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Lütfen bu motosikleti kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde ve tam olarak okuyun.
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Yamaha motosiklet dünyasına hoş geldiniz!
Bir XVS950CUD-A kullanıcısı olarak, Yamaha’ya güvenilirlik konusunda ün kazandıran yüksek kaliteli ürünlerin tasarımı 
ve üretimi ile ilgili engin tecrübeden ve en yeni teknolojilerden faydalanacaksınız.
Lütfen XVS950CUD-A’nızın sağlayacağı tüm avantajların keyfini çıkarmak üzere bu kılavuzu tam olarak okumak için 
zaman ayırın. Bu Kullanım Kılavuzu sizi yalnızca motosikletinizi nasıl çalıştırmanız, incelemeniz ve bakımını yapmanız 
gerektiği konusunda değil, aynı zamanda kendinizi ve başkalarını, sorunlardan ve yaralanma risklerinden nasıl koruy-
acağınız konusunda da bilgilendirmektedir.
Buna ek olarak, bu kılavuzda sunulan tavsiyeler, size motosikletinizi mümkün olan en iyi şekilde muhafaza etmeniz 
konusunda yardımcı olacaktır. Başka sorularınız olması durumunda, Yamaha bayiniz ile iletişime geçme konusunda 
tereddüt etmeyin.
Yamaha takımı olarak size güvenli ve keyifli sürüşler dileriz. Ancak her zaman güvenliğe öncelik vermeyi unutmayın!
Yamaha, ürün tasarımı ve kalitesi konusunda sürekli olarak ilerleme kaydetme çabasındadır. Bu nedenle, bu kılavuz, 
baskı sırasında mevcut olan en güncel ürün bilgileri içerse de motosikletiniz ile bu kılavuz arasında küçük farklılıklar 
olabilir. Bu kılavuz ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bir Yamaha bayisine danışın.

Üretici Firma:
YAMAHA MOTOR CO LTD
Honkan 4F, Shingai 2500
Iwata, Shizuoka
438-8501   (JAPAN)

İthalatçı Firma:
Yamaha Motor Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi

Atatürk Mahallesi, Girne Caddesi No:45 Ataşehir- Istanbul Turkey
E-mail: info@yamaha-motor.com.tr

Tel: 0850 260 10 10
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Bu kılavuzdaki özellikle önemli bilgiler aşağıdaki sembollerle belirtilmiştir:

*Ürün ve teknik değerler önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.

TAVSİYE, prosedürleri kolaylaştırmak veya netleştirmek için sunulan önemli bilgileri sunar.

UYARI

NOTICE

TAVSİYE
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Bu güvenlik uyarı sembolüdür. Olası kişisel yaralanma tehlikesinde sizi uyarmak 
için kullanılır. Olası ölüm veya yaralanma durumlarını önlemek için bu sembolle 
birlikte verilen tüm güvenlik mesajlarına uyun.

UYARI, kaçınılmadığı takdirde ciddi yaralanma veya ölümle ile sonuçlanabilecek 
tehlikeli bir durumu gösterir.

DİKKAT, aracın veya diğer eşyaların zarar görmemesi için alınması gereken özel 
önlemleri belirtir.



Önemli kılavuz bilgileri

EAU10201

UBS5E0E0.book  Page 2  Wednesday, October 19, 2016  10:21 AM

XVS950CUD-A KULLANIM KILAVUZU 
©2016,  Yamaha Motor Co., Ltd., 1. 

basım, Eylül 2016 Her hakkı saklıdır.
Yamaha Motor Co., Ltd. şirketinin 
yazılı izni olmaksızın herhangi bir 

yeniden basım veya izinsiz kullanım 
kesinlikle yasaktır. Japonya’da 

basılmıştır.



İçindekiler tablosu

UBS5E0E0.book  Page 1  Wednesday, October 19, 2016  10:21 AM

 
Güvenlik bilgileri ............................. 1-1 

Açıklama .......................................... 2-1 
Soldan görünüm ............................. 2-1 
Sağdan görünüm ........................... 2-2 
Kumandalar ve göstergeler ............ 2-3 

Gösterge paneli kontrol işlevleri... .3-1 
İmmobilizer sistemi ........................ 3-1 
Ana anahtar ................................... 3-2 
Gösterge lambaları ve uyarı 

lambaları ..................................... 3-3 
Çok işlevli gösterge ünitesi ............. 3-5 
Gidon düğmeleri ............................. 3-7 
Kavrama kolu  ................................ 3-9 
Vites pedalı .................................... 3-9 
Fren kolu  ....................................... 3-9 
Fren pedalı ................................... 3-10 
ABS .............................................. 3-10 
Yakıt deposu kapağı .................... 3-11 
Yakıt  ............................................ 3-12 
Yakıt deposu havalandırması  

/taşırma hortumu 3-13 
Katalitik konvertör .......................

.....................
  3-14 

Direksiyon kilidi   .......................... 3-14 
Ön sele ........................................  3-15 
Amortisörün ayarlanması 

grupları  .................................... 3-16 
Yan ayaklık .................................. 3-17 
Ateşleme devresi kesme sistemi .  3-18 

Güvenliğiniz için çalıştırma öncesi 
kontroller ............................................ 4-1 

Çalıştırma ve önemli sürüş  
noktaları ............................................. 5-1 

Motorun çalıştırılması ..................... 5-1 
Vites değiştirme .............................. 5-2 
Yakıt tüketimini 

azaltmaya yönelik ipuçları ........... 5-3 
Motor rodajı 5-3 
Park ................................................ 5-4 

Periyodik bakım ve ayar ................... 6-1 
Kullanıcı alet kitleri ......................... 6-2 
Emisyon kontrol sistemi periyodik  
     bakım tablosu  ........................... 6-3 
Genel bakım ve 

yağlama tablosu ......................... 6-5 
Panelin sökülmesi ve 

Takılması .................................... 6-9 
Kızdırma bujilerinin                                   
kontrol edilmesi .............................. 6-9 
Kanister ........................................ 6-11 
Motor yağı ve yağ filtresi              
kartuşu……………………………..  6-11 
Hava filtresi elemanının           
değiştirilmesi…………….  .............6-14 
Gaz kolu boşluğunun 

kontrol edilmesi ........................  6-15 
Supap boşluğu ............................. 6-15 
Lastikler ........................................ 6-16 
Döküm tekerlekler ........................ 6-17 

Kavrama kolu boşluğunun 
ayarlanması .............................  6-18 

Fren kolu boşluğunun 
kontrol edilmesi ........................  6-19 

Fren lambası anahtarları .............. 6-19 
Ön ve arka fren balatalarının 

kontrol edilmesi ......................... 6-20 
Fren hidrolik seviyesinin kontrol  
edilmesi .......................................  6-20 

Fren hidroliğinin değiştirilmesi ....
 

 
 6-22 

Tahrik kayışı gevşekliği ................ 6-22 
Kabloların kontrol edilmesi 

ve yağlanması .......................... 6-23 
Gaz kolunun ve kablosunun                              
    kontrol edilmesi ve yağlanması..6-23 
Gaz kolunun ve kablosunun  

kontrol edilmesi ve yağlanması . 6-23 
Fren ve kavrama kollarının  

kontrol edilmesi ve yağlanması . 6-24 
Yan ayaklığın kontrol edilmesi 

ve yağlanması .......................... 6-25 
Ön çatalın kontrol edilmesi ........... 6-25 
Direksiyonun kontrol edilmesi ....... 6-26 
Tekerlek rulmanlarının                                    
kontrol edilmesi ........................... 6-26 
Akü ............................................... 6-26 
Sigortaların değiştirilmesi ............. 6-28 
Far ampulünün değiştirilmesi ...... 6-29 
Yardımcı lamba ampulünün        
değiştirilmesi……………………….6-30 
Fren lambası/arka lamba .............. 6-31 
Yan sinyal lambası ampulünün 
değiştirilmesi ................................ 6-31 



İçindekiler tablosu

UBS5E0E0.book  Page 2  Wednesday, October 19, 2016  10:21 AM

 
Plaka lambası  ..............................6-32 
Motosikletin desteklenmesi ...........6-32 
Arıza Tespit ...................................6-33 
Arıza tespit tablosu .......................6-34 

Motosikletin bakımı ve                     
depolanması .....................................7-1 

Mat renk uyarısı ..............................7-1 
Bakım 7-1 
Saklama ..........................................7-3 

Teknik özellikler ...............................8-1 

Tüketici bilgileri ................................9-1 
Kimlik numaraları ........................... 9-1 
Arıza teşhis soketi ...........................9-2 
Araç veri kaydı ............................... 9-2 

Dizin  ...............................................10-1 



1

Güvenlik bilgileri
EAU1028B

UBS5E0E0.book  Page 1  Wednesday, October 19, 2016  10:21 AM

 

Sorumlu Kullanıcı 
Aracın sahibi olarak, motosikletin 
güvenli ve uygun şekilde kullanımı sizin 
sorumluluğunuzdadır. 
Motosikletler tek iz genişliğine sahip 
araçlardır. Güvenli kullanım ve 
çalıştırma durumu, kullanıcının 
uzmanlığının yanı sıra  uygun sürüş 
tekniklerinin uygulanmasına da bağlıdır. 
Bu motosikleti kullanmadan önce 
kullanıcının aşağıdaki gereklilikleri 
bilmesi gerekir. 
Kullanıcı: 

• Motosiklet kullanımının tüm 
yönlerine ilişkin yetkili bir kaynak 
tarafından kapsamlı şekilde 
hazırlanmış tüm talimatları 
uygulamalıdır. 

• Bu Kullanım Kılavuzunda belirtilen 
uyarı ve bakım gerekliliklerini 
incelemelidir. 

• Güvenli ve uygun sürüş teknikleri 
konusunda nitelikli eğitim 
almalıdır. 

• Bu Kullanım Kılavuzunda 
belirtildiği şekilde ve/veya 
mekanik şartlar gerektirdiğinde 
profesyonel teknik servis hizmeti 
almalıdır. 

• Bir motosikleti asla uygun eğitim 
veya talimatlar olmaksızın 
kullanmayın. Bir sürücü eğitimi 
kursuna katılın. Yeni başlayanlar 
sertifikalı bir eğitmenden eğitim 
almalıdır. Size en yakın eğitim 
kursları hakkında bilgi edinmek için 
yetkili bir motosiklet bayisi ile 
iletişime geçin. 

Emniyetli Sürüş 
Motosikleti her kullandığınızda güvenli 
olduğundan emin olmak için çalıştırma 
öncesi kontrolleri gerçekleştirin. Kontrol 
veya bakımın gerçekleştirilmemesi, kaza 
ihtimalini ya da parçaların zarar görme 
ihtimalini arttıracaktır. Çalıştırma öncesi 
kontrol listesi için bkz. sayfa 4-1 . 

• Bu motosiklet kullanıcıyı ve bir 
yolcuyu taşıyacak şekilde 
tasarlanmıştır. 

• Otomobil/motosiklet kazalarının en 
yaygın nedeni motorlu araç 
sürücülerinin trafikteki 
motosikletleri algılamaması ve fark 
etmemesidir. Çoğu kaza otomobil 
sürücülerinin motosikletleri 
görmemelerinden 
kaynaklanmaktadır.   

Kendinizi belirgin şekilde 
göstermek, bu tür bir kaza 
olasılığını azaltmada oldukça etkili 
olacaktır. 
Bu yüzden: 
• Parlak renklere sahip kıyafetler 

giyin. 
• Kavşaklara yaklaşırken ve 

kavşaklardan geçerken çok 
dikkatli olun, çünkü kavşaklar 
motosiklet kazalarının en çok 
gerçekleştiği yerlerdir. 

• Motorlu araç sürücülerinin sizi 
görebileceği yerlerde sürüş 
gerçekleştirin. Motosikletinizi bir 
başka sürücünün kör 
noktasında sürmeyin. 

• Doğru bilgiye sahip olmadan 
asla motosiklet sürmeyin. Temel 
motosiklet bakımı konusunda 
bilgi edinmek için yetkili bir 
motosiklet bayisine başvurun. 
Bazı bakım işlemleri sadece 
sertifikalı personel tarafından 
gerçekleştirilebilir. 
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• Çoğu kaza tecrübesiz sürücülerin 

hataları nedeni ile gerçekleşir. 
Aslında, kazalara karışmış birçok 
sürücünün bir motosiklet ehliyeti bile 
bulunmamaktadır. 
• Sürüş konusunda yetkin 

olduğunuzdan ve motosikletinizi 
yalnızca diğer yetkin sürücülere 
ödünç verdiğinizden emin olun. 

• Becerilerinizin ve sınırlarınızın 
farkında olun. Sınırlarınız 
dahilinde kalmak, bir kazayı 
önlemenize yardımcı olabilir. 

• Motosikletinize ve tüm 
kumandalarına aşina hale gelene 
kadar motosikletinizle trafiğin 
olmadığı alanlarda pratik 
yapmanızı tavsiye ederiz. 

• Çoğu kaza motosiklet sürücüsünün 
hatalarından kaynaklanmaktadır. 
Sürücü tarafından yapılan tipik bir 
hata, aşırı hız veya hatalı giriş 
nedeniyle bir virajı geniş açıyla 
almaktır (hız için yetersiz eğilme 
açısı). 
• Her zaman hız sınırına uyun ve 

asla yol ve trafik koşullarına göre 
izin verilen limitten daha hızlı 
seyahat etmeyin. 

• Daima dönmeden veya şerit 
değiştirmeden önce sinyal verin. 
Diğer motorlu araç sürücülerinin 
sizi görebildiğinden emin olun. 

• Sürücü ve yolcunun konumu doğru 
kontrol bakımından önemlidir. 
• Motosikletin kontrolünü 

sağlayabilmesi için sürücünün 
seyahat esnasında her iki eli 
gidon üzerinde ve ayakları da 
sürücü ayak dayama 
bölgelerinde olmalıdır. 

• Yolcu daima her iki eliyle 
sürücüye, varsa koltuk kayışı 
veya tutunma koluna tutunmalı 
ve ayaklarını yolcu ayak 
bölmelerine yerleştirmelidir. Asla 
bir yolcuyu her iki ayağı da yolcu 
ayak bölmesine sıkı şekilde 
yerleştirilmiş konumda olmadan 
taşımayın. 

• Alkol veya diğer uyuşturucu 
maddelerin etkisi altındayken asla 
yola çıkmayın. 

• Bu motosiklet sadece yolda 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 
Arazi kullanımı için uygun değildir. 

 
Koruyucu Kıyafet 
Ölümcül motosiklet kazalarının 
çoğunluğu baş yaralanmaları sonucunda 
gerçekleşmiştir. Kask kullanımı baş 
yaralanmalarının azaltılması veya 
önlenmesi konusunda en önemli 
faktördür. 

• Daima onaylı bir kask kullanın. 
• Bir yüz koruyucu veya gözlük 

kullanın. Rüzgar, korunmayan 
gözlerin bir tehlikenin görülmesini 
geciktirebilecek düzeyde görme 
bozukluğunun yaşanmasına neden 
olabilir. 

• Ceket, ağır bot, pantolon, eldiven 
vb. kullanımı aşınmaların veya 
yaralanmaların önlenmesi veya 
azaltılması konusunda etkilidir. 

• Asla bol kıyafetler giyinmeyin aksi 
halde bunlar kumanda kollarına, 
ayak dayama yerlerine veya 
tekerleklere takılarak 
yaralanmalara veya kazaya neden 
olabilir. 

• Daima bacaklarınızı, ayak 
bileklerinizi ve ayaklarınızı kapatan 
koruyucu kıyafetler kullanın. Motor 
veya egzoz sistemi çalışma 
esnasında veya çalışma 
sonrasında çok ısınabilir ve 
yanmalara neden olabilir. 

• Yukarıdaki önlemleri aynı zamanda 
yolcular da dikkate almalıdır. 
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Karbon Monoksit Zehirlenmelerine 
Karşı Dikkatli Olun 
Tüm egzoz gazları, ölümcül bir gaz olan 
karbon monoksit içermektedir. Karbon 
monoksitin solunması, baş ağrılarına, baş 
dönmesine, uyuşukluğa, mide bulantısına, 
kafa karışıklığına ve nihayetinde ölüme 
neden olabilir. Karbon Monoksit, 
görmeseniz veya koklamasanız bile egzoz 
gazında bulunan renksiz, kokusuz, tatsız 
bir gazdır. Ölümcül seviyelerdeki karbon 
monoksit hızla toplanabilir ve hızlı bir 
şekilde etkili olabilir ve kendinizi 
kurtaramayabilirsiniz. Ölümcül 
seviyelerdeki karbon monoksit aynı 
zamanda kapalı veya iyi 
havalandırılmamış alanlarda saatlerce 
veya günlerce kalabilir.  Karbonmonoksit 
zehirlenmesi ile ilgili herhangi bir belirtiyi 
fark etmeniz durumunda, hemen bölgeyi 
terk edin, temiz hava alın ve TIBBİ 
YARDIM İSTEYİN. 

• Motoru kapalı alanlarda 
çalıştırmayın. Egzoz gazını fanlar 
veya açık pencereler ve kapılar ile 
havalandırmaya çalışsanız bile, 
karbon monoksit hızla tehlikeli 
seviyelere ulaşabilir. 

• Motoru, ahır, garaj veya yarı açık 
garaj gibi yeterince 
havalandırılmayan veya kısmen 
kapalı alanlarda çalıştırmayın. 

• Motoru, egzoz gazının pencere ve 
kapı gibi açıklıklardan bir binaya 
girebileceği dış mekanlarda 
çalıştırmayın. 

Yükleme 
Motosikletinize aksesuar veya yük 
eklemek, motosikletinizin ağırlık 
dağılımı değiştiğinde denge ve yol 
tutuşu olumsuz yönde etkileyebilir. 
Kaza riskini önlemek için, 
motosikletinize yük veya aksesuar 
yüklerken çok dikkatli olun. Yük veya 
aksesuar yüklü bir motoru sürerken çok 
dikkatli olun. Burada, aşağıdaki 
aksesuarlar hakkında verilen bilgilerin 
yanı sıra, motosikletinize yük 
yüklüyorsanız, takip etmeniz gereken 
bazı genel kurallar söz konusudur: 
Sürücünün, yolcunun, aksesuarların ve 
yükün toplam ağırlığının maksimum 
yük limitini geçmemesi gerekir. Aşırı 
yüklenmiş bir aracın kullanılması 
kazaya neden olabilir. 

Maksimum yük: 
201 kg (443 lb) 

Bu ağırlık limiti dahilinde yükleme 
yaparken, aşağıdaki durumları göz 
önünde bulundurun: 

• Kargo ve aksesuar ağırlığı, 
mümkün olduğunca düşük 
seviyede ve motosiklete yakın 
konumda tutulmalıdır. En ağır 
eşyalarınızı aracın merkezine 
olabildiğince yakın bir şekilde 
toplayın ve dengesizliği en aza 
indirmek için ağırlığın motosikletin 
her iki tarafında olabildiğince eşit 
dağıtıldığından emin olun. 

• Ağırlıkların yerlerinin değiştirilmesi 
ani dengesizlik durumlarına neden 
olabilir. Sürüş öncesinde, 
aksesuarların ve yükün 
motosiklete güvenli şekilde 
sabitlendiğinden emin olun. 
Aksesuar bağlantılarını ve yük 
bağlama elemanlarını sık sık 
kontrol edin. 
• Süspansiyonu yükünüze uygun 

şekilde ayarlayın (sadece 
süspansiyonu ayarlanabilen 
modellerde) ve lastiklerinizin 
durumunu ve basıncını kontrol 
edin. 

• Asla gidona, ön çatala ve ön 
çamurluğa herhangi bir büyük 
veya ağır eşya bağlamayın.  
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Uyku tulumu, spor çantası veya 
çadır gibi yükler dahil olmak 
üzere bu ürünler dengesiz 
taşıma durumu veya yavaş 
direksiyon tepkisi oluşturabilir. 

• Bu araç bir römork ya da 
motosiklet sepeti çekecek 
şekilde tasarlanmamıştır. 

Orijinal Yamaha Aksesuarları 
Aracınız için aksesuar seçimi önemli bir 
karardır. Sadece Yamaha bayilerinden 
temin edilebilen orijinal Yamaha 
Aksesuarları, aracınızda kullanmanız 
için Yamaha tarafından tasarlanmış, test 
edilmiş ve onaylanmıştır. Yamaha 
üretimi parça ve aksesuarlarla herhangi 
bir bağlantısı olmayan çok sayıda şirket, 
Yamaha araçlar için başka 
modifikasyonlar sunmaktadır. Yamaha, 
bu satış sonrası şirketlerin ürettiği 
ürünleri test edecek konumda değildir. 
Bu nedenle Yamaha, Yamaha 
tarafından satılmayan aksesuarların 
kullanımını ya da bir Yamaha bayii 
tarafından satılmasına ve monte 
edilmesine rağmen, Yamaha tarafından 
özel olarak tavsiye edilmeyen 
modifikasyonların kullanımını 
onaylayamaz veya tavsiye edemez. 

Satış Sonrası Parçalar, Aksesuarlar ve 
Modifikasyonlar 
Orijinal Yamaha aksesuarlarına benzer 
tasarım ve kalitede benzer satış sonrası 
ürünler bulabilirsiniz, ancak bazı satış 
sonrası aksesuarların veya 
modifikasyonların, siz veya başkaları için 
neden olduğu olası güvenlik tehlikeleri 
nedeniyle uygun olmadığını unutmayın. 
Aracınızın tasarım veya çalışma 
özelliklerinden herhangi birini değiştiren, 
satış sonrası ürünler takmak veya aracınıza 
benzer modifikasyonlar yaptırmak, sizi ve 
başkalarını ciddi yaralanma veya ölüm 
riskine maruz bırakabilir. Araçtaki 
değişikliklerden kaynaklanan yaralanmalar 
sizin sorumluluğunuz altındadır. 
Aksesuarları monte ederken “Yükleme” 
başlığı altında verilenlerin yanı sıra 
aşağıdaki yönergeleri de göz önünde 
bulundurun. 

• Asla motosikletinizin performansını 
olumsuz yönde etkileyecek 
aksesuarlar takmayın veya yük 
taşımayın. Herhangi bir şekilde yerden 
yüksekliği veya viraj alma yüksekliğini 
azaltmadığından, süspansiyon 
hareketini sınırlamadığından, 
direksiyon hareketini veya kontrol 
işlemini veya ışık ya da yansıtıcıları 
engellemediğinden emin olmak için 
aksesuarı kullanmadan önce 
dikkatlice inceleyin. 

 
• Gidona veya ön çatal bölgesine 

takılan aksesuarlar, uygun 
olmayan ağırlık dağılımı veya 
aerodinamik değişiklikler 
nedeniyle dengesizlik yaratabilir. 
Gidonlara veya ön çatala takılan 
aksesuarlar mümkün olduğu 
kadar hafif ve az sayıda olmalıdır. 

• Hacimli veya büyük aksesuarlar 
aerodinamik etkileri nedeniyle 
motosikletin dengesini ciddi 
şekilde etkileyebilir. Rüzgar 
motosikleti kaldırmaya çalışabilir 
veya motosiklet çapraz rüzgarda 
dengesiz hale gelebilir. Bu 
aksesuarlar ayrıca büyük araçlar 
yanınızdan geçerken veya siz 
onları sollarken dengesizliğe 
neden olabilir. 

