


DEN‹Z MOTOS‹KLET‹
KULLANIM KLAVUZU



Bu deniz motosikletini çal›flt›rmadan önce bu klavuzu dikkatlice okuyunuz. 
Bu klavuz, tafl›t›n sat›lmas› halinde WaveRunner’da kalmal›d›r.



EJU41840

Önemli klavuz bilgileri

Kiflisel Deniz Motosikleti (PWC) için, 2003/44/EC Direktifiyle de¤ifltirilmifl

94/25/EC Direktifi koflullar›na Uygunluk Bildirimi

YAMAHA MOTOR CO., LTD.Motor Üreticisinin Ad›:
Adres: 2500 Shingai, Iwata, Shizuoka 438-8501, Japonya

Yetkili Temsilcinin Ad›: YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.

Adres: Koolhovenlaan 101, 1119 NC Schiphole-Rijk, Hollanda

Egzoz ve gürültü emisyonu de¤erlendirmesi için Yetkili Kurumun ad›: Luxcontrol SA Kimlik No: 0882

SNCH Kimlik No: 0499

Adres: 1.avenue des Terres Rouges BP 349, Esch-sur-Alzette, L-4004. Lüksemburg

Egzoz ve gürültü emisyonu de¤erlendirmesi için Yetkili Kurumun ad›:

Adres:     11, route de Luxembourg BP 32, Sandweiler, L-5230. Lüksemburg

Kullan›lan uygunluk de¤erlendirme modülü:

Bu uygunluk bildirimi, Deniz Motosikleti (PWC) üreticisinin tek bafl›na sorumlulu¤u alt›nda yay›nlanm›flt›r. PWC üreticisi ad›na
beyan ederim ki, yukarda belirtilen araç modeli ve motoru (motorlar›) bütün uygulanabilir gerekli koflullara, belirtilmifl biçimde
uyumludur ve yukarda belirtilen AB (EC) tip inceleme sertifikas›n›n verildi¤i tip (tipler) ile uygunluk içindedir.

‹sim / Unvan: H. Yamaji / Baflkan, YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.

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

‹mza ve unvan:
(veya eflde¤er bir iflaretleme)
Verildi¤i yer ve tarih: 1 / A¤ustos / 2010, Schiphol-Rijk, Hollanda

ARACIN TANIMI

MOTORUN TANIMI

GEREKL‹ KOfiULLAR

StandartlarGerekli koflullar

I.A tasar›m ve yap›m EN ISO 13590

I.C gürültü emisyonu * EN ISO 14509
I.B egzoz emisyonu * EN ISO 8178-1

Di¤er kurala uygun
belge/yöntem

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

BU UYGUNLUK B‹LD‹R‹M‹ ‹LE KAPSANAN MOTORUN K‹ML‹⁄i

Motor Tipi:

Motor modelinin ad› AB (EC) Tip inceleme sertifika numaras› Yetkili Kurumun Ad› / Kimlik Numaras› (ID)

6CN LC*2003/44*10030 Luxcontrol SA / 0882

PWC motor Petrol 4 zamanl›

Yak›t Tipi: Yanma döngüsü:

yap›m için:

Arac›n model Kimlik Numaras›:

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

gürültü emisyonu için:
egzoz emisyonu için:

Uygulanan di¤er Birlik Direktifleri

Elektromanyetik uyumluluk (EMC) hakk›ndaki 2004/108/EC talimat›.

Makinelerle ilgili 2006/42/EC Direktifi.

Standartlar

CISPR 12

EN 61000-6-2



EJU30192

Kullan›c›ya/Operatöre
Bir Yamaha deniz motosikletini seçti¤iniz için
teflekkür ederiz. Bu kullan›m klavuzunda, 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 baflvurunuz.
Bu klavuz 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 olunuz. Ayr›ca, bir Yama-
ha yetkili servisi veya denizcilik örgütleri size
yerel denizcilik okullar›n› veya yetkin e¤itmen-
leri tavsiye etmekten memnun olacakt›r.
Bu kullan›m klavuzunda, özellikle önemli bilgi-
ler afla¤›da belirtilen flekilde ay›rt edilir.

Bu, güvenlik uyar› sembolüdür. Sizi olas›
bedensel yaralanma tehlikelerine karfl› uyar-
mak için kullan›lm›flt›r. Olas› yaralanma ya da
ölüm tehlikesinden kaç›nmak için bu sembolü
izleyen tüm güvenlik mesajlar›na uyunuz. 

EWJ00071

UYARI, sak›n›lmazsa ölüm ya da ciddi yara-
lanmayla sonuçlanabilecek tehlikeli bir du-
rumu gösterir.

ECJ00091

D‹KKAT, deniz motosikletinin ya da di¤er
eflyalar›n hasar görmesini önlemek için
al›nmas› gereken özel önlemleri gösterir.

‹PUCU:
‹PUCU, ifllemlerin daha kolay yap›lmas› ve da-
ha net anlafl›labilmesi için gerekli anahtar bilgi-
leri sa¤lar.

EJU40410

Yamaha’n›n sürekli ürün gelifltirme politikas›
nedeniyle, bu ürün tam olarak bu kullan›m kla-
vuzunda anlat›ld›¤› gibi olmayabilir. Teknik
özellikler önceden bildirilmeksizin de¤ifltirilebi-
lir.
Bu klavuz, 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.
EJU30232

VXS / VXR
DEN‹Z MOTOS‹KLET‹
KULLANIM KLAVUZU

© 2010’i yay›nlayan Yamaha Motor Co., Ltd.
1. Bask›, Temmuz 2010
Bütün haklar› sakl›d›r.

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

Türkiye’de bas›lm›flt›r.

Önemli klavuz bilgileri

U YA R I

D‹KKAT
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Kimlik numaralar›
Yamaha yetkili servisinden yedek parça siparifl
etmenize yard›mc› olmas› için, Birincil Kimlik
(PRI-ID) numaran›z›, Araç Kimlik Numaran›z›
(CIN) ve motor seri numaran›z› verilen boflluk-
lara kaydediniz. Deniz motosikletinizin çal›n-
mas› durumunda kullanmak üzere, bu kimlik
numaralar›n› ayr› bir yerde saklay›n›z.

EJU40500

Birincil Kimlik (PRI-ID) numaras›

Birincil kimlik numaras› (PRI-ID) motor bölmesi
içinde yer alan bir plaka üzerine damgalanm›fl-
t›r (Koltu¤un ç›kar›lmas› ve tak›lmas› ifllemleri
için sayfa 37’ye bak›n›z.).
MODEL:
VX1800-K (VXS)
VX1800A-K (VXR)

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

EJU36550

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

1 Araç Kimlik Numaras›n›n (CIN) yeri

EJU30311

Motor seri numaras›

Motor seri numaras› motor ünitesinde yer alan
bir plaka üzerine damgalanm›flt›r (Koltu¤un ç›-
kar›lmas› ve tak›lmas› ifllemleri için sayfa 37’ye
bak›n›z.).

1 Motor seri numaras›n›n yeri

1

Genel ve önemli etiketler
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Model bilgileri
EJU30331

Üretici plakas›

Üzerinde bu etiket bulunan deniz motosikletle-
ri Avrupa Parlamentosu’nun makinelerle ilgili
direktifinin belirli k›s›mlar›na uygundur.
Bir k›s›m bilgiler güverteye tak›lm›fl olan üretici
plakas›nda belirtilmifltir. Bu bilgilerin tam aç›k-
lamas› bu klavuzun ilgili bölümlerinde verilmifl-
tir.

1 Üretici plakas›n›n yeri

Bu kiflisel deniz tafl›t›n›n tasar›m kate-
gorisi: C
Kategori C:

Bu deniz tafl›t›, Beaufort kuvveti 6’ya kadar
olan rüzgarlarda ve buna ba¤l› dalga yükseklik-
lerinde kullan›lmak üzere tasarlanm›flt›r (2
m’ye kadar (6,56 ft) olan etkin dalga yükseklik-
leri; afla¤›daki ‹PUCU’na bak›n›z). Bu tür koflul-
lar, aç›k iç sularda, haliçlerde ve ›l›ml› hava ko-
flullar›nda k›y› sular›nda görülebilir.

‹PUCU:
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
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Önemli etiketler
Bu deniz motosikletini kullanmadan önce afla¤›daki etiketleri okuyunuz. Herhangi bir sorunuz var-
sa, bir Yamaha yetkili servisine dan›fl›n›z.

3

Genel ve önemli etiketler
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Uyar› etiketleri

Bu etiketlerden herhangi biri hasarlanm›flsa ya da kaybolmuflsa, yenilenmesi için bir Yamaha yet-
kili servisine baflvurunuz.

4

Genel ve önemli etiketler

UYARI
C‹DD‹ YARALANMA veya ÖLÜM riskini azaltmak için:

ÇARPIfiMALARI ÖNLEMEK ‹Ç‹N:
‹nsan, nesne ve di¤er deniz motosikletini SÜREKL‹ OLARAK GÖZÜNÜZLE TARAYINIZ.
Görüflünüzü k›s›tlayan veya di¤erlerini görmenizi engelleyen durumlar için
dikkatli olunuz.

Tekneyi SAVUNMALI OLARAK emniyetli h›zlarda KULLANINIZ ve insanlardan, 
nesnelerden ve di¤er deniz tafl›tlar›ndan güvenli bir mesafeyi muhafaza ediniz.
• Kiflisel deniz motosikletlerinin veya di¤er teknelerin do¤rudan arkas›ndan 

seyretmeyiniz.
• Su püskürtmek veya s›çratmak için di¤er teknelerin yak›n›na gitmeyiniz.
• Di¤er teknelerin sizden sak›nmas›n› zorlaflt›r›c› veya nereye gidece¤inizi anlayamayacak olduklar› keskin 

dönüfllerden veya di¤er manevralardan kaç›n›n›z.
• Su alt›nda nesneler bulunan veya suyun s›¤ oldu¤u alanlardan sak›n›n›z.

Çarp›flmalar› önlemek için ERKEN MÜDAHALE ED‹N‹Z. Kiflisel deniz motosikletlerinin ve di¤er teknelerin frenleri-
nin olmad›¤›n› unutmay›n›z.

Nesnelerden UZAKLAfiMAK ‹Ç‹N GAZ KOLUNU BIRAKMAYINIZ- arac› kullanmak için gaza ihtiyac›n›z vard›r. Kifli-
sel deniz motosikletini çal›flt›rmadan önce, daima gaz ve dümen kumandalar›n› kontrol ediniz. Kiflisel deniz
motosikletlerine uygulanan ülke/eyalet deniz seyir kurallar›na ve yerel kanunlara uyunuz. Daha fazla bilgi için
Kullan›m Klavuzuna bak›n›z.

CAN YELE⁄‹ (PFD) G‹Y‹N‹Z
Araçtakiler mutlaka kiflisel deniz tafl›tlar›na (PWC)
uygun  olan tescilli can yelekleri (PFD) takmal›d›rlar.

KORUYUCU G‹YS‹ G‹Y‹N‹N‹Z. Suya düflme sonucunda 
veya jet nozulunun yak›n›nda bulunma durumunda, 
e¤er su vücut  boflluklar›n› zorlarsa, ciddi dahili 
yaralanmalar meydana gelebilir. Normal bir mayo, rektuma veya
vajinaya etkili su girifline karfl› yeterli koruma sa¤layamaz. Araçta-
kiler mutlaka dalg›ç elbisesi veya buna eflde¤er koruma sa¤layan
elbise giymelidirler (Kullan›m Klavuzu’na bak›n›z).

Ayakkab›, eldiven ve (koruyucu) gözlük önerilmektedir.

