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Vybrali jste jeden z nejlepších mořských balíčků elektráren k dispozici. To zahrnuje řadu designových prvků s cílem zajistit provozní jednoduchost a
trvanlivost.
Při správné péči a údržbu, budete mít používání tohoto produktu pro mnoho vodácké sezóny. Aby byla zajištěna maximální výkon a dlouhou životnost použití,
žádáme vás, abyste důkladně přečtěte tuto příručku.

Provoz a údržba příručka obsahuje konkrétní pokyny k použití a údržby výrobku. Navrhujeme, aby tato příručka zůstat u přípravku
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Vítejte

připraveného jako referenční, jestliže jste na vodě. Děkujeme vám za zakoupení jednoho z našich produktů. Upřímně doufám, že váš lodní
doprava bude příjemné! Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA

Jméno / funkce:
John Pfeifer, prezident společnosti
Mercury Marine

Přečtěte si tento návod k obsluze
IMPORTANT: If you do not understand any portion of this manual, contact your dealer. Your dealer can also provide a demonstration of actual
starting and operating procedures.

Notice
Throughout this publication, and on your power package, warnings, cautions, and notices, accompanied by the

Strict compliance with these special instructions while performing the service, plus common sense operation, are major accident prevention measures.

WARNING

!

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
!

4.5L motor 6.2L MPI

International Hazard Symbol ! , may be used to alert the installer and user to special instructions concerning a particular service or operation that may
be hazardous if performed incorrectly or carelessly. Observe them carefully. These safety alerts alone cannot eliminate the hazards that they signal.

CAUTION

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE
Indicates a situation which, if not avoided, could result in engine or major component failure. IMPORTANT: Identifies
information essential to the successful completion of the task.

NOTE: Indicates information that helps in the understanding of a particular step or action.
IMPORTANT: The operator (driver) is responsible for the correct and safe operation of the boat, the equipment aboard, and the safety of all occupants
aboard. We strongly recommend that the operator read this Operation and Maintenance Manual and thoroughly understand the operational
instructions for the power package and all related accessories before the boat is used.

!

WARNING

The engine exhaust from this product contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive
harm.

The serial numbers are the manufacturer’s keys to numerous engineering details that apply to your Mercury Marine power package. When
contacting Mercury Marine about service, always specify model and serial numbers.
continuous improvement, reserves the right to discontinue models at any time or to change specifications or designs without notice and without
incurring obligation.

© 2016 Mercury Marine

Descriptions and specifications contained herein were in effect at the time this was approved for printing. Mercury Marine, whose policies are based on

Warranty Message
The product you have purchased comes with a limited warranty from Mercury Marine; the terms of the warranty are set forth in the Warranty Manual included
with the product. The Warranty Manual contains a description of what is covered, what is not covered, the duration of coverage, how to best obtain warranty
coverage, important disclaimers and limitations of damages, and other related information. Please review this important information.

Copyright and Trademark Information
© MERCURY MARINE. All rights reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
Alpha, Axius, Bravo One, Bravo Two, Bravo Three, Circle M with Waves Logo, K‑planes, Mariner, MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury with Waves Logo,
Mercury Marine, Mercury Precision Parts, Mercury Propellers, Mercury Racing, MotorGuide, OptiMax, Quicksilver, SeaCore, Skyhook, SmartCraft, Sport‑Jet,
Verado, VesselView, Zero Effort, Zeus, #1 On the Water and We're Driven to Win are registered trademarks of Brunswick Corporation. Pro XS is a trademark of
Brunswick Corporation. Mercury Product Protection is a registered service mark of Brunswick Corporation.
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Control Adaptive rychlosti (ASC)
Tato síla balíček využívá adaptivní řízení rychlosti (ASC) udržovat otáčky motoru, která je požadovala na dálkovém ovladači, bez ohledu na změnu zatížení.
Jako příklad toho, jak funkce ASC, když operátor volů loď na pevném pořadí nebo velitelském v pomalém na rovině rychlost v těchto mořích, kdy je potřeba
regulace loď, aniž by hodně rychlosti, bude řídicí pohonný modul automaticky upravit motor udržovat otáčky bez obsluhy změnou polohy dálkového ovládání
rukojeti plynu. ASC umožňuje řidiči mít obě ruce na volantu, který je bezpečnější a obsluha se může soustředit na zkušenosti plavby.

Doplňkové informace Pokyny pro Joystick Pilotování Sterndrive (JPS)
Odkazovat na JPS Návod dalších důležitých návodem k obsluze a údržbě, pokud vaše loď je vybavena JPS.

Identifikace
Sériová čísla jsou klíče výrobce pro řadu technických detailů, které se vztahují k elektrické balíčku Mercruiser. Při kontaktu s MerCruiser o službu,
vždy uveďte model a sériová čísla.

Motor Serial Number
Sériové číslo se nachází na dvou místech na motoru. Jedním z nich je na specifikaci motoru štítku nalepeném na krytu motoru, a druhý je připevněn k pravé
straně bloku motoru u startéru.
Rychlá referenční kód na krytu motoru nebo výměníku tepla může být použit pro přístup k dalším informacím o motoru a bezpečných postupů plavby.

A

b

54925

a - Rychlá referenční kód

b - Specifikace motoru obtisk

Umístění bloku motoru

A

a - Motor se sériovým číslem
b - setrvačníku bydlení
c - Startovací motor

b

C

39307
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Alpha Sterndrive Serial Number
Sériové číslo jednotky a poměr pohonu jsou umístěny na levoboku Sterndrive.

54406

Alpha Sterndrive

Alpha Transom Serial Number
Alfa příčka sériové číslo je vyraženo v montážní příčka obtisk.

Příčka Serial No.

53651

Sériové číslo je také vyraženo na výkyvném krytu. Používá se jako trvalý podklad pro autorizovaných prodejců Mercruiser.

44425

Pořadové číslo umístění na výkyvném tělese
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Bravo Sterndrive sériového čísla a identifikace
Bravo Sterndrive sériové číslo, převodový poměr, číslo modelu, a čárový kód jsou zakotveny v základové desce na levoboku Sterndrive.

33533

Bravo Sterndrive informace o základovou desku

Sériové číslo je také vyraženo na krytu hnacího za zadním krytem. Používá se jako trvalý podklad pro autorizovaných prodejců Mercruiser.

44426

Bravo Sterndrive pořadové číslo ražení

Bravo Transom Serial Number
Bravo příčka sériové číslo je vyraženo v montážní příčka obtisk.

Příčka Serial No.

53651
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Oddíl 1 - Seznámení s Power Package
Sériové číslo je také vyraženo na výkyvném krytu. Používá se jako trvalý podklad pro autorizovaných prodejců Mercruiser.

44425

Pořadové číslo umístění na výkyvném tělese

Šňůrka stop tlačítko
Přepínač šňůrka je určen k vypnutí motoru v případě, že provozovatel nečekaně vzdaluje od kormidla, což se může stát v náhodném vyhození. Šňůrka je
napojen na osobních plovacích zařízení nebo zápěstí obsluhy. Nálepku vedle vypínače šňůrka zastavení připomíná operátorovi připevnit šňůrku na základě
jeho osobních plovacích zařízení nebo zápěstí.
ATTACH na krk

a - Šňůrka kabel klip

b

b - šňůrka obtisk
OFF RUN

c - Šňůrka vypínač

A
C

53910

Nenadálém ejections, například přepadnutí přes palubu, je pravděpodobnější, že se vyskytují v:

•

Low-jednostranné sportovní lodě

•

Bass lodě

•

Vysoce výkonné lodě

Náhodní ejections může také nastat od:
•

Chudé provozní postupy

•

Sedící na sedadle nebo zábradlí při rychlostech hoblování

•

Stálé rychlostí hoblovacích

•

Pracující při hoblování rychlostí v mělkých nebo překážkových vodách plných

•

Uvolnění vaši přilnavost na volantu

•

Neopatrnost způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog

•

Vysokorychlostní vodácké manévry

Šňůrka je kabel obvykle mezi 122 a 152 cm (4 a 5 stop) dlouhý, když nataženýma, s prvkem na jednom konci z pro vložení do spínače, a snap na druhém
konci pro připevnění k operátorovi. Šňůrka je stočený, aby jeho v klidové stavu co nejkratší, aby se minimalizovala pravděpodobnost krk zapletení s blízké
objekty. Jeho natažené-out délka je vyrobena, aby se minimalizovala pravděpodobnost náhodného aktivace by operátor zvolit pohybovat v oblasti blízko do
normální polohy řidiče. Provozovatel může zkrátit šňůru obalením lano kolem zápěstí, nebo vázání uzel na šňůrce.

