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KULLANIM KILAVUZU
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Bu kullanma k›lavuzu, motosikletin kal›c› parças› olarak
kabul edilmeli ve yeniden sat›ld›¤› zaman araçla birlikte
yeni sahibine veya kullan›c›s›na teslim edilmelidir. K›la-
vuz çok önemli güvenlik bilgileri ve talimat› içerdi¤i için;
motosiklet kullan›lmadan önce dikkatle okunmas› büyük
önem tafl›r.



ÖNEML‹

MOTOS‹KLET‹N‹Z‹N RODAJ
(ALIfiTIRMA) B‹LG‹LER‹
‹lk 1600 km (1000mil) motosikletinizin
hayat›ndaki en önemli dönemdir. Bu
süre içersindeki do¤ru rodaj ifllemi, ye-
ni motosikletinizden azami kullan›m
ömrü ve verimi elde etmenizi sa¤laya-
cakt›r. Suzuki parçalar›, çok yüksek kali-
teli malzemeden üretilmifltir ve ifllen-
mifl parçalar çok s›n›rl› toleranslara sa-
hiptir. Do¤ru rodaj ifllemi, bu ifllenmifl
yüzeylerin birbirlerini parlatmas›n› ve
çok düzgün bir biçimde uyum sa¤la-
malar›n› temin eder.

Motosikletin sa¤laml›¤› ve verimi, özel
bak›m ile rodaj süreci içersinde gösteri-
len özene ba¤l›d›r. Motoru, özellikle
parçalar›n çok fazla ›s›ya maruz kalaca-
¤› flekilde kullanmaktan kaç›nmak; çok
büyük önem tafl›r.

Lütfen rodajla ilgili özel tavsiyeler için,
RODAJ (ALIfiTIRMA) bölümüne bak›-
n›z.

UYARI/D‹KKAT/NOT
Lütfen bu kullanma k›lavuzunu dikkatle
okuyunuz ve verdi¤i talimata uyunuz.
Özel bilgileri vurgulamak için, UYARI,
D‹KKAT ve NOT kelimeleri kullan›lm›fl-
t›r ve bu flekilde belirtilen hususlara ay-
r›ca dikkat etmek gerekir.

NOT: Not sözcü¤ü ile belirtilen konular,
bak›m› kolaylaflt›racak veya önemli tali-
mat› daha anlafl›l›r flekle getirecek bil-
gilerdir. 
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Sürücünün kiflisel güvenli¤i söz
konusu olabilir. Bu bilginin göz
ard› edilmesi, sürücünün yara-
lanmas›yla sonuçlanabilir.

éé UYARI

Bu talimat, arac›n hasar görmesi-
ni önlemek için uygulanmas› ge-
reken özel servis yöntemleri ile
önlemlere iflaret eder.

D‹KKAT



ÖNSÖZ
Motosiklet sporu, size sürücülük zevki-
ni tatt›ran dünyan›n en heyecan verici
sporlar›ndan birisidir, ancak motosik-
letinize binmeden önce bu Kullanma
K›lavuzu’nda sunulan bilgileri eksiksiz
ö¤renmeniz gerekir.

Motosikletinizin gerektirdi¤i do¤ru ba-
k›m ve koruma ifllemleri bu k›lavuzda
ana hatlar›yla belirtilmifltir. Bu talima-
t› eksiksiz uygulayarak, motosikletiniz-
den uzun, sorunsuz ve özgür bir kulla-
n›m ömrü elde edebilirsiniz. Yetkili
Suzuki Servisiniz, motosikletinize ya-
p›labilecek en iyi bak›m› gerçeklefltire-
cek deneyime, do¤ru tak›mlara ve
ekipmanlara sahip uzman teknisyen-
lerden oluflur.

Bu kullanma k›lavuzundaki bütün bil-
giler, çizimler, foto¤raflar ve teknik ve-
riler k›lavuzun bas›m› s›ras›nda mev-
cut olan son ürün özelliklerine dayal›-
d›r. Geliflmeler ve di¤er de¤iflikliklere
ba¤l› olarak, bu kullanma k›lavuzunda-
ki bilgiler ile arac›n›z aras›nda farkl›l›k-
lar olabilir. Suzuki, her zaman de¤iflik-
lik yapma hakk›n› sakl› tutar.

Lütfen bu k›lavuzun bütün teknik veri-
leri ve bütün ilgili konular› kapsad›¤›n›
ve bütün ekipmanlar› aç›klad›¤›n›
unutmay›n›z. Bu nedenle, modelinizin
standart özellikleri bu k›lavuzda göste-
rilenlerden farkl› olabilir.
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KULLANICI B‹LG‹LER‹

AKSESUARLARIN KULLA-
NILMASI VE MOTOS‹KLET‹N
YÜKLENMES‹

Aksesuarlar›n Kullan›lmas›
Uygun olmayan aksesuarlar›n eklen-
mesi, güvensiz kullan›m koflullar›na yol
açabilir. Suzuki’nin piyasada mevcut
olan bütün aksesuarlar› veya onlar›n
mevcut olabilecek bütün birleflimlerini
tek tek test etmesi mümkün de¤ildir;
ancak bayiniz size kaliteli aksesuarlar›n
seçilmesi ve onlar›n tak›lmas› konu-
sunda yard›mc› olacakt›r. Aksesuarlar›
seçerken ve motosikletinize takarken,
azami ölçüde dikkat gösteriniz ve en
küçük bir sorunuz dahi oldu¤unda, hiç
çekinmeden Suzuki bayinizle temas ku-
runuz.

Aksesuar takman›n ana hatlar›
• Aerodinamik yap›y› etkileyen karenaj

ön cam›, arkal›k, yan çantalar ve ba-
gajlar gibi aksesuarlar› mümkün ol-
du¤u kadar afla¤›ya ve motosikletin
a¤›rl›k merkezine olabildi¤ince yak›n
noktalara tak›n›z. Tespit braketlerinin
ve di¤er her türlü tespit eleman›n›n
sa¤lam bir biçimde tak›lm›fl olup ol-
mad›¤›n› kontrol ediniz.

• Yerden yüksekli¤i ve yatma aç›s›n›n
yeterli olup olmad›¤›n› kontrol edi-
niz. Aksesuarlar›n, süspansiyonun,
gidonun veya di¤er kumandalar›n
kullan›lmas›nda sorun yarat›p yarat-
mad›¤›n› kontrol ediniz.

• Gidona veya ön çatal bölgesine tak›-
lan aksesuarlar önemli denge sorun-
lar› yaratabilirler. Bu ek a¤›rl›k; moto-
sikletin sizden gelen gidon komutla-
r›na daha az tepki vermesine neden
olabilir. A¤›rl›k ön tarafta titreflimlere
yol açabilir ve dengesizlik sorunlar›n›
ortaya ç›kartabilir. Gidonlara veya
motosikletin ön çatal bölgesine ekle-
nen aksesuarlar›n; olabildi¤ince hafif
ve asgari ölçüler içinde tutulmas› ge-
rekir.

• Sürücünün hareket özgürlü¤ünü k›-
s›tlayan hiçbir aksesuar› kullanmay›-
n›z.

• Motosikletin elektrik sistem kapasite-
sinin üzerinde olan hiçbir elektrikli
aksesuar› kesinlikle takmay›n›z. Afl›r›
yük, motosikletinizin elektrik tesisat›-
na hasar verebilir ve çok tehlikeli du-
rumlara yol açabilir.

• Römork çekmeyiniz yada yana sepet
takmay›n›z. Bu motosiklet; römork
çekecek yada yan›na sepet tak›lacak
flekilde tasarlanmam›flt›r.
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éé UYARI
Gelifltirmeye yönelik aksesuarlar›n
tak›lmas›, motosikletinizi güvensiz
hale getirebilir ve bir kazaya yol
açabilir.
Motosikletiniz için tasarlanm›fl ve
test edilmifl olan orijinal Suzuki
aksesuarlar›n› veya eflde¤erlerini
kullan›n›z. Bu bölümdeki ana hat-
lar› dikkatle okuyunuz.



Yükleme S›n›r›

Bu motosikletin Brüt Araç A¤›rl›¤›n› as-
la aflmay›n›z. Brüt Araç A¤›rl›¤›; moto-
sikletin, aksesuarlar›n, yük ve sürücü-
nün a¤›rl›klar›n›n toplam›d›r. Aksesuar-
lar›n›z› seçerken, aksesuarlar›n a¤›rl›¤›
ile birlikte sürücü a¤›rl›¤›n› da göz
önünde bulundurunuz. Aksesuarlar›n
ek a¤›rl›¤› sadece güvensiz sürüfl ko-
flullar› yaratmakla kalmaz, öte yandan
sürüfl dengesini de olumsuz etkiler.

Brüt Araç A¤›rl›¤›: 420 kg (926 Ibs)
Gerekli lastik hava bas›nc› (so¤uk)
Ön: 2.25 kgf/cm2 (33 psi)
Arka: 2.80 kgf/cm2 (41 psi)

Yükleme Ana Hatlar›
Bu motosikletin amac›, öncelikle yolcu
tafl›mad›¤›n›z zaman; küçük eflyalar› da
tafl›yabilmenizdir. Yolcu veya yük tafl›r-
ken, afla¤›da belirtilen ana hatlara uyu-
nuz:
• Yükü, motosikletin sa¤ ve sol tarafla-

r›na dengeli flekilde paylaflt›r›n›z ve
güvenli bir biçimde ba¤lay›n›z.

• Yük a¤›rl›¤›n› düflük ve olabildi¤ince
motosikletin a¤›rl›k merkezine yak›n
tutunuz.

• Genifl veya a¤›r eflyalar› gidona, ön
çatala veya arka çamurlu¤a ba¤la-
may›n›z.

• Motosikletin arka taraf›ndan d›flar›ya
taflan bagaj tafl›y›c› veya bagaj kutu-
su takmay›n›z.

• Motosikletin arka taraf›ndan d›flar›ya
taflan hiçbir eflya veya malzemeyi ta-
fl›may›n›z.

• Her iki lasti¤in de, yükleme koflullar›-
n›za uygun do¤ru hava bas›nç de¤er-
leriyle fliflirilmifl olup olmad›¤›n›
kontrol ediniz. 62. sayfaya bak›n›z.

• Motosikletinizin hatal› yüklenmesi
denge yetene¤inizi ve motosiklete
hakimiyetinizi azaltabilir. Yük tafl›r-
ken veya aksesuar tak›ld›¤›nda h›z›n›-
z› 130 km/s’nin (80 mph) alt›na dü-
flürmeniz gerekir.

• Süspansiyonu gereken flekilde ayar-
lay›n›z.
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éé UYARI
Fazla veya yanl›fl yükleme; motosik-
letin kontrolünün kayb›na yol açabi-
lir ve bu durum önemli bir kazayla
sonuçlanabilir.
Bu k›lavuzdaki yük s›n›rlar›na ve
yükleme ana hatlar›na uyunuz.



TAD‹LAT
Motosiklet üzerinde tadilat yap›lmas›
veya orijinal ekipmanlar›n ç›kart›lmas›,
arac›n güvenli¤ini etkiler yada yasa d›-
fl› hale getirir.

Bu motosikletin flasisi; alüminyum ala-
fl›mdan yap›lm›flt›r. Bu nedenle; flasi-
nin gücünü çok büyük ölçüde azaltaca-
¤› için, flasiye delik delmek veya kaynak
yapmak gibi tadilat ifllemlerini asla ve
kesinlikle uygulamay›n›z. Bu uyar›n›n
önemsenmemesi; arac›n kullanma ko-
flullar›n› çok güvensiz hale getirir ve
buna ba¤l› olarak kazalara yol açar. Su-
zuki; flasi tadilat› nedeniyle meydana
gelen yaralanmalardan veya hasardan
hiçbir biçimde sorumlu olmayacakt›r.
fiasinin tadil edilmesini gerektirmeyen,
kelepçelerle tak›lan ve Araç Brüt A¤›rl›-
¤›n› aflmayan aksesuarlar kullan›labilir.

MOTOS‹KLET SÜRÜCÜLER‹ ‹Ç‹N GÜ-
VENL‹ SÜRÜfi TAVS‹YELER‹
Motosiklet kullanmak büyük bir nefle
kayna¤› ve heyecan verici bir spordur.
Ancak motosiklet kullanmak; sürücünün
ve yolcunun güvenli¤ini sa¤lamak için
bir tak›m ek önlemlerin al›nmas›n› da ge-
rektirir. Bu önlemler flunlard›r:

KASK TAKINIZ
Motosiklet güvenlik ekipman›, kaliteli bir
kask ile bafllar. Önemli a¤›r yaralanma-
lardan bir tanesi, kafada meydana gelen
yaralanmalard›r. DA‹MA gerçek anlamda
onaylanm›fl bir kask tak›n›z. Ayr›ca uy-
gun göz koruyucu malzemeleri de kulla-
nabilirsiniz.

SÜRÜfi G‹YS‹LER‹
Gevflek, dökümlü elbiseler motosiklet
kulland›¤›n›z zaman rahats›z edici ve gü-
vensiz olabilirler. Motosikletinizi kullan›r-
ken daima iyi kalitede motosiklet giysi ta-
k›mlar›n› tercih ediniz.

SÜRÜfi ÖNCES‹ KONTROL ‹fiLEMLER‹
Bu kullanma k›lavuzunun "SÜRÜfi ÖN-
CES‹ KONTROL ‹fiLEMLER‹" bölümünde-
ki talimat› ayr›nt›l› bir biçimde inceleyi-
niz. Sürücü ve yolcu güvenli¤ini sa¤la-
mak için, bütün güvenlik kontrollerini
gerçeklefltirmeyi asla unutmay›n›z.

MOTOS‹KLET‹N‹Z‹ TANIYINIZ
Sürüfl beceriniz ve mekanik bilgileriniz;
güvenli sürüfl becerisinin temelini olufl-
turur. Motosikletinizi ve onun bütün ku-
mandalar›n› çok yak›ndan tan›r hale ge-
linceye kadar, trafik bulunmayan yerler-
de kullanma çal›flmalar› yapman›z› tavsi-
ye ederiz. Çal›flman›n, mükemmeli yarat-
t›¤›n› unutmay›n›z.
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éé UYARI
Alüminyum alafl›m flaside delik del-
me veya kaynak yapma gibi her tür-
lü tadilat flasiyi zay›flat›r. Bu durum
kullanma koflullar›n›n güvensiz hale
gelmesine ve kazalara yol açar.
fiaside asla ve kesinlikle tadilat yap-
may›n›z.



SINIRLARINIZI B‹L‹N
Motosikletinizi daima kendi beceri s›-
n›rlar›n›z içinde kullan›n›z. Bu s›n›rlar›
iyi bilmek ve onlar›n içinde kalmak; sizi
kazalardan korur.

HAVANIN KÖTÜ OLDU⁄U GÜNLERDE
GÜVENL‹⁄E DAHA ÇOK ÖNEM VER‹-
N‹Z
Havan›n kötü oldu¤u günlerde, özellik-
le ›slak oldu¤unda motosiklet sürmek;
ek dikkat gerektirir. Ya¤murlu günlerde
fren mesafeleri iki kat›na ç›kar. Yol üze-
rindeki boyal› iflaretlerden, mazgal ka-
paklar›ndan ve özellikle kaygan olaca¤›
için ya¤l› görünen alanlardan kaç›n›n›z.
Demiryolu geçitlerinde, metal ›zgara-
larda ve köprülerde çok daha dikkatli
olunuz. Yol koflullar› hakk›nda en küçük
bir kuflku duydu¤unuzda, yavafllay›n›z!

KEND‹N‹Z‹ KORUYARAK SÜRÜNÜZ
Motosiklet kazalar›n›n büyük bir ço-
¤unlu¤u, motosikletin yan›nda giden
bir otomobilin bir virajda veya köflede
aniden dönerek motosikletin önüne
geçmesiyle meydana gelir. Motosikleti-
nizi, kendinizi koruyarak (müdafada ka-
larak) sürünüz. Ak›ll› motosikletçiler;
parlak gün ›fl›¤›nda bile kendilerinin di-
¤er sürücüler taraf›ndan görülmesini
sa¤layacak bir strateji kullan›rlar. Par-
lak, ›fl›¤› yans›tan elbiseler giyiniz. Sü-
rücülerin dikkatini çekmek için, en ay-
d›nl›k güneflli günlerde dahi daima far
ve arka lamban›z› yak›n›z. Bir baflka sü-
rücünün kör noktas›nda kalmay›n›z.

SER‹ NUMARASININ YER‹

fiasi ve/veya motor seri numaras›, mo-
tosikletin plaka ve tescil ifllemlerinde
kullan›l›r. Öte yandan bu numaralar,
parça siparifl ederken veya özel bak›m
bilgilerine baflvuruldu¤unda bayinize
yard›mc› olarak da kullan›l›rlar. fiasi
numarası  (1) gidon kafa borusunda
mühürlüdür. Motor seri numaras› (2)
karter grubunun üzerinde mühürlüdür.

Lütfen ilerde yararlanmak için; bu nu-
maralar› afla¤›daki kutulara yaz›n›z.

fiasi numaras›:

Motor numaras›: 
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PARÇALARIN YERLER‹

1 Debriyaj kolu
2 Gidon sol kumandalar›
3 Kontak
4 Kilometre saati
5 Gösterge ve uyar› lambalar›
6 Devir saati
7 Ön fren hidrolik ya¤ haznesi
8 Gidon sa¤ kumandalar›
9 Gaz elce¤i
0 Ön fren kolu
! Yak›t depo kapa¤›
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@ Tak›mlar
# Vites pedal›
$ Yan sehpa
% Sele kilidi
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¥ Arka fren pedal›
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KUMANDALAR

ANAHTAR

Bu motosiklet, bir ana kontak anahtar›
ve bir yedek anahtarla birlikte sunulur.
Yedek anahtar› güvenli bir yerde sakla-
y›n›z.

Anahtar numaralar›, anahtarlarla birlik-
te verilen etikete bas›lm›flt›r. Bu numa-
ra yedek anahtar yap›l›rken kullan›l›r.
Lütfen ilerde yararlanmak için; anahtar
numaran›z› afla¤›daki kutuya yaz›n›z.

Anahtar numaras›: 

KONTAK

Konta¤›n dört konumu vard›r:

"OFF=KAPALI" KONUM
Bütün elektrik devreleri kapat›lm›flt›r.
Motor çal›flt›r›lamaz. Anahtar ç›kart›la-
bilir.

"ON=AÇIK" KONUM
Kontak devresi tamamlanm›flt›r ve bu
durumda motor çal›flt›r›labilir. Anahtar
bu konuma getirildi¤inde far ve arka
lamba otomatik olarak yanar. Bu ko-
numda iken, anahtar kontaktan ç›kart›-
lamaz.

NOT: Konta¤› "ON=AÇIK" konumuna
getirdikten hemen sonra motoru çal›fl-
t›r›n›z, aksi halde far›n ve arka lamba-
n›n yanmas› nedeniyle akü güç kaybe-
der.

"LOCK=K‹L‹TL‹" KONUM
Kilitlemek için gidonu tamamen sola
çeviriniz. Anahtar› afla¤› bast›r›n›z,
"LOCK=K‹L‹TL‹" konuma getiriniz ve
anahtar› ç›kart›n›z. Bütün elektrik dev-
releri kapat›lm›flt›r.
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"P" (Park) KONUMU
(Avustralya D›fl›nda)
Motosikleti park ederken, gidonu kilit-
leyiniz ve anahtar› "P" konumuna al›n›z.
Bu durumda anahtar ç›kart›labilir ve
*konum lambas› ile arka lamba yan›k
kal›r, gidon kilitlenir. Bu konum gece
yol kenar›nda park edildi¤i zaman, gö-
rünürlü¤ü art›rmak içindir.

• Kanada’daki modellerde konum lam-
bas› yoktur.

