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∆ιαβστε προσεκτικ αυτ� το βιβλ�ο ιδιοκτ�τη πριν χρησιµοποι�σετε την εξωλ!µβια 
µηχαν� σα".



 

Σηµαντικ!" πληροφορ�ε" για το βιβλ�ο

 

RMU25101

 

Προ" τον ιδιοκτ�τη τη" µηχαν�"

 

Σα� ευχαριστο�µε που επιλ�ξατε µια
εξωλ�µβια Yamaha. Αυτ# το Βιβλ%ο
Ιδιοκτ)τη περι�χει τι� απαρα%τητε�
πληροφορ%ε� για τη σωστ) λειτουργ%α, τη
συντ)ρηση και τη φροντ%δα τη� µηχαν)�. Η
καλ) καταν#ηση αυτ0ν των απλ0ν οδηγι0ν
θα σα� βοηθ)σει να απολα�σετε #λα τα
πλεονεκτ)µατα τη� ν�α� σα� Yamaha. Αν
�χετε οποιαδ)ποτε ερ0τηση σχετικ2 µε τη
λειτουργ%α ) τη συντ)ρηση τη� εξωλ�µβι2�
σα�, παρακαλο�µε συµβουλευτε%τε τον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.
Σε αυτ# το Βιβλ%ο Ιδιοκτ)τη, οι σηµαντικ��
πληροφορ%ε� που περι�χονται διακρ%νονται
µε του� ακ#λουθου� τρ#που�.

 Το σ�µβολο Προφυλ2ξεων Ασφαλε%α�
σηµα%νει ΠΡΟΣΟΧΗ! ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΕ
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ! ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ!

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00780 

 

Αν δεν τηρ�σετε την ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ε�ναι δυνατ�ν να προκληθε� σοβαρ�"
τραυµατισµ�" � και θνατο" του χειριστ�,
κποιου παρευρισκ�µενου � στο τοµο που
επιθεωρε� � διορθ-νει την εξωλ!µβια

 

µηχαν�.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM00700 

 

Η ΠΡΟΣΟΧΗ περιγρφει τα ειδικ
προληπτικ µ!τρα που πρ!πει να λαµβνονται
για να αποφε/γεται ζηµι στην εξωλ!µβια

 

µηχαν�.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ παρ�χει ουσι0δει�
πληροφορ%ε� που κ2νουν τι� διαδικασ%ε�

 

ευκολ#τερε� ) πιο κατανοητ��.

Η Yamaha αναζητ2 συνεχ0� τρ#που� για να
εξελ%ξει τη σχεδ%αση και την ποι#τητα των
προϊ#ντων τη�. Dτσι, ακ#µα και αν αυτ# το
βιβλ%ο περι�χει τι� τελευτα%ε� πληροφορ%ε�
που )ταν διαθ�σιµε� τη στιγµ) τη�
εκτ�πωση�, ε%ναι δυνατ#ν να υπ2ρχουν
µικροδιαφορ�� µεταξ� τη� µηχαν)� σα� και
αυτο� του βιβλ%ου. Αν �χετε κ2ποια
ερ0τηση σχετικ2 µε αυτ# το βιβλ%ο,
παρακαλο�µε συµβουλευτε%τε τον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.
Για να εξασφαλ%σετε µεγ2λη δι2ρκεια ζω)�
του προϊ#ντο�, η Yamaha συνιστ2 να το
χρησιµοποιε%τε και να εκτελε%τε του�
καθορισµ�νου� περιοδικο�� ελ�γχου� και
συντ)ρηση, ακολουθ0ντα� προσεκτικ2 τι�
οδηγ%ε� που αναφ�ρονται στο βιβλ%ο
ιδιοκτ)τη. Αν δεν ακολουθ)σετε αυτ�� τι�
οδηγ%ε�, το προϊ#ν µπορε% να π2θει ζηµι2 και
η εγγ�ηση δεν θα ισχ�ει.
Μερικ�� χ0ρε� �χουν ν#µου� ) κανονισµο��
που απαγορε�ουν στου� χρ)στε� να βγ2ζουν
το προϊ#ν απ# τη χ0ρα #που αγορ2στηκε και
µπορε% να µην ε%ναι δυνατ#ν να δηλ0σετε το
προϊ#ν στη χ0ρα προορισµο�. Επιπλ�ον, η
εγγ�ηση µπορε% να µην ισχ�ει σε ορισµ�νε�
περιοχ��. Αν σκοπε�ετε να π2τε το προϊ#ν
σε 2λλη χ0ρα, συµβουλευτε%τε τον �µπορο
απ# #που αγορ2σατε το προϊ#ν για
περισσ#τερε� πληροφορ%ε�.
Αν αγορ2σατε αυτ# το προϊ#ν
µεταχειρισµ�νο, παρακαλο�µε
επικοινων)στε µε τον αντιπρ#σωπο για να
σα� καταχωρ)σει ω� πελ2τη και να
δικαιο�στε τι� συγκεκριµ�νε� υπηρεσ%ε�.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Στο βιβλ%ο αυτ# χρησιµοποιο�νται τα
µοντ�λα Z150PETO, LZ150PETO,
Z175GETO, Z200NETO, LZ200NETO και
τα αξεσου2ρ του� ω� β2ση για τι� εξηγ)σει�
και τι� εικ#νε�. Συνεπ0�, µερικ��



 

Σηµαντικ!" πληροφορ�ε" για το βιβλ�ο

 

περιπτ0σει� µπορε% να µην ισχ�ουν για κ2θε

 

µοντ�λο.

 

RMU25120
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Γενικ!" πληροφορ�ε"

 

RMU25170

 

Εγγραφ� αριθµ-ν αναγν-ριση"

 

RMU25183

 

Αριθµ�" σειρ" τη" εξωλ!µβια"

 

Ο αριθµ#� σειρ2� τη� εξωλ�µβια� µηχαν)�
αναγρ2φεται στην ετικ�τα που ε%ναι
τοποθετηµ�νη στην αριστερ2 πλευρ2 του
βραχ%ονα στ)ριξη�.
Γρ2ψτε τον αριθµ# σειρ2� τη� εξωλ�µβι2�
σα� στα διαθ�σιµα κεν2, 0στε να τον �χετε
ε�καιρο σε περ%πτωση που θ�λετε να
παραγγε%λετε ανταλλακτικ2 απ# τον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha ) ω� στοιχε%ο
αναφορ2� σε περ%πτωση κλοπ)� τη�
εξωλ�µβια�.

 

RMU25190

 

Αριθµ�" κλειδιο/

 

Αν η εξωλ�µβια ε%ναι εφοδιασµ�νη µε
κεντρικ# διακ#πτη µε κλειδ%, ο αριθµ#�

αναγν0ριση� του κλειδιο� ε%ναι τυπωµ�νο�
π2νω στο κλειδ%, #πω� δε%χνει η εικ#να.
Γρ2ψτε αυτ# τον αριθµ# στο διαθ�σιµο κεν#
για να τον �χετε ω� στοιχε%ο αναφορ2� σε
περ%πτωση που χρειαστε%τε ν�ο κλειδ%.

 

RMU25202

 

Ετικ!τα EC

 

Οι µηχαν�� που �χουν αυτ) την ετικ�τα ε%ναι
σ�µφωνε� µε ορισµ�να τµ)µατα τη� οδηγ%α�
του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ%ου που
σχετ%ζεται µε τι� µηχαν��. Για περισσ#τερε�
λεπτοµ�ρειε� αναφερθε%τε στην ετικ�τα και
στο Πιστοποιητικ# Συµµ#ρφωση�.

 

1. Θ�ση αριθµο� σειρ2� τη� εξωλ�µβια�

1 ZMU04426

 

1. Αριθµ#� κλειδιο�

1. Θ�ση ετικ�τα� EC

1 ZMU04725



 

Γενικ!" πληροφορ�ε"

 

2

 

RMU25371

 

 Πληροφορ�ε" που αφορο/ν 
την ασφλεια

 

�

 

Πριν τοποθετ)σετε ) χρησιµοποι)σετε
την εξωλ�µβια, διαβ2στε ολ#κληρο αυτ#
το εγχειρ%διο. ∆ιαβ2ζοντ2� το θα
καταλ2βετε την εξωλ�µβια και τι�
λειτουργ%ε� τη�.

 

�

 

Πριν χρησιµοποι)σετε το σκ2φο�,
διαβ2στε #λα τα εγχειρ%δια οδηγι0ν που
παρ�χονται µε αυτ# και #λε� τι� ετικ�τε�.
Βεβαιωθε%τε #τι καταλαβα%νετε το κ2θε τι
πριν το χρησιµοποι)σετε.

 

�

 

Μην τοποθετε%τε στο σκ2φο� µεγαλ�τερο
κινητ)ρα απ# #σο µπορε% να αντ�ξει.
Αλλι0�, µπορε% να προκληθε% απ0λεια
ελ�γχου του σκ2φου�. Η ονοµαστικ)
ιπποδ�ναµη τη� εξωλ�µβια� πρ�πει να
ε%ναι %ση ) µικρ#τερη απ# αντ%στοιχη
ικαν#τητα του σκ2φου�. Αν η ικαν#τητα
του σκ2φου� ε%ναι 2γνωστη,
συµβουλευτε%τε τον αντιπρ#σωπο ) τον
κατασκευαστ) του σκ2φου�.

 

�

 

Μην κ2νετε τροποποι)σει� στην
εξωλ�µβια. Οι τροποποι)σει� ενδ�χεται
να κ2νουν την εξωλ�µβια ακατ2λληλη )
ανασφαλ) στην χρ)ση.

 

�

 

Λ2θο� επιλογ) και/) χρ)ση προπ�λα�
µπορε% να προκαλ�σει βλ2βη στον

κινητ)ρα αλλ2 και να επηρε2σει αρνητικ2
την καταν2λωση καυσ%µου. Ενηµερωθε%τε
απ# τον αντιπρ#σωπο σχετικ2 µε τη
σωστ) χρ)ση.

 

�

 

Ποτ� µην οδηγε%τε αν �χετε πιει αλκο#λ )
�χετε π2ρει φ2ρµακα. Περ%που το 50%
#λων των θανατηφ#ρων ατυχηµ2των
οφε%λονται σε µ�θη ) σε 2λλε� τοξικ��
ουσ%ε� στο α%µα.

 

�

 

Να �χετε στο σκ2φο� σωσ%βια για #λου�
του� επιβ2τε�. Ε%ναι καλ) συν)θεια να
φορ2τε σωσ%βιο #ποτε βρ%σκεστε π2νω
στο σκ2φο�. Τουλ2χιστον τα παιδι2 και
#σοι δεν ξ�ρουν κολ�µπι πρ�πει να
φορο�ν π2ντοτε σωσ%βια, και #λοι πρ�πει
να φορο�ν σωσ%βια #ταν οι συνθ)κε� του
ταξιδιο� ε%ναι επικ%νδυνε�.

 

�

 

Η βενζ%νη ε%ναι εξαιρετικ2 ε�φλεκτη και
οι αναθυµι2σει� τη� ε%ναι ε�φλεκτε� και
εκρηκτικ��. Να χειρ%ζεστε και να
αποθηκε�ετε τη βενζ%νη µε προσοχ).
Βεβαιωθε%τε #τι δεν υπ2ρχουν ατµο%
βενζ%νη� ) διαρρο) καυσ%µου πριν β2λετε
µπροστ2 τον κινητ)ρα.

 

�

 

Το προϊ#ν αυτ# εκπ�µπει καυσα�ρια που
περι�χουν µονοξε%διο του 2νθρακα, �να
2χρωµο και 2οσµο α�ριο που µπορε% να
προκαλ�σει εγκεφαλικ) βλ2βη ) και
θ2νατο, αν εισπνευσθε%. Τα συµπτ0µατ2
του ε%ναι ναυτ%α, ζ2λη και υπνηλ%α. Να
αερ%ζετε καλ2 το τµ)µα πηδαλιο�χηση�
και τι� καµπ%νε� του σκ2φου�. Μην
φρ2ζετε τι� εξ#δου� των καυσαερ%ων.

 

�

 

Ελ�γξτε αν λειτουργε% σωστ2 το γκ2ζι, ο
µοχλ#� αλλαγ)� ταχυτ)των και το τιµ#νι
πριν β2λετε µπροστ2 τον κινητ)ρα.

 

�

 

Συνδ�στε το καλ0διο σταµατ)µατο� του
κινητ)ρα σε �να ασφαλ�� σηµε%ο στα
ρο�χα, το χ�ρι ) το π#δι σα� #ταν
οδηγε%τε. Αν συµβε% να π�σετε στο νερ#,
το καλ0διο θα τραβηχτε% απ# τον

ZMU01696
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διακ#πτη και ο κινητ)ρα� θα σβ)σει.

 

�

 

M2θετε του� θαλ2σσιου� ν#µου� και
κανονισµο�� που ισχ�ουν στον τ#πο που
ταξιδε�ετε µε το σκ2φο� - και τηρε%τε
του�.

 

�

 

Να ενηµερ0νεστε σχετικ2 µε τον καιρ#.
Μαθα%νετε την πρ#βλεψη του καιρο� πριν
χρησιµοποι)σετε το σκ2φο�. Αποφε�γετε
να ταξιδε�ετε κ2τω απ# κακ�� καιρικ��
συνθ)κε�.

 

�

 

Ενηµερ0στε κ2ποιον προ� τα πο�
πηγα%νετε: αφ)νετε σε κ2ποιο υπε�θυνο
2τοµο �να Σχ�διο Πλε�ση�. Μην
ξεχ2σετε να ακυρ0σετε το Σχ�διο
Πλε�ση� #ταν επιστρ�ψετε.

 

�

 

Χρησιµοποιε%τε την κοιν) λογικ) και την
ορθ) σα� κρ%ση #ταν ταξιδε�ετε. Να �χετε
γν0ση των ικανοτ)των σα� και
βεβαιωθε%τε #τι �χετε καταλ2βει π0�
συµπεριφ�ρεται το σκ2φο� κ2τω απ#
διαφορετικ�� συνθ)κε� ταξιδιο� που ε%ναι
δυνατ#ν να συναντ)σετε. Να οδηγε%τε
µ�σα στα #ρια των δυνατοτ)των σα� και τα
#ρια του σκ2φου� σα�. Ταξιδε�ετε π2ντα
µε ασφαλε%� ταχ�τητε� και �χετε το νου
σα� µ)πω� συναντ)σετε εµπ#δια ) 2λλα
σκ2φη που ταξιδε�ουν.

 

�

 

Κοιτ2τε π2ντοτε πολ� προσεκτικ2 µ)πω�
υπ2ρχουν κολυµβητ�� που κινδυνε�ουν
απ# τον κινητ)ρα του σκ2φου�.

 

�

 

Μ�νετε µακρι2 απ# χ0ρου� #που
υπ2ρχουν κολυµβητ��.

 

�

 

Αν υπ2ρχει κ2ποιο� κολυµβητ)� στο νερ#
σε µικρ) απ#σταση απ# εσ2�, β2λτε
αµ�σω� νεκρ2 και σβ)στε τον κινητ)ρα.

 

�

 

Μην πετ2τε οπουδ)ποτε τα 2δεια δοχε%α
που χρησιµοποιε%τε για να αλλ2ζετε ) να
συµπληρ0νετε το λ2δι. Συµβουλευτε%τε
τον �µπορο απ# #που αγορ2σατε το λ2δι
σχετικ2 µε το που πρ�πει να πετ2ξετε το
2δειο δοχε%ο.

 

�

 

gταν αλλ2ζετε τα λ2δια λ%πανση� του
προϊ#ντο� (λ2δι κινητ)ρα ) βαλβολ%νη)
σκουπ%ζετε π2ντα το λ2δι που χ�νεται �ξω.
Β2ζετε π2ντα το λ2δι µε χων% ) 2λλο
παρ#µοιο εξ2ρτηµα. Αν �χετε απορ%ε� για
τη διαδικασ%α, ρωτ)στε τον αντιπρ#σωπο.

 

�

 

Μην πετ2τε το προϊ#ν στα σκουπ%δια. Η
Yamaha συνιστ2 να συµβουλευτε%τε τον
αντιπρ#σωπο σχετικ2 µε το πο� µπορε%τε
να απαλλαγε%τε απ# το προϊ#ν.

 

RMU25382

 

Σηµαντικ!" ετικ!τε"

 

RMU25395

 

Προειδοποιητικ!" ετικ!τε"

 

RMU25401

 

Ετικ!τα

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM01260 

 

�

 

Βεβαιωθε�τε �τι ο µοχλ�" ταχυτ�των ε�ναι
στη νεκρ προτο/ βλετε µπροστ τη

ZMU04727

ZMU01948
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µηχαν�. (εκτ�" απ� τα µοντ!λα 2 �ππων)

 

�

 

Μην αγγ�ζετε � αφαιρε�τε ηλεκτρικ
εξαρτ�µατα �ταν βζετε µπροστ � στη
διρκεια τη" λειτουργ�α".

 

�

 

Κρατ�στε τα χ!ρια, τα µαλλι και τα ρο/χα
σα" µακρι απ� το βολν και λλα
περιστρεφ�µενα µ!ρη �ταν η µηχαν�

 

λειτουργε�.

 

RMU25413

 

Ετικ!τα (µοντ!λα αντ�θετη" περιστροφ�")

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM01281 

 

Χρησιµοποιε�τε µ�νο αριστερ�στροφη
προπ!λα µε αυτ� τη µηχαν�.
Οι αριστερ�στροφε" προπ!λε"
αναγνωρ�ζονται απ� το γρµµα “L” µετ την
!νδειξη µεγ!θου" πνω στην προπ!λα.
Λθο" τ/πο" προπ!λα" µπορε� να κνει το
σκφο" να κινηθε� σε αντ�θετη κατε/θυνση
απ� την αναµεν�µενη, πργµα που µπορε� να

 

προκαλ!σει ατ/χηµα.

 

RMU25451

 

Ετικ!τα

 

ΜΟΝΟ ΛΑ∆Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ

 

�

 

Στο δοχε%ο λαδιο� β2ζετε µ#νο λ2δι
κινητ)ρα, #χι βενζ%νη.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΛΑ∆Ι:
ΛΑ∆Ι YAMALUBE ΓΙΑ ∆ΙΧΡΟΝΟΥΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑΣ ) αντ%στοιχο
λ2δι εξωλ�µβια� µε πιστοπο%ηση TC-W3.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM01270 

 

Μην βζετε βενζ�νη στο δοχε�ο λαδιο/, γιατ�

 

µπορε� να προκληθε� φωτι � !κρηξη.

 

RMU30471

 

Ετικ!τα

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM01411 

 

Καυτ� επιφνεια κτω απ� αυτ� το κλυµµα
στη διρκεια και µετ τη λειτουργ�α. Για να
αποφ/γετε τα καψ�µατα, µην αγγ�ζετε την

 

αντ�σταση πτερυγ�ων µε γυµν χ!ρια.

 

RMU25465

 

Ετικ!τε" προσοχ�"

 

RMU30430

 

Ετικ!τα

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM01440 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΑΠΛΗ
ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΒΕΝΖΙΝΗ

 

�

 

Η µολυβδωµ!νη βενζ�νη µπορε� να
προκαλ!σει µε�ωση τη" απ�δοση" και
βλβη στον κινητ�ρα.

 

�

 

Μην χρησιµοποιε�τε βενζ�νη αναµιγµ!νη
µε λδι (προανµιξη).

 

�

 

Xρησιµοποιε�τε λδι YAMALUBE για
δ�χρονε" εξωλ!µβιε" � λλο λδι για
δ�χρονο κινητ�ρα µε πιστοπο�ηση NMMA
TC-W3.

 

Αναφερθε�τε στο Βιβλ�ο Ιδιοκτ�τη.

 

RMU25540

 

Οδηγ�ε" εφοδιασµο/ µε κα/σιµο

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00010 

 

Η ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ
ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ `ΛΕΣ! 

 

�

 

Μην καπν�ζετε �ταν βζετε κα/σιµο στην
εξωλ!µβια και µε�νετε µακρι απ� σπ�θε",
φλ�γε" � λλε" πηγ!" ανφλεξη".

 

�

 

Σβ�στε τον κινητ�ρα πριν βλετε κα/σιµο

ZMU04435
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στη µηχαν�.

 

�

 

Βζετε κα/σιµα σε καλ αερισµ!νο χ-ρο.
Τα φορητ δοχε�α καυσ�µου να τα γεµ�ζετε
µε κα/σιµο !ξω απ� το σκφο".

 

�

 

Προσ!ξτε να µην χυθε� βενζ�νη. Αν συµβε�
κτι τ!τοιο, σκουπ�στε αµ!σω" τη βενζ�νη
µε στεγν πανι.

 

�

 

Μην παραγεµ�ζετε το δοχε�ο καυσ�µου.

 

�

 

Σφ�ξτε καλ την τπα του δοχε�ου
καυσ�µου µετ το γ!µισµα µε κα/σιµο.

 

�

 

Αν καταπιε�τε βενζ�νη, εισπνε/σετε πολλ!"
αναθυµισει" � πει βενζ�νη στα µτια σα",
φωνξτε αµ!σω" γιατρ�.

 

�

 

Αν χυθε� βενζ�νη στο δ!ρµα σα", πλ/νετ! το
αµ!σω" µε σαπο/νι και νερ�. Αν βραχο/ν τα
ρο/χα σα" µε βενζ�νη, αλλξτε ρο/χα.

 

�

 

Ακουµπ�στε την κρη τη" αντλ�α"
καυσ�µου στο νοιγµα του δοχε�ου
καυσ�µου � στο χων� για προστασ�α απ�

 

ηλεκτροστατικ!" σπ�θε".

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM00010 

 

Χρησιµοποιε�τε µ�νο καθαρ� βενζ�νη που
!χει αποθηκευτε� σε καθαρ δοχε�α και δεν

 

!χει µολυνθε� απ� νερ� � ξ!να υλικ.

 

RMU25580

 

Βενζ�νη

 

Αν ακο�γεται θ#ρυβο� απ’τα πειρ2κια )
σφ�ριγµα, χρησιµοποι)στε διαφορετικ)�
µ2ρκα� βενζ%νη ) σο�περ αµ#λυβδη.

 

RMU25670

 

Λδι κινητ�ρα

 

Συνιστο�µε να χρησιµοποιε%τε λ2δι Υa-
malube για δ%χρονου� κινητ)ρε�
εξωλ�µβια�. Αν δεν βρ%σκετε Yamalube για

δ%χρονου� κινητ)ρε�, χρησιµοποι)στε λ2δι
TC-W3 για δ%χρονου� κινητ)ρε� εξωλ�µβια�
µε πιστοπο%ηση NMMA αντ%στοιχη�
ποι#τητα�.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM01160 

 

Σοβαρ� ζηµι µπορε� να προκληθε� απ� τη

 

χρ�ση λαδιο/ κακ�" ποι�τητα".

 

RMU25700

 

Aπαιτο/µενη µπαταρ�α

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM01060 

 

Μην χρησιµοποιε�τε µπαταρ�α που δεν !χει
την προκαθορισµ!νη χωρητικ�τητα. Αν
χρησιµοποιηθε� µπαταρ�α που δεν
ανταποκρ�νεται στι" προδιαγραφ!", το
ηλεκτρικ� σ/στηµα µπορε� να µην
λειτουργ�σει σωστ � να υπερφορτωθε�,

 

προκαλ-ντα" βλβη στο ηλεκτρικ� σ/στηµα.

 

Στα µοντ�λα µε ηλεκτρικ) εκκ%νηση,
επιλ�ξτε µια µπαταρ%α που ε%ναι σ�µφωνη µε
τι� ακ#λουθε� προδιαγραφ��.

 

RMU25720

 

Προδιαγραφ!" µπαταρ�α"

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Ο κινητ)ρα� δεν µπορε% να π2ρει µπροστ2

 

αν η τ2ση τη� µπαταρ%α� ε%ναι πολ� χαµηλ).

Συνιστ0µενη βενζ%νη:
Απλ) αµ#λυβδη βενζ%νη µε ελ2χιστο 
αριθµ# οκταν%ων 90 (Αριθµ#� 
Οκταν%ων Dρευνα�).

Συνιστ0µενο λ2δι κινητ)ρα:
ΛΑ∆Ι YAMALUBE ΓΙΑ 
∆ΙΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 
ΕΞΩΛΕΜΒΙΑΣ

Ελ2χιστα αµπ�ρ µε κρ�ο κινητ)ρα 
(CCA/EN):

711.0 αµπ�ρ
Ελ2χιστη ονοµαστικ) χωρητικ#τητα 
(20HR/IEC):

100.0 αµπερ0ρια
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RMU25742

 

Επιλογ� προπ!λα"

 

Η απ#δοση τη� εξωλ�µβια� µηχαν)� σα� θα
επηρεαστε% σηµαντικ2 απ# την προπ�λα που
θα επιλ�ξετε, δι#τι µια ακατ2λληλη
προπ�λα θα επηρε2σει αρνητικ2 την
απ#δοση και ενδ�χεται να προκαλ�σει
σοβαρ) βλ2βη στη µηχαν). Η ταχ�τητα του
κινητ)ρα εξαρτ2ται απ# το µ�γεθο� τη�
προπ�λα� και το φορτ%ο του σκ2φου�. Αν οι
στροφ�� του κινητ)ρα ε%ναι πολ� ψηλ�� )
πολ� χαµηλ��, εµποδ%ζοντα� την καλ)
απ#δοσ) του, αυτ# θα �χει αρνητικ��
επιπτ0σει� στον κινητ)ρα.
Οι εξωλ�µβιε� Yamaha ε%ναι εφοδιασµ�νε�
µε προπ�λε� κατ2λληλε� για µεγ2λο ε�ρο�
εφαρµογ0ν, υπ2ρχουν #µω� ορισµ�νε�
χρ)σει� #που µια προπ�λα µε διαφορετικ#
β)µα θα απ�διδε καλ�τερα. Για µεγαλ�τερο
φορτ%ο ε%ναι πιο κατ2λληλη µια προπ�λα µε
µικρ#τερο β)µα, δι#τι επιτρ�πει στον
κινητ)ρα να λειτουργε% στι� σωστ��
στροφ��. Αντ%θετα, για µικρ#τερα φορτ%α
χρει2ζεται προπ�λα µε µεγαλ�τερο β)µα.
Οι τοπικο% αντιπρ#σωποι τη� Yamaha �χουν
σε στοκ µια σειρ2 απ# προπ�λε� και
µπορο�ν να σα� συµβουλε�σουν και να
εγκαταστ)σουν στην εξωλ�µβι2 σα� την
προπ�λα που ε%ναι κατ2λληλη για την
εφαρµογ) σα�.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Επιλ�ξτε µια προπ�λα που επιτρ�πει στον
κινητ)ρα να φτ2νει στο µ�σο ) στο π2νω
µισ# των στροφ0ν λειτουργ%α� µε το γκ2ζι
στο τ�ρµα και µε το µ�γιστο φορτ%ο. Στη
συν�χεια, αν οι συνθ)κε� λειτουργ%α�
µεταβληθο�ν, #πω� π.χ. αν το φορτ%ο ε%ναι
πιο ελαφρ�, και ο κινητ)ρα� ανεβ2ζει τι�
στροφ�� π2νω απ# το συνιστ0µενο #ριο,
µει0στε το γκ2ζι 0στε να π�σουν οι στροφ��

 

σε επιτρεπτ2 επ%πεδα.

Για οδηγ%ε� σχετικ2 µε την αφα%ρεση και
εγκατ2σταση τη� προπ�λα�, αναφερθε%τε
στη σελ%δα 68.

 

RMU25760

 

Προστασ�α απ� εκκ�νηση µε 
ταχ/τητα

 

Οι εξωλ�µβιε� Yamaha που �χουν την
ετικ�τα τη� εικ#να� ) τα εγκεκριµ�να απ# τη
Yamaha χειριστ)ρια ε%ναι εφοδιασµ�να µε
σ�στηµα/συστ)µατα προστασ%α� απ#
εκκ%νηση µε ταχ�τητα. Αυτ# επιτρ�πει στον
κινητ)ρα να πα%ρνει µπροστ2 µ#νο #ταν
ε%ναι σε νεκρ2 ταχ�τητα. Π2ντα να β2ζετε
νεκρ2 πριν επιχειρ)σετε να β2λετε µπροστ2
τον κινητ)ρα.

 

1. ∆ι2µετρο� προπ�λα� σε %ντσε�

ZMU04608

-x
1 2 3

 

2. Β)µα προπ�λα� σε %ντσε�
3. T�πο� προπ�λα� (�νδειξη σειρ2� µοντ�λου)
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1. Ετικ�τα προστασ%α� απ# ξεκ%νηµα µε 
ταχ�τητα

ZMU01713

1



 

8

 

Βασικ µ!ρη

 

RMU25799

 

Βασικ Μ!ρη
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

* Μπορε% να µην ε%ναι ακριβ0� #πω� φα%νεται στην εικ#να. Επ%ση�, µπορε% να µην

 

περιλαµβ2νεται ω� στ2νταρ εξοπλισµ#� σε #λα τα µοντ�λα.

 

Z150P, LZ150P, Z175G, Z200N, LZ200N

15 16

1412 13

17

1

2

3

4

9
10

8

6

5

7

2

18

11

ZMU04714

 

1. Καπ2κι
2. Μοχλ#�(ο%) ασφ2λιση� καπακιο�
3. Πτερ�γιο κλ%ση� (2νοδο�)
4. Προπ�λα
5. Εισαγωγ) νερο� ψ�ξη�
6. Πλ2κα κατ2 τη� σπηλα%ωση�
7. sνοδο�
8. Μοχλ#� στ)ριξη� αν�ψωση�
9. Εξ2ρτηµα πλυσ%µατο�
10. ∆ιακ#πτη� ηλεκτρικ)� κλ%ση� και 
αν�ψωση�
11. Υδατοπαγ%δα
12. Κιβ0τιο χειριστηρ%ου (τ�που πλευρικ)� 
τοποθ�τηση�)*

13. Κιβ0τιο χειριστηρ%ου (κ2θετη� 
τοποθ�τηση�)*
14. Π%νακα� διακοπτ0ν (για χρ)ση µε κ2θετο 
χειριστ)ριο)*
15. Ψηφιακ# στροφ#µετρο*
16. Ψηφιακ# κοντ�ρ*
17. Μετρητ)� διαχε%ριση� καυσ%µου*
18. Εξωτερικ# δοχε%ο λαδιο�
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RMU26180

 

Χειριστ�ριο

 

Τ#σο η αλλαγ) ταχυτ)των #σο και το γκ2ζι
ελ�γχονται απ# το µοχλ# του χειριστηρ%ου.
Οι ηλεκτρικο% διακ#πτε� ε%ναι
τοποθετηµ�νοι π2νω στο κιβ0τιο του
χειριστηρ%ου.

1

4 6

32

5

ZMU05429

 

1. Μον2δα στροφ#µετρου (Τετρ2γωνη)*
2. Μον2δα στροφ#µετρου (Στρογγυλ))*
3. Μον2δα κοντ�ρ (Τετρ2γωνη)*
4. Μον2δα µ�τρηση� ταχ�τητα� & καυσ%µου 
(Τετρ2γωνη)*
5. Μον2δα µ�τρηση� ταχ�τητα� & καυσ%µου 
(Στρογγυλ))*
6. Μετρητ)� διαχε%ριση� καυσ%µου 
(Τετρ2γωνο�)*

1. ∆ιακ#πτη� ηλεκτρικ)� κλ%ση� και αν�ψωση�
2. Μοχλ#� χειριστηρ%ου
3. Σκανδ2λη κλειδ0µατο� σε νεκρ2
4. Χειρ#γκαζο
5. Γενικ#� διακ#πτη� / διακ#πτη� τσοκ
6. ∆ιακ#πτη� σταµατ)µατο� µε κορδ#νι
7. Ρυθµιστ)� τριβ)� τιµονιο�
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RMU26190

 

Μοχλ�" χειριστηρ�ου

 

Η µετακ%νηση του µοχλο� προ� τα µπροστ2
απ# τη θ�ση τη� νεκρ2� ενεργοποιε% την
ταχ�τητα πρ#σω. Η µετακ%νηση του µοχλο�
προ� τα π%σω απ# τη θ�ση τη� νεκρ2�
ενεργοποιε% την ταχ�τητα #πισθεν. Ο
κινητ)ρα� συνεχ%ζει να λειτουργε% στο
ρελαντ% µ�χρι ο µοχλ#� να µετακινηθε% κατ2
35

 

°

 

 (θα νι0σετε �να τρ2βηγµα). Αν
µετακιν)σετε κι 2λλο τον µοχλ# θα ανο%ξει
το γκ2ζι και η µηχαν) θα αρχ%σει να
επιταχ�νει.