Aktivace spínače šňůrka zastavení okamžitě vypnout motor, ale loď bude pokračovat k pobřeží na určitou vzdálenost, v závislosti na jeho rychlosti. Zatímco loď
volně dobíhá, může dojít ke zranění nikomu v cestě lodi, jako by pod proudem.
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Oddíl 1 - Seznámení s Power Package
Poučit všechny cestující na správné počáteční a provozní postupy by měly být pro provoz lodi v případě nouze.

!

VAROVÁNÍ

V případě, že provozovatel vypadne z lodi, vypněte motor ihned aby se snížila možnost vážného zranění či smrti před zasažením lodi. Vždy
správně připojit operátora k vypínačem s použitím šňůrku.
Náhodné nebo neúmyslné aktivaci spínače během normálního provozu je také možnost. To by mohlo způsobit kterýkoliv nebo všechny z těchto potenciálně
nebezpečných situacích:

•

Obyvatelé mohli být hozen dopředu v důsledku neočekávané ztrátě pohybu vpřed, je mimořádně znepokojující pro cestující v přední části lodi, která by
mohla být vyhozen přes příď a případně narazit pohonného nebo kormidelního komponent.

•

Ztráta výkonu a směrové řízení v rozbouřeném moři, silný proud, nebo silném větru.

•

Ztráta kontroly při dokování.
!

VAROVÁNÍ

Vyhnout se vážnému zranění nebo smrti z zpomalovacích sil vyplývajících z aktivace náhodného nebo nechtěného vypínač. Provozovatel Loď by
nikdy neměla opustit stanoviště obsluhy bez odpojení vypínač lanko od operátora.

Udržujte krk vypínač a na krk šňůry v dobrém provozním stavu
Před každým použitím zkontrolujte, zda je přepínač lano zastavení funguje správně. Nastartovat motor, a pak ji zastavit zatažením za šňůru kabelu. Pokud se motor
nezastaví, mají přepínače opraveny před zahájením provozu lodi.
Před každým použitím zkontrolujte, zda je na krk šňůru, aby zajistily, že je v dobrém stavu a že v něm nejsou žádné zlomy, řezy, nebo opotřebení kabelu. Zkontrolujte, zda jsou
svorky na koncích kabelu jsou v dobrém stavu. Vyměňte všechny poškozené nebo opotřebované na krk šňůry.

přístrojové
VesselView
Existuje několik produktů VesselView dispozici. VesselView zobrazí všechny informace o motoru, chybových kódů, informace plavidla, základní navigační
údaje a informace o systému. Dojde-li k chybě nebo selhání operačního systému, VesselView zobrazí alarmové hlášení.

VesselView může být také spojen s ostatními systémy plavidel, jako je GPS, generátory a chartplotters. Tato integrace nádoba umožňuje obsluze
sledovat a ovládat celou řadu systémů nádob z jednoho displeje. Naleznete v příručce k VesselView operátora pro více informací.

61325

VesselView

SmartCraft Digital Instruments
Balíček SmartCraft Přístroj rozšiřuje displej VesselView. Balíček podle přístrojů může zahrnovat:
•

Tachometr

•

Rychloměr

•

Teplota chladicí kapaliny motoru

•

Tlak motorového oleje

•

Napeti baterky
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Oddíl 1 - Seznámení s Power Package
•

Spotřeba paliva

•

hodin provozu motoru
SmartCraft otáčkoměr a rychloměr

b

A

a - Tachometr
b - Rychloměr
c - LCD display

cc
50400

Balíček SmartCraft nástroj také pomáhá při identifikaci chybových kódů souvisejících s výstražným audio systému motoru. Balíček SmartCraft přístroj zobrazuje
důležitá data alarmů motor a další potenciální problémy na svém LCD displeji. Pro základní informace o provozu na obalu SmartCraft přístroje a Podrobné
informace o varovných funkcí sledovaných systémem, naleznete v příručce dodané s rozchodem balíčku.

Systém Link Digital Instruments
Některé přístrojové balíčky obsahují systém propojení měřidla, které rozšiřují informace poskytnuté VesselView nebo SmartCraft systému otáčkoměrem a
tachometrem. Vlastník a provozovatel by měl být seznámen se všemi nástroji a jejich funkce na lodi. Požádejte svého prodejce loď vysvětlit měřidla a
normální hodnoty, které se objeví na vaší lodi. Následující digitální nástroje mohou být součástí vašeho výkonu balíčku.

A

b

C

d

37925

Systém Link Digitální měřidla

Položka

rozchod

A

tlakoměr oleje

b

Voltmetr
Teplota vody měřidlo

C

Palivoměr

d

90-8M0119290
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Označuje
Tlak motorového oleje

Napeti baterky
provozní teplota motoru
Množství paliva v nádrži
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Dálkové ovladače (Non-DTS modely), dálkový
ovladač je vybaven-Non-DTS
Vaše loď může být vybaven jedním z Mercury Přesné nebo Quicksilver dálkových ovladačů zobrazených. Pokud tomu tak není, obraťte se na prodejce pro popis
funkcí a operací na dálkovém ovládání.

A

a - Trim switch / tilt

aa

b - klíček zapalování switch-OFF, ON, START

c - Tlačítko plyn pouze

d - Šňůrka vypínač

b

C

d

C

C
58240

•

Trim switch / tilt - Slouží k oříznutí disk během provozu nebo zvýšit jednotku pro trailering, spouštění, beaching nebo mělké vodě operace.

•

Tlačítko plyn pouze - Klapka pouze tlačítko umožňuje posun plynu bez posunutí motoru. Škrticí pouze tlačítko uvolní mechanismus přesouvá od ovládací
páky. Škrticí jen Tlačítko lze stisknout a držel v pouze tehdy, když je rukojeť dálkové ovládání je v neutrální poloze. Podržíte plyn jen v tlačítko, přesuňte
plyn rukojeť dopředu pomáhat při startování motoru.

•

Krk vypínač (je-li ve výbavě) - Účelem přepínače šňůrka zastavení je vypnout motor, když je obsluha posune dostatečně daleko od místa obsluhy k
aktivaci spínače. Šňůrkou vypínač může být instalován jako příslušenství, zpravidla na palubní desce nebo na straně přilehlé ke stanovišti obsluhy.

•

Ovládací rukojeť - Ovládání posunu a plynu je řízen pohybem ovládací páky. Zatlačte ovládací páky dopředu z neutrální s rychlým pevným pohybem
k první zarážce na přední kola. I nadále tlačit dopředu pro zvýšení rychlosti. Vytáhněte ovládací páku zpět z neutrální rychlým pevným pohybem k
první zarážce na zpátečku. I nadále táhne zpátky ke zvýšení rychlosti.

Důležité: Vynucení řadicí mechanismus, když motor není v provozu může vést k poškození výrobku. řazením

Důležité: Je třeba dodržovat následující:

•

Nikdy přesunout jednotku do zařízení, pokud jsou otáčky motoru na volnoběh.

•

Nepřeřazuje disk do záporných hodnot, když je motor neběží.

•

Vaše moc balíček má tři rychlostních stupňů pozice k zajištění provozu: vpřed (F), neutrální (N), a reverzní (R).

•

Při řazení, vždy zastaví v neutrální poloze a umožňují otáčky motoru pro návrat do volnoběhu.

•

Vždy zařaďte rychlostní stupeň s rychlým pohybem.

•

Po posunutí do zařízení, posunout páku dále zvýšit rychlost.
N

F

R

58239
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Dálkové ovladače (DTS modely) Dálkové
ovladače
Důležité: Vaše loď musí být vybavena elektronickým dálkovým ovládáním Mercury Marine. Spusťte v zařízení ochranu je tento řídící systém a zabraňuje
spuštění motoru, je-li ovládací prvek ovládán v dopředu nebo dozadu. Odkazují na Mercury přesných dílů / Quicksilver Návod k použití příslušenství.

Digitální plynu a řadicí systém (DTS), nutné k provozu tohoto balíčku motor poskytuje počáteční a funkce, ovládání škrticí klapky, řídicí posun zastavit, spustit v
převodovce ochrany a nouzové funkce šňůrka zastavení. Systém DTS pracuje s specializovanými složkami kormidlem například sadu do velitelského modulu a
elektronické dálkové ovládání. Obraťte se na svého prodejce popis a / nebo předvádění dálkovém ovladači.