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

Bile¤inize MOTOR AC‹L DURDURMA KORDONUNU TAKINIZ ve
bu kordonu kullan›c› yere düfltü¤ünde motor duracak flekilde
gidondan uzakta tutunuz. Arac› kulland›ktan sonra, çocuklar›n
veya di¤er kiflilerin sorumsuzca kullanmas›n› önlemek için,
kordonu uzaklaflt›r›n›z.

Kontrol kayb›, d›flar› f›rlama ve çarp›flma riskini azaltmak için, ARA-
CI SINIRLARINIZI ZORLAMADAN KULLANINIZ VE AGRES‹F MANEV-
RALARDAN KAÇININIZ. Bu bir yüksek performansl› teknedir -
oyuncak de¤ildir. Keskin dönüfller veya dümen suyu s›çramas› ve-
ya dalgalar, s›rt/bel kemi¤i yaralanmas› (paralysis), yüz yaralan-
mas› ve ayak, ayak bile¤i ve di¤er kemiklerin k›r›lma riskini art›ra-
bilir. Dümen suyundan veya dalgalardan atlamay›n›z.

DEN‹Z MOTOS‹KLET‹N‹N ARKASINDA B‹R‹S‹ VARSA GAZ VERME-
Y‹N‹Z.
motoru durdurunuz veya rölantide tutunuz. Jet nozulundan ç›-
kan su ve/veya döküntüler ciddi yaralanmaya neden olabilir.

Motor çal›fl›rken, EMME IZGARASINDAN UZAK DURUNUZ. Uzun
saçlar, bol giysiler veya can yele¤inin fleritleri hareket eden
parçalara dolaflabilir ve ciddi yaralanmaya veya bo¤ulmaya ne-
den olabilir.

‹LAÇ VEYA ALKOL ALDIKTAN SONRA KES‹NL‹KLE TEKNE KUL-
LANMAYINIZ.

KULLANIM KLAVUZUNU OKUYUNUZ VE TAL‹MATLARA UYUNUZ.

Çarp›flmalar, kiflisel deniz motosikletinin (PWC) herhangi bir di¤er tip kazas›na göre daha fazla
YARALANMA VE ÖLÜM ‹LE sonuçlan›r.

UYARI

PFD

Jet nozulu

Emme ›zgaras›

Dalg›ç
elbisesi
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Genel ve önemli etiketler
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Genel ve önemli etiketler

UYARI

UYARI

SADECE NORMAL KURfiUNSUZ BENZ‹N.

UYARI

UYARI

Benzin, yüksek derecede yan›c› ve patlay›c› bir maddedir. Yang›n veya patla-
ma ciddi bir flekilde yaralanmaya veya ölüme neden olabilir. Motoru kapat›-
n›z. 
Yak›t ikmalini alevden ve k›v›lc›mdan uzak olan iyi havaland›r›lm›fl yerde ya-
p›n›z. Sigara içmeyiniz. Benzinin etrafa dökülmemesine dikkat ediniz. Dökü-
len benzini derhal silip temizleyiniz. Motoru çal›flt›rmadan önce, yak›t bu-
harlar›n› motor bölümünden uzaklaflt›rmak için, tüm koltuklar› ç›kart›n›z.
Yak›t s›z›nt›s› veya gevflek elektrik ba¤lant›s› varsa, motoru çal›flt›rmay›n›z.

• Suya düflme sonucunda veya jet nozulunun yak›n›nda bulunma durumunda,
e¤er su vücut boflluklar›n› zorlarsa, ciddi dahili yaralanmalar meydana gelebilir.

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

Deniz motosikletini kald›rmak için halat ba¤-
lama halkas›n› veya tutamaklar› kullanmay›-
n›z. Deniz motosikleti düflebilir ve ciddi yara-
lanma ile sonuçlanabilir.

Havaland›rma hortumunun aküye ba¤lanmas›n›
sa¤lay›n›z.
E¤er uygun olarak ba¤lanmad›ysa, yang›n veya
patlama ile sonuçlanabilir.

Havaland›rma hortumu



7

Genel ve önemli etiketler

UYARI
GER‹ V‹TES KOLUNUN ÇALIfiMASI:

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

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

• ???

EJU36125

Di¤er etiketler

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

YANGIN SÖNDÜRÜCÜ MUHAFAZASI
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Genel ve önemli etiketler

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

Afla¤›daki CE iflareti, uzaktan kumanda vericisinin arkas›nda yer al›r.



EJU30682

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

Kullan›m Klavuzunu, Binme Prati¤i Klavuzu-
nu, Binme Talimatlar› kart›n› ve deniz moto-
sikletindeki tüm etiketleri okuyunuz. Bu bil-
giler deniz motosikletini tan›man›z› ve nas›l
çal›flt›¤›n› anlaman›z› sa¤layacakt›r.

● Herhangi bir kiflinin bu Kullan›m Klavuzunu,
Binme Prati¤i Klavuzunu, Binme Talimatlar›
kart›n› ve tüm etiketleri okumadan bu deniz
motosikletini kullanmas›na izin vermeyiniz.

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 kullan›c› yafl›n› ve e¤itim koflullar›n›
ö¤reniniz.

● Bu deniz motosikleti, operatörü ve en fazla
iki kifliyi tafl›yacak flekilde tasarlanm›flt›r.
Hiçbir zaman maksimum yük limitini aflma-
y›n›z veya 3 kifliden fazlas›n›n binmesine
izin vermeyiniz (e¤er kayak çekiliyorsa 2 ki-
fli).

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›z. 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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EJU30761

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

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

● Tekneyi savunmal› olarak güvenli h›zlarda
kullan›n›z ve insanlar, nesneler ve di¤er de-
niz motosikletleri ile aran›zda güvenli bir
mesafeyi koruyunuz.

● Deniz motosikletlerinin veya di¤er teknelerin
do¤rudan olarak arkas›n› takip etmeyiniz.

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

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

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

● Çarp›flmalar› önlemek için erken müdahale
ediniz. Deniz motosikletlerinin ve di¤er tek-
nelerin frenlerinin olmad›¤›n› unutmay›n›z.

● Nesnelerden uzaklaflmaya çal›fl›rken gaz
kelebek kolunu serbest b›rakmay›n›z - Kul-
lanmak için gaz vermeye ihtiyac›n›z vard›r.
Deniz motosikletini çal›flt›rmadan önce da-
ima gaz ve dümen kumandalar›n› kontrol
ediniz.

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

● Bu bir yüksek performansl› teknedir - oyun-
cak de¤ildir. Keskin dönüfller veya dümen
suyu s›çramas› veya dalgalar, s›rt/bel kemi-

¤i yaralanmas› (paralysis), yüz yaralanmas›
ve ayak, ayak bile¤i ve di¤er kemiklerin k›r›l-
ma riskini art›rabilir. Dümen suyundan veya
dalgalardan atlamay›n›z.

● Deniz motosikletini dalgal› sularda, kötü ha-
va koflullar›nda veya görüfl mesafesi düflük
oldu¤unda kullanmay›n›z; bu durum yara-
lanma veya ölüme neden olan bir kazaya
yol açabilir. Havan›n kötüleflebilece¤i ihti-
maline karfl› uyan›k olunuz. Deniz motosik-
letinizle yola ç›kmadan önce, hava tahmin-
lerine ve hüküm süren hava koflullar›na dik-
kat ediniz.

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

● Derinli¤i deniz motosikletinin alt›ndan 60 cm
(2 ft)’den az olan suda kullanmay›n›z, aksi
halde yaralanmayla sonuçlanabilecek flekil-
de su alt›nda bulunan bir nesneye çarpma
tehlikesini art›r›rs›n›z.

● 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›z. Aksi halde,
ciddi flekilde yaralanmaya veya ölüme ne-
den olabilecek baflka bir tekne ile çarp›flma
tehlikesi artar.
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● Deniz motosikletleri için geçerli olan seyir
kurallar›na ve ülkenin/ilin yerel yasalar›na
uyunuz.

EJU30821

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

lanm›fl ve deniz motosikleti kullan›m› için
uygun bir can yele¤i giymek zorundad›r.

● Koruyucu giysi giyiniz. Suya düflme veya su
jeti a¤z›na yak›n durma sonucu e¤er su vü-
cut boflluklar›na zorlan›rsa ciddi iç yaralan-
malar oluflabilir.
Normal bir mayo, rektuma veya vajinaya et-
kili su girifline karfl› yeterli koruma sa¤laya-
maz. Araçtakiler mutlaka dal›fl elbisesi veya
buna eflde¤er koruma sa¤layan elbise giy-
melidirler. Bu tür giysiler denim (kot kumafl›)
gibi kal›n, s›k› örülmüfl, sa¤lam ve tam otu-
ran yap›ya sahip olup, bisikletçi flortlar›nda-
ki gibi spandex veya benzeri dokumalar gibi
de¤ildirler.

1 Yetkilerce onaylanm›fl can simidi
2 Dal›fl giysisi 

● 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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Kask, kafa bölgesine koruma sa¤lamak
üzere tasarlanm›flt›r. Buna ra¤men kasklar
tüm öngörülen darbelere karfl› koruyamaz-
lar, kask, bir tekneyle veya di¤er engel ile
çarp›flma durumunda size gelecek zarar›
azaltabilir.
Kask›n, ayn› zamanda potansiyel güvenlik
tehlikeleri de bulunur. Suya düfltü¤ünüzde,
kask›n içine su dolma riski vard›r, buna ge-
nel olarak “bucketing” (kova olay›) denmek-
tedir, ve enseye yapt›¤› gerginlikten dolay›
bo¤ulmalara, ciddi ve kal›c› ense yaralan-
malar›na veya ölüme neden olabilir. Kask
ayn› zamanda, görüfl ve duyma kabiliyetini-
zi azaltaca¤›ndan veya dikkatinizi da¤›taca-
¤›ndan veya yorgunlu¤unuzu art›raca¤›n-
dan, kaza riskini art›r›r.
Kask›n potansiyel emniyetine karfl› di¤er ta-
raftan bir o kadar potansiyel riski olmas› ne-
deni ile, kullanma konusunda nas›l karar ve-
receksiniz? Araca binme koflullar›n› gözö-
nünde bulundurunuz. Arac› sürece¤iniz çev-
re ve sizin sürüfl stiliniz ve kabiliyetiniz gibi
faktörleri dikkate al›n›z. 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 kul-
lanmaya karar verirseniz, dikkatlice bir kask
seçiniz. E¤er mümkünse, kiflisel deniz mo-
tosikleti kullan›m› için tasarlanm›fl olan bir
kask aray›n›z. E¤er bir yar›flmaya kat›l›yor-
san›z, yar›flmay› organize edenlerin kask is-
teklerine uymal›s›n›z.

● Deniz motosikletini alkollü içecekler içtikten
veya ilaç ald›ktan sonra asla kullanmay›n›z.

● Deniz motosikletinin güvenli¤i ve uygun ba-
k›m› için, deniz motosikletini çal›flt›rmadan
önce daima sayfa 49’da listelenen çal›flt›r-
ma öncesi kontrolleri yap›n›z.

● 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 vermeyiniz.

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

● Asla sürücünün önüne birinin binmesine izin
vermeyiniz.

● Hamileyseniz veya sa¤l›¤›n›z kötüyse, da-
ima doktorunuza dan›flarak bu deniz moto-
sikletini binip binemeyece¤inizi ö¤reniniz.

