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Inledning
MAU10114

en senaste teknologin vad gäller design

W151 har. Handboken ger dig inte bara
m hur du ska skydda dig själv och andra

. Om du har ytterligare frågor ska du inte

en gå först!
enna handbok innehåller den senast till-
ndbok. Kontakta en Yamaha-återförsäl-

MWA12412
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Lä
lkommen till Yamaha och dess motorcykelvärld!
m ägare av HW151, kan du dra fördelar av den stora erfarenhet som Yamaha besitter och d
h tillverkning av högkvalitativa produkter som har gett Yamaha sitt goda rykte om pålitlighet.
 dig tid att läsa igenom denna handbok noga så att du kan njuta av alla fördelarna som din H
visningar om hur du hanterar, kontrollerar och sköter din skoter, den ger dig även information o
n problem och skador.
ssutom får du många tips i handboken som gör att du kan hålla din skoter i bästa möjliga skick

a dig för att fråga din Yamaha-återförsäljare.
maha teamet önskar dig många säkra och trevliga körningar. Kom bara ihåg att låta säkerhet
maha har alltid som mål att förbättra produktdesign och kvalitet. Av denna anledning, medan d
ngliga produktinformationen, kan det förekomma vissa skillnader mellan skotern och denna ha
e om du har några frågor om handboken.

VARNING
s den här handboken noga innan du börjar använda skotern.



MAU10134

samma dig på att det finns risk för 
olen för att undvika personskador 

 undviks, kan resultera i 

tt undvika att fordonet eller annan 

nden.
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ktig information om handboken

eciellt viktig information i denna handbok särskiljs genom följande:

rodukt och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Detta är en varningssymbol. Den används för att uppmärk
personskador. Följ alla säkerhetsmeddelanden efter symb
och dödsfall.

En VARNING innebär en farlig situation som, om den inte
livshotande skador.

VIKTIGT anger att speciell försiktighet måste iakttas för a
egendom skadas.

Ett TIPS är viktig information för att underlätta vissa handhava

VARNING

IKTIGT

PS



Viktig information om handboken
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förare. Det är faktisk så att många fö-
rare som är inblandade i olyckor inte
har giltigt körkort.
• Se till att du är behörig och enbart

lånar ut skotern till andra behöriga
förare.

• Känn din kompetens och din be-
gränsning. Om du håller dig inom
dina begränsningar kan det hjälpa
dig undvika olyckor.

• Vi rekommenderar att du övar dig
på att köra skotern där det inte finns
någon trafik tills du känner skotern
och alla dess reglage ordentligt.

Många olyckor orsakas av att föraren
gör fel. Ett vanligt fel som förare gör är
stora svängar på grund av för hög has-
tighet eller felaktig kurvtagning (otill-
räcklig lutningsvinkel för hastigheten).
• Följ alltid hastighetsbegränsningar-

na och kör aldrig fortare än vad väg-
laget och trafikförhållandena
medger.

• Blinka alltid innan du svänger eller
byter fil. Se till att bilisterna kan se
dig.

Förarens och passagerarens kropps-
ställningar är viktiga för korrekt kör-
ning.
• Föraren ska ha båda händerna på

styret och båda fötterna på förarens
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Säkerhetsinformation
MAU1026B

ansvar som ägare
genskap av fordonets ägare, är du an-
rig för att skotern körs säkert och på rätt
t.
trar kör i ett spår.

ker hantering och användning beror på
rekt körteknik så väl som förarens kun-
per. Alla förare ska känna till följande
an de kör skotern.
n eller hon ska:

Få ingående anvisningar om alla as-
pekter av skoterkörning av en kunnig
person.
Iaktta varningar och underhållskrav i
den här ägarhandboken.
Få behörig utbildning i säker och kor-
rekt körteknik.
Få professionell teknisk service enligt
den här ägarhandboken och/eller när
det mekaniska skicket kräver det.
Kör aldrig en skoter utan att ha fått trä-
na eller fått instruktioner. Gå en kurs.
Nybörjare ska utbildas av en certifie-
rad instruktör. Kontakta en auktorise-
rad skoteråterförsäljare för att ta reda
på de utbildningar som finns närmast
dig.

ker körning
ör kontrollerna före körning varje gång

fordonet används så att det är i säkert skick.
Risken för en olycka eller egendomsskador
ökar om du inte inspekterar och underhåller
fordonet på rätt sätt. En lista över kontroller
före körning finns på sidan 4-1.
 Denna skoter är konstruerad för att

bära föraren och en passagerare.
 Att bilister inte upptäcker och känner

igen skotrar i trafiken är den domine-
rande orsaken till olyckor mellan bilar
och skotrar. Många olyckor orsakas av
bilförare som inte ser skotern. Att göra
sig själv synlig verkar vara ett mycket
effektivt sätt att minska risken för den-
na typ av olyckor.
Alltså:
• Använd en ljus jacka.
• Var extra försiktig när du närmar dig

och kör genom korsningar, eftersom
korsningar är de vanligaste platser-
na för skoterolyckor.

• Kör där bilisterna kan se dig. Undvik
att köra i bilisternas döda vinkel.

• Utför aldrig service på en skoter
utan att ha tillräcklig kunskap. Kon-
takta en auktoriserad skoteråterför-
säljare för att ta reda på
grundläggande service på skotern.
Vissa uppgifter får endast utföras av
behörig personal.

 Många olyckor förorsakas av oerfarna
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med fläktar, öppna fönster eller dörrar.
Kör inte motorn på dåligt ventilerade
eller delvis instängda platser som la-
dor, garage eller carports.
Kör inte motorn utomhus där avgaser
kan tränga in i en byggnad genom
öppningar som t.ex. fönster och dörrar.

stning
 du sätter på tillbehör på skotern eller

tar den kan stabiliteten och hanteringen
verkas negativt om skoterns viktfördel-
g ändras. För att undvika risken för
ckor, var ytterst försiktig när du lastar
tern eller sätter på tillbehör på den. Var
ra försiktig när du kör en skoter med last
r tillbehör. Nedan följer några allmänna
linjer hur du lastar skotern tillsammans
d information om tillbehören:
n totala vikten av förare, passagerare,
ehör och last får inte överstiga den max-
la lastgränsen. En olycka kan inträffa
 du kör ett överlastat fordon.

r du lastar inom denna gräns, tänk på föl-
de:

Lasten och tillbehörens vikt ska hållas
så låg och så nära skotern som möjligt.
Packa de tyngsta artiklarna ordentligt

Maxlast:
179 kg (395 lb)
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S
fotstöd under körning, för att kunna
behålla kontrollen över skotern.

• Passageraren ska alltid hålla i föra-
ren, sitsremmen eller handtaget, i
förekommande fall, med båda hän-
derna och ha båda fötterna på pas-
sagerarens fotstöd. Kör aldrig med
passagerare om inte han eller hon
kan ha båda fötterna ordentligt på
passagerarens fotstöd.

 Kör aldrig alkohol- eller narkotikapå-
verkad.

 Denna skoter är endast konstruerad
för att köra på vägar. Den är inte lämp-
lig för terrängkörning.

kyddskläder
e flesta dödsolyckor med skotrar beror på
uvudskador. Att använda hjälm är den all-
 främsta faktorn för att förhindra eller
inska huvudskador.
 Använd alltid en godkänd hjälm.
 Använd ansiktsskydd eller glasögon.

Vind i oskyddade ögon kan bidra till
försämrad syn som kan försena upp-
täckten av faror.

 Att använda jacka, kraftiga skor, byxor,
handskar etc. är effektivt för att förhin-
dra eller minska skrubbsår och skär-
sår.

 Använd aldrig löst sittande kläder, ef-

tersom de kan fastna i reglagespakar
eller hjul och orsaka skador eller en
olycka.

 Använd alltid skyddskläder som täcker
benen, anklarna och fötterna. Motorn
och avgassystemet är mycket heta un-
der och efter användningen och kan
orsaka brännskador.

 Passagerare ska också iaktta försiktig-
hetsåtgärderna ovan.

Undvik kolmonoxidförgiftning
Alla avgaser innehåller kolmonoxid som är
en livsfarlig gas. Om du andas in kolmonox-
id kan det leda till huvudvärk, yrsel, dåsig-
het, illamående, förvirring och till slut död.
Kolmonoxid är en färglös, luktlös och smak-
lös gas som kan vara närvarande trots att
du inte kan se eller lukta avgaser. Livsfarli-
ga nivåer av kolmonoxid kan snabbt byggas
upp och du kan plötsligt bli oförmögen att
vidta åtgärder för att rädda dig själv. Livsfar-
liga nivåer av kolmonoxid kan dröja sig kvar
i flera timmar eller dagar på instängda eller
dåligt ventilerade platser. Om du känner
symptom på kolmonoxidförgiftning ska du
omedelbart lämna platsen, gå ut i friska luf-
ten och SÖKA LÄKARHJÄLP.
 Kör inte motorn inomhus. Kolmonoxid

kan snabbt nå livshotande nivåer även
om du försöker ventilera ut avgaserna
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• Tillbehör som sitter på styret eller på
framgaffeln kan skapa instabilitet på
grund av felaktig viktfördelning eller
ändringar i aerodynamik. Om man
sätter på tillbehör på styret eller
framgaffeln, måste de vara så lätta
och så få som möjligt.

• Skrymmande eller stora tillbehör
kan påverka skoterns stabilitet all-
varligt på grund av aerodynamisk
påverkan. Vinden kan försöka lyfta
skotern, eller så kan skotern bli in-
stabil vid sidvindar. Sådana tillbehör
kan även orsaka instabilitet när man
kör om eller blir omkörd av stora for-
don.

• Vissa tillbehör kan förskjuta föraren
från dennas normala körställning.
Denna felaktiga körställning be-
gränsar förarens rörelsefrihet och
kan minska styrförmågan. Därför re-
kommenderar vi inte sådana tillbe-
hör.

Var försiktig när du monterar elektriska
tillbehör. Om elektriska tillbehör över-
skrider kapaciteten i skoterns elektris-
ka system kan elfel uppstå, vilket kan
orsaka en farlig förlust av ljus eller mo-
torkraft.
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Säkerhetsinformation
så nära fordonets mitt som möjligt och
fördela vikten så jämnt som möjligt på
båda sidorna om skotern för att minska
obalans och instabilitet.
Vikt som rör sig kan orsaka plötslig
obalans. Se till att tillbehör och last är
ordentligt fastsatta på skotern innan du
kör. Kontrollera tillbehörsfästen och
lastremmar ofta.
• Justera fjädringen efter lasten (en-

dast modeller med justerbar fjäd-
ring) och kontrollera däckens skick
och tryck.

• Fäst aldrig stora eller tunga föremål
på styret, framgaffeln eller fram-
skärmen. Sådana föremål kan leda
till instabilitet eller långsam styrning.

Fordonet är inte konstruerat att dra
en släpvagn eller en sidovagn.

maha originaltillbehör
t välja tillbehör till fordonet är ett viktigt val.
maha originaltillbehör, som bara kan kö-
s hos en Yamaha-återförsäljare, har ut-
mats, testats och godkänts av Yamaha
 användning på fordonet.
nga företag som inte har någon anknyt-
g till Yamaha tillverkar delar och tillbehör

er erbjuder modifikationer för
maha-fordon. Yamaha har inte någon
jlighet att testa produkterna som sådana

företag erbjuder. Därför kan Yamaha var-
ken godkänna eller rekommendera tillbehör
från andra tillverkare eller modifikationer
som inte speciellt rekommenderas av
Yamaha, även om de säljs och installeras
av en Yamaha-återförsäljare.

Delar, tillbehör och ändringar från an-
dra tillverkare
Trots att du kan hitta produkter vars utform-
ning och kvalitet liknar Yamaha originaltill-
behör, bör du vara medveten om att sådana
tillbehör eller ändringar kan vara olämpliga
eftersom de kan utgöra en säkerhetsrisk för
dig själv och andra. Montering av tillbehör
eller modifikationer som ändrar fordonets
konstruktion eller köregenskaper kan öka
risken att du själv eller andra skadas allvar-
ligt eller dödas. Du ansvarar för skador som
uppstår på grund av ändringar på fordonet.
Tänk på följande riktlinjer, så väl som de un-
der “Lastning” när du monterar tillbehör.
 Montera aldrig tillbehör eller ha last

som minskar skoterns prestanda. Kon-
trollera tillbehöret noggrant innan du
använder det för att säkerställa att det
inte på något sätt minskar markfri-
gången eller lutningen vid kurvtagning,
begränsar fjädringens utslag, styrut-
slaget eller manövreringen av reglage,
eller skymmer lampor och reflektorer.
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terligare information om säker 
rning 

Ge tydlig blinkerssignal vid svängning.
Det kan vara mycket svårt att bromsa
på vått väglag. Undvik att bromsa häf-
tigt, eftersom skotern då kan slira.
Bromsa försiktigt när du stannar på
vått väglag.
Sakta ned när du närmar dig ett hörn
eller en sväng. Accelerera långsamt
efter en sväng.
Var försiktig när du passerar parkera-
de bilar. En förare som inte ser dig kan
öppna dörren i din färdväg.
Järnvägskorsningar, spårvagnsspår,
järnplattor vid vägarbeten och brunns-
lock kan bli extremt hala när de är våta.
Sakta ned och kör över dem försiktigt.
Håll skotern upprätt, annars kan den
halka undan under dig.
Bromsbeläggen eller bromsklossarna
kan bli våta när du tvättar skotern. När
du har tvättat skotern ska du kontrolle-
ra bromsarna innan du kör.
Bär alltid hjälm, handskar, långbyxor
(som smiter åt runt manschetter och
anklar så att de inte fladdrar), och en
jacka i en klar färg.
Kör inte med för mycket bagage på
skotern. En överlastad skoter är insta-
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S
äck och fälgar från andra tillverkare
äcken och fälgarna som levereras med
otern är konstruerade att motsvara fordo-

ets prestandaegenskaper och ge den bäs-
 kombinationen av hantering,
romsförmåga och komfort. Andra däck,
lgar, storlekar och kombinationer kan vara
lämpliga. Mer information om däckspecifi-
tioner och byte av däck finns på sidan

-16.

ransportera skotern
bservera följande innan du transporterar
otern på ett annat fordon.
 Ta bort alla lösa föremål från skotern.
 Rikta framhjulet rakt fram på släpvag-

nen eller på flaket och förankra fram-
hjulet i en balk så att det inte kan röra
sig.

 Säkra skotern med sling eller remmar
som är fastsatta på massiva delar på
skotern, t.ex. ramen eller den tredela-
de klämman på den övre framgaffeln
(inte på gummimonterade styren, blin-
kers eller delar som kan gå sönder).
Välj remmarnas placering noga så att
de inte skaver mot lackade ytor under
transporten.