• Bazı aksesuarlar sürücüyü 
normal sürüş konumundan 
uzaklaştırabilir.  
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Bu yanlış konum, sürücünün 
hareket özgürlüğünü ve kontrol 
yeteneğini sınırlayabilir, bu 
nedenle bu tür aksesuarların 
kullanımı önerilmez. 

• Elektrikli aksesuarları takarken 
dikkatli olun. Elektrikli aksesuarların, 
motosikletin elektrik sisteminin 
kapasitesini aşması durumunda, 
elektrik arızası meydana gelebilir ve 
bu da tehlikeli bir anda ışık kaybına 
veya motor gücü kaybına neden 
olabilir. 

Satış Sonrası Lastikler ve Jantlar 
Motosikletinizle birlikte sunulan lastikler ve 
jantlar, performans özelliklerine uyum 
sağlamak ve en iyi taşıma, frenleme ve 
konfor kombinasyonunu sağlamak üzere 
tasarlanmıştır. Diğer lastikler, jantlar, 
boyutlar ve kombinasyonlar uygun 
olmayabilir. Lastik özellikleri ve 
lastiklerinizin değiştirilmesi ile ilgili daha 
fazla bilgi edinmek için sayfa 6-16’ya 
bakın. 
Motosikletin taşınması 
Motosikleti başka bir araç içinde 
taşımadan önce aşağıdaki talimatlara 
uyduğunuzdan emin olun. 

• Motosikletinizdeki tüm 
sabitlenmemiş eşyaları çıkartın. 

• Varsa yakıt musluğunun “KAPALI” 
konumda olup olmadığını ve 
herhangi bir yakıt sızıntısı olup 
olmadığını kontrol edin. 

• Römork veya dorse üzerinde öne 
tekerleği düz ileri konuma getirin 
ve hareket etmesini önlemek için 
bir ray içinde sabitleyin. 

• Vitesi etkin konuma getirin (manuel 
şanzımanlı modellerde). 

• Motosikleti şase veya üst ön çatal 
üçlü kelepçesi gibi motosikletin katı 
kısımlarına takılan uygun 
kayışlarla veya bağlantı sistemi ile 
sabitleyin (lastik takılmış gidon 
tutamaklarına veya sinyal 
lambalarına ya da kırılabilecek 
parçalara sabitlemeyin). Kayışların 
taşınma esnasında boyalı 
yüzeylere zarar vermemesi için 
kayışların takılacağı konumu 
dikkatlice seçin. 

• Süspansiyon, mümkünse bağlantı 
sistemi ile bir miktar 
sıkıştırılmalıdır, böylece motosiklet 
taşıma sırasında aşırı şekilde 
esneme yapmaz. 



Açıklama
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EAU10411

Soldan görünüm

1 2

4567 3
1. Far (sayfa 6-29)
2. Kullanıcı alet kiti (sayfa 6-2)
3. Amortisör grubu ön yükleme yayı ayar halkası (sayfa 3-16)
4. Sigortalar (sayfa 6-28)
5. Motor yağı tahliye cıvatası (sayfa 6-11)
6. Vites pedalı (sayfa 3-9)
7. Motor yağı doldurma kapağı (sayfa 6-11)
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Açıklama
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EAU10421

Sağdan görünüm

1 2 3 4 5 6 7 8

910
1. Plaka lambası (sayfa 6-32)
2. Fren lambası/arka lamba (sayfa 6-31)
3. Akü (sayfa 6-26)
4. Arka fren hidroliği haznesi (sayfa 6-20)
5. Hava filtresi elemanı (sayfa 6-14)
6. Yakıt deposu kapağı (sayfa 3-11)
7. Ana anahtar (sayfa 3-2)
8. Direksiyon kilidi (sayfa 3-14)

9. Motor yağı filtre kartuşu (sayfa 6-11)
10. Fren pedalı (sayfa 3-10)
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Açıklama
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EAU10431

Kumandalar ve göstergeler
1 2 3 4 5 6 7

1. Kavrama kolu (sayfa 3-9)
2. Sol gidon düğmeleri (sayfa 3-7)
3. Çok işlevli gösterge ünitesi (sayfa 3-5)
4. Ön fren hidroliği haznesi (sayfa 6-20)
5. Sağ gidon düğmeleri (sayfa 3-7)
6. Fren kolu (sayfa 3-9)
7. Gaz kolu (sayfa 6-15)
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EAU10978

İmmobilizer sistemi

DİKKAT
ECA11822
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1. Kod yeniden kaydetme anahtarı (kırmızı kılıf) 
2. Standart anahtarlar (siyah kılıf) 

Bu araç, standart anahtarlardaki kodları 
yeniden kaydederek hırsızlığı önlemeye 
yardımcı olmak için bir immobilizer 
sistemi ile donatılmıştır. Bu sistem şu 
parçalardan oluşur: 

• kod yeniden kaydetme anahtarı 
(kırmızı kılıflı) 

• yeni kodlarla yeniden 
kaydedilebilen iki standart anahtar 
(siyah kılıflı) 

• bir transponder (kod yeniden 
kaydetme anahtarına monte) 

• bir immobilizer ünitesi 
• bir ECU 

 
• bir immobilizer sistemi gösterge 

lambası (Bkz. sayfa 3-5.) 
Kırmızı kılıflı anahtar, kodların her bir 
standart anahtara kaydedilmesi için 
kullanılır.  Yeniden kaydetme işlemi zor 
bir işlem olduğundan, aracı, yeniden 
kaydetme işlemini yaptırmak için üç 
anahtarı ile birlikte bir Yamaha bayisine 
götürün. Sürüş için kırmızı kılıflı anahtarı 
kullanmayın. Bu anahtar sadece standart 
anahtarlar yeniden kaydedilirken 
kullanılmalıdır. Sürüş için daima standart 
bir anahtar kullanın. 

 
• KOD KAYDETME ANAHTARINI 

KAYBETMEYİN! KAYBETMENİZ 
DURUMUNDA HEMEN BAYİNİZE 
BAŞVURUN! Kod yeniden 
kaydetme anahtarının kaybolması 
durumunda, standart anahtarlara 
yeni kodların kaydedilmesi 
mümkün değildir. Standart 
anahtarlar aracın çalıştırılması için 
kullanılmaya devam edebilir ancak 
kod kaydetme işlemi gerektiğinde, 
(örn. yeni bir standart anahtar 
oluşturulduğunda veya tüm 
anahtarlar kaybolduğunda) tüm 
immobilizer sisteminin 
değiştirilmesi gerekir.  

 
Bu nedenle, standart 
anahtarlardan birinin kullanılması 
ve kod kaydetme anahtarının 
güvenli bir yerde saklanması 
önemle tavsiye edilir. 

• Anahtarları suya daldırmayın. 
• Anahtarları yüksek sıcaklıklara 

maruz bırakmayın. 
• Anahtarları mıknatıslara 

yaklaştırmayın (hoparlör ve 
benzeri ürünler dahil). 

• Elektrik sinyali yayan eşyaları 
herhangi bir anahtara yakın 
konumda tutmayın. 

• Anahtarların üzerine ağır eşyalar 
koymayın. 

• Anahtarlara baskı uygulamayın 
veya şekillerini değiştirmeyin. 

• Anahtarların plastik kısımlarını 
sökmeyin. 

• Herhangi bir immobilizer sisteme 
ait iki anahtarı aynı anahtar 
halkasına takmayın. 

• Diğer immobilizer sistem 
anahtarlarının yanı sıra standart 
anahtarları da araç kod yeniden 
kaydetme anahtarından uzak 
tutun. 



Gösterge ve kontrol işlevleri
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•     Sinyal karışımına neden 

olabileceğinden diğer 
immobilizer sistem 
anahtarlarını ana anahtardan 
uzak konumda tutun. 

Ana anahtar 

Ana anahtar ateşleme ve aydınlatma 
sistemlerini kumanda eder. Çeşitli ana 
anahtar konumları aşağıda 
açıklanmıştır. 
 

 
ECA17961: 

DİKKAT 
 

Metal anahtarlık kullanmayın veya 
aynı anahtar halkası üzerinde birden 
fazla anahtar bulundurmayın. Araç 
hareket halindeyken, metal 
anahtarlık, metal anahtar halkaları 
veya diğer anahtarlar çevre 
bileşenlerle temas ederek onları 
çizebilir. Bu nedenle kumaş veya 
deri anahtarlık kullanmanız tavsiye 
edilmektedir. 

TAVSİYE 
Aracın düzenli kullanımı için standart 
anahtarı (siyah kılıf) kullandığınızdan 
emin olun. Kod yeniden kaydetme 
anahtarını kaybetme riskini minimize 
etmek için bu anahtarı güvenli bir yerde 
saklayın ve sadece kod yeniden 
kaydetme işlemi için kullanın. 

EAU38531: 
ON (AÇIK) 
Tüm elektrik devrelerine güç beslemesi 
yapılır; gösterge aydınlatması, arka 
lambası, plaka lambası ve yardımcı 
lamba yanar ve motor çalıştırılabilir. 
Anahtar çıkarılamaz. 

TAVSİYE 
Motor çalıştırıldığında far otomatik olarak 
yanar ve motor stop etse bile anahtar 
“OFF” konumuna alınıncaya kadar 
yanmaya devam eder. 

EAU45752: 
OFF (KAPALI) 
Bütün elektrik sistemleri kapalıdır. 
Anahtar çıkarılabilir. 
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UYARI
EWA10073

EAU62271

(Park etme)

DİKKAT
ECA20760

Dörtlü flaşörlerin veya sinyal 
lambalarının uzun süre kullanılması 
akünün boşalmasına neden olabilir.

EAU4939C

Gösterge lambaları ve uyarı 
lambaları

1 3 542

8 7 6
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Asla araç hareket halindeyken 
anahtarı “OFF” konumuna 
getirmeyin, aksi halde elektrik 
sistemleri kapalı konuma alınır ve 
bu durum aracın kontrolünün 
kaybedilmesine veya bir kazaya 
neden olabilir.

 

Dörtlü flaşörler ve sinyal lambaları 
yakılabilir ancak diğer tüm elektrik 
sistemleri kapalı konumdadır. Anahtar 
çıkarılabilir. 
Anahtar, itilerek “OFF” konumundan 

 konumuna getirilmelidir. 

 

1. Yağ seviyesi uyarı lambası  
2. İmmobilizer sistemi gösterge lambası  
3. Sinyal gösterge lambası  
4. Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) 

uyarı lambası  
5. Yakıt seviyesi uyarı lambası  
6. Motor arızası uyarı lambası  
7. Boş vites gösterge lambası  
8. Uzun far gösterge lambası  

EAU11022: 

Sinyal gösterge lambası  
Sinyal lambalarından biri yanıp 
söndüğünde bu gösterge lambası 
yanıp söner. 

EWA10061: 
Boş vites gösterge lambası “N” 
Vites boş konumdayken bu gösterge 
lambası yanar. 

EAU11081: 

Uzun far gösterge lambası  
Uzun far yakıldığında bu gösterge 
lambası yanar. 

EAU11256: 

Yağ seviyesi uyarı lambası  
Motor yağ seviyesi düştüğünde bu uyarı 
lambası yanar. 
Uyarı lambasının elektrik devresi anahtar 
“ON” konumuna getirilerek kontrol 
edilebilir. Uyarı lambası birkaç 
saniyeliğine yanacak ve ardından 
sönecektir. 
Anahtar “ON” konumuna getirildiğinde 
uyarı lambasının ilk etapta yanmaması 
durumunda veya yağ seviyesinin normal 
olduğu doğrulandıktan sonra uyarı 
lambasının yanmaya devam etmesi 
durumunda (bkz. sayfa6-11), aracı bir 
Yamaha bayisine kontrol ettirin. 
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Gösterge ve kontrol işlevleri 
TAVSİYE ________________________  

• Yağ seviyesi yeterli bile olsa, eğimli 
bir yolda sürüş veya ani hızlanma 
ya da yavaşlama esnasında uyarı 
lambası yanıp sönebilir, ancak bu 
durum bir arıza olduğu anlamına 
gelmez. 

• Bu model yağ seviyesi tespit 
devresi için bir kendi kendine arıza 
teşhis aygıtı ile donatılmıştır. Yağ 
seviyesi tespit devresinde bir 
problemin tespit edilmesi 
durumunda, yağ seviyesi uyarı 
lambası tekrar tekrar yanıp 
sönecektir. Bu durumda, aracı bir 
Yamaha bayisine kontrol ettirin. 

EAU11368: 

Yakıt seviyesi uyarı lambası  
Yağ seviyesinin yaklaşık 2.8 L (0.74 US 
gal, 0.62 Imp.gal) düşmesi durumunda, 
bu uyarı lambası yanar. Bu durum 
görüldüğünde, en kısa zamanda yakıt 
ikmali yapın. Uyarı lambasının elektrik 
devresi anahtar “ON” konumuna 
getirilerek kontrol edilebilir. Uyarı lambası 
birkaç saniyeliğine yanacak ve ardından 
sönecektir. 

Anahtar “ON” konumuna getirildiğinde 
uyarı lambasının ilk etapta yanmaması 
durumunda veya yakıt alındıktan sonra 
uyarı lambasının yanmaya devam etmesi 
durumunda, aracı bir Yamaha bayisine 
kontrol ettirin. 
TAVSİYE _________________________  
Bu model yakıt seviyesi tespit devresi için 
bir kendi kendine arıza teşhis aygıtı ile 
donatılmıştır. Yakıt seviyesi tespit 
devresinde bir problemin tespit edilmesi 
durumunda, yakıt seviyesi uyarı lambası 
tekrar tekrar yanıp sönecektir. Bu 
durumda, aracı bir Yamaha bayisine 
kontrol ettirin. 

EAU73171: 

Motor arızası uyarı lambası  
Motorda veya aracın diğer kontrol 
sistemlerinde bir arıza tespit edilmesi 
durumunda bu uyarı lambası yanar. Bu 
durumda, araç üstü arıza teşhis sistemini 
bir Yamaha bayisine kontrol ettirin. 
Uyarı lambasının elektrik devresi anahtar 
“ON” konumuna getirilerek kontrol 
edilebilir. Uyarı lambası birkaç 
saniyeliğine yanacak ve ardından 
sönecektir. 

Anahtar “ON” konumuna getirildiğinde 
uyarı lambasının ilk etapta yanmaması 
durumunda veya uyarı lambasının 
yanmaya devam etmesi durumunda, aracı 
bir Yamaha bayisine kontrol ettirin. 

EAU69891: 

ABS uyarı lambası  
Normal çalıştırmada, anahtar “ON” 
konumuna alındığında bu uyarı lambası 
yanar ve hız 10 km/saat (6 mil/sa) veya 
üzerine çıktığında söner. 
ABS uyarı lambasının: 

• anahtar “ON” konumuna 
getirildiğinde yanmaması 
durumunda 

• sürüş esnasında yanması veya yanıp 
sönmesi durumunda 

• 10 km/saatlik (6 mil/sa) veya üzeri 
bir hızla seyahat edildikten sonra 
yanmaması durumunda 

ABS düzgün şekilde çalışmayabilir. 
Yukarıdaki durumlardan herhangi birinin 
görülmesi durumunda, sistemi en kısa 
zamanda bir Yamaha bayisine kontrol 
ettirin. (ABS ile ilgili açıklama için bkz. 
sayfa 3-10 .) 

EWA16041: 

 
ABS uyarı lambasının 10 km/sa (6 
mil/sa) veya üzeri bir hızla seyahat 
edildikten sonra sönmemesi 
durumunda veya uyarı lambasının 
sürüş esnasında yanması veya yanıp 
sönmesi durumunda fren sistemi klasik 
frenleme işlevine geçiş yapar. 
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Yukarıdaki koşullardan herhangi 
birinin görülmesi durumunda 
veya uyarı lambasının hiç 
yanmaması durumunda, acil 
frenleme esnasında olası tekerlek 
kilitlenmesine karşı dikkatli olun. 
Fren sistemini ve elektrik 
devrelerini mümkün olan en kısa 
sürede bir Yamaha bayisine 
kontrol ettirin. 

EAU73120: 

İmmobilizer sistemi gösterge 
lambası  
Anahtarın “OFF” konumuna 
alınmasının ardından 30 saniye 
geçtikten sonra, gösterge lambası, 
immobilizer sisteminin devrede 
olduğunu göstermek için hızlıca yanıp 
sönecektir. 24 saat geçtikten sonra, 
gösterge lambasının yanıp sönme 
durumu kesilecektir ancak immobilizer 
sistemi hala devrede olacaktır. 
Gösterge lambasının elektrik devresi 
anahtar “ON” konumuna getirilerek 
kontrol edilebilir. Gösterge lambası 
birkaç saniyeliğine yanacak ve 
ardından sönecektir. 
Anahtar “ON” konumuna getirildiğinde 
gösterge lambasının ilk etapta 
yanmaması durumunda, gösterge 
lambasının yanmaya devam etmesi 
halinde veya gösterge lambasının bir  

düzen içerisinde (immobilizer sisteminde 
bir arıza tespit edilmesi durumunda, 
immobilizer sistemi gösterge lambası bir 
düzen içerisinde yanıp sönecektir) yanıp 
sönmesi durumunda, aracı bir Yamaha 
bayisine kontrol ettirin. 
TAVSİYE _________________________  
İmmobilizer sistemi gösterge lambasının 
bir düzen içerisinde yanıp sönmesi 
durumunda, yavaşça 5 kez ardından hızlı 
şekilde 2 kez, bunun nedeni transponder 
karışması olabilir.  Bu durumun görülmesi 
halinde, aşağıdaki işlemleri deneyin. 
1. Ana anahtara yakın konumda başka 

immobilizer anahtarların 
olmadığından emin olun. Diğer 
immobilizer sistemi anahtarları sinyal 
karışımına neden olabilir ve motorun 
çalışmasını önleyebilir. 

2. Motoru çalıştırmak için kod yeniden 
kaydetme anahtarını kullanın. 

3. Motorun çalışması durumunda, 
motoru kapatın ve motoru standart 
anahtarlarla çalıştırmayı deneyin. 

4. Standart anahtarlardan birinin veya 
her ikisinin de motoru çalıştırmaması 
durumunda, aracı ve 3 anahtarı bir 
Yamaha bayisine götürün ve standart 
anahtarlara kod yeniden kaydetme 
işlemi uygulatın. 

 

1. Hız göstergesi 
2. Kilometre sayacı/günlük kilometre 

sayacı/yakıt rezervi günlük kilometre 
sayacı/saat 

 

Çok işlevli gösterge ünitesinde 
herhangi bir ayar değişikliği 
yapmadan önce aracı 
durdurduğunuzdan emin olun. Sürüş 
esnasında ayar değişimi, sürücünün 
dikkatini dağıtabilir ve kaza riskini 
artırabilir. 

Çok işlevli gösterge ünitesi 
aşağıdakilerle donatılmıştır: 

• bir adet hız göstergesi 
• bir adet kilometre sayacı 
• iki adet günlük kilometre sayacı 
• bir adet yakıt rezervi kilometre 

sayacı 



Gösterge ve kontrol işlevleri

3-6

3

1
2

1

UBS5E0E0.book  Page 6  Wednesday, October 19, 2016  10:21 AM

 

• bir adet saat 
TAVSİYE 

• “SELECT” (SEÇME) ve “RESET” 
(SIFIRLAMA) düğmelerini kullanmadan 
önce anahtar “ON” konumuna 
getirilmelidir. 

• Birleşik Krallık için: Hız göstergesi ve 
kilometre sayacı/günlük kilometre 
sayacı göstergelerinde kilometre ve mil 
arasında geçiş yapmak için “SELECT” 
(SEÇME) düğmesine en az 3 saniye 
basın. 

 

1. “SELECT” (SEÇME) düğmesi 
2. “RESET” (SIFIRLAMA) düğmesi 

Kilometre sayacı, günlük kilometre 
sayaçları ve saat 

 
1. Kilometre sayacı/günlük kilometre 

sayacı/yakıt rezervi günlük kilometre 
sayacı/saat 

Kilometre sayacı araçla kat edilen 
toplam mesafeyi gösterir. 
Günlük kilometre sayaçları son 
sıfırlama işleminden itibaren kat edilen 
mesafeyi gösterir. 
Yakıt rezervi günlük kilometre sayacı, 
yakıt rezervi ile kat edilen mesafeyi 
gösterir. Saat, 12 saatlik zaman 
biçiminde gösterilir. 
TAVSİYE 

• Kilometre sayacı 999999 km’de 
kilitlenecektir. 

• Günlük kilometre sayaçları sıfırlanacak 
ve 999.9 km’ye ulaşıldıktan sonra 
sayıma devam edecektir. 

Normal çalıştırma esnasında, kilometre 
sayacı “ODO”, günlük kilometre sayacı 
“TRIP 1” ve “TRIP 2” ve saat arasında 
aşağıdaki sırayla geçiş yapmak için 
“SELECT” düğmesine basın: 
ODO → TRIP 1 → TRIP 2 → clock (saat) 
→ ODO 
Yakıt seviyesi uyarı lambasının yanması 
durumunda, gösterge yakıt rezervi günlük 
kilometre sayacı “TRIP F”ye geçiş 
yapacak ve bu noktadan itibaren kat 
edilen mesafenin sayımını yapmaya 
başlayacaktır. Bu durumda, göstergeyi 
aşağıdaki sıraya göre değiştirmek için 
“SELECT” (SEÇME) düğmesine basın: 
TRIP F → TRIP 1 → TRIP 2 → clock 
(saat) → ODO → TRIP F 
Günlük kilometre sayacını sıfırlamak 
üzere, göstergenin istenilen günlük 
kilometre sayacına geçmesi için 
“SELECT” (SEÇME) düğmesini kullanın 
ve ardından bir saniye boyunca “RESET” 
(SIFIRLAMA) düğmesine basın. Yakıt 
rezervi günlük kilometre sayacı manuel 
olarak sıfırlanabilir veya yakıt alındıktan 
ve 5 km (3 mil) yol kat edildikten sonra 
otomatik olarak sıfırlanacak ve 
göstergede görüntülenmeyecektir. 



Gösterge ve kontrol işlevleri
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Saati ayarlamak için EAU1234M

Gidon düğmeleri
Sol

Sağ

1

3
4

12 1

5

2
3
4
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1. Saat 

1. “SELECT” (SEÇME) ve 
“RESET” (SIFIRLAMA) 
düğmelerine üç saniye basın. 
Saat haneleri yanıp sönmeye 
başlayacaktır. 

2. Saati ayarlamak için “SELECT” 
(SEÇME) düğmesini kullanın. 

3. “RESET” (SIFIRLAMA) 
düğmesine basın. Dakika 
haneleri yanıp sönmeye 
başlayacaktır. 