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

● Motor acil durdurma kordonunu (lanyard)
sol bile¤inize tak›n›z ve gidondan uzak tutu-
nuz böylece arac› kullan›rken suya düflerse-
niz motor durur. Bindikten sonra, çocuklar
veya baflka kifliler taraf›ndan kazara çal›flt›-
r›lmas› veya yetkisiz bir flekilde kullan›lma-
s›n› önlemek için motor acil durdurma kor-
donunu (lanyard) deniz motosikletinden ç›-
kart›n›z.
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● Etraf›n›zda yüzücüler olup olmad›¤›n› dik-
katli bir flekilde gözleyiniz ve yüzme bölge-
lerinden uzak durunuz. Yüzücüleri görmek
zordur ve sudaki bir kifliye kazayla çarpabi-
lirsiniz.

● Baflka bir teknenin çarpmas›ndan sak›n›n›z.
Daima trafi¤i gözlemekle sorumlusunuz; di-
¤er tekneleri kullananlar sizi gözlemiyor ola-
bilirler. E¤er onlar sizi görmezse veya di¤er
tekneleri kullananlar›n bekledi¤inden daha
çabuk manevra yaparsan›z, çarp›flma tehli-
kesi vard›r.

● Di¤er teknelerle ve su motosikletleri ile ara-
n›zda güvenli bir mesafe bulundurunuz ve
teknelerin su kaya¤› halatlar›na veya oltala-
ra da dikkat ediniz. “Güvenli tekne kullanma
kurallar›”na uyunuz ve dönüfl yapmadan ön-
ce arkan›z› kontrol etmeyi unutmay›n›z
(Sayfa 17’deki “Güvenli tekne kullanma ku-
rallar›”na bak›n›z.).

EJU30840

Önerilen donan›m
Deniz motosikletinizde afla¤›dakiler bulunmal›-
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 bayisine baflvurun.

● Saat
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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EJU36850

Tehlike bilgileri
● 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, ko-
kusuz karbon monoksit gaz› mevcuttur. De-
niz motosikletini daima aç›k havada çal›flt›-
r›n›z.

● Motoru kullanma s›ras›nda veya hemen
sonra, s›cak susturucuya veya motora eli-
nizle dokunmay›n›z; ciddi yan›klara neden
olabilir.

EJU30920

Deniz motosikletinin
özellikleri

● Deniz tafl›t›n› jet bask›s› döndürür. Gaz ko-
lunu tamamen serbest b›rakmak, sadece
asgari itme kuvveti sa¤lar. E¤er süzülmenin
üzerindeki h›zlarda gidiyorsan›z, gazs›z ola-
rak gitmek için h›zla yavafllama kabiliyetine
sahip olursunuz.
Bu model, kesik gazda manevra OTS siste-
mi içeren Yamaha Motor Yönetim sistemiyle
donat›lm›flt›r. Gaz kolunu b›rakt›ktan sonra,
deniz motosikletini kullanmaya çal›fl›rsan›z,
kalk›fl h›zlar›nda hareket eder. OTS sistemi,
deniz motosikleti yavafllarken, biraz itme
kuvveti vermek için devam etmek üzere
dönmede yard›m eder, fakat gidonu döndü-
rürken gaz verirseniz, daha keskin dönebi-
lirsiniz.
OTS sistemi, kalk›fl h›zlar›n›n alt›nda veya
motor durur vaziyette iken çal›flmaz.
Motor yavafllad›¤› zaman, siz gaz verinceye
veya süzülme h›z›na ulafl›ncaya kadar, de-
niz motosikleti gidon girifline yan›t olarak ar-
t›k dönmez.
Bu manevra için iyi bir sezgiye sahip olun-
caya kadar engellerin bulunmad›¤› aç›k bir
alanda dönüfl al›flt›rmas› yap›n›z.

● Bu deniz tafl›t› su jeti ile tahrik edilir. Jet
pompas› do¤rudan motora ba¤l›d›r. Baflka
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.

● Geri vites fonksiyonunu deniz motosikletini
yavafllatmak veya durdurmak için kullanma-
y›n›z, çünkü bu durum kontrolü kaybetmeni-
ze, d›flar› f›rlaman›za veya gidona çarpma-
n›za neden olabilir.
Bu durum s›rt/bel kemi¤i yaralanmas› (pa-
ralysis), yüz yaralanmas› ve ayak, ayak bile-
¤i ve di¤er kemiklerin k›r›lma riskini art›rabi-
lir. Ayr›ca vites sistemine de zarar verebilir-
siniz.
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● Geri hareket, k›y›ya yanaflma gibi düflük h›z
manevralar› s›ras›nda h›z› düflürmek veya
durmak için kullan›labilir. Motor rölantide ol-
du¤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 en-
gelin veya insan›n olmad›¤›ndan emin olu-
nuz.

● 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›yorken, jet nozuluna hiç bir za-
man herhangi bir nesne sokmay›n›z. Jet
pompas›ndaki dönen parçalarla temas edil-
mesi ciddi bir flekilde yaralanmalara veya
ölüme neden olabilir.

1 Emme ›zgaras›
2 Jet nozulu

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

ru durdurunuz ve klipsi motor acil durdurma
anahtar›ndan ç›kart›n›z.

1 Klips
2 Motor acil durdurma anahtar›
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EJU30953

Su kaya¤› yapma
Deniz motosikletini su kaya¤› yapma amac›yla
ancak operatörü, arkaya dönük takipçiyi ve su
kaya¤› yapmadan önce su kayakç›s›n› tafl›ya-
cak oturma kapasitesine sahip oldu¤u zaman
kullanabilirsiniz.
Deniz motosikletinde su kaya¤› ipini ba¤lamak
için tasarlanm›fl bir ba¤lama kancas› bulunma-
l›d›r; ipi baflka herhangi bir yere ba¤lamay›n›z.

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 uyunuz.
Operatör, bir su kayakç›s›n› çekmeye kalk›fl-
madan önce, yolcu tafl›ma konusunda rahat ol-
mal›d›r.
Afla¤›dakiler su kaya¤› yap›l›rken tehlikeleri en
aza indirmek için dikkate al›nmas› gereken ba-
z› önemli noktalard›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›z.
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 s›k-
ma kelepçesini tutmal›d›r.

1 S›kma kelepçesi

1 S›kma kelepçesi

● 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›z.
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Halat›n herhangi bir fleyin etraf›na dolanma-
mas›n› sa¤lay›n›z.
Su kayakç›s›n›n haz›r oldu¤unu ve herhan-
gi bir trafik veya di¤er engellerin olmad›¤›n›
kontrol ettikten sonra, kayakç›y› kald›rmak
için yeterli derecede gaz veriniz.

● Yumuflak ve genifl dönüfller yap›n›z. 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 (150 ft) uzakta tutunuz. 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
deniz motosikletinin arkas›na çarpmas› teh-
likesine karfl› dikkatli olunuz.

● 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›z.

EJU30970

Güvenli 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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EJU30991

Deniz motosikletinizin keyfini
sorumlulu¤unuzu bilerek

ç›kart›n›z
Deniz motosikletinize bindi¤inizde, zevk ald›¤›-
n›z yerleri baflka kiflilerle ve do¤ayla paylafl›rs›-
n›z. Bu nedenle zevkinize di¤er insanlara, top-
raklara, sulara ve do¤al yaflama sayg› ve neza-
ketle itina gösterme sorumlulu¤unuz dahildir.
Deniz motosikletinizi nerede ve ne zaman bi-
nerseniz binin, etraf›n›zdakilerin misafiri oldu-
¤unuzu düflününüz. Unutmay›n›z ki, örne¤in,
deniz motosikletinizin sesi size müzik gibi gele-
bilir, ancak baflkalar› için sadece gürültü olabi-
lir. Ve dümen suyunuzun heyecan verici su s›ç-
ratmas› baflka kiflilerin hofluna gitmeyen dalga-
lar yapabilir.
Sahildeki evler ve su kuflu yuvalar› veya di¤er
do¤al yaflam bölgeleri yak›nlar›nda kullanma-
maya dikkat ediniz ve bal›kç›lardan, di¤er tek-
nelerden, yüzücülerden ve insan bulunan plaj-
lardan yeteri kadar uzak durunuz. Böyle bölge-
lerde seyir kaç›n›lmaz oldu¤unda, yavafl kulla-
n›n›z ve tüm kurallara uyunuz.
Deniz tafl›t›n›z›n egzos emisyonunun ve ses
düzeyinin belirlenmifl s›n›rlar aras›nda kald›¤›-
n›n devam etti¤inden emin olmak için uygun bir
bak›m gereklidir. Bu Kullan›m Klavuzunda öne-
rilen bak›m›n uygulanmas›ndan sorumlusunuz.
Unutmay›n›z, kirletme çevreye zararl› olabilir.
Yak›t veya ya¤ dökülmesinin do¤aya zarar ve-
rebilece¤i yerlerde yak›t doldurmay›n›z veya
ya¤ eklemeyiniz. Yak›t doldurmadan önce de-
niz motosikletinizi sudan ç›kart›n›z ve sahile
çekiniz. Motor bölümündeki suyu ve herhangi
bir yak›t ve ya¤ kal›nt›s›n› yerel tüzüklere göre
at›n›z. Çevrenizi su yollar›n› paylaflt›¤›n›z in-
sanlar ve do¤al yaflam için güzel tutunuz: çöp
dökmeyiniz.

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 olursunuz.

18

Güvenlik bilgileri



EJU40302

Deniz motosikleti sözlü¤ü
Süzülme devri
“Süzülme” en düflük manevra yapma h›z›d›r. Ya çok az gaz veririsiniz ya da hiç vermezsiniz. De-
niz motosikleti suyun içindedir ama dümen suyu yoktur.

Yar› kalk›fl h›z›
“Yar› kalk›fl” orta derecede h›zd›r. Deniz motosikletinin bafl taraf› su yüzeyinin biraz yukar›s›nda-
d›r ama hala su içinde gidiyorsunuzdur. Bir dümen suyu vard›r.

Kalk›fl h›z›
“Kalk›fl” daha yüksek bir h›zd›r. Deniz motosikleti daha dengelidir ve suyun üstünde kay›yordur.
Bir dümen suyu vard›r.

Bafl taraf
Deniz motosikletinin ön ucu

K›ç Taraf
Deniz motosikletinin arka ucu

Sancak
Yüzünüz ileriye dönük oldu¤unda deniz motosikletinin sa¤ taraf›.

‹skele
Yüzünüz ileriye dönük oldu¤unda deniz motosikletinin sol taraf›.

Sintine suyu
Motor bölümünde toplanan su.