 

RMU26201

 

Σκανδλη κλειδ-µατο" στη νεκρ

 

Για να αλλ2ξετε ταχ�τητα απ# τη νεκρ2, θα
πρ�πει πρ0τα να τραβ)ξετε επ2νω τη
σκανδ2λη κλειδ0µατο� στη νεκρ2.

 

1. Μοχλ#� χειριστηρ%ου
2. ∆ιακ#πτη� ηλεκτρικ)� κλ%ση� και αν�ψωση�
3. Χειρ#γκαζο
4. Ρυθµιστ)� τριβ)� τιµονιο�

1. Νεκρ2 “ ”

2. Πρ#σω “ ”

3. gπισθεν “ ”

2
3

2
1

4

ZMU04569

 

4. Αλλαγ) ταχ�τητα�
5. Εντελ0� κλειστ#
6. Γκ2ζι
7. Εντελ0� ανοικτ#

1. Νεκρ2 “ ”

2. Πρ#σω “ ”

3. gπισθεν “ ”
4. Αλλαγ) ταχ�τητα�
5. Εντελ0� κλειστ#
6. Γκ2ζι
7. Εντελ0� ανοικτ#

1. Σκανδ2λη κλειδ0µατο� σε νεκρ2

N
1F

7

6

2
R

3
4 4

6
5

7

5

ZMU04573
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RMU26211

 

Χειρ�γκαζο

 

Για να ανο%ξετε το γκ2ζι χωρ%� να β2λετε
ταχ�τητα πρ#σω ) #πισθεν, τοποθετ)στε το
µοχλ# του χειριστηρ%ου στη θ�ση τη�
νεκρ2� και σηκ0στε το χειρ#γκαζο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Το χειρ#γκαζο λειτουργε% µ#νο #ταν ο
µοχλ#� του χειριστηρ%ου ε%ναι στη θ�ση τη�
νεκρ2�. Ο µοχλ#� του χειριστηρ%ου
λειτουργε% µ#νο #ταν το χειρ#γκαζο ε%ναι

 

στην εντελ0� κλειστ) θ�ση.

 

RMU26232

 

Χειρ�γκαζο

 

Για να ανο%ξετε το γκ2ζι χωρ%� να β2λετε
ταχ�τητα πρ#σω ) #πισθεν, πι�στε το κουµπ%
του χειρ#γκαζου και µετακιν)στε το µοχλ#
του χειριστηρ%ου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

�

 

Το κουµπ% του χειρ#γκαζου µπορε% να
χρησιµοποιηθε% µ#νο #ταν ο µοχλ#� του
χειριστηρ%ου ε%ναι στη νεκρ2.

 

�

 

Αφο� πατ)σετε αυτ# το κουµπ%, το γκ2ζι θα
αρχ%ζει να ανο%γει εφ#σον ο µοχλ#� του
χειριστηρ%ου µετακινηθε% τουλ2χιστον
κατ2 35

 

°

 

.

 

�

 

Μετ2 τη χρ)ση του χειρ#γκαζου,
επαναφ�ρετε το µοχλ# του χειριστηρ%ου
στη νεκρ2. Το κουµπ% του χειρ#γκαζου
επιστρ�φει αυτ#µατα στην αρχικ) του
θ�ση. Το χειριστ)ριο θα επιλ�γει
κανονικ2 τι� ταχ�τητε� πρ#σω και

 

#πισθεν.

 

RMU25971

 

Ρυθµιστ�" τριβ�" τιµονιο/

 

Το εξ2ρτηµα τριβ)� παρ�χει ρυθµιζ#µενη
αντ%σταση στην κ%νηση τη� χειρολαβ)� του
τιµονιο� ) του µοχλο� του χειριστηρ%ου και
µπορε% να ρυθµιστε% σ�µφωνα µε την
προτ%µηση του χρ)στη.
Για να αυξ)σετε την αντ%σταση, στρ�ψτε το
ρυθµιστ) δεξι2. Για να µει0σετε την

 

1. Εντελ0� ανοικτ#
2. Εντελ0� κλειστ#

 

1. Εντελ0� ανοικτ#
2. Εντελ0� κλειστ#
3. Χειρ#γκαζο

1

3

2

ZMU04575
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αντ%σταση, στρ�ψτε το ρυθµιστ) αριστερ2.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00031 

 

Να µην υπερσυσφ�γγετε το ρυθµιστ� τριβ�".
Αν υπρχει παρ πολ/ µεγλη αντ�σταση,
µπορε� να ε�ναι δ/σκολο να µετακιν�σετε το
µοχλ� χειριστηρ�ου � τη χειρολαβ� του
γκαζιο/, γεγον�" που µπορε� να οδηγ�σει σε

 

ατ/χηµα.

 

gταν θ�λετε να �χετε σταθερ) ταχ�τητα,
σφ%ξτε το ρυθµιστ) για να διατηρηθε% η
επιθυµητ) ρ�θµιση του γκαζιο�.

 

RMU25990

 

∆ιακ�πτη" σταµατ�µατο" του κινητ�ρα

 

Η πλακ�τα ασφαλε%α� πρ�πει να συνδεθε%
στον διακ#πτη σταµατ)µατο� του κινητ)ρα,
αλλι0� ο κινητ)ρα� δεν πα%ρνει µπροστ2. Tο
καλ0διο πρ�πει να συνδεθε% σε �να ασφαλ��
σηµε%ο στα ρο�χα του οδηγο�, στο χ�ρι ) το
π#δι του. Αν ο οδηγ#� π�σει κατ2 λ2θο� στο
νερ# ) φ�γει απ# το πιλοτ)ριο, το καλ0διο

θα τραβ)ξει �ξω τον συνδετ)ρα και ο
κινητ)ρα� θα σβ)σει. Αυτ# θα εµποδ%σει το
σκ2φο� να αποµακρυνθε% µε ταχ�τητα.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00120 

 

�

 

Συνδ!στε το καλ-διο του διακ�πτη
σταµατ�µατο" του κινητ�ρα σε !να
ασφαλ!" σηµε�ο στα ρο/χα σα", στο χ!ρι �
το π�δι �ταν οδηγε�τε.

 

�

 

Μην συνδ!ετε το καλ-διο σε ρο/χα που
ενδ!χεται να σκιστο/ν. Προσ!ξτε µην
µπερδευτε� το καλ-διο κπου στη διαδροµ�
και δεν λειτουργ�σει �ταν χρειαστε�.

 

�

 

Αποφ/γετε κατ λθο" τρβηγµα του
καλωδ�ου στη διρκεια τη" κανονικ�"
λειτουργ�α". Η απ-λεια τη" ισχ/ο" του
κινητ�ρα συνεπγεται την απ-λεια
ελ!γχου µ!σω του τιµονιο/. Επ�ση", χωρ�"
ισχ/ απ� τον κινητ�ρα το σκφο"
επιβραδ/νει απ�τοµα. Αυτ� µπορε� να
πετξει µπροστ ανθρ-που" και

 

αντικε�µενα του σκφου".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Η µηχαν) δεν πα%ρνει µπροστ2 αν δεν �χει

 

συνδεθε% η πλακ�τα ασφαλε%α�.

ZMU04646

 

1. Κορδ#νι
2. Πλ2κα ασφ2λιση�



 

Βασικ µ!ρη

 

13

 

RMU26090

 

Γενικ�" διακ�πτη"

 

Ο γενικ#� διακ#πτη� ελ�γχει το σ�στηµα
αν2φλεξη�. Η λειτουργ%α του περιγρ2φεται
πιο κ2τω.

 

�

 

“ ” 

 

(off)

 

Με τον γενικ# διακ#πτη στη θ�ση “ ”
(off), τα ηλεκτρικ2 κυκλ0µατα ε%ναι
απενεργοποιηµ�να και το κλειδ% µπορε% να
βγει.

 

�

 

“ ” 

 

(on)

 

Με τον γενικ# διακ#πτη στη θ�ση “ ” (on),
τα ηλεκτρικ2 κυκλ0µατα ε%ναι
ενεργοποιηµ�να και το κλειδ% δεν µπορε% να
βγει.

 

�

 

“ ” 

 

(start)

 

Με τον γενικ# διακ#πτη στη θ�ση “ ”
(start), η µ%ζα γυρ%ζει για να ξεκιν)σει τον
κινητ)ρα. gταν αφ)σετε το κλειδ%,
επιστρ�φει αυτ#µατα στη θ�ση “ ” (on).

 

RMU26141

 

∆ιακ�πτη" ηλεκτρικ�" κλ�ση" και 
αν/ψωση" στο χειριστ�ριο � τη 
λαγουδ!ρα

 

Το σ�στηµα ηλεκτρικ)� κλ%ση� και
αν�ψωση� ρυθµ%ζει τη γων%α τη� εξωλ�µβια�
σε σχ�ση µε τον καθρ�φτη. Πι�ζοντα� το
διακ#πτη στη θ�ση “ ” (π2νω) η
εξωλ�µβια πα%ρνει κλ%ση προ� τα π2νω και
µετ2 σηκ0νεται. Πι�ζοντα� το διακ#πτη στη
θ�ση “ ” (κ2τω) η εξωλ�µβια πα%ρνει
κλ%ση προ� τα κ2τω και µετ2 κατεβα%νει.
Μ#λι� αφ)σετε το διακ#πτη, η εξωλ�µβια
σταµατ2ει στη θ�ση που βρ%σκεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Για οδηγ%ε� σχετικ2 µε τη χρ)ση του
διακ#πτη ηλεκτρικ)� κλ%ση� και αν�ψωση�,

 

αναφερθε%τε στι� σελ%δε� 46 και 48.

 

1. Κορδ#νι
2. Πλ2κα ασφ2λιση�

ON
STARTOFF

ON
STARTOFF

1
ZMU04564

2

ON
OFF START

ON
OFF START

ZMU04566
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RMU26151

 

∆ιακ�πτη" ηλεκτρικ�" κλ�ση" και 
αν/ψωση" στη λεκνη

 

Ο διακ#πτη� ηλεκτρικ)� κλ%ση� και
αν�ψωση� βρ%σκεται στo πλ2ι τη� λεκ2νη�
τη� µηχαν)�. Πι�ζοντα� το διακ#πτη στη
θ�ση “ ” (επ2νω) η εξωλ�µβια πα%ρνει
κλ%ση προ� τα π2νω και µετ2 ανυψ0νεται.
Πι�ζοντα� το διακ#πτη στη θ�ση “ ”
(κ2τω) η εξωλ�µβια πα%ρνει κλ%ση προ� τα
κ2τω και κατεβα%νει. Μ#λι� αφ)σετε το
διακ#πτη, η εξωλ�µβια σταµατ2ει στη θ�ση
που βρ%σκεται.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM01030 

 

Χρησιµοποι�στε το διακ�πτη ηλεκτρικ�"
κλ�ση" και αν/ψωση" που βρ�σκεται στο
κτω τµ�µα τη" µηχαν�" µ�νο �ταν το
σκφο" ε�ναι εντελ-" σταµατηµ!νο µε τη
µηχαν� σβηστ�. Αν επιχειρ�σετε να
χρησιµοποι�σετε αυτ�ν τον διακ�πτη �ταν το
σκφο" κινε�ται, αυξνεται ο κ�νδυνο" να
π!σετε απ� το σκφο" � µπορε� να χσει την
προσοχ� του ο οδηγ�", πργµα που µπορε� να
οδηγ�σει σε σ/γκρουση µε λλο σκφο" �

 

εµπ�διο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Για οδηγ%ε� σχετικ2 µε τη χρ)ση του
διακ#πτη ηλεκτρικ)� κλ%ση� και αν�ψωση�,

 

αναφερθε%τε στη σελ%δα 48.

 

RMU26161

 

∆ιακ�πτε" ηλεκτρικ�" κλ�ση" και 
αν/ψωση" (κθετου χειριστηρ�ου)

 

Το σ�στηµα ηλεκτρικ)� κλ%ση� και
αν�ψωση� ρυθµ%ζει τη γων%α τη� εξωλ�µβια�
σε σχ�ση µε τον καθρ�φτη. Πι�ζοντα� το
διακ#πτη στη θ�ση “ ” (π2νω) η
εξωλ�µβια πα%ρνει κλ%ση προ� τα π2νω και
σηκ0νεται. Πι�ζοντα� το διακ#πτη στη θ�ση
“ ” (κ2τω) η εξωλ�µβια πα%ρνει κλ%ση
προ� τα κ2τω και κατεβα%νει. Μ#λι�
αφ)σετε το διακ#πτη, η εξωλ�µβια
σταµατ2ει στη θ�ση που βρ%σκεται.

 

1. ∆ιακ#πτη� ηλεκτρικ)� κλ%ση� και αν�ψωση�

UP

DN

ZMU03985

ZMU04601

DN

UP

1
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

�

 

Στο σ�στηµα δ�ο µηχαν0ν, ο διακ#πτη�
τη� χειρολαβ)� του χειριστηρ%ου ελ�γχει
και τι� δ�ο µηχαν�� ταυτ#χρονα.

 

�

 

Για οδηγ%ε� σχετικ2 µε τη χρ)ση των
διακοπτ0ν ηλεκτρικ)� κλ%ση� και
αν�ψωση� αναφερθε%τε στι� σελ%δε� 46

 

και 48.

 

RMU26241

 

Πτερ/γιο κλ�ση" µε νοδο

 

Το πτερ�γιο κλ%ση� πρ�πει να ρυθµ%ζεται
0στε το τιµ#νι να µπορε% να γυρ%ζει αριστερ2
) δεξι2 µε την %δια δ�ναµη.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00840 

 

Λθο" ρ/θµιση του πτερυγ�ου κλ�ση" µπορε�
να προκαλ!σει δυσκολ�α στου" ελιγµο/".
Πντα να κνετε δοκιµαστικ� διαδροµ� µετ
απ� ρ/θµιση � αντικατσταση του πτερυγ�ου
κλ�ση" για να βεβαιωθε�τε �τι το τιµ�νι
λειτουργε� σωστ. Μην ξεχντε να σφ�γγετε
το µπουλ�νι µετ απ� τη ρ/θµιση του

 

πτερυγ�ου κλ�ση".

 

Αν το σκ2φο� τε%νει να στρ%βει προ� τα
αριστερ2, στρ�ψτε την 2κρη του πτερ�γιου
κλ%ση� προ� τα αριστερ2 “A” στην εικ#να.
Αν το σκ2φο� τε%νει να στρ%βει προ� τα δεξι2
στρ�ψτε την 2κρη του πτερυγ%ου κλ%ση προ�
τα δεξι2 “B” στην εικ#να.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM00840 

 

Το πτερ/γιο κλ�ση" λειτουργε� και ω" νοδο"
για προστασ�α του κινητ�ρα απ�
ηλεκτροχηµικ� διβρωση. Μην βφετε ποτ!
το πτερ/γιο κλ�ση" γιατ� θα χσει την

 

αποτελεσµατικ�τητ του ω" νοδο".

 

RMU26340

 

Μοχλ�" στ�ριξη" αν/ψωση" για 
µοντ!λα µε ηλεκτρικ� κλ�ση και 
αν/ψωση � αν/ψωση µε υδραυλικ� 
υποβο�θηση

 

Για να κρατ)σετε την εξωλ�µβια στην π2νω
θ�ση αν�ψωση�, ασφαλ%στε το µοχλ#
στ)ριξη� τη� αν�ψωση� στο βραχ%ονα

 

1. Πτερ�γιο κλ%ση�
2. Μπουλ#νι
3. Τ2πα

A
B

ZMU01863
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στ)ριξη�.

 

RMU26391

 

Μοχλο� ασφλιση" του καπακιο/

 

Για να αφαιρ�σετε το καπ2κι του κινητ)ρα,
τραβ)ξτε π2νω το µπροστιν# και τον π%σω
µοχλ# ασφ2λιση� και σηκ0στε το καπ2κι.
gταν τοποθετε%τε το καπ2κι, βεβαιωθε%τε
#τι κ2θισε σωστ2 στην ελαστικ) τσιµο�χα.
Μετ2 ασφαλ%στε το κατεβ2ζοντα� του�
µοχλο��.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM00550 

 

Η σχρα εισαγωγ�" α!ρα πνω στο καπκι
δεν !χει σχεδιαστε� για να χρησιµοποιε�ται
ω" χειρολαβ� και µπορε� να σπσει αν το

 

κνετε. 

 

RMU26460

 

Εξρτηµα πλυσ�µατο"

 

Αυτ# το εξ2ρτηµα χρησιµοποιε%ται για τον
καθαρισµ# των δι#δων του νερο� ψ�ξη�,
χρησιµοποι0ντα� �ναν σωλ)να ποτ%σµατο�
και νερ# βρ�ση�.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Για λεπτοµ�ρειε� σχετικ2 και τη χρ)ση,

 

αναφερθε%τε στη σελ%δα 59.

 

RMU31702

 

Υδατοπαγ�δα

 

Αυτ) η µηχαν) διαθ�τει συνδυασµ# φ%λτρου
καυσ%µου/υδατοπαγ%δα� και σχετικο�
προειδοποιητικο� συστ)µατο�. Αν το νερ#
που διαχωρ%ζεται απ# το κα�σιµο υπερβα%νει
µια ορισµ�νη ποσ#τητα, ενεργοποιε%ται ο

 

1. Μοχλ#� στ)ριξη� αν�ψωση�

1. Μοχλ#�(ο%) ασφ2λιση� καπακιο�

ZMU03979

1

ZMU03986

1

 

1. Σχ2ρα εισαγωγ)� α�ρα
2. Μοχλ#�(ο%) ασφ2λιση� καπακιο�

1. Εξ2ρτηµα πλυσ%µατο�

1

2

1

2
ZMU04437

1

ZMU04011
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προειδοποιητικ#� µηχανισµ#�.

Ενεργοπο%ηση του προειδοποιητικο�
µηχανισµο�

 

�

 

Η προειδοποιητικ) �νδειξη τη�
υδατοπαγ%δα� θα αναβοσβ)νει.

 

�

 

Ο βοµβητ)� ηχε% περιοδικ2 µ#νο #ταν ο
µοχλ#� ταχυτ)των ε%ναι στη νεκρ2.

 

�

 

Αν ενεργοποιηθε% το προειδοποιητικ#
σ�στηµα, σβ)στε τον κινητ)ρα και
επικοινων)στε αµ�σω� µε τον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.

 

RMU26491

 

Ψηφιακ� στροφ�µετρο

 

Το στροφ#µετρο δε%χνει τι� στροφ�� του
κινητ)ρα και �χει τι� ακ#λουθε�
λειτουργ%ε�.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

gταν τοποθετε%ται ο γενικ#� διακ#πτη� στη
θ�ση on για πρ0τη φορ2, #λα τα τµ)µατα του
µετρητ) ενεργοποιο�νται δοκιµαστικ2 και
µετ2 απ# λ%γο επιστρ�φουν σε κανονικ)

 

λειτουργ%α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Οι ενδε%ξει� τη� υδατοπαγ%δα� και τη�
προειδοπο%ηση� προβλ)µατο� του κινητ)ρα
λειτουργο�ν µ#νο #ταν η µηχαν) ε%ναι

 

εφοδιασµ�νη µε τι� αντ%στοιχε� λειτουργ%ε�.

 

RMU26550

 

Hνδειξη στθµη" λαδιο/ (ψηφιακο/ 
τ/που)

 

Αυτ) η �νδειξη δε%χνει τη στ2θµη λαδιο�
του κινητ)ρα. Αν η στ2θµη του λαδιο� π�σει
κ2τω απ# ελ2χιστο #ριο, η προειδοποιητικ)
�νδειξη θα αρχ%σει να αναβοσβ)νει. Για
περισσ#τερε� πληροφορ%ε�, αναφερθε%τε
στη σελ%δα 32.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM00030 

 

Μην λειτουργε�τε τον κινητ�ρα χωρ�" λδι.

 

Θα πθει σοβαρ� ζηµι.

ZMU05499

 

1. Στροφ#µετρο
2. Μετρητ)� κλ%ση�
3. Μετρητ)� χρ#νου λειτουργ%α�
4. Dνδειξη στ2θµη� λαδιο�
5. Προειδοποιητικ) �νδειξη υπερθ�ρµανση�
6. Προειδοποιητικ) �νδειξη υδατοπαγ%δα�
7. Προειδοποιητικ) �νδειξη προβλ)µατο� στον 
κινητ)ρα
8. Πλ)κτρο Set
9. Πλ)κτρο Mode

6
7

2

4
98

5

3

1

ZMU01958
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RMU26581

 

Προειδοποιητικ� !νδειξη 
υπερθ!ρµανση" (ψηφιακο/ τ/που)

 

Αν η θερµοκρασ%α του κινητ)ρα αν�βει πολ�
ψηλ2, αυτ) η �νδειξη αναβοσβ)νει. Για
περισσ#τερε� πληροφορ%ε� σχετικ2 µε την
αν2γνωση τη� �νδειξη�, αναφερθε%τε στη
σελ%δα 31.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM00050 

 

Μην συνεχ�σετε να λειτουργε�τε τον
κινητ�ρα αν ανψει η προειδοποιητικ�
!νδειξη υπερθ!ρµανση". Θα πθει σοβαρ�

 

ζηµι.

 

RMU26600

 

Κοντ!ρ (ψηφιακο/ τ/που)

 

Αυτ#� ο µετρητ)� δε%χνει την ταχ�τητα του

σκ2φου�.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

gταν ο γενικ#� διακ#πτη� τοποθετε%ται για
πρ0τη φορ2 στη θ�ση on, #λοι οι τοµε%� τη�
οθ#νη� ενδε%ξεων αν2βουν δοκιµαστικ2.
Μετ2 απ# µερικ2 δευτερ#λεπτα, ο µετρητ)�
αρχ%ζει να λειτουργε% κανονικ2.
Παρατηρ)στε τον µετρητ) καθ0�
τοποθετε%τε το γενικ# διακ#πτη στη θ�ση
on, για να βεβαιωθε%τε #τι αν2βουν #λοι οι

 

τοµε%�.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Το κοντ�ρ δε%χνει την ταχ�τητα σε
χιλι#µετρα (km/h), µ%λια (mph) ) κ#µβου�,
αν2λογα µε την προτ%µηση του χειριστ).
Επιλ�ξτε την επιθυµητ) µον2δα µ�τρηση�,
ρυθµ%ζοντα� τον διακ#πτη επιλογ)� στο
π%σω µ�ρο� του κοντ�ρ. ∆ε%τε την εικ#να για

 

τι� ρυθµ%σει�.

 

1. Dνδειξη στ2θµη� λαδιο�

1. Προειδοποιητικ) �νδειξη υπερθ�ρµανση�

1
ZMU01867

1

ZMU01868

 

1. Κοντ�ρ
2. Μετρητ)� καυσ%µου
3. Μετρητ)� ταξιδιο�/ρολ#ι/µετρητ)� τ2ση�
4. Προειδοποιητικ)(��) �νδειξη(ει�)
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RMU26620

 

Μετρητ�" κλ�ση" (ψηφιακο/ τ/που)

 

Αυτ#� ο µετρητ)� δε%χνει τη γων%α κλ%ση�
τη� εξωλ�µβια�.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

�

 

Αποµνηµονε�στε τι� γων%ε� κλ%ση� που
λειτουργο�ν καλ�τερα στο σκ2φο� σα�
κ2τω απ# διαφορετικ�� συνθ)κε�.
Ρυθµ%στε τη γων%α κλ%ση� στην επιθυµητ)
θ�ση µε τον διακ#πτη ηλεκτρικ)� κλ%ση�
και αν�ψωση�.

 

�

 

Αν η γων%α κλ%ση� τη� εξωλ�µβια�
υπερβα%νει το #ριο λειτουργ%α�, θα
αναβοσβ)νει ο π2νω τοµ�α� του µετρητ)

 

κλ%ση�.

 

RMU26650

 

Μετρητ�" χρ�νου λειτουργ�α" 
(ψηφιακο/ τ/που)

 

Αυτ#� ο µετρητ)� δε%χνει τον αριθµ# των
ωρ0ν που �χει λειτουργ)σει ο κινητ)ρα�.
Μπορε% να ρυθµιστε% 0στε να µετρ2ει το
συνολικ# χρ#νο ) το χρ#νο του τρ�χοντο�
ταξιδιο�. Η �νδειξη µπορε% ακ#µα να
ρυθµιστε% 0στε να µην εµφαν%ζεται.

 

�

 

Αλλαγ) του φορµ2 �νδειξη�

 

�

 

Το π2τηµα του πλ)κτρου “ ” (mode)
αλλ2ζει το φορµ2 τη� �νδειξη� µε την εξ)�
σειρ2:

 

�

 

Συνολικ�� 0ρε�

 

→

 

|ρε� ταξιδιο�

 

→

 

Μη
εµφ2νιση τη� �νδειξη�

 

�

 

Μηδενισµ#� των ωρ0ν ταξιδιο�

 

�

 

Για να επαναφ�ρετε τον µετρητ) ταξιδιο�
στο 0 (µηδ�ν), πι�στε επαναλαµβαν#µενα
τα πλ)κτρα “ ” (set) και “ ” (mode)
για π2νω απ# 1 δευτερ#λεπτο εν0
εµφαν%ζονται οι 0ρε� του ταξιδιο�.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Ο συνολικ#� αριθµ#� των ωρ0ν λειτουργ%α�

 

του κινητ)ρα δεν µπορε% να µηδενιστε%.

 

RMU26690

 

Μετρητ�" ταξιδιο/

 

Αυτ#� ο µετρητ)� δε%χνει την απ#σταση που
�χει διαν�σει το σκ2φο� απ# την τελευτα%α
φορ2 που αρχικοποι)θηκε ο µετρητ)�.
Πι�στε επαναλαµβαν#µενα το πλ)κτρο
“ ” (mode) µ�χρι η �νδειξη στην

 

1. Τ2πα
2. ∆ιακ#πτε� επιλογ)� (για µον2δα ταχ�τητα�)
3. ∆ιακ#πτε� επιλογ)� (για αποστολ�α 
καυσ%µου)

ZMU01869

ZMU01870
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πρ#σοψη του µετρητ) να δε%ξει “ ”
(trip). Για να µηδεν%σετε τον µετρητ)
ταξιδιο�, πι�στε ταυτ#χρονα τα πλ)κτρα
“ ” (set) και “ ” (mode).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

�

 

Η απ#σταση εµφαν%ζεται σε χιλι#µετρα )
µ%λια, αν2λογα µε τη µον2δα µ�τρηση�
που �χει επιλεχθε% στο κοντ�ρ.

 

�

 

Η απ#σταση διατηρε%ται στη µν)µη µε
εν�ργεια απ# τη µπαταρ%α. Συνεπ0�, αν η
µπαταρ%α αποσυνδεθε% τα δεδοµ�να τη�

 

µν)µη� θα χαθο�ν.

 

RMU26700

 

Ρολ�ι

 

Πι�στε επαναλαµβαν#µενα το πλ)κτρο
“ ” (mode) 0στε η �νδειξη στην
πρ#σοψη του µετρητ) να δε%ξει “ ”
(time). Για να ρυθµ%σετε το ρολ#ι, θα πρ�πει
ο µετρητ)� να ε%ναι σε λειτουργ%α “ ”
(time). Πι�στε το πλ)κτρο “ ” (set). Θα
αρχ%σει να αναβοσβ)νει η �νδειξη των
ωρ0ν. Πι�στε το πλ)κτρο “ ” (mode)
µ�χρι να εµφανιστε% η επιθυµητ) 0ρα.
Πι�στε π2λι το πλ)κτρο “ ” (set), για να
αρχ%σει να αναβοσβ)νει η �νδειξη των
λεπτ0ν. Πι�στε το πλ)κτρο “ ” (mode)
µ�χρι να εµφανιστε% το επιθυµητ# λεπτ#.
Πι�στε π2λι το πλ)κτρο “ ” (set) για να
αρχ%σει το ρολ#ι να λειτουργε%.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Το ρολ#ι λειτουργε% µε εν�ργεια απ# τη
µπαταρ%α. Συνεπ0�, αν η µπαταρ%α
αποσυνδεθε% το ρολ#ι θα σταµατ)σει.
Ρυθµ%στε π2λι το ρολ#ι αφο� συνδ�σετε τη

 

µπαταρ%α.

 

RMU26710

 

Μετρητ�" καυσ�µου

 

Η στ2θµη του καυσ%µου σηµει0νεται απ#
οκτ0 τοµε%�. gταν εµφαν%ζονται και οι οκτ0
τοµε%�, το δοχε%ο καυσ%µου ε%ναι γεµ2το.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM00860 

 

Ο αισθητ�ρα" του δοχε�ου καυσ�µου που
χρησιµοποιε� η Yamaha διαφ!ρει απ� του"
συµβατικο/" αισθητ�ρε". Λθο" ρ/θµιση του
διακ�πτη επιλογ�" του µετρητ� θα δ-σει
λθο" ενδε�ξει". Συµβουλευτε�τε τον
αντιπρ�σωπο τη" Yamaha σχετικ µε τη

 

σωστ� ρ/θµιση του διακ�πτη επιλογ�".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Η �νδειξη τη� στ2θµη� καυσ%µου µπορε% να
επηρεαστε% απ# τη θ�ση του αισθητ)ρα στο
δοχε%ο καυσ%µου και τη θ�ση του σκ2φου�
στο νερ#. Οδ)γηση µε κλ%ση π2νω (πλ0ρη
προ� τα π2νω) ) µε συνεχε%� στροφ�� µπορε%

 

να δ0σει λ2θο� ενδε%ξει�.
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RMU26720

 

Προειδοποιητικ� !νδειξη καυσ�µου

 

Αν η στ2θµη του καυσ%µου µειωθε% στον �να
τοµ�α, ο τοµ�α� προειδοπο%ηση� χαµηλ)�
στ2θµη� καυσ%µου θα αρχ%σει να
αναβοσβ)νει.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM00880 

 

Μην συνεχ�σετε τη λειτουργ�α του κινητ�ρα
µε το γκζι τ!ρµα ανοικτ� αν ενεργοποιηθε�
κποια προειδοποιητικ� !νδειξη. Επιστρ!ψτε

 

στο λιµνι µε χαµηλ� ταχ/τητα.

 

RMU26730

 

Προειδοπο�ηση χαµηλ�" τση" 
µπαταρ�α"

 

Αν η τ2ση τη� µπαταρ%α� π�σει, η �νδειξη θα
αν2ψει αυτ#µατα και θα αρχ%σει να

αναβοσβ)νει.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM00870 

 

Επιστρ!ψτε σ/ντοµα στο λιµνι αν
ενεργοποιηθε� κποια προειδοποιητικ�
!νδειξη. Για να φορτ�σετε τη µπαταρ�α,
συµβουλευτε�τε τον αντιπρ�σωπο τη"

 

Yamaha. 

 

RMU26740

 

Μετρητ�" διαχε�ριση" καυσ�µου

 

Ο µετρητ)� διαχε%ριση� καυσ%µου δε%χνει
την καταν2λωση καυσ%µου #ταν ο κινητ)ρα�
λειτουργε%.