4. Dakikayı ayarlamak için 
“SELECT” (SEÇME) düğmesini 
kullanın. 

5. Ayar değişikliklerini doğrulamak 
ve saati başlatmak için “RESET” 
(SIFIRLAMA) düğmesine iki 
saniye basın. 

 
1. Sollama düğmesi  
2. Far düğmesi  
3. Sinyal düğmesi  
4. Korna düğmesi  

 

1. Motor durdurma düğmesi  
2. “SELECT” (SEÇME) düğmesi 
3. “RESET” (SIFIRLAMA) düğmesi 
4. Marş düğmesi  

5. Dörtlü flaşör düğmesi  

EAU12352: 
Sollama düğmesi  
Farı yakmak için bu düğmeye basın.  
TAVSİYE 
Far düğmesi  konumuna 
ayarlandığında, sollama düğmesi etkin 
değildir. 

EAU12401: 

Far düğmesi  
Uzun far için bu düğmeyi  konumuna, 
kısa far için ise  konumuna ayarlayın. 



3-8

3
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Gösterge ve kontrol işlevleri
 

EAU12461: 
 
Sinyal düğmesi  
Sağa dönmek üzere sinyal vermek için 
bu düğmeyi  konumuna alın.  Sola 
dönmek üzere sinyal vermek için bu 
düğmeyi  konumuna alın. Serbest 
bırakıldığı zaman, düğme orta konuma 
geri dönecektir. Sinyal lambalarını iptal 
etmek için, düğmeyi orta konuma geri 
döndükten sonra içeri itin. 

EAU12501: 

Korna düğmesi  
Korna çalmak için bu düğmeye basın. 

EAU12662: 

Motor durdurma düğmesi  
Motoru çalıştırmadan önce bu düğmeyi 

 konumuna alın. Aracın devrilmesi 
veya gaz kablosunun tıkanması gibi acil 
durumlarda motoru durdurmak için bu 
düğmeyi  konumuna alın. 

EAU12713: 

Marş düğmesi  
Marş motoru ile motoru çalıştırmak için 
bu düğmeye basın. Motorun çalıştırılması 
öncesindeki marş talimatları için bkz. 
sayfa 5-1. 

EAU12735: 

Dörtlü flaşör düğmesi  
Anahtar “ON” veya konumundayken, 
dörtlü flaşörleri açmak için bu düğmeyi 
kullanın (tüm sinyal lambalarının eş 
zamanlı yanıp sönmesi). 
Dörtlü flaşörler acil durumlarda veya 
aracınızı durdurarak trafik bakımından 
risk oluşturduğunuz durumlarda diğer 
sürücüleri uyarmak için kullanılır. 

ECA10062: 

DİKKAT  _______________________  
Dörtlü flaşörleri motorun çalışmadığı 
zamanlarda uzun süreli kullanmayın, 
aksi halde akü boşalabilir. 

EAU55701: 

“SELECT” (SEÇME) düğmesi 
Bu düğme kilometre sayacı ile günlük 
kilometre sayaçları arasında seçim 
yapmak ve çok işlevli gösterge ünitesinin 
saatini ayarlamak üzere kullanılır. 
Detaylı bilgi için bkz. “Çok işlevli gösterge 
ünitesi”, sayfa 3-5 . 

EAU55711: 

“RESET” (SIFIRLAMA) düğmesi 
Bu düğme günlük kilometre sayaçlarını 
sıfırlamak ve çok işlevli gösterge 
ünitesinin saatini ayarlamak üzere 
kullanılır. 
Detaylı bilgi için bkz. “Çok işlevli 
gösterge ünitesi”, sayfa 3-5 . 
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EAU12822

Kavrama kolu
EAU12872

Vites pedalı
EAU12892

Fren kolu

1. Kavrama kolu

1

1. Vites pedalı
2. Boş konum

1

2

5
4
3
2
N
1

5
4
3
2
N
1

1. Fren kolu

1
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Kavrama kolu gidonun sol 
tarafında yer almaktadır. 
Kavramayı ayırmak için, kolu 
gidon tutamağına doğru çekin. 
Kavramayı devreye sokmak için 
kolu ayırın. Kavramanın sorunsuz 
şekilde çalışması için kol hızlı 
şekilde çekilmeli ve yavaşça 
ayrılmalıdır.
Kavrama kolu, ateşleme devresi 
kesme sisteminin bir parçası olan 
bir kavrama düğmesi ile 
donatılmıştır. (Bkz. sayfa 3-18.)

Vites pedalı motosikletin sol 
tarafında yer almaktadır ve bu 
motosiklette bulunan 5 vitesli 
senkromeç şanzımanda vites 
değişimi esnasında kavrama kolu 
ile birlikte kullanılır.

Fren kolu gidonun sağ tarafında 
yer almaktadır. Ön freni uygulam-
ak için, kolu gaz koluna doğru 
çekin.



3-10

3

EAU12944

Fren pedalı
EAU63040

ABS

UYARI
EWA16051

TAVSİYE

DİKKAT
ECA20100

1. Fren pedalı

1

UBS5E0E0.book  Page 10  Wednesday, October 19, 2016  10:21 AM

Gösterge ve kontrol işlevleri

Fren pedalı motosikletin sağ tarafında 
yer almaktadır. Arka freni uygulamak 
için, fren pedalına basın.

Yamaha ABS (Kilitlenme Önleyici Fren 
Sistemi) sisteminde, ön ve arka frenlere 
bağımsız olarak etki eden çift elektronik 
kontrol sistemi kullanılmıştır.
ABS’li fren sisteminde de klasik frenleme 
de olduğu gibi fren uygulayın. ABS’nin 
devreye girmesi durumunda, fren 
kolunda veya fren pedalında bir titreşim 
hissedilebilir. Bu durumda, frenleri 
uygulamaya devam edin ve ABS’nin 
çalışmasını bekleyin; frenleme etkisini 
azaltacağından frenleri “pompalamayın”.

 

ABS’li fren sistemine sahip olsanız 
bile öndeki araç ile aranızda yeterli 
bir mesafe bırakın. 
• ABS uzun fren mesafelerinde en 

iyi şekilde performans sergiler. 
• Engebeli, çakıllı vb. yüzeylerde, 

ABS’li fren sisteminde fren 
mesafesi klasik fren 
sistemindekine kıyasla daha uzun 
olabilir. 

ABS, bir arıza görüldüğünde sistemi 
klasik fren sistemine döndürecek bir 
ECU tarafından izlenir.

 

 
• ABS, aracın her çalıştırılmasında, 

kontak “ON” konumuna getirildikten 
ve araç 10 km/sa (6 mil/sa) veya 
üzeri bir hızla hareket ettikten sonra 
bir kendi kendine arıza teşhis 
gerçekleştirir. Bu test esnasında, 
hidrolik kontrol ünitesinden bir “klik” 
sesi duyulabilir ve fren kolu veya 
fren pedalı hafifçe uygulandığında 
bile kol ve pedalda bir titreşim 
hissedilebilir, ancak bu durum bir 
arıza olduğu anlamına gelmez. 

• ABS sisteminde, sistem çalışırken 
kullanıcının  fren kolunda veya fren 
pedalında titreşimi hissetmesini 
sağlayan bir test modu mevcuttur. 
Ancak bunun için özel aletler 
gereklidir, bu nedenle lütfen bir 
Yamaha bayisine başvurunuz. 

Tekerlek sensörüne veya tekerlek 
sensörü rotoruna zarar vermemeye 
dikkat edin, aksi halde uygun ABS 
performansı elde edilemeyecektir.
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EAU13125

Yakıt deposu kapağı

UYARI

1. Ön tekerlek sensörü rotoru
2. Ön tekerlek sensörü

1. Arka tekerlek sensörü rotoru
2. Arka tekerlek sensörü

1

2

1

2

1

2

4

3
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1. Yakıt deposu kapağı kilit kapağı 
2. işareti 
3. Kilitli 
4. Kilit Açık 

Yakıt deposu kapağını çıkarmak için 
Yakıt deposu kapağı kilit kapağını 
kaydırarak açın, anahtarı kilide takın ve 
ardından saat yönünde 1/4 döndürün. 
Kilit açılacaktır ve yakıt deposu kapağı 
çıkarılabilecektir. 
Yakıt deposu kapağını takmak için 

1. Yakıt deposu kapağını, anahtar 
kilide takılı ve  işareti öne 
bakacak şekilde depo ağzına takın. 

 

1. Anahtarı saat yönünün tersine, 
orijinal konumuna döndürün, 
çıkarın ve ardından kilit kapağını 
kapatın. 

TAVSİYE _______________________

_______________________

_______________________

  
Yakıt deposu kapağı anahtar kilitte 
değilse takılamaz. Buna ek olarak, 
kapağın düzgün şekilde takılmaması ve 
kilitlenmemesi durumunda anahtar 
çıkarılamaz. 

EWA10132:

 

Sürüşe başlamadan önce yakıt 
deposu kapağının düzgün şekilde 
takıldığından emin olun. Sızan yakıt 
yangın tehlikesi doğurur. 



3-12

3

EAU13222

Yakıt
Depoda yeterli miktarda yakıt 
olduğundan emin olun.

UYARI
EWA10882

UYARI
EWA15152

EAU57692

DİKKAT
ECA11401

1. Yakıt deposu dolum borusu
2. Maksimum yakıt seviyesi

2 1
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Gösterge ve kontrol işlevleri

Benzin ve benzin buharı oldukça 
yanıcıdır. Yakıt ikmali esnasında 
olası yangınları ve patlamaları 
önlemek ve yaralanma riskini 
azaltmak için bu talimatlara uyun.

1. Yakıt ikmali öncesinde, motoru 
durdurun ve araçta kimsenin 
oturmadığından emin olun. Asla 
sigara içerken veya su ısıtıcılarının ve 
elbise kurutucularının kılavuz ışıkları 
gibi kıvılcım, açık ateş veya benzeri 
ateş kaynaklarının yakınında yakıt 
ikmali yapmayın.

2. Yakıt deposunu aşırı doldurmayın. 
Yakıt ikmali yapılırken, pompa 
nozulunu yakıt deposu dolum 
deliğine taktığınızdan emin olun. 
Yakıt seviyesi, dolum borusuna 
ulaştığında yakıt ikmalini durdurun. 
Çünkü yakıt ısındığında genleşir, 
motordan gelen ısı veya güneş 
yakıtın yakıt deposundan taşmasına 
neden olabilir.

3. Dökülen yakıtı hemen silerek 
temizleyin. UYARI: Dökülen yakıtı 
hemen temiz, kuru, yumuşak bir bezle 
silin aksi halde yakıt boyalı yüzeylere 
veya plastik parçalara zarar verebilir. 
[ECA10072]

4. Yakıt deposu kapağını sıkıca kapat-
tığınızdan emin olun.

Benzin zehirleyici bir maddedir ve 
yaralanmalara veya ölüme neden 
olabilir. Kullanırken dikkatli olun. 
Benzini asla ağzınızı kullanarak 
çekmeyin. Bir miktar benzin yutmanız 
veya çok miktarda benzin buharı 
solumanız durumunda ya da bir miktar 
benzinin gözlerinizle temas etmesi 

Sadece kurşunsuz benzin kullanınız. 
Kurşunlu benzin kullanımı, egzoz 
sisteminin yanı sıra supap ve piston 
segmanları gibi motor iç parçalarının 
ciddi şekilde hasar görmesine neden 
olacaktır.

halinde, hemen doktorunuza başvurun.  
Eğer benzin cildinize temas edecek 
olursa, sabun ve suyla iyice yıkayın. 
Benzinin kıyafetlerinize dökülmesi 
durumunda, kıyafetlerinizi değiştirin.

 
Tavsiye edilen yakıt: 

Normal kurşunsuz benzin 
(Gazohol [E10] kullanılabilir) 

Yakıt deposu kapasitesi: 
13 L (3.4 ABD gal., 2.9 İng.gal.) 

Yakıt rezerv miktarı (yakıt seviyesi 
uyarı lambası yandığında): 

2,8 L (0.74 ABD gal., 0.62 İng.gal.) 



Gösterge ve kontrol işlevleri
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EAU77630

Yakıt deposu havalandırması/
taşırma hortumu

E10
1
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TAVSİYE _______________________  
• Bu işaret, bu araç için özellikleri 

Avrupa düzenlemesi (EN228) ile 
belirtilmiş, tavsiye edilen yakıtı 
tanımlar. 

• Yakıt ikmali esnasında benzin 
nozulunda aynı tanımlama 
işaretinin olup olmadığını kontrol 
edin. 

Yamaha motorunuz 95 veya üzeri 
seçilebilir oktan numarası ile normal 
kurşunlu benzin kullanımı için 
tasarlanmıştır.  Vuruntu görülmesi 
durumunda, farklı marka benzin veya 
premium kurşunsuz yakıt kullanın. 
Kurşunsuz yakıt kullanımı bujinin 
kullanım ömrünü artıracak ve bakım 
maliyetlerini azaltacaktır. 

Gazohol 
İki tip gazohol mevcuttur: etanol içeren 
gazohol ve metanol içeren gazohol. 
Etanol içeriği %10’u (E10) aşmıyorsa 
etanol içeren gazohol kullanılabilir. 
Gazohol içeren metanol kullanımı 
Yamaha tarafından tavsiye edilmez 
çünkü yakıt sistemine zarar verebilir 
veya araçta performans sorunlarına yol 
açabilir. 

 

1. Yakıt deposu havalandırması/taşırma hortumu 
Motosikleti kullanmadan önce: 

• Yakıt deposu 
havalandırması/taşırma hortumu 
bağlantılarını kontrol edin. 

• Hortumda çatlak veya hasar olup 
olmadığını kontrol edin ve 
gerekiyorsa değiştirin. 

• Kanister havalandırmasının 
tıkanmadığından emin olun ve 
gerekiyorsa temizleyin. 

TAVSİYE _______________________  
Kanister hakkında bilgi için bkz. sayfa  6-11 .
. 



3-14

3

EAU13434

Katalitik konvertör
Bu model egzoz sistemine 
yerleştirilmiş bir katalitik konvertör ile 
donatılmıştır.

UYARI

EWA10863

DİKKAT
ECA10702 EAU55663

LO
CK

UNLOCK

1

2
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Gösterge ve kontrol işlevleri

 
Egzoz sistemi çalışma sonrası sıcak 
olacaktır. Yanma kaynaklı hasarları 
veya yaralanmaları önlemek için: 

• Aracı olası yangın riski taşıyan 
kuru ot veya kolayca tutuşan 
diğer malzemelerin yakınına 
park etmeyin. 

• Aracı yayaların ya da çocukların 
egzoz sistemine temas 
etmeyeceği şekilde park edin. 

• Herhangi bir bakım işlemine 
başlamadan önce egzoz 
sisteminin soğuduğundan emin 
olun. 

• Motorun birkaç dakikadan fazla 
rölantide çalışmasına izin 
vermeyin. Uzun rölanti süresi ısı 
birikimine neden olabilir. 

Sadece kurşunsuz benzin kullanınız. 
Kurşunlu benzin kullanımı katalitik 
konvertörün onarılmaz şekilde hasar 
görmesine neden olacaktır.

 

Direksiyon kilidi 
Direksiyon kilidi, aracın sağ tarafında, üst 
ve alt direksiyon braketleri arasına 
yerleştirilmiştir. 

Direksiyonu kilitlemek için 

 
1. Direksiyon kilidi 
2. Kilitli 

1. Gidonu tamamen sola çevirin. 
2. Anahtarı direksiyon kilidine 

yerleştirin ve saat yönünde 1/2 tur 
çevirin. 

3. Anahtarı kilitten çıkarın. 
 
TAVSİYE 
Direksiyon kilidi güçlükle çalışıyorsa, 
gidonu yeniden hafifçe sağa doğru 
çevirmeye çalışın. 



Gösterge ve kontrol işlevleri
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3

Direksiyonu kilidini açmak için EAU55822

Ön sele

Ön seleyi sökmek için
1. Panel A’yı çıkarın. (Bkz.Sayfa 6-9.)
2. Cıvatayı çıkartın.

1. Kilidi açın.

LOCK

UN
LO

CK

1

1. Cıvata

1

2

1
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1. Anahtarı direksiyon kilidine 
takın.

2. Anahtarı saat yönünün tersine 
1/2 tur çevirin.

3. Anahtarı çıkarın. 
1. Ön selenin ön kısmını yukarı 

kaldırın ve ardından ön seleyi 
çekerek çıkarın. 

Ön seleyi takmak için 
1. Çıkıntıyı ön selenin arka kısmına, 

gösterildiği gibi sele tutucusunun 
içine yerleştirin. 

 

1. Çıkıntı 
2. Sele tutucusu 

2. Ön seleyi eski konuma getirin. 
3. Kauçuk sönümleyicilerle şase 

arasında boşluk kalmaması için ön 
selenin ön kısmını aşağıya doğru 
iterken, cıvatayı belirtilen torka 
sıkın. 



Gösterge ve kontrol işlevleri
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EAU57770

Amortisör  gruplarının 
ayarlanması

UYARI
EWA10211

1

3

(a)

(b)

21

4
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1. Lastik sönümleyici 
Sıkma torku: 

Ön sele tespit cıvatası: 
16 N-m (1.6 kgf-m, 12 lbft) 

4. Paneli takın. 
TAVSİYE _______________________  
Sürüşe başlamadan önce ön selenin 
düzgün şekilde takıldığından emin olun. 

 
Daima iki amortisör grubunu eşit 
şekilde ayarlayın, aksi halde 
yetersiz yol tutuş performansı ve 
denge kaybı görülebilir. 
Her bir amortisör grubu ön yükleme 
yayı ayar halkası ile donatılmıştır. 
Bu ayarı yaparken, aracın satışı 
esnasında ayrı olarak teslim edilen ek 
alet kitinde verilen özel anahtarı ve 
uzatma çubuğunu kullanın. 

ECA10102: 

DİKKAT  _______________________  
Mekanizmanın hasar görmesini 
önlemek için, maksimum veya 
minimum ayarların üzerinde 
döndürmeye çalışmayın. 
Ön yükleme yayını aşağıdaki şekilde 
ayarlayın. Ön yükleme yayını 
yükseltmek ve böylece süspansiyonu 
sertleştirmek için, her bir amortisör 
grubu üzerindeki ayar halkasını (a) 
yönünde çevirin.  

 
Ön yükleme yayını düşürmek ve böylece 
süspansiyonu yumuşatmak için, her bir 
amortisör grubu üzerindeki ayar 
halkasını (b) yönünde çevirin. 

1. Genişletme çubuğu 
2. Özel anahtar 
3. Ön yükleme yayı ayar halkası 
4. Konum göstergesi 

Ön yükleme yayı ayarı: 
Minimum (yumuşak): 

0 (a) yönündeki çentik(ler)* 
Standart: 
1 (a) yönündeki çentik(ler)* 
Maksimum (sert): 
(a) yönündeki 4 çentik* 

* Ayar halkası tamamen (b) 
yönünde çevrilmiş durumda 

3



Gösterge ve kontrol işlevleri
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UYARI
EWA10232 EAU15306

UYARI
EWA10242
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Bu amortisör grupları yüksek 
basınçlı nitrojen gazı içerir. 
Amortisör grupları ile ilgili bir işlem 
yapmadan önce aşağıdaki bilgileri 
okuyun ve anladığınızdan emin 
olun. 

• Silindir tertibatlarını 
kurcalamayın veya açmaya 
çalışmayın. 

• Amortisör gruplarını açık ateş 
kaynaklarına veya başka ısı 
kaynaklarına maruz 
bırakmayın. Bu durum, 
ünitenin aşırı gaz basıncına 
bağlı olarak patlamasına 
neden olabilir. 

• Silindirlere herhangi bir 
şekilde zarar vermeyin. 
Silindir hasarı sönümleme 
performansının zayıflamasına 
yol açacaktır. 

• Hasar görmüş veya aşınmış 
bir amortisör grubunu kendi 
kendinize elden çıkarmayın. 
Amortisör grubunu ilgili tüm 
işlemler için bir Yamaha 
bayisine götürün. 

 
Yan ayaklık 
Yan ayaklık şasenin sol tarafında yer alır. 
Aracı dik konumda tutarak yan ayaklığı 
ayağınızla kaldırın veya indirin. 
TAVSİYE _______________________  
Entegre yan ayaklık anahtarı, bazı 
durumlarda ateşlemeyi kesen ateşleme 
devresi kesme sisteminin bir parçasıdır. 
(Ateşleme devresi kesme sistemi ile ilgili 
açıklama için aşağıdaki bölüme bakın.) 

Araç yan ayaklık indirilmiş konum-
da veya yan ayaklık tamamen 
yukarı kaldırılmamış konumda 
(veya yukarı konumda kalmıyorsa) 
sürülmemelidir aksi halde yan 
ayaklık yerle temas ederek 
sürücünün dikkatini dağıtabilir ve 
olası kontrol kayıplarına neden 
olabilir. Yamaha’nın ateşleme 
devresi kesme sistemi, sürücünün 
aracı çalıştırmadan önce yan 
ayaklığı kaldırma sorumluluğunu 
kazanması konusunda yardımcı 
olmak üzere tasarlanmıştır. 

Bu nedenle, bu sistemi düzenli bir 
şekilde kontrol edin ve düzgün 
şekilde çalışmaması durumunda 
bir Yamaha bayisinde tamir ettirin.



3-18

3
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Gösterge ve kontrol işlevleri 
EAU44893: 

Ateşleme devresi kesme sistemi 
Ateşleme devresi kesme sistemi (yan 
ayaklık anahtarı, kavrama anahtarı ve boş 
vites anahtarından oluşur) aşağıdaki 
işlevlere sahiptir. 

• Araç vites konumuna alınmış ve yan 
ayaklık yukarı kaldırılmış 
durumdayken aracın çalışmasını 
önler ancak kavrama kolu 
çekilmemiştir. 

• Araç vites konumuna alınmış ve 
kavrama kolu çekilmiş durumdayken 
aracın çalışmasını önler ancak yan 
ayaklık hala aşağı indirilmiş 
konumdadır. 

• Araç vites konumuna alınmış ve yan 
ayaklık aşağı indirilmiş durumdayken 
motorun çalışmasını durdurur. 

Ateşleme devresi kesme sisteminin 
çalışmasını aşağıdaki prosedüre göre 
periyodik olarak kontrol edin. 



Gösterge ve kontrol işlevleri

3-19

3

Motor çalışırken:
6. Yan ayaklığı yukarı kaldırın.
7. Kavrama kolunu çekilmiş konumda tutun.
8. Aracı vites konumuna alın.
9. Yan ayaklığı aşağıya indirin.
Motorun stop ediyor mu?

Motor stop ettikten sonra:
10. Yan ayaklığı yukarı kaldırın.
11. Kavrama kolunu çekilmiş konumda tutun.
12. Marş düğmesine basın.
Motor çalıştı mı?

Sistem normal durumdadır. Motosiklet sürülebilir.

EVET HAYIR

EVET HAYIR

EVET HAYIR

Bir arızanın tespit edilmesi durumunda, sürüş 
öncesinde sistemi bir Yamaha bayisinde 
kontrol ettirin.

UYARI
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Motor kapalıyken: 
1. Yan ayaklığı aşağıya indirin. 
2. Motor durdurma anahtarının  konumunda 
olduğundan emin olun. 
3. Anahtarı açık konumuna getirin. 
4. Vitesi boş konuma alın. 
5. Marş düğmesine basın. 
Motor çalıştı mı? 

 

Boş vites anahtarı düzgün şekilde çalışmayabilir. 
Motosikleti bir Yamaha bayisinde kontrol 
ettirmeden sürmeyin. 