Yamaha Motor Yönetim Sistemi (YEMS)
YEMS, ateflleme zaman›n›, yak›t enjeksiyonunu, motor teflhisini ve gazs›z kullanma (OTS) siste-
mini kontrol eden ve ayarlayan, entegre edilmifl, bilgisayarl› bir yönetim sistemidir.
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1 Motor kaputu
2 Gidon
3 Koltuk (sayfa 37)
4 Ayak koyma yeri
5 Bafl taraf halkas› (sayfa 38)
6 Yak›t deposu kapa¤› (sayfa 43)
7 So¤utma suyu pilot ç›k›fl› (sayfa 28)
8 Küpeflte
9 Ç›kma

EJU31011

Ana parçalar›n yerleri
D›fl aksam
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1 Binme platformu
2 Ba¤lama kancas› (sayfa 39)
3 Tutma yeri (sayfa 38)
4 Binme basama¤› (VXR) (sayfa 38)
5 Jet nozulu
6 Geri hareket kapa¤› (sayfa 29)
7 Basamak
8 Arka taraf halkas› (sayfa 39)
9 Arka boflaltma tapas› (sayfa 46)
10 H›z sensörü
11 Emme ›zgaras›

21

Aç›klama



1 Bafllatma anahtar› (sayfa 26)
2 Motor acil durdurma anahtar› (sayfa 26)
3 Klips (sayfa 26)
4 Motor acil durdurma kordonu (lanyard) (sayfa 26)
5 Motor durdurma anahtar› (sayfa 26)
6 Torpido gözü (sayfa 40)
7 Çok ifllevli bilgi merkezi (sayfa 32)
8 Dikiz aynas›
9 Uzaktan kumanda vericisi (sayfa 24)
10 ‹çecek tutucu (VXR) (sayfa 41)
11 Vites kolu (sayfa 29)
12 Gaz kolu (sayfa 27)
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1 Motor kapa¤›
2 Hava filtresi kutusu
3 Su ay›r›c› (sayfa 28)
4 Yak›t deposu
5 Elektrik kutusu
6 Akü (sayfa 52)
7 Y›kama hortumu soketi
8 Buji/Buji kapa¤›/Ateflleme bobini
9 Motor ya¤› doldurma kapa¤› (sayfa 44)
10 Ya¤ seviye çubu¤u (sayfa 44)

Motor bölümü
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EJU31024

Deniz motosikleti
kumanda ifllevleri

EJU41931

Uzaktan kumanda vericisi

Yamaha Güvenlik Sistemi ve Düflük Devir Sa-
y›s› Modu ayarlar› uzaktan kumanda vericisini
çal›flt›rarak seçilebilirler (Yamaha Güvenlik Sis-
temi ayar ifllemleri için sayfa 25’e, Düflük Devir
Say›s› Modunu etkinlefltirme ifllemleri için say-
fa 30’a bak›n›z.).

1 Uzaktan kumanda vericisi

Deniz motosikleti, sadece bu vericinin dahili
kodunu alg›lamaya programlanm›fl oldu¤u için,
ayarlar sadece bu verici ile seçilebilir.
E¤er kazara uzaktan kumanda vericisini kay-
bederseniz veya verici düzgün flekilde çal›flm›-
yorsa bir Yamaha yetkili servisine baflvurunuz.
Deniz motosikletini çal›flt›r›rken, kaybolmamas›
için vericiyi daima yan›n›zda bulundurunuz.

VXR: Bu deniz tafl›t›nda, içecek tutucu içinde
bir verici tutucu bulunmaktad›r.

1 Uzaktan kumanda tutucusu

ECJ00752

● Uzaktan kumanda vericisi tam olarak su
geçirmez de¤ildir. Vericiyi suya bat›rma-
y›n›z ya da su içinde çal›flt›rmay›n›z. Ve-
rici suya bat›r›l›rsa, yumuflak ve kuru bir
bezle kurulay›n›z ve sonra düzgün çal›-
fl›p çal›flmad›¤›n› kontrol ediniz. Verici
düzgün çal›flmazsa, Yamaha yetkili servi-
sine dan›fl›n›z.

● Uzaktan kumanda vericisini yüksek s›-
cakl›klardan uzakta tutunuz ve do¤rudan
günefl ›fl›¤›nda b›rakmay›n›z.

● Uzaktan kumanda vericisini yere düflür-
meyiniz, kuvvetli darbelere maruz b›rak-
may›n›z veya üzerine a¤›r nesneleri koy-
may›n›z.

● Uzaktan kumanda vericisini temizlemek
için yumuflak ve kuru bir bez kullan›n›z.
Deterjan, alkol veya di¤er kimyasallar›
kullanmay›n›z.

● Uzaktan kumanda vericisini kendi kendi-
nize demonte etmeye kalk›flmay›n›z. Aksi
takdirde, verici düzgün flekilde çal›flma-
yabilir. Verici yeni bir akü gerektirirse Ya-
maha yetkili servisine baflvurunuz. Uzak-
tan kumanda pillerini imha ederken yerel
tehlikeli at›k düzenlemelerine uyunuz.
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EJU31384

Yamaha Güvenlik Sistemi

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 sisteminin kilitli ve kilit aç›k modlar›, bu
deniz motosikleti ile birlikte verilen uzaktan ku-
manda vericisini çal›flt›rarak seçilebilir. E¤er
güvenlik sisteminin kilitli modu seçilmifl ise,
motor çal›flt›r›lamaz. Motor sadece kilit aç›k
modu seçilirse çal›flt›r›labilir (Uzaktan kuman-
da vericisiyle ilgili bilgi için sayfa 24’e bak›n›z.).

‹PUCU:
Yamaha Güvenlik Sistemi ayarlar› sadece mo-
tor durduruldu¤unda seçilebilir.

EJU36106

Yamaha Güvenlik Sistemi ayarlar›

Yamaha Güvenlik Sisteminin ayarlar›, uzaktan
kumanda vericisi çal›flt›r›ld›¤›nda ç›kan bip se-
si say›s› ve çok ifllevli bilgi merkezinin “SECU-
RITY” (GÜVENL‹K) göstergesi lambas› ile
onaylan›r (Çok ifllevli bilgi merkeziyle ilgili bilgi
için sayfa 32’ye bak›n›z.).

‹PUCU:
● Bip sesi normal çal›flt›rma modunda iki kez,

Düflük Devir/dk. Modunda üç kez duyulur
(Düflük Devir/dk. Modunu etkinlefltirme ifl-
lemleri için sayfa 30’a bak›n›z.).

● E¤er uzaktan kumanda vericisi çok ifllevli bil-
gi merkezi bekleme durumundayken çal›flt›r›-

l›rsa, merkez bafllang›ç çal›flmas›n› gerçek-
lefltirir ve sonra ayarlar seçilir.

Kilitli modunu seçmek için:
Uzaktan kumanda vericisindeki kilitle dü¤mesi-
ni k›saca itiniz. Bir kez bip sesi duyulur ve “SE-
CURITY” (GÜVENL‹K) gösterge lambas› bir
kez yan›p söner, sonra söner. Bu, kilitli modu-
nun seçildi¤ini gösterir.

1 Kilitli dü¤mesi
2 “SECURITY” (güvenlik) gösterge lambas›

Kilit aç›k modunu seçmek için:
Uzaktan kumanda vericisindeki “L-Modu” (kilit
aç›k) dü¤mesini k›saca itiniz. ‹ki ya da üç kez
bip sesi duyulur ve “SECURITY” (GÜVENL‹K)

gösterge lambas› iki ya da üç kez yan›p söner,
sonra yanar. Bu, kilit aç›k modunun seçildi¤ini
gösterir.

1 “L-Modu” (kilit aç›k) dü¤mesi
2 “SECURITY” (güvenlik) gösterge lambas›
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Yanar
Kilit aç›k (Düflük De-
vir/dk. Say›s› Modu)

Yanar
Kilit aç›k

(normal çal›flma
modu)

“SECURITY”
(güvenlik)

göst. lamb.

Yamaha Güvenlik
Sistemi modu

Bip sesi
say›s›

L-Modu



EJU31152

Motoru durdurma anahtar› “      ”

Motoru durdurma anahtar›na (k›rm›z› dü¤me)
bas›lmas› motoru durdurur.

1 Motoru durdurma anahtar›

EJU31163

Motor acil durdurma anahtar› “     ”

Operatörün deniz motosikletinden düflmesi gibi
durumlarda, motor acil durdurma kordonunun
(lanyard) ucundaki klips anahtardan ç›kt›¤›nda,
motor acil durdurma anahtar› otomatik olarak
motoru durdurur.
Motoru çal›flt›rmadan önce klipsi motor acil
durdurma anahtar›n›n alt›na tak›n›z.

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

Motorun yanl›fll›kla çal›flt›r›lmas›n› ya da ço-
cuklar veya yetkili olmayan kifliler taraf›ndan

kullan›lmas›n› önlemek için, motor çal›flmad›¤›
zamanlarda klipsi motor acil durdurma anahta-
r›ndan ç›kar›n›z.

EJU36286

Marfl dü¤mesi “      ”
ECJ01310

Karada iken, motoru 4000 devir/dk.’n›n üze-
rinde çal›flt›rmay›n›z. Ayr›ca, motoru, su
vermeden 15 saniyeden daha uzun bir süre
çal›flt›rmay›n›z, aksi halde motor afl›r› ›s›na-
bilir.

Marfl dü¤mesi (yeflil dü¤me) itildi¤inde motor
çal›flmaya bafllar. Motor dönmeye bafllar bafl-
lamaz, marfl dü¤mesini serbest b›rak›n›z. E¤er
motor 5 saniye içinde çal›flmaz ise, marfl dü¤-
mesini b›rak›n›z, 15 saniye bekleyiniz ve tekrar
deneyiniz. D‹KKAT: Motor çal›fl›rken hiçbir
zaman marfl dü¤mesine basmay›n›z. Marfl
dü¤mesine 5 saniyeden fazla basmay›n›z,
aksi halde akü boflal›r ve motor çal›flmaz.
Ayr›ca marfl motoru da hasar görebilir.
[ECJ01040]
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1 Marfl dü¤mesi

Afla¤›daki koflullar›n herhangi biri oldu¤unda
motor çal›flmaz:
● Yamaha Güvenlik Sistemi’nin kilitli modu se-

çilmifltir (Yamaha Güvenlik Sistemi ayar ifl-
lemleri için sayfa 25’e bak›n›z.).

● Klips motor acil durdurma anahtar›ndan ç›-
kart›lm›flt›r.

● Gaz kolu s›k›lm›flt›r.

EJU31211

Gaz kolu

Kol s›k›flt›r›ld›¤›nda gaz kolu motor h›z›n› art-
t›r›r.

1 Gaz kolu

Kol b›rak›ld›¤›nda, gaz kolu otomatik olarak
tam kapal› (rölanti) konumuna geri döner.

EJU31261

Dümen sistemi

Gidonlar›n gitmek istedi¤iniz yöne çevrilmesiy-
le, jet nozulunun aç›s› de¤iflir ve deniz motosik-
letinin yönü de buna uygun olarak de¤iflir.

1 Gidon
2 Jet nozulu

Jet bask›s›n›n mukavemeti dönüfl h›z›n› ve yö-
nünü belirledi¤i için, bir dönüfl yap›lmak isten-
di¤inde, süzülme h›z› haricinde daima gaz ve-
rilmelidir.
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 motor durur vaziyette
iken çal›flmaz. Motor yavafllad›¤› zaman, siz
gaz verinceye veya süzülme h›z›na ulafl›ncaya
kadar, deniz motosikleti gidon girifline yan›t
olarak art›k dönmez.
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EJU35974

So¤utma suyu pilot ç›k›fl›

Motor çal›fl›yorken, motorun içinde dolaflan so-
¤utma suyunun bir k›sm› so¤utma suyu pilot ç›-
k›fl›ndan d›flar› at›l›r.

1 So¤utma suyu pilot ç›k›fl›

Deniz motosikletinin iskele (sol) taraf›nda so-
¤utma suyu pilot ç›k›fl› vard›r. So¤utma siste-
minin düzgün bir flekilde çal›fl›p çal›flmad›¤›n›
kontrol etmek için, suyun so¤utma suyu pilot
ç›k›fl›ndan d›flar› at›ld›¤›ndan emin olunuz.
E¤er ç›k›fltan su at›lm›yorsa, motoru durduru-
nuz ve jet emiflinin t›kal› olup olmad›¤›n› kont-
rol ediniz (Jet girifliyle ilgili bilgi için sayfa 85’e
bak›n›z.).