 

1. Προειδοποιητικ#� τοµ�α� στ2θµη� καυσ%µου

ZMU01745

 

1. Dνδειξη πεσµ�νη� µπαταρ%α�

1. Μετρητ)� ρο)� καυσ%µου
2. Μετρητ)� καταν2λωση� καυσ%µου / 
Μετρητ)� οικονοµ%α� καυσ%µου / 
Συγχρονιστ)� ταχ�τητα� διπλο� κινητ)ρα

ZMU01748

1

23
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

gταν ο γενικ#� διακ#πτη� τοποθετε%ται για
πρ0τη φορ2 στη θ�ση on, #λοι οι τοµε%� τη�
οθ#νη� ενδε%ξεων αν2βουν δοκιµαστικ2.
Μετ2 απ# µερικ2 δευτερ#λεπτα, ο µετρητ)�
αρχ%ζει να λειτουργε% κανονικ2.
Παρατηρ)στε τον µετρητ) καθ0�
τοποθετε%τε το γενικ# διακ#πτη στη θ�ση
on, για να βεβαιωθε%τε #τι αν2βουν #λοι οι

 

τοµε%�.

 

RMU26750

 

Μετρητ�" ρο�" καυσ�µου

 

Ο µετρητ)� ρο)� καυσ%µου δε%χνει την
ποσ#τητα ρο)� καυσ%µου µ�σα σε µ%α 0ρα,
µε την τρ�χουσα ταχ�τητα του κινητ)ρα.
Αν �χετε εγκαταστ)σει δ�ο µηχαν�� στο
σκ2φο� σα�, ο µετρητ)� ρο)� καυσ%µου
δε%χνει τη συνολικ) ρο) καυσ%µου και των
δ�ο µηχαν0ν. Εµφαν%ζει επ%ση� την �νδειξη
“ ” (που σηµα%νει port και starboard,
δηλαδ) αριστερ) και δεξι2 µηχαν)).

Χρησιµοποι)στε το πλ)κτρο “ ” (set) για
να αλλ2ξετε κυκλικ2 την �νδειξη τη� ρο)�
καυσ%µου µε την ακ#λουθη σειρ2:

 

�

 

Πι�στε µια φορ2 το πλ)κτρο “ ” (set) για
να δε%τε τη ρο) καυσ%µου τη� δεξι2�
µηχαν)� (starboard). Θα εµφανιστε% η

�νδειξη “ ” (για starboard).

 

�

 

Πι�στε 2λλη µια φορ2 το πλ)κτρο “ ”
(set) για να εµφανιστε% η ρο) καυσ%µου τη�
αριστερ)� µηχαν)� (port). Θα εµφανιστε%
η �νδειξη “ ” (για port).

 

�

 

Πι�στε για τρ%τη φορ2 το πλ)κτρο “ ”
(set) για να επιστρ�ψει η �νδειξη τη�
συνολικ)� ρο)� καυσ%µου των δ�ο
µηχαν0ν. Θα εµφανιστε% η �νδειξη “ ”
(για port και starboard).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

�

 

O µετρητ)� ρο)� καυσ%µου δε%χνει
γαλ#νια/0ρα ) λ%τρα/0ρα, αν2λογα µε
την προτ%µηση του χρ)στη. Επιλ�ξτε την
επιθυµητ) µον2δα µ�τρηση� ρυθµ%ζοντα�
το διακ#πτη επιλογ)� που υπ2ρχει στην
π%σω πλευρ2 του µετρητ) κατ2 την
εγκατ2σταση.

 

�

 

Ο µετρητ)� καταν2λωση� καυσ%µου και ο
µετρητ)� οικονοµ%α� καυσ%µου δε%χνουν

 

την %δια µον2δα µ�τρηση�.

 

RMU26760

 

Μετρητ�" κατανλωση" καυσ�µου

 

Αυτ#� ο µετρητ)� εµφαν%ζει τη συνολικ)
ποσ#τητα καυσ%µου που καταναλ0θηκε απ#
την τελευτα%α φορ2 που αρχικοποι)θηκε ο
µετρητ)�.
Πι�στε επαναλαµβαν#µενα το πλ)κτρο
“ ” (mode) µ�χρι η �νδειξη στην

 

3. Προειδοποιητικ) �νδειξη υδατοπαγ%δα� 
(λειτουργε% µ#νο αν �χει εγκατασταθε% ο 
αισθητ)ρα�)

ZMU01749

 

1. ∆ιακ#πτε� επιλογ)�
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πρ#σοψη του µετρητ) να δε%ξει “ ” (to-
tal). Για να µηδεν%σετε την �νδειξη
καταν2λωση�, πι�στε ταυτ#χρονα τα
πλ)κτρα “ ” (set) και “ ” (mode).

 

RMU26770

 

Οικονοµ�α καυσ�µου

 

Αυτ#� ο µετρητ)� δε%χνει την απ#σταση αν2
λ%τρο ) γαλ#νι #ταν οδηγε%τε. Χρησιµε�ει
µ#νο ω� �νδειξη αναφορ2� για τον οδηγ#.
Πι�στε επαναλαµβαν#µενα το πλ)κτρο
“ ” (mode) µ�χρι η �νδειξη στην
πρ#σοψη του µετρητ) να δε%ξει “ ”
(economy).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Αν �χετε τοποθετ)σει δ�ο µηχαν�� στο
σκ2φο�, ο µετρητ)� θα δε%χνει τη συνολικ)

 

οικονοµ%α καυσ%µου των δ�ο µηχαν0ν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

�

 

Η καταν2λωση καυσ%µου ποικ%λει
σηµαντικ2 αν2λογα µε το σχεδιασµ# του

σκ2φου�, το β2ρο�, την προπ�λα που
χρησιµοποιε%ται, τη γων%α κλ%ση� τη�
µηχαν)�, τι� συνθ)κε� πλε�ση�
(συµπεριλαµβανοµ�νου του αν�µου) και τη
θ�ση του γκαζιο�. Η καταν2λωση
επηρε2ζεται ακ#µα ελαφρ2 απ# τον τ�πο
του νερο� (θαλ2σσιο, γλυκ# και επ%πεδο
µ#λυνση�), τη θερµοκρασ%α του α�ρα και
την υγρασ%α, απ# το π#σο καθαρ# ε%ναι το
κ2τω µ�ρο� του σκ2φου�, απ# το �ψο�
τοποθ�τηση� τη� µηχαν)�, την ικαν#τητα
του οδηγο� και την ποι#τητα τη� βενζ%νη�
(χειµεριν) ) θεριν) βενζ%νη και
πρ#σθετα).

 

�

 

Το ψηφιακ# κοντ�ρ και ο µετρητ)�
διαχε%ριση� καυσ%µου τη� Yamaha,
υπολογ%ζουν την ταχ�τητα, τα µ%λια που
�χει διαν�σει το σκ2φο� και την οικονοµ%α
του καυσ%µου µ�σω τη� κ%νηση� του νερο�
στην πρ�µνη του σκ2φου�. Αυτ) η
απ#σταση ε%ναι πιθαν#ν να διαφ�ρει
σηµαντικ2 απ# την πραγµατικ) απ#σταση
που �χει διανυθε% λ#γω των ρευµ2των του
νερο�, των κυµ2των και τη� κατ2σταση�
του αισθητ)ρα ταχ�τητα� (κακ)
τοποθ�τηση ) βλ2βη).

 

�

 

Η καταν2λωση διαφ�ρει λ%γο απ# µηχαν)
σε µηχαν), λ#γω κατασκευαστικ0ν
διαφορ0ν. Αυτ�� οι διαφορ�� µπορε% να
ε%ναι ακ#µα µεγαλ�τερε� αν οι µηχαν��
ε%ναι µοντ�λα κατασκευασµ�να σε
διαφορετικ�� χρονι��. Επιπλ�ον, οι
διαφορ�� στι� προπ�λε�, ακ#µα και αν οι
βασικ�� του� διαστ2σει� και η σχεδ%αση
ε%ναι %διε�, µπορε% να προκαλ�σουν µικρ)

 

διαφορ2 στην καταν2λωση καυσ%µου.

 

RMU26780

 

Συγχρονιστ�" ταχ/τητα" δ/ο µηχαν-ν

 

Αυτ#� ο µετρητ)� δε%χνει τη διαφορ2 στην
ταχ�τητα (στροφ��/λεπτ#) µεταξ� τη�
αριστερ)� και τη� δεξι2� µηχαν)�. Ε%ναι

ZMU01751

ZMU01752
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χρ)σιµο� ω� �νδειξη αναφορ2� #ταν
συγχρον%ζετε τι� ταχ�τητε� των δ�ο
µηχαν0ν.
Πι�στε επαναλαµβαν#µενα το πλ)κτρο
“ ” (mode) µ�χρι η �νδειξη στην
πρ#σοψη του µετρητ) να δε%ξει “ ”
(synchronizer).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Αν οι ταχ�τητε� των δ�ο µηχαν0ν δεν ε%ναι
συγχρονισµ�νε� #ταν οδηγε%τε, µπορε%τε να

τι� συγχρον%σετε αλλ2ζοντα� τη γων%α

 

κλ%ση� ) το γκ2ζι.

 

RMU31651

 

6Y8 Μετρητ!" πολλαπλ-ν λειτουργι-ν

 

Οι µετρητ�� πολλαπλ0ν λειτουργι0ν �χουν
6 τ�που� µον2δων µ�τρηση�: µον2δα
στροφ#µετρου (τετρ2γωνη ) στρογγυλ),
µον2δα κοντ�ρ (τετρ2γωνη), µον2δα
µ�τρηση� ταχ�τητα� & καυσ%µου
(τετρ2γωνη ) στρογγυλ)) και µετρητ)
διαχε%ριση� καυσ%µου (τετρ2γωνο). Το
σ�στηµα �νδειξη� διαφ�ρει λ%γο µεταξ� του
στρογγυλο� και του τετρ2γωνου τ�που.
Ελ�γξτε προσεκτικ2 το µοντ�λο και τον
τ�πο τη� µον2δα� σα�. Αυτ# το εγχειρ%διο
οδηγι0ν περιγρ2φει κυρ%ω� τι�
προειδοποιητικ�� ενδε%ξει�. Για
περισσ#τερε� λεπτοµ�ρειε� σχετικ2 µε τη
ρ�θµιση των µετρητ0ν ) την αλλαγ) των
συστηµ2των �νδειξη�, αναφερθε%τε στο
συνοδευτικ# εγχειρ%διο λειτουργ%α�.

 

RMU31660

 

Μονδα στροφ�µετρου

 

Το στροφ#µετρο δε%χνει τι� στροφ�� του
κινητ)ρα αν2 λεπτ#. ∆ιαθ�τει µετρητ)
κλ%ση�, ρ�θµιση τη� ταχ�τητα� ρελαντ%,
�νδειξη θερµοκρασ%α� νερο� ψ�ξη�/
κινητ)ρα, �νδειξη τ2ση� µπαταρ%α�, �νδειξη
συνολικ0ν ωρ0ν/ωρ0ν ταξιδιο�, �νδειξη
στ2θµη� λαδιο�, προειδοπο%ηση αν%χνευση�
νερο�, προειδοπο%ηση προβλ)µατο� στον
κινητ)ρα και ενηµ�ρωση περιοδικ)�
συντ)ρηση�. Με τη σ�νδεση προαιρετικ0ν
αισθητ)ρων στη µον2δα, µπορε%τε να �χετε
και την �νδειξη π%εση� του νερο� ψ�ξη�. Για
τον προαιρετικ# αισθητ)ρα, επικοινων)στε
µε τον αντιπρ#σωπο τη� Yamaha. H µον2δα
του στροφ#µετρου ε%ναι διαθ�σιµη σε
στρογγυλ# ) τετρ2γωνο τ�πο. Ελ�γξτε τον
τ�πο του στροφ#µετρο� σα�.

 

1. Η ταχ�τητα του αριστερο� κινητ)ρα ε%ναι 
υψηλ#τερη
2. Η ταχ�τητα του αριστερο� κινητ)ρα ε%ναι 
ελαφρ0� υψηλ#τερη
3. Η ταχ�τητα ε%ναι οµοι#µορφα 
συγχρονισµ�νη µεταξ� του αριστερο� και του 
δεξιο� κινητ)ρα
4. Η ταχ�τητα του δεξιο� κινητ)ρα ε%ναι 
ελαφρ0� υψηλ#τερη
5. H ταχ�τητα του δεξιο� κινητ)ρα ε%ναι πιο 
υψηλ)

ZMU01753

ZMU01754

1

2

3

4

5
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Η µον2δα του στροφ#µετρου δε%χνει
δι2φορε� πληροφορ%ε� αν2λογα µε τη
ρ�θµιση των πλ)κτρων “ ” (set) και
“ ” (mode). Για λεπτοµ�ρειε�,
αναφερθε%τε στο συνοδευτικ# εγχειρ%διο

 

λειτουργ%α�.

 

1. Πλ)κτρο Set
2. Πλ)κτρο Mode

1. Στροφ#µετρο
2. Μετρητ)� κλ%ση�
3. Dνδειξη πολλαπλ0ν λειτουργι0ν
4. Π%εση νερο� ψ�ξη�
5. Θερµοκρασ%α νερο� ψ�ξη�/κινητ)ρα
6. Προειδοποιητικ) �νδειξη αν%χνευση� νερο�
7. Τ2ση µπαταρ%α�
8. Στ2θµη λαδιο� (δ%χρονα µοντ�λα)

21
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1. Πλ)κτρο Set
2. Πλ)κτρο Mode

1. Στροφ#µετρο
2. Μετρητ)� κλ%ση�
3. Dνδειξη πολλαπλ0ν λειτουργι0ν
4. Προειδοποιητικ) �νδειξη αν%χνευση� νερο�
5. Προειδοποιητικ) �νδειξη προβλ)µατο� 
κινητ)ρα/συντ)ρηση�
6. Π%εση νερο� ψ�ξη�
7. Στ2θµη λαδιο� (δ%χρονα µοντ�λα)
8. Θερµοκρασ%α νερο� ψ�ξη�/κινητ)ρα
9. Τ2ση µπαταρ%α�

21
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Hλεγχοι πριν τη λειτουργ�α

 

Τοποθετ)στε το µοχλ# ταχυτ)των στη
νεκρ2 και στρ�ψτε τον γενικ# διακ#πτη στη
θ�ση “ ” (on). Αφο� αν2ψουν #λε� οι
ενδε%ξει� καθ0� και η �νδειξη συνολικ0ν
ωρ0ν, το #ργανο περν2 σε κανονικ)
λειτουργ%α. Αν ηχ)σει ο βοµβητ)� και
αναβοσβ)νει η προειδοποιητικ) �νδειξη
τη� υδατοπαγ%δα�, επικοινων)στε αµ�σω� µε
τον αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Για να σταµατ)σετε το βοµβητ), πι�στε το

 

πλ)κτρο “ ” (set) or “ ” (mode).

 

Προειδοπο�ηση στθµη" λαδιο/

 

Aν η στ2θµη του λαδιο� ε%ναι χαµηλ) στη
δι2ρκεια τη� πλε�ση�, θα αρχ%σει να
αναβοσβ)νει η προειδοποιητικ) �νδειξη
στ2θµη� λαδιο�. Η ταχ�τητα του κινητ)ρα
θα µειωθε% αυτ#µατα σε περ%που 2000
στροφ��/λεπτ#.

Αν ηχ)σει ο βοµβητ)� και αναβοσβ)νει η
προειδοποιητικ) �νδειξη στ2θµη� λαδιο�,
ελ�γξτε τη στ2θµη του λαδιο� και
προσθ�στε λ2δι αν χρει2ζεται. Αν
ενεργοποιηθε% ο προειδοποιητικ#�
µηχανισµ#� παρ' #λο που η στ2θµη του
λαδιο� ε%ναι επαρκ)�, συµβουλευτε%τε τον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM01580 

 

Μην συνεχ�σετε τη λειτουργ�α του κινητ�ρα
αν ενεργοποιηθε� ο προειδοποιητικ�"
µηχανισµ�" χαµηλ�" στθµη" λαδιο/.

 

Αλλι-", µπορε� να προκληθε� σοβαρ� βλβη.

Προειδοπο�ηση Υπερθ!ρµανση"

 

Αν η θερµοκρασ%α του κινητ)ρα αν�βει
υπερβολικ2 στη δι2ρκεια τη� πλε�ση�, θα
αρχ%σει να αναβοσβ)νει η προειδοποιητικ)
�νδειξη υπερθ�ρµανση�. Η ταχ�τητα του
κινητ)ρα θα µειωθε% αυτ#µατα σε περ%που
2000 στροφ��/λεπτ#.
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Σταµατ)στε αµ�σω� τη µηχαν) αν ηχε% ο
βοµβητ)� και �χει ενεργοποιηθε% ο
προειδοποιητικ#� µηχανισµ#�
υπερθ�ρµανση�. Ελ�γξτε µ)πω� �χει φρ2ξει
η εισαγωγ) του νερο� ψ�ξη�.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM01590 

 

�

 

Μην συνεχ�σετε τη λειτουργ�α του
κινητ�ρα αν η προειδοποιητικ� !νδειξη
υπερθ!ρµανση" αναβοσβ�νει. Αλλι-",
µπορε� να προκληθε� σοβαρ� βλβη.

 

�

 

Μην συνεχ�σετε τη λειτουργ�α του
κινητ�ρα αν ενεργοποιηθε� κποιο"
προειδοποιητικ�" µηχανισµ�". Αν δεν
µπορε�τε να εντοπ�σετε και να διορθ-σετε
το πρ�βληµα επικοινων�στε µε τον

 

αντιπρ�σωπο τη" Yamaha.

Προειδοπο�ηση υδατοπαγ�δα"

 

Αυτ) η �νδειξη αναβοσβ)νει #ταν µαζευτε%
νερ# στην υδατοπαγ%δα (φ%λτρο καυσ%µου)
στη δι2ρκεια τη� πλε�ση�. Στην περ%πτωση
αυτ), σταµατ)στε αµ�σω� τον κινητ)ρα και
αναφερθε%τε στη σελ%δα 80 αυτο� του
εγχειριδ%ου για να αδει2σετε το νερ# απ# το
φ%λτρο καυσ%µου. Επιστρ�ψτε στο λιµ2νι και
συµβουλευτε%τε αµ�σω� τον αντιπρ#σωπο
τη� Yamaha.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM00910 

 

Βενζ�νη αναµιγµ!νη µε νερ� µπορε� να

 

προκαλ!σει ζηµι στον κινητ�ρα.

Προειδοπο�ηση προβλ�µατο" κινητ�ρα

 

Αυτ) η �νδειξη αναβοσβ)νει #ταν υπ2ρχει
πρ#βληµα στον κινητ)ρα στη δι2ρκεια τη�
πλε�ση�. Επιστρ�ψτε στο λιµ2νι και
συµβουλευτε%τε αµ�σω� τον αντιπρ#σωπο
τη� Yamaha.

ZMU05423
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ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM00920 

 

Σε µια τ!τοια περ�πτωση, ο κινητ�ρα" δεν θα
λειτουργ�σει σωστ. Συµβουλευτε�τε αµ!σω"

 

τον αντιπρ�σωπο τη" Yamaha.

Προειδοπο�ηση χαµηλ�" τση" µπαταρ�α"

 

gταν π�φτει η τ2ση τη� µπαταρ%α�,
αναβοσβ)νει η προειδοποιητικ) �νδειξη
χαµηλ)� τ2ση� µπαταρ%α� και η αξ%α τη�
τ2ση� τη� µπαταρ%α�. Επιστρ�ψτε σ�ντοµα
στο λιµ2νι αν ενεργοποιηθε% ο
προειδοποιητικ#� µηχανισµ#� χαµηλ)�
τ2ση� µπαταρ%α�. Για να φορτ%σετε την
µπαταρ%α, συµβουλευτε%τε τον αντιπρ#σωπο
τη� Yamaha.

 

RMU31610

 

Μονδα µ!τρηση" ταχ/τητα" & 
καυσ�µου

 

Αυτ) η µον2δα δε%χνει την ταχ�τητα του
σκ2φου� και διαθ�τει µετρητ) καυσ%µου,
�νδειξη συνολικ)� καταν2λωση� καυσ%µου,
�νδειξη οικονοµ%α� καυσ%µου, �νδειξη ρο)�
καυσ%µου και �νδειξη τ2ση� συστ)µατο�.
Με τη σ�νδεση προαιρετικ0ν αισθητ)ρων
στη µον2δα, µπορε%τε να �χετε διαθ�σιµε�
και τι� ενδε%ξει� µ�τρηση� ταξιδιο�,
θερµοκρασ%α� επιφ2νεια� νερο�, β2θου� και
ρολογιο�. Για τον προαιρετικ# αισθητ)ρα,
επικοινων)στε µε τον αντιπρ#σωπο τη�
Yamaha. H µον2δα του µετρητ) ταχ�τητα�
& καυσ%µου ε%ναι διαθ�σιµη σε στρογγυλ# )
τετρ2γωνο τ�πο. Ελ�γξτε τον τ�πο τη�
µον2δα� µ�τρηση� ταχ�τητα� & καυσ%µου.

ZMU05426
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1. Πλ)κτρο Set
2. Πλ)κτρο Mode

ZMU05428
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Την πρ0τη φορ2 που θα ενεργοποιηθε% ο
γενικ#� διακ#πτη�, αν2βουν δοκιµαστικ2
#λε� οι ενδε%ξει�. Μετ2 απ# λ%γα
δευτερ#λεπτα, το #ργανο θα περ2σει σε

 

κανονικ) λειτουργ%α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Η µον2δα µ�τρηση� ταχ�τητα� & καυσ%µου
δε%χνει δι2φορε� πληροφορ%ε� αν2λογα µε
τη ρ�θµιση των πλ)κτρων “ ” (set) &
“ ” (mode). Για λεπτοµ�ρειε�,
αναφερθε%τε στο συνοδευτικ# εγχειρ%διο

 

λειτουργ%α�.

 

RMU31620

 

Μονδα κοντ!ρ

 

Αυτ) η µον2δα δε%χνει την ταχ�τητα του
σκ2φου� και διαθ�τει µετρητ) καυσ%µου και
�νδειξη τ2ση� συστ)µατο�. Με τη σ�νδεση
προαιρετικ0ν αισθητ)ρων στη µον2δα,
µπορε%τε να �χετε διαθ�σιµε� και τι�
ενδε%ξει� µ�τρηση� ταξιδιο�, θερµοκρασ%α�
επιφ2νεια� νερο�, β2θου� και ρολογιο�. Για
τον προαιρετικ# αισθητ)ρα, επικοινων)στε
µε τον αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.

 

1. Κοντ�ρ
2. Μετρητ)� Καυσ%µου
3. Dνδειξη πολλαπλ0ν λειτουργι0ν

1. Πλ)κτρο Set
2. Πλ)κτρο Mode

1. Κοντ�ρ
2. Μετρητ)� Καυσ%µου
3. Dνδειξη πολλαπλ0ν λειτουργι0ν

1

23
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1. Πλ)κτρο Set
2. Πλ)κτρο Mode
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Την πρ0τη φορ2 που θα ενεργοποιηθε% ο
γενικ#� διακ#πτη�, αν2βουν δοκιµαστικ2
#λε� οι ενδε%ξει�. Μετ2 απ# λ%γα
δευτερ#λεπτα, το #ργανο θα περ2σει σε

 

κανονικ) λειτουργ%α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Η µον2δα κοντ�ρ δε%χνει δι2φορε�
πληροφορ%ε� αν2λογα µε τη ρ�θµιση των
πλ)κτρων “ ” (set) και “ ” (mode).
Επιπλ�ον, το κοντ�ρ µπορε% να εµφαν%ζει την
επιθυµητ) µον2δα µ�τρηση� #πω�
χιλι#µετρα, µ%λια ) κ#µβου�. Για
λεπτοµ�ρειε�, αναφερθε%τε στο συνοδευτικ#

 

εγχειρ%διο λειτουργ%α�.

 

RMU31630

 

Μετρητ�" διαχε�ριση" καυσ�µου

 

Αυτ#� ο µετρητ)� διαθ�τει µετρητ) ρο)�
καυσ%µου, �νδειξη συνολικ)� καταν2λωση�,
�νδειξη οικονοµ%α� καυσ%µου και �νδειξη
υπολειπ#µενου καυσ%µου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Την πρ0τη φορ2 που θα ενεργοποιηθε% ο
γενικ#� διακ#πτη�, αν2βουν δοκιµαστικ2
#λε� οι ενδε%ξει�. Μετ2 απ# λ%γα
δευτερ#λεπτα, το #ργανο θα περ2σει σε

 

κανονικ) λειτουργ%α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Ο µετρητ)� διαχε%ριση� καυσ%µου δε%χνει
δι2φορε� πληροφορ%ε� αν2λογα µε τη
ρ�θµιση των πλ)κτρων “ ” (set) και
“ ” (mode). Για λεπτοµ�ρειε�,
αναφερθε%τε στο συνοδευτικ# εγχειρ%διο

 

λειτουργ%α�.

 

1. Κοντ�ρ
2. Μετρητ)� Καυσ%µου
3. Dνδειξη πολλαπλ0ν λειτουργι0ν

1

2
3

ZMU05437

 

1. Πλ)κτρο Set
2. Πλ)κτρο Mode

1. Μετρητ)� ρο)� καυσ%µου
2. Dνδειξη πολλαπλ0ν λειτουργι0ν
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RMU26801

 

Προειδοποιητικ� σ/στηµα

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM00090 

 

Μην συνεχ�σετε να λειτουργε�τε τον
κινητ�ρα αν ενεργοποιηθε� κποια
προειδοποιητικ� !νδειξη. Συµβουλευτε�τε
τον αντιπρ�σωπο τη" Yamaha αν δεν µπορε�τε
να εντοπ�σετε και να διορθ-σετε το

 

πρ�βληµα.

 

RMU26824

 

Προειδοπο�ηση υπερθ!ρµανση" (δ/ο 
µηχαν!")

 

Αυτ) η µηχαν) διαθ�τει προειδοποιητικ#
σ�στηµα υπερθ�ρµανση�. Αν η θερµοκρασ%α
του κινητ)ρα αν�βει πολ�, το
προειδοποιητικ# σ�στηµα ενεργοποιε%ται.
Ενεργοπο%ηση προειδοποιητικο�
συστ)µατο�

 

�

 

Η ταχ�τητα του κινητ)ρα π�φτει αυτ#µατα
σε περ%που 2000 στροφ��/λεπτ#.

 

�

 

Αν υπ2ρχει προειδοποιητικ) �νδειξη
υπερθ�ρµανση�, θα αν2ψει ) θα
αναβοσβ)νει.

 

�

 

Ηχε% ο βοµβητ)�.

Αν ενεργοποιηθε% το προειδοποιητικ#
σ�στηµα, σταµατ)στε τον κινητ)ρα και
ελ�γξτε την εισαγωγ) του νερο� ψ�ξη�
µ)πω� �χει φρ2ξει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Για του� χρ)στε� δ�ο µηχαν0ν:
Αν ενεργοποιηθε% το προειδοποιητικ#
σ�στηµα υπερθ�ρµανση� τη� µια� µηχαν)�,
η µηχαν) θα κατεβ2σει τι� στροφ�� τη� και
θα ηχ)σει ο βοµβητ)�. Αυτ# θα κ2νει και

ZMU01757
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την 2λλη µηχαν) να κατεβ2σει τι� στροφ��
και τον βοµβητ) τη� να ηχ)σει. Για να
ακυρ0σετε το προειδοποιητικ# σ�στηµα τη�
µηχαν)� που δεν �χει υπερθ�ρµανση,
τοποθετ)στε το γενικ# διακ#πτη τη�

 

µηχαν)� µε υπερθ�ρµανση στη θ�ση off.

 

RMU26846

 

Προειδοπο�ηση στθµη" λαδιο/ και 
προειδοπο�ηση απ�φραξη" φ�λτρου 
λαδιο/

 

Μοντ!λα !γχυση" λαδιο/

 

Αυτ#� ο κινητ)ρα� διαθ�τει �να σ�στηµα
προειδοπο%ηση� στ2θµη� λαδιο�. Αν η
στ2θµη λαδιο� π�σει κ2τω απ# το κατ0τερο
#ριο, ενεργοποιε%ται το σ�στηµα
προειδοπο%ηση�.

 

Ενεργοπο�ηση προειδοποιητικο/ συστ�µατο"

 

�

 

Η ταχ�τητα του κινητ)ρα µει0νεται
αυτ#µατα σε περ%που 2000 στροφ��/
λεπτ#.

 

�

 

Η προειδοποιητικ) �νδειξη στ2θµη�
λαδιο� αν2βει ) αναβοσβ)νει.

 

�

 

Ηχε% ο βοµβητ)� (αν υπ2ρχει στη
λαγουδ�ρα, στο κιβ0τιο χειριστηρ%ου, )
στον κεντρικ# π%νακα διακοπτ0ν).

Αν το σ�στηµα προειδοπο%ηση� �χει
ενεργοποιηθε%, σταµατ)στε τον κινητ)ρα
και ελ�γξτε την αιτ%α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Η προειδοπο%ηση για την απ#φραξη του
φ%λτρου λαδιο� ε%ναι παρ#µοια µε τι�
προειδοποι)σει� για τη χαµηλ) στ2θµη
λαδιο� και την υπερθ�ρµανση. Για να
διευκολ�νετε την επ%λυση προβληµ2των,
ελ�γξτε πρ0τα την υπερθ�ρµανση του
κινητ)ρα, στη συν�χεια τη στ2θµη λαδιο�

 

και τ�λο� την απ#φραξη του φ%λτρου λαδιο�.
ZMU03942
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1. Φ%λτρο λαδιο�

1. Φ%λτρο λαδιο�

1
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Λειτουργ�α

 

RMU26901

 

Τοποθ!τηση

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM00110 

 

Λθο" /ψο" του κινητ�ρα � εµπ�δια στην
οµαλ� ρο� του νερο/ (�πω" η σχεδ�αση � η
κατσταση του σκφου", � αξεσουρ �πω"
σκλε" πρ/µνη" � βυθ�µετρα) µπορε� να
δηµιουργ�σουν π�δακε" σταγονιδ�ων νερο/
κατ την πλε/ση του σκφου". Αν η µηχαν�
λειτουργε� συνεχ-" κτω απ� π�δακε"
σταγονιδ�ων νερο/ µπορε� να προκληθε�

 

σοβαρ� ζηµι στον κινητ�ρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Κατ2 τη δι2ρκεια των δοκιµ0ν στο νερ#
ελ�γχετε την 2νωση του σκ2φου�, #ταν ε%ναι
ακ%νητο και µε το µ�γιστο φορτ%ο. Ελ�γξτε
αν η στατικ) στ2θµη του νερο� στο
περ%βληµα τη� εξ2τµιση� ε%ναι αρκετ2
χαµηλ) 0στε να εµποδ%ζει την ε%σοδο του
νερο� στην κυλινδροκεφαλ), #ταν το νερ#
ανεβα%νει λ#γω κυµ2των #ταν η εξωλ�µβια

 

δεν λειτουργε%.

 

RMU26910

 

Τοποθ!τηση τη" εξωλ!µβια"

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00820 

 

�

 

Μην τοποθετε�τε στο σκφο" µεγαλ/τερο
κινητ�ρα απ� �σο µπορε� να αντ!ξει, γιατ�
θα !χει µεγλη αστθεια. Η ιπποδ/ναµη
τη" εξωλ!µβια" δεν πρ!πει να ε�ναι
µεγαλ/τερη απ� την ονοµαστικ�
ιπποδ/ναµη που αναγρφεται στην πλκα
προδιαγραφ-ν του σκφου". Αν το σκφο"
δεν !χει πλκα προδιαγραφ-ν,
συµβουλευτε�τε τον κατασκευαστ� του
σκφου".

 

�

 

Οι πληροφορ�ε" αυτο/ του τµ�µατο" ε�ναι
γενικ�" φ/σεω". ∆εν ε�ναι δυνατ�ν να
δ-σουµε ολοκληρωµ!νε" οδηγ�ε" για κθε

πιθαν� συνδυασµ� σκφου" και µηχαν�".
Η σωστ� στ�ριξη εξαρτται εν µ!ρει απ�
την εµπειρ�α και απ� τον συνδυασµ�

 

σκφου"-µηχαν�".