 Fjädringen ska om möjligt komprime-
ras en aning av fästanordningarna så
att skotern inte studsar för mycket un-

der transporten.
Yt
kö
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bil. Se till att förankra eventuellt baga-
ge ordentligt på pakethållaren (om det
finns någon). Löst fastsatt bagage kan
påverka stabiliteten på skotern och få
dig att tappa kontrollen över den. (Se
sidan 1-2.)
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dd från vänster

1, 2        3             4                5     6      7       8     

. Strålkastare (se sidan 6-26)

. Parkeringsljus (sidan 6-27)

. Blinkerslampor, fram (se sidan 6-28)

. Bromsvätskebehållare, fram (se sidan 6-20)

. Passagerarens fotstöd (se sidan 3-10)

. Skydd för V-remmens luftfilterhus (se sidan 6-14)

. Mittstöd (se sidan 6-22)

. Luftfilter (se sidan 6-14)

9. Pakethållare (se sidan 3

10.Blinkerslampor, bak (se 
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dd från höger

1         2     3, 4     5       6       7    8  9, 10

. Bakljus/bromsljus (se sidan 6-27)

. Ljuddämpare (se sidan 3-9)

. Tanklock (se sidan 3-8)

. Kylvätskebehållare (se sidan 6-13)

. Stötdämpare (sidan 3-11)

. Sadel (se sidan 3-9)

. Bakre förvaringsfack (se sidan 3-10)

. Tändstift (se sidan 6-9)

9. Batteri (se sidan 6-24)

10.Säkringsbox (se sidan 6-
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1              2          3       4       5     6   7           8

. Bromshandtag till bakbroms (se sidan 3-7)

. Styrarmaturer, vänster (se sidan 3-6)

. Huvudströmbrytare/styrlås (se sidan 3-1)

. Multi-funktionsdisplay (se sidan 3-3)

. Främre förvaringsfack (se sidan 3-10)

. Bagagehållare (se sidan 3-12)

. Styrarmatur, höger (se sidan 3-6)

. Bromshandtag till frambroms (se sidan 3-7)

9. Gashandtag (se sidan 6-
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1

. Vrid styret helt och hållet till vänster.

. Med nyckeln i läge “OFF”, tryck in den
och vrid den till “LOCK”.

. Ta ur nyckeln.

S
 styrlåset inte låser sig, vrid styret lite
 och tillbaka.

 att låsa upp styrningen

. Sätt i nyckeln.

. Med nyckeln i läge “LOCK”, tryck in
den och vrid den till “OFF”.

Vrid.

Släpp.

2
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MAU10462

vudströmbrytare/styrlås

glaget för huvudströmbrytare/styrlås
terar tändningen och belysningen och
änds även för att låsa styrningen. De oli-

lägena beskrivs nedan.

MAU10551

 (PÅ)
 elkretsar matas med ström, instrument-

ysningen, bakljuset, nummerskyltsbelys-
gen och parkeringsljuset tänds och
torn kan startas. Det går inte att ta ur
keln.

S
ålkastaren tänds automatiskt när motorn
rtat och lyser till dess nyckeln vrids till
F”, även om motorn tjuvstannar.

MAU10662

OFF (AV)
Alla elektriska system är avstängda. Det går
att ta ur nyckeln.

VARNING
MWA10062

Vrid aldrig nyckeln till läget “OFF” eller
“LOCK” när fordonet körs. Alla elsystem
stängs av om du gör det, vilket kan leda
till att du förlorar kontrollen över fordo-
net eller en olycka.

MAU10687

LOCK (LÅS)
Styrlåset är låst och alla elektriska system
är avstängda. Det går att ta ur nyckeln.

För att låsa styrningen

1
2

3

TIP
Om
fram

För

1
2

ONOFF

OCK

1. Tryck.

2. Vrid.

1

2

1.

2.

1
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rvakar motorn. Låt en Yamaha-återför-
jare kontrollera det självtestande syste-
t om det inträffar.
rningslampans elektriska krets kan kon-
lleras genom att vrida nyckeln till läge
N”. Varningslampan ska tändas i några
under och sedan släckas.

 en Yamaha-återförsäljare kontrollera el-
tsen om varningslampan inte tänds när
dningsnyckeln vrids till läge “ON”, eller
tsätter att lysa efter det att motorn startat.

1

2

3

4
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MAU49398

dikeringslampor och 
arningslampor

MAU11032

dikeringslampor för blinkers “ ” och 
”

dikeringslamporna blinkar när motsvaran-
e blinkerslampa blinkar.

MAU11081

dikeringslampa för helljus “ ”
enna indikeringslampa tänds när helljuset
ås på.

MAU11447

Varningslampa för kylvätsketemperatur 
“ ”
Denna varningslampa tänds om motorn
överhettas. Om det inträffar måste du stan-
na motorn omedelbart och låta den kallna.
Varningslampans elektriska krets kan kon-
trolleras genom att vrida nyckeln till läge
“ON”. Varningslampan ska tändas i några
sekunder och sedan släckas.
Be en Yamaha-återförsäljare kontrollera el-
kretsen om varningslampan inte tänds när
tändningsnyckeln vrids till läge “ON”, eller
fortsätter att lysa efter det att motorn startat.

VIKTIGT
MCA10022

Fortsätt inte att köra motorn om den är
överhettad.

TIPS
 Kylfläkten startas och stoppas auto-

matiskt beroende på kylvätsketempe-
raturen i kylaren på fordon med
kylfläkt.

 Om motorn överhettas, se sidan 6-31
för ytterligare anvisningar.

MAUT1936

Varningslampa för motorproblem “ ”
Denna varningslampa blinkar eller tänds
om ett fel avkänns i en elektrisk krets som

öve
säl
me
Va
tro
“O
sek
Be
kre
tän
for

. Indikeringslampor för blinkers “ ” och 
“ ”

. Varningslampa för kylvätsketemperatur 
“ ”

. Indikeringslampa för helljus “ ”

. Varningslampa för motorproblem “ ” 

SELECT RESET

ODO

OIL TRIP 1 BELT TRIP 2
OIL CHANGE

CLOOK OUT TEMP

32 4 11
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en
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blinka)
två trippmätare (som visar körsträckor
sedan de senast nollställdes)
en trippmätare för oljebyte (som visar
hur långt fordonet gått sedan senaste
oljebyte)
en indikering för oljebyte (som visar
när det är dags att byta motorolja)
en trippmätare för byte av V-rem (som
visar körsträckan sedan V-remmen
byttes senast)
en indikering för byte av V-remmen
en visning av omgivningstemperatu-
ren
en klocka
en bränslemätare
en inställning för styrkan i displayvis-
ningen

S
När nyckeln vrids till “ON” tänds samt-
liga segment på displayen för ett ögon-
blick. Under denna tid utför
multi-funktionsdisplayen en självtest.
Nyckeln måste vara vriden till “ON”
innan du trycker på knapparna “SE-
LECT” och “RESET”, utom när inställ-
ning för styrkan i displayvisningen
görs.
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MAUT3725

ultifunktionsdisplay

VARNING
MWA12313

anna fordonet innan du ändrar några
ställningar på multi-funktionsdisplay-
. Du kan distraheras om du ändrar in-
ällningar när du kör vilket ökar risken
r en olycka.

Multi-funktionsdisplayen är utrustad med
följande:
 en vägmätare
 en trippmätare för bränslereserv (som

visar körsträckan sedan bränslemäta-
rens bottensegment och varningsindi-
keringen för bränslenivå började
















TIP




1. Indikator för byte av V-rem “V-BELT”

2. Klocka

3. Indikator för oljebyte “OIL CHANGE”

4. “SELECT”-knapp

5. Varningsindikering för bränslenivå “ ”

6. Bränslemätare

7. Hastighetsmätare

8. Vägmätare

9. “RESET”-knapp

10.Tripmätare 1

11.Visning av omgivningstemperaturen

12.Tripmätare 2

SELECT RESET

ODO

OIL TRIP 1 BELT TRIP 2
OIL CHANGE

CLOOK OUT TEMP

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 12

11
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på den.

ppmätare för oljebyte
 du vill nollställa trippmätaren för oljeby-

väljer du den genom att trycka på knap-
n “SELECT” tills “OIL CHANGE” och “OIL
IP” visas, och sedan trycker du på knap-
n “RESET” i minst 3 sekunder. “OIL
ANGE” visas inte längre efter nollställ-
g.
ck på knappen “SELECT” igen för att
rta trippmätaren för oljebyte. Visningslä-
t ändras till trippmätaren för V-rem.

ikering för oljebyte “OIL CHANGE”
nna indikering visas vid 1000 km (625
, sedan varje 6000 km (3750 mi) för att
ikera att motoroljan bör bytas.
llställ trippmätaren för oljebyte när oljeby-
är genomfört.
 du byter motorolja innan indikeringen

as (dvs. innan tidsgränsen för det regel-
ndna oljebytet är uppnådd), måste tripp-
taren återställas efter oljebytet för att

sta oljebyte ska indikeras vid rätt tillfälle.

S
Om trippmätaren för oljebyte nollställs
innan de första 1000 km (625 mi),
kommer nästa tid för oljebyte att indi-
keras varje 6000 km (3750 mi).
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isningsläge för vägmätare, trippmäta-
 för bränsle, trippmätare, trippmätare 
r oljebyte och trippmätare för V-rem
m du trycker på knappen “SELECT” änd-
s visningsläget för vägmätaren “ODO”,
ippmätaren för bränsle “F”, trippmätarna
RIP 1” och “TRIP 2”, samt trippmätaren
r oljebyte “OIL TRIP” och trippmätaren för
yte av V-rem “BELT TRIP” i följande ord-
ing:
DO  F  TRIP 1  TRIP 2  OIL TRIP
 BELT TRIP  ODO
är det finns cirka 1.6 L (0.42 US gal, 0.35
p.gal) bränsle kvar i bränsletanken, bör-

r bottensegmentet på bränslemätaren och
rningsindikeringen för bränslenivå att

linka, och displayen växlar automatiskt till
tt visa trippmätarläget för bränslereserv “F”
ch börjar räkna avståndet från denna
unkt. Om du trycker på knappen “RESET”
ndras visningen till föregående läge.
m du vill nollställa en trippmätare väljer du
en genom att trycka på knappen “SE-
ECT” tills “Trip” eller “Trip F” börjar blinka
Trip” eller “Trip F” blinkar endast fem sek-
nder). Medan “Trip” eller “Trip F” blinkar
ycker du på knappen “RESET” i minst en
kund. Om du inte återställer trippmätaren
r bränslereserv själv, kommer den att
terställas automatiskt och displayen kom-
er att återgå att visa föregående visnings-

läge när du har tankat och kört i 5 km (3 mi).

TIPS
Det går inte att ändra tillbaka visningen till
trippmätaren för bränslereserv “F” efter att
knappen “RESET” har tryckts in.

Vägmätare

TIPS
 För Storbritannien: Oavsett läge kan

du ändra vägmätarens längdenhet
från kilometer till miles genom att
trycka på knappen “SELECT” i minst 1
sekund.

 Om vägmätaren visar “-----” bör du låta
en Yamaha-återförsäljare kontrollera
multi-funktionsdisplayen eftersom det
kan vara fel på den.

Trippmätare
Om du vill nollställa en trippmätare väljer du
den genom att trycka på knappen “SE-
LECT” tills “TRIP 1” eller “TRIP 2” visas, och
sedan trycker du på knappen “RESET” i
minst 1 sekund.

TIPS
Om trippmätaren visar “-----” bör du låta en
Yamaha-återförsäljare kontrollera mul-
ti-funktionsdisplayen eftersom det kan vara

fel 
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SET”-knapparna under minst två sek-
under.

. När siffrorna för timme börjar blinka,
tryck på “RESET” för att ställa in rätt
timme.

. Tryck på “SELECT” så börjar siffrorna
för minut att blinka.

. Tryck på “RESET” för att ställa in rätt
minut.

. Tryck på “SELECT” och släpp den för
att starta klockan.

nslemätare
nslemätaren visar hur mycket bränsle
finns i bränsletanken. Displaysegmen-
i bränslemätaren rör sig mot “E” (Tom)
 bränslenivån sjunker. När det sista seg-
tet på bränslemätaren och varnings-
bolen för bränslenivån “*” börjar blinka

 du tanka så snart som möjligt. När nyck-
vrids till “ON” visas alla segmenten i

nslemätaren under ett par sekunder och
efter visas den rätta bränslenivån.

tällning för styrkan i displayvisning-

na funktion gör att du kan justera dis-
ens ljusstyrka på hastighetsmätaren så
en passar ljusförhållandena utomhus.
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Om trippmätaren för oljebyte visar
“-----” bör du låta en Yamaha-återför-
säljare kontrollera multi-funktionsdis-
playen eftersom det kan vara fel på
den.

ippmätare för byte av V-rem
 du vill nollställa trippmätaren för V-rem

ljer du den genom att trycka på knappen
ELECT” tills “V-BELT” och “BELT TRIP”
as, och sedan trycker du på knappen
ESET” i minst 3 sekunder. “V-BELT” vi-
s inte längre efter nollställning.
yck på knappen “SELECT” igen för att
rta trippmätaren för V-rem. Visningsläget
dras till ODO.

dikator för byte av V-rem “V-BELT”
nna indikering blinkar varje 20000 km

2500 mi) för att indikera att V-remmen be-
ver bytas.
llställ trippmätaren för V-rem när V-rem-
n har bytts.
 du byter V-remmen innan indikeringen

 byte av V-rem börjar blinka (dvs. innan
sgränsen för det regelbundna V-rembytet
 uppnådd) måste trippmätaren för byte av
rem nollställas efter att du bytt V-remmen
 att nästa V-remsbyte ska anges vid rätt
punkt.

TIPS
Om indikeringen för byte av V-rem visar
“-----” bör du låta en Yamaha-återförsäljare
kontrollera multi-funktionsdisplayen efter-
som det kan vara fel på den.

Visning av omgivningstemperatur 
“OUT TEMP”
Denna display visar omgivningstemperatu-
ren från –10 C till 40 C i steg om 1 C. Den
temperatur som visas kan avvika från om-
givningstemperaturen.

TIPS
 Om omgivningstemperaturen faller un-

der –10 C kommer inte en lägre tem-
peratur än –10 C att visas.

 Om omgivningstemperaturen stiger
över 40 C kommer inte en högre tem-
peratur än 40 C att visas.

 Noggrannheten i temperaturvisningen
kan påverkas vid körning i låg hastig-
het (cirka 20 km/h (12 mi/h) och lägre)
eller när du stannat vid ett stoppljus,
en järnvägsövergång, etc.