‹PUCU:
● Motor çal›flt›r›ld›ktan sonra suyun ç›k›fla

ulaflmas› 60 saniye kadar bir zaman al›r.
● Motor rölanti h›z›nda çal›flt›r›ld›¤›nda su ç›k›-

fl› sabit olmayabilir. Böyle olursa, su ç›k›fl›n›n
düzgün olmas›n› sa¤lamak için biraz gaz ve-
riniz. 

EJU40322

Su ay›r›c›

Su ay›r›c›s›, e¤er deniz motosikleti alabora ol-
duysa yak›t deposu havaland›rma hortumun-
dan içeri giren suyu tutarak bu suyun yak›t de-
posuna girmesini önler.

E¤er su ay›r›c›da su birikirse, boflaltma c›vata-
s›n› gevfleterek suyu boflalt›n›z.

1 Su ay›r›c›

1 Boflaltma c›vatas›

Su ay›r›c›dan suyu boflaltmak için:
(1) Su ay›r›c›n›n alt›na bir boflaltma kab› ya da

kuru bir bez koyunuz.
(2) Suyu boflaltmak için boflaltma c›vatas›n›

yavafl yavafl gevfletiniz. Boflalan suyu bo-
flaltma kab›na al›n›z ya da kuru beze emdi-
riniz ve böylece suyun motor bölümüne s›ç-
ramas›n› önleyiniz. E¤er deniz motosikleti-
ne su s›çrarsa, temiz bir bezle silinmesini
sa¤lay›n›z.

(3) Boflaltma c›vatas›n› sonuna kadar iyice s›-
k›n›z.

28

Kumanda ifllevinin çal›flmas›



EJU40011

Deniz motosikletini çal›flt›rma
ifllevleri

EJU40520

Geri vites sistemi
EWJ01230

● Geri vites fonksiyonunu deniz motosikle-
tini yavafllatmak veya durdurmak için
kullanmay›n›z, çünkü bu durum kontrolü
kaybetmenize, d›flar› f›rlaman›za veya gi-
dona çarpman›za neden olabilir.

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

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

Vites kolu geri konuma getirildi¤inde, geri hare-
ket kapa¤› alçal›r ve jet nozulundan at›lan su
jetinin yönünü de¤ifltirir. Bu, deniz motosikleti-
nin geriye hareket etmesini sa¤lar.
Geri vitese takmak için:
(1) Gaz kolunu serbest b›rak›n›z ve motorun

rölanti h›z›na düflmesine izin veriniz.
(2) Vites kolunu, geri vites konumunda durana

kadar geriye do¤ru çekiniz. Geri hareket

kapa¤› alçal›r ve deniz motosikleti süzülme
h›z›nda geriye do¤ru hareket etmeye bafl-
lar.

1 Vites kolu
2 Geri konumu
3 ‹leri konumu

1 Geri hareket kapa¤›
2 ‹leri konumu
3 Geri konumu

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

rölanti h›z›na düflmesine izin veriniz.
(2) Vites kolunu, ileri vites konumunda durana

kadar ileriye do¤ru itiniz. Geri hareket ka-
pa¤› yükselir ve deniz motosikleti süzülme
h›z›nda ileriye do¤ru hareket etmeye bafl-
lar.
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EJU40000

Deniz motosikletini çal›flt›rma
modlar›

EJU41960

Düflük Devir/dk. Modu

Düflük Devir/dk. Modu, maksimum motor dev-
rini, normal moddaki maksimum motor devrinin
yaklafl›k %70’ine s›n›rlayan bir ifllevdir.
Düflük Devir/dk. Modu, sadece bu deniz moto-
sikletiyle birlikte verilen uzaktan kumanda veri-
cisini çal›flt›rarak devreye al›nabilir ya da devre
d›fl› b›rak›labilir.

1 Uzaktan kumanda vericisi

‹PUCU:
Düflük Devir/dk. Modu, sadece motor, Yamaha
Güvenlik Sisteminin kilit aç›k modunda durdu-
ruldu¤unda etkinlefltirilebilir.
Düflük Devir/dk. Modunun devreye al›nmas›
ve devreden ç›kar›lmas›
Düflük Devir/dk. Modunun etkinlefltirlmesi
uzaktan kumanda vericisi çal›flt›r›ld›¤›nda ç›-
kan bip sesi say›s› ve çok ifllevli bilgi merkezi-
nin “L-MODE” gösterge lambas› ile onaylan›r
(Çok ifllevli bilgi merkeziyle ilgili bilgi için sayfa
32’ye bak›n›z.).

‹PUCU:
E¤er uzaktan kumanda vericisi çok ifllevli bilgi
merkezi bekleme durumundayken çal›flt›r›l›rsa,
merkez bafllang›ç çal›flmas›n› gerçeklefltirir ve
sonra ayarlar seçilir.
Düflük Devir/dk. Modunu etkinlefltirmek için:
Uzaktan kumanda vericisindeki “L-Mode” (kilit
aç›k) dü¤mesine 4 saniyeden fazla süreyle
bast›r›n›z. Üç kez bip sesi duyulduktan ve “SE-
CURITY” (GÜVENL‹K) gösterge lambas› üç
kez yan›p sönüp, yanar duruma geçtikten son-
ra “L-MODE” gösterge lambas› yanar ve Düflük
Devir/dk. Modu devreye girer.

‹PUCU:
E¤er Düflük Devir/dk. Modu, bilgi ekran› ka-
pand›ktan hemen sonra etkinlefltirilirse, “L-MO-
DE” gösterge lambas› yanmaz. “L-MODE” gös-
terge lambas› motor çal›flt›r›ld›¤›nda yanacak-
t›r.
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1 “L-Mode” (kilit aç›k) dü¤mesi

1 “SECURITY” (güvenlik) gösterge lambas›
2 “L-MODE” (düflük mod) gösterge lambas›

Düflük Devir/dk. Modunu devreden ç›karmak
için:
Uzaktan kumanda vericisindeki “L-Mode” (kilit
aç›k) dü¤mesine 4 saniyeden fazla süreyle
bast›r›n›z. ‹ki kez bip sesi duyulduktan ve “SE-
CURITY” (GÜVENL‹K) gösterge lambas› iki
kez yan›p sönüp, yanar duruma geçtikten son-
ra “L-MODE” gösterge lambas› söner ve Düflük
Devir/dk. Modu devre d›fl› olur. Düflük Devir/dk.
Modu devreden ç›kar›ld›¤›nda deniz motosikle-
ti normal çal›flma moduna döner.
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EJU41850

Çok ifllevli bilgi merkezi
Çok ifllevli bilgi merkezi deniz motosikletiyle il-
gili çeflitli bilgileri görüntüler.

1 “SECURITY” (güvenlik) gösterge lambas›
2 Seçme dü¤mesi
3 Bilgi ekran›
4 “L-MODE” (düflük mod) gösterge lambas›
5 “WARNING” uyar›) gösterge lambas›

Çok ifllevli bilgi merkezinin ilk çal›flt›r›lmas›
Çok ifllevli bilgi merkezi etkinlefltirildi¤inde, tüm
gösterge dilimleri ve “SECURITY” (GÜVEN-
L‹K) göstergesi lambas› yanar. 2 saniye sonra,
bilgi ekran›ndaki uyar› göstergeleri söner ve
merkez normal flekilde çal›flmaya bafllar.

‹PUCU:
Motor çal›flt›r›ld›¤›nda “SECURITY” (GÜVEN-
L‹K) gösterge lambas› sönecektir.

Çok ifllevli bilgi merkezi bekleme durumu
E¤er çok ifllevli bilgi merkezi motor durduktan
sonra 25 saniye içinde herhangi bir çal›flma gir-
disi almazsa merkez kapan›r ve bekleme duru-
muna geçer. Motor tekrar çal›flt›r›ld›¤›nda, ek-
ranlar merkezin kapat›lmas›ndan önceki du-
rumlar›na dönerler ve merkez normal flekilde
çal›flmaya bafllar.

EJU35024

Bilgi ekran›

Bilgi ekran› deniz motosikletinin çal›flma koflul-
lar›n› gösterir.

1 Takometre
2 H›z göstergesi
3 Saat göstergesi/voltmetre
4 Yak›t seviye göstergesi
5 Motor kontrol uyar› göstergesi
6 Motor afl›r› ›s›nma uyar› göstergesi
7 Ya¤ bas›nc› uyar› göstergesi
8 Yak›t seviyesi uyar› göstergesi

EJU31503

H›z göstergesi

H›z göstergesi deniz motosikletinin suya karfl›
h›z›n› gösterir.
Gösterge birimlerini de¤ifltirerek, h›z, saat ba-
fl›na kilometre “km/saat” ya da saat bafl›na mil
“mil/saat” olarak gösterilebilir.

‹PUCU:
Yamaha fabrikas›nda gösterge birimi olarak
“mil/saat” seçilmifltir.

1 H›z göstergesi
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H›z göstergesi birimlerini de¤ifltirmek için:
Çok ifllevli merkez etkinlefltirildikten sonra 10
saniye içinde seçme dü¤mesine en az 1 sani-
ye süreyle bast›r›n›z. H›z göstergesi ekran› de-
¤iflir.

1 H›z göstergesi
2 Seçme dü¤mesi

EJU31463

Takometre

Takometre motor devrini gösterir. Gösterge üs-
tündeki d›fltaki say›lar x 1000 devir/dk. ve gös-
terge dilimleri motorun h›z›n› gösterir.

1 Takometre

EJU31555

Saat göstergesi/voltmetre

Saat göstergesi/voltmetre hem saat göstergesi
ifllevine hem de voltmetre ifllevine sahiptir.
Göstergeyi de¤ifltirerek ya saat göstergesi ya
da voltmetre olarak kullan›labilir.

‹PUCU:
Saat göstergesi Yamaha fabrikas›nda seçilir. 

1 Saat göstergesi/voltmetre

Saat göstergesi

Saat göstergesi, deniz motosikletinin ilk kulla-
n›m›ndan itibaren motorun toplam kaç saat ça-
l›flt›¤›n› gösterir.

‹PUCU:
Akü kutuplar› ayr›lm›fl olsa bile, geçem süre
kaydedilir.

Voltmetreden saat göstergesine geçmek için:
Çok ifllevli merkezin etkinlefltirilmesinden 10
saniyeden fazla bir süre geçtikten sonra seçme
dü¤mesine en az 1 saniye süreyle bast›r›n›z.
Ekran voltmetreden saat göstergesine geçer.

1 Saat göstergesi
2 Seçme dü¤mesi

Voltmetre
Voltmetre akü voltaj›n› gösterir.
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Akü voltaj› normalse, voltmetre yaklafl›k 12V
gösterir.
Akü voltaj› önemli miktarda düflerse, voltmetre-
de “LO” (DÜfiÜK) görüntülenir. Akü voltaj›
önemli miktarda yükselirse, “HI” (YÜKSEK) gö-
rüntülenir. E¤er “LO” (DÜfiÜK) “ ya da HI”
(YÜKSEK) görüntülenirse derhal k›y›ya dönü-
nüz ve deniz motosikletini bir Yamaha yetkili
servisine gösteriniz.
Saat göstergesinden voltmetreye geçmek için:
Çok ifllevli merkezin etkinlefltirilmesinden 10
saniyeden fazla bir süre geçtikten sonra seçme
dü¤mesine en az 1 saniye süreyle bast›r›n›z.
Ekran saat göstergesinden voltmetreye geçer.

1 Voltmetre
2 Seçme dü¤mesi

EJU31514

Yak›t seviye göstergesi

Yak›t seviye göstergesi yak›t deposunda kalan
yak›t miktar›n› gösterir. Kalan yak›t miktar› se-
kiz gösterge dilimi kullan›larak gösterilir, yak›t
seviyesi azald›kça bir defada iki dilim kaybolur.