Funkce Panel Mount
d
naším letopočtem

a - Šňůrka vypínač

ef

b - Ovládací rukojeť
-

c - zámek řazení

+

d - Trim switch / tilt

před

e - Tlačítko plyn pouze
hod

f - Tlačítko Start / Stop

g - Zarážka pro nastavení tuhosti šroub

A

h - Ovládací rukojeť nastavení tření šroub
G

3409

Šňůrka vypínač - Slouží k zapalování, když provozovatel (když je připojen k lanu) se pohybuje dost daleko od místa obsluhy k aktivaci spínače. Odkazují
na Šňůrka stop tlačítko Informace o použití tohoto přepínače.
Ovládací rukojeť - Ovládání posunu a škrticí klapky jsou ovládány pohybem ovládací páky. Zatlačte ovládací páky dopředu z neutrální s rychlým a pevným
pohybem k první zarážce na přední kola. I nadále tlačit dopředu pro zvýšení rychlosti. Zatáhněte ovládací páku zpět z neutrální s rychlým a pevným
pohybem k první zarážce na zpátečku a nadále tlačit zpět ke zvýšení rychlosti.
zámek řazení - Stisknutí zámku řadicí umožňuje motoru posunout. Zámek posun musí být vždy stisknuto při pohybu ovládací páku z neutrální polohy.
Trim přepínač / tilt (pokud je ve výbavě) - Odkazují na Power obložení. Tlačítko plyn pouze - Umožňuje posun škrticí klapky motoru bez posunutí motoru. Škrticí
pouze tlačítko může být stlačen pouze tehdy, když je dálkový ovladač v neutrální poloze, a měl by být používán pouze pro pomoc při startování nebo zahřívání motoru.

Tlačítko Start / Stop - Umožňuje obsluze lodí k zapnutí nebo vypnutí motoru bez použití klíčku zapalování.

Zarážka pro nastavení tuhosti šroub - Tento šroub může být upravena pro zvýšení nebo snížení úsilí potřebné pro pohyb ovládací páku ven z klidové polohy (kryt
musí být odstraněn). Otáčením šroubu ve směru hodinových ručiček se zvýší napětí.
Ovládací rukojeť nastavení tření šroub - Tento šroub může být upravena pro zvýšení nebo snížení napětí na ovládací páce (kryt musí být odstraněn). To pomůže
zabránit nechtěnému pohybu rukojeti ve tvrdé vodě. Otáčením šroubu ve směru hodinových ručiček pro zvýšení napětí a proti směru hodinových ručiček pro snížení
napětí.

DTS Slim Binnacle Single Handle funkce konzoly a operace
1. Provoz posunu a plynu je řízen pohybem ovládací páky. Zatlačte ovládací páky dopředu z neutrální k první zarážce na přední kola. I nadále tlačit dopředu
pro zvýšení rychlosti. Vytáhněte ovládací páku zpět z neutrální do první zarážky pro zpětný chod. I nadále táhne zpátky ke zvýšení rychlosti.
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2. Upravený spínač (pokud je ve výbavě) - Je-li spínač napájení výbava aktivována ERV rukojeť, příkaz modul DTS snímá uzavřený okruh pro buď nahoru,
nebo dolů lemováním. Příkaz modul DTS formuluje signál a pošle ji do PCM. PCM uzavírá uzemněný obvod pro nahoru nebo dolů obložení relé.

b

a - Vpřed
b - Neutrální

c - Zvrátit
d - trim switch

C

A

d

52360

3. Aretační tahový šroub - Tento šroub může být upravena pro zvýšení nebo snížení úsilí k pohybu ovládací páku z klidové polohy. Otáčením šroubu
ve směru hodinových ručiček se zvýší napětí. Nastavte na požadované napětí.
4. Ovládací rukojeť pro nastavení tuhosti šroub - Tento šroub může být upravena pro zvýšení nebo snížení napětí na ovládací páce. To pomůže zabránit nechtěnému
pohybu rukojeti dálkového ovládání v tvrdé vodě. Otáčením šroubu ve směru hodinových ručiček pro zvýšení napětí a proti směru hodinových ručiček pro snížení
napětí. Nastavte na požadované napětí.

a - Čepice (2)

b - Zarážka pro nastavení tuhosti

c - Ovladač nastavení rukojeti napnutí

A

C

b

52313

POZNÁMKA: Napětí ovládací páka a zaskakovací napínací šrouby mohou vyžadovat pravidelnou úpravu údržbu.
Speciální Digital škrticí klapky a Shift (DTS) Vlastnosti

Systém DTS nabízí několik alternativních provozních režimů pro elektronické dálkové ovládání (ERC) páky.

STOP /

A

START

hod

b

N

PŘEVOD

cdefg

PLYN - ONLY DOCK

52365

Slim Binnacle ERC
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Funkce

položka ovládacího

zastřihnout kontrolní
(Rukojeť)

Zvedá a snižuje Sterndrive pro nejlepší účinnost, nebo podmínek, jako je mělké vodě, trailering atd

b stop / start

Umožňuje obsluze spustit nebo zastavit motoru bez použití klíče spínače. Klíčový vypínač musí být v poloze běhu pro
start / zastavení přechodu na funkci.

c Převod

Umožňuje ovládání lodí, které mají být převedeny na jinou kormidla.

Umožňuje obsluze loď zvýšit otáčky motoru pro zahřátí bez řazení převodovky do převodovky.

d škrticí jen
e+

Zvyšuje nastavení jasu pro CAN pad, VesselView a SmartCraft měřidel.
-

F

Snižuje nastavení jasu pro CAN pad, VesselView a SmartCraft měřidel.
Snižuje řídící páky ovládání škrticí klapky kapacitu přibližně na 50% normální ovládací páky poptávky plynu.

g Dock

Svítí, když je pohon v neutrální poloze převodovky. Světla blikají, když je motor v škrtící režimu.

h neutrálu

Dual-Handle Electronic dálkové ovládání (ERC) Provozuschopnost a nastavení
Úkon
Elektronické dálkové ovládání (ERC) klika ovládá posun a ovládání škrticí klapky. Zatlačte ovládací páky dopředu z neutrální k první zarážce na přední kola.
Pokračovat zatlačením rukojeti dopředu pro zvýšení rychlosti. Zatáhněte ovládací páku z přední polohy do neutrální polohy ke snížení rychlosti a nakonec se
zastaví. Vytáhněte ovládací páku zpět z neutrální do první zarážky pro zpětný chod. Pokračovat zatažením za rukojeť zpět zvýšit rychlost v opačném směru.

POZNÁMKA: V určitých režimech, převodové polohové je určena elektronické regulace posunu (ESC), není poloha pák ERV. Při použití joysticku nebo
během Skyhook, počítač ovládá posun dovnitř a ven z ozubených kol, přestože kliky jsou v neutrální poloze.

b

a - Vpřed
b - Neutrální

c - Zvrátit

A

C

51902

Množství síly potřebné k pohybu rukojetí a přesunout úchyty prostřednictvím zarážek je nastavitelná pomoci zabránit nechtěnému pohybu.

Nastavení
POZNÁMKA: Napětí Řídicí rukojeť a zarážka napětí může vyžadovat pravidelnou údržbu pomocí šroubů úprav.
Chcete-li upravit napětí rukojeť aretace:

1. Odstraňte boční kryt zástrčky rukojeti kterou je třeba upravit.
2. Otočte nastavovacím šroubem ve směru hodinových ručiček pro zvýšení napětí na řídicí rukojeti a proti směru hodinových ručiček pro snížení napětí.

3. Nastavte na napětí požadované. Chcete-li
nastavit rukojeť napětí:

1. Odstraňte boční kryt zástrčky rukojeti kterou je třeba upravit.
2. Otočte nastavovacím šroubem ve směru hodinových ručiček pro zvýšení napětí na řídicí rukojeti a proti směru hodinových ručiček pro snížení napětí.
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3. Nastavte na napětí požadované.

a - Zarážka pro nastavení tuhosti šroub
b - Rukojeť pro nastavení tuhosti šroubu

b

A

51901

Speciální Digital škrticí klapky a Shift (DTS) Vlastnosti
Systém DTS nabízí několik alternativních provozních režimů pro elektronické dálkové ovládání (ERC) páky. Některý z uvedených funkcí mohou pracovat
současně.

A

b

CDE

FGHI
55232

Dual ERC engine

Položka

Řízení

zastřihnout kontrolní
(Rukojeť)

b Neutrální světla

c TRANSFER

Funkce
Zvedá a snižuje sterndrives pro nejlepší účinnost, nebo podmínek, jako je mělké vodě, trailering atd
Rozsvítit, když je měnič v neutrální poloze převodovky. Světla blikají, když je motor v škrtící režimu.
Umožňuje ovládání lodí, které mají být převedeny na jinou kormidla. Odkazují na Helm Přenos.