Klocka

För att ställa in klockan:
1. Tryck in både “SELECT” och “RE-

2

3

4

5

Brä
Brä
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ten 
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bör
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att d
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F MAU12401

bländningskontakt “ / ”
ck knappen till läge “ ” för att få helljus
 till läge “ ” för att få halvljus.

MAU12461

nkersomkopplare “ / ”
r att blinka med höger blinkers, skjut
ppen till “ ”. För att blinka med vänster
kers, skjut knappen till “ ”. När du släp-

r knappen återgår den till sitt mittläge. För
stänga av blinkningen, tryck in knappen

r den har återgått till sitt mittläge.

MAU12501

nalknapp “ ”
ck in knappen för att ge ljudsignal.

MAUM1133

rtknapp “ ”
ck in denna knapp samtidigt som du an-
ter frambroms eller bakbroms för att dra
t motorn med startmotorn. Se sidan 5-1
 startinstruktioner före start av motorn.
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ör att ställa in styrkan
1. Vrid nyckeln till “OFF”.
2. Tryck och håll inne “SELECT”-knap-

pen.
3. Vrid nyckeln till “ON” och släpp däref-

ter “SELECT”-knappen efter 5 sekun-
der. Displayen kommer att återgå till
inställning för styrkan i displayvisning-
en.

4. Tryck på “RESET” för att ställa in
lämplig styrka i visningen i följande
ordning: BL-01  BL-02  BL-03 
BL-04  BL-05  BL-01.

5. Vrid nyckeln till “OFF”.

MAU1234H

Styrarmaturer

Vänster

Höger 

Av
Try
och

Bli
Fö
kna
blin
pe
att 
nä

Sig
Try

Sta
Try
sät
run
för

1. Avbländningskontakt “ / ”

2. Blinkersomkopplare “ / ”

3. Signalknapp “ ”

1. Startknapp “ ”

1

3
2

1



In

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B

Br
ce
me
tag
De
ka
Ef
ga
du
ma
“B

Kombibromssystemet fungerar inte
när du endast trycker in bromshandta-
get till frambromsen.

1
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MAUS2012

romshandtag till frambroms

omshandtaget till frambromsen sitter pla-
rat på höger styrgrepp. För att bromsa
d framhjulsbromsen, dra in bromshand-
et mot gashandtaget.
nna modell är utrustad med ett samver-
nde bromssystem.
tersom systemet är mekaniskt kan ytterli-
re spel kännas i frambromshandtaget när
 trycker in bakbromshandtaget. Mer infor-
tion om kombibromssystemet finns i

romshandtag till bakbroms”.

MAUS1963

Bromshandtag till bakbroms

Bromshandtaget till bakbromsen sitter pla-
cerat på det vänstra styrgreppet. Tryck in
bromshandtaget mot styrgreppet för att
bromsa med bakbromsen.
Denna modell är utrustad med ett samver-
kande bromssystem.
När du trycker in bromshandtaget till bak-
bromsen ansätts bakbromsen och en del av
frambromsen. Tryck in båda bromshandta-
gen samtidigt för att få full bromseffekt.

TIPS
 Eftersom kombibromssystemet är me-

kaniskt kan ytterligare spel kännas i
bromshandtaget till frambromsen när
du trycker in bromshandtaget till bak-
bromsen.



. Bromshandtag till frambroms

1

1. Bromshandtag till bakbroms

1
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. Torka omedelbart upp eventuellt spillt
bränsle. VIKTIGT: Torka omedelbart
av bränsle som spillts med en ren,
torr, mjuk trasa eftersom bränsle
kan försämra målade ytor och plas-
ter.[MCA10072]

. Se till att tanklocket stängs ordentligt.

VARNING
MWA15152

nsin är giftigt och kan orsaka person-
ador eller dödsfall. Var försiktig när du
nterar bensin. Sug aldrig upp bensin
d munnen. Om du råkar svälja ben-
, inandas mycket bensinångor eller
 bensin i ögonen, ska du genast upp-
ka läkare. Om du får bensin på huden
a du tvätta området med tvål och vat-
. Byt kläder om du får bensin på klä-

1

2

Bränsletankens påfyllningsrör

Maximal bränslenivå

1

2
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MAUT3591

anklock

ör att ta bort tanklocket
1. Öppna sadeln. (Se sidan 3-9.)
2. Vrid tanklocket moturs och ta av det.

ör att sätta på tanklocket
1. Sätt tanklocket i tanköppningen och

vrid det medurs tills märkena “ ” på
locket och gummimattan är i linje med
varandra.

2. Stäng sadeln.

VARNING
MWA11092

e till att tanklocket är ordentligt stängt
är du har tankat färdigt. Bränsleläckor
tgör en brandrisk.

MAU13222

Bränsle
Se till att det finns tillräckligt med bensin i
tanken.

VARNING
MWA10882

Bensin och bensinångor är mycket an-
tändbara. Följ instruktionerna nedan för
att undvika brand och explosioner samt
minska risken för personskador när du
tankar.

1. Stäng av motorn och kontrollera att det
inte sitter någon på fordonet innan du
tankar. Tanka inte när du röker eller
befinner dig i närheten av gnistor, öpp-
na lågor eller andra antändningskällor
som t.ex. styrlågor på vattenvärmare
eller torktumlare.

2. Fyll inte på för mycket i tanken. Se till
att pumpmunstycket förs in i hålet på
bränsletanken när du tankar. Sluta
tanka när bränslet når påfyllningsrö-
rets nederdel. Eftersom bränsle utvid-
gas när det värms upp kan värme från
motorn eller solen göra att bränsle
läcker ut ur bränsletanken.

3

4
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sin
får
sö
sk
ten

. Tanklock

. Riktmarkeringar

1
2

1.

2.



In

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

de

V
An
de
ga
ve

Ya
re
hö
du
en
bly
att
mi

MAU13933

del

 att öppna sadeln
. Ställ upp skotern på sitt mittstöd.
. Sätt i nyckeln i huvudströmbrytaren

och vrid nyckeln moturs till “OPEN”.

S
ck inte nyckeln inåt när du vrider på den.

. Fäll upp sadeln.

 att stänga sadeln
. Fäll ner sadeln och tryck den nedåt för

att låsa den i läge.
. Ta ur nyckeln ur huvudströmbrytaren

om skotern ska lämnas obevakad.

Vrid.

1
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MAU33524

IKTIGT
MCA11401

vänd bara blyfri bensin. Om du använ-
r bensin som inte är blyfri kan allvarli-
 skador uppstå på motorn, exempelvis
ntiler, kolvringar och avgassystem.

maha-motorn har konstruerats för blyfri
gularbensin med ett oktantal på 95 eller
gre. Om motorn knackar (eller spikar) bör
 använda ett bränsle av annat märke eller
 premium blyfri bensin. Om du använder
fri bensin kommer tändstiftens livslängd
 förlängas och underhållskostnaderna
nskar.

MAU13434

Katalysator
Denna modell är utrustad med en katalysa-
tor i avgasröret.

VARNING
MWA10863

Avgassystemet är hett efter körning. För
att förhindra brandrisk och brännska-
dor:
 Parkera inte i närheten av brandfar-

liga områden som gräs eller annat
material som lätt kan antändas.

 Parkera på en plats där fotgängare
eller barn inte kan komma i kontakt
med det heta avgassystemet.

 Försäkra dig om att avgassystemet
har kallnat innan du arbetar med
det.

 Låt inte motorn gå på tomgång i
mer än några minuter. Lång tom-
gångskörning kan göra att värme
byggs upp.

VIKTIGT
MCA10702

Använd bara blyfri bensin. Om du använ-
der bensin som inte är blyfri kan kataly-
satorn ta skada.

Sa

För
1
2

TIP
Try

3

För
1

2

Rekommenderat bränsle:
Använd bara blyfri regularbensin

Tankvolym:
8.0 L (2.1 US gal, 1.8 Imp.gal)

1.
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MAUT4870

rvaringsfack

IKTIGT
MCA17841

nk på följande när du använder förva-
gsfacken.

Eftersom förvaringsfacken tar upp
och lagrar värme från solen och/el-
ler motorn, bör du inte förvara före-
mål som är känsliga för värme,
förbrukningsartiklar eller antändba-
ra artiklar i dem.
För att undvika att fukt sprids i för-
varingsfacken bör du lägga fuktiga
föremål i en plastpåse innan du läg-
ger dem i förvaringsfacken.
Eftersom förvaringsfacken kan bli
blöta när fordonet tvättas bör du
lägga de saker som du förvarar där
i en plastpåse.
Förvara inte värdefulla eller ömtåli-
ga föremål i förvaringsfacken.
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IPS
ontrollera att sadeln sitter ordentligt fast
nan du kör iväg.

MAUT3711

Passagerarens fotstöd

Om du vill använda passagerarens fotstöd
fäller du ut det enligt bilden.
Fäll in passagerarens fotstöd när du inte be-
höver använda det.

Fö

V
Tä
rin








1. Passagerarens fotstöd

1
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MAU46023

tdämparuppsättning

VARNING
MWA10222

tdämparen innehåller kvävgas under
cket högt tryck. Läs och förstå följan-
information innan du hanterar stöt-
paren.
Under inga omständigheter får cy-
lindern öppnas eller byggas om.
Låt inte stötdämparen komma i när-
heten av öppna lågor eller andra
värmekällor. Det kan göra att enhe-
ten exploderar på grund av för högt
tryck.
Deformera eller skada inte cylin-
dern på något sätt. Cylinderskador
leder till sämre dämpningsförmåga.
Kasta inte en skadad eller utsliten

1

2 Stötdämpare

1
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ämre förvaringsfack

r att öppna förvaringsfacket
yck på knappen när du vill öppna luckan
 förvaringsfacket.

r att stänga förvaringsfacket
yck in förvaringsfackets lucka i ur-
rungsläget.

VARNING
MWA11192

Överskrid inte lastgränsen på 0.3 kg
(0.7 lb) i det främre förvaringsfack-
et.
Överskrid inte lastgränsen på 179
kg (395 lb) för fordonet.

Bakre förvaringsfack

Det bakre förvaringsfacket är placerat un-
der sadeln. (Se sidan 3-9.)

VARNING
MWAT1052

 Överskrid inte lastgränsen på 3 kg
(7 lb) i det bakre förvaringsfacket.

 Överskrid inte lastgränsen på 179
kg (395 lb) för fordonet.

TIPS
 Vissa hjälmar kan inte förvaras i förva-

ringsfacket på grund av sin storlek el-
ler form.

 Lämna inte din skoter obevakad med
sadeln öppen.

Stö

Stö
my
de 
däm








. Främre förvaringsfack

. Knapp

1

2

1. Bakre förvaringsfack

1

1.
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MAUT3482

gagehållare

 ut bagagehållaren och flytta den övre
len av bagagehållaren så som visas när
 ska haka fast föremål i den.

VARNING
MWAT1091

Överskrid inte bagagehållarens
lastgräns på 3 kg (7 lb).
Överskrid inte lastgränsen på 179
kg (395 lb) för fordonet.

Bagagehållare

1

U52SM0M0  12 ページ  ２０１５年９月２４日　木曜日　午前１０時２７分
Instrument o

3-12

stötdämpare själv. Lämna in stöt-
dämparen hos en Yamaha-återför-
säljare.

MAU15113

Pakethållare

VARNING
MWA10172

 Överskrid inte pakethållarens last-
gräns på 5 kg (11 lb).

 Överskrid inte lastgränsen på 179
kg (395 lb) för fordonet.

Ba

Dra
de
du





1. Pakethållare

1 1.
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MAU15599

s- och underhållsprocedurer samt sche-

MWA11152

rdonet på rätt sätt. Kör inte fordonet
lem inte kan åtgärdas med procedu-

SIDAN

3-8

6-10

6-12

6-13
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r din egen säkerhet – kontroller före körning

pektera fordonet före varje användningstillfälle så att det är i säkert skick. Följ alltid de inspektion
n som beskrivs i ägarhandboken.

VARNING
ken för en olycka eller egendomsskador ökar om du inte inspekterar och underhåller fo
 du stöter på några problem. Låt en Yamaha-återförsäljare se över fordonet om ett prob
na som beskrivs i den här handboken.

ntrollera följande punkter innan fordonet körs:

ARTIKEL KONTROLLER

änsle
• Kontrollera bränslenivån i tanken.
• Fyll på om det behövs.
• Kontrollera om det finns läckage i bränsleledningarna.

otorolja
• Kontrollera oljenivån i motorn.
• Fyll på, vid behov, med rekommenderad olja till rätt nivå.
• Kontrollera om det läcker någon olja.

ja i slutväxel • Kontrollera om det läcker någon olja.

lvätska
• Kontrollera kylvätskenivån i kylvätskebehållaren.
• Fyll på, vid behov, med rekommenderad kylvätska till rätt nivå.
• Kontrollera om kylsystemet läcker.

ambroms

• Kontrollera funktionen.
• Om den känns mjuk eller fjädrar, be en Yamaha-återförsäljare att lufta

bromssystemet.
• Kontrollera glappet i handtaget.
• Justera vid behov.
• Kontrollera om bromsbeläggen är slitna.
• Byt vid behov.
• Kontrollera vätskenivån i behållaren.
• Fyll på specificerad bromsvätska till rätt nivå vid behov.
• Kontrollera om hydraulsystemet läcker.



ntroller före körning
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akbroms

• Kontrollera funktionen.
• Smörj kabeln om det behövs.
• Kontrollera glappet i handtaget.
• Justera vid behov.

ashandtag

• Kontrollera att det går mjukt.
• Kontrollera gashandtagets spel.
• Vid behov, låt en Yamaha-återförsäljare justera gashandtagets spel o

kabeln samt gashandtagets mekanism.

eglagekablar • Kontrollera att det går mjukt.
• Smörj om det behövs.

jul och däck

• Kontrollera om de är skadade.
• Kontrollera mönsterdjup och däckens skick.
• Kontrollera lufttrycket.
• Korrigera vid behov.

romshandtag • Kontrollera att det går mjukt.
• Smörj ledpunkterna om det behövs.

ittstöd • Kontrollera att det går mjukt.
• Smörj ledpunkten om det behövs.

amfästen • Kontrollera att alla muttrar, bultar och skruvar är ordentligt åtdragna.
• Dra åt om det behövs.

nstrument, belysning, 
ignaler och kontakter

• Kontrollera funktionen.
• Korrigera vid behov.

ARTIKEL KONTROLLER
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MAUT3682

rt av motorn

KTIGT
MCA10251

sidan 5-3 för information om inkör-
g av motorn innan du tar fordonet i
t första gången.

. Vrid nyckeln till “ON”.
Varningslamporna för motorproblem
och kylvätsketemperatur bör lysa i ett
par sekunder för att sedan slockna.
VIKTIGT: Om en varningslampa inte
slocknar ska du be en Yamaha-åter-
försäljare kontrollera elkret-
sen.[MCAT1171]

. Vrid av gasen helt.