‹PUCU:
Yak›t seviye göstergesinin do¤rulu¤u, çal›flt›r-
ma koflullar›na göre de¤iflir. Bu özelli¤i yaln›z-
ca referans olarak kullan›n›z.

1 Yak›t seviye göstergesi

EJU41970

Yak›t seviyesi uyar›s›

Yak›t deposunda kalan yak›t 17 litre (4,5 US
gal, 3,7 Imp gal) civar›na düflerse, en düflük iki
yak›t seviyesi dilimi, yak›t seviyesi uyar› göster-
gesi ve “WARNING” (UYARI) gösterge lamba-
s› yan›p sönmeye bafllar ve uyar› düdü¤ü ara-
l›kl› olarak çalar.

E¤er yak›t seviyesi uyar›s› etkinleflirse, yak›t
deposunu en k›sa zamanda doldurunuz (Yak›t
deposunun doldurulmas›yla ilgili bilgi için sayfa
43’e bak›n›z.).
Yak›t deposu doldurulduktan sonra motor yeni-
den çal›flt›r›ld›¤›nda uyar› sinyalleri söner.
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‹PUCU:
Uyar› düdü¤ünü durdurmak için, çok ifllevli bil-
gi merkezindeki seçme dü¤mesine bas›n›z.

EJU31626

Ya¤ bas›nc› uyar›s›

E¤er ya¤ bas›nc› önemli miktarda düflerse, ya¤
bas›nc› uyar› göstergesi ve “WARNING” (UYA-
RI) gösterge lambas› yan›p söner ve uyar› dü-
dü¤ü aral›kl› olarak çalar. Ayn› zamanda, mak-
simum motor devri s›n›rland›r›l›r.

E¤er ya¤ bas›nc› uyar›s› etkinleflirse, motor h›-
z›n› hemen düflürünüz, k›y›ya dönünüz ve mo-
tor ya¤ seviyesini kontrol ediniz (Motor ya¤ se-
viyesinin kontrolüyle ilgili bilgi için sayfa 44’e
bak›n›z.). Ya¤ seviyesi yeterli ise, deniz moto-
sikletini bir Yamaha yetkili servisine kontrol et-
tiriniz.

‹PUCU:
Uyar› düdü¤ünü durdurmak için, çok ifllevli bil-
gi merkezindeki seçme dü¤mesine bas›n›z.

EJU31609

Motor afl›r› ›s›nma uyar›s›

E¤er motor s›cakl›¤› önemli miktarda yükselir-
se, motor afl›r› ›s›nma uyar› göstergesi ve
“WARNING” (UYARI) gösterge lambas› yan›p
söner ve uyar› düdü¤ü aral›kl› olarak çalar.
Sonra, motor afl›r› ›s›nma uyar› göstergesi ve
“WARNING” (UYARI) gösterge lambas›n›n ya-
n›p sönmesi durur, yan›k kal›r ve uyar› düdü¤ü

sürekli olarak çalar. Ayn› zamanda, maksimum
motor devri s›n›rland›r›l›r.

E¤er motor afl›r› ›s›nma uyar›s› etkinleflirse,
motor h›z›n› hemen düflürünüz, k›y›ya dönünüz
ve motor çal›fl›r durumdayken, so¤utma suyu
pilot ç›k›fl›ndan su boflald›¤›ndan emin olunuz.
E¤er su ç›k›fl› yoksa motoru durdurunuz ve jet
emiflinde t›kanma olup olmad›¤›n› kontrol edi-
niz (Jet emifliyle ilgili bilgi için sayfa 85’e bak›-
n›z.). D‹KKAT: E¤er afl›r› ›s›nma nedenini bu-
lamaz ve düzeltemezseniz, bir Yamaha yet-
kili servisine dan›fl›n›z. Yüksek devirlerde
çal›flmaya devam edilmesi çok ciddi motor
hasar› ile sonuçlanabilir. [ECJ00041]

‹PUCU:
Uyar› düdü¤ünü durdurmak için, çok ifllevli bil-
gi merkezindeki seçme dü¤mesine bas›n›z.
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EJU31634

Motor kontrol uyar›s›

E¤er bir sensör ar›zas› veya bir k›sa devre al-
g›lan›rsa, motor kontrol uyar› göstergesi ve
“WARNING” (UYARI) gösterge lambas› yan›p
söner ve uyar› düdü¤ü aral›kl› olarak çalar.

E¤er motor kontrol uyar›s› etkinleflirse, motor
h›z›n› hemen düflürünüz, k›y›ya dönünüz ve
motoru bir Yamaha yetkili servisine kontrol etti-
riniz.

‹PUCU:
Uyar› düdü¤ünü durdurmak için, çok ifllevli bil-
gi merkezindeki seçme dü¤mesine bas›n›z.
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EJU40333

Donan›m
EJU31036

Koltuk

Koltuk ç›kar›labilir. Motor bölümüne eriflmek
için koltu¤u ç›kart›n›z.

VXS:

VXR:

Koltu¤u ç›kartmak için:
(1) Koltuk mandal›n› yukar› çekiniz ve sonra

koltu¤un arkas›n› yukar› kald›r›n›z.

1 Koltuk mandal›

(2) Koltu¤u arkaya do¤ru çekiniz ve ç›kar›n›z.

Koltu¤u takmak için:
(1) Koltu¤un ön taraf›ndaki ç›k›nt›lar› gövdede-

ki yuvalara yerlefltiriniz.
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(2) Yerine tam olarak oturup kilitlenmesi için
koltu¤un arkas›n› afla¤› do¤ru bast›r›n›z.

EJU31363

S›kma kelepçesi

S›kma kelepçesi sudan deniz motosikletine bi-
nerken ve takipçi ters oturur durumdayken kul-
lan›l›r. UYARI! S›kma kelepçesini deniz mo-
tosikletini kald›rmak için kullanmay›n›z. S›k-
ma kelepçesi deniz motosikletinin a¤›rl›¤›n›
desteklemek amac›yla tasarlanmam›flt›r.
S›kma kelepçesi k›r›l›rsa deniz motosikleti
düflebilir ve bu durum ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilir. [EWJ00021]

1 S›kma kelepçesi

EJU34864

Binme basama¤› (VXR)

Binme basama¤›, suda iken deniz motosikleti-
ne binmeye yard›mc› olmas› için kullan›l›r. De-
niz motosikletine binerken, binme basama¤›n›
durana kadar afla¤›ya itiniz. Serbest b›rak›ld›-
¤›nda, basamak otomatik olarak orijinal konu-
muna geri döner. UYARI! Binme basama¤›n›
deniz motosikletini kald›rmak için kullan-

may›n›z. Binme basama¤› deniz motosikle-
tinin a¤›rl›¤›n› desteklemek amac›yla tasar-
lanmam›flt›r. Binme basama¤› k›r›l›rsa deniz
motosikleti düflebilir ve bu durum ciddi ya-
ralanma ile sonuçlanabilir. [EWJ01211]

1 Binme basama¤›

ECJ00742

Binme basama¤›n› sadece suda iken deniz
motosikletine binmek için kullan›n›z. Binme
basama¤›n› baflka amaçlar için kullanmay›-
n›z. Deniz motosikleti zarar görebilir.

EJU34872

Bafl taraf halkas›

Bafl taraf halkas›, arac› tafl›rken, iskeleye ba¤-
larken veya acil durumda çekerken bir halat
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ba¤lamak için kullan›l›r (Deniz motosikletinin
çekilmesiyle ilgili bilgi için sayfa 88’e bak›n›z.).

1 Bafl taraf halkas›

EJU34881

K›ç taraf halkalar›

K›ç taraf halkalar›, arac› tafl›rken veya iskeleye
ba¤larken bir halat ba¤lamak için kullan›l›r.

1 K›ç taraf halkalar›

EJU40420

Ba¤lama kancas›

Ba¤lama kancas›, bir su kayakç›s›n› çekerken
kayak ipini deniz motosikletine ba¤lamak için
kullan›l›r. UYARI! Ba¤lama kancas›n› deniz
motosikletini kald›rmak için kullanmay›n›z.
Ba¤lama kancas› deniz motosikletinin a¤›r-

l›¤›n› desteklemek amac›yla tasarlanmam›fl-
t›r. Ba¤lama kancas› k›r›l›rsa deniz motosik-
leti düflebilir ve bu durum ciddi yaralanma
ile sonuçlanabilir. [EWJ01510]

1 Ba¤lama kancas›

EJU31683

Eflya koyma bölümleri

Bu deniz motosikleti afla¤›daki eflya koyma bö-
lümleri ile donat›lm›flt›r. Eflya koyma bölümleri
su geçirmez olarak tasarlanmam›fllard›r. E¤er
kuru tutulmas› gereken eflyalar tafl›yorsan›z,
bunlar› su geçirmez bir çantaya koyunuz. De-
niz motosikletini kullanmadan önce eflya koy-
ma bölümlerinin kapaklar›n› s›k›ca kapat›n›z.

EJU31715

Bafl taraf eflya koyma bölümü

Bafl taraf eflya koyma bölümü kaputun alt›nda
bulunur.

39

Donan›m›n çal›flmas›



Bafl taraf eflya koyma bölümünü açmak için:
Kaput mandal›n› yukar› çekiniz ve sonra kapu-
tun arkas›n› yukar› kald›r›n›z.

1 Kaput mandal›

1 Bafl taraf eflya koyma bölümü

Bafl taraf eflya koyma bölümü:
Hacim:

50,0 litre (13,2 US gal, 11,0 Imp.gal)
Yükleme kapasitesi:

5,0 kg (11 lb)

Bafl taraf eflya koyma bölümünü kapatmak
için:
Yerine tam olarak oturup kilitlenmesi için kapu-
tun arkas›n› afla¤› do¤ru bast›r›n.

Bafl taraf eflya bölümünden su boflaltmak için:
(1) Eflya bölümünün alt›ndaki boflaltma tapas›-

n› ç›kartarak motor bölümündeki suyu bo-
flalt›n›z.

1 Boflaltma tapas›

(2) Boflaltma tapas›n› s›k›ca orijinal konumuna
tak›n›z.

EJU41550

Torpido gözü:

Torpido gözü koltu¤un önünde yer al›r.
Torpido gözü ç›kar›labilir.
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Torpido gözünü açmak için:
Torpido gözü mandal›n› kendinize do¤ru kayd›-
r›n›z ve sonra kapa¤› yukar› kald›r›n›z.

1 Torpido gözü mandal›

1 Torpido gözü:

Torpido gözü
Hacim:

7,0 litre (1,8 US gal, 1,5 Imp.gal)
Yükleme kapasitesi:

1,5 kg (3 lb)

Torpido gözünü kapatmak için:
Tam olarak yerine oturana kadar kapa¤› itiniz.

EJU41420

‹çecek tutucu (VXR)

‹çecek tutucu torpido gözünün içinde bulunur
(Torpido gözüyle ilgili bilgi için sayfa 40’a bak›-
n›z.). ‹çecek tutucu ç›kar›labilir. 

1 ‹çecek tutucu

Sürüfl s›ras›nda içecek tutucuya herhangi bir
fley koymay›n›z. Aksi halde, bunlar içecek tutu-
cudan düflebilirler.

EJU40991

Yang›n söndürücü tutucusu ve kapa¤›

Yang›n söndürücü tutucusu ve kapa¤› bafl taraf
eflya koyma bölümündedir.
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Yang›n söndürücü tutucusunu ve kapa¤›n› kul-
lanmak için:
(1) Kaput mandal›n› yukar› çekiniz ve sonra

kaputun arkas›n› yukar› kald›r›n›z.

