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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)

(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.
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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.

WARNING  AVERTISSEMENT
• 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.

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
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BENZ N
                    SON DERECE YANICI
SADECE MOTOR YAKITI OLARAK KULLANILIR – VURUNTU ÖNLEY C  KUR UK B LE KLER  ÇEREB L R

TEHL KE
YUTULMASI DURUMUNDA SA LI A ZARARLI VEYA ÖLÜMCÜL. ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUN: YUTULMASI HAL NDE,
KUSMAYA KALKI MAYIN. DERHAL DOKTARA BA VURUN.

D KKAT
KULLANILMADI INDA TAMAMEN KAPALI TUTUN. ISIDAN, KIVILCIMDAN VE AÇIK ALEVDEN UZAK TUTUN: 
GÜVERTEDE, Y  HAVALANAN B R YERDE MUHAFAZA ED N: UZUN SÜREL  YAKIT DEPOLAMA Ç N KULLANMAYIN. 
YAKIT / YA  KARI IMI MOTOR ÜRET C LER  TAVS YELER N  UYGULAYIN.

BENZ N
SON DERECE YANICI
DOLUM Ç N TEKNEDEN ÇIKARIN

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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UZAKTAN KUMANDA KUTUSU

Besleme pompas

YAKIT DEPOSU

Di li ya  seviye tapas

Di li ya  tahliye tapas

GÖSTERGE – TAKOMETRE

ANAHTARLIK
(ANAHTARSIZ ÇALI TIRMA

S STEM  VARSA)

Ana dü me (Anahtars z 
Çal t rma Sistemi mevcutsa) 
Kontak anahtar  (Anahtars z 
Çal t rma Sistemi mevcut de ilse)

Acil durdurma dü mesi

Uzaktan kumanda kolu

Is tma kolu

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

Gaz gerilimi ayarlay c s

Kilitleme
kolu

X T P  AYNALIK

Y kama tapas

Motor ya
tahliye tapas
(Di er tarafta)

Trim kanad

Anot
(Sadece DF80AT)

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

Anti-kavitasyon
plakas

Motor kapa

Su alma deli i

Pilot su deli i
(Di er tarafta)

Y kama tapas
Anot

Anot
(Sadece DF80AT)

Sabitleme braketi

Anot
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NOT:
• Yukar da belirtilen teknik özellikler, motorun

çal mas  için gereken minimum akü de erle-
ridir. 

• Teknedeki ilave elektrik yükleri daha yüksek
kapasiteli akülerin kullan lmas n  gerektirir.
Tekne ve motor toplam elektrik ihtiyac  için
uygun olan akü kapasitesini belirlemek ama-
c yla 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.

Kırmızı
kablo

Altıgen
somun

Siyah
kablo

Altıgen
somun

Altıgen somun
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NOT:
Belli çal t rma ko ullan alt nda elektrikli akse-
suarlar için çok fazla güç harcanmas  akünün
bo almas na neden olabilir.

(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
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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 santrali

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 örtül-
mü  ya da temas ediyor olmas .

NOT:
Bir (1) acil durum anahtar , Anahtars z Çal -
t rma Sistemi için uzaktan kumanda kutusuna
eklenmi tir.

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.



17

+

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.

AÇIK/KAPALI AÇIK/KAPAL

BAS
ÇALI TIR
DURDUR

BAS
ÇALI TIR
DURDUR
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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. 

AÇIK/KAPALI AÇIK/KAPA

BAS
ÇALI TIR
DURDUR

BAS
ÇALI TIR
DURDUR

Be  (5) saniye tutun.

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

ON & OFF ON & OFF
PUSH
START
STOP

PUSH
START
STOP

Sesli uyar
Birinci haneyi
girerken

kinci haneyi
girerken

Üçüncü haneyi
girerken

Dördüncü
haneyi girerken



19

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 "AÇIK/KAPALI" konumuna

getirin ve "BAS ÇALI TIR/DURDUR" konu-
muna getirin.

3) Yukar da Ad m 5’den itibaren verilen talimat-
lar  uygulay n. 

AÇIK/KAPALI AÇIK/KAPA

Be  (5) saniye tutun.
BAS

ÇALI TIR
DURDUR

BAS
ÇALI TIR
DURDUR

Örnek 1234 ifre giri i

Anahtarl k LED’i yan p sönme say s

LED

AÇIK/KAPALI AÇIK/KAPAL

BAS
ÇALI TIR
DURDUR

BAS
ÇALI TIR
DURDUR
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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 "AÇIK & KAPALI"
konumuna getirin ve daha sonra "BAS ÇALI -
TIR/DURDUR" konumuna getirin. Bunu yapt k-
tan sonra Ad m 5'ten itibaren talimatlar
uygulay n.

AÇIK/KAPALI AÇIK/KAPA

Be  (5) saniye tutun.
BAS

ÇALI TIR
DURDUR

BAS
ÇALI TIR
DURDUR

Örnek 1234 ifre giri i

LED
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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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(Opsiyonel donan m)
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A

A

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

AÇIK/KAPALI AÇIK/KAPAL

BAS
ÇALI TIR
DURDUR

BAS
ÇALI TIR
DURDUR
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“BO ”

YUKARI

PTT dü mesi
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1
2

A
B

1 2
3
4

NOT:
Uyar  sistemlerinden biri tetiklenirse sadece
ilgili lamba yanar.
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NOT:
Toplam motor çal ma saatini kontrol etmek
için, son sayfada yer alan TOPLAM ÇALI MA
SAAT  GÖSTERGE TABLOSU bölümüne
bak n.

1 2
3
4

NOT:
Toplam motor çal ma saatini kontrol etmek için,
son sayfada yer alan TOPLAM ÇALI MA SAAT
GÖSTERGE TABLOSU bölümüne bak n.
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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 gideri-
lene kadar  ard  ard na devreye girecektir.
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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 gideri-
lene kadar  ard  ard na devreye girecektir.

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.

• Motor veya tekne aksesuarlar n  kapatma-
n za ra men bu uyar  sistemi çal maya
devam ediyorsa, yetkili Suzuki Marine Bayi-
nize dan n.
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NOT:
• Bu sistem devreye girerse a a dakileri kont-

rol 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  engelle-
yecek 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:
• Bu sistem devreye girerse a a dakileri kont-

rol 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 Sis-
temi aç kken görüntülenecek ekilde tasarlan-
m t r.
Anahtars z Çal t rma Sistemi yoksa: 
Bu ar za kodu kontak aç kken belirtilecek
ekilde tasarlanm t r.
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NOT:
Anahtars z Çal t rma Sistemi varsa:
Ar za te his sistemi devredeyken uyar  sesi 60
saniye süreyle duyulur ve otomatik olarak devre
d  kal r.
Anahtars z Çal t rma Sistemi yoksa:
Te his sistemi etkinle tirildi inde duyulan sesli
uyar , kontak anahtar n n içeri itilmesiyle birlikte
kesilir.

NOT:
Çift motor kullan l yorken Anahtars z Çal -
t rma Sistemi  mevcutsa:
Sistemin devreden ç kar lmas  ana dü meler-
den birinin kullan lmas yla iptal edilebilir.

NOT:
Anahtars z Çal t rma Sistemi AÇIK durumday-
ken motor çal t r lmam sa sesli uyar  sürekli
duyulur.

AÇIK/KAPALI AÇIK/KAPAL

BAS
ÇALI TIR
DURDUR

BAS
ÇALI TIR
DURDUR
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NOT:
Kontak ON konumundayken motor çal t r lma-
m sa sesli uyar  sürekli duyulur.

1

2

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.

AÇIK/KAPALI AÇIK/KAPALI

BAS
ÇALI TIR
DURDUR

BAS
ÇALI TIR
DURDUR
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YUKARI

A A I

UP

DOWN
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A

OPEN

CLOSE
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NOT:
Motor ya n n yanl  ölçülmesinden kaç nmak
için, sadece motor so ukken ya  seviyesini
kontrol edin.
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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:
Çift motor varsa:
Anahtars z Çal t rma Sisteminin motorlar ndan
biri AÇIK veya KAPALI konuma çevrildi inde
di er motor otomatik olarak AÇIK veya KAPALI
olur. 

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.

BAS
ÇALI TIR
DURDUR AÇIK/KAPALI
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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:
Çift motor varsa:
Anahtars z Çal t rma Sisteminin motorlar ndan
biri AÇIK konuma çevrildi inde di er motor oto-
matik olarak AÇIK olur. 

NOT:
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. 

AÇIK/KAPALI AÇIK/KAPAL

BAS
ÇALI TIR
DURDUR

BAS
ÇALI TIR
DURDUR

NOT:
Ana dü meye bir kez bas lmas yla mar  motoru
motor çal ana dek 4 saniye süreyle sürekli ola-
rak 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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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
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NOT:
Kontak ilk kez “ON” konumuna al nd nda yak t
pompas  3 saniye süreyle çal r. Akü arj sevi-
yesi elektrikli yak t pompas n  çal t ramayacak
kadar dü ükse motorun çal t r lmas  için yeterli
miktarda yak t temin edilemeyecektir. Yak t
pompas n n çal t ndan emin olam yorsan z
konta  kapat n ve 6. ad m  tekrarlay n.

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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NOT:
Bir (1) acil durum anahtar , Anahtars z Çal -
t rma Sistemi için uzaktan kumanda kutusuna
eklenmi tir.

NOT:
Çift motor varsa:
Motorlardan birinde acil durum çal t rma i le-
mini yapmak suretiyle di er motor ana dü me
kullanarak çal t r labilir.

1

2

15˚

3

AÇIK/KAPALI AÇIK/KAPALI

BAS
ÇALI TIR
DURDUR

BAS
ÇALI TIR
DURDUR
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AÇIK/KAPALI AÇIK/KAPALI

BAS
ÇALI TIR
DURDUR

BAS
ÇALI TIR
DURDUR

AÇIK/KAPALI AÇIK/KAPALI

BAS
ÇALI TIR
DURDUR

BAS
ÇALI TIR
DURDUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Örnek: 7 rakam n  girerken

ON & OFF ON & OFF
PUSH
START
STOP

PUSH
START
STOP

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. 

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.

Sesli uyar
Birinci haneyi
girerken

kinci haneyi
girerken

Üçüncü haneyi
girerken

Dördüncü haneyi
girerken
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AÇIK/KAPALI

BAS
ÇALI TIR
DURDUR

3

AÇIK/KAPALI

BAS
ÇALI TIR
DURDUR



47

NOT:
Çift motor mevcutsa di er motorun çal t r l-
mas :
Motoru çal t rmak için ana dü meye bas n.

NOT:
Çift motor mevcutsa di er motorun durdurul-
mas :
Motoru durdurmak için ana dü meye bas n.

AÇIK/KAPALI

BAS
ÇALI TIR
DURDUR

NOT:
Acil durum anahtar  "BAS ÇALI TIR/DURDUR"
konumuna getirildikten sonra ifre do rulama
modu15 saniye sürdürülür. Bu modda, motor
acil durum anahtar  sola çevrilip ana dü meye
bas larak çal t r labilir. Acil durum anahtar
"BAS ÇALI TIR/DURDUR" konumuna getiril-
dikten sonra 15 saniye geçerse, motoru yeni-
den çal t rmak için acil durum i lemi ba ndan
itibaren tekrarlanmal d r. 

AÇIK/KAPALI

BAS
ÇALI TIR
DURDUR

BAS
ÇALI TIR
DURDUR AÇIK/KAPALI
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A

B

BO

32° 32°

LER
GER

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

NOT:
Çift motor varsa:
Anahtars z Çal t rma Sisteminin motorlar ndan
biri KAPALI konuma getirildi inde di er motor
da otomatik olarak KAPALI olur. 
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1

NOT:
Motor çal m yor olsa dahi Anahtars z Çal -
t rma Sistemi  OFF (KAPALI konuma getirilme-
di i sürece gösterge-takometre lambalar
yan yor olacakt r.

AÇIK/KAPALI AÇIK/KAPAL

BAS
ÇALI TIR
DURDUR

BAS
ÇALI TIR
DURDUR

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:
Trol modu çal mas  s ras nda motor devrini do ru
ekilde görüntüleyebilmek için, Suzuki 2-kadranl

Monitör - Takometre kullan lmas n  önerilir. 

Normal kadran

Trol modu kadran

Trol modu dü mesi

NOT:
Uzaktan kumanda kolu bo  konumdayken dü -
meye bas l rsa trol modu sistemi çal mayacak-
t r. 

NOT:
• Trol h z n n alt s n r nda "DN" anahtar na

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 “UP” anahtar na
bas ld nda, motor devri de i meyecek ve
üç uzun bip sesi duyulacakt r.

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



52



53

1

2
3

3
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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 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.

1 2 3

4 5 6

Havaland rma hattHavaland rma hatt

DF70A/80A/90A

DF100B DF100B
Havaland rma hatt

Havaland rma
      hatt

Yak t hatt

Yak t hatt

DF70A/80A/90A

DF100B

Yakıt hattı

Yakıt hattı
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1
2

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
1

1

2

1
2

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.
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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.

Sadece x tipi aynal k
DF70A/90A/100B

Sadece x tipi aynalıkDF80A
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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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2
1
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3

4 2

“a”

5
5 6 7

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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1
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A C

B

B
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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

Sigorta ma as
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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.

Normal sigorta

Ana sigorta (40A)

Atm  sigorta

Normal sigorta

 

Atm  sigorta 1 Ana sigorta: 40A
2 PTT dü?mesi sigortası: 10A
3 Ate?leme bobini/Enjektör/ECM/Yakıt pompası

sigortası: 30A
4 Mar? motoru rölesi sigortası: 30A
5 IAC sigortası: 10A
6 Yedek sigorta: 40A
7 Yedek sigorta: 30A
8 Yedek sigorta: 10A

NOT:
7 ve 8 yedek sigortalar sigorta kutusu kapa-

n n arkas ndad r.

Sigorta kutusu kapa
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1

lem

Çal t rma i lemi

ptalGösterge

(*1) (*4)

ptalGösterge

ptalGösterge

ptalGösterge

Tekrarla

(*2) (*4)

(*3) (*4)

(*3) (*4)











































(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 