Yan ayaklık anahtarı düzgün şekilde çalışmayabilir. 
Motosikleti bir Yamaha bayisinde kontrol 
ettirmeden sürmeyin. 

Kavrama anahtarı düzgün şekilde çalışmayabilir. 
Motosikleti bir Yamaha bayisinde kontrol 
ettirmeden sürmeyin. 



Güvenliğiniz için çalıştırma öncesi kontroller

4-1

4

UYARI
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EAU15599: 

Aracınızı, her kullanım öncesinde iyi durumda olduğundan emin olmak için kontrol edin. Daima bu kullanım kılavuzunda yer 
alan bakım ve kontrol prosedürlerine ve sürelerine uyun. 

EWA11152: 

  
Kontrol veya bakımın gerçekleştirilmemesi, kaza ihtimalini ya da parçaların zarar görme ihtimalini arttıracaktır. 
Herhangi bir sorun tespit etmeniz durumunda aracı çalıştırmayın. Tespit edilen bir sorunun bu kılavuzda verilen 
prosedürlerle düzeltilememesi durumunda, aracı bir Yamaha bayisine kontrol ettirin. 

Bu aracı kullanmadan önce, aşağıdaki noktaları kontrol edin: 
MADDE KONTROLLER SAYFA 

Yakıt 
• Yakıt deposundaki yakıt seviyesini kontrol edin. 
• Gerekiyorsa yakıt ikmali yapın. 
• Yakıt hattında kaçak olup olmadığını kontrol edin. 
• Yakıt havalandırma/taşırma hortumunda tıkanma, çatlak veya hasar olup 

olmadığını ve hortum bağlantısını kontrol ettirin. 
3-12, 3-13 

Motor yağı • Motordaki yağ seviyesini kontrol edin. 
• Gerekiyorsa, tavsiye edilen yağı belirtilen seviyeye kadar doldurun. 
• Yağ kaçağı olup olmadığını kontrol edin. 

6-11 

Ön fren 

• Çalışmasını kontrol edin. 
• Yumuşak veya hafifse, Yamaha bayisinde hidrolik sistemin havasını aldırın. 
•  Fren balatalarını aşınma bakımından kontrol edin. 
• Gerekirse değiştirin. 
•  Haznedeki yağ seviyesini kontrol edin. 
• Gerekiyorsa, tavsiye edilen fren hidroliğini belirtilen seviyeye kadar doldurun. 
• Hidrolik sisteminde kaçak olup olmadığını kontrol edin. 

6-20, 6-20 
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MADDE KONTROLLER SAYFA 

Arka fren 

• Çalışmasını kontrol edin. 
• Yumuşak veya hafifse, Yamaha bayisinde hidrolik sistemin havasını aldırın. 
• Fren balatalarını aşınma bakımından kontrol edin. 
• Gerekirse değiştirin. 
• Haznedeki yağ seviyesini kontrol edin. 
• Gerekiyorsa, tavsiye edilen fren hidroliğini belirtilen seviyeye kadar doldurun. 
• Hidrolik sisteminde kaçak olup olmadığını kontrol edin. 

6-20, 6-20 

Kavrama 
• Çalışmasını kontrol edin. 
• Gerekiyorsa teli yağlayın. 
• Kol boşluğunu kontrol edin. 
• Gerekiyorsa ayarlayın. 

6-18 

Gaz kolu 
• Sorunsuz çalıştığından emin olun. 
• Gaz kolu boşluğunu kontrol edin. 
• Gerekiyorsa, gaz kolu boşluğunu bir Yamaha bayisinde kontrol ettirin ve teli ve kol 

mahfazasını yağlayın. 
6-15, 6-23 

Kumanda kabloları • Sorunsuz çalıştığından emin olun. 
• Gerekiyorsa yağlayınız. 6-23 

Tekerlekler ve lastikler 
• Hasar kontrolü yapın. 
• Lastiklerin durumunu ve diş derinliğini kontrol edin. 
• Hava basıncını kontrol edin. 
• Gerekirse düzeltin. 

6-16, 6-17 

Fren ve vites pedalları • Sorunsuz çalıştıklarından emin olun. 
• Gerekiyorsa pedal kılavuz noktalarını yağlayın. 6-23 

Fren ve kavrama kolları • Sorunsuz çalıştıklarından emin olun. 
• Gerekiyorsa kol kılavuz noktalarını yağlayın. 6-24 

Yan sehpa • Sorunsuz çalıştıklarından emin olun. 
• Gerekiyorsa kılavuzu yağlayın. 6-25 

Şase bağlantı elemanları • Tüm somunların, cıvataların ve vidaların doğru şekilde sıkıldığından emin olun. 
• Gerekirse sıkın. - 

Gösterge panelleri, lambalar, 
sinyaller ve düğmeler 

• Çalışmasını kontrol edin. 
• Gerekirse düzeltin. - 

4-2
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Güvenliğiniz için çalıştırma öncesi kontroller 
MADDE KONTROLLER SAYFA 

Yan ayaklık anahtarı • Ateşleme devresi kesme sisteminin çalışma durumunu kontrol edin. 
• Sistem düzgün şekilde çalışmıyorsa, aracı bir Yamaha servisinde kontrol ettirin. 3-17 



Çalıştırma ve önemli sürüş noktaları
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EAU15952: 

Tüm kumandalara aşina olmak için 
Kullanım Kılavuzunu dikkatlice okuyun. 
Anlamadığınız bir kumanda veya işlev 
olması durumunda, Yamaha bayisinden 
bilgi alın.

 
EWA10272: 

    
Kumandaları tam olarak tanımamak, 
kontrol kaybı yaşamanıza ve bunun 
sonucunda bir kazaya veya 
yaralanmalara neden olabilir. 

EAU73450: 

TAVSİYE _______________________  
Bu model: 

• devrilme esnasında motoru 
durduran eğim açısı sensörü ile 
donatılmıştır. Bu durumda, motoru 
yeniden çalıştırmak için anahtarı 
“OFF” konumuna ve ardından “ON” 
konumuna getirin. Bunun 
yapmamanız durumunda marş 
düğmesine basıldığında motor marş 
alsa bile çalışmayacaktır. 

• bir motor otomatik durdurma sistemi 
ile donatılmıştır. Motor, 20 dakika 
rölantide çalıştıktan sonra otomatik 
olarak durdurulacaktır. Bu durumda, 
motoru yeniden çalıştırmak marş 
düğmesine basın. 

EAU57700: 
Motorun çalıştırılması 
Ateşleme devresi kesme sisteminin 
motoru çalıştırmak üzere devreye 
girmesi için aşağıdaki koşullardan birinin 
sağlanması gerekir: 

• Vites boş konumda. 
• Kavrama kolu çekilmiş ve yan 

ayaklık yukarı konumdayken araç 
vites konumuna alınmış durumda. 
Daha fazla bilgi için bkz. sayfa  3-
18 . 

1. Anahtarı “ON” konumuna alın ve 
motor durdurma anahtarının  
konumunda olduğundan emin 
olun. 
Aşağıdaki uyarı lambaları ve 
gösterge lambası birkaç 
saniyeliğine yanacak ve ardından 
sönecektir. 

• Yağ seviyesi uyarı lambası 
• Yakıt seviyesi uyarı lambası 
• Motor arızası uyarı lambası 
• İmmobilizer sistemi gösterge 

lambası 
ECA17671: 

DİKKAT  _______________________  
Anahtar “ON” konumuna 
getirildiğinde yukarıdaki uyarı 
lambalarının veya gösterge 
lambasının ilk etapta yanmaması veya 
uyarı veya gösterge lambasının 

5-1
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açık kalması durumunda, ilgili uyarı 
ve gösterge lambası devresinin 
kontrolü için bkz. sayfa 3-3 . 

Ana anahtar “ON” konumuna 
alındığında ABS uyarı lambası 
yanmalı ve hız 10 km/saat (6 
mil/sa) veya üzerine çıktığında 
sönmelidir. 

ECA17682: 

DİKKAT  _______________________

_______________________

_______________________

  
ABS uyarı lambasının yukarıda 
açıklandığı gibi yanmaması ve 
ardından sönmemesi durumunda, 
uyarı lambası devresinin kontrolü için 
bkz. sayfa 3-3. 

2. Vitesi boş konuma alın. Boş vites 
gösterge lambası yanmalıdır. 
Yanmıyorsa, elektrik devresini bir 
Yamaha bayisine kontrol ettirin. 

3. Motoru, marş düğmesine basarak 
çalıştırın. 
Motor çalışmazsa, marş düğmesini 
ayırın, birkaç saniye bekledikten 
sonra tekrar deneyin. Her deneme 
aküyü korumak için mümkün 
olduğunca kısa tutulmalıdır. 

Bir seferde 10 saniyeden fazla 
marş basmayın. 

ECA11043: 

DİKKAT  _______________________  
Motor kullanım ömrünü maksimum 
seviyeye çıkarmak için, motor 
soğukken asla ani hızlanma 
gerçekleştirmeyin. 

 

Vites değiştirme 

1. Vites pedalı 
2. Boş konum 
Vites değişimi, kalkış, hızlanma, yokuş 
tırmanma gibi süreçler için motor gücü 
miktarını kontrol etmenize imkan verir. 
Vites konumları şekilde gösterilmiştir. 
TAVSİYE               
Vitesi boş konuma almak için, vites 
pedalına art arda son hareket noktasına 
ulaşıncaya kadar basın ve ardından 
hafifçe kaldırın. 
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ECA10261: 

DİKKAT  _______________________  
• Vites boş konumdayken bile, 

motosikleti motor kapalı 
konumda uzun süre kullanmayın 
ve motosikleti uzun mesafeler 
boyunca bu konumda 
çektirmeyin. Sadece motor 
çalışırken vites kutusu uygun 
şekilde yağlanır. Yetersiz 
yağlama şanzımana zarar 
verebilir. 

• Zorlamalı vites değişimi ile 
oluşan sarsıntılara dayanacak 
şekilde tasarlanmayan motorun, 
şanzımanın ve aktarma organının 
zarar görmemesi için vites 
değiştirirken daima debriyajı 
kullanın. 

EAU16811: 

Yakıt tüketiminin azaltılmasına 
yönelik tavsiyeler 
Yakıt tüketimi büyük oranda sürüş 
tarzınıza bağlıdır. Yakıt tüketimini 
azaltmak için aşağıdaki tavsiyelere uyun: 

• Hızlı şekilde vites yükseltin ve 
hızlanma esnasında yüksek motor 
devirlerinden kaçının. 

• Vites küçültürken motorun 
devirlenmesine izin vermeyin ve 
motor üzerinde yük söz konusu 
değilken yüksek motor devirlerinden 
kaçının. 

• Motoru uzun süre rölantide 
çalıştırmak yerine kapalı konuma 
alın (örn. sıkışık trafikte, trafik 
ışıklarında veya hemzemin 
geçitlerde). 

EAU16842: 
Motor rodajı 
Motorunuzun kullanım ömrü bakımından 
0 ila 1600 km (1000 mil) arasındaki 
kullanımınız çok önemlidir. Bu nedenle 
aşağıdaki bilgileri dikkatlice okumanız 
gerekir. 
Motor yeni olduğundan, ilk 1600 km’de 
(1000 mil) aşırı yüklenmeyin. Motordaki 
çeşitli parçalar aşınır ve doğru çalışma 
boşluklarına kadar kendi kendilerini 
düzeltirler. Bu esnada, uzun süreli tam 
gaz çalıştırma veya motorda aşırı 
ısınmaya neden olabilecek herhangi bir 
durumdan kaçınılmalıdır. 

EAU17024: 

0-1000 km (0-600 mil) 
1/3 gaz üzerinde uzun süreli 
çalıştırmadan kaçının. UYARI: 1000 
km’lik (600 mil) kullanım sonrasında, 
motor yağı, yağ filtresi kartuşu veya 
elemanı değiştirilmelidir. [ECA11283] 

1000-1600 km (600-1000 mil) 
1/2 gaz üzerinde uzun süreli 
çalıştırmadan kaçının. 

5-3
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1600 km (1000 mil)  ve üzeri
Araç bu durumda normal şekilde
çalıştırılabilir.

DİKKAT
ECA10271

EAU17214

Park etme
Park ederken, motoru durdurun ve 
ardından anahtarı ana anahtardan çıkarın.

UYARI
EWA10312
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Motor rodaj döneminde herhangi bir 
motor arızasının görülmesi duru-
munda, aracı hemen bir Yamaha 
bayisinde kontrol ettiriniz.

 

• Motor ve egzoz sistemi çok 
sıcak olabileceğinden, aracı 
yayaların ya da çocukların egzoz 
sistemine temas etmeyeceği 
şekilde park edin. 

• Araç devrilebileceğinden ve 
bunun sonucunda yakıt kaçağı 
ve yangın riski 
oluşabileceğinden aracı eğimli 
veya yumuşak zemin üzerine 
park etmeyin. 

• Aracı olası yangın riski taşıyan 
kuru ot veya kolayca tutuşan 
diğer malzemelerin yakınına 
park etmeyin. 



Periyodik bakım ve ayar
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Periyodik kontrol, ayar ve yağlama 
aracınızı, mümkün olan en güvenli ve en 
verimli şekilde muhafaza etmenizi 
sağlayacaktır. Güvenlik, araç 
sahibi/kullanıcısı açısından bir 
zorunluluktur. Aracın kontrol edilmesine, 
ayarlanmasına ve yağlanmasına ilişkin 
en önemli noktalar aşağıdaki sayfalarda 
açıklanmıştır. 
Periyodik bakım tablolarında verilen 
aralıklar, normal sürüş koşullarında bir 
genel kılavuz olarak değerlendirilmelidir. 
Ancak hava, arazi, coğrafi konum ve 
bireysel kullanım gibi faktörlere bağlı 
olarak bakım aralıklarının kısaltılması 
gerekebilir. 

EWA10322: 

Aracın bakımının tam olarak 
yapılmaması veya bakım işlemlerinin 
hatalı şekilde yapılması, bakım ve 
aracın kullanımı esnasında yaralanma 
veya ölüm riskini artırabilir. Aracın 
bakımı hakkında bilgi sahibi 
değilseniz, bakımını bir Yamaha 
bayisinde yaptırın. 

 
Aksi belirtilmediği sürece bakım 
esnasında motoru kapalı konuma 
alın. 

•  Çalışan bir motorda vücudun 
bölümlerini veya kıyafetleri 
kapabilecek hareketli parçalar ve 
elektrik çarpmasına veya 
yangına neden olabilecek 
elektrikli parçalar mevcuttur. 

• Bakım esnasında motorun 
çalışması göz yaralanmalarına, 
yanmalara, yangına veya ölümle 
sonuçlanabilecek karbon 
monoksit zehirlenmelerine 
neden olabilir. Karbon monoksit 
ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. 
1 -3. 

Fren diskleri, kaliperler, kampanalar 
ve balatalar kullanım esnasında çok 
ısınabilir. Olası yanma durumlarını 
önlemek için, dokunmadan önce fren 
sistemi parçalarının soğumalarını 
bekleyin.

Emisyon kontrolleri sadece daha temiz 
bir hava sağlanması bakımından değil 
aynı zamanda motorun düzgün şekilde 
çalışması ve maksimum seviyede 
performans sergilemesi bakımından da 
oldukça önemlidir. Aşağıdaki periyodik 
bakım tablolarında, emisyon kontrolüne 
ilişkin bakım işlemleri ayrı olarak 
gruplandırılmıştır. Bu bakım işlemleri, 
özel veri, bilgi ve donanımlar gerektirir. 
Emisyon kontrol cihazlarının ve sistem-
lerinin bakım, değişim veya onarım 
işlemleri herhangi bir tamir kuruluşu 
veya sertifikalı (varsa) bir kişi tarafından 
yapılabilir. Yamaha bayileri bu özel 
bakım işlemlerini gerçekleştirebilecek 
şekilde eğitilmiş ve donatılmıştır.
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EAU63380

Kullanıcı alet kitleri

1 2

1
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 1. Kullanıcı alet kutusu 
2. Kullanıcı alet kiti 

Kullanıcı alet kiti, A panelinin arkasındaki 
kullanıcı alet kutusunun içinde bulunur. 
(Bkz. sayfa 6-9.) 
Ayrıca aracın satışı esnasında ayrı olarak 
ek bir alet kiti verilmiştir. 
Bu kılavuzdaki servis bilgileri ve alet 
kitlerinde sunulan aletler, sizi önleyici 
bakım ve küçük bakım işlemlerinin 
uygulanması bakımından desteklemek 
üzere verilmiştir. Ancak, belirli bakım 
işlemlerinin doğru şekilde 
uygulanabilmesi için tork anahtarı gibi 
aletlerin kullanılması gerekebilir. 

 
TAVSİYE _______________________  

• Belirli bir işlemlere yönelik gerekli 
aletlere veya deneyime sahip 
değilseniz, bu işlemleri bir Yamaha 
bayisinde yaptırın. 

• Kullanıcı alet kutusunu “INSIDE” 
(İÇ) işareti içe bakacak şekilde 
takın. 

 

1. “INSIDE” (İÇ) işareti 
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Periyodik bakım ve ayar

TAVSİYE 

• Kilometre, İngiltere için mil, bazlı bakım işlemleri dışında, yıllık kontroller her yıl gerçekleştirilmelidir. 
• 50000 km’den (30000 mil) itibaren, bakım aralıklarını 10000 km’den (6000 mil) başlayarak tekrarlayın. 
• Yıldızla işaretlenmiş maddelerdeki işlemler, özel alet, veri ve teknik beceri gerektirdiğinden bir Yamaha bayisi tarafından 

yapılmalıdır. 
EAU71051: 

Emisyon kontrol sistemine yönelik periyodik bakım tablosu 

NO. MADDE KONTROL VEYA BAKIM İŞLEMİ 
KİLOMETRE SAYACI DEĞERİ 

YILLIK 
KONTROL 1000 km (600 

mil) 10,000 mil 
(6,000 mi) 20000 km 

(12000 mi) 30000 km 
(18000 mi) 40000 km 

(24000 mi) 

1 *  Yakıt hattı 
• Yakıt hortumlarında çatlak veya 

hasar olup olmadığını kontrol edin. 
• Gerekirse değiştirin. 

      

2 * Bujiler 
• Durumlarını kontrol edin. 
• Boşluğu ayarlayın ve temizleyin.       

• Değiştirin.       
3 *  Supap boşluğu • Kontrol edin ve ayarlayın. Her 20,000 km (12,000 mil) 

4 * Yakıt enjeksiyonu 
• Motor devrini kontrol edin.       
• Senkronizasyonu kontrol edin ve 

ayarlayın.       

5 * Egzoz sistemi 
• Kaçak kontrolü yapın. 
• Gerekirse sıkın. 
• Gerekirse contaları değiştirin. 

      



Periyodik bakım ve ayar

6-4

6

UBS5E0E0.book  Page 4  Wednesday, October 19, 2016  10:21 AM

NO. MADDE KONTROL VEYA BAKIM İŞLEMİ 
KİLOMETRE SAYACI DEĞERİ 

YILLIK 
KONTROL 1000 km (600 

mil) 10,000 mil 
(6,000 mi) 20000 km 

(12000 mi) 30000 km 
(18000 mi) 40000 km 

(24000 mi) 

6 * Uçucu emisyon kontrol 
sistemi 

• Kontrol sisteminde hasar olup 
olmadığını kontrol edin. 

• Gerekirse değiştirin. 
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EAU71351: 

Genel bakım ve yağlama tablosu 

NO. MADDE KONTROL VEYA BAKIM İŞLEMİ 

KİLOMETRE SAYACI DEĞERİ 
YILLIK 

KONTROL 1000 km (600 
mil) 

10,000 mil 
(6,000 mil) 

20000 km 
(12000 mil) 

30000 km 
(18000 mil) 

40000 km 
(24000 mil) 

1 * Arıza teşhis sistemi 
kontrolü 

• Yamaha arıza teşhis aletini kullanarak 
dinamik kontrol gerçekleştirin. 

• Hata kodlarını kontrol edin. 
      

2 * Hava filtresi elemanı • Değiştirin. Her 40,000 km (24,000 mil) 

3 
 

Kavrama • Çalışmasını kontrol edin. 
• Ayarlayın. 

      

4 * Ön fren 
• Çalışmasını, hidrolik seviyesini ve 

hidrolik kaçağı olup olmadığını kontrol 
edin. 

• Gerekiyorsa fren balatalarını değiştirin. 

      

5 * Arka fren 
• Çalışmasını, hidrolik seviyesini ve 

hidrolik kaçağı olup olmadığını kontrol 
edin. 

• Gerekiyorsa fren balatalarını değiştirin. 

      

6 * Fren hortumları 
• Çatlak veya hasar olup olmadığını 

kontrol edin.       

• Değiştirin. 4 yılda bir 

7 
* 

Fren hidroliği • Değiştirin. 2 yılda bir 

8 
* Jantlar • Aşınma ve hasar durumunu kontrol edin. 

• Gerekirse değiştirin. 
      

9 * Lastikler 

• Diş derinliğini ve hasar olup olmadığını 
kontrol edin. 

• Gerekirse değiştirin. 
• Hava basıncını kontrol edin. 
• Gerekirse düzeltin. 

      

10 * Tekerlek rulmanları • Rulmanda gevşeme ya da hasar olup 
olmadığını kontrol edin. 
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Periyodik bakım ve ayar 

NO. PARÇA KONTROL VEYA BAKIM İŞLEMİ 
KİLOMETRE SAYACI DEĞERİ 

YILLIK 
KONTROL 1000 km (600 

mil) 10,000 mil 
(6,000 mi) 20000 km 

(12000 mi) 30000 km 
(18000 mi) 40000 km 

(24000 mi) 
11 * Salıncak kolu pivot 

yatakları • Çalışma durumunu ve aşırı boşluk 
olup olmadığını kontrol edin.       

12 * Tahrik kayışı 
• Kayış durumunu kontrol edin. 
• Hasarlıysa değiştirin. 
• Kayış gerginliğini kontrol ediniz. 
• Gerekiyorsa ayarlayın. 

İlk aralıkta ve daha sonra her 4000 km’de (2500 mil) bir. 

13 * Direksiyon yatakları 
• Yatak grubunda gevşeklik olup 

olmadığını kontrol edin.     
  

• Lityum sabun bazlı gres ile orta 
derecede yeniden düzenleyin.    

  
 

14 * Şase bağlantı elemanları 
• Tüm somunların, cıvataların ve 

vidaların doğru şekilde 
sıkıldığından emin olun. 

      

15  Fren kolu kılavuz mili • Silikon gresle yağlayın.       

16  Fren pedalı kılavuz mili • Lityum sabun bazlı gres ile 
yağlayın.       

17  Kavrama kolu kılavuz 
mili • Lityum sabun bazlı gres ile 

yağlayın.       

18  Vites pedalı kılavuz mili • Lityum sabun bazlı gres ile 
yağlayın.       

19  Yan sehpa 
• Çalışmasını kontrol edin. 
• Lityum sabun bazlı gres ile 

yağlayın. 
      