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00830 

 

Λθο" στ�ριξη τη" εξωλ!µβια" µπορε� να
προκαλ!σει κακ� χειρισµ�, απ-λεια ελ!γχου
� ενδεχ�µενο πυρκαγι". Προσ!ξτε τα εξ�":

 

�

 

Τα µοντ!λα µ�νιµη" στ�ριξη" θα πρ!πει να
τοποθετο/νται απ� τον αντιπρ�σωπο �
λλο !µπειρo τοµο στον εξοπλισµ�
σκαφ-ν. Αν πρ�κειται να τοποθετ�σετε
µ�νο" σα" τη µηχαν�, θα πρ!πει να σα"
εκπαιδε/σει κποιο !µπειρο τοµο.

 

�

 

hσο αφορ τα φορητ µοντ!λα, θα πρ!πει
να σα" δε�ξει ο αντιπρ�σωπο" � κποιο
λλο !µπειρο τοµο π-" να στηρ�ξετε τη

 

µηχαν�.

 

Τοποθετ)στε την εξωλ�µβια στην κεντρικ)
γραµµ) (γραµµ) τη� καρ%να�) του σκ2φου�
και βεβαιωθε%τε #τι το σκ2φο� ε%ναι καλ2
ισορροπηµ�νο. Αλλι0� θα ε%ναι δ�σκολο να
κ2νετε ελιγµο��. Σε σκ2φη που δεν �χουν
καρ%να ) ε%ναι ασ�µµετρα, συµβουλευτε%τε
τον αντιπρ#σωπο.

 

1. Κεντρικ) γραµµ) (γραµµ) καρ%να�)

1 ZMU01873
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RMU26930

 

`ψο" τοποθ!τηση" (κτω µ!ρο" του
σκφου")

 

Για να �χει το σκ2φο� σα� τι� ιδανικ��
επιδ#σει�, θα πρ�πει η αντ%σταση του νερο�
στο σκ2φο� και την εξωλ�µβια να ε%ναι #σο
το δυνατ#ν πιο µικρ). Αυτ# επηρε2ζεται
σηµαντικ2 απ# το �ψο� τοποθ�τηση� τη�
µηχαν)�. Αν η µηχαν) ε%ναι πολ� ψηλ2
µπορε% να δηµιουργηθε% σπηλα%ωση, πρ2γµα
που µει0νει την προ0θηση. Και αν τα
πτερ�για τη� προπ�λα� βγουν �ξω απ# το
νερ#, οι στροφ�� του κινητ)ρα θα αν�βουν
απ#τοµα και θα προκληθε% υπερθ�ρµανση.
Αν η µηχαν) τοποθετηθε% πολ� χαµηλ2, η
αντ%σταση του νερο� αυξ2νεται και οι
επιδ#σει� του κινητ)ρα µει0νονται.
Τοποθετ)στε την εξωλ�µβια �τσι 0στε η
πλ2κα κατ2 τη� σπηλα%ωση� να ε%ναι
ευθυγραµµισµ�νη µε το κ2τω µ�ρου� του
σκ2φου�.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

�

 

Το ιδανικ# �ψο� τοποθ�τηση� τη�
εξωλ�µβια� επηρε2ζεται απ# το
συνδυασµ# του σκ2φου� και του κινητ)ρα
και απ# την επιθυµητ) χρ)ση.
∆οκιµαστικ) λειτουργ%α σε διαφορετικ2
�ψη θα βοηθ)σει να βρε%τε το ιδανικ#
�ψο�. Συµβουλευτε%τε τον αντιπρ#σωπο
τη� Yamaha ) τον κατασκευαστ) του
σκ2φου� για περισσ#τερε� πληροφορ%ε�
σχετικ2 µε το κατ2λληλο �ψο�
τοποθ�τηση�.

 

�

 

Για οδηγ%ε� σχετικ2 µε τη ρ�θµιση τη�
γων%α� κλ%ση� τη� εξωλ�µβια�,

 

αναφερθε%τε στη σελ%δα 46.

 

RMU27041

 

Στρ-σιµο του κινητ�ρα

 

Η καινο�ρια σα� µηχαν) χρει2ζεται µια
περ%οδο στρωσ%µατο� �τσι 0στε οι
επιφ2νειε� των κινο�µενων τµηµ2των που
�ρχονται σε επαφ) να ταιρι2ξουν και να
υποστο�ν µια οµοι#µορφη επιφανειακ)
φθορ2. Το σωστ# στρ0σιµο εξασφαλ%ζει τι�
σωστ�� επιδ#σει� και µεγαλ0νει τη ζω) του
κινητ)ρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM00750 

 

�

 

Αν δεν ακολουθ�σετε τη διαδικασ�α
στρωσ�µατο" µπορε� να µειωθε� η διρκεια
ζω�" του κινητ�ρα � να πθει σοβαρ�

 

1. Κεντρικ) γραµµ) (γραµµ) καρ%να�)

ZMU01762
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ζηµι.

 

�

 

Mην χρησιµοποιε�τε προαναµιγµ!νο
κα/σιµο µε αυτ� το µοντ!λο γιατ� µπορε� να
προκαλ!σει κατακθια νθρακα στον
ψεκαστ�ρα του καυσ�µου και προβλ�µατα
στον κινητ�ρα.

 

�

 

Ακολουθ�στε προσεκτικ τι" οδηγ�ε"

 

στρωσ�µατο".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Αφ)στε την ετικ�τα που δε%χνει η εικ#να
αριστερ2 στο καπ2κι µ�χρι να ολοκληρωθε%
η διαδικασ%α στρωσ%µατο�. Μετ2 µπορε%τε

 

να την αφαιρ�σετε.

 

RMU27091

 

∆ιαδικασ�α για µοντ!λα HPDI

 

Λειτουργ)στε τη µηχαν) υπ# φορτ%ο (µε
ταχ�τητα και προπ�λα τοποθετηµ�νη) για 10
0ρε� ω� ακολο�θω�.
1. Πρ0τα 10 λεπτ2:

Λειτουργ)στε τη µηχαν) µε τη
µικρ#τερη δυνατ) ταχ�τητα. Συνιστ2ται

γρ)γορο ρελαντ% µε νεκρ2.
2. Επ#µενα 50 λεπτ2:

Μην ανο%ξετε το γκ2ζι π2νω απ# τη
µ�ση τη� διαδροµ)� (περ%που 3000
στροφ��/λεπτ#). Μεταβ2λλετε κ2θε
τ#σο την ταχ�τητα τη� µηχαν)�. Αν το
σκ2φο� σα� πλαν2ρει ε�κολα,
επιταχ�νετε µε τ�ρµα το γκ2ζι 0σπου να
πλαν2ρει και µετ2 µει0στε αµ�σω� το
γκ2ζι στι� 3000 στροφ��/λεπτ#.

3. Επ#µενε� δ�ο 0ρε�:
Επιταχ�νετε µε τ�ρµα το γκ2ζι 0σπου να
πλαν2ρει το σκ2φο� και µετ2 µει0στε
αµ�σω� το γκ2ζι στα τρ%α τ�ταρτα
(περ%που 4000 στροφ��/λεπτ#).
Μεταβ2λλετε κ2θε τ#σο την ταχ�τητα
τη� µηχαν)�. Ανο%ξτε το γκ2ζι τ�ρµα για
�να λεπτ# και µετ2 µει0στε το στα τρ%α
τ�ταρτα ) λιγ#τερο για 10 λεπτ2, 0στε
να κρυ0σει η µηχαν).

4. Υπ#λοιπε� επτ2 0ρε�:
Λειτουργ)στε τη µηχαν) σε #ποια
ταχ�τητα επιθυµε%τε. Αποφ�γετε #µω�
να ανο%γετε τ�ρµα το γκ2ζι για π2νω απ#
5 λεπτ2 τη φορ2.

5. Μετ2 τι� πρ0τε� 10 0ρε�:
Λειτουργ)στε κανονικ2 τη µηχαν).

 

RMU27103

 

Hλεγχοι πριν τη λειτουργ�α

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00080 

 

Αν κτι δεν λειτουργε� σωστ κατ τον
!λεγχο πριν τη λειτουργ�α, επισκευστε το
πριν χρησιµοποι�σετε την εξωλ!µβια.

 

Αλλι-" µπορε� να προκληθε� ατ/χηµα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM00120 

 

Μην βζετε µπροστ τον κινητ�ρα !ξω απ� το
νερ�. Μπορε� να προκληθε� υπερθ!ρµανση

 

και σοβαρ� ζηµι στον κινητ�ρα.

ZMU01966

GR

Do not use fuel mixed

with oil during break-in

or under any circum-

stances.

Μην χρησιµοποιε%τε κα�σιµο αναµιγµ�νο µε 
λ2δι κατ2 το στρ0σιµο ) σε 2λλε� περιπτ0σει�.
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RMU31550

 

Κα/σιµο

 

�

 

Βεβαιωθε%τε #τι �χετε αρκετ# κα�σιµο για
το ταξ%δι σα�.

 

�

 

Βεβαιωθε%τε #τι δεν υπ2ρχουν διαρρο��
καυσ%µου ) αναθυµι2σει� βενζ%νη�.

 

�

 

Ελ�γξτε τι� συνδ�σει� του αγωγο�
καυσ%µου και βεβαιωθε%τε #τι ε%ναι
σφιχτ�� (αν υπ2ρχει δοχε%ο καυσ%µου
Yamaha ) δοχε%ο σκ2φου�).

 

�

 

Βεβαιωθε%τε #τι το δοχε%ο καυσ%µου ε%ναι
τοποθετηµ�νο σε µια ασφαλ), επ%πεδη
επιφ2νεια και #τι ο αγωγ#� καυσ%µου δεν
ε%ναι λυγισµ�νο� ) πατηµ�νο� ) ενδ�χεται
να �ρθει σε επαφ) µε αιχµηρ2 αντικε%µενα
(αν υπ2ρχει δοχε%ο καυσ%µου Yamaha )
δοχε%ο σκ2φου�).

 

�

 

Ελ�γξτε το νερ# στο φ%λτρο καυσ%µου µε
το προειδοποιητικ# σ�στηµα τη�
υδατοπαγ%δα�. Τοποθετ)στε το µοχλ#
ταχυτ)των στη νεκρ2 και στρ�ψτε τον
γενικ# διακ#πτη στη θ�ση “ ”(on). Αν
ηχ)σει ο βοµβητ)� και αναβοσβ)νει η
προειδοποιητικ) �νδειξη τη�
υδατοπαγ%δα�, επικοινων)στε αµ�σω� µε
τον αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.

 

RMU27120

 

Λδι

 

�

 

Βεβαιωθε%τε #τι �χετε αρκετ# λ2δι για το
ταξ%δι σα�.

 

RMU27130

 

Συστ�µατα Ελ!γχου

 

�

 

Ελ�γξτε το γκ2ζι, το µοχλ# αλλαγ)�
ταχυτ)των και το τιµ#νι για να
βεβαιωθε%τε #τι λειτουργο�ν σωστ2 πριν
β2λετε µπροστ2 τη µηχαν).

 

�

 

Τα συστ)µατα ελ�γχου θα πρ�πει να
λειτουργο�ν οµαλ2, χωρ%� να
παρεµποδ%ζονται ) να �χουν ασυν)θιστο
τζ#γο.

 

�

 

Κοιτ2ξτε µ)πω� υπ2ρχουν χαλαρ�� )
κατεστραµµ�νε� συνδ�σει�.

 

�

 

Ελ�γξτε τη λειτουργ%α των διακοπτ0ν
εκκ%νηση� και σταµατ)µατο�, µε την
εξωλ�µβια στο νερ#.

 

RMU27150

 

Kινητ�ρα"

 

�

 

Ελ�γξτε τον κινητ)ρα και την τοποθ�τησ)
του.

 

�

 

Κοιτ2ξτε µ)πω� υπ2ρχουν χαλαρ2 )
κατεστραµµ�να σηµε%α στερ�ωση�.

 

�

 

Ελ�γξτε την προπ�λα µ)πω� �χει καµ%α
ζηµι2.

 

�

 

Βεβαιωθε%τε #τι η µπαταρ%α ε%ναι σε καλ)
κατ2σταση και οι συνδ�σει� τη� ασφαλε%�.

 

RMU27221

 

Λειτουργ�α µετ απ� µακροχρ�νια 
αποθ�κευση

 

gταν λειτουργε%τε τη µηχαν) µετ2 απ#
µεγ2λο δι2στηµα (12 µ)νε�) αποθ)κευση�,
ακολουθ)στε την εξ)� διαδικασ%α:
1. Β2λτε µπροστ2 και αφ)στε τη µηχαν)

στο ρελαντ%.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00090 

 

�

 

Μην αγγ�ζετε � αφαιρε�τε ηλεκτρικ
εξαρτ�µατα �ταν βζετε µπροστ � στη
διρκεια τη" λειτουργ�α".

 

�

 

Κρατ�στε τα χ!ρια, τα µαλλι και τα ρο/χα
σα" µακρι απ� το βολν και λλα
περιστρεφ�µενα µ!ρη �ταν η µηχαν�

 

λειτουργε�.

 

2. Παρατηρ)στε τη ρο) του λαδιο� µ�σα
απ# του� σωλ)νε� τροφοδοσ%α�. Αφο�
απωθηθε% τυχ#ν α�ρα� απ# του� αγωγο��
λαδιο�, το σ�στηµα �γχυση� λαδιο� θα
πρ�πει να τροφοδοτε% µε λ2δι κανονικ2.
Αν δεν ρ�ει λ2δι µετ2 απ# 10 λεπτ2 στο
ρελαντ%, συµβουλευτε%τε τον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM00560 

 

�

 

Φροντ�στε να ακολουθ�σετε την παραπνω
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διαδικασ�α �ταν λειτουργε�τε τον κινητ�ρα
µετ απ� µεγλη περ�οδο αποθ�κευση".
Αλλι-" µπορε� να κολλ�σει ο κινητ�ρα".

 

�

 

Χρησιµοποιε�τε µ�νο καθαρ� βενζ�νη. Αν
χρησιµοποιηθε� προαναµιγµ!νο κα/σιµο,
µπορε� να πθει ζηµι ο ψεκαστ�"

 

καυσ�µου.

 

RMU27233

 

Ανεφοδιασµ�" µε κα/σιµο και 
λδι κινητ�ρα

 

RMU30320

 

Ανεφοδιασµ�" µε κα/σιµο στα µοντ!λα 
χωρ�" σ/νδεση καυσ�µου

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00060 

 

Η βενζ�νη και οι αναθυµισει" τη" ε�ναι
εξαιρετικ ε/φλεκτε" και εκρηκτικ!" /λε".
Μην καπν�ζετε �ταν βζετε κα/σιµο στην
εξωλ!µβια και µε�νετε µακρι απ� σπ�θε",

 

φλ�γε" � λλε" πηγ!" ανφλεξη".

 

1. Αφαιρ�στε την τ2πα του δοχε%ου
καυσ%µου.

2. Γεµ%στε προσεκτικ2 το δοχε%ο
καυσ%µου.

3. Κλε%στε καλ2 την τ2πα αφο� γεµ%σετε
το δοχε%ο. Σκουπ%στε τυχ#ν κα�σιµο που
χ�θηκε.

ZMU03988

ZMU03989
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RMU27292

 

Ανεφοδιασµ�" µε λδι στα µοντ!λα µε 
!γχυση λαδιο/

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00530 

 

Μην βζετε βενζ�νη στο δοχε�ο λαδιο/, γιατ�

 

µπορε� να προκληθε� φωτι � !κρηξη.

 

Η µηχαν) αυτ) χρησιµοποιε% το σ�στηµα
�γχυση� λαδιο� Yamaha, που παρ�χει
αν0τερη λ%πανση µε τη σωστ) ποσ#τητα
λαδιο� σε #λε� τι� συνθ)κε� λειτουργ%α�.
∆εν χρει2ζεται προαν2µιξη καυσ%µου. Απλ2
β2ζετε βενζ%νη στο δοχε%ο καυσ%µου και λ2δι
στο δοχε%ο λαδιο�. Βολικ�� ενδε%ξει�
σηµει0νουν τη στ2θµη του λαδιο�. Για
λεπτοµ�ρειε� σχετικ2 µε την αν2γνωση των
ενδε%ξεων, αναφερθε%τε στη σελ%δα 40.
Για να γεµ%σετε το δοχε%ο λαδιο�,
ακολουθ)στε την εξ)� διαδικασ%α:
1. Β2λτε λ2δι κινητ)ρα στο εξωτερικ#

δοχε%ο λαδιο�.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Οι γραµµ�� στ2θµη� λαδιο� π2νω στο
εξωτερικ# δοχε%ο λαδιο� δε%χνουν την
ποσ#τητα λαδιο� που µπορε% να προστεθε%
στο δοχε%ο. Η π2νω γραµµ) δε%χνει #τι
µπορε% να προστεθο�ν περ%που 1,9 L (0.5 US

gal, 0.4 Imp gal), εν0 η κ2τω γραµµ) δε%χνει
#τι µπορε% να προστεθο�ν περ%που 3,8 L (1

 

US gal, 0.8 Imp gal).

2. Τοποθετ)στε το γενικ# διακ#πτη στη
θ�ση on. Το σ�στηµα �γχυση� λαδιο�
τη� Yamaha θα τροφοδοτ)σει αυτ#µατα
το δοχε%ο λαδιο� του κινητ)ρα µε λ2δι
απ# το εξωτερικ# δοχε%ο λαδιο�.

3. Λειτουργ)στε κανονικ2 τη µηχαν).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM00570 

 

hταν χρησιµοποιε�τε τη µηχαν� για πρ-τη
φορ � µετ απ� κποιο χρ�νο αποθ�κευση",
θα πρ!πει να !χετε βλει στο εξωτερικ�
δοχε�ο λαδιο/ τουλχιστον 5 λ�τρα (5.3 US qt,
4.4 Imp qt) λδι. Αλλι-", ο θλαµο" τη"
αντλ�α" τροφοδοσ�α" δεν θα γεµ�σει µε λδι

 

και δεν θα γ�νει παροχ� λαδιο/.

 

Χωρητικ#τητα εξωτερικ# δοχε%ο λαδιο�:
10.5 L (11.10 US qt) (9.24 Imp.qt)

ZMU01877
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RMU27321

 

Λειτουργ�α τη" !νδειξη" στθµη" λαδιο/

 

Οι δι2φορε� λειτουργ%ε� του συστ)µατο� στ2θµη� λαδιο� �χουν ω� εξ)�:

 

RMU27381

 

Hνδειξη στθµη" λαδιο/

 

Μοντ�λα ηλεκτρικ)� εκκ%νηση�

 

Προειδοποιητι
κ� !νδειξη 

στθµη" 
λαδιο/ 

(ψηφιακ� 
στροφ�µετρο)

Προειδοποιητικ� 
!νδειξη στθµη" 

λαδιο/ (αναλογικ� 
στροφ�µετρο)

∆οχε�ο λαδιο/ 
κινητ�ρα

Εξωτερικ� 
δοχε�ο λαδιο/

Παρατηρ�σει"

 

Πρ2σινη

π2νω απ# 300 

cm

 

3

 

 (0.32 
US qt, 0.26 

Imp qt)

π2νω απ# 1500 

cm

 

3

 

 (1.6 
US qt, 1.31 

Imp qt)

 

�

 

∆εν χρει2ζεται 
ανεφοδιασµ#�.

Κ%τρινη

π2νω απ# 300 

cm

 

3

 

 (0.32 
US qt, 0.26 

Imp qt)

1500 cm

 

3

 

 (1.6 
US qt, 1.31 
Imp qt) ) 
λιγ#τερο

 

�

 

Προσθ�στε λ2δι. 
Αναφερθε%τε στη 
σελ%δα 39.

Κ#κκινη

 

–

 

Κ%τρινη

 

–

 

Πρ2σινη

300 cm

 

3

 

 (0.32 
US qt, 0.26 
Imp qt) ) 
λιγ#τερο

π2νω απ# 1500 

cm

 

3

 

 (1.6 
US qt, 1.31 
Imp qt)

 

�

 

Ελ�γξτε µ)πω� �χει 
φρ2ξει το φ%λτρο 
λαδιο�.

 

�

 

Ελ�γξτε τι� συνδ�σει� 
των καλωδ%ων τη� 
µπαταρ%α�. Θα ηχ)σει ο 
βοµβητ)�.

 

�

 

Οι στροφ�� του 
κινητ)ρα π�φτουν 
αυτ#µατα σε περ%που 
2000 το λεπτ#.
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RMU27450

 

Τρ�πο" χρ�ση" τη" µηχαν�"

 

RMU27482

 

Κα/σιµο τροφοδ�τηση"

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00420 

 

�

 

Πριν βλετε µπροστ τον κινητ�ρα,
βεβαιωθε�τε �τι το σκφο" ε�ναι καλ
δεµ!νο και �τι µπορε�τε να οδηγ�σετε
χωρ�" εµπ�δια. Βεβαιωθε�τε �τι δεν
υπρχουν κολυµβητ!" στο νερ� κοντ σα".

 

�

 

hταν ξεσφ�γγετε τη β�δα εξα!ρωση",
απελευθερ-νονται αναθυµισει" βενζ�νη".
Η βενζ�νη ε�ναι εξαιρετικ ε/φλεκτη και οι
αναθυµισει" τη" ε�ναι ε/φλεκτε" και
εκρηκτικ!". Μην καπν�ζετε και
αποµακρυνθε�τε απ� σπ�θε" και φλ�γε"
�ταν ξεσφ�γγετε τη βαλβ�δα εξα!ρωση".

 

�

 

Το προϊ�ν αυτ� εκπ!µπει καυσα!ρια που
περι!χουν µονοξε�διο του νθρακα, !να
χρωµο και οσµο α!ριο που µπορε� να
προκαλ!σει εγκεφαλικ� βλβη � και
θνατο, αν εισπνευστε�. Τα συµπτ-µατ
του ε�ναι ναυτ�α, ζλη και υπνηλ�α. Να
αερ�ζετε καλ το τµ�µα πηδαλιο/χηση" και

τι" καµπ�νε" του σκφου". Μην φρζετε τι"

 

εξ�δου" των καυσαερ�ων.

 

1. Αν υπ2ρχει β%δα εξα�ρωση� στην τ2πα
του δοχε%ου βενζ%νη�, ξεσφ%ξτε την κατ2
2 ) 3 στροφ��.

2. Αν υπ2ρχει σ�νδεση καυσ%µου ) µοχλ#�
παροχ)� καυσ%µου στο σκ2φο�,
συνδ�στε καλ2 τον αγωγ# καυσ%µου στη
σ�νδεση ) ανο%ξτε το µοχλ# παροχ)�
καυσ%µου.

3. Πι�στε την αντλ%α εκκ%νηση�, µε την
�νδειξη του β�λου� να δε%χνει επ2νω,
0σπου να τη νι0σετε να σκληρα%νει.

 

Κ#κκινη

300 cm

 

3

 

 (0.32 
US qt, 0.26 
Imp qt) ) 
λιγ#τερο

1500 cm

 

3

 

 (1.6 
US qt, 1.31 
Imp qt) ) 
λιγ#τερο

 

�

 

∆εν �χει προστεθε% 
λ2δι.

 

�

 

Θα ηχ)σει ο βοµβητ)�.

 

�

 

Οι στροφ�� του 
κινητ)ρα π�φτουν 
αυτ#µατα σε περ%που 
2000 το λεπτ#.

 

�

 

Ηχε% ο βοµβητ)� στο 
χειριστ)ριο και οι 
στροφ�� του κινητ)ρα 
π�φτουν σε περ%που 
2000 το λεπτ# για 
εξοικον#µηση λαδιο�.

 

Προειδοποιητι
κ� !νδειξη 

στθµη" 
λαδιο/ 

(ψηφιακ� 
στροφ�µετρο)

Προειδοποιητικ� 
!νδειξη στθµη" 

λαδιο/ (αναλογικ� 
στροφ�µετρο)

∆οχε�ο λαδιο/ 
κινητ�ρα

Εξωτερικ� 
δοχε�ο λαδιο/

Παρατηρ�σει"

 

1. Β�λο�
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RMU27490

 

Ξεκ�νηµα του κινητ�ρα

 

RMU27624

 

Μοντ!λα µε ηλεκτρικ� εκκ�νηση και
χειριστ�ριο

 

1. Τοποθετ)στε το µοχλ# του
χειριστηρ%ου στη θ�ση “ ” (νεκρ2).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Το σ�στηµα προστασ%α� απ# εκκ%νηση µε
ταχ�τητα επιτρ�πει στη µηχαν) να π2ρει

 

µπροστ2 µ#νο µε νεκρ2.

2. Συνδ�στε το καλ0διο του διακ#πτη
σταµατ)µατο� του κινητ)ρα σε �να
ασφαλ�� σηµε%ο στα ρο�χα σα�, στο
χ�ρι ) το π#δι. Μετ2 συνδ�στε την
πλ2κα ασφ2λιση� που υπ2ρχει στο 2λλο
2κρο του καλωδ%ου στον διακ#πτη
σταµατ)µατο� του κινητ)ρα.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00120 

 

�

 

Συνδ!στε το καλ-διο του διακ�πτη

σταµατ�µατο" του κινητ�ρα σε !να
ασφαλ!" σηµε�ο στα ρο/χα σα", στο χ!ρι �
το π�δι �ταν οδηγε�τε.

 

�

 

Μην συνδ!ετε το καλ-διο σε ρο/χα που
ενδ!χεται να σκιστο/ν. Προσ!ξτε µην
µπερδευτε� το καλ-διο κπου στη διαδροµ�
και δεν λειτουργ�σει �ταν χρειαστε�.

 

�

 

Αποφ/γετε κατ λθο" τρβηγµα του
καλωδ�ου στη διρκεια τη" κανονικ�"
λειτουργ�α". Η απ-λεια τη" ισχ/ο" του
κινητ�ρα συνεπγεται την απ-λεια
ελ!γχου µ!σω του τιµονιο/. Επ�ση", χωρ�"
ισχ/ απ� τον κινητ�ρα το σκφο"
επιβραδ/νει απ�τοµα. Αυτ� µπορε� να
πετξει µπροστ ανθρ-που" και

 

αντικε�µενα του σκφου".

 

3. Τοποθετ)στε το γενικ# διακ#πτη στη
θ�ση “ ” (on).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Για του� χρ)στε� διπλ)� µηχαν)�: gταν ο

N

ZMU04588

ON
STARTOFF

ON
STARTOFF

ZMU04589
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γενικ#� διακ#πτη� τοποθετηθε% στη θ�ση on,
ακο�γεται ο βοµβητ)� για µερικ2
δευτερ#λεπτα και µετ2 σταµατ2ει αυτ#µατα.
Ο βοµβητ)� ενεργοποιε%ται επ%ση� αν

 

µπουκ0σει µια απ# τι� µηχαν��.

4. Στρ�ψτε το γενικ# διακ#πτη στη θ�ση
“ ” (start) και κρατ)στε τον για �ω�
5 δευτερ#λεπτα.

5. Αµ�σω� µ#λι� π2ρει µπροστ2 ο
κινητ)ρα�, αφ)στε τον γενικ# διακ#πτη
0στε να επιστρ�ψει στη θ�ση “ ” (on).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM00191 

 

�

 

Ποτ! µην τοποθετε�τε το γενικ� διακ�πτη
στη θ!ση “ ” (start) �ταν ο κινητ�ρα"
λειτουργε�.

 

�

 

Μην αφ�νετε τη µ�ζα να γυρ�ζει για πνω
απ� 5 δευτερ�λεπτα. Αν η µ�ζα γυρ�ζει
συνεχ-" για πνω απ� 5 δευτερ�λεπτα, η
µπαταρ�α θα χσει γρ�γορα το φορτ�ο τη"
και δεν θα µπορε�τε να βλετε µπροστ τον
κινητ�ρα. Επ�ση", µπορε� να πθει βλβη η
µ�ζα. Αν ο κινητ�ρα" δεν πρει µπροστ
µετ απ� 5 δευτερ�λεπτα, επαναφ!ρετε το
γενικ� διακ�πτη στη θ!ση “ ” (on),
περιµ!νετε 10 δευτερ�λεπτα, και µετ

 

ξαναπροσπαθ�στε.

 

RMU27670

 

Ζ!σταµα του κινητ�ρα

 

RMU27702

 

Μοντ!λα ηλεκτρικ�" εκκ�νηση" και 
prime start

 

1. Αφο� β2λετε µπροστ2 τον κινητ)ρα,
αφ)στε τον στο ρελαντ% για 3 λεπτ2
0στε να ζεσταθε%. Αν δεν το κ2νετε θα
µειωθε% η δι2ρκεια ζω)� του κινητ)ρα.

2. Ελ�γξτε αν υπ2ρχει σταθερ) ρο) νερο�

OFF

ON

ZMU01880

OFF
ON

OFF
ON

ZMU04591

ON STARTOFF

ZMU01881

START
ON

ZMU04590
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απ# το ενδεικτικ# του νερο� ψ�ξη�.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM00511 

 

Η συνεχ�" ρο� νερο/ απ� το ενδεικτικ� νερο/
ψ/ξη", δε�χνει �τι η αντλ�α νερο/ στ!λνει
νερ� στι" δι�δου" ψ/ξη". Αν δεν ρ!ει νερ� !ξω
απ� το ενδεικτικ� συνεχ-" �ταν η µηχαν�
λειτουργε�, µπορε� να προκληθε�
υπερθ!ρµανση και σοβαρ� ζηµι. Σταµατ�στε
τη µηχαν� και ελ!γξτε µ�πω" !χει φρξει η
εισαγωγ� νερο/ ψ/ξη" στη λεκνη � στο
ενδεικτικ� νερο/ ψ/ξη". Συµβουλευτε�τε τον
αντιπρ�σωπο τη" Yamaha αν δεν µπορε�τε να

 

εντοπ�σετε και να διορθ-σετε το πρ�βληµα.

 

RMU27740

 

Αλλαγ� ταχ/τητα"

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00180 

 

Πριν αλλξετε ταχ/τητα, βεβαιωθε�τε �τι δεν
υπρχουν κολυµβητ!" � εµπ�δια στο νερ�

 

κοντ σα".

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM00220 

 

Για να αλλξετε την κατε/θυνση του
σκφου" � την ταχ/τητα απ� πρ�σω σε
�πισθεν � το αντ�θετο, πρ-τα κλε�στε το γκζι
-στε ο κινητ�ρα" να λειτουργ�σει στο

 

ρελαντ� (� σε χαµηλ!" στροφ!").

 

RMU27764

 

Πρ�σω (για µοντ!λα µε λαγουδ!ρα � 
χειριστ�ριο)

 

Μοντ�λα µε λαγουδ�ρα
1. Τοποθετ)στε τη λαβ) του γκαζιο� στην

εντελ0� κλειστ) θ�ση.
2. Μετακιν)στε το µοχλ# ταχυτ)των

γρ)γορα και σταθερ2 απ# τη νεκρ2 στην
ταχ�τητα πρ#σω.

Μοντ�λα µε χειριστ)ριο
1. Tραβ)ξτε επ2νω τη σκανδ2λη

κλειδ0µατο� στη νεκρ2 (αν υπ2ρχει) και
µετακιν)στε το µοχλ# του χειριστηρ%ου
γρ)γορα και σταθερ2 απ# τη νεκρ2 στην
ταχ�τητα πρ#σω.

ZMU01882

N
F

ZMU04597
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RMU27785

 

hπισθεν (µοντ!λα αυτ�µατου 
κλειδ-µατο" �πισθεν � ηλεκτρικ�" 
κλ�ση" και αν/ψωση")

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00190 

 

hταν χρησιµοποιε�τε την �πισθεν, να
πηγα�νετε αργ. Μην ανο�γετε το γκζι πνω
απ� το µισ�. Αλλι-" το σκφο" µπορε� να
γ�νει ασταθ!", πργµα που µπορε� να
οδηγ�σει σε απ-λεια ελ!γχου και σε

 

ατ/χηµα.

 

Μοντ�λα µε λαγουδ�ρα
1. Τοποθετ)στε τη λαβ) του γκαζιο� στην

εντελ0� κλειστ) θ�ση.
2. Μετακιν)στε το µοχλ# ταχυτ)των

γρ)γορα και σταθερ2 απ# τη νεκρ2 στην
#πισθεν.

Μοντ�λα µε χειριστ)ριο
1. Tραβ)ξτε επ2νω τη σκανδ2λη

κλειδ0µατο� στη νεκρ2 (αν υπ2ρχει) και
µετακιν)στε το µοχλ# του χειριστηρ%ου
γρ)γορα και σταθερ2 απ# τη νεκρ2 στην
#πισθεν.

 

RMU27820

 

Σταµτηµα του κινητ�ρα

 

Πριν σταµατ)σετε τον κινητ)ρα, αφ)στε
τον πρ0τα να κρυ0σει για λ%γα λεπτ2 στο
ρελαντ% ) σε χαµηλ) ταχ�τητα. Το
σταµ2τηµα του κινητ)ρα αµ�σω� µετ2 απ#
λειτουργ%α σε υψηλ) ταχ�τητα δεν
συνιστ2ται.

 

RMU27852

 

∆ιαδικασ�α

 

1. Τοποθετ)στε το γενικ# διακ#πτη στη
θ�ση “ ” (off).

N
R

ZMU04598
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2. Μετ2 το σταµ2τηµα του κινητ)ρα,
αποσυνδ�στε τον αγωγ# του καυσ%µου )
κλε%στε το µοχλ# παροχ)� καυσ%µου, αν
υπ2ρχει σ�νδεση καυσ%µου ) µοχλ#�
παροχ)� καυσ%µου στο σκ2φο�.

3. Σφ%ξτε τη β%δα εξα�ρωση� στην τ2πα
του δοχε%ου καυσ%µου (αν υπ2ρχει).

4. Bγ2λτε το κλειδ% αν πρ#κειται να
αφ)σετε το σκ2φο� µ#νο του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Μπορε%τε επ%ση� να σταµατ)σετε τη
µηχαν) τραβ0ντα� το καλ0διο 0στε να
φ�γει ο συνδετ)ρα� απ# τον διακ#πτη
σταµατ)µατο� του κινητ)ρα. Mετ2
τοποθετ)στε το γενικ# διακ#πτη στη θ�ση

 

“ ” (off).

 

RMU27861

 

Κλ�ση τη" εξωλ!µβια" µηχαν�"

 

Η γων%α κλ%ση� τη� εξωλ�µβια� βοηθ2 στον
καθορισµ# τη� θ�ση� τη� πλ0ρη� του
σκ2φου� στο νερ#. Η σωστ) γων%α κλ%ση�
βοηθ2 στη βελτ%ωση των επιδ#σεων και τη�
οικονοµ%α� καυσ%µου, εν0 ξεκουρ2ζει τον
κινητ)ρα. Η σωστ) �νταση εξαρτ2ται απ# το
συνδυασµ# σκ2φου�, µηχαν)� και προπ�λα�.
Η σωστ) κλ%ση επηρε2ζεται επ%ση� απ#
µεταβλητ�� #πω� το φορτ%ο του σκ2φου�, τι�
θαλ2σσιε� συνθ)κε� και την ταχ�τητα

πλε�ση�.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00740 

 

Υπερβολικ� κλ�ση σε σχ!ση µε τι" συνθ�κε"
λειτουργ�α" (ε�τε πνω � κτω) µπορε� να
προκαλ!σει αστθεια στο σκφο" και να
δυσκολ!ψει την οδ�γηση και του" ελιγµο/".
Αυτ� αυξνει τι" πιθαν�τητε" ατυχ�µατο".
Αν νι-θετε ασταθ!" το σκφο" � δυσκολ�α
στου" ελιγµο/", µει-στε την ταχ/τητα και/�

 

ξαναρυθµ�στε τη γων�α κλ�ση".

 

RMU27882

 

Ρ/θµιση τη" γων�α" κλ�ση"

 

Μοντ!λο ηλεκτρικ�" κλ�ση" και αν/ψωση"

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00751 

 

�

 

Βεβαιωθε�τε �τι �λα τα τοµα ε�ναι µακρι
απ� τη εξωλ!µβια µηχαν�, �ταν

OFF
ON

OFF
ON

ZMU04600

 

1. Λειτουργικ) γων%α κλ%ση�

1
ZMU04718
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προσαρµ�ζετε τη γων�α κλ�ση", επ�ση" να
ε�στε προσεκτικο� -στε να µην πιαστο/ν
οποιαδ�ποτε µ!λη του σ-µατο" µεταξ/ τη"
µονδα" µετδοση" και του βραχ�ονα
στ�ριξη".

 

�

 

Ενεργ�στε µε προσοχ�, �ταν επιχειρε�τε
µια θ!ση κλ�ση" για πρ-τη φορ. Αυξ�στε
την ταχ/τητα σταδιακ και
παρακολουθ�στε για οποιαδ�ποτε σηµδια
αστθεια" � προβλ�µατα ελ!γχου. Μια
ακατλληλη γων�α κλ�ση" µπορε� να
προκαλ!σει απ-λεια του ελ!γχου.

 

�

 

Εφ�σον υπρχει εξοπλισµ�" εν�" διακ�πτη
ηλεκτρικ�" κλ�ση" και αν/ψωση" που
βρ�σκεται στη λεκνη, χρησιµοποι�στε το
διακ�πτη µ�νο, �ταν η βρκα ε�ναι πλ�ρω"
ακινητοποιηµ!νη µε τον κινητ�ρα σβηστ�.
Μην ρυθµ�ζετε τη γων�α κλ�ση" µε αυτ� το

 

διακ�πτη, εν- η βρκα ε�ναι σε κ�νηση.

 

Ρυθµ%στε τη γων%α κλ%ση� τη� εξωλ�µβια� µε
τον διακ#πτη ηλεκτρικ)� κλ%ση� και
αν�ψωση�.

Για να σηκ0σετε την πλ0ρη (κλ%ση προ� τα
�ξω), πι�στε τον διακ#πτη προ� τη θ�ση
“ ” (επ2νω).
Για να χαµηλ0σετε την πλ0ρη (κλ%ση προ�
τα µ�σα), πι�στε το διακ#πτη προ� τη θ�ση
“ ” (κ2τω).
Κ2ντε δοκιµαστικ�� διαδροµ�� µε την κλ%ση
ρυθµισµ�νη σε διαφορετικ�� γων%ε�, 0στε
να βρε%τε τη θ�ση που λειτουργε% καλ�τερα
για το σκ2φο� και τι� συνθ)κε� λειτουργ%α�.

 

RMU27911

 

Ρ/θµιση τη" κλ�ση" του σκφου"

 

gταν το σκ2φο� πλαν2ρει, µια θ�ση µε την
πλ0ρη προ� τα π2νω �χει σαν αποτ�λεσµα
λιγ#τερη αντ%σταση, µεγαλ�τερη
σταθερ#τητα και αποτελεσµατικ#τητα. Αυτ#
συµβα%νει γενικ2 #ταν η γραµµ) τη� καρ%να�

 

1. ∆ιακ#πτη� ηλεκτρικ)� κλ%ση� και αν�ψωση�

 

1. ∆ιακ#πτη� ηλεκτρικ)� κλ%ση� και αν�ψωση�

1. ∆ιακ#πτη� ηλεκτρικ)� κλ%ση� και αν�ψωση�

ZMU04601

DN

UP

1

UP

DN

ZMU04615

1
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του σκ2φου� ε%ναι ανεβασµ�νη κατ2 3 �ω� 5
µο%ρε�. Με την πλ0ρη επ2νω, το σκ2φο�
�χει την τ2ση να στρ%βει προ� τη µια
πλευρ2. Αυτ# µπορε%τε να το
αντισταθµ%σετε µε το τιµ#νι. Επ%ση�
µπορε%τε να ρυθµ%σετε το πτερ�γιο κλ%ση�
0στε να µειωθε% αυτ# το φαιν#µενο. gταν η
πλ0ρη ε%ναι κ2τω, ε%ναι ευκολ#τερο να
επιταχ�νετε απ# σταµατηµ�νοι �ω� τη θ�ση
πλαναρ%σµατο�.

 

Πλ-ρη προ" τα πνω

 

Αν η µηχαν) �χει πολ� κλ%ση προ� τα �ξω, η
πλ0ρη του σκ2φου� ανεβα%νει πολ� ψηλ2.
Οι επιδ#σει� και η οικονοµ%α
υποβαθµ%ζονται γιατ% ο σκελετ#� του
σκ2φου� πι�ζει το νερ# και υπ2ρχει
µεγαλ�τερη αντ%σταση α�ρα. Η υπερβολικ)
κλ%ση τη� µηχαν)� προ� τα �ξω µπορε% να
βγ2λει την προπ�λα στην επιφ2νεια, πρ2γµα
που µει0νει ακ#µα περισσ#τερο τι�
επιδ#σει� και το σκ2φο� µπορε% να πηδ2ει
στο νερ# (φαιν#µενο “δελφινισµο�”),
πρ2γµα που µπορε% να πετ2ξει τον οδηγ# και
του� επιβ2τε� στο νερ#.

 

Πλ-ρη προ" τα κτω

 

Υπερβολικ) κλ%ση τη� µηχαν)� προ� τα
µ�σα κ2νει το σκ2φο� να “οργ0νει” το νερ#,
µει0νοντα� την οικονοµ%α καυσ%µου και
δυσκολε�οντα� την α�ξηση τη� ταχ�τητα�.
Η οδ)γηση µε υπερβολικ) κλ%ση προ� τα
µ�σα σε γρ)γορη ταχ�τητα κ2νει επ%ση� το
σκ2φο� ασταθ��. Η αντ%σταση στην πλ0ρη
αυξ2νεται σηµαντικ2, µεγαλ0νοντα� τον
κ%νδυνο να “οδηγε% η πλ0ρη” και κ2νοντα�
την οδ)γηση δ�σκολη και επικ%νδυνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Αν2λογα µε τον τ�πο του σκ2φου�, η γων%α
κλ%ση� τη� εξωλ�µβια� µπορε% να �χει µικρ#
αποτ�λεσµα στην κλ%ση του σκ2φου� κατ2

 

την οδ)γηση.

 

RMU27933

 

Aν/ψωση και κατ!βασµα τη" 
µηχαν�"

 

Αν η µηχαν) µε%νει σταµατηµ�νη για κ2ποιο
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δι2στηµα ) αν το σκ2φο� �χει δ�σει στα
ρηχ2, θα πρ�πει να σηκ0σετε την εξωλ�µβια
0στε να προστατε�σετε την προπ�λα και το
περ%βληµα απ# ζηµι�� λ#γω σ�γκρουση� µε
εµπ#δια, και να µειωθε% η δι2βρωση απ# το
αλ2τι.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00220 

 

Βεβαιωθε�τε �τι δεν υπρχουν νθρωποι
κοντ στην εξωλ!µβια �ταν σηκ-νετε �
κατεβζετε τη µηχαν�. Επ�ση" προσ!ξτε να
µην πιαστε� κποιο µ!ρο" του σ-µατ�" σα"
µεταξ/ τη" µονδα" οδ�γηση" και του

 

βραχ�ονα στ�ριξη".

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00250 

 

Η διαρρο� καυσ�µου µπορε� να προκαλ!σει
φωτι. Aν υπρχει σ/νδεση καυσ�µου στην
εξωλ!µβια, αποσυνδ!στε τον αγωγ� καυσ�µου
� κλε�στε το µοχλ� παροχ�" καυσ�µου, αν η
εξωλ!µβια πρ�κειται να µε�νει ανυψωµ!νη
για περισσ�τερο απ� µερικ λεπτ. Αλλι-"

 

µπορε� να διαρρε/σει κα/σιµο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM00241 

 

�

 

Πριν σηκ-σετε την εξωλ!µβια, σβ�στε τον
κινητ�ρα ακολουθ-ντα" τη διαδικασ�α τη"
σελ�δα" 45. Ποτ! µην σηκ-νετε την
εξωλ!µβια εν- λειτουργε� ο κινητ�ρα".
Μπορε� να προκληθε� σοβαρ� ζηµι λ�γω
υπερθ!ρµανση".

 

�

 

Μην σηκ-νετε τη µηχαν� πι!ζοντα" τη
λαγουδ!ρα (αν υπρχει) γιατ� µπορε� να

 

σπσει η χειρολαβ�.

 

RMU28007

 

∆ιαδικασ�α για κλ�ση πνω (Μοντ!λα 
ηλεκτρικ�" κλ�ση" και αν/ψωση" / 
µοντ!λα ηλεκτρικ�" αν/ψωση")

 

1. Τοποθετ)στε το µοχλ# χειριστηρ%ου /
µοχλ# ταχυτ)των σε νεκρ2.

2. Αποσυνδ�στε τον αγωγ# καυσ%µου απ#
την εξωλ�µβια µηχαν) ) κλε%στε το
µοχλ# παροχ)� καυσ%µου.

3. Πι�στε το διακ#πτη ηλεκτρικ)� κλ%ση�
και αν�ψωση� / το διακ#πτη ηλεκτρικ)�
αν�ψωση� “ ” (π2νω) µ�χρι η
εξωλ�µβια µηχαν) να κλ%νει τελε%ω�
π2νω.

N

ZMU03196

N

ZMU04588
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4. Ωθ)στε τον πε%ρο στ)ριξη� αν�ψωση�
µ�σα στο βραχ%ονα στ)ριξη� )
τραβ)ξτε το µοχλ# στ)ριξη� αν�ψωση�
προ� το µ�ρο� σα� για να στηρ%ξετε τον
κινητ)ρα.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00260 

 

Αφο/ σηκ-σετε την εξωλ!µβια, µην ξεχσετε
να την στηρ�ξετε µε τον πε�ρο � το µοχλ�
στ�ριξη". Αλλι-" η µηχαν� µπορε� να π!σει

π�σω ξαφνικ, αν π!σει η π�εση του λαδιο/
τη" µονδα" ηλεκτρικ�" κλ�ση" και

 

αν/ψωση".

 

5. Μοντ�λα εξοπλισµ�να µε ρ2βδου�
κλ%ση�: Μ#λι� η εξωλ�µβια µηχαν)
υποστηρ%ζεται µε το µοχλ# στ)ριξη�
αν�ψωση�, πι�στε το διακ#πτη
ηλεκτρικ)� κλ%ση� και αν�ψωση� / το
διακ#πτη ηλεκτρικ)� αν�ψωση� “ ”
(κ2τω) για να µαζ�ψετε τι� ρ2βδου�
κλ%ση�.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM00250 

 

Φροντ�στε να µαζ!ψετε εντελ-" τι" ρβδου"
κλ�ση" κατ την αγκυροβ�ληση. Αυτ�
προστατε/ει τι" ρβδου" απ� την ανπτυξη
θαλσσιων οργανισµ-ν και απ� τη
διβρωση, πργµα που µπορε� να προκαλ!σει
βλβη στο µηχανισµ� ηλεκτρικ�" κλ�ση" και

 

αν/ψωση".

 

RMU28055

 

∆ιαδικασ�α για κλ�ση κτω (Μοντ!λα 
ηλεκτρικ�" κλ�ση" και αν/ψωση" / 
µοντ!λα ηλεκτρικ�" αν/ψωση")

 

1. Πι�στε το διακ#πτη ηλεκτρικ)� κλ%ση�
και αν�ψωση� / το διακ#πτη ηλεκτρικ)�
αν�ψωση� “ ” (π2νω) µ�χρι η
εξωλ�µβια µηχαν) να στηριχτε% απ# τη
ρ2βδο αν�ψωση� και να ελευθερωθε% ο
µοχλ#� στ)ριξη� αν�ψωση� / ο πε%ρο�

ZMU04602

UP

UP

ZMU03995

ZMU03996

ZMU03997
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στ)ριξη� αν�ψωση�.
2. Ελευθερ0στε το µοχλ# στ)ριξη�

αν�ψωση� ) τραβ)ξτε τον πε%ρο
στ)ριξη� αν�ψωση�.

3. Πι�στε το διακ#πτη ηλεκτρικ)� κλ%ση�
και αν�ψωση� / το διακ#πτη ηλεκτρικ)�
αν�ψωση� “ ” (κ2τω) για να
χαµηλ0σετε την εξωλ�µβια µηχαν)
στην επιθυµητ) θ�ση.

 

RMU28060

 

Πλε/ση σε ρηχ νερ

 

Η εξωλ�µβια µπορε% να ανυψωθε% εν µ�ρει
0στε να επιτρ�ψει χρ)ση σε ρηχ2 νερ2.

 

RMU28090

 

Μοντ!λα ηλεκτρικ�" κλ�ση" και 
αν/ψωση" / µοντ!λα ηλεκτρικ�" 
αν/ψωση"

 

Η εξωλ�µβια µπορε% να ανυψωθε% εν µ�ρει
0στε να επιτρ�ψει χρ)ση σε ρηχ2 νερ2.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00660 

 

�

 

Τοποθετ�στε το µοχλ� ταχυτ�των στη
νεκρ πριν ρυθµ�σετε τη µηχαν� για
πλε/ση στα ρηχ.

 

�

 

Επαναφ!ρετε την εξωλ!µβια στην
κανονικ� τη" θ!ση µ�λι" το σκφο" βρεθε�

 

πλι σε πιο βαθι νερ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM00260 

 

Μην σηκ-νετε την εξωλ!µβια σε θ!ση που
φ!ρνει την εισαγωγ� του νερο/ ψ/ξη" τη"
κτω µονδα" πνω απ� την επιφνεια του
νερο/ �ταν ρυθµ�ζετε την εξωλ!µβια για
πλε/ση σε ρηχ νερ. Αλλι-" µπορε� να
προκληθε� σοβαρ� ζηµι λ�γω

 

υπερθ!ρµανση".

 

RMU28185

 

∆ιαδικασ�α για µοντ!λα ηλεκτρικ�" κλ�ση"
και αν/ψωση" / ηλεκτρικ�" αν/ψωση"

 

1. Τοποθετ)στε το µοχλ# χειριστηρ%ου /

ZMU03998

DN

ZMU01936

UP

DN

ZMU04603

DN

DN

ZMU03999
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µοχλ# ταχυτ)των σε νεκρ2.

2. Κλ%νετε ελαφρ2 την εξωλ�µβια µηχαν)
π2νω στην επιθυµητ) θ�ση,
χρησιµοποι0ντα� το διακ#πτη
ηλεκτρικ)� κλ%ση� και αν�ψωση� / το
διακ#πτη ηλεκτρικ)� αν�ψωση�.

3. Για να επιστρ�ψετε την εξωλ�µβια
µηχαν) στην κανονικ) θ�ση
λειτουργ%α�, πι�στε το διακ#πτη
ηλεκτρικ)� κλ%ση� και αν�ψωση� / το
διακ#πτη ηλεκτρικ)� αν�ψωση� και
κλ%νετε αργ2 την εξωλ�µβια µηχαν)
κ2τω.

 

RMU28192

 

Πλε/ση υπ� λλε" συνθ�κε"

 

Πλε/ση σε θαλσσιο νερ�

 

Μετ2 την οδ)γηση σε θαλ2σσιο νερ#,
πλ�νετε τι� δι#δου� του νερο� ψ�ξη� µε
γλυκ# νερ# για να µην φρ2ξουν απ# τα
υπολε%µµατα 2λατο�.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Για οδηγ%ε� σχετικ2 µε το πλ�σιµο του
συστ)µατο� ψ�ξη�, αναφερθε%τε στη σελ%δα

 

55.

 

Πλε/ση σε θολ νερ

 

Η Yamaha συνιστ2 να χρησιµοποιε%τε την

N

ZMU04588

UP

ZMU01935

UP

DN

ZMU04602

UP

UP

ZMU04000
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προαιρετικ) αντλ%α νερο� (δεν διατ%θεται
για #λα τα µοντ�λα) αν χρησιµοποιε%τε την
εξωλ�µβια σε θολ2 ) λασπωµ�να νερ2.



 

54

 

Συντ�ρηση

 

RMU31480

 

Τεχνικ Χαρακτηριστικ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Το “(AL)” που αναφ�ρεται στι�
προδιαγραφ�� παρακ2τω αντιπροσωπε�ει
την αριθµητικ) αξ%α τη� αλουµιν�νια�
προπ�λα� που �χει τοποθετηθε%.
Οµο%ω�, το “(SUS)” αντιπροσωπε�ει την
αξ%α τη� ατσαλ�νια� προπ�λα� που �χει
τοποθετηθε% και το “(PL)” την αξ%α τη�

 

πλαστικ)� προπ�λα� που �χει τοποθετηθε%.

 

RMU28218

 

∆ισταση:

 

Συνολικ# µ)κο�: 
792 mm (31.2 in)

Συνολικ# πλ2το�: 
554 mm (21.8 in)

Συνολικ# �ψο� L: 
1655 mm (65.2 in)

Συνολικ# �ψο� X: 
1782 mm (70.2 in)

�ψο� καθρ�φτη L: 
516 mm (20.3 in)

�ψο� καθρ�φτη X: 
643 mm (25.3 in)

Β2ρο� (AL) L: 
214.0 kg (472 lb)

Β2ρο� (AL) X: 
218.0 kg (481 lb)

B2ρο� (SUS) L: 
216.0 kg (476 lb)

B2ρο� (SUS) X: 
220.0 kg (485 lb)

 

Απ�δοση:

 

Απ#σταση λειτουργ%α� µε πλ)ρε� γκ2ζι: 
4500

 

–

 

5500 στροφ��/λεπτ
Μ�γιστη �ξοδο�: 

LZ150PETO 110.3 kW στ 5000 
στροφ��/λεπτ (150 %πποι στι� στ 5000 
στροφ��/λεπτ)

LZ200NETO 147.1 kW στ 5000 
στροφ��/λεπτ (200 %πποι στι� στ 5000 
στροφ��/λεπτ)
Z150PETO 110.3 kW στ 5000 
στροφ��/λεπτ (150 %πποι στι� στ 5000 
στροφ��/λεπτ)
Z175GETO 128.7 kW στ 5000 
στροφ��/λεπτ (175 %πποι στι� στ 5000 
στροφ��/λεπτ)
Z200NETO 147.1 kW στ 5000 
στροφ��/λεπτ (200 %πποι στι� στ 5000 
στροφ��/λεπτ)

Στροφ�� ρελαντ% (σε νεκρ2): 
LZ150PETO 700 

 

±

 

30 στροφ��/λεπτ
LZ200NETO 700 

 

±

 

30 στροφ��/λεπτ
Z150PETO 700 

 

±

 

30 στροφ��/λεπτ
Z175GETO 750 

 

±

 

30 στροφ��/λεπτ
Z200NETO 700 

 

±

 

30 στροφ��/λεπτ

 

Κινητ�ρα":

 

Τ�πο�: 
∆%χρονο� V

Κυλινδρισµ#�: 
2596.0 cm

 

3

 

 (158.41 cu.in)
∆ι2µετρο� 

 

×

 

 διαδροµ): 
90.0 

 

×

 

 68.0 mm (3.54 

 

×

 

 2.68 in)
Σ�στηµα αν2φλεξη�: 

TCI
Μπουζ% µε αντ%σταση (NGK): 

LZ150PETO BKR6EKU
LZ200NETO BKR7EKU
Z150PETO BKR6EKU
Z175GETO BKR7EKU
Z200NETO BKR7EKU

∆ι2κενο ακ%δα�: 
1.5

 

–

 

1.6 mm (0.059

 

–

 

0.063 in)
Σ�στηµα ελ�γχου: 

Χειριστ)ριο
Σ�στηµα εκκ%νηση�: 

Ηλεκτρικ#
Σ�στηµα τσοκ: 

Ηλεκτρονικ#� ψεκασµ#� καυσ%µου
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Ελ2χιστη εκφ#ρτιση κατ2 την εκκ%νηση 
(CCA/EN): 

711.0 αµπ�ρ
Ελ2χιστη ονοµαστικ) χωρητικ#τητα 
(20HR/IEC): 

100.0 αµπερ0ρια
Dξοδο� γενν)τρια� για µπαταρ%α DC: 

45.0 αµπ�ρ

 

Μονδα οδ�γηση":

 

Θ�σει� γραναζι0ν: 
Πρ#σω-νεκρ2-#πισθεν

Σχ�ση γραναζι0ν: 
1.86 (26/14)

Σ�στηµα κλ%ση� και αν�ψωση�: 
Ηλεκτρικ) κλ%ση και αν�ψωση

Dνδειξη προπ�λα�: 
LZ150PETO ML
LZ200NETO ML
Z150PETO M
Z175GETO M
Z200NETO M

 

Κα/σιµο και λδι:

 

Συνιστ0µενο κα�σιµο: 
Απλ) αµ#λυβδη βενζ%νη

Eλ2χιστα οκτ2νια �ρευνα�: 
90

Συνιστ0µενο λ2δι κινητ)ρα: 
Λ2δι δ%χρονου κινητ)ρα εξωλ�µβια� 
YAMALUBE

Λ%πανση: 
Dγχυση λαδιο�

Χωρητικ#τητα δοχε%ου λαδιο� κινητ)ρα: 
0.9 L (0.95 US qt) (0.79 Imp.qt)

Χωρητικ#τητα εξωτερικο� δοχε%ου 
λαδιο�: 

10.5 L (11.10 US qt) (9.24 Imp.qt)
Συνιστ0µενη βαλβολ%νη: 

Βαλβολ%νη ποδιο� SAE#90
Ποσ#τητα βαλβολ%νη�: 

LZ150PETO 870.0 cm

 

3

 

 (29.41 US oz) 
(30.68 Imp.oz)

LZ200NETO 870.0 cm

 

3

 

 (29.41 US oz) 
(30.68 Imp.oz)
Z150PETO 980.0 cm

 

3

 

 (33.13 US oz) 
(34.56 Imp.oz)
Z175GETO 980.0 cm

 

3

 

 (33.13 US oz) 
(34.56 Imp.oz)
Z200NETO 980.0 cm

 

3

 

 (33.13 US oz) 
(34.56 Imp.oz)

 

Ροπ� σ/σφιξη":

 

Μπουζ%: 
25.0 Nm (18.4 ft-lb) (2.55 kgf-m)

Παξιµ2δι προπ�λα�: 
55.0 Nm (40.6 ft-lb) (5.61 kgf-m)

 

RMU28222

 

Μεταφορ και αποθ�κευση τη" 
εξωλ!µβια" µηχαν�"

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00690 

 

�

 

Η διαρρο� καυσ�µου µπορε� να προκαλ!σει
φωτι. hταν µεταφ!ρετε και αποθηκε/ετε
την εξωλ!µβια, σφ�ξτε τη β�δα εξα!ρωση"
και κλε�στε το µοχλ� παροχ�" καυσ�µου.
Αλλι-" µπορε� να διαρρε/σει κα/σιµο.

 

�

 

ΝΑ ΕΙΣΤΕ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ
�ταν µεταφ!ρετε το δοχε�ο καυσ�µου, ε�τε
στο σκφο" ε�τε στο αυτοκ�νητο.

 

�

 

ΜΗΝ ΓΕΜΙΖΕΤΕ µ!χρι τ!ρµα το δοχε�ο
καυσ�µου. Η βενζ�νη διαστ!λλεται
σηµαντικ �ταν ζεστα�νεται και µπορε� να
πι!ζει επικ�νδυνα το δοχε�ο καυσ�µου. Αυτ�
µπορε� να προκαλ!σει διαρρο� και

 

πιθαν�τητα φωτι".

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00700 

 

Ποτ! µην πηγα�νετε κτω απ� την κτω
µονδα �ταν ε�ναι ανυψωµ!νη, ακ�µα και αν
!χει ασφαλ�σει µε µηχανικ� βραχ�ονα
στ�ριξη". Μπορε� να τραυµατιστε�τε σοβαρ
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αν τυχ�ν π!σει η µηχαν�.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM00660 

 

Μην χρησιµοποιε�τε το µοχλ� � τον πε�ρο
στ�ριξη" τη" αν/ψωση" �ταν ρυµουλκε�τε τη
µηχαν�, γιατ� µπορε� να φ/γει µε το κο/νηµα
απ� τη στ�ριξη και να π!σει. Αν δεν µπορε�τε
να ρυµουλκ�σετε τη µηχαν� στην κανονικ�
θ!ση λειτουργ�α", χρησιµοποι�στε µια
πρ�σθετη διταξη στ�ριξη" για να την

 

ασφαλ�σετε στην ανυψωµ!νη θ!ση.

 

Η εξωλ�µβια πρ�πει να ρυµουλκε%ται και να
αποθηκε�εται στην κανονικ) θ�ση
λειτουργ%α�. Αν στη θ�ση αυτ) δεν υπ2ρχει
αρκετ) απ#σταση απ# το δρ#µο, τ#τε
ρυµουλκ)στε τη µηχαν) στη θ�ση
αν�ψωση� χρησιµοποι0ντα� µια δι2ταξη
στ)ριξη� τη� µηχαν)�, #πω� ε%ναι ο
βραχ%ονα� στ)ριξη� στον καθρ�φτη. Για
περισσ#τερε� λεπτοµ�ρειε�,
συµβουλευτε%τε τον αντιπρ#σωπο τη�
Yamaha.

 

RMU28260

 

Αποθ�κευση τη" εξωλ!µβια" µηχαν�"

 

gταν αποθηκε�ετε την εξωλ�µβια για
µεγ2λα χρονικ2 διαστ)µατα (2 µ)νε� )
περισσ#τερο), θα πρ�πει να εκτελε%τε
ορισµ�νε� σηµαντικ�� διαδικασ%ε� για να
αποφ�γετε εκτεταµ�νε� βλ2βε�. Αυτ# ε%ναι
ιδια%τερα σηµαντικ# για το σ�στηµα

�γχυση� λαδιο� τη� εξωλ�µβια�, λ#γω τη�
µικρ)� αναλογ%α� λαδιο� που
χρησιµοποιε%ται στο ρελαντ% πριν σβ)σετε
τη µηχαν) για να την αποθηκε�σετε.
Συνιστο�µε να π2τε την εξωλ�µβια για
σ�ρβι� στον αντιπρ#σωπο τη� Yamaha πριν
την αποθηκε�σετε. Π2ντω�, οι ακ#λουθε�
διαδικασ%ε� µπορο�ν να εκτελεστο�ν απ#
εσ2�, τον ιδιοκτ)τη, µε ελ2χιστα εργαλε%α.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM01150 

 

�

 

Μην χρησιµοποιε�τε χηµικ που περι!χουν
Σιλικ�νη, Φ-σφορο � Μ�λυβδο.

 

�

 

Αλλι-" µπορε� να πθει ζηµι ο
αισθητ�ρα" οξυγ�νου του συστ�µατο"
Ηλεκτρονικο/ Ψεκασµο/ Καυσ�µου.
Συµβουλευτε�τε τον αντιπρ�σωπο τη"
Yamaha για λεπτοµ!ρειε" σχετικ µε τη
χρ�ση χηµικ-ν προϊ�ντων αποθ�κευση".

 

�

 

Αδειστε το υπ�λοιπο τη" βενζ�νη" απ� το
διαχωριστ� ατµ-ν. Αν µε�νει βενζ�νη στο
διαχωριστ� ατµ-ν για µεγλο χρονικ�
διστηµα θα αποσυντεθε� και µπορε� να
προκαλ!σει ζηµι στον αγωγ� του

 

καυσ�µου.

 

RMU28303

 

∆ιαδικασ�α

 

RMU29953

 

Πλ/σιµο µε το σ/στηµα πλυσ�µατο"

 

1. Πλ�νετε το σ0µα τη� εξωλ�µβια� µε
γλυκ# νερ#. Για περισσ#τερε�
πληροφορ%ε�, αναφερθε%τε στη σελ%δα
60.