1 Kaput mandal›

(2) Bant› kancas›ndan ç›kar›n›z ve yang›n sön-
dürücü kapa¤›n› sökünüz.

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

(3) Yang›n söndürücüyü tutucusuna yerlefltiri-
niz ve sonra kapa¤› yang›n söndürücünün
üzerine örtünüz.

(4) Kapa¤› ve yang›n söndürücüyü bant ile gü-
venli bir flekilde ba¤lay›n›z.

(5) Yerine tam olarak oturup kilitlenmesi için
kaputun arkas›n› afla¤› do¤ru bast›r›n›z.
Deniz motosikletini kullanmadan önce ka-

putun s›k›ca yerine oturmufl oldu¤undan
emin olunuz.
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EJU31822

Yak›t koflullar›
EJU37165

Yak›t
EWJ00282

● Benzin ve benzin buharlar› son derece
yan›c›d›r. Yang›n ve patlamalardan ko-
runmak ve yaralanma tehlikesini azalt-
mak için yak›t doldururken flu talimatlara
uyunuz.

● Benzin zehirlidir ve yaralanma ya da ölü-
me neden olabilir. Benzinle yapt›¤›n›z ifl-
lemlerde dikkatli olunuz. Benzini a¤z›n›z-
la sifon yaparak çekmeyiniz. E¤er bir
miktar benzin yutarsan›z, çok miktarda
benzin buhar› solursan›z ya da gözlerini-
ze benzin kaçarsa derhal doktorunuza
görününüz. E¤er benzin cildinize s›çrar-
sa sabunlu su ile y›kay›n›z. Giysilerinize
benzin dökülürse, giysilerinizi de¤ifltiri-
niz.

ECJ00321

● Kurflunlu benzin kullanmay›n›z. Kurflun-
lu benzin motora ciddi flekilde hasar ve-
rebilir.

● Yak›t deposuna su ve kirleticilerin kaç-
mas›n› önleyiniz. Kirlenmifl yak›t zay›f
performansa ve motor hasar›na yol aça-
bilir. Sadece temiz kaplarda saklanm›fl
olan taze benzin kullan›n›z.

Önerilen yak›t:
Normal kurflunsuz benzin, 
minimum oktan say›s›

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

Gazohol
‹ki tip gazohol vard›r. Etanol içeren ve metanol
içeren gazohol.
Yak›t içindeki etanol oran› %10’u aflm›yorsa ve
yak›t asgari oktan oranlar›n› karfl›l›yorsa, eta-

nol içeren gazohol kullan›labilir. E-85 %85 eta-
nol içeren bir yak›t kar›fl›m›d›r ve bu nedenle
bu deniz motosikletinde kullan›lmamal›d›r.
%10’dan fazla etanol içeren tüm etanol kar›-
fl›mlar› yak›t sisteminde hasara ya da motorda
performans sorunlar›na neden olurlar.
Yamaha metanol içeren gazohol kullan›lmas›n›
önermemektedir, çünkü bu, yak›t sisteminde
hasara ve motorda performans sorunlar›na ne-
den olabilir.
Yak›t deposunu doldurmak için:
(1) Yak›t doldurmadan önce motoru durduru-

nuz. Deniz motosikletinde durmay›n›z veya
oturmay›n›z. Sigara içerken ya da k›v›lc›m,
aç›k alev ya da di¤er ateflleme kaynaklar›-
n›n varl›¤›nda asla yak›t ikmali yapmay›n›z.

(2) Deniz motosikletini iyi havaland›r›lan bir ye-
re yatay konumda yerlefltiriniz.

(3) Koltu¤u ç›kar›n›z ve yak›t seviyesini kontrol
ediniz ( Koltu¤un ç›kar›lmas› ve tak›lmas›
ifllemleri için sayfa 37’ye bak›n›z.).

(4) Yak›t deposu kapa¤›n› gevfletiniz ve ç›kar›-
n›z.

1 Yak›t deposu kapa¤›

(5) Yak›t deposuna yavafl bir flekilde yak›t ek-
leyiniz.
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Yak›t deposu kapasitesi:
60 litre (15,9 US gal, 13,2 Imp.gal)

(6) Yak›t seviyesi dolum borusunun alt k›sm›na
yaklafl›k 50 mm (2 inç) ulaflt›¤›nda, dolum
ifllemini durdurunuz. Yak›t deposunu afl›r›
doldurmay›n›z. Is›nd›¤›nda yak›t genleflti¤i
için, motordan gelen ›s› ya da günefl yak›-
t›n yak›t deposundan taflarak dökülmesine
neden olur. Deniz motosikletini yak›t depo-
su dolu olarak do¤rudan günefl ›fl›¤› alt›nda
b›rakmay›n›z.

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

(7) Dökülen yak›t› hemen kuru bir bezle siliniz.
(8) Yak›t deposu kapa¤›n› tam yerine oturana

kadar s›karak güvenli bir flekilde tak›n›z.
(9) Koltu¤u s›k›ca orijinal konumuna tak›n›z.

EJU40290

Motor ya¤› koflullar›
EJU41870

Motor ya¤›
ECJ00281

Sadece 4 zamanl› motor ya¤› kullan›n›z. 2
zamanl› motor ya¤› kullan›m› ciddi motor
hasar›na yol açabilir.

Önerilen motor ya¤› tipi:
SAE 10W-30, 10W-40, 20W-40, 20W-50

Önerilen motor ya¤› derecesi:
API SE,SF,SG,SH,SJ,SL

Motor ya¤› seviyesinin kontrolü

EWJ00340

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

ECJ01001

Ya¤ dolum kapa¤›ndan döküntü ve suyun
girmedi¤inden emin olunuz. Motor ya¤›n›n
içinde döküntü ve suyun bulunmas› ciddi
motor hasar›na neden olabilir.

Motor ya¤ seviyesini kontrol etmek için:
(1) Deniz motosikletini, motor durdurulmufl

halde tam olarak düz bir yere koyunuz. Mo-
tor önceden çal›fl›yorsa, ya¤ seviyesini
kontrol etmeden önce 5 dakika veya daha
fazla bekleyerek motor ya¤›n›n durulmas›-
na imkan veriniz.

(2) Koltu¤u ç›kar›n›z (Koltu¤un ç›kar›lmas› ve
tak›lmas› ifllemleri için sayfa 37’ye bak›-
n›z.).
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(3) Seviye çubu¤unu ç›kar›n›z ve silerek te-
mizleyiniz.

1 Seviye çubu¤u

(4) Seviye çubu¤unu borusuna tamamen geri
tak›n›z. Seviye çubu¤unu tekrar ç›kar›n›z
ve motor ya¤› seviyesinin, minimum ile
maksimum seviye iflaretleri aras›nda oldu-
¤undan emin olunuz.

1 Maksimum seviye iflareti
2 Minimum seviye iflareti

(5) Motor ya¤› seviyesi maksimum seviye ifla-
retinin önemli miktarda üzerinde ise, bir Ya-
maha yetkili servisine baflvurunuz. Motor
ya¤› seviyesi minimum seviye iflaretinin al-
t›nda ise motor ya¤› ekleyiniz. 

(6) Motor ya¤› doldurma kapa¤›n› gevfletiniz
ve ç›kar›n›z.

1 Motor ya¤› doldurma kapa¤›

(7) Yavafl yavafl motor ya¤› ekleyiniz.

‹PUCU:
Seviye çubu¤undaki minimum ile maksimum
seviye iflaretleri aras›ndaki fark yaklafl›k olarak
1 litre (1,06 US qt, 0,88 Imp. qt) motor ya¤›na
eflittir.

(8) Motor ya¤›n›n oturmas› için 5 dakika kadar
bekleyiniz ve sonra motor ya¤› seviyesini
tekrar kontrol ediniz.

(9) Motor ya¤› uygun seviyeye gelinceye kadar
3-8 aras›ndaki ad›mlar› tekrarlay›n›z.

(10) Motor ya¤› doldurma kapa¤›n› durana ka-
dar s›karak güvenli bir flekilde tak›n›z.

(11) Koltu¤u s›k›ca orijinal konumuna tak›n›z.
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EJU40021

Sintine suyunun boflalt›lmas›
ECJ01301

Motor bölümünde sintine suyu kald›¤›nda
motoru tam gaz çal›flt›rmay›n›z. Sintine su-
yu motorun içine s›çrayabilir ve ciddi hasa-
ra neden olabilir.

EJU40033

Sintine suyunun karada boflalt›lmas›

Sintine suyunu karada boflaltmak için:
(1) Arka boflaltma tapalar›n› gevfletiniz ve ç›-

kar›n›z.

1 Arka boflaltma tapas›

(2) Motor bölümünden sintine suyunu ç›kar-
mak için, deniz motosikletini bir rampaya
yerlefltirerek bafl taraf›n› yükseltiniz.

(3) Sintine suyu arka boflaltma tapas› delikle-
rinden boflalt›ktan sonra motor bölümünde
kalan ›slakl›klar› kuru bir bezle siliniz.

(4) Durana kadar s›karak arka boflaltma tapa-
lar›n› güvenli bir flekilde tak›n›z. D‹KKAT:
K›çtaki boflaltma tapalar›n› takmadan
önce, pislik ve kum gibi yabanc› madde-
leri ç›karmak için boflaltma tapas›n›n vi-
da difllerini temizleyiniz. Aksi halde, k›ç-
taki tahliye tapalar› hasar görebilir ve
suyun motor bölmesine girmesine izin
verebilir. Deniz motosikletini suya indir-
meden önce, arka taraftaki boflaltma ta-
palar›n›n iyice s›k›lm›fl oldu¤undan
emin olunuz. Aksi halde, su motor bölü-
müne taflar ve deniz motosikletinin bat-
mas›na neden olur. [ECJ00361]

EJU40534

Sintine suyunun suda boflalt›lmas›

Sintine suyu suda boflalt›ld›ktan sonra bile mo-
tor bölümünde az miktarda sintine suyu kal›r.
Sintine suyunu tamamen boflaltmak için deniz
motosikletini sudan ç›kar›n ve sintine suyunu
karada boflalt›n.
Jet vakumlu sintine boflaltma sistemi
Deniz motosikleti çal›fl›rken, motor bölümünde-
ki sintine suyu jet pompas›nda üretilen vakum
taraf›ndan emilir ve jet nozulu vas›tas›yla deniz
motosikletinden at›l›r.
Sintine suyunu suda boflaltmak için:
Deniz motosikletini mümkün oldu¤u kadar düz
olarak ve kalk›fl h›z›n›n üzerindeki bir h›zda en
az 2 dakika sürünüz. D‹KKAT: Motor tekrar
çal›flt›r›ld›ktan sonra, motoru en az 1 dakika
tam gazda çal›flt›rmay›n›z. Motor bölümü
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içindeki sintine suyu motora s›çrayabilir ve
ciddi hasara neden olabilir. [ECJ00551]

EJU33464

Römorkla tafl›nmas›

Deniz motosikletini römork üzerinde tafl›rken,
römorka ba¤lama parçalar›n› bafl taraftaki hal-
ka ve arka halat deliklerinden s›k›ca tutturunuz.
D‹KKAT: Deniz motosikletini römorka ba¤-
lamak için, bafltaki ve k›çtaki halkalardan
baflka yere halat takmay›n›z. Aksi halde, de-
niz motosikleti hasar görebilir. Halatlar›n
veya ba¤lama parçalar›n›n deniz motosikle-
ti gövdesi ile temas ettikleri yerlere havlular
veya bez parçalar› sararak çizilmelerini ve-
ya hasar görmelerini önleyiniz. Deniz moto-
sikletini vites kolu geri konumda olarak ta-
fl›may›n›z. Aksi halde, geri hareket kapa¤›
bir engele çarpabilir ve hasara neden olabi-
lir. [ECJ00644]

47

Çal›flt›rma ve kullanma gereklilikleri



EJU36665

Motor al›flt›rma
ECJ00431

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

Motor al›flt›rma, motordaki muhtelif parçalar›n
kendilerini do¤ru çal›flma toleranslar›na afl›n-
d›rmas› ve parlatmas› için gereklidir. Bu saye-
de uygun performans ve daha uzun parça öm-
rü sa¤lan›r.
Motor al›flt›rma ifllemini yapmak için:
(1) Motor ya¤› seviyesini kontrol ediniz (Motor

ya¤› seviyesinin kontrolü için sayfa 44’e ba-
k›n›z.).

