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NOT

B LG NOT

NOT:
Talimatlar  daha anla l r k lmak ya da bak m
kolayla t rmak için özel bilgileri gösterir.

B LG
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NOT:
Motora çok yak n bir konuma radyo al c s  veya
navigasyon cihaz  anteni tak lmas  durumunda
parazit sesi duyulabilir. Suzuki olarak antenlerin
motordan en az bir metre mesafeye tak lmas n
tavsiye ederiz.
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)

(ANAHTARSIZ ÇALI TIRMA 
S STEM  VARSA)
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NOT:
Oksijenize yak tlar , içinde alkol gibi oksijen
ta yabilen katk  maddeleri içeren yak tlard r.
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NOT:
Benzin/alkol kar m  yak t kullan m nda moto-
run performans  ya da yak t ekonomisinden
memnun kalmaman z durumunda alkol çerme-
yen kur unsuz benzin kullan m na dönmelisiniz.
Kulland n z benzin/alkol kar m n n oktan
de erinin 91 (ara t rma metodu) oldu undan
emin olun.
Motor vuruntu yaparsa, markalar aras nda fark-
lar bulundu undan ba ka bir akaryak t markas
kullan n.
Kur unsuz benzin buji ömrünü uzat r.

NOT:
Çok so uk havalarda (5°C’nin alt ) çabuk mar
alma ve düzgün çal ma amac yla SAE (veya
NMMA FC-W) 5W-30 ya  kullan n.
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UYARI        AVERTISSEMENT

• Motoru yere yat rman z durumunda yak t 
  s z nt s  olabilir ve yang n tehlikesi do urabilir. 
  Motoru yana yat rmadan önce yak t buhar  
  seperatörü veya karbüratör içindeki yak t  
  bo alt n.
• Detayl  bilgi için kullan m k lavuzuna bak n.

• Le  carburent  risque  de  fuir  et  de
présenter  un  danger  d’incendie  si  le
moteur  est  placé  sur  le  côté.
Vidanger  entièrement  le  carburant  du
séparateur  de  vapeurs  ou  du 
carburateur  avant  de  procéder.

• Pour  plus  de  détail,  voir  le  manuel
du  propriétaire.

Etiket sembolü anlamlar
Etiket sembolü anlamlar

 : Genel uyar  sembolü 
   (Dikkat veya Uyar )

 : Kullan m k lavuzunu dikkatlice okuyun

 : Kumanda kolu/vites kolunun  
    çal mas  - iki yönlü; leri/Bo /Geri 

 : Motor çal t rma

 : Yang n nedeniyle tehlike

 : Motorun yan 
           yat r lmas ndan 
           kaynaklanan tehlike
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Tilt s n rlama
t rna

Y kama deli i
tapas  (No. 2)

Sabitleme braketi

Manuel serbest
b rakma vidas

Su alma deli i

Havaland rma 
deli i tapas

Elektrikli trim ve 
tilt (P.T.T.) dü mesi

Anti-kavitasyon
plakas

Trim kanad

Motor kapa

Anot

Anot

Di li ya  seviye tapas

Di li ya  tahliye tapas

Anot

Motor ya
tahliye tapas

K lavuz su deli i

Y kama tapas
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YAKIT HATTI

Besleme
pompası

ANAHTARLIK
(ANAHTARSIZ ÇALI TIRMA

S STEM  VARSA)

ÇOK FONKS YONLU
GÖSTERGE

(Opsiyonel Donan m)

UZAKTAN KUMANDA KUTUSU (Opsiyonel Donan m)

Elektrikli trim ve tilt (P.T.T.) dü mesi

Uzaktan kumanda kolu

Vites kilitleme dü mesi

Tip BTip A
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NOT:
Alt ünite dönü  yönü pervane tipi seçimiyle de
ilgilidir.
Pervaneyi takmadan önce motorun alt ünite
dönü  yönünü kontrol edin.
Pervane tipi seçimi için, “ALT ÜN TE DÖNÜ
YÖNÜNÜN BEL RLENMES  VE PERVANE T P
SEÇ M ” bölümüne bak n.

Düzenli seçim konektörü

Ters seçim konektörü
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NOT:
Anahtars z Çal t rma Sistemi varsa:
Dönü  yönü konektörünü ba lamadan veya
ba lant s n  kesmeden önce Anahtars z Çal -
t rma Sistemini KAPALI konuma getirin.
Anahtars z Çal t rma Sistemi yoksa:
Dönü  konektörünü ba lamadan veya ba lant -
s n  kesmeden önce ana dü meyi KAPALI
konuma getirin.

NOT:
• Yukar da belirtilen teknik özellikler, motorun

çal mas  için gereken minimum akü de erle-
ridir. 

• Tekne gereksinimleriniz ek bir akü ihtiyac
do uruyorsa yard mc  akü veya akülerin
tak lmas n  öneririz. Gerekli akü takma bilgi-
leri için yetkili Suzuki Marine Bayinize dan -

n. 
• Çift amaçl  (Mar /Derin Döngülü) aküler

yukar da belirtilen minimum özellikleri (MCA,
CCA veya RC) kar lamalar  art yla kullan -
labilir.

• Derin Döngülü aküleri ana mar  aküsü olarak
kullanmay n.