. Starta motorn genom att trycka på
startknappen samtidigt som du ansät-
ter frambroms eller bakbroms. VIK-
TIGT: För att motorn ska hålla så
länge som möjligt bör du undvika
kraftiga accelerationer så länge
som motorn är kall![MCAT1310]

Om motorn inte startar direkt, släpp
startknappen och vänta några sekun-
der innan du försöker igen. Varje start-
försök bör göras så kort som möjligt för
att inte belasta batteriet för mycket. Låt
inte startmotorn arbeta mer än 10 sek-
under åt gången.
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antering och viktiga punkter vid körning
MAU15952

 noga igenom handboken så att du lär
 alla reglage. Fråga en Yamaha-återför-
jare om det finns ett reglage eller en
ktion som du inte förstår.

VARNING
MWA10272

 du inte är bekant med reglagen kan
 förlora kontrollen över fordonet vilket
 leda till en olycka eller personska-

r.

MAU45311

TIPS
Denna modell är utrustad med en lutnings-
givare som stänger av motorn vid en vält-
ning. För att starta motorn efter en vältning,
se till att vrida tändningsnyckeln till “OFF”
och därefter till “ON”. Om detta inte görs
kommer motorn inte att starta även om mo-
torn går runt när startknappen trycks in.

Sta
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MAU16794

romsning

VARNING
MWA10301

Undvik att bromsa hårt eller plöts-
ligt (speciellt om du lutar dig åt nå-
gon sida), eftersom skotern kan
sladda eller välta.
Järnvägskorsningar, spårvagnss-
pår, järnplattor vid vägarbeten och
brunnslock kan bli extremt hala när
de är våta. Sakta därför ned och kör
över dem försiktigt.
Kom ihåg att det kan vara mycket
svårt att bromsa på vått väglag.
Kör försiktigt i nedförsbacke efter-
som en inbromsning då kan vara
mycket svårt.

. Vrid av gasen helt.

. Ansätt både frambroms och bakbroms
samtidigt genom att dra in bromshand-
tagen sakta.
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MAU16762

ägkörning
IPS
åt motorn bli varm innan du kör iväg.

1. Håll bakbromshandtaget intryckt med
vänster hand och ta tag i handtaget
med din högra hand och för slutligen
skotern av mittstödet.

2. Sitt grensle över sadeln och ställ in
backspeglarna.

3. Sätt på blinkersen.
4. Kontrollera trafiksituationen och vrid

sedan gasen (höger handtag) sakta
för att köra iväg.

5. Stäng av blinkersen.

MAU16782

Acceleration och retardation

Du kan variera hastigheten genom att vrida
på gashandtaget. För att öka hastigheten,
vrid gashandtaget i riktning (a). För att mins-
ka hastigheten, vrid gashandtaget i riktning
(b).

Inb









1
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(a)

(b)
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torolja och olja i slutväxeln samt ren-
a oljesilen.[MCA16502]

0 km (600 mi) och därefter
vik att köra med fullt gaspådrag under
re tid. Variera hastigheten ibland.

KTIGT
MCA10271

 det uppstår något problem med mo-
 under inkörningstiden bör du ome-

bart ta kontakt med en
aha-återförsäljare som får kontrolle-

rsaken.
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MAU16821

ps för att sänka 
änsleförbrukningen
änsleförbrukningen beror i stor utsträck-
g på hur du kör. Här får du några tips för
 hålla bränsleförbrukningen nere:

Undvik höga varvtal under accelera-
tion.
Undvik höga varvtal när motorn inte är
belastad.
Stäng av motorn i stället för att låta den
gå på tomgång länge (exempelvis i tra-
fikstockningar, vid trafikljus och vid
järnvägsövergångar).

MAU16831

Inkörning av motorn
Den viktigaste tiden för motorns livslängd är
mellan 0 och 1000 km (600 mi). Av denna
anledning bör du läsa detta material noga.
Eftersom motorn är helt ny bör den inte be-
lastas för hårt under de första 1000 km (600
mi). De olika delarna i motorn slits in och po-
lerar varandra till rätta driftstoleranser. Un-
der denna period bör du undvika att ha
fullgas eller belasta motorn på sådant sätt
att motorn kan överhettas.

MAUT3541

0–150 km (0–90 mi)
Undvik att köra under längre tider över 1/3
gaspådrag.
Efter varje driftstimme ska du stänga av mo-
torn och låta den svalna i fem till tio minuter.
Variera motorvarvtalet med jämna mellan-
rum. Kör inte motorn med konstant gaspå-
drag hela tiden.

150–500 km (90–300 mi)
Undvik att köra under längre tider över 1/2
gaspådrag.

500–1000 km (300–600 mi)
Undvik att köra under längre tider över 3/4
gaspådrag. VIKTIGT: Efter 1000 km (600
mi) körning ska du komma ihåg att byta

mo
gör
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MAU17214

arkering
id parkering, stäng av motorn och ta ur
yckeln.

VARNING
MWA10312

 Eftersom motorn och avgasröret
kan bli mycket varma bör du inte
parkera där fotgängare eller barn
kan nudda delarna och få brännska-
dor.

 Parkera inte i en backe eller på
mjukt underlag eftersom fordonet
då kan välta, vilket ökar risken för
bränsleläckor och brand.

 Parkera inte i närheten av gräs eller
andra material som kan fatta eld.
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MAU17522

arens verktygssats

rens verktygssats finns placerad i förva-
sfacket under sadeln. (Se sidan 3-9.)
 serviceinformation som finns i denna
dbok och de verktyg som finns i ägarens
tygssats är till för att hjälpa dig under ar-
n med förebyggande skötsel och vid

dre reparationer. Du kan emellertid be-
a ytterligare verktyg, som exempelvis en

entnyckel, för att genomföra vissa
tselarbeten på rätt sätt.

S
 du inte har tillgång till dessa verktyg el-
nte har tillräcklig erfarenhet för ett speci-

arbete, kan du be en
aha-återförsäljare att utföra det åt dig.

Ägarens verktygssats

1
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riodiskt underhåll och justering
MAUS1824

gelbunden kontroll, justering och smörj-
g håller ditt fordon i trafiksäkert och gott
ck. Fordonets ägare/föraren ansvarar för
erheten. De viktigaste punkterna för
troll, justering och smörjning av fordonet
krivs på sidorna som följer.

 tidsintervall som finns angivna i tabellen
regelbundet underhåll bör enbart ses
 rekommendationer under normala kör-
ållanden. Underhåll kanske måste utfö-

 oftare beroende på väder,
förhållanden, geografiskt läge och kör-

.

VARNING
MWA10322

ken för personskador eller dödsfall
 fordonet underhålls eller körs kan
 om fordonet inte sköts eller under-
ls på rätt sätt. Låt en Yamaha-återför-
jare utföra service om du inte är van
 fordonsunderhåll.

VARNING
MWA15123

ng av motorn när underhåll utförs om
e annat anges.

När motorn är igång finns det rörli-
ga delar i den där kroppsdelar eller
kläder kan fastna och elektriska de-
lar som kan orsaka elektriska stötar

eller brand.
 Om motorn körs när underhåll ut-

förs kan det leda till ögonskador,
brännskador, brand eller kolmon-
oxidförgiftning – eventuellt med
dödlig utgång. Mer information om
kolmonoxidförgiftning finns på si-
dan 1-2.

VARNING
MWA10331

Denna skoter är konstruerad enbart för
körning på asfalterad väg. Om skotern
körs i onormalt dammig, lerig eller blöt
miljö kan luftfiltret behövas rengöras el-
ler bytas oftare, i annat fall kommer mo-
torn att förslitas snabbt. Kontakta en
Yamaha-återförsäljare för att rådgöra
om underhållsintervallen.

VARNING
MWA15461

Bromsskivor, bromsok, trummor, och
bromsbelägg kan bli mycket varma un-
der användning. Låt bromskomponen-
terna kallna innan du rör vid dem för att
undvika brännskador.
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MAU46872

T
sel, eller för UK, en milebaserad sköt-

 mi).
rsom dessa punkter kräver användande

U52SM0M0  2 ページ  ２０１５年９月２４日　木曜日　午前１０時２７分
Periodiskt un

6-2

IPS
 De årliga kontrollerna måste genomföras varje år, utom då en kilometerbaserad sköt

sel, genomförs i stället.
 Från 30000 km (17500 mi) bör skötselintervallen upprepas med början från 6000 km (3500
 De punkter som är markerade med en asterisk bör utföras av en Yamaha-återförsäljare efte

av specialverktyg, data och tekniska kunskaper.
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bell över regelbunden skötsel av emissionssystemet

R. ARTIKEL KONTROLLPUNKT ELLER 
SKÖTSELARBETE

MÄTARSTÄLL

1000 km 
(600 mi)

6000 km 
(3500 mi)

12000 km
(7000 mi

* Bränsleledning • Kontrollera bensinslangarna om 
de har sprickor eller andra skador.  

Tändstift

• Kontrollera skicket.
• Rengör och ställ in 

elektrodavstånd.


• Byt ut. 

* Ventiler • Kontrollera ventilspelet.
• Ställ in.  

* Bränsleinsprutning • Kontrollera tomgångsvarvtalet.   

* Avgassystem
• Kontrollera om det finns läckor.
• Dra åt om det behövs.
• Byt ut packningar om det behövs.
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T
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L
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18000 km 
(10500 mi)

24000 km 
(14000 mi)

1 
2  

3
 


4
  

 är nerslitna till gränsen

5
  

 är nerslitna till gränsen

6
  

art 4:e år

7  

8   

9  

1
 

0 km (30000 mi)
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abell över allmän skötsel och smörjning

R. ARTIKEL KONTROLLPUNKT ELLER 
SKÖTSELARBETE

MÄTARSTÄL

1000 km 
(600 mi)

6000 km 
(3500 mi)

12000 k
(7000 m

Luftfilter • Byt ut.
Luftfiltrets slang • Rengör.   
Luftfilter i 
V-remshuset

• Rengör.  
• Byt ut.

* Frambroms

• Kontrollera funktionen, 
vätskenivån och eventuellt 
läckage.

  

• Byt bromsbelägg. Så snart som de

* Bakbroms
• Kontrollera funktion och justera 

bromshandtagets spel.   

• Byt bromsbackar. Så snart som de

* Bromsslang

• Kontrollera om de har sprickor 
eller andra skador.

• Kontrollera att dragningen och 
fastsättningen är rätt.

 

• Byt ut. V

* Hjul • Kontrollera om de är skeva eller 
har skador.  

* Däck

• Kontrollera mönsterdjup och om 
de har skador.

• Byt vid behov.
• Kontrollera lufttrycket.
• Korrigera vid behov.

 

* Hjullager • Kontrollera lagerspel och om de 
har skador.  

0 * Styrlager
• Kontrollera lagerspel och att 

styrningen går lätt.   

• Smörj med ett litiumbaserat fett. Var 5000
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11   

12   

13   

14   

15  

16  

17

byte blinkar [5000 km (3000 mi) efter de 
 mi) och efter varje 6000 km (3500 mi) 

därefter]

800 mi) 

18  de första 1000 km (600 mi) och efter varje 
0 km (3500 mi) därefter

19
  

rt 3:e år

20



21 r byte av V-rem tänds

22   

N

NING ÅRLIG 
KONTROL

L
 

)
18000 km 
(10500 mi)

24000 km 
(14000 mi)
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* Ramfästen
• Kontrollera att alla muttrar, bultar 

och skruvar är ordentligt 
åtdragna.

 

* Bromshandtagens 
led för frambromsen • Smörj med ett litiumbaserat fett.  

* Bakbromshandtage
ts ledpunkter • Smörj med silikonbaserat fett.  

Mittstöd • Kontrollera funktionen.
• Smörj.  

* Framgaffel • Kontrollera funktion och om det 
läcker olja.  

* Stötdämpare • Kontrollera funktion och om 
stötdämparen läcker olja.  

Motorolja
• Byt. (Se sidan 3-2.) 

När indikatorn för olje
första 1000 km (600

• Kontrollera oljenivån och om det 
läcker olja. Var 3000 km (1

Motorns oljesil • Rengör.  5000 km (3000 mi) efter
600

* Kylsystem
• Kontrollera kylvätskenivån och om 

det läcker kylvätska.  

• Byt kylvätska. Va

Olja i slutväxel
• Kontrollera om det läcker någon 

olja.  

• Byt.  
* V-rem • Byt ut. När indikatorn fö

* Bromskontakter, 
fram och bak • Kontrollera funktionen.   

R. ARTIKEL KONTROLLPUNKT ELLER 
SKÖTSELARBETE

MÄTARSTÄLL

1000 km 
(600 mi)

6000 km 
(3500 mi)

12000 km
(7000 mi
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T

s rent med tryckluft eftersom det då kan

ligt blöta eller dammiga vägar.

era regelbundet bromsvätskans nivå och

romsvätskan ersättas.

2   

2   

2   

N

LNING ÅRLIG 
KONTROL

L
m 
i)

18000 km 
(10500 mi)

24000 km 
(14000 mi)
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IPS
 Luftfilter och V-remmens filter

• Denna modell är utrustad med ett oljeindränkt papper av engångstyp och får inte blåsa
skadas.

• Luftfilterelementet bör bytas och V-remmens filter bör ses över oftare vid körning på ovan
 Hydraulbroms

• Byt alltid vätska efter det att bromsens huvudcylinder och bromsok har tagits isär. Kontroll
fyll på behållarna vid behov.

• Vartannat år bör huvudbromscylinderns och bromsokets inre komponenter bytas samt b
• Byt bromsledningar vart fjärde år eller om det uppstått sprickor eller om de är skadade.

3 Rörliga delar och 
kablar • Smörj.  

4 * Gashandtag

• Kontrollera funktionen.
• Kontrollera gashandtagets spel 

och justera om det behövs.
• Smörj kabeln och handtagets 

mekanism.

 

5 * Belysning, signaler 
och kontakter

• Kontrollera funktionen.
• Ställ in halvljuset.   

R. ARTIKEL KONTROLLPUNKT ELLER 
SKÖTSELARBETE

MÄTARSTÄL

1000 km 
(600 mi)

6000 km 
(3500 mi)

12000 k
(7000 m
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 att sätta fast kåpan
. Koppla in kontakten.
. Placera kåpan där den ska sitta.
. Montera kåpans skruvar och bultar.

1

2

3

4

Kontakt

1
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MAU18724

ssa och sätta fast kåpa och 
neler
pan och panelerna som visas på bilden
ste lossas för att vissa skötselarbeten

m beskrivs i detta kapitel ska kunna utfö-
s. Titta i detta avsnitt varje gång som kå-
n eller en panel måste lossas eller sättas
t.

MAUT3561

Kåpa A

För att ta bort kåpan
1. Ta bort skruvarna och bultarna som

håller kåpan.

2. Koppla bort kontakten som visas och
ta sedan bort kåpan.

För
1
2
3

. Kåpa A

. Panel A

. Panel B

. Panel C

1
2

3

4

1. Kåpa A

1
1.
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P

F

F

nel C

r att ta bort panelen
. Öppna sadeln. (Se sidan 3-9.)
. Lossa och ta bort skruven och dra se-

dan loss panelen som visas på bilden.

1

2 Panel C

1
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MAUT4881

anel A

ör att ta bort panelen

1. Ta bort bagagehållaren genom att ta
bort skruvarna.

2. Lossa och ta bort skruvarna och dra
sedan panelen utåt.

ör att sätta fast panelen
1. Placera panelen där den ska sitta och

skruva fast den med skruvarna.
2. Montera bagagehållaren genom att

sätta fast skruvarna och sedan dra åt
skruvarna till angivet åtdragningsmo-
ment.

Panel B

För att ta bort panelen
Ta bort skruvarna och snabbfästet och ta
sedan bort panelen.

För att sätta fast panelen
Placera panelen i ursprungsläget och mon-
tera snabbfästet samt skruvarna.

Pa

Fö
1
2

. Bagagehållare

. Panel A

2
1

Åtdragningsmoment:
bagagehållarens skruvar:

7 Nm (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf)

1. Panel B

2. Snabbfäste

1

2

1.
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Fö  att kontrollera tändstiftet
. Kontrollera att porslinet runt mittelek-

troden har en lätt ljusbrun färg (den
ideala färgen när fordonet körs nor-
malt).

S
 färgen på tändstiftet skiljer sig från de
ra kan det vara fel på motorn. Försök
 åtgärda felet själv. Låt i stället en
aha-återförsäljare kontrollera motorcy-
.

. Kontrollera om elektroden på tändstif-
tet har eroderat eller om det finns av-
lagringar och byt tändstiftet vid behov.

. Mät elektrodavståndet på tändstiftet
med ett bladmått och justera avstån-
det vid behov.

 att montera tändstiftet
. Gör rent tätningsringen och dess an-

liggningsytor och torka av gängorna
på tändstiftet.

. Montera tändstiftet med hjälp av tänd-

1

ekommenderat tändstift:
NGK / CPR9EA-9

ekommenderat elektrodavstånd:
0.8–0.9 mm (0.031–0.035 in)
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r att sätta fast panelen

1. För in de utskjutande delarna på pane-
len i spåren som visas och montera
skruvarna.

2. Stäng sadeln.

MAUT1837

Kontroll av tändstift
Tändstiftet är en viktig komponent i motorn
och det är lätt att kontrollera det. Eftersom
värme och avlagringar gör att tändstift lång-
samt eroderar, bör tändstiftet tas bort och
kontrolleras enligt tabellen för regelbunden
skötsel och smörjning. Dessutom kan tänd-
stiftets skick avslöja motorns skick.

För att ta bort tändstiftet
1. Ställ upp fordonet på sitt mittstöd.
2. Avlägsna panel C. (Se sidan 6-7.)
3. Ta bort tändstiftshatten.
4. Ta bort tändstiften som bilden visar

med hjälp av den tändstiftsnyckel som
finns i ägarens verktygssats.

För
1

TIP
Om
and
inte
Yam
keln

2

3

För
1

2

. Fästbygel

1

1. Tändstiftsnyckel

1

R

R
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. Om oljenivån befinner sig under
min-markeringen bör olja av rekom-
menderad typ fyllas på till rätt nivå.

. Stoppa ner oljestickan i påfyllningshå-
let och dra fast påfyllningslocket.

r att byta motorolja och rengöra ol-
ilen
. Starta motorn, värm upp den under

några minuter och stäng sedan av mo-
torn igen.

. Placera ett oljetråg under motorn för
att samla upp oljan.

. Ta bort påfyllningslocket och avtapp-
ningspluggar för motorolja, A och B,
och töm ut oljan från vevhuset. VIK-
TIGT: När motoroljans avtapp-

Oljepåfyllningslock

Max-markering

Min-markering

2
3

1
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stiftsnyckeln och dra åt tändstiftet till
angivet moment.

IPS
m du inte har tillgång till en momentnyckel
är du drar åt tändstiftet kan du dra åt det
enom att dra fast det ytterligare 1/4–1/2
rv efter det att du skruvat fast det för

and. Tändstiftet bör emellertid dras åt med
n momentnyckel så snart som möjligt.

3. Sätt fast tändstiftshatten.
4. Sätt fast panelen.

MAUT3703

Motorolja och oljesil
Oljenivån i motorn bör kontrolleras före var-
je körning. Dessutom måste oljan och ol-
jesilen bytas vid de intervall som anges i
tabellen för regelbunden skötsel och smörj-
ning.

För att kontrollera motorns oljenivå
1. Ställ upp skotern på sitt mittstöd. Om

den lutar lite kan du få en felaktig av-
läsning.

2. Starta motorn, värm upp den under
några minuter och stäng sedan av mo-
torn igen.

3. Vänta några minuter så att oljan stabi-
liseras, ta bort påfyllningslocket och
torka av oljestickan. Stoppa tillbaka ol-
jestickan (utan att skruva in den) och
lyft sedan upp den för att kontrollera ol-
jenivån.

TIPS
Oljenivån bör vara mellan min- och
max-markeringarna.

4

5

Fö
jes

1

2

3

Åtdragningsmoment:
Tändstift:

13 Nm (1.3 m·kgf, 9.4 ft·lbf)

1.

2.

3.
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. Fyll på med den rekommenderade
mängden motorolja och montera där-
efter och dra fast påfyllningslocket.

KTIGT
MCA11671

Använd inte oljor med en dieselspe-
cifikation som “CD” eller oljor med
högre kvalitet än den som anges.
Använd dessutom inte oljor som är
märkta “ENERGY CONSERVING II”
(ENERGIBESPARANDE II) eller hö-
gre.
Se till att inga främmande föremål
kommer ner i vevhuset.

. Starta motorn och låt den gå på tom-
gång under flera minuter medan du
kontrollerar om det finns något olje-
läckage. Om det läcker någon olja,
stäng omedelbart av motorn och kon-
trollera anledningen till oljeläckaget.

. Stäng av motorn och kontrollera oljeni-
vån. Fyll på vid behov.

1

1

ekommenderad motorolja:
Se sidan 8-1.

ljemängd vid byte:
1.10 L (1.16 US qt, 0.97 Imp.qt)
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ningsplugg B lossas, kommer
O-ringen, fjädern och oljesilen att
falla ut. Var försiktig så att du inte
tappar bort dessa delar.[MCAT1022]

4. Rengör oljesilen med lösningsmedel,
kontrollera så att den inte är skadad
och byt den vid behov.

5. Kontrollera om O-ringen är skadad
och byt ut den om det behövs.

6. Montera oljesil, kompressionsfjäder,
O-ring och avtappningsplugg B.

TIPS
Se till att O-ringen sitter rätt placerad.

7. Montera avtappningsplugg A, och dra
sedan åt båda avtappningspluggar till
specificerat åtdragningsmoment.

8

VI




9

10

. Oljepåfyllningslock

. Oljeavtappningsplugg A

1

1

1. Oljeavtappningsplugg B

Åtdragningsmoment:
Oljeavtappningsplugg A:

20 Nm (2.0 m·kgf, 14.5 ft·lbf)
Oljeavtappningsplugg B:

32 Nm (3.2 m·kgf, 23.1 ft·lbf)

1

R

O
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packning i slutväxeln för att tappa ur
oljan ur slutväxelhuset.

. Montera avtappningspluggen och den
nya packningen, dra sedan åt pluggen
till angivet moment.

. Fyll på med angiven mängd rekom-
menderad olja i slutväxeln. VARNING!
Se till att inga främmande föremål
kommer in i slutväxeln. Se till att
ingen olja kommer på däck eller
fälg.[MWA11312]

Avtappningsplugg i slutväxeln

Åtdragningsmoment:
Avtappningsplugg i slutväxeln:

20 Nm (2.0 m·kgf, 14.5 ft·lbf)

1
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ollställa indikatorn för oljebyte och 
ippmätaren för oljebyte

IPS
dikatorn för oljebyte och trippmätaren för
ljebyte kan nollställas när “OIL CHANGE”
ch “OIL TRIP” visas på multi-funktionsdis-
layen. (Se sidan 3-3.)

MAU20067

Olja i slutväxel
Kontrollera så att det inte läcker olja från
slutväxeln innan du kör. Om du upptäcker
något läckage bör du låta en Yamaha-åter-
försäljare kontrollera och reparera skotern.
Dessutom måste oljan i slutväxeln bytas vid
de intervall som anges i tabellen för regel-
bunden skötsel och smörjning.

1. Starta motorn och värm upp oljan i
slutväxeln genom att köra skotern un-
der flera minuter och stäng sedan av
motorn igen.

2. Ställ upp skotern på sitt mittstöd.
3. Placera ett oljetråg under slutväxeln

för att samla upp oljan.
4. Ta bort påfyllningslocket och dess

O-ring från slutväxelhuset.

5. Ta bort avtappningspluggen och dess

6

7

1. Påfyllningslock för slutväxelolja

1

1.
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. Om kylvätskan är på eller under
min-markeringen, öppna locket på kyl-
vätskebehållaren. (Se sidan 3-9.)
VARNING! Ta bara bort kylväts-
kelocket. Ta aldrig bort kylväts-
kelocket när motorn är varm.[MWA15162]

. Fyll på med kylvätska eller destillerat
vatten upp till max-markeringen och
montera kylvätskebehållarens lock
och panelen. VIKTIGT: Om du inte
har tillgång till kylvätska kan du an-
vända destillerat vatten eller mjukt
vattenledningsvatten. Använd inte
hårt vatten eller saltvatten eftersom
det kan skada motorn. Om du har
använt vatten i stället för kylvätska
bör du byta ut det mot kylvätska vid
första bästa tillfälle. I annat fall kom-

Max-markering

Min-markering

1

2
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8. Montera påfyllningslocket och dess
O-ring på slutväxelhuset och dra åt
locket.

9. Kontrollera så att det inte läcker olja
från slutväxeln. Kontrollera anledning-
en till det om det läcker.

MAU20071

Kylvätska
Kylvätskenivån bör kontrolleras före varje
körning. Dessutom måste kylvätskan bytas
vid de intervall som anges i tabellen för re-
gelbunden skötsel och smörjning.

MAUT3693

För att kontrollera kylvätskenivån
Kylvätskenivån bör kontrolleras före varje
körning. Dessutom måste kylvätskan bytas
vid de intervall som anges i tabellen för re-
gelbunden skötsel och smörjning.

1. Ställ upp fordonet på sitt mittstöd.

TIPS
 Kylvätskenivån måste kontrolleras på

en kall motor eftersom nivån varierar
med motortemperaturen.

 Se till att fordonet står helt upprätt när
du kontrollerar oljenivån. Om den lutar
lite kan du få en felaktig avläsning.

2. Öppna sadeln. (Se sidan 3-9.)
3. Kontrollera kylvätskenivån i kylvätske-

behållaren.

TIPS
Kylvätskenivån bör vara mellan min- och
max-markeringarna.

4

5

Rekommenderad olja i slutväxel:
Se sidan 8-1.

Oljemängd:
0.20 L (0.21 US qt, 0.18 Imp.qt)

1.

2.
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. Stoppa in ett nytt luftfilter i luftfilterhu-
set. VIKTIGT: Se till att luftfiltret sit-
ter ordentligt i luftfilterhuset.
Motorn får aldrig köras utan att luft-
filtret är monterat. I annat fall kan
kolven(-arna) och/eller cylin-
dern(-rarna) slitas onormalt myck-
et.[MCA10482]

. Montera luftfilterhusets skydd genom
att skruva fast skruvarna och skruv-
skyddet.

ngöring av luftfiltrets slang
. Kontrollera om det samlats smuts eller

vatten i slangen på baksidan av luftfil-
tret.

. Om det samlats smuts eller vatten, ta
bort slangen och rengör den. Sätt se-
dan tillbaks den.

ngöring av luftfilter i V-remshuset
. Avlägsna panel B. (Se sidan 6-8.)
. Ta bort skyddet över luftfiltret i V-rems-

huset genom att skruva loss bultarna.
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mer kylsystemet inte att vara skyd-
dat mot isbildning och korrosion.
Om du har tillsatt vatten till kyl-
vätskan, be en Yamaha-återförsäl-
jare att kontrollera kylvätskan så
snart som möjligt. I annat fall kom-
mer motorns kyleffekt att reduce-
ras.[MCA10473]

6. Stäng sadeln.

MAU33032

yte av kylvätska
ylvätskan måste bytas vid de intervall som
nges i tabellen för regelbunden skötsel
ch smörjning. Låt en Yamaha-återförsälja-
 byta kylvätskan. VARNING! Ta aldrig
ort kylvätskelocket när motorn är
arm.[MWA10382]

MAUT3551

Luftfilter och V-remshusets 
luftfilter
Luftfiltret och luftfilterelementen i V-remshu-
set bör rengöras eller bytas vid de intervall
som anges i tabellen över regelbunden
skötsel och smörjning. Kontrollera båda luft-
filterelementen oftare om du kör på ovanligt
blöta eller dammiga platser. Luftfiltrets
slang ska kontrolleras regelbundet och ren-
göras vid behov.

Byte av luftfiltret
1. Ställ upp skotern på sitt mittstöd.
2. Ta bort skruvskyddet och luftfilterhu-

sets skydd genom att lossa skruvarna.

3. Dra ut luftfiltret.

4

5

Re
1

2

Re
1
2

Kapacitet i kylvätskebehållare:
0.25 L (0.26 US qt, 0.22 Imp.qt)

1. Skruvskydd

2. Lock över luftfilter

3. Luftfilterhusets dräneringsslang

2

31
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MAU44735

ntroll av tomgångsvarvtalet
trollera tomgångsvarvtalet och låt vid
ov en Yamaha-återförsäljare korrigera

1

1

omgångsvarvtal:
1600–1800 v/min
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3. Dra ut luftfilterelementet och rengör
det med tryckluft. VIKTIGT: För att
undvika skador på luftfilterelemen-
tet ska det hanteras försiktigt och
inte vridas.[MCA10522]

4. Stoppa in luftfiltret i luftfilterhuset.
5. Montera skyddet över luftfiltret i

V-remshuset genom att skruva fast
bultarna.

6. Sätt fast panelen.
Ko
Kon
beh
det.

. Skydd för V-remmens luftfilterhus

. Luftfilter i V-remshuset

1

1

T
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MAU61710

ck
cken är det enda på fordonet som har
takt med vägen. Säkerhet under alla
förhållanden hänger på en relativt liten
taktyta. Därför är det absolut nödvändigt
hålla däcken i gott skick vid alla tillfällen
 byta ut dem vid lämplig tidpunkt med de
cificerade däcken.

ckens lufttryck
ckens lufttryck bör kontrolleras och even-
llt justeras före varje körning.

VARNING
MWA10504

 fordonet körs med fel däcktryck kan
aren förlora kontrollen över det vilket
n leda till allvarliga personskador eller
dsfall.

Däckens lufttryck bör kontrolleras
när däcken är kalla (dvs när tempe-
raturen på däcken är densamma
som den omgivande luftens).
Däckens lufttryck bör anpassas
med avseende på hastighet och
den totala vikten på förare, passa-
gerare, bagage och de tillbehör som
är godkända för denna modell.

1
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MAU21386

ontroll av gashandtagets spel
ät gashandtagets spel enligt bilden.

ontrollera regelbundet gashandtagets
el och låt vid behov en Yamaha-återför-
ljare justera det.

MAU21402

Ventilspel
Ventilspelet förändras med tiden vilket leder
till att motorn får en felaktig bränsle/luft-
blandning och/eller motorn kan låta illa. För
att förhindra att detta inträffar måste ventil-
spelet justeras av en Yamaha-återförsäljare
vid de intervall som anges i tabellen för re-
gelbunden skötsel och smörjning.

Dä
Dä
kon
kör
kon
att 
och
spe

Dä
Dä
tue

Om
för
ka
dö




. Gashandtagets spel

Gashandtagets spel:
3.0–5.0 mm (0.12–0.20 in)

1
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VARNING
MWA10472

Låt en Yamaha-återförsäljare byta
utslitna däck. Förutom att det är
olagligt att köra, kan utslitna däck
reducera körstabiliteten och kan
leda till att du tappar kontrollen.
Byte av alla hjul- och bromsrelate-
rade delar, inklusive däck, bör utfö-
ras av en Yamaha-återförsäljare
som har nödvändiga kunskaper
och erfarenhet att göra det.
Kör lugnt och försiktigt några mil
med nya däck så att ytan hinner
ruggas upp. Greppet är mycket då-
ligt på helt nya däck.

kinformation
na modell är utrustad med slanglösa
k och luftventiler.
k åldras även om de inte har använts el-
m de bara har använts vid enstaka till-
n. Sprickor i däckmönstret och i
rna, ibland med deformeringar i stom-
, är alla tecken på ålder. Gamla och åld-

e däck ska kontrolleras av
kspecialister för att ta reda på ifall de är
ra att använda.
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VARNING
MWA10512

sta inte för mycket på fordonet. En
ycka kan inträffa om du kör ett överlas-
t fordon.

Kontroll av däcken

Däcken måste kontrolleras före varje kör-
ning. Om mönsterdjupet i däckens mitt är
nere på minimum eller om det sitter en glas-
bit eller spik i däcket, eller om däckssidorna
är spruckna, bör du låta en Yamaha-återför-
säljare byta däcket omedelbart.

TIPS
Minsta mönsterdjup kan variera från land till
land. Kontrollera vilka regler som gäller i ditt
land.







Däc
Den
däc
Däc
ler o
fälle
sido
men
rad
däc
säk

Däckens lufttryck (uppmätt när däck-
en är kalla):

Upp till 90 kg (198 lb) last:
Fram:

175 kPa (1.75 kgf/cm2, 25 psi)
Bak:

200 kPa (2.00 kgf/cm2, 29 psi)
90 kg (198 lb) till maximal belast-
ning:

Fram:
175 kPa (1.75 kgf/cm2, 25 psi)

Bak:
225 kPa (2.25 kgf/cm2, 33 psi)

Maxlast*:
179 kg (395 lb)

* Total vikt på förare, passagerare, ba-
gage och tillbehör 

1. Mönsterdjup

2. Däckssidor

Minsta mönsterdjup (fram och bak):
1.6 mm (0.06 in)

ZAUM00**

1

2
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MAUS2002

ntroll av 
mbromshandtagets spel

ntrollera regelbundet bromshandtagets
l. Om spelet överstiger 10 mm (0.39 in)
 du låta en Yamaha-återförsäljare juste-

det.

VARNING
MWA10642

orrekt bromshandtagspel är ett teck-
 på farligt tillstånd i bromssystemet.
r inte fordonet förrän bromssystemet
r kontrollerats eller reparerats av en
maha-återförsäljare.

Främre bromsreglagets spel

1
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VARNING
MWA10462

ramdäck och bakdäck bör vara av sam-
a fabrikat och utformning, annars kan
rdonets hanteringsegenskaper änd-
s, vilket kan leda till en olycka.

fter utförliga tester har endast de däck
m visas i listan nedan godkänts av

amaha för denna modell.

MAU21963

Gjutna fälgar
För att du ska få ut maximal prestanda, håll-
barhet och säkerhet från ditt fordon bör du
notera följande punkter om hjulen.
 Kontrollera fälgkanterna så att de inte

är spruckna, krokiga eller skadade före
varje körning. Om de är skadade, låt
en Yamaha-återförsäljare byta hjulet.
Försök inte att reparera ett hjul själv.
Ett deformerat eller sprucket hjul mås-
te bytas.

 Hjulet bör balanseras om du har bytt
fälg eller däck. Ett obalanserat hjul kan
ge upphov till dåliga prestanda, be-
svärliga hanteringsegenskaper och en
förkortad livslängd på däcket.

Ko
fra

Ko
spe
ska
ra 

Ink
en
Kö
ha
Ya

Framdäck:
Storlek:

100 / 80 - 16M/C 50P
Tillverkare/modell:

DURO / DM1157F
Bakdäck:

Storlek:
120 / 80 - 16M/C 60P

Tillverkare/modell:
DURO / DM1157

1.
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MAU22382

ntroll av bromsbelägg fram 
h bromsbackar bak 
slitningen av bromsbeläggen fram och
msbackarna bak måste kontrolleras vid
intervall som anges i tabellen för regel-
den skötsel och smörjning.

MAU22421

msbelägg, fram

msbeläggen för frambromsen har ett in-
ringsspår för bromsbeläggens förslit-
 som gör att du kan kontrollera
litningen utan att ta isär bromsen. Titta
indikeringsspåret för att kontrollera

msbeläggens förslitning. Om ett broms-

1

1

Indikeringsspår för bromsbeläggens 
förslitning

Bromsklossar

Bromsskiva

2

3
1
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MAU22172

stering av spelet på 
kbromshandtaget
t det bakre bromshandtagets spel enligt

den.

ntrollera regelbundet bromshandtagets
el och justera det vid behov enligt följan-
.
r att öka bromsreglagets spel ska juste-
gsmuttern på bromsskölden vridas i rikt-
g (a). För att minska bromsreglagets
el ska justeringsmuttern vridas i riktning
).

VARNING
MWA10651

Be en Yamaha-återförsäljare att utföra
justeringen om den inte kan utföras så
som beskrivs ovan.

Ko
oc
För
bro
de 
bun

Bro

Bro
dike
ning
förs
på 
bro

. Spelet på reglaget till bakbromsen

Bakbromshandtagets spel:
10.0–15.0 mm (0.39–0.59 in)

1. Justermutter för bakbromshandtagets 
spel

(a)

(b)
1

1.

2.

3.
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behållare.
Använd bara den specificerade
bromsvätskan, annars kan gummi-
tätningarna försämras vilket leder
till läckage.
Fyll på med samma bromsvätska
som redan finns i systemet. Om du
fyller på en annan bromsvätska än
DOT 4 kan det leda till en farlig ke-
misk reaktion.
Var försiktig så att du inte får in vat-
ten när du fyller på bromsvätska.
Vatten sänker bromsvätskans kok-
punkt kraftigt och kan resultera i
ånglås.

IKTIGT
MCA17641

omsvätska kan skada lackerade ytor
h plastdetaljer. Torka alltid upp ut-
illd bromsvätska omedelbart.

r bromsbeläggen slits är det naturligt att
msvätskenivån gradvis sjunker. En låg
msvätskenivå kan tyda på slitna broms-

lägg och/eller läckor i bromssystemet,
 därför ihåg att kontrollera bromsbeläg-

ns förslitning och om det finns läckor i
mssystemet. Om bromsvätskenivån
nker plötsligt bör du be en Yamaha-åter-
säljare att kontrollera orsaken innan du
 fordonet.

1

2
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elägg är så slitet att indikeringsspåret
appast syns bör du låta en Yamaha-åter-
rsäljare byta alla bromsbelägg.

MAU22541

romsback, bak

akbromsen har en förslitningsindikering
m gör att du kan kontrollera förslitningen

tan att ta isär bromsen. Titta på indikering-
n för att kontrollera bromsbackarnas för-
itning. Om bromsbackarna är så slitna att
dikatorn pekar på förslitningsgränsen bör
u låta en Yamaha-återförsäljare byta
romsbackarna.

MAU32346

Kontroll av bromsvätskenivån
Kontrollera att bromsvätskenivån är över
miniminivån före varje körning. Kontrollera
att bromsvätskenivån ligger vid behållarens
övre del. Fyll på bromsvätska vid behov.

VARNING
MWA15991

Felaktigt underhåll kan leda till att brom-
sarna inte fungerar. Beakta följande:
 För lite bromsvätska kan göra att

luft tränger in i bromssystemet vil-
ket försämrar bromsförmågan.

 Rengör påfyllningslocket innan det
tas bort. Använd bara DOT
4-bromsvätska från en förseglad







V
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. Förslitningsindikering

. Linje för förslitningsgräns

1

2

1. Min-markering

Specificerad bromsvätska:
DOT 4

1
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MAU23115

ntroll av och smörjning av 
shandtag och kabel
handtagets funktion bör kontrolleras
 varje körning. Dessutom måste kabeln
rjas av en Yamaha-återförsäljare vid de

rvall som anges i tabellen för regelbun-
underhåll.
kabeln har ett gummiskydd. Se till att

ddet är ordentligt monterat. Även om
ddet är ordentligt monterat, skyddar det
 kabeln helt från inträngande vatten. Var
för försiktig så att du inte häller vatten di-
 på skyddet eller kabeln när du tvättar
onet. Torka rent med en fuktad trasa om
eln eller skyddet blir smutsigt.
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MAU22724

yte av bromsvätska 
t en Yamaha-återförsäljare byta broms-
tskan vid de intervall som anges under
S i tabellen för regelbunden skötsel och
örjning. Dessutom bör oljetätningarna i
vudcylinder och bromsok bytas samt
omsslangen bytas vid de intervall som
ges nedan eller om bromssystemet är
adat eller läcker.

Oljetätningar: Byt vartannat år.
Bromsslang: Byt vart fjärde år.

MAU23098

Kontroll och smörjning av kablar
Alla reglagekablars funktion och skick bör
kontrolleras före varje körning och kabelän-
darna bör smörjas vid behov. Om någon
reglagekabel är skadad eller inte går lätt, låt
en Yamaha-återförsäljare kontrollera eller
byta den. VARNING! Skada på kablarnas
yttre hölje kan ge upphov till att det bör-
jar rosta vilket kan medföra att rörelsen
kan kärva. Byt ut skadade kablar så
snart som möjligt för att undvika farliga
körförhållanden.[MWA10712]

Ko
ga
Gas
före
smö
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det 
Gas
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sky
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där
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kab

Rekommenderat smörjmedel:
Yamaha cable lubricant eller annat 
lämpligt smörjmedel för kabel
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MAU23273

ntroll av framgaffeln
mgaffelns skick och funktion måste kon-

lleras enligt följande vid de intervall som
ges i tabellen för regelbunden skötsel
 smörjning.

r att kontrollera skicket
ntrollera om innerrören är repiga, skada-
 eller om det läcker olja.

r att kontrollera funktionen
. Ställ fordonet på ett plant underlag och

håll det upprätt. VARNING! Se till att
fordonet står stadigt så att det inte
faller omkull och orsakar person-
skador.[MWA10752]

. Bromsa med frambromsen och tryck
ner styret flera gånger och kontrollera
att framgaffeln mjukt trycks ihop och
går upp igen.
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MAUT3571

mörjning av bromshandtag för 
ambroms och bakbroms

ram- och bakbromshandtag

edpunkterna i bromshandtagen för fram-
roms och bakbroms måste smörjas av en
amaha-återförsäljare vid de intervall som
nges i tabellen för regelbunden skötsel
ch smörjning.

MAU23193

Kontroll och smörjning av 
mittstöd

Mittstödets funktion bör kontrolleras före
varje körning och ledpunkterna och me-
tall-mot-metall-kontaktytorna bör smörjas
vid behov.

VARNING
MWA11302

Om mittstödet inte går att fälla upp eller
ned lätt ska du låta en Yamaha-återför-
säljare kontrollera eller byta det. Annars
kan mittstödet komma i kontakt med
marken och störa föraren, som då kan
förlora kontrollen över fordonet.

Ko
Fra
tro
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de

Fö
1

2

1. Mittstöd

Rekommenderat smörjmedel:
Litiumbaserat fett

1
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MAU23292

ntroll av hjullager
llagren fram och bak måste kontrolleras
de intervall som anges i tabellen för re-
unden skötsel och smörjning. Om du
ner något glapp i ett hjulnav eller om hju-
nte snurrar lätt, låt en Yamaha-återför-
are kontrollera hjullagren.
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IKTIGT
MCA10591

 du ser någon skada eller om fram-
ffeln inte går mjukt, låt en
maha-återförsäljare kontrollera eller
parera den.

MAU45512

Kontroll av styrningen
Slitna eller lösa styrlager kan vara farligt.
Därför måste styrningens funktion kontrolle-
ras enligt följande vid de intervall som ang-
es i tabellen för regelbunden skötsel och
smörjning.

1. Ställ upp fordonet på sitt mittstöd.
VARNING! Se till att fordonet står
stadigt så att det inte faller omkull
och orsakar personskador.[MWA10752]

2. Fatta tag i framgaffelns nederdel och
försök att röra den fram och tillbaka.
Om du känner något glapp bör du låta
en Yamaha-återförsäljare kontrollera
eller reparera styrningen.

Ko
Hju
vid 
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sälj
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re om fordonet är utrustad med extra
ktrisk utrustning.

IKTIGT
MCA16522

r att ladda ett VRLA-batteri (ventilreg-
at blybatteri) måste du ha en kon-
ntspänningsladdare. Om du
vänder en vanlig batteriladdare kan
tteriet ta skada.

r att förvara batteriet
. Om fordonet inte kommer att använ-

das inom en månad, ta bort batteriet
och ladda det och förvara det sedan på
ett svalt och torrt ställe. VIKTIGT: När
du tar bort batteriet ska du kontrol-
lera att nyckeln är i läget “OFF” och
sedan koppla bort den negativa ka-
beln innan du kopplar bort den po-
sitiva.[MCA16303]

. Om batteriet ska förvaras under mer
än två månader bör du kontrollera det
en gång i månaden och ladda det om
det behövs.

. Ladda batteriet helt innan du monterar
det. VIKTIGT: När du monterar bat-
teriet ska du kontrollera att nyckeln
är i läget “OFF” och sedan ansluta
den positiva kabeln innan du anslu-
ter den negativa.[MCA16841]

. Kontrollera att batterikablarna är rätt
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MAUT3762

atteri
en här modellen är utrustad med ett VR-
A-batteri (ventilreglerat blybatteri). Du be-
över därför inte kontrollera elektrolyten
ller fylla på med destillerat vatten. Batteri-
blarnas anslutningar måste dock kontrol-

ras och dras åt vid behov.

VARNING
MWA10761

 Elektrolyt är giftigt och farligt efter-
som det innehåller svavelsyra som
kan orsaka brännskador. Undvik
kontakt med huden, ögon och klä-
der och skydda alltid ögonen när du
arbetar nära batterier. Om du får nå-
got på dig, genomför följande FÖR-
STA HJÄLP.
• UTVÄRTES: Skölj ordentligt med

vatten.
• INVÄRTES: Drick stora mängder

mjölk eller vatten och kontakta
omedelbart en läkare.

• ÖGON: Spola med vatten under
15 minuter och uppsök därefter
läkarhjälp.

 Batterier producerar explosiv vät-
gas. Håll därför gnistor, öppen flam-
ma, cigaretter etc. borta från
batteriet och sörj för ordentlig ven-
tilation när du laddar det i ett slutet

rum.
 HÅLL DETTA OCH ANDRA BATTE-

RIER UTOM RÄCKHÅLL FÖR
BARN.

VIKTIGT
MCA10621

Du får aldrig försöka att ta bort tätningen
i battericellerna eftersom detta kan för-
störa batteriet.

Batteriet är placerat bakom panelen A. Ta
bort panelen för att komma åt batteriet. (Se
sidan 6-7.)

För att ladda batteriet
Låt en Yamaha-återförsäljare ladda batte-
riet så snart som möjligt om det verkar som
om det har blivit urladdat. Kom ihåg att bat-
terier har en tendens att ladda ur sig snab-

ba
ele

V
Fö
ler
sta
an
ba

Fö
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1. Batteri

1
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S
 huvudsäkringen tagits bort och satts till-
a ska du vrida huvudströmbrytaren från
” till “OFF” tre gånger med intervall på
ekunder för att initiera systemet för tom-
gsvarvtalsreglering.

. Vrid tändningsnyckeln till läge “ON”
och sätt på den elkrets i vilken säkring-
en har gått sönder för att kontrollera att
elkretsen nu fungerar.

. Om säkringen omedelbart går sönder
igen, låt en Yamaha-återförsäljare
kontrollera elsystemet.

äkringar:
Huvudsäkring:

20.0 A
Säkring för tändning:

7.5 A
Säkring för signalsystem:

15.0 A
Säkring för strålkastare:

15.0 A
Backupsäkring:

7.5 A
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kopplade till batteripolerna när du har
monterat batteriet.

5. Vrid nyckeln från “ON” till “OFF” tre
gånger med intervall på tre sekunder
för att initiera systemet för tomgångs-
varvtalsreglering.

IKTIGT
MCA16531

 till att batteriet alltid är laddat. Förva-
g av ett urladdat batteri kan orsaka
rmanenta skador på batteriet.

MAUT3752

Byte av säkringar

Säkringsboxen är placerad bredvid batteri-
utrymmet under panelen A. (Se sidan 6-7.)
Om en säkring är sönder, byt ut den enligt
följande.

1. Vrid tändningsnyckeln till läge “OFF”
och stäng av den elkrets i vilken säk-
ringen har gått sönder.

2. Ta bort den trasiga säkringen och sätt
i en ny säkring med rätt amperetal.
VARNING! Sätt inte i en säkring
med högre amperetal än det som re-
kommenderas för att undvika att el-
systemet tar skada eller att brand
uppstår.[MWA15132]

TIP
När
bak
“ON
tre s
gån

3

4

1. Säkringsbox

1

S



derhåll och justering

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B
D
ta
la

V
V
d

över strålkastarlampan.
. Montera kåpan tillsammans med strål-

kastarinsatsen.
. Låt en Yamaha-återförsäljare ställa in

ljuset vid behov.
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MAUT3661

yte av strålkastarlampa
enna modell är utrustad med en strålkas-
re med halogenlampa. Om en strålkastar-
mpa går sönder, byt ut den enligt följande.

IKTIGT
MCA10651

ar försiktig så att du inte skadar följan-
e delar:
 Strålkastarlampa

Ta inte på glaset med fingrarna och
se till att du inte får olja på glaset ef-
tersom det kan påverka ljuset i lam-
pan och lampans livslängd
reduceras avsevärt. Torka av glaset
på glödlampan mycket noga med
en trasa fuktad i alkohol eller thin-
ner.

 Strålkastarglas
Sätt inte på någon form av självhäf-
tande film eller klisterlapp på strål-
kastarglaset.
Sätt inte i någon glödlampa med hö-
gre effekt än den som rekommende-
ras.

1. Ta bort kåpan A tillsammans med
strålkastarinsatsen. (Se sidan 6-7.)

2. Ta bort lampskyddet och koppla loss
kontakten till strålkastaren.

3. Haka av strålkastarlampans hållare
och ta bort den trasiga lampan.

4. Sätt i en ny glödlampa och sätt fast
den med lamphållaren.

5. Anslut kontakten och montera skyddet

6

7

1. Skydd över strålkastarlampa

1. Strålkastarkontakt

2. Strålkastarlampans hållare

3. Strålkastarlampa

1

1

2
3



P

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B
Om
ut 

MAU24182

kljus/bromsljus
na modell är utrustad med ett bakljus/

msljus av LED-typ.
 ett bakljus/bromsljus inte fungerar ska
låta en Yamaha-återförsäljare kontrolle-
et.

1
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MAUT3641

yte av parkeringsljuslampa
 en parkeringsljuslampa går sönder, byt

den enligt följande.
1. Ta bort kåpa A. (Se sidan 6-7.)
2. Ta bort sockeln (tillsammans med lam-

pan) genom att vrida den moturs.

3. Ta bort den trasiga lampan genom att
dra ut den.

4. Sätt i en ny lampa i sockeln.
5. Sätt tillbaks sockeln (tillsammans med

lampan) genom att vrida den medurs.
6. Montera kåpan.

Ba
Den
bro
Om
du 
ra d

. Sockel för parkeringsljusets lampa

1 1. Parkeringsljusets lampa

1
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MAUT3671

te av blinkerslampa bak
. Ta bort lampglaset över blinkerslam-

pan genom att lossa skruven.

. Ta bort den trasiga lampan genom att
trycka in den och vrida den moturs.

. Sätt i en ny lampa i sockeln, tryck in
den och vrid den medurs tills det tar
stopp.

IKTIGT
MCAU0081

rriktningsvisarens blinkersfunktion
n påverkas om du använder en lampa
d ett annat watt-tal än det som rekom-
nderas.

. Sätt tillbaks lampglaset och skruva fast
skruven. VIKTIGT: Dra inte åt skru-
ven för hårt eftersom lampglaset

1

Blinkerslampa

1
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MAUT3652

yta lampa för främre 
örriktningsvisare
m lampan för den främre körriktningsvisa-
n går sönder ska du byta den på följande
tt.
1. Ta bort kåpa A. (Se sidan 6-7.)
2. Ta bort sockeln (tillsammans med lam-

pan) genom att vrida den moturs.

3. Ta bort den trasiga lampan genom att
trycka in den och vrida den moturs.

4. Sätt i en ny lampa i sockeln, tryck in
den och vrid den medurs tills det tar
stopp.

VIKTIGT
MCAU0081

Körriktningsvisarens blinkersfunktion
kan påverkas om du använder en lampa
med ett annat watt-tal än det som rekom-
menderas.

5. Sätt tillbaks sockeln (tillsammans med
lampan) genom att vrida den medurs.

6. Montera kåpan.

By
1

2

3

V
Kö
ka
me
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4

. Blinkerslampans sockel

1

1. Blinkerslampa

1

1.
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MAU25882

lsökning
ts att alla Yamaha skotrar undersöks
a innan de lämnar fabriken, kan pro-
 uppstå under körning. Om det uppstår

blem med exempelvis bränslet, kom-
ssionen eller tändsystemet, kan du få
tsvårigheter och effektförluster.
ande felsökningstabell ger dig möjlighet
nabbt och enkelt kontrollera dessa vita-
ystem själv. Om skotern däremot har
ov av reparation, bör du lämna den till
Yamaha-återförsäljare, vars skickliga
iker har de verktyg samt den erfarenhet
 kunskap som krävs för att reparera sko-
 på rätt sätt.
änd endast original Yamaha reservde-
Piratdelar kan se likadana ut som delar
 Yamaha, men de är ofta sämre och har
kortare livslängd vilket kan leda till dyra
arationskostnader.

VARNING
MWA15142

 inte och kontrollera att det inte finns
na lågor eller gnistor, inklusive styr-

or på t.ex. vattenvärmare eller ugnar,
rheten när du kontrollerar bränsle-
temet. Bensin och bensinångor kan
ändas eller explodera vilket kan orsa-
llvarliga person- eller egendomsska-
.

U52SM0M0  29 ページ  ２０１５年９月２４日　木曜日　午前１０時２７分
eriodiskt underhåll och justering

6-29

kan gå sönder.[MCA11192] MAU24331

Nummerskyltsbelysning
Om nummerskyltsbelysningen inte tänds,
be en Yamaha-återförsäljare kontrollera el-
kretsen eller byta lampan.
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ssionen.
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2

startar inte. 
era tändningen.
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elsökningsschema

tartproblem eller dålig motorprestanda

ontrollera bränslenivån i 
ränsletanken.

. Bränsle
Det finns tillräckligt med 
bränsle.

Det finns inget bränsle.

Kontrollera batteriet.

Fyll på 
bränsle.

Motorn startar inte. 
Kontrollera batteriet.

. Kompression

ör startmotorn.

Det finns kompression.

Det finns ingen 
kompression.

Motorn startar inte. 
Låt en Yamaha-återförsäljare kontrollera fordonet.

Låt en Yamaha-återförsäljare kontrollera fordonet.

kruva loss tändstiften och 
ontrollera elektroderna.

. Tändning Torka av med en torr trasa och ställ in 
elektrodavståndet, eller byt tändstiftet.

Låt en Yamaha-återförsäljare kontrollera 
fordonet.

Motorn startar inte. 
Kontrollera kompre

ör startmotorn.

. Batteri
Motorn går runt snabbt.

Motorn går runt 
långsamt.

Batteriet är ok.

Torr

Våt Kör startmotorn.

Kontrollera batterianslutningarna 
och be en Yamaha-återförsäljare 
ladda batteriet vid behov.

Motorn 
Kontroll
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  ånga kan spruta ut och medföra risk

 t locket moturs för att släppa ut even-
et moturs och sedan lyfta av locket.

TI
Om ing att du byter ut det mot rekommende-
ra

V
ha

Låt en Yamaha-återförsäljare 
kontrollera och reparera 
kylsystemet.

Fyll på med kylvätska. (Se TIPS.)

rn överhettas igen, låt en 
ntrollera och reparera kylsystemet.
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torn överhettas

VARNING
Lyft aldrig kylvätskelocket när motor och kylare är varma. Skållhet trycksatt vätska och
för allvarliga skador. Vänta tills motorn har kallnat.
Placera en tjock trasa, t.ex. en handduk, över kylvätskelocket och vrid sedan långsam
tuellt övertryck. När det pysande ljudet har slutat kan du trycka ner locket och vrida d

PS
 du inte har tillgång till kylvätska kan du använda vanligt vattenledningsvatten under förutsättn

d kylvätska vid första bästa tillfälle.

änta tills motorn 
r kallnat.

Kontrollera kylvätskenivån i 
behållaren och i kylaren.

Kylvätskenivån är 
ok.

Kylvätskenivån är låg. 
Kontrollera om 
kylsystemet läcker.

Starta motorn. Om moto
Yamaha-återförsäljare ko

Det finns ett 
läckage.

Det finns 
inget läckage.
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 förvaring av skotern
ngöring

IKTIGT
MCA10784

Undvik att använda starka fälgren-
göringsmedel, speciellt på ekerhjul.
Om sådan produkter används på
ställen där det är svårt att få bort
smuts, låt inte medlet sitta på under
längre tid än som är angivet på pro-
dukten. Skölj även av ytan omedel-
bart efter rengöring och torka av
den. Spruta därefter på korrosions-
skyddssprej.
Felaktig rengöring kan skada plast-
delar (som kåporna, paneler, rutor,
strålkastarlinser, mätarelinser, etc.)
samt ljuddämpare. Använd bara en
mjuk, ren trasa eller svamp fuktad
med vatten för att rengöra plastde-
taljer. Ett milt rengöringsmedel som
spätts ut med vatten kan användas
om det är svårt att få delarna rena
med bara vatten. Kom ihåg att sköl-
ja bort eventuella rester av rengö-
ringsmedlet med rikligt med vatten
eftersom det kan skada plastdelar-
na.
Använd inte starka kemiska pro-
dukter på plastdetaljer. Försäkra
dig om att den trasa eller svamp
som du använder inte har varit i
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Skötsel och
MAU37834

rsiktighet med matta färger

IKTIGT
MCA15193

ssa modeller har delar med matta ytor.
ntakta en Yamaha-återförsäljare för

d om vilka produkter som du ska an-
nda vid rengöring av fordonet. Om du
vänder borste, starka kemiska pro-
kter eller rengöringsmedel när du ren-
r dessa delar kommer ytan att repas
er skadas. Du bör heller inte vaxa någ-
 matta ytor.

MAU26096

Skötsel
Skoterns öppna konstruktion gör dess tek-
nologi mer attraktiv, men det gör även den
känslig. Trots att högkvalitativt material har
används kan rost och korrosion utvecklas.
Ett rostigt avgasrör syns ofta inte på en bil
men på en skoter försämrar det skoterns
helhetsintryck. Det är inte bara med tanke
på garantin som du ofta behöver göra en or-
dentlig skötsel utan det kommer även att bi-
dra till att skotern ser snygg ut och dess
livslängd förlängs samt dess prestanda op-
timeras.

Före rengöring
1. Täck över avgasrörets öppning med

en plastpåse när motorn har kallnat.
2. Kontrollera att alla lock och skydd så-

väl som alla elektriska kopplingar, in-
klusive tändstiftshatt, sitter på
ordentligt.

3. Ta bort kraftiga avlagringar av smuts,
som olja som bränt fast på vevhuset,
med ett avfettningsmedel och en bor-
ste. Använd aldrig avfettningsmedel
på tätningar, packningar och hjulaxlar.
Skölj alltid av smutsen och avfettnings-
medlet med vatten.

Re

V








S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12





Ef
Ta
gö
sk

 fuktats med ett milt rengöringsmedel
 du sedan sköljer bort med vatten tills
är borta. Använd Yamaha Windshield
aner eller ett annat rengöringsmedel av
 kvalitet för ytterligare rengöring. Vissa
göringsmedel för plast kan repa vindru-
 Innan du använder sådant rengörings-
el bör du testa på ett område på
rutan som inte påverkar sikten och som
 lätt kan upptäckas.

r rengöring
. Torka av skotern med ett sämskskinn

eller en absorberande trasa.
. Använd ett krompolish för att putsa

krom, aluminium och rostfria delar, in-
klusive avgassystemet. (Även den ter-
miska missfärgningen på rostfria
avgassystem kan tas bort genom pole-
ring.)

. För att motverka korrosion bör du an-
vända korrosionsskyddssprej på alla
metaller, inklusive kromade och nick-
elpläterade ytor.

. Använd sprejolja som ett universellt
rengöringsmedel för att ta bort kvarsit-
tande smuts.

. Bättringsmåla små lackskador som or-
sakats av stenskott etc.

. Vaxa alla målade ytor.

. Låt skotern torka helt innan du ställer
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kontakt med starka eller slipande
produkter, lösningsmedel eller thin-
ner, bränsle, rostborttagningsme-
del, bromsvätska,
frostskyddsmedel eller elektrolyt.
Använd inte högtryckstvätt eller
ångtvätt eftersom det kan tränga in
vatten i följande områden: tätningar
(på hjul- och svingarmslagringar,
gaffel och bromsar), elektriska
komponenter (kontakter, instru-
ment, omkopplare och lampor),
ventilationsslangar och ventila-
tionsöppningar.
För skotrar som är utrustade med
vindruta: Använd inte starka rengö-
ringsmedel eller hårda svampar
som kan göra ytan matt eller repa.
Vissa rengöringsmedel för plast
kan repa vindrutan. Testa produk-
ten på en liten dold yta på vindrutan
för att kontrollera så att den inte ef-
terlämnar några märken. Om vind-
rutan är repad kan du polera den
med ett plastpoleringsmedel av god
kvalitet efter tvättning.

ter normal användning
 bort smuts med varmt vatten, ett milt ren-
ringsmedel och en mjuk, ren svamp och
ölj ordentligt med rent vatten. Använd en

tandborste eller flaskborste för svåråtkomli-
ga områden. Smuts som sitter hårt fast och
insekter lossnar lättare om ytan täcks med
en fuktig trasa under några minuter före ren-
göring.

Om du har kört i regnväder, nära havet eller
på saltade vägar
Eftersom havssalt eller vägar som saltats
under vintertid är extremt korrosivt tillsam-
mans med vatten, gör så här varje gång
som du har kört i regn, nära havet eller på
saltade vägar.

TIPS
Salt som sprids på vägarna under vintern
kan finnas kvar på våren.

1. Rengör skotern med kallt vatten och
ett milt rengöringsmedel när motorn
har svalnat. VIKTIGT: Använd inte
varmt vatten eftersom det ökar den
korrosiva effekten i saltet.[MCA10792]

2. Spruta på korrosionsskydd på all me-
tall, inklusive krom-nickelpläterade
ytor för att förhindra korrosion.

Rengöring av vindrutan
Använd inte alkaliska eller starka syrahalti-
ga rengöringsmedel, bensin, bromsvätska
eller något annat lösningsmedel. Rengör
vindrutan med en trasa eller tvättsvamp
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MAU36564

rvaring

rtvarig
rvara alltid skotern på ett svalt, torrt ställe
 skydda den vid behov från damm med
poröst överdrag. Kontrollera att motorn
 avgassystemet har svalnat innan du
ker över skotern.

IKTIGT
MCA10821

Förvaring av skotern i ett dåligt ven-
tilerat rum eller om den täcks med
ett överdrag medan den fortfarande
är fuktig, kan ge upphov till att vat-
ten och fukt tränger in och ger upp-
hov till rost.
För att förhindra korrosion bör de
inte förvaras i fuktiga källare, stall
(luften innehåller ammoniak) och
områden där starka kemikalier för-
varas.

ngvarig
an du ställer undan skotern under flera
nader:
. Följ anvisningarna i avsnittet “Skötsel”

i detta kapitel.
. Fyll bensintanken och tillsätt en bräns-

lestabilisator (om det finns tillgängligt)
för att hindra att tanken rostar eller att
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undan den eller täcker över den.

VARNING
MWA10943

öroreningar på bromsar eller däck kan
öra att du förlorar kontrollen över for-
onet.
 Försäkra dig om att det inte finns

någon olja eller vax på bromsar el-
ler däck. Vid behov kan du rengöra
bromsskivor och bromsbelägg med
ett rengöringsmedel för bromsar el-
ler med aceton, däcken tvättas med
varmt vatten och ett milt rengö-
ringsmedel.

 Innan du kör iväg med skotern bör
du testa bromsar och väghållning.

IKTIGT
MCA10801

 Använd en liten mängd sprejolja
och vax och torka av eventuellt
överflöd.

 Använd aldrig olja eller vax på gum-
midetaljer eller plastdetaljer utan
använd lämplig produkt för att skö-
ta dessa.

 Undvik slipande polermedel efter-
som lacken kommer att slipas bort.

IPS
 Kontakta en Yamaha-återförsäljare för

information om vilka produkter som
bör användas.

 Strålkastarglaset kan bli immigt av
tvätt, regn eller fuktig väderlek. Fukten
på glaset försvinner om strålkastaren
slås på en kort stund.
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bränslekvaliteten försämras.
3. Gör på följande sätt för att skydda cy-

lindern, kolvringarna etc. från korrosi-
on.
a. Ta bort tändstiftshatten och skruva

loss tändstiftet.
b. Häll i en tesked motorolja i tänd-

stiftshålet.
c. Sätt på tändstiftshatten på tändstif-

tet och placera tändstiftet på topp-
locket så att det är jordat. (Detta
begränsar gnistorna under nästa
steg.)

d. Dra runt motorn flera varv med
hjälp av startmotorn. (Detta gör att
oljan i cylindern sprids ut på cylin-
derväggen.)

e. Ta bort tändstiftshatten från tänd-
stiftet och skruva fast tändstiftet.
Sätt tillbaks tändstiftshatten på
tändstiftet. VARNING! Undvik
skada från gnistbildning genom
att kontrollera att tändstiftet är
ordentligt jordat när motorn
dras runt.[MWA10952]

4. Smörj alla reglageleder, -lagringar och
-kablar samt alla leder och lagringar på
pedaler och stöd.

5. Kontrollera vid behov lufttrycket i däck-
en och lyft sedan upp skotern så att
båda hjulen är fria från underlaget.

Som alternativ kan du vrida på hjulen
lite varje månad så att inte däcken de-
formeras på något ställe.

6. Täck över avgasrören med en plastpå-
se så att det inte tränger in någon fukt.

7. Ta bort batteriet och ladda det. Lagra
det på ett svalt och torrt ställe och lad-
da det varje månad. Förvara inte batte-
riet på ett för varmt eller för kallt ställe
[mindre än 0 C (30 F) eller mer än 30
C (90 F)]. För mer information om
hur du förvarar batteriet, se sidan 6-24.

TIPS
Om något behöver repareras på skotern bör
du göra det innan du ställer undan den.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Specifikationer
änsleinsprutning:
Trottelhus:

ID-märkning:
52S1 01

ndstift:
Tillverkare/modell:

NGK / CPR9EA-9
Rekommenderat elektrodavstånd:

0.8–0.9 mm (0.031–0.035 in)
ppling:
Kopplingstyp:

Torr, automatisk centrifugal
ivsystem:
Primärt utväxlingsförhållande:

1.000
Slutväxel:

Växel
Sekundärt utväxlingsförhållande:

10.320 (46 / 13 )×(35 / 12)
Växellådstyp:

Automatisk med V-rem
Utväxlingsförhållande:
m:
Ramtyp:

Underbone
Castervinkel:

23.8 grader
Försprång:

84 mm (3.3 in)
mdäck:

Typ:
Slanglöst

Storlek:
100 / 80 - 16M/C 50P
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MAU72940tt:
Totallängd:

1990 mm (78.3 in)
Totalbredd:

690 mm (27.2 in)
Totalhöjd:

1135 mm (44.7 in)
Sitthöjd:

785 mm (30.9 in)
Hjulbas:

1385 mm (54.5 in)
Markfrigång:

140 mm (5.51 in)
kt:
Tjänstevikt:

142 kg (313 lb)
tor:

Förbränningscykel:
4-takts

Kylsystem:
Vätskekyld

Ventilmekanism:
SOHC

Antal cylindrar:
En cylinder

Slagvolym:
155 cm3

Borrning  slaglängd:
58.0  58.7 mm (2.28  2.31 in)

Kompressionsförhållande:
11.0 : 1

Startsystem:
Elstart

Smörjsystem:
Våtsump

Motorolja:
Rekommenderat märke:

YAMALUBE
Typ:

SAE 10W-40
Rekommenderad motorolja:

API-service av SG-typ eller högre, JA-
SO-standarden MA eller MB

Oljemängd i motor:
Regelbundet oljebyte:

1.10 L (1.16 US qt, 0.97 Imp.qt)
Olja i slutväxel:

Typ:
SAE 10W-30 typ SE motorolja

Mängd:
0.20 L (0.21 US qt, 0.18 Imp.qt)

Kylvätskebehållare (upp till max-markering-
en):

0.25 L (0.26 US qt, 0.22 Imp.qt)
Kylare (inklusive alla slangar):

0.56 L (0.59 US qt, 0.49 Imp.qt)
Luftfilter:

Luftfilterelement:
Oljeindränkt papperselement

V-belt filter element:
Dry element

Bränsle:
Rekommenderat bränsle:

Använd bara blyfri regularbensin
Tankvolym:

8.0 L (2.1 US gal, 1.8 Imp.gal)

Br

Tä

Ko

Dr

Ra

Fra



S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ba

La

Dä
är

Fr

ändsystem:
TCI

addningssystem:
AC-magnet

teri:
odell:
GT7B-4

pänning, kapacitet:
10 V, 6.5 Ah (10 HR)

lkastarlampa:
amptyp:

Halogenlampa
pornas spänning, wattförbrukning  

al:
trålkastarlampa:

12 V, 55.0  2
ak/bromsljus:

LED
linkerslampor, fram:

12 V, 10.0 W  2
linkerslampor, bak:

12 V, 10.0 W  2
arkeringsljus:

12 V, 5.0 W  2
ummerskyltsbelysning:
12 V, 5.0 W  1

strumentbelysning:
LED

dikeringslampa för helljus:
LED

dikeringslampa för blinkers:
LED

arningslampa för kylvätsketemperatur:
LED
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Tillverkare/modell:
DURO / DM1157F

kdäck:
Typ:

Slanglöst
Storlek:

120 / 80 - 16M/C 60P
Tillverkare/modell:

DURO / DM1157
stning:
Maxlast:

179 kg (395 lb)
* (Total vikt på förare, passagerare, bagage

och tillbehör)

ckens lufttryck (uppmätt när däcken 
 kalla):
Lastningsförhållande:

90 kg (198 lb)
Fram:

175 kPa (1.75 kgf/cm2, 25 psi)
Bak:

200 kPa (2.00 kgf/cm2, 29 psi)
Lastningsförhållande:

90 kg - maximum load
Fram:

175 kPa (1.75 kgf/cm2, 25 psi)
Bak:

225 kPa (2.25 kgf/cm2, 33 psi)
amhjul:
Hjultyp:

Gjutna fälgar
Fälgstorlek:

J 16M/C × MT2.50

Bakhjul:
Hjultyp:

Gjutna fälgar
Fälgstorlek:

J 16M/C × MT2.75
Frambroms:

Typ:
Hydraulisk enkel skivbroms

Specificerad bromsvätska:
DOT 4

Bakbroms:
Typ:

Mechanical leading trailing drum brake
Framfjädring:

Typ:
Teleskopgaffel

Fjäder:
Spiralfjäder

Stötdämpare:
Hydrauldämpare

Fjädringsrörelse:
100 mm (3.9 in)

Bakfjädring:
Typ:

Swing
Fjäder:

Spiralfjäder
Stötdämpare:

Gashydraulisk dämpare
Fjädringsrörelse:

92 mm (3.6 in)
Elsystem:

Systemspänning:
12 V
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Varningslampa för motorproblem:
LED

äkring:
Huvudsäkring:

20.0 A
Säkring för strålkastare:

15.0 A
Säkring för signalsystem:

15.0 A
Säkring för tändning:

7.5 A
Backupsäkring:

7.5 A
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MAU26442

torns serienummer

orns serienummer sitter stämplat på
huset.

Motorns serienummer

1
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onsumentinformation
MAU53562

ntifikationsnummer
iv ner fordonets identifikationsnummer,
torns serienummer samt typskyltsinfor-
tionen på raderna här nedan. Dessa
ntifikationsnummer behövs när du regist-
ar fordonet för körning i trafiken samt när

ska beställa reservdelar från en
maha-återförsäljare.

RDONETS IDENTIFIKATIONSNUM-
R:

TORNS SERIENUMMER:

ORMATION PÅ TYPSKYLT:

MAU26411

Fordonets identifikationsnummer

Fordonets identifikationsnummer sitter
stämplat på ramen.

TIPS
Fordonets identifikationsnummer används
för att identifiera ditt fordon och kan behöva
användas när du registrerar fordonet i det
statliga fordonsregistret.

Mo

Mot
vev

1. Fordonets identifikationsnummer

2. Blinkerslampor, fram

1 2

1.
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MAU26491

ypskylt

ypskylten är monterad på undersidan av
deln. (Se sidan 3-9.) Skriv ner informatio-

en på denna skylt i utrymmet för det. Du
ehöver denna information när du beställer
servdelar från en Yamaha-återförsäljare.

. Typskylt

1
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yrarmaturer ............................................ 3-6
yrning, kontroll av................................. 6-23

ndstift, kontroll....................................... 6-9
nklock.................................................... 3-8
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ntilspel................................................. 6-16
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