K dispozici s provozem joysticku a ovládacích pák.
joystick snižuje kapacitu plynu na přibližně 70% normální poptávky joystick plynu.
d DOCK
Provoz Ovládací páka snižuje kapacitu plynu přibližně na 50% normální ovládací páky poptávky plynu.
e+

strana 12
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PLYN umožňuje pouze operátor loď zvýšit otáčky motoru pro zahřátí bez řazení převodovky do

F

Ozubené kolo.

g-

Snižuje nastavení jasu pro CAN pad, VesselView a SmartCraft měřidel.

h 1 Páka
já

Funkce

Řízení

Položka

Umožňuje plyn a posun funkce obou motorů, které mají být ovládány pákou portu.

SYNC

Vypne nebo na funkci automatické synchronizace. Odkazují na Sync.

POZNÁMKA: Ne všechny funkce mohou být aktivní.

Dok
Režim Dock je k dispozici s joystick a dálkové ovládání ovládací páky. Režim Dock snižuje kapacitu plynu na přibližně 70% normální poptávky joystick škrticí
klapky, což umožňuje jemnější regulaci výkonu motoru v úzké čtvrtletí situace. Je-li zapotřebí více energie pro manévrování plavidla při okolní podmínky
vyžadují větší tah, používat elektronické páky dálkového ovládání.

51854

tlačítko DOCK

Throttle pouze

POZNÁMKA: Na plavidla vybavená joystickem, škrcení pouze režim by měl být použit k zakázání joystick v případě, že kapitán není velení u kormidla.
Umístěním ERC v plynu režimu pouze zamezí nechtěnému záběru ozubených kol. Motory se změní pomocí volantu nebo joystick a otáček motorů může
být zvýšena, zatímco v plynu pouze režimu, ale pozice ozubené kolo zůstane v neutrální poloze.

51855

Tlačítko PLYN ONLY
Aby se zapojily plynu pouze v režimu:

1. Položte oba ERC páky v neutrálu.
2. Stiskněte PLYNU pouze tlačítko. Kontrolka tlačítka se rozsvítí a neutrální světla budou blikat.
3. Umístěte buď ERV páku do zařízení. Výstražná houkačka pípne pokaždé, když se páky pohybují a jen ze zařízení, zatímco v plynu, ale zůstane v neutrální
poloze.

4. Otáčky motoru se může zvýšit.
5. Plynová pouze v režimu také ovlivňuje joystick. Motory budou pohybovat a RPM může být zvýšena, ale zůstane v neutrální poloze.

POZNÁMKA: Stisknutí škrtícího pouze tlačítka, zatímco páky ERC nejsou v neutrální poloze otočí tlačítko nesvítí a zůstává v škrtící režimu. Musíte umístit
páčky ERV do neutrální polohy k uvolnění plynu pouze v režimu.
K uvolnění plynu pouze v režimu:
1. Položte oba ERC páky do neutrální polohy. Throttle jen nebude uvolnit, pokud páky ERC jsou v neutrální poloze.

2. Stiskněte PLYNU pouze tlačítko. Tlačítko zhasne.
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3. Neutrální světla přestane blikat a zůstane svítit. Joystick lze nyní použít.

1 Páka
Joystick pilotáž Systém nabízí možnost velet oba motory s jedinou pákou k žádosti o dual-motoru. Tato funkce zjednodušuje správu motoru za drsných
podmínek na moři tím, že umožňuje používat jediné páky velení obou motorů najednou. To nemá žádný vliv na funkci joysticku. To není totéž jako funkce
systému zvaného Sync.

51856

Tlačítko 1 díl
Aby se zapojily 1 Režim páky:

1. Položte oba ERC páky v neutrálu.
2. Stiskněte tlačítko 1. díl. Kontrolka tlačítka se rozsvítí.
3. Umístěte pravoboku ERV páka do zařízení.

4. Když je rukojeť pohybuje, poloha motory RPM a ozubené kolo je synchronizován. Ke zrušení 1 Režim
páky:
1. Položte oba ERC páky v neutrálu.
2. Stiskněte tlačítko 1. díl. Tlačítko zhasne.

Sync
Sync je automatická motor funkce synchronizace, který je vždy na dokud není ručně vypnut. Sync monitoruje polohu obou pák ERC. Jsou-li obě páky v
rozmezí 10% sobě port motoru synchronizuje otáčky na pravoboku motoru. Systém SmartCraft se automaticky vypne po synchronizaci 95% škrtící rozsahu
polohy, aby každý motor schopen dosáhnout maximální dostupné RPM. Sync nelze zapojit, dokud motory jsou při minimální rychlosti. Kontrolka na tlačítku
SYNC je, když oba motory jsou zapnuté. Světle žlutá na volnoběh a 95% plynu a, jsou-li motory nejsou synchronizovány. Světlo se změní na červenou, když
jsou motory synchronizovány.

51857

tlačítko SYNC

Displej Otáčky VesselView také zobrazuje ikona oranžové pod čísly RPM-li RPM motoru se liší o více než 10% mezi sebou, a ikona zčervená, pokud jsou
synchronizovány. Ke zrušení režim synchronizace:
1. Místo páky ERC v jakékoli aretací.
2. Stiskněte tlačítko SYNC. Tlačítko zhasne. Aby se zapojily režim
synchronizace, stiskněte tlačítko SYNC kdykoliv.
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Přenosu (Lodě Vybavený Dual Helms)
Tlačítko TRANSFER umožňuje operátorovi loď přenést kontrolu nad lodí z aktivního kormidla do neaktivního kormidla na lodích vybavených duálních přileb.
Odkazují na Helm Přenos.

51858

tlačítko TRANSFER

Helm Přenos
Některé lodě jsou navrženy tak, aby kontrolu plavidla z více než jednoho místa. Tato místa jsou obvykle označovány jako přilby nebo stanic. Přenos Helm je
termín používaný k popisu způsobu ovládání přepíná z jednoho kormidla (nebo stanice) na jinou kormidla.

!

VAROVÁNÍ

Předešli vážnému zranění nebo usmrcení před ztrátou kontroly nad lodí. Provozovatel Loď by nikdy neměla opustit aktivní stanici, dokud je motor v rychlostním stupni. Přenos Helm by
měly být používány pouze, když obě stanice jsou obsazeny. One-person přenos přilba by měla být provedena pouze tehdy, když je motor v neutrální poloze.

Přenosová funkce kormidlo umožňuje obsluze lodní zvolit, které helma je v kontrole plavidla. Před převodem může být zahájena páky ERV v aktivním
kormidla a u kormidla určen pro musí být převod v neutrální poloze.
POZNÁMKA: Pokusíte-li se přenést kontrolu kormidla, když se páky ERC nejsou v neutrální poloze, zazní zvukový signál a přenos helma nebude úspěšná, dokud nebudou
páčky na Helms se přesunou do neutrální polohy a přenos je opět požadováno.
Některé chybové kódy se mohou objevit na VesselView pokud jiná kontrolní či navigační funkce se pokusil po spuštění postup převodu kormidlo. K odstranění chybových
kódů, může být nezbytné, aby cyklu klíčový spínač vypnout a znovu zapnout, a restartujte proces přenosu kormidlo. Ujistěte se, že jiné kontrolní a navigační vstupy jsou
provedeny po převodu helma je dokončena, aby se zabránilo nastavení chybových kódů.

OZNÁMENÍ

Páky ERC musí být zařazen neutrál provést převod kormidla. Zatímco v neutrální vaše loď by drift a kolidovat s předměty v okolí má za následek poškození.
Udržovat dostatečnou pozor při provádění převodu kormidla.
Aby nedošlo k poškození, dbejte zvýšené opatrnosti při pokusu o přenos kormidla během plavby v blízkosti doků, mola nebo jiných pevných předmětů nebo při blízko jiných plavidel.

Zero Effort Vlastnosti
ba

C

a - Shift páky v neutrální poloze
b - trim switch
c - Škrticí páky v klidové poloze

58267
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řadicí páka - Funkce posunu se ovládají pohybem řadicí páky. Shift zpátečku pohybem řadicí páku do její zadní polohy. Zařadíte neutrál pohybem řadicí
páku do střední polohy. Shift do vpřed pohybem řadicí páky do přední polohy.
páka plynu - Škrticí funkce jsou řízeny pohybem plynové páky. Zvýšit otáčky posunutím páky plynu dopředu. Dosáhnout otevřený škrtící ventil (WOT),
položením páku škrtící klapky v plné přední poloze. Snížení otáček pohybem páky plynu zpět. Dosažení minimální rychlosti (klidový) položením páku škrtící
klapky v plné zadní poloze.
Trim switch / tilt - Odkazují na Power obložení.