• Paralel ba lanan akülerin, tip, kapasite, üre-
tici ve ya lar  ayn  olmal d r. De i tirilmeleri
gerekti inde, akülerin tak m olarak de i tiril-
mesi gerekir. Gerekli akü takma bilgileri için
yetkili Suzuki Marine Bayinize dan n.
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NOT:
• Akünün kapal  bir akü muhafazas  içerisine

yerle tirilmesi tavsiye edilir.
• Akü ba lant lar  gerçekle tirilirken, akü kablo-

lar n  akü kutup ba lar na sabitlemek için alt -
gen somunlar kullan lmal d r.

Yard mc
akü kablosu

Beyaz kablo

Siyah
kablo

K rm z  kablo

Alt gen somun
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1

2

NOT:
Belli çal t rma ko ullan alt nda elektrikli akse-
suarlar için çok fazla güç harcanmas  akünün
bo almas na neden olabilir.
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(ANAHTARSIZ ÇALI TIRMA 
S STEM  VARSA  

NOT:
Anahtars z Çal t rma Sisteminin kurulumu için
yetkili Suzuki Marine Bayinize dan n.

Anahtarl k

Anahtars z çal t rma kontrol ünitesi

NOT:
Anahtarl k, uçu  esnas nda kullan m  yasaklan-
m  cihazlar aras ndad r. 
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NOT:
• Uyum sertifikas  i aretini S LMEY N veya

tahrif etmeyin.
• Bir anahtars z kontrol ünitesine en fazla alt

(6) uzaktan kumanda kaydedilebilir. 
• Anahtarl n pil ömrü yakla k iki (2) y ld r ve

bu süre kullan m ko ullar na göre de i ebilir.
• Uzaktan kumanda, anahtars z kontrol ünitesi

ile devaml  haberle mek amac yla sürekli
olarak iletim modundad r. Bu nedenle pil tele-
vizyon veya ki isel bilgisayarlardan vb. güçlü
radyo dalgalar  almas  halinde çok çabuk
tükenebilir.

NOT:
• Acil durum anahtar , her ikisini de ayn  anda

kaybetmekten kaç nmak için uzaktan kuman-
dadan ayr  olarak ta nmal d r.

• Uzaktan kumanda ve acil durum anahtar n n
kaybolmas  halinde derhal yetkili Suzuki
Marine Bayinize ba vurun. 

• Uzaktan kumanda, anahtars z kontrol ünite-
siyle haberle irken harici etkilere müsait zay f
radyo dalgalar  kullan r. Bu nedenle a a -
daki kullan m ortamlar nda do ru çal maya-
bilir. 
– Yak nlarda televizyon kulesi, elektrik sant-

rali veya yay n istasyonu vb gibi güçlü
radyo dalgalar  yayan bir tesisin olmas .

– Anahtarl n cep telefonu, radyo ekipman
veya bir dizüstü bilgisayar gibi di er kablo-
suz cihazlar n yak n nda tutulmas .

– Anahtarl n metal bir cisim taraf ndan
örtülmü  ya da temas ediyor olmas .

NOT:
Bir (1) acil durum anahtar , Anahtars z Çal -
t rma Sistemi için ana dü me paneline eklen-
mi tir.
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1

NOT:
Uzaktan kumanda AÇIK konumdayken kilit
tu una k saca bas l rsa anahtarl k üzerindeki
LED 2 bir kez yan p söner.
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1

NOT:
O-ring, kapak taraf na tak labilir.
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NOT:
Uzaktan kumanda pilinin tükenmesi veya kay-
bolmas  ihtimaline kar  ifreyi daima acil
durum anahtar  ile birlikte ta y n. 

NOT:
ifre güncellendi inde veya de i tirildi inde

önceki ifre silinir ve yeni ifre ile güncellenir.

NOT:
Ad m (1)'deki i lemin sekiz (8) saniye içinde
yap lmamas  veya i lemin ba ar s z olmas
halinde sesli ikaz cihaz  sinyal vermez. 

Be  (5) saniye tutun.
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NOT:
Ad m (2)'deki i lemin Ad m (1)'i tamamlad ktan
sonra 60 saniye içinde gerçekle memesi
halinde ifre giri  i lemi iptal edilir ve sesli uyar
cihaz  üç (3) kez sinyal verir.

NOT:
Sesli ikaz cihaz  1. rakam için bir (1) k sa sinyal,
2. rakam için iki (2) k sa sinyal, 3. rakam için üç
(3) k sa sinyal ve 4. rakam için dört (4) k sa sin-
yal verir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Örnek: 7 rakam n  girerken

Sesli uyar
Birinci haneyi
girerken

kinci haneyi
girerken

Üçüncü haneyi
girerken

Dördüncü haneyi
girerken

NOT:
• 10 ses sinyali s ras nda bir ifrenin girilme-

mesi halinde anahtar  anl k olarak açt ktan
sonra süreç yeniden ba lar.

• ifre giri  i lemini üç (3) kez tekrarlad ktan
sonra anahtar n bir ifre rakam  seçmek için
çevrilmemesi halinde giri  i lemi iptal edilir.
Bu durumda sesli uyar  cihaz  giri  i leminin
iptal edildi ini bildirmek için be  (5) saniye
süreyle k sa bip sinyalleri verir.

• ifre giri  i leminin birkaç kez yap lmas
halinde girilen son ifre etkin olur.

• ifre giri ini yar da kesmek için kilit plakas n
acil durum durdurma anahtar na tak n. 