20 * Yan ayaklık anahtarı • Kontrol edin ve gerekirse değiştirin.       
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NO. PARÇA KONTROL VEYA BAKIM İŞLEMİ 
KİLOMETRE SAYACI DEĞERİ 

YILLIK 
KONTROL 1000 km (600 

mil) 10,000 mil 
(6,000 mil) 20000 km 

(12000 mil) 30000 km 
(18000 mil) 40000 km 

(24000 mil) 

21 * Ön çatal 
• Çalışma durumunu ve yağ sızıntısı 

olup olmadığını kontrol edin. 
• Gerekirse değiştirin. 

      

22 * Amortisör grupları 
• Çalışma durumunu ve yağ sızıntısı 

olup olmadığını kontrol edin. 
• Gerekirse değiştirin. 

      

23  Motor yağı 
• Değiştirin (tahliye öncesinde motoru 

ısıtın). 
• Yağ seviyesini ve araçta yağ 

sızıntısı olup olmadığını kontrol 
edin. 

      

24  Motor yağ filtresi kartuşu • Değiştirin.       

25 * Ön ve arka fren 
anahtarları • Çalışmasını kontrol edin.       

26 * Hareketli parçalar ve 
teller • Yağlayın.       

27 * Gaz kolu mahfazası 
ve tel 

• Çalışmasını ve boşluğunu kontrol 
edin. 

• Gerekiyorsa gaz teli boşluğunu 
ayarlayın. 

• Gaz kolu mahfazasını ve telini 
yağlayın. 

      

28 * Lambalar, sinyaller ve 
düğmeler • Çalışmasını kontrol edin. 

•Far huzmesini ayarlayın.       
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Periyodik bakım ve ayar
 

TAVSİYE ________________________________

________________________________

____________________________________________________________  
• Hava filtresi  

• Bu modelin hava filtresi, zarar görmesini önlemek için basınçlı hava ile temizlenmemesi gereken tek kullanımlık bir yağ 
kaplı kağıt eleman ile donatılmıştır.  

• Hava filtresi elemanının anormal derecede yağışlı veya tozlu bölgelerde sürüş yapıldığında daha sık 
değiştirilmesi gerekir. 

• Hidrolik fren bakımı  
• Düzenli olarak kontrol edin ve gerekiyorsa fren hidroliği seviyesini doğru şekilde ayarlayın. 
• Her iki yılda bir fren ana silindirlerinin ve kaliperlerinin dahili parçalarını değiştirin ve fren hidroliğini yenileyin. 
• Fren hortumlarını her dört yılda bir ve çatlak veya hasarlı olması durumunda değiştirin. 
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EAU54942

Panel A

EAU42433

1. Panel A

1
1. Panel kilit kapağı
2. Kilidi açın.

1 2

1. Buji kapağı
2. Cıvata

1

2
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Panelin çıkarılması ve takılması 
Bu bölümde açıklanan bakım 
işlemlerinden bazılarını uygulamak için 
gösterilen panelin çıkarılması gerekir. 
Panelin çıkarılması ve takılması 
gerektiğinde bu bölüme bakın. 

 

Paneli sökmek için. 
1. Panel kilit kapağını kaydırarak 

açın, anahtarı kilide takın ve 
ardından saat yönünde 1/4 
döndürün. 

2. Paneli gösterildiği gibi çekerek 
    çıkarın.

 

Paneli takmak için 
1. Paneli eski konuma getirin. 
2. Anahtarı 1/4 tur saat yönü tersine 

çevirin, çıkarın ve ardından panel 
kilit kapağını kaydırarak kapatın. 

 
Bujilerin kontrolü 
Bujiler, kontrolü kolay, önemli motor 
parçalarıdır. Isı ve birikintiler bujinin 
yavaşça aşınmasına neden 
olacağından, bujilerin sökülmesi ve 
periyodik bakım ve yağlama tablosuna 
uygun şekilde kontrol edilmesi gerekir. 
Buna ek olarak, bujilerin durumu 
motorun durumunu gösterebilir. 
Bujiyi çıkarmak için 
1. Cıvataları sökerek uygun buji 

kapağını (sağ arka veya sol ön) 
çıkarın 
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2. Buji başlığını sökün.

3.

3.

1. Buji kapağı
2. Cıvata

1. Buji başlığı

2

1

1

1. Buji anahtarı

1

Belirtilen buji:
NGK/CPR7EA-9

1. Buji boşluğu

Buji boşluğu
0,8–0,9 mm (0.031–0.035 in)
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Bujiyi aracın satışı esnasında ayrı 
olarak teslim edilen ek alet kitinde 
verilen özel anahtarı ve uzatma 
çubuğunu kullanarak gösterildiği 
gibi çıkarın.

 

Bujileri kontrol etmek için 
1. Her bir buji üzerindeki orta elektrot 

etrafındaki porselen izolatörün orta-
hafif ten rengi olup olmadığını 
kontrol edin (araç normal 
sürüldüğünde oluşan ideal renk). 

2. Motora takılan tüm bujilerin aynı 
renkte olup olmadığını kontrol edin. 

TAVSİYE     
Bujilerden herhangi birinin belirgin şekilde 
farklı renkte olması durumunda, motor 
düzgün şekilde çalışmayabilir. Bu tür 
problemlerle ilgili kendi kendinize arıza 
teşhis uygulamaya çalışmayın. Bunun 
yerine, aracı bir Yamaha bayisine kontrol 
ettirin. 

Bujilerde elektrot aşınması ve aşırı 
karbon veya diğer birikmelerin olup 
olmadığını kontrol edin ve gereki-
yorsa değiştirin.

3. Buji boşluğunu tel kalınlık ölçeri ile 
ölçün ve gerekiyorsa, boşluğu 
belirtilen değere göre ayarlayın.
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Kanister
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1

2
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Bujiyi takmak için 
1. Buji contasının yüzeyini ve 

eşleşme yüzeyini temizleyin ve 
ardından bujilerin dişlerindeki kiri 
silin. 

2. Bujiyi buji anahtarı ile takın ve 
daha sonra belirtilen torka sıkın. 

Sıkma torku:
 

Buji: 
13 N-m (1.3 kgf-m, 9.4 lb ft) 

TAVSİYE________________________  

Buji takılırken bir tork anahtarının 
olmaması durumunda, doğru tork 
tahmini parmakla 1/4— 1/2 tur sıkılarak 
uygulanır. Ancak buji mümkün olan en 
kısa zamanda belirtilen torka 
sıkılmalıdır. 

3. Buji başlığını takın. 
4. Buji kapağını cıvataları takarak 

takın. 

 

1. Kanister 
2. Kanister havalandırması 

 

Bu model yakıt buharının atmosfere 
salınmasını önlemek için bir kanister ile 
donatılmıştır. Aracı çalıştırmadan önce, 
aşağıdakileri kontrol ettiğinizden emin 
olun: 

• Her bir hortum bağlantısını kontrol 
edin. 

• Her bir hortum ve kanisterde çatlak 
veya hasar olup olmadığını kontrol 
edin. Hasarlıysa değiştirin. 

• Kanister havalandırmasının 
tıkanmadığından emin olun ve 
gerekiyorsa temizleyin. 

 

Motor yağı ve yağ filtresi 
kartuşu 
Motor yağ seviyesi her sürüş 
öncesinde kontrol edilmelidir. Buna 
ek olarak, yağ ve yağ filtresi kartuşu 
periyodik bakım aralıklarında ve 
yağlama tablosunda belirtilen 
aralıklarla değiştirilmelidir. 
Motor yağ seviyesini kontrol 
etmek için 

1. Aracı düz bir yüzeye park edin 
ve dik konumda tutun. Yana 
hafifçe eğilmesi, değerin hatalı 
okunmasına neden olabilir. 

2. Motoru çalıştırın, birkaç dakika 
ısıtın ve ardından kapatın. 

3. Yağ yerleşene kadar birkaç 
dakika bekleyin. 

4. Motor yağı doldurma kapağını 
çıkarın, motor yağı ölçüm 
çubuğunu silerek temizleyin, 
yeniden yağ doldurma deliğine 
takın (vidalamadan) ve tekrar 
çıkararak yağ seviyesini kontrol 
edin. 
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3
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Periyodik bakım ve ayar
TAVSİYE _______________________ 

 Motor yağı minimum ve maksimum 
seviye işaretlerinin arasında olmalıdır. 

1. Motor yağ seviye çubuğu 
2. O-ring 
3. Maksimum seviye işareti 
4. Minimum seviye işareti 

1. Motor yağ doldurma kapağı 

5. Motor yağının minimum seviye 
işareti düzeyinde veya altında 
olması durumunda, doğru seviyeye 
getirmek için tavsiye edilen tipte 
yeterli miktarda yağ ekleyin. 

6. O-ring’de hasar olup olmadığını 
kontrol edin ve gerekliyse 
değiştirin. 

7. Ölçüm çubuğunu yağ doldurma 
deliğine sokun ve ardından yağ 
doldurma kapağını sıkın. 

Motor yağını değiştirmek için (yağ 
filtresi kartuşu ile veya olmadan) 

1. Motoru çalıştırın, birkaç dakika 
ısıtın ve ardından kapatın. 

2. Kullanılmış yağı almak için 
motorun altına bir yağ çanağı 
yerleştirin. 

3. Yağı karterden tahliye etmek için 
motor yağı doldurma kapağını, 
motor yağı tahliye cıvatasını ve 
contasını sökün.  

 
1. Motor yağı tahliye cıvatası 
2. Conta 

TAVSİYE _______________________  
Yağ filtresi kartuşunun 
değiştirilmemesi durumunda, 4-6 no’lu 
adımları atlayın. 
4. Yağ filtresi kartuşunu bir yağ filtresi 

anahtarıyla sökün. 

 
1. Yağ filtresi anahtarı 
2. Yağ filtresi kartuşu 
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7. Motor tahliye cıvatasını ve 
 yeni contasını takın ve ardından 
 cıvatayı belirtilen torka sıkın.

8.  Tavsiye edilen motor yağını 
 belirtilen miktarda doldurun.

1. Tork anahtarı
2. Yağ filtresi kartuşu

Sıkma torku
Yağ filtresi kartuşu:

17 N·m (1.7 kgf·m, 12 lb·ft)

Sıkma torku
Motor yağı tahliye cıvatası:

43 N·m (4.3 kgf·m, 31 lb·ft)

1

2
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TAVSİYE     
Yamaha bayisinden bir yağ filtresi 
anahtarı temin edilebilir. 
5. Yeni yağ filtresi kartuşunun O-

ring’ine ince bir kat temiz motor 
yağı sürün. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. O-ring 

TAVSİYE     
O-ring’in doğru bir şekilde oturduğundan 
emin olun. 
6. Yeni yağ filtresi kartuşunu bir yağ 

filtresi anahtarı ile takın ve bir tork 
anahtarı ile belirtilen torka sıkın. 

 

Önerilen motor yağı: 
Bkz. sayfa 8-1. 

Yağ miktarı: 
Yağ değişimi: 

3.70 L (3.91 US qt, 3.26 Imp.qt) 
Yağ filtresi söküldüğünde: 

4.00 L (4.23 US qt, 3.52 Imp.qt) 

TAVSİYE    
Motor ve egzoz sistemi soğuduktan 
sonra parçaların üzerine dökülen yağı 
sildiğinizden emin olun. 

ECA11621: 

DİKKAT  _______________________  
• Kavrama kaçırmasını önlemek 

için (motor yağı da kavramayı 
yağladığı için) herhangi bir 
kimyasal katkı maddesi 
eklemeyin. Dizel “CD” özellikli 
yağ veya belirtilenden daha 
yüksek kalitede yağ 
kullanmayın. Buna ek olarak, 
“ENERGY CONSERVING II” 
veya üzeri etiketli yağları 
kullanmayın. 

• Kartere yabancı maddelerin 
girmediğinden emin olun. 

9. O-ring’de hasar olup olmadığını 
kontrol edin ve gerekliyse 
değiştirin. 
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DİKKAT
ECA10402 EAU47081

Hava filtresi elemanının 
değiştirilmesi21

2

11
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1. Motor yağ doldurma kapağı 
2. O-ring 
10. Motor yağı doldurma kapağını takın 

ve sıkın. 
11. Motoru çalıştırın ve ardından bir kaç 

dakika rölantide çalıştırarak yağ 
kaçağı olup olmadığını kontrol edin. 
Yağ sızıntısı varsa, hemen motoru 
kapalı konuma getirin ve nedenini 
kontrol edin. 

TAVSİYE _______________________  
Motor çalıştırıldıktan sonra, yağ seviyesi 
yeterliyse motor yağı seviyesi uyarı 
lambası sönmelidir. 

 

Yağ seviyesi doğru olsa bile yağ 
seviyesi uyarı lambasının yanıp 
sönmesi veya yanması durumunda, 
hemen motoru kapalı konuma 
getirin ve aracı bir Yamaha 
bayisinde kontrol ettirin. 
12. Motoru kapalı konuma getirin, yağ 

yerleşene kadar birkaç dakika 
bekleyin ve ardından yağ 
seviyesini kontrol edin, 
gerekiyorsa düzeltin. 

Hava filtresi elemanı periyodik bakım ve 
yağlama tablosunda belirtilen aralıklarda 
değiştirilmelidir. Anormal derecede yağışlı 
ve tozlu bölgelerde sürüş yapıyorsanız, 
hava filtresi elemanını daha sık değiştirin.

 

Hava filtre elemanını değiştirmek için 
1. Hava filtresi gövdesinin kapağını 

cıvataları sökerek çıkarın. 

 

1. Cıvata 
2. Hava filtresi gövdesi kapağı 

2. Hava filtresi elemanını çekerek 
çıkarın. 
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1. Hava filtresi elemanı 
1. Hava filtresi gövdesineyeni bir hava 

filtresi elemanı takın. UYARI: Hava 
filtresi elemanının, hava filtresi 
gövdesine tam olarak 
yerleştiğinden emin olun. Motor 
asla hava filtresi elemanı 
takılmadan çalıştırılmamalıdır, 
aksi halde piston(lar) ve/veya 
silindir(ler) aşırı derecede 
aşınabilir. 
[ECA10482] 

2. Hava filtresi gövdesinin kapağını 
cıvataları takarak takın. 

EAU21386: 

Gaz kolu boşluğunun kontrol 
edilmesi 
Gaz kolu boşluğunu gösterildiği gibi ölçün. 

 
1. Gaz kolu boşluğu 

Gaz kolu boşluğu: 
4,0-6,0 mm (0.16-0.24 inç) 

Gaz kolu boşluğunu periyodik olarak 
kontrol edin ve gerekiyorsa bir Yamaha 
bayisinde ayarlatın. 

EAU21402: 
Supap boşluğu 
Supap boşluğu kullanımla değişir, hatalı 
hava-yakıt karışımına ve/veya motor 
gürültüsüne neden olur. Bunun 
görülmesini önlemek için, valf boşluğu 
bir Yamaha bayisinde periyodik bakım 
ve yağlama tablosunda belirtilen 
aralıklarla ayarlanmalıdır. 
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EAU69760

UYARI
EWA10504

sürücünün, yolcunun, yükün ve 
bu model için onaylanan 
aksesuarların ağırlıklarının 
toplamına göre ayarlanmalıdır.

UYARI
EWA10512

Lastik kontrolü
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Lastikler 
Yol ile araç arasındaki tek bağlantı 
unsuru lastiklerdir. Her türlü sürüş 
koşulunda güvenlik, nispeten küçük bir 
yol temas alanına bağlıdır.  Bu nedenle 
lastiklerin her zaman iyi durumda 
muhafaza edilmesi ve belirtilen lastiklerle 
doğru zamanda değiştirilmeleri önemlidir. 
Lastik basıncı 
Lastik basıncı kontrol edilmeli ve 
gerekiyorsa her sürüş öncesinde 
ayarlanmalıdır. 

Lastik basıncı sürüş hızına ve

Hatalı lastik basıncına sahip bir aracın 
kullanılması, kontrol kaybı nedeniyle 
ciddi yaralanmalara veya ölüme 
neden olabilir. 

•

•

 Lastik basıncının, lastikler 
soğukken kontrol edilmesi ve 
ayarlanması gerekir (diğer bir 
deyişle, lastiklerin sıcaklığı dış 
hava sıcaklığına eşitken). 

 
Lastik basıncı (lastikler soğukken 
ölçülen): 

1 kişi: 
Ön: 

225 kPa (2.25 kgf/cm2, 33 psi) 
Arka: 

250 kPa (2.50 kgf/cm2, 36 psi) 
2 kişi: 

Ön: 
250 kPa (2.50 kgf/cm2, 36 psi) 

Arka: 
280 kPa (2.80 kgf/cmP, 41 psi) 

Maksimum yük*: 
201 kg (443 lb) 

* Sürücü, yolcu, yük ve aksesuar 
toplam ağırlığı 

 
: 

 
Aracınızı asla aşırı yüklemeyin. Aşırı 
yüklenmiş bir aracın kullanılması 
kazaya neden olabilir. 

 

1. Lastik yanağı 
2. Lastik diş derinliği 

Lastiklerin her sürüş öncesinde kontrol 
edilmesi gerekir. Orta diş derinliğinin 
belirtilen limit değerine ulaşması 
durumunda, lastiğe bir çivinin veya cam 
parçasının girmesi durumunda veya 
yanağın çatlaması halinde, lastiği 
hemen bir Yamaha bayisinde değiştirin. 

Minimum lastik diş derinliği 

1,6 mm (0.06 inç) 
 
TAVSİYE       
Lastik diş derinliği ülkeden ülkeye 
farklılık gösterebilir. Daima yerel 
düzenlemelere uyun. 

(ön ve arka): 
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UYARI
EWA10472

UYARI
EWA10462

Ön lastik:
Ebat:

100/90-19M/C 57H
Üretici/model:

BRIDGESTONE/EXEDRA G721 F
Arka lastik:

Ebat:
150/80B16M/C 71H

Üretici/model:
BRIDGESTONE/EXEDRA G722 F
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• Aşırı derecede aşınan lastikleri 

bir Yamaha bayisinde değiştirin. 
Yasal olarak uygun olmamasının 
yanında aracın aşırı aşınmış 
lastiklerle kullanılması sürüş 
dengesini düşürebilir ve kontrol 
kaybına yol açabilir. 

• Lastikler dahil olmak üzere 
tekerlek ve fren ile ilgili tüm 
parçaların değişimi, gerekli bilgi 
ve deneyime sahip bir Yamaha 
bayisinde yaptırılmalıdır. 

•  Lastiğin optimal özelliklerini tam 
olarak sergileyebilmesi için lastik 
yüzeyinin “rodaj” süresinin 
dolması gerektiğinden, lastik 
değişimi sonrasında, aracı çok 
hızlı kullanmayın. 

Lastik bilgileri 
Bu model iç lastiksiz tip lastiklerle ve 
kauçuk lastik supapları ile donatılmıştır. 
Lastikler, kullanılmadıklarında veya 
sadece ara sıra kullanıldıklarında bile 
aşınırlar. Lastik sırt ve yanak kauçuğunun 
çatlaması, bazı durumlarda görülen 
karkas deformasyonu eskime belirtisidir. 

Eski lastiklerin daha fazla kullanım için 
uygun olup olmadığı lastik uzmanları 
tarafından kontrol edilerek tespit 
edilmelidir. 

Ön ve arka lastikler aynı marka ve 
tasarımda olmalıdır, aksi takdirde 
aracın yol tutuş özelliği değişebilir 
ve bu durum kazaya neden olabilir.

Gerçekleştirilen kapsamlı testler 
sonrasında, bu model için sadece 
aşağıda listelenen lastikler Yamaha 
tarafından onaylanmıştır.

 
EAU21963: 

Döküm jantlar 
Aracınızın performansını, 
dayanıklılığını ve güvenli kullanım 
özelliklerini maksimum seviyeye 
çıkarmak için belirtilen jantlarla ilgili 
aşağıdaki noktalara dikkat edin. 

• Her sürüş öncesinde jantlarda, 
çatlak, bükülme, çarpıklık veya 
başka hasarların olup olmadığı 
kontrol edilmelidir. Herhangi bir 
hasarın tespit edilmesi 
durumunda, bunları bir 
Yamaha bayisinde değiştirin. 
Jantla ilgili en ufak bir onarım 
işlemi gerçekleştirmeye 
çalışmayın. Hasar görmüş 
veya çatlamış bir jant 
değiştirilmelidir. 

• Lastik veya jant 
değiştirildiğinde veya 
yenilendiğinde tekerlek balans 
ayarı yapılmalıdır. Balans ayarı 
yapılmamış bir tekerlek 
yetersiz performans, yol tutuş 
sergiler ve daha kısa bir lastik 
ömrüne neden olur. 
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EAU55645: 

Kavrama kolu boşluğunun 
ayarlanması 
Kavrama kolu boşluğunu gösterildiği 
gibi ölçün. 

 
1. Kavrama kolu boşluğu ayar cıvatası 
2. Kilitli somun (kavrama kolu) 
3. Kavrama kolu boşluğu 

Kavrama kolu boşluğu: 
5.0- 10,0 mm (0.20-0.39 inç) 

Kavrama kolu boşluğunu periyodik 
olarak kontrol edin ve gerekiyorsa, 
aşağıdaki gibi ayarlayın. 

1. Kavrama kolundaki kilitli 
somunu gevşetin. 

2. Kavrama kolu boşluğunu 
artırmak için, kavrama kolu 
boşluğu ayar cıvatasını (a) 
yönünde döndürün.  

 

Kavrama kolu boşluğunu azaltmak 
için, ayar cıvatasını (b) yönünde 
döndürün. 

TAVSİYE _______________________  
Belirtilen kavrama kolu boşluğu yukarıda 
açıklandığı gibi elde edilebilir, 3-6 no’lu 
adımları atlayın. 
3. Kavrama telini gevşetmek için 

kavrama kolundaki ayar cıvatasını 
tamamen (a) yönünde döndürün. 

4. Karterdeki kilitli somunu gevşetin. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Kilitli somun (karter) 
2. Kavrama kolu boşluğu ayar somunu 

5. Kavrama kolu boşluğunu artırmak 
için, kavrama kolu boşluğu ayar 
somununu (a) yönünde döndürün. 
Kavrama kolu boşluğunu 

 

azaltmak için, ayar somununu (b) 
yönünde döndürün. 

6. Karterdeki kilitli somunu sıkın. 
7. Kavrama kolundaki kilitli somunu 

sıkın. 
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Fren kolu boşluğunun 
kontrolü

UYARI
EWA14212

EAU36504
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 1. Fren kolu boşluğu yoktur 

Fren kolu ucunda boşluk olmamalıdır. 
Boşluk olması durumunda, fren sistemini 
bir Yamaha bayisinde kontrol ettirin. 

Fren kolundaki yumuşak veya 
süngerimsi his, hidrolik sistemdeki 
havanın olduğunu gösterebilir. 
Hidrolik sistemde hava varsa, aracı 
çalıştırmadan önce bir Yamaha 
bayisinde hidrolik sistemin havasını 
tahliye edin. 

Hidrolik sistemdeki hava frenleme 
performansını azaltacaktır, bu da 
kontrol kaybı ve kaza ile 
sonuçlanabilir.