Power obložení
Power trim umožňuje obsluze nastavit úhel Sterndrive během plavby, aby poskytují ideální úhel člun pro různé zatížení a vodní podmínky. Také funkce
trailering umožňuje obsluze zvedání a spouštění Sterndrive jednotku trailering, beaching, spouštění, nízké rychlosti (méně než 1200 ot./min rychlost
motoru), a mělké provoz vody.
!

VAROVÁNÍ

Nadměrné trim může způsobit vážné zranění nebo smrt při vysokých rychlostech. Opatrní při ořezávání Sterndrive a nikdy čalounění ven mimo výkyvných opěrných ring
příruby, zatímco loď je v plném proudu, nebo při otáčkách nad 1200 otáček za minutu.

Pro dosažení nejlepších výsledků oříznout Sterndrive jednotku tak, aby spodní loď je na 3-5 ° úhlu k vodě a.

3-5
mc79528

Ořezávání Sterndrive jednotky up / out může:

•

Obecně lze zvýšit maximální rychlost

•

Zvýšení vůli nad ponořeným předmětů nebo mělké dno

•

Způsobí loď urychlit a letadlo off pomaleji

•

V přebytku, protože loď vlnivého (poskakování) nebo vrtule ventilaci

•

Příčinou přehřívání motoru v případě, zdobené up / out na místě, kde jsou nějaké vstupu chladicího voda díry nad čarou ponoru

mc78529

Ořezávání Sterndrive jednotku dolů / v plechovce

•

Pomáhají loď zrychlovat a letadlo off rychlejší

•

Obecně zlepšit jízdu zčeřené vody

•

Ve většině případů snížit rychlost plavby

strana 16
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•

Pokud v přebytku, nižší příď některých lodích až do bodu, ve kterém začnou orat se svým lukem v době vody na rovině. To může vést k neočekávaným v
obou směrech s názvem luk řízení nebo přes řízení pokud existuje řada se pokus, nebo v případě, že významná vlna narazí.

mc79530

Single Upravený motor / Trailer
Jednotlivé aplikace motorů bude mít tlačítko, které lze stisknout oříznout Sterndrive jednotku nahoru nebo dolů. Pro zvýšení Sterndrive jednotku trailering, beaching,
spouštění, nízká rychlost (pod 1200 otáček za minutu), a mělké provoz voda stisknout tlačítko obložení zvýšit Sterndrive jednotku pro celý nahoru / z pozice.

Některé ovládací prvky mají také tlačítko přívěsu, který ořízne Sterndrive do polohy vhodné pouze pro účely přívěsu.
POZNÁMKA: Řídící systém DTS omezuje rozsah, ve kterém může být Sterndrive jednotka oříznutý nahoru /, když jsou otáčky motoru nad 3500 otáček za minutu.

Dual Engine čalounění / Trailer
OZNÁMENÍ

Při použití externí sloupy, zvedání nebo spouštění jednotky nezávisle na sobě mohou poškodit pohonné systémy a pák. Pokud používáte externí spojovací tyč, zvedat a
spouštět všechny jednotky společně jako jeden celek.

Duální aplikace motorů může mít jediný integrální tlačítko pro ovládání obou sterndrive jednotek současně, nebo mohou mít samostatné tlačítko pro každou
Sterndrive jednotky.

Některé ovládací prvky mají také tlačítko přívěsu, který ořízne sterndrives do polohy vhodné pouze pro účely přívěsu.

Elektrický systém Ochrana proti přetížení
Dojde-li k přetížení elektrického systému, bude pojistka nefunguje nebo jistič se otevře. Příčinou je třeba najít a opravit před výměnou pojistky nebo
resetování jistič.

POZNÁMKA: V případě nouze, kdy je nutné provozovat motor a nemůže najít příčinu vysokého odběru proudu, vypněte nebo odpojte veškeré příslušenství
připojené k elektrické instalaci motoru a instrumentace. Zapněte jistič. V případě, že jistič zůstává otevřená, elektrické přetížení nebyla odstraněna. Obraťte se na
autorizovaného prodejce.
Pro přístup k jistič a pojistky, odstraňte vnější kryt motoru. Vytáhnout vnější kryt motoru, vytáhněte ji ze čtyř gumy montáž průchodky.

58358
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Jistič zajišťuje ochranu kabelového svazku motoru a přístrojové vybavení napájecího kabelu.

55033

Všechny pojistky pro ochranu motoru jsou umístěny v přední části motoru. Pro přístup k pojistkám, vyřadit držáky pojistek z elektrické deskové sestavy.

A

b

b

d

C

Mechanické motor, sladkovodní ochladí
prokázáno, jiné podobné

a - pojistky lambda sonda (4)
b - Náhradní pojistka

c - Motorů a čalounění relé

E

G

fb

d - vstřikovače paliva

e - Alternátor a relé palivového čerpadla
f-

zapalovací cívky

g - Závada kontrolka
(MIL)

61447

A

b

bd

E

b

DTS motoru, sladkovodní ochladí uvedeno,

C

další podobné

a - pojistky lambda sonda (4)
b - Náhradní pojistka

c - Motorů a čalounění relé

F

G

hod

d - DTS helma síla
e - vstřikovače paliva

f - Alternátor a relé palivového čerpadla
g - zapalovací cívky

h - Závada kontrolka
(MIL)

61448
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A 90-amp pojistka se nachází v blízkosti jisker plamene, chrání síťový svazek motoru, pokud dojde k přetížení elektrické. Pojistka je průsvitná, takže to může být kontrolován v
případě, že pojistka selhal a je otevřený.

b

a - pojistka 90-amp

b - Hot stud

A

56871

A 15-amp pojistka se nachází na zadní části motoru, chrání příslušenství obvodů.

C

a - Pokrýt

b

A

b - pojistka 15-amp

c - postroje doplněk

32206

Tato síla balíček používá čisté napájecí vodiče, který je připojen ke startu motoru baterie. Toto čisté energie svazku minimalizuje nadměrnému poklesu
napětí na motoru a digitální řízení pohonu elektrického systému. Tento svazek je chráněn pojistkou 5-amp a nachází se v blízkosti startu motoru baterie.

a - Pojistka 5-amp

b - Kladný pól baterie (postroj vedení s pojistkou)
c - Záporný pól baterie

A

b

C

43608

Vizuální a zvukové výstražné systémy Service
Engine Light a OBD-M MIL Kit
Čluny poháněné regulaci emisí technologií (ECT) katalyzovanou motory musí být vybavena SmartCraft povoleno rozchodu schopen zobrazovat ikony service motoru,
nebo službu motor světlo namontovaný na palubní desce. Kontrolka chybné funkce (MIL) soupravy, které obsahují službu motor světlo namontovaný na palubní desce a
speciální postroj, který se připojuje k postroji motoru lze zakoupit samostatně.
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Ikona motor servis nebo MIL bude poskytovat vizuální indikaci poruchy se regulace emisí systému motoru a zůstane svítit, když je porucha OBD-M je
aktivní.

47594

SC 1000 rozchod a motor lehký servis

Testování OBD-M Kontrolka funkční poruchy (MIL)
1. Zapněte zapalování do polohy, aniž by spouštění motoru.
bude svítit 2. ikona motor servis a MIL po dobu čtyř sekund, pokud je vizuální indikace systém funguje správně.

Audio Warning System
Důležité: Zvukový varovný systém upozorní obsluhu, že došlo k problému. Nechrání motor před poškozením.
Většina poruch způsobit houkačka obvod aktivovat. Jak výstražná houkačka aktivuje závisí na závažnosti problému. Existují dva houkačka stavy:
•

Pozor

•

kritický

K dispozici je také alarm, který zazní v případě, že helma nebyla správně nakonfigurován pomocí nástroje G3 služby.

Pozor
Je-li detekován stav opatrnost, bude zvukový výstražný systém znít po dobu šesti sekundových intervalech.
NA

NA

NA

NA

NA

1

1

1

1

1

A

1

1

VYPNUTO

1

VYPNUTO

1

VYPNUTO

ZAPNOUT

1

a - Horn (zapnutý nebo vypnutý)

b - Čas (v sekundách)

1

VYPNUTO

VYPNUTO

VYPNOUT

b
33402

kritický
Je-li detekován kritický stav, zvukový výstražný systém zvuky po dobu šesti sekund a potom zhasne.
NA

a - Horn (zapnutý nebo vypnutý)

6

A

b - Čas (v sekundách)
VYPNUTO

b

53403

Nonconfigured Alarm-DTS Pouze
V případě, že helma nebyla správně nakonfigurován pomocí nástroje G3 služby, bude zvukový výstražný systém znít po dobu pěti sekundových intervalech.