NOT:
ifre giri inin ba ar s z olmas  nedeniyle veya

i lemin yar da kesilmesinden sonra i lemin iptal
edilmesinden sonra tekrar ifre giri  i lemi
yaparken; 
1) Acil durdurma anahtar  kilit plakas n  yerine

tak n.
2) Ana dü meyi " " konumuna getirin ve b ra-

karak “ “ konumuna gelmesini sa lay n.
3) Yukar da 5. ad mdan itibaren verilen talimat-

lar  uygulay n. 

Be  (5) saniye tutun.
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Örnek 1234 ifre giri i

Anahtarl k LED’i yan p sönme say s

LED

NOT:
Ad m (1)'deki i lemin sekiz (8) saniye içinde
yap lmamas  veya i lemin ba ar s z olmas
halinde ifre gösterimi ba lamaz.
Bu durumda, Anahtars z Çal t rma Sistemini
KAPATMAK için ana dü meyi " ” konumuna
getirin ve daha sonra b rakarak " " konumuna
gelmesini sa lay n. Bunu yapt ktan sonra Ad m
5'ten itibaren talimatlar  uygulay n.

Be  (5) saniye tutun.

Örnek 1234 ifre giri i

LED
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2

1

4

3
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NOT:
• Sa a dönü lü pervaneler, pervane üzerindeki

pervane ebat kodunu takip eden “R” harfi ile
tan mlan r.

• Sola dönü lü pervaneler, pervane üzerindeki
pervane ebat kodunu takip eden “L” harfi ile
tan mlan r.

Sa dan pervane:

3 × 16 × R

Soldan pervane:

3 × 16 × L
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1

2
3

4 5

6

7

• Denge aç s  çok dar
  (Tekne dalma e iliminde)

• Denge aç s  çok geni
   (Teknenin burnu fazlaca havada)

• Do ru denge aç s

Trim aral

Tilt aral
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A
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NOT:
Rölanti devri belirtilen aral a ayarlanamazsa
yetkili Suzuki Marine bayinizle temas kurun.

Tip A

Tip B

1
2

A
B

Motor kapa



27

NOT:
Model ve ekipmana ba l  olarak gösterileme-
yen bilgiler olabilir.

NOT:
Çok fonksiyonlu göstergenin ayarlanmas  için
yetkili Suzuki Marine Bayinize ba vurun.

NOT:
Çok fonksiyonlu göstergenin uygun ekilde kul-
lan m na ili kin ayr nt lar için gösterge ile teslim
edilen "KULLANIM KILAVUZUNA” bak n.

NOT:
Bu gösterge üzerindeki seyir bilgileri sadece
referans olarak kullan lmal d r. Hassas do ru-
lukta seyir bilgisi gerekti inde çok fonksiyonlu
gösterge ile birlikte deniz haritalar  ve/veya has-
sas seyir aletleri kullan n.

NOT:
[MENU] tu unu bas l  tutmak TROL moduna
geçi  sa lar.

NOT:
Yolculuk süresini, yolculuk mesafesini, ortalama
yak t tüketimi ile toplam yak t tüketimini, alt bil-
gileri ayn  anda s f rlamak için [[ ] veya [ ]
tu una bas n ve bas l  tutun. 
[SET] tu u seçilebilir bir ö eye karar vermek
için kullan l r.

NOT:
[SET] tu unun bas l  tutulmas  gösterge ekran -
n n ayd nlatma modunu gündüz veya gece ara-
s nda de i tirir.

P
M

P
M

Day Night
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NOT:
Göstergede "OFF” (KAPALI) olarak ayarlanan
ekranlar gösterilmez ve gösterge bir sonraki
ekrana geçer. (MENÜ B LG  SEÇ M  bölümüne
bak n)

Motor Devri Gösterge Ekran

Yak t Bilgisi Gösterge Ekran

Tüm Verileri Gösterge Ekran

H z/Yak t Bilgisi Gösterge 

Ekran

1 2
3 4 5

6

1 2 3
4

Digital Analog

Digital Analog
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No.3

No.4

No.1

No.2

Digital

Analog1 Analog2

Toplam çal ma saati

Yolculuk süresi

Yolculuk mesafesi

Akü voltaj /So utma suyu s cakl

Anl k yak t ak

Anl k yak t tüketimi

Ortalama yak t tüketimi

Toplam yak t tüketimi

Enlem/Boylam

Toplam anl k yak t ak
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NOT:
Yolculuk süresini, yolculuk mesafesini, ortalama
yak t tüketimi ile toplam yak t tüketimini, alt bil-
gileri ayn  anda s f rlamak için [[ ] veya [ ]
tu una bas n ve bas l  tutun. Gösterilen mad-
deye ek olarak di er tüm maddeler de ayn
anda s f rlan r. 

FLOW  TOTAL
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NOT:
"Enlem/boylam” de erleri gösterilmiyorsa GPS
al c s n n ba lant s  ile radyo dalgas  alg lama
durumunu kontrol edin.

Diagnosis

Display

Device List

Initial Setting
Ver. 1.170  1.210  46828

Day or Night

Sync ON  OFF

Day  Night



32

Sync ON  OFF

Day Night
P
M

P
M

Sync ON  OFF

Day or Night Day  Night

NOT:
Çok fonksiyonlu göstergenin uygun ekilde kul-
lan m na ili kin ayr nt lar için gösterge ile teslim
edilen "KULLANIM KILAVUZUNA” bak n.

 

Data Output

 

Current Code

Diagnosis

 

 

Current Code
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Log

 

Create Data

Data Output

 

 

1/3

 

 

20161201-171220

Log

DATA 01

NOT:
Tüm gösterge ö elerini KAPALI (gizli) moda
ayarlamak mümkün de ildir. Lütfen en az bir (1)
ö eyi gösterilmesi için ayarlay n. 

 

 

1/3
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1 2
3

POINT-1  GPS

6271

Serial No. 00000CB8

Device List

Revise initial setting?

Yes

No

Speed Scale LOW  HIGH

L  G(US) G(IMP)Quantity

Econ D/Q  Q/D  I/100km

Speed Scale LOW  HIGH

L  G(US) G(IMP)Quantity

Econ D/Q  Q/D  I/100km
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Speed Scale LOW  HIGH

L  G(US) G(IMP)Quantity

Econ D/Q  Q/D  I/100km

Speed Scale LOW  HIGH

L  G(US) G(IMP)Quantity

Econ D/Q  Q/D  I/100km

NOT:
"Zaman dilimi" gösterilmiyorsa GPS al c s n n
ba lant s n  kontrol edin.
Bir GPS al c s  tak lmam sa ekranda “--:--”
ibaresi görüntülenir.
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Caution message Caution alarm icon
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NOT:
Motorun UYARI sistemi nedeniyle otomatik ola-
rak durdurulmas  durumunda motor tekrar
çal t r labilir.
Fakat UYARI sistemi ar zan n nedeni giderilene
kadar ard  ard na devreye girecektir.
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NOT:
A r  s nma uyar  sistemi örne in bir ya  sis-
temi ar zas , kötü kaliteli yak t veya yanl  s
aral na sahip bujiler nedeniyle yanma odas n-
daki yüksek s y  tespit edemez.

NOT:
Motorun UYARI sistemi nedeniyle otomatik ola-
rak durdurulmas  durumunda motor tekrar
çal t r labilir.
Fakat UYARI sistemi ar zan n nedeni giderilene
kadar ard  ard na devreye girecektir.
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NOT:
Pilot su deli i tahliyesi yeterliyse sesli uyar
cihaz  ve ekrandaki gösterge motor s cakl
dü ene dek çal maya devam edebilir. Motoru
ancak ikaz sistemleri iptal olana kadar BO
viteste çal t r n.

NOT:
A r  Is nma Uyar  Sisteminin, örne in ya  sistemi
ar zas , kötü kalitede yak t veya yanl  bujilerin
neden oldu u a r  harareti saptayamayaca n
unutmay n.

NOT:
Motorun maksimum trim konumunun üzerinde
çal t r lmas  halinde su al m delikleri su
üstünde kalabilir. Bu durumda a r  s nma
uyar  sistemi devreye girebilir.
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NOT:
• yi durumdaki bir akü motoru çal t rmak için

yeterli güce sahip olabilir, ancak, motor veya
tekne aksesuarlar n n kullan m  nedeniyle
aküden yüksek ak m çekilmesi durumunda
bu uyar  sistemi devreye girebilir.

• Anahtars z Çal t rma Sistemi varsa: 
"Low Battery Voltage – Dü ük Akü Voltaj ”
mesaj  gösterilir ve motor Anahtars z Çal -
t rma Sistemi AÇIKKEN durursa a a dakileri
kontrol edin: 

Anahtars z Çal t rma Sistemi yoksa:
Ana dü me "AÇIK" konumundayken "Low
Battery Voltage – Dü ük Akü Voltaj ” gösterilir
ve motor durursa a a dakileri kontrol edin.

– Akü anahtar  "AÇIK” konumunda olmal d r.
– Akü ba lant lar  do ru olmal d r.
– Akü sa lam durumda olmal d r.

• Motor veya tekne aksesuarlar n  kapatma-
n za ra men bu uyar  sistemi çal maya
devam ediyorsa, yetkili Suzuki Marine Bayi-
nize dan n.

1

Tek motor
için

Kumanda paneli

Çift, üçlü ve dörtlü
motor için
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1

Tek motor
için

Kumanda paneli

Çift, üçlü ve
dörtlü motor için
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NOT:
“Check Shift Control – Vites De i tirme Kuman-
das n  Kontrol Edin” mesaj  görüntülenirken
vites leri, Bo  veya Geri konuma al namaz.
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ANAHTARLIK UYARI S STEM

NOT:
• “Check Remote Key – Anahtarl  Kontrol

Edin” ibaresi görüntülenirse a a dakileri
kontrol edin:
– Anahtarl n Anahtars z Çal t rma Siste-

minin ileti im menzilinde oldu undan emin
olun. 

– Anahtarl k ileti im modunun ON (AÇIK)
oldu undan emin olun. ("Anahtarl n ileti-
im modunu de i tirme" bölümüne bak n.)

– Anahtarl k ile anahtars z çal t rma kontrol
ünitesi aras nda radyo dalgalar n  engelleye-
cek bir engel bulunmad ndan emin olun.

– Anahtarl k pilinin bitmi  olmad ndan emin
olun.

– Anahtarl n Anahtars z Çal t rma Sistemi
taraf ndan do rulanm  oldu undan emin
olun. 

• Bu uyar  sistemi s k s k devreye girerse, yet-
kili Suzuki Marine Bayinizle temas kurun.