 Fren lambası anahtarları 
Fren pedalı ve fren kolu tarafından 
devreye sokulan fren lambası, fren etkisi 
devreye girmeden hemen önce 
yanmalıdır. Gerekiyorsa, bir Yamaha 
bayisinde fren lambası anahtarlarını 
kontrol ettirin. 
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EAU22393: 

Ön ve arka balataların kontrolü  
Ön ve arka balatalarda aşınma olup 
olmadığı periyodik bakım ve yağlama 
tablosunda belirtilen aralıklarla kontrol 
edilmelidir. 

 

1. Fren balatası aşınması göstergesi kanalı 

Her bir ön fren balatasında, freni 
sökmeden fren balatasındaki aşınmayı 
kontrol etmenize imkan veren göstergesi 
kanalları mevcuttur. Fren balatasındaki 
aşınmayı kontrol etmek için aşınma 
göstergesi kanallarını kontrol edin.  

 

Bir fren balatasının aşınma göstergesi 
kanallarının neredeyse görünmeyeceği 
kadar aşınması durumunda, fren 
balatalarını bir set halinde bir Yamaha 
bayisinde değiştirin. 

EAU22501: 

Arka fren balataları 

 
1. Balata kalınlığı 
Her bir arka fren balatasında hasar olup 
olmadığını kontrol edin ve balata 
kalınlığını ölçün. Fren balatasının hasar 
görmesi veya balata kalınlığının 0,

8 

mm’den (0.03 inç) daha az olması 
durumunda, fren balatalarını bir Yamaha 
bayisinde bir set halinde değiştirin. 

 

EAU40262: 

Fren hidroliği seviyesinin kontrolü 
Sürüş öncesinde, fren hidroliğinin 
minimum seviye işaretinin üzerinde 
olup olmadığını kontrol edin. Fren 
hidroliği seviyesinin hazne seviyesinin 
üst sınırında olup olmadığını kontrol 
edin. Gerekirse fırın hidroliği ekleyin. 

 Ön fren
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Minimum seviye işareti 
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Arka fren

UYARI
EWA16011

DİKKAT 
ECA17641

1. Minimum seviye işareti

Belirtilen fren hidroliği:
DOT 4

1
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Yanlış bakım, frenleme kabiliyetinin 
kaybına yol açabilir. Bu uyarıları 
dikkate alın: 
• Yetersiz fren hidroliği fren 

sistemine hava girmesine neden 
olabilir, bu da frenleme 
performansının azalmasına 
neden olacaktır. 

• Çıkarmadan önce doldurma 
kapağını temizleyin. Sadece DOT 
4 fren hidroliği kullanın. 

 

• Sadece belirtilen fren hidroliğini 
kullanın; aksi halde kauçuk 
contalar bozulabilir, bu da 
sızıntıya neden olacaktır. 

• Aynı tip fren hidroliği doldurun. 
DOT 4 dışında bir fren 
hidroliğinin kullanılması zararlı 
bir kimyasal reaksiyon ile 
sonuçlanabilir. 

• Dolum esnasında fren hidroliği 
haznesine su veya toz 
girmemesine dikkat edin. Su, 
hidroliğin kaynama noktasını 
önemli ölçüde azaltır ve buhar 
kilitlenmesine neden olabilir ve 
kir ABS hidrolik ünite valflerini 
tıkayabilir. 

 

Fren hidroliği, boyalı yüzeylere ve 
plastik parçalara zarar verebilir. 
Dökülen hidroliği hemen temizleyin. 

Fren balataları aşındığında, fren 
hidroliği seviyesinin kademeli olarak 
azalması normaldir. Düşük fren hidroliği 
seviyesi fren balatalarının aşınmış 
olduğunu ve/veya fren sisteminde sızıntı 
olduğunu  

gösterebilir; bu nedenle fren 
balatalarında  aşınma ve fren sisteminde 
sızıntı olup olmadığını kontrol 
ettiğinizden emin olun. Fren hidroliği 
seviyesinin aniden düşmesi durumunda, 
aracınızı daha fazla sürmeden bir 
Yamaha bayisinde nedenini kontrol 
ettirin. 
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 Fren hidroliğinin değiştirilmesi 
Bir Yamaha bayisinde fren hidroliği 
periyodik bakım ve yağlama tablosunda 
belirtilen aralıklarda değiştirilmelidir. 
Buna ek olarak fren hortumlarının yanı 
sıra fren ana silindirlerinin ve 
kaliperlerinin yağ keçelerini aşağıda 
verilen aralıklarla veya hasar görmeleri 
veya sızıntıların olması durumunda 
değiştirin. 

• Yağ keçeleri: İki yılda bir değiştirin. 
• Fren hortumları: Dört yılda bir 

değiştirin. 

 
Tahrik kayışı gevşekliği 
Tahrik kayışının gevşekliği kontrol 
edilmeli ve periyodik bakım ve yağlama 
tablosunda belirtilen aralıklarda 
ayarlanmalıdır. 

EAU55773: 

Tahrik kayışı gevşekliğini kontrol 
etmek için 

1. Aracı yan ayaklık üzerine alın. 
2. Tahrik kayışının mevcut konumunu 

tahrik kayışı kontrol deliğinin 
yanındaki işaretleri kullanarak not 
edin. 

1. Tahrik kayışı 
2. İşaretler 

3. Gösterildiği gibi kayış gerginliği 
göstergesine sahip kayışa 45 N’luk (4.5 kgf, 10 lbf) bir kuvvetin 
uygulandığı tahrik kayışının konumunu not edin. 

 TAVSİYE _______________________  
Yamaha bayisinden kayış gerginliği 
göstergesi temin edilebilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kayış gerginliği göstergesi 
2. Tahrik kayışı gevşekliği 

1. Tahrik kayışı gevşekliğini 2. adımda 
not edilen ölçümü 3. adımda not 
edilen ölçümden çıkararak 
hesaplayın. 

Tahrik kayışı gevşekliği: 
6,0- 8,0 mm (0.24-0.31 inç) 

2. Tahrik kayışı gevşekliği hatalıysa, 
bir Yamaha bayisinde ayarlatın. 
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EAU23098: 

Tellerin kontrol edilmesi ve 
yağlanması 
Tüm kumanda tellerinin çalışma durumu 
ve tellerin genel durumu her sürüş 
öncesinde kontrol edilmelidir ve 
gerekiyorsa teller ve tel uçları 
yağlanmalıdır. Telin hasar görmesi ve 
sorunsuz şekilde hareket etmemesi 
durumunda, bir Yamaha bayisinde 
kontrol ettirin veya değiştirin. UYARI ! 
Tellerin dış mahfazalarının hasar 
görmesi iç kısımda paslanmaya ve 
telin hareket etmesi ile karışıklığa 
neden olabilir. Güvenli olmayan 
koşulların oluşmasını önlemek için 
hasarlı telleri mümkün olan en kısa 
süre içinde değiştirin. [EWA10712] 

Tavsiye edilen yağlayıcı: 
Yamaha tel yağlayıcısı veya diğer 
uygun tel yağlayıcılar 

EAU49921: 

Gaz kolunun ve telinin kontrol 
edilmesi ve yağlanması 
Gaz kolunun çalışması her sürüş öncesi 
kontrol edilmelidir. Buna ek olarak, tel 
periyodik bakım tablosunda belirtilen 
aralıklarla bir Yamaha bayi tarafından 
yağlanmalıdır. 

EAU44276: 

Fren ve vites pedallarının kontrol 
edilmesi ve yağlanması 
Fren ve vites pedallarının çalışma 
durumu her sürüş öncesinde kontrol 
edilmelidir ve gerekiyorsa pedal 
kılavuzları yağlanmalıdır. 

Fren pedalı 

Vites pedalı 
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Tavsiye edilen yağlayıcı: 
Lityum sabun bazlı gres 

EAU23144: 

Fren ve kavrama kollarının  
kontrol edilmesi ve yağlanması 
Fren ve kavrama kollarının çalışma 
durumu her sürüş öncesinde kontrol 
edilmelidir ve gerekiyorsa kol kılavuzları 
yağlanmalıdır. 

Tavsiye edilen yağlayıcılar: 
Fren kolu: 

Silikon gres 
Kavrama kolu: 

Lityum sabun bazlı gres 



Periyodik bakım ve ayar

6-25

6

EAU23203

Yan ayaklığın kontrol edilmesi 
ve yağlanması

UYARI
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DİKKAT 
ECA10591

Tavsiye edilen yağlayıcı:
Lityum sabun bazlı gres
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Yan ayaklığın çalışma durumu her 
sürüş öncesinde kontrol edilmeli ve 
gerekiyorsa yan ayaklık kılavuzu ve 
metal-metal bağlantı yüzeyleri 
yağlanmalıdır.

Yan ayaklığın sorunsuz şekilde 
yukarı ve aşağı yönde hareket 
etmemesi durumunda, bir Yamaha 
bayisinde kontrol ettirin ve onartın. 
Aksi halde yan ayaklık yere temas 
ederek sürücünün dikkatini 
dağıtabilir, bu da olası bir kontrol 
kaybına neden olabilir.

Herhangi bir hasarın görülmesi veya 
ön çatalın sorunsuz şekilde 
çalışmaması durumunda, bir Yamaha 
bayisine kontrol ettirin veya onartın.

 
Ön çatalın kontrol edilmesi 
Ön çatalın durumu ve çalışma durumu 
periyodik bakım ve yağlama 
tablosunda belirtilen aralıklarla kontrol 
edilmelidir. 
Durumu kontrol etmek için 
İç borularda çizik, hasar ve aşırı yağ 
kaçağı olup olmadığını kontrol edin. 
Çalışma durumunu kontrol etmek 
için 

1. Aracı düz bir yüzeye park edin 
ve dik konumda tutun. UYARI ! 
Yaralanmaları önlemek üzere 
düşme tehlikesi olmaması için 
aracı güvenli şekilde 
destekleyin. [EWA10752] 

2. Ön freni uygularken, ön çatalın 
sorunsuz şekilde sıkıştırma ve 
geri tepme yapıp yapmadığını 
kontrol etmek için gidonu birkaç 
kez sertçe aşağı doğru bastırın. 
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1

2

3
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Periyodik bakım ve ayar

 
Aşınmış veya gevşek direksiyon 
yatakları tehlikeye neden olabilir. Bu 
nedenle, direksiyonun çalışma 
durumu periyodik bakım ve yağlama 
tablosunda belirtilen aralıklarla kontrol 
edilmelidir. 

1. Ön tekerleği yerden kaldırın. 
(Bkz. sayfa 6-32.) UYARI ! 
Yaralanmaları önlemek üzere 
düşme tehlikesi olmaması için 
aracı güvenli şekilde 
destekleyin.  [EWA10752] 

2. Ön çatal bacaklarının alt uçlarını 
tutun ve bunları öne ve arkaya 
doğru hareket ettirmeye çalışın. 
Herhangi bir boşluğun 
hissedilebilmesi durumunda, 
direksiyonu bir Yamaha bayisinde 
kontrol ettirin veya onartın. 

Tekerlek rulmanlarının 
kontrol edilmesi

Ön ve arka tekerlek rulmanları 
periyodik bakım ve yağlama 
tablosunda belirtilen aralıklarla kontrol 
edilmelidir. Tekerlek poyrasında 
boşluğun olması veya tekerleğin 
sorunsuz şekilde dönmemesi 
durumunda, tekerlek rulmanlarını bir 
Yamaha bayisinde kontrol ettirin.

 

1. Pozitif akü ucu (kırmızı) 
2. Akü 
3. Negatif akü ucu (siyah) 

Akü ön selenin altına yerleştirilmiştir. 
(Bkz. sayfa 3-15.) 
Bu model bir VRLA (Valf Ayarlı Kurşun 
Asit) akü ile donatılmıştır. Elektrolitin 
kontrol edilmesine veya saf su 
eklenmesine gerek yoktur. Ancak akü 
ucu bağlantılarının kontrol edilmesi ve 
gerekiyorsa sıkılması gerekir. 

 
 

 UYARI •  Elektrolit, ciddi yanıklara neden 
olan sülfürik asit içerdiğinden 
zehirli ve tehlikelidir. 
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Cildinize, gözlerinize veya 
elbiselerinize temas etmesini 
önleyin ve her zaman akülerin 
yanında çalışırken gözlerinizi 
koruyun. Temas etmesi 
durumunda, aşağıdaki İLK 
YARDIMI işlemini uygulayın. 
• DIŞ: Bol su ile yıkayın. 
• İÇ: Bol miktarda su veya süt 

için ve hemen bir doktor 
çağırın. 

• GÖZLER: 15 dakika su ile 
yıkayın ve derhal tıbbi yardım 
alın. 

• Aküler patlayıcı hidrojen gazı 
yayarlar. Bu nedenle, kıvılcım, 
alev, sigara vb. ateş 
kaynaklarını aküden uzak tutun 
ve kapalı bir alanda şarj 
ederken yeterli havalandırma 
sağlayın. 

• BU AKÜYÜ VE TÜM AKÜLERİ 
ÇOCUKLARIN 
ULAŞABİLECEĞİ YERLERDEN 
UZAK TUTUN. 

Aküyü şarj etmek için 
Boşalması durumunda aküyü mümkün 
olan en kısa sürede bir Yamaha 
bayisinde şarj ettirin. Aracın opsiyonel 
elektrik aksesuarları ile donatılmış 
olması durumunda akünün  

daha hızlı bir şekilde boşalabileceğini 
unutmayın. 

ECA16522: 

DİKKAT  ________________________ 
VRLA bir (Valf Ayarlı Kurşun Asit) 
aküyü şarj etmek için, özel (sabit 
voltaj) bir akü şarj cihazının 
kullanılması gerekir. Klasik bir akü 
şarj cihazı kullanımı akünün zarar 
görmesine neden olacaktır. 

Aküyü depolamak için 
1. Aracın bir aydan fazla süre ile 

kullanılmayacak olması 
durumunda, aküyü sökün, 
tamamen şarj edin ve ardından 
serin, kuru bir yere yerleştirin. 
UYARI: Aküyü sökerken, ana 
anahtarı kapalı konuma alın, 
ardından pozitif kutbu 
ayırmadan önce negatif kutbu 
ayırın. [ECA16304] 

2. Akünün iki aydan daha uzun 
süre depolanacak olması 
halinde, en az ayda bir kez 
kontrol edin ve gerekiyorsa 
tamamen şarj edin. 

3. Aküyü takmadan önce aküyü 
tamamen şarj edin. UYARI: 
Aküyü takmadan önce, ana 
anahtarı kapalı konuma 
aldığınızdan emin olun, 

ardından negatif kutbu 
bağlamadan önce pozitif kutbu 
bağlayın. 
[ECA16842] 

4. Montaj sonrasında, akü 
kablolarının akü terminallerine 
sıkıca bağlandığından emin olun. 

ECA16531: 

DİKKAT  _______________________  
Aküyü daima şarj edilmiş durumda 
tutun. Boşalmış bir akü daimi akü 
hasarına neden olabilir. 
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EAU57711 olmamak için tavsiye edilenden 
daha yüksek bir amper değerine
sahip bir sigorta kullanmayın. 
 [EWA15132]
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Periyodik bakım ve ayar
 

Sigortaların değiştirilmesi 
Ana sigorta, ABS motor sigortası ve ayrı 
ayrı devreler için sigortaları içeren 
sigorta kutuları, A panelinin arkasındaki 
kullanıcı alet kutusunun altına 
yerleştirilmiştir. (Bkz. sayfa 6-9.) 
TAVSİYE _______________________  
ABS motor sigortasına erişim sağlamak 
için, marş rölesi kapağını yukarıya 
doğru çekerek çıkarın. 

1. Sigorta kutusu 
2. Ana sigorta 
3. Marş rölesi kapağı 
4. ABS motoru sigortası 
5. ABS motoru yedek sigortası 

 

1. Ateşleme sigortası 
2. ABS kontrol ünitesi sigortası 
3. Sinyal sistemi sigortası 
4. Park lambası sigortası 
5. Yedek sigorta (saat ve immobilizer sistemi için) 
6. Far sigortası 
7. Yedek sigorta 
8. Yakıt enjeksiyon sistemi sigortası 
9. ABS solenoid sigortası 

Bir sigorta atarsa, aşağıda belirtildiği gibi 
değiştirin. 

1. Anahtarı “KAPALI” konuma alın ve 
ilgili elektrik devresini kapatın. 

2. Atmış sigortayı çıkarın ve ardından 
belirtilen amper değerinde yeni bir 
sigorta takın. UYARI! Elektrik 
sisteminde büyük hasara 
veyangına neden 

 
Belirtilen sigortalar: 

Ana sigorta: 
40.0 A 

Far sigortası: 
20.0 A 

Sinyal sistemi sigortası: 
7.5 A 

Ateşleme sigortası: 
15.0 A 

Park lambası sigortası: 
15.0 A 

ABS motor sigortası: 
30.0 A 

Yakıt enjeksiyon sistemi sigortası: 
10.0 A 

ABS solenoid sigortası: 
15.0 A 

ABS kontrol ünitesi sigortası: 
7.5 A 

Yedek sigorta: 
7.5 A 

1. Anahtarı “AÇIK” konuma alın ve 
cihazın çalışıp çalışmadığını kontrol 
etmek için ilgili elektrik devresini 
açın. 

2. Sigortanın hemen yeniden atması 
durumunda, elektrik sistemini bir 
Yamaha bayisinde kontrol ettirin. 
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EAU63180

Far ampulünün değiştirilmesi

DİKKAT 
ECA10661

1. Vidaları çıkarmak suretiyle far 
     ünitesini sökün.

1. Ampulün cam kısmına dokunmayın.

1. Vida

1. Far kaplini
2. Far ampulü kapağı

1

2
1

1. Far ampulü duyu

1

UBS5E0E0.book  Page 29  Wednesday, October 19, 2016  10:21 AM

Bu model halojen bir ampul ile 
donatılmıştır. Far ampulünün yanması 
durumunda, aşağıdaki gibi değiştirin.

Yağdan arındırmak için far 
ampulünün cam kısmına dokun-
mayın, aksi halde camın şeffaflığı, 
ampulün parlaklığı ve ampulün 
kullanım ömrü bu durumdan 
olumsuz yönde etkilenecektir. Far 
ampulündeki tüm kiri ve parmak 
izlerini alkol veya tinerle ıslatılmış 
bir bez kullanarak iyice temizleyin.

2. Far kaplinini ayırın ve ardından 
far ampulü kapağını çıkarın.

3. Far ampulü duyunun kancasını 
ayırın ve ardından yanan ampulü 
çıkarın.

 

1. Yeni bir far ampulü takın ve 
ardından ampulü bir ampul duyu 
ile sabitleyin. 

2. Ampul kapağını takın ve ardından 
kaplini bağlayın. 

TAVSİYE     
Far ampulü kapağını takarken, “ÜST” 
işaretinin yukarıya baktığından emin 
olun. 



Periyodik bakım ve ayar
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EAU45226

Yardımcı ampulün 
değiştirilmesi1

1

1
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1. “ÜST” işareti 

1. Vidaları takmak suretiyle far 
ünitesini takın. 

2. Gerekiyorsa farı bir Yamaha 
bayisinde ayarlatın. 

 

Yardımcı far ampulünün yanması 
durumunda, aşağıdaki gibi değiştirin. 

1. Far ünitesini sökün. (Bkz. Sayfa 6-
29.) 

2. Yardımcı far ampulü soketini 
(ampul ile birlikte) çekerek çıkarın. 

 

1. Yardımcı far ampulü soketi 
1. Yanmış ampulü dışarı çekerek 

çıkarın. 

 

1. Yardımcı far ampulü 
1. Sokete yeni bir ampul yerleştirin. 
2. Soketi (ampulle birlikte) içeriye 

iterek takın. 
3. Far ünitesini takın. 
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EAU70540

Fren/stop lambası
EAU24215

Bir sinyal lambası ampulünün 
değiştirilmesi

1. Vidaları çıkarmak sinyal lambası 
    merceğini sökün.

2 1

1
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Bu model LED tipi fren lambası/arka 
lamba ile donatılmıştır.
Fren lambası/arka lamba yanmazsa, 
bir Yamaha bayisinde kontrol ettirin.

 

1. Vida 
2. Sinyal lambası merceği 

2. Yanmış ampulü içeri iterek ve saat 
yönünün tersine çevirerek çıkarın. 

 

1. Dönüş sinyali far ampulü 
2. Sokete yeni bir ampul takın, içeri 

itin ve ardından duruncaya kadar 
saat yönünde çevirin. 

3. Vidaları takmak suretiyle merceği 
takın. UYARI: Vidaları aşırı 
sıkmayın, aksi haldemercek 
kırılabilir. [ECA10682] 
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Periyodik bakım ve ayar
  

EAU24331: 
Plaka lambası 
Plaka lambasının yanmaması 
durumunda bir Yamaha bayisine 
elektrik devresini kontrol ettirin veya 
ampulü değiştirin. 

EAU24351: 

Motosikletin desteklenmesi 
Bu modelde orta ayaklık olmadığından 
ön ve arka tekerleği çıkarırken veya 
motosikletin dik durmasını gerektiren 
diğer bakım işlemlerini gerçekleştirirken 
aşağıda verilen önlemleri alın. Herhangi 
bir bakım işlemine başlamadan önce 
motosikletin sabit ve düz bir konumda 
olup olmadığını kontrol edin. Dengeli 
duruşu desteklemek için motorun altına 
ağır bir ahşap kutu yerleştirilebilir. 
Ön tekerlek bakımı için 

1. Motosikletin arka kısmını bir 
motosiklet sehpası veya ilave bir 
motosiklet sehpası yoksa arka 
tekerleğin ön kısmında, şasenin 
altına bir kriko yerleştirerek 
dengede tutun. 

2. Ön tekerleği bir motosiklet 
sehpası kullanarak yerden 
kaldırın. 

Arka tekerlek bakımı için Bir motosiklet 
sehpası kullanarak, ilave bir motosiklet 
sehpası yoksa arka tekerleğin ön 
kısmında, şasenin 

her bir tarafına veya salıncak kolunun 
her bir tarafının altına bir kriko 
yerleştirerek dengede tutun. 
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EAU25853

UYARI
EWA15142
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Arıza teşhis 
Yamaha motosikletleri fabrikadan 
nakledilmeden önce ayrıntılı bir 
kontrolden geçirilmiş olsa da, çalışma 
esnasında sorun görülebilir. Yakıt, 
sıkıştırma veya ateşleme sistemlerindeki 
herhangi bir sorun zayıf marş 
performansının ve güç kaybının 
görülmesine neden olabilir. 
Aşağıdaki arıza teşhis tablosu bu önemli 
sistemlerin kontrol edilmesi için hızlı ve 
kolay bir prosedür sunmaktadır.  Ancak 
motosikletiniz herhangi bir bakım 
gerektiriyorsa, tam bir motosiklet bakımı 
yaptırmak için motosikletinizi yetenekli 
teknisyenlerin gerekli alete, deneyime ve 
bilgiye sahip olduğu bir Yamaha bayisine 
götürün. 
Sadece orijinal Yamaha yedek parçaları 
kullanın. İmitasyon yedek parçalar 
Yamaha yedek parçaları gibi görünse de 
genellikle alt düzey ürünlerdir, kısa 
kullanım ömrüne sahiptirler ve pahalı 
onarımlara neden olabilirler. 