A

NA

NA

NA

NA

NA

1

1

1

1

1

1
VYPNUTO

1
VYPNUTO

1
VYPNUTO

b
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Testování výstražný systém Audio
1. Otočte klíčkem do polohy, aniž by spouštění motoru.
2. Poslechnout pro audio alarm. Alarm zazní v případě, že systém funguje správně.

Guardian Strategy
Systém MerCruiser Engine Guardian snižuje možnost poškození motoru tím, že omezí výkon motoru, když PCM detekuje potenciální problém. Níže jsou
uvedeny některé příklady toho, co Engine Guardian sleduje:
•

Tlak oleje

•

překročení rychlosti motoru

•

teplota výfukových potrubí

Důležité: Engine Guardian může snížit výkon kdekoli od 100% do klidového stavu, v závislosti na závažnosti problému. Pokud nucený volnoběh, možná rychlost lodi
nereaguje na ovládání škrticí klapky.

PCM uloží poruchu pro diagnostiku. Například, v případě, že přívod vody se stává částečně blokován, Engine Guardian snižuje dostupné úroveň výkonu
motoru zabránit poškození sníženým průtokem vody do motoru. V případě, že nečistoty prochází, a plný průtok vody je obnoven, Engine Guardian obnoví
výkon motoru do normálu.
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Poznámky:
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Doplňkové informace Pokyny pro Joystick Pilotování Sterndrive (JPS)
Odkazovat na JPS Návod dalších důležitých návodem k obsluze a údržbě, pokud vaše loď je vybavena JPS.

Bezpečné Doporučení Lodě
Chcete-li bezpečně užívat vodních cest, seznamte se s místními a všemi ostatními vládními plavby předpisy a omezení a zvážit následující návrhy.
Poznávat a poslouchat všechny námořní pravidla a zákony vodních cest.

•

Doporučujeme, aby všichni provozovatelé člun absolvovat bezpečnostní vodácký kurz. V USA, Pobřežní stráž USA pomocní Power Squadron, Červeného
kříže a vaší plavby policejnímu orgánu státní nebo provinční poskytují kurzy. Pro více informací v USA, volejte na lodi Americké nadace na 1-800-336-loď
(2628).

Provedl bezpečnostní kontroly a požadavky na údržbu.

•

Sledují určitý harmonogram a zajistit, aby všechny opravy byly řádně provedeny.

Zkontrolujte, zda bezpečnostní zařízení na palubě.

•

Zde jsou některé návrhy typů bezpečnostního zařízení, aby provedla při sjíždění:
Schválené hasicí přístroje
Signalizační zařízení: baterka, rakety nebo světlice, vlajky, a píšťalka nebo houkačka nástroje
nezbytné pro drobné opravy Anchor a navíc kotevní linie Bilgepump čerpadla a navíc
vypouštěcí zátky Pitná voda Rádio

Pádlo nebo veslo

Náhradní vrtule, axiální náboje, a vhodného klíče Lékárnička a pokyny
Vodotěsné skladovací kontejnery

Náhradní provozní zařízení, baterie, žárovky a pojistky kompas a mapa
nebo schéma oblasti osobních plovacích zařízení (jedna na osobu na
palubě)

Dávejte pozor na příznaky změn počasí a vyhnout se špatné počasí a hrubý - mořské lodičky. Řekněte
někomu, kam jdete a kdy plánujete návrat. Cestující nastupovat.
•

Zastavte motor vždy, když se cestujících na linkách, vykládání, nebo jsou v blízkosti zadní (přísným) lodi. Posunutí pohonné jednotky na neutrál není
dostačující.

Používat osobní vztlakové prostředky.

•

Federální zákon vyžaduje, aby byl učiněn US Coast Guard schválené záchranné vesty (osobní flotační zařízení), správné velikosti a snadno přístupné pro všechny osoby
na palubě, plus Throwable polštář nebo kroužek. Důrazně doporučujeme, aby každý nosí záchrannou vestu po celou dobu, zatímco v člunu.

Připravte si další provozovatelé lodí.

•

Instruovat alespoň jednu osobu na palubě v základech spouštění a provoz manipulaci motor a loď v případě, že se řidič stane zakázán nebo spadne přes
palubu.

Nepřetěžujte své lodi.
•

Většina lodě jsou hodnoceny a certifikovány pro maximální zatížení (hmotnost) kapacit (viz kapacita desce vaší lodi). Znát provozní a nakládací omezení celé
lodi. Vědět, zda vaše loď bude plavat, pokud je plná vody. Máte-li pochybnosti, obraťte se na autorizovaného prodejce Mercury Marine nebo výrobce lodí.

Ujistěte se, že všichni v lodi je správně usazen.
•

Nedovolte nikomu sedět nebo jezdit na jakékoliv části lodi, který nebyl určen pro takové použití. To zahrnuje záda sedadel, gunwales, zrcadla, luk, palubami,
vznesené rybářské sedačky a jakýkoli rotující rybářské místo. Cestující by neměli sedět nebo jezdit všude tam, kde náhlé neočekávané zrychlení, náhlé zastavení,
neočekávaná ztráta kontroly nad lodí, nebo prudkém pohybu lodi může způsobit osoba, která má být hozen přes palubu nebo do člunu. Ujistěte se, že všichni
cestující mají správné místo a jsou v něm před jakýmkoli pohybem lodi.
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Oddíl 2 - On the Water
Nikdy provozovat loď pod vlivem alkoholu nebo drog. Je to zákon.
•

Alkohol nebo léky mohou narušit váš úsudek a výrazně snižuje schopnost rychle reagovat.

Znát své plavby prostoru a vyhnout se nebezpečím výbuchu. Být upozorněn.

•

Provozovatel lodi je odpovědná ze zákona pro udržení správného rozhlednu zrakem a sluchem. Provozovatel musí mít volný výhled především na přední
straně. Žádní cestující, náklad nebo rybářské sedadla by měla blokovat výhled obsluhy, když loď je nad volnoběžnými nebo hoblování přechodové rychlosti.
Dejte si pozor na ostatní, voda, a vaše brázdě.

Nikdy řídit loď hned za vodní lyžař.
•

Vaše loď cestuje na 40 km / h (25 mph) bude předjíždět padlého lyžař, který je 61 m (200 stop) před vámi během pěti sekund.

Sledujte spadané lyžaře.

•

Používáte-li loď pro vodní lyžování nebo podobnými činnostmi, vždy padlého nebo dolů lyžař na straně provozovatele lodi při návratu k účasti na
lyžaře. Provozovatel by měl mít vždy dolů lyžař na dohled a nikdy se zpět do lyžař nebo někdo ve vodě.

Zpráva nehody.
•

Provozovatelé lodí jsou ze zákona povinni podat zprávu o nehodě na lodi s jejich vymáhání práva agentura lodičky stavu, když se jejich loď podílí na
některých vodáckých nehod. Nehodě na lodi musí být oznámeny, pokud 1) je ztráta života nebo pravděpodobnou ztrátu života, 2) je zranění vyžadující
lékařské ošetření mimo první pomoci, 3) dojde k poškození lodí nebo jiného majetku, kde hodnota škoda přesáhne 500,00 $, nebo 4) je úplná ztráta
lodi. Usilovat o další pomoc od místní donucovací.

Oxid uhelnatý Expozice dávat pozor na
otravu oxidem uhelnatým
Oxid uhelnatý (CO) je smrtící plyn, který je k dispozici ve výfukových plynech ze všech spalovacích motorů, včetně motorů, které pohánějí lodě, a generátory,
které pohánějí lodní příslušenství. Sama o sobě, CO je bez zápachu, bezbarvý a bez chuti, ale pokud můžete cítit nebo ochutnat výfuk motoru, jste vdechování
CO.

Rané příznaky otravy oxidem uhelnatým, které jsou podobné příznaky mořské nemoci a opilosti, bolesti hlavy, závratě, ospalost a nevolnost.

!

VAROVÁNÍ

Inhalace výfukové plyny motoru může mít za následek otravu oxidem uhelnatým, což může vést až k bezvědomí, poškození mozku nebo smrti. Se zabránilo vystavení
oxidu uhelnatého.

Pobyt od výfukových oblastí jasné, kdy je motor v chodu. Udržujte loď dobře větraném v klidu nebo v plném proudu.