NOT: Anahtar deli¤i, h›rs›zl›k önleme
amac›yla kapa¤› çevirerek kapat›labilir.

Motosikletinizi terk ederken; konta¤›
"LOCK=K‹L‹TL‹" konuma getiriniz ve ka-
pa¤› çevirerek kontak anahtar deli¤ini
kapat›n›z.

12

éé UYARI
Motosiklet hareket halindeyken,
konta¤›n "P" (PARK) veya "LOCK"
(K‹L‹TL‹" konuma getirilmesi çok
tehlikelidir. Gidon kilitli haldeyken
motosikletin hareket ettirilmesi teh-
likelidir. Dengenizi kaybederek dü-
flebilir veya motosikleti devirebilir-
siniz.
Motosikleti durdurunuz ve gidonu
kilitlemeden önce, e¤er varsa yan
sehpaya al›n›z. Gidon kilitliyken mo-
tosikleti hareket ettirmeye asla te-
flebbüs etmeyiniz.



Anahtar› sokarken, kapak deli¤ini
anahtar deli¤iyle ayn› hizaya getiriniz.

GÖSTERGE PANEL‹

K‹LOMETRE SAAT‹ 1
Kilometre saati; motosikletin yolda
yapt›¤› h›z› saatte mil ve/veya saatte ki-
lometre olarak gösterir.

DÖNÜfi S‹NYAL‹ UYARI LAMBASI 2
Sa¤ ve sol dönüfl sinyali yak›ld›¤› za-
man, uyar› lambas› ayn› yanda yanar
ve söner.

NOT: Dönüfl sinyal lambas›; ampulün
yan›k olmas› veya devre ar›zas› nede-
niyle do¤ru çal›flm›yor ise, uyar› lam-
bas› sürücüye mevcut sorunu bildir-
mek için daha h›zl› yan›p söner.

UZUN DEVRE UYARI LAMBASI 3
Farlar uzun devreye al›nd›¤› zaman,
mavi uyar› lambas› yanar.

BOfi UYARI LAMBASI 4
fianz›man boflta iken, yeflil renkli uyar›
lambas› yanar. Bofl d›fl›nda herhangi
bir vitese takt›¤›n›zda, bu lamba söner.

DEV‹R SAAT‹ 1
Devir saati, dakika bafl›na dönüfl
(dev/dak) cinsinden motor devrini gös-
terir.
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YAKIT ENJEKS‹YON S‹STEM 
GÖSTERGES‹/SAAT 6

Yak›t Enjeksiyon Sistem Göstergesi

Yak›t enjeksiyon sistemi ar›za yapt›¤›
zaman, k›rm›z› uyar› lambas› 7 yanar
ve "FI" verisi afla¤›da belirtilen iki flekil-
de ekranda 6 gösterilir:

A. Ekranda 6 "FI" verisi ve saat dönü-
flümlü olarak gösterilirler; k›rm›z›
uyar› lambas› 7 yanar ve yan›k ka-
l›r.

B. Ekranda 6 "FI" verisi sürekli olarak
gösterilir ve k›rm›z› uyar› lambas› 7
yan›p söner.

A durumunda motor çal›flmaya devam
eder, ancak B durumunda genel olarak
motor çal›flmaz.

NOT: Ekranda "FI" ile saat dönüflümlü olarak gös-
terilirse ve k›rm›z› uyar› lambas› yanar sonra da ya-
n›k kal›rsa; motoru çal›flt›rmaya devam ediniz ve
motosikleti yetkili Suzuki bayinize getiriniz. Motor
bay›l›r veya durursa, konta¤› kapat›p açt›ktan son-
ra motosikleti yeniden çal›flt›rmay› deneyiniz.

Ekranda 6 "CHEC=KONTROL" verisi gös-
terildi¤i zaman, afla¤›daki hususlar› kont-
rol ediniz:
• Motor durdurma dü¤mesinin I ko-

numda olmas›na dikkat ediniz.
• fianz›man›n boflta veya yan sehpan›n

tamamen kald›r›lm›fl olmas›na dikkat
ediniz.

Yukar›daki kontrol ifllemlerinden sonra
"CHEC=KONTROL" verisi hâlâ belirtiliyor-
sa; kontak sigortas›n› ve kablo ba¤lant›la-
r›n› kontrol ediniz.

NOT: Ekranda "CHEC=KONTROL" verisi
gösterildi¤i zaman, so¤utma suyu s›cak-
l›k göstergesi "H"yi iflaret eder.
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D‹KKAT
Ekranda yak›t enjeksiyon sistemi ile ilgi-
li bir sorun belirtilirken ve uyar› lambas›
yan›k durumdayken motosikletin kulla-
n›lmas›, motora ve flanz›mana zarar ve-
rebilir.
K›rm›z› uyar› lambas› yand›¤› ve "FI" ve-
risi ekranda görüldü¤ü zaman; yetkili
Suzuki bayinize veya uzman teknisyen-
lere mümkün olan en k›sa sürede yak›t
enjeksiyon sisteminizi kontrol ettiriniz.



Saat

Saat, 12 saatlik düzenle çal›fl›r. Saatin
ayarlamak için, afla¤›daki yöntemi uy-
gulay›n›z.

1. Dakika ekran› yan›p sönmeye baflla-
y›ncaya kadar, 9 ile ! dü¤melerine
ayn› anda bas›n›z.        

2. Dakika ekran›n›, "ADJ=AYAR" dü¤-
mesine xx basarak ayarlay›n›z.

NOT: "ADJ=AYAR" dü¤mesi ! bas›l›
tutuldu¤u müddetçe, ekrandaki rakam-
lar sürekli artar.

3. Saat ekran›n› ayd›nlatmak için,
"SEL=SEÇME" dü¤mesine 9 bas›-
n›z.

4. Saat ekran›n›, "ADJ=AYAR" dü¤me-
sine !basarak ayarlay›n›z.

5. Saat konumunu devam ettirmek ay-
d›nlatmak için, "SEL=SEÇME" dü¤-
mesine 9 tekrar bas›n›z.

YA⁄ BASINCI UYARI LAMBASI 7
Bu uyar› lambas›; motor ya¤ bas›nc›
normal çal›flma seviyesinin alt›na düfl-
tü¤ü zaman yanar. Bu lamba, kontak
"ON=AÇIK" konumda iken yanmal›, an-
cak motor çal›flt›¤›nda yanmamal›d›r.
Motor çal›fl›r çal›flmaz ya¤ bas›nc› uya-
r› lambas› sönmelidir.

YAKIT GÖSTERGES‹ 8
Yak›t göstergesi, depoda kalan yak›t
miktar›n› gösterir. Depo yak›tla dolu ol-
du¤u zaman, gösterge ekran› 5 kade-
menin tümünü gösterir. Yak›t seviyesi
4.5 L’nin (4.84/4.0 US/lmp. Qt) alt›na
düfltü¤ü zaman iflaret yan›p söner. Ya-
k›t 3.0 L’nin (3.2/2.6 US/lmp. Qt) alt›na
düfltü¤ü zaman iflaret ve kademe birlik-
te yan›p söner.

NOT: Motosiklet yan sehpaya al›nd›¤›
zaman, yak›t göstergesi do¤ru miktar›
göstermeyecektir.
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D‹KKAT

Ya¤ bas›nc› uyar› lambas› yanarken
motosikleti sürmek; motor ve flanz›-
mana a¤›r hasar verir.
Ya¤ bas›nc› uyar› lambas›, ya¤ ba-
s›nc›n›n düflük oldu¤unu belirterek
yand›¤› zaman; derhal motoru dur-
durunuz. Ya¤ seviyesini kontrol edi-
niz ve motorda yeterli seviyede ya¤
olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. Ya¤
seviyesi tamam olmas›na ra¤men
lamba hâlâ sönmediyse, motosikle-
tinizdeki ar›zan›n giderilmesi için
yetkili SUZUKI bayinize veya uzman
teknisyenlere baflvurunuz.



K‹LOMETRE SAYACI/GÜNLÜK SAYAÇ
0

Ekran›n; kilometre sayac› ve iki adet
günlük sayaç olmak üzere üç ifllevi var-
d›r. Kontak "ON=AÇIK" konuma getiril-
di¤inde, ekran›n alt taraf›nda üç saniye
süreyle test grafi¤i gösterilir. Daha
sonra ekran, kontak anahtar›n› kapat-
madan önce belirtilen flekilde kilomet-
re sayac› veya günlük sayaç durumuna
geçer.

Kilometre sayac›
Kilometre sayac›, motosikletin kullan›l-
d›¤› toplam mesafeyi kaydeder.

Günlük Sayaç
‹ki adet günlük sayac›n her birisi, s›f›r-
lanabilir bir kilometre sayac›d›r. Bu sa-
yaçlar iki farkl› tip mesafeyi ayn› anda
kaydedebilirler. Örne¤in; 1. günlük sa-
yaç yolculuk mesafesini, 2. günlük sa-
yaç ise yak›t alma molalar› aras›ndaki
mesafeyi kaydedebilir.

Ekran› de¤ifltirmek için, "SEL=SEÇME"
dü¤mesine 9 bas›n›z. Ekran, afla¤›da
belirtilen s›ra ile de¤iflecektir.

Kilometre sayac›

Günlük sayaç 1

Günlük sayaç 2

Günlük sayac› s›f›rlamak için; ekran s›-
f›rlamak istedi¤iniz 1. veya 2. günlük
sayac› gösterirken "ADJ=AYAR" dü¤-
mesine ! iki saniye süreyle bas›n›z.
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SO⁄UTMA SUYU SICAKLIK 
GÖSTERGES‹ @

Motor so¤utma suyu s›cakl›k göstergesi,
motor so¤utma suyunun s›cakl›¤›n› gös-
terir. So¤utma suyu s›cakl›¤› yüksek oldu-
¤u zaman, A iflareti ve uyar› lambas› 7
yanar.
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éé UYARI
Motosikleti kullan›rken, ekran üze-
rinde ifllemler yapmak tehlikeli ola-
bilir. Elinizi gidondan ay›rmak, mo-
tosiklet hakimiyetinizi yitirmenize
yol açabilir.

Motosikleti kullan›rken, gidonu da-
ima iki elinizle tutunuz.

D‹KKAT
So¤utma suyunun s›cakl›¤› yüksek
iken motosikletin kullan›lmas›, a¤›r
motor hasar›na neden olabilir. ‹flaret
ve uyar› lambas› yanarsa, motoru dur-
durunuz ve so¤umas›n› bekleyiniz.

‹flaret ve uyar› lambas› sönünceye ka-
dar motoru çal›flt›rmay›n›z.



G‹DON (SOL TARAF)

DEBR‹YAJ KOLU 11
Debriyaj kolu; motoru çal›flt›r›rken veya
vites de¤ifltirirken tahrik grubunun (mo-
tor) arka tekerlekten ayr›lmas› için kullan›-
l›r. Kolun s›k›lmas›, debriyaj›n ayr›lmas›n›
sa¤lar.

FAR ‹KAZ DÜ⁄MES‹ 22
Farlar› yakmak için, bu dü¤meye bas›n›z.
Selektör anahtar› "LO=KISA DEVRE" ko-
numunda iken, bu dü¤meye bas›ld›¤›nda;
uzun devre farlar yanar.

TEHL‹KE UYARI DÜ⁄MES‹ 33
Kontak "ON=AÇIK" veya "P=PARK" konu-
munda iken; bu dü¤meye bas›larak sis-
tem aç›ld›¤› zaman, dönüfl sinyal lamba-
lar›n›n dördü birden, gösterge panelinde-
ki uyar› lambas›yla birlikte yan›p sönerler.
Tehlike uyar› lambalar›n›, acil durumda
park ederken veya arac›n›z trafikteki di¤er
araçlar için tehlike oluflturacak bir durum
yaratt›¤›nda kullan›n›z.

SELEKTÖR 44
22 konumu
Bu konumda; k›sa devre far ve arka lam-
ba yanar.

11 konumu
Bu konumda; uzun devre far ve arka lam-
ba yanar. Ayr›ca gösterge panelindeki
mavi renkli "uzun devre uyar› lambas›"
yanar.

KORNA DÜ⁄MES‹  o 11
Kornay› çalmak için, bu dü¤meye bas›n›z.

DÖNÜfi S‹NYAL LAMBA ANAHTARI 66
Dü¤meyi ¥ konumuna almak, sol dö-
nüfl sinyal lambalar›n›n yan›p sönmesini
sa¤lar. Dü¤meyi Î konumuna almak,
sa¤ dönüfl sinyal lambalar›n›n yan›p sön-
mesini sa¤lar. Ayr›ca uyar› lambas› da
yan›p sönecektir. Dönüfl sinyalinin çal›fl-
mas›n› durdurmak için, dü¤meyi içeriye
bast›r›n›z.
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éé UYARI
Dönüfl sinyallerini kullanma ve kulla-
n›ld›ktan sonra kapatma konusunda
hata yapmak; çok tehlikeli olabilir. Di-
¤er sürücüler gitti¤iniz yol hakk›nda
yanl›fl bir karara varabilirler ve bu du-
rum kazayla sonuçlanabilir.

fierit de¤ifltirmek veya dönmek istedi-
¤iniz zaman; dönüfl sinyal lambalar›n›
daima ve tam zaman›nda kullan›n›z.
Dönüfl veya flerit de¤iflikli¤i tamam-
land›ktan sonra, dönüfl sinyal lamba-
lar›n› kapatmaya çok dikkat ediniz.



G‹DON (SA⁄ TARAF)

MOTOR DURDURMA DÜ⁄MES‹ 11
¤¤ konumu
Kontak devresi kapal›d›r. Motor çal›flt›r›la-
maz.

I konumu
Kontak devresi aç›kt›r ve motor çal›flt›r›la-
bilir.

ÖN FREN KOLU 22
Ön fren, ön fren kolunu gaz elce¤ine do¤-
ru yavaflça çekerek kullan›l›r. Bu motosik-
lette disk fren sistemi vard›r ve arac›n h›-
z›n› gereken flekilde düflürmek için fren
koluna fazla güç uygulanmas› gerekmez.
Fren kolu s›k›ld›¤›nda, fren lambas› ya-
nar.

Ön fren kolunun ayarlanmas›

Gaz elce¤iyle ön fren kolu aras›ndaki me-
safe, 6 farkl› konumdan biri olacak flekilde
ayarlanabilir. Konumu de¤ifltirmek için,
fren kolunu öne do¤ru itiniz ve ayar dü¤-
mesini istenilen konuma getiriniz. Fren
konumunun konumunu de¤ifltirirken,
ayar dü¤mesinin daima do¤ru konumda
durmas›na dikkat ediniz. Fren kolu mafsa-
l›ndaki ç›k›nt›n›n, ayar dü¤mesi üzerinde-
ki yuvaya oturmas› gerekir. Bu motosikle-
tin fabrika ç›k›fl›nda fren ayar dü¤mesi 4
konumuna getirilmifltir.
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éé UYARI
Hareket halindeyken ön fren kol konu-
munun ayarlanmas› çok tehlikeli ola-
bilir. Elinizi gidondan ay›rmak, moto-
siklet hakimiyetinizi yitirmenize yol
açabilir.

Motosikleti kullan›rken, gidonu daima
iki elinizle tutunuz.



ELEKTR‹KL‹ MARfi DÜ⁄MES‹ JJ 33
Bu dü¤me, marfl motorunu çal›flt›rmak
için kullan›l›r. Kontak "ON=AÇIK", motor
durdurma dü¤mesi II konumunda ve
flanz›man boflta iken; marfl motoru ile
motoru çal›flt›rmak için bu dü¤meye bas›-
n›z.

NOT: Bu motosikletin kontak ve marfl
devrelerinde dahili kilitleme flalterleri var-
d›r. Motor sadece flu durumlarda çal›flt›r›-
labilir:
• fianz›man boflta ve debriyaj ay›rm›fl ve-

ya
• fianz›man viteste, yan sehpa tamamen

kald›r›lm›fl ve debriyaj ay›rm›fl.

GAZ ELCE⁄‹ 44
Motor devri, gaz elce¤inin konumu ile
kontrol edilir. Elce¤in ileriye do¤ru dön-
dürülmesi, motor devrini yükseltir. Elce¤i
kendinize do¤ru döndürdü¤ünüzde, mo-
tor devri azal›r.
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D‹KKAT
Elektrik sisteminin hasar görmemesi
için, marfl motorunu bir seferde befl
saniyeden fazla kullanmay›n›z.

Birkaç denemeden sonra motor çal›fl-
mazsa; yak›t besleme ve ateflleme sis-
temini kontrol ediniz. Bu k›lavuzun
ARIZA TEfiH‹S bölümüne bak›n›z.



YAKIT DEPO KAPA⁄I

Yak›t depo kapa¤›n› açmak için, kontak
anahtar›n› kilide sokunuz ve saat yönüne
çeviriniz. Anahtar tak›l› durumdayken, de-
po kapa¤›n› anahtarla yukar›ya do¤ru kal-
d›r›n›z ve aç›n›z. Yak›t depo kapa¤›n› ka-
patmak için, anahtar kapak kilidinde iken
kapa¤› afla¤› do¤ru kuvvetle bast›r›n›z.

11 Yak›t seviyesi
22 Yak›t doldurma bo¤az› 
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éé UYARI
Depoya fazla yak›t al›nmas›, motorun
›s›s› veya günefl nedeniyle yak›t›n gen-
leflerek depodan taflmas›na neden
olur. Dökülen yak›t, yang›na yol açabi-
lir.

Depoya, doldurma bo¤az›n›n alt hiza-
s›ndan daha fazla olacak flekilde asla
yak›t koymay›n›z.

éé UYARI
Yak›t ve yak›t buharlar›, çok yan›c› ve
zehirlidir. Yak›t al›rken, yanabilir veya
zehirlenebilirsiniz.

• Motoru durdurunuz ve alevli, k›v›l-
c›m yaratan yada ›s›ya neden olan
nesnelerin uzak olmas›n› sa¤lay›n›z.

• Sadece aç›k havada veya çok iyi ha-
valand›r›lm›fl yerlerde yak›t koyu-
nuz.

• Sigara içmeyiniz.
• S›çrayan yak›t› derhal siliniz.
• Yak›t buharlar›n› solumaktan kaç›n›-

n›z.
• Çocuklar› ve evcil hayvanlar› uzak

tutunuz.



V‹TES PEDALI

Bu motosikletin 6 vitesli ve resimde gös-
terilen flekilde çal›flan bir flanz›man› var-
d›r. Do¤ru vites de¤ifltirebilmek için; deb-
riyaj kolunu çekiniz ve gaz› kapatarak ay-
n› anda vites pedal›n› kullan›n›z. Vites bü-
yütmek için, vites pedal›n› yukar› kald›r›-
n›z ve vites küçültmek için pedal› afla¤›
bast›r›n›z. Bofl, birinci (1.) ile ikinci (2.) vi-
tesin aras›na yerlefltirilmifltir. fianz›man›
bofla almak istedi¤inizde, 1. vites ile 2. vi-
tes aras›ndayken vites pedal›n› yar›m yol
afla¤› bas›n›z veya yukar› kald›r›n›z.

NOT: fianz›man bofla al›nd›¤›nda, göster-
ge panelindeki yeflil uyar› lambas› yanar.
Ancak; lamba yan›yor olsa bile, flanz›ma-
n›n tam olarak bofla al›nm›fl olup olmad›-
¤›n› anlamak için debriyaj kolunu dikkatli
b›rak›n›z.

Vites küçültmeden önce, motosikletin h›-
z›n› düflürünüz. Vites küçültürken, debri-
yaj ay›raca¤› için motor devri yükselecek-
tir. Vites de¤ifltirmeden önce motosikle-
tin h›z›n› azaltmak; tahrik tak›m› parçala-
r›nda ve arka lastikte meydana gelecek
gereksiz afl›nmalar› önleyecektir.

ARKA FREN PEDALI

Arka fren pedal›na bas›ld›¤›nda, arka disk
fren uygulan›r. Arka fren pedal›na bas›ld›-
¤›nda, fren lambas› yanar.
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SELE K‹L‹D‹

Seleyi ç›kartmak için, kontak anahtar›n›
kilide sokunuz ve saat yönüne çeviriniz.
Selenin arka ucunu kald›r›n›z ve seleyi
geriye do¤ru kayd›r›n›z.

Seleyi yerine oturtmak için; sele üzerin-
deki kancalar› sele kanca karfl›l›klar›na ge-
çiriniz ve sele kilitli konuma gelinceye ka-
dar afla¤› bast›r›n›z.

Ya¤murluk, rüzgarl›k gibi küçük ve hafif
eflyalar selenin alt›na yerlefltirilebilir.
Yükleme s›n›r›: 2 kg (4.5 Ibs)

KASK ASKISI

Kask ask› telini, resimde gösterilen flekil-
de kullanarak kask›n›z› asabilirsiniz.
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éé UYARI
Selenin yerine do¤ru tak›lmamas›, se-
lenin hareket etmesine ve sürücünün
kontrolü kaybetmesine neden olabilir.

Seleyi do¤ru konumda ve güvenli bir
biçimde tak›n›z.

éé UYARI
Kask ask›s›na kask tak›l› olarak moto-
sikleti kullanmak, sürücünün kontro-
lünü engelleyebilir.

Asla kask› ask›ya tak›lm›fl olarak tafl›-
may›n›z. Mutlaka tafl›man›z gerekiyor-
sa, kask› selenin üstüne ba¤lay›n›z.



YAN SEHPA

Yan sehpada, sehpa indirilmifl durumda
ve flanz›man bofl konumu d›fl›nda her-
hangi bir viteste oldu¤u zaman ateflleme-
yi kesmek için konulmufl bir dahili kilit
flalteri vard›r.

Yan sehpa/ateflleme dahili kilit flalteri
afla¤›da anlat›lan flekilde çal›fl›r:
• Yan sehpa afla¤›da ve flanz›man vitese

tak›l› ise; motor çal›flt›r›lamaz.
• Motor çal›fl›yorsa ve yan sehpa afla¤›-

dayken flanz›man vitese tak›l›rsa, mo-
tor durur.

• Motor çal›fl›yorsa ve flanz›man vites-
teyken yan sehpa afla¤›ya indirilirse,
motor durur.
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éé UYARI
Yan sehpa tamamen kald›r›lmam›fl
durumdayken motosiklet sürmek, so-
la dönerken kaza yapman›za neden
olabilir.

• Motosikleti kullanmadan önce, yan
sehpan›n/ateflleme dahili kilit siste-
minin durumunu kontrol ediniz.

• Kalkmadan önce yan sehpay› daima
ve tamamen yerine al›n›z.

D‹KKAT
Motosikletin devrilmesini önlemek
için, sert ve düzgün bir zemin üzerine
park ediniz.

E¤imli bir yere motosikleti park etme-
niz gerekti¤inde, motosikletin devril-
mesini önlemek için, ön taraf›n›n yu-
karda ve flanz›man›n 1. vitese tak›lm›fl
olmas›na dikkat ediniz.



SÜSPANS‹YON AYARI
Ön ve arka süspansiyonun standart ayar-
lar›; düflük ve yüksek h›zlar›, motosiklette-
ki hafif ile a¤›r yük durumunu karfl›laya-
cak çeflitli yolculuk koflullar› için seçilebi-
lirler. Süspansiyon ayarlar›, sizin tercihi-
nizi ve istedi¤iniz ince ayara göre düzen-
lenebilir.

ÖN SÜSPANS‹YON
Yay Ön Yük Ayar›

Yay ön yükünü de¤ifltirmek için, ayar k›la-
vuzunu 1 saat yönüne veya saat yönü-
nün tersine çeviriniz. Ayar k›lavuzunu sa-
at yönüne çevirmek; yay ön yükünü art›-
r›r. Ayar k›lavuzunu saat yönünün tersine
çevirmek; yay ön yükünü azalt›r. Ayar k›-
lavuzunun 1 yan taraf›nda bilgi için kul-
lan›lan kanal fleklinde dört adet çizgi var-
d›r. 5. konum, asgari ön yükünü ve 0 ko-
numu ise, azami yay ön yükünü sa¤lar.
Bu motosikletin fabrika ç›k›fl› Yay Ön
Yük Ayarı  3 konumuna getirilmifltir.

A Konum 0
B Konum 3
C Konum 5
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éé UYARI
‹ki taraftaki süspansiyon ayarlar›n›n
birbirlerine eflit olmamas›, hakimiye-
tin azalmas›na veya denge kayb›na
neden olabilir.

Ön çataldaki sa¤ ve sol ayar k›lavuzla-
r›n›, eflit seviyede ayarlay›n›z.



ARKA SÜSPANS‹YON
Yay Ön Yük Ayar›

Arka süspansiyon yay ön yük ayar›n› yap-
mak için, ayar k›lavuzunu 1 çeviriniz.
Ayar k›lavuzunun saat yönüne çevrilmesi,
yay ön yükünü sertlefltirecek ve saat yö-
nünün tersine çevrilmesi, yay ön yükünü
yumuflatacakt›r. 0 konumu, en yumuflak
yay ön yükünü ve 5 konumu ise, en sert
yay ön yükünü sa¤lar. Bu motosikletin
fabrika ç›k›fl›nda Yay Ön Yük Ayarı  2  ko-
numuna getirilmifltir.

Sönümleme Gücünün Ayarlanmas›

Sars›nt› sönümleme güç ayar›  (2) arka
süspansiyon amortisör ünitesinin alt ta-
raf›na yerlefltirilmifltir. Sönümleme gücü-
nü ayarlamak için; ayar k›lavuzunu önce
standart ayar›na getiriniz ve sonra istedi-
¤iniz flekilde ayarlay›n›z. Sönümleme güç
ayar k›lavuzuna getirmek için:

1. Ayar k›lavuzunu, duruncaya kadar saat
yönüne çeviriniz.

2. Ayar k›lavuzunu saat yönünün tersine
1 tur çeviriniz.

3. Ayar k›lavuzunu saat yönünün tersine
1-1/2 tur çeviriniz. (Kanada ‹çin)

Sönümleme gücünü sertlefltirmek için,
ayar k›lavuzunu saat yönüne ve yumuflat-
mak için, saat yönünün tersine çeviriniz.
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ÖN CAM YÜKSEKL‹K AYARI
Ön cam yüksekli¤i, 3 farkl› konumda
ayarlanabilir. Ön cam›n yüksekli¤ini de-
¤ifltirmek için, afla¤›da aç›klanan yöntemi
uygulay›n›z.

1. Vidalar› sökünüz ve karenaj plakalar›n›
ç›kart›n›z.

2. Vidalar› sökünüz ve ön cam› ç›kart›n›z.

3. 4 c›vatay› sökünüz.
4. Ön cam› afla¤› veya yukar›; istenilen ön

cam yüksekli¤ine getiriniz.
5. Ön cam ve di¤er parçalar›, ç›kartma s›-

ras›n›n tersini uygulayarak tak›n›z.
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YAKIT MOTOR YA⁄I VE
SO⁄UTMA SUYU 
TAVS‹YELER‹
YAKIT
91 veya daha yüksek oktanl› (Araflt›rma
s›n›f›) kurflunsuz benzin kullan›n›z. Kur-
flunsuz benzin, buji ve egzoz parçalar›n›n
ömrünü uzat›r.

(Kanada ‹çin)
Motosikletiniz, asgari pompa oktan de¤e-
ri 87 ((R+M)/2 s›n›f›) kurflunsuz normal
benzin gerektirir. Baz› bölgelerde sadece
oksijenli yak›t türünde yak›t mevcuttur.
Oksijenli yak›tlar asgari oktan talebini kar-
fl›larlar ve afla¤›da anlat›lan flekilde moto-
sikletinizin "Yeni Araç S›n›rl› Garantisi"ni
veya "Emisyon Kontrol Sistemi Garanti-
si"ni etkilemeden kullan›labilirler.

NOT: Oksijenli yak›tlar, oksijen tafl›y›c›
MTBE veya alkol gibi katk›lar içeren yak›t-
lard›r.

MTBE ‹çeren Benzin
MBTE (Üçüncü Derece Metil Butil Eter)
içeri¤i %15’ten fazla de¤ilse, MTBE katk›-
l› kurflunsuz benzin motosikletinizde kul-
lan›labilir. Bu oksijenli yak›t, alkol içer-
mez.

Benzin/Etanol Kar›fl›mlar›
Kurflunsuz benzin ile etanolun (sanayi al-
kolü) kar›fl›m›d›r ve GAZOL olarak da bili-
nir; etanol içeri¤i %10’dan fazla de¤ilse,
etanol katk›l› kurflunsuz benzin motosikle-
tinizde kullan›labilir.

Benzin/Metanol Kar›fl›mlar›
5% veya daha az metanol (odun alkolü)
içeren yak›tlar; ek çözücü ve pas önleyici
katk›lar içerdi¤i takdirde, motosikletinizde
kullan›labilirler.

Hiçbir koflul alt›nda 5%’ten daha fazla
metanol içeren yak›tlar› KULLANMAYI-
NIZ. Bu tür yak›tlar›n kullan›lmas› nede-
niyle yak›t sisteminin hasar görmesi veya
ortaya ç›kan motosiklet verim sorunlar›;
Suzuki’nin sorumlulu¤u alt›nda de¤ildir
ve Yeni Araç S›n›rl› Garantisi’nin veya
Emisyon Kontrol Sistem Garantisi’nin
kapsam›na da girmez.

NOT:
• SUZUK‹, havan›n temiz kalmas›na yar-

d›mc› olmak için oksijenli yak›tlar› kul-
lanman›z› tavsiye eder.

• Kulland›¤›n›z herhangi bir oksijenli ya-
k›t›n pompa oktan de¤erinin ((R+M)/2
s›n›f›) en az 90 olmas›na çok dikkat
ediniz.

• Oksijenli yak›t kulland›¤›n›z zaman;
motosikletinizin çekifli veya yak›t ta-
sarrufu sizi tatmin etmezse yada mo-
torda sübap fl›k›rt›s› meydana gelirse,
farkl› markalar aras›ndan baflka bir ya-
k›t markas›n› deneyiniz. 
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D‹KKAT
Çevreye s›çrayan ve alkol içeren ben-
zin, motosikletiniz için zararl› olabilir.
Alkol boyal› yüzeylere zarar verir.

Yak›t al›rken, yak›t›n hiçbir biçimde
çevreye s›çramamas›na dikkat ediniz.
S›çrayan benzini derhal siliniz.



MOTOR YA⁄I
Motosikletinizin daha uzun bir kullanma
ömrü sunabilmesini sa¤lamak için, birin-
ci kalite 4 zamanl› motor ya¤› kullan›n›z.
Sadece API servis s›n›fland›rmas›na uy-
gun, SF veya SG nitelikli ya¤lar kullan›-
n›z. Tavsiye edilen viskozite SAE 10W-
40’d›r.
SAE 10W-40 motor ya¤› bulunam›yorsa,
afla¤›daki tabloya uygun bir baflka seçe-
nekten yararlanabilirsiniz.

SO⁄UTMA SUYU
Alüminyum radyatörde kullanmaya uy-
gun antifrizi, saf suyla ve sadece %50-
%50 oran›nda kar›flt›rarak kullan›n›z.

Kar›fl›mda Kullan›lan Su
Sadece saf su kullan›n›z. Saf su d›fl›ndaki
di¤er sular, alüminyum radyatörü paslan-
d›rabilir ve t›kayabilir.

Antifriz
So¤utma suyunun, donmay› önlemenin
yan›s›ra pas önleyici ve devridaim ya¤la-
y›c› özellikleri de bulunmal›d›r. Bu neden-
le, bulundu¤unuz bölgedeki hava koflulla-
r›nda s›cakl›k donma noktas›n›n alt›na
düflmese bile sürekli olarak antifriz kul-
lanman›z gerekir.

Gerekli su/antifriz miktar›
So¤utma suyu kapasitesi (toplam): 1900
ml
(2.0/1.7 US/Imp.qt)

Su 950 ml
(1.0/0.8 US/Imp.qt)

Antifriz 950 ml
(1.0/0.8 US/Imp.qt)

NOT: Bu %50-%50 kar›fl›m; -31°C’nin üze-
rine kadar olan s›cakl›klarda so¤utma sis-
teminizin donmas›n› önleyecektir.
Motosiklet -31°C’nin alt›nda hava s›cakl›-
¤›na maruz kal›yorsa, bu kar›fl›m oran›
(antifriz miktar›) %55 (-40°C) veya %60’a
(-55°C) kadar artt›r›labilir. Kar›fl›m oran›
(antifriz miktar›) %60’› geçmemelidir.
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éé UYARI
Motor so¤utma suyu, yutuldu¤unda
veya buharlar› solundu¤unda tahrifl
edici veya öldürücü etki yarat›r.

Antifriz veya so¤utma suyu kar›fl›m›n›
içmeyiniz. Yutarsan›z, kusmaya çal›fl-
may›n›z. Derhal bir zehirlenme kontrol
merkezine veya doktora baflvurunuz.
Nem veya s›cak buhar› solumaktan
kaç›n›n›z, soludu¤unuz takdirde der-
hal aç›k havaya ç›k›n›z. So¤utma suyu
gözlerinize kaçarsa, bol su ile gözleri-
nizi y›kay›n›z ve t›bbi yard›m al›n›z.
Kulland›ktan sonra, ellerinizi iyice y›-
kay›n›z. Bu kar›fl›m, hayvanlar için de
öldürücü olabilir. Çocuklar›n veya hay-
vanlar›n eriflebilece¤i yerlerden uzak
tutunuz.

D‹KKAT
S›çrayan motor so¤utma suyu, boyal›
yüzeylere hasar verebilir.

Radyatörü doldururken çevreye s›ç-
ratmay›n›z. S›çrayan motor so¤utma
suyunu derhal siliniz.

50 %



RODAJ (ALIfiTIRMA)
Önceki bölümlerde, yeni Suzuki’nizden
azami kullan›m ömrü ve verimi elde ede-
bilmeniz için, rodaj döneminin ne kadar
önemli oldu¤unu aç›klam›flt›k. Afla¤›daki
bilgiler, do¤ru rodaj yöntemini aç›kla-
maktad›r.

AZAM‹ MOTOR DEVR‹ 
TAVS‹YELER‹
Bu tablo, rodaj dönemi s›ras›nda azami
motor devrinin ne kadar olaca¤›n› göster-
mektedir.

Bafllang›ç 800 km Alt›nda
(500 mil) 5000 dev/dak

Kadar 1.600 km Alt›nda
(1000 mil) 7500 dev/dak

Üzerinde 1.600 km Alt›nda
(1000 mil)  10500 dev/dak

MOTOR DEVR‹N‹ DE⁄‹fiT‹R‹N‹Z
Motor devri de¤ifltirilmeli ve belirli bir de-
virde sabit tutulmamal›d›r. Bu de¤ifliklik;
parçalara "yük binmesini" ve sonra bu yü-
kü alarak parçalar›n so¤utulmas›n› sa¤-
lar. Böylece parçalar›n al›flma ifllemine
yard›mc› olunuz. Rodaj devresinde; gere-
ken flekilde al›flmalar›n› sa¤lamak için
parçalara belirli ölçüde yük binmesi gere-
kir. Ancak motoru hiçbir zaman afl›r› yük
alt›na sokmay›n›z.

YEN‹ LAST‹KLER‹N RODAJI
Yeni lastiklerden azami verimi elde etmek
için; aynen motorda oldu¤u gibi belirli bir
rodaj döneminden geçirilmeleri gerekir.
Difl yüzeyindeki afl›nma, ilk 160 km’den
(100 mil) sonra ve azami verim elde edil-
meden önce viraj dönme e¤im aç›n›z› ha-
fifçe art›racakt›r. ‹lk 160 km’de (100 mil),
ani h›zlanmalardan, sert dönüfllerden ve
sert fren yapmaktan kaç›n›n›z. 
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éé UYARI
Lastik rodaj›na gereken önemin gös-
terilmemesi, lastiklerin kaymas›na ve
kontrolün kayb›na neden olabilir.

Yeni lastiklerle motosiklet kullan›r-
ken, özellikle dikkatli olunuz. Bu bö-
lümde anlat›lan flekilde lastikleri do¤-
ru bir rodaj iflleminden geçiriniz ve ilk
160 km’de (100 mil) ani h›zlanmalar-
dan, sert dönüfllerden ve sert fren uy-
gulamalar›ndan kaç›n›n›z.



SÜREKL‹ DÜfiÜK DEV‹RDEN KAÇININIZ
Motorun sürekli düflük devirde (yar›m
yük) kullan›lmas›, parçalar›n camlaflmas›-
na ve yerlerine al›flmamas›na neden olur.
Tavsiye edilen azami s›n›rlar› aflmamak
kayd›yla, motosikletin birinci vitesten iti-
baren rahat bir biçimde h›zlanmas›n› sa¤-
lay›n›z. Ancak, ilk 1600 km (1000 mil) bo-
yunca, hiçbir flekilde tam gaz yapmay›n›z.

SÜRMEDEN ÖNCE MOTOR YA⁄ININ
DEVRETMES‹N‹ BEKLEY‹N‹Z
S›cak veya so¤uk motoru çal›flt›rd›ktan
sonra, motora yük bindirmeden veya mo-
tor devrini yükseltmeden önce, rölantide
yeterli süre çal›flmas›n› bekleyiniz. Bu sü-
re, ya¤›n önemli motor parçalar›na ulafl-
mas›n› sa¤layacakt›r.

‹LK VE EN ÖNEML‹ BAKIMINIZA D‹KKAT
ED‹N‹Z
Bafllang›ç bak›m› (1000 km bak›m›), mo-
tosikletinizin alaca¤› en önemli bak›md›r.
Rodaj ifllemi s›ras›nda, bütün motor par-
çalar› birbirlerine al›flacak ve yerlerine
oturacaklard›r. Bafllang›ç bak›m›n›n bir
bölümü olarak yap›lmas› gereken ifllem;
bütün ayarlar›n düzeltilmesini, bütün tes-
pit elemanlar›n›n s›k›lmas›n› ve kirlenmifl
olan ya¤›n de¤ifltirilmesini kapsar. Bu ba-
k›m›n zaman›nda ve gereken flekilde ya-
p›lmas›, motorunuzdan en iyi kullan›m
ömrünü ve verimi alman›z› sa¤lar.

NOT: 1000 km (600 mil) bak›m›, ana hat-
lar› bu kullanma k›lavuzunun KONTROL
VE BAKIM bölümünde aç›klanan flekilde
yap›lmal›d›r. Söz konusu bölümdeki D‹K-
KAT ve UYARI hat›rlatmalar›na özellikle
dikkat ediniz.

SÜRÜfi ÖNCES‹ 
KONTROL ‹fiLEMLER‹

Motosikleti sürmeden önce, afla¤›da be-
lirtilen noktalar› daima kontrol etmeye
çok dikkat ediniz. Bu kontrol ifllemlerin-
den hiçbirisini asla küçümsemeyiniz. Mo-
tosikleti kullanmadan önce, söz konusu
ifllemlerin tümünü yerine getiriniz.
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éé UYARI
Motosikletinizin kontrolü ve bak›m›
konusunda hata yapmak, kaza veya
ekipman hasar› tehlikesini art›r›r.

Her yolculuktan önce; sürüfl öncesi
kontrol ifllemlerini daima ve kesinlikle
yap›n›z. Kontrol edilmesi gereken
noktalar için, 32. sayfadaki tabloya ba-
k›n›z. Daha fazla bilgi için, "KONTROL
VE BAKIM" bölümüne bak›n›z.

éé UYARI
Afl›nm›fl, hatal› fliflirilmifl veya yanl›fl
ebatta lastik kullan›lmas›, büyük bir
kazaya neden olabilir.

Bu kullanma k›lavuzundaki LAST‹K-
LER bölümünde verilen bütün talimat›
eksiksiz uygulay›n›z.



Gidon • Rahat ve yumuflak olmas›
• Hareketinin engellenmemesi
• Boflluk veya gevfleklik 

olmamas›
Gaz Elce¤i • Gaz teli bofllu¤unun do¤ru 

olmas›
• Yumuflak, rahat çal›flmas› ve 

gaz elce¤i kapal› konumunda 
yerine tam olarak dönmesi

Debriyaj • Ya¤ seviyesinin do¤ru olmas›
• Ya¤ kaça¤›n›n olmamas›
• "Esneklik" olmamas›
• Kol bofllu¤unun do¤ru olmas›
• Sars›nt›s›z ve rahat çal›flmas›

Frenler • Haznedeki fren hidrolik ya¤› 
seviyesinin "LOWER=EN AZ" 
çizgisinin üzerinde olmas›

• Do¤ru pedal ve kol bofllu¤u
• "Esneklik" olmamas›
• Ya¤ kaça¤›n›n olmamas›
• Fren balatalar›n›n afl›nmam›fl 

ve s›n›r çizgisine düflmemifl 
olmas›

Süspansiyon Yumuflak ve rahat hareket 
etmesi

Yak›t Planlanan yolculuk için yeterli
yak›t›n olmas›

Tahrik zinciri • Gerginlik veya bofllu¤unun 
do¤ru olmas›

• Yeterli ölçüde ya¤lanm›fl 
olmas›

• Fazla afl›nma veya hasar 
olmamas›

Lastikler • Lastik hava bas›nçlar›n›n 
do¤ru olmas›

• Difl derinliklerinin yeterli 
olmas›

• Çatlak veya kesik olmamas›
Motor ya¤› Do¤ru seviyede olmas›
So¤utma sistemi • So¤utma suyu seviyesinin 

do¤ru olmas›
• So¤utma suyu kaça¤›n›n 

olmamas›
Lambalar Bütün lambalar›n, sinyallerin ve

uyar› lambalar›n›n çal›flmas›
Korna ‹fllevini yerine getirmesi
Motor durdurma ‹fllevini yerine getirmesi
Yan sehpa/Dahili Do¤ru çal›flmas›
ateflleme kilidi
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éé UYARI
Bak›m yap›lmas› gereken noktalar›n
motor çal›fl›rken kontrol edilmesi teh-
likeli olabilir. Ellerinizin a¤›r biçimde
yaralanmas›na veya elbiselerinizin ta-
k›larak sorun yaratmas›na yol açabilir.

Bak›m kontrol ifllemlerini yaparken,
motor durdurma dü¤mesinin ve gaz
elce¤inin kontrolü d›fl›nda daima mo-
toru durdurunuz. 

NELER KONTROL
ED‹LMEL‹D‹R

KONTROL ED‹LMES‹
GEREKENLER:



SÜRÜfiÜN PÜF 
NOKTALARI
MOTORUN ÇALIfiTIRILMASI
Motoru çal›flt›rmadan önce, flu noktalara
dikkat ediniz:
1. fianz›man bofltad›r.
2. Motor durdurma dü¤mesi I konu-

mundad›r.

NOT: Bu motosikletin kontak ve marfl
devrelerinde dahili kilitleme flalterleri var-
d›r.
• fianz›man boflta ve debriyaj ay›rm›fl

veya
• fianz›man viteste, yan sehpa tama-

men kald›r›lm›fl ve debriyaj ay›rm›fl.

3. Gaz› tam kapat›n›z ve elektrikli marfl
dü¤mesine bas›n›z.

NOT: Motorun çal›flmas›nda zorluk oldu-
¤unda, 1/8 gaz veriniz ve elektrikli marfl
dü¤mesine bas›n›z.

MOTORUN DURDURULMASI

33

éé UYARI
Motorun kapal› alanlarda veya garaj-
da çal›flt›r›lmas› tehlikeli olabilir. Eg-
zoz gaz›; renksiz, kokusuz ancak ölüm
yada a¤›r zehirlenmeye neden olan
karbonmonoksit içerir.

Motoru sadece taze hava bulunan aç›k
alanlarda çal›flt›r›n›z.

D‹KKAT
Motorun, motosiklet sürülmeden çok
uzun süre çal›flt›r›lmas›; motorun afl›r›
›s›nmas›na neden olur. Afl›r› ›s›nma
motordaki dahili parçalar›n hasar gör-
mesine ve egzoz borular›n›n renginin
bozulmas›na sebep olur.

Motosikletinize hemen binmeyecek-
seniz, motoru durdurunuz.

éé UYARI
Bu motosikletin çok yüksek h›zlarda
kullan›lmas›, motosikleti kontrol etme
olana¤›n›z› azalt›r. Böyle bir durum
kazayla sonuçlan›r.

Daima becerinizin, motosikletinizin ve
yol ile sürüfl koflullar›n›n s›n›rlar› için-
de kal›n›z.

éé UYARI
Hareket halindeyken, ellerinizi gidon-
dan veya ayaklar›n›z› ayakl›klardan
çekmeniz tehlikeli olabilir. Motosiklet-
ten bir tek elinizi veya aya¤›n›z› ay›r-
san›z dahi, motosikleti kontrol etme
olana¤›n›z› azalt›rs›n›z.

Motosikletinizi kullan›rken; daima her
iki elinizi gidonda ve her iki aya¤›n›z›
ayakl›klarda tutunuz.



Yan sehpay› tamamen yukar›ya ald›ktan
sonra, debriyaj kolunu s›k›n›z ve bir an
bekleyiniz. Vites pedal›na afla¤›ya basa-
rak, motosikleti birinci vitese tak›n›z. Gaz
elce¤ini kendinize do¤ru çeviriniz ve ayn›
anda debriyaj kolunu yavaflça b›rak›n›z.
Debriyaj kavrad›¤›nda, motosiklet ileriye
do¤ru hareket etmeye bafllayacakt›r. Bir
sonraki üst vitese geçmek için yavaflça
h›zlan›n›z, gaz› kapat›n›z ve ayn› anda
debriyaj kolunu s›k›n›z. Sonraki vitese
geçmek için; vites pedal›n› yukar› kald›r›-
n›z, debriyaj kolunu yavaflça b›rak›n›z ve
tekrar gaz veriniz. En üst vitese ulafl›nca-
ya kadar ayn› yöntemle vites de¤ifltiriniz.

NOT: Bu motosiklette, yan sehpa/ateflle-
me dahili kilit flalteri vard›r. Yan sehpa
afla¤›dayken flanz›man› vitese takarsan›z,
motor durur.

fiANZIMANIN KULLANILMASI
fianz›man, motorun normal devirlerinde
tutulmas› ve rahat bir biçimde çal›flmas›
için kullan›l›r. Vites oranlar›, motorun ni-
teliklerine uygun olmas› için büyük bir
önemle seçilmifltir. Sürücü, daima koflul-
lar›n üstesinden gelinmesi aç›s›ndan en
uygun vitesi seçmelidir. Yoldaki h›z›n›z›
korumak için ASLA yar›m debriyaj yap-
may›n›z, bunun yerine vites küçültünüz
ve motorun normal devir bölgesinde ça-
l›flmas›n› sa¤lay›n›z.

(Kanada ‹çin)
Afla¤›daki tablo, her vites için yaklafl›k h›z
bölgesini gösterir.

Vites büyütme tablosu

Vites konumu Km/s Mil/s 

1.→2. 20 12

2.→3. 30 19

3.→4. 40 25

4.→5. 50 31

5.→6. 60 37

Vites küçültme tablosu

Vites konumu Km/s Mil/s 

6.→5. 50 31

5.→4. 40 25

4.→3. 30 19

Motosikletin h›z› 20 km/s’nin (12 mil/s) al-
t›na düfltü¤ü zaman, debriyaj kolunu s›k›-
n›z ve kavramay› ay›r›n›z.
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éé UYARI
A¤›r vas›talar taraf›ndan geçildi¤iniz-
de, tünel ç›k›fllar›nda veya da¤l›k böl-
gelerde aniden karfl›laflaca¤›n›z yan
rüzgarlar, kontrolünüze son verebilir.

Bu gibi yerlerde h›z›n›z› azalt›n›z ve
yan rüzgarlar konusunda dikkatli olu-
nuz.



DA⁄LARDA YOLCULUK
• Dik rampalara t›rman›rken, motosiklet

yavafllamaya bafllayabilir ve çekifli
azalabilir. Bu noktada, bir vites afla¤›
düflmeli ve böylece motorun yeniden
normal güç bölgesinde çal›flmas›n›
sa¤lamal›s›n›z. Motosiklet h›z›n›n düfl-
mesini önlemek için, vites de¤ifltirme
ifllemini k›sa sürede yap›n›z. 

• Uzun, dik bir rampay› inerken vites kü-
çültmek, motor kompresyonunun
frenlere yard›mc› olmas›n› sa¤lar.
Frenlerin sürekli kullan›lmas›, balata-
lar ile disklerin ›s›nmas›na ve etkileri-
nin azalmas›na neden olur.

• Dikkatli olunuz ve motorun devir afl-
mas›na izin vermeyiniz.
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éé UYARI
Motor devri çok yüksekken vites kü-
çültmek;
• Arka tekerleklerin kaymas›na, artan

motor fren gücü nedeniyle tutunma
kayb›na ve sonuçta kazaya, veya 

• motorun düflük viteste aniden ve
çok afl›r› devirlere ç›karak hasar gör-
mesine neden olur.

Vites küçültmeden önce h›z›n›z› azal-
t›n›z.

éé UYARI
Motosiklet bir viraj›n al›n›fl› nedeniyle
yana yatm›fl durumda iken vites kü-
çültmek, arka tekerle¤in kaymas›na
ve kontrolün kayb›na yol açabilir.

Virajlara ve dönüfl noktalar›na gelme-
den önce h›z›n›z› azalt›n›z ve vites kü-
çültünüz.

D‹KKAT
Motor devrinin k›rm›z› bölgeye ç›kma-
s›, çok büyük motor hasarlar›na yol
açabilir. 

Motor devrinin, hiçbir viteste k›rm›z›
bölgede olmamas›na çok dikkat edi-
niz.



DURDURMA VE PARK ETME
1. Gaz› tamamen kesmek için, gaz elce¤i-

ni öne do¤ru çeviriniz.
2. Ön ve arka frenleri dengeli olarak ve

ayn› anda kullan›n›z.
3. H›z›n›z azald›kça, buna uygun olarak

vites küçültünüz.
4. Motosikletin tam duraca¤› anda debri-

yaj kolunu s›karak (kavraman›n ayr›l-
d›¤› konum) vitesi bofla al›n›z. Vitesin
bofla al›nd›¤›, bofl uyar› lambas›ndan
anlafl›labilir.

5. Motosikleti, devrilmeyece¤i sert ve
düzgün bir yere park ediniz. 

NOT: Motosiklet e¤imli bir yerde yan seh-
pa ile park edildiyse; yan sehpadan kay-
mas›n› önlemek için, motosikletin ön ta-
raf› e¤imin yukar›s›nda olmal›d›r. Moto-
sikletin yan sehpadan kaymas›n› önlemek
için, flanz›man› 1. viteste b›rakmal›s›n›z.
Motoru çal›flt›rmadan önce, vitesi bofla
almay› unutmay›n›z.

6. Kontak anahtar›n› "OFF=KAPALI" konu-
muna getiriniz. 

7. Gidonu tamamen sola k›r›n›z ve güven-
lik için kilitleyiniz. 

8. Kontak anahtar›n› ç›kart›n›z. 
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éé UYARI
Deneyimsiz sürücüler, ön frenleri kul-
lanmama e¤ilimindedirler. Bu davra-
n›fl, durma mesafesini çok uzat›r ve bir
çarp›flmaya neden olabilir. Sadece ön
veya arka frenin kullan›lmas›; kayma
ve kontrol kayb›na yol açabilir.

Her iki freni de dengeli olarak ve ayn›
anda kullan›n›z.

éé UYARI
Dönerken sert fren yapmak, tekerle-
¤in kaymas›na ve kontrol kayb›na se-
bep olabilir.

Dönmeye bafllamadan önce fren yap›-
n›z.

éé UYARI
Islak, gevflek sat›hl›, bozuk veya di¤er
kaygan yüzeyli yollarda sert fren yap-
mak, tekerle¤in kaymas›na ve kontro-
lün kayb›na neden olur.

Kaygan veya s›ra d›fl› yollarda yavafl
ve dikkatli fren yap›n›z.

éé UYARI
Bir baflka arac› çok yak›ndan izlemek,
yayg›n bir kaza nedenidir. Araç h›z›
artt›kça, durma mesafesi de buna
do¤ru orant›l› olarak artar.

Önünüzde giden araçla, sizin aran›z-
da; daima yeterli fren mesafesi olma-
s›n› sa¤lay›n›z.

éé UYARI
S›cak susturucu yanman›za neden
olabilir. Motor durdurulduktan sonra
bile, egzoz uzun bir süre yan›klara ne-
den olacak kadar s›cak kal›r.
Motosikletinizi, yayalar›n veya çocuk-
lar›n susturucuya temas edemeyece¤i
bir biçimde park ediniz.



KONTROL VE BAKIM
BAKIM PROGRAMI
Tablo, düzenli bak›m aral›klar›n› mil, kilo-
metre ve ay olarak belirtir. Her bak›m ara-
l›¤›n›n sonunda; tablonun belirtti¤i ince-
leme, kontrol, ya¤lama ve bak›m ifllemle-
rinin yap›lmas›na çok dikkat ediniz. Moto-
sikletiniz sürekli tam gaz gibi zorlu koflul-
larda kullan›l›yorsa veya kullan›ld›¤› böl-
ge çok tozlu ise; baz› bak›m ifllemlerinin,
motosikletin güvenilirli¤ini sa¤lamak
için; bak›m bölümünde anlat›lan flekilde
daha s›k yap›lmas› gerekir. Suzuki bayi-
niz, size daha ayr›nt›l› bilgiler sa¤layabilir.
Yönlendirme (ön tekerlek grubu) parçala-
r›, süspansiyon ve tekerlek parçalar› çok
özel ve dikkatli bak›m gerektiren anahtar
bölümlerdir. Azami güvenlik aç›s›ndan,
bu kontrol ve bak›m ifllemlerinin yetkili
Suzuki bayinizde veya uzman teknisyen-
ler taraf›ndan yap›lmas›n› tavsiye ederiz. 

NOT: BAKIM TABLOSU, bak›m için asga-
ri gerekleri belirtir. Motosikletinizi zorlu
koflullar alt›nda kullan›yorsan›z; bak›m
tablosunda gösterilenden daha s›k bak›m
yapman›z gerekir. Bak›m aral›klar›yla ilgi-
li herhangi bir sorununuz oldu¤unda, yet-
kili SUZUKI bayinize veya uzman teknis-
yenlere baflvurunuz. 
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éé UYARI
Tavsiye edilen bak›m ifllemlerinin yan-
l›fl yap›lmas› veya yerine getirilmeme-
si; kaza yapma ve motosikletinizin ha-
sar görmesi ihtimalini art›r›r.
Bu kullanma k›lavuzunda belirtilen
kontrol, bak›m tavsiyelerini ve progra-
m›n› daima eksiksiz uygulay›n›z. Y›ld›z
(*) iflaretli bak›m konular›n›, yetkili
SUZUKI bayinize veya uzman teknis-
yenlere sorunuz. Mekanik deneyimi-
niz var ise, bu bölümdeki talimata uy-
gun olarak iflaretlenmemifl konular›n
belirtti¤i bak›mlar› yapabilirsiniz. Bu
ifllerden herhangi birisini nas›l yapaca-
¤›n›z› bilmiyorsan›z, bunlar› yetkili
SUZUKI bayinize veya uzman bir tek-
nisyene sorunuz.

éé UYARI
Motorun kapal› alanlarda veya garaj-
da çal›flt›r›lmas› tehlikeli olabilir. Eg-
zoz gaz›; renksiz, kokusuz ancak ölüm
yada a¤›r zehirlenmeye neden olan
karbonmonoksit içerir. 
Motoru sadece taze hava bulunan aç›k
alanlarda çal›flt›r›n›z.
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D‹KKAT
Düflük kaliteli yedek parçalar›n kulla-
n›lmas›, motosikletinizin daha çabuk
y›pranmas›na neden olur ve kullan›m
ömrünü k›salt›r.
Sadece orijinal SUZUKI yedek parçala-
r› veya eflde¤erlerini kullan›n›z.



BAKIM TABLOSU
Aral›k: Bu aral›k, kilometre sayaç de¤eri veya aylara göre (hangisi önce gelirse) belir-
lenmelidir.

Aral›k km

Mil
Eleman Ay

Hava filtre eleman›
*Egzoz borusu c›vatalar› ve susturucu c›vatalar›

*Supap boflluklar›
Bujiler

Yak›t hortumu

Motor ya¤›

Motor ya¤ filtresi

Rölanti devri
Gaz teli bofllu¤u

*Gaz kelebe¤inin senkronizasyonu

*Motor so¤utma suyu Her 2 y›lda bir de¤ifltiriniz

Radyatör hortumu
Debriyaj

Tahrik zinciri

*Frenler

Fren hortumu
*Her 4 y›lda bir de¤ifltiriniz

Fren hidrolik ya¤›
*Her 2 y›lda bir de¤ifltiriniz

Lastikler
*Yönlendirme grubu (Gidon)

*Ön çatal
*Arka süspansiyon
*fiasi c›vatalar› ve somunlar›

NOT: I= Kontrol ediniz ve temizleyiniz, ayarlay›n›z, gereken flekilde de¤ifltiriniz veya
ya¤lay›n›z, R=De¤ifltiriniz, T=S›k›n›z
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*Her 4 y›lda bir de¤ifltiriniz

Her 1000 km’de (600 mil) temizleyiniz ve ya¤lay›n›z



TAKIMLAR
Periyodik bak›mlar›n verimi aç›s›ndan si-
ze yard›mc› olmas› için, motosikletinizle
birlikte alet tak›m› verilmifl ve selenin alt›-
na yerlefltirilmifltir.

YAKIT DEPOSUNUN KALDIRILMASI

1. Motosikleti yan sehpaya al›n›z.
2. Seleyi ç›kart›n›z.

3. C›vatay› 1 ve kancalar› 2 sökünüz. Ka-
renaj› ç›kart›n›z.

4. Tespit elemanlar›n› 3 ç›kart›n›z ve c›-
vatalar› 4 sökünüz.

5. C›vatay› 5 sökünüz.
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6. C›vatay› 6 sökünüz. Deste¤i 7 ç›kar-
t›n›z.

7. Karenaj› ay›rmak için, elinizle kald›r›-
n›z.

8. Yak›t deposunu, destek eleman› 8 ile
destekleyiniz.

YA⁄LAMA NOKTALARI

Do¤ru ya¤lama; motosikletinizin rahat
kullan›lmas› ve çal›flan her parças›n›n
uzun ömürlü olmas›, ayr›ca güvenli¤i aç›-
s›ndan büyük önem tafl›r. Uzun ve yorucu
bir yolculuktan ve ya¤murda kulland›ktan
veya y›kad›ktan sonra motosikletin ya¤-
lanmas› çok iyi bir al›flkanl›kt›r. Temel
ya¤lama noktalar› afla¤›da gösterilmifltir. 

O Motor ya¤›
G Gres

1 Debriyaj kol yuvas›
2 Yan sehpa eksen mili ve yay kancas›
3 Tahrik zinciri
4 Gaz teli ve fren kolu yuvas›
5 Fren pedal› ekseni ve ayakl›k ekseni
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AKÜ
Akü selenin alt›na yerlefltirilmifltir. Bu
akü, kapal› tiptedir ve bak›m gerektirmez.
Akünün flarj durumunu, düzenli olarak
Suzuki bayinize kontrol ettiriniz. 

Standart flarj de¤eri 1.2 A x 5 ila 10 saat
veya hızlı› flarj de¤eri 5Ax1 saattir. Azami
flarj de¤erlerini asla aflmay›n›z.
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éé UYARI
Akülerin üretti¤i hidrojen gaz›, alev
veya k›v›lc›mla karfl›laflt›¤›nda patlar.

Alev veya k›v›lc›m kayna¤› olan mad-
deleri aküden uzak tutunuz. Aküye ya-
k›n çal›fl›rken, asla sigara içmeyiniz.

D‹KKAT
Akü azami flarj de¤erlerinin afl›lmas›,
akünün ömrünü k›salt›r. 

Azami flarj de¤erlerini asla aflmay›n›z.

D‹KKAT
Akü kutup kablolar›n›n ters tak›lmas›,
akü flarj sisteminin ve akünün hasar
görmesine neden olur.

K›rm›z› kablo akünün art› (+) kutbuna
ve siyah (yada beyaz çizgili siyah) kab-
lo ise akünün flasi (-) kutbuna gitmeli-
dir.



HAVA F‹LTRES‹
Hava filtresi, yak›t deposunun alt›na yer-
lefltirilmifltir. Filtre eleman›n›n toz nede-
niyle t›kanmas› durumunda, emifl direnci
artarak çekiflin düflmesine ve yak›t tüketi-
minin artmas›na neden olur. Motosikleti
tozlu koflullarda kullan›yorsan›z; hava filt-
re eleman›n›z bak›m program›nda belirti-
lenden daha s›k temizlenmeli veya de¤ifl-
tirilmelidir. Hava filtre eleman›n›, afla¤›da
belirtilen yönteme göre düzenli aral›klar-
la kontrol ediniz ve temizleyiniz. 

1. YAKIT DEPOSU KALDIRMA bölümüne
bak›n›z ve yak›t deposunu kald›r›n›z.

2. Rakorunu 1 sökünüz ve yak›t hortu-
munu 2 ç›kart›n›z.

3. Somunu 3 ve c›vatay› sökünüz.
4. Yak›t deposunu ç›kart›n›z.

5. Vidalar› sökünüz.
6. Hava filtre kutusunun kapa¤›n› 4 çeki-

niz ve d›flar› al›n›z.
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éé UYARI
Motorun hava filtre eleman› olmadan
çal›flt›r›lmas›, motordan hava filtre ku-
tusuna do¤ru alev tepmesine veya kir
ve tozun motora girmesine neden
olur. Bu durum, yang›na veya a¤›r mo-
tor hasar›na neden olur. 

Hava filtre eleman› gereken flekilde
yerine tak›lmadan, motoru asla çal›fl-
t›rmay›n›z.

D‹KKAT
Hava filtre eleman›n›; motosikletin
tozlu, ›slak veya çamurlu koflullarda
kullan›lmas› durumunda daha s›k te-
mizleyiniz veya de¤ifltiriniz. Hava filt-
re eleman› bu koflullar alt›nda t›kan›r,
motorun hasar görmesine, çekifl dü-
flüklü¤üne ve yak›t sarfiyat›n›n artma-
s›na sebep olur.

Hava filtre kutusuna su girmesi duru-
munda, kutu ve eleman› derhal temiz-
leyiniz.



7. Hava filtre eleman›n› 5 ç›kart›n›z.

8. Hava filtre kutusundaki tozu, dikkatli
bir biçimde bas›nçl› hava tutarak te-
mizleyiniz.

NOT: Hava filtre eleman›na daima elema-
n›n d›fl taraf›ndan hava tutunuz. ‹ç taraf-
tan bas›nçl› hava tutarsan›z; kirler elema-
n›n gözeneklerine dolar ve havan›n hava
filtre eleman›ndan ak›fl› engellenir.

9. Temizlenmifl eleman› veya yeni hava
filtre eleman›n›; ç›kartma s›ras›n›n ter-
sini uygulayarak tak›n›z. Eleman›n ye-
rine sa¤lam bir biçimde oturmas›na
ve fitillerin tam olarak geçmesine da-
ima çok dikkat ediniz.
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D‹KKAT
Y›rt›k hava filtre eleman›, kirin motora
girmesine ve motorun hasar görmesi-
ne neden olur.

Temizleme s›ras›nda, hava filtre ele-
man›nda y›rt›k olup olmad›¤›n› kont-
rol ediniz. Y›rt›lm›fl ise, yenisiyle de-
¤ifltiriniz.

D‹KKAT
Hava filtre eleman›n›n yerine do¤ru bi-
çimde oturtulmas›; kirin filtre elema-
n›n› atlayarak motora girmesine ne-
den olur. Bu durum, motorun hasar
görmesine neden olur.

Hava filtre eleman›n›n, hava filtre ku-
tusuna do¤ru tak›ld›¤›ndan emin olu-
nuz.



BUJ‹LER
ÇIKARTILMASI

Bujileri ç›kartmak için, afla¤›da anlat›lan
yöntemi uygulay›n›z.

Ön Taraf

1. C›vatalar› 1sökünüz.

2. Tespit elemanlar›n› ç›kart›n›z.

3. Vidalar› 2 sökünüz.

4. Radyatör kulak c›vatas›n› 3 sökünüz
ve radyatörü öne do¤ru kayd›r›n›z. 

NOT: Radyatör hortumunu esnetmeyiniz.

5. Buji bafll›¤›n› ç›kart›n›z.
6. Alet tak›m›nda verilen buji anahtar›n›

kullanarak, bujiyi sökünüz.

NOT: Radyatör kanatç›klar›na hasar ver-
memeye çok dikkat ediniz. 
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éé UYARI
S›cak radyatör ve motor, yanman›za
neden olabilir. 
Bu çal›flmaya bafllamadan önce, rad-
yatör ve motorun ç›plak elle dokunu-
labilecek kadar so¤umas›n› bekleyi-
niz.



Arka Taraf
1. YAKIT DEPOSU KALDIRMA bölümüne

bak›n›z ve yak›t deposunu kald›r›n›z.

2. Alet tak›m›nda verilen buji anahtar›n›
kullanarak, bujiyi sökünüz. 

NOT: Buji bafll›¤›n›n elle ç›kart›lmas› zor
olursa; bir tornavida veya çubuk ile kald›-
rarak ç›kart›n›z. Buji kablosundan tutarak
çekmeyiniz.

KONTROL ED‹LMES‹

Bujilerdeki karbon art›klar›n›, bir parça tel
veya i¤ne ile düzenli olarak temizleyiniz.
Buji t›rnak aral›¤›n› bir sentil kullanarak,
0.6-0.7 mm’ye (0.024-0.028 in) yeniden
ayarlay›n›z. Bujilerin her 12000 km’de
(7500 mil) de¤ifltirilmesi gerekir.

Karbon art›klar›n› temizlerken, her bujinin
porselen izolatör ucundaki çal›flma rengi-
ni inceleyiniz. Bu renk, standart bujinin si-
zin kullanman›za uygun olup olmad›¤›n›
gösterir. Normal çal›flan bujinin rengi,
çok aç›k kahverengi olur. Buji çok beyaz
veya cams› bir görünüm içinde ise, sizin
kullanma koflullar›n›z aç›s›ndan "s›cak"
demektir. Bu bujinin, daha "so¤uk" bir
buji ile de¤ifltirilmesi gerekir.
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D‹KKAT
Aç›k buji deli¤inden içeriye kir girme-
si, motorunuza hasar verebilir. 

Bujiyi her ç›kartt›¤›n›zda, buji deli¤ini
derhal kapat›n›z.



Buji De¤ifltirme K›lavuzu

NGK DENSO AÇIKLAMA

CR7E U22ESR-N Standart bujinin 
izolatörü siyah 
ise, bu bujiyle 
de¤ifltiriniz.

CR8E U24ESR-N Standart

CR9E U27ESR-N Standart bujinin 
izolatörü beyaz 
ise, bu bujiyle 
de¤ifltiriniz.

NOT: Bu motosiklette, elektronik parçala-
r›n hasar görmesini önlemek için dirençli
buji kullan›lm›flt›r. Yanl›fl buji seçimi, mo-
tosikletinizin ateflleme sisteminde elekt-
ronik parazite neden olarak motosiklet
verim sorunlar›na yol açar. Sadece tavsi-
ye edilen bujileri kullan›n›z.

Tak›lmas›

Bujiyi elinizle tak›n›z ve yerine oturunca-
ya kadar elinizle s›k›n›z. Buji yeni ise, bu
bujiyi elinizle s›kt›¤›n›z noktadan itibaren;
buji anahtar› ile 1/2 tur daha s›k›n›z.Eski bu-
jiyi kullan›yorsan›z, elinizle s›kt›¤›n›z nok-
tadan itibaren; buji anahtar› ile 1/8 tur da-
ha s›k›n›z. 

YAKIT HORTUMU

Yak›t hortumunda hasar veya yak›t kaça-
¤› olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. Herhan-
gi bir sorunla karfl›lafl›ld›¤›nda, yak›t hor-
tumunun de¤ifltirilmesi gerekir. 
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D‹KKAT
Yanl›fl bujinin kullan›lmas›, yanl›fl ta-
k›lmas›na veya motorunuzun ›s›nma-
s›na neden olabilir. Böyle bir durum,
motorun garanti kapsam› d›fl›nda ka-
lan a¤›r hasar görmesine yol açar.

Afla¤›daki listede belirtilen bujilerden
birisini veya eflde¤erini kullan›n›z. Si-
zin kullanma fleklinize uygun bujinin
hangisi oldu¤una karar veremezseniz,
yetkili Suzuki bayinize veya bir uzman
teknisyene baflvurunuz.

D‹KKAT
E¤ri difl tutan veya çok s›k›lan buji,
alüminyum silindir kapa¤›n›n difllerine
hasar verir.



MOTOR YA⁄I
Uzun motor ömrü, kaliteli ya¤ seçimine
ve ya¤›n düzenli aral›klarla de¤ifltirilmesi-
ne ba¤l›d›r. Günlük seviye kontrolleri ve
düzenli de¤ifltirmeler, yap›labilecek bak›-
m›n en önemli iki maddesidir.

MOTOR YA⁄ SEV‹YES‹N‹N 
KONTROL ED‹LMES‹

Motor ya¤ seviyesini kontrol etmek için,
afla¤›daki yöntemi uygulay›n›z.
1. Motoru çal›flt›r›n›z ve birkaç dakika rö-

lantide b›rak›n›z.
2. Motoru durdurunuz ve 3 dakika bekle-

yiniz.

3. Motosikleti dik tutunuz ve motorun
sa¤ taraf›ndaki motosiklet ya¤ seviye-
si kontrol penceresinden ya¤ seviyesi-
ni kontrol ediniz.

MOTOR YA⁄ININ VE F‹LTRES‹N‹N 
DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹

Motor ya¤›n› ve ya¤ filtresini ilk 1000
km’de (600 mil) ve her bak›m aral›¤› so-
nunda de¤ifltiriniz. Ya¤, motor s›cakken
de¤ifltirilmeli ve böylece motordaki ya¤›n
tamamen boflalmas› sa¤lanmal›d›r. Yön-
tem afla¤›da anlat›lm›flt›r:
1. Motosikleti yan sehpaya al›n›z.

2. Ya¤ doldurma kapa¤›n› 1 ç›kart›n›z.

3. Boflaltma tapas›n›n 2 alt›na bir ya¤ ta-
vas› yerlefltiriniz.

4. Boflaltma tapas›n› bir anahtarla sökü-
nüz ve motor ya¤›n› boflalt›n›z.
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D‹KKAT
Motor ya¤ seviyesi; "L=Düflük" çizgisi
ile "F=Dolu" çizgisinin aras›nda olma-
l›d›r, aksi halde motor hasar görür.
Motosikletin her kullan›lmas›ndan ön-
ce; motosikleti yatay bir zemin üzerin-
de dik tutarak kontrol penceresinden
ya¤ seviyesini kontrol ediniz. 



NOT: Kullan›lm›fl ya¤ ve çözücülerin geri
dönüflümü için gerekeni yap›n›z veya
do¤ru biçimde hurdaya ay›r›n›z.

5. Boflaltma tapas›n› ve pul contas›n› ye-
rine tak›n›z. Tapay› bir anahtarla sa¤-
lam biçimde s›k›n›z.

Suzuki bayiinde mevcuttur
Ya¤ filtre anahtar› (Parça No. 09915-40610)

6. Ya¤ filtresini, 3 "kapak tipi" Suzuki
ya¤ filtre anahtar› ile veya do¤ru ebat-
ta "kay›fll›" filtre anahtar› ile saat yönü-
nün tersine çevirerek ç›kart›n›z.

7. Motorda yeni filtrenin temas edece¤i
yüzeyi 4, temiz bir bez ile siliniz.
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éé UYARI
Motor ya¤› ve egzoz borusu, yanman›-
za yol açacak kadar s›cak olabilir.
Ya¤› boflaltmadan önce, ya¤ boflaltma
tapas›n›n ve egzoz borular›n›n ç›plak
elle dokunulabilir hale gelinceye kadar
so¤umas›n› bekleyiniz.

éé UYARI
Yeni ve kullan›lm›fl ya¤ ile çözücüler
zararl›d›rlar. Çocuklar ve evcil hayvan-
lar, yeni veya kullan›lm›fl ya¤› yada çö-
zücüleri yutarak zarar görebilirler. Kul-
lan›lm›fl motor ya¤› ile sürekli temas
etmenin, laboratuar hayvanlar›nda de-
ri kanserine yol açt›¤› tespit edilmifltir.
Kullan›lm›fl ya¤ veya çözücüler ile k›sa
süreli temas deriyi tahrifl eder.
• Yeni ve kullan›lm›fl ya¤lar ile çözü-

cüleri, çocuklardan ve evcil hay-
vanlardan uzak tutunuz.

• Uzun kollu bir gömlek ve su geçir-
mez eldivenler giyiniz.

• Derinize temas eden ya¤ veya çö-
zücüyü, bol sabun ve su ile y›kay›-
n›z.



8. Yeni ya¤ filtresinin çevresindeki lastik
contay› 5 temiz motor ya¤› ile hafifçe
ya¤lay›n›z.

9. Filtreyi tak›n›z ve filtrenin contas›, filt-
re kafas›n›n yüzeyine temas edinceye
kadar (hafif bir direnç hissedilir) filtre-
yi elinizle s›k›n›z.

NOT: Ya¤ filtresinin do¤ru s›k›labilmesi
için, filtre contas›n›n; filtre kafas›n›n yüze-
yine ilk temas etti¤i noktay› do¤ru tespit
etmek çok önemlidir.

Üst ölü nokta

Ya¤ filtre anahtar›

Filtre contas›n›n tespit 
yüzeyine ilk temas 
etti¤i nokta.
Filtreyi 2 tur s›k›n›z.

10. "Kapak tipi" filtre anahtar›nda veya
ya¤ filtresinin üzerinde; üst ölü nokta-
y› iflaretleyiniz. Filtreyi 2 tur s›kmak
için, ya¤ filtre anahtar› kullan›n›z.

11. Doldurma deli¤inden motora 2700 ml
(2.9/2.4 US/lmp.qt) yeni ya¤ koyunuz
ve doldurma kapa¤›n› kapat›n›z. YA-
KIT VE MOTOR YA⁄I bölümünde
aç›klanan motor ya¤›n› kullanmaya
daima çok dikkat ediniz.
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D‹KKAT
Yanl›fl tasar›m veya difl özelliklerine
sahip ya¤ filtresinin kullan›lmas›; ya¤
kaçaklar›na yada motor hasar›na yol
açar. 
Motosikletiniz için tasarlanm›fl olan
orijinal SUZUKI ya¤ filtrelerini veya
eflde¤erini kullan›n›z.



NOT: Sadece ya¤ de¤ifltirirken, 2300 ml
(2.4/2.1 US/lmp.qt) ya¤ gereklidir.

12. Motor dururken, ya¤ filtresinde veya
boflaltma tapas›nda kaçak olup olma-
d›¤›n› kontrol ediniz. Motoru de¤iflik
devirlerde 2 ila 3 dakika çal›flt›r›n›z. 

13. Motoru durdurunuz ve 3 dakika bek-
leyiniz. Motor ya¤ seviyesini yeniden
kontrol ediniz. Motor ya¤ seviyesi,
motosiklet dik tutulurken kontrol pen-
ceresinden görülebilir. Ya¤ seviyesi
"F=DOLU" çizgisinin alt›nda ise,
"F=DOLU" çizgisine gelinceye kadar
yeni ya¤ ekleyiniz. Ya¤ kaça¤› olup
olmad›¤›n› yeniden kontrol ediniz.

NOT: Gereken ya¤ filtre anahtar›na sahip
de¤ilseniz, bu ifllemi yetkili Suzuki bayini-
ze yapt›r›n›z.

RÖLANT‹ DEVR‹

Rölanti devrini düzenli olarak ve motor
normal çal›flma s›cakl›¤›ndayken ayarla-
y›n›z.

Rölanti devrini ayarlamak için:
1. Motoru çal›flt›r›n›z ve tamamen ›s›n›n-

caya kadar çal›flmas›n› bekleyiniz.
2. Motor ›s›nd›ktan sonra, gaz kelebe¤i

takoz vidas›n›n dü¤mesini (1) içeriye
veya d›flar›ya çevirerek motor 1200-
1400 dev/dak aras›nda çal›flacak flekil-
de rölantiyi ayarlay›n›z.

NOT: Rölanti devri, motor tamamen ›s›n-
d›ktan sonra ayarlanmal›d›r.
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D‹KKAT
Suzuki’nin teknik verilerine uymayan
ya¤ kullan›rsan›z, motor hasar görebi-
lir.

YAKIT, MOTOR YA⁄I VE SO⁄UTUCU
TAVS‹YELER‹ bölümünde belirtilen
ya¤› kullan›n›z.



GAZ TEL‹N‹N BOfiLU⁄U

Bu motosiklet, ikiz gaz teli sistemine sa-
hiptir. A teli, çekme telidir ve B teli, ye-
rine getirme için kullan›l›r.

Tel bofllu¤unu ayarlamak için:
1. Kontra somunu 1 gevfletiniz.
2. Ayar k›lavuzunu 2 tamamen çeviriniz.
3. Kontra somunu 3 gevfletiniz.
4. Ayar k›lavuzunu 4, gaz elce¤inde 2.0

- 4.0 mm (0.08 - 0.016 inç) boflluk ola-
cak flekilde çeviriniz.

5. Kontra somunu 3 s›k›n›z.
6. Gaz elce¤ini kapal› konumda tutarken,

ayar k›lavuzunu 2 direnç hissedilince-
ye kadar d›flar› al›n›z. 

7. Kontra somunu 1 s›k›n›z.
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éé UYARI
Yetersiz gaz teli bofllu¤u, gidonu çe-
virdi¤inizde motor devrinin aniden
yükselmesine neden olabilir. Bu du-
rum, sürücünün kontrolü kaybetme-
siyle sonuçlan›r.
Gaz teli bofllu¤unu, rölanti devrini gi-
don hareketleriyle yükselmeyecek fle-
kilde ayarlay›n›z.



SO⁄UTMA SUYU

SO⁄UTMA SUYU SEV‹YES‹

So¤utma suyu seviyesi, daima genleflme
haznesindeki "F=DOLU" ve "L=DÜfiÜK"
seviye çizgilerinin aras›nda tutulmal›d›r.
Her kullanmadan önce, motosikleti dik tu-
tarak so¤utma suyu seviyesini kontrol
ediniz. So¤utma suyunun seviyesi
"L=DÜfiÜK" seviye çizgisinden daha afla-
¤›da ise, afla¤›da anlat›lan flekilde do¤ru
so¤utma suyu kar›fl›m›n› ekleyiniz:

C›vatay› 1 ve kancalar› 2 sökünüz.
Karenaj› ç›kart›n›z.

Doldurma kapa¤›n› aç›n›z ve do¤ru biçim-
de haz›rlanm›fl so¤utma suyunu, "F=DO-
LU" çizgisine eriflinceye kadar doldurma
deli¤inden ilave ediniz. YAKIT, MOTOR
YA⁄I VE SO⁄UTMA SUYU TAVS‹YELER‹
bölümüne bak›n›z.

NOT: Sadece su eklenmesi, motor so¤ut-
ma suyunu suland›r›r ve etkisini azalt›r. %
50-50 oran›nda su ve antifriz kar›fl›m›n-
dan oluflan motor so¤utma suyu ekleyi-
niz.

SO⁄UTMA SUYUNUN DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹

So¤utma suyunu her iki y›lda bir de¤iflti-
riniz.

NOT: Radyatör ve genleflme haznesini
doldurmak için, yaklafl›k 1900 ml (2.0/1.7
US/lmp. qt) so¤utma suyu gereklidir.

53

éé UYARI
Motor so¤utma suyunun, cildinize ve-
ya gözlerinize temas etmesi yada yu-
tulmas› tehlike yarat›r. 
Motor so¤utma suyunu, çocuklardan
ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.
Motor so¤utma suyunun yutulmas›
durumunda, kusmaya çal›fl›n›z ve der-
hal bir doktora baflvurunuz. Motor so-
¤utma suyunun gözlerinize veya cildi-
nize temas etmesi durumunda, gözle-
rinizi veya cildinizi bol suyla y›kay›n›z.



TAHR‹K Z‹NC‹R‹

Bu motosiklette, özel malzemelerden ya-
p›lm›fl sonsuz tip tahrik zinciri vard›r. Zin-
cirde ana bakla kullan›lmam›flt›r. Tahrik
zincirinizin bak›ma veya de¤ifltirilmeye
ihtiyaç göstermesi durumunda; motosik-
letinizi yetkili Suzuki bayinize veya uzman
teknisyene götürmenizi tavsiye ederiz. 
Tahrik zincirinin durumu ve ayar›, her
gün kullanmadan önce kontrol edilmeli-
dir. Zincirin kontrolü ve bak›m› için, da-
ima k›lavuz bilgilerden yararlan›n›z. 

Tahrik Zincirinin Kontrol Edilmesi
Tahrik zincirini kontrol ederken, afla¤›da
belirtilen noktalara bak›n›z:
• Gevflek pimler
• Hasarl› masuralar
• Kuru veya paslanm›fl baklalar
• Katlanm›fl veya s›k›flm›fl baklalar
• Fazla afl›nma
• Yanl›fl zincir ayar›

Tahrik zincirinde yukar›da belirtilen ko-
flullardan birisinin mevcut veya ayar›n›n
yanl›fl oldu¤unu görürseniz, nas›l yap›la-
ca¤›n› bildi¤iniz takdirde sorunu gideri-
niz. Gerekiyorsa, yetkili Suzuki bayinize
veya uzman teknisyene baflvurunuz.

Tahrik zincirinin hasar görmesi, tahrik
difllilerinin de hasar görmüfl olabilece¤i
anlam›na gelir. Tahrik difllilerinde, afla¤›-
da belirtilen noktalar› kontrol ediniz.
• Fazla afl›nm›fl difller
• K›r›lm›fl veya hasarl› difller
• Gevflek diflli tespit somunlar›

Tahrik difllilerinizde bu sorunlardan her-
hangi birisiyle karfl›lafl›rsan›z, yetkili Su-
zuki bayinize veya uzman bir teknisyene
baflvurunuz.

‹yi            Afl›nm›fl

NOT: Yeni zincir tak›laca¤› zaman, her iki
tahrik difllisi de kontrol edilmeli ve gereki-
yorsa bu diflliler de de¤ifltirilmelidir.
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éé UYARI
Kötü durumda veya yanl›fl ayarlanm›fl
bir tahrik zinciriyle motosikletin kulla-
n›lmas›, önemli kazalara neden olur.

Her yolculuktan önce; bu bölümde ve-
rilen bilgilere uygun olarak tahrik zin-
cirini kontrol ediniz, ayarlay›n›z ve ba-
k›m›n› yap›n›z.

éé UYARI
Yanl›fl tak›lm›fl bir yeni zincir veya kilit
baklal› zincirin kullan›lmas›, çok tehli-
keli olabilir. Yetersiz perçinlenmifl ana
bakla veya kilitli tipteki ana bakla ko-
pabilir ve bir kazaya yada motorun
çok a¤›r hasar görmesine neden olabi-
lir.

Kilitli baklas› olan zincirleri kullanma-
y›n›z. Zincirin de¤ifltirilmesi, özel per-
çin tak›mlar›n› ve çok yüksek kalitede
kilitsiz zincirlerin kullan›lmas›n› gerek-
tirir. Bu çal›flmay› yapmas› için, yetkili
SUZUKI bayinize veya uzman bir tek-
nisyene baflvurunuz. 



TAHR‹K Z‹NC‹R‹N‹N TEM‹ZLENMES‹
VE YA⁄LANMASI

SUZUKI motosikletinizin tahrik zincirinde,
içerdeki gresin kal›c› olmas›n› sa¤layan
özel "LAST‹K CONTALAR" vard›r.
Zinciri düzenli olarak afla¤›da anlat›lan
flekilde temizleyiniz ve ya¤lay›n›z:
1. Zinciri gaz ya¤› ile temizleyiniz. Zin-

cirde paslanma e¤ilimi varsa, bak›m
aral›klar›n›n k›salt›lmas› gerekir. Gaz
ya¤›, bir petrol ürünüdür ve temizle-
menin yan›s›ra; belirli bir ölçüde ya¤-
lama da sa¤lar.

2. Zinciri ayr›nt›l› bir biçimde y›kad›ktan
ve kuruttuktan sonra, baklalar› Suzuki
zincir ya¤› ile veya eflde¤eri ile ya¤la-
y›n›z.

TAHR‹K Z‹NC‹R‹N‹N AYARLANMASI

Tahrik zincirinin bofllu¤unu, teknik verile-
re uygun olarak ayarlay›n›z. Tahrik zinciri,
sizin kullanma koflullar›n›za ba¤l› olarak
düzenli bak›m tablosunda belirtilenden
daha s›k bak›m gerektirebilir.
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éé UYARI
Gaz ya¤› tehlikeli olabilir. Gaz ya¤›,
yan›c› bir s›v›d›r. Çocuklar veya evcil
hayvanlar, gaz ya¤›na temas ettikleri
zaman zarar görebilirler.

Alev ve sigara malzemelerini, gaz ya-
¤›ndan uzak tutunuz. Gaz ya¤›n› ço-
cuklar›n ve evcil hayvanlar›n erifleme-
yece¤i yerlerde muhafaza ediniz. Yu-
tuldu¤u takdirde, kusmaya çal›flmay›-
n›z. Derhal bir doktora baflvurunuz.
Kullan›lm›fl gaz ya¤›n›, do¤ru bir bi-
çimde hurdaya ay›r›n›z.

D‹KKAT
Zincirin benzinle veya ticari temizle-
me maddeleriyle temizlenmesi, lastik
contalara zarar verebilir ve zinciri y›p-
rat›r.

Zinciri sadece gaz ya¤› ile temizleyi-
niz. 

D‹KKAT
Baz› tahrik zinciri ya¤lar›, zincirinizde-
ki lastik contalara hasar verecek çözü-
cüler ve katk› maddeleri içerirler.

Özellikle lastik contal› tahrik zincirleri
için haz›rlanm›fl olan Suzuki zincir ya-
¤›n› veya eflde¤erini kullan›n›z.

éé UYARI
Tahrik zinciri bofllu¤unun çok olmas›,
zincirin diflliden f›rlamas›na ve bir ka-
za yada motosikletinizin a¤›r biçimde
hasar görmesine neden olur.

Her kullanmadan önce, tahrik zincirini
kontrol ediniz ve gerekiyorsa ayarlay›-
n›z.



Tahrik zincirini ayarlamak için, afla¤›da
aç›klanan yöntemi uygulay›n›z.

1.  Motosikleti yan sehpaya al›n›z.

Kanada D›fl›nda

Kanada ‹çin

2. (Sadece Kanada ‹çin) Kopilyay› 1 ç›-
kart›n›z.
3. Aks somununu 2 gevfletiniz.

4. Tahrik zincirinin bofllu¤unu, sa¤daki
ve soldaki zincir ayar c›vatalar›n› 3
çevirerek ayarlay›n›z.
Zinciri ayarlarken, arka tekerlekteki
zincir difllisinin ön diflli ile mükemmel
bir biçimde ayn› hizada olmas›na da
çok dikkat ediniz. Bu ifllemi yerine ge-
tirmenizde size yard›mc› olmak için,
arka süspansiyon kolu üzerinde ifla-
retler 4 vard›r ve zincir ayar k›lavuz-
lar›ndan her birisi, her iki yandaki bu
iflaretler kullan›larak di¤eriyle ayn› hi-
zada olacak flekilde ayarlanmal›d›r. 

5. Aks somununu 2 sa¤lam bir biçimde
s›k›n›z.

6. (Sadece Kanada ‹çin) Kopilyay› 1 ye-
nisiyle de¤ifltiriniz.

7. S›kma iflleminden sonra, zincir bofllu-
¤unu yeniden kontrol ediniz ve gere-
kiyorsa yeniden ayarlay›n›z.

Arka aks somunu s›kma torku:
100 N-m (10.0 kgf-m, 72.5 lb-ft)
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D‹KKAT
S›cak susturucu yanman›za neden
olabilir. Motor durdurulduktan sonra
bile, egzoz uzun bir süre yan›klara ne-
den olacak kadar s›cak kal›r.

Yan›ktan kaç›nmak için, susturucu so-
¤uyuncaya kadar bekleyiniz.



DEBR‹YAJ

Her bak›m aral›¤› sonunda, debriyaj teli
ayar k›lavuzundan yararlanarak debriyaj
telini ayarlay›n›z. Debriyaj telinin bofllu-
¤u, debriyaj kolunun ucundan ay›rman›n
bafllang›ç noktas›na kadar 10-15 mm (0.4-
0.6 inç) olmal›d›r. Debriyaj bofllu¤unun
yanl›fl oldu¤unu görürseniz, afla¤›da an-
lat›lan yöntemle ayarlay›n›z:
1. Kontra somunu 1 gevfletiniz.
2. Debriyaj kolu ayar k›lavuzunu 2, saat

yönünde gidebildi¤i kadar çeviriniz.

3. C›vatalar› sökünüz ve tahrik difllisi ka-
renaj›n› ç›kart›n›z.

4. Tel ayar k›lavuzunun kontra somunla-
r›n› 3 gevfletiniz ve belirtilen yaklafl›k
10-15 mm (0.4-0.6 inç) bofllu¤u debri-
yaj kolunda elde edecek flekilde tel
ayar k›lavuzunu 4 çeviriniz. 

5. Küçük ayarlar, bu durumda ayar k›la-
vuzu 2 ile yap›labilir.

6. Ayar ifllemi bittikten sonra, kontra so-
munlarını› ( 1)ile (3) s›k›n›z.

NOT: Debriyaj tel bofllu¤unun ayar› d›fl›n-
da kalan her türlü debriyaj bak›m›, yetkili
Suzuki bayiniz taraf›ndan yap›lmal›d›r. 
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FRENLER

Bu motosiklet, önde ve arkada disk fren
kullan›r. Fren sisteminin do¤ru kullan›l-
mas›, sürüfl güvenli¤i aç›s›ndan hayati
önem tafl›r. Fren kontrol gereklerinin, tab-
loda belirtilen flekilde ve eksiksiz olarak
yerine getirilmesine çok dikkat ediniz. 

FREN S‹STEM‹

Fren sisteminizde, günlük olarak afla¤›da-
ki hususlar› kontrol ediniz:
• Haznelerdeki ya¤ seviyesini kontrol

ediniz.
• Ön ve arka fren sisteminde ya¤ kaça¤›

belirtisi olup olmad›¤›n› kontrol edi-
niz.

• Fren hortumlar›nda kaçak veya çatlak
olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.

• Fren kolu ve pedal›n›n do¤ru hareket
mesafesine sahip ve daima sa¤lam ol-
mas›na dikkat ediniz.

• Disk fren balatalar›n›n afl›nma düzeyi-
ni kontrol ediniz.
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éé UYARI
Frenlerin do¤ru biçimde kontrolü ve
bak›m› konusunda hata yapmak, kaza
tehlikesini art›r›r. 

Her kullanmadan önce, SÜRÜfi ÖNCE-
S‹ KONTROL ‹fiLEMLER‹ bölümüne
uygun olarak fren sistemini kontrol
ediniz. Fren sisteminizin bak›m› için,
BAKIM TABLOSUNDA verilen talimat›
uygulay›n›z.



FREN H‹DROL‹K YA⁄I

Ön ve arka fren hidrolik ya¤› haznelerin-
deki hidrolik ya¤ seviyesini kontrol ediniz.
Fren balatalar›nda afl›nma veya kaçak
olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
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éé UYARI
Fren hidrolik ya¤›, yutulur yada cildini-
ze veya gözlerinize temas ederse, bü-
yük tehlike yarat›r. Yutarsan›z, kus-
maya çal›flmay›n›z. Derhal bir zehir-
lenme kontrol merkezine veya dokto-
ra baflvurunuz. 

Fren hidrolik ya¤› gözünüze kaçarsa,
bol su ile gözlerinizi y›kay›n›z ve t›bbi
yard›m al›n›z. Kulland›ktan sonra, elle-
rinizi iyice y›kay›n›z. Bu kar›fl›m, hay-
vanlar için de öldürücü olabilir. Çocuk-
lar›n veya hayvanlar›n eriflebilece¤i
yerlerden uzak tutunuz.

éé UYARI
Fren hidrolik ya¤ haznesinin do¤ru
hidrolik ya¤› ile dolu tutulmamas› teh-
like yarat›r. Yeterli miktar ve tipte fren
hidrolik ya¤› olmad›¤› takdirde, frenler
do¤ru çal›flmayabilir. Böyle bir durum
kazayla sonuçlan›r.

Her kullanmadan önce fren hidrolik
ya¤› seviyesini kontrol ediniz. Sadece
mühürlü kaplardaki DOT4 fren hidro-
lik ya¤lar›n› kullan›n›z. Farkl› tipteki
fren hidrolik ya¤lar›n› birbirlerine ka-
r›flt›rarak asla kullanmay›n›z. Hidrolik
ya¤› s›k s›k eksiliyor ise, kontrol için
motosikletinizi yetkili SUZUKI bayini-
ze veya uzman bir teknisyene götürü-
nüz. 

D‹KKAT
S›çrayan fren hidrolik ya¤›, boyal› yü-
zeylere ve plastik parçalara hasar ve-
rir. 
Hazneleri doldururken, fren hidrolik
ya¤›n›n hiçbir yere s›çramamas›na çok
dikkat ediniz. S›çrayan yeri bol suyla
y›kay›n›z ve siliniz.



FREN BALATALARI

ÖN

ARKA

Balatalar›n kanall› s›n›r çizgisine kadar
afl›n›p afl›nmad›¤›na dikkat ederek ön ve
arka fren balatalar›n› kontrol ediniz. Bala-
talar kanall› s›n›r çizgisine kadar afl›nm›fl
ise, yetkili Suzuki bayinizde veya uzman
bir servisin teknisyenleri taraf›ndan yeni-
leriyle de¤ifltirilmelidir. 

NOT: Balatalar yokken, fren kolunu s›k-
may›n›z/fren pedal›na basmay›n›z. D›flar›-
ya ç›kacak kaliper pistonlar›n›n yerlerine
itilmesi çok zor olacak ve bu arada sis-
temden ya¤ kaçacakt›r.
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éé UYARI
Afl›nm›fl fren balatalar› fren verimini
azaltaca¤› için, motosikleti bu durum-
da kullanmak kaza yapma ihtimalinizi
art›r›r.

Her kullanmadan önce, fren balatalar›-
n› kontrol ediniz. Balatalar afl›nma s›-
n›r›na gelmiflse, yetkili SUZUKI bayini-
ze veya uzman bir teknisyene balata-
lar›n de¤ifltirilmesi için baflvurunuz.

éé UYARI
Tamir veya de¤ifltirme ifllemlerinden
sonra, balatalar›n iki yana aç›lm›fl du-
rumda olmas›; frenlerin zay›flamas›na
neden olur ve dolay›s›yla kazalara yol
açabilir.

Motosikleti sürmeden önce; freni üst
üste "pompalayarak" balatalar› fren
diskine oturtmak ve do¤ru fren ko-
lu/pedal› hareket mesafesi ile sa¤lam
fren hissini elde etmek gerekir.



ARKA FREN PEDALININ AYARLANMASI
Arka fren pedal›n›n konumu daima do¤ru
bir biçimde ayarlanmal›d›r, aksi halde
diske dayanacak fren balatalar›; balatala-
r›n ve fren diskinin hasar görmesine se-
bep olur. Fren pedal konumunu, afla¤›da
anlat›lan yolla ayarlay›n›z:

1. Kontra somunu 1 gevfletiniz ve fren
pedal› ayakl›k üst yüzeyinin 15-25
mm (0.6-1.0 inç) alt›nda duracak fle-
kilde itme milini 2 çeviriniz. 

2. ‹tme milini 2 do¤ru konumda tespit
etmek için, kontra somunu 1 s›k›n›z.

ARKA FREN LAMBA fiALTER‹

Arka frenin lamba flalterini ayarlamak
için, fren pedal›na bas›ld›¤› zaman, bas›n-
c›n tam hissedildi¤i noktada fren lambas›
da yanacak flekilde lamba flalterini yük-
seltiniz veya alçalt›n›z.
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D‹KKAT
Yanl›fl ayarlanm›fl fren pedal›, balata-
lar›n diske sürekli temas etmesine; ba-
latalar ile diskin hasar görmesine ne-
den olur.

Fren pedal›n› do¤ru biçimde ayarla-
mak için, bu bölümde verilen talimat›
dikkatle uygulay›n›z.



LAST‹KLER LAST‹K BASINCI VE YÜK
Do¤ru lastik hava bas›nc› ve do¤ru lastik
yükü, yaflamsal önemi olan çok önemli
etkenlerdir. Lastiklerinize fazla yüklen-
mek, lastik ar›zas›na ve arac›n kontrolü-
nün kaybedilmesine sebep olur.

Lastik hava bas›nçlar›n› her gün motosik-
letinize binmeden önce kontrol ediniz ve
lastik hava bas›nç de¤erlerinin afla¤›daki
tabloda belirtilen araç yük de¤erlerine uy-
gun olmas›n› sa¤lay›n›z. Yol yapan lastik-
ler ›s›naca¤› ve hava bas›nc› ölçüm de-
¤erleri daha yüksek olaca¤› için; lastik ha-
va bas›nçlar› motosiklete binmeden önce
(lastikler so¤ukken) kontrol edilmeli ve
ayarlanmal›d›r.

Lastiklerin az fliflirilmifl olmas›, rahat viraj
almay› zorlaflt›r›r ve lastiklerin çabuk
afl›nmas›na yol açar. Lastiklerin fazla flifli-
rilmifl olmas›, lastik difl yüzeyindeki çok
dar bir alan›n yola temas etmesine neden
olur ve lastiklerin kaymas› ile kontrol kay-
b› gibi sonuçlar do¤urur.

