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NOT

B LG NOT

NOTE:

Talimatlar  daha anla l r k lmak ya da bak m
kolayla t rmak için özel bilgileri gösterir.

B LG
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NOTE:

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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NOT:
Oksijenize yak tlar , içinde alkol gibi oksijen
ta yabilen katk  maddeleri içeren yak tlard r.

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.
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NOT:
Harici yak t deposu (opsiyonel parça), motora
ait bir parça olarak alg lanmal  ve yak t saklama
kab  olarak kullan lmamal d 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

Havaland rma vidas  gev ekken motoru 
e meniz veya yere yat rman z durumunda 
yak t s z nt s  olabilir ve yang n tehlikesi 
do urabilir.
• Motoru e meniz veya ta man z 
  gerekiyorsa öncesinde havaland rma 
  vidas n  s k n.
• 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  incliné  avec  la  vis  de  purge

d’air  desserrée  ou  placée  sur  le  côté.

• Serrer  la  vis  de  l’évent  d’air  avant  de
 basculer  ou  de  déplacer  le  moteur.
• Vidanger  entièrement  le  carburant  du

 séparateur  de  vapeurs  ou  du 

 carburateur  avant  de  procéder.

• Pour  plus  de  détail,  voir  le  manuel

du  propriétaire.

• Yaralanmay  önlemek amac yla 
motor çal yorken ellerinizi, saçlar n z  
ve elbiselerinizi motordan uzak tutun.

• Detayl  bilgi için kullan m k lavuzuna 
bak n.

•Pour  éviter  toute blessure,  quand
le moteur est en marche,

éloigner les mains, les cheveux,
les vêtements, etc.  du moteur.

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

UYARI
AVERTISSEMENT
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Etiket sembolü anlamlar
Bu semboller u anlama gelir;

 : 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

 : Dönen parçalar nedeniyle tehlike

 : Yak t s z nt s  nedeniyle tehlike

UYARI     AVERTISSEMENT
Motorun suya dü mesini önlemek 
için hem montaj cıvatalarını hem de 
kelepçeleri iyice sabitleyin. Kullanım 
kılavuzuna bakın.
Fixer les deux boulons de montage
et des brides pour éviter la chute du
moteur.  Voir  le  manuel du  propriétaire.

DOLUM Ç N
TEKNEDEN ÇIKARIN

D KKAT
KULLANILMADI INDA TAMAMEN 

KAPALI TUTUN. ISIDAN UZAK TUTUN. 

KIVILCIM VE AÇIK ALEV GÜVERTE 

ÜZER NDE EMN YETL , Y  

HAVALANDIRILMI  ALANDA 

SAKLAYIN. UZUN SÜREL  YAKIT 

DEPOLAMA Ç N KULLANMAYIN. 

YAKIT / YA  KARI IMI MOTOR 

ÜRET C LER  TAVS YELER N  

UYGULAYIN.

SON DERECE 
YANICI

SADECE MOTOR YAKITI OLARAK 
KULLANIM Ç ND R. KUR UN 

ÇEREB L R VURUNTU ÖNLEY C  

B LE KLER ÇEREB L R.

TEHL KE
YUTULMASI HAL NDE ZARARLI VEYA 

ÖLÜMCÜL ÇOCUKLARIN 
ER EMEYECE  YERLERDE 

SAKLAYIN. YUTULURSA. KUSMAYA 
KALKI MAYIN. DERHAL DOKTARA 

BA VURUN.

UYARI
• Fazla doldurmay n. Depoda 

belirtildi i gibi güvenli dolum 
seviyesine kadar doldurun.

• yi havaland r lm  bir alanda 
depolay n.

• Depo, çalkalanmaya ve mekanik 
hasara kar  korunmal d r.

• Doldurmak için depoyu tekneden 
ç kar n.

• Motoru çal t rmadan önce kapaktaki 
havaland rmay  aç n.

• A nma belirtileri gösteriyorsa, çatlak 
ya da eksikse yeni bir kapak contas  
tak n.

• Di li ba lant lar  a r  s kmay n.
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HAR C  YAKIT DEPOSU
(DF5A/DF6A için opsiyonel parça)

Dahili yak t 
deposu

Anti-kavitasyon
plakas

Anot

Havaland rma vidas

Arka tutamak

Dümen gerdirme
ayarlay c sS kma vidas

Sabitleme 
braketi

Motor kapa

Mar  kolu

Gaz gerilimi 
ayarlay c s

Gaz kumanda
kolu

Vites kolu

Jikle dü mesi

Tilt pimi

Di li ya  tahliye 
tapas

Di li ya  seviye 
tapas

Tilt kilitleme 
 kolu

Su alma deli i

Yak t muslu u kolu

Y kama tapas

K lavuz su deli i

Acil durum 
durdurma ve 
normal durdurma 
dü mesi

Yak t soketi 
(Sadece DF5A/DF6A)

Yak t soketi kapa

Havaland rma vidas

Yak t hatt

Besleme pompas
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0 – 25 mm
(0 – 1.0 in)

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

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

• Do ru denge aç s
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A A

A
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A

NOT:
Rölanti devri belirtilen aral a ayarlanamazsa
yetkili Suzuki Marine bayinizle temas kurun.
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1
1

1
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NOT:
ki s  su konumu vard r. Suyun derinli ine
ba l  olarak hangisi uygunsa onu kullan n.