Nezdržujte Výfukové oblastí

41127

Výfukové plyny obsahují škodlivé oxid uhelnatý. Vyhněte se oblastem s koncentrovanými výfukových plynů motoru. Když jsou spuštěny motory, držet plavce
od lodi, a ne sedět, ležet nebo stát na plavání platformách nebo nástupních žebříků. Zatímco v plném proudu, neumožňují cestujícím být umístěna hned za
lodí (platforma tažení, teak surfování / body). Tato nebezpečná praxe klade nejen osoby v oblasti koncentrace výfukových plynů s vysokou motoru, ale také
výhradu týkající se možnosti zranění od lodního šroubu.

dobrá ventilace
Vyvětrejte prostor pro cestující, otevřené boční záclony nebo vpřed poklopy odstranit výpary.
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Příklad požadovaného proudu vzduchu na lodi:

43367

Poor Větrání
Za určitých provozních nebo větrných podmínkách trvale uzavřený nebo plátno uzavřený kabin nebo kokpity s nedostatečným větráním může čerpat na
oxid uhelnatý. Nainstalovat jeden nebo více detektorů oxidu uhelnatého ve vaší lodi. I když je výskyt je vzácný, na velmi klidný den, plavce a cestující v
otevřeném prostoru stacionárního lodi, která obsahuje nebo je v blízkosti běžící motor může být vystaven nebezpečné úrovně oxidu uhelnatého.

1. Příklady špatnou ventilací, zatímco loď je v klidu:
A

a - Používání motoru, když loď
kotvící v omezeném prostoru

b

b - Kotviště v blízkosti jiné lodi, která
Má svůj provoz motoru

21626

2. Příklady špatnou ventilací, zatímco loď se pohybuje:
A

a - Ovládání lodi s
trim úhel přídě příliš vysoká

b

b - Ovládání lodi s žádným
vpřed poklopy otevřený
(kombi účinek)

43368

Základní operace Boat Spuštění
a provoz lodí
Důležité: Instalace drenážní zátku před zahájením loď. provoz
Chart
provoz Chart
PŘED ZAČÁTKEM

Po spuštění
Dodržujte všechny kalibry pro kontrolu

Nainstalovat drenážní zátku.

stavu motoru. Pokud tomu tak není
normální, zastavte motor.

Otevřený poklop motoru.
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Zkontrolujte, zda nedochází k úniku

během plavby

Po zastavení

Dodržujte všechny kalibry pro
kontrolu stavu motoru. Pokud tomu

Otočte klíčkem zapalování do

tak není normální, zastavte motor.

polohy „OFF“.

Poslouchat zvukové

Otočte spínač baterie do polohy
„OFF“.

paliva, oleje, vody, kapalin a výfukových plynů. signalizace.
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Oddíl 2 - On the Water
provoz Chart
PŘED ZAČÁTKEM

Po spuštění

Spínač baterií dál.

Zkontrolujte posun a škrticí
kontrolami.

Provozovat drenážní frézy.

Zkontrolujte funkci řízení.

během plavby

Po zastavení
Zavřete palivový kohout.
Close seacock, pokud je ve
výbavě.

Flush chladicí systém, pokud ve slané

Otevřená palivový uzavírací ventil.

vodě.

Drain Bilge.

Otevřená seacock, pokud je ve výbavě.

Zavřete vypouštěcí systém.
Umístěte Sterndrive jednotky v plném dolů / v poloze.

Zkontrolujte motorový olej.

Vykonávat všechny další kontroly stanovené prodejcem a /
nebo stavitele lodí.

Poslouchat zvukové výstražné výstrahy, když je
spínač zapalování v poloze „ON“.

Spouštění a vypínání motoru
Startování motoru
1. Podívejte se na všechny položky uvedené v Provoz hodin.

2. Umístěte rukojeť dálkové ovládání na neutrál.
OZNÁMENÍ

Bez dostatečného chlazení vody, motor, vodní čerpadlo a další komponenty přehřátí a poškození. Zajistit dostatečné dodávky vody do přívodů
vody během provozu.
!

VAROVÁNÍ

Výbušné plyny obsažené v motorovém prostoru může vést k vážnému zranění nebo usmrcení v důsledku požáru nebo výbuchu. Před nastartováním motoru, provozovat
drenážní ventilátor nebo větrací prostor motoru po dobu nejméně pěti minut.

POZNÁMKA: Tato síla balíček je vybaven SmartStart. Funkce SmartStart obsahuje tlačítkové spouštění. Spíše než držet tlačítko start nebo klíčkem
nastartovat motor a poté jej uvolníte, když se spustí motor, SmartStart zcela ovládá startovací proces. Po stisknutí tlačítka start, PCM signály motor
nastartovat. V případě, že motor nenastartuje, rozběhu vyprší po několika sekundách, nebo když motor dosáhne 400 ot./min. Při pokusu o nastartování
motoru se motor již běží se vypnout motor.
3. Otočte klíčkem zapalování do polohy RUN.
4. Otočením klíčku zapalování do polohy START a uvolněte, nebo stisknutím tlačítka start / stop a uvolnění. V případě, že je motor studený, aby motor pracovat
na volnoběh 6-10 minut, nebo dokud není teplota motoru dosáhne 60 ° C (140 ° F).
5.

V případě, že motor nenastartuje po třech pokusech:

A. Tlačit plyn pouze tlačítko a umístěte rukojeť s dálkovým ovládáním nebo plynovou páku do polohy 1/4 plynu.
b. Otočte klíčkem zapalování do polohy START. Uvolněte tlačítko, když se spustí motor a nechte přepínač pro návrat do polohy ON.
6.

V případě, že motor nenastartuje po kroku 5:

A. Přesunutí dálkové ovládání rukojeti plynu páku do polohy plného plynu, pak se vrátí do 1/4 plynu.
b. Otočte klíčkem zapalování do polohy START. Uvolněte tlačítko, když se spustí motor a nechte přepínač pro návrat do polohy ON.
7.

Zkontrolujte, zda napájecí balíček pro únik paliva, oleje, vody a výfukových plynů.

8. Pohyb ovládací páku s firmou, rychlý pohyb vpřed k posunu vpřed zařízení, nebo dozadu posunout zvrátit. Po posunutí, přidání plynu na požadovanou
hodnotu.
OZNÁMENÍ

Řazení do zařízení při otáčkách nad volnoběžnými poškodí pohon. Přesunout disk do zařízení pouze tehdy, když je motor v chodu na volnoběh.
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Zastavení motoru
1. Zvedněte rukojeť s dálkovým ovládáním pro neutrální / volnoběh a nechte motor zpomalit na volnoběh. Pokud byl motor provozován při vysoké rychlosti po dlouhou dobu,
nechejte vychladnout motor při volnoběžných otáčkách po dobu 3-5 minut.

2. Motor lze zastavit některého z následujících čtyř způsobů:
A. Přesuňte spínač zapalování klíč k příslušenství nebo polohy OFF. Motor se zastaví a řídicí systém bude deaktivován.
b. Stisknutím tlačítka start / stop, pokud je ve výbavě. Motor se zastaví a řídící systém zůstane aktivní.
C. Krátkodobě posunout spínač klíče zapalování do polohy START, pak okamžitě uvolnit. Řídící systém pozná, že je motor v chodu a zastaví motor.
Řídicí systém zůstane aktivní. Pohybující se klíč zapalování do polohy START opět vydá požadavek na start do řídicího systému a řídicího
systému se nastartovat motor, je-li to vhodné.
d. Aktivaci stop tlačítko na krk, pokud je ve výbavě. Motor se zastaví, ale řídící systém zůstane aktivní. Řídicí systém neumožní nastartovat
motor, pokud je aktivován spínač šňůrka zastávka.

Startování motoru poté, co přestal Zatímco v aplikacích Převodovka Non-DTS
Důležité: Vyhněte se zastavení motoru, zatímco Sterndrive jednotka je v záběru. V případě, že motor nemá zastavit, zatímco Sterndrive je v zařízení, by měl být
pokus o následující postup pro použití non-DTS. Pokud nejste schopni vrátit Sterndrive na neutrál, obraťte se na svého prodejce.

1. Stiskněte a několikrát zatáhněte za rukojeť s dálkovým ovládáním s mírnou silou. To může trvat několik pokusů, v případě, že síla balíček byl pracující nad
volnoběžné otáčky, když je motor zastaven.

2. Poté, co rukojeti vrátí do neutrální / klidové poloze, obnovit normální startovací procedury.

Throttle Pouze Operation
POZNÁMKA: Při provozu v režimu pouze plyn (neutrální), bude PCM nedovolí rychlost motoru zvyšuje nad 3500 otáček za minutu.
Nulové intenzity dálkové ovladače: Nulové intenzity dálkové ovladače mají oddělené ovládání škrticí klapky a ovládací páky posunu. Postupující plynu ovládací páky mimo
klidové polohy, zatímco je ovládací řadicí páka je v neutrální poloze, která způsobí zvýšení otáček motoru, ale pouze do maximální neutrální otáčkách motoru 3500 otáček za
minutu.