NOT:
Sistem devreye girdi inde anahtarl n pilini
de i tirin. (ANAHTARLIK P L N N DE T R L-
MES  konusuna bak n.)
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NOT:
• “Keyless Unit Battery Low – Anahtars z

Çal t rma Ünitesi Pili Voltaj  Dü ük”  ibaresi
görüntülenirse a a dakileri kontrol edin:
–12 volt pilin dolu oldu undan emin olun.
–Pil terminallerinin temaslar nda sorun olma-

d ndan emin olun.
• Bu uyar  sistemi s k s k devreye girerse, yet-

kili Suzuki Marine Bayinizle temas kurun.

NOT:
• Anahtars z Çal t rma Sistemi varsa: 

Bu ar za te his kodu Anahtars z Çal t rma
Sistemi aç kken görüntülenecek ekilde
tasarlanm t r.

Anahtars z Çal t rma Sistemi yoksa: 
Bu ar za kodu ana dü me aç ld nda belirti-
lecek ekilde tasarlanm t r.

• Te his sistemi etkinle tirildi inde duyulan
sesli uyar , ana dü menin içeri itilmesiyle bir-
likte kesilir. 
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1

2
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NOT:
Anahtars z çal t rma sistemini kapatmak için
anahtarl ktaki “Lock” (Kilitleme) dü mesine de
basabilirsiniz.

1

NOT:
• Motor ya  de i tirilmemi  olsa dahi sistemin

çal mas  ptal edilebilir. Ancak, Suzuki, siste-
min çal mas  iptal edilmeden önce motor
ya n n de i tirilmesini önemle tavsiye eder.

• Motor ya  sistem devre d  iken de i tirilmi
olsa dahi, iptal i leminin gerçekle tirilmesi
gerekir.
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YUKARI

A A I

A A I

YUKARI

NOT:
Anahtars z Çal t rma Sistemi varsa:
Anahtars z Çal t rma Sistemi OFF (Kapal )
moddayken uzaktan kumanda kolundaki PTT
dü mesi kullan lamaz.
Anahtars z Çal t rma Sistemi yoksa:
Ana dü me OFF (Kapal ) konumdayken uzaktan
kumanda kolundaki PTT dü mesi kullan lamaz.

A

A
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A
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NOT:
Motor ya n n yanl  ölçülmesinden kaç nmak
için, sadece motor so ukken ya  seviyesini
kontrol edin.

2 3
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NOT:
Motor ya  kirliyse ya da renk de i tirmi se,
yeni motor ya yla de i tirilmelidir (Kontrol ve
bak m/Motor ya  konusuna bak n).

ÜST SINIR

ALT SINIR
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NOT:
Teknenin düzgün kullan labilmesi için gerekti i
durumlarda k sa süreli olarak bu aral n biraz
üzerine ç karak da kullanabilirsiniz fakat müm-
kün olan en k sa sürede tekrar belirtilen çal ma
devrine dü ürün.
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NOT:
Yukar da yer alan Ad m (2) sürekli olarak tekrar
edilirse bir h rs zl k veya tahrif olarak alg lan r
ve belli bir süre geçmeden ana dü menin i levi
kabul edilmez.

NOT:
Dörtlü motor tak lm  olan bir teknede ikili motor
için olan iki adet kontrol paneli kullan n.
SELECT – SEÇME, THROTTLE ONLY –
SADECE GAZ ve SYNC – SENKRON ZAS-
YON fonksiyonlar  devredeyken, dört motor da
herhangi bir kontrol panelinden kontrol edilebi-
lir.

Tek motor
için

Çift motor için
Dörtlü motor için

Üçlü motor için
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NOT:
Anahtars z Çal t rma Sistemi varsa:
Anahtars z Çal t rma Sistemi, ana dü me yar-
d m yla AÇIK konuma getirildi inde 1. istasyon
otomatik olarak seçilir. SELECT (SEÇME) dü -
mesine bast n zda seçmek istedi iniz istasyo-
nun uzaktan kumanda kolu BO  konum d nda
bir konumdaysa SELECT (SEÇME) LED’i yan p
söner ve ayn  anda sesli bir uyar  duyulur.
Anahtars z Çal t rma Sistemi yoksa:
Ana anahtar ON konuma getirildi inde 1 . istas-
yon otomatik olarak seçilir. SELECT (SEÇME)
dü mesine bast n zda seçmek istedi iniz
istasyonun uzaktan kumanda kolu BO  konum
d nda bir konumdaysa SELECT (SEÇME)
LED’i yan p söner ve ayn  anda sesli bir uyar
duyulur.

NOT:
• stasyon seçmek için SELECT (SEÇME)

dü mesine bast n zda k sa bir sesli uyar
duyulana kadar SELECT (SEÇME) dü me-
sine basmaya devam edin.

• Anahtars z Çal t rma Sistemi varsa:
Dü meye basarak kumanday  2. istasyondan
1. istasyona alamazsan z Anahtars z Çal -
t rma Sistemini KAPATMAK için ana dü meyi
kullan n ve 20 saniye bekledikten sonra tek-
rar AÇIK konumuna getirin.

Anahtars z Çal t rma Sistemi yoksa:
Dü meye basarak kumanday  2. istasyondan
1. istasyona alamazsan z ana dü meyi OFF
konumuna getirin ve 20 saniye bekledikten
sonra tekrar ON konumuna al n. 

• stasyon seçiminde sorun ya yorsan z yetkili
Suzuki Marine Bayisiyle temas kurun.

NOT:
THROTTLE ONLY – SADECE GAZ dü mesine
bast n zda uzaktan kumanda kolu BO
konum d nda bir konumdaysa THROTTLE
ONLY – SADECE GAZ dü mesindeki LED
yan p söner ve ayn  anda sesli bir uyar  duyulur.

NOT:
• THROTTLE ONLY – SADECE GAZ modunu

seçmek için dü meye bast n zda k sa bir
sesli uyar  duyulana kadar THROTTLE ONLY
– SADECE GAZ dü mesine basmaya devam
edin.

• Anahtars z Çal t rma Sistemi varsa:
THROTTLE ONLY – SADECE GAZ modunu
seçemiyorsan z Anahtars z Çal t rma Siste-
mini KAPATMAK için ana dü meyi kullan n
ve 20 saniye bekledikten sonra tekrar AÇIK
konumuna getirin. 

Anahtars z Çal t rma Sistemi yoksa:
THROTTLE ONLY – SADECE GAZ  modunu
seçemiyorsan z ana dü meyi OFF konu-
muna getirin ve 20 saniye bekledikten sonra
tekrar ON konumuna al n.

• THROTTLE ONLY – SADECE GAZ modu
seçiminde sorun ya yorsan z yetkili Suzuki
Marine Bayisiyle temas kurun.
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NOT:
• Anahtars z Çal t rma Sistemi varsa:

Anahtars z Çal t rma Sistemi AÇIK duru-
muna getirildi inde senkronizasyon otomatik
olarak seçilir.

Anahtars z Çal t rma Sistemi yoksa:
Ana dü me AÇIK konumuna getirildi inde
senkronizasyon otomatik olarak seçilir.

• Motorlar birbiri ile senkronize iken motor
devirlerinin fark  otomatik olarak dü ürülür.
kili veya üçlü motor tak l rken, sa  ve sol
uzaktan kumanda kollar n n konumlar  önemli
ölçüde farkl  oldu unda bu fonksiyon etkin
de ildir.

NOT:
• Anahtars z Çal t rma Sistemi varsa:

Anahtars z Çal t rma Sistemi ana dü me
yard m yla AÇIK konuma getirildi inde ba -
lant  otomatik olarak kurulur.

Anahtars z Çal t rma Sistemi yoksa:
Ana dü me AÇIK konumuna getirildi inde
ba lant  otomatik olarak kurulur.

• CENTER CTRL – ORTA MOTOR KONTROL
dü mesine bast n zda uzaktan kumanda
kolu BO  konum d nda bir konumdaysa
CENTER CTRL – ORTA MOTOR KONTROL
dü mesindeki LED yan p söner ve ayn  anda
sesli bir uyar  duyulur.
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NOT:
Anahtars z Çal t rma Sistemi varsa:
Anahtars z Çal t rma Sistemi OFF (Kapal )
moddayken tilt yukar  ve a a  dü meleri kulla-
n lamaz. 
Anahtars z Çal t rma Sistemi yoksa:
Ana dü me OFF (Kapal ) konumdayken tilt
yukar  ve a a  dü meleri kullan lamaz.
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NOT:
Yaln zca geçici kullan m için yedek bir plastik
kilit plakas  da bulunur. Kablodan ç kar n ve tek-
nenizde güvenli bir yerde saklay n. Acil dur-
durma anahtar  kablo / kilit plakas  tertibat n
kaybederseniz veya k rarsan z, acil durdurma
anahtar n  normal ekilde kullanmaya devam
edebilmek için en k sa sürede de i tirin.

NOT:
Acil durdurma svici kilit plakas  yerinde de ilse
mar  motoru çal maz.
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NOT:
Anahtars z Çal t rma Sistemi varsa:
Anahtarl k ile anahtars z çal t rma kontrol üni-
tesi aras ndaki ileti im mesafesi 1 metredir.
Anahtars z Çal t rma Sisteminin AÇIK konuma
gelmemesi halinde sesli uyar  cihaz  bir (1)
uzun ses sinyali ile be  (5) k sa ses sinyali verir. 
Bu durumda i lemleri tekrar edin. 

NOT:
Çal t rma/Durdurma dü mesine bir kez bas l-
mas yla mar  motoru motor çal ana dek 3
saniye süreyle sürekli olarak döner.

NOT:
Mar  motorunun sürekli çal ma zaman  5
saniye olarak ayarlanm t r.
Bu süre a ld nda mar  motoru otomatik ola-
rak devreden ç kacakt r.
Motor durursa 10 saniye  so umas n  bekleye-
rek tekrar deneyin.
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1

NOT:
Bir (1) acil durum anahtar , Anahtars z Çal -
t rma Sistemi için ana dü me paneline eklen-
mi tir.

1

2

3

15˚
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Örnek: 7 rakam n  girerken
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NOT:
Sesli ikaz cihaz  1. rakam için bir (1) k sa sinyal,
2. rakam için iki (2) k sa sinyal, 3. rakam için üç
(3) k sa sinyal ve 4. rakam için dört (4) k sa sin-
yal verir.

NOT:
Yanl  ifrenin girilmesi veya giri  i leminin
ba ar s z olmas  halinde, sesli uyar  sistemi 4.
rakam girildikten sonra uzun bir sinyal ve ard n-
dan üç ek sinyal verir ve i lem iptal edilir. 

Sesli uyar
Birinci haneyi
girerken

kinci haneyi 
girerken

Üçüncü haneyi
girerken

Dördüncü haneyi
girerken

NOT:
• ifre giri i yap lmam sa, ana anahtar çal t -

r ld ktan sonra ayn  rakam için ifre giri i tek-
rar ba layacakt r. 

• ifre giri  i lemi üç (3) kez tekrarland ktan
sonra hiçbir giri  yap lmazsa giri  i lemi iptal
edilir. 
Uyar  sistemi daha sonra giri  i leminin iptal
edildi ini bildirmek için üç (3) kez sinyal verir.

• Giri  i lemi iptal edildikten sonra ifreyi gir-
mek için 2. a amadaki i lemleri tekrarlay n. 

• ifre giri ini yar da kesmek için kilit plakas n
acil durum durdurma anahtar na tak n.
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3

Acil durum anahtar  "“ ”konumuna getirildik-
ten sonra ifre do rulama modu 15 saniye sür-
dürülür. Bu modda, motor acil durum anahtar
sola çevrilip ÇALI TIRMA/DURDURMA dü -
mesine bas larak çal t r labilir. Acil durum
anahtar  “ ” konumuna getirildikten sonra 15
saniye geçerse, motoru yeniden çal t rmak için
acil durum i lemi ba ndan itibaren tekrarlan-
mal d r. 
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NOT:
• Üçlü motor ile donat lm  bir teknede merkezi

motoru iskele motoruna ba lamak için orta
motor ve iskele motoru iskele vites koluyla 1
çal t r l r.

• Dörtlü motor ile donat lm  bir teknede iskele
taraf ndaki iki motor vites kolu 1 ile çal t r l r
ve sancak taraf ndaki iki motor ise vites kolu
2 ile çal t r l r.

• Motorlar durdu unda, uzaktan kumanda
kolunun konumuna bak lmaks z n vites bo
konumuna gelir.

• Motor durmu ken debriyaj uzaktan kumanda
kolu kullan larak LER  veya GER  konuma
al namaz.

NOT:
B tipi uzaktan kumanda kutusu
B tipi uzaktan kumanda kutusu, bo  konumdan
kazara ileri veya geri hareket etmenin önlenme-
sine yard mc  olmak için bir kilit mekanizmas na
sahiptir. Kilidi açmak için vites de i tirmeden
önce vites kilit dü mesine bas n.

A

B

Vites kilitleme
dü mesi

Tip B

BO

18° 18°

LER
GER
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NOT:
Acil bir durumda motorun durdurulmas  gereki-
yorsa, hemen kordonundan çekerek acil dur-
durma plakas n  acil durdurma svicinde ç kar n.

1
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NOT:
Acil durdurma anahtar n n do ru çal p çal -
mad ndan emin olmak için motoru rölantide
çal t r rken ara s ra kilitleme plakas n  çekerek
motoru durdurun.
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NOT:
Acil durdurma anahtar n n do ru çal p çal -
mad ndan emin olmak için motoru rölantide
çal t r rken ara s ra kilitleme plakas n  çekerek
motoru durdurun.
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NOT:
Daha fazla için yetkili Suzuki Marine Bayinizle
ileti ime geçin.

“YES – EVET” seçildi?inde ve [SET]
dü?mesine basıldı?ında TROL Moduna
geçildi?ini belirten bir bip sesi duyulur. Aynı
zamanda ekran de?i?ir ve TROL Modu
ekranı görüntülenir ve göstergede 
ibaresi görünür. Gösterge ekranı “Motor
Devri Ekranı” veya “Tüm Verileri ?çeren
Gösterge Ekranı” görüntüledi?inde, motor
devri ekranı otomatik olarak analog
göstergeden dijital göstergeye geçer.
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NOT:
• Bu sistem, motor normal çal ma s cakl na

gelene kadar düzgün çal mayacakt r.
• Uzaktan kumanda kolu BO  konumdayken

[MENU] dü mesi bas l  tutulursa, mod TROL
Moduna geçmeyecektir.

• Birden fazla motor tak l ysa:
Tüm motorlar n gaz kelebe i tamamen
kapal ysa ve motorlardan biri viteste ise,
[MENU] dü mesine bas ld nda trol
moduna geçer.
Tüm motorlar vitesteyken rölanti devirleri
ayn  anda kontrol edilir.
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NOT:
• Trol h z n n alt s n r nda [ ] dü mesine

bas ld nda, motor devri de i meyecek ve
üç uzun bip sesi duyulacakt r.

• Trol h z n n üst s n r nda [ ] dü mesine
bas ld nda, motor devri de i meyecek ve
üç uzun bip sesi duyulacakt r.

• Birden fazla motor tak l ysa:
Dü meye, motorlardan biri troleme h z n n
ayar s n r na ula t nda bas l rsa ve di er
motorlar n henüz bu h zda de ilse, k sa bir
bip sesi duyulur ve ayar s n r na ula mayan
motorun devri ayarlan r.

• Vites de i tirme i lemi ve gaz kelebe i kont-
rolü, trol modunda da çal r durumda kal r.

NOT:
Daha fazla için yetkili Suzuki Marine Bayinizle
ileti ime geçin.

Trol modu dü mesi

NOT:
• Bu sistem, motor normal çal ma s cakl na

gelene kadar düzgün çal mayacakt r.
• Uzaktan kumanda kolu BO  konumdayken

dü me bas l  tutulursa, mod TROL Moduna
geçmeyecektir.

• Birden fazla motor tak l ysa:
Tüm motorlar n gaz kelebekleri tamamen
kapal yken ve vites motorlardan sadece
birinde devredeyken dü me bas l  tutuldu-

unda, mod TROLL moduna geçecektir.
– Tüm motorlar vitesteyken rölanti devirleri

ayn  anda kontrol edilir.
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NOT:
• Tüm motorlar trol h z n n alt s n r ndayken

[DN] dü mesine bas ld nda, motor devirleri
de i meyecek ve üç uzun bip sesi duyula-
cakt r.

• Tüm motorlar trol h z n n üst s n r ndayken
[UP] dü mesine bas ld nda, motor devri
de i meyecek ve üç uzun bip sesi duyula-
cakt r.

• Birden fazla motor tak l ysa:
Dü meye, motorlardan biri troleme h z n n
ayar s n r na ula t nda bas l rsa ve di er
motorlar n henüz bu h zda de ilse, k sa bir
bip sesi duyulur ve ayar s n r na ula mayan
motorun devri ayarlan r.

• Vites de i tirme i lemi ve gaz kelebe i kont-
rolü, trol modunda da çal r durumda kal r.
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1

1
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NOT:
Su ay r c  yak t filtresi
Her 12 ayda bir filtre eleman n  de i tirin (filtre üreticisi taraf ndan tavsiye ediliyorsa daha s k
de i tirin).
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
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NOT:
Bujinin durumu yukar daki ekilde gösterilenler-
den biri ile e le iyorsa yenisiyle de i tirildi inden
emin olun. Aksi takdirde motorun çal t r lmas nda
zorluk ya anmas na, yak t tüketiminin artmas na
ve motorda sorunlara yol açacakt r.

1 2 3

4 5 6

Havaland rma hatt

Yak t hatt

Yak t hatt
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1

NOT:
Alet çantas nda yedek contalar mevcuttur.
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NOT:
Motor ya  seviyesinin yanl  ölçülmesinden
kaç nmak için, sadece motor so ukken ya
seviyesini kontrol edin.

NOT:
Kullan lm  motor ya n  uygun ekilde bertaraf
edin. Çöpe atmay n veya yere, kanalizasyona
veya akarsulara dökmeyin.

ÜST SINIR

ALT SINIR

1

2
3

3
2

NOT:
Ya  seviyesi tapas  ve havaland rma deli i
tapas  ya  tahliye tapas ndan farkl d r.
Tahliye tapas nda m knat s bulunur.
Metal filizleri görülüyorsa m knat s  temizleyin.
Takarken bu iki tapan n yerini kar t rmay n.

3

2
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NOT:
Yetersiz di li ya  enjeksiyonunu önlemek için,
4. ad mdaki prosedürü uygulad ktan 10 dakika
sonra di li ya  seviyesini tekrar kontrol edin.
Ya  seviyesi dü ükse, di li ya n  do ru sevi-
yeye kadar di li ya  seviyesi deli inden 1
yava ça enjekte edin.

NOT:
Kullan lm  di li ya n  uygun ekilde bertaraf
edin. Çöpe atmay n veya yere, kanalizasyona
veya akarsulara dökmeyin.
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2 1

2

3

4 5

“a”
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6
6 7 8

3

NOT:
Yak t filtresi kapa nda su varsa, kapa  ç kar n
ve suyu bo alt n. Bo alt lan yak t  daima
güvenli bir ekilde bertaraf edin. Sorular n z için
yetkili Suzuki Marine Bayisine dan n.
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NOT:
Dümen braketi gres nipelinden gres uygulama-
dan önce, motoru tamamen kald rarak tilt kilit-
leme konumda kilitleyin.

A

NOT:
Ba lant ya gres enjekte edilemezse, yetkili
Suzuki Marine Bayinize dan n.

A

A
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NOT:
Silindir blo una/silindir kapa na tak l  dahili
anotlar n incelenmesi ve de i tirilmesi için yet-
kili Suzuki Marine Bayinize dan n.
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1
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A C

B

B

NOT:
B
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89



90
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NOT:
Sigortalar  ç karmak ve takmak için sigorta
kutusu kapa n n arka k sm nda yer  alan
sigorta ma as n  kullan n.

Sigorta kutusu
kapa

Sigarta ma as

NOT:
Sigorta atm sa sebebini ara t r n ve ar zay
giderin.
Sigortan n atmas na neden olan ar za düzeltil-
mezse sigorta yeniden atabilir.

Yard mc  akü kablosu
sigorta kutusu

Normal sigorta

Ana sigorta (60A)/
zolatör sigortas  (30 A)

Atm  sigorta

Normal sigorta Atm  sigorta
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Sigorta kutusu kapa

1
2

3
4
5
6
7
8
9
0
a
b
c

NOT:
9, 0 ve a yedek sigortalar  sigorta kutusu
kapa n n arkas ndad r.
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lem

Çal t rma i lemi

ptalGösterge

(*1) (*4)

ptalGösterge

ptalGösterge

ptalGösterge

Tekrarla

(*2) (*4)

(*3) (*4)

(*3) (*4)
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(reference to relevant articles in Annex I.B & 
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