A

S  su konumu 2

S  su konumu 1
Normal konum
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NOT:
Motor ya n n yanl  ölçülmesinden kaç nmak
için, sadece motor so ukken ya  seviyesini
kontrol edin.

2 3
1

Yakıt deposu

Yakıt deposu filtresi

: Filtre tabanında tel süzgeç
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4

NOT:
Cam A ile motor ya  hacmi kontrol edilemez.
Motor çal rken, cam A, motor ya n n ya lan-
d n  do rulayan bir göstergedir.
Ya  doldurma kapa n  (ya  çubu u) kullana-
rak ya  seviyesini kontrol edin.

NOT:
Motor ya  kirliyse ya da renk de i tirmi se,
yeni motor ya yla de i tirilmelidir (KONTROL
VE BAKIM/ Motor ya  konusuna bak n).

Üst
sınır

Alt
sınır

Üst
sınır

Alt
sınır

4

Üst
sınır

Alt
sınır
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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:
Yak t muslu u sola çevrildi inde dahili depodan
yak t ak  sa lan r.

1

NOT:
Dahili yak t deposunu kullan rken, harici yak t
deposunun yak t borusunu motor taraf ndaki
yak t soketinden ay r n. Aksi takdirde dahili
yak t deposundan yak t ak nda sorun olabilir.

BO
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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.
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NOT:
Harici yak t deposunu kullan rken yak t n karbü-
ratöre akmas  için yak t muslu u kolunu sa a
çevirin.

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:
Karbüratöre fazla yak t gidece inden motor
çal rken besleme pompas n  s kmay n.

NOT:
Sadece DF5A/DF6A modelleri
Harici yak t deposu bo ald ktan sonra motoru
dahili yak t deposundan benzinle çal t r rken:
1. Harici yak t deposunun yak t hatt n  motor

taraf ndaki yak t soketinden ay r n.
Yak t soket kapa n  yak t soketine tak n.

2. Dahili yak t deposuna yak t doldurun ve
çal t rmadan önce yakla k 1/3 dakika bek-
leyin.

3. Yak t muslu unu sola çevirin.
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NOT:
Motor çal mazsa acil durdurma kilit plakas n
kontrol edin. Kilit plakas  yerinde de ilse motor
çal mayacakt r.

1
2

A

2
A

NOT:
Is nm  motoru çal t r rken de bazen jikleyi
çekmek gerekebilir. Motor s nm ken çal -
makta zorluk ç kar yorsa, so uk motor çal -
t rma prosedürünü uygulayabilirsiniz.

2

NOT:
So uk havalarda motorun s nmas n  bekleye-
cek ekilde jikleyi bir süre çekili konumda tut-
man z gerekebilir.
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1

BO

2
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3

4

4

5

6

7

8
9
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NOT:
En k sa sürede mar  sistemini tamir ettirin. Acil
durumda motoru çal t rma i lemini rutin olarak
motoru çal t rmak amac yla kullanmay n.
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YAVA LAMAHIZLANMA

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

LER

GER
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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:
Yak t hortumu yak t soketinden ç kar ld nda
yak t soketine kapa n  tak n.

A
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YANLI
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1
2
3
4
5
6
7
8
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NOT:
Bujinin durumu yukar daki ekilde gösterilenler-
den biri ile e le iyorsa yenisiyle de i tirildi in-
den 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.

DF5A/6A
only
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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
s n r

Alt
s n r

2
1

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 yava ça enjekte edin.
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NOT:
Kullan lm  di li ya n  uygun ekilde bertaraf
edin. Çöpe atmay n veya yere, kanalizasyona
veya akarsulara dökmeyin.
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NOT:
Dümen braketi gres nipelinden gres uygulama-
dan önce, motoru tamamen kald rarak tilt kilit-
leme konumda kilitleyin.

NOT:
Dümen braketinde, aç k delik tipi ve nipel tipi
olmak üzere iki tip gres nipeli vard r. Gres uygu-
larken uygun gres tabancas  kullan n. Uygun bir
alet temin edemiyorsan z yetkili Suzuki Marine
Bayinize dan n.

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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DF4A/5A/6A         P/No. 65349-97L30-000 
 

2013/53/EU Yönetmeliği gereklilikleri uyarınca,  
Gezi Teknelerinde Kullanılan Deniz Motorları için Uygunluk Beyanı 

(Tümleşik egzozu bulunan deniz motorları veya dıştan takma motorların imalatçısı tarafından doldurulacaktır) 
 
Motor imalatçısının adı: Suzuki Motor Corporation (SUZUKI) 
Adresi: 300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japonya; Posta Kodu: 432-8611 
Yetkili Temsilcinin Adı: Suzuki Motor Corporation European Liason Office - Marine 
Adresi: Minervastraat 16.  1920 Zaventem, Belgium 
Posta kodu : 1930 
Egzoz emisyonu değerlendirmesi için Onaylanmış Kuruluş: Dutch Certification Institute 
Adresi: Nipkkowweg  9 Postbus 65. 8500 AB Joure , Hollanda  
Posta Kodu: 65  Yetkili Kurum Numarası: 0613  
Gürültü emisyonu değerlendirmesi için Onaylanmış Kuruluş: Dutch Certification Institute 
Adresi: Nipkkowweg  9 Postbus 65. 8500 AB Joure , Hollanda  
Posta Kodu: 65  Yetkili Kurum Numarası: 0613  
 
Egzoz emisyonları için kullanılan uygunluk değerlendirme modülü: B+C/C1    B+D    B+E    B+F    G    H  
Veya motor tip onayı              Yönetmelik 97/68/EC          EC Yöetmelik Numarası : 595/2009 
Gürültü emisyonları için kullanılan uygunluk değerlendirme modülü: A    A1    G    H  
Uygulanan diğer Toplum Yönetmelikleri: Makine Yönetmeliği (2006/42/EC), Elektromanyetik Uygunluk (EMC) Yönetmeliği 2014/30/EU: EN 
EN55012:2007/A1:2009 ve EN 61000-6-1:2007 standartları kullanılarak,  

MOTOR(LAR)IN VE BAŞLICA GEREKSİNİMLERİN AÇIKLAMALARI 
Motor Tipi:     Yakıt Tipi:     Yanma Çevrimi: 

   Dıştan takmalı motor       Benzin        4 zamanlı 
BU UYGUNLUK BEYANINDA KAPSANAN MOTOR(LAR)IN TANIMLANMASI 

Motor modelinin 
veya motor ailesinin adı: 

Eşsiz motor tanımlama 
numarası(numaraları) veya 
motor ailesi kodu(kodları) 

EC Tipi  Egzos inceleme  sertifikası 
veya tip onayı sertifika numarası 

EC Tipi  Gürültü inceleme  
sertifikası veya tip onayı sertifika 
numarası 

DF4A 00403F DCI–CE–2013/53/EU–1525*01 DCI–CE–2013/53/EU–1526*01 
DF5A 00503F DCI–CE–2013/53/EU–1525*01 DCI–CE–2013/53/EU–1526*01 
DF6A 00603F DCI–CE–2013/53/EU–1525*01 DCI–CE–2013/53/EU–1526*01 

 

 Başlıca gereksinimler 
Yönetmeliğin Ek IB ve IC deki ilgili 

maddelere ilişkin referanslar 
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Lütfen harmonize satandartları (2)  ve kullanılan diğer 
dökümanları detaylı bir şekilde, yayınlama tarihi ile 
birlikte  belirtin  
(örneğin, EN ISO 8666-2002* ) 

 Her satırda sadece bir kutuyu işaretleyinı Tüm satırlardaki işaretlenen kutluların sağ tarafı 
doldurulmalıdır 

       Ek 1.B – Egzoz Emisyonları 
      Motor tanımlaması  
      Ek 1.B1      2013 / 53 /EU 

Egzoz emisyon gereksinimleri Ek 1 
B2      EN ISO 18854: 2015 

      Dayanıklılık Ek 1 B3      2013 / 53 /EU 
      Kullanım kılavuzu Ek 1 B4      2013 / 53 /EU 
     Ek 1.C – Gürültü Emisyonları 
      Gürültü emisyonu  
      seviyeleri Ek 1 C1      

EN ISO 14509-1: 2008  
 

      Kullanım kılavuzu Ek 1 C2      2013 / 53 /EU 
      Dayanıklılık Ek 1 C3      2013 / 53 /EU 

 
1 Harmonize olmayan standartlar, kurallar, kanunlar ve klavuzlar 
2 EU resmi yayınlarında yayınlanan standartlar 

Bu uygunluk beyanı imalatçının yegane sorumluluğu altında verilmiştir. Yukarıda belirtilen motor(lar)ın yürürlükteki 2013 / 53 /EU yönetmeliğinin Ek.1  madde 
4(1) maddesindeki  tüm başlıca gereksinimleri belirtildiği şekilde karşıladığını ve yukarıda belirtilen EC tip incelemesi veya tip onay sertifika(lar)ında belirtilen 
tip(ler) ile uygun olduğunu, motor imalatçısının namına beyan ederim. 
 
 
Adı / görevi: Shuichi Mishima / Dıştan Takmalı Motorlar 
 Mühendislik Departmanı Genel Müdürü                       İmza ve unvan: 
(motor imalatçısı adına imza atmaya yetkili kişinin tanımı) 
 
Tarih ve verildiği yer: (01/11/2018), Hamamatsu, Japonya 
(veya eşdeğer bir işaret) 

 
 





(To be completed by manufacturer or, if mandated, authorized representative)

(reference to relevant articles in Annex I.B & 
I.C of the  Directive)

(with year of publication like “EN ISO   8666:2002”)

Tick only one box per  line All lines right of ticked boxes must be filled  in 