Panel mount a konzola pro montáž dálkových ovladačů: Panel mount a konzola pro montáž dálkové ovladače jsou vybaveny plynu pouze tlačítko. Pro aktivaci
škrticí pouze režim:

1. Viz Dálková ovládání Sekce pro funkce dálkového ovládání.
2. Přesuňte ovládací páku do klidové / neutrální polohy.
3. Stiskněte plynu pouze tlačítko, a ovládací páku do klidového / dopředu nebo volnoběhu / reverzní polohy.
4. Posunutí ovládací páku za volnoběhu / dopředu nebo volnoběhu / reverzní polohy způsobí, že otáčky motoru se zvýší.
Důležité: Přesunutím ovládací páky zpět do klidové / neutrální polohy se deaktivuje páky plynu na jediný režim a nechte motor zařadit rychlostní stupeň.

5. Škrticí režim pouze se deaktivuje pohybem ovládací páky do / neutrální polohy volnoběhu. Přesunutím ovládací páky z klidové / neutrální polohy do klidové /
dopředu nebo volnoběhu / reverzní polohy bez stisknutí páky plynu pouze tlačítko posune jednotku do zvolené jízdní.

Trailering na loď
Vaše loď může být trailered s Sterndrive jednotky v nahoru nebo dolů pozici. Při přepravě je potřeba dostatečná vůle mezi silnicí a Sterndrive.
Pokud adekvátní road clearance je problém, umístěte Sterndrive jednotku do polohy plného přívěsu a podporovat ji s volitelnou sadou přívěsu, který je k dispozici od svého
autorizovaného prodejce Mercury Mercruiser.

Zmrazování Teplota Provoz
Důležité: V případě, že loď je provozována během období mrazu teploty, musí být přijata taková opatření, aby se zabránilo zamrznutí poškození elektrické
balíčku. Na škody způsobené zmrazením se nevztahuje Mercury MerCruiser omezené záruce.

Drain Plug and Bilge Pump
Motorový prostor ve své lodi, je přirozeným místem pro vodu sbírat. Z tohoto důvodu lodě jsou standardně vybaveny vypouštěcí zátkou a / nebo drenážním
čerpadlem. Je velmi důležité zkontrolovat tyto položky v pravidelných intervalech, aby zajistily, že hladina vody nepřijde do kontaktu s napájecím balíčkem.
Složky ve vašem motoru dojde k jeho poškození pod vodou. Škody způsobené ponořením se nevztahuje na Mercury MerCruiser omezené záruce.
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Chránit lidi ve vodě, když jste Cestovní
Je velmi obtížné pro osobu ve vodě, aby se rychlé kroky, aby se zabránilo loď míří směrem k nim, a to i při nízkých rychlostech.

21604

Vždy zpomalit a velmi opatrní, kdykoliv se lodičky v oblasti, kde by mohlo být lidé ve vodě. Vždy, když loď je v pohybu (i doběh) a zařazení rychlostního stupně
je v neutrální poloze, je dostatečná síla u vody na vrtuli způsobit vrtule otáčí. Tato neutrální rotace vrtule může způsobit vážné zranění.

Zatímco loď je Stacionární
!

VAROVÁNÍ

Točící se vrtule, pohybující se lodí nebo jakýkoliv zařízení připojené k lodi může způsobit vážné zranění nebo dokonce ke smrti plavců. okamžitě zastavit motor,
kdykoli někdo do vody se nachází v blízkosti vaší lodi.

Zařadíte neutrál a vypnul motor předtím, než dovolí, aby lidé koupat nebo být ve vodě poblíž vaší lodi.

High-Speed a High-Performance Operace
Pokud je vaše loď je považován za high-speed a vysoce výkonný člun a nejste obeznámeni s jeho provozem, doporučujeme, abyste ji nikdy pracovat na svém
vysokém rychlostním limitem, aniž by nejprve požaduje počáteční orientaci a demonstrační jízdu u svého prodejce nebo operátor zkušený s vaší lodí. Bližší
informace naleznete na Ahoj - Výkon Provoz lodí booklet (90-849250R03) u svého prodejce, distributora nebo Mercury Marine.

Osobní bezpečnost pontonu lodě a palubě lodě
Vždy, když loď je v pohybu, pozorovat umístění všech cestujících. Neumožňují žádný cestující stát nebo používat jiné než ty, určené pro cestování
rychleji než volnoběžných otáčkách míst. Náhlé snížení rychlosti lodi, jako je například ponořit do velké vlny nebo brázdě, náhlé snížení škrticí klapky
nebo ostrou změnu směru lodi, mohl hodit přes přední části člunu. Padající přes přední části lodi mezi dvěma pontonů jim bude postoj, který má přejet.

Lodě s otevřeným předním košem
Nikdo by nikdy neměl být na palubě v přední části plotu, zatímco loď je v pohybu. Udržujte všechny cestující za předním plotem nebo pouzdra.

Osoby, které na přední palubě mohly být snadno hozen přes palubu nebo osoby houpající nohama přes přední okraj mohl dostat své nohy zachytil vlnu a
vtažena do vody.

mc79555-1

!

VAROVÁNÍ

Sedět nebo stát v prostoru lodi, které nejsou určeny pro cestující při rychlostech vyšších než volnoběžných otáčkách může způsobit vážné zranění nebo smrt. Drž se dál od
předního konce paluby lodí nebo vyvýšených plošin a zůstat sedět, zatímco loď je v pohybu.

Lodě s předními-Mounted, vyvýšené podstavci Rybářské Sedadla
Zvýšené rybářské sedačky nejsou určeny k použití, když se loď cestuje rychleji než volnoběžné nebo trollování rychlosti. Sedět pouze sedadla určená pro jízdu při vyšších
rychlostech.
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Jakékoliv nečekané, náhlé snížení rychlosti lodi může mít za následek zvýšené cestujícího padající přes přední části člunu.

mc79557-1

Wave a Wake Jumping
!

VAROVÁNÍ

Vlně nebo probudit jumping může způsobit vážné zranění nebo smrti z cestujících vymrštění do nebo z lodi. Vyhnout vlny nebo wake skoky, kdykoli je to
možné.

mc79680-1

Provozování rekreačních lodí přes vlny a probudí je přirozenou součástí plavby. Nicméně, když je tato činnost provedena s dostatečnou rychlost vynutit
trupu částečně nebo úplně z vody, určité nebezpečí vyplývá, zvláště když loď znovu vstupuje do vody.
Primárním zájmem je loď mění směr, zatímco uprostřed skoku. V takových případech může přistání způsobit loď na prudce zatáčet v novém směru. Taková
ostrá změna směru nebo naopak může způsobit cestující mohli být vyhozeni ze svých sedadel, nebo z lodi.
Tam je další méně časté nebezpečný výsledek umožňuje vaše loď zahájit off vlny nebo brázdě. V případě, že příď vaší lodi nadhodí dolů dostatečně daleko za
letu, při kontaktu s vodou může proniknout pod povrch vody a ponorky na okamžik. To přinese loď téměř zastavil v okamžiku a můžete posílat cestující letí
kupředu. Člun se může rovněž prudce zatáčet na jednu stranu.

Dopad na nebezpečí pod hladinou
Snižte rychlost a postupovat opatrně, když jste jízdy lodí v mělké vodě nebo v oblastech, kde je voda s podezřením na podvodní překážky, které by
mohly být překvapen tím, podvodní komponenty pohonu, kormidla, nebo na dně člunu.

mc79679-1

Důležité: Nejdůležitější věc, kterou můžete udělat, aby se snížilo riziko poranění nebo poškození nárazem z zarážející plovoucí nebo podvodní objekt je
ovládat rychlost lodi. Za těchto podmínek je rychlost lodi by měla být omezena maximální rychlostí 24-40 km / h (15-25 mph).

Markantní plovoucí / podvodní objekt, může mít za následek v nekonečném počtu situací. Některé z těchto situací by mohlo mít za následek následující:

•

Člun se může náhle pohybovat v novém směru. Taková ostrá změna směru nebo naopak může způsobit cestující mohli být vyhozeni ze svých
sedadel, nebo z lodi.

•
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•

poškození nárazem na podmořské komponenty pohonu, kormidla a / nebo lodí.

Mějte na paměti, jedna z nejdůležitějších věcí, které můžete udělat, aby pomohla snížit zranění nebo poškození nárazem v těchto situacích je ovládat rychlost lodi. rychlost lodi
by měla být při jízdě ve vodách známo, že mají podvodní překážky udržována na minimální rychlost hoblování.

Po nárazu ponořený objekt, zastavte motor, jakmile to bude možné a zkontrolujte systém pohonu pro všechny zlