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∆ιαβ�στε προσεκτικ� αυτ� το εγχειρ�διο πριν
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∆ιαβ�στε προσεκτικ� αυτ� το εγχειρ�διο πριν οδηγ�σετε αυτ� την εξωλ�µβια 
µηχαν�. $ταν ταξιδε%ετε, να �χετε αυτ� το βιβλ�ο στο σκ�φο(, µ�σα σε µια 
αδι�βροχη τσ�ντα. Αυτ� το βιβλ�ο πρ�πει να παραδοθε� µαζ� µε τη µηχαν� αν 
πουληθε�.



 

Σηµαντικ�( πληροφορ�ε( για το βιβλ�ο

 

RMU25107

 

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�.

: Αυτ# ε%ναι το σ�µβολο προφυλ2ξεων
ασφαλε%α�. Σα� προειδοποιε% για
ενδεχ#µενου� κινδ�νου� τραυµατισµο�. Να
τηρε%τε #λα τα µην�µατα ασφαλε%α� που
ακολουθο�ν αυτ# το σ�µβολο 0στε να
αποφ�γετε πιθαν# τραυµατισµ# ) θ2νατο.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00781 

 

Η ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ υποδηλ0νει
επικ�νδυνη περ�πτωση που, αν δεν
αποφευχθε�, µπορε� να προκαλ�σει θ�νατο �

 

σοβαρ� τραυµατισµ�.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

RCM00701 

 

Η ΠΡΟΣΟΧΗ περιγρ�φει τα ειδικ�
προληπτικ� µ�τρα που πρ�πει να λαµβ�νονται
για να αποφε%γεται ζηµι� στην εξωλ�µβια

 

µηχαν� � �λλη περιουσ�α.

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�. =τσι, 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�
προτειν#µενου� περιοδικο�� ελ�γχου� και
συντ)ρηση, ακολουθ0ντα� πιστ2 τι� οδηγ%ε�
που υπ2ρχουν στο βιβλ%ο ιδιοκτ)τη. Ζηµι��
που ε%ναι αποτ�λεσµα αµ�λεια� αυτ0ν των
οδηγι0ν δεν καλ�πτονται απ# την εγγ�ηση.
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��. @ταν σχεδι2ζετε να π2τε το
προϊ#ν σε 2λλη χ0ρα, συµβουλευτε%τε τον
�µπορο απ# #που αγορ2στηκε το προϊ#ν για
πρ#σθετε� πληροφορ%ε�.
Αν αγορ2σατε το προϊ#ν µεταχειρισµ�νο,
επικοινων)στε µε τον αντιπρ#σωπο για να
καταχωρηθε%τε ω� πελ2τη� και να
δικαιο�στε τι� οριζ#µενε� υπηρεσ%ε�.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Η σειρ2 µοντ�λων F20DET, F25DE,
F25DET, F25DMH, FT25FET και τα
στ2νταρ αξεσου2ρ χρησιµοποιο�νται ω�
β2ση για τι� επεξηγ)σει� και τι� εικ#νε�
αυτο� του βιβλ%ου. Συνεπ0�, ορισµ�να
θ�µατα µπορε% να µην ισχ�ουν για #λα τα
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Πληροφορ�ε( που αφορο%ν την ασφ�λεια

 

RMU33622

 

Ασφ�λεια στην εξωλ�µβια 
µηχαν�

 

Τηρε%τε π2ντα αυτ�� τι� προφυλ2ξει�.

 

RMU36501

 

Προπ�λα

 

Αν κ2ποιο� 2νθρωπο� �ρθει σε επαφ) µε την
προπ�λα µπορε% να τραυµατιστε% ) και να
σκοτωθε%. Η προπ�λα µπορε% να συνεχ%σει
να κινε%ται ακ#µα και #ταν η µηχαν) ε%ναι
σε νεκρ2, εν0 οι αιχµηρ�� 2κρε� τη�
προπ�λα� κ#βουν ακ#µα και #ταν ε%ναι
ακ%νητε�.

 

�

 

Σβ)νετε τον κινητ)ρα #ταν �να 2τοµο
ε%ναι στο νερ# κοντ2 σα�.

 

�

 

Κρατ2τε του� ανθρ0που� µακρι2 απ# την
προπ�λα, ακ#µα και #ταν η µηχαν) ε%ναι
σβηστ).

 

RMU33630

 

Περιστρεφ�µενα µ�ρη

 

Τα χ�ρια, τα π#δια, τα µαλλι2, τα
κοσµ)µατα, τα ρο�χα, τα λουρι2 του
σωσ%βιου, κλπ. µπορε% να πιαστο�ν στα
εσωτερικ2 περιστρεφ#µενα µ�ρη τη�
µηχαν)�, πρ2γµα που θα οδηγ)σει σε
σοβαρ# τραυµατισµ# ) θ2νατο.
Το καπ2κι πρ�πει να βρ%σκεται στη θ�ση του
#σο ε%ναι δυνατ#ν. Μην αφαιρε%τε )
αντικαθιστ2τε το καπ2κι #ταν λειτουργε% ο
κινητ)ρα�.
Λειτουργε%τε τον κινητ)ρα χωρ%� το καπ2κι
µ#νο εφ#σον ακολουθε%τε συγκεκριµ�νε�
οδηγ%ε� του βιβλ%ου οδηγι0ν. Κρατ)στε τα
χ�ρια, τα π#δια, τα µαλλι2, τα κοσµ)µατα, τα
ρο�χα, τα λουρι2 του σωσ%βιου, κλπ. µακρι2
απ# τυχ#ν εκτεθειµ�να κινο�µενα µ�ρη.

 

RMU33640

 

Καυτ� µ�ρη

 

Στη δι2ρκεια και µετ2 τη λειτουργ%α, τα
µ�ρη του κινητ)ρα ε%ναι αρκετ2 καυτ2 για
να προκαλ�σουν εγκα�µατα. Αποφ�γετε να
αγγ%ζετε τα µ�ρη κ2τω απ# το καπ2κι 0σπου

να κρυ0σει ο κινητ)ρα�.

 

RMU33650

 

Ηλεκτροπληξ�α

 

Μην αγγ%ζετε τα ηλεκτρικ2 µ�ρη #ταν
β2ζετε µπροστ2 ) #ταν λειτουργε% ο
κινητ)ρα�. Μπορε% να προκαλ�σουν
ηλεκτροπληξ%α.
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Ηλεκτρικ� κλ�ση και αν%ψωση

 

Μ�λη του σ0µατο� µπορε% να συντριβο�ν
αν2µεσα στη µηχαν) και το βραχ%ονα #ταν η
µηχαν) ανυψ0νεται η πα%ρνει κλ%ση.
Κρατ2τε τα µ�λη του σ0µατο� �ξω απ# αυτ)
την περιοχ). Βεβαιωθε%τε #τι δεν βρ%σκεται
κανε%� σ’ αυτ) την περιοχ) πριν
λειτουργ)σετε το µηχανισµ# ηλεκτρικ)�
κλ%ση� και αν�ψωση�.
Οι διακ#πτε� ηλεκτρικ)� κλ%ση� και
αν�ψωση� λειτουργο�ν ακ#µα και #ταν ο
γενικ#� διακ#πτη� ε%ναι κλειστ#�. Μην
αφ)νετε να πλησι2ζουν 2λλα 2τοµα του�
διακ#πτε� #ταν εργ2ζεστε γ�ρω απ# τη
µηχαν).
Ποτ� µην πηγα%νετε κ2τω απ# τη λεκ2νη
#ταν ε%ναι ανυψωµ�νη, ακ#µα και αν �χει
ασφαλ%σει µε το µοχλ# στ)ριξη� τη�
αν�ψωση�. Μπορε% να προκληθε% σοβαρ#�
τραυµατισµ#� αν η εξωλ�µβια π�σει κατ2
λ2θο�.

 

RMU33671

 

Καλ0διο (κορδ�νι) σταµατ�µατο( του 
κινητ�ρα

 

Συνδ�στε το καλ0διο σταµατ)µατο� για να
σβ)σει ο κινητ)ρα� αν ο οδηγ#� π�σει απ#
το σκ2φο� ) αφ)σει το πιλοτ)ριο. Αυτ#
εµποδ%ζει το σκ2φο� να φ�γει µακρι2 µε
ταχ�τητα εγκαταλε%ποντα� του� ανθρ0που�
) να π�σει π2νω σε ανθρ0που� )
αντικε%µενα.
Συνδ�ετε π2ντα το καλ0διο σταµατ)µατο�
του κινητ)ρα σε �να ασφαλ�� σηµε%ο στα
ρο�χα, το χ�ρι ) το π#δι #ταν οδηγε%τε. Μην
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το αφαιρε%τε για να αφ)σετε το πιλοτ)ριο
#σο το σκ2φο� κινε%ται. Μην συνδ�ετε το
καλ0διο σε ρο�χα που µπορε% να σχιστο�ν,
ο�τε να το δροµολογε%τε µε τρ#πο που θα
µπορο�σε να µπλεχτε%, µε αποτ�λεσµα να
µην λειτουργ)σει #ταν χρειαστε%.
Μην δροµολογε%τε το καλ0διο µε τρ#πο που
να µπορε% να τραβηχτε% �ξω κατ2 λ2θο�. Αν
το καλ0διο τραβηχτε% στη δι2ρκεια τη�
λειτουργ%α�, ο κινητ)ρα� θα σβ)σει και θα
χ2σετε το µεγαλ�τερο µ�ρο� του ελ�γχου µε
το τιµ#νι. Το σκ2φο� µπορε% να επιβραδ�νει
απ#τοµα, πετ0ντα� µπροστ2 ανθρ0που� και
αντικε%µενα.

 

RMU33810

 

Βενζ�νη

 

Η βενζ�νη και οι αναθυµι�σει( τη( ε�ναι
εξαιρετικ� ε%φλεκτε( και εκρηκτικ�( %λε(.

 

Να ανεφοδι2ζεστε π2ντα µε κα�σιµο
σ�µφωνα µε τη διαδικασ%α τη� σελ%δα� 42
για να µει0σετε τον κ%νδυνο πυρκαγι2� και
�κρηξη�.

 

RMU33820

 

Fκθεση σε βενζ�νη και χ%σιµο βενζ�νη(

 

Φροντ%στε να µην χυθε% βενζ%νη. Αν χυθε%
βενζ%νη, σκουπ%στε την αµ�σω� µε στεγν2
πανι2. Απαλλαγε%τε απ# τα πανι2 µε τον
ενδεδειγµ�νο τρ#πο.
Αν χυθε% βενζ%νη στο δ�ρµα σα�, πλυθε%τε
αµ�σω� µε σαπο�νι και νερ#. Αλλ2ξτε τα
ρο�χα σα� αν βραχο�ν µε βενζ%νη.
Αν καταπιε%τε βενζ%νη, εισπνε�σετε
πολλο�� ατµο�� βενζ%νη� ) π2ει βενζ%νη στα
µ2τια σα�, επικοινων)στε αµ�σω� µε �ναν
γιατρ#. Ποτ� µην ρουφ2τε κα�σιµο µε το
στ#µα.

 

RMU33900

 

Μονοξε�διο του �νθρακα

 

Αυτ# το προϊ#ν εκπ�µπει καυσα�ρια που
περι�χουν µονοξε%διο του 2νθρακα, �να
2χρωµο και 2οσµο α�ριο που µπορε% να
προκαλ�σει εγκεφαλικ�� βλ2βε� ) θ2νατο

αν εισπνευστε%. Τα συµπτ0µατα
περιλαµβ2νουν ναυτ%α, ζ2λη και ν�στα. Ο
χ0ρο� του οδηγο� και οι καµπ%νε� θα πρ�πει
να αερ%ζονται καλ2. Μην φρ2ζετε τι�
εξ#δου� των καυσαερ%ων.

 

RMU33780

 

Τροποποι�σει(

 

Μην επιχειρ)σετε να τροποποι)σετε αυτ)
την εξωλ�µβια. Οι τροποποι)σει� µπορε% να
µει0σουν την ασφ2λεια και την αξιοπιστ%α,
και να κ2νουν επικ%νδυνη ) παρ2νοµη τη
χρ)ση τη� εξωλ�µβια� µηχαν)�.

 

RMU33740

 

Ασφ�λεια στο σκ�φο(

 

Αυτ# το τµ)µα περιλαµβ2νει µερικ�� απ# τι�
πολλ�� σηµαντικ�� προφυλ2ξει� ασφαλε%α�
που θα πρ�πει να πα%ρνετε #ταν ε%στε στο
σκ2φο�.

 

RMU33710

 

Αλκο�λ και φ�ρµακα

 

Ποτ� µην οδηγε%τε �χοντα� καταναλ0σει
αλκο#λ ) �χοντα� π2ρει φ2ρµακα. Η µ�θη
ε%ναι απ# του� πιο συνηθισµ�νου�
παρ2γοντε� που οδηγο�ν σε θανατηφ#ρα
ατυχ)µατα µε σκ2φη.

 

RMU33720

 

Σωσ�βια

 

=χετε �να εγκεκριµ�νο σωσ%βιο στο σκ2φο�
για κ2θε επιβ2τη. Η Yamaha συνιστ2 να
φορ2τε σωσ%βιο #ποτε ταξιδε�ετε µε το
σκ2φο�. Τουλ2χιστον τα παιδι2 και #σοι δεν
ξ�ρουν κολ�µπι θα πρ�πει π2ντα να φορο�ν
σωσ%βιο, εν0 #ταν οι συνθ)κε� εγκυµονο�ν
κινδ�νου� θα πρ�πει να φορο�ν #λοι
σωσ%βιο.

 

RMU33731

 

Nνθρωποι στο νερ�

 

Π2ντα να κοιτ2τε προσεκτικ2 για
ανθρ0που� στο νερ#, #πω� κολυµβητ��,
σκι�ρ ) δ�τε�, #ταν λειτουργε% ο κινητ)ρα�.
Αν κ2ποιο� ε%ναι µ�σα στο νερ# κοντ2 στο
σκ2φο�, β2λτε νεκρ2 και σβ)στε τον
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κινητ)ρα.
Μ�νετε µακρι2 απ# περιοχ�� µε
κολυµβητ��. Οι κολυµβητ�� δεν φα%νονται
ε�κολα.
Η προπ�λα συνεχ%ζει να κινε%ται ακ#µα και
#ταν η µηχαν) ε%ναι σε νεκρ2. Σβ)νετε τον
κινητ)ρα #ταν �να 2τοµο ε%ναι στο νερ#
κοντ2 σα�.

 

RMU33751

 

Επιβ�τε(

 

Συµβουλε�εστε τι� οδηγ%ε� του
κατασκευαστ) του σκ2φου� για
λεπτοµ�ρειε� σχετικ2 µε τι� κατ2λληλε�
θ�σει� των επιβατ0ν στο σκ2φο� σα� και να
βεβαι0νεστε #τι #λοι οι επιβ2τε� ε%ναι
σωστ2 τοποθετηµ�νοι πριν επιταχ�νετε και
#ταν οδηγε%τε µε ταχ�τητα µεγαλ�τερη απ#
το ρελαντ%. Αν στ�κεστε ) κ2θεστε σε
ακατ2λληλη θ�ση µπορε% ε%τε να π�σετε στο
νερ# ε%τε µ�σα στο σκ2φο� λ#γω κυµ2των,
απ#νερων ) ξαφνικ0ν αλλαγ0ν ταχ�τητα� )
κατε�θυνση�. Ακ#µα και #ταν οι επιβ2τε�
ε%ναι σε σωστ�� θ�σει�, να του�
προειδοποιε%τε #ταν πρ�πει να κ2νετε
κ2ποιον ασυν)θιστο ελιγµ#. Π2ντα να
αποφε�γετε να πηδ2τε κ�µατα ) απ#νερα.

 

RMU33760

 

Υπερφ�ρτωση

 

Μην υπερφορτ0νετε το σκ2φο�.
Συµβουλε�εστε την πλ2κα προδιαγραφ0ν )
τον κατασκευαστ) του σκ2φου� σχετικ2 µε
το µ�γιστο β2ρο� και τον αριθµ# των
επιβατ0ν. Βεβαι0νεστε #τι το β2ρο� ε%ναι
σωστ2 κατανεµηµ�νο σ�µφωνα µε τι�
οδηγ%ε� του κατασκευαστ) του σκ2φου�.
Υπερφ#ρτωση ) ακατ2λληλη κατανοµ)
β2ρου� µπορε% να δυσκολ�ψει τον χειρισµ#
του σκ2φου� και να οδηγ)σει σε ατ�χηµα,
αναποδογ�ρισµα ) β�θισµα.

 

RMU33772

 

Αποφε%γετε συγκρο%σει(

 

Ελ�γχετε συνεχ0� για την παρουσ%α

ανθρ0πων, αντικειµ�νων ) 2λλων σκαφ0ν.
Να ε%στε σε εγρ)γορση για συνθ)κε� που
περιορ%ζουν την ορατ#τητ2 σα� ) σα�
εµποδ%ζουν να βλ�πετε 2λλου�.

Οδηγε%τε προσεκτικ2 µε χαµηλ�� ταχ�τητε�
και σε απ#σταση ασφαλε%α� απ# ανθρ0που�,
αντικε%µενα ) 2λλα σκ2φη.

 

�

 

Μην ακολουθε%τε ακριβ0� απ# π%σω 2λλα
σκ2φη ) θαλ2σσιου� σκι�ρ.

 

�

 

Αποφ�γετε απ#τοµε� στροφ�� ) 2λλε�
µανο�βρε� που δυσκολε�ουν του� 2λλου�
να σα� αποφ�γουν ) να καταλ2βουν πο�
π2τε.

 

�

 

Αποφε�γετε περιοχ�� µε βυθισµ�να
αντικε%µενα ) ρηχ2 νερ2.

 

�

 

Να οδηγε%τε αν2λογα µε τι� ικαν#τητ��
σα� και να αποφε�γετε απ#τοµου�
ελιγµο�� για να µει0σετε τον κ%νδυνο
απ0λεια� ελ�γχου, εκτ#ξευση� και
σ�γκρουση�.

 

�

 

Κ2νετε εγκα%ρω� τι� απαρα%τητε�
εν�ργειε� για να αποφ�γετε τι�
συγκρο�σει�. Μην ξεχν2τε #τι τα σκ2φη
δεν �χουν φρ�να και #τι αν σταµατ)σετε
τον κινητ)ρα ) µει0σετε το γκ2ζι,
µει0νεται και η δυνατ#τητα ελιγµ0ν µε το
τιµ#νι. Αν δεν ε%στε σ%γουροι #τι µπορε%τε
να σταµατ)σετε εγκα%ρω� πριν χτυπ)σετε
�να αντικε%µενο, ανο%ξτε το γκ2ζι και
στρ%ψτε προ� 2λλη κατε�θυνση.

ZMU06025
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RMU33790

 

Καιρ�(

 

Να ε%στε π2ντα ενηµερωµ�νοι για τον καιρ#.
Ελ�γχετε τα δελτ%α καιρο� πριν ξεκιν)σετε
µε το σκ2φο�. Αποφε�γετε τα ταξ%δια µε
επικ%νδυνο καιρ#.

 

RMU33880

 

Εκπα�δευση των επιβατ0ν

 

Βεβαιωθε%τε #τι τουλ2χιστον �να� απ# του�
υπ#λοιπου� επιβ2τε� ε%ναι εκπαιδευµ�νο�
και µπορε% να οδηγ)σει το σκ2φο� σε
περ%πτωση �κτακτη� αν2γκη�.

 

RMU33890

 

Εκδ�σει( ασφ�λεια( στο σκ�φο(

 

Να ε%στε ενηµερωµ�νοι σχετικ2 µε την
ασφ2λεια του σκ2φου�. Πρ#σθετε� εκδ#σει�
και πληροφορ%ε� µπορε%τε να προµηθευτε%τε
απ# πολλο�� οργανισµο�� σκαφ0ν.

 

RMU33600

 

Ν�µοι και κανονισµο�

 

Να γνωρ%ζετε του� θαλ2σσιου� ν#µου� και
κανονισµο�� τη� περιοχ)� που ταξιδε�ετε -
και να του� τηρε%τε. Υπ2ρχουν δι2φορα σετ
κανονισµ0ν που ισχ�ουν αν2λογα µε τη
γεωγραφικ) περιοχ), αλλ2 σε γενικ��
γραµµ�� ε%ναι #λα παραλλαγ�� των ∆ιεθν0ν
Κανονισµ0ν Ασφαλο�� Ναυσιπλο[α�.
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Γενικ�( πληροφορ�ε(

 

RMU25171

 

Εγγραφ� αριθµ0ν αναγν0ριση(

 

RMU25184

 

Αριθµ�( σειρ�( εξωλ�µβια( µηχαν�(

 

Ο αριθµ#� σειρ2� τη� εξωλ�µβια� ε%ναι
χαραγµ�νο� στην ετικ�τα που βρ%σκεται
στην αριστερ) πλευρ2 του βραχ%ονα
στ)ριξη�.
Γρ2ψτε τον αριθµ# σειρ2� τη� εξωλ�µβια�
µηχαν)� στου� ειδικο�� χ0ρου� για να σα�
βοηθ)σει #ταν παραγγ�λνετε ανταλλακτικ2
απ# τον αντιπρ#σωπο τη� Yamaha ) σε
περ%πτωση που κλαπε% η εξωλ�µβια µηχαν).

 

RMU25191

 

Αριθµ�( κλειδιο%

 

Αν η µηχαν) ε%ναι εφοδιασµ�νη µε γενικ#
διακ#πτη µε κλειδ%, ο αριθµ#� αναγν0ριση�
του κλειδιο� ε%ναι χαραγµ�νο� π2νω στο

κλειδ% #πω� φα%νεται στην εικ#να. Γρ2ψτε
αυτ#ν τον αριθµ# στον ειδικ# χ0ρο που
παρ�χεται 0στε να ε%ναι διαθ�σιµο� σε
περ%πτωση που χρειαστε%τε ν�ο κλειδ%.

 

RMU37291

 

Πιστοποιητικ� Συµµ�ρφωση( 

 

Αυτ) η εξωλ�µβια µηχαν) ε%ναι σ�µφωνη µε
ορισµ�να τµ)µατα τη� οδηγ%α� του
Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ%ου που αφορ2 τα
µηχαν)µατα.
Κ2θε σ�µφωνη εξωλ�µβια συνοδε�εται απ#
Πιστοποιητικ# Συµµ#ρφωση�. Το
Πιστοποιητικ# Συµµ#ρφωση� περι�χει τι�
ακ#λουθε� πληροφορ%ε�;

 

�

 

@νοµα Κατασκευαστ) Μηχαν)�

 

�

 

Μοντ�λο

 

�

 

Κωδικ#� προϊ#ντο� µοντ�λου
(Εγκεκριµ�νο� κωδικ#� µοντ�λου)

 

�

 

Κωδικ#� σ�µφωνων οδηγι0ν

 

RMU25205

 

Ετικ�τα EC 

 

Οι εξωλ�µβιε� µηχαν�� που �χουν την
ετικ�τα “EC” ε%ναι σ�µφωνε� µε τι�
κοινοτικ�� οδηγ%ε� 98/37/EC,
94/25/EC - 2003/44/EC και 2004/108/EC.

 

1. Θ�ση αριθµο� σειρ2� τη� εξωλ�µβια�

1

ZMU06472

 

1. Αριθµ#� κλειδιο�
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1. Θ�ση �νδειξη� CE

1. Θ�ση �νδειξη� CE

1

ZMU06473

1
ZMU06391

ZMU06040
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RMU33523

 

∆ιαβ�στε τα βιβλ�α οδηγι0ν και τι( ετικ�τε(

 

Πριν λειτουργ)σετε ) εργαστε%τε στη µηχαν):

 

�

 

∆ιαβ2στε αυτ# το βιβλ%ο οδηγι0ν.

 

�

 

∆ιαβ2στε #λα βιβλ%α οδηγι0ν που παρ�χονται µε το σκ2φο�.

 

�

 

∆ιαβ2στε #λε� τι� ετικ�τε� που υπ2ρχουν στην εξωλ�µβια και το σκ2φο�.
Αν χρει2ζεστε πρ#σθετε� πληροφορ%ε�, επικοινων)στε µε τον αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.

 

RMU33832

 

Προειδοποιητικ�( ετικ�τε( 

 

Αν αυτ�� οι ετικ�τε� �χουν καταστραφε% ) λε%πουν, επικοινων)στε µε τον αντιπρ#σωπο τη�
Yamaha για να σα� τι� αντικαταστ)σει.

 

F25DMH

ZMU06594

1 2

3
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F20DET, F25DE, F25DET, FT25FET

3

1

2

ZMU06593
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RMU33912

 

Περιεχ�µενα των ετικετ0ν

 

Οι παραπ2νω προειδοποιητικ�� ετικ�τε�
σηµα%νουν τα εξ)�.

 

1

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM01691 

 

Η εκκ�νηση �κτακτη( αν�γκη( δεν �χει
προστασ�α απ� εκκ�νηση µε νεκρ�.
Βεβαιωθε�τε �τι �χει επιλεχθε� η νεκρ�

 

ταχ%τητα πριν β�λετε µπροστ� τον κινητ�ρα.

2

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM01681 

 

�

 

Κρατ�στε τα χ�ρια, τα µαλλι� και τα ρο%χα
µακρι� απ� τα περιστρεφ�µενα µ�ρη του
κινητ�ρα �ταν λειτουργε�.

 

�

 

Μην αγγ�ζετε � αφαιρε�τε ηλεκτρικ�
εξαρτ�µατα �ταν β�ζετε µπροστ� � �ταν

 

λειτουργε� ο κινητ�ρα(.

3

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM01671 

 

�

 

∆ιαβ�στε τα Βιβλ�α Ιδιοκτ�τη και τι(
ετικ�τε(.

 

�

 

Φορ�στε �να εγκεκριµ�νο σωσ�βιο.

 

�

 

Συνδ�στε το κορδ�νι του διακ�πτη
σταµατ�µατο( του κινητ�ρα στο σωσ�βιο,
το χ�ρι � το π�δι σα( 0στε ο κινητ�ρα( να
σταµατ�σει αν εγκαταλε�ψετε το πιλοτ�ριο
λ�γω ατυχ�µατο( και να µην φ%γει µε

 

ταχ%τητα το σκ�φο(.

ZMU05746

1 2

3
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RMU33843

 

Σ%µβολα

 

Τα ακ#λουθα σ�µβολα σηµα%νουν τα εξ)�.

Προσοχη/Προειδοπο%ηση

∆ιαβ2στε το Βιβλ%ο Ιδιοκτ)τη

Ατ�χηµα που προκλ)θηκε απ# συνεχ#µενη
περιστροφ)

Ηλεκτρικ# ατ�χηµα

Κατε�θυνση λειτουργ%α�, διπλ) κατε�θυνση
µοχλο� χειριστηρ%ου/αλλαγ)� ταχυτ)των

Εκκ%νηση κινητ)ρα

ZMU05696

ZMU05664

ZMU05665

ZMU05666

ZMU05667

ZMU05668
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Τεχνικ� χαρακτηριστικ� και απαιτ�σει(

 

RMU34521

 

Τεχνικ� χαρακτηριστικ�
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Η �νδειξη “(AL)” στα τεχνικ2
χαρακτηριστικ2 που ακολουθο�ν
αντιπροσωπε�ει την αριθµητικ) αξ%α τη�
αλουµιν�νια� προπ�λα� που �χει
τοποθετηθε%.
Οµο%ω�, η �νδειξη “(SUS)” αντιπροσωπε�ει
την αξ%α τη� ατσαλ�νια� προπ�λα� που �χει
τοποθετηθε% και η �νδειξη “(PL)” την αξ%α
τη� πλαστικ)� προπ�λα�.

 

RMU2821K

 

∆ι�σταση:

 

Συνολικ# µ)κο�: 
F20DET 692 mm (27.2 in)
F25DE 724 mm (28.5 in)
F25DET 724 mm (28.5 in)
F25DMH 1181 mm (46.5 in)
FT25FET 735 mm (28.9 in)

Συνολικ# πλ2το�: 
398 mm (15.7 in)

Συνολικ# �ψο� S: 
F25DE 1156 mm (45.5 in)
F25DMH 1157 mm (45.6 in)

Συνολικ# �ψο� L: 
F20DET 1283 mm (50.5 in)
F25DE 1284 mm (50.6 in)
F25DET 1283 mm (50.5 in)
F25DMH 1284 mm (50.6 in)
FT25FET 1312 mm (51.7 in)

hψο� καθρ�φτη S: 
423 mm (16.7 in)

hψο� καθρ�φτη L: 
F20DET 550 mm (21.7 in)
F25DE 550 mm (21.7 in)
F25DET 550 mm (21.7 in)
F25DMH 550 mm (21.7 in)
FT25FET 536 mm (21.1 in)

Β2ρο� (AL) S: 

F25DE 78.0 kg (172 lb)
F25DMH 77.0 kg (170 lb)

Β2ρο� (AL) L: 
F20DET 81.0 kg (179 lb)
F25DE 79.0 kg (174 lb)
F25DET 82.0 kg (181 lb)
F25DMH 78.0 kg (172 lb)
FT25FET 92.0 kg (203 lb)

 

Απ�δοση:

 

Απ#σταση λειτουργ%α� µε πλ)ρε� γκ2ζι: 
F20DET 4500

 

–

 

5500 στροφ��/λεπτ#
F25DE 5000

 

–

 

6000 στροφ��/λεπτ#
F25DET 5000

 

–

 

6000 στροφ��/λεπτ#
F25DMH 5000

 

–

 

6000 στροφ��/λεπτ#
FT25FET 5000

 

–

 

6000 στροφ��/λεπτ#
Μ�γιστη �ξοδο�: 

F20DET 14.7 kW στι� 5000 
στροφ��/λεπτ# 
(20 %πποι στι� 5000 στροφ��/λεπτ#)
F25DE 18.4 kW στι� 5500 
στροφ��/λεπτ# 
(25 %πποι στι� 5500 στροφ��/λεπτ#)
F25DET 18.4 kW στι� 5500 
στροφ��/λεπτ# 
(25 %πποι στι� 5500 στροφ��/λεπτ#)
F25DMH 18.4 kW στι� 5500 
στροφ��/λεπτ# 
(25 %πποι στι� 5500 στροφ��/λεπτ#)
FT25FET 18.4 kW στι� 5500 
στροφ��/λεπτ# 
(25 %πποι στι� 5500 στροφ��/λεπτ#)

Στροφ�� ρελαντ% (σε νεκρ2): 
975 

 

±

 

50 στροφ��/λεπτ#

 

Κινητ�ρα(:

 

Τ�πο�: 
Τετρ2χρονο� κινητ)ρα� L

Κυλινδρισµ#�: 
498.0 cm

 

3

 

∆ι2µετρο� 

 

×

 

 διαδροµ): 
65.0 

 

×

 

 75.0 mm (2.56 

 

×

 

 2.95 in)
Σ�στηµα αν2φλεξη�: 
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CDI
Μπουζ% (NGK): 

DPR6EB-9
∆ι2κενο ακ%δα�: 

0.8

 

–

 

0.9 mm (0.031

 

–

 

0.035 in)
Σ�στηµα ελ�γχου: 

F20DET Χειριστ)ριο
F25DE Χειριστ)ριο
F25DET Χειριστ)ριο
F25DMH Λαγουδ�ρα
FT25FET Χειριστ)ριο

Σ�στηµα εκκ%νηση�: 
F20DET Ηλεκτρικ#
F25DE Ηλεκτρικ#
F25DET Ηλεκτρικ#
F25DMH Χειροκ%νητο
FT25FET Ηλεκτρικ#

Σ�στηµα τσοκ: 
Prime start

∆ι2κενο βαλβ%δα� (κρ�ο� κινητ)ρα�) ΕΙΣ: 
0.15

 

–

 

0.25 mm (0.0059

 

–

 

0.0098 in)
∆ι2κενο βαλβ%δα� (κρ�ο� κινητ)ρα�) ΕΞ: 

0.25

 

–

 

0.35 mm (0.0098

 

–

 

0.0138 in)
Ελ2χιστη εκφ#ρτιση κατ2 την εκκ%νηση 
(CCA/EN): 

F20DET 347.0 αµπ�ρ
F25DE 347.0 αµπ�ρ
F25DET 347.0 αµπ�ρ
FT25FET 347.0 αµπ�ρ

Ελ2χιστη ονοµαστικ) χωρητικ#τητα 
(20HR/IEC): 

F20DET 40 αµπερ0ρια
F25DE 40 αµπερ0ρια
F25DET 40 αµπερ0ρια
FT25FET 40 αµπερ0ρια

Μ�γιστη �ξοδο� γενν)τρια�: 
14 αµπ�ρ

 

Μον�δα οδ�γηση(:

 

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

Σχ�ση γραναζι0ν: 

F20DET 2.08(27/13)
F25DE 2.08(27/13)
F25DET 2.08(27/13)
F25DMH 2.08(27/13)
FT25FET 2.42(29/12)

Σ�στηµα κλ%ση� και αν�ψωση�: 
F20DET Ηλεκτρικ) κλ%ση και 
αν�ψωση
F25DE Χειροκ%νητη αν�ψωση
F25DET Ηλεκτρικ) κλ%ση και 
αν�ψωση
F25DMH Χειροκ%νητη αν�ψωση
FT25FET Ηλεκτρικ) κλ%ση και 
αν�ψωση

 

Κα%σιµο και λ�δι:

 

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

Eλ2χιστα οκτ2νια �ρευνα�: 
90

Χωρητικ#τητα δοχε%ου καυσ%µου: 
25 L (6.60 US gal, 5.50 Imp.gal)

Συνιστ0µενο λ2δι κινητ)ρα: 
Λ2δι τετρ2χρονου κινητ)ρα 
εξωλ�µβια�

Συνιστ0µενο� τ�πο� λαδιο� κινητ)ρα 1: 
SAE 10W-30/10W-40/5W-30 
API SE/SF/SG/SH/SJ/SL

Συνολικ) ποσ#τητα λαδιο� κινητ)ρα
(χωρητικ#τητα ελαιολεκ2νη�):
Χωρ%� αντικατ2σταση του φ%λτρου 
λαδιο�: 

1.4 L (1.48 US qt, 1.23 Imp.qt)
Με αντικατ2σταση του φ%λτρου λαδιο�: 

1.6 L (1.69 US qt, 1.41 Imp.qt)
Λ%πανση: 

Υγρ# κ2ρτερ
Συνιστ0µενη βαλβολ%νη: 

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

F20DET 0.320 L 
(0.338 US qt, 0.282 Imp.qt)



 

Τεχνικ� χαρακτηριστικ� και απαιτ�σει(

 

13

 

F25DE 0.320 L 
(0.338 US qt, 0.282 Imp.qt)
F25DET 0.320 L 
(0.338 US qt, 0.282 Imp.qt)
F25DMH 0.320 L 
(0.338 US qt, 0.282 Imp.qt)
FT25FET 0.430 L 
(0.455 US qt, 0.378 Imp.qt)

 

Ροπ� σ%σφιξη(:

 

Μπουζ%: 
17.0 Nm (1.73 kgf-m, 12.5 ft-lb)

Παξιµ2δι προπ�λα�: 
35.0 Nm (3.57 kgf-m, 25.8 ft-lb)

Μπουλ#νι αδει2σµατο� λ2δι κινητ)ρα: 
27.0 Nm (2.75 kgf-m, 19.9 ft-lb)

Φ%λτρο λαδιο� κινητ)ρα: 
18.0 Nm (1.84 kgf-m, 13.3 ft-lb)

 

Στ�θµη θορ%βου και κραδασµ0ν:

 

Στ2θµη ηχητικ)� π%εση� χειριστ) 
(ICOMIA 39/94 και 40/94): 

84.2 dB(A)
Κραδασµο% στη χειρολαβ) τη� 
λαγουδ�ρα� (ICOMIA 38/94): 

F25DMH Κραδασµο% στη χειρολαβ) 
τη� λαγουδ�ρα� λιγ#τερο 
απ# 2.5 m/s

 

2

 

RMU33554

 

Απαιτ�σει( τοποθ�τηση(

 

RMU33564

 

Κατ�λληλη ιπποδ%ναµη σκ�φου(

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM01560 

 

Η υπερβολικ� ταχ%τητα του σκ�φου( µπορε�

 

να προκαλ�σει σοβαρ� αστ�θεια.

 

Πριν τοποθετ)σετε την(τι�) εξωλ�µβια(ε�),
βεβαιωθε%τε #τι η συνολικ) ιπποδ�ναµη
τη�(των) µηχαν)�(0ν) δεν υπερβα%νει την
µ�γιστη τιµ) ιπποδ�ναµη� του σκ2φου�.
∆ε%τε την πλ2κα προδιαγραφ0ν του σκ2φου�
) επικοινων)στε µε τον κατασκευαστ).

 

RMU33571

 

Τοποθ�τηση τη( εξωλ�µβια(

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM01570 

 

�

 

Λ�θο( τοποθ�τηση τη( εξωλ�µβια(
µηχαν�( µπορε� να οδηγ�σει σε
επικ�νδυνε( καταστ�σει( �πω( κακ�
χειρισµ�, απ0λεια ελ�γχου � κ�νδυνο
πυρκαγι�(.

 

�

 

Επειδ� η µηχαν� ε�ναι πολ% βαρι�,
απαιτε�ται ειδικ�( εξοπλισµ�( και

 

εκπα�δευση για να τοποθετηθε� σωστ�.

 

Ο αντιπρ#σωπο� ) κ2ποιο 2λλο �µπειρο
2τοµο στην εξ2ρτιση σκαφ0ν θα πρ�πει να
τοποθετ)σει τη µηχαν) χρησιµοποι0ντα� τα
κατ2λληλα εργαλε%α και οδηγ%ε�
τοποθ�τηση�. Για περισσ#τερε�
πληροφορ%ε�, αναφερθε%τε στη σελ%δα 33.

 

RMU33581

 

Απαιτ�σει( χειριστηρ�ου

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM01580 

 

�

 

Αν ο κινητ�ρα( π�ρει µπροστ� µε
ταχ%τητα, το σκ�φο( θα κινηθε� απ�τοµα
και ξαφνικ�, και πιθαν�ν να προκληθε�
σ%γκρουση � να π�σουν στο νερ� οι
επιβ�τε(.

 

�

 

Αν ο κινητ�ρα( π�ρει µπροστ� µε
ταχ%τητα, αυτ� σηµα�νει �τι το σ%στηµα
προστασ�α( απ� εκκ�νηση µε ταχ%τητα δεν
λειτουργε� σωστ� και δεν θα πρ�πει να
συνεχ�σετε τη χρ�ση τη( εξωλ�µβια(.
Επικοινων�στε µε τον αντιπρ�σωπο τη(

 

Yamaha.

 

Η µον2δα του χειριστηρ%ου πρ�πει να ε%ναι
εφοδιασµ�νη µε µηχανισµ#(ο��)
προστασ%α� απ# εκκ%νηση µε ταχ�τητα.
Αυτ#� ο µηχανισµ#� εµποδ%ζει τον κινητ)ρα
να π2ρει µπροστ2 αν δεν ε%ναι σε νεκρ2
ταχ�τητα.
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RMU25694

 

Προδιαγραφ�( µπαταρ�α(

 

RMU25721

 

Προδιαγραφ�( µπαταρ�α(

 

Ο κινητ)ρα� δεν πα%ρνει µπροστ2 αν η τ2ση
τη� µπαταρ%α� ε%ναι πολ� χαµηλ).

 

RMU36290

 

Τοποθ�τηση τη( µπαταρ�α(

 

Τοποθετ)στε τον φορ�α τη� µπαταρ%α� σε
µια στεγν), καλ2 αεριζ#µενη και χωρ%�
δον)σει� θ�ση µ�σα στο σκ2φο�.

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! Μην τοποθετε�τε
ε%φλεκτα αντικε�µενα � ελε%θερα βαρι� �
µεταλλικ� αντικε�µενα στον �διο χ0ρο µε τη
µπαταρ�α. Μπορε� να προκληθε� πυρκαγι�,
�κρηξη � σπινθ�ρε(.

 

 [RWM01820]

 

RMU36300

 

Πρ�σθετε( µπαταρ�ε(

 

Για να συνδ�σετε πρ#σθετε� µπαταρ%ε�,
#πω� για χρ)ση µε πολλ�� µηχαν�� ) µια
βοηθητικ) µπαταρ%α, συµβουλευτε%τε τον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha σχετικ2 µε την
επιλογ) και τη σωστ) καλωδ%ωση τη�
µπαταρ%α�.

 

RMU25730

 

Χωρ�( ανορθωτ� � Ανορθωτ� 
Σταθεροποιητ�

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

RCM01090 

 

∆εν µπορε� να συνδεθε� µπαταρ�α σε µοντ�λα
που δεν �χουν ανορθωτ� � Ρυθµιστ�

 

Ανορθωτ�.

 

Αν θ�λετε να χρησιµοποι)σετε µπαταρ%α
στα µοντ�λα χωρ%� ανορθωτ) ) Ανορθωτ)
Σταθεροποιητ), εγκαταστ)στε �ναν
προαιρετικ# Ανορθωτ) Σταθεροποιητ).
Η χρ)ση αυτοσυντηρο�µενη� µπαταρ%α� µε
τα παραπ2νω µοντ�λα µπορε% να µει0σει
σηµαντικ2 τη δι2ρκεια ζω)� τη� µπαταρ%α�.
Τοποθετ)στε �ναν προαιρετικ# Ανορθωτ)
Σταθεροποιητ) ) χρησιµοποι)στε
αξεσου2ρ µε προδιαγραφ) αντοχ)�
τουλ2χιστον 18 volts µε τα παραπ2νω
µοντ�λα. Συµβουλευτε%τε τον αντιπρ#σωπο
τη� Yamaha για λεπτοµ�ρειε� σχετικ2 µε
την τοποθ�τηση προαιρετικο� Ανορθωτ)
Σταθεροποιητ).

 

RMU34195

 

Επιλογ� προπ�λα(

 

Μετ2 την επιλογ) τη� εξωλ�µβια�, η
επιλογ) τη� σωστ)� προπ�λα� ε%ναι απ# τι�
πιο σηµαντικ�� αποφ2σει� αγορ2� για �ναν
ιδιοκτ)τη σκ2φου�. Ο τ�πο�, το µ�γεθο� και
η σχεδ%αση τη� προπ�λα� �χουν 2µεση
επ%δραση στην επιτ2χυνση, την αν0τατη
ταχ�τητα, την οικονοµ%α καυσ%µου, ακ#µα
και στη δι2ρκεια ζω)� του κινητ)ρα. Η
Yamaha σχεδι2ζει και κατασκευ2ζει
προπ�λε� για κ2θε εξωλ�µβια Yamaha και
για κ2θε εφαρµογ).
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 2λλη προπ�λα θα απ�διδε
καλ�τερα.

Ελ2χιστα αµπ�ρ στην εκκ%νηση µε κρ�ο 
κινητ)ρα (CCA/EN):

F20DET 347.0 αµπ�ρ
F25DE 347.0 αµπ�ρ
F25DET 347.0 αµπ�ρ
FT25FET 347.0 αµπ�ρ

Ελ2χιστη τιµ) χωρητικ#τητα� 
(20HR/IEC):

F20DET 40 αµπερ0ρια
F25DE 40 αµπερ0ρια
F25DET 40 αµπερ0ρια
FT25FET 40 αµπερ0ρια
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Ο αντιπρ#σωπο� τη� Yamaha θα σα�
βοηθ)σει να επιλ�ξετε τη σωστ) προπ�λα
αν2λογα µε τι� αν2γκε� σα�. Επιλ�ξτε µια
προπ�λα που θα επιτρ�πει στον κινητ)ρα να
φτ2νει στο µ�σο ) το π2νω µισ# των
στροφ0ν λειτουργ%α� µε τ�ρµα το γκ2ζι και
µ�γιστο φορτ%ο. Γενικ2, επιλ�ξτε προπ�λα
µε µεγαλ�τερο β)µα για µικρ#τερα φορτ%α
και µια προπ�λα µε µικρ#τερο β)µα για
µεγαλ�τερα φορτ%α. Αν µεταφ�ρετε φορτ%α
που το β2ρο� του� µεταβ2λλεται σηµαντικ2
επιλ�ξτε µια προπ�λα που επιτρ�πει στον
κινητ)ρα να λειτουργε% στι� κατ2λληλε�
στροφ�� µε το µ�γιστο φορτ%ο, αλλ2 %σω�
χρειαστε% να µει0νετε το γκ2ζι #ταν
µεταφ�ρετε ελαφρ�τερα φορτ%α, 0στε οι
στροφ�� να παραµ�νουν σε επιτρεπτ2
επ%πεδα.
Για να ελ�γξετε την προπ�λα, αναφερθε%τε
στη σελ%δα 75.

 

RMU25770

 

Προστασ�α απ� εκκ�νηση µε 
ταχ%τητα

 

Οι εξωλ�µβιε� Yamaha και τα εγκεκριµ�να
απ# τη Yamaha χειριστ)ρια ε%ναι
εφοδιασµ�να µε µηχανισµο�� προστασ%α�
απ# εκκ%νηση µε ταχ�τητα. Αυτ) η
λειτουργ%α επιτρ�πει στον κινητ)ρα να
πα%ρνει µπροστ2 µ#νο #ταν ε%ναι σε νεκρ2.
Π2ντα να επιλ�γετε τη νεκρ2 ταχ�τητα πριν
β2λετε µπροστ2 τον κινητ)ρα.

 

1. ∆ι2µετρο� προπ�λα� σε %ντσε�
2. Β)µα προπ�λα� σε %ντσε�
3. T�πο� προπ�λα� (�νδειξη σειρ2� µοντ�λου)

ZMU04604

-x
1 2 3

 

1. ∆ι2µετρο� προπ�λα� σε %ντσε�
2. Β)µα προπ�λα� σε %ντσε�
3. T�πο� προπ�λα� (�νδειξη σειρ2� µοντ�λου)

1. ∆ι2µετρο� προπ�λα� σε %ντσε�
2. Β)µα προπ�λα� σε %ντσε�
3. T�πο� προπ�λα� (�νδειξη σειρ2� µοντ�λου)

ZMU04605

-x
1 2 3

ZMU04606

-x
1 2 3
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RMU41951

 

Προδιαγραφ�( λαδιο% κινητ�ρα

 

Επιλ�ξτε τον τ�πο λαδιο� κινητ)ρα αν2λογα
µε τη µ�ση θερµοκρασ%α τη� περιοχ)� #που
θα χρησιµοποι)σετε την εξωλ�µβια.

Αν οι Συνιστ0µενοι τ�ποι λαδιο� 1 δεν ε%ναι
διαθ�σιµοι, επιλ�ξτε �ναν απ# του�
Συνιστ0µενου� τ�που� λαδιο� 2.

 

Συνιστ0µενοι τ%ποι λαδιο% 1

Συνιστ0µενοι τ%ποι λαδιο% 2

 

RMU36360

 

Προδιαγραφ�( καυσ�µου

 

RMU36803

 

Βενζ�νη

 

Χρησιµοποιε%τε βενζ%νη καλ)� ποι#τητα� µε
τον ενδεδειγµ�νο αριθµ# οκταν%ων. Αν
ακο�γεται θ#ρυβο� απ’ τα πειρ2κια )
σφ�ριγµα, χρησιµοποι)στε διαφορετικ)�
µ2ρκα� βενζ%νη ) σο�περ αµ#λυβδη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

RCM01981 

 

�

 

Μην χρησιµοποιε�τε µολυβωµ�νη βενζ�νη.
Η µολυβωµ�νη βενζ�νη µπορε� να
προκαλ�σει σοβαρ� βλ�βη στον κινητ�ρα.

 

�

 

Αποφ%γετε την ε�σοδο νερο% και
µολυσµ�νων υλικ0ν στο δοχε�ο καυσ�µου.
Το µολυσµ�νο κα%σιµο µει0νει τι(
επιδ�σει( και µπορε� να προκαλ�σει βλ�βη
στον κινητ�ρα. Χρησιµοποιε�τε µ�νο
καθαρ� βενζ�νη που �χει αποθηκευτε� σε

 

καθαρ� δοχε�α.

Βενζιν�λη

 

Υπ2ρχουν δ�ο τ�ποι βενζιν#λη�: βενζιν#λη
που περι�χει αιθαν#λη (E10) και αυτ) που
περι�χει µεθαν#λη. Η αιθαν#λη µπορε% να
χρησιµοποιηθε% εφ#σον η περιεκτικ#τητα
σε αιθαν#λη δεν ξεπερν2 το 10% και το
κα�σιµο �χει τουλ2χιστον τον ελ2χιστο
αριθµ# οκταν%ων. To E85 ε%ναι �να κα�σιµο
που περι�χει 85% αιθαν#λη και δεν πρ�πει
να χρησιµοποιε%ται στην εξωλ�µβια µηχαν)
σα�. @λα τα µ%γµατα αιθαν#λη� που
περι�χουν π2νω απ# 10% αιθαν#λη µπορε%
να κ2νουν ζηµι2 στο σ�στηµα καυσ%µου ) να
προκαλ�σουν προβλ)µατα στην εκκ%νηση )
τη λειτουργ%α. Η Yamaha δεν συνιστ2 την

Συνιστ0µενο λ2δι κινητ)ρα: 
Λ2δι τετρ2χρονου κινητ)ρα 
εξωλ�µβια�

Συνιστ0µενο� τ�πο� λαδιο� κινητ)ρα 1: 
SAE 10W-30/10W-40/5W-30 
API SE/SF/SG/SH/SJ/SL

Συνιστ0µενο� τ�πο� λαδιο� κινητ)ρα 2: 
SAE 15W-40/20W-40/20W-50 
API SH/SJ/SL

ZMU06854

122˚F

50˚C

104

40

86

30

68

SAE API

SE
SF
SG
SH
SJ
SL

20

50

10

32

0

14

-10

-4

-20

10W–30

10W–40

5W–30

ZMU06855

122˚F

50˚C

104

40

86

30

68

SAE API

SH
SJ
SL

20

50

10

32

0

14

-10

-4

-20

15W–40

20W–40

20W–50

 

Συνιστ0µενη βενζ%νη:
Απλ) αµ#λυβδη βενζ%νη µε ελ2χιστη 
περιεκτικ#τητα οκταν%ων 90 (Αριθµ#� 
Οκταν%ων =ρευνα�).
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βενζιν#λη που περι�χει µεθαν#λη επειδ)
µπορε% να προκαλ�σει ζηµι2 στο σ�στηµα
καυσ%µου ) προβλ)µατα στη λειτουργ%α του
κινητ)ρα.
@ταν χρησιµοποιε%τε αιθαν#λη, συνιστο�µε
να τοποθετ)σετε �να σ�στηµα θαλ2σσιου
φ%λτρου καυσ%µου µε υδατοπαγ%δα (10 mi-
cron τουλ2χιστον) αν2µεσα στο δοχε%ο
καυσ%µου του σκ2φου� και την εξωλ�µβια. Η
αιθαν#λη ε%ναι γνωστ# #τι επιτρ�πει να
περ2σει υγρασ%α µ�σα στο δοχε%ο και το
σ�στηµα καυσ%µου του σκ2φου� Αυτ# µπορε%
να προκαλ�σει δι2βρωση των µεταλλικ0ν
µερ0ν του συστ)µατο� καυσ%µου,
προβλ)µατα στην εκκ%νηση και τη
λειτουργ%α και πρ#σθετη συντ)ρηση του
συστ)µατο� καυσ%µου.

 

RMU36880

 

Λασπωµ�να � �ξινα νερ�

 

Η Yamaha συνιστ2 ιδια%τερα να ζητ)σετε
απ# τον αντιπρ#σωπ# σα� να τοποθετ)σει το
επιχρωµιωµ�νο σ�στηµα 2ντληση� νερο� αν
πρ#κειται να χρησιµοποι)σετε την
εξωλ�µβια σε λασπωµ�να ) #ξινα νερ2. Σε
ορισµ�να µοντ�λα π2ντω�, αυτ# µπορε% να
µην ε%ναι απαρα%τητο.

 

RMU36330

 

Μουρ�βια

 

Το καθαρ# σκαρ% βελτι0νει τι� επιδ#σει�
του σκ2φου�. Το κ2τω µ�ρο� του σκ2φου� θα
πρ�πει να ε%ναι #σο το δυνατ#ν καθαρ# απ#
αν2πτυξη θαλ2σσιων οργανισµ0ν. Αν
χρει2ζεται, το κ2τω µ�ρο� του σκ2φου�
µπορε% να επιστρωθε% µε µουρ2βια
εγκεκριµ�νη στην περιοχ) σα� 0στε να
εµποδ%ζεται η αν2πτυξη θαλ2σσιων
οργανισµ0ν.
Μην χρησιµοποιε%τε µουρ2βια που
περιλαµβ2νει χαλκ# ) γραφ%τη. Αυτ�� οι
βαφ�� µπορε% να επιταχ�νουν τη δι2βρωση
του κινητ)ρα.

 

RMU36341

 

Προϋποθ�σει( απ�ρριψη( τη( 
µηχαν�(

 

Ποτ� µην απορρ%πτετε (πετ2τε) παρ2νοµα τη
µηχαν). Η Yamaha συνιστ2 να
συµβουλευτε%τε τον αντιπρ#σωπο #ταν
θ�λετε να απαλλαγε%τε απ# τη µηχαν).

 

RMU36352

 

Εξοπλισµ�( �κτακτη( αν�γκη(

 

=χετε τα ακ#λουθα αντικε%µενα στο σκ2φο�
για την περ%πτωση που υπ2ρχει πρ#βληµα µε
τη µηχαν).

 

�

 

Κιβ0τιο εργαλε%ων µε ταξινοµηµ�να
κατσαβ%δια, π�νσε�, κλειδι2 (µε µετρικ2
µεγ�θη) και µονωτικ) ταιν%α.

 

�

 

Αδι2βροχο φακ# µε εφεδρικ�� µπαταρ%ε�.

 

�

 

=να εφεδρικ# καλ0διο σταµατ)µατο� του
κινητ)ρα µε συνδετ)ρα.

 

�

 

Ανταλλακτικ2, #πω� �να εφεδρικ# σετ
µπουζι0ν.

Για λεπτοµ�ρειε�, συµβουλευτε%τε τον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.
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Τµ�µατα

 

RMU2579Y

 

∆ι�γραµµα τµηµ�των
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

* Μπορε% να µην ε%ναι ακριβ0� #πω� εµφαν%ζεται. Επ%ση� µπορε% να µην περιλαµβ2νεται ω�
στ2νταρ εξοπλισµ#� σε #λα τα µοντ�λα (παραγγελ%α απ# τον αντιπρ#σωπο).

 

F25DMH

1

2
10

9

5

6

7

23

8

1
12

16

14

18

13

19
21

22

20

1511

17

 ZMU06597

3

4

 

1. Καπ2κι
2. Μοχλ#� ασφ2λιση� του καπακιο�
3. Τρ�πα ρελαντ%
4. Β%δα αδει2σµατο�
5. Πλ2κα κατ2 τη� σπηλα%ωση�
6. Πτερ�γιο κλ%ση�
7. Προπ�λα
8. Εισαγωγ) νερο� ψ�ξη�
9. Ρ2βδο� κλ%ση�
10. Βραχ%ονα� στ)ριξη�
11. Βρ#γχο� καλωδ%ου ασφαλε%α�
12. Λαβ) κορδονι�ρα�
13. Μοχλ#� ταχυτ)των
14. Χειρολαβ) γκαζιο�
15. Ρυθµιστ)� τριβ)� τιµονιο�

16. Κουµπ% σταµατ)µατο� κινητ)ρα/∆ιακ#πτη� 
σβησ%µατο� κινητ)ρα
17. Συνδετ)ρα�
18. Προειδοποιητικ) �νδειξη
19. Β%δα σφιχτ)ρα
20. Ρυθµιστ)� τριβ)� τιµονιο�
21. Μοχλ#� ασφ2λιση� αν�ψωση�
22. Εξ2ρτηµα πλυσ%µατο�
23. ∆οχε%ο καυσ%µου



 

Τµ�µατα
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F20DET, F25DE, F25DET, FT25FET

 

RMU25802

 

∆οχε�ο καυσ�µου

 

Αν το µοντ�λο σα� ε%ναι εφοδιασµ�νο µε
φορητ# δοχε%ο καυσ%µου, η λειτουργ%α του
�χει ω� εξ)�.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00020 

 

Το δοχε�ο καυσ�µου που παρ�χεται µε αυτ� τη
µηχαν� ε�ναι το αποκλειστικ� τη( δοχε�ο
καυσ�µου και δεν πρ�πει να χρησιµοποιε�ται
ω( δοχε�ο αποθ�κευση( καυσ�µου. Οι
χρ�στε( θα πρ�πει να συµµορφ0νονται µε τι(

 

σχετικ�( �δειε( � κανονισµο%( των αρχ0ν.

1

2
10

3

5

6

7
8

12
13

11

18

4

17

9
11

13
16 15

14

ZMU06602

 

1. Καπ2κι
2. Μοχλ#� ασφ2λιση� του καπακιο�
3. Τρ�πα ρελαντ%
4. Β%δα αδει2σµατο�
5. Πλ2κα κατ2 τη� σπηλα%ωση�
6. Πτερ�γιο κλ%ση�
7. Προπ�λα
8. Εισαγωγ) νερο� ψ�ξη�
9. Βραχ%ονα� στ)ριξη�
10. ∆ιακ#πτη� ηλεκτρικ)� κλ%ση� και 
αν�ψωση�*
11. Προειδοποιητικ) �νδειξη
12. Πε%ρο� στ)ριξη� αν�ψωση�*
13. Εξ2ρτηµα πλυσ%µατο�
14. Βρ#γχο� καλωδ%ου ασφαλε%α�*
15. Β%δα σφιχτ)ρα*
16. Μοχλ#� ασφ2λιση� αν�ψωση�*
17. Κιβ0τιο χειριστηρ%ου (τ�που πλευρικ)� 
τοποθ�τηση�)
18. ∆οχε%ο καυσ%µου
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RMU25830

 

Σ%νδεση καυσ�µου

 

Αυτ) η σ�νδεση χρησιµοποιε%ται για τη
σ�νδεση του αγωγο� καυσ%µου.

 

RMU25841

 

Μετρητ�( καυσ�µου

 

Αυτ#� ο µετρητ)� βρ%σκεται ε%τε στην τ2πα
του δοχε%ου καυσ%µου ) στη β2ση τη�
σ�νδεση� καυσ%µου. ∆ε%χνει την ποσ#τητα
καυσ%µου κατ2 προσ�γγιση που αποµ�νει
στο δοχε%ο.

 

RMU25850

 

Τ�πα δοχε�ου καυσ�µου

 

Αυτ) η τ2πα σφραγ%ζει το δοχε%ο καυσ%µου.
@ταν αφαιρε%ται, το δοχε%ο µπορε% να
συµπληρωθε% µε κα�σιµο. Για να
αφαιρ�σετε την τ2πα, στρ�ψτε την
αριστερ#στροφα.

 

RMU25860

 

Β�δα εξα�ρωση(

 

Αυτ) η β%δα βρ%σκεται π2νω στην τ2πα του
δοχε%ου καυσ%µου. Για να την ξεσφ%ξετε,
στρ�ψτε την αριστερ#στροφα.

 

RMU26181

 

Κιβ0τιο χειριστηρ�ου

 

Ο µοχλ#� του χειριστηρ%ου ελ�γχει εξ%σου
την αλλαγ) ταχυτ)των και το γκ2ζι. Οι
ηλεκτρικο% διακ#πτε� ε%ναι τοποθετηµ�νοι

π2νω στο κουτ% του χειριστηρ%ου.

 

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.

 

1. Σ�νδεση καυσ%µου
2. Μετρητ)� καυσ%µου
3. Τ2πα δοχε%ου καυσ%µου
4. Β%δα εξα�ρωση�

 

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�
6. ∆ιακ#πτη� σβησ%µατο� κινητ)ρα
7. Ρυθµιστ)� τριβ)� τιµονιο�
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RMU26201

 

Σκανδ�λη κλειδ0µατο( στη νεκρ�

 

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

 

RMU26212

 

Χειρ�γκαζο

 

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

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

 

RMU25913

 

Λαγουδ�ρα 

 

Για να αλλ2ξετε κατε�θυνση, µετακιν)στε
τη λαγουδ�ρα αριστερ2 ) δεξι2, αν2λογα µε
την περ%σταση.

 

RMU25924

 

Μοχλ�( ταχυτ�των 

 

Για να β2λετε την ταχ�τητα πρ#σω ), προ�
τα π%σω, την ταχ�τητα #πισθεν.

 

1. Νεκρ2 “ ”

2. Πρ#σω “ ”

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

1. Σκανδ2λη κλειδ0µατο� σε νεκρ2

 

1. Εντελ0� ανοικτ#
2. Εντελ0� κλειστ#

ZMU03032
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RMU25942

 

Χειρολαβ� γκαζιο% 

 

Η χειρολαβ) του γκαζιο� ε%ναι π2νω στη
λαγουδ�ρα. Στρ�ψτε τη χειρολαβ) προ� τα
αριστερ2 για να αυξ)σετε την ταχ�τητα και
προ� τα δεξι2 για να µει0σετε την ταχ�τητα.

 

RMU25962

 

Fνδειξη θ�ση( γκαζιο% 

 

Η καµπ�λη καταν2λωση� καυσ%µου π2νω
στην �νδειξη θ�ση� του γκαζιο� δε%χνει την
σχετικ) ποσ#τητα καυσ%µου που
καταναλ0νεται σε κ2θε θ�ση του γκαζιο�.
Επιλ�ξτε τη θ�ση που προσφ�ρει την
καλ�τερη απ#δοση και οικονοµ%α καυσ%µου
για την επιθυµητ) εργασ%α.

 

RMU25976

 

Ρυθµιστ�( τριβ�( τιµονιο%

 

Η δι2ταξη τριβ)� προσφ�ρει ρυθµιζ#µενη
αντ%σταση στην κ%νηση τη� λαβ)� του
γκαζιο� ) του µοχλο� του χειριστηρ%ου και
µπορε% να ρυθµιστε% σ�µφωνα µε την
προτ%µηση του χειριστ).
Για να αυξ)σετε την αντ%σταση, στρ�ψτε το
ρυθµιστ) προ� τα δεξι2. Για να µει0σετε την
αντ%σταση, στρ�ψτε το ρυθµιστ) προ� τα
αριστερ2. 

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! Μην
σφ�γγετε υπερβολικ� τον ρυθµιστ� τριβ�(. Αν
υπ�ρχει πολλ� αντ�σταση, θα ε�ναι δ%σκολο
να µετακιν�σετε το µοχλ� του χειριστηρ�ου �
τη λαβ� του γκαζιο%, πρ�γµα που µπορε� να
οδηγ�σει σε ατ%χηµα.

 

 [RWM00032]

 

 

 

1. Πρ#σω “ ”

2. Νεκρ2 “ ”

3. @πισθεν “ ”

R

F1

23 N

ZMU06486

ZMU03034

 

1. =νδειξη γκαζιο�

1

ZMU06488

ZMU03169
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@ταν θ�λετε να �χετε σταθερ) ταχ�τητα,
σφ%ξτε το ρυθµιστ) 0στε να διατηρηθε% η
θ�ση του γκαζιο�.

 

RMU25995

 

Καλ0διο (κορδ�νι) σταµατ�µατο( του 
κινητ�ρα και συνδετ�ρα(

 

Για να λειτουργ)σει ο κινητ)ρα�, θα πρ�πει
ο συνδετ)ρα� να ε%ναι συνδεδεµ�νο� µε το
διακ#πτη σταµατ)µατο� του κινητ)ρα. Το
καλ0διο πρ�πει να συνδεθε% σε �να ασφαλ��
σηµε%ο στα ρο�χα, το χ�ρι ) το π#δι του
οδηγο�. Αν ο οδηγ#� π�σει απ# το σκ2φο� )
αφ)σει το πηδ2λιο, το καλ0διο θα τραβ)ξει
τον συνδετ)ρα, σβ)νοντα� τον κινητ)ρα.
Αυτ# θα εµποδ%σει να φ�γει µακρι2 το
σκ2φο� µε ταχ�τητα. 

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ!
Συνδ�στε το κορδ�νι 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 κορδ�νι σε
ρο%χα που µπορε� να σχιστο%ν. Προσ�ξτε µην
πιαστε� κ�που το κορδ�νι και δεν
λειτουργ�σει. Προσοχ� µην τραβ�ξετε κατ�
λ�θο( το κορδ�νι στη δι�ρκεια τη( κανονικ�(
λειτουργ�α(. Απ0λεια ισχ%ο( κινητ�ρα
σηµα�νει σηµαντικ� απ0λεια ελ�γχου του
πηδαλ�ου. Επ�ση(, χωρ�( ισχ%, το σκ�φο(
µπορε� να επιβραδ%νει απ�τοµα. Αυτ� µπορε�
να πετ�ξει µπροστ� του( ανθρ0που( και τα
αντικε�µενα του σκ�φου(.

 

 [RWM00122]

 

RMU26003

 

Κουµπ� σταµατ�µατο( κινητ�ρα 

 

Το κουµπ% σταµατ)µατο� του κινητ)ρα
σβ)νει τη µηχαν) #ταν πατηθε%.

ZMU02001

 

1. Καλ0διο
2. Συνδετ)ρα�
3. ∆ιακ#πτη� σταµατ)µατο� του κινητ)ρα

1. Καλ0διο
2. Συνδετ)ρα�
3. ∆ιακ#πτη� σταµατ)µατο� του κινητ)ρα

2

1

3

ZMU02003
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RMU26074

 

Λαβ� κορδονι�ρα(

 

Η λαβ) τη� κορδονι�ρα� χρησιµοποιε%ται
για το χειροκ%νητο 2ναµµα του κινητ)ρα.

 

RMU26091

 

Γενικ�( διακ�πτη(

 

Ο γενικ#� διακ#πτη� ελ�γχει το σ�στηµα
αν2φλεξη�. Η λειτουργ%α του περιγρ2φεται
παρακ2τω.

 

�

 

“ ” 

 

(off)

 

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

 

�

 

“ ” 

 

(on)

 

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

 

�

 

“ ” 

 

(start)

 

Με το γενικ# διακ#πτη στη θ�ση “ ”

(start), η µ%ζα γυρ%ζει για να π2ρει µπροστ2 ο
κινητ)ρα�. @ταν αφ)σετε το κλειδ%,
επιστρ�φει αυτ#µατα στη θ�ση “ ” (on).

 

RMU31432

 

Ρυθµιστ�( τριβ�( τιµονιο%

 

Η δι2ταξη τριβ)� προσφ�ρει ρυθµιζ#µενη
αντ%σταση στο µηχανισµ# του τιµονιο� και
µπορε% να ρυθµιστε% σ�µφωνα µε την
προτ%µηση του χειριστ). Ο µοχλ#� ρ�θµιση�
βρ%σκεται στο κ2τω µ�ρο� του βραχ%ονα τη�
λαγουδ�ρα�.
Για να αυξ)σετε την αντ%σταση, στρ�ψτε το
µοχλ# στην αριστερ) πλευρ2 “A”.
Για να µει0σετε την αντ%σταση, στρ�ψτε το
µοχλ# στην δεξι2 πλευρ2 “Β”.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00040 

 

Μην παρασφ�γγετε τον ρυθµιστ� τριβ�(. Αν
υπ�ρχει υπερβολικ� αντ�σταση, θα ε�ναι
δ%σκολο να κ�νετε ελιγµο%(, πρ�γµα που

 

µπορε� να οδηγ�σει σε ατ%χηµα.

ZMU02083

ZMU06523

A

B
ZMU06496
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Αν η αντ%σταση δεν αυξ2νεται ακ#µα και
#ταν ο µοχλ#� στρ�φεται στην αριστερ)
πλευρ2 “A”, βεβαιωθε%τε #τι το παξιµ2δι
�χει σφ%ξει στην καθορισµ�νη ροπ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

�

 

Η κ%νηση του τιµονιο� σταµατ2 #ταν ο
µοχλ#� ρ�θµιση� τοποθετηθε% στη θ�ση
“A”.

 

�

 

Ελ�γξτε την οµαλ) κ%νηση τη�
λαγουδ�ρα� #ταν ο µοχλ#� στρ�φεται
στην δεξι2 πλευρ2 “B”.

 

�

 

Μην β2ζετε λιπαντικ2 #πω� γρ2σο στι�
περιοχ�� τριβ)� του ρυθµιστ) τριβ)�
τιµονιο�.

 

RMU32053

 

∆ιακ�πτη( ηλεκτρικ�( κλ�ση( και 
αν%ψωση( στο χειριστ�ριο

 

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� τον
διακ#πτη “ ” (π2νω) η εξωλ�µβια µηχαν)
πα%ρνει κλ%ση προ� τα π2νω και µετ2
ανυψ0νεται. Πι�ζοντα� τον διακ#πτη “ ”
(κ2τω) η εξωλ�µβια µηχαν) πα%ρνει κλ%ση
προ� τα κ2τω και µετ2 κατεβα%νει. @ταν
αφ)νετε το διακ#πτη, η εξωλ�µβια σταµατ2

στη θ�ση που βρ%σκεται. Για πληροφορ%ε�
σχετικ2 µε τη χρ)ση του διακ#πτη
ηλεκτρικ)� κλ%ση� και αν�ψωση�,
αναφερθε%τε στι� σελ%δε� 51 και 54.

 

RMU26155

 

∆ιακ�πτη( ηλεκτρικ�( κλ�ση( και 
αν%ψωση( στη λεκ�νη τη( µηχαν�(

 

Ο διακ#πτη� ηλεκτρικ)� κλ%ση� και
αν�ψωση� βρ%σκεται στο πλ2ι τη� λεκ2νη�.
Πι�ζοντα� τον διακ#πτη “ ” (π2νω) η
εξωλ�µβια µηχαν) πα%ρνει κλ%ση προ� τα
π2νω και µετ2 ανυψ0νεται. Πι�ζοντα� τον
διακ#πτη “ ” (κ2τω) η εξωλ�µβια µηχαν)
πα%ρνει κλ%ση προ� τα κ2τω και µετ2
κατεβα%νει. @ταν αφ)νετε το διακ#πτη, η
εξωλ�µβια σταµατ2 στη θ�ση που βρ%σκεται.
Για οδηγ%ε� σχετικ2 µε τη χρ)ση του
διακ#πτη ηλεκτρικ)� κλ%ση� και αν�ψωση�,
αναφερθε%τε στη σελ%δα 54.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM01031 

 

Χρησιµοποιε�τε τον διακ�πτη ηλεκτρικ�(
κλ�ση( και αν%ψωση( τη( λεκ�νη( µ�νο �ταν
το σκ�φο( ε�ναι εντελ0( σταµατηµ�νο και ο
κινητ�ρα( σβηστ�(. Αν επιχειρ�σετε να
χρησιµοποι�σετε αυτ�ν τον διακ�πτη εν�σω
το σκ�φο( κινε�ται, αυξ�νεται ο κ�νδυνο( να
π�σετε στη θ�λασσα και µπορε� να
αποσπ�σετε την προσοχ� του οδηγο%, µε
αποτ�λεσµα να προκληθε� ατ%χηµα λ�γω

 

σ%γκρουση( µε �λλο σκ�φο( � εµπ�διο.

 

1. Παξιµ2δι

 

Ροπ) σ�σφιξη� παξιµαδιο�:
4.0 Nm (0.4 kgf-m, 3.0 ft-lb)

1

ZMU06497



 

Τµ�µατα
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RMU26244

 

Πτερ%γιο κλ�ση( µε �νοδο

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00840 

 

Λ�θο( ρ%θµιση του πτερυγ�ου κλ�ση( µπορε�
να προκαλ�σει δυσκολ�α στου( ελιγµο%(.
Π�ντα να κ�νετε δοκιµαστικ� διαδροµ� µετ�
απ� ρ%θµιση � αντικατ�σταση του πτερυγ�ου
κλ�ση( για να βεβαιωθε�τε �τι το τιµ�νι
λειτουργε� σωστ�. Μην ξεχν�τε να σφ�γγετε
το µπουλ�νι µετ� απ� τη ρ%θµιση του

 

πτερυγ�ου κλ�ση(.

 

Το πτερ�γιο κλ%ση� πρ�πει να ρυθµ%ζεται
0στε το τιµ#νι να µπορε% να στρ�φεται
αριστερ2 ) δεξι2 µε την %δια δ�ναµη.
Αν το σκ2φο� τε%νει να στρ%βει αριστερ2,
στρ�ψτε το π%σω 2κρο του πτερυγ%ου κλ%ση�
προ� τα αριστερ2 “A” στην εικ#να. Αν το
σκ2φο� τε%νει να στρ%βει δεξι2, στρ�ψτε το
2κρο 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� δι�βρωση. Μην β�φετε ποτ�
το πτερ%γιο κλ�ση( γιατ� θα χ�σει την

 

αποτελεσµατικ�τητ� του ω( �νοδο(.

 

RMU26253

 

Πτερ%γιο κλ�ση(

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00840 

 

Λ�θο( ρ%θµιση του πτερυγ�ου κλ�ση( µπορε�
να προκαλ�σει δυσκολ�α στου( ελιγµο%(.
Π�ντα να κ�νετε δοκιµαστικ� διαδροµ� µετ�
απ� ρ%θµιση � αντικατ�σταση του πτερυγ�ου
κλ�ση( για να βεβαιωθε�τε �τι το τιµ�νι
λειτουργε� σωστ�. Μην ξεχν�τε να σφ�γγετε
το µπουλ�νι µετ� απ� τη ρ%θµιση του

 

πτερυγ�ου κλ�ση(.

 

Το πτερ�γιο κλ%ση� πρ�πει να ρυθµ%ζεται
0στε το τιµ#νι να µπορε% να στρ�φεται
αριστερ2 ) δεξι2 µε την %δια δ�ναµη.
Αν το σκ2φο� τε%νει να στρ%βει αριστερ2,
στρ�ψτε το π%σω 2κρο του πτερυγ%ου κλ%ση�
προ� τα αριστερ2 “A” στην εικ#να.
Αν το σκ2φο� τε%νει να στρ%βει δεξι2,
στρ�ψτε το 2κρο του πτερυγ%ου κλ%ση� προ�
τα δεξι2 “B” στην εικ#να.

 

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

UP

DN

1

ZMU06495

 

1. Πτερ�γιο κλ%ση�
2. Μπουλ#νι

 

Ροπ) σ�σφιξη� µπουλονιο�:
18.0 Nm (1.8 kgf-m, 13 ft-lb)

ZMU02822

1

2

A

B
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RMU26262

 

Ρ�βδο( κλ�ση( (πε�ρο( αν%ψωση()

 

Η θ�ση τη� ρ2βδου κλ%ση� καθορ%ζει την
ελ2χιστη γων%α κλ%ση� τη� εξωλ�µβια�
µηχαν)� σε σχ�ση µε τον καθρ�φτη.

 

RMU30440

 

Μηχανισµ�( ασφ�λιση( αν%ψωση(

 

Ο µηχανισµ#� ασφ2λιση� τη� αν�ψωση�
χρησιµοποιε%ται για να εµποδ%ζει την
εξωλ�µβια να σηκ0νεται �ξω απ# το νερ#
#ταν χρησιµοποιε%ται η #πισθεν.

Για να σηκ0σετε την εξωλ�µβια,
τοποθετ)στε το µοχλ# ασφ2λιση� τη�
αν�ψωση� στη θ�ση “ ” (π2νω). Για να
κατεβ2σετε την εξωλ�µβια, τοποθετ)στε το
µοχλ# ασφ2λιση� τη� αν�ψωση� στη θ�ση
“ ” (κ2τω) position.

 

RMU26321

 

Πε�ρο( στ�ριξη( αν%ψωση(

 

Για να κρατ)σετε την εξωλ�µβια
ανυψωµ�νη, πι�στε τον πε%ρο στ)ριξη� τη�
αν�ψωση� κ2τω απ# τον βραχ%ονα
περιστροφ)�.

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�

 

1. Πτερ�γιο κλ%ση�
2. Μπουλ#νι

 

Ροπ) σ�σφιξη� µπουλονιο�:
8.0 Nm (0.8 kgf-m, 5.8 ft-lb)

1

2
B

A

ZMU06498

ZMU06536

 

1. Μοχλ#� ασφ2λιση� αν�ψωση�

1

ZMU06500

ZMU06543
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θ�ση λειτουργ�α(, χρησιµοποι�στε µια
πρ�σθετη δι�ταξη στ�ριξη( για να την

 

ασφαλ�σετε στην ανυψωµ�νη θ�ση.

 

RMU26333

 

Βραχ�ονα( στ�ριξη( αν%ψωση(

 

Ο βραχ%ονα� στ)ριξη� τη� αν�ψωση� κρατ2
την εξωλ�µβια στην ανυψωµ�νη θ�ση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

RCM01660 

 

Μην χρησιµοποιε�τε το βραχ�ονα στ�ριξη(
αν%ψωση( �ταν ρυµουλκε�τε το σκ�φο(. Η
εξωλ�µβια µπορε� να απελευθερωθε� απ� το
σ%στηµα στ�ριξη( και να π�σει. Αν δεν
µπορε�τε να ρυµουλκ�σετε τη µηχαν� στην
κανονικ� θ�ση λειτουργ�α(, χρησιµοποι�στε
πρ�σθετο εξοπλισµ� στ�ριξη( για να την

 

ασφαλ�σετε στην ανυψωµ�νη θ�ση.

 

RMU26373

 

Μοχλ�((ο�) ασφ�λιση( καπακιο% 
(στρεφ�µενο()

 

Για να αφαιρ�σετε το καπ2κι,
απελευθερ0στε τον(του�) µοχλ#(ο��)
ασφ2λιση� και σηκ0στε το καπ2κι. @ταν
τοποθετε%τε το καπ2κι, βεβαιωθε%τε #τι
εφαρµ#ζει σωστ2 στην ελαστικ) τσιµο�χα.
Μετ2 ασφαλ%στε π2λι το καπ2κι
επαναφ�ροντα� τον(του�) µοχλ#(ο��) στη
θ�ση ασφ2λιση�.

 

RMU26463

 

Εξ�ρτηµα πλυσ�µατο(

 

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Για λεπτοµ�ρειε�, αναφερθε%τε στη σελ%δα
64.

 

RMU26304

 

Fνδειξη συναγερµο% 

 

Αν ο κινητ)ρα� περι�λθει σε µια κατ2σταση
που απαιτε% προειδοπο%ηση, θα αν2ψει η
σχετικ) �νδειξη. Για λεπτοµ�ρειε� σχετικ2
µε την αν2γνωση τη� προειδοποιητικ)�
�νδειξη�, αναφερθε%τε στη σελ%δα 31.

ZMU06503

 

1. Μοχλ#�(ο%) ασφ2λιση� καπακιο�

1. Εξ2ρτηµα πλυσ%µατο�

1

ZMU04041

1

ZMU06505
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1. Προειδοποιητικ) �νδειξη

1

ZMU06506
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$ργανα και ενδε�ξει(

 

RMU36015

 

Ενδε�ξει( 

 

RMU36024

 

Προειδοπο�ηση χαµηλ�( π�εση( λαδιο%

 

Αν η π%εση του λαδιο� π�σει πολ� χαµηλ2,
αν2βει αυτ) η �νδειξη. Για περισσ#τερε�
πληροφορ%ε�, αναφερθε%τε στη σελ%δα 31.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

RCM00022 

 

�

 

Μην συνεχ�σετε τη λειτουργ�α τη(
µηχαν�( αν �χει ενεργοποιηθε� η
προειδοποιητικ� �νδειξη χαµηλ�( π�εση(
λαδιο% και η στ�θµη του λαδιο% του
κινητ�ρα ε�ναι χαµηλ�τερη. Αλλι0(, θα
π�θει σοβαρ� ζηµι� ο κινητ�ρα(.

 

�

 

Η προειδοποιητικ� �νδειξη χαµηλ�(
π�εση( λαδιο% δεν δηλ0νει τη στ�θµη του
λαδιο% του κινητ�ρα. Χρησιµοποι�στε τη
ρ�βδο µ�τρηση( για να ελ�γξετε την
ποσ�τητα λαδιο% που αποµ�νει. Για
περισσ�τερε( πληροφορ�ε(, αναφερθε�τε

 

στη σελ�δα 39.

 

RMU36033

 

Προειδοποιητικ� �νδειξη 
υπερθ�ρµανση(

 

Αν η θερµοκρασ%α του κινητ)ρα αν�βει
υπερβολικ2, αν2βει αυτ) η �νδειξη. Για
περισσ#τερε� πληροφορ%ε� σχετικ2 µε την
αν2γνωση αυτ)� τη� �νδειξη�, αναφερθε%τε

στη σελ%δα 31.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

RCM00052 

 

Μην συνεχ�σετε τη λειτουργ�α τη( µηχαν�(
αν αν�ψει η προειδοποιητικ� �νδειξη
υπερθ�ρµανση(. Αλλι0(, θα π�θει σοβαρ�

 

ζηµι� ο κινητ�ρα(.

 

1. Προειδοπο%ηση χαµηλ)� π%εση� λαδιο�

1

ZMU06507

 

1. Προειδοποιητικ) �νδειξη υπερθ�ρµανση�

ZMU06257

1
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Σ%στηµα ελ�γχου κινητ�ρα

 

RMU26803

 

Προειδοποιητικ� σ%στηµα

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

RCM00091 

 

Μην συνεχ�σετε τη λειτουργ�α τη( µηχαν�(
αν �χει ενεργοποιηθε� το προειδοποιητικ�
σ%στηµα. Αν δεν µπορε�τε να εντοπ�σετε και
να διορθ0σετε το πρ�βληµα, συµβουλευτε�τε

 

τον αντιπρ�σωπο τη( Yamaha.

 

RMU2681C

 

Προειδοπο�ηση υπερθ�ρµανση(

 

Αυτ) η µηχαν) διαθ�τει προειδοποιητικ#
µηχανισµ# υπερθ�ρµανση�. Αν η
θερµοκρασ%α του κινητ)ρα αν�βει
υπερβολικ2, ενεργοποιε%ται ο
προειδοποιητικ#� µηχανισµ#�.

 

�

 

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

 

�

 

Η προειδοποιητικ) �νδειξη
υπερθ�ρµανση� αν2βει ) αναβοσβ)νει.

 

�

 

Θα ηχ)σει ο βοµβητ)� (αν υπ2ρχει στη
χειρολαβ) τη� λαγουδ�ρα�, το
χειριστ)ριο ) τον κ�ριο π%νακα
διακοπτ0ν).

Αν ενεργοποιηθε% το προειδοποιητικ#
σ�στηµα, σταµατ)στε τον κινητ)ρα και
ελ�γξτε τι� εισαγωγ�� του νερο� ψ�ξη�:

 

�

 

Ελ�γξτε τη γων%α κλ%ση� για να
βεβαιωθε%τε #τι η εισαγωγ) του νερο�
ψ�ξη� ε%ναι κ2τω απ# το νερ#.

 

�

 

Ελ�γξτε µ)πω� �χει φρ2ξει η εισαγωγ)
του νερο� ψ�ξη�.

 

RMU3016B

 

Προειδοπο�ηση χαµηλ�( π�εση( λαδιο%

 

Αν η π%εση του λαδιο� π�σει πολ� χαµηλ2,
θα ενεργοποιηθε% το προειδοποιητικ#
σ�στηµα.

 

�

 

Η ταχ�τητα του κινητ)ρα θα µειωθε%
αυτ#µατα σε περ%που 2000 στροφ��/λεπτ#.
Αν υπ2ρχει προειδοποιητικ) �νδειξη
χαµηλ)� π%εση� λαδιο�, θα αν2ψει ) θα
αναβοσβ)νει.

ZMU06509

ZMU03026
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�

 

Θα ηχ)σει ο βοµβητ)� (αν υπ2ρχει στη
χειρολαβ) τη� λαγουδ�ρα�, το
χειριστ)ριο ) τον κ�ριο π%νακα
διακοπτ0ν).

Αν ενεργοποιηθε% το προειδοποιητικ#
σ�στηµα, σταµατ)στε τον κινητ)ρα αµ�σω�
µ#λι� ε%ναι ασφαλ�� να το κ2νετε. Ελ�γξτε
τη στ2θµη του λαδιο� και προσθ�στε λ2δι αν
χρει2ζεται. Αν η στ2θµη του λαδιο� ε%ναι
σωστ) και το προειδοποιητικ# σ�στηµα δεν
απενεργοποιε%ται, επικοινων)στε µε τον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.

ZMU06510

ZMU02360
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Εγκατ�σταση

 

RMU26902

 

Εγκατ�σταση

 

Οι πληροφορ%ε� αυτο� του τµ)µατο� ε%ναι
ενδεικτικ��. ∆εν ε%ναι δυνατ#ν να δ0σουµε
πλ)ρει� οδηγ%ε� για κ2θε πιθαν# συνδυασµ#
σκ2φου� και µηχαν)�. Η σωστ) τοποθ�τηση
εξαρτ2ται εν µ�ρει απ# την εµπειρ%α και τον
συγκεκριµ�νο συνδυασµ# σκ2φου�-
µηχαν)�.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM01590 

 

�

 

Η υπερβολικ� ταχ%τητα µπορε� να
προκαλ�σει σοβαρ� αστ�θεια στο σκ�φο(.
Μην τοποθετε�τε µια εξωλ�µβια µε
περισσ�τερη ισχ% (�ππου() απ� τη µ�γιστη
που αναφ�ρεται στην πλ�κα προδιαγραφ0ν
του σκ�φου(. Αν το σκ�φο( δεν �χει πλ�κα
προδιαγραφ0ν, συµβουλευτε�τε τον
κατασκευαστ� του.

 

�

 

Λ�θο( τοποθ�τηση τη( εξωλ�µβια(
µηχαν�( µπορε� να οδηγ�σει σε
επικ�νδυνε( καταστ�σει( �πω( κακ�
χειρισµ�, απ0λεια ελ�γχου � κ�νδυνο
πυρκαγι�(. Στα µοντ�λα µ�νιµη( στ�ριξη(,
θα πρ�πει ο αντιπρ�σωπο( � κ�ποιο( �λλο(
�µπειρο( τεχνικ�( να κ�νει την

 

τοποθ�τηση.

 

RMU33470

 

Τοποθ�τηση τη( εξωλ�µβια(

 

Η εξωλ�µβια πρ�πει να τοποθετε%ται �τσι
0στε το σκ2φο� να ε%ναι καλ2
ισορροπηµ�νο. Αλλι0�, θα ε%ναι δ�σκολη η
οδ)γηση. Στα σκ2φη µε µ%α µηχαν),
τοποθετ)στε την εξωλ�µβια π2νω στην
κεντρικ) γραµµ) (γραµµ) τη� καρ%να�) του
σκ2φου�.

 

RMU26925

 

[ψο( τοποθ�τηση(

 

Για να κινε%ται το σκ2φο� #σο το δυνατ#ν
πιο αποτελεσµατικ2, η αντ%σταση του νερο�
στο σκ2φο� και την εξωλ�µβια πρ�πει να
ε%ναι #σο πιο µικρ) γ%νεται. Το �ψο�
τοποθ�τηση� τη� εξωλ�µβια� επηρε2ζει
σηµαντικ2 την αντ%σταση του νερο�. Αν το
�ψο� τοποθ�τηση� ε%ναι πολ� ψηλ# µπορε%
να δηµιουργηθε% σπηλα%ωση, πρ2γµα που
µει0νει την 0θηση. Και αν τα 2κρα τη�
προπ�λα� βρεθο�ν στον α�ρα, οι στροφ��
του κινητ)ρα θα αν�βουν αφ�σικα και θα
προκαλ�σουν υπερθ�ρµανση. Αν το �ψο�
τοποθ�τηση� ε%ναι πολ� χαµηλ#, η
αντ%σταση του νερο� αυξ2νετε και συνεπ0�
η απ#δοση του κινητ)ρα µει0νεται.
Τοποθετ)στε την εξωλ�µβια µηχαν) 0στε η
πλ2κα κατ2 τη� σπηλα%ωση� να ε%ναι µεταξ�
του κ2τω µ�ρου� του σκ2φου� και εν#�
επιπ�δου 25 mm (1 in) πιο κ2τω.

 

1. Κεντρικ) γραµµ) (γραµµ) καρ%να�)

ZMU017601
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ΠΡΟΣΟΧΗ

 

RCM01634 

 

�

 

Βεβαιωθε�τε �τι η τρ%πα ρελαντ� ε�ναι
αρκετ� ψηλ� 0στε να µην περν� νερ� στο
εσωτερικ� του κινητ�ρα, ακ�µα κι αν το
σκ�φο( ε�ναι ακ�νητο µε το µ�γιστο φορτ�ο.

 

�

 

Ακατ�λληλο %ψο( τη( µηχαν�( � εµπ�δια
στην οµαλ� ρο� του νερο% (λ�γω τη(
σχεδ�αση( � τη( κατ�σταση( του σκ�φου(,
� αξεσου�ρ �πω( σκ�λε( πρ%µνη( �
βυθ�µετρα) µπορε� να δηµιουργ�σουν
ψεκασµ� νερο% στον α�ρα �ταν το σκ�φο(
ταξιδε%ει. Αν ο κινητ�ρα( πιτσιλι�ται
συνεχ0( απ� σταγον�δια νερο%, µπορε� να
περ�σει αρκετ� νερ� µ�σα απ� το �νοιγµα
τη( εισαγωγ�( του καπακιο% και να
προκαλ�σει σοβαρ� βλ�βη. Εξαλε�ψτε την

 

αιτ�α του ψεκασµο% νερο% στον α�ρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

�

 

Το ιδανικ# �ψο� τοποθ�τηση� τη�
εξωλ�µβια� επηρε2ζεται απ# το
συνδυασµ# σκ2φου�-µηχαν)� και την
επιθυµητ) χρ)ση. Οι δοκιµ�� σε
διαφορετικ2 �ψη βοηθο�ν στον
καθορισµ# του ιδανικο� �ψου�
τοποθ�τηση�. Συµβουλευτε%τε τον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha ) τον
κατασκευαστ) του σκ2φου� για
πληροφορ%ε� σχετικ2 µε τον καθορισµ#
του κατ2λληλου �ψου� τοποθ�τηση�.

 

�

 

Για οδηγ%ε� σχετικ2 µε τη ρ�θµιση τη�
γων%α� κλ%ση� τη� εξωλ�µβια� µηχαν)�,
αναφερθε%τε στη σελ%δα 51.

 

RMU26973

 

Στ�ριξη τη( εξωλ�µβια( µηχαν�(

 

1. Τοποθετ)στε την εξωλ�µβια π2νω στον
καθρ�φτη �τσι 0στε να βρ%σκεται #σο
τον δυνατ#ν πιο κοντ2 στο κ�ντρο.
Σφ%ξτε τι� β%δε� του καθρ�φτη
οµοι#µορφα και σφιχτ2. Ελ�γχετε τι�
β%δε� του σφιχτ)ρα απ# καιρ# σε καιρ#
κατ2 τη λειτουργ%α τη� εξωλ�µβια�
γιατ% µπορε% να χαλαρ0σουν απ# τι�
δον)σει� του κινητ)ρα.

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! Aν οι β�δε( του
σφιχτ�ρα ε�ναι χαλαρ�(, µπορε� να π�σει
η εξωλ�µβια � να κινε�ται π�νω στον
καθρ�φτη. Αυτ� µπορε� να προκαλ�σει
απ0λεια ελ�γχου και σοβαρ�
τραυµατισµ�. Βεβαιωθε�τε �τι οι β�δε(
του σφιχτ�ρα ε�ναι καλ� σφιγµ�νε(.
Περιστασιακ�, ελ�γχετε το σφ�ξιµο των
βιδ0ν στη δι�ρκεια τη( λειουργ�α(.

 

[RWM00642]

 

2. Αν η µηχαν) σα� διαθ�τει βρ#γχο
καλωδ%ου ασφαλε%α�, θα πρ�πει να
χρησιµοποιηθε% καλ0διο ) αλυσ%δα
ασφαλε%α�. Συνδ�στε το �να 2κρο στον
βρ#γχο του καλωδ%ου ασφαλε%α� και το
2λλο 2κρο σε �να ασφαλ�� σηµε%ο στο
σκ2φο�. Αλλι0�, η µηχαν) µπορε% να

ZMU02012
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χαθε% αν π�σει κατ2 λ2θο� απ# τον
καθρ�φτη.

3. Ασφαλ%στε τον βραχ%ονα στ)ριξη� στον
καθρ�φτη χρησιµοποι0ντα� τα
µπουλ#νια που παρ�χονται µε την
εξωλ�µβια (αν συµπεριλαµβ2νονται).
Για λεπτοµ�ρειε�, συµβουλευτε%τε τον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! Aποφ%γετε τη
χρ�ση �λλων µπουλονι0ν, παξιµαδι0ν �
ροδελ0ν εκτ�( απ� αυτ� που περι�χονται
στη συσκευασ�α τη( µηχαν�(. Στην
περ�πτωση που χρησιµοποι�σετε �λλα
εξαρτ�µατα π�ντω(, αυτ� θα πρ�πει να
ε�ναι τουλ�χιστον τη( �δια( ποι�τητα(
και αντοχ�( και πρ�πει να τα σφ�ξετε
καλ�. Μετ� το σφ�ξιµο, λειτουργ�στε
δοκιµαστικ� τη µηχαν� και βεβαιωθε�τε
�τι ε�ναι καλ� σφιγµ�να.

 

 [RWM00651]

 

1. Μπουλ#νια

ZMU02013

ZMU02637

1
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RMU36381

 

Πρ0τη φορ� λειτουργ�α(

 

RMU36391

 

Β�λτε λ�δι κινητ�ρα

 

Η µηχαν) αποστ�λλεται απ# το εργοστ2σιο
χωρ%� λ2δι κινητ)ρα. Αν ο αντιπρ#σωπο�
δεν �χει β2λει λ2δι, θα πρ�πει να το κ2νετε
εσε%� προτο� β2λετε µπροστ2 τον κινητ)ρα.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

 Βεβαιωθε�τε �τι ο κινητ�ρα(
�χει λ�δι πριν την πρ0τη χρ�ση 0στε να
αποφ%γετε το ενδεχ�µενο σοβαρ�( βλ�βη(.

 

[RCM01781]

 

Η µηχαν) αποστ�λλεται µε το ακ#λουθο
αυτοκ#λλητο, που θα πρ�πει να το
αφαιρ�σετε µετ2 την πρ0τη τροφοδοσ%α µε
λ2δι. Για περισσ#τερε� πληροφορ%ε�
σχετικ2 µε τον �λεγχο τη� στ2θµη� του
λαδιο�, αναφερθε%τε στη σελ%δα 39.

 

RMU30174

 

Στρ0σιµο του κινητ�ρα

 

Η ν�α σα� µηχαν) απαιτε% µια περ%οδο
στρωσ%µατο� 0στε οι επιφ2νειε� των
κινο�µενων µερ0ν που �ρχονται σε επαφ)
να φθαρο�ν οµοι#µορφα. Το σωστ#
στρ0σιµο βοηθ2 στο να �χει ο κινητ)ρα� τι�
σωστ�� επιδ#σει� και µεγαλ�τερη δι2ρκεια
ζω)�. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

 Αν δεν εκτελ�σετε τη
διαδικασ�α στρωσ�µατο( θα µειωθε� η
δι�ρκεια ζω�( του κινητ�ρα και µπορε� ακ�µα
και να π�θει ζηµι�.

 

 [RCM00801]

 

RMU27085

 

∆ιαδικασ�α για τα τετρ�χρονα µοντ�λα

 

Η ν�α σα� µηχαν) απαιτε% µια περ%οδο
στρωσ%µατο� δ�κα ωρ0ν 0στε οι επιφ2νειε�
των κινο�µενων µερ0ν που �ρχονται σε
επαφ) να φθαρο�ν οµοι#µορφα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Λειτουργ)στε τον κινητ)ρα στο νερ#, µε
φορτ%ο (µε ταχ�τητα και µε προπ�λα
τοποθετηµ�νη) ω� ακολο�θω�. Για τι� 10
0ρε� στρωσ%µατο� τη� µηχαν)� αποφ�γετε
εκτεταµ�νο ρελαντ%, ταραγµ�να νερ2 και
περιοχ�� µε κ%νηση.
1. Για την πρ0τη 0ρα λειτουργ%α�:

Λειτουργ)στε τη µηχαν) σε δι2φορε�
ταχ�τητε� µ�χρι τι� 2000
στροφ��/λεπτ# ) περ%που µε το γκ2ζι
στη µ�ση τη� διαδροµ)�.

2. Για τη δε�τερη 0ρα λειτουργ%α�:
Αυξ)στε την ταχ�τητα του κινητ)ρα
#σο χρει2ζεται 0στε να πλαν2ρει το
σκ2φο� (αλλ2 αποφ�γετε λειτουργ%α µε
τ�ρµα το γκ2ζι), µετ2 υποχωρ)στε το
γκ2ζι διατηρ0ντα� το σκ2φο� σε
ταχ�τητα πλαναρ%σµατο�.

3. Υπ#λοιπε� 8 0ρε�:
Λειτουργ)στε τον κινητ)ρα µε
οποιαδ)ποτε ταχ�τητα. @µω�,
αποφ�γετε να τον λειτουργε%τε µε το
γκ2ζι στο τ�ρµα για π2νω απ# 5 λεπτ2
κ2θε φορ2.

4. Μετ2 τι� πρ0τε� 10 0ρε�:
Λειτουργ)στε κανονικ2 τον κινητ)ρα.

 

RMU36400

 

Μ�θετε το σκ�φο( σα(

 

Το κ2θε σκ2φο� συµπεριφ�ρεται
διαφορετικ2. Να οδηγε%τε προσεκτικ2
0σπου να µ2θετε π0� συµπεριφ�ρεται το
σκ2φο� σα� κ2τω απ# διαφορετικ��
συνθ)κε� και µε διαφορετικ�� γων%ε� κλ%ση�
(δε%τε σελ%δα 51).

ZMU01710
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RMU36413

 

Fλεγχοι πριν β�λετε µπροστ� τη 
µηχαν�

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM01921 

 

Αν κ�ποιο σηµε�ο του τµ�µατο( “Fλεγχοι
πριν β�λετε µπροστ� τη µηχαν�” δεν
λειτουργε� σωστ�, πηγα�νετ� το για �λεγχο
και επισκευ� πριν χρησιµοποι�σετε την
εξωλ�µβια µηχαν�. Αλλι0(, µπορε� να

 

προκληθε� ατ%χηµα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

RCM00120 

 

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

 

και σοβαρ� ζηµι� στον κινητ�ρα.

 

RMU36560

 

Στ�θµη καυσ�µου

 

Βεβαιωθε%τε #τι �χετε αρκετ# κα�σιµο για
το ταξ%δι σα�. =να� καλ#� καν#να� ε%ναι να
χρησιµοποιε%τε 1/3 του καυσ%µου για να
π2τε στον προορισµ# σα�, 1/3 για να
επιστρ�ψετε και 1/3 ω� απ#θεµα �κτακτη�
αν2γκη�. Με το σκ2φο� επ%πεδο σε τρ�ιλερ
) µ�σα στο νερ#, ελ�γξτε τη στ2θµη του
καυσ%µου. Για οδηγ%ε� σχετικ2 µε τον
ανεφοδιασµ# µε κα�σιµο, αναφερθε%τε στη
σελ%δα 41.

 

RMU36572

 

Αφα�ρεση του καπακιο%

 

Για του� ακ#λουθου� ελ�γχου�, αφαιρ�στε
το καπ2κι απ# τη λεκ2νη τη� µηχαν)�. Για
να αφαιρ�σετε το καπ2κι, αποδεσµε�στε τον
µοχλ# απασφ2λιση� του καπακιο� και
σηκ0στε το καπ2κι.

 

RMU36442

 

Σ%στηµα καυσ�µου

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00060 

 

Η βενζ�νη και οι αναθυµι�σει( τη( ε�ναι
εξαιρετικ� ε%φλεκτε( και εκρηκτικ�( %λε(.
Μην καπν�ζετε �ταν β�ζετε κα%σιµο στην
εξωλ�µβια και µε�νετε µακρι� απ� σπ�θε(,

 

φλ�γε( � �λλε( πηγ�( αν�φλεξη(.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00910 

 

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

 

�

 

Ελ�γχετε τακτικ� για διαρρο�( καυσ�µου.

 

�

 

Αν βρε�τε κ�ποια διαρρο�, το σ%στηµα
καυσ�µου θα πρ�πει να επισκευαστε� απ�
�µπειρο µηχανικ�. Ακατ�λληλε( επισκευ�(
µπορε� να κ�νουν επισφαλ� τη χρ�ση τη(

 

εξωλ�µβια(.

 

RMU36451

 

Fλεγχο( για διαρρο�( καυσ�µου

 

�

 

Ελ�γξτε για διαρρο�� καυσ%µου )
αναθυµι2σει� βενζ%νη� στο σκ2φο�.

 

�

 

Ελ�γξτε για διαρρο) καυσ%µου απ# το
σ�στηµα καυσ%µου.

 

�

 

Ελ�γξτε το δοχε%ο καυσ%µου και του�
αγωγο�� του καυσ%µου για ρωγµ��,
φουσκ0µατα ) 2λλε� ζηµι��.

 

RMU37322

 

Fλεγχο( του φ�λτρου καυσ�µου

 

Ελ�γξτε το φ%λτρο καυσ%µου και

ZMU06085
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βεβαιωθε%τε #τι ε%ναι καθαρ# και χωρ%�
νερ#. Αν βρε%τε µ�σα στο κα�σιµο νερ# )
σηµαντικ) ποσ#τητα κατακαθι0ν, το δοχε%ο
καυσ%µου θα πρ�πει να ελεγχθε% και να
καθαριστε% απ# τον αντιπρ#σωπο τη�
Yamaha.

 

RMU38900

 

Χειριστ�ρια

 

Μοντ�λα µε λαγουδ�ρα:

 

�

 

Στρ�ψτε τη λαγουδ�ρα εντελ0� αριστερ2
και δεξι2 για να βεβαιωθε%τε #τι
λειτουργε% οµαλ2.

 

�

 

Στρ�ψτε τη χειρολαβ) του γκαζιο� απ#
την εντελ0� κλειστ) στην εντελ0�
ανοικτ) θ�ση. Βεβαιωθε%τε #τι γυρ%ζει
οµαλ2 και #τι επιστρ�φει πλ)ρω� στην
εντελ0� κλειστ) θ�ση.

 

�

 

Ελ�γξτε για χαλαρ�� ) κατεστραµµ�νε�
συνδ�σει� τη� ντ%ζα� του γκαζιο� και τη�
σ�νδεση� των ταχυτ)των.

Μοντ�λα µε χειριστ)ριο:

 

�

 

Στρ�ψτε το τιµ#νι εντελ0� δεξι2 και
εντελ0� αριστερ2. Βεβαιωθε%τε #τι η
κ%νησ) του ε%ναι οµαλ) και χωρ%� εµπ#δια
σε #λη τη διαδροµ), χωρ%� να ε%ναι
σκληρ# ) να �χει υπερβολικ# τζ#γο.

 

�

 

Μετακιν)στε του� µοχλο�� γκαζιο�
µερικ�� φορ�� και βεβαιωθε%τε #τι δεν
σκαλ0νουν πουθεν2 στη διαδροµ) του�. Η
κ%νηση θα πρ�πει να ε%ναι οµαλ) σε #λη
τη διαδροµ) και ο κ2θε µοχλ#� θα πρ�πει

να επιστρ�φει εντελ0� στην θ�ση ρελαντ%.

 

�

 

Ελ�γξτε για χαλαρ�� ) κατεστραµµ�νε�
συνδ�σει� τη� ντ%ζα� του γκαζιο� και των
ταχυτ)των.

 

RMU36483

 

Καλ0διο (κορδ�νι) σταµατ�µατο( του 
κινητ�ρα

 

Εξετ2στε το καλ0διο σταµατ)µατο� του
κινητ)ρα και τον συνδετ)ρα για ζηµι�� #πω�
κοψ%µατα, σπασ%µατα ) φθορ2.

ZMU06513

ZMU06590
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RMU27166

 

Λ�δι κινητ�ρα

 

1. Τοποθετ)στε την εξωλ�µβια σε κ2θετη
θ�ση (χωρ%� κλ%ση). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

 Αν η
µηχαν� δεν ε�ναι σε επ�πεδη θ�ση, η
στ�θµη του λαδιο% που δε�χνει η ρ�βδο(
µ�τρηση( δεν θα ε�ναι ακριβ�(.

 

 [RCM01790]

 

2. Βγ2λτε τη ρ2βδο µ�τρηση� και
σκουπ%στε την.

3. Εισ2γετε τη ρ2βδο µ�τρηση� και
ξαναβγ2λτε τη. Φροντ%στε να εισ2γετε
εντελ0� τη ρ2βδο µ�τρηση� αλλι0� η
µ�τρηση τη� στ2θµη� του λαδιο� θα

ε%ναι λανθασµ�νη.
4. Ελ�γξτε τη στ2θµη του λαδιο� µε τη

ρ2βδο µ�τρηση� για να βεβαιωθε%τε #τι
ε%ναι κ2που µεταξ� τη� µ�γιστη� και τη�
ελ2χιστη� �νδειξη�. Προσθ�στε λ2δι αν
ε%ναι κ2τω απ# την �νδειξη τη�
ελ2χιστη� στ2θµη� ) αδει2στε το
επιπλ�ον λ2δι αν ε%ναι π2νω απ# την
�νδειξη τη� µ�γιστη� στ2θµη�.

 

RMU27153

 

Κινητ�ρα(

 

�

 

Ελ�γξτε τον κινητ)ρα και τη στ)ριξη τη�
µηχαν)�.

 

�

 

Ελ�γξτε για χαλαρ�� ) κατεστραµµ�νε�
συνδ�σει�.

 

1. Καλ0διο
2. Συνδετ)ρα�
3. ∆ιακ#πτη� σταµατ)µατο� του κινητ)ρα

1. Καλ0διο
2. Συνδετ)ρα�
3. ∆ιακ#πτη� σταµατ)µατο� του κινητ)ρα

2

1

3

ZMU02003

 

1. ∆ε%κτη� στ2θµη� λαδιο�

1. ∆ε%κτη� στ2θµη� λαδιο�
2. =νδειξη χαµηλ)� στ2θµη�
3. =νδειξη υψηλ)� στ2θµη�

1

ZMU06515

1

2

3
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�

 

Ελ�γξτε την προπ�λα για τυχ#ν ζηµι��.

 

�

 

Ελ�γξτε για διαρρο�� λαδιο�.

 

RMU36493

 

Εξ�ρτηµα πλυσ�µατο(

 

Βεβαιωθε%τε #τι ο σωλ)να� ποτ%σµατο� του
συστ)µατο� πλυσ%µατο� ε%ναι καλ2
βιδωµ�νο� στην υποδοχ) τη� λεκ2νη�.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

 Αν η µο%φα σ%νδεση( του
σωλ�να ποτ�σµατο( δεν �χει συνδεθε� καλ�,
µπορε� να διαρρε%σει νερ� ψ%ξη( και ο
κινητ�ρα( να υπερθερµανθε� κατ� την
λειτουργ�α.

 

 [RCM01801]

 

RMU36954

 

Τοποθ�τηση του καπακιο%

 

1. Βεβαιωθε%τε #τι ο µοχλ#� ασφ2λιση�
του καπακιο� ε%ναι ανοικτ#�.

2. Βεβαιωθε%τε #τι η ελαστικ) τσιµο�χα
εφαρµ#ζει σε #λη τη διαδροµ) γ�ρω απ#
το καπ2κι.

3. Τοποθετ)στε το καπ2κι π2νω στη
λεκ2νη.

4. Βεβαιωθε%τε #τι η ελαστικ) τσιµο�χα
κ2θεται σωστ2 αν2µεσα στο καπ2κι και
τη λεκ2νη.

5. Μετακιν)στε το µοχλ# #πω� δε%χνει η
εικ#να για να ασφαλ%σετε το καπ2κι.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

 Αν το καπ�κι δεν
τοποθετηθε� σωστ�, ο ψεκασµ�( νερο%

κ�τω απ� το καπ�κι µπορε� να
προκαλ�σει βλ�βη στον κινητ�ρα � το
καπ�κι µπορε� να εκτιναχθε� στι( υψηλ�(
ταχ%τητε(.

 

 [RCM01991]

 

Μετ2 την τοποθ�τηση, ελ�γξτε την
εφαρµογ) του καπακιο� πι�ζοντ2� το µε τα
δ�ο χ�ρια. Αν ε%ναι χαλαρ#, πηγα%νετ� το
για επισκευ) στον αντιπρ#σωπο τη�
Yamaha.

 

RMU38910

 

Fλεγχο( του συστ�µατο( ηλεκτρικ�( 
κλ�ση( και αν%ψωση(

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM01970 

 

�

 

Ποτ� µην πηγα�νετε κ�τω απ� τη λεκ�νη
�ταν ε�ναι ανυψωµ�νη, ακ�µα και αν �χει
ασφαλ�σει µε το µοχλ� στ�ριξη( τη(
αν%ψωση(. Μπορε� να προκληθε� σοβαρ�(
τραυµατισµ�( αν η εξωλ�µβια π�σει κατ�
λ�θο(.

 

�

 

Μ�λη του σ0µατο( µπορε� να συντριβο%ν

 

1. Εξ2ρτηµα Προσαρµογ)�
2. Εξ2ρτηµα πλυσ%µατο�

1 2

ZMU06517

ZMU06110
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αν�µεσα στη µηχαν� και το βραχ�ονα �ταν
η µηχαν� ανυψ0νεται η πα�ρνει κλ�ση.

 

�

 

Βεβαιωθε�τε �τι δεν υπ�ρχει κανε�( κοντ�
στην εξωλ�µβια µηχαν� �ταν εκτελε�τε

 

αυτ�ν τον �λεγχο.

 

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

2. Ελ�γξτε του� διακ#πτε� ηλεκτρικ)�
κλ%ση� και αν�ψωση� και βεβαιωθε%τε
#τι λειτουργο�ν.

3. Ανυψ0στε την εξωλ�µβια και
βεβαιωθε%τε #τι η ρ2βδο� κλ%ση� και
αν�ψωση� σπρ0χνεται εντελ0� �ξω.

4. Βεβαιωθε%τε #τι η ρ2βδο� κλ%ση� και
αν�ψωση� δεν �χει δι2βρωση ) 2λλα
ελαττ0µατα.

5. Κατεβ2στε την εξωλ�µβια µηχαν).
Ελ�γξτε τη σωστ) λειτουργ%α τη�
ρ2βδου κλ%ση� και αν�ψωση�.

 

RMU36582

 

Μπαταρ�α

 

Βεβαιωθε%τε #τι η µπαταρ%α ε%ναι σε καλ)
κατ2σταση και πλ)ρω� φορτισµ�νη.
Βεβαιωθε%τε #τι οι συνδ�σει� τη� µπαταρ%α�
ε%ναι καθαρ��, ασφαλε%� και καλυµµ�νε� απ#
µονωτικ2 καλ�µµατα. Οι ηλεκτρικ�� επαφ��
τη� µπαταρ%α� και τα καλ0δια πρ�πει να
ε%ναι καθαρ2 και σωστ2 συνδεδεµ�να,

αλλι0� η µπαταρ%α δεν θα ξεκιν)σει τον
κινητ)ρα.
Αναφερθε%τε στι� οδηγ%ε� του
κατασκευαστ) τη� µπαταρ%α� για του�
απαρα%τητου� ελ�γχου�.

 

RMU27439

 

Ανεφοδιασµ�( µε κα%σιµο 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM01830 

 

�

 

Η βενζ�νη και οι αναθυµι�σει( τη( ε�ναι
εξαιρετικ� ε%φλεκτα και εκρηκτικ� υλικ�.
Π�ντα να ακολουθε�τε αυτ� τη διαδικασ�α
για τον ανεφοδιασµ� µε κα%σιµο 0στε να
µει0σετε το ενδεχ�µενο πυρκαγι�( και
�κρηξη(.

 

�

 

Η βενζ�νη ε�ναι δηλητηρι0δη( και µπορε�
να προκαλ�σει τραυµατισµ� � θ�νατο. Να
ε�στε προσεκτικο� µε τη βενζ�νη. Ποτ� µην
ρουφ�τε κα%σιµο µε το στ�µα. Αν
καταπιε�τε βενζ�νη, εισπνε%σετε πολλο%(
ατµο%( βενζ�νη( � π�ει βενζ�νη στα µ�τια
σα(, επικοινων�στε αµ�σω( µε �ναν γιατρ�.
Αν χυθε� βενζ�νη στο δ�ρµα σα(, πλυθε�τε
αµ�σω( µε σαπο%νι και νερ�. Αν χυθε�

 

βενζ�νη στα ρο%χα σα(, αλλ�ξτε τα.

 

1. Βεβαιωθε%τε #τι ο κινητ)ρα� ε%ναι
σβηστ#�.

2. Αποσυνδ�στε τον αγωγ# καυσ%µου απ#
το δοχε%ο καυσ%µου και σφ%ξτε τη β%δα
εξα�ρωση� π2νω στην τ2πα του δοχε%ου
καυσ%µου.

 

1. Ρ2βδο� κλ%ση� και αν�ψωση�

ZMU02828

1

ZMU06598
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3. Αφαιρ�στε το φορητ# δοχε%ο απ# το
σκ2φο�.

4. Βεβαιωθε%τε #τι ε%στε σε �ναν καλ2
αεριζ#µενο υπα%θριο χ0ρο, ε%τε �χοντα�
αγκυροβολ)σει ε%τε σε τρ�ιλερ.

5. Μην καπν%ζετε και µε%νετε µακρι2 απ#
σπ%θε�, φλ#γε�, στατικ# ηλεκτρισµ# )
2λλε� αιτ%ε� αν2φλεξη�.

6. Αν χρησιµοποιε%τε φορητ# δοχε%ο για
αποθ)κευση και δι2θεση καυσ%µου,
χρησιµοποιε%τε µ#νο �να εγκεκριµ�νο
δοχε%ο ΒΕΝΖΙΝΗΣ.

7. Ακουµπ)στε το ακροφ�σιο του
καυσ%µου στο 2νοιγµα του δοχε%ου ) στο
χων% για να αποφ�γετε τι�
ηλεκτροστατικ�� σπ%θε�.

8. Γεµ%στε το δοχε%ο καυσ%µου, αλλ2 #χι
υπερβολικ2. 

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! Μην
παραγεµ�ζετε. Το κα%σιµο διαστ�λλεται
και µπορε� να υπερχειλ�σει αν αυξηθε� η
θερµοκρασ�α.

 

 [RWM02610]

 

9. Σφ%ξτε καλ2 την τ2πα του δοχε%ου
καυσ%µου.

10. Αν χυθε% βενζ%νη, σκουπ%στε την
αµ�σω� µε στεγν2 πανι2. Απαλλαγε%τε
απ# τα πανι2 σ�µφωνα µε του� τοπικο��
ν#µου� ) κανονισµο��.

 

RMU27452

 

Λειτουργ�α του κινητ�ρα

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00420 

 

�

 

Πριν β�λετε µπροστ� τον κινητ�ρα,
βεβαιωθε�τε �τι το σκ�φο( ε�ναι καλ�
δεµ�νο και �τι µπορε�τε να οδηγ�σετε
χωρ�( εµπ�δια. Βεβαιωθε�τε �τι δεν
υπ�ρχουν κολυµβητ�( στο νερ� κοντ� σα(.

 

�

 

$ταν ξεσφ�γγετε τη β�δα εξα�ρωση(,
απελευθερ0νονται αναθυµι�σει( βενζ�νη(.
Η βενζ�νη ε�ναι εξαιρετικ� ε%φλεκτη και οι
αναθυµι�σει( 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� βλ�βη � και
θ�νατο, αν εισπνευστε�. Τα συµπτ0µατ�
του ε�ναι ναυτ�α, ζ�λη και υπνηλ�α. Να
αερ�ζετε καλ� το τµ�µα πηδαλιο%χηση( και
τι( καµπ�νε( του σκ�φου(. Μην φρ�ζετε τι(

 

εξ�δου( των καυσαερ�ων.

 

Χωρητικ#τητα δοχε%ου καυσ%µου:
25 L (6.60 US gal, 5.50 Imp.gal)

ZMU04058 ZMU04047
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RMU27468

 

Τροφοδοσ�α µε κα%σιµο (φορητ� δοχε�ο)

 

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

2. Αν υπ2ρχει σ�νδεση καυσ%µου στη
µηχαν), ευθυγραµµ%στε τη σ�νδεση
καυσ%µου του αγωγο� καυσ%µου µε τη
σ�νδεση τη� µηχαν)� και συνδ�στε
καλ2 τον αγωγ# εν0 σφ%γγετε τη
σ�νδεση. Μετ2 συνδ�στε καλ2 την
2λλη πλευρ2 του αγωγο� καυσ%µου στη
σ�νδεση του δοχε%ου καυσ%µου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Σκουπ%στε αµ�σω� τη βενζ%νη που
ενδεχοµ�νω� χυθε% µε στεγν2 πανι2.
Απαλλαγε%τε απ# τα πανι2 σ�µφωνα µε του�
τοπικο�� ν#µου� ) κανονισµο��.
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.
@ταν λειτουργε% ο κινητ)ρα�, το δοχε%ο
πρ�πει να ε%ναι σε οριζ#ντια θ�ση,
αλλι0� δεν θα µπορε% να τραβ)ξει
κα�σιµο απ# το δοχε%ο καυσ%µου.

 

RMU27494

 

Nναµµα του κινητ�ρα

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM01600 

 

Πριν β�λετε µπροστ� τη µηχαν�, βεβαιωθε�τε
�τι το σκ�φο( ε�ναι καλ� δεµ�νο και �τι
µπορε�τε να αποφ%γετε τυχ�ν εµπ�δια.

ZMU02022

ZMU06520

 

1. Β�λο�

ZMU02024
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Βεβαιωθε�τε �τι δεν υπ�ρχουν κολυµβητ�(

 

στο νερ� κοντ� σα(.

 

RMU39011

 

Nναµµα του κινητ�ρα

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM01840 

 

�

 

Αν δεν συνδ�σετε το καλ0διο
σταµατ�µατο(, το σκ�φο( θα φ%γει µακρι�
σε περ�πτωση που π�σει ο οδηγ�( στο νερ�.
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.
Μην συνδ�ετε το καλ0διο σε ρο%χα που
µπορε� να σχιστο%ν. Προσ�ξτε µην πιαστε�
κ�που το κορδ�νι και δεν λειτουργ�σει.

 

�

 

Προσοχ� µην τραβ�ξετε κατ� λ�θο( το
καλ0διο στη δι�ρκεια τη( κανονικ�(
λειτουργ�α(. Απ0λεια ισχ%ο( κινητ�ρα
σηµα�νει σηµαντικ� απ0λεια ελ�γχου του
πηδαλ�ου. Επ�ση(, χωρ�( ισχ%, το σκ�φο(
µπορε� να επιβραδ%νει απ�τοµα. Αυτ�
µπορε� να πετ�ξει µπροστ� του( ανθρ0που(

 

και τα αντικε�µενα του σκ�φου(.

 

∆ιαδικασ%α εκκ%νηση� (κρ�ο� κινητ)ρα�)
1. Τοποθετ)στε το µοχλ# ταχυτ)των στη

νεκρ2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Το σ�στηµα προστασ%α� απ# εκκ%νηση µε
ταχ�τητα εµποδ%ζει τον κινητ)ρα να π2ρει
µπροστ2 αν δεν ε%ναι στη νεκρ2.

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

3. Τοποθετ)στε τη λαβ) του γκαζιο� στη
θ�ση “ ” (start).

4. Τραβ)ξτε αργ2 τη λαβ) τη�
κορδονι�ρα� µ�χρι να νι0σετε
αντ%σταση. Μετ2 τραβ)ξτε δυνατ2 προ�
τα �ξω για να π2ρει µπροστ2 ο
κινητ)ρα�. Επαναλ2βετε αν χρει2ζεται.

N

ZMU06521
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5. Μ#λι� π2ρει µπροστ2 ο κινητ)ρα�,
επαναφ�ρετε αργ2 τη χειρολαβ) τη�
κορδονι�ρα� στην αρχικ) τη� θ�ση πριν
την αφ)σετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

@ταν ο κινητ)ρα� ε%ναι κρ�ο�, χρει2ζεται
ζ�σταµα.Για περισσ#τερε� πληροφορ%ε�,
αναφερθε%τε στη σελ%δα 48.
6. Eπαναφ�ρετε αργ2 τη λαβ) του γκαζιο�

στην εντελ0� κλειστ) θ�ση.
∆ιαδικασ%α εκκ%νηση� (ζεστ#� κινητ)ρα�)
1. Τοποθετ)στε το µοχλ# ταχυτ)των στη

νεκρ2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Το σ�στηµα προστασ%α� απ# εκκ%νηση µε
ταχ�τητα εµποδ%ζει τον κινητ)ρα να π2ρει
µπροστ2 αν δεν ε%ναι στη νεκρ2.
2. Συνδ�στε το καλ0διο σταµατ)µατο� του

κινητ)ρα σε �να ασφαλ�� σηµε%ο στα
ρο�χα, το χ�ρι ) το π#δι σα�. Μετ2

τοποθετ)στε το συνδετ)ρα που υπ2ρχει
στο 2λλο 2κρο του καλωδ%ου, στον
διακ#πτη σταµατ)µατο� του κινητ)ρα.

3. Τοποθετ)στε τη λαβ) του γκαζιο� #πω�
φα%νεται στην εικ#να.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

�

 

Αν ανο%ξετε υπερβολικ2 το γκ2ζι θα
αν�βει απ#τοµα η ταχ�τητα µε
αποτ�λεσµα να µετακινηθε% η εξωλ�µβια
προ� τα δεξι2.

 

�

 

Μην επαναλ2βετε το 2νοιγµα και
κλε%σιµο τη� λαβ)� του γκαζιο� γιατ% το
µπουζ% θα βραχε% απ# κα�σιµο και δεν θα
πα%ρνει µπροστ2 ο κινητ)ρα�.

4. Κρατ)στε αυτ) τη θ�ση τη� λαβ)� του
γκαζιο� σφ%γγοντα� τον ρυθµιστ) τριβ)�
γκαζιο�.

ZMU06523

N
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5. Τραβ)ξτε αργ2 τη λαβ) τη�
κορδονι�ρα� µ�χρι να νι0σετε
αντ%σταση. Μετ2 τραβ)ξτε δυνατ2 προ�
τα �ξω για να π2ρει µπροστ2 ο
κινητ)ρα�. Επαναλ2βετε αν χρει2ζεται.

6. Μ#λι� π2ρει µπροστ2 ο κινητ)ρα�,
επαναφ�ρετε αργ2 τη χειρολαβ) τη�
κορδονι�ρα� στην αρχικ) τη� θ�ση πριν
την αφ)σετε.

7. Ξεσφ%ξτε τον ρυθµιστ) τριβ)� γκαζιο�
και επαναφ�ρετε το γκ2ζι στην εντελ0�
κλειστ) θ�ση. 

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ!
Ξεσφ�ξτε τον ρυθµιστ� τριβ�( του
γκαζιο%. Αν υπ�ρχει πολλ� αντ�σταση,
θα ε�ναι δ%σκολο να µετακιν�σετε τη
λαβ� του γκαζιο%, πρ�γµα που µπορε� να
οδηγ�σει σε ατ%χηµα.

 

 [RWM02250]

 

RMU27664

 

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

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM01840 

 

�

 

Αν δεν συνδ�σετε το καλ0διο
σταµατ�µατο(, το σκ�φο( θα φ%γει µακρι�
σε περ�πτωση που π�σει ο οδηγ�( στο νερ�.
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.
Μην συνδ�ετε το καλ0διο σε ρο%χα που
µπορε� να σχιστο%ν. Προσ�ξτε µην πιαστε�
κ�που το κορδ�νι και δεν λειτουργ�σει.

 

�

 

Προσοχ� µην τραβ�ξετε κατ� λ�θο( το
καλ0διο στη δι�ρκεια τη( κανονικ�(
λειτουργ�α(. Απ0λεια ισχ%ο( κινητ�ρα
σηµα�νει σηµαντικ� απ0λεια ελ�γχου του
πηδαλ�ου. Επ�ση(, χωρ�( ισχ%, το σκ�φο(
µπορε� να επιβραδ%νει απ�τοµα. Αυτ�
µπορε� να πετ�ξει µπροστ� του( ανθρ0που(

 

και τα αντικε�µενα του σκ�φου(.

 

1. Τοποθετ)στε το µοχλ# του
χειριστηρ%ου στη νεκρ2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Το σ�στηµα προστασ%α� απ# εκκ%νηση µε
ταχ�τητα εµποδ%ζει τον κινητ)ρα να π2ρει
µπροστ2 αν δεν ε%ναι στη νεκρ2.
2. Συνδ�στε το καλ0διο σταµατ)µατο� του

κινητ)ρα σε �να ασφαλ�� σηµε%ο στα
ρο�χα, το χ�ρι ) το π#δι σα�. Μετ2

ZMU06608

ZMU06523
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τοποθετ)στε το συνδετ)ρα που υπ2ρχει
στο 2λλο 2κρο του καλωδ%ου, στον
διακ#πτη σταµατ)µατο� του κινητ)ρα.

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

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�, απελευθερ0στε τον γενικ#
διακ#πτη και αφ)στε τον να επιστρ�ψει
στη θ�ση “ ” (on). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

 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 π�νω απ� 5 δευτερ�λεπτα. Αν
η µ�ζα γυρ�ζει συνεχ0( για π�νω απ� 5
δευτερ�λεπτα, η µπαταρ�α θα χ�σει
γρ�γορα το φορτ�ο τη( και δεν θα
µπορε�τε να β�λετε µπροστ� τον
κινητ�ρα. Επ�ση(, µπορε� να π�θει

βλ�βη η µ�ζα. Αν ο κινητ�ρα( δεν π�ρει
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.

 

 [RCM00192]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

�

 

@ταν ο κινητ)ρα� ε%ναι κρ�ο�, χρει2ζεται
ζ�σταµα. Για περισσ#τερε� πληροφορ%ε�,
αναφερθε%τε στη σελ%δα 48.

 

�

 

Aν ο κινητ)ρα� ε%ναι ζεστ#� και δεν
πα%ρνει µπροστ2, ανο%ξτε λ%γο το γκ2ζι και
δοκιµ2στε π2λι να β2λετε µπροστ2 τη
µηχαν). Αν ο κινητ)ρα� συνεχ%ζει να µην
πα%ρνει µπροστ2, αναφερθε%τε στη σελ%δα
83.

 

RMU36510

 

Fλεγχοι αφο% β�λετε µπροστ� τη 
µηχαν�

 

RMU36523

 

Νερ� ψ%ξη(

 

Βεβαιωθε%τε #τι υπ2ρχει σταθερ) ρο) νερο�
απ# το ενδεικτικ# του νερο� ψ�ξη�. Η
συνεχ)� ρο) νερο� απ# το ενδεικτικ#
δε%χνει #τι η αντλ%α νερο� στ�λνει νερ# στι�
δι#δου� ψ�ξη�. Αν οι δ%οδοι του νερο� ψ�ξη�
�χουν παγ0σει, θα χρειαστε% κ2ποιο�
χρ#νο� για να αρχ%σει να τρ�χει νερ# απ# το
ενδεικτικ#.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

RCM01810 

 

Αν δεν τρ�χει συν�χεια νερ� απ� το
ενδεικτικ� �ταν λειτουργε� ο κινητ�ρα(,
µπορε� να προκληθε� υπερθ�ρµανση και
σοβαρ� βλ�βη. Σβ�στε τον κινητ�ρα και
ελ�γξτε αν �χει φρ�ξει η εισαγωγ� του νερο%
ψ%ξη( στη λεκ�νη � το ενδεικτικ� του νερο%
ψ%ξη(. Αν δεν µπορε�τε να εντοπ�σετε και να
διορθ0σετε το πρ�βληµα, συµβουλευτε�τε τον

 

αντιπρ�σωπο τη( Yamaha.
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RMU27670

 

Ζ�σταµα του κινητ�ρα

 

RMU27716

 

Μοντ�λα χειροκ�νητη( και ηλεκτρικ�( 
εκκ�νηση(

 

1. Μ#λι� π2ρει µπροστ2 ο 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. Βεβαιωθε%τε #τι η προειδοποιητικ)
�νδειξη π%εση� λαδιο� σβ)νει αφο�
π2ρει µπροστ2 ο κινητ)ρα�.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

 Αν αναβοσβ�νει η
προειδοποιητικ� �νδειξη χαµηλ�(
π�εση( λαδιο% µ�λι( π�ρει µπροστ� ο
κινητ�ρα(, σβ�στε τον κινητ�ρα.
Αλλι0(, θα π�θει σοβαρ� ζηµι� ο
κινητ�ρα(. Ελ�γξτε τη στ�θµη του
λαδιο% και προσθ�στε λ�δι αν χρει�ζεται.
Συµβουλευτε�τε τον αντιπρ�σωπο τη(
Yamaha αν δεν µπορε�τε να βρε�τε την
αιτ�α τη( προειδοποιητικ�( �νδειξη(
χαµηλ�( π�εση( λαδιο%.

 

 [RCM01831]

 

RMU36531

 

Fλεγχοι µετ� το ζ�σταµα του 
κινητ�ρα

 

RMU36541

 

Αλλαγ� ταχ%τητα(

 

Με το σκ2φο� καλ2 αγκυροβοληµ�νο, και
χωρ%� να ανο%ξετε το γκ2ζι, βεβαιωθε%τε #τι
οι ταχ�τητε� αλλ2ζουν οµαλ2 απ# πρ#σω σε

#πισθεν και π%σω στη νεκρ2.

 

RMU36980

 

∆ιακ�πτε( σταµατ�µατο(

 

�

 

Στρ�ψτε το γενικ# διακ#πτη στη θ�ση
“ ” ) πι�στε το κουµπ% σταµατ)µατο�
και βεβαιωθε%τε #τι η µηχαν) σβ)νει.

 

�

 

Βεβαιωθε%τε #τι αφαιρ0ντα� τον
συνδετ)ρα απ# τον διακ#πτη
σταµατ)µατο� του κινητ)ρα, η µηχαν)
σβ)νει.

 

�

 

Βεβαιωθε%τε #τι η µηχαν) δεν πα%ρνει
µπροστ2 αν �χει αφαιρεθε% ο συνδετ)ρα�
απ# τον διακ#πτη σταµατ)µατο� του
κινητ)ρα.

 

RMU34561

 

Αλλαγ� ταχ%τητα(

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00180 

 

Πριν β�λετε ταχ%τητα, βεβαιωθε�τε �τι δεν
υπ�ρχουν κολυµβητ�( � εµπ�δια στο νερ�

 

κοντ� σα(.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

RCM01610 

 

Ζεστ�νετε τον κινητ�ρα πριν β�λετε
ταχ%τητα. bσπου να ζεσταθε� ο κινητ�ρα(, η
ταχ%τητα ρελαντ� µπορε� να ε�ναι ψηλ�τερη
απ� την κανονικ�. Η ανεβασµ�νη ταχ%τητα
ρελαντ� µπορε� να µην επιτρ�πει την
επαναφορ� τη( νεκρ�(. Αν συµβε� αυτ�,
σβ�στε τον κινητ�ρα, β�λτε νεκρ� και µετ�
β�λτε π�λι µπροστ� τον κινητ�ρα για να

 

ζεσταθε�.

 

Για να β2λετε ταχ�τητα απ# νεκρ2
1. Τραβ)ξτε π2νω τη σκανδ2λη

κλειδ0µατο� σε νεκρ2 (αν υπ2ρχει).
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2. Μετακιν)στε το µοχλ# του
χειριστηρ%ου / αλλαγ)� ταχυτ)των
αποφασιστικ2 και ζωηρ2 µπροστ2
(ταχ�τητα πρ#σω) ) π%σω (ταχ�τητα
#πισθεν) [κατ2 περ%που 35

 

°

 

 (θα νι0σετε
�να κλε%δωµα) για τα µοντ�λα µε
χειριστ)ριο]. Βεβαιωθε%τε #τι ο µοχλ#�
ασφ2λιση� τη� αν�ψωση� ε%ναι στην
κ2τω θ�ση/θ�ση ασφ2λιση� (αν
υπ2ρχει) πριν κ2νετε #πισθεν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Μοντ�λα µε λαγουδ�ρα: Ο µοχλ#�
ταχυτ)των λειτουργε% µ#νο #ταν η λαβ) του
γκαζιο� ε%ναι στην εντελ0� κλειστ) θ�ση.
Για να αλλ2ξετε απ# ταχ�τητα (πρ#σω/
#πισθεν) σε νεκρ2
1. Κλε%στε το γκ2ζι 0στε ο κινητ)ρα� να

επιβραδ�νει στην ταχ�τητα ρελαντ%.

 

1. Σκανδ2λη κλειδ0µατο� σε νεκρ2

ZMU06528

R

F

N

ZMU06531
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2. Μ#λι� ο κινητ)ρα� φτ2σει σε ρελαντ%
µε ταχ�τητα, µετακιν)στε το µοχλ# του
χειριστηρ%ου / αλλαγ)� ταχυτ)των
αποφασιστικ2 και ζωηρ2 στη θ�ση τη�
νεκρ2�.

 

RMU31742

 

Σταµ�τηµα του σκ�φου(

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM01510 

 

�

 

Μην χρησιµοποιε�τε την �πισθεν για να
φρεν�ρετε � να σταµατ�σετε το σκ�φο(

γιατ� θα σα( κ�νει να χ�σετε τον �λεγχο, να
τιναχτε�τε � µπορε� να �χει αντ�κτυπο στο
πηδ�λιο � σε �λλα µ�ρη του σκ�φου(. Αυτ�
µπορε� να αυξ�σει τον κ�νδυνου σοβαρο%
τραυµατισµο%. Μπορε� επ�ση( να
προκαλ�σει ζηµι� στον µηχανισµ� αλλαγ�(
ταχυτ�των.

 

�

 

Μην αλλ�ζετε σε �πισθεν �ταν ταξιδε%ετε
σε ταχ%τητε( πναναρ�σµατο(. Μπορε� να
προκ%ψει απ0λεια ελ�γχου, να µπουν νερ�

 

στο σκ�φο( � να π�θει ζηµι�.

 

Το σκ2φο� δεν ε%ναι εφοδιασµ�νο µε
ξεχωριστ# σ�στηµα φρεναρ%σµατο�.
Σταµατ2 µε την αντ%σταση του νερο� #ταν ο
µοχλ#� του γκαζιο� κλε%νει εντελ0�. Η
απ#σταση σταµατ)µατο� ποικ%λει αν2λογα
µε το µικτ# β2ρο�, τι� συνθ)κε� στην
επιφ2νεια του νερο� και την κατε�θυνση του
αν�µου.

 

RMU27821

 

Σβ�σιµο του κινητ�ρα

 

Πριν σβ)σετε τον κινητ)ρα, αφ)στε τον
πρ0τα να κρυ0σει για µερικ2 λεπτ2 στο
ρελαντ% ) σε χαµηλ) ταχ�τητα. Το σβ)σιµο
του κινητ)ρα αµ�σω� µετ2 απ# λειτουργ%α
σε υψηλ) ταχ�τητα δεν συνιστ2ται.

 

RMU27847

 

∆ιαδικασ�α

 

1. Πι�στε και κρατ)στε το διακ#πτη
σταµατ)µατο� του κινητ)ρα ) στρ�ψτε
το γενικ# διακ#πτη στη θ�ση “ ”
(off).

ZMU06652

N

ZMU06521
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2. Αφο� σβ)σετε τον κινητ)ρα,
αποσυνδ�στε τον αγωγ# καυσ%µου αν
υπ2ρχει σ�νδεση καυσ%µου στην
εξωλ�µβια µηχαν).

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

4. Αφαιρ�στε το κλειδ% αν πρ#κειται να
αφ)σετε το σκ2φο� χωρ%� επιτ)ρηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Ο κινητ)ρα� µπορε% επ%ση� να σβ)σει
τραβ0ντα� το καλ0διο και αφαιρ0ντα� το
συνδετ)ρα απ# το διακ#πτη σταµατ)µατο�,
και µετ2 στρ�φοντα� τον γενικ# διακ#πτη
στη θ�ση “ ” (off).

 

RMU27862

 

Κλ�ση τη( εξωλ�µβια( µηχαν�(

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00740 

 

Υπερβολικ� κλ�ση σε σχ�ση µε τι( συνθ�κε(
λειτουργ�α( (ε�τε π�νω � κ�τω) µπορε� να
προκαλ�σει αστ�θεια στο σκ�φο( και να
δυσκολ�ψει την οδ�γηση και του( ελιγµο%(.
Αυτ� αυξ�νει τι( πιθαν�τητε( ατυχ�µατο(.
Αν νι0θετε ασταθ�( το σκ�φο( � δυσκολ�α
στου( ελιγµο%(, µει0στε την ταχ%τητα και/�

 

ξαναρυθµ�στε τη γων�α κλ�ση(.

 

Η γων%α κλ%ση� τη� εξωλ�µβια� µηχαν)�
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 διευκολ�νει τη λειτουργ%α του
κινητ)ρα. Η σωστ) γων%α κλ%ση� εξαρτ2ται
απ# το συνδυασµ# σκ2φου�, µηχαν)� και
προπ�λα�. Η σωστ) κλ%ση επηρε2ζεται
επ%ση� απ# µεταβλητ�� #πω� το φορτ%ο του
σκ2φου�, οι θαλ2σσιε� συνθ)κε� και η

ZMU02083

ZMU06533

ZMU04058
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ταχ�τητα.

 

RMU38880

 

Ρ%θµιση τη( γων�α( κλ�ση( στα µοντ�λα 
χειροκ�νητη( αν%ψωση(

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00400 

 

�

 

Σβ�στε τη µηχαν� προτο% ρυθµ�σετε τη
γων�α κλ�ση(.

 

�

 

Προσ�ξτε µην τραυµατιστε�τε �ταν βγ�ζετε
� τοποθετε�τε τη ρ�βδο.

 

�

 

Να ε�στε προσεκτικο� �ταν δοκιµ�ζετε µια
θ�ση κλ�ση( για πρ0τη φορ�. Αυξ�νετε
προοδευτικ� την ταχ%τητα και ελ�γχετε για
τυχ�ν αστ�θεια � προβλ�µατα στον �λεγχο
του σκ�φου(. Λ�θο( γων�α κλ�ση( µπορε�

 

να προκαλ�σει απ0λεια ελ�γχου.

 

Υπ2ρχουν 4 ) 5 τρ�πε� στον βραχ%ονα
στ)ριξη� για τη ρ�θµιση τη� γων%α� κλ%ση�
τη� εξωλ�µβια�.
1. Σβ)στε τον κινητ)ρα.
2. Σηκ0στε την εξωλ�µβια και αφαιρ�στε

τη ρ2βδο κλ%ση� πατ0ντα� τον
συνδετ)ρα.

3. Τοποθετ)στε τη ρ2βδο στην επιθυµητ)
τρ�πα.

Για να σηκ0σετε την πλ0ρη (“κλ%ση �ξω”),
αποµακρ�νετε τη ρ2βδο απ# τον καθρ�φτη.

Για να χαµηλ0σετε την πλ0ρη (“κλ%ση
µ�σα”), µετακιν)στε τη ρ2βδο προ� τον
καθρ�φτη.

K2ντε δοκιµ�� µε διαφορετικ�� γων%ε�

 

1. Λειτουργικ) γων%α κλ%ση�

 

1. Ρ2βδο� κλ%ση�

11

ZMU06566
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κλ%ση� 0στε να βρε%τε τη θ�ση που ταιρι2ζει
καλ�τερα µε το σκ2φο� και τι� συνθ)κε�
λειτουργ%α�.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Η γων%α κλ%ση� τη� εξωλ�µβια� µπορε% να
αλλ2ξει κατ2 περ%που 4 µο%ρε�
µετακιν0ντα� τη ρ2βδο κλ%ση� κατ2 µ%α
τρ�πα.

 

RMU27888

 

Ρ%θµιση τη( γων�α( κλ�ση( (Ηλεκτρικ� 
κλ�ση και αν%ψωση)

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00753 

 

�

 

Βεβαιωθε�τε �τι δεν υπ�ρχει καν�να(
�νθρωπο( κοντ� στην εξωλ�µβια �ταν
ρυθµ�ζετε τη γων�α κλ�ση(. Μ�λη του
σ0µατο( µπορε� να συντριβο%ν αν�µεσα
στη µηχαν� και το βραχ�ονα �ταν η
µηχαν� ανυψ0νεται η πα�ρνει κλ�ση.

 

�

 

Να ε�στε προσεκτικο� �ταν δοκιµ�ζετε µια
θ�ση κλ�ση( για πρ0τη φορ�. Αυξ�στε
σταδιακ� την ταχ%τητα και ελ�γξτε για
σηµ�δια αστ�θεια( � προβλ�µατα στον
�λεγχο. Ακατ�λληλη γων�α κλ�ση( µπορε�
να προκαλ�σει απ0λεια ελ�γχου.

 

�

 

Αν υπ�ρχει διακ�πτη( ηλεκτρικ�( κλ�ση(
και αν%ψωση( στη λεκ�νη,
χρησιµοποι�στε τον µ�νο �ταν το σκ�φο(
ε�ναι εντελ0( σταµατηµ�νο και ο
κινητ�ρα( σβηστ�(. Μην ρυθµ�ζετε τη

 

γων�α κλ�ση( εν0 το σκ�φο( κινε�ται.

 

Ρυθµ%στε τη γων%α κλ%ση� τη� εξωλ�µβια�
χρησιµοποι0ντα� το διακ#πτη ηλεκτρικ)�
κλ%ση� και αν�ψωση�.

Για να ανεβ2σετε την πλ0ρη (κλ%ση �ξω),
πι�στε το διακ#πτη “ ” (π2νω).
Για να χαµηλ0σετε την πλ0ρη (κλ%ση µ�σα)
πι�στε το διακ#πτη “ ” (κ2τω).
K2ντε δοκιµ�� µε διαφορετικ�� γων%ε�
κλ%ση� 0στε να βρε%τε τη θ�ση που ταιρι2ζει
καλ�τερα µε το σκ2φο� και τι� συνθ)κε�
λειτουργ%α�.

 

RMU27912

 

Ρ%θµιση τη( κλ�ση( του σκ�φου(

 

@ταν το σκ2φο� �χει πλαν2ρει, η πλ0ρη
προ� τα π2νω δηµιουργε% µικρ#τερη
αντ%σταση, µεγαλ�τερη σταθερ#τητα και
αποτελεσµατικ#τητα. Αυτ# συµβα%νει
γενικ2 #ταν η γραµµ) τη� καρ%να� του
σκ2φου� ε%ναι π2νω γ�ρω στι� 3 µε 5 µο%ρε�.
Με την πλ0ρη προ� τα π2νω, το σκ2φο�

 

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

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

UP

DN

1

ZMU06495
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µπορε% να �χει µεγαλ�τερη τ2ση οδ)γηση�
προ� τη µια πλευρ2 ) την 2λλη.
Αντισταθµ%στε το αυτ# καθ0� οδηγε%τε.
@ταν η πλ0ρη του σκ2φου� ε%ναι κ2τω, ε%ναι
ευκολ#τερο να επιταχ�νετε απ# την
κατ2σταση στ2ση� σε πλαν2ρισµα.

 

Πλ0ρη προ( τα π�νω

 

Υπερβολικ) κλ%ση �ξω ανεβ2ζει πολ� ψηλ2
την πλ0ρη του σκ2φου�. Η απ#δοση και η
οικονοµ%α µει0νονται γιατ% το σκαρ% του
σκ2φου� πι�ζει το νερ# και υπ2ρχει
µεγαλ�τερη αντ%σταση α�ρα. Υπερβολικ)
κλ%ση �ξω µπορε% επ%ση� να κ2νει την
προπ�λα να βγα%νει �ξω απ# το νερ#, πρ2γµα
που µει0νει ακ#µα πιο πολ� την απ#δοση
και οδηγε% στο φαιν#µενο του
“δελφινισµο�” (το σκ2φο� αναπηδ2 στο
νερ#), πρ2γµα που µπορε% να ρ%ξει τον
χειριστ) και του� επιβ2τε� στη θ2λασσα.

 

Πλ0ρη προ( τα κ�τω

 

Υπερβολικ) κλ%ση µ�σα κ2νει το σκ2φο� να

“οργ0νει” το νερ#, µει0νοντα� την
οικονοµ%α καυσ%µου και δυσκολε�οντα� την
α�ξηση ταχ�τητα�. Η οδ)γηση µε
υπερβολικ) κλ%ση µ�σα σε µεγ2λε�
ταχ�τητε� κ2νει το σκ2φο� ασταθ��. Η
αντ%σταση στην πλ0ρη αυξ2νεται
σηµαντικ2, µεγαλ0νοντα� τον κ%νδυνο
“πρωρα%α� οδ)γηση�” 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)
επ%δραση στην κλ%ση του σκ2φου� κατ2 την
οδ)γηση.

 

RMU27935

 

Αν%ψωση και κατ�βασµα τη( 
µηχαν�(

 

Aν πρ#κειται να σβ)σετε τη µηχαν) για
αρκετ) 0ρα ) αν το σκ2φο� δ�σει στα ρηχ2,
η εξωλ�µβια θα πρ�πει να σηκωθε% 0στε να
προστατευθε% η προπ�λα και η λεκ2νη απ#
ζηµι�� λ#γω σ�γκρουση� µε εµπ#δια, αλλ2
και για να µειωθε% η δι2βρωση απ# το αλ2τι.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00222 

 

Βεβαιωθε�τε �τι �λοι �χουν αποµακρυνθε�
απ� την εξωλ�µβια �ταν την ανυψ0νετε � την
κατεβ�ζετε. Αλλι0(, µπορε� να συνθλιβε�
κ�ποιο µ�λο( του σ0µατο( αν�µεσα στην

 

εξωλ�µβια και τον βραχ�ονα στ�ριξη(.
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00250 

 

Η διαρρο� καυσ�µου µπορε� να προκαλ�σει
φωτι�. Aν υπ�ρχει 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�. Αλλι0(

 

µπορε� να διαρρε%σει κα%σιµο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

RCM00241 

 

�

 

Πριν σηκ0σετε την εξωλ�µβια, σβ�στε τον
κινητ�ρα ακολουθ0ντα( τη διαδικασ�α τη(
σελ�δα( 50. Ποτ� µην σηκ0νετε την
εξωλ�µβια εν0 λειτουργε� ο κινητ�ρα(.
Μπορε� να προκληθε� σοβαρ� ζηµι� λ�γω
υπερθ�ρµανση(.

 

�

 

Μην σηκ0νετε τη µηχαν� πι�ζοντα( τη
λαγουδ�ρα (αν υπ�ρχει) γιατ� µπορε� να

 

σπ�σει η χειρολαβ�.

 

RMU2797B

 

∆ιαδικασ�α αν%ψωση( (µοντ�λα 
χειροκ�νητη( αν%ψωση()

 

1. Τοποθετ)στε το µοχλ# του
χειριστηρ%ου / αλλαγ)� ταχυτ)των στη
νεκρ2.

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

3. Τοποθετ)στε το µοχλ# ασφ2λιση� τη�
αν�ψωση� (αν υπ2ρχει) στη θ�ση
απελευθ�ρωση�/π2νω θ�ση.

4. Τραβ)ξτε π2νω το µοχλ# πλε�ση� στα
ρηχ2 (αν υπ2ρχει).

5. Κρατ)στε το π%σω µ�ρο� του καπακιο�
µε το �να χ�ρι και σηκ0στε εντελ0� τη
µηχαν).

N

ZMU03087

N
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6. Πι�στε τον πε%ρο στ)ριξη� τη�
αν�ψωση� µ�σα στον βραχ%ονα
στ)ριξη�. � η ρ2βδο� στ)ριξη� θα
γυρ%σει αυτ#µατα στην κλειδωµ�νη
θ�ση. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

 Μην χρησιµοποιε�τε
το µοχλ� � τον πε�ρο στ�ριξη( τη(
αν%ψωση( �ταν ρυµουλκε�τε το σκ�φο(.
Η εξωλ�µβια µπορε� να απελευθερωθε�
απ� το σ%στηµα στ�ριξη( και να π�σει.
Αν δεν µπορε�τε να ρυµουλκ�σετε τη
µηχαν� στην κανονικ� θ�ση
λειτουργ�α(, χρησιµοποι�στε πρ�σθετο
εξοπλισµ� στ�ριξη( για να την
ασφαλ�σετε στην ανυψωµ�νη θ�ση. Για
περισσ�τερε( πληροφορ�ε(, αναφερθε�τε
στη σελ�δα 61.

 

 [RCM01641]

 

RMU32724

 

∆ιαδικασ�α αν%ψωση( (µοντ�λα 
ηλεκτρικ�( κλ�ση( και αν%ψωση()

 

1. Τοποθετ)στε το µοχλ# του
χειριστηρ%ου στη νεκρ2.

2. Πι�στε το διακ#πτη ηλεκτρικ)� κλ%ση�
και αν�ψωση� “ ” (επ2νω) 0σπου η
εξωλ�µβια να ανυψωθε% εντελ0�.

3. Πι�στε τον πε%ρο στ)ριξη� τη�
αν�ψωση� µ�σα στον βραχ%ονα
στ)ριξη� για να στηριχτε% η µηχαν).

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! Αφο% ανυψ0σετε
την εξωλ�µβια µηχαν�, φροντ�στε να την
στηρ�ξετε µε τον πε�ρο � τον µοχλ�
στ�ριξη( τη( αν%ψωση(. Αλλι0( η
εξωλ�µβια µπορε� να π�σει ξαφνικ� αν
π�σει η π�εση του λαδιο% τη( µον�δα(
ηλεκτρικ�( κλ�ση( και αν%ψωση( �
ηλεκτρικ�( αν%ψωση(.

 

 [RWM00262]

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

 Μην χρησιµοποιε�τε το
µοχλ� � τον πε�ρο στ�ριξη( τη(
αν%ψωση( �ταν ρυµουλκε�τε το σκ�φο(.
Η εξωλ�µβια µπορε� να απελευθερωθε�
απ� το σ%στηµα στ�ριξη( και να π�σει.
Αν δεν µπορε�τε να ρυµουλκ�σετε τη
µηχαν� στην κανονικ� θ�ση

ZMU06540
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λειτουργ�α(, χρησιµοποι�στε πρ�σθετο
εξοπλισµ� στ�ριξη( για να την
ασφαλ�σετε στην ανυψωµ�νη θ�ση. Για
περισσ�τερε( πληροφορ�ε(, αναφερθε�τε
στη σελ�δα 61.

 

 [RCM01641]

 

4. Μοντ�λα εφοδιασµ�να µε ρ2βδου�
κλ%ση�: Αφο� στηριχτε% η εξωλ�µβια µε
το µοχλ# στ)ριξη� τη� αν�ψωση�,
πι�στε τον διακ#πτη ηλεκτρικ)� κλ%ση�
και αν�ψωση� “ ” (κ2τω) για να
µαζευτο�ν οι ρ2βδοι κλ%ση�.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

 Φροντ�στε να µαζ�ψετε
εντελ0( τι( ρ�βδου( κλ�ση( κατ� την
αγκυροβ�ληση. Αυτ� προστατε%ει τι(
ρ�βδου( απ� αν�πτυξη θαλ�σσιων
οργανισµ0ν και δι�βρωση που θα
µπορο%σαν να προκαλ�σουν βλ�βη στο
µηχανισµ� ηλεκτρικ�( κλ�ση( και
αν%ψωση(.

 

 [RCM00252]

 

RMU30192

 

∆ιαδικασ�α κατεβ�σµατο( τη( µηχαν�( 
(µοντ�λα χειροκ�νητη( αν%ψωση() 

 

1. Τοποθετ)στε το µοχλ# ασφ2λιση� τη�
αν�ψωση� στη θ�ση ασφ2λιση�.

2. Σηκ0στε λ%γο τη µηχαν) µ�χρι να
απελευθερωθε% αυτ#µατα ο βραχ%ονα�
στ)ριξη� τη� αν�ψωση�.

3. Κατεβ2στε αργ2 τη µηχαν).

 

RMU33121

 

∆ιαδικασ�α κατεβ�σµατο( (µοντ�λα 
ηλεκτρικ�( κλ�ση( και αν%ψωση()

 

1. Πι�στε το διακ#πτη ηλεκτρικ)� κλ%ση�
και αν�ψωση� “ ” (επ2νω) 0σπου η
εξωλ�µβια να στηριχτε% απ# τη ρ2βδο
αν�ψωση� και ο πε%ρο� στ)ριξη� τη�
αν�ψωση� να απελευθερωθε%.

2. Τραβ)ξτε �ξω τον πε%ρο στ)ριξη� τη�
αν�ψωση�.

3. Πι�στε το διακ#πτη ηλεκτρικ)� κλ%ση�
και αν�ψωση� “ ” (κ2τω) για να
κατεβ2σετε την εξωλ�µβια στην
επιθυµητ) θ�ση.

ZMU06543

ZMU02306

ZMU06545
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RMU28062

 

Ρηχ� νερ� 

 

RMU28073

 

Πλε%ση σε ρηχ� νερ� (µοντ�λα 
χειροκ�νητη( αν%ψωση()

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM01781 

 

�

 

$ταν χρησιµοποιε�τε το σ%στηµα
πλο�γηση( σε ρηχ� νερ� να οδηγε�τε το
σκ�φο( µε την ελ�χιστη δυνατ� ταχ%τητα.
Ο µηχανισµ�( ασφ�λιση( τη( αν%ψωση(
δεν λειτουργε� �ταν χρησιµοποιε�ται το
σ%στηµα πλε%ση( στα ρηχ�. Aν χτυπ�σετε
�να εµπ�διο κ�τω απ� την επιφ�νεια του
νερο%, µπορε� η εξωλ�µβια να σηκωθε� �ξω
απ� το νερ� και να χ�σετε τον �λεγχο του
σκ�φου(.

 

�

 

Να ε�στε ιδια�τερα προσεκτικο� �ταν
κ�νετε �πισθεν. Υπερβολικ� 0θηση προ(
τα π�σω µπορε� να σηκ0σει �ξω απ� το νερ�
την εξωλ�µβια, αυξ�νοντα( την

πιθαν�τητα ατυχ�µατο( και προσωπικο%

 

τραυµατισµο%.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

RCM00260 

 

Μην σηκ0νετε την εξωλ�µβια σε θ�ση που
φ�ρνει την εισαγωγ� του νερο% ψ%ξη( τη(
κ�τω µον�δα( π�νω απ� την επιφ�νεια του
νερο% �ταν ρυθµ�ζετε την εξωλ�µβια για
πλε%ση σε ρηχ� νερ�. Αλλι0( µπορε� να
προκληθε� σοβαρ� ζηµι� λ�γω

 

υπερθ�ρµανση(.

 

RMU28125

 

∆ιαδικασ�α

 

1. Τοποθετ)στε το µοχλ# του
χειριστηρ%ου / αλλαγ)� ταχυτ)των στη
νεκρ2.

DN

ZMU01936

UP

DN

DN

ZMU06546

N

ZMU03087
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2. Τοποθετ)στε το µοχλ# ασφ2λιση� τη�
αν�ψωση� στη θ�ση απελευθ�ρωση�/
π2νω θ�ση.

3. Σηκ0στε λ%γο την εξωλ�µβια µηχαν). Η
ρ2βδο� στ)ριξη� θα ασφαλ%σει
αυτ#µατα, στηρ%ζοντα� την εξωλ�µβια
σε µερικ2 ανυψωµ�νη θ�ση. Αυτ) η
εξωλ�µβια �χει 2 θ�σει� για πλε�ση σε
ρηχ2 νερ2.

4. Για να επαναφ�ρετε την εξωλ�µβια

στην κανονικ) θ�ση λειτουργ%α�,
τοποθετ)στε το µοχλ# του
χειριστηρ%ου / µοχλ# ταχυτ)των στη
νεκρ2.

5. Τοποθετ)στε το µοχλ# ασφ2λιση� τη�
αν�ψωση� στην θ�ση ασφ2λιση�/κ2τω
θ�ση και µετ2 σηκ0στε ελαφρ2 την
εξωλ�µβια 0σπου η ρ2βδο� στ)ριξη�
τη� αν�ψωση� να επιστρ�ψει στην
ελε�θερη θ�ση.

6. Κατεβ2στε αργ2 την εξωλ�µβια στην
κανονικ) θ�ση.

 

RMU32851

 

Μοντ�λα ηλεκτρικ�( κλ�ση( και 
αν%ψωση(

 

Η εξωλ�µβια µπορε% να ανυψωθε% µερικ2
0στε να χρησιµοποιηθε% για πλε�ση σε
ρηχ2 νερ2.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

RCM00260 

 

Μην σηκ0νετε την εξωλ�µβια σε θ�ση που
φ�ρνει την εισαγωγ� του νερο% ψ%ξη( τη(
κ�τω µον�δα( π�νω απ� την επιφ�νεια του
νερο% �ταν ρυθµ�ζετε την εξωλ�µβια για
πλε%ση σε ρηχ� νερ�. Αλλι0( µπορε� να
προκληθε� σοβαρ� ζηµι� λ�γω

 

υπερθ�ρµανση(.

N

ZMU06521

 ZMU06539

ZMU04851

ZMU02306
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RMU32922

 

∆ιαδικασ�α για τα µοντ�λα ηλεκτρικ�(
κλ�ση( και αν%ψωση(

 

1. Τοποθετ)στε το µοχλ# του
χειριστηρ%ου στη νεκρ2.

2. Ανεβ2στε λ%γο την εξωλ�µβια στην
επιθυµητ) θ�ση χρησιµοποι0ντα� το
διακ#πτη ηλεκτρικ)� κλ%ση� και
αν�ψωση�. 

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! Αν
επιχειρ�σετε να χρησιµοποι�σετε τον
διακ�πτη ηλεκτρικ�( κλ�ση( και
αν%ψωση( που υπ�ρχει στη λεκ�νη
εν�σω το σκ�φο( κινε�ται, αυξ�νεται ο
κ�νδυνο( να π�σετε στη θ�λασσα και
µπορε� να αποσπ�σετε την προσοχ� του
οδηγο%, µε αποτ�λεσµα να προκληθε�
ατ%χηµα λ�γω σ%γκρουση( µε �λλο
σκ�φο( � εµπ�διο.

 

 [RWM01850]

 

3. Για να επαναφ�ρετε την εξωλ�µβια
στην κανονικ) θ�ση λειτουργ%α�,
πι�στε τον διακ#πτη ηλεκτρικ)� κλ%ση�
και αν�ψωση� και κατεβ2στε αργ2 την
εξωλ�µβια.

 

RMU28195

 

Πλε%ση υπ� �λλε( συνθ�κε(

 

Πλε%ση σε αλµυρ� νερ�

 

Μετ2 απ# πλε�ση σε τ�τοια νερ2, πλ�νετε
τι� δι#δου� ψ�ξη� µε γλυκ# νερ# για να µην
φρ2ξουν. Επ%ση� πλ�νετε το εξωτερικ# τη�
εξωλ�µβια� µε γλυκ# νερ#.

 

Πλε%ση σε λασπωµ�να, θολ� � �ξινα νερ�

 

Η Yamaha συνιστ2 να χρησιµοποιε%τε την
προαιρετικ) επιχρωµιωµ�νη αντλ%α νερο�
(δε%τε σελ%δα 17) αν χρησιµοποιε%τε την
εξωλ�µβια σε #ξινα νερ2 ) νερ2 µε πολλ2
κατακ2θια, #πω� σε λασπωµ�να ) θολ2 νερ2.
Μετ2 απ# πλε�ση σε τ�τοια νερ2, πλ�νετε
τι� δι#δου� ψ�ξη� µε γλυκ# νερ# για να
αποφ�γετε τη δι2βρωση. Επ%ση� πλ�νετε το
εξωτερικ# τη� εξωλ�µβια� µε γλυκ# νερ#.

UP

ZMU01935

UP

DN

UP

ZMU06537
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RMU2822A

 

Μεταφορ� και αποθ�κευση τη( 
εξωλ�µβια( µηχαν�(

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM02620 

 

�

 

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ �ταν
µεταφ�ρετε το δοχε�ο καυσ�µου, ε�τε σε
σκ�φο( ε�τε σε αυτοκ�νητο.

 

�

 

ΜΗΝ γεµ�ζετε το δοχε�ο καυσ�µου µ�χρι
τ�ρµα. Η βενζ�νη διαστ�λλεται σηµαντικ�
�ταν θερµα�νεται και µπορε� να
συσσωρευτε� π�εση στο δοχε�ο καυσ�µου.
Αυτ� µπορε� να προκαλ�σει διαρρο�
καυσ�µου και κ�νδυνο πυρκαγι�(.

 

�

 

Η διαρρο� καυσ�µου µπορε� να οδηγ�σει σε
πυρκαγι�. $ταν µεταφ�ρετε και
αποθηκε%ετε την εξωλ�µβια µηχαν�,
κλε�στε το µοχλ� παροχ�( καυσ�µου για να
αποφ%γετε διαρρο� καυσ�µου.

 

�

 

Ποτ� µην στ�κεστε κ�τω απ� τη µηχαν�
�ταν ε�ναι σηκωµ�νη. Μπορε� να
προκληθε� σοβαρ�( τραυµατισµ�( αν η
εξωλ�µβια π�σει κατ� λ�θο(.

 

�

 

Μην χρησιµοποιε�τε το µοχλ� � τον πε�ρο
στ�ριξη( τη( αν%ψωση( �ταν ρυµουλκε�τε
το σκ�φο(. Η εξωλ�µβια µπορε� να
απελευθερωθε� απ� το σ%στηµα στ�ριξη(
και να π�σει. Αν δεν µπορε�τε να
ρυµουλκ�σετε τη µηχαν� στην κανονικ�
θ�ση λειτουργ�α(, χρησιµοποι�στε
πρ�σθετο εξοπλισµ� στ�ριξη( για να την

 

ασφαλ�σετε στην ανυψωµ�νη θ�ση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

RCM02440 

 

$ταν αποθηκε%ετε την εξωλ�µβια για µεγ�λο
δι�στηµα, θα πρ�πει να αδει�ζετε το κα%σιµο
απ� το δοχε�ο καυσ�µου. Το χαλασµ�νο
κα%σιµο µπορε� να φρ�ξει τον αγωγ� του
καυσ�µου προκαλ0ντα( δυσκολ�α στην

 

εκκ�νηση � βλ�βη.

 

@ταν αποθηκε�ετε ) µεταφ�ρετε την
εξωλ�µβια, φροντ%στε να ακολουθ)σετε τη
διαδικασ%α που περιγρ2φεται παρακ2τω.

 

�

 

Αποσυνδ�στε τον αγωγ# καυσ%µου απ# την
εξωλ�µβια µηχαν).

 

�

 

Σφ%ξτε την τ2πα του δοχε%ου καυσ%µου και
τη β%δα εξα�ρωση� τη�.

 

�

 

@ταν η εξωλ�µβια τοποθετε%ται σε κλ%ση
για µεγ2λο δι2στηµα για αγκυροβ#ληση )
µεταφορ2 του� σκ2φου� µε τρ�ιλερ,
αποσυνδ�στε τον αγωγ# καυσ%µου απ# τη
µηχαν). Σφ%ξτε την τ2πα του δοχε%ου
καυσ%µου και τη β%δα εξα�ρωση� τη�.

Η εξωλ�µβια µηχαν) θα πρ�πει να
µεταφ�ρεται και να αποθηκε�εται στην
κανονικ) θ�ση λειτουργ%α�. Αν δεν �χετε
καλ) ορατ#τητα σ’ αυτ) τη θ�ση, τ#τε
µεταφ�ρετε την εξωλ�µβια µηχαν) στην
ανυψωµ�νη θ�ση χρησιµοποι0ντα� �να
σ�στηµα στ)ριξη�, #πω� µια ρ2βδο
δι2σωση� καθρ�φτη. Για λεπτοµ�ρειε�,
συµβουλευτε%τε τον αντιπρ#σωπο τη�
Yamaha.

 

RMU28236

 

Μοντ�λα στ�ριξη( µε β�δα σφιχτ�ρα

 

@ταν µεταφ�ρετε ) αποθηκε�ετε την
εξωλ�µβια µηχαν) αφο� την βγ2λετε απ# το
σκ2φο�, να την διατηρε%τε στη στ2ση που
δε%χνει η εικ#να.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Τοποθετ)στε µια πετσ�τα ) κ2τι παρ#µοιο
κ2τω απ# την εξωλ�µβια µηχαν) για να την
προστατε�σετε απ# ζηµι��.

 

RMU28241

 

Αποθ�κευση τη( εξωλ�µβια( µηχαν�(

 

@ταν 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�.
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

 

RCM01080 

 

�

 

Για να αποφ%γετε τα προβλ�µατα που
µπορε� να προκληθο%ν αν εισχωρ�σει λ�δι
στον κ%λινδρο απ� το κ�ρτερ, τοποθετε�τε
την εξωλ�µβια στη στ�ση που δε�χνεται

�ταν τη µεταφ�ρετε και την αποθηκε%ετε.
Αν πρ�κειται να αποθηκε%σετε � να
µεταφ�ρετε τη µηχαν� στο πλ�ι (�χι
κ�θετα), τοποθετ�στε την σε �να µαξιλ�ρι
αφο% αδει�σετε το λ�δι του κινητ�ρα.

 

�

 

Mην τοποθετε�τε την εξωλ�µβια στο πλ�ι
πριν αδει�σει εντελ0( το νερ� ψ%ξη(,
αλλι0( µπορε� να εισχωρ�σει νερ� στον
κ%λινδρο µ�σα απ� τη θ%ρα εξαγωγ�( και
να προκαλ�σει προβλ�µατα.

 

�

 

Αποθηκε%ετε την εξωλ�µβια σε �ναν
στεγν�, καλ� αεριζ�µενο χ0ρο που δεν

 

φωτ�ζεται απευθε�α( απ� το φω( του �λιου.

 

RMU28305

 

∆ιαδικασ�α

 

RMU38870

 

Πλ%σιµο σε δεξαµεν� δοκιµ�(

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

RCM02130 

 

Μην λειτουργε�τε τον κινητ�ρα χωρ�(
παροχ� νερο% ψ%ξη(. Ε�τε θα καταστραφε� η
αντλ�α νερο% � θα π�θει ζηµι� ο κινητ�ρα(

 

λ�γω υπερθ�ρµανση(.

 

Το πλ�σιµο του συστ)µατο� ψ�ξη� ε%ναι
σηµαντικ# για να µην φρ2ξει απ# το αλ2τι,
την 2µµο ) βρωµι��. Επιπλ�ον, ο ψεκασµ#�
σε λεπτ) διασπορ2 και η λ%πανση του
κινητ)ρα ε%ναι αναγκα%α για να µην π2θει
σοβαρ) ζηµι2 η µηχαν) λ#γω σκουρι2�. Το
πλ�σιµο και ο ψεκασµ#� σε λεπτ) διασπορ2
πρ�πει να γ%νονται µαζ%.

ZMU06560

ZMU03659
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1. Πλ�νετε το σ0µα τη� εξωλ�µβια�
µηχαν)� µε γλυκ# νερ#. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

Μην ψεκ�ζετε νερ� στην εισαγωγ� α�ρα.

 

[RCM01840]

 

 Για περισσ#τερε� πληροφορ%ε�,
αναφερθε%τε στη σελ%δα 65.

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

3. Αφαιρ�στε το καπ2κι και την προπ�λα.
Για περισσ#τερε� πληροφορ%ε�,
αναφερθε%τε στη σελ%δα 76.

4. Τοποθετ)στε την εξωλ�µβια µηχαν) σε
µια δεξαµεν) νερο�. Γεµ%στε τη
δεξαµεν) µε γλυκ# νερ# µ�χρι η πλ2κα
κατ2 τη� σπηλα%ωση� να βυθιστε% στο
νερ#. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

 Αν η στ�θµη του
γλυκο% νερο% ε�ναι κ�τω απ� το επ�πεδο
τη( πλ�κα( κατ� τη( σπηλα�ωση(, � αν η
παροχ� νερο% ε�ναι ανεπαρκ�(, µπορε�
να κολλ�σει ο κινητ�ρα(.

 

 [RCM00291]

 

5. Λειτουργ)στε τον κινητ)ρα για λ%γα
λεπτ2 σε γρ)γορο ρελαντ%, στη θ�ση
τη� νεκρ2�. 

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! Μην
αγγ�ζετε � αφαιρε�τε ηλεκτρικ�
εξαρτ�µατα �ταν β�ζετε µπροστ� � �ταν
λειτουργε� ο κινητ�ρα(. Κρατ�στε τα
χ�ρια, τα µαλλι� και τα ρο%χα µακρι�
απ� το βολ�ν και τα �λλα
περιστρεφ�µενα µ�ρη του κινητ�ρα �ταν

λειτουργε�.

 

 [RWM00091]

 

6. Λ%γο πριν σβ)σετε τον κινητ)ρα,
ψεκ2στε γρ)γορα “Λ2δι σε λεπτ)
διασπορ2” στο κ2λυµµα του σιγαστ)ρα.
Αν γ%νει σωστ2, ο κινητ)ρα� σχεδ#ν θα
µπουκ0σει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Αν δεν υπ2ρχει διαθ�σιµο “Λ2δι σε λεπτ)
διασπορ2”, λειτουργ)στε τον κινητ)ρα σε
γρ)γορο ρελαντ% 0σπου να αδει2σει απ#
κα�σιµο και να σταµατ)σει. Αφαιρ�στε τα
µπουζ% και γυρ%στε αρκετ�� φορ�� το βολ2ν
µε τη µ%ζα ) τραβ0ντα� τη λαβ) τη�
κορδονι�ρα� 0στε να καλυφθο�ν τα
τοιχ0µατα του καρµπυρατ�ρ µε λ2δι.

 

1. Επιφ2νεια νερο�
2. Χαµηλ#τερη στ2θµη νερο�

ZMU02051

1

2

ZMU06571

ZMU06599
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7. Βγ2λτε την εξωλ�µβια µηχαν) απ# τη
δεξαµεν) δοκιµ)�.

8. Αδει2στε το νερ# ψ�ξη� εντελ0� απ# τη
µηχαν). Καθαρ%στε σχολαστικ2 το
σ0µα.

9. Τοποθετ)στε το καπ2κι.
10. Αποθηκε�στε το δοχε%ο καυσ%µου σε

�ναν στεγν# και καλ2 αεριζ#µενο χ0ρο,
που να µην τον χτυπ2 το φω� του )λιου.

 

RMU28402

 

Λ�πανση

 

1. Τοποθετ)στε το(τα) µπουζ% σφ%γγοντα�
στην κατ2λληλη ροπ). Για
λεπτοµ�ρειε� σχετικ2 µε την
τοποθ�τηση του µπουζιο�(0ν),
αναφερθε%τε στη σελ%δα 71.

2. Αλλαγ) βαλβολ%νη�. Για λεπτοµ�ρειε�,
αναφερθε%τε στη σελ%δα 77. Εξετ2στε το
λ2δι για τυχ#ν παρουσ%α νερο�, που
σηµα%νει #τι υπ2ρχει διαρρο) απ#
κ2ποια τσιµο�χα. Η αντικατ2σταση τη�
τσιµο�χα� θα πρ�πει να εκτελε%ται απ#
�ναν εξουσιοδοτηµ�νο �µπορο τη�
Yamaha πριν τη χρ)ση.

3. Λιπ2νετε #λα τα σηµε%α
γρασαρ%σµατο�. Για περισσ#τερε�
πληροφορ%ε�, αναφερθε%τε στη σελ%δα
70.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Για µακροχρ#νια αποθ)κευση, συνιστ2ται ο
ψεκασµ#� του κινητ)ρα µε λ2δι σε λεπτ)

διασπορ2. Επικοινων)στε µε τον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha για πληροφορ%ε�
σχετικ2 µε το λ2δι λεπτ)� διασπορ2� και τι�
κατ2λληλε� διαδι1κασ%ε� για τον κινητ)ρα
σα�.

 

RMU28445

 

Πλ%σιµο τη( µον�δα( ισχ%ο(

 

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

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

RCM01530 

 

Μην εκτελε�τε αυτ� τη διαδικασ�α �ταν
λειτουργε� ο κινητ�ρα(. Μπορε� να π�θει
ζηµι� η αντλ�α νερο% και µπορε� να προκ%ψει

 

σοβαρ� ζηµι� απ� 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�.

ZMU06600
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2. Βιδ0στε τον προσαρµογ�α του σωλ)να
ποτ%σµατο� σε �ναν σωλ)να ποτ%σµατο�
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:

 

 Μην αφ�νετε τη µο%φα
σ%νδεση( του σωλ�να ποτ�σµατο(
χαλαρ� στην υποδοχ� τη( λεκ�νη( ο%τε

τον σωλ�να να κρ�µεται ελε%θερα κατ�
την κανονικ� λειτουργ�α. Το νερ� θα
τρ�ξει �ξω απ� το β%σµα αντ� να ψ%ξει
τον κινητ�ρα, πρ�γµα που µπορε� να
προκαλ�σει σοβαρ� υπερθ�ρµανση.
Βεβαιωθε�τε �τι το β%σµα ε�ναι καλ�
σφιχτ� στην υποδοχ� µετ� το πλ%σιµο
του κινητ�ρα.

 

 [RCM00541]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

�

 

@ταν 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 61.

 

RMU28452

 

Καθαρισµ�( τη( εξωλ�µβια( 

 

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

 

RMU28461

 

Fλεγχο( τη( βαµµ�νη( επιφ�νεια( τη( 
εξωλ�µβια(

 

Ελ�γξτε την εξωλ�µβια µηχαν) για αµυχ��
χαρακι�� ) σκασµ�νη βαφ). Οι περιοχ�� µε
κατεστραµµ�νη βαφ) �χουν περισσ#τερε�
πιθαν#τητε� να διαβρωθο�ν. Αν χρει2ζεται,
καθαρ%στε και β2ψτε τι� περιοχ�� αυτ��. Ο
αντιπρ#σωπο� τη� Yamaha µπορε% να σα�

 

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

1

3 2

ZMU06553
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προµηθε�σει µε µπογι2 για ρετουσ2ρισµα.

 

RMU2847C

 

Περιοδικ� συντ�ρηση

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM01871 

 

Αυτ�( οι διαδικασ�ε( απαιτο%ν µηχανικ�(
ικαν�τητε(, εργαλε�α και εφ�δια. Αν δεν
�χετε τι( απαρα�τητε( ικαν�τητε(, εργαλε�α �
εφ�δια για να εκτελ�σετε τη διαδικασ�α
συντ�ρηση(, απευθυνθε�τε στον αντιπρ�σωπο
τη( Yamaha � �λλον �µπειρο µηχανικ�.
Αυτ� η διαδικασ�α περιλαµβ�νει
αποσυναρµολ�γηση τη( µηχαν�( και �κθεση
επικ�νδυνων εξαρτηµ�των. Για να µει0σετε
τον κ�νδυνο τραυµατισµο% απ� κινο%µενα,
καυτ� � ηλεκτρικ� εξαρτ�µατα:

 

�

 

Σβ�στε τον κινητ�ρα και �χετε µαζ� σα( το
κλειδ�(�) και το καλ0διο σταµατ�µατο(
�ταν κ�νετε συντ�ρηση, εκτ�( αν ορ�ζεται
διαφορετικ�.

 

�

 

Οι διακ�πτε( ηλεκτρικ�( κλ�ση( και
αν%ψωση( λειτουργο%ν ακ�µα και �ταν
�χει αφαιρεθε� το κλειδ� τη( αν�φλεξη(.
Μην αφ�νετε να πλησι�ζουν �λλα �τοµα
του( διακ�πτε( �ταν εργ�ζεστε γ%ρω απ� τη
µηχαν�. $ταν η µηχαν� ε�ναι σηκωµ�νη,
µην στ�κεστε στην περιοχ� απ� κ�τω τη( �
αν�µεσα στη µηχαν� και το βραχ�ονα
στ�ριξη(. Βεβαιωθε�τε �τι δεν βρ�σκεται
κανε�( σ’ αυτ� την περιοχ� πριν
λειτουργ�σετε το µηχανισµ� ηλεκτρικ�(
κλ�ση( και αν%ψωση(.

 

�

 

Αφ�στε τον κινητ�ρα να κρυ0σει πριν
πι�σετε καυτ� µ�ρη � υγρ�.

 

�

 

Επανασυναρµολογε�τε π�ντα πλ�ρω( τη

 

µηχαν� πριν τη λειτουργ�α.

 

RMU28511

 

Ανταλλακτικ�

 

Αν χρει2ζονται ανταλλακτικ2,
χρησιµοποιε%τε µ#νο γν)σια ανταλλακτικ2
Yamaha ) αντ%στοιχου σχεδιασµο� και

ποι#τητα�. Ανταλλακτικ2 υποδε�στερη�
ποι#τητα� µπορε% να µην λειτουργ)σουν
σωστ2 και να προκαλ�σουν απ0λεια
ελ�γχου που θα θ�σει σε κ%νδυνο τον οδηγ#
και του� επιβ2τε�. Τα γν)σια ανταλλακτικ2
και αξεσου2ρ Yamaha θα τα βρε%τε στον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.

 

RMU34151

 

∆%σκολε( συνθ�κε( λειτουργ�α(

 

Οι δ�σκολε� συνθ)κε� λειτουργ%α�
περιλαµβ2νουν �ναν ) περισσ#τερου� απ#
του� ακ#λουθου� τ�που� λειτουργ%α� σε
τακτικ) β2ση:

 

�

 

Λειτουργ%α συνεχ0� ) κοντ2 στι�
µ�γιστε� στροφ�� του κινητ)ρα για
πολλ�� 0ρε�

 

�

 

Λειτουργ%α συνεχ0� σε χαµηλ�� στροφ��
του κινητ)ρα για πολλ�� 0ρε�

 

�

 

Λειτουργ%α χωρ%� επαρκ) χρ#νο για να
ζεσταθε% και να ψυχθε% ο κινητ)ρα�

 

�

 

Συχν) απ#τοµη επιτ2χυνση και
επιβρ2δυνση

 

�

 

Συχν�� αλλαγ�� ταχυτ)των

 

�

 

Συχν# 2ναµµα και σβ)σιµο τη�(των)
µηχαν)�(0ν)

 

�

 

Λειτουργ%α που κυµα%νεται συχν2 µεταξ�
ελαφρ0ν και βαρι0ν φορτ%ων

Οι εξωλ�µβιε� µηχαν�� που λειτουργο�ν
κ2τω απ# τι� παραπ2νω συνθ)κε�
χρει2ζονται πιο συχν) συντ)ρηση. Η
Yamaha συνιστ2 να κ2νετε αυτ# το σ�ρβι�
δυο φορ�� πιο συχν2 απ# #τι ορ%ζεται στον
π%νακα συντ)ρηση�. Για παρ2δειγµα, αν
κ2ποιο� συγκεκριµ�νο� �λεγχο� πρ�πει να
γ%νεται κ2θε 50 0ρε�, εσε%� κ2ντε τον κ2θε
25 0ρε�. Αυτ# θα βοηθ)σει να µην φθαρο�ν
γρ)γορα τα εξαρτ)µατα του κινητ)ρα.
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RMU34446

 

Π�νακα( συντ�ρηση( 1
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

�

 

Αναφερθε%τε στα τµ)µατα αυτο� του κεφαλα%ου για περιγραφ) των εργασι0ν συντ)ρηση�
αν2λογα µε το µοντ�λο.

 

�

 

Ο κ�κλο� συντ)ρηση� αυτ0ν των εξαρτηµ2των υποθ�τει χρ)ση 100 ωρ0ν αν2 �το� και
τακτικ# πλ�σιµο των δι#δων του νερο� ψ�ξη�. Η συχν#τητα τη� συντ)ρηση�
µεταβ2λλεται αν2λογα #ταν η µηχαν) χρησιµοποιε%ται υπ# συνθ)κε� που την
επιβαρ�νουν, #πω� εκτεταµ�να διαστ)µατα ψαρ�µατο� µε συρτ).

 

�

 

Ενδ�χεται να χρειαστε% αποσυναρµολ#γηση ) επισκευ��, αν2λογα µε το αποτ�λεσµα των
ελ�γχων συντ)ρηση�.

 

�

 

Τα αναλ0σιµα εξαρτ)µατα και λιπαντικ2 χ2νουν την αποτελεσµατικ#τητ2 του� µε το
χρ#νο και τη χρ)ση, ανεξ2ρτητα απ# την περ%οδο εγγ�ηση�.

 

�

 

@ταν οδηγε%τε σε θαλ2σσια, θολ2, ) 2λλα λασπωµ�να, #ξινα νερ2, θα πρ�πει να
καθαρ%ζετε τη µηχαν) µε φρ�σκο νερ# µετ2 απ# κ2θε χρ)ση.

Το σ�µβολο “ ” υποδηλ0νει εργασ%α που µπορε%τε να εκτελ�σετε εσε%�.
Το σ�µβολο “ ” υποδηλ0νει εργασ%α που πρ�πει να εκτελεστε% απ# τον αντιπρ#σωπο τη�
Yamaha.

 

Αντικε�µενο Εν�ργειε(

Τι( 
πρ0τε(

Κ�θε

20 0ρε( (3 
µ�νε()

100 0ρε( 
(1 χρ�νο()

300 0ρε( 
(3 χρ�νια)

500 0ρε( 
(5 χρ�νια)

 

Lνοδο�(οι) 
(εξωτερικ))

=λεγχο� ) 
αντικατ2σταση εφ#σον 
χρει2ζεται

Lνοδο�(οι) 
(κυλινδροκεφαλ))

=λεγχο� ) 
αντικατ2σταση εφ#σον 
χρει2ζεται

Lνοδοι (κ2λυµµα 
εξ2τµιση�, οδηγ#� 
εξ2τµιση�)

Αντικατ2σταση

Μπαταρ%α (στ2θµη 
ηλεκτρολ�τη, 
ακροδ�κτε�)

=λεγχο�

Μπαταρ%α (στ2θµη 
ηλεκτρολ�τη, 
ακροδ�κτε�)

Πρ#σθεση, φ#ρτιση ) 
αντικατ2σταση κατ2 
περ%πτωση

∆ιαρρο) νερο� ψ�ξη�
=λεγχο� ) 
αντικατ2σταση εφ#σον 
χρει2ζεται

Μοχλ#� ασφ2λιση� 
του καπακιο�

=λεγχο�

Κατ2σταση εκκ%νηση� 
κινητ)ρα/θ#ρυβο�

=λεγχο�
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Ταχ�τητα ρελαντ%/
θ#ρυβο� κινητ)ρα

=λεγχο�

Λ2δι κινητ)ρα Αντικατ2σταση

Φ%λτρο λαδιο� 
κινητ)ρα (κ�λινδρο�)

Αντικατ2σταση

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

=λεγχο� ) 
αντικατ2σταση εφ#σον 
χρει2ζεται

Αγωγ#� καυσ%µου =λεγχο�

Αγωγ#� καυσ%µου
=λεγχο� ) 
αντικατ2σταση εφ#σον 
χρει2ζεται

Αντλ%α καυσ%µου 
=λεγχο� ) 
αντικατ2σταση εφ#σον 
χρει2ζεται

∆ιαρρο) καυσ%µου/
λαδιο�

=λεγχο�

Βαλβολ%νη Αντικατ2σταση

Σηµε%α γρασαρ%σµατο� Γρασ2ρισµα

Φτερωτ)/περ%βληµα 
αντλ%α� νερο�

=λεγχο� ) 
αντικατ2σταση εφ#σον 
χρει2ζεται

Φτερωτ)/περ%βληµα 
αντλ%α� νερο�

Αντικατ2σταση

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

=λεγχο�

Προπ�λα/παξιµ2δι 
προπ�λα�/κοπ%λια

=λεγχο� ) 
αντικατ2σταση εφ#σον 
χρει2ζεται

Σ�νδεσµο�/ντ%ζα 
ταχυτ)των

=λεγχο�, ρ�θµιση ) 
αντικατ2σταση εφ#σον 
χρει2ζεται

Μπουζ%
=λεγχο� ) 
αντικατ2σταση εφ#σον 
χρει2ζεται

Π%πε�/καλ0δια µπουζ%
=λεγχο� ) 
αντικατ2σταση εφ#σον 
χρει2ζεται

 

Αντικε�µενο Εν�ργειε(

Τι( 
πρ0τε(

Κ�θε

20 0ρε( (3 
µ�νε()

100 0ρε( 
(1 χρ�νο()

300 0ρε( 
(3 χρ�νια)

500 0ρε( 
(5 χρ�νια)
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RMU34451

 

Π�νακα( συντ�ρηση( 2

 

RMU28911

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

@ταν χρησιµοποιε%τε µολυβδωµ�νη βενζ%νη ) βενζ%νη µε υψηλ) περιεκτικ#τητα σε θε%ο, το
δι2κενο των βαλβ%δων θα πρ�πει να ελ�γχεται συχν#τερα απ# κ2θε 500 0ρε�.

 

Νερ# απ# απ# το 
ενδεικτικ# νερο� 
ψ�ξη�

=λεγχο�

Ντ%ζα/καλ0διο/
χρονισµ#� απ#κριση� 
γκαζιο�

=λεγχο�, ρ�θµιση ) 
αντικατ2σταση εφ#σον 
χρει2ζεται

Θερµοστ2τη�
=λεγχο� ) 
αντικατ2σταση εφ#σον 
χρει2ζεται

Ιµ2ντα� χρονισµο�
=λεγχο� ) 
αντικατ2σταση εφ#σον 
χρει2ζεται

∆ι2κενο βαλβ%δων =λεγχο� και ρ�θµιση

Εισαγωγ) νερο� ψ�ξη� =λεγχο�

Γενικ#� διακ#πτη�/
διακ#πτη� 
σταµατ)µατο�

=λεγχο� ) 
αντικατ2σταση εφ#σον 
χρει2ζεται

Συνδ�σει� 
καλωδι0σεων/
συνδ�σει� β�σµατο� 
καλωδ%ων

=λεγχο� ) 
αντικατ2σταση εφ#σον 
χρει2ζεται

∆οχε%ο καυσ%µου 
(φορητ# δοχε%ο 
Yamaha) 

=λεγχο� και 
καθαρισµ#� εφ#σον 
χρει2ζεται

 

Αντικε�µενο Εν�ργειε(
Κ�θε

1000 0ρε(

 

Οδηγ#� εξαγωγ)�/
πολλαπλ) εξαγωγ)�

=λεγχο� ) 
αντικατ2σταση εφ#σον 
χρει2ζεται

Ιµ2ντα� χρονισµο� Αντικατ2σταση

 

Αντικε�µενο Εν�ργειε(

Τι( 
πρ0τε(

Κ�θε

20 0ρε( (3 
µ�νε()

100 0ρε( 
(1 χρ�νο()

300 0ρε( 
(3 χρ�νια)

500 0ρε( 
(5 χρ�νια)



 

Συντ�ρηση

 

70

 

RMU28943

 

Γρασ�ρισµα

 

Γρ2σο Yamaha τ�που Α (αδι2βροχο γρ2σο)
Γρ2σο Yamaha τ�που D (αντισκωριακ# γρ2σο για τον 2ξονα τη� προπ�λα�)

 

F25DMH

ZMU06554
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F20DET, F25DE, F25DET, FT25FET

 

RMU28957

 

Καθαρισµ�( και ρ%θµιση του µπουζ�

 

Το µπουζ% ε%ναι �να σηµαντικ# εξ2ρτηµα τη�
µηχαν)� και ε%ναι ε�κολο να ελεγχθε%. Η
κατ2σταση του µπουζιο� αποτελε% �νδειξη
για τη γενικ#τερη κατ2σταση τη� µηχαν)�.
Για παρ2δειγµα, αν η κεντρικ) πορσελ2νη
του ηλεκτροδ%ου ε%ναι πολ� 2σπρη, µπορε%
να υπ2ρχει διαρρο) στον εισαγ#µενο α�ρα )
πρ#βληµα αν2µιξη� σ’ αυτ#ν τον κ�λινδρο.
Μην επιχειρ)σετε να διαγν0σετε το
πρ#βληµα µ#νοι σα�. Πηγα%νετε την
εξωλ�µβια στον αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.

Θα πρ�πει περιοδικ2 να βγ2ζετε και να
εξετ2ζετε το µπουζ% δι#τι η θερµ#τητα και τα
κατ2λοιπα φθε%ρουν και διαβρ0νουν
σταδιακ2 το µπουζ%.
1. Αφαιρ�στε τι� π%πε� των µπουζ%.
2. Αφαιρ�στε το µπουζ%. Αν η δι2βρωση

του ηλεκτροδ%ου ε%ναι εκτεταµ�νη ) αν
υπ2ρχουν πολλ2 κατ2λοιπα 2νθρακα, θα
πρ�πει να αντικαταστ)σετε το µπουζ% µε
�να 2λλο του σωστο� τ�που.

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! $ταν αφαιρε�τε �
τοποθετε�τε το µπουζ�, προσ�ξτε να µην

ZMU06567
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καταστρ�ψετε τον µονωτ�. Ο
κατεστραµµ�νο( µονωτ�( επιτρ�πει
εξωτερικο%( σπινθ�ρε( που µπορε� να
προκαλ�σουν �κρηξη � πυρκαγι�.

 

[RWM00561]

 

3. Φροντ%στε να χρησιµοποι)σετε το
κατ2λληλο µπουζ%, αλλι0� ο κινητ)ρα�
δεν θα λειτουργ)σει σωστ2. Πριν
τοποθετ)σετε το µπουζ%, µετρ)στε το
δι2κενο του ηλεκτροδ%ου µε �να
συρµ2τινο παχ�µετρο. Αντικαταστ)στε
αν ε%ναι �ξω απ# την προδιαγραφ).

4. @ταν τοποθετε%τε το µπουζ%, σκουπ%στε
τυχ#ν βρ0µε� απ# το σπε%ρωµα και µετ2
βιδ0στε το στη σωστ) ροπ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Αν δεν �χετε ε�καιρο ροπ#κλειδο #ταν

τοποθετε%τε το µπουζ%, µπορε%τε να το
βιδ0σετε κατ2 προσ�γγιση 1/4 µε 1/2 τη�
στροφ)� µετ2 το σφ%ξιµο µε τα δ2χτυλα.
Μ#λι� βρε%τε ροπ#κλειδο, π2ντω�, σφ%ξτε
το µπουζ% στη σωστ) ροπ).

 

RMU37450

 

Fλεγχο( του φ�λτρου καυσ�µου

 

Ελ�γχετε περιοδικ2 το φ%λτρο καυσ%µου. Αν
βρε%τε νερ# ) ξ�να σωµατ%δια στο φ%λτρο,
καθαρ%στε ) αντικαταστ)στε το. Για τον
καθαρισµ# ) την αντικατ2σταση του
φ%λτρου καυσ%µου, συµβουλευτε%τε τον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.

 

RMU29044

 

Εξ�ταση τη( ταχ%τητα( ρελαντ�

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00451 

 

�

 

Μην αγγ�ζετε � αφαιρε�τε ηλεκτρικ�
εξαρτ�µατα �ταν β�ζετε µπροστ� � στη
δι�ρκεια τη( λειτουργ�α(.

 

�

 

Μην πλησι�ζετε τα χ�ρια, τα µαλλι� και τα
ρο%χα σα( στο βολ�ν και �λλα
περιστρεφ�µενα µ�ρη εν0 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�(.

 

Τυπικ# µπουζ%:
DPR6EB-9

 

1. ∆ι2κενο ακ%δα�
2. Αριθµ#� εξαρτ)µατο� του µπουζιο�
3. Σηµ2δι αναγν0ριση� µπουζιο� (NGK)

 

∆ι2κενο του µπουζιο�:
0.8

 

–

 

0.9 mm (0.031

 

–

 

0.035 in)

Ροπ) του µπουζιο�:
17.0 Nm (1.73 kgf-m, 12.5 ft-lb)

ZMU06230
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Αν το σκ2φο� δεν ε%ναι εφοδιασµ�νο µε
στροφ#µετρο για την εξωλ�µβια µηχαν)
χρησιµοποι)στε �να στροφ#µετρο για τη
διαδικασ%α αυτ). 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
0σπου να λειτουργε% οµαλ2.

2. Μ#λι� ζεσταθε% ο κινητ)ρα�, ελ�γξτε αν
η ταχ�τητα ρελαντ% ε%ναι ρυθµισµ�νη
σ�µφωνα µε την προδιαγραφ). Για
περισσ#τερε� πληροφορ%ε�,
αναφερθε%τε στη σελ%δα 11. Αν
δυσκολε�εστε να καθορ%σετε την
ταχ�τητα ρελαντ%, ) αν η ταχ�τητα
ρελαντ% χρει2ζεται δι#ρθωση,
συµβουλευτε%τε τον αντιπρ#σωπο τη�
Yamaha ) κ2ποιον 2λλο �µπειρο
µηχανικ#.

 

RMU38804

 

Αλλαγ� του λαδιο% κινητ�ρα

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

RCM01710 

 

Αλλ�ξτε αρχικ� το λ�δι του κινητ�ρα µετ�
τι( πρ0τε( 20 0ρε( λειτουργ�α( � στου( 3
µ�νε(, και απ� εκε� και π�ρα κ�θε 100 0ρε(
λειτουργ�α( � µια φορ� το χρ�νο. Αλλι0( ο

 

κινητ�ρα( θα φθαρε� γρ�γορα.

 

Αφαιρ�στε το λ2δι του κινητ)ρα µε �να
εξ2ρτηµα αλλαγ)� λαδιο�.
1. Τοποθετ)στε την εξωλ�µβια σε κ2θετη

θ�ση (χωρ%� κλ%ση). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

 Αν η
εξωλ�µβια µηχαν� δεν ε�ναι σε επ�πεδη
θ�ση, η στ�θµη του λαδιο% που δε�χνει η
ρ�βδο( µ�τρηση( δεν θα ε�ναι ακριβ�(.

 

[RCM01861]

 

2. Β2λτε µπροστ2 τον κινητ)ρα.
Ζεστ2νετ� τον και αφ)στε τον στο
ρελαντ% για 5-10 λεπτ2.

3. Σβ)στε τη µηχαν) και αφ)στε την για 5-
10 λεπτ2.

4. Αφαιρ�στε το καπ2κι.
5. Αφαιρ�στε την τ2πα του δοχε%ου

λαδιο�. Τραβ)ξτε �ξω τη ρ2βδο
µ�τρηση� και χρησιµοποι)στε το
εξ2ρτηµα αλλαγ)� για να εξ2γετε
εντελ0� το λ2δι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Αν δεν �χετε εξ2ρτηµα αλλαγ)� λαδιο�,
αφαιρ�στε τη β%δα αδει2σµατο� εν0 κρατ2τε
�να δοχε%ο κ2τω απ# την τρ�πα αδει2σµατο�.
Αφ)στε να αδει2σει εντελ0� το λ2δι.
Σκουπ%στε αµ�σω� τυχ#ν λ2δι που χυθε% �ξω.

 

1. Εξ2ρτηµα αλλαγ)� λαδιο�

ZMU03659

1

ZMU06591
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6. Προσθ�στε τη σωστ) ποσ#τητα λαδιο�
απ# την τρ�πα γεµ%σµατο�.
Τοποθετ)στε π2λι την τ2πα του δοχε%ου
και τη ρ2βδο µ�τρηση�. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

 Η
υπερβολικ� ποσ�τητα λαδιο% µπορε� να
προκαλ�σει διαρρο� � βλ�βη. Αν η
στ�θµη του λαδιο% ε�ναι π�νω απ� τη
µ�γιστη �νδειξη, αδει�στε 0στε να
κατ�βει στην κατ�λληλη ποσ�τητα.

 

[RCM01850]

 

7. Αφ)στε την εξωλ�µβια µηχαν) για 5-10
λεπτ2.

8. Βγ2λτε τη ρ2βδο µ�τρηση� και
σκουπ%στε την.

9. Εισ2γετε τη ρ2βδο µ�τρηση� και
ξαναβγ2λτε τη. Φροντ%στε να εισ2γετε
εντελ0� τη ρ2βδο µ�τρηση� αλλι0� η
µ�τρηση τη� στ2θµη� του λαδιο� θα
ε%ναι λανθασµ�νη.

10. Ελ�γξτε π2λι τη στ2θµη του λαδιο� µε
τη ρ2βδο µ�τρηση� για να βεβαιωθε%τε
#τι ε%ναι κ2που µεταξ� τη� µ�γιστη� και
τη� ελ2χιστη� �νδειξη�. Αν η στ2θµη
του λαδιο� ε%ναι �ξω απ# τα
καθορισµ�να #ρια συµβουλευτε%τε τον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.

 

1. Β%δα αδει2σµατο�

1. Τ2πα δοχε%ου λαδιο�

1

ZMU06610

1

ZMU06561

 

Συνιστ0µενο λ2δι κινητ)ρα:
Λ2δι τετρ2χρονου κινητ)ρα 
εξωλ�µβια�

Συνολικ) ποσ#τητα λαδιο� κινητ)ρα 
(χωρητικ#τητα ελαιολεκ2νη�):

Χωρ%� αντικατ2σταση του φ%λτρου 
λαδιο�: 

1.4 L (1.48 US qt, 1.23 Imp.qt)
Με αντικατ2σταση του φ%λτρου 
λαδιο�: 

1.6 L (1.69 US qt, 1.41 Imp.qt)

 

1. ∆ε%κτη� στ2θµη� λαδιο�
2. =νδειξη χαµηλ)� στ2θµη�
3. =νδειξη υψηλ)� στ2θµη�

1

2

3

 ZMU06516
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11. Β2λτε µπροστ2 τη µηχαν) και
βεβαιωθε%τε #τι η προειδοποιητικ)
�νδειξη χαµηλ)� π%εση� λαδιο�
παραµ�νει σβηστ). Βεβαιωθε%τε επ%ση�
#τι δεν υπ2ρχουν διαρρο�� λαδιο�.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

 Αν αν�ψει η
προειδοποιητικ� �νδειξη χαµηλ�(
π�εση( λαδιο% � αν υπ�ρχουν διαρρο�(
λαδιο%, σβ�στε τη µηχαν� και βρε�τε την
αιτ�α. Αν συνεχ�σετε τη λειτουργ�α παρ�
το πρ�βληµα, µπορε� να προκληθε�
σοβαρ� ζηµι� στον κινητ�ρα. Αν δεν
µπορε�τε να εντοπ�σετε και να
διορθ0σετε το πρ�βληµα,
συµβουλευτε�τε τον αντιπρ�σωπο τη(
Yamaha.

 

 [RCM01622]

 

12. Απαλλαγε%τε απ# το χρησιµοποιηµ�νο
λ2δι σ�µφωνα µε του� τοπικο��
κανονισµο��.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

�

 

Για περισσ#τερε� πληροφορ%ε� σχετικ2
µε το π0� θα απαλλαγε%τε απ# το
χρησιµοποιηµ�νο λ2δι, συµβουλευτε%τε
τον αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.

 

�

 

Αλλ2ζετε το λ2δι πιο συχν2 #ταν
χρησιµοποιε%τε τη µηχαν) υπ# συνθ)κε�
που την επιβαρ�νουν, #πω� εκτεταµ�να
διαστ)µατα ψαρ�µατο� µε συρτ).

 

RMU29114

 

Fλεγχο( καλωδι0σεων και βυσµ�των

 

�

 

Βεβαιωθε%τε #τι #λα τα β�σµατα �χουν
συνδεθε% καλ2.

 

�

 

Βεβαιωθε%τε #τι το κ2θε καλ0διο γε%ωση�
ε%ναι καλ2 ασφαλισµ�νο.

 

RMU32112

 

Fλεγχο( τη( προπ�λα(

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM01881 

 

Μπορε� να τραυµατιστε�τε σοβαρ� αν ο
κινητ�ρα( π�ρει µπροστ� κατ� λ�θο( εν0
βρ�σκεστε κοντ� στην προπ�λα. Πριν
ελ�γξετε, αφαιρ�σετε � τοποθετ�σετε την
προπ�λα, τοποθετ�στε το µοχλ� ταχυτ�των
στη νεκρ�, στρ�ψτε το γενικ� διακ�πτη στη
θ�ση “ ” (off) και αφαιρ�στε το κλειδ�, και
βγ�λτε το συνδετ�ρα απ� το διακ�πτη
σταµατ�µατο( του κινητ�ρα. Κλε�στε το
διακ�πτη αποκοπ�( µπαταρ�α( αν υπ�ρχει

 

στο σκ�φο( σα(.

 

Μην πι2νετε την προπ�λα µε το χ�ρι #ταν
σφ%γγετε ) ξεσφ%γγετε το παξιµ2δι τη�
προπ�λα�. Τοποθετ)στε �να ξ�λο αν2µεσα
στην πλ2κα κατ2 τη� σπηλα%ωση� και την
προπ�λα 0στε να µην µπορε% να γυρ%σει η
προπ�λα.

ZMU06562
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Σηµε%α ελ�γχου

 

�

 

Ελ�γξτε το κ2θε πτερ�γιο τη� προπ�λα�
για δι2βρωση απ# σπηλα%ωση ) αερισµ#,
) 2λλη ζηµι2.

 

�

 

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

 

�

 

Ελ�γξτε τα πολ�σφηνα για φθορ�� )
ζηµι��.

 

�

 

Ελ�γξτε µ)πω� �χει µπλεχτε% πετονι2
γ�ρω απ# τον 2ξονα τη� προπ�λα�.

 

�

 

Ελ�γξτε την τσιµο�χα λαδιο� του 2ξονα
τη� προπ�λα� για τυχ#ν ζηµι��.

 

RMU30662

 

Αφα�ρεση τη( προπ�λα(

 

RMU29197

 

Μοντ�λα πολ%σφηνου

 

1. Ισι0στε την κοπ%λια και τραβ)ξτε την
�ξω χρησιµοποι0ντα� µια π�νσα.

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

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! Μην

πι�νετε την προπ�λα µε το χ�ρι �ταν
ξεσφ�γγετε το παξιµ�δι τη( προπ�λα(.

 

[RWM01890]

 

3. Αφαιρ�στε την προπ�λα, τη ροδ�λα (αν
υπ2ρχει) και τη ροδ�λα 0ση�.

ZMU01897

 

1. Κοπ%λια
2. Παξιµ2δι προπ�λα�
3. Ροδ�λα
4. Αποστ2τη�
5. Προπ�λα
6. Ροδ�λα 0ση�

1. Κοπ%λια
2. Παξιµ2δι προπ�λα�
3. Ροδ�λα
4. Αποστ2τη�
5. Προπ�λα
6. Ροδ�λα 0ση�

ZMU06564

6 5

4 3
2

1

ZMU07349

1

23

5
6

4
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RMU30672

 

Τοποθ�τηση τη( προπ�λα(

 

RMU29234

 

Μοντ�λα πολ%σφηνου

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

RCM00501 

 

Φροντ�στε να χρησιµοποι�σετε µια ν�α
κοπ�λια και λυγ�στε τι( �κρε( τη( καλ�.
Αλλι0( η προπ�λα µπορε� να βγει κατ� τη

 

λειτουργ�α και να χαθε�.

 

1. Απλ0στε γρ2σο θαλ2σση� Yamaha )
αντιδιαβρωτικ# γρ2σο στον 2ξονα τη�
προπ�λα�.

2. Τοποθετ)στε τον αποστ2τη (αν
υπ2ρχει), τη ροδ�λα 0ση�, τη ροδ�λα
(αν υπ2ρχει) και την προπ�λα στον
2ξονα τη� προπ�λα�. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

Φροντ�στε να τοποθετ�σετε τη ροδ�λα
0ση( πριν τοποθετ�σετε την προπ�λα.
Αλλι0(, η λεκ�νη και ο οµφαλ�( τη(
προπ�λα( µπορε� να π�θουν ζηµι�.

 

[RCM01881]

 

3. Τοποθετ)στε τον αποστ2τη (αν
υπ2ρχει) και τη ροδ�λα. Σφ%ξτε τo
παξιµ2δι τη� 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�. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

 Μην
χρησιµοποιε�τε ξαν� την �δια κοπ�λια.
Αλλι0( η προπ�λα µπορε� να βγει κατ�
τη λειτουργ�α.

 

 [RCM01891]

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.

 

RMU29289

 

Αλλαγ� τη( βαλβολ�νη(

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00800 

 

�

 

Βεβαιωθε�τε �τι η εξωλ�µβια ε�ναι καλ�
ασφαλισµ�νη στον καθρ�φτη � σε µια
σταθερ� β�ση. Μπορε� να τραυµατιστε�τε
σοβαρ� αν π�σει π�νω σα(.

 

�

 

Ποτ� µην πηγα�νετε κ�τω απ� την κ�τω
µον�δα �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�.

 

1. ∆0στε κλ%ση στην εξωλ�µβια 0στε η
β%δα αδει2σµατο� τη� βαλβολ%νη� να
ε%ναι στο χαµηλ#τερο 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.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

 Αν υπ�ρχει υπερβολικ�
ποσ�τητα µεταλλικ0ν σωµατιδ�ων π�νω
στην µαγνητικ� β�δα αδει�σµατο( του
λαδιο%, αυτ� µπορε� να υποδηλ0νει

 

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

35.0 Nm (3.57 kgf-m, 25.8 ft-lb)

ZMU02063
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πρ�βληµα στην κ�τω µον�δα.
Συµβουλευτε�τε τον αντιπρ�σωπο τη(
Yamaha.

 

 [RCM01900]

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:

 

 Εξετ�στε τη
χρησιµοποιηµ�νη βαλβολ�νη αφο% την
αδει�σετε. Αν η βαλβολ�νη ε�ναι
γαλακτ0δη( � περι�χει µεγ�λη
ποσ�τητα µεταλλικ0ν σωµατιδ�ων,
µπορε� να �χει π�θει ζηµι� το κιβ0τιο
των γραναζι0ν. Πηγα�νετε την
εξωλ�µβια για �λεγχο και επισκευ� στον
αντιπρ�σωπο τη( Yamaha.

 

 [RCM00713]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Για να απαλλαγε%τε απ# το
χρησιµοποιηµ�νο λ2δι συµβουλευτε%τε τον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.
5. Τοποθετ)στε την εξωλ�µβια σε κ2θετη

θ�ση. Xρησιµοποι0ντα� �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�. @ταν 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�.
Τοποθετ)στε και σφ%ξτε τη β%δα
αδει2σµατο� τη� βαλβολ%νη�.

 

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

ZMU03273

2

1

 

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

Ποσ#τητα βαλβολ%νη�:
F20DET 0.320 L 
(0.338 US qt, 0.282 Imp.qt)
F25DE 0.320 L 
(0.338 US qt, 0.282 Imp.qt)
F25DET 0.320 L 
(0.338 US qt, 0.282 Imp.qt)
F25DMH 0.320 L 
(0.338 US qt, 0.282 Imp.qt)
FT25FET 0.430 L 
(0.455 US qt, 0.378 Imp.qt)

Ροπ) σ�σφιξη�:
9 Nm (0.9 kgf-m, 6.6 ft-lb)

ZMU03274
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RMU29302

 

Καθαρισµ�( του δοχε�ου καυσ�µου

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00920 

 

Η βενζ�νη ε�ναι εξαιρετικ� ε%φλεκτη και οι
αναθυµι�σει( τη( ε�ναι ε%φλεκτε( και
εκρηκτικ�(.

 

�

 

Αν �χετε ερωτ�σει( σχετικ� µε την σωστ�
εκτ�λεση αυτ�( τη( διαδικασ�α(,
επικοινων�στε µε τον αντιπρ�σωπο τη(
Yamaha.

 

�

 

$ταν καθαρ�ζετε το δοχε�ο καυσ�µου, µην
πλησι�ζετε σπ�θε(, τσιγ�ρα, φλ�γε( �
�λλε( πηγ�( αν�φλεξη(.

 

�

 

$ταν θ�λετε να καθαρ�σετε το δοχε�ο
καυσ�µου, βγ�λτε το �ξω απ� το σκ�φο(.
Εργαστε�τε σε εξωτερικ� χ0ρο και
φροντ�στε να υπ�ρχει καλ�( εξαερισµ�(.

 

�

 

Σκουπ�στε αµ�σω( τυχ�ν κα%σιµο που
χυθε�.

 

�

 

Συναρµολογ�στε το δοχε�ο καυσ�µου
προσεκτικ�. Λ�θο( συναρµολ�γηση µπορε�
να προκαλ�σει διαρρο�(, που µε τη σειρ�
του( µπορε� να προκαλ�σουν φωτι� �
�κρηξη.

 

�

 

Απαλλαγε�τε απ� την παλι� βενζ�νη

 

σ%µφωνα µε του( τοπικο%( κανονισµο%(.

 

1. Αδει2στε το δοχε%ο καυσ%µου σε �να
κατ2λληλο δοχε%ο.

2. Χ�στε µια µικρ) ποσ#τητα του
κατ2λληλου διαλ�µατο� στο ντεπ#ζιτο.
Τοποθετ)στε την τ2πα και ανακιν)στε
το δοχε%ο. Αδει2στε εντελ0� το
δι2λυµα.

3. Αφαιρ�στε τι� β%δε� που συγκρατο�ν το
σ�στηµα τη� σ�νδεση� καυσ%µου.
Τραβ)ξτε το σ�στηµα �ξω απ# το
δοχε%ο.

4. Καθαρ%στε το φ%λτρο(βρ%σκεται στο
τ�ρµα αγωγο� αναρρ#φηση�) µ�σα σε
�να κατ2λληλο δι2λυµα καθαρισµο�.
Αφ)στε το φ%λτρο να στεγν0σει.

5. Αντικαταστ)στε τη φλ2ντζα µε µια
καινο�ρια. Τοποθετ)στε π2λι το
σ�στηµα τη� σ�νδεση� καυσ%µου και
σφ%ξτε καλ2 τι� β%δε�.

 

RMU29313

 

Fλεγχο( και αντικατ�σταση τη((των) 
αν�δου(ων)

 

Οι εξωλ�µβιε� Yamaha προστατε�ονται απ#
τη δι2βρωση µε αναλ0σιµε� αν#δου�.
Ελ�γχετε περιοδικ2 τι� εξωτερικ�� αν#δου�.
Αφαιρε%τε την κρο�στα απ# τι� επιφ2νειε�
των αν#δων. Συµβουλευτε%τε τον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha σχετικ2 µε την
αντικατ2σταση των εξωτερικ0ν αν#δων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

RCM00720 

 

Μην β�φετε τι( αν�δου( γιατ� αυτ� τι( κ�νει

 

αναποτελεσµατικ�(.

 

Ροπ) σ�σφιξη�:
9 Nm (0.9 kgf-m, 6.6 ft-lb)

ZMU02066
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Ελ�γχετε τα καλ0δια γε%ωση� που ε%ναι
συνδεδεµ�να µε τι� εξωτερικ�� αν#δου�, στα
µοντ�λα που υπ2ρχουν. Συµβουλευτε%τε τον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha για τον �λεγχο
και την αντικατ2σταση των εσωτερικ0ν
αν#δων που ε%ναι συνδεδεµ�νε� στη µον2δα
ισχ�ο�.

 

RMU29323

 

Fλεγχο( τη( µπαταρ�α( (στα µοντ�λα 
ηλεκτρικ�( εκκ�νηση()

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM01902 

 

Το ηλεκτρολυτικ� υγρ� τη( µπαταρ�α( ε�ναι
δηλητηρι0δε( και καυστικ�, και οι µπαταρ�ε(
παρ�γουν εκρηκτικ� α�ριο υδρογ�νο. $ταν
εργ�ζεστε κοντ� στη µπαταρ�α:

 

�

 

Φορ�τε προστατευτικ� εξοπλισµ� µατι0ν
και λαστιχ�νια γ�ντια.

 

�

 

Μην καπν�ζετε � πλησι�ζετε �λλε( πηγ�(

 

αν�φλεξη( στη µπαταρ�α.

 

Η διαδικασ%α ελ�γχου τη� µπαταρ%α�
διαφ�ρει αν2λογα µε την µπαταρ%α που
χρησιµοποιε%ται. Αυτ) η διαδικασ%α
περιλαµβ2νει τυπικο�� ελ�γχου� που
ισχ�ουν για πολλ�� µπαταρ%ε�, αλλ2 θα
πρ�πει π2ντα να αναφ�ρεστε στι� οδηγ%ε�
του κατασκευαστ) τη� µπαταρ%α�.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

RCM01920 

 

Μια κακοσυντηρηµ�νη µπαταρ�α φθε�ρεται

 

γρ�γορα.

 

1. Ελ�γξτε τη στ2θµη του ηλεκτρολ�τη.

ZMU06559

ZMU02924

ZMU03418

ZMU05024
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2. Ελ�γξτε το φορτ%ο τη� µπαταρ%α�. Αν το
σκ2φο� σα� ε%ναι εφοδιασµ�νο µε
ψηφιακ# κοντ�ρ, οι λειτουργ%ε�
βολτ#µετρου και προειδοπο%ηση�
πεσµ�νη� µπαταρ%α� θα σα� βοηθ)σουν
να ελ�γχετε το φορτ%ο τη� µπαταρ%α�.
Συµβουλευτε%τε τον αντιπρ#σωπο τη�
Yamaha, αν η µπαταρ%α χρει2ζεται
φ#ρτιση.

3. Ελ�γξτε τι� συνδ�σει� τη� µπαταρ%α�.
Θα πρ�πει να ε%ναι καθαρ��, ασφαλε%�
και καλυµµ�νε� απ# µονωτικ# κ2λυµµα.

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! Οι ακατ�λληλε(
συνδ�σει( µπορε� να προκαλ�σουν
βραχυκ%κλωµα � ηλεκτρικ� τ�ξο και να
οδηγ�σουν σε �κρηξη.

 

 [RWM01912]

 

RMU29334

 

Σ%νδεση τη( µπαταρ�α(

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00572 

 

Τοποθετ�στε τον φορ�α τη( µπαταρ�α( σε µια
στεγν�, καλ� αεριζ�µενη και χωρ�( δον�σει(
θ�ση µ�σα στο σκ�φο(. Τοποθετ�στε µια

 

πλ�ρω( φορτισµ�νη µπαταρ�α στον φορ�α.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

RCM01124 

 

Μην αντιστρ�φετε τα καλ0δια τη(
µπαταρ�α(. Αλλι0(, µπορε� να π�θουν ζηµι�

 

τα ηλεκτρικ� µ�ρη.

 

1. Βεβαιωθε%τε #τι ο γενικ#� διακ#πτη�

(στα µοντ�λα που υπ2ρχει) ε%ναι στη
θ�ση “ ” (off) πριν εργαστε%τε στην
µπαταρ%α.

2. Συνδ�στε πρ0τα το κ#κκινο καλ0διο τη�
µπαταρ%α� στον ΘΕΤΙΚΟ (+) π#λο.
Μετ2 συνδ�στε το µα�ρο καλ0διο τη�
µπαταρ%α� στον ΑΡΝΗΤΙΚΟ (-) π#λο.

3. Οι ηλεκτρικ�� επαφ�� τη� µπαταρ%α�
και τα καλ0δια πρ�πει να ε%ναι καθαρ2
και σωστ2 συνδεδεµ�να, αλλι0� η
µπαταρ%α δεν θα ξεκιν)σει τον
κινητ)ρα.

 

RMU29371

 

Αποσ%νδεση τη( µπαταρ�α(

 

1. Κλε%στε το διακ#πτη αποκοπ)�
µπαταρ%α� (αν υπ2ρχει) και τον γενικ#
διακ#πτη. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

 Αν παραµε�νουν,
µπορε� να π�θει ζηµι� το ηλεκτρικ�
σ%στηµα.

 

 [RCM01930]

 

2. Αποσυνδ�στε το(τα) αρνητικ#
καλ0διο(α) απ# τον αρνητικ# (-)
ακροδ�κτη. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

 Αποσυνδ�ετε
π�ντα πρ0τα �λα τα αρνητικ� (-)
καλ0δια 0στε να αποφ%γετε το
ενδεχ�µενο βραχυκυκλ0µατο( και
βλ�βη( στο ηλεκτρικ� σ%στηµα.

 

 [RCM01940]

 

3. Αποσυνδ�στε το(τα) θετικ# καλ0διο(α)

 

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

ZMU01811

1

23
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και αφαιρ�στε τη µπαταρ%α απ# το
σκ2φο�.

4. Καθαρ%ζετε, συντηρε%τε και
αποθηκε�ετε τη µπαταρ%α σ�µφωνα µε
τι� οδηγ%ε� του κατασκευαστ) τη�.



 

83

 

Αντιµετ0πιση προβληµ�των

 

RMU29427

 

∆ι�γνωση προβληµ�των

 

Πρ#βληµα στα συστ)µατα καυσ%µου,
συµπ%εση� ) αν2φλεξη� µπορε% να
προκαλ�σει δυσκολ%α στην εκκ%νηση,
απ0λεια ισχ�ο� ) 2λλα προβλ)µατα. Αυτ#
το τµ)µα περιγρ2φει του� βασικο��
ελ�γχου� και τι� πιθαν�� διορθωτικ��
εν�ργειε�, και καλ�πτει #λε� τι� εξωλ�µβιε�
Yamaha. Συνεπ0�, ορισµ�νε� περιπτ0σει�
µπορε% να µην ισχ�ουν για το µοντ�λο σα�.
Αν η εξωλ�µβια χρει2ζεται επισκευ),
πηγα%νετ� την στον αντιπρ#σωπο τη�
Yamaha.
Αν αναβοσβ)νει η προειδοποιητικ) �νδειξη
προβλ)µατο� του κινητ)ρα, συµβουλευτε%τε
τον αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.

 

Η µ�ζα δεν λειτουργε�.

 

Ε. Μ)πω� �χει εξασθεν)σει ) π�σει η
χωρητικ#τητα τη� µπαταρ%α�;
Α. Ελ�γξτε την κατ2σταση τη� µπαταρ%α�.
Χρησιµοποι)στε µια µπαταρ%α τη�
συνιστ0µενη� χωρητικ#τητα�.

Ε. Μ)πω� �χουν χαλαρ0σει ) διαβρωθε% οι
συνδ�σει� τη� µπαταρ%α�;
Α. Σφ%ξτε τα καλ0δια και καθαρ%στε του�
π#λου� τη� µπαταρ%α�.

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

Ε. Μ)πω� �χουν βλ2βη τα εξαρτ)µατα τη�
µ%ζα�;
Α. Πηγα%νετ� την για σ�ρβι� στον

αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.

Ε. Μ)πω� ο µοχλ#� ταχυτ)των δεν ε%ναι στη
νεκρ2;
Α. Β2λτε νεκρ2.

 

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

 

Ε. Μ)πω� �χει αδει2σει το δοχε%ο καυσ%µου;
Α. Γεµ%στε το δοχε%ο µε καθαρ#, φρ�σκο
κα�σιµο.

Ε. Μ)πω� το κα�σιµο ε%ναι µολυσµ�νο )
ξεθυµασµ�νο;
Α. Γεµ%στε το δοχε%ο µε καθαρ#, φρ�σκο
κα�σιµο.

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

Ε. Μ)πω� ε%ναι λ2θο� η διαδικασ%α
εκκ%νηση�;
Α. Αναφερθε%τε στη σελ%δα 43.

Ε. Μ)πω� δεν λειτο�ργησε σωστ2 η αντλ%α
καυσ%µου;
Α. Πηγα%νετ� την για σ�ρβι� στον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.

Ε. Μ)πω� το/τα µπουζ% �χουν βρωµ%σει )
ε%ναι λ2θο� τ�που;
Α. Ελ�γξτε το/τα µπουζ%. Καθαρ%στε )
αντικαταστ)στε µε τον συνιστ0µενο τ�πο.

Ε. Μ)πω� �χουν τοποθετηθε% λ2θο� οι π%πε�
των µπουζ%;
Α. Ελ�γξτε και επανατοποθετ)στε την/τι�
π%πε�.

Ε. Μ)πω� υπ2ρχει πρ#βληµα στην
καλωδ%ωση τη� αν2φλεξη�;
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Α. Ελ�γξτε τα σ�ρµατα για φθορ�� )
σκισ%µατα. Σφ%ξτε #λε� τι� χαλαρ��
συνδ�σει�. Αντικαταστ)στε #λα τα
φθαρµ�να ) κοµµ�να σ�ρµατα.

Ε. Μ)πω� �χουν βλ2βη τα εξαρτ)µατα τη�
αν2φλεξη�;
Α. Πηγα%νετ� την για σ�ρβι� στον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.

Ε. Μ)πω� δεν �χει συνδεθε% το καλ0διο
(κορδ#νι) σταµατ)µατο� του κινητ)ρα;
Α. Συνδ�στε το καλ0διο.

Ε. Μ)πω� �χουν π2θει ζηµι2 τα εσωτερικ2
εξαρτ)µατα τη� µηχαν)�;
Α. Πηγα%νετ� την για σ�ρβι� στον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.

 

O κινητ�ρα( �χει αρρυθµ�α � µπουκ0νει.

 

Ε. Μ)πω� το/τα µπουζ% �χουν βρωµ%σει )
ε%ναι λ2θο� τ�που;
Α. Ελ�γξτε το/τα µπουζ%. Καθαρ%στε )
αντικαταστ)στε µε τον συνιστ0µενο τ�πο.

Ε. Μ)πω� παρεµποδ%ζεται το σ�στηµα
καυσ%µου;
Α. Ελ�γξτε τον αγωγ# καυσ%µου για φθορ��
) τσακ%σµατα, ) για 2λλα εµπ#δια στο
σ�στηµα καυσ%µου.

Ε. Μ)πω� το κα�σιµο ε%ναι µολυσµ�νο )
ξεθυµασµ�νο;
Α. Γεµ%στε το δοχε%ο µε καθαρ#, φρ�σκο
κα�σιµο.

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

Ε. Μ)πω� �χουν βλ2βη τα εξαρτ)µατα τη�
αν2φλεξη�;

Α. Πηγα%νετ� την για σ�ρβι� στον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.

Ε. Ενεργοποι)θηκε το προειδοποιητικ#
σ�στηµα;
Α. Βρε%τε και διορθ0στε την αιτ%α τη�
προειδοπο%ηση�.

Ε. Μ)πω� ε%ναι λ2θο� το δι2κενο του
µπουζιο�;
Α. Ελ�γξτε και διορθ0στε #πω� ορ%ζεται.

Ε. Μ)πω� υπ2ρχει πρ#βληµα στην
καλωδ%ωση τη� αν2φλεξη�;
Α. Ελ�γξτε τα σ�ρµατα για φθορ�� )
σκισ%µατα. Σφ%ξτε #λε� τι� χαλαρ��
συνδ�σει�. Αντικαταστ)στε #λα τα
φθαρµ�να ) κοµµ�να σ�ρµατα.

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

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

Ε. Μ)πω� οι ρυθµ%σει� του καρµπυρατ�ρ
ε%ναι λ2θο�;
Α. Πηγα%νετ� την για σ�ρβι� στον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.

Ε. Μ)πω� �χει π2θει ζηµι2 η αντλ%α
καυσ%µου;
Α. Πηγα%νετ� την για σ�ρβι� στον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.

Ε. Ε%ναι κλειστ) η β%δα εξα�ρωση� του
δοχε%ου καυσ%µου;
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Α. Ανο%ξτε τη β%δα εξα�ρωση�.

Ε. Ε%ναι τραβηγµ�νο �ξω το κουµπ% τσοκ;
Α. Επιστρ�ψτε στην αρχικ) θ�ση.

Ε. Μ)πω� η γων%α τη� µηχαν)� ε%ναι πολ�
ψηλ);
Α. Επιστρ�ψτε στην κανονικ) θ�ση
λειτουργ%α�.

Ε. Μ)πω� �χει φρ2ξει το καρµπυρατ�ρ;
Α. Πηγα%νετ� την για σ�ρβι� στον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.

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

Ε. Μ)πω� ε%ναι λ2θο� η ρ�θµιση τη�
βαλβ%δα� γκαζιο�;
Α. Πηγα%νετ� την για σ�ρβι� στον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.

Ε. Μ)πω� �χει αποσυνδεθε% το καλ0διο τη�
µπαταρ%α�;
Α. Συνδ�στε σωστ2.

 

Ηχε� ο βοµβητ�( � αν�βει η προειδοποιητικ�
�νδειξη.

 

Ε. Μ)πω� �χει φρ2ξει το σ�στηµα ψ�ξη�;
Α. Ελ�γξτε την εισαγωγ) νερο� µ)πω� �χει
φρ2ξει.

Ε. Μ)πω� ε%ναι χαµηλ) η στ2θµη λαδιο� του
κινητ)ρα;
Α. Γεµ%στε το δοχε%ο λαδιο� µε αυτ# του
συνιστ0µενου τ�που.

Ε. Μ)πω� ε%ναι λ2θο� το ε�ρο� θερµ#τητα�
του µπουζιο�;
Α. Ελ�γξτε το µπουζ% και αντικαταστ)στε το

µε �να του συνιστ0µενου τ�που.

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

Ε. Μ)πω� το λ2δι κινητ)ρα ε%ναι µολυσµ�νο
) χαλασµ�νο;
Α. Αντικαταστ)στε µε φρ�σκο, του
συνιστ0µενου τ�που.

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

Ε. Μ)πω� δεν λειτο�ργησε σωστ2 η αντλ%α
τροφοδοσ%α�/�γχυση� λαδιο�;
Α. Πηγα%νετ� την για σ�ρβι� στον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.

Ε. Μ)πω� το φορτ%ο του σκ2φου� δεν ε%ναι
κατανεµηµ�νο σωστ2;
Α. Καταν�µετε το φορτ%ο 0στε το σκ2φο� να
ε%ναι σε επ%πεδη θ�ση.

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

Ε. Μ)πω� υπ2ρχει υπερβολικ# νερ# στο
σ0µα του φ%λτρου καυσ%µου;
Α. Στραγγ%ξτε το σ0µα του φ%λτρου.

 

Απ0λεια ισχ%ο( κινητ�ρα.

 

Ε. Μ)πω� �χει ζηµι2 η προπ�λα;
Α. Επισκευ2στε ) αντικαταστ)στε την
προπ�λα.

Ε. Μ)πω� ε%ναι λ2θο� το β)µα ) η δι2µετρο�
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τη� προπ�λα�;
Α. Τοποθετ)στε τη σωστ) προπ�λα για να
λειτουργε% η εξωλ�µβια στην συνιστ0µενη
κλ%µακα ταχυτ)των (στροφ��/λεπτ#).

Ε. Μ)πω� ε%ναι λ2θο� η γων%α κλ%ση�;
Α. ∆ιορθ0στε τη γων%α κλ%ση� 0στε να
πετ�χετε την πιο αποτελεσµατικ)
λειτουργ%α.

Ε. Μ)πω� η µηχαν) �χει τοποθετηθε% σε
λ2θο� �ψο� στον καθρ�φτη;
Α. ∆ιορθ0στε το �ψο� τη� µηχαν)� στον
καθρ�φτη.

Ε. Ενεργοποι)θηκε το προειδοποιητικ#
σ�στηµα;
Α. Βρε%τε και διορθ0στε την αιτ%α τη�
προειδοπο%ηση�.

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

Ε. Μ)πω� το/τα µπουζ% �χουν βρωµ%σει )
ε%ναι λ2θο� τ�που;
Α. Ελ�γξτε το/τα µπουζ%. Καθαρ%στε )
αντικαταστ)στε µε τον συνιστ0µενο τ�πο.

Ε. Μ)πω� �χουν µπλεχτε% φ�κια ) 2λλα ξ�να
σ0µατα στο σ�στηµα των γραναζι0ν;
Α. Αφαιρ�στε τα ξ�να σ0µατα και καθαρ%στε
την κ2τω µον2δα.

Ε. Μ)πω� παρεµποδ%ζεται το σ�στηµα
καυσ%µου;
Α. Ελ�γξτε τον αγωγ# καυσ%µου για φθορ��
) τσακ%σµατα, ) για 2λλα εµπ#δια στο
σ�στηµα καυσ%µου.

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

Ε. Μ)πω� το κα�σιµο ε%ναι µολυσµ�νο )
ξεθυµασµ�νο;
Α. Γεµ%στε το δοχε%ο µε καθαρ#, φρ�σκο
κα�σιµο.

Ε. Μ)πω� ε%ναι λ2θο� το δι2κενο του
µπουζιο�;
Α. Ελ�γξτε και διορθ0στε #πω� ορ%ζεται.

Ε. Μ)πω� υπ2ρχει πρ#βληµα στην
καλωδ%ωση τη� αν2φλεξη�;
Α. Ελ�γξτε τα σ�ρµατα για φθορ�� )
σκισ%µατα. Σφ%ξτε #λε� τι� χαλαρ��
συνδ�σει�. Αντικαταστ)στε #λα τα
φθαρµ�να ) κοµµ�να σ�ρµατα.

Ε. Μ)πω� �χουν βλ2βη τα ηλεκτρικ2
εξαρτ)µατα;
Α. Πηγα%νετ� την για σ�ρβι� στον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.

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

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

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

Ε. Ε%ναι κλειστ) η β%δα εξα�ρωση�;
Α. Ανο%ξτε τη β%δα εξα�ρωση�.
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Ε. Μ)πω� �χει π2θει ζηµι2 η αντλ%α
καυσ%µου;
Α. Πηγα%νετ� την για σ�ρβι� στον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.

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

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

Ε. Μ)πω� �χει κοπε% ο ιµ2ντα� οδ)γηση�
τη� αντλ%α� καυσ%µου υψηλ)� π%εση�;
Α. Πηγα%νετ� την 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;
Α. Πηγα%νετ� την για σ�ρβι� στον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.

 

Ο κινητ�ρα( δονε�ται υπερβολικ�.

 

Ε. Μ)πω� �χει ζηµι2 η προπ�λα;
Α. Επισκευ2στε ) αντικαταστ)στε την
προπ�λα.

Ε. Μ)πω� �χει ζηµι2 ο 2ξονα� τη� προπ�λα�;
Α. Πηγα%νετ� την για σ�ρβι� στον
αντιπρ#σωπο τη� Yamaha.

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

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

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

 

RMU29433

 

Προσωριν�( εν�ργειε( σε 
επε�γουσε( περιπτ0σει(

 

RMU29441

 

Ζηµι� απ� πρ�σκρουση

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00870 

 

Η εξωλ�µβια µηχαν� µπορε� να π�θει σοβαρ�
ζηµι� απ� χτ%πηµα κατ� τον χειρισµ� � τη
µεταφορ� µε τρ�ιλερ. Η ζηµι� µπορε� να κ�νει

 

την εξωλ�µβια �χι ασφαλ� για χρ�ση.

 

Αν η εξωλ�µβια χτυπ)σει κ2ποιο
αντικε%µενο µ�σα στο νερ#, ακολουθ)στε
την παρακ2τω διαδικασ%α.

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

µ�ρη για ζηµι2. Επ%ση�, ελ�γξτε το
σκ2φο� για ζηµι2.

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 τη� Yamaha πριν την
χρησιµοποι)σετε ξαν2.

 

RMU30682

 

Αντικατ�σταση ασφ�λεια(

 

Αν η ασφ2λεια καε%, ανο%ξτε τον
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συγκρατητ) και αφαιρ�στε την ασφ2λεια µε
�ναν εξολκ�α. Αντικαταστ)στε την µε µια
ασφ2λεια των %διων αµπ�ρ.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM00631 

 

Η τοποθ�τηση ακατ�λληλη( ασφ�λεια( �
εν�( κοµµατιο% σ%ρµατο( µπορε� να οδηγ�σει
σε υπερβολικ� ρο� ρε%µατο(. Αυτ� µπορε� να
προκαλ�σει βλ�βη στο ηλεκτρικ� σ%στηµα

 

και αυξ�νει τον κ�νδυνο πυρκαγι�(.

 

Συµβουλευτε%τε τον αντιπρ#σωπο τη�
Yamaha αν η ν�α ασφ2λεια καε% αµ�σω�.

 

RMU29512

 

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

 

Αν η µηχαν) δεν κατεβα%νει/σηκ0νεται µε
την ηλεκτρικ) κλ%ση και αν�ψωση λ#γω
αποφορτισµ�νη� µπαταρ%α� ) βλ2βη� τη�
µον2δα� ηλεκτρικ)� κλ%ση� και αν�ψωση�,
µπορε%τε να την κατεβ2σετε/σηκ0σετε
χειροκ%νητα.
1. Ξεσφ%ξτε τη β%δα χειροκ%νητη�

λειτουργ%α� στρ�φοντ2� την δεξι2 µ�χρι
εκε% που σταµατ2.

2. Τοποθετ)στε τη µηχαν) στην
επιθυµητ) θ�ση και µετ2 σφ%ξτε τη β%δα
χειροκ%νητη� λειτουργ%α� στρ�φοντα�
προ� τα αριστερ2.

 

RMU29533

 

Η µ�ζα δεν λειτουργε�

 

Αν ο µηχανισµ#� τη� µ%ζα� δεν λειτουργε% (ο
κινητ)ρα� δεν ενεργοποιε%ται µε τη µ%ζα),
µπορε%τε να β2λετε µπροστ2 µε το σχοιν%
εκκ%νηση� �κτακτη� αν2γκη�.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 

RWM01022 

 

�

 

Χρησιµοποι�στε αυτ� τη διαδικασ�α µ�νο
σε περ�πτωση �κτακτη( αν�γκη(, για να
επιστρ�ψετε στο λιµ�νι για επισκευ�.

 

�

 

$ταν χρησιµοποιε�ται το σχοιν�
ξεκιν�µατο( �κτακτη( αν�γκη( για να

 

1. Εξολκ�α� ασφ2λεια�
2. Τ2πα
3. Ασφ2λεια (20 αµπ�ρ, 30 αµπ�ρ)
4. Εφεδρικ) ασφ2λεια (20 αµπ�ρ, 30 αµπ�ρ)

1. Εξολκ�α� ασφ2λεια�
2. Ασφ2λεια (20 αµπ�ρ, 30 αµπ�ρ)

1

2 3

4

ZMU06565

1

2

ZMU03562

 

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

1

ZMU04095
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π�ρει µπροστ� ο κινητ�ρα(, ο µηχανισµ�(
προστασ�α( απ� εκκ�νηση µε ταχ%τητα δεν
λειτουργε�. Βεβαιωθε�τε �τι ο µοχλ�( του
χειριστηρ�ου ε�ναι στη νεκρ�. Αλλι0(
µπορε� το σκ�φο( να κινηθε� ξαφνικ� και
να προκληθε� ατ%χηµα.

 

�

 

Συνδ�στε το καλ0διο σταµατ�µατο( του
κινητ�ρα σε �να ασφαλ�( σηµε�ο στα
ρο%χα, το χ�ρι � το π�δι �ταν οδηγε�τε.

 

�

 

Μην συνδ�ετε το καλ0διο σε ρο%χα που
µπορε� να σχιστο%ν. Προσ�ξτε µην πιαστε�
κ�που το κορδ�νι και δεν λειτουργ�σει.

 

�

 

Προσοχ� µην τραβ�ξετε κατ� λ�θο( το
καλ0διο στη δι�ρκεια τη( κανονικ�(
λειτουργ�α(. Απ0λεια ισχ%ο( κινητ�ρα
σηµα�νει σηµαντικ� απ0λεια ελ�γχου του
πηδαλ�ου. Επ�ση(, χωρ�( ισχ%, το σκ�φο(
µπορε� να επιβραδ%νει απ�τοµα. Αυτ�
µπορε� να πετ�ξει µπροστ� του( ανθρ0που(
και τα αντικε�µενα του σκ�φου(.

 

�

 

Βεβαιωθε�τε �τι δεν στ�κεται κανε�( π�σω
σα( �ταν τραβ�τε το σχοιν� εκκ�νηση(.
Μπορε� να τιναχτε� π�σω και να
προκαλ�σει τραυµατισµ�.

 

�

 

Το αφ%λαχτο, περιστρεφ�µενο βολ�ν ε�ναι
πολ% επικ�νδυνο. Αποµακρ%νετε τα φαρδι�
ρο%χα και �λλα αντικε�µενα �ταν β�ζετε
µπροστ� τη µηχαν�. Χρησιµοποιε�τε το
σχοιν� ξεκιν�µατο( �κτακτη( αν�γκη(
µ�νο σ%µφωνα µε τι( οδηγ�ε(. Μην αγγ�ζετε
το βολ�ν � �λλα κινο%µενα µ�ρη �ταν
λειτουργε� η µηχαν�. Μην τοποθετε�τε το
µηχανισµ� τη( µ�ζα( � το καπ�κι αφο%
π�ρει µπρο( ο κινητ�ρα(.

 

�

 

Μην αγγ�ζετε το πην�ο αν�φλεξη(, το
καλ0διο µπουζ� � �λλα ηλεκτρικ�
εξαρτ�µατα �ταν β�ζετε µπροστ� �
χειρ�ζεστε τη µηχαν�. Μπορε� να π�θετε

 

ηλεκτροπληξ�α.

 

RMU38840

 

Εκκ�νηση �κτακτη( αν�γκη( (µοντ�λα 
χειροκ�νητη( εκκ�νηση()

 

1. Αφαιρ�στε το καπ2κι του κινητ)ρα και
το προστατευτικ# κ2λυµµα.

2. Αφαιρ�στε τη ροδ�λα και αποσυνδ�στε
απ# την κορδονι�ρα το καλ0διο
προστασ%α� απ# εκκ%νηση µε ταχ�τητα,
αν υπ2ρχει.

3. Αφαιρ�στε την κορδονι�ρα αφο� πρ0τα
αφαιρ�σετε το(τα) µπουλ#νι(α).

ZMU06574

ZMU06577

ZMU6576
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4. Περ2στε το καλ0διο προστασ%α� απ#
εκκ%νηση µε ταχ�τητα κ2τω απ# τον
αγωγ# καυσ%µου και αφαιρ�στε το
ελατ)ριο του.

5. Βεβαιωθε%τε #τι ο µοχλ#� ταχυτ)των
ε%ναι σε νεκρ2 και #τι ο συνδετ)ρα�
ε%ναι συνδεδεµ�νο� µε τον διακ#πτη
σταµατ)µατο�.

6. Εισ2γετε την πλευρ2 µε τον κ#µπο του
σχοινιο� ξεκιν)µατο� �κτακτη�
αν2γκη� στην εγκοπ) του βολ2ν και
τυλ%ξτε το σχοιν% 1 ) 2 φορ�� γ�ρω απ#
το βολ2ν δεξι#στροφα.

7. Τραβ)ξτε αργ2 το σκοιν% µ�χρι να
νι0σετε αντ%σταση. Τραβ)ξτε δυνατ2
προ� τα �ξω για να π2ρει µπροστ2 ο
κινητ)ρα�. Αν ο κινητ)ρα� δεν π2ρει
µπροστ2 µε την πρ0τη προσπ2θεια,
επαναλ2βετε τη διαδικασ%α.

ZMU06575

ZMU06579

ZMU06578

N

ZMU06521

ZMU02026

ZMU06583
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

�

 

Αν ο κινητ)ρα� δεν π2ρει µπροστ2 µε την
πρ0τη προσπ2θεια, επαναλ2βετε τη
διαδικασ%α. Αν ο κινητ)ρα� δεν π2ρει
µπροστ2 µετ2 απ# 4 ) 5 προσπ2θειε�,
ανο%ξτε λ%γο το γκ2ζι (απ# 1/8 �ω� 1/4) και
ξαναδοκιµ2στε. Επ%ση�, αν ο κινητ)ρα�
ε%ναι ζεστ#� και δεν πα%ρνει µπροστ2,
ανο%ξτε το γκ2ζι µ�χρι τη µ�ση και
δοκιµ2στε π2λι να β2λετε µπροστ2 τη
µηχαν). Αν ο κινητ)ρα� συνεχ%ζει να µην
πα%ρνει µπροστ2, αναφερθε%τε στη σελ%δα
43.

 

�

 

Eπαναφ�ρετε αργ2 τη λαβ) του τιµονιο�
στην εντελ0� κλειστ) θ�ση 0στε να µην
µπουκ0σει ο κινητ)ρα�.

 

RMU38851

 

Εκκ�νηση �κτακτη( αν�γκη( (µοντ�λα 
ηλεκτρικ�( εκκ�νηση()

 

1. Αφαιρ�στε το καπ2κι του κινητ)ρα και
το προστατευτικ# κ2λυµµα.

2. Τραβ)ξτε το β�σµα 10-π#λων απ# τον
σφιχτ)ρα και αφαιρ�στε το κ2λυµµα του
βολ2ν (αν υπ2ρχει).

3. Αφαιρ�στε το κ2λυµµα του βολ2ν αφο�
αφαιρ�σετε το(τα) µπουλ#νι(α).

4. Βεβαιωθε%τε #τι ο µοχλ#� ταχυτ)των
ε%ναι σε νεκρ2 και #τι ο συνδετ)ρα�
ε%ναι συνδεδεµ�νο� µε τον διακ#πτη
σταµατ)µατο�. Ο γενικ#� διακ#πτη�
πρ�πει να ε%ναι στη θ�ση “ ” (on), αν
υπ2ρχει.

ZMU06585

ZMU06581

ZMU06582
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5. Εισ2γετε την πλευρ2 µε τον κ#µπο του
σχοινιο� ξεκιν)µατο� �κτακτη�
αν2γκη� στην εγκοπ) του βολ2ν και
τυλ%ξτε το σχοιν% 1 ) 2 φορ�� γ�ρω απ#
το βολ2ν δεξι#στροφα.

6. Τραβ)ξτε αργ2 το σκοιν% µ�χρι να
νι0σετε αντ%σταση. Τραβ)ξτε δυνατ2
προ� τα �ξω για να π2ρει µπροστ2 ο
κινητ)ρα�. Αν ο κινητ)ρα� δεν π2ρει
µπροστ2 µε την πρ0τη προσπ2θεια,
επαναλ2βετε τη διαδικασ%α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

�

 

Αν ο κινητ)ρα� δεν π2ρει µπροστ2 µε την
πρ0τη προσπ2θεια, επαναλ2βετε τη
διαδικασ%α. Αν ο κινητ)ρα� δεν π2ρει
µπροστ2 µετ2 απ# 4 ) 5 προσπ2θειε�,
ανο%ξτε λ%γο το γκ2ζι (απ# 1/8 �ω� 1/4) και
ξαναδοκιµ2στε. Επ%ση�, αν ο κινητ)ρα�
ε%ναι ζεστ#� και δεν πα%ρνει µπροστ2,
ανο%ξτε το γκ2ζι µ�χρι τη µ�ση και
δοκιµ2στε π2λι να β2λετε µπροστ2 τη
µηχαν). Αν ο κινητ)ρα� συνεχ%ζει να µην
πα%ρνει µπροστ2, αναφερθε%τε στη σελ%δα
43.

 

�

 

Eπαναφ�ρετε αργ2 τη λαβ) του τιµονιο�
στην εντελ0� κλειστ) θ�ση 0στε να µην
µπουκ0σει ο κινητ)ρα�.

 

RMU33501

 

Μεταχε�ριση βυθισµ�νη( 
µηχαν�(

 

Αν η εξωλ�µβια �χει καλυφθε% απ# νερ#,
πηγα%νετ� την αµ�σω� στον αντιπρ#σωπο
τη� Yamaha. Αλλι0�, θα αρχ%σει αµ�σω� η
δι2βρωση. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

 Μην επιχειρ�σετε
να τρ�ξετε την εξωλ�µβια µηχαν� 0σπου να
εξεταστε� πλ�ρω(.

 

 [RCM00401]

ZMU06584



 

Τυπ0θηκε σε ανακυκλωµ�νο χαρτ%

Τυπ0θηκε στην Ιαπων%α
Οκτ0βριο� 2012
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