Yakıt sistemini kontrol ederken, sigara 
içmeyin ve su ısıtıcılarının ve 
ocakların kılavuz ışıkları da dahil 
olmak üzere ilgili bölgede herhangi bir 
alev veya kıvılcım olmadığından emin 
olun. 

Benzin veya benzin buharı ateş alarak 
veya patlayarak ciddi yaralanmalara 
ve hasara neden olabilir. 
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EAU42604

Arıza teşhis tablosu
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Yakıt deposundaki yakıt 
seviyesini kontrol edin. 

1. Yakıt 
Yeterli yakıt mevcut. 

Yakıt yok. 

Motor hızlı devirleniyor. 

Motor yavaş 
devirleniyor. 

Elektrikli marş motorunu 
çalıştırın. 

2. Akü 

3. Ateşleme 
Bujileri çıkarın ve 
elektrotları kontrol edin. 

Islak 

Kuru 

4. Sıkıştırma 

Elektrikli marş motorunu 
çalıştırın. 

Sıkıştırma var. 

Sıkıştırma yok. Aracı bir Yamaha bayisine kontrol ettirin. 

Motor marş basmıyor. 
Aracı bir Yamaha bayisine kontrol ettirin. 

Motor marş basmıyor. Sıkıştırma 
durumunu kontrol edin. Aracı bir Yamaha bayisine kontrol ettirin. 

Elektrikli marş motorunu çalıştırın. 

Motor marş basmıyor. 
Kontağı kontrol edin. Akü kutup bağlantılarını kontrol edin 

ve gerekiyorsa aküyü bir Yamaha 
bayisinde şarj ettirin. 

Kuru bir bezle silin ve buji boşluklarını 
düzeltin veya bujileri değiştirin. 

Akü iyi durumda. 

Yakıt 
beslemesi 
yapın. 

Motor marş basmıyor. 
Aküyü kontrol edin. 

Aküyü kontrol edin. 



Motosikletin bakımı ve depolanması
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EAU37834

Mat renk uyarısı

DİKKAT 
ECA15193

EAU26075 Daima kiri ve yağ gidericiyi suyla 
durulayın.

Temizleme

DİKKAT 
ECA10773
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Bazı modeller mat renkli parçalar ile 
donatılmıştır. Aracı temizlemeden 
önce hangi ürünlerin kullanılacağına 
ilişkin tavsiye almak üzere bir 
Yamaha bayisine başvurun. Bu 
parçalar temizlenirken fırçaların, 
sert kimyasal ürünlerin veya 
temizleme bileşiklerinin kullanılması 
yüzeylerinin çizilmesine veya hasar 
görmesine neden olacaktır. Ayrıca 
mat renkli parçalara vaks da 
uygulanmamalıdır.

 
Bakım 
Motosikletin açık tasarımı, bir taraftan 
kullanılan teknolojinin çekiciliğini açığa 
çıkarırken diğer taraftan onu savunmasız 
kılmaktadır. Yüksek kalitede parçalar 
kullanılmış olsa bile pas ve korozyon 
oluşabilir. Paslanmış bir egzoz borusu bir 
otomobilde fark edilmeyebilir ancak bir 
motosikletin genel görünümünde hemen 
dikkat çekecektir. Sık ve tam olarak 
yapılan bakım sadece garanti şartlarının 
devam ettirilmesini sağlamak bakımından 
değil aynı zamanda motosikletinizin 
görünümünün iyi olması, kullanım 
ömrünün uzaması ve performansının 
optimum düzeye çıkarılması bakımından 
da önemlidir. 

Temizleme öncesinde 
1. Motor soğuduktan sonra susturucu 

çıkışını plastik bir poşetle kaplayın. 
2. Elektrik bağlantılarının ve 

soketlerinin yanı sıra buji başlıkları 
da dahil olmak üzere tüm başlık ve 
kapakların sıkı şekilde 
takıldığından emin olun. 

3. Karter üzerinde yağ yanığı gibi 
aşırı inatçı kirleri, yağ giderici 
madde ve fırça ile temizleyin ancak 
bu tür ürünleri asla keçelere, 
contalara, tahrik kayışına ve 
tekerlek akslarına uygulamayın. 

 
• Özellikle de telli jantlarda güçlü 

asidik jant temizleyicileri 
kullanmaktan kaçının.
Çıkarılması güç lekelerde bu tür 
ürünlerin kullanılması  
durumunda, temizleyici maddeyi 
ilgili bölgede belirtilen süreden 
daha uzun süre bırakmayın.
Ayrıca bölgeyi su ile iyice 
durulayın, hemen kurutun ve 
ardından korozyona karşı 
koruyucu sprey uygulayın. 

• Hatalı temizleme işlemi, plastik 
parçaların (kaporta, panel, ön 
cam, far camı , sayaç merceği 
vb.) ve susturucuların hasar 
görmesine neden olabilir.  
Plastiği temizlemek için sadece 
su ile birlikte yumuşak, temiz bir 
bez veya sünger kullanın. Ancak 
plastik parçaların su ile iyice 
temizlenememesi durumunda,
su ile  seyreltilmiş yumuşak 
deterjan kullanılabilir.  
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Plastik parçalar için zararlı 
olduğundan tüm deterjan 
kalıntılarını bol su ile 
duruladığınızdan emin olun. 

• Plastik parçalarda sert kimyasal 
ürünler kullanmayın. Güçlü veya 
aşındırıcı temizlik ürünleri, solvent 
veya tiner, yakıt (benzin), pas 
giderici veya inhibitör, fren 
hidroliği, antifriz veya elektrolit ile 
temas etmiş bez veya sünger 
kullanmadığınızdan emin olun. 
• Aşağıdaki alanlarda su 
sızıntılarına ve bozulmalara neden 
olacağından yüksek basınçlı 
yıkayıcı veya buhar püskürtmeli 
temizleyiciler kullanmayın: 
contalar (tekerlek ve salıncak kolu 
yatakları, çatal ve frenler), elektrikli 
parçalar (kaplinler, soketler, 
göstergeler, 
anahtarlar ve lambalar), 
havalandırma hortumları ve 
havalandırma delikleri. 

• Ön cam ile donatılmış 
motosikletler için: Solmaya veya 
çizilmeye neden olacağından 
güçlü temizlik maddesi veya sert 
sünger kullanmayın. Plastiklere 
yönelik bazı temizleme bileşikleri 
ön cam üzerinde çiziklerin 
oluşmasına neden olabilir. 

Ürünü ön camın küçük saklı bir 
bölümünde herhangi bir işaret 
bırakmadığından emin olmak için 
test edin. Ön camın çizilmesi 
durumunda, yıkama sonrasında 
kaliteli bir plastik parlatma bileşiği 
kullanın. 

Normal kullanımdan sonra 
Kiri ılık su, hafif deterjan ve yumuşak, 
temiz bir sünger ile temizleyin ve 
ardından temiz su ile iyice durulayın. 
Ulaşılması zor bölgeler için bir diş fırçası 
veya şişe fırçası kullanın. İlgili alanı 
temizleme öncesinde ıslak bir bez ile 
kaplayarak birkaç dakika beklemek inatçı 
kir ve böceklerin daha kolay bir şekilde 
çıkarılmasını sağlayacaktır. 
Yağmur altında, denizin yakınında veya 
tuz dökülmüş yollarda sürüş sonrasında 
Deniz tuzu veya kış boyunca yollara 
dökülen su ile birlikte aşırı derecede 
aşındırıcı olduğundan, yağmur altında, 
denizin yakınında veya tuz dökülmüş 
yollarda gerçekleştirilen her sürüş 
sonrasında aşağıdaki adımları 
uygulayın. 

TAVSİYE _________________________  
Kış mevsiminde yollara serpilen tuz bahar 
mevsimine kadar kalabilir. 

1. Motosikletinizi, motor soğuduktan 
sonra soğuk su ve hafif deterjan ile 
temizleyin. UYARI: Tuzun 
aşındırıcı etkisini artırdığından 
ılık su kullanmayın. [ECA10792] 

2. Motosikleti kuruladıktan sonra, krom 
ve nikel kaplı yüzeyler dahil olmak 
üzere tüm metal kısımlara 
korozyona karşı koruyucu sprey 
uygulayın. 

Temizleme sonrasında 
1. Motosikleti bir güderi veya emici bir 

bezle kurulayın. 
2. Egzoz sistemi de dahil olmak üzere 

krom, alüminyum ve paslanmaz 
çelik parçaları parlatmak için krom 
cilası kullanın. (Paslanmaz çelik 
egzoz sistemlerinin termal olarak 
neden olduğu renk değişimi bile 
parlatma yoluyla giderilebilir.) 
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1. Korozyonu önlemek için krom ve 

nikel kaplı yüzeyler dahil olmak 
üzere tüm metal kısımlara 
korozyona karşı koruyucu sprey 
uygulanması tavsiye edilmektedir. 

2. Kalan tüm kiri temizlemek için sprey 
yağı üniversal bir temizleyici olarak 
kullanın. 

3. Taşların oluşturduğu küçük boya 
hasarlarını onarın. 

4. Tüm boyalı ve krom kaplı yüzeyleri 
vakslayın. Birçoğu boyayı veya 
koruyucu kaplamayı bozabilecek 
aşındırıcı maddeler içeren karışım 
temizleyici vakslardan kaçının. 

5. Motosikleti depolamadan veya 
kaplamadan önce tamamen 
kurumasını bekleyin. 

EWA11132:  
 
Frenler ve lastikler üzerindeki kirletici 
maddeler kontrol kaybına neden 
olabilir. 

• Frenlerde veya lastiklerde yağ 
veya vaks olmadığına emin olun. 

• Gerekiyorsa, fren disklerini ve 
fren balatalarını normal bir fren 
diski temizleyicisi veya asetonla 
temizleyin ve lastikleri ılık su ve 
hafif bir deterjanla yıkayın.  

ECA10951: 

DİKKAT  ________________________ 
• Sprey yağ uygulayın ve yeterli 

miktarda vakslayın ve aşırı kısmı 
sildiğinizden emin olun. 

• Tahrik kayışına asla sprey yağ 
veya vaks uygulamayın. 

• Hiçbir kauçuk ve plastik parçaya 
asla yağ veya vaks uygulamayın 
ancak bunları uygun bakım 
ürünü ile temizleyin. 

• Boyayı aşındırabileceklerinden 
aşındırıcı cila bileşikleri 
kullanmayın. 

TAVSİYE _______________________ 
• Hangi ürünlerin kullanılacağına 

ilişkin tavsiye almak üzere bir 
Yamaha bayisine başvurun. 

• Yıkama, yağmurlu veya nemli hava 
far merceklerinin buğulanmasına 
neden olabilir. Farın kısa süreliğine 
açılması, nemin merceklerden 
giderilmesine yardımcı olacaktır. 

EAU26283: 
Saklama 
Kısa vade 
Daima motosikletinizi serin, kuru bir 
yerde saklayın ve gerekiyorsa, gözenekli 
bir kapakla toza karşı koruyun. 
Motosikleti kaplamadan önce motor ve 
egzoz sisteminin soğuk olduğundan 
emin olun.  

ECA10811: 

DİKKAT  _______________________  
• Motosikletin yetersiz derecede 

havalandırılan bir odada 
depolanması veya hala ıslakken 
bir muşamba ile kaplanması, su 
girişine ve nem oluşumuna yol 
açarak paslanmaya neden 
olacaktır. 

• Korozyonu önlemek için, nemli 
bodrum katlarından, ahırlardan 
(amonyak nedeniyle) ve güçlü 
kimyasalların depolandığı 
bölgelerden kaçının. 

Uzun vadeli saklama 
Motosikletinizi birkaç aylığına 
saklamadan önce: 

1. Bu bölümde “Bakım” başlığı 
altında verilen talimatlara uyun.. 

Yüksek devirlerde sürüş 
gerçekleştirmeden önce 
motosikletin frenleme 
performansını ve dönüş 
davranımını test edin. 
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2. Yakıt deposunun paslanmasını ve 
yakıtın bozulmasını önlemek için 
yakıt deposunu doldurun ve yakıt 
stabilizatörü (varsa) ekleyin. 

3. Silindirleri, piston segmanlarını vb. 
korozyondan korumak için 
aşağıdaki adımları uygulayın. 
a. Buji kablo başlıklarını ve bujileri 

sökün. 
b. Her bir buji deliğine bir çay 

kaşığı motor yağı dökün. 
c. Buji başlıklarını bujilere takın ve 

ardından bujileri elektrotların 
topraklanması için silindir 
kapaklarına yerleştirin. (Bu, bir 
sonraki adımda kıvılcımlanmayı 
sınırlayacaktır.) 

d. Motoru birkaç kez marş 
motoru ile çalıştırın. (Bu 
işlem, silindir duvarlarının yağ 
ile kaplanmasını 
sağlayacaktır.) UYARI! 
Kıvılcımlanmadan 
kaynaklanabilecek hasar ve 
yaralanmaları önlemek için, 
motoru çalıştırırken buji 
elektrotlarını 
toprakladığınızdan emin olun. 
[EWA10952] 

e. Buji başlıklarını bujilerden 
çıkarın ve ardından bujileri ve 
buji başlıklarını yeniden takın. 

4. Yan ayaklığın/orta ayaklığın yanı 
sıra tüm kolların ve pedalların tüm 
kontrol tellerini ve kılavuz 
noktalarını yağlayın. 

5. Kontrol edin ve gerekiyorsa, lastik 
basıncını düzeltin ve ardından her 
iki tekerleğin yerle temasının 
kalkması için motosikleti kaldırın. 
Alternatif olarak, lastiklerin bir 
noktada bozulmasını önlemek için 
tekerlekleri her ay biraz döndürün. 

6. Nem girişini önlemek için susturucu 
çıkışını plastik bir poşetle kaplayın. 

7. Aküyü sökün ve tamamen şarj edin. 
Serin, kuru bir yerde saklayın ve 
ayda bir kez şarj edin. Aküyü aşırı 
soğuk veya sıcak bir yerde [0 
°C’den düşük (30°F) veya 30 
°C’den yüksek (90°F)] saklamayın. 
Akünün depolanmasına ilişkin daha 
fazla bilgi için bkz. sayfa 6-26. 

TAVSİYE _______________________  
Motosikleti depolamadan önce 
gerekli tüm onarımları yapın. 
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Boyutları: 
Toplam uzunluk: 

2290 mm (90.2 inç) 
Toplam genişlik: 

830 mm (32.7 inç) 
Toplam yükseklik: 

1120 mm (44.1 inç) 
Sele yüksekliği: 

690 mm (27.2 inç) 
Tekerleklerarası mesafe: 

1570 mm (61.8 inç) 
Yerden yükseklik: 

130 mm (5.12 inç) 
Minimum dönüş yarıçapı: 

3,3 m (10.83 ft) 
Ağırlık: 

Yüksüz ağırlık: 
252 kg (556 lb) 

Motor: 
Yanma çevrimi: 

4 zamanlı Soğutma sistemi: 
Hava soğutmalı Supap 
mekanizması: 

SOHC 
Silindir düzeni: 

V tipi 
Silindir sayısı: 

2 silindirli 
Hacim: 

942 cm3  
Çap x strok: 

85,0 x 83,0 mm (3.35 x 3.27 
inç) 

 Kompresyon oranı: 
  9.0: 1 
 Marş sistemi: 

 Elektrikli marş sistemi  
Yağlama sistemi: 
 Karterli yağlama 

Motor yağı: 
Tavsiye edilen marka: 
 YAMALUBE  
SAE viskozite sınıfı: 
 10W-40 
Tavsiye edilen motor yağı sınıfı: 

API service SG tipi veya üzeri, JASO 
standardı MA  

 Motor yağı miktarı: 
 Yağ değişimi: 

 3.70 L (3.91 US qt, 3.26 Imp.qt) 
 Yağ filtresi değişimi dahil: 
  4.0 4.00 L (4.23 US qt, 3.52 Imp.qt) 

Hava filtresi: 
 Hava filtresi elemanı: 
  Yağ kaplı kağıt eleman 
Yakıt: 

Tavsiye edilen yakıt: 
Normal kurşunsuz benzin (Gazohol [E10] 
kullanılabilir) 

Yakıt deposu kapasitesi: 
 13 L (3.4 ABD gal., 2.9 İng.gal.) 
Yakıt rezerv miktarı: 
 2,8 L (0.74 ABD gal., 0.62 İng.gal.) 

Yakıt enjeksiyonu: 
Gaz kelebeği gövdesi: 

ID işareti: 
  BS54 00 

Buji(ler): 
 Üretici/model:  
  NGK/CPR7EA-9  
 Buji başlığı: 
  0,8-0,9 mm (0.031-0.035 in) 
Kavrama: 
 Kavrama tipi: 
  Islak, çoklu disk 
Aktarma organı: 

Birincil redüksiyon oranı: 
 1,674 (72/43) 
Son tahrik ünitesi: 
 Kayış 

İkincil redüksiyon oranı: 
2,333 (70/30) 

Şanzıman tipi: 
 Senkromeç dişli 5 vites  
Dişli oranı: 

1inci: 
 3,067 (46/15) 
2nci: 
 2,063 (33/16) 
3üncü: 
 1,579 (30/19) 
4üncü: 
 1,259 (34/27) 
5inci: 
 1,042 (25/24) 

Şasi: 
Şasi tipi: 
 Çift beşik 
Kaster açısı: 
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Kaster izi: 
  130 mm (5.1 inç) 
Ön lastik: 

Tip: 
 İç lastiksiz 
Ebat: 
 100/90-19M/C 57H 
Üretici/model: 
 BRIDGESTONE/EXEDRA G721 F 

Arka lastik: 
Tip: 
 İç lastiksiz 
Ebat: 
 150/80B16M/C 71 H 
Üretici/model: 
 BRIDGESTONE/EXEDRA G722 F 

Yükleme: 
Maksimum yük: 
 201 kg (443 lb) 

(Sürücü, yolcu, yük ve aksesuar 
toplam ağırlığı) 

Lastik basıncı (lastikler soğukken 
ölçülen): 

1 kişi: 
 Ön: 

 225 kPa (2.25 kgf/cm2, 33 psi) 
 Arka: 

 250 kPa (2.50 kgf/cm2, 36 psi) 
2 kişi: 
 Ön: 

 250 kPa (2.50 kgf/cmP, 36 psi) 
 Arka: 

 280 kPa (2.80 kgf/cmP, 41 psi) 

Ön tekerlek: 
Jant tipi: 
 Döküm jant 
Jant ebadı: 
 19M/C x MT2.50 

Arka tekerlek: 
Jant tipi: 
 Döküm jant 
Jant ebadı: 
 16M/C x MT3.50 

Ön fren: 
Tip: 
 Hidrolik tekli disk fren  
Belirtilen fren hidroliği: 
 DOT 4 

Arka fren: 
Tip: 
 Hidrolik tekli disk fren  
Belirtilen fren hidroliği: 
 DOT 4 

Ön süspansiyon: 
Tip: 
 Teleskopik çatal 
Yay: 
 Helezonik yay 
Amortisör: 
 Hidrolik amortisör 
Tekerlek hareket mesafesi: 
 120 mm (4.7 inç) 

Arka süspansiyon: 
Tip: 
 Salıncak kolu 
Yay: 
 Helezonik yay 

Amortisör: 
 Gaz-hidrolik amortisör 
Tekerlek hareket mesafesi: 
 70 mm (2.8 inç) 

Elektrik sistemi: 
Sistem gerilimi: 
 12 V: 
Ateşleme sistemi: 
 TCI 
Şarj sistemi: 
 AC magneto 

Akü: 
Model: 
 YTZ14S: 
Gerilim, kapasite: 
 12 V, 11.2 Ah (10 SA) 

Far: 
Ampul tipi: 
 Halojen ampul 

Ampul watt değeri: 
Far: 
 H4, 60.0 W/55.0 W 
Fren lambası/arka lamba: 
 LED 
Ön sinyal lambası: 

  21. 0 W 
Arka sinyal lambası: 

  21. 0 W 
Yardımcı lamba: 

  5.W 
Plaka lambası: 

  4.0 W 
Sayaç aydınlatması: 
 LED 
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Boş vites gösterge lambası: 

LED 
Uzun far gösterge lambası: 

LED 
Yağ seviyesi uyarı lambası: 

LED 
Sinyal gösterge lambası: 

LED 
Yakıt seviyesi uyarı lambası: 

LED 
Motor arızası uyarı lambası: 

LED 
ABS uyarı lambası: 

LED 
İmmobilizer sistemi gösterge 
lambası:  

 LED  
 

Sigorta(lar): 
Ana sigorta: 

40.0 A 
Far sigortası: 

20.0 A 
Sinyal sistemi sigortası: 

7.5 A 
Ateşleme sigortası: 

15.0 A 
Park lambası sigortası: 

15.0 A 
Yakıt enjeksiyon sistemi sigortası: 

10.0 A 
ABS kontrol ünitesi sigortası: 

7.5 A 
ABS motor sigortası: 

30.0 A 

ABS solenoid sigortası: 
15.0 A 

Yedek sigorta: 
7.5 A 
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EAU53562

ARAÇ TANITIM NUMARASI: 

MOTOR SERİ NUMARASI:

MODEL ETİKETİ BİLGİLERİ: 

EAU26401

Tanımlama numaraları Araç kimlik numarası Motor seri numarası
EAU26442

Motor seri numarası karterin üzerine 
basılıdır.

EAU26471

Model etiketi

1. Araç kimlik numarası

1

1. Motor seri numarası

1. Model etiketi

1

1
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Araç kimlik numarasını, motor seri 
numarasını ve model etiketi 
bilgilerini aşağıda verilen alanlara 
kaydedin. Bu kimlik numaraları, 
aracınız bölgenizdeki yetkili birimlere 
kaydederken ve bir Yamaha 
bayisinden yedek parça sipariş 
ederken gereklidir. 

 
Araç kimlik numarası, direksiyon başlığı 
borusuna şekildeki gibi damgalanmıştır. 
Bu numarayı aşağıda verilen boşluğa 
yazın. 

 
TAVSİYE _______________________  
Araç kimlik numarası motosikletinizi 
tanımlamak için kullanılır ve 
motosikletinizi bölgenizdeki lisans 
yetkilisine kaydettirmek için 
kullanılabilir. 
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EAU69910

Arıza teşhis soketi

Arıza teşhis soketi gösterildiği 
gibi yerleştirilmiştir.

EAU74701

Araç veri kaydı

1. Arıza teşhis soketi

1
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Model etiketi ön selenin altındaki 
şasiye yapıştırılmıştır. (Bkz. sayfa 
3-15.) Bu etiket üzerindeki bilgileri 
aşağıda verilen boşluğa yazın. Bu 
bilgilere bir Yamaha bayisinden 
yedek parça sipariş edilirken 
ihtiyaç duyulacaktır.

 
Bu modelin ECU’sunda arıza teşhisine 
yardımcı olmak ve araştırma ve 
geliştirme amacı ile belirli araç verileri 
kaydedilir. Bu veriler araca sadece 
bakım kontrolleri veya servis 
prosedürleri gerçekleştirilirken özel bir 
Yamaha arıza teşhis aleti takıldığında 
yüklenir. 
Sensörlerin ve kaydedilen verilerin 
modele göre değişmesine rağmen, ana 
veri noktaları şunlardır: 

• Araç durumu ve motor performans 
verileri 

• Yakıt enjeksiyonu ve emisyon ile 
ilgili veriler 

Yamaha bu verileri aşağıdaki durumlar 
dışında üçüncü taraflara vermeyecektir: 

• Araç sahibinin rızası durumunda 
• Yasaların zorunlu kıldığı durumlarda 
• Hukuki ihtilaf durumunda Yamaha 

tarafından kullanılma durumunda 
• Tek bir araç veya araç sahibi ile 

ilgili olmayan verilerin Yamaha 
tarafından yürütülen 
araştırmalarda kullanılması 
durumunda 
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A 
ABS  ................................... 3-10 
ABS uyarı ışığı  .................. 3-4 
Akü  .................................... 6-26 
Alet kiti  ............................... 6-2 
Amortisör grupları,  
ayarlama  ........................... 3-16 
Ana anahtar  ....................... 3-2 
Araç kimlik numarası  ......... 9-1 
Arıza Tespit  ....................... 6-33 
Arıza tespit tablosu  ............ 6-34 
Arıza teşhis soketi  ............. 9-2 
Ateşleme devresi kesme  
sistemi  ............................... 3-18 
 
B 
Bakım  ................................ 7-1 
Bakım ve yağlama,  
periyodik.  ........................... 22, 6-5 
Bakım, emisyon kontrolü  
sistemi  ............................... 6-3 
Boş vites gösterge  
lambası  .............................. 3-3 
Bujiler, kontrol  .................... 6-9 
 
Ç 
Çok işlevli gösterge  
ünitesi  ................................ 3-5 
 
D 
Direksiyon kilidi   ................. 3-14 
Direksiyon, kontrol  ............. 6-26 
Dörtlü flaşör düğmesi  ......... 3-8 

F 
Far ampulü, değiştirme  ...... 6-29 
Fren hidroliği seviyesi,  
kontrol  ............................... 6-20 
Fren hidroliği, değiştirme  ... 6-22 
Fren kolu  ........................... 3-9 
Fren kolu boşluğu, kontrol  . 6-19 
Fren lambası anahtarları .... 6-19 
Fren lambası/arka lamba  ... 6-31 
Fren pedalı  ........................ 3-10 
Fren ve kavrama kolları,  
kontrol ve yağlama  ............ 6-24 
Fren ve vites kolları,  
kontrol ve yağlama  ............ 6-23 
 
G 
Gaz kolu boşluğu, kontrol  .. 6-15 
Gaz kolu ve teli, kontrol ve  
yağlama  ............................ 6-23 
Gidon düğmeleri  ................ 3-7 
Gösterge lambaları ve  
uyarı lambaları  .................. 3-3 
Güvenlik bilgileri  ................ 1-1 
 
H 
Hava filtresi elemanı,  
değiştirme  ......................... 6-14 
 
İ 
İmmobilizer sistemi  ............ 3-1 
İmmobilizer sistemi  
gösterge lambası  ............... 3-5 

J 
Jantlar  ............................... 6-17 
 
K 
Karartma düğmesi ............. 3-7 
Katalitik konvertör  ............. 3-14 
Kavrama kolu .....................  3-9 
Kavrama kolu boşluğu,  
ayar  .................................. 6-18 
Kimlik numaraları  .............. 9-1 
Kontak  .............................. 3-8 
Korna düğmesi  .................. 3-8 
 
L 
Lastikler  ............................ 6-16 
 
M 
Mat renk, uyarı  .................. 7-1 
Model etiketi ...................... 9-1 
Motor arızası uyarı lambası 3-4 
Motor durdurma düğmesi  .. 3-8 
Motor rodajı  ...................... 5-3 
Motor seri numarası ........... 9-1 
Motor yağı ve yağ filtresi 
kartuşu  .............................. 6-11 
Motorun çalıştırılması  ........ 5-1 
Motosikletin desteklenmesi  6-32 
 
Ö 
Ön çatal, kontrol ................. 6-25 
Ön sele  ............................. 3--15 
Ön ve arka fren balataları,  
Kontrol ............................... 6-20 
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Dizin

P 
Panel, sökme ve takma  ..... 6-9 
Parça konumları  ................ 2-1 
Park  ................................... 5-4 
Plaka lambası  .................... 6-32 
 
R 
RESET (SIFIRLAMA)  
düğmesi  ............................. 3-8 
 
S 
Saklama  ............................ 7-3 
SELECT (SEÇME)  
düğmesi  ............................. 3-8 
Sigortalar, değiştirme  ......... 6-28 
Sinyal düğmesi  .................. 3-8 
Sinyal gösterge lambası  .... 3-3 
Sinyal lambası ampulü,  
değiştirme  .......................... 6-31 
Sollama düğmesi  ............... 3-7 
Supap boşluğu  .................. 6-15 
 
T 
Tahrik kayışı gevşekliği  ...... 6-22 
Tekerlek rulmanları,  
kontrol  ............................... 6-26 
Teknik özellikler  ................. 8-1 
Teller, kontrol ve yağlama  
Kanister  ............................. 6-11 
 
 

U 
Uzun far gösterge lambası  3-3 
 
 
V 
Veri kaydı, araç  ................. 9-2 
Vites değiştirme ................. 5-2 
Vites pedalı  ....................... 3-9 
 
Y 
Yakıt .................................. 3-12 
Yakıt deposu  
havalandırması/taşırma  
hortumu  ............................. 3-13 
Yakıt deposu kapağı .......... 3-11 
Yakıt seviyesi uyarı  
lambası  ............................. 3-3 
Yakıt seviyesi uyarı  
lambası  ............................. 3-4 
Yakıt tüketimi,  
azaltılmasına yönelik  
tavsiyeler  ........................... 5-3 
Yan ayaklık  ....................... 3-17 
Yan ayaklık, kontrol ve  
yağlama  ............................ 6-25 
Yardımcı far ampulü, 
 değiştirme  ........................ 6-30 
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GARANTİ ŞARTLARI

1-) Garanti süresi, aracın teslim tarihinden itibaren başlar ve İKİ yıl veya 30.000 km’dir.
2-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi
en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın
satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Bildirim
telefon, faxs, e-posta, iadeli taahütlü mektup ve benzeri bir yolla yapılması mümkündür.
3-) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
4-) Tüketici arızalana ürün için onarım hakkını kullanmışsa, malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması veya tamiri için
gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hâllerinde 6502 No lu Tüketicinin Korunması
Hakkındaki Kanunun 11 inci maddesinde yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir.
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.
5-) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
6-) Tüketici şikayet ve itirazları konusundaki başvurular tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapılabilir.

*BU ÜRÜNÜN KULLANIM ÖMRÜ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN 13.06.2014 TARİH VE 29029 SAYILI
RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ EKİ LİSTEDE TESPİT EDİLEN KULLANIM
ÖMRÜ 10 (on) YILDIR.

İthalatçı firma:
Yamaha Motor San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Atatürk MAh. Girne Cad. No:45 Ataşehir / İstanbul
Tel: 0 850 2601010 e-mail: info@yamaha-motor.com.tr
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YETKİLİ BAYİLER VE SERVİSLER 

BAYİ ADI BAYİ TİPİ İL İLÇE ADRES TELEFON 

GİZERLER DTM.SAN.VE TİC.AŞ. SATIŞ&SERVİS ADANA SEYHAN T.CEMAL BERKER BULVARI NO:46 
SEYHAN ADANA 0322 4578080 

MUSTAFA SERHAT DÜZEN-SERHAT 
MOTOR SATIŞ&SERVİS ADIYAMAN MERKEZ TURGUT REİS MAH.SAKARYA 

CAD.EMNİYET MÜD.KAR.NO:3/B 0416 2167979 

PAMUKOGLU MOTOR GRUP SATIŞ&SERVİS AFYON MERKEZ DUMLUPINAR MAH.KAMİL MİRAS 
CAD.BEYAZKÖŞK APT.ALTI 0272 2122000 

BAYDAR MOTOSIKLET BISIKLET 
SAN.VE.TIC.LTD.STI. SATIŞ&SERVİS ANKARA ÇANKAYA BIRLIK MAH/SEMT 435 CAD. 87/A 

ÇANKAYA ANKARA 0312 3101649 

GÜVEN MOTOR-MEHMET SELDÜZ SATIŞ&SERVİS ANTALYA FİNİKE SANAYİ SİT.NO:26 TURUNÇOVA 
FİNİKE ANTALYA 0242 8521544 

ERDEM MOTOR-ERDEM BUZKAN SATIŞ&SERVİS ANTALYA MANAVGAT KAVAKLI MAH.ANTALYA 
CAD.EMNİYET MÜD.KARŞISI NO:14 0242 7430219 

ANLAŞ TİCARET-ERHAN İLHAN SATIŞ&SERVİS ANTALYA KUMLUCA SANAYİ SİT.503 SOK. NO:2 
KUMLUCA ANTALYA 0242 8879666 

ALİ AKBULUT SATIŞ&SERVİS ANTALYA KAŞ ANDİFLİ MAH. ATATÜRK BLV. 64 
B1 KAŞ - ANTALYA 0242 8361815 

DADAŞ MOTOR SATIŞ&SERVİS ANTALYA MERKEZ TOPCULAR MAH. ASPENDOS 
BULVARI NO:129 F ANTALYA 0242 3220025 

ETKİN TAŞIT ARAÇLARI TUR.İNŞ.TİC.VE 
SAN.LTD.ŞTİ. SATIŞ&SERVİS ANTALYA ALANYA 

CUMHURİYET MAH. 
SARIKADIOĞLU CAD. ALANYUM 

AVM 
0242 5153115 

YETGİNLER 
DAY.TÜK.MAM.KUY.OTO.SAN.VE 

TİC.LTD.ŞTİ. 
SATIŞ&SERVİS AYDIN KUŞADASI EGE MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI 

NO:40/B KUŞADASI 0256 6123180 

KARADAYI DAY. TÜK. MALL. LTD. ŞTİ. SATIŞ&SERVİS AYDIN NAZİLLİ TÜRKOCAĞI CAD. NO:58 NAZİLLİ 
AYDIN 0256 3122222 

BRD MOTOR INS.OTO.GIDA.VE 
TUR.SAN.TIC.A.S. SATIŞ&SERVİS AYDIN MERKEZ CUMHURİYET MAH. IZMIR 

BULVARI NO:40/A EFELER AYDIN 0256 2148088 

MOTOHAN-FIRAT ÇALHAN SATIŞ&SERVİS BALIKESİR MERKEZ ATATÜRK MAH.YENİ HASTANE 
CAD.1/1 A BALIKESİR 0266 2394644 

ZAFER NARMAN NARMANLAR TİCARET SATIŞ&SERVİS BALIKESİR GÖNEN 17 EYLUL MAHALLESI ATAURK 
CADDESI NO.275 BANDIRMA 0266 7154222 
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SERKAN 
DAY.TÜK.MAL.TEK.SER.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

. 
SATIŞ&SERVİS BURSA OSMANGAZİ GAZİAKDEMİR MAH.MUDANYA 

CAD.ÇİĞDEM SOK.NO:24/A 0224 2347966 

KAPLAN TİCARET SATIŞ&SERVİS BURSA İNEGÖL SİNANBEY MAH.MURAT 
CAD.NO:28 A A İNEGÖL BURSA 0224 7152444 

TROİA MOTORLU ARAÇLAR İNŞ. 
TURİZM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ SATIŞ&SERVİS ÇANAKKALE MERKEZ İSMETPAŞA MAH. ÜLKER KORKUT 

SK. NO:11 A/1 MERKEZ 0286 2170170 

DOSTLAR TİC.DAYANIKLI TÜKETİM 
MALLARI SAT.VE SERV. SATIŞ&SERVİS ÇORUM OSMANCIK HÜKÜMET CAD.AKŞEMSETTİN 

SOK.NO:13 OSMANCIK ÇORUM 0364 6118324 

ÖZHANLAR 
NAKIŞ.BİL.PAZ.TEK.MOT.DAY.TÜK.MAL.

SAN.TİC. 
SATIŞ&SERVİS DENİZLİ MERKEZ UÇANCIBAŞI MAH.TURAN GÜNEŞ 

CAD.NO:29 DENİZLİ 0258 2632999 

BISMIL KARDESLER OTO 
INS.NAK.TAR.HAY.SAN.VE TIC.LT SATIŞ&SERVİS DİYARBAKIR BİSMİL FIRAT MAH. MAHABAD BULV. MY 

TOWN CITY 84C 0412 4156057 

ES-MOTO-ESKİŞEHİR MOTORLU 
ARAÇLAR İNŞ.TUR.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. SATIŞ&SERVİS ESKİŞEHİR MERKEZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD. 

89/A ESKİŞEHİR 0222 2253040 

GAZİANTEP MOT.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. SATIŞ&SERVİS GAZİANTEP MERKEZ SUYABATMAZ MAH.ŞEHİTLER 
CAD.N0:97 ŞAHİNBEY 0342 2210111 

USLU OTOMOTİV MOTORLU ARAÇLAR 
LTD.ŞTİ. SATIŞ&SERVİS HATAY SAMANDAĞ ATATÜRK MAH.ALAİDDİN CİLLİ 

CAD.NO:90/A SAMANDAĞ 0326 5121022 

TAŞYÜREK MOTORLU ARAÇLAR 
TİC.LTD.ŞTİ. SATIŞ&SERVİS HATAY İSKENDERUN PİRİREİS MAH.İSMET İNÖNÜ 

CAD.NO:243 İSKENDERUN 0326 6136455 

ŞAHİNOĞLU TİCARET-SABAHATTİN 
ŞAHİNOĞLU SATIŞ&SERVİS HATAY ANTAKYA SÜREYYA HALEFOĞLU CAD.NO:24 

ANTAKYA HATAY 0326 2137040 

BAYRAM AYDIN SATIŞ&SERVİS ISPARTA MERKEZ ISTIKLAL MAH/SEMT 104.CAD. 16-
B-B MERKEZ ISPARTA 0246 2324746 

KADIOĞLU TİCARET-ALP KADIOĞLU SATIŞ&SERVİS MERSİN SİLİFKE SARAY MAH.İNÖNÜ CAD.NO:74 
SİLİFKE MERSİN 0324 7142502 

YILMAZ OTO-YILMAZ BULUT SATIŞ&SERVİS MERSİN ANAMUR YEŞİLYURT MAH. 149. SOK. 
NO:10/A ANAMUR MERSİN 0324 8149696 

UYANIKOGLU-ISMAIL UYANIKOGLU SATIŞ&SERVİS MERSİN MERKEZ CUMHURIYET MAH. 1634 
SK.ZUBARI SIT. A BLOK 2C 0324 4080079 

DAYTONA MOTORLU ARAÇLAR  SATIŞ&SERVİS İSTANBUL KURUÇEŞME ARNAVUTKÖY KURUÇEŞME CAD. 
NO:35/B KURUÇESME 0212 2656065 

AYDIN MOTORLU ARAÇLAR SAN.VE 
TİC.LTD.ŞTİ. SATIŞ&SERVİS İSTANBUL BAHÇELİEVL

ER 
SIRINEVLER MAH. MİTHATPAŞA 

CAD. NO:2-4/A 0212 4527261 

YETKİLİ BAYİLER VE SERVİSLER 
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TUNA OTOMOTİV TİC. LTD. ŞTİ. SATIŞ&SERVİS İSTANBUL MALTEPE ZÜMRÜTEVLER MAH. VİŞNE SOK. 
NO:3 MALTEPE İSTANBUL 0216 4417242 

İSTANBUL MOTOSİKLET LTD. ŞTİ. SATIŞ&SERVİS İSTANBUL ESENYURT TURGUT ÖZAL MAH. 68.SK. 
OTOPORT AVM NO:46/14 0850 6020707 

YILDIZ MOTOSIKLET AKSESUAR SANAYI 
VE TIC.LTD.STI SATIŞ&SERVİS İSTANBUL ÇEKMEKÖY KAZIM KARABEKIR MAH.ADEM 

YAVUZ CAD NO:54/1 A 2166320444 

DALOGLU OTOMOTİV A.S. SATIŞ&SERVİS İSTANBUL KADIKÖY 19 MAYIS MAH. ATATURK CD. 
DALOGLU PLAZA 82/A 2163593232 

KARDESLER MOTOSIKLET ITHALAT IHR. 
LTD. STI SATIŞ&SERVİS ISTANBUL EYÜP RAMİ YENİ MAH. RAMİ KIŞLA CAD. 

NO:114-B 0212 5380009 

İZMİR MOTO MARKET SERVİS VE TİC. 
A.Ş. SATIŞ&SERVİS İZMİR MERKEZ 1649 SOK. NO:2 TURAN BAYRAKLI 

İZMİR 0232 3727372 

PAKSOY KUYUMCULUK 
İNŞ.OTM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. SATIŞ&SERVİS İZMİR BERGAMA BAHÇELİEVLER MAH.ATATÜRK 

BULVARI NO:242 BERGAMA 0232 6331600 

BEYDAĞLI MOTOMARKET-MEHMET 
YEŞİL SATIŞ&SERVİS İZMİR ÖDEMİŞ ÜÇ EYLÜL MAH.ORDU 

CAD.NO:23/A ÖDEMİŞ İZMİR 0232 5445043 

KIZILKAYALAR GİYİM VE 
DAY.TÜK.MAL.TİC. A.Ş SATIŞ&SERVİS İZMİR MENEMEN DR. SELAHATTİN ÖZKURT CD. NO 

30 MENEMEN İZMİR 0232 8321144 

DİLEK TİCARET-SABRİ DİLEKÇİ SATIŞ&SERVİS KASTAMONU MERKEZ YALÇIN CAD.HOROZOĞLU 
SOK.4/A KASTAMONU 0366 2144066 

GÜLCE MOTOR VE 
DAY.TÜK.MALZ.PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. SATIŞ&SERVİS KIRKLARELİ MERKEZ DEMİRTAŞ MAH.KARAUMUR 

CAD.PAZAR ÇIKMAZI NO:8 0288 2142134 

ŞİŞMAN 
MOT.BİS.İTH.İHR.TAAH.TUR.SAN.TİC.LT

D.ŞTİ. 
SATIŞ&SERVİS KOCAELİ İZMİT KADIKÖY MAH.BAĞDAT 

CAD.OKUR SOK.NO:51 İZMİT 0262 3313505 

ERDEM MOTOR - ERDEM BUZKAN SATIŞ&SERVİS KONYA KARATAY FEVZI CAKMAK MAH. DEMIRKAPI 
CAD. NO:17/D AYKENT 0332 3574444 

ARZUM MOTOSİKLET SATIŞ&SERVİS KÜTAHYA MERKEZ SANAYİ SİTESİ 9.SOK.NO:32 
KÜTAHYA 0274 2319162 

DAĞLILAR 
DAY.TÜK.MAL.PAZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. SATIŞ&SERVİS MANİSA MERKEZ İBRAHİM GÖKÇEN BULVARI NO:43 

MANİSA 0236 2382061 

CENKAYA MOTOR SATIŞ&SERVİS MUĞLA BODRUM YOKUŞBAŞI MAH.CEVAT ŞAKİR 
CAD.NO:116/A BODRUM 0252 3131651 

CENKAYA MOTOR  SATIŞ&SERVİS MUĞLA MARMARİS 
ÇAMDİBİ MAH.ULUSAL 

EGEMENLİK CAD.NO:83 
MARMARİS 

0252 4122025 

YETKİLİ BAYİLER VE SERVİSLER 
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ORAN MOTOR SATIŞ&SERVİS MUĞLA FETHİYE 
BABATAŞI MAH. ADNAN 

MENDERES BULVARI 73/A 
FETHİYE 

0252 6126364 

TURANOĞLU KARA DENİZ VAS.VE 
Y.SAN.İNŞ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ. SATIŞ&SERVİS SAKARYA ADAPAZARI YEŞİLTEPE MAH.ORHANGAZİ 

CAD.NO:153 ADAPAZARI 0264 2763912 

DOSTLAR TİC.DAYANIKLI TÜKETİM 
MALLARI SAT.VE SERV. SATIŞ&SERVİS SAMSUN ATAKUM YENI MAH.ISMET INONU 

CAD.NO.18/1 ATAKUM SAMSUN 0362 4374419 

MOTOÇARSI MOTORLU ARAÇLAR 
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. SATIŞ&SERVİS TEKİRDAĞ SULEYMAN 

PAŞA 
100. YIL MAH. EKREM TANTI CAD. 

NO:28/A 0282 2616364 

AHISKALIOĞLU KOLL.ŞTİ. SATIŞ&SERVİS TRABZON MERKEZ ANADOLU CAD.NO:6-E TRABZON 0462 3253823 

ŞEYHMUS YAKAR-ŞAMPİYON 
KARDEŞLER SATIŞ&SERVİS ŞANLIURFA SİVEREK KALE MAH. SEYFİOĞLU 

CAD.NO:4/A SİVEREK ŞANLIURFA 0414 5532599 

COSAN TRAKTOR TARIMMAKINELERI 
SAN. VE TIC.LTD.STI. SATIŞ&SERVİS ŞANLIURFA AKÇAKALE YENI SEHIR MAH. 9.SK 11 

AKCAKALE ŞANLIURFA 0544 6230663 

TÜRKAY TİCARET-FEYZULLAH TÜRKAY SATIŞ&SERVİS KİLİS MERKEZ MEHMET RIFAT KAZANCIOGLU 
MAH. ORGENERAL SAFTER 0348 8146000 

KARDEŞLER TİC.SÜLEYMAN ÇİRKİN SATIŞ&SERVİS OSMANİYE MERKEZ İSTİKLAL MAH.M.ŞAHİN BULVARI 
NO:342 OSMANİYE 0328 8135768 

DADAŞ MOTOR SATIŞ&SERVİS DÜZCE MERKEZ FEVZİ ÇAKMAK MAH. YANYOL 
NO:189 KERVAN MEVKİİ 0380 5120808 

AKTUN  SATIŞ&SERVİS KIBRIS LEFKOŞA  0392 2289180 

AHMET GOKHAN ERSOY SERVİS ISTANBUL KADIKOY ZUHTUPASA MAH/SEMT HASAN 
KAMIL SPOREL SK. 0216 3487272 

* UC A ALIEKBER,ALIBERK,ATAKAN 
MOTOR TIC.LTD.STI. SERVİS MALATYA MERKEZ SIFA MAH.KOY VE ILCE TERMINALI 

NO:3 0422 3264910 

HOBBY MOTOR MOTOSIKLET 
SAT.KIR.SERV.ISL. SERVİS MUGLA MARMARIS CAMDIBI MAH.ULUSAL 

EGEMENLIK CAD.NO:83 0252 4132561 

MESUT BEKİR MUSTAFAOGLU 
MOT.TAM.YED.PAR. SERVİS KILIS   MERCIDABIK CAD.NO:39 0348 8143220 

 

YETKİLİ BAYİLER VE SERVİSLER 

İTHALATÇI FİRMA:
YAMAHA MOTOR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
ATATÜRK MAH. GİRNE CAD. NO:45 ATAŞEHİR/ İSTANBUL  
E-mail:info@yamaha-motor.com.tr  
Tel: 0850 260 10 10  
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