ›s›nmas›na yol açabilir.
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(2) Deniz motosikletine yandan veya arkadan
binin.

(3) Motor acil durdurma ipini sol bile¤inize ta-
k›n ve sonra klipsi motor kapatma anahta-
r›na tak›n.

(4) Gidonu iki elinizle tutun, iki aya¤›n›z› ayak
basma yerine yerlefltirin, motoru çal›flt›r›n
ve sonra harekete geçmeden önce her yö-
ne bak›n.

EJU33110

Deniz motosikletine iskeleden binifl
(1) Deniz motosikletine yandan binin.
(2) Motor acil durdurma ipini sol bile¤inize ta-

k›n ve sonra klipsi motor kapatma anahta-
r›na tak›n.

(3) Deniz motosikletini iskeleden itip uzaklafl-
t›r›n, gidonu iki elinizle tutun, iki aya¤›n›z›
ayak basma yerine yerlefltirin, motoru ça-
l›flt›r›n ve sonra harekete geçmeden önce
her yöne bak›n.

EJU36080

Derin suda binme ve çal›flt›rma
EWJ01110

● Sürücü ve yolcular, derin sularda gezme-
den önce s›¤ sularda binme al›flt›rmas›
yapmal›d›r. Derin suda binme daha fazla
beceri gerektirir.

● Deniz motosikletine tekrar binmek için
baflar›s›z teflebbüsler yap›lmas› sonucu
ortaya ç›kan yorgunluk ve günefl ›fl›nlar›-
na maruz kalma yaralanma ve bo¤ulma
tehlikesini artt›rabilir.

EJU33140

Yaln›z bafl›na binme
(1) Deniz motosikletinin arkas›na kadar yüzün

ve her iki elinizi binme platformuna yerlefl-
tirin, kendinizi yukar› çekin ve sonra bir eli-
nizle tutama¤› kavray›n.

(2) Platform üzerinde kendinizi diz çökme po-
zisyonuna kadar çekin ve sonra koltu¤a
do¤ru hareket edin ve bacaklar›n›z› iki ya-
na açarak oturun.

(3) Motor acil durdurma ipini sol bile¤inize ta-
k›n ve sonra klipsi motor kapatma anahta-
r›na tak›n.

(4) Gidonu iki elinizle tutun, iki aya¤›n›z› ayak
basma yerine yerlefltirin, motoru çal›flt›r›n
ve sonra harekete geçmeden önce her yö-
ne bak›n.
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EWJ00610

Harekete geçmeden önce, etraf›n›zda tekne-
lerin, yüzücülerin veya engellerin bulunma-
d›¤›ndan emin olun.
EJU33161

Yolcularla binme
EWJ00660

Suya düflme sonucunda veya jet nozulunun
yak›n›nda bulunma durumunda, e¤er su vü-
cut boflluklar›n› zorlarsa, ciddi dahili yara-
lanmalar meydana gelebilir. Yolcular ayak-
lar›n› ayak bofllu¤u taban› üzerine dayay›p
ve önlerinde oturan kifliye s›k›ca sar›l›ncaya
veya tutama¤a s›k›ca tutununcaya kadar
gaz vermeyin.

(1) Önceki bölümde anlat›ld›¤› gibi tekneye
t›rman›n›z ve her iki aya¤›n›z ayr› tarafta
olarak oturun.

(2) Motor acil durdurma ipini sol bile¤inize ta-
k›n ve sonra klipsi motor kapatma anahta-
r›na tak›n.

(3) Yolcular› deniz motosikletinin arkas›na
yönlendirin.

(4) Yolcunun iki baca¤› aç›k flekilde koltu¤a
oturtun. E¤er ikinci bir yolcu biniyorsa,
onunda ayn› yolu izlemesini sa¤lay›n.

Bir yolcu binerken, hem yolcular hem de sürü-
cü deniz motosikletinin dengesini korumaya
çal›flmal›d›r.

(5) Araçta yolcular oldu¤unda, onlar›n s›k›ca
önlerindeki kifliye veya tutamaklara tutun-
duklar›ndan ve ayaklar›n›n ayak basma
yerine bast›¤›ndan emin olun. Asla sürü-
cünün önüne bir kimsenin binmesine izin
vermeyin.

58

Çal›flt›rma

U YA R I

U YA R I

N O T :



(6) Motoru çal›flt›r›n, tüm yönlere bak›n ve
sonra kalk›fl h›z›na ç›k›n.

EWJ00610

Harekete geçmeden önce, etraf›n›zda tekne-
lerin, yüzücülerin veya engellerin bulunma-
d›¤›ndan emin olun.

Operatörün ve yolcular›n toplam a¤›rl›¤› ne ka-
dar fazla ise, deniz motosikletini dengelemek o
kadar zor olur. Yük dahil toplam a¤›rl›k 240 kg’›
(530 Ib) aflt›¤›nda deniz motosikletini çal›flt›r-
may›n. Deniz motosikletini dururken dengele-
mek güçse, afla¤›daki gibi hareket edin:

(1) Yolcular arac›n dengesini sabitlerken, ken-
dinizi binme platformuna dizlerinizin üstün-
de çekin ve sonra koltu¤a yönelin ve arac›
dengeleyecek biçimde iki baca¤›n›z aç›k
olarak oturun.

(2) Yolcunun kendisini binme platformuna diz-
leri üstünde çekmesini sa¤lay›n ve sonra

arac› dengeleyecek biçimde iki baca¤›
aç›k olarak oturtun.

(3) Motor acil durdurma ipini sol bile¤inize ta-
k›n ve sonra klipsi motor kapatma anahta-
r›na tak›n.

(4) Motoru çal›flt›r›n ve rölantide çal›fl›r du-
rumda tutun.

(5) ‹kinci yolcunun kendini binme platformuna
dizleri üstünde çekmesini sonra araç h›z-
land›kça koltu¤a t›rmanmas›n› sa¤lay›n.
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(6) Arac› dengelemek için azar azar h›z› art-
t›r›n.

EJU33230

Alabora olmufl deniz motosikleti
E¤er deniz motosikleti alabora olursa, derhal
ters çevirin.
Yaralanmay› ve deniz motosikletinin hasar gör-
mesini önlemek için, afla¤›daki ifllemlerin dik-
katlice takip edilmesini sa¤lay›n.
ECJ00530

UYGUNSUZ DÜZELTME YARALANMAYA
NEDEN OLAB‹L‹R:
● Motor acil durdurma ipini çekip, klipsi

motor kapatma anahtar›ndan ç›kararak
motoru durdurdu¤unuzdan emin olun.

● Ellerinizi emme ›zgaras›na sokmay›n.

ECJ00530

Deniz motosikleti alabora olursa, gaz kolu-
nu derhal serbest b›rak›n. Fazla ya¤ hava
filtresi kutusuna akabilir ve motor hasar gö-
rebilir.

(1) Klipsi motor acil durdurma anahtar›ndan
ç›kart›n.

(2) Deniz motosikletinin arkas›na kadar yü-
zün. Sa¤ elinizle ve aya¤›n›zla küpeflteyi

afla¤› iterken, deniz motosikletini sol eli-
nizle binme basama¤› üzerinde çevirin.

Alabora olmufl deniz motosikletinin iskele (sol)
taraf› yukar› yatm›fl ise, deniz motosikletini sa-
at yönünde çevirmeden önce iskele (sol) taraf›
afla¤›da olacak flekilde, küpeflte afla¤›ya do¤ru
bast›r›l›r.

ECJ00540

Arac› saatin aksi yönünde çevirmeyin; yok-
sa motora su girebilir ve bu da ciddi hasara
yol açabilir.

(3) Motoru çal›flt›r›n ve motor bölümünde ka-
lan herhangi bir suyu boflaltmak için deniz
motosikletine sürün (E¤er motor çal›flmaz-
sa, sayfa 85 “Deniz motosikletini Çekme”
veya sayfa 85 “Bat›k deniz motosikleti”
k›sm›na bak›n.).
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ECJ00550

Motor tekrar çal›flt›r›ld›ktan sonra, motoru
en az 1 dakika tam gazda kullanmay›n. Sin-
tine içinde birikmifl afl›r› su, motora s›çraya-
bilir ve ciddi hasara neden olabilir.

Motor bölümündeki suyu verimli olarak boflalt-
mak için, deniz motosikletini mümkün oldu¤u
kadar düz ve kalk›fl h›z›n›n üzerindeki bir h›zda
en az 2 dakika sürün.

EJU33250

Deniz motosikletinin döndürülmesi
Dümen kontrolü, gidon pozisyonunun ve gaz
miktar›n›n kombinasyonuna ba¤l›d›r.
Emme ›zgaras› ile emilen su, jet pompas›n›n
türbin impelleri taraf›ndan bas›nçland›r›l›r. Ba-
s›nçland›r›lan su pompa taraf›ndan jet nozulu
aras›ndan d›flar› at›l›nca, bu durum deniz mo-
tosikletini hareket ettirmek için itme kuvveti ya-
rat›r. Motor devri ne kadar yüksek ise, o kadar
çok itme kuvveti üretilir.
Jet bask›s›n›n miktar›, gidonun pozisyonuna
ilaveten, ne kadar keskin döndü¤ünüzü belirler.
A. Fazla gaz verme, yüksek itme kuvveti sa¤-

lar, böylece deniz motosikleti daha keskin
döner.

B. Az gaz verme, düflük itme kuvveti sa¤lar,
böylece deniz motosikleti daha düzgün dö-
ner.

C. 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. Gaz kolunu b›rak-
t›ktan hemen sonra bir miktar dönüfl kabili-
yetiniz olabilir, fakat motor yavafllad›¤›nda,
deniz motosikletini siz tekrar gaz verinceye
veya süzülme h›z›na ulafl›ncaya kadar, art›k
gidon hareketine cevap vermez. Süzülme
h›z›nda, deniz motosikleti rölantide mevcut
olan itme kuvveti miktar›n› kullanarak gidon
pozisyonunda yavaflça döndürülebilir.
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D. Seyir esnas›nda motor durdurulursa, her-
hangi bir itme kuvveti olmaz. Bu durumda,
gidon döndürülse bile, deniz motosikleti düz
olarak gider.

Dümen tutmak için gaz vermeye ihtiyac›n›z
vard›r.
EWJ00770

● Nesnelerden uzaklaflmaya çal›fl›rken gaz
kolunu serbest b›rakmay›n – Kullanmak
için gaz vermeye ihtiyac›n›z vard›r. Bir
çarp›flma, ciddi yaralanma ile veya ölüm-
le sonuçlanabilir.

● Yüksek h›zlarda giderken, aflamal› dö-
nüfller yap›n veya dönmeden önce ya-
vafllay›n. Yüksek h›zdaki keskin dönüfl-
lerde deniz motosikleti yana kayabilir ve-
ya f›r›l f›r›l dönebilir, sürücüyü ve yolcu-
lar› ciddi yaralanmaya neden olacak fle-
kilde tekneden d›flar› f›rlatabilir.

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 (Yukar›daki C kofluluna
bak›n). OTS sistemi, deniz motosikleti yavafl-
larken, biraz itme kuvveti vermek için devam
etmek üzere dönmede yard›m eder, fakat gido-
nu döndürürken gaz verirseniz, daha keskin
dönebilirsiniz. OTS sistemi, kalk›fl h›zlar›n›n
alt›nda veya motor durur vaziyette iken çal›fl-
maz. Motor yavafllad›¤› zaman, siz gaz verin-
ceye veya süzülme h›z›na ulafl›ncaya kadar,

deniz motosikleti gidon girifline cevaben art›k
dönmez.
EJU33280

Deniz motosikletinin durdurulmas›
Deniz motosikleti ayr› bir fren sistemi ile dona-
t›lmam›flt›r. Gaz kelebe¤i b›rak›ld›¤›nda, su di-
renci vas›tas›yla durdurulur. Gaz kelebek kolu
b›rak›ld›ktan ya da motor durdurulduktan son-
ra, deniz motosikleti tam h›zdan tamamen dur-
ma aflamas›na yaklafl›k 100 m’de (330 ft) gelir.
Bu mesafe brüt a¤›rl›k, su yüzeyi koflullar› ve
rüzgar yönü gibi birçok faktörü ba¤l› olarak
de¤iflir.
Gaz kelebek kolu b›rak›l›r b›rak›lmaz deniz mo-
tosikleti yavafllar, fakat tam olarak durmadan
önce belirli bir mesafe yol al›r. Herhangi bir
nesneye çarpmadan önce zaman›nda durabi-
lece¤inizden emin de¤ilseniz, gaz verin ve ters
yöne dönün.

EWJ00730

● Uygun durufl mesafesini sa¤lay›n.
● Çarp›flmalar› önlemek için erken müda-

hale edin. Deniz motosikletlerinin ve di-
¤er teknelerin frenlerinin olmad›¤›n›
unutmay›n.

● Tekneyi savunmal› olarak emniyetli h›z-
larda kullan›n›z ve durma zaman› elde et-
meniz için, insanlardan, nesnelerden ve
di¤er deniz motosikletlerinden güvenli
bir mesafeyi muhafaza edin.

● Yavafllarken motoru tamamen durdurma-
y›n, zira yolunuza gelen bir tekneden ve-
ya di¤er bir nesneden uzaklaflmak için
motor gücüne ihtiyac›n›z olabilir.
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● VX Sport/VX Deluxe için: 
Geri vites fonksiyonunu deniz motosikle-
tini yavafllatmak veya durdurmak için
kullanmay›n, zira bu durum kontrolü kay-
betmenize, d›flar› f›rlaman›za veya gido-
na çarpman›za neden olabilir.

EJU35960

Deniz motosikletinin k›y›ya çekilmesi
(1) Plaj›n yak›n›nda teknelerin, yüzenlerin ve-

ya engellerin bulunmad›¤›ndan emin olun.
‹stedi¤iniz k›y› bölgesine eriflmeden yakla-
fl›k 100 m (330ft) önce gaz kolunu b›rak›n.

(2) K›y›ya yavaflça yanafl›n ve karaya ulafl-
madan önce motoru durdurun. Manevra
için gaza ihtiyac›n›z oldu¤unu hat›rlay›n.

(3) Deniz motosikletinden inin ve k›y›ya çekin.
ECJ00490

Küçük çak›l tafllar›, kum, yosun ve di¤er
maddeler jet ünitesine emilebilir ve impel-
leri bozabilir veya hasara u¤ratabilir. Kum-
sala çekmeden önce daima motoru durdu-
run ve araçtan inin.

EJU36060

Deniz motosikletinin iskeleye 
yanaflt›r›lmas›
(1) Arac›n etraf›nda teknelerin, yüzenlerin ve-

ya engellerin bulunmad›¤›ndan emin olun.
‹skeleden yaklafl›k 100 m (330 ft) uzakta
h›z› azalt›n.

(2) ‹skeleye yavaflça yaklafl›n ve iskeleye pa-
ralel gelmeden hemen önce motoru dur-
durun.

EJU33320

Su yollar›nda geri hareket 
(VX Sport/VX Deluxe için)
Geri hareket, tam tur yapamad›¤›n›z dar yerler-
de geri hareket etmek gerekti¤inde düflük h›z-
daki manevra için kullan›labilir. Geri hareket, is-
keleye yanaflmak gibi sadece yavafl h›zda ma-

nevra s›ras›nda h›z kesmek veya durdurmak
için kullan›labilir.
Motor rölantide oldu¤u zaman, geri vitese tak›-
n ve motorun devrini yavafl yavafl art›r›n. Geri
vitese takmadan önce, arka taraf›n›zda hiç bir
engelin veya insan›n olmad›¤›ndan emin olun.

EJU33350

Dalgal› suda kullanma
Dalgal› suda s›çrad›ktan sonra suya inme kuv-
veti hem deniz motosikleti, hem de operatör ve
yolcular üzerinde kuvvetli bir darbeye neden
olabilir. Sürücünün gö¤sünü veya çenesini
gövdeye veya gidona çarpmas› ve yaralan-
mas› olas›d›r. Yolcular da darbe al›p yaralana-
bilirler.
Çeneniz gidonun tam üstünde olacak flekilde
arac› kullanmay›n. Ayr›ca, sürücü ve yolcular
ayaklar›n› ayak basma yerinde tutmal›d›r. Dal-
gal› suda sürüfl veya s›çrayan dalgalar arac›n
omurga ve güvertesinde çatlamaya ve iç par-
çalar›nda hasara neden olabilir. Dalgal› suda
veya kötü hava koflullar›nda deniz motosikleti-
ni kullanmaktan kaç›n›n.
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EJU33380

Çal›flma sonras› kontroller
Deniz motosikletinizi iyi durumda tutmak için,
kulland›ktan sonra daima sudan ç›kar›n ve
afla¤›daki ifllemleri yap›n. Arac› uzun süreler
suda b›rakmak, jet ünitesi aksam›n›n ve omur-
ga yüzeyinin normal afl›nmas›n› h›zland›r›r.
Pek çok parçay› olumsuz etkileyecek koflullar-
dan baz›lar› deniz mikro organizmalar› ve ko-
rozyondur.
(1) Deniz motosikletini sudan ç›kart›n.
(2) Tekneyi, gidonu ve jet ünitesini tatl› suyla

y›kay›n.
(3) Koltu¤u ç›kart›n ve motor bölümünde su

olup olmad›¤›n› kontrol edin. Fazla suyu
boflaltmak için, arka boflaltma tapalar›n›
ç›kart›n, sonra sintine çukurundaki suyun
d›flar› akabilmesi için deniz motosikletinin
bafl taraf›n› yeteri kadar kald›r›n.

Bu deniz motosikleti, siz denizde seyrederken
motor bölümündeki suyu uzaklaflt›ran bir oto-
matik sintine boflaltma sistemi ile donat›lm›flt›r.
Bununla birlikte bir miktar su kal›r.

(4) Deniz motosikletini yatay bir pozisyonda
tutun.

(5) So¤utma sisteminin tuz, kum veya pislikle
t›kanmas›n› önlemek için tatl› su ile temiz-
leyin (Tatl› su ile temizleme ifllemleri için
bkz. sayfa 66.).

(6) Egzoz sisteminde kalan suyu motor dö-
nerken, gaz kolunu 10 ila 15 saniye için s›-
k›p serbest b›rakarak boflalt›n.

ECJ00560

Motoru 15 saniyeden daha uzun bir süre ça-
l›flt›rmay›n, aksi halde motor afl›r› ›s›nabilir.

(7) E¤er deniz motosikleti bir hafta veya daha
fazla depoya kald›r›lacak ise, korozyonu
önlemeye yard›m etmek için, dahili motor
parçalar›n› ya¤lay›n (Ya¤lama ifllemi için
bkz. sayfa 67).

(8) Motoru ve motor bölümünü az bir su ile du-
rulay›n.

ECJ00570

Motoru ve motor bölümünü durularken,
yüksek bas›nçl› su kullanmay›n, aksi halde
önemli motor hasarlar› meydana gelebilir.

(9) Motoru ve motor bölümünü kuru bir bezle
silin (e¤er gerekirse 3’üncü maddeyi tek-
rarlay›n.).

(10) Tekneyi, gidonu ve jet ünitesini temiz bir
bez ile kuru flekilde silin.

(11) Korozyonu asgariye indirmek için, metal
parçalara paslanma engelleyici püskürtün.

(12) Koltu¤u takmadan önce, motor bölümünü
havada kurumaya b›rak›n.
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EJU33451

Tafl›nmas›
Deniz motosikletini römork üzerinde nakleder-
ken, ba¤lama parçalar›n› bafl taraftaki halka ve
arka halat delikleri içinden emniyete al›n.

ECJ00621

● Deniz motosikletini römorka ba¤lamak
için, bafltaki ve k›çtaki halkalardan baflka
yere halat takmay›n. Aksi halde, araç ha-
sara u¤rayabilir.

● Halatlar› veya ba¤lama parçalar›n› koltu-
¤un üzerinden geçirmeyin. Aksi halde
koltuk yüzeyinde kal›c› izler b›rakabilir-
ler. Halatlara veya ba¤lama parçalar›na
deniz motosikleti gövdesine temas etti¤i
yerlerde havlular veya bez parçalar› sa-
rarak çizilmesini veya hasar görmesini
önleyin.

● VX Sport/VX Deluxe için: Arac› römorka
yerlefltirmeden veya tafl›madan önce, vi-
tes kolunu ileri konuma getirin, yoksa
geri gidifl kapa¤› bir engele çarp›p hasar
görebilir.
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EJU33490

Depolama
EWJ00330

Depolarken arac› daima dik duruflta ve ya-
tay konumda tutun, aksi halde yak›t motor
bölmesine veya motora s›zabilir ve yang›n
tehlikesi yaratabilir.

K›fl depolamas› gibi uzun süreli saklama, bo-
zulmalar› önlemek için pasif koruma önlemleri
gerektirir. Deniz motosikletini depolamadan ön-
ce yetkili Yamaha yetkili servisi taraf›ndan ba-
k›m onar›m yap›lmas› tavsiye edilir. Bununla
birlikte, deniz motosikletinin sahibi afla¤›daki
ifllemleri uygulayabilir.
EJU33541

So¤utma sisteminin tatl› su ile 
temizlenmesi
Tuz, kum veya pislikle t›kanmas›n› önlemek
için so¤utma sistemini y›kamak gereklidir.
ECJ00121

● Motor çal›flm›yorken, so¤utma suyu ka-
nallar›na su vermeyin. Verilen su, sustu-
rucunun içinden krank karterine geri
akarak ciddi motor hasar›na neden ola-
bilir.

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

(1) Deniz motosikletini sudan ç›kar›n ve yatay
bir konumda yerlefltirin.

(2) Koltu¤u ç›kart›n (Koltu¤un sökülmesi ve
tak›lmas› ifllemleri için bkz. sayfa 26.).

(3) Y›kama hortumu soket kapa¤›n› ay›r›n ve
sonra bahçe hortumunun adaptörünü y›-

kama hortumu soketine tak›n ve s›k› bir
flekilde ba¤lan›ncaya kadar döndürün.

1 Y›kama hortumu ba¤lant› bafll›¤›
2 Bahçe hortumu adaptörü
3 Y›kama hortumu ba¤lay›c›s›

(4) Bahçe hortumunu adaptörü kullanarak bir
su muslu¤una ba¤lay›n.

Bahçe hortumu verilmez ayr›ca sat›n alman›z
gerekir.

(5) Motoru çal›flt›r›n ve sonra hemen sonra su
muslu¤unu aç›n, suyun jet nozulundan ak-
t›¤›n› görün.

(6) Motorun durumunu izleyerek, motoru yak-
lafl›k 3 dakika rölanti devrinde çal›flt›r›n.
E¤er y›kama s›ras›nda motor durursa, su-
yu hemen kapay›n ve yukar›daki ad›mlar›
tekrar edin.

(7) Muslu¤u kapat›n ve gaz kolunu 10 ila 15
saniye ard› ard›na s›k›p serbest b›rakarak
kalan suyu so¤utma suyu kanallar›ndan
d›flar› at›n.
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(8) Motoru stop edin.
(9) Bahçe hortumu adaptörünü sökün ve y›ka-

ma hortumu ba¤lant› kapa¤›n› tak›n.

EJU33620

Ya¤lama
EWJ00260

Motor s›cak iken, motorun üzerine yan›c›
olan pas önleyici ürünler püskürtmeyin.
Püskürtülen madde veya itici gazlar alev
alabilir.

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

(2) Kelepçe vidas›n› gevfletin ve hava emme
kanal›n› sökün.

1 S›kma vidas›
2 Hava girifl menfezi

(3) Emme girifline 3 saniye süreyle pas önle-
yici püskürtün.

1 Emifl a¤z›

(4) Hava emme kanal›n› ba¤lay›n›z ve kelep-
çe vidas›n› s›k›flt›r›n.

(5) Motoru iyi havaland›r›lm›fl bir yerde çal›flt›-
r›n ve 15 saniye kadar rölantide çal›flt›r›n.

ECJ00160

Motoru 15 saniyeden daha uzun bir süre ça-
l›flt›rmay›n, aksi halde motor afl›r› ›s›nabilir.

(6) Gaz ve dümen telleri gibi tüm telleri ya¤la-
y›n.

Uygun bir deniz gresi aplikatörü kullanarak tel-
leri bas›nç alt›nda ya¤lay›n ve iç ile d›fl tel ara-
s›ndaki rutubeti d›flar› at›n.

(7) “Ya¤lama noktalar›” sayfas›nda belirtilen
deniz motosikleti ya¤lama bölgelerini ya¤-
lay›n.

EJU33670

Yak›t sistemi
EWJ00280

BENZ‹N VE ONUN BUHARLARI, YÜKSEK
ORANDA PARLAYICI VE PATLAYICIDIR!
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● 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 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. 

Yak›t deposunu taze benzinle doldurun ve üre-
ticinin talimat›na göre yak›t dengeleyici ve ko-
flulland›r›c› katk›lar› ekleyin.

EJU33680

Akü
E¤er deniz motosikleti bir aydan fazla kullan›l-
mayacaksa, aküyü araçtan sökün ve serin ku-
ru bir yerde saklay›n.

(1) Önce negatif (-) kutup bafl›n› sökün sonra
pozitif (+) kutup bafl›n› ve havaland›rma
hortumunu ve sonra aküyü araçtan ay›r›n.

(2) Tatl› su kullanarak akü muhafazas›n› te-
mizleyin.

(3) E¤er akünün terminalleri kirlenmifl veya
korozyona maruz kalm›fl ise, bir tek f›rçay-
la temizleyin.

(4) Aküyü tam flarj edin.
(5) Akü kutup bafllar›na Yamaha deniz gresi

veya Yamaha gres A sürün ve aküyü serin
kuru bir yerde saklay›n.

(6) ‹ki ayda bir aküyü kontrol edin ve gerekir-
se flarj edin.

ECJ00100

Aküyü daima flarjl› durumda muhafaza
edin. Akünün bofl durumda depolanmas›
kal›c› olarak hasar görmesine neden ola-
bilir.

Akünün durumunu kontrol amac›yla, elektrolitin
özgül a¤›rl›¤›n› kontrol edin veya akünün volta-
j›n› ölçün. E¤er voltaj 12 Volttan daha az ise,
aküyü flarj edin.

Özgül a¤›rl›k (referans için): 
20°C’de (68°F) 1.28

Özgül a¤›rl›k kontrolü ve akü flarj›n› bir Yama-
ha yetkili servisinin yapmas› tavsiye edilir. Akü-
nün bak›m›n› kendiniz yaparsan›z, kulland›¤›-
n›z akü test cihaz› ve flarj aleti ile birlikte veri-
len talimatlar› iyice okuyun ve uygulay›n.
EJU33730

Deniz motosikletinin temizlenmesi
Deniz motosikletini, uzun bir depolama süre-
sinden önce temizleyin.
(1) Tekneyi, gidonu ve jet ünitesini tatl› suyla

y›kay›n.
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(2) Motoru ve sintine bölgesini tatl› suyla du-
rulay›n. Bütün suyu tahliye edin ve kalan
nemi kuru ve temiz bir bezle silin.

ECJ00110

Motor ve sintine bölgesini durularken yük-
sek bas›nçl› su kullanmay›n çünkü ciddi ha-
sar verebilir.

(3) Motorun d›fl bölümüne pas önleyici ve
ya¤lay›c› püskürtün.

(4) Omurgay› afl›nd›rmayan cila ile cilalay›n.
(5) Koltuk ve motor bölümü contalar› gibi tüm

vinil ve lastik parçalar› vinil koruyucu ile si-
lin.

EJU33761

Bak›m ve ayarlar
Periyodik bak›m, ayar ve ya¤lama deniz moto-
sikletinizin mümkün olan en güvenli ve en ve-
rimli durumda kalmas›n› sa¤lar. Emniyet, deniz
motosikleti sahibinin yükümlülü¤üdür. Egzoz
emisyonu ve gürültü düzeyini uygun s›n›rlarda
tutmak için düzgün bak›m yap›lmak zorunda-
d›r. Deniz motosikleti ile ilgili bak›m›n, ayar›n ve
ya¤laman›n en önemli noktalar› afla¤›daki say-
falarda aç›klanm›flt›r. 
Orijinal Yamaha yedek parçalar› ve arac›n›za
göre tasarlanm›fl aksesuarlar için bir Yamaha
yetkili servisine baflvurun. 
Unutmay›n, orijinal Yamaha parçalar›na eflde-
¤er olmayan parça ve aksesuarlar›n tak›lma-
s›ndan sonuçlanan ar›zalar s›n›rl› garanti kap-
sam›na girmeyecektir.
Emisyon kontrol cihazlar› ve sisteminin ba-
k›m, de¤iflim ve tamiri herhangi bir SI motor
tamir kurumu veya teknisyeni taraf›ndan
yap›labilir. Fakat garanti kapsam›nda tamir
bir yetkili Yamaha yetkili servisi taraf›ndan
yap›lmal›d›r.
EWJ00310

● Aksi belirtilmedikçe, bak›m yaparken
motoru kapatt›¤›n›zdan emin olun, yoksa
beklenmeyen çal›flmadan, hareketli par-
çalardan veya elektrik çarpmas›ndan do-
lay› kaza veya yaralanma oluflabilir. Mo-
torun sahibi deniz motosikletine bak›m-
onar›m yapmay› bilmiyorsa, bu ifllem bir
Yamaha yetkili servisi taraf›ndan yap›l-
mal›d›r. Düzgün olmayan bir flekilde ba-
k›m onar›m yap›lan parçalar ar›za yapa-
rak veya devre d›fl› kalarak kazaya neden
olabilir

● Bu deniz motosikleti üzerinde Yamaha
taraf›ndan onaylanmam›fl de¤iflimler
yapmak, performans kayb›na veya afl›r›
gürültüye ve egzoz emisyonuna neden
olabilir veya kullan›m› güvensiz k›labilir.
De¤ifliklik yapmadan önce bir Yamaha
yetkili servisine baflvurun.
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EJU33810

Kullan›c›/Operatör El Kitab› ve 
tak›m çantas›
Arac› kullan›rken kullan›c› elkitab›n› ve tak›m
çantas›n› her zaman yan›n›zda tafl›man›z tav-
siye edilir. Bu amaçla, deniz motosikletinde
Kullan›c›/Operatör El Kitab› ve tak›m çantas›n›
koyman›z için eflya koyma bölümü mevcuttur.

1 Eflya koyma bölümü

Bu dokümanlar› suya karfl› korumak için, su
geçirmez bir torbaya koymak iyi bir fikirdir.

Bu el kitab›nda yer alan servis bilgileri size, kul-
lan›c›ya, kendi koruyucu bak›m›n›z› ve küçük
onar›mlar›n›z› yapabilmenizi amaçlar. Tak›m
çantas›ndaki el aletleri bu amaç için yeterlidir;

ancak, somun ve c›vatalar› s›kmak için bir tork
ayarl› anahtar gerekli olabilir.

1 Tak›m çantas›
2 Tornavida
3 16 mm lokma anahtar
4 10/12 mm lokma anahtar
5 Pense
6 Aç›k a¤›zl› anahtar
7 Bahçe hortumu adaptörü
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EJU33820

Periyodik bak›m tablosu
Afla¤›daki tablo, periyodik bak›m için genel prensipleri verir. Fakat çal›flma koflullar›n›za ba¤l› ola-
rak bak›m›n daha s›k yap›lmas› gerekebilir. 
Bu iflaret “●” kendi bafl›n›za yapabilece¤iniz bak›m ifllerini gösterir. 
Bu iflaret “●●” Yamaha yetkili servisi taraf›ndan yap›lacak iflleri gösterir.
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Bujiler

Madde Çal›flt›rma

‹lk Her

10
saat

50
saat

100
saat

100
saat

200
saat

6
ay

12
ay

12
ay

24
ay

Sayfa

Kontrol edin, temizleyin ve
ayarlay›n

Ya¤lama noktalar› Ya¤lama

Yak›t sistemi Kontrol et

Yak›t deposu Kontrol edin, temizleyin

Süzülme devri Kontrol edin, ayarlay›n

Gaz kelebe¤i mili Kontrol et

So¤utma suyu
kanallar›

Y›kama

Su girifl süzgeci Kontrol edin, temizleyin

Sintine süzgeci Temizleyin

Pervane Kontrol edin

Jet nozulu aç›s› Kontrol edin, ayarlay›n

Vites kolu ve geri ha-
reket kapa¤› (VX
Sport/VX Deluxe)

Kontrol edin, ayarlay›n

Gaz teli Kontrol edin, ayarlay›n

Arka boflaltma tapalar› Kontrol etme, de¤ifltirme

Akü Kontrol ve flarj edin

Lastik kaplin Kontrol edin

Motor takozu Kontrol edin

Somunlar ve c›vatalar Kontrol edin

Hava filtresi eleman› Kontrol edin

Motor ya¤› De¤ifltirin

Ya¤ filtresi De¤ifltirin



*  Bu ifllem her kullan›mdan sonra yap›lmal›d›r.
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Madde Çal›flt›rma

‹lk Ondan sonra her

10
saat

50
saat

100
saat

100
saat

200
saat

6
ay

12
ay

12
ay

24
ay

Sayfa

Valf bofllu¤u Kontrol edin, ayarlay›n



EJU34210

Yak›t sisteminin kontrolü
EWJ00380

Benzin, yüksek derecede yan›c› ve patlay›c›
bir maddedir. Yak›t s›z›nt›s›n›n kontrolünü
ve tamirini yapmamak yang›n veya patlama-
ya neden olabilir. Yang›n veya patlama ciddi
bir flekilde yaralanmaya veya ölüme neden
olabilir. Motoru kapat›n. Sigara içmeyin.
Benzinin etrafa dökülmemesine dikkat edin.
Yak›t hatlar›ndaki yak›t bas›nçl›d›r. E¤er
hatlar ayr›l›rsa yak›t f›flk›rabilir ve yaralan-
maya neden olabilir veya yang›n tehlikesi
oluflabilir. Yak›t hatt› ayr›lm›fl durumda mo-
toru çal›flt›rmay›n.

Yak›t sistemini s›z›nt›, çatlak ve ifllev bozuklu-
¤u bak›m›ndan kontrol edin. E¤er herhangi bir
problem bulunur ise, Yamaha yetkili servisine
dan›fl›n. 
Afla¤›daki kontrolleri yap›n:
● Yak›t doldurma kapa¤› ve contas›n› hasar

için,
● Depodaki yak›t› su ve pislik için,
● Yak›t deposunu hasar, çatlak ve s›z›nt› için.
● Yak›t hortumlar›n› ve ba¤lant›lar›n› hasar,

çatlak ve s›z›nt› için,
● Hava tahliye kanallar›nda kaçak olup olma-

d›¤›n›.
EJU34230

Yak›t deposu
Yak›t deposunu s›z›nt› ve içinde su olup
olmad›¤›yla ilgili kontrol edin. Yak›t sisteminde
su bulunursa veya yak›t deposunun temizlen-
mesi gerekirse, deniz motosikletinizi Yamaha
yetkili servisine götürün.

1 Yak›t deposu

EJU34290

Motor ya¤› ve ya¤ filtresi
EWJ00340

Motor ya¤›, motor durdurulduktan hemen
sonra afl›r› derecede s›cakt›r. Motor ya¤› ile
temas etmek veya elbisenize s›çramas› ya-
n›klara neden olabilir.
ECJ00180

● Ya¤ haznesinde çok fazla ya¤ varken ve-
ya yeteri kadar yok iken motoru çal›flt›r-
may›n. Ya¤ d›flar› püskürebilir ve motor
hasar görebilir.

● Motor ya¤›n›n ilk 10 saatlik çal›flmadan
sonra ve bunun ard›ndan her 100 saatte
bir veya yeni sezonun bafllang›c›nda de-
¤ifltirmesini sa¤lay›n, aksi halde motor
çabuk afl›n›r. Ya¤ filtresi, her y›l veya her
100 saatlik çal›flmadan sonra de¤ifltiril-
melidir. Gerekirse, ya¤ filtresini Yamaha
yetkili servisine de¤ifltirtin.

Motor ya¤› de¤ifliminin bir Yamaha yetkili servi-
si taraf›ndan yap›lmas› tavsiye edilir. Bununla
birlikte, e¤er ya¤› kendiniz de¤ifltirecekseniz,
bir Yamaha yetkili servisine dan›fl›n.

Kullan›lm›fl ya¤› yerel tüzüklere göre imha
edin.

Önerilen motor ya¤›:
Bkz. sayfa 42.

Ya¤ miktar›: 
Ya¤ filtresinin de¤ifltirilmesi ile birlikte:

2,2 Lt (2,33 US qt) (1,94 Imp.qt)
Ya¤ filtresi de¤ifltirilmeden: 

2,0 Lt (2,11 US qt) (1,76 Imp.qt)
Toplam miktar:

4,3 Lt (4,55 US qt) (3,78 Imp.qt)
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ECJ00190

Motor çal›fl›rken, e¤er ya¤ s›z›nt›s› varsa ve-
ya ya¤ bas›nç uyar› göstergesi yanarsa, he-
men motoru kapat›n ve bir Yamaha yetkili
servisinin arac› kontrol etmesini sa¤lay›n.
Bu koflullarda motoru çal›flmaya devam et-
tirmek, ciddi motor hasar›na neden olabilir.

EJU34310

Hava filtresi eleman›
Her 12 ayda bir veya her 100 çal›flma saatin-
den sonra hava filtre eleman›n› bir Yamaha yet-
kili servisine kontrol ettirin ve temizlettirin veya
de¤ifltirin.
EJU34320

Jet nozulu aç›s›n›n kontrolü
Gidon ve jet nozulunun düzgün çal›flt›¤›n› kont-
rol edin.
Gidonu mümkün oldu¤u kadar sa¤a ve sola çe-
virin ve jet nozulu ile nozul aras›ndaki A ve B
mesafelerinin fark›n›n talimatlar dahilinde olup
olmad›¤›n› kontrol edin.

A ve B aras›ndaki fark: 
Azami 5 mm (0.20 inç)

E¤er dönüfl zor ve ayars›z ise, bir Yamaha yet-
kili servisinin tamir etmesini isteyin.
EJU34350

Vites telinin kontrolü 
(VX Sport/VX Deluxe için)
Vites kolunu geri konuma getirin. 
Geri hareket kapa¤›n›n durdurucuyla temas et-
ti¤inden emin olun.

1 Durdurucu
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Geri hareket kapa¤› durdurucuyla temas et-
miyorsa, bir Yamaha yetkili servisine baflvurun.
EJU34360

Gaz telinin kontrolü ve ayar›
Gaz telinin ayarlanm›fl konuma rahatça dön-
dü¤ünü ve gaz kolunun bofllu¤unun belirlenen
de¤erlerde oldu¤unu kontrol edin.
(1) Gaz kolunu s›k›n ve serbest b›rak›n. E¤er

gaz kolu rahatça geri dönmezse, bir Ya-
maha yetkili servisine tamir ettirin.

(2) Kilit somunu ve ayar vidas›n› çevirerek
bofllu¤u ayarlay›n.

1 Kilit somunu
2 Ayar parças›
3 Gaz kolu bofllu¤u

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

EJU34391

Bujilerin temizlenmesi ve ayarlanmas›
Buji önemli bir motor parças›d›r ve kontrol edil-
mesi kolayd›r. Bujinin durumu motorun durumu
hakk›nda da bilgi verebilir. Örne¤in, e¤er bir
buji belirgin biçimde farkl› renkte ise motor ta-
mir gerektirebilir. Kendi kendinize hiç bir prob-
leme teflhis koymaya kalk›flmay›n. Deniz moto-
sikletini bir Yamaha yetkili servisine bakt›r›n.
Bujiyi düzenli bir flekilde sökün ve kontrol edin;
aksi halde ›s› ve kal›nt›lar bujinin yavafl yavafl
bozulmas›na ve afl›nmas›na neden olur. Elekt-
rot afl›nmas› artarsa veya karbon ve di¤er ka-
l›nt›lar fazlaysa, bujiyi öngörülen bir bujiyle de-
¤ifltirin.

Öngörülen buji: 
CR9EB

Bir bujiyi sökmek için:
(1) Koltu¤u ç›kart›n›z. (Koltu¤un sökülmesi ve

tak›lmas› ifllemleri için bkz. sayfa 26.)
(2) Buji kapa¤›n› ç›kart›n.
ECJ00210

Buji kapa¤›n› sökmek veya takmak için her-
hangi bir alet kullanmay›n, yoksa ateflleme
bobini ba¤lay›c›s› hasara u¤rayabilir. Kapa-
¤›n ucundaki lastik conta çok s›k› oldu¤u
için, buji kapa¤›n›n ç›kar›lmas› zor olabilir.
Buji kapa¤›n› ç›kartmak için, onu yukar›ya
çekerken basitçe ileri-geri bükünüz; takmak
için ise, afla¤›ya do¤ru iterken basitçe ileri-
geri bükün.

(3) Bujiyi ç›kart›n. 
Buji aral›¤›n› bir tel kal›nl›k mastar› ile öl-
çün. Gerekirse, bujiyi de¤ifltiriniz veya ara-
l›¤› teknik özelliklere göre ayarlay›n.

1 Buji aral›¤›

Buji aral›¤›:
0.7-0.8 mm (0.028-0.031 inç)
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Bujiyi takmak için:
(1) Conta yüzeyini temizleyin.
(2) Bujinin difllerindeki pislikleri silin.
(3) Bujiyi tak›n ve sonra öngörülen tork

de¤erine s›k›n.

Buji s›kma torku: 
12,5 Nm (280,42 cm-lb) (1,27 kgf-m)

(4) Buji kapa¤›n› tak›n.

● Buji bafll›¤›n› takmadan önce, buji üzerin-
deki veya bafll›¤›n içindeki su art›klar›n›
silerek temizleyin. Buji bafll›¤›n› tam olarak
yerine oturuncaya kadar afla¤› itin.

● Bujiyi takarken tork anahtar› mevcut de¤il-
se, do¤ru tork de¤eri için en iyi tahmin, par-
makla s›kt›ktan sonra, tak›m çantas›nda
verilen buji anahtar›yla 1/4 ila 1/2 tur daha
s›kmakt›r. Bujiyi mümkün olan en k›sa
sürede bir tork anahtar› ile do¤ru tork
de¤erine ayarlay›n.

EWJ00350

Bir bujiyi ç›kart›rken veya takarken, izolatö-
re hasar vermemeye dikkat edin. Hasarl›
izolatör k›v›lc›m›n kaçmas›na izin verir, bu
da yang›na veya patlamaya yol açabilir.

(5) Koltu¤u yerine tak›n.
EJU34421

Ya¤lama noktalar›
Hareket eden parçalar›n düzgün bir flekilde
kaymas›n› veya dönmesini sa¤lamak için, on-
lar› suya dayan›kl› gres ile kaplay›n.

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

● Gaz teli (gidon ucu)
Ayar vidas›n› gevfletin ve d›fl kabloyu bra-
ketten ay›r›n. D›fl telin içine pas önleyici s›-
k›n. D›fl kabloyu ba¤lay›n ve sonra gaz teli-
nin bofllu¤unu ayarlay›n (Ayarlama ifllemleri
için sayfa 75’e bak›n.).

1 Ayar parças›

● Dümen teli (gidon ucu)

● Dümen teli (jet a¤z› taraf›ndaki uç)
● Jet a¤z› mafsal mili
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● VX Sport/VX Deluxe için: 
Vites teli (geri hareket kapa¤› ucu)

EJU34450

Akünün kontrolü
Akünün elektrolit seviyesini kontrol edin ve
negatif (-) ve pozitif (+) kutup bafllar›n›n s›k›ca
ba¤land›¤›n› kontrol edin.
EJW00790

Akü elektroliti zehirlidir ve tehlikelidir, ciddi
yan›klara vs. neden olabilir. Akü elektroliti
sülfürik asit içerir. Deriyle, gözlerle veya
giysiyle temas etmemesine dikkat edin.
Panzehirler
Harici olarak: Suyla y›kay›n.
Dahili olarak: Bol miktarda su veya süt için.
Bunun ard›ndan manyezi sütü, yumurta veya
bitkisel ya¤ içiniz. Hemen bir doktor ça¤›r›n.
Gözler: 15 dakika suyla çalkalay›n ve derhal
t›bbi yard›m isteyin. Aküler patlay›c› gazlar ih-
tiva eder. K›v›lc›mlar›, alevleri, sigaralar› vs.
iyice uzakta tutun. Aküyü kapal› bir mekanda
kullan›yor veya flarj ediyorsan›z, iyi havalan-
d›r›lm›fl olmas›na dikkat edin. Akülere yak›n
çal›fl›rken daima koruyucu gözlük tak›n. 
ÇOCUKLARIN ULAfiMASINI ENGELLEY‹N.

ECJ00230

● Aküyü bir yan›na yat›r›lm›fl durumda
b›rakmamaya dikkat edin.

● Aküye elektrolit eklerken veya aküyü flarj
ederken, akünün akü bölümünden ç›kar-
t›lmas›n› sa¤lay›n.

Aküye s›v› ikmal etmek için:
(1) Elektrolit seviyesinin maksimum ve mini-

mum iflaretler aras›nda oldu¤unu kontrol
edin.

1 Maksimum seviye iflareti
2 Minimum seviye iflareti

(2) Gerekirse aküyü saf su ile doldurun.
ECJ00240

Normal musluk suyunda aküye zararl› olan
mineraller bulunur. Aküyü ikmal etmek için
sadece saf su kullan›n.

Aküyü yeniden flarj etmek için:
ECJ00250

Aküyü acele bir flekilde flarj etmeye çal›fl-
may›n›z. Akünün ömrü k›salabilir.

Akünün flarj edilmesinin bir Yamaha yetkili ser-
visi taraf›ndan yap›lmas› tavsiye edilir. E¤er
aküyü kendiniz flarj ediyorsan›z, aküyü flarj et-
meden önce akü flarj etme talimatlar›n› dikkat-
lice okuyun ve afla¤›daki noktalar› uygulay›n.
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(1) Bütün akü gözlerinin kapaklar›n› sökün.
(2) E¤er elektrolit seviyesi düflükse, belirlenen

seviyeye kadar saf su ekleyin.
(3) fiarj etme de¤erini 1.9 ampere ayarlay›n

ve patlay›c› gazlar akü hücrelerinden kuv-
vetli bir flekilde d›flar›ya ç›k›ncaya kadar,
aküyü yavafl olarak flarj edin.

Aküyü takmak için:
(1) Aküyü akü bölmesine yerlefltirin ve kab-

lolar› kutup bafllar›na tak›n.
(2) Havaland›rma borusunu aküye tak›n.
(3) Aküyü yerine s›k›ca ba¤lay›n.

1 Pozitif (+) akü kutup bafl›: K›rm›z› uç
2 Negatif (–) akü kutup bafl›: Siyah uç
3 Havaland›rma hortumu

EWJ00400

Havaland›rma hortumunun aküye ba¤lan-
mas›n› sa¤lay›n. Havaland›rma hortumu
hasar görmüfl, t›kanm›fl veya uygun flekilde
ba¤lanm›fl de¤il ise, yang›n veya patlama
ile sonuçlanabilir.

ECJ00260

Takt›ktan sonra, kablolar›n kutup bafllar›na
do¤ru tak›ld›¤›ndan emin olun.

EJU34490

Yak›t enjeksiyon sistemi
Yak›t enjeksiyon sistemi Yamaha fabrikas›nda
ayarlanm›flt›r. E¤er yak›t püskürtme sistemi

ayar gerektiriyorsa, bir Yamaha yetkili servisine
yapt›r›n.
ECJ00220

Yak›t enjeksiyon sistemini kendi bafl›n›za
ayarlamay› denemeyin. Ayarlar gerekli tek-
nik bilgiye sahip olmayan bir kifli taraf›ndan
bozulursa, zay›f motor performans› ve
hasar ortaya ç›kabilir.

EJU34500

Süzülme devrinin kontrol edilmesi
(1) Deniz motosikletini suya indirin.
(2) Motoru çal›flt›r›n ve ›s›t›n. Süzülme devrini

kontrol etmek için, çok fonksiyonlu göster-
gedeki takometreyi kullan›n.

Süzülme devri: 
1650 ±50 dev/dak.

E¤er süzülme devri öngörülen de¤erin d›fl›nda
ise, ayar› bir Yamaha yetkili servisine yapt›r›n.

78

Bak›m ve dikkat edilecek hususlar

D ‹ K K AT:

D ‹ K K AT:

U YA R I



EJU34451

Teknik Özellikler
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Teknik özellikler

VX Sport VX Deluxe
Deniz motosikletinin kapasitesi:

Motosikletteki azami insan say›s›: 3 kifli 3 kifli
Azami yük kapasitesi: 240 kg (530 lb) 240 kg (530 lb) 

Boyutlar: 
Uzunluk: 3.220 mm (126,8 inç) 3.220 mm (126,8 inç) 
Genifllik: 1.170 mm (46,1 inç) 1.170 mm (46,1 inç)
Yükseklik: 1.150 mm (45,3 inç) 1.150 mm (45,3 inç) 
Kuru a¤›rl›k: 319 kg (703 lb) 322 kg (710 lb)

Performans:
Maksimum ç›k›fl gücü 
(ISO 8665/SAE J1228’e göre): 75,0 kW 8.000 d/dak 75,0 kW 8.000 d/dak
Azami yak›t tüketimi: 28,0 L/h (7,4 US gal/h) 28,0 L/h (7,4 US gal/h)

(6,2 Imp.gal/h) (6,2 Imp.gal/h) 
Tam gazda seyir menzili: 2,14 saat 2,14 saat
Süzülme devri: 1.650 ± 50 d/dak 1.650 ± 50 d/dak

Motor:
Motor tipi: S›v› so¤utmal› 4-zamanl› DOHC S›v› so¤utmal› 4-zamanl› DOHC
Silindir say›s›: 4 4 
Motor hacmi: 1.052cm3 1.052cm3

Delik ve strok: 76,0 x 58,0 mm (2,99 x 2,28 inç) 76,0 x 58,0 mm (2,99 x 2,28 inç)
S›k›flt›rma oran›: 11,4:1 11,4:1 
Emme Valf bofllu¤u (so¤uk): 0,11 - 0,20 mm 0,11 - 0,20 mm 

(0,0043 - 0,0079 inç) (0,0043 - 0,0079 inç)
Emme Valf bofllu¤u (so¤uk): 0,25 - 0,34 mm 0,25 - 0,34 mm

(0,0098 - 0,0134 inç) (0,0098 - 0,0134 inç)
Ya¤lama sistemi: Kuru karter Kuru karter
So¤utma sistemi: Su Su 
Marfl Sistemi: Elektrikli Elektrikli
Ateflleme sistemi: T.C.I. T.C.I. 
Buji: CR9EB CR9EB 
Buji aral›¤›: 0,7 - 0,8 mm (0,028 - 0,031 inç) 0,7 - 0,8 mm (0,028 - 0,031 inç)
Akü kapasitesi: 12 V, 19,0 Ah 12 V, 19,0 Ah 
fiarj sistemi: Volan manyeti¤i Volan manyeti¤i

Kuyruk ünitesi:
‹tici güç sistemi: Jet pompas› Jet pompas›
Jet pompas›n›n tipi: Eksenel ak›fll›, tek kademeli Eksenel ak›fll›, tek kademeli
Pervane dönüfl yönü: Saatin aksi yönde Saatin aksi yönde
Jet nozulu aç›s›: 24,0 + 24,0 ° 24,0 + 24,0 ° 

Yak›t ve ya¤:
Önerilen yak›t: Normal kurflunsuz benzin Normal kurflunsuz benzin
Asgari oktan de¤eri (PON) 86 86
Asgari oktan de¤eri (RON) 90 90
Tavsiye edilen ya¤: SAE 10W-30, 20W-4O, 20W-50 SAE 10W-30, 20W-4O, 20W-50 
Ya¤ s›n›f›: API SE,SF,SG,SH,SJ,SL API SE,SF,SG,SH,SJ,SL
Yak›t deposu toplam kapasitesi: 60 Lt (15,9 US qt) (13,2 Imp.qt) 60 Lt (15,9 US qt) (13,2 Imp.qt)
Motor ya¤› miktar›, filtre de¤iflimiyle: 2,2 Lt (2,33 US qt) (1,94 Imp.qt) 2,2 Lt (2,33 US qt) (1,94 Imp.qt)
Motor ya¤› miktar›, filtre de¤iflmeden: 2,0 Lt (2,11 US qt) (1,76 Imp.qt) 2,0 Lt (2,11 US qt) (1,76 Imp.qt)
Motor ya¤› toplam miktar›: 4,3 Lt (4,55 US qt) (3,78 Imp.qt) 4,3 Lt (4,55 US qt) (3,78 Imp.qt)



EJU34560

Ar›za bulma ve giderme
Deniz motosikletinizle ilgili herhangi bir sorununuz varsa, bu bölümü olas› nedeni kontrol etmek
için kullan›n. Ar›za nedenini bulamazsan›z veya de¤ifltirme veya onar›m ifllemi bu Kullan›c›/Ope-
ratör El Kitab›nda anlat›lmam›flsa, gerekli servisin yap›lmas› için Yamaha yetkili servisine bafl-
vurun.
EJU34591

Ar›za bulma ve giderme tablosu
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Motor acil dur-
durma anahtar›

ARIZA MUHTEMEL NEDEN‹ ÇÖZÜM SAYFA

Klips yerinde de¤il Klipsi tak›n

Sigorta Yanm›fl Sigortay› de¤ifltirin ve kablo
devresini kontrol edin

Yak›t deposu Su veya pislik mevcut Yamaha yetkili servisinde
bak›m yapt›r›n.

Buji Kirli veya ar›zal› Temizleyin veya de¤ifltirin

Buji bafll›¤› Ba¤l› de¤il veya gevflek Düzgün bir flekilde
ba¤lay›n

Yak›t enjeksiyon
sistemi

Yak›t pompas› ar›zal› Yamaha yetkili servisinde
bak›m yapt›r›n.

Yanl›fl silindire
ba¤lanm›fl

Düzgün bir flekilde
ba¤lay›n

Bayat veya kirlenmifl Yamaha yetkili servisinde
bak›m yapt›r›n.

Zay›f terminal
ba¤lant›lar›

Gerekti¤i gibi s›k›n

Akü Boflalm›fl Yeniden flarj edin

Marfl motoru Ar›zal›

Terminal korozyona maruz kalm›fl

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

Temizleme

Yamaha 
Güvenlik 
Sistemi 
(VX Sport/VX
Deluxe)

Kilit modu seçilmifl Kilit aç›k modunu seçinMotor çal›flm›yor
(Marfl motoru
dönmüyor)

Gaz kolu Ezilmifl Gevfletin

Yak›t Bofl Mümkün oldu¤u kadar
çabuk yeniden doldurun

Motor çal›flm›yor
(Marfl motoru 
dönüyor)
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Yak›t Bofl Mümkün oldu¤u kadar ça-
buk yeniden doldurun

Bayat veya kirlenmifl Yamaha yetkili servisinde
bak›m yapt›r›n.

Yanl›fl ›s› aral›¤› De¤ifltirin

Boflluk do¤ru de¤il Ayarlay›n

Çatlam›fl, y›rt›k veya
hasarl›

De¤ifltirin

Pervane hasarl› veya
afl›nm›fl

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

Yanl›fl ›s› aral›¤› De¤ifltirin

Boflluk do¤ru de¤il Ayarlay›n

Yak›t deposu Su veya pislik mevcut Yamaha yetkili servisinde
bak›m yapt›r›n.

Buji Kirli veya ar›zal› De¤ifltirin

Buji bafll›¤› Gevflek Düzgün ba¤lay›n

Elektrik kablo
devresi

Gevflek ba¤lant› S›k›n›z veya düzgün bir
flekilde ba¤lay›n

Yak›t enjeksi-
yon sistemi

Enjektörler ar›zal› veya
t›kanm›fl

Yamaha yetkili servisin-
de bak›m yapt›r›n

Motor afl›r› 
›s›nm›fl

Jet emifli t›kanm›fl Temizleyin

Motor kontrol
ikaz›

Hatal› sensörler Yamaha yetkili servisinde
bak›m yapt›r›n.

Kavitasyon Jet emifli t›kanm›fl Temizleyin

Motor afl›r› 
›s›nma ikaz›

Motor devri azaltma
kontrolü devrede

Jet giriflini temizleyiniz
ve motoru so¤utun

Ya¤ bas›nc›
ikaz›

Motor devri azaltma
kontrolü devrede

Ya¤ ilave edin.

Buji Kirli veya ar›zal› De¤ifltirin

Buji bafll›¤› Gevflek Düzgün bir flekilde
ba¤lay›n

Elektrik kablo
devresi

Gevflek ba¤lant› S›k›n›z veya düzgün bir
flekilde ba¤lay›n

Yak›t Bayat veya kirlenmifl Yamaha yetkili servisinde
bak›m yapt›r›n

Hava filtresi T›kal› veya ya¤ birikmifl Yamaha yetkili servisinde
bak›m yapt›r›n

Motor düzensiz
çal›fl›yor veya
duruyor.

Yamaha 
Güvenlik 
Sistemi 
(VX Sport/VX
Deluxe)

Düflük devir say›s› modu
seçilmifl

Normal modu seçinDeniz motosikleti
yavafl gidiyor veya
güç kaybediyor

Yak›t seviyesi Bofl Mümkün oldu¤u kadar ça-
buk yeniden doldurun

‹kaz lambas› veya
gösterge yan›p
sönüyor



EJU34620

Acil durumda yap›lacak 
ifllemler

EJU34630

Jet emiflinin ve pervanenin temizlenmesi
E¤er jet emifline veya impellerine yosun veya
pislik tak›ld›ysa, kavitasyon oluflabilir, motor
devri yükselse bile jet itme gücünün azalmas›-
na neden olur. Bu durumun devam etmesine
izin verilirse, motor afl›r› ›s›nabilir ve sarabilir.
Jet emiflinin veya pervanenin yabani otlar veya
döküntülerle t›kand›¤›na ait herhangi bir belirti
varsa, k›y›ya dönün ve emifli ve pervaneyi
kontrol ediniz. Deniz motosikletini k›y›ya çek-
meden önce, daima motoru durdurun.
EWJ00780

Yabani otlar› veya döküntüleri jet emifli ve-
ya pervane bölgelerinden temizlemeye bafl-
lamadan önce, motoru kapat›n ve klipsi mo-
tor acil durdurma anahtar›ndan ç›kart›n. Jet
pompas›ndaki dönen parçalarla temas edil-

mesi ciddi bir flekilde yaralanmalara veya
ölüme neden olabilir.

ECJ00650

E¤er jet emifline yosun veya pislik tak›ld›y-
sa, bunlar temizleninceye kadar arac› süzül-
me h›z›n›n üstüne ç›karmay›n. 

(1) Deniz motosikletini gösterilen flekilde bir
tarafa döndürün.
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ECJ00660

● Deniz motosikletinin alt›na uygun büyük-
lükte temiz bir bez veya paspas yerlefl-
tirerek afl›nmalardan ve çizilmelerden
koruyun.

● Deniz motosikletini daima iskele taraf›
(sol) üzerine yat›r›n.

● Deniz motosikletini yat›r›rken, gidonun
e¤ilip hasar görmemesi için omurgay›
destekleyin.

(2) Tahrik mili, impeller, jet pompa muhafazas›
ve jet nozulu etraf›ndaki yosun veya pisli¤i
temizleyin. E¤er yap›flm›fl art›klar›n temiz-
lenmesi zor ise bir Yamaha yetkili servi-
sine baflvurun.

ECJ00670

Deniz motosikletinizi yabani otlar›n kal›n ol-
du¤u yerlerde kullanmaktan daima kaç›n›n.
Yabani otlar›n›n yo¤un oldu¤u bölgelerde
seyir kaç›n›lmazsa, motoru dönüflümlü ola-
rak yar›m gazda ve tam gazda çal›flt›r›n. Ya-
bani otlar sürekli ayn› h›zda ve süzülme h›-
z›nda giderken birikmeye daha çok e¤ilim
gösterir. E¤er yosunlar jet emifli veya impel-
ler bölgesini t›kam›flsa ve kavitasyona yol
aç›yorsa, yukar›da belirtilen temizleme iflle-
mini yürütün.

EJU34640

Aküye takviye yap›lmas›
E¤er arac›n aküsü bitmiflse, motoru 12V bir
takviye aküsü ve takviye kablolar›yla çal›fl-
t›rabilirsin. 
EWJ00790

Akü elektroliti zehirlidir ve tehlikelidir, ciddi
yan›klara vs. neden olabilir. Akü elektroliti
sülfürik asit içerir. Deriyle, gözlerle veya
giysiyle temas etmemesine dikkat ediniz.
Panzehirler
Harici olarak: Suyla y›kay›n. 
Dahili olarak: Bol miktarda su veya süt için.
Bunun ard›ndan manyezi sütü, yumurta
veya bitkisel ya¤ için. Hemen bir doktor
ça¤›r›n.

Gözler: 15 dakika suyla çalkalay›n›z ve der-
hal t›bbi yard›m isteyin. 
Aküler patlay›c› gazlar ihtiva eder. K›v›lc›m-
lar›, alevleri, sigaralar› vs. iyice uzakta tu-
tun. Aküyü kapal› bir mekanda kullan›yor
veya flarj ediyorsan›z, iyi havaland›r›lm›fl ol-
mas›na dikkat edin. Akülere yak›n çal›fl›rken
daima koruyucu gözlük tak›n.
ÇOCUKLARIN ULAfiMASINI ENGELLEY‹N.

EJU34660

Takviye kablolar›n›n ba¤lanmas›
(1) Pozitif (+) takviye kablosunu her iki

akünün (+) kutup bafllar›na tak›n.
(2) Negatif (-) takviye kablosunun bir ucunu

takviye aküsünün (-) kutup bafl›na tak›n.
(3) Negatif (-) takviye kablosunun di¤er ucunu

bir motor ask›s›na tak›n.

1 Pozitif (+) takviye kablosu
2 Negatif (-) takviye kablosu
3 Takviye aküsü
4 Motor ask›s›

ECJ00680

Negatif (-) takviye kablosunun ucunu arac›n
(-) kutup bafl›na takmay›n! Motoru çal›flt›r-
maya giriflmeden önce, bütün ba¤lant›lar›n
sa¤lam ve do¤ru oldu¤unu kontrol edin.
Herhangi bir yanl›fl ba¤lant› elektrik sis-
temini bozabilir.
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(4) Motoru çal›flt›r›n ve sonra takviye kablola-
r›n› yukar›daki ad›mlar›n tersini izleyerek
ay›r›n.

ECJ00690

● Motor çal›fl›rken hiçbir zaman marfl dü¤-
mesine basmay›n.

● Marfl dü¤mesine 5 saniyeden fazla bas-
may›n›z, aksi halde akü boflal›r ve motor
çal›flmaz. Ayn› zamanda marfl motoru ha-
sar görebilir. E¤er motor 5 saniye içinde
çal›flmaz ise, marfl dü¤mesini b›rak›n, 15
saniye bekleyiniz ve tekrar deneyin.

EJU34690

Sigortalar›n›n de¤ifltirilmesi
Sigortalar elektrik kutusunun içinde yer al›r.
Bir sigortay› de¤ifltirmek için:
(1) Elektrik kutusunun kapa¤›n› sökün.

(2) Kapa¤› arka taraf›ndaki sigorta maflas›n›
kullanarak atm›fl sigortay› ç›kar›p, do¤ru
amper de¤erinde yedek sigorta ile de¤ifl-
tirin.

1 Elektrik kutusu
2 Kapak
3 Sigorta
4 Yedek sigorta

1 Sigorta maflas›

Sigorta amperaj›: 
Akü sigortas›:

30A
Ana röle sigortas›:

10A
Elektronik gaz kelebe¤i sigortas›:

10A
Güvenlik sistemi sigortas›:

3A
Ana sigorta:

20A
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EWJ00800

Tavsiye edilenden daha yüksek amperde si-
gorta kullanmay›n. Yanl›fl de¤erde sigorta
tak›lmas› kapsaml› elektrik sistemi hasar›na
ve muhtemel yang›na neden olabilir.

EJU34710

Deniz motosikletinin çekilmesi
Deniz motosikleti suyun içinde çal›flmaz du-
rumda kal›rsa, k›y›ya çekilebilir.
Deniz motosikletinin acil bir durumda çekme
halat› kullan›larak çekilmesi gerekirse, operatör
gidonu tutarak deniz motosikleti üzerinde otur-
mal›d›r.
ECJ00720

● Deniz motosikletini 5 mil/saat (8 km/saat)
veya daha az bir h›zda çekin, aksi halde
egzoz kalanlar› aras›ndan veya hava emi-
flinden motora su girebilir ve deniz moto-
sikleti çok h›zl› çekilirse motor bölümü-
nü su basar.

● Deniz motosikletini sadece halkay› kulla-
narak çekin.

● Çekme s›ras›nda, motor bölümüne su
girmesini önlemek için, bafl taraf suyun
d›fl›nda tutulmal›d›r.

1 Bafl taraf halkas›

EWJ00810

● Deniz motosikleti sadece acil bir durum-
da çekilmelidir.

● Çekme halat›, çeken tekne yavafllad›¤›nda
buna çarpmayacak kadar uzun olmal›d›r.
Pratik kural, çekme halat›n›n çeken tekne
ile deniz motosikletinin toplam uzunlu¤u-
nun üç kat› uzunlukta olmas›d›r.

● Çeken teknenin operatörü h›z›n› asgari
seviyede tutmal› ve trafi¤e ve deniz mo-
tosikleti üzerindeki operatöre zarar vere-
bilecek engellere dikkat etmelidir.

EJU36150

Suya batm›fl deniz motosikleti
Deniz motosikleti suya batm›fl ise veya suyla
dolmuflsa, afla¤›daki ifllemleri yap›n ve müm-
kün oldu¤u kadar çabuk Yamaha yetkili servisi-
ne baflvurun. Bunu yapmamak ciddi motor ar›-
zas›na yol açabilir!
Acil bir durumda:
(1) Deniz motosikletini k›y›ya çekiniz ve arka

boflaltma tapalar›n› ç›kartarak motor bölü-
mündeki suyu boflalt›n (Daha fazla bilgi
için bkz. sayfa 46.) Eflya koyma bölmesi-
nin tahliye tapalar›n› söküp suyu boflalt›n.

(2) K›ç taraf ve eflya bölmesi tahliye tapalar›-
n› tak›n.

(3) Buji bafll›klar›n› ay›r›n ve sonra bujileri
sökün.

ECJ00760

Bujileri buji bafll›klar›na takmay›n.

(4) Yak›t enjektör ba¤lay›c›lar›n› ay›r›n.

ECJ00770

Ayr›lan yak›t enjektör ba¤lay›c›lar›n›n üzeri-
ni örterek ›slanmamalar›n› sa¤lay›n. E¤er
›slan›rlarsa, paslanabilirler ve bu da kötü
ba¤lant›ya yol açabilir.
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(5) Gaz kelebe¤i tam aç›kken, motoru 5
saniye krank milinden döndürün. Silindir-
lerdeki suyun hepsi at›l›ncaya kadar bu ifl-
lemi tekrar edin.

(6) Bütün buji takma deliklerinden içeri 5
saniye pas önleyici sprey püskürtün.

(7) Gaz kelebe¤i tam aç›kken, motoru 5
saniye krank milinden döndürün. Bu ifllemi
birkaç kere tekrar edin.

(8) Bujileri tak›n ve sonra buji bafll›klar›n› ve
enjektör ba¤lay›c›lar›n› tak›n.

ECJ00780

Önceki ifllemleri bitirdikten sonra bile
motoru çal›flt›rmay›n. Motorda kalan biraz
su bile ciddi hasara yol açabilir.

(9) Deniz motosikletini bir an önce Yamaha
yetkili servisine kontrol ettirin.

ECJ00790

Bir Yamaha yetkili servisine motorunuzu in-
celettirdi¤inizden emin olun. Yoksa ciddi
motor ar›zas› oluflabilir.
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ilgili s›n›rlamalar............................................ 12
Deniz motosikletinin çal›flt›r›lmas› .................... 56
Deniz motosikletinin çekilmesi ......................... 85
Deniz motosikletinin denize indirilmesi..............52
Deniz motosikletinin döndürülmesi................... 61
Deniz motosikletinin durdurulmas› ................... 62
Deniz motosikletinin iskeleye yanaflt›r›lmas›.... 63
Deniz motosikletinin k›y›ya çekilmesi ............... 63
Deniz motosikletinin kullan›lmas› ..................... 54
Deniz motosikletinin temizlenmesi ................... 68
Deniz motosikletinin terk edilmesi .................... 54
Deniz motosikletiniz ile ilgili bilinmesi 

gerekenler..................................................... 54
Deniz motosikletinizi kullanmay› ö¤renmek ..... 54
Deniz motosikletinizin sorumlulu¤undan 

zevk al›n›z..................................................... 21
Depolama ......................................................... 66

Derin suda binme ve çal›flt›rma ....................... 57
Di¤er etkietler  ................................................... 9
Dümen sistemi ........................................... 30, 48
E
Emisyon kontrol bilgisi (sadece Kanada için)..... 3
Emisyon kontrol sertifikas› onay etiketi .............. 3
Emniyetli tekne kullanma kurallar›.................... 20
Eflya koyma bölümleri ...................................... 38
G
Gasohol ............................................................ 41
Gaz kolu ...................................................... 29,48
Gaz teli kontrolü ve ayar›  ............................... 75
“GÜVENL‹K” gösterge ›fl›¤› 

(VX Deluxe/ VX Cruiser için) ........................ 37
H
Hava filtresi eleman›......................................... 74
H›z göstergesi .................................................. 34
J
Jet emifli ve impellerin temizlenmesi  ............. 82
Jet emifli ........................................................... 49
Jet nozulunun aç› kontrolü ............................... 74
K
K›ç taraf halkalar› ............................................. 31
Kimlik numaralar›................................................ 1
Koltuk ............................................................... 26
Kullan›c›/Operatör El Kitab› ve tak›m çantas› .. 70 
Kullanma öncesi kontrol noktalar›  .................. 45
Kumandalar ve di¤er ifllevlerin çal›flmas›......... 26
L
"L-MODE" (düflük mod) gösterge lambas› 

(VX Sport/VX Deluxe için) ............................ 38
M
Marfl dü¤mesi................................................... 29
Model bilgileri (sadece Avrupa için).................... 2
Motor acil durdurma anahtar› ........................... 28
Motor acil durdurma kordonu ........................... 50
Motor al›flt›rma ................................................. 51
Motor afl›r› ›s›nma ikaz göstergesi ................... 36
Motor bölümü ................................................... 45
Motor durdurma dü¤mesi ................................. 28
Motor kaputu .................................................... 26
Motor kontrol ikaz göstergesi ........................... 37
Motor seri numaras› ........................................... 1
Motor ya¤ seviyesi ........................................... 45
Motor ya¤› ve ya¤ filtresi .................................. 73
Motor ya¤› ........................................................ 42
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Motorun çal›flt›r›lmas› ....................................... 52
Motorun stop edilmesi ...................................... 54
N
Normal modun/düflük devir say›s› modunun

seçilmesi (VX Sport/VX Deluxe için) ............ 33
O
Omurga ve güverte .......................................... 45
Ö
Ön eflya koyma bölümü ................................... 38
Önemli etiketler .................................................. 5
Önerilen teçhizat .............................................. 16
P
Periyodik bak›m tablosu ................................... 71
S
Seyir s›n›rlamalar› ............................................ 13
S›¤ sulardan binmek ve yola ç›kmak ............... 56
Sigorta de¤iflimi  .............................................. 84
Sintine .............................................................. 46
So¤utma sisteminin tatl› su ile temizlenmesi ... 66
So¤utma suyu pilot ç›k›fl› ........................... 29, 50
Su ay›r›c› .......................................................... 46
Su kaya¤› yapma ............................................. 19
Su yollar›nda geri hareket 

(VX Sport/VX Deluxe için) ............................ 63
Suya batm›fl deniz motosikleti.......................... 85
Süzülme h›z› kontrolü....................................... 78
T
Takometre......................................................... 34
Takviye kablolar› ba¤lant›s› .............................. 83
Tafl›nmas› ......................................................... 65
Tehlike bilgileri .................................................. 17
Tekne Kimlik Numaras› (HIN)............................. 1
Torpido gözü..................................................... 39
Tutamak............................................................ 31
U
Uyar› etiketleri  .................................................. 6
Uzaktan kumanda vericisi 

(VX Sport/VX Deluxe için) ............................ 27
Ü
Üretici plakas›..................................................... 2
Üretim tarihi etiketi ............................................. 4
V
Vites kolu 

(VX Sport/VX Deluxe modeli için) ................ 30
Vites kolu ve geri hareket kapa¤› 

(VX Sport/VX Deluxe için) ............................ 49

Vites teli kontrolü 
(VX Sport/VX Deluxe için) ............................ 74

Y
Ya¤ bas›nc› ikaz göstergesi ............................. 35
Ya¤lama noktalar›............................................. 76
Ya¤lama............................................................ 67
Yak›t deposu kapa¤›......................................... 27
Yak›t deposu..................................................... 73
Yak›t deposunun doldurulmas› ......................... 42
Yak›t enjeksiyon sistemi ................................... 78
Yak›t seviye göstergesi..................................... 34
Yak›t seviyesi ikaz göstergesi .......................... 35
Yak›t seviyesi.................................................... 45
Yak›t sistemi kontrolü  ..................................... 73
Yak›t sistemi ..................................................... 67
Yak›t ve ya¤...................................................... 41
Yaln›z bafl›na binme......................................... 57
Yamaha Güvenlik Sistemi 

(VX Sport/VX Deluxe için) ............................ 32
Yamaha Güvenlik Sistemi kilitleme ve 

açma modlar› 
(VX Sport/VX Deluxe modeli için) ................ 32

Yamaha Güvenlik Sistemi ve Düflük devir 
modu (VX Sport/VX Deluxe için) .................. 32

Yamaha Motor Yönetim Sistemi (YEMS) ......... 32
Yang›n söndürücü ............................................ 48
Yolcularla binme  ....................................... 55, 58
Z
Zaman saati/voltmetre...................................... 35
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1. Servis Ad›: BURLA MAK‹NA T‹CARET‹ VE YATIRIM A.fi.
Adres: Kurtulufl Deresi Cad. No: 23/A Dolapdere
fiehir: ‹STANBUL
Telefon No: (0212) 256 49 50 / Dahili: 652
Fax No: (0212) 250 36 79
E-mail: yamahaparca@burla.com;yservis@burla.com

2. Servis Ad›: S‹SAM T‹CARET
Adres: Do¤anbey Cad.Dere Sok. No: 6

Bostanc› Sanayi Sitesi Kad›köy
fiehir: ‹STANBUL
Telefon No: (0216) 574 58 44
Fax No: (0216) 574 58 45
E-mail: info@sisammarin.com

3. Servis Ad›: GÖRKEM MOTOR
Adres: E-5 Üzeri Fatih Mah. Bo¤aziçi Cad. No: 96

Büyükçekmece
fiehir: ‹STANBUL
Telefon No: (0212) 883 78 97/98
Fax No: (0212) 883 78 99
E-mail: marine@gorkemmotor.com

4. Servis Ad›: fiOV MAR‹N
Adres: Göksu Göztepe Yolu G-17 Sok. No: 19/ A

Anadoluhisar›
fiehir: ‹STANBUL
Telefon No: (0216) 465 32 76
Fax No: (0216) 465 34 20
E-mail: info@sovmarin.com

5. Servis Ad›: AKUA MOTOR
Adres: Sahil Yolu Bulvar› No: 61

Kaynarca-Pendik
fiehir: ‹STANBUL
Telefon No: (0216) 491 65 96
Fax No: (0216) 491 65 98
E-mail: leventbasak@gmail.com
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MARMARA BÖLGES‹



6. Servis Ad›: MOTO CROSS
Adres: Panay›r Mah.Bursa Cad. No: 20

Osmangazi
fiehir: BURSA
Telefon No: (0224) 211 64 89 - 90
Fax No: (0224) 211 64 62
E-mail: rsma-sukla@hotmail.com 

‹Ç ANADOLU BÖLGES‹

7. Servis Ad›: BURLA MAK‹NA T‹CARET‹ ve YATIRIM A.fi. ANKARA fiUBE
Adres: Tunal› Hilmi Cad. Kays›han 50/10-11

Kavakl›dere
fiehir: ANKARA
Telefon No: (0312) 417 25 73/417 34 81/417 11 26
Fax No: (0312) 417 09 71
E-mail: burla.ankara@burla.com

EGE BÖLGES‹

8. Servis Ad›: DEN‹Z SO⁄UTMA MAK. ve YED. PAR. ‹Nfi.TUR.
Adres: Camiikebir Mah. Yeni Sanayi Sitesi B-Blok 6. Sok. No: 4

Seferihisar
fiehir: ‹ZM‹R
Tel/Fax No: (0232)743 56 24
E-mail: denizsogutma@yahoo.com

9. Servis Ad›: MESUT DEN‹Z ARAÇLARI
Adres: Yal› Mah. Müze Sok. No: 18

Erdek
fiehir: BALIKES‹R
Tel/Fax No: (0266) 835 73 16
E-mail: mesutdaraclari@yahoo.com

10. Servis Ad›: ARSLAN DEN‹Z MOTOR SERV‹S‹
Adres: Sanayi Sitesi Sa¤lamlar Arkas› Adalet Cad. No: 20

Edremit
fiehir: BALIKES‹R
Telefon No: (0266) 373 50 70
Fax No: (0266) 373 50 67
E-mail: arslandenizmot@hotmail.com
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11. Servis Ad›: HORSE POWER
Adres: Sanayi Sitesi A-B Blok No: 42

Kufladas›
fiehir: AYDIN
Tel/Fax No: (0256) 622 06 39
E-mail: horsepower_yamaha@hotmail.com

12. Servis Ad›: CEMSEL TUR‹ZM ve OTO SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
Adres: Hisar Mah. ‹nönü Bulvar› No: 328/3

Didim
fiehir: AYDIN
Tel/Fax No: (0256) 811 39 99
E-mail: didimyamaha@hotmail.com

13. Servis Ad›: BODRUM SU SPORLARI
Adres: Reiso¤lu Hac› Halil Efendi Sok. No: 35

Bodrum
fiehir: MU⁄LA
Telefon: (0252) 316 63 92
Fax No: (0252) 316 02 93
E-mail: bodrumyamaha@mynet.com

14. Servis Ad›: BLUES YACHTING
Adres: ‹nönü Bulvar› No: 50 

Göcek-Fethiye
fiehir: MU⁄LA
Telefon No: (0252) 645 20 66
Fax No: (0252) 645 14 35
E-mail: echnic@bluesyachting.com

15. Servis Ad›: POSEDON MAR‹N
Adres: Sanayi Sitesi No: 3

Fethiye
fiehir: MU⁄LA
Telefon No: (0252) 612 12 64
Fax No: (0252) 612 57 34
E-mail: posedonmarin@hotmail.com

16. Servis Ad›: BOATMAR
Adres: Ata Sanayi Sitesi D Blok No: 12

Marmaris
fiehir: MU⁄LA
Telefon No: (0252) 419 01 07
Fax No: (0252) 419 10 82
E-mail: boatmar@hotmail.com
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AKDEN‹Z BÖLGES‹

17. Servis Ad›: MOTO CROSS
Adres: Sanayi Sitesi Gazanfer Bilge Cad. No: 36

Alanya
fiehir: ANTALYA
Telefon: (0242) 515 10 58
Fax No: (0242) 515 24 85
E-mail: sabrisukla@hotmail.com

18. Servis Ad›: KALAYCI DEN‹Z MOTORLARI
Adres: Akdeniz Sanayi Sitesi 5005. Sok. No: 7
fiehir: ANTALYA
Telefon No: (0242) 221 46 26
Fax No: (0242) 221 46 27

19. Servis Ad›: TANSAL MAR‹N
Adres: Havaalan› Karfl›s› P›narl› Cihadiye Mah. No: 79/15
fiehir: ANTALYA
Telefon No: (0242) 462 13 02
Fax No: (0242) 462 13 00
E-mail: info@tansalmarine.com
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