2. Αποσυνδ�στε τον αγωγ# καυσ%µου απ#
τον κινητ)ρα ) κλε%στε το µοχλ#
παροχ)� καυσ%µου, αν υπ2ρχει.

3. Αφαιρ�στε το καπ2κι και την προπ�λα.
4. Τοποθετ)στε το σ�στηµα πλυσ%µατο�

π2νω απ# την εισαγωγ) του νερο�

ZMU04720
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ψ�ξη�.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM00300 

 

Μην λειτουργε�τε τον κινητ�ρα χωρ�"
παροχ� νερο/ ψ/ξη". Ε�τε θα πθει ζηµι η
αντλ�α νερο/ � ο κινητ�ρα" θα καταστραφε�
απ� την υπερθ!ρµανση. Πριν βλετε µπροστ
τον κινητ�ρα, φροντ�στε να τροφοδοτ�σετε µε

 

νερ� τι" δι�δου" νερο/ ψ/ξη".

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM00310 

 

Αποφ/γετε να λειτουργε�τε την εξωλ!µβια σε
υψηλ!" στροφ!" µε το σ/στηµα πλυσ�µατο",

 

γιατ� µπορε� να προκληθε� υπερθ!ρµανση.

 

5. Το πλ�σιµο του συστ)µατο� ψ�ξη� ε%ναι
σηµαντικ# δι#τι εµποδ%ζει το φρ2ξιµο
του συστ)µατο� ψ�ξη� απ# αλ2τι, 2µµο
) βρωµι2. Επιπλ�ον, ο ψεκασµ#� του
κινητ)ρα µε λ2δι σε λεπτ) διασπορ2
ε%ναι υποχρεωτικ#� αν θ�λουµε να
αποφ�γουµε εκτεταµ�νη ζηµι2 του
κινητ)ρα λ#γω σκουρι2�. Το πλ�σιµο
και ο ψεκασµ#� γ%νονται µαζ%.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00090 

 

�

 

Μην αγγ�ζετε � αφαιρε�τε ηλεκτρικ
εξαρτ�µατα �ταν βζετε µπροστ � στη

διρκεια τη" λειτουργ�α".

 

�

 

Κρατ�στε τα χ!ρια, τα µαλλι και τα ρο/χα
σα" µακρι απ� το βολν και λλα
περιστρεφ�µενα µ!ρη �ταν η µηχαν�

 

λειτουργε�.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

�

 

gταν χρησιµοποιε%τε το σ�στηµα
πλυσ%µατο�, διατηρε%τε επαρκ) π%εση
νερο� και σταθερ) ρο).

 

�

 

Αν ενεργοποιηθε% το προειδοποιητικ#
σ�στηµα υπερθ�ρµανση�, σβ)στε τη
µηχαν) και συµβουλευτε%τε τον

 

αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.

6. Λειτουργ)στε τον κινητ)ρα σε γρ)γορο
ρελαντ% για µερικ2 λεπτ2 µε νεκρ2.

7. Λ%γο πριν σβ)σετε τον κινητ)ρα,
ψεκ2στε γρ)γορα µε “Λ2δι σε Λεπτ)
∆ιασπορ2” εναλλ2ξ µ�σα στον
σιγαστ)ρα εισαγωγ)� ) την τρ�πα
ψεκασµο� του καλ�µµατο� του
σιγαστ)ρα. Αν γ%νει σωστ2 ο ψεκασµ#�,
η µηχαν) θα βγ2ζει πολ� καπν# και
σχεδ#ν θα µπουκ0σει.

8. Αδει2στε τη βενζ%νη που �χει µε%νει στο
διαχωριστ) ατµ0ν µε �να δοχε%ο.
Ξεσφ%ξτε τη β%δα αδει2σµατο� και µετ2
αφαιρ�στε την τ2πα. Πι�στε τη βαλβ%δα
α�ρα µε �να κατσαβ%δι για να περ2σει
α�ρα� στο θ2λαµο του πλωτ)ρα, �τσι
0στε η βενζ%νη να αδει2σει οµαλ2.
Μετ2 σφ%ξτε τη β%δα αδει2σµατο�.

 

1. Σ�στηµα πλυσ%µατο�
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9. Αφαιρ�στε το σ�στηµα πλυσ%µατο�.
10. Τοποθετ)στε το καπ2κι.
11. Αν δεν �χετε “Λ2δι σε Λεπτ)

∆ιασπορ2”, σβ)στε τη µηχαν) µετ2 το
β)µα 6. Μετ2 εκτελ�στε τη διαδικασ%α
του β)µατο� 8.

12. Αδει2στε το νερ# ψ�ξη� εντελ0� απ#
τον κινητ)ρα. Καθαρ%στε καλ2 το σ0µα.

13. Αν δεν �χετε “Λ2δι σε Λεπτ)
∆ιασπορ2”, βγ2λτε το/τα µπουζ%. Ρ%ξτε
�να κουταλ2κι του γλυκο� µε καθαρ#
λ2δι κινητ)ρα σε κ2θε κ�λινδρο.
Γυρ%στε µερικ�� φορ�� τη µ%ζα
χειροκ%νητα. Τοποθετ)στε π2λι το/τα
µπουζ%.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Το σ�στηµα πλυσ%µατο� µπορε%τε να το
προµηθευτε%τε απ# τον αντιπρ#σωπο τη�

 

Yamaha.

 

RMU28410

 

Λ�πανση (µοντ!λα !γχυση" λαδιο/)

 

1. Γρασ2ρετε το/τα σπειρ0µατα των
µπουζ% και τοποθετ)στε το/τα µπουζ% µε
την κατ2λληλη ροπ). Για πληροφορ%ε�
σχετικ2 µε την τοποθ�τηση των µπουζ%
αναφερθε%τε στη σελ%δα 64.

2. Γεµ%στε τα δοχε%α λαδιο�. Αυτ#

εµποδ%ζει τη συγκ�ντρωση υγρασ%α�.
Στα µοντ�λα µε εξωτερικ# δοχε%ο
λαδιο�, µπορε% να χρειαστε% να
παρακ2µψετε χειροκ%νητα τη µον2δα
ελ�γχου για να γεµ%σετε εντελ0� το
δοχε%ο λαδιο�.

3. Αλλ2ξτε τη βαλβολ%νη. Για
λεπτοµ�ρειε� αναφερθε%τε στη σελ%δα
70. Εξετ2στε το λ2δι για να δε%τε αν
υπ2ρχει νερ#, πρ2γµα που σηµα%νει #τι
υπ2ρχει διαρρο) απ# κ2ποια τσιµο�χα.
Η αλλαγ) των τσιµουχ0ν πρ�πει να
γ%νεται απ# τον αντιπρ#σωπο τη�
Yamaha πριν τη χρ)ση.

4. Γρασ2ρετε #λα τα σηµε%α
γρασαρ%σµατο�. Για περισσ#τερε�
λεπτοµ�ρειε�, αναφερθε%τε στη σελ%δα
64.

 

RMU28430

 

Φροντ�δα τη" µπαταρ�α"

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00330 

 

Το ηλεκτρολυτικ� υγρ� τη" µπαταρ�α" ε�ναι
επικ�νδυνο. Περι!χει θειικ� οξ/ που ε�ναι
δηλητηρι-δε" και εξαιρετικ καυστικ�.
Πντα να ακολουθε�τε τα ακ�λουθα µ!τρα
προστασ�α":

 

�

 

Αποφε/γετε την επαφ� του σ-µατο" µε το
ηλεκτρολυτικ� υγρ� δι�τι µπορε� να
προκαλ!σει σοβαρ εγκα/µατα � µ�νιµη
βλβη στα µτια.

 

�

 

Να φορτε προστατευτικ γυαλι �ταν
χειρ�ζεστε � εργζεστε κοντ σε µπαταρ�ε".

Αντ�δοτο (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ):

 

�

 

∆ΕΡΜΑ - Πλ/νετε µε νερ�.

 

�

 

ΜΑΤΙΑ - Πλ/νετε µε νερ� για 15 λεπτ και
καλ!στε αµ!σω" γιατρ�.

Αντ�δοτο (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ):

 

�

 

Πιε�τε µεγλε" ποσ�τητε" νερο/ �
γλακτο" και στη συν!χεια γλα
µαγνησ�α", χτυπηµ!νο αυγ� � φυτικ� λδι.

 

1. Ρ2βδο� σ�νδεση� τσοκ
2. Β%δα αδει2σµατο�
3. ∆ιαχωριστ)� ατµ0ν

1

3

2
ZMU04440
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Καλ!στε αµ!σω" γιατρ�.
Οι µπαταρ�ε" παργουν επ�ση" εκρηκτικ�
α!ριο υδρογ�νο. Συνεπ-", θα πρ!πει να
λαµβνετε τι" ακ�λουθε" προφυλξει":

 

�

 

Φορτ�ζετε τι" µπαταρ�ε" σε καλ αεριζ�µενο
χ-ρο.

 

�

 

Κραττε τι" µπαταρ�ε" µακρι απ� φωτι,
σπ�θε" � φλ�γε" (για παρδειγµα:
εξοπλισµ� οξυγονοκ�λληση", αναµµ!να
τσιγρα, κλπ.)

 

�

 

ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ �ταν φορτ�ζετε �
χειρ�ζεστε τι" µπαταρ�ε".

ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ

 

ΠΑΙ∆ΙΑ.

 

Οι µπαταρ%ε� διαφ�ρουν αν2λογα µε τον
κατασκευαστ). Συνεπ0�, οι ακ#λουθε�
διαδικασ%ε� µπορε% να µην ισχ�ουν για #λε�
τι� περιπτ0σει�. Συµβουλευτε%τε τι� οδηγ%ε�
του κατασκευαστ) τη� µπαταρ%α� σα�.
∆ιαδικασ%α
1. Αποσυνδ�στε και βγ2λτε τη µπαταρ%α

απ# το σκ2φο�. Π2ντα να αποσυνδ�ετε
πρ0τα το µα�ρο αρνητικ# καλ0διο για
να αποφ�γετε ενδεχ#µενο
βραχυκ�κλωµα.

2. Καθαρ%στε το περ%βληµα και του�
ακροδ�κτε� τη� µπαταρ%α�. Γεµ%στε #λα
τα στοιχε%α τη� µπαταρ%α� µε
απεσταγµ�νο νερ#, µ�χρι την π2νω
στ2θµη.

3. Αποθηκε�στε την µπαταρ%α σε µια
επ%πεδη επιφ2νεια, σε �να δροσερ#,
στεγν# και καλ2 αεριζ#µενο χ0ρο που
δεν τον βλ�πει ο )λιο�.

4. Μια φορ2 το µ)να, ελ�γχετε το ειδικ#
β2ρο� του ηλεκτρολ�τη και
επαναφορτ%στε #σο χρει2ζεται για να
µεγαλ0σετε τη δι2ρκεια ζω)� τη�
µπαταρ%α�.

 

RMU28442

 

Πλ/σιµο τη" µονδα" ισχ/ο"

 

Εκτελ�στε αυτ) τη διαδικασ%α αµ�σω� µετ2
τη λειτουργ%α για καλ�τερο πλ�σιµο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM01530 

 

Μην εκτελ!σετε αυτ� τη διαδικασ�α µε τον
κινητ�ρα σε λειτουργ�α. Μπορε� να πθει
ζηµι η αντλ�α νερο/ και µπορε� να
προκληθο/ν σοβαρ!" ζηµι!" λ�γω

 

υπερθ!ρµανση".

 

1. Αφο� σβ)σετε τον κινητ)ρα, ξεβιδ0στε
τη µο�φα σ�νδεση� του σωλ)να
ποτ%σµατο� απ# την υποδοχ) τη�
λεκ2νη�.

2. Βιδ0στε τον προσαρµογ�α του σωλ)να
ποτ%σµατο� σε �ναν σωλ)να ποτ%σµατο�

 

1. Εξ2ρτηµα Προσαρµογ)�
2. Μο�φα σ�νδεση� σωλ)να ποτ%σµατο�
3. Προσαρµογ�α� σωλ)να ποτ%σµατο�

1
2 3

ZMU04723
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που συνδ�εται µε παροχ) τρεχο�µενου
νερο� και µετ2 συνδ�στε τον στη µο�φα
σ�νδεση� του σωλ)να ποτ%σµατο�.

3. Με τον κινητ)ρα σβηστ#, ανο%ξτε τη
βρ�ση και αφ)στε το νερ# να ξεπλ�νει
τι� δι#δου� ψ�ξη� για περ%που 15 λεπτ2.
Κλε%στε το νερ# και αποσυνδ�στε τον
προσαρµογ�α του σωλ)να ποτ%σµατο�
απ# τη µο�φα σ�νδεση� του σωλ)να
ποτ%σµατο�.

4. Βιδ0στε π2λι τη µο�φα σ�νδεση� του
σωλ)να ποτ%σµατο� στην υποδοχ) τη�
λεκ2νη�. Σφ%ξτε καλ2 το β�σµα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM00540 

 

Mην αφ�νετε τη µο/φα σ/νδεση" του
σωλ�να ποτ�σµατο" χαλαρ� στην υποδοχ�
τη" λεκνη" και µην αφ�νετε το σωλ�να να
κρ!µεται ελε/θερο" στη διρκεια τη"
κανονικ�" λειτουργ�α". Το νερ� θα τρ!χει !ξω
απ� τη µο/φα σ/νδεση" αντ� να ψ/χει τον
κινητ�ρα, πργµα που µπορε� να προκαλ!σει
σοβαρ� υπερθ!ρµανση. Βεβαιωθε�τε �τι η
µο/φα σ/νδεση" ε�ναι καλ σφιγµ!νη στην

 

υποδοχ� µετ το πλ/σιµο του κινητ�ρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

�

 

gταν πλ�νετε τον κινητ)ρα µε το σκ2φο�
στο νερ#, θα �χετε καλ�τερα
αποτελ�σµατα αν σηκ0σετε την
εξωλ�µβια µηχαν) 0στε να βγει εντελ0�
απ# το νερ#.

 

�

 

Για οδηγ%ε� σχετικ2 µε το πλ�σιµο του
συστ)µατο� ψ�ξη�, αναφερθε%τε στη

 

σελ%δα 55.

 

RMU28450

 

Καθαρισµ�" τη" εξωλ!µβια" µηχαν�"

 

Μετ2 απ# κ2θε χρ)ση, πλ�νετε το
εξωτερικ# τη� εξωλ�µβια� µε γλυκ# νερ#.
Πλ�νετε το σ�στηµα ψ�ξη� µε γλυκ# νερ#.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Για οδηγ%ε� σχετικ2 µε το πλ�σιµο του
συστ)µατο� ψ�ξη� αναφερθε%τε στη σελ%δα

 

55.

 

RMU28460

 

Hλεγχο" τη" βαµµ!νη" επιφνεια" τη" 
µηχαν�"

 

Ελ�γξτε τη µηχαν) για γρατζουνι��,
χαρακι�� ) ρωγµ�� στο χρ0µα. Τα τµ)µατα
µε κατεστραµµ�νο χρ0µα ε%ναι πολ� πιθαν#
να σκουρι2σουν. Αν χρει2ζεται, καθαρ%στε
και β2ψτε αυτ2 τα τµ)µατα. Ο αντιπρ#σωπο�
µπορε% να σα� προµηθε�σει µε βαφ) για
ρετουσ2ρισµα.

 

RMU28476

 

Περιοδικ� συντ�ρηση

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM01070 

 

Σβ�νετε πντα τη µηχαν� �ταν εκτελε�τε
εργασ�ε" συντ�ρηση", εκτ�" αν ορ�ζεται
διαφορετικ. Αν εσε�" � ο ιδιοκτ�τη" δεν
!χετε εξοικε�ωση µε το σ!ρβι" τη" µηχαν�",
αυτ� η εργασ�α θα πρ!πει να γ�νει απ� τον
αντιπρ�σωπο τη" Yamaha � λλον ικαν�

 

µηχανικ�.

 

RMU28510

 

Ανταλλακτικ

 

Αν χρει2ζονται ανταλλακτικ2,
χρησιµοποι)στε µ#νο αυθεντικ2
ανταλλακτικ2 Yamaha ) ανταλλακτικ2 του

ZMU02550
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%διου τ�που και αντ%στοιχη� ισχ�ο� και
υλικ0ν. Ανταλλακτικ2 κατ0τερη� ποι#τητα�
µπορε% να προκαλ�σουν δυσλειτουργ%α και η
απ0λεια ελ�γχου που ενδ�χεται να
προκ�ψει µπορε% να β2λει σε κ%νδυνο τον
χειριστ) και του� επιβ2τε�. Τα αυθεντικ2
ανταλλακτικ2 και αξεσου2ρ Yamaha
µπορε%τε να τα προµηθευτε%τε απ# τον
αντιπρ#σωπο.
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RMU28522

 

Π�νακα" συντ�ρηση"

 

Η συχν#τητα τη� συντ)ρηση� εξαρτ2ται απ# τι� συνθ)κε� λειτουργ%ε�. Ο ακ#λουθο�
π%νακα� προσφ�ρει µια γενικ) καθοδ)γηση. Αναφερθε%τε στα τµ)µατα αυτο� του κεφαλα%ου
για περιγραφ) των εργασι0ν συντ)ρηση� αν2λογα µε το µοντ�λο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

gταν χρησιµοποιε%τε την εξωλ�µβια σε θαλασσιν#, θολ# ) λασπ0δε� νερ#, θα πρ�πει να

 

καθαρ%ζετε τον κινητ)ρα µε καθαρ# νερ# µετ2 απ# κ2θε χρ)ση.

Το σ�µβολο “ ” υποδηλ0νει του� ελ�γχου� που µπορε%τε να κ2νετε µ#νοι σα�.
Το σ�µβολο “ ” υποδηλ0νει εργασ%ε� που πρ�πει να γ%νουν απ# τον αντιπρ#σωπο τη�
Yamaha.

 

Αντικε�µενο Εν!ργειε"

Στι" πρ-τε" Κθε

10 -ρε" (1 
µ�να)

50 -ρε" (3 
µ�νε")

100 -ρε" 
(6 µ�νε")

200 -ρε" 
(1 χρ�νο")

 

sνοδο�(οι) 
(εξωτερικ))

Dλεγχο� / 
αντικατ2σταση

sνοδο�(οι) 
(εσωτερικ))

Dλεγχο� / 
αντικατ2σταση

Μπαταρ%α Dλεγχο� / φ#ρτιση

∆%οδοι νερο� ψ�ξη� Καθαρισµ#�

Σφιχτ)ρα� καπακιο� Dλεγχο�

Φ%λτρο καυσ%µου 
(µπορε% να 
αποσυναρµολογηθε%)

Dλεγχο� / 
αντικατ2σταση

Σ�στηµα τροφοδοσ%α� Dλεγχο�

Βαλβολ%νη Αλλαγ)

Σηµε%α γρασαρ%σµατο� Γρασ2ρισµα

Ταχ�τητα ρελαντ% Dλεγχο�

ΒΕΠ (Bαλβ%δα 
Ελ�γχου Π%εση�)

Dλεγχο�

Μον2δα ηλεκτρικ)� 
κλ%ση� και αν�ψωση�

Dλεγχο�

Προπ�λα και κοπ%λια
Dλεγχο� / 
αντικατ2σταση

Σ�νδεσµο� ταχυτ)των 
/ ντ%ζα ταχυτ)των

Dλεγχο� / ρ�θµιση

Θερµοστ2τη�
Dλεγχο� / 
αντικατ2σταση
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RMU28874

 

Π�νακα" συντ�ρηση" (πρ�σθετο")

 

Σ�νδεσµο� γκαζιο� / 
ντ%ζα γκαζιο� / 
χρονισµ#� απ#κριση� 
γκαζιο�

Dλεγχο� / ρ�θµιση

Αισθητ)ρα� θ�ση� 
γκαζιο�

Dλεγχο� / ρ�θµιση

Αντλ%α νερο�
Dλεγχο� / 
αντικατ2σταση

Ιµ2ντα� αντλ%α� 
καυσ%µου υψηλ)� 
π%εση�

Dλεγχο� / 
αντικατ2σταση

Στ2θµη λαδιο� αντλ%α� 
καυσ%µου υψηλ)� 
π%εση�

Dλεγχο� / γ�µισµα

Αντλ%α λαδιο� Dλεγχο� / ρ�θµιση

sδειασµα νερο� απ# το 
δοχε%ο λαδιο�

Dλεγχο� / καθαρισµ#�

Μπουζ%
Καθαρισµ#� / ρ�θµιση 
/ αντικατ2σταση

 

Αντικε�µενο Εν!ργειε"
Κθε

500 -ρε" (2.5 χρ�νια) 1000 -ρε" (5 χρ�νια)

 

Ιµ2ντα� αντλ%α� 
καυσ%µου υψηλ)� 
π%εση�

Αντικατ2σταση

Φ%λτρο καυσ%µου 
(δοχε%ο διαχωριστ) 
ατµ0ν)

Αντικατ2σταση

 

Αντικε�µενο Εν!ργειε"

Στι" πρ-τε" Κθε

10 -ρε" (1 
µ�να)

50 -ρε" (3 
µ�νε")

100 -ρε" 
(6 µ�νε")

200 -ρε" 
(1 χρ�νο")
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RMU28940

 

Λ�πανση

 

Γρ2σο Yamaha τ�που A (αδι2βροχο γρ2σο)
Γρ2σο Yamaha τ�που D (αντιδιαβρωτικ# γρ2σο, για τον 2ξονα τη� προπ�λα�)

 

Z150P, LZ150P, Z175G, Z200N, LZ200N

 

RMU28952

 

Καθαρισµ�" και ρ/θµιση των µπουζ�

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00560 

 

hταν αφαιρε�τε � τοποθετε�τε !να µπουζ�,
προσ!ξτε να µην κνετε ζηµι στον µονωτ�.

Αν πθει ζηµι ο µονωτ�" µπορε� να βγα�νουν
!ξω οι σπ�θε" και να προκληθε� φωτι �

 

!κρηξη.

 

Το µπουζ% ε%ναι �να σηµαντικ# εξ2ρτηµα του
κινητ)ρα και ε�κολο να ελεγχθε%. Η

ZMU04724
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κατ2σταση του µπουζ% µπορε% να σηµα%νει
κ2τι για την κατ2σταση του κινητ)ρα. Για
παρ2δειγµα, αν η πορσελ2νη του κεντρικο�
ηλεκτροδ%ου ε%ναι πολ� λευκ), αυτ# µπορε%
να σηµα%νει διαρρο) α�ρα απ# την εισαγωγ)
) πρ#βληµα αν2µιξη� καυσ%µου σε αυτ#ν τον
κ�λινδρο. Μην επιχειρ)σετε να διαγν0σετε
µ#νοι σα� τα προβλ)µατα. Πηγα%νετε την
εξωλ�µβια στον αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.
Θα πρ�πει απ# καιρ# σε καιρ# να βγ2ζετε και
να ελ�γχετε το µπουζ%, δι#τι η θερµ#τητα και
τα κατακ2θια προκαλο�ν προοδευτικ)
υποβ2θµιση και δι2βρωση του µπουζιο�. Αν
η δι2βρωση των ηλεκτροδ%ων ε%ναι
εκτεταµ�νη ) αν υπ2ρχουν πολλ2 κατακ2θια
2νθρακα ) 2λλα στοιχε%α, θα πρ�πει να
αντικαταστ)σετε το µπουζ% µε �να 2λλο του
σωστο� τ�που.

Πριν τοποθετ)σετε το µπουζ%, µετρ)στε το
δι2κενο τη� ακ%δα� µε �να συρµ2τινο
παχ�µετρο. Αν χρει2ζεται, ρυθµ%στε το
δι2κενο σ�µφωνα µε την προδιαγραφ).

gταν τοποθετε%τε το µπουζ%, π2ντα να
καθαρ%ζετε την επιφ2νεια τη� φλ2ντζα� και
να χρησιµοποιε%τε µια ν�α φλ2ντζα.
Σκουπ%ζετε τυχ#ν βρωµι�� απ# τα
σπειρ0µατα και βιδ0νετε το µπουζ% στην
κατ2λληλη ροπ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Αν δεν �χετε ε�καιρο ροπ#κλειδο #ταν
τοποθετε%τε το µπουζ%, µπορε%τε να το
βιδ0σετε κατ2 προσ�γγιση 1/4 �ω� 1/2 τη�
στροφ)� µετ2 το σφ%ξιµο µε τα δ2χτυλα.
Μ#λι� βρε%τε ροπ#κλειδο, π2ντω�, σφ%ξτε

 

το µπουζ% στην σωστ) ροπ).

 

RMU28962

 

Hλεγχο" του συστ�µατο" καυσ�µου

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00060 

 

Η βενζ�νη και οι αναθυµισει" τη" ε�ναι
εξαιρετικ ε/φλεκτε" και εκρηκτικ!" /λε".
Μην καπν�ζετε �ταν βζετε κα/σιµο στην
εξωλ!µβια και µε�νετε µακρι απ� σπ�θε",

 

φλ�γε" � λλε" πηγ!" ανφλεξη".

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00910 

 

Η διαρρο� καυσ�µου µπορε� να προκαλ!σει
φωτι � !κρηξη.

 

�

 

Ελ!γχετε τακτικ για διαρρο!" καυσ�µου.

 

�

 

Αν βρε�τε κποια διαρρο�, το σ/στηµα
καυσ�µου θα πρ!πει να επισκευαστε� απ�
!µπειρο µηχανικ�. Ακατλληλε" επισκευ!"
µπορε� να κνουν επισφαλ� τη χρ�ση τη"

 

εξωλ!µβια". 

 

Κατ2λληλο µπουζ%:
LZ150PETO BKR6EKU
LZ200NETO BKR7EKU
Z150PETO BKR6EKU
Z175GETO BKR7EKU
Z200NETO BKR7EKU

 

1. ∆ι2κενο ακ%δα�

1

12

ZMU01892

 

2. Σηµ2δι αναγν0ριση� µπουζιο� (NGK)

 

∆ι2κενο ακ%δα�:
1.5

 

–

 

1.6 mm (0.059

 

–

 

0.063 in)

Ροπ) σ�σφιξη� µπουζιο�:
25.0 Nm (18.4 ft-lb) (2.55 kgf-m)
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Ελ�γξτε του� αγωγο�� του καυσ%µου για
διαρρο��, ρωγµ�� ) κακ) λειτουργ%α. Αν
βρε%τε κ2ποιο πρ#βληµα, θα πρ�πει να το
επισκευ2σει αµ�σω� ο αντιπρ#σωπο� τη�
Yamaha ) 2λλο� �µπειρο� µηχανικ#�.

Σηµε%α ελ�γχου

 

�

 

∆ιαρρο) εξαρτηµ2των του συστ)µατο�
καυσ%µου

 

�

 

∆ιαρρο) του συνδ�σµου του αγωγο�
καυσ%µου

 

�

 

Ρωγµ�� στον αγωγ# του καυσ%µου ) 2λλη
ζηµι2

 

�

 

∆ιαρρο) του συνδετ)ρα καυσ%µου

 

RMU29041

 

Hλεγχο" τη" ταχ/τητα" ρελαντ�

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00451 

 

�

 

Μην αγγ�ζετε � αφαιρε�τε ηλεκτρικ
εξαρτ�µατα �ταν βζετε µπροστ � στη
διρκεια τη" λειτουργ�α".

 

�

 

Μην πλησιζετε τα χ!ρια, τα µαλλι και τα
ρο/χα σα" στο βολν και λλα

περιστρεφ�µενα µ!ρη εν- λειτουργε� ο

 

κινητ�ρα".

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM00490 

 

Η διαδικασ�α αυτ� πρ!πει να εκτελε�ται µε
την εξωλ!µβια στο νερ�. Μπορε� να
χρησιµοποιηθε� σ/στηµα πλυσ�µατο" �

 

δεξαµεν� δοκιµ�".

 

Για τη διαδικασ%α αυτ) θα πρ�πει να
χρησιµοποιηθε% �να στροφ#µετρο. Τα
αποτελ�σµατα µπορε% να διαφ�ρουν
αν2λογα µε το αν η δοκιµ) γ%νεται µε το
σ�στηµα πλυσ%µατο�, σε δεξαµεν) δοκιµ)�
) µε την εξωλ�µβια στο νερ#.
1. Β2λτε µπροστ2 τον κινητ)ρα και

αφ)στε τον να ζεσταθε% καλ2 στη νεκρ2,
µ�χρι να λειτουργε% οµαλ2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Ο σωστ#� �λεγχο� τη� ταχ�τητα� ρελαντ%
µπορε% να γ%νει µ#νο αν ο κινητ)ρα� �χει
ζεσταθε% καλ2. Αλλι0�, οι στροφ�� θα ε%ναι
ψηλ#τερε� απ# το κανονικ#. Αν �χετε
δυσκολ%α στο να βρε%τε την ταχ�τητα
ρελαντ% ) αν η ταχ�τητα ρελαντ% χρει2ζεται
ρ�θµιση, συµβουλευτε%τε τον αντιπρ#σωπο

 

τη� Yamaha ) 2λλον �µπειρο µηχανικ#.

2. Ελ�γξτε αν η ταχ�τητα ρελαντ% ε%ναι
ρυθµισµ�νη σ�µφωνα µε τι�
προδιαγραφ��. Αναφερθε%τε στη σελ%δα
54 για την κατ2λληλη ταχ�τητα ρελαντ%.

 

RMU29050

 

Hλεγχο" για νερ� στο δοχε�ο λαδιο/ του 
κινητ�ρα

 

Μοντ!λα !γχυση" λαδιο/

 

Υπ2ρχει µια υδατοπαγ%δα στο κ2τω µ�ρο�
του δοχε%ου λαδιο� του κινητ)ρα. Αν δε%τε
νερ# ) ξ�να σωµατ%δια στην παγ%δα αυτ),
συµβουλευτε%τε τον αντιπρ#σωπο τη�
Yamaha.

ZMU04004
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RMU29112

 

Hλεγχο" καλωδι-σεων και βυσµτων

 

�

 

Βεβαιωθε%τε #τι #λα τα καλ0δια γε%ωση�
ε%ναι καλ2 πιασµ�να.

 

�

 

Βεβαιωθε%τε #τι #λα τα β�σµατα ε%ναι
καλ2 συνδεδεµ�να.

 

RMU29120

 

∆ιαρρο� καυσαερ�ων

 

Β2λτε µπροστ2 τον κινητ)ρα και
βεβαιωθε%τε #τι δεν υπ2ρχει διαρρο)
καυσαερ%ων απ# του� συνδ�σµου� µεταξ�
του καλ�µµατο� τη� εξ2τµιση�, τη�
κυλινδροκεφαλ)� και του
στροφαλοθ2λαµου.

 

RMU29130

 

∆ιαρρο� νερο/

 

Β2λτε µπροστ2 τον κινητ)ρα και
βεβαιωθε%τε #τι δεν υπ2ρχει διαρρο) νερο�
απ# του� συνδ�σµου� µεταξ� του

καλ�µµατο� τη� εξ2τµιση�, τη�
κυλινδροκεφαλ)� και του
στροφαλοθ2λαµου.

 

RMU29153

 

Hλεγχο" του συστ�µατο" ηλεκτρικ�" 
κλ�ση" και αν/ψωση"

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00430 

 

�

 

Ποτ! µην πηγα�νετε κτω απ� την κτω
µονδα �ταν ε�ναι ανυψωµ!νη, ακ�µα και
αν !χει ασφαλ�σει µε τον µοχλ� ασφλιση"
τη" αν/ψωση". Μπορε� να τραυµατιστε�τε
σοβαρ αν τυχ�ν π!σει η µηχαν�.

 

�

 

Πριν κνετε αυτ� τη δοκιµ�, βεβαιωθε�τε
�τι δεν βρ�σκεται κανε�" κτω απ� την

 

εξωλ!µβια.

 

1. Ελ�γξτε τη µον2δα ηλεκτρικ)� κλ%ση�
και αν�ψωση� για σηµ2δια διαρρο0ν
λαδιο�.

2. Ελ�γξτε #λου� του διακ#πτε� τη�
ηλεκτρικ)� κλ%ση� και αν�ψωση� στο
χειριστ)ριο και στη λεκ2νη τη�
µηχαν)� (αν υπ2ρχουν) και βεβαιωθε%τε
#τι λειτουργο�ν.

3. Σηκ0στε επ2νω την εξωλ�µβια και
ελ�γξτε αν οι ρ2βδοι κλ%ση� και
αν�ψωση� �χουν πιεστε% εντελ0� �ξω.

4. Ασφαλ%στε τη µηχαν) στη σηκωµ�νη

 

1. Υδατοπαγ%δα
2. ∆οχε%ο λαδιο� κινητ)ρα

2
1

ZMU01895

ZMU04007

 

1. Ρ2βδο� αν�ψωση�
2. Ρ2βδοι κλ%ση�

ZMU03458

1

2
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θ�ση µε το µοχλ# στ)ριξη� τη�
αν�ψωση�. Πι�στε λ%γο το διακ#πτη
κατεβ2σµατο� 0στε η µηχαν) να
στηριχτε% απ# το µοχλ# στ)ριξη� τη�
αν�ψωση�.

5. Βεβαιωθε%τε #τι οι ρ2βδοι κλ%ση� και
αν�ψωση� δεν �χουν %χνη δι2βρωση� )
2λλα ελαττ0µατα.

6. Ενεργοποι)στε το διακ#πτη
κατεβ2σµατο� µ�χρι οι ρ2βδοι κλ%ση�
να υποχωρ)σουν εντελ0� µ�σα στου�
κυλ%νδρου�.

7. Ενεργοποι)στε το διακ#πτη κλ%ση�
προ� τα π2νω µ�χρι να ανο%ξει εντελ0�
η ρ2βδο� αν�ψωση�. Απασφαλ%στε το
µοχλ# στ)ριξη� τη� αν�ψωση�.

8. Κατεβ2στε την εξωλ�µβια. Βεβαιωθε%τε
#τι οι ρ2βδοι κλ%ση� και αν�ψωση�
λειτουργο�ν οµαλ2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Αν κ2ποιο� απ# του� παραπ2νω ελ�γχου�
δεν �χει ικανοποιητικ2 αποτελ�σµατα,
συµβουλευτε%τε τον αντιπρ#σωπο τη�

 

Yamaha.

 

RMU29171

 

Hλεγχο" τη" προπ!λα"

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00321 

 

Μπορε� να τραυµατιστε�τε σοβαρ αν πρει
µπροστ κατ λθο" ο κινητ�ρα" �ταν
βρ�σκεστε κοντ στην προπ!λα.

 

�

 

Πριν ελ!γξετε, αφαιρ!σετε � τοποθετ�σετε
την προπ!λα, αφαιρ!στε τι" π�πε" των
µπουζ�. Επ�ση", βλτε νεκρ ταχ/τητα,
στρ!ψτε το γενικ� διακ�πτη στη θ!ση
“ ” (off) και αφαιρ!στε το κλειδ�, και
αποσυνδ!στε το καλ-διο απ� τον διακ�πτη
σταµατ�µατο" του κινητ�ρα. ∆ιακ�ψτε την
παροχ� τη" µπαταρ�α" αν το σκφο"
διαθ!τει διακ�πτη αποκοπ�".

 

�

 

Μην χρησιµοποιε�τε το χ!ρι σα" για να
κρατ�σετε την προπ!λα �ταν χαλαρ-νετε �
σφ�γγετε το παξιµδι τη" προπ!λα".
Τοποθετ�στε !να χοντρ� κοµµτι ξ/λου
µεταξ/ τη" πλκα" κατ τη" σπηλα�ωση"
και τη" προπ!λα" -στε να µην µπορε� να

 

1. Μοχλ#� στ)ριξη� αν�ψωση�

ZMU04155

1

ZMU04156

ZMU03460
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γυρ�σει η προπ!λα.

 

Σηµε%α ελ�γχου

 

�

 

Ελ�γξτε #λα τα πτερ�για τη� προπ�λα� για
φθορ2, δι2βρωση λ#γω σπηλα%ωση� )
επαφ)� µε τον α�ρα ) 2λλη ζηµι2.

 

�

 

Ελ�γξτε τον 2ξονα τη� προπ�λα� για τυχ#ν
ζηµι2.

 

�

 

Ελ�γξτε τα πολ�σφηνα / την κοπ%λια για
φθορ2 ) ζηµι2.

 

�

 

Ελ�γξτε µ)πω� υπ2ρχουν πετονι��
τυλιγµ�νε� γ�ρω απ# τον 2ξονα τη�
προπ�λα�.

 

�

 

Ελ�γξτε την τσιµο�χα λαδιο� του 2ξονα
τη� προπ�λα� µ)πω� �χει π2θει ζηµι2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Αν υπ2ρχει κοπ%λια: Η κοπ%λια �χει
σχεδιαστε% 0στε να σπ2σει αν η προπ�λα
χτυπ)σει σε κ2ποιο υποβρ�χιο εµπ#διο,
προστατε�οντα� �τσι την προπ�λα και τον
µηχανισµ# οδ)γηση�. Μετ2, η προπ�λα θα
γυρ%ζει ελε�θερα στον 2ξονα. Αν συµβε%
αυτ#, θα πρ�πει να αντικαταστ)σετε την

 

κοπ%λια.

 

RMU30660

 

Αφα�ρεση τη" προπ!λα"

 

RMU29194

 

Μοντ!λα Πολ/σφηνου

 

1. Iσι0στε την κοπ%λια και τραβ)ξτε την
�ξω χρησιµοποι0ντα� µια π�νσα.

2. Αφαιρ�στε το παξιµ2δι τη� προπ�λα�,
τη ροδ�λα και τoν αποστ2τη (αν
υπ2ρχει).

ZMU01896

ZMU01897

 

1. Κοπ%λια

1

6 5
4

3
2

ZMU01898
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3. Αφαιρ�στε την προπ�λα και τη ροδ�λα
0ση�.

 

RMU30670

 

Τοποθ!τηση τη" προπ!λα"

 

RMU29242

 

Μοντ!λα µε πολ/σφηνο

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00770 

 

Στα µοντ!λα αντ�στροφη" περιστροφ�",
φροντ�στε να χρησιµοποι�σετε προπ!λα
κατλληλη για αριστερ�στροφη περιστροφ�.
Αυτ!" οι προπ!λε" αναγνωρ�ζονται απ� το
γρµµα “L” µετ την !νδειξη µεγ!θου" πνω
στην προπ!λα. Αλλι-", το σκφο" µπορε� να
κινηθε� σε αντ�θετη κατε/θυνση απ� την

 

αναµεν�µενη.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM00340 

 

�

 

Φροντ�στε να τοποθετ�σετε τη ροδ!λα
-ση" πριν τοποθετ�σετε την προπ!λα,
αλλι-" θα πθει ζηµι το κτω τµ�µα και ο
οµφαλ�" τη" προπ!λα".

 

�

 

Χρησιµοποι�στε καινο/ρια κοπ�λια και
λυγ�στε τι" κρε" -στε να ασφαλ�σει καλ.
Αλλι-" µπορε� να βγει η προπ!λα κατ τη

 

λειτουργ�α και να την χσετε.

 

1. Β2λτε γρ2σο θαλ2σση� Yamaha )
αντιδιαβρωτικ# γρ2σο στον 2ξονα τη�
προπ�λα�.

2. Τοποθετ)στε τη ροδ�λα 0ση� και την
προπ�λα στον 2ξονα τη� προπ�λα�.

3. Τοποθετ)στε τον αποστ2τη και τη
ροδ�λα. Σφ%ξτε την προπ�λα στην

καθορισµ�νη ροπ).

4. Ευθυγραµµ%στε το παξιµ2δι τη�
προπ�λα� µε την τρ�πα του 2ξονα τη�
προπ�λα�. Εισ2γετε µια ν�α κοπ%λια
στην τρ�πα και λυγ%στε τι� 2κρε� τη�
κοπ%λια�.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Αν το παξιµ2δι τη� προπ�λα� δεν
ευθυγραµµ%ζεται µε την τρ�πα του 2ξονα τη�
προπ�λα� #ταν το σφ%ξετε στην
καθορισµ�νη ροπ), σφ%ξτε το κι 2λλο 0στε

 

να ευθυγραµµιστε% µε την τρ�πα.

 

RMU29282

 

Αλλαγ� τη" βαλβολ�νη"

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00800 

 

�

 

Βεβαιωθε�τε �τι η εξωλ!µβια ε�ναι καλ
ασφαλισµ!νη στον καθρ!φτη � σε µια
σταθερ� βση. Μπορε� να τραυµατιστε�τε
σοβαρ αν π!σει πνω σα".

 

�

 

Ποτ! µην πηγα�νετε κτω απ� την κτω
µονδα �ταν ε�ναι ανυψωµ!νη, ακ�µα και
αν !χει ασφαλ�σει µε τον µοχλ� � τον πε�ρο
στ�ριξη" τη" αν/ψωση". Μπορε� να
τραυµατιστε�τε σοβαρ αν τυχ�ν π!σει η

 

µηχαν�.

 

2. Παξιµ2δι προπ�λα�
3. Ροδ�λα
4. Αποστ2τη�
5. Προπ�λα
6. Ροδ�λα 0ση�

 

Ροπ) σφιξ%µατο� του παξιµαδιο� τη� 
προπ�λα�:

55.0 Nm (40.6 ft-lb) (5.61 kgf-m)
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1. ∆0στε κλ%ση στην εξωλ�µβια 0στε η
β%δα αδει2σµατο� τη� βαλβολ%νη� να
ε%ναι στο χαµηλ#τερο δυνατ#ν σηµε%ο.

2. Τοποθετ)στε �να κατ2λληλο δοχε%ο
κ2τω απ# τη θ)κη των γραναζι0ν.

3. Αφαιρ�στε τη β%δα αδει2σµατο� τη�
βαλβολ%νη� και τη φλ2ντζα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

�

 

Αν η β%δα αδει2σµατο� τη� βαλβολ%νη�
ε%ναι µαγνητικ), αφαιρ�στε #λα τα
µεταλλικ2 τµ)µατα απ# τη β%δα πριν την
τοποθετ)σετε.

 

�

 

Χρησιµοποιε%τε π2ντα καινο�ριε�
φλ2ντζε�. Μην τοποθετε%τε

 

χρησιµοποιηµ�νε� φλ2ντζε�.

4. Αφαιρ�στε τη β%δα στ2θµη� λαδιο� και
την φλ2ντζα 0στε το λ2δι να αδει2σει
εντελ0�.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM00710 

 

Ελ!γξτε το χρησιµοποιηµ!νο λδι αφο/
αδεισει. Αν ε�ναι γαλακτ-δε", σηµα�νει �τι
περνει νερ� στη θ�κη των γραναζι-ν και
µπορε� να προκαλ!σει ζηµι. Συµβουλευτε�τε
τον αντιπρ�σωπο τη" Yamaha σχετικ µε την

 

επισκευ� των τσιµουχ-ν του κτω τµ�µατο".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Για να απαλλαγε%τε απ# το
χρησιµοποιηµ�νο λ2δι, συµβουλευτε%τε τον

 

αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.

5. Mε την εξωλ�µβια σε κ2θετη θ�ση και
χρησιµοποι0ντα� �να ειδικ# εξ2ρτηµα
γεµ%σµατο� (ελαστικ# ) µε π%εση)
ψεκ2στε τη βαλβολ%νη στην τρ�πα τη�
β%δα� αδει2σµατο�.

6. Τοποθετ)στε µια ν�α φλ2ντζα στη β%δα
στ2θµη� λαδιο�. gταν το λ2δι αρχ%σει
να βγα%νει απ# την τρ�πα τη� β%δα�
στ2θµη� λαδιο�, τοποθετ)στε και
σφ%ξτε τη β%δα στ2θµη� λαδιο�.

7. Β2λτε µια καινο�ρια φλ2ντζα στη β%δα
αδει2σµατο� τη� βαλβολ%νη�.

 

1. Β%δα αδει2σµατο� βαλβολ%νη�
2. Β%δα στ2θµη� λαδιο�

1

2

ZMU01899

 

Συνιστ0µενη βαλβολ%νη:
Βαλβολ%νη ποδιο� SAE#90

Ποσ#τητα βαλβολ%νη�:
LZ150PETO 870.0 cm

 

3

 

 (29.41 US oz) 
(30.68 Imp.oz)
LZ200NETO 870.0 cm

 

3

 

 (29.41 US oz) 
(30.68 Imp.oz)
Z150PETO 980.0 cm

 

3

 

 (33.13 US oz) 
(34.56 Imp.oz)
Z175GETO 980.0 cm

 

3

 

 (33.13 US oz) 
(34.56 Imp.oz)
Z200NETO 980.0 cm

 

3

 

 (33.13 US oz) 
(34.56 Imp.oz)

ZMU01900
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Τοποθετ)στε και σφ%ξτε τη β%δα
αδει2σµατο� τη� βαλβολ%νη�.

 

RMU29312

 

Hλεγχο" και αντικατσταση τη"(των) 
αν�δου(ων)

 

Οι εξωλ�µβιε� Yamaha προστατε�ονται απ#
τη δι2βρωση µε αναλ0σιµε� αν#δου�.
Ελ�γχετε τι� αν#δου� απ# καιρ# σε καιρ#.
Αφαιρε%τε την κρο�στα απ# τι� επιφ2νειε�
των αν#δων. Συµβουλευτε%τε τον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha σχετικ2 µε τον
�λεγχο και την αντικατ2σταση των
εξωτερικ0ν αν#δων.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM00720 

 

Μην βφετε τι" αν�δου", γιατ� θα χσουν την

 

αποτελεσµατικ�τητ του".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Ελ�γχετε τα καλ0δια γε%ωση� που
συνδ�ονται στι� εξωτερικ�� αν#δου�,
εφ#σον υπ2ρχουν. Συµβουλευτε%τε τον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha σχετικ2 µε τον
�λεγχο και αντικατ2σταση των αν#δων που

 

ε%ναι συνδεδεµ�νε� στη µον2δα ισχ�ο�.

 

RMU29320

 

Hλεγχο" τη" µπαταρ�α" (για µοντ!λα 
ηλεκτρικ�" εκκ�νηση")

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00330 

 

Το ηλεκτρολυτικ� υγρ� τη" µπαταρ�α" ε�ναι
επικ�νδυνο. Περι!χει θειικ� οξ/ που ε�ναι
δηλητηρι-δε" και εξαιρετικ καυστικ�.
Πντα να ακολουθε�τε τα ακ�λουθα µ!τρα
προστασ�α":

 

�

 

Αποφε/γετε την επαφ� του σ-µατο" µε το
ηλεκτρολυτικ� υγρ� δι�τι µπορε� να
προκαλ!σει σοβαρ εγκα/µατα � µ�νιµη
βλβη στα µτια.

 

�

 

Να φορτε προστατευτικ γυαλι �ταν
χειρ�ζεστε � εργζεστε κοντ σε µπαταρ�ε".

Αντ�δοτο (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ):

 

�

 

∆ΕΡΜΑ - Πλ/νετε µε νερ�.

 

�

 

ΜΑΤΙΑ - Πλ/νετε µε νερ� για 15 λεπτ και
καλ!στε αµ!σω" γιατρ�.

Αντ�δοτο (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ):

 

�

 

Πιε�τε µεγλε" ποσ�τητε" νερο/ �
γλακτο" και στη συν!χεια γλα
µαγνησ�α", χτυπηµ!νο αυγ� � φυτικ� λδι.
Καλ!στε αµ!σω" γιατρ�.

Οι µπαταρ�ε" παργουν επ�ση" εκρηκτικ�
α!ριο υδρογ�νο. Συνεπ-", θα πρ!πει να
λαµβνετε τι" ακ�λουθε" προφυλξει":

 

�

 

Φορτ�ζετε τι" µπαταρ�ε" σε καλ αεριζ�µενο
χ-ρο.

 

�

 

Κραττε τι" µπαταρ�ε" µακρι απ� φωτι,

ZMU01901

ZMU04008
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σπ�θε" � φλ�γε" (για παρδειγµα:
εξοπλισµ� οξυγονοκ�λληση", αναµµ!να
τσιγρα, κλπ.)

 

�

 

ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ �ταν φορτ�ζετε �
χειρ�ζεστε τι" µπαταρ�ε".

ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ

 

ΠΑΙ∆ΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM00360 

 

�

 

Μια κακοσυντηρηµ!νη µπαταρ�α θα χσει
γρ�γορα την απ�δοσ� τη".

 

�

 

Το συνηθισµ!νο νερ� τη" βρ/ση" περι!χει
µ!ταλλα βλαβερ για τη µπαταρ�α και δεν
θα πρ!πει να χρησιµοποιε�ται για

 

συµπλ�ρωµα.

 

1. Ελ�γχετε τη στ2θµη του ηλεκτρολ�τη
τουλ2χιστον µια φορ2 το µ)να και
γεµ%ζετε στην συνιστ0µενη στ2θµη αν
χρει2ζεται. Χρησιµοποιε%τε µ#νο
απεσταγµ�νο νερ# () καθαρ#
απιονισµ�νο νερ#, κατ2λληλο για
χρ)ση σε µπαταρ%ε�).

2. Π2ντα να κρατ2τε τη µπαταρ%α σε καλ#
επ%πεδο φ#ρτιση�. Η τοποθ�τηση εν#�
βολτ#µετρου θα σα� βοηθ)σει να την
ελ�γχετε. Αν δεν σκοπε�ετε να
χρησιµοποι)σετε το σκ2φο� για �ναν
µ)να ) περισσ#τερο, αφαιρ�στε τη
µπαταρ%α απ# το σκ2φο� και

αποθηκε�στε την σε �ναν δροσερ#,
σκοτειν# χ0ρο. Φορτ%στε καλ2 τη
µπαταρ%α πριν τη χρησιµοποι)σετε.

3. Αν αποθηκε�σετε τη µπαταρ%α για
περισσ#τερο απ# �ναν µ)να, ελ�γχετε
το ειδικ# β2ρο� του υγρο� τουλ2χιστον
µια φορ2 το µ)να και φορτ%στε τη
µπαταρ%α #ταν ε%ναι πεσµ�νο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Συµβουλε�εστε τον αντιπρ#σωπο τη�
Yamaha #ταν φορτ%ζετε ) επαναφορτ%ζετε

 

µπαταρ%ε�.

 

RMU29351

 

Σ/νδεση τη" Μπαταρ�α"

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00570 

 

Συνδ!στε τον συγκρατητ� τη" µπαταρ�α" σε
µια στεγν�, καλ αεριζ�µενη και χωρ�"
κραδασµο/" θ!ση του σκφου". Τοποθετ�στε
µια καλ φορτισµ!νη µπαταρ�α στον

 

συγκρατητ�.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM01121 

 

�

 

Βεβαιωθε�τε �τι ο γενικ�" διακ�πτη" (στα
µοντ!λα που υπρχει) ε�ναι στη θ!ση “ ”
(off) πριν εργαστε�τε µε τη µπαταρ�α.

 

�

 

Η αναστροφ� των καλωδ�ων τη"
µπαταρ�α" θα προκαλ!σει ζηµι στα
ηλεκτρικ εξαρτ�µατα.

 

�

 

Συνδ!στε πρ-τα το ΚΟΚΚΙΝΟ καλ-διο
�ταν τοποθετε�τε τη µπαταρ�α και
αποσυνδ!στε πρ-τα το ΜΑΥΡΟ καλ-διο
�ταν την αφαιρε�τε. Αλλι-" µπορε� να
πθουν ζηµι τα ηλεκτρικ εξαρτ�µατα.

 

�

 

Οι ηλεκτρικ!" επαφ!" τη" µπαταρ�α" και τα
καλ-δια πρ!πει να ε�ναι καθαρ και σωστ
συνδεδεµ!να, αλλι-" η µπαταρ�α δεν θα

 

µπορε� να βλει µπροστ τον κινητ�ρα.

 

Συνδ�στε το ΚΟΚΚΙΝΟ καλ0διο στον
ΘΕΤΙΚΟ (+) π#λο πρ0τα. Μετ2 συνδ�στε το
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ΜΑΥΡΟ καλ0διο στον ΑΡΝΗΤΙΚΟ π#λο (-
).

 

Χρ�ση βοηθητικ�" µπαταρ�α" (προαιρετικ)

 

Χρησιµοποι)στε �να καλ0διο σ�νδεση�
µεταξ� των αρνητικ0ν π#λων (-) τη�
µπαταρ%α� εκκ%νηση� και τη� βοηθητικ)�
µπαταρ%α�. ∆ε%τε τι� εικ#νε� των
καλωδι0σεων. Το καλ0διο αυτ# θα πρ�πει
να ε%ναι απ# σ�ρµα αν2λογο µε αυτ# του
καλωδ%ου τη� µπαταρ%α� εκκ%νηση�.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00600 

 

Η χρ�ση µικρ�τερου σ/ρµατο" µπορε� να

 

προκαλ!σει φωτι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Αν θ�λετε διακ#πτη επιλογ)� µπαταρ%α�,
συµβουλευτε%τε τον αντιπρ#σωπο τη�

 

Yamaha σχετικ2 µε την σωστ) καλωδ%ωση.

 

RMU29370

 

Αποσ/νδεση τη" µπαταρ�α"

 

Αποσυνδ�στε πρ0τα το ΜΑΥΡΟ καλ0διο
απ# τον ΑΡΝΗΤΙΚΟ (-) π#λο. Μετ2
αποσυνδ�στε το ΚΟΚΚΙΝΟ καλ0διο απ#
τον θΕΤΙΚΟ (+) π#λο.

 

RMU29390

 

Hλεγχο" του καπακιο/

 

Ελ�γξτε αν κ2θεται καλ2 το καπ2κι
πι�ζοντα� µε τα δυο χ�ρια σα�. Αν ε%ναι
χαλαρ#, πηγα%νετ� το για επισκευ) στον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.

 

RMU29400

 

Προστατευτικ� βαφ� του κτω µ!ρου" 
του σκφου"

 

Το καθαρ# σκαρ% βελτι0νει την απ#δοση του
σκ2φου�. Το κ2τω µ�ρο� του σκ2φου� πρ�πει
να ε%ναι #σο πιο καθαρ# γ%νεται απ#
αν2πτυξη θαλ2σσιων οργανισµ0ν. Αν
χρει2ζεται, µπορε%τε να το β2ψετε µε

 

1. Κ#κκινο καλ0διο
2. Μα�ρο καλ0διο
3. Μπαταρ%α

1. Μπαταρ%α για αξεσου2ρ
2. Μπαταρ%α εκκ%νηση�
3. Μεγ2λο µα�ρο καλ0διο

7

ZMU01942

4 3 5

1
6

2 

 

4. Μεγ2λο κ#κκινο καλ0διο για τη µπαταρ%α 
εκκ%νηση�
5. Αρνητικ# καλ0διο σ�νδεση�
6. Ρε�µα για αξεσου2ρ
7. Μικρ# κ#κκινο καλ0διο για φ#ρτιση 
βοηθητικ)� µπαταρ%α� (προαιρετικ# εξ2ρτηµα)

ZMU04680
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µουρ2βια εγκεκριµ�νη για την περιοχ) σα�,
0στε να εµποδ%σετε την αν2πτυξη
θαλ2σσιων οργανισµ0ν.
Μην χρησιµοποιε%τε µουρ2βια που περι�χει
χαλκ# ) γραφ%τη. Αυτ�� οι βαφ�� µπορε% να
προκαλ�σουν πιο γρ)γορη σκουρι2 τη�
µηχαν)�.

ZMU01943
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Αντιµετ-πιση προβληµτων

 

RMU29424

 

Αντιµετ-πιση προβληµτων

 

K2ποιο πρ#βληµα στο κα�σιµο, τη
συµπ%εση ) τα συστ)µατα αν2φλεξη� µπορε%
να προκαλ�σει δυσκολ%α στην εκκ%νηση,
απ0λεια ισχ�ο� ) 2λλα προβλ)µατα. Το
τµ)µα αυτ# περιγρ2φει του� βασικο��
ελ�γχου� και τι� πιθαν�� λ�σει�, και
καλ�πτει #λε� τι� εξωλ�µβιε� Yamaha.
Συνεπ0� κ2ποιε� περιπτ0σει� µπορε% να µην
ισχ�ουν για το µοντ�λο σα�.
Αν η εξωλ�µβι2 σα� χρει2ζεται επισκευ),
πηγα%νετ� την στον αντιπρ#σωπο τη�
Yamaha.
Aν αναβοσβ)νει η προειδοποιητικ) �νδειξη
προβλ)µατο� του κινητ)ρα, συµβουλευτε%τε
τον αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.

 

H µ�ζα δεν λειτουργε�.

 

Ε. Μ)πω� η χωρητικ#τητα τη� µπαταρ%α�
ε%ναι µικρ) ) πεσµ�νη;
A. Ελ�γξτε την κατ2σταση τη� µπαταρ%α�.
Χρησιµοποιε%τε µπαταρ%α τη�
συνιστ0µενη� χωρητικ#τητα�.

Ε. Μ)πω� οι συνδ�σει� τη� µπαταρ%α� ε%ναι
χαλαρ�� ) διαβρωµ�νε�;
A. Σφ%ξτε τα καλ0δια τη� µπαταρ%α� και
καθαρ%στε του� ακροδ�κτε�.

Ε. Μ)πω� �χει καε% η ασφ2λεια του ρελ�
ηλεκτρικ)� εκκ%νηση� ) του κυκλ0µατο�
ηλεκτρικ)� εκκ%νηση�;
A. Βρε%τε την αιτ%α τη� ηλεκτρικ)�
υπερφ#ρτωση� και επισκευ2στε.
Αντικαταστ)στε την ασφ2λεια µε µια των
σωστ0ν αµπ�ρ.

Ε. Μ)πω� ε%ναι ελαττωµατικ# κ2ποιο
εξ2ρτηµα τη� µ%ζα�;
A. Πηγα%νετε για επισκευ) στον

αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.

Ε. Μ)πω� ο µοχλ#� ταχυτ)των ε%ναι σε
ταχ�τητα;
A. Β2λτε τον στη νεκρ2.

 

Ο κινητ�ρα" δεν πα�ρνει µπροστ (η µ�ζα
λειτουργε�).

 

Ε. Μ)πω� �χει τελει0σει το κα�σιµο;
A. Γεµ%στε το δοχε%ο µε καθαρ#, καινο�ριο
κα�σιµο.

Ε. Μ)πω� το κα�σιµο ε%ναι µολυσµ�νο )
πολυκαιρισµ�νο;
A. Γεµ%στε το δοχε%ο µε καθαρ#, καινο�ριο
κα�σιµο.

Ε. Μ)πω� �χει φρ2ξει το φ%λτρο καυσ%µου;
A. Καθαρ%στε ) αντικαταστ)στε το φ%λτρο.

Ε. Μ)πω� κ2νετε λ2θο� διαδικασ%α
εκκ%νηση�;
A. Αναφερθε%τε στη σελ%δα 42.

Ε. Μ)πω� δεν λειτουργε% σωστ2 η αντλ%α
καυσ%µου;
A. Πηγα%νετε για σ�ρβι� στον αντιπρ#σωπο
τη� Yamaha.

E. Μ)πω� τα µπουζ% ε%ναι βρ0µικα ) λ2θο�
τ�που;
A. Εξετ2στε το/τα µπουζ%. Καθαρ%στε )
αντικαταστ)στε µε τον συνιστ0µενο τ�πο.

Ε. Μ)πω� δεν ε%ναι σωστ2 τοποθετηµ�νε� οι
π%πε� των µπουζ%;
A. Ελ�γξτε και τοποθετ)στε σωστ2 τι�
π%πε�.

Ε. Μ)πω� η καλωδ%ωση τη� αν2φλεξη� �χει
βλ2βη ) δεν ε%ναι καλ2 συνδεδεµ�νη;
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A. Εξετ2στε τα καλ0δια µ)πω� �χουν φθαρε%
) κοπε%. Σφ%ξτε τι� χαλαρ�� συνδ�σει�.
Αντικαταστ)στε τα καλ0δια που �χουν
φθαρε% ) κοπε%.

Ε. Μ)πω� υπ2ρχει πρ#βληµα σε κ2ποιο
εξ2ρτηµα τη� αν2φλεξη�;
A. Πηγα%νετε για σ�ρβι� στον αντιπρ#σωπο
τη� Yamaha.

Ε. Μ)πω� δεν �χει συνδεθε% το καλ0διο του
διακ#πτη σταµατ)µατο� του κινητ)ρα;
A. Συνδ�στε το καλ0διο.

Ε. Μ)πω� υπ2ρχει βλ2βη στα εσωτερικ2
τµ)µατα του κινητ)ρα;
A. Πηγα%νετε για σ�ρβι� στον αντιπρ#σωπο
τη� Yamaha.

 

Ο κινητ�ρα" !χει ακαν�νιστο ρελαντ� �
µπουκ-νει.

 

Ε. Μ)πω� το/τα µπουζ% ε%ναι βρ0µικα )
λ2θο� τ�που;
A. Εξετ2στε το/τα µπουζ%. Καθαρ%στε )
αντικαταστ)στε µε τον συνιστ0µενο τ�πο.

Ε. Μ)πω� παρεµποδ%ζεται το σ�στηµα
καυσ%µου;
A. Ελ�γξτε µ)πω� �χει πιαστε% κ2που ) �χει
διπλ0σει ο αγωγ#� καυσ%µου ) µ)πω�
υπ2ρχουν 2λλα εµπ#δια στο σ�στηµα
καυσ%µου.

Ε. Μ)πω� το κα�σιµο ε%ναι µολυσµ�νο )
πολυκαιρισµ�νο;
A. Γεµ%στε το δοχε%ο µε καθαρ#, καινο�ριο
κα�σιµο.

Ε. Μ)πω� �χει φρ2ξει το φ%λτρο καυσ%µου;
A. Καθαρ%στε ) αντικαταστ)στε το φ%λτρο.

Ε. Μ)πω� �χει χαλ2σει κ2ποιο εξ2ρτηµα
τη� αν2φλεξη�;
A. Πηγα%νετε για σ�ρβι� στον αντιπρ#σωπο
τη� Yamaha.

Ε. Μ)πω� �χει ενεργοποιηθε% το
προειδοποιητικ# σ�στηµα;
A. Βρε%τε και διορθ0στε την αιτ%α τη�
προειδοπο%ηση�.

Ε. Μ)πω� ε%ναι λ2θο� το δι2κενο τη� ακ%δα�
του µπουζ%;
A. Ελ�γξτε και ρυθµ%στε #πω� ορ%ζεται.

Ε. Μ)πω� η καλωδ%ωση τη� αν2φλεξη� �χει
βλ2βη ) δεν ε%ναι καλ2 συνδεδεµ�νη;
A. Εξετ2στε τα καλ0δια µ)πω� �χουν φθαρε%
) κοπε%. Σφ%ξτε τι� χαλαρ�� συνδ�σει�.
Αντικαταστ)στε τα καλ0δια που �χουν
φθαρε% ) κοπε%.

Ε. Μ)πω� δεν χρησιµοποιε%ται το
συνιστ0µενο λ2δι κινητ)ρα;
A. Ελ�γξτε και αντικαταστ)στε το λ2δι #πω�
ορ%ζεται.

Ε. Μ)πω� ο θερµοστ2τη� �χει βλ2βη ) �χει
φρ2ξει;
A. Πηγα%νετε για σ�ρβι� στον αντιπρ#σωπο
τη� Yamaha.

Ε. Μ)πω� δεν �χει γ%νει σωστ) ρ�θµιση του
καρµπυρατ�ρ;
A. Πηγα%νετε για σ�ρβι� στον αντιπρ#σωπο
τη� Yamaha.

Ε. Μ)πω� �χει βλ2βη η αντλ%α καυσ%µου;
A. Πηγα%νετε για σ�ρβι� στον αντιπρ#σωπο
τη� Yamaha.