(2) Deniz motosikletini suya indiriniz ve motoru
çal›flt›r›n›z (Motorun çal›flt›r›lmas›yla ilgili
bilgi için sayfa 59’a bak›n›z.).

(3) ‹lk 5 dakika 2.000 devir/dk.’l›k motor devrin-
de çal›flt›r›n›z.

(4) Sonraki 30 dakikada 5.000 devir/dk.’nin al-
t›ndaki motor devrinde çal›flt›r›n›z.

(5) Sonraki 1 saatte 6.000 devir/dk.’nin alt›n-
daki motor devrinde çal›flt›r›n›z.

Motor al›flt›rma tamamland›ktan sonra deniz
motosikleti normal olarak çal›flt›r›labilir.
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EJU31981

EWJ00411

Deniz motosikletinin uygun flekilde kontrol edilmemesi ya da bak›m›n›n yap›lmamas› de-
niz motosikletinin kaza yapmas› ya da hasarlanmas› olas›l›¤›n› artt›r›r. Herhangi bir sorun
görürseniz deniz motosikletini çal›flt›rmay›n›z. E¤er sorun bu klavuzda anlat›lan ifllemlerle
çözülemezse, deniz motosikletinin bir Yamaha yetkili servisi taraf›ndan incelenmesini sa¤-
lay›n›z.

EJU41232

Çal›flt›rma öncesi kontrol listesi
Bu deniz motosikletini kullanmadan önce, afla¤›daki kontrol listesinde belirtilen kontrolleri yapt›-
¤›n›zdan emin olunuz.
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Motor ünitesi Motor ünitesinin d›fl›nda hasar olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.

Su ay›r›c›

SUYA ‹ND‹RME ÖNCES‹ KONTROLLER

Su ay›r›c›da su olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.

Motor ya¤› seviyesi Motor ya¤› seviyesini kontrol ediniz.

Sintine suyu Motor bölümünde sintine suyu olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.

Akü Akü ba¤lant›lar›n› ve elektrolit seviyesini kontrol ediniz.

Dümen sistemi Dümen sisteminin düzgün bir flekilde çal›fl›p çal›flmad›¤›n› kontrol ediniz.

Geri vites sistemi Geri vites sisteminin düzgün bir flekilde çal›fl›p çal›flmad›¤›n› kontrol ediniz.

Yang›n söndürücü Yang›n söndürücünün durumunu kontrol ediniz.

Omurga ve güverte Tekne ve güverteyi hasar bak›m›ndan kontrol ediniz.

Jet emifli Jet emiflinde hasar ve t›kan›kl›k olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.

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

Motor bölümü
Motor bölümünü havaland›r›n›z.
Motor bölümünün içinde hasar olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.

Yak›t sistemi
Yak›t sisteminde s›z›nt› olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
Yak›t deposundaki yak›t seviyesini kontrol ediniz.

Gaz kolu
Gaz kolunun düzgün çal›flt›¤›n› kontrol ediniz.
Gaz kolu bofllu¤unu kontrol ediniz.

Uzaktan kumanda vericisi
Uzaktan kumanda vericisinin düzgün bir flekilde çal›fl›p
çal›flmad›¤›n› kontrol ediniz.

Motor acil durdurma kordonu
(lanyard)

Motor acil durdurma kordonunda (lanyard) hasar olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz.

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

Eflya koyma bölümleri Eflya koyma bölümlerinde hasar ve su kontrolü yap›n›z.

Yang›n söndürücü tutucusu,
kapa¤› ve band›

Yang›n söndürücü tutucusunda, kapa¤›nda ve band›nda
hasar olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.

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

Arka boflaltma tapalar›
Arka boflaltma tapalar›nda hasar ve yabanc› madde olup ol-
mad›¤›n› ve tapalar›n s›k›ca tak›l› olduklar›n› kontrol ediniz.

ÖGE SAYFAYAPILACAK ‹fiLEM



‹PUCU:
Güvenli¤i ve güvenilirli¤i sa¤lamak için deniz motosikletinin her kullan›l›fl›nda çal›flt›rma öncesi
kontroller yap›lmal›d›r.

50

Çal›flt›rma öncesi kontroller

ÖGE SAYFAYAPILACAK ‹fiLEM

SUYA ‹ND‹RME SONRASI KONTROLLER

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

Motor rölanti devri Motor rölanti devrini kontrol ediniz.

So¤utma suyu pilot ç›k›fl› Motor çal›fl›rken, so¤utma suyu pilot ç›k›fl›ndan su boflaltil-
d›¤›n› kontrol ediniz.

Çok ifllevli bilgi merkezi
Çok ifllevli bilgi merkezinin düzgün çal›flt›¤›n› kontrol
ediniz.



EJU32281

Çal›flt›rma öncesi kontrol
noktalar›

EJU40545

Suya indirme öncesi kontroller

Deniz motosikleti karadayken, çal›flt›rma önce-
si kontrol listesinde yer alan suya indirme ön-
cesi kontrolleri yap›n›z.
Suya indirme öncesi kontrolleri yapmak için:
(1) Koltu¤u ç›kar›n›z (Koltu¤un ç›kar›lmas› ve

tak›lmas› ifllemleri için sayfa 37’ye bak›n›z.)
(2) Kontrolleri yap›n›z ve ar›zal› bir parça ya da

baflka bir problem olmad›¤›ndan emin olu-
nuz.

(3) Bu kontrolleri tamamlad›ktan sonra koltu¤u
güvenli flekilde orijinal konumuna tak›n›z.

EJU32333

Motor bölmesi kontrolü
EWJ00461

Motor bölmesini havaland›rmamak yang›n
veya patlamaya yol açabilir. E¤er yak›t s›-
z›nt›s› varsa motoru çal›flt›rmay›n›z.

Motor bölümünü havaland›r›n›z. Mevcut olan
yak›t buharlar›n›n yok olmas› için, motor bölü-
münü bir kaç dakika aç›k olarak tutunuz.
Motor bölümünün içinde herhangi bir hasar ol-
mad›¤›ndan emin olunuz..

EJU34214

Yak›t sistemi kontrolleri
EWJ00381

Yak›t s›z›nt›s› yang›na veya patlamaya ne-
den olabilir.
● Yak›t s›z›nt›s›n› düzenli kontrol ediniz.

● Herhangi bir yak›t s›z›nt›s› bulunursa, ya-
k›t sistemi e¤itimli bir teknisyen taraf›n-
dan onar›lmal›d›r. Uygun olmayan ona-
r›mlar deniz motosikletinin güvenli olma-
yan flekilde çal›flmas›na neden olur.

Yak›t sisteminde hasar, s›z›nt› ya da baflka bir
problem olmad›¤›ndan emin olunuz.
Afla¤›dakileri kontrol ediniz:
● Yak›t doldurma kapa¤›n›n ve contas›n›n ha-

sarl› olup olmad›¤›n›
● Yak›t deposunda hasar ve s›z›nt› olup olma-

d›¤›n›
● Yak›t hortumlar›nda ve ba¤lant›lar›nda hasar

ve s›z›nt› olup olmad›¤›n›
● Yak›t deposu havaland›rma hortumunda ha-

sar ve s›z›nt› olup olmad›¤›n›
EJU36874

Yak›t seviyesinin kontrolü

Yak›t deposundaki yak›t seviyesini kontrol ediniz.
Gerekirse yak›t ekleyiniz (Yak›t deposunun doldu-
rulmas›yla ilgili bilgi için sayfa 43’e bak›n›z.).

EJU32423

Su ay›r›c› kontrolü

Su ay›r›c›da su birikmedi¤inden emin olunuz.
E¤er su ay›r›c›da su birikmiflse boflalt›n›z (Su
ay›r›c›n›n boflalt›lmas›yla ilgili bilgi için sayfa
28’e bak›n›z.). 

1 Su ay›r›c›

EJU40181

Motor ünitesinin kontrolü

Motor ünitesinin d›fl›nda hasar ya da baflka bir
problem olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
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EJU36885

Motor ya¤ seviye kontrolü

Motor ya¤› seviyesinin seviye çubu¤u üstünde-
ki minimum ve maksimum seviye iflaretleri ara-
s›nda oldu¤undan emin olunuz (Motor ya¤› se-
viyesinin kontrolüyle ilgili bilgi için sayfa 44’e
bak›n›z.).

1 Seviye çubu¤u

1 Maksimum seviye iflareti
2 Minimum seviye iflareti

EJU32455

Sintine suyunun kontrolü

Motor bölümünde sintine suyu birikmedi¤inden
emin olunuz. E¤er motor bölümünde sintine
suyu birikmiflse boflalt›n›z (Sintine suyunun bo-
flalt›lmas›yla ilgili bilgi için sayfa 46’ya bak›-
n›z.). 

EJU32484

Akü kontrolleri

Akü terminallerinin ve havaland›rma hortumu-
nun hasarl› olmad›¤›ndan ve akü uçlar› ile ha-
valand›rma hortumunun düzgün flekilde ba¤-
lanm›fl oldu¤undan emin olunuz. UYARI! Ha-
valand›rma hortumu hasar görmüfl, t›kan-

m›fl veya uygun flekilde ba¤lanm›fl de¤il
ise, yang›n veya patlama ile sonuçlanabilir.
[EWJ00451]

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

Elektrolit seviyesinin minimum ve maksimum
seviye iflaretleri aras›nda oldu¤undan emin
olunuz. UYARI! Aküde motoru harekete geçi-
recek yeterli güç yoksa veya gücün azald›-
¤›n› gösteren baflka belirtiler varsa, deniz
motosikletini asla çal›flt›rmay›n›z. Akünün
güç kayb› sizi yolda b›rakabilir. [EWJ01240]

1 Maksimum seviye iflareti
2 Minimum seviye iflareti

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

EJU32613

Dümen sistemi kontrolleri

Düzgün ve yumuflak çal›flt›¤›ndan, tüm hareket
alan› boyunca bir engel bulunmad›¤›ndan ve
bofllu¤un afl›r› olmad›¤›ndan emin olmak için
gidonu birkaç kez sa¤a ve sola çeviriniz.
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Gidon döndükçe jet nozulunun hareket etti¤in-
den ve jet nozulunun sa¤a ve sola tam dönmüfl
konumlar› aras›nda fark olmad›¤›ndan emin ol-

mak için gidonu mümkün oldu¤u kadar sa¤a ve
sola döndürünüz. .

Jet nozulunun tam dönmüfl konumlar› ara-
s›ndaki fark (A ve B uzakl›klar›):

Maksimum 5 mm (0,20 inç)

EJU32634

Geri vites sistemi kontrolleri

EWJ00031

Vites kolunun hareketi s›ras›nda geri hare-
ket kapa¤›na dokunmay›n›z, aksi halde eli-
niz s›k›flabilir.
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