So¤uk Lastik Hava Bas›nç De¤erleri

YÜK TEK K‹fi‹YLE ‹K‹ K‹fi‹YLE 
LAST‹K YOLCULUK YOLCULUK

ÖN

225kPa
2.25 kgf/cm2
33psi

ARKA
250kPa
250kgf/cm2
36psi

NOT: Lastik hava bas›nc›nda düflme tes-
pit etti¤iniz zaman, lasti¤e saplanm›fl çivi
veya benzeri maddeler yada jant kenarla-
r›nda hasar olup olmad›¤›n› kontrol edi-
niz. ‹çsiz lastikler delindikleri zaman, baz›
durumlarda çok az hava kaç›r›rlar.
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éé UYARI
Bu uyar›lar›n dikkate al›nmamas›, las-
tik ar›zas› nedeniyle kaza yapman›za
yol açar. Motosikletinizdeki lastikler;
yol ile motosikletiniz aras›nda yaflam-
sal bir köprü oluflturur.

Afla¤›daki talimat› uygulay›n›z:
• Her sürüflten önce lastiklerin duru-

munu ve bas›nc›n› kontrol ediniz,
lastik hava bas›nçlar›n› ayarlay›n›z. 

• Motosikletinizi afl›r› yüklemekten
kaç›n›n›z.

• Belirtilen s›n›rlar›na kadar afl›nm›fl
veya yar›k yada çatlak gibi hasar›
olan lastikleri derhal yenileyiniz.

• Lastiklerinizin daima bu kullanma
k›lavuzunda belirtilen lastik ebat
ve özelliklerine uygun olmas›n›
sa¤lay›n›z. 

• Lasti¤i takt›ktan sonra, balans aya-
r› yapt›r›n›z.

• Kullanma k›lavuzunun ilgili bölü-
münü dikkatle okuyunuz.

éé UYARI
Lastik rodaj›na gereken önemin gös-
terilmemesi, lastiklerin kaymas›na ve
kontrolün kayb›na neden olabilir.

Yeni lastiklerle motosiklet kullan›r-
ken, özellikle dikkatli olunuz. Lastikle-
rin rodaj›n›, RODAJ bölümünde aç›kla-
nan flekilde tamamlay›n›z ve ilk 160
km (100 mil) boyunca ani h›zlanmalar-
dan, sert dönüfllerden ve sert fren uy-
gulamalar›ndan kaç›n›n›z.

225kPa
2.25kgf/cm2
33psi

280kPa
2.80 kgf/cm2
41psi



LAST‹K DURUMU VE T‹P‹
Lasti¤in iyi durumda ve do¤ru tipte olma-
s›, araç verimini büyük ölçüde etkiler.
Lastiklerinizdeki kesik veya çatlaklar, las-
tik ar›zas›na ve arac›n kontrolünün kaybe-
dilmesine sebep olur. Ayn› flekilde afl›n-
m›fl lastikler de, araç kontrolünün kayb›na
yol açar. Lastiklerin afl›nmas›, lastik profi-
lini de etkiler ve arac›n›z›n yol tutufl özel-
liklerini de¤ifltirir.

Her gün motosiklete binmeden önce, las-
tiklerinizin durumunu kontrol ediniz. Las-
tiklerde çatlaklar veya yar›klar gibi görü-
nür hasar izleri varsa veya difl derinlikleri
önde 1.6 mm (0.06 inç), arkada 2.00
mm’den (0.08 inç) daha az ise, lastikleri-
nizi vakit kaybetmeden yenileyiniz.

NOT: ▲▲ iflareti döküm s›ras›nda lasti¤e
yerlefltirilmifl olan afl›nma iflaretlerinin
yerini belirtir. Afl›nma çubuklar› yola tem-
as etmeye bafllad›¤› zaman bu durum las-
tik afl›nma s›n›r›n›n sonuna gelindi¤ini
gösterir.

Lasti¤i yenilerken; yeni ald›¤›n›z lasti¤in
afla¤›daki listede verilen ebat ve tipte ol-
mas›na daima çok dikkat ediniz. Farkl›
ebat ve tipte lastik kullan›rsan›z, araca ha-
kimiyetiniz ve arac›n›z›n yol tutuflu olum-
suz etkilenerek; sonuçta arac›n kontrolü-
nü kaybetmenize neden olabilir. 

ÖN ARKA

EBAT
110/80R19M/C 150/70R17M/C

59H 69H

T‹P
BRIDGESTONE BRIDGESTONE

TW101J TW152F

Lastikleri tamir ettikten veya de¤ifltirdik-
ten sonra, balans ayar›n›n yap›lmas›n› ke-
sinlikle unutmay›n›z. Lastik balans ayar›-
n›n do¤ru olmas›, lastik ile yol aras›ndaki
temas›n de¤iflken olmas›n› ve lasti¤in
dengesiz afl›nmas›n› önler. 
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éé UYARI
Lasti¤in yanl›fl tamir edilmesi, tak›l-
mas› veya balans ayar›n›n yanl›fl yap›l-
mas›; kontrol kayb›na ve lastik ömrü-
nün k›salmas›na neden olur.

• Do¤ru tak›m ve deneyim gerektir-
di¤i için; lastik tamiri yapt›rmak,
lastik de¤ifltirmek ve balans ayar›
yapt›rmak gerektirdi¤inde; yetkili
SUZUKI bayinize veya uzman bir
servise baflvurunuz.

• Lastikleri, lastik yanaklar›nda ok
iflaretleriyle gösterilen dönüfl yön-
lerine uygun tak›n›z.

éé UYARI
‹çsiz (tubeless) lastiklerle ilgili bu tali-
mat› göz ard› etmenin sonucu; lastik
ar›zas› nedeniyle kaza yapman›zd›r. ‹ç-
siz lastikler, içli lastiklerden daha fark-
l› bak›m ifllemleri gerektirirler.
• ‹çsiz lastikler, lastik topu¤u ile jant

faturas› aras›nda hava kaça¤›n› ön-
leyen bir yal›t›m ifllemi gerektirir-
ler. Lastiklerin veya jantlar›n, hava
kaçaklar›na yol açacak flekilde ha-
sar görmesini önlemek için; özel
lastik levyelerinin ve jant koruyu-
cular›n›n yada özel lastik takma
makinesinin kullan›lmas› gerekir.

• ‹çsiz lastikteki delikleri, lasti¤i ç›-
kartarak ve içerden yamayarak ta-
mir ediniz.

• Fitil, çal›flarak gevfleyece¤i ve mo-
tosiklet lasti¤i üzerinde viraj al›n›r-
ken ortaya ç›kan gücü olumsuz et-
kileyece¤i için; harici delik tamir fi-
tillerini içsiz lastik tamiri için asla
kullanmay›n›z ve kulland›rmay›n›z.

• Lasti¤i tamir ettikten sonra, ilk 24
saat boyunca 80 km/s’yi (50 mph)
ve daha sonrada 130 km/s’yi (80
mph) kesinlikle geçmeyiniz. Bu fle-
kilde, lasti¤in tamir edilen k›sm›n›n
›s›nma sonucu ar›zalanarak lasti¤in
patlamas›na yol açmas› engellen-
mifl olur.

• Yanaklar›nda delik olan veya difl
bölgesinden delinmifl yada difl böl-
gesindeki delik 6 mm’den (3/16
inç) büyük olan lastikleri vakit kay-
betmeden yenileyiniz. Bu tür delik-
ler, güvenli biçimde tamir edile-
mezler.



YAN SEHPA/DAH‹L‹ ATEfiLEME K‹L‹D‹

Yan sehpa/ateflleme dahili kilit flalterinin
do¤ru çal›fl›p çal›flmad›¤›n› afla¤›da anla-
t›lan flekilde kontrol ediniz:
1. Yan sehpa yukarda iken, motosiklete

normal sürüfl konumunda oturunuz.
2. Motosikleti birinci vitese tak›n›z, debri-

yaj› s›k›n›z ve motoru çal›flt›r›n›z.
3. Debriyaj kolunu s›k›l› tutmaya devam

ederken yan sehpay› afla¤›ya indiriniz.

Yan sehpa afla¤›ya do¤ru indirilirken mo-
tor durursa, yan sehpa/ateflleme dahili ki-
lit flalteri do¤ru çal›fl›yor demektir. Yan
sehpa afla¤›ya indirildi¤inde motor çal›fl-
maya devam ederse, bu durum yan seh-
pa/ateflleme dahili kilit flalterinin do¤ru
çal›flmad›¤›n› gösterir. Motosikletinizi
yetkili Suzuki bayinize veya uzman servis
teknisyenine kontrol ettiriniz.
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éé UYARI
Yan sehpa/ateflleme dahili kilit siste-
mi do¤ru çal›flm›yorsa, motosikleti
yan sehpa indirilmifl durumdayken
sürme tehlikesi ortaya ç›kar. Yan seh-
pan›n afla¤›da olmas›, sola dönüfl s›ra-
s›nda sürücünün kontrolünü engeller.

Motosikletinize binmeden önce, yan
sehpa/ateflleme dahili kilit sisteminin
do¤ru çal›fl›p çal›flmad›¤›n› daima
kontrol ediniz: Kalk›fltan önce, yan
sehpan›n tamamen yukar› konumda
olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.



ÖN TEKERLE⁄‹N ÇIKARTILMASI
1. Motosikleti yan sehpaya al›n›z.

2. Her bir kaliperin üzerindeki iki tespit
c›vatas›n› 1 sökerek, ön çataldaki fren
kaliperlerini ç›kart›n›z.

NOT: Ön fren kaliperi ç›kart›lm›fl durum-
dayken, ön fren kolunu asla s›kmay›n›z.
Balatalar› tekrar yerine itmek çok zor ola-
cak ve sistem ya¤ kaç›racakt›r.

3. Çatal›n sa¤ taraf›ndaki aks yuvas› ker-
ye c›vatas›n› 2 gevfletiniz.

NOT: Çatal›n sol taraf›ndaki aks yuvas›n›n
kerye c›vatas›n› asla gevfletiniz.

4. Aks milini 3 geçici bir süre için gevfle-
tiniz.

5. Arka taraf›n dengeli durabilmesi için,
bir servis sehpas›n› veya benzerini ar-
ka sal›ncak kolunun alt›na yerlefltiriniz. 

6. Krikoyu egzoz borusunun alt›na yer-
lefltiriniz ve ön tekerle¤i yerden hafifçe
kald›r›n›z.

7. Aks milini saat yönünün tersine çeviri-
niz ve çekerek d›flar› al›n›z.

8. Ön tekerle¤i ileri do¤ru kayd›r›n›z. 
9. Tekerle¤i yerine takmak için, bu s›ray›

tersine uygulay›n›z.
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D‹KKAT
Krikonun yanl›fl yerlefltirilmesi, kare-
naja veya ya¤ filtresine hasar verir.

Motosikleti kald›r›rken, krikoyu kare-
naj›n alt parças›na veya ya¤ filtresine
dayanacak flekilde yerlefltirmeyiniz.



10. Tekerle¤i yerine takt›ktan sonra, bir-
kaç kere fren yaparak, ön fren kolu-
nun yeniden do¤ru hareket mesafesi-
ne gelmesine sa¤lay›n›z.

Ön aks s›kma torku.
65 Nm (6.5 kgf-m, 47.0Ib-ft)

Ön aks yuvas› sıkıştırma c›vatas› s›kma torku:
23 Nm (2.3 kgf-m, 16.5 Ib-ft)

Ön aks kaliperi tespit c›vatas› s›kma tor-
ku:
39 Nm (3.9 kgf-m, 28.0Ib-ft)
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éé UYARI
Tekerle¤i takt›ktan sonra, balatalar›n
iki yana aç›lm›fl durumda olmas›; fren-
lerin zay›flamas›na neden olur ve do-
lay›s›yla kazalara yol açabilir.

Motosikleti sürmeden önce; freni üst
üste "pompalayarak" balatalar› fren
diskine oturtmak ve do¤ru fren ko-
lu/pedal› hareket mesafesi ile sa¤lam
fren hissini elde etmek gerekir. Ayr›ca,
tekerle¤in serbest dönüp dönmedi¤ini
kontrol ediniz.

éé UYARI
Ön tekerle¤in ters yönde tak›lmas›,
büyük tehlike yarat›r. Bu motosiklet-
te, "YÖNLÜ" lastikler kullan›lm›flt›r.
Bu nedenle, tekerle¤in ters tak›lmas›,
motosikletin yol tutuflunu hiç al›fl›l-
mam›fl biçimde olumsuz etkiler.

Ön tekerle¤i, lastik yana¤›nda ok ifla-
retiyle belirtilen yönde tak›n›z.

éé UYARI
C›vatalar›n ve somunlar›n do¤ru tork
de¤erleriyle s›k›lmamas›, önemli kaza-
lara yol açar.

C›vatalar› ve somunlar›, teknik verile-
re uygun tork de¤erleriyle s›k›n›z. Uy-
gulanmas› gereken yöntemden tam
olarak emin de¤ilseniz, bu ifli yetkili
SUZUKI bayinize veya uzman bir tek-
nisyene yapt›r›n›z.



ARKA TEKERLE⁄‹N ÇIKARTILMASI
1. Motosikleti yan sehpaya al›n›z.

Kanada D›fl›nda

Kanada ‹çin

2. (Sadece Kanada ‹çin) Kopilyay› 1 ç›-
kart›n›z.

3. Aks somununu 2 sökünüz.

4. Arka tekerle¤in hafifçe yerden kald›r›-
labilmesi için, bir servis sehpas›n› ve-
ya benzerini sal›ncak kolunun alt›na
yerlefltiriniz.

5. Zincir ayar c›vatas›n› 1(sa¤ ve sol)
gevfletiniz.

6. Aks milini d›flar› çekiniz.

7. Tekerle¤i ileriye do¤ru iterek, tahrik
zincirini tekerlek zincir difllisinden ç›-
kart›n›z.

8. Arka tekerlek grubunu, arkaya do¤ru
çekerek d›flar› al›n›z.
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éé UYARI
S›cak susturucu yanman›za neden
olabilir. Motor durdurulduktan sonra
bile, egzoz uzun bir süre yan›klara ne-
den olacak kadar s›cak kal›r.

Yan›ktan kaç›nmak için, susturucu so-
¤uyuncaya kadar bekleyiniz.



NOT: Arka tekerlek ç›kart›lm›fl durumday-
ken, arka fren pedal›na asla basmay›n›z.
Balatalar› tekrar kaliperin içine itmek çok
zor olacakt›r.

9. Yukar›daki listede verilen ifllemleri
ters s›rayla uygulayarak; arka tekerle-
¤i yerine tak›n›z.

10. (Sadece Kanada ‹çin) Kopilyay›, yeni-
siyle de¤ifltiriniz.

11. Tekerle¤i yerine takt›ktan sonra; bir-
kaç kere fren yap›n›z ve tekerle¤in
serbest dönüp dönmedi¤ini kontrol
ediniz.

Arka aks somunu s›kma torku:
100 Nm (10.0kgf-m,72.5 Ib-ft)

LAMBA AMPULLER‹N‹N DE-
⁄‹fiT‹R‹LMES‹
Her bir ampulün Watt de¤eri, afla¤›daki
tabloda gösterilmifltir. Yan›k bir ampulü
de¤ifltirirken, daima ayn› Watt de¤erine
sahip ampul kullan›n›z. Belirtilenlerin d›-
fl›nda ampullerin kullan›lmas›, elektrik
sisteminin hasar görmesine veya ampul
ömrünün k›salmas›na neden olur.

Far 12V 60/55Wx2(H4)

Konum lambas› 12V5W*x2

Dönüfl sinyal lambas› 12V21W

Fren lambas›/arka lamba 12V21/5Wx2

Plaka lambas› 12V5W

* Kanada ve Avustralya D›fl›nda
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éé UYARI
Tahrik zincirinin ayarlanmas›nda ve c›-
vatalar ile somunlar›n do¤ru tork de-
¤erleriyle s›k›lmas› konusunda hata
yapmak, önemli kazalara yol açar.

• Arka tekerle¤i takt›ktan sonra;
TAHR‹K Z‹NC‹R‹N‹N AYARLANMA-
SI bölümünde anlat›lan flekilde
tahrik zincirini ayarlay›n›z.

• C›vatalar› ve somunlar›, teknik ve-
rilere uygun tork de¤erleriyle s›k›-
n›z. Uygulanmas› gereken yöntem-
den tam olarak emin de¤ilseniz, bu
ifli yetkili SUZUKI bayinize veya uz-
man bir teknisyene yapt›r›n›z.

éé UYARI
Tekerle¤i takt›ktan sonra, balatalar›n
iki yana aç›lm›fl durumda olmas›; fren-
lerin zay›flamas›na neden olur ve do-
lay›s›yla kazalara yol açabilir.

Motosikleti sürmeden önce; freni üst
üste "pompalayarak" balatalar› frene
oturtmak ve do¤ru fren kolu/pedal›
hareket mesafesi ile sa¤lam fren hissi-
ni elde etmek gerekir. Ayr›ca, tekerle-
¤in serbest dönüp dönmedi¤ini kont-
rol ediniz.

D‹KKAT
Yanl›fl Watt de¤erine sahip bir ampu-
lün kullan›lmas›; elektrik sisteminin
hasar görmesine veya ampul ömrü-
nün k›salmas›na neden olur.

Daima belirtilen özelliklere uygun am-
puller kullan›n›z.



FAR
Far ampulünü de¤ifltirmek için, afla¤›daki
basamaklar› izleyiniz:

1. Soketi 1 fardan ç›kart›n›z ve lastik toz
kapa¤›n› 2 d›flar› al›n›z.

2. Ampul tespit yay›n› 3 aç›n›z ve ampu-
lü 4 d›flar› çekiniz.

FARIN AYARLANMASI
Far, gerekti¤i zaman yatay ve dikey ola-
rak ayarlanabilir.

Yatay ayar için:
Ayar k›lavuzunu 1 saat yönüne veya sa-
at yönünün tersine çeviriniz.

Dikey ayar için:
Ayar k›lavuzunu 2 saat yönüne veya sa-
at yönünün tersine çeviriniz.

NOT: Far› ayarlarken, önce yatay ayar› ve
sonra dikey ayar› yap›n›z.
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D‹KKAT
Cildinizdeki ya¤, ampulün hasar gör-
mesine veya ömrünün k›salmas›na
neden olur.

Yeni ampulü temiz bir bezle tutunuz.



DÖNÜfi S‹NYAL LAMBASI
Dönüfl sinyal lambas›n›n ampulünü de-
¤ifltirmek için, afla¤›daki talimat› izleyiniz.

1. Viday› sökünüz ve cam› ç›kart›n›z.

2. Ampulü içeriye bast›r›n›z, sola çeviri-
niz ve d›flar› çekiniz.

FREN LAMBASI/ARKA LAMBA
Fren lambas›/arka lamba ampulünü de-
¤ifltirmek için, afla¤›daki basamaklar› uy-
gulay›n›z:

1. Soketi 1 saat yönünün tersine çeviri-
niz ve ç›kart›n›z.

2. Ampulü içeriye bast›r›n›z, sola çeviri-
niz ve d›flar› çekiniz.
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D‹KKAT
Vidalar›n fazla s›k›lmas›, lamba cam›-
n›n çatlamas›na neden olur.

Vidalar› sadece yerine oturacak kadar
s›k›n›z.

D‹KKAT
Vidalar›n fazla s›k›lmas›, lamba cam›-
n›n çatlamas›na neden olur.

Vidalar› sadece yerine oturacak kadar
s›k›n›z.



S‹GORTALAR

Ana sigorta, selenin alt›na yerlefltirilmifl-
tir. Sigorta kutusunun içinde, bir adet 30
amper yedek sigorta vard›r. 

Sigortalar, selenin alt›na yerlefltirilmifltir.
Sigorta kutusunun içinde, bir adet 10A ve
bir adet 15A yedek sigorta bulunur.
Bu sigortalar; farkl› elektrik sistemlerinin
fazla yük oldu¤unda ve sistem çal›flma
hatas› yapt›¤›nda yanacak flekilde tasar-
lanm›fllard›r, böyle durumlarda sigortalar
kontrol edilmelidir.

S‹GORTA L‹STES‹
• 30 A ANA sigorta; bütün elektrik dev-

relerini korur.
• 15A FAR-UZUN DEVRE sigortas›; far

uzun devre ve far uzun devre uyar›
lambas›n› korur.

• 15A FAR-KISA DEVRE sigortas›; far k›-
sa devresini korur. 

• 10A YAKIT sigortas›; gösterge paneli
ayd›nlatma lambalar›n›, yak›t pompa-
s›n› ve enjektörü korur.

• 10A ATEfiLEME sigortas›; ateflleme
bobinini ve ECU’yu (Elektronik Kontrol
Ünitesi) korur. 

• 15A S‹NYAL sigortas›; dönüfl sinyal
lambalar›n›, fren/arka lambay›, göster-
ge panel ayd›nlatmas›n› ve uyar› lam-
balar›n› korur. 

• 15A FAN sigortas›; so¤utma fan moto-
runu korur.
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D‹KKAT
Yanl›fl de¤erde sigorta kullan›lmas›
veya sigortaya alüminyum folyo yada
tel sar›lmas›, elektrik sisteminde çok
büyük hasara sebep olur.

Yan›k bir sigortay›, daima ayn› tip ve
de¤erdeki sigorta ile de¤ifltiriniz. Yeni
takt›¤›n›z sigorta k›sa sürede yanarsa,
derhal yetkili Suzuki bayinize veya uz-
man bir teknisyene baflvurunuz.



ARIZA TEfiH‹S‹
Bu ar›za teflhis k›lavuzu, size baz› müflte-
rek flikayetlerin nedenlerini bulma konu-
sunda yard›mc› olmak amac›yla haz›rlan-
m›flt›r.

Motor çal›flmay› reddederse; nedenini
bulmak için afla¤›da belirtilen kontrol ifl-
lemlerini yap›n›z.

Yak›t Besleme Kontrolü
Göstergede "FI" verisi varsa; bu durum
yak›t enjeksiyon sisteminde bir sorun ol-
du¤unu belirtir ve motosikletinizi yetkili
Suzuki bayinize götürmeniz gerekir. Yak›t
enjeksiyon sistemi gösterge bilgilerinin
aç›klamalar› için, "GÖSTERGE PANEL‹"
bölümüne bak›n›z.  Göstergede "FI" veri-
si yok ise; yak›t deposunda yeterli yak›t
olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. Gösterge-
de "FI" verisi gösterilmiyor ve yak›t da
yeterli ise; ateflleme sisteminin kontrol
edilmesi gerekir.

Ateflleme Sisteminin Kontrol Edilmesi
1. Bujileri ç›kart›n›z ve buji kablolar›n›

tekrar bujilere tak›n›z.
2. Bujiyi motorun karterine kuvvetle bas-

t›r›p tutunuz ve marfl dü¤mesini
"ON=AÇIK" konumuna itiniz, motor
durdurma dü¤mesinin "RUN" konumun-
da, flanz›man›n boflta ve debriyaj›n
ay›rm›fl olmas› gerekir. Ateflleme sis-
temi do¤ru çal›fl›yorsa, marfla bast›¤›-
n›z zaman buji elektrotlar›n›n aras›nda
mavi bir k›v›lc›m oluflmal›d›r. 

3. K›v›lc›m yoksa, bujiyi temizleyiniz. Ge-
rekirse bujiyi de¤ifltiriniz. Temizlenmifl
veya yeni bujiyle, yukardaki denemeyi
yeniden yap›n›z.

4. K›v›lc›m hâlâ yok ise, tamir için yetkili
Suzuki bayinize baflvurunuz.
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D‹KKAT
Bir soruna neden olan ar›zan›n do¤ru
biçimde teflhis edilmemesi, motosik-
letinize hasar verir. Yanl›fl tamir veya
ayar ifllemleri, motosikletinizi düzelt-
mek yerine; ona daha büyük zararlar
verir. Bu tür hasarlar, garanti kapsa-
m›na girmez.

Yap›lmas› gereken do¤ru ifllemi bilmi-
yorsan›z; karfl›laflt›¤›n›z sorun için yet-
kili Suzuki bayinize veya uzman bir
teknisyene baflvurunuz.

éé UYARI
Buji testinin yanl›fl yap›lmas›, yüksek
voltajl› elektrik çarpmas›na veya pat-
lamaya neden olur.

Bu ifllemi iyi bilmiyorsan›z veya kalp
sorunlar›n›z var yada kalp piliniz var-
sa, bu kontrol ifllemini yapmaktan ka-
ç›n›n›z. Bu kontrol ifllemi s›ras›nda bu-
jinin, buji deli¤inden uzak olmas›na
dikkat ediniz.



MOTOR DURUYOR
1. Depoda yeterli miktarda yak›t olup ol-

mad›¤›n› kontrol ediniz. 
2. So¤utma s›cakl›k göstergesinde "FI"

verisi varsa; bu durum yak›t enjeksi-
yon sisteminde bir sorun oldu¤unu
belirtir ve motosikletinizi yetkili Suzuki
bayinize götürmeniz gerekir. Yak›t en-
jeksiyon sistemi gösterge bilgilerinin
aç›klamalar› için, "GÖSTERGE PANE-
L‹" bölümüne bak›n›z. 

3. Ateflleme sisteminde kesiklik olup ol-
mad›¤›n› kontrol ediniz.

4. Rölanti devrini kontrol ediniz. Gereki-
yorsa, devir saatinden yararlanarak
ayarlay›n›z. Do¤ru rölanti devri 1200-
1400 dev/dak’d›r.

MOTOS‹KLET‹N TEM‹ZLENMES‹

Motosikletin Y›kanmas›
Motosikletinizi y›karken, afla¤›daki tali-
mat› dikkatle uygulay›n›z.
1. Motosikletinizdeki kir ve çamuru, akar

suyla temizleyiniz.  Yumuflak bir sün-
ger veya f›rça kullanabilirsiniz.  Boyay›
çizecek sert malzemeler kullanmay›-
n›z.  

2. Bütün motosikleti do¤al deterjan veya
araç sabunu ile sünger yada yumuflak
bez kullanarak y›kay›n›z.  Sünger veya
bezin s›k s›k sabunlu su ile ›slat›lmas›
gerekir.

NOT: Afla¤›daki yerlere su tutmay›n›z ve
suyun girmesine izin vermeyiniz:
•   Kontak
•   Bujiler
•   Yak›t depo kapa¤›
•   Yak›t enjeksiyon sistemi
•   Fren ana merkezleri

3. Kir tamamen ç›kart›ld›ktan sonra, akar
su ile y›kayarak deterjan› durulay›n›z. 

4. Durulama sonras›nda, motosikletinizi
›slak güderi veya bez ile siliniz ve göl-
gede kurumaya b›rak›n›z.  
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D‹KKAT
Radyatör ve ya¤ so¤utucusunun ka-
natç›klar›, üzerlerine yüksek bas›nçl›
su tutuldu¤unda hasar görebilirler. 

Radyatör ve ya¤ so¤utucu kanatç›kla-
r›na, yüksek bas›nçl› su tutmay›n›z.



5. Boyal› yüzeylerde hasar olup olmad›-
¤›n› dikkatle kontrol ediniz.  Herhangi
bir hasar varsa, bu hasar› afla¤›da an-
lat›lan yönteme uygun olarak "rötufl"
ediniz. 
a. Bütün hasarl› noktalar› temizleyiniz

ve kurutunuz. 
b. Boyay› kar›flt›r›n›z ve hasarl› nokta-

lara küçük bir f›rça ile "dokununuz". 
c. Boyan›n tamamen kurumas›n› bek-

leyiniz. 

Ön Cam›n Temizlenmesi
Ön cam› yumuflak bir bez, ›l›k su ve do¤al
sabun ile temizleyiniz. Çizik varsa, piyasa-
dan temin edebilece¤iniz plastik cilas› ile
cilalay›n›z. Çizikler veya renk bozukluklar›
görüfl alan›n› daralt›yorsa, ön cam› de¤ifl-
tiriniz. Ön cam› de¤ifltirirken, sadece oriji-
nal Suzuki yedek ön cam›n› kullan›n›z. 

Motosikletin Cilalanmas›
Motosikletinizi y›kad›ktan sonra;
• Sadece iyi kaliteli pasta ve cila kullan›-

n›z. 
• Pasta ve cilalar› kullan›l›rken; imalatç›-

s›n›n belirtti¤i önlemleri göz önünde
bulundurunuz. 

Mat Boyal› Parçalar Özel Dikkat Gerekti-
rirler
• Mat boyanm›fl k›s›mlar›n görünüflünü

de¤ifltirecek cila maddeleri içeren pas-
ta ve cila malzemelerini kullanmay›-
n›z.

• Mumlu cilalar›n, mat boyanm›fl yüzey-
lerden ç›kart›lmas› çok zor olabilir.

• Mat boyal› bir yüzeyin ovulmas› veya
üzerine bast›r›lmas›; mat boyan›n gö-
rünüflünü de¤ifltirir.

Temizlik Sonras› Kontrol ‹fllemleri
Motosikletinizin uzun ömürlü olmas›,
"YA⁄LAMA NOKTALARI" bölümünde ve-
rilen bilgilere uygun olarak ya¤lanmas›na
ba¤l›d›r.

Son kullan›fl›n›zdan sonra ortaya ç›km›fl
olabilecek sorunlar olup olmad›¤›n› kont-
rol etmek için, "SÜRÜfi ÖNCES‹ KONT-
ROL ‹fiLEMLER‹" bölümündeki yöntemle-
ri uygulay›n›z.
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D‹KKAT
Herhangi bir alkali madde veya güçlü
asitlere sahip temizleyici, benzin ya¤›,
fren hidrolik ya¤› veya di¤er her türlü
çözücü madde ön cama zarar verir.

Ön cam› sadece yumuflak bir bez, ›l›k
su ve do¤al sabun ile temizleyiniz.

éé UYARI
Islak frenler, fren verimini düflürür ve
bir kazaya neden olabilir.

Motosikletinizi y›kad›ktan sonra,
muhtemel kazalardan kaç›nmak için,
daha uzun fren mesafesi b›rak›n›z.
Fren balatalar›n›n veya pabuçlar›n›n
›s›narak kurumas› için birkaç kere fren
yap›n›z.



MUHAFAZA YÖNTEM‹
K›fl nedeniyle veya bir baflka nedenle
uzun süre kullan›lmayacaksa, uygun mal-
zemelerle ekipman ve bilgiyle, özel bak›m
ifllemleri yap›larak muhafazaya al›nmas›
gerekir. Bu nedenle Suzuki; bu tür bak›m
ifllemlerinde tam anlam›yla güvenebile-
ce¤iniz tek yerin yetkili Suzuki bayiniz ol-
du¤unu size hat›rlat›r. Arac›n›z›n muhafa-
za bak›m›n› kendiniz yapmak istiyorsan›z,
afla¤›daki genel bilgilerden yararlan›n›z.

MOTOS‹KLET
Motosikleti tümüyle temizleyiniz. Moto-
sikleti, devrilmeyece¤i sert ve düzgün bir
yerde yan sehpaya al›n›z. Gidonu tama-
men sola k›r›n›z, kilitleyiniz ve anahtar›
al›n›z.

YAKIT
1. Yak›t deposunu, içine üreticisinin tali-

mat›na göre koruyucu madde kar›flt›-
r›lm›fl benzinle tamamen doldurunuz.

2. Koruyucu madde kar›flt›r›lm›fl benzi-
nin yak›t enjeksiyon sistemini doldur-
mas› için, motoru birkaç dakika çal›flt›-
r›n›z.

MOTOR
1. Her bir buji deli¤inden motora bir çor-

ba kafl›¤› motor ya¤› koyunuz. Bujileri
yerine tak›n›z ve motoru birkaç tur çe-
viriniz. 

2. Motor ya¤›n› tamamen boflalt›n›z. Kar-
tere, doldurma deli¤inin üst hizas›na
kadar yeni motor ya¤› koyunuz.

AKÜ
1. Aküyü motosikletten ç›kart›n›z.

NOT: Önce "Eksi" kutbunu, sonra "Artı"› kutbu
ç›kartmaya çok dikkat ediniz.

2. Akünün d›fl taraf›n› do¤al sabun ile te-
mizleyiniz, kutup ve kutup bafllar›nda-
ki oksitlenmeyi gideriniz.

3. Aküyü, donmayaca¤› bir odada muha-
faza ediniz.

LAST‹KLER
Lastikleri normal teknik verilere uygun
olarak flifliriniz.

DIfi
Plastik ve kauçuk parçalara, kauçuk koru-
yucu sprey püskürtünüz. 

• Boyas›z yüzeylere, pas önleyici malze-
me püskürtünüz.

• Boyal› yüzeyleri, mumlu cila ila kapla-
y›n›z.

MUHAFAZA SÜREC‹NDE
Aküyü, belirtilen flarj de¤eriyle (Amper)
ayda bir flarj ediniz. Standart flarj de¤eri;
1.2 Ax5 ila 10 saattir.
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H‹ZMETE ALMA YÖNTEM‹
• Motosikleti tümüyle temizleyiniz.
• Aküyü yerine tak›n›z.

NOT: Önce ›(+) kutbu, sonra (-) kutbunu
takmaya çok dikkat ediniz.

• Bujileri sökünüz. fianz›man› en üst vi-
tese takarak ve arka tekerlekten yarar-
lanarak, motoru birkaç tur çeviriniz.
Bujileri tekrar yerlerine tak›n›z.

• Motor ya¤›n› tamamen boflalt›n›z. Ya¤
filtresinin yenisini tak›n›z ve bu k›la-
vuzda belirtilen bilgilere uygun olarak
yeni ya¤ koyunuz

• Lastiklerin hava bas›nç de¤erlerini,
LAST‹K bölümünde anlat›lan flekilde
ayarlay›n›z.

• Bu k›lavuzda belirtilen bütün noktalar›
ya¤lay›n›z.

• Bu k›lavuzda aç›klanan flekilde, "Sürüfl
Öncesi Kontrol ‹fllemleri"ni yap›n›z.
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TEKN‹K ÖZELL‹KLER

ÖLÇÜLER VE BOfi A⁄IRLIK

Toplam uzunluk .......................................................2290 mm(90.2 in)
Toplam genifllik........................................................840mm(33.1 in)
Toplam yükseklik .....................................................1390mm(54.7in)...Ön cam indirilmifl konumda (STD)

1420mm(55.9in)...Ön cam ortada
1450mm(57.1 in)...Ön cam yukarda

Dingil Mesafesi .......................................................1540mm(60.6 in)
Yerden yüksekli¤i.....................................................165mm(6.5 in)
Sele yüksekli¤i .........................................................820mm(32.3 in)
Bofl (kuru) a¤›rl›k......................................................190kg(418Ibs)

MOTOR
Tip .............................................................................4 zamanl›, su so¤utmal›, DOHC,
...................................................................................90° V-ikiz
Silindir adedi ............................................................2
Silindir çap› ..............................................................81.0mm(31.189 in)
Strok..........................................................................62.6mm(2.465 in)
Hacim........................................................................645cm3 (39.4cu. in)
S›k›flt›rma oran› .......................................................11.5:1
Yak›t sistemi .............................................................Yak›t enjeksiyon sistemi
Hava filtresi ..............................................................Dokunmam›fl sentetik eleman
Marfl sistemi.............................................................Elektrik
Ya¤lama sistemi ......................................................Islak Karter

TAHR‹K TAKIMI
Debriyaj ....................................................................Ya¤l› çok plakal› tip
fianz›man..................................................................6 vitesli sürekli ba¤l›
Vites de¤ifltirme grafi¤i...........................................1 afla¤›, 5 yukar›
Primer redüksiyon oran› .........................................2.088(71/34)
Vites oranlar›, 1. vites..............................................2.461(32/13)

2. vites ......................1.777(32/18)
3. vites ......................1.380(29/21)
4. vites ......................1.125(27/24)
5. vites ......................0.961(25/26)
6. vites ......................0.851(23/27)

Nihai redüksiyon oran›............................................3.133(47/15)
Tahrik zinciri .............................................................DID525V8, 116 bakla

fiAS‹
Ön süspansiyon .......................................................Teleskopik, helezon yayl›, ya¤l› amortisörlü
Arka süspansiyon ....................................................Kollu tip, helezon yayl›, ya¤l› amortisörlü
Ön çatal hareket mesafesi.......................................150mm(5.9in)
Arka tekerlek hareket mesafesi...............................150mm(5.9 in)
Caster........................................................................26°
‹zdüflüm ....................................................................110mm(4.33 in)
Gidon k›r›m aç›s›......................................................40° (sa¤ ve sol)
Dönüfl yar›çap› .........................................................2.6m(8.5ft)
Ön fren......................................................................‹kiz, Disk fren
Arka fren...................................................................Disk fren
Ön lastik ebad› .........................................................110/80 R19M/C 59 H, içsiz (tubeless)
Arka lastik ebad› ......................................................150/70 R17 m/c 69 h, içsiz (tubeless)
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ELEKTR‹K
Ateflleme tipi ..................................................Elektronik Ateflleme (Transistörlü)
Buji ..................................................................NGK CR8E veya DENSO U24ESR-N
Akü ..................................................................12V 36.0Kc(10Ah)/10HR
Alternatör........................................................Üç fazl› A.C alternatör
Ana sigorta .....................................................30A
Sigorta ............................................................15/15/10/10/15/15A
Far ...................................................................12V60/55Wx2(H4)
Konum/Park lambas›......................................12V5Wx2    Kanada ve Avustralya D›fl›nda
Fren lambas›/arka lamba...............................12V21/5Wx2
Plaka lambas› .................................................12V5W
Dönüfl sinyal lambas› ....................................12V21W
Kilometre saati ayd›nlatmas› ........................LED
Dönüfl sinyali uyar› lambas›..........................LED
Bofl uyar› lambas› ..........................................LED
Uzun devre uyar› lambas› .............................LED
Ya¤ bas›nc›/So¤utma suyu s›cakl›¤›
/Yak›t enjeksiyon uyar› lambas› ....................LED

KAPAS‹TELER
Yak›t deposu, yedek dahil .............................22.0 L(5.8/4.8US/lmp.gal)
Motor ya¤›, ya¤ de¤iflimi ..............................2300ml(2.4/2.0US/lmp.gt)
Filtre de¤ifltirildi¤inde....................................2700ml(2.9/2.4 US/lmp.gt)
Motor so¤utma suyu .....................................1.9L(2.0/1.7US/lmp.gt)
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GÜRÜLTÜ KONTROL S‹STEM‹ (SADECE AVUSTRALYA’DA)

GÜRÜLTÜ KONTROL S‹STEM‹NE MÜDAHALE ETMEK YASAKTIR
Kullan›c›lar yasan›n getirdi¤i yasaklar konusunda bilgili olmal›-
d›rlar:
a) Bak›m, tamir veya yenileme d›fl›nda herhangi bir nedenle ve

herhangi bir kifli taraf›ndan yeni araçtaki gürültü önleme ama-
c›yla tasarlanm›fl ve sat›fl›ndan yada son kullan›c›ya teslima-
t›ndan önce araca tak›lm›fl olan herhangi bir cihaz›n veya ele-
man›n kullan›m s›ras›nda herhangi bir kifli taraf›ndan ç›kart›l-
mas› yada üzerinde tadilat yap›lmas› ve;

b) Bu cihaz veya tasarlanm›fl eleman herhangi bir kifli taraf›ndan
ç›kart›ld›ktan yada tadil edilerek ifllev yapamaz hale getirildik-
ten sonra arac›n kullan›lmas› her koflul alt›nda yasakt›r.

Haz›rlayan

SSUUZZUUKKII MMOOTTOORR CCOORRPPOORRAATTIIOONN

Motorcycle Service Department
Eylül, 2003

Parça No. 99011-27G50-01A
Japonya’da Bas›lm›flt›r
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