Ε. Μ)πω� ε%ναι κλειστ) η β%δα εξα�ρωση�
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στο ντεπ#ζιτο του καυσ%µου;
A. Ανο%ξτε τη β%δα εξα�ρωση�.

Ε. Μ)πω� το κουµπ% του τσοκ ε%ναι
τραβηγµ�νο �ξω;
A. Επαναφ�ρετ� στο στην κλειστ) θ�ση.

Ε. Μ)πω� η γων%α τη� µηχαν)� ε%ναι πολ�
ψηλ);
A. Επαναφ�ρετ� στον στην κανονικ) θ�ση
λειτουργ%α�.

Ε. Μ)πω� �χει βουλ0σει το καρµπυρατ�ρ;
A. Πηγα%νετε για σ�ρβι� στον αντιπρ#σωπο
τη� Yamaha.

Ε. Μ)πω� ε%ναι λ2θο� η σ�νδεση του
καυσ%µου;
A. Συνδ�στε σωστ2.

Ε. M)πω� �χει γ%νει λ2θο� ρ�θµιση τη�
βαλβ%δα� του γκαζιο�;
A. Πηγα%νετε για σ�ρβι� στον αντιπρ#σωπο
τη� Yamaha.

Ε. Μ)πω� �χει αποσυνδεθε% το καλ0διο τη�
µπαταρ%α�;
A. Συνδ�στε καλ2.

 

Ηχε� ο βοµβητ�" � ανβει η προειδοποιητικ�
!νδειξη.

 

Ε. Μ)πω� �χει βουλ0σει το σ�στηµα ψ�ξη�;
A. Ελ�γξτε την εισαγωγ) νερο�.

Ε. Μ)πω� η στ2θµη του λαδιο� �χει π�σει;
A. Γεµ%στε το δοχε%ο λαδιο� µε το
συνιστ0µενο λ2δι κινητ)ρα.

Ε. M)πω� ε%ναι λ2θο� το ε�ρο� θερµ#τητα�
του µπουζιο�;
A. Εξετ2στε το µπουζ% και αντικαταστ)στε

το µε �να του συνιστ0µενου τ�που.

Ε. Μ)πω� δεν χρησιµοποιε%ται το
συνιστ0µενο λ2δι κινητ)ρα;
A. Ελ�γξτε και αντικαταστ)στε το λ2δι µε
αυτ# του συνιστ0µενου τ�που.

Ε. Μ)πω� το λ2δι �χει µολυνθε% )
υποβαθµιστε%;
A. Αντικαταστ)στε το λ2δι µε καινο�ριο,
του συνιστ0µενου τ�που.

Ε. Μ)πω� �χει φρ2ξει το φ%λτρο λαδιο�;
A. Πηγα%νετε για σ�ρβι� στον αντιπρ#σωπο
τη� Yamaha.

Ε. Μ)πω� δεν λειτουργε% σωστ2 η αντλ%α
τροφοδοσ%α�/�γχυση� λαδιο�;
A. Πηγα%νετε για σ�ρβι� στον αντιπρ#σωπο
τη� Yamaha.

Ε. Μ)πω� το φορτ%ο του σκ2φου� ε%ναι
αν#µοια κατανεµηµ�νο;
A. Κατανε%µετε το φορτ%ο 0στε το σκ2φο�
να ε%ναι επ%πεδο.

Ε. Μ)πω� �χει βλ2βη η αντλ%α νερο� ) ο
θερµοστ2τη�;
A. Πηγα%νετε για σ�ρβι� στον αντιπρ#σωπο
τη� Yamaha.

Ε. Μ)πω� υπ2ρχει πολ� νερ# στο σ0µα του
φ%λτρου καυσ%µου;
A. Αδει2στε το σ0µα του φ%λτρου.

 

Απ-λεια ισχ/ο" του κινητ�ρα.

 

Ε. Μ)πω� �χει π2θει ζηµι2 η προπ�λα;
A. Πηγα%νετε την προπ�λα για επισκευ) )
αλλαγ).

Ε. Μ)πω� ε%ναι λ2θο� το β)µα ) η δι2µετρο�
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τη� προπ�λα�;
A. Τοποθετ)στε την κατ2λληλη προπ�λα
για χρ)ση τη� εξωλ�µβια� µε το
συνιστ0µενο ε�ρο� ταχυτ)των (στροφ��/
λεπτ#).

Ε. Μ)πω� ε%ναι λ2θο� η γων%α κλ%ση�;
A. Ρυθµ%στε τη γων%α κλ%ση� �τσι 0στε να
�χετε την πιο αποτελεσµατικ) λειτουργ%α.

Ε. Μ)πω� η µηχαν) �χει τοποθετηθε% σε
λ2θο� �ψο� στον καθρ�φτη;
A. Ρυθµ%στε τη µηχαν) στο σωστ# �ψο�
καθρ�φτη.

Ε. Μ)πω� �χει ενεργοποιηθε% το
προειδοποιητικ# σ�στηµα;
A. Βρε%τε και διορθ0στε την αιτ%α τη�
προειδοπο%ηση�.

Ε. Μ)πω� το κ2τω µ�ρο� του σκ2φου� �χει
βρωµ%σει απ# αν2πτυξη θαλ2σσιων
οργανισµ0ν;
A. Καθαρ%στε το κ2τω µ�ρο� του σκ2φου�.

Ε. Μ)πω� το/τα µπουζ% ε%ναι βρ0µικα )
λ2θο� τ�που;
A. Εξετ2στε το/τα µπουζ%. Καθαρ%στε )
αντικαταστ)στε µε τον συνιστ0µενο τ�πο.

Ε. Μ)πω� �χουν µπλεχτε% φ�κια ) 2λλα ξ�να
σ0µατα µε το περ%βληµα των γραναζι0ν;
A. Αφαιρ�στε τα ξ�να σ0µατα και καθαρ%στε
την κ2τω µον2δα.

Ε. Μ)πω� παρεµποδ%ζεται το σ�στηµα
καυσ%µου;
A. Ελ�γξτε µ)πω� �χει πιαστε% κ2που ) �χει
διπλ0σει ο αγωγ#� καυσ%µου ) µ)πω�
υπ2ρχουν 2λλα εµπ#δια στο σ�στηµα
καυσ%µου.

Ε. Μ)πω� �χει φρ2ξει το φ%λτρο καυσ%µου;
A. Καθαρ%στε ) αντικαταστ)στε το φ%λτρο.

Ε. Μ)πω� το κα�σιµο ε%ναι µολυσµ�νο )
πολυκαιρισµ�νο;
A. Γεµ%στε το δοχε%ο µε καθαρ#, καινο�ριο
κα�σιµο.

Ε. Μ)πω� ε%ναι λ2θο� το δι2κενο τη� ακ%δα�
του µπουζ%;
A. Ελ�γξτε και ρυθµ%στε #πω� ορ%ζεται.

Ε. Μ)πω� η καλωδ%ωση τη� αν2φλεξη� �χει
βλ2βη ) δεν ε%ναι καλ2 συνδεδεµ�νη;
A. Εξετ2στε τα καλ0δια µ)πω� �χουν φθαρε%
) κοπε%. Σφ%ξτε τι� χαλαρ�� συνδ�σει�.
Αντικαταστ)στε τα καλ0δια που �χουν
φθαρε% ) κοπε%.

E. Dχουν χαλ2σει ηλεκτρικ2 εξαρτ)µατα;
A. Πηγα%νετε για σ�ρβι� στον αντιπρ#σωπο
τη� Yamaha.

Ε. Μ)πω� δεν χρησιµοποιε%ται το
συνιστ0µενο κα�σιµο;
Α. Αντικαταστ)στε το κα�σιµο µε αυτ# του
συνιστ0µενου τ�που.

Ε. Μ)πω� δεν χρησιµοποιε%ται το
συνιστ0µενο λ2δι κινητ)ρα;
A. Ελ�γξτε και αντικαταστ)στε το λ2δι µε
αυτ# του συνιστ0µενου τ�που.

Ε. Μ)πω� ο θερµοστ2τη� �χει βλ2βη ) �χει
φρ2ξει;
A. Πηγα%νετε για σ�ρβι� στον αντιπρ#σωπο
τη� Yamaha.

Ε. Μ)πω� ε%ναι κλειστ) η β%δα εξα�ρωση�;
A. Ανο%ξτε τη β%δα εξα�ρωση�.
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Ε. Μ)πω� δεν λειτουργε% σωστ2 η αντλ%α
καυσ%µου;
A. Πηγα%νετε για σ�ρβι� στον αντιπρ#σωπο
τη� Yamaha.

Ε. Μ)πω� ε%ναι λ2θο� η σ�νδεση του
καυσ%µου;
A. Συνδ�στε σωστ2.

Ε. M)πω� ε%ναι λ2θο� το ε�ρο� θερµ#τητα�
του µπουζιο�;
A. Ελ�γξτε το µπουζ% και αντικαταστ)στε το
µε �να του συνιστ0µενου τ�που.

Ε. Μ)πω� �χει σπ2σει ο ιµ2ντα� τη� αντλ%α�
καυσ%µου υψηλ)� π%εση�;
A. Πηγα%νετε για σ�ρβι� στον αντιπρ#σωπο
τη� Yamaha.

Ε. Μ)πω� ο κινητ)ρα� δεν αποκρ%νεται
σωστ2 στη θ�ση του µοχλο� ταχυτ)των;
A. Πηγα%νετε για σ�ρβι� στον αντιπρ#σωπο
τη� Yamaha.

 

Υπερβολικ� δ�νηση του κινητ�ρα.

 

Ε. Μ)πω� �χει π2θει ζηµι2 η προπ�λα;
A. Πηγα%νετε την προπ�λα για επισκευ) )
αλλαγ).

Ε. Μ)πω� �χει καταστραφε% ο 2ξονα� τη�
προπ�λα�;
A. Πηγα%νετε για σ�ρβι� στον αντιπρ#σωπο
τη� Yamaha.

Ε. Μ)πω� �χουν µπλεχτε% φ�κια ) 2λλα ξ�να
σ0µατα στην προπ�λα;
A. Αφαιρ�στε και καθαρ%στε την προπ�λα.

Ε. Μ)πω� �χει χαλαρ0σει το µπουλ#νι
στ)ριξη� τη� µηχαν)�;

A. Σφ%ξτε το µπουλ#νι.

Ε. Μ)πω� �χει χαλαρ0σει ) π2θει ζηµι2 ο
2ξονα� περιστροφ)� του τιµονιο�;
Α. Σφ%ξτε τον ) πηγα%νετε για σ�ρβι� στον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.

 

RMU29433

 

Προσωριν!" εν!ργειε" σε 
επε�γουσε" περιπτ-σει"

 

RMU29440

 

Zηµι απ� πρ�σκρουση

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00870 

 

Η εξωλ!µβια µηχαν� µπορε� να πθει σοβαρ�
ζηµι απ� χτ/πηµα κατ τον χειρισµ� � τη
µεταφορ µε τρ!ιλερ. Η ζηµι µπορε� να κνει

 

την εξωλ!µβια �χι ασφαλ� για χρ�ση.

 

Αν η εξωλ�µβια χτυπ)σει �να αντικε%µενο
στο νερ#, ακολουθ)στε την παρακ2τω
διαδικασ%α.

1. Σβ)στε αµ�σω� τον κινητ)ρα.
2. Εξετ2στε το σ�στηµα ελ�γχου και #λα

τα εξαρτ)µατα για ζηµι2. Εξετ2στε
επ%ση� µ)πω� �χει π2θει ζηµι2 το
σκ2φο�.

3. Ε%τε βρε%τε κ2ποια ζηµι2 ε%τε #χι,
επιστρ�ψτε στο κοντιν#τερο λιµ2νι
αργ2 και προσεκτικ2.

4. Πηγα%νετε την εξωλ�µβια για �λεγχο
στον αντιπρ#σωπο πριν την
ξαναχρησιµοποι)σετε.
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RMU29450

 

Λειτουργ�α µε µ�α µηχαν�

 

gταν χρησιµοποιε%τε µ#νο τη µ%α µηχαν),
σε περ%πτωση �κτακτη� αν2γκη�, να �χετε
ανυψωµ�νη αυτ) που δεν χρησιµοποιε%ται
και να λειτουργε%τε την 2λλη σε χαµηλ��
στροφ��.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM00370 

 

Αν το σκφο" λειτουργε� µε µια µηχαν� στο
νερ� αλλ δεν τρ!χει, µπορε� να µπει νερ�
στην εξτµιση λ�γω του κυµατισµο/ των
νερ-ν και να προκαλ!σει πρ�βληµα στον

 

κινητ�ρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

gταν κ2νετε ελιγµο�� µε χαµηλ) ταχ�τητα,
#πω� κοντ2 σε αποβ2θρα, συνιστο�µε τη
χρ)ση και των δ�ο µηχαν0ν, µε τη µ%α σε

 

νεκρ2 αν ε%ναι δυνατ#ν.

 

RMU29492

 

Αντικατσταση τη" ασφλεια"

 

Αν κ2ηκε η ασφ2λεια, σε �να µοντ�λο
ηλεκτρικ)� εκκ%νηση�, ανο%ξτε την
ασφαλειοθ)κη και χρησιµοποι)στε �ναν
εξολκ�α ασφ2λεια� για να αντικαταστ)σετε
την ασφ2λεια µε µια καινο�ρια των σωστ0ν
αµπ�ρ.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00630 

 

Φροντ�στε να χρησιµοποι�σετε την ασφλεια
που ορ�ζεται. Λθο" ασφλεια � κοµµτι

σ/ρµατο" µπορε� να αφ�σουν να περσει
υπερβολικ� ποσ�τητα ρε/µατο". Αυτ� µπορε�
να προκαλ!σει ζηµι στο ηλεκτρικ� σ/στηµα

 

και υπρχει πιθαν�τητα φωτι". 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM01382 

 

�

 

Αν καε� µια κ/ρια ασφλεια, φροντ�στε να
ελ!γξετε και την λλη κ/ρια ασφλεια.

 

�

 

Αν επιχειρ�σετε να λειτουργ�σετε την
εξωλ!µβια µηχαν� µε καµµ!νη µια κ/ρια
ασφλεια, η ικαν�τητα φ�ρτιση" θα ε�ναι
ανεπαρκ�" και ο κινητ�ρα" δεν θα πρει

 

µπροστ.

 

1. Ηλεκτρικ# κ2λυµµα
2. Συγκρατητ)� ασφ2λεια�
3. Ασφ2λεια (20 αµπ�ρ 

 

×

 

 3, 30 αµπ�ρ, 80 αµπ�ρ 

 

×

 

 2)
4. Εφεδρικ) ασφ2λεια (20 αµπ�ρ, 30 αµπ�ρ, 80 
αµπ�ρ)
5. Εξολκ�α� ασφ2λεια�

45

2

3
4

3

1
ZMU04009
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Αν η καινο�ρια ασφ2λεια καε% αµ�σω�,
συµβουλευτε%τε τον αντιπρ#σωπο τη�

 

Yamaha.

 

RMU29522

 

Η ηλεκτρικ� κλ�ση και αν/ψωση / 
ηλεκτρικ� αν/ψωση δεν λειτουργε�

 

Αν δεν µπορε%τε να σηκ0σετε ) να
κατεβ2σετε την εξωλ�µβια µε την
ηλεκτρικ) κλ%ση και αν�ψωση / ηλεκτρικ)
αν�ψωση, λ#γω αποφορτισµ�νη� µπαταρ%α�
) βλ2βη� τη� µον2δα� ηλεκτρικ)� κλ%ση�
και αν�ψωση� / τη� µον2δα ηλεκτρικ)�
αν�ψωση�, µπορε%τε να σηκ0σετε ) να
κατεβ2σετε την εξωλ�µβια χειροκ%νητα.
1. Ξεσφ%ξτε τη β%δα τη� βαλβ%δα�

χειροκ%νητη� λειτουργ%α�, στρ�φοντ2�
τη αριστερ#στροφα µ�χρι να
σταµατ)σει.

2. Τοποθετ)στε τη µηχαν) στην
επιθυµητ) θ�ση και µετ2 σφ%ξτε τη β%δα
τη� βαλβ%δα� χειροκ%νητη� λειτουργ%α�
στρ�φοντ2� τη� δεξι#στροφα.

 

RMU31780

 

Η προειδοποιητικ� !νδειξη τη" 
υδατοπαγ�δα" αναβοσβ�νει στη διρκεια 
τη" πλε/ση"

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM01500 

 

Η βενζ�νη και οι αναθυµισει" τη" ε�ναι
εξαιρετικ ε/φλεκτα και εκρηκτικ υλικ.

 

�

 

Μην εκτελε�τε αυτ� τη διαδικασ�α αν ο
κινητ�ρα" ε�ναι ζεστ�" � λειτουργε�.
Αφ�στε τον κινητ�ρα να κρυ-σει.

 

�

 

Θα υπρχει κα/σιµο στο φ�λτρο καυσ�µου.
Με�νετε µακρι απ� σπ�θε", τσιγρα,
φλ�γε" � λλε" πηγ!" ανφλεξη".

 

�

 

Με αυτ� τη διαδικασ�α θα χυθε� λ�γο
κα/σιµο. Μαζ!ψτε το κα/σιµο µε !να παν�.
Σκουπ�στε αµ!σω" το κα/σιµο που χ/θηκε.

 

�

 

Συναρµολογ�στε προσεκτικ το φ�λτρο
καυσ�µου τοποθετ-ντα" τον δακτ/λιο
στεγανοπο�ηση", το σ-µα του φ�λτρου και
του" σωλ�νε" στη θ!ση του". Λθο"
συναρµολ�γηση � αντικατσταση µπορε�
να οδηγ�σει σε διαρρο� καυσ�µου, που µε
τη σειρ τη" µπορε� να προκαλ!σει φωτι �

 

!κρηξη.

 

1. Εξολκ�α� ασφ2λεια�

1

ZMU03562

 

1. Β%δα βαλβ%δα� χειροκ%νητη� λειτουργ%α�

ZMU03464

1
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Αν η προειδοποιητικ) �νδειξη τη�
υδατοπαγ%δα� στο στροφ#µετρο
αναβοσβ)νει, εκτελ�στε την ακ#λουθη
διαδικασ%α.

1. Σταµατ)στε τον κινητ)ρα.
2. Αφαιρ�στε το καπ2κι.
3. Αποσυνδ�στε το β�σµα του διακ#πτη

αν%χνευση� νερο�.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM01570 

 

Προσοχ� µην βραχε� το β/σµα του διακ�πτη
αν�χνευση" νερο/, γιατ� µπορε� να προκληθε�

 

βλβη.

 

4. Ξεβιδ0στε το σ0µα του φ%λτρου απ# το
περ%βληµα του φ%λτρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Προσοχ) µην διπλ0σει το καλ0διο του
διακ#πτη αν%χνευση� νερο� #ταν

 

ξεβιδ0νετε το σ0µα του φ%λτρου.

5. Αδει2στε το νερ# που υπ2ρχει στο σ0µα
του φ%λτρου µαζε�οντ2� το σε �να παν%.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Απαλλαγε%τε απ# το παν% µε τον

 

ενδεδειγµ�νο τρ#πο.

6. Βιδ0στε καλ2 το σ0µα του φ%λτρου στο
περ%βληµα του φ%λτρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Προσοχ) µην διπλ0σει το καλ0διο του
διακ#πτη αν%χνευση� νερο� #ταν βιδ0νετε
το σ0µα του φ%λτρου στο περ%βληµα του

 

φ%λτρου.

7. Συνδ�στε το β�σµα του διακ#πτη
αν%χνευση� νερο� 0στε να ασφαλ%σει µε
κλικ.

 

1. Προειδοποιητικ) �νδειξη υδατοπαγ%δα�

1. Β�σµα διακ#πτη αν%χνευση� νερο�

1

ZMU05502

 

1. Σ0µα φ%λτρου
2. Καλ0διο διακ#πτη αν%χνευση� νερο�

1

2

ZMU05501
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8. Τοποθετ)στε το καπ2κι.
9. Β2λτε µπροστ2 τον κινητ)ρα και

βεβαιωθε%τε #τι η προειδοποιητικ)
�νδειξη τη� υδατοπαγ%δα� δεν αν2βει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Πηγα%νετε την εξωλ�µβια για �λεγχο στον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha µ#λι�

 

επιστρ�ψετε στο λιµ2νι.

 

RMU29541

 

Η µ�ζα δεν λειτουργε�

 

Αν ο µηχανισµ#� τη� µ%ζα� δεν λειτουργε% (ο
κινητ)ρα� δεν πα%ρνει στροφ�� µε τη µ%ζα),
µπορε%τε να β2λετε µπροστ2 τη µηχαν)
χειροκ%νητα, µε το σχοιν% εκκ%νηση�
�κτακτη� αν2γκη�. gµω�, ο κινητ)ρα� δεν
θα π2ρει µπροστ2 αν η τ2ση τη� µπαταρ%α�
ε%ναι πεσµ�νη. Αν η τ2ση τη� µπαταρ%α�
�χει π�σει στα 9 volts ) πιο κ2τω, η
ηλεκτρικ) αντλ%α καυσ%µου δεν θα
λειτουργ)σει.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM01021 

 

�

 

Χρησιµοποι�στε αυτ� τη διαδικασ�α µ�νο
σε κατσταση !κτακτη" ανγκη" για να
επιστρ!ψετε στο κοντιν�τερο λιµνι για
επισκευ�.

 

�

 

hταν χρησιµοποιε�τε το σχοιν� εκκ�νηση"
!κτακτη" ανγκη" για να βλετε µπροστ
τη µηχαν�, το σ/στηµα προστασ�α" απ�

εκκ�νηση µε ταχ/τητα δεν λειτουργε�.
Βεβαιωθε�τε λοιπ�ν �τι ο µοχλ�"
ταχυτ�των ε�ναι στη νεκρ. Αλλι-" το
σκφο" µπορε� να κινηθε� απ�τοµα και να
προκαλ!σει ατ/χηµα.

 

�

 

∆!στε το κορδ�νι του διακ�πτη
σταµατ�µατο" του κινητ�ρα σε ασφαλ!"
σηµε�ο πνω στα ρο/χα σα", � στον
βραχ�ονα � στο π�δι σα" �ση -ρα οδηγε�τε
το σκφο".

 

�

 

Μην συνδ!ετε το καλ-διο σε ρο/χα που
ενδ!χεται να σκιστο/ν. Προσ!ξτε µην
µπερδευτε� το καλ-διο κπου στη διαδροµ�
και δεν λειτουργ�σει �ταν χρειαστε�.

 

�

 

Αποφ/γετε κατ λθο" τρβηγµα του
καλωδ�ου στη διρκεια τη" κανονικ�"
λειτουργ�α". Η απ-λεια τη" ισχ/ο" του
κινητ�ρα συνεπγεται την απ-λεια
ελ!γχου µ!σω του τιµονιο/. Επ�ση", χωρ�"
ισχ/ απ� τον κινητ�ρα το σκφο"
επιβραδ/νει απ�τοµα. Αυτ� µπορε� να
πετξει µπροστ ανθρ-που" και
αντικε�µενα του σκφου".

 

�

 

Βεβαιωθε�τε �τι δεν βρ�σκεται κποιο"
π�σω σα" �ταν τραβτε το σκοινκι
εκκ�νηση". Μπορε� να τιναχτε� π�σω σα"
και να τραυµατ�σει κποιον.

 

�

 

Το περιστρεφ�µενο βολν ε�ναι πολ/
επικ�νδυνο. Προσ!ξτε µην πιαστε� κποιο
ρο/χο � λλο αντικε�µενο �ταν βζετε
µπροστ τον κινητ�ρα. Χρησιµοποιε�τε το
σχοιν� εκκ�νηση" µ�νο σ/µφωνα µε τι"
οδηγ�ε". Μην αγγ�ζετε το βολν � λλα
κινο/µενα τµ�µατα �ταν λειτουργε� ο
κινητ�ρα". Μην τοποθετε�τε το µηχανισµ�
τη" µ�ζα" � το καπκι µετ την εκκ�νηση
του κινητ�ρα.

 

�

 

Μην αγγ�ζετε το πην�ο ανφλεξη", το
καλ-διο του µπουζ�, την π�πα του µπουζ� �
λλα ηλεκτρικ εξαρτ�µατα �ταν ξεκιντε
� χειρ�ζεστε τη µηχαν�, γιατ� µπορε� να

 

1. Β�σµα διακ#πτη αν%χνευση� νερο�

1

ZMU05500
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πθετε ηλεκτροπληξ�α.

 

RMU29581

 

Eκκ�νηση σε περ�πτωση !κτακτη" 
ανγκη"

 

1. Αφαιρ�στε το καπ2κι του κινητ)ρα.
2. Βγ2λτε το κ2λυµµα του βολ2ν.

3. Ετοιµ2στε τη µηχαν) για εκκ%νηση. Για
περισσ#τερε� πληροφορ%ε�
αναφερθε%τε στη σελ%δα 42.
Βεβαιωθε%τε #τι η µηχαν) ε%ναι σε
νεκρ2 και #τι το καλ0διο σταµατ)µατο�
του κινητ)ρα ε%ναι συνδεδεµ�νο στον
διακ#πτη σταµατ)µατο�.

4. Τοποθετ)στε το γενικ# διακ#πτη στη
θ�ση on.

5. Εισ2γετε την 2κρη του σχοινιο� µε τον
κ#µπο στο δ#ντι του ρ#τορα του βολ2ν
και τυλ%ξτε το σχοιν% εκκ%νηση�
�κτακτη� αν2γκη� γ�ρω απ# το βολ2ν
αρκετ�� φορ�� δεξι#στροφα.

6. Τραβ)ξτε δυνατ2 προ� τα �ξω για να
π2ρει µπροστ2 ο κινητ)ρα�.

ZMU04443

ZMU02334

ON
STARTOFF

ON
STARTOFF

ZMU04589

ON STARTOFF

ZMU01906

ZMU04444
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Επαναλ2βετε αν χρει2ζεται.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00620 

 

Μην τοποθετε�τε το καπκι �ταν λειτουργε� ο

 

κινητ�ρα".

 

RMU29670

 

Ο κινητ�ρα" δεν λειτουργε�

 

RMU29741

 

Ενεργοπο�ηση τη" προειδοπο�ηση" 
χαµηλ�" στθµη" λαδιο/

 

Αν η στ2θµη του λαδιο� π�σει πολ� χαµηλ2,
θα εµφανιστε% ο κ#κκινο� τοµ�α� στην
�νδειξη στ2θµη� λαδιο�, θα ηχ)σει ο
βοµβητ)� και οι στροφ�� του κινητ)ρα θα
π�σουν σε περ%που 2000 το λεπτ#. Αν συµβε%
αυτ#, µπορε%τε να αντλ)σετε µια εφεδρικ)
ποσ#τητα λαδιο� απ# το εξωτερικ# δοχε%ο
λαδιο� προ� το δοχε%ο λαδιο� του κινητ)ρα
µε τον διακ#πτη �κτακτη� αν2γκη�.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM01050 

 

Σβ�στε τη µηχαν� πριν εκτελ!σετε αυτ� τη

 

διαδικασ�α.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM00900 

 

�

 

Αν ο διακ�πτη" !κτακτη" ανγκη"
κρατηθε� επνω για πολ/, θα αντληθε�
πολ/ λδι στο δοχε�ο λαδιο/ και θα
υπερχειλ�σει. Αφ�στε το διακ�πτη �ταν το
λδι φτσει στη γραµµ� τη" πνω στθµη"

που σηµει-νεται επνω στο δοχε�ο λαδιο/.

 

�

 

Μην χρησιµοποι�σετε αυτ� τη διαδικασ�α
!κτακτη" ανγκη" αν δεν ανβουν οι
προειδοποιητικ!" ενδε�ξει" στθµη"

 

λαδιο/.

 

1. Αφαιρ�στε το καπ2κι.
2. Tοποθετ)στε τον γενικ# διακ#πτη στη

θ�ση λειτουργ%α� (on).

3. Σηκ0στε τον διακ#πτη �κτακτη�
αν2γκη� για να αντλ)σετε εφεδρικ#
λ2δι στο δοχε%ο λαδιο� του κινητ)ρα
απ# το εξωτερικ# δοχε%ο λαδιο�.

ZMU04444

 

1. ∆ιακ#πτη� �κτακτη� αν2γκη�

ON STARTOFF

ZMU01906

1

ZMU04010
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4. Αφο� χρησιµοποι)σετε τον διακ#πτη
�κτακτη� αν2γκη�, τοποθετ)στε τον
γενικ# διακ#πτη στην κλειστ) θ�ση
(off) και µετ2 π2λι στη θ�ση λειτουργ%α�
(on). Αυτ# θα επαναφ�ρει το
προειδοποιητικ# σ�στηµα σε κανονικ)
λειτουργ%α. Ο κ%τρινο� τοµ�α� θα
συνεχ%σει να εµφαν%ζεται στην �νδειξη
στ2θµη� λαδιο�.

5. Β2λτε µπροστ2 τη µηχαν) και
επιστρ�ψτε στο κοντιν#τερο λιµ2νι για
περισσ#τερο λ2δι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

�

 

Η µ�γιστη χωρητικ#τητα του εξωτερικο�
δοχε%ου λαδιο� ε%ναι 1500 cm

 

3

 

 (1.6 US qt,
1.31 Imp qt).

 

�

 

Η αντλ%α τροφοδοσ%α� λαδιο� δεν θα
λειτουργ)σει αν η µηχαν) �χει κλ%ση
π2νω απ# 35

 

°

 

. Τοποθετ)στε τη µηχαν) σε
κ2θετη θ�ση (χωρ%� κλ%ση) πριν
χρησιµοποι)σετε το διακ#πτη �κτακτη�

 

αν2γκη�.

 

RMU29760

 

Φροντ�δα βυθισµ!νη" µηχαν�"

 

Αν η εξωλ�µβια βυθιστε%, πηγα%νετ� την
αµ�σω� στον αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.
Aλλι0�, µπορε% να αρχ%σει να σκουρι2ζει

σχεδ#ν αµ�σω�.
Αν δεν µπορε%τε να την π2τε αµ�σω� στον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha, ακολουθ)στε την
παρακ2τω διαδικασ%α 0στε να
ελαχιστοποι)σετε τη ζηµι2 του κινητ)ρα.

 

RMU29790

 

∆ιαδικασ�α

 

1. Πλ�νετε καλ2 µε γλυκ# νερ# για να
καθαρ%σετε τι� λ2σπε�, το αλ2τι, τα
φ�κια και ο�τω καθ’ εξ)�.

2. Βγ2λτε το/τα µπουζ% και γυρ%στε τι�
τρ�πε� των µπουζ% προ� τα κ2τω 0στε να
φ�γουν τυχ#ν νερ#, λ2σπε� ) 2λλα
επιβλαβ) υλικ2.

3. Αδει2στε το κα�σιµο απ# τον
διαχωριστ) ατµ0ν, το φ%λτρο καυσ%µου
και τον αγωγ# καυσ%µου.

4. Ψεκ2στε µε λ2δι λεπτ)� διασπορ2� )
λ2δι κινητ)ρα µ�σα στην πολλαπλ)
εισαγωγ)� και τι� τρ�πε� των µπουζ%,
εν0 γυρ%ζετε τον κινητ)ρα µε το σχοιν%

 

1. ∆οχε%ο λαδιο� κινητ)ρα
2. Εξωτερικ# δοχε%ο λαδιο�

1 2
ZMU01908

ZMU01909

ZMU01910
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ξεκιν)µατο� �κτακτη� αν2γκη�.

5. Πηγα%νετε την εξωλ�µβια στον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha το
συντοµ#τερο δυνατ#ν.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

RCM00400 

 

Μην επιχειρ�σετε να χρησιµοποι�σετε την

 

εξωλ!µβια µηχαν� αν δεν ελεγχθε� πλ�ρω".

ZMU01911



 

YAMAHA MOTOR CO., LTD.

 

Τυπωµ�νο σε ανακυκλωµ�νο χαρτ%

Τυπ0θηκε στην Ιαπων%α
Απρ%λιο� 2006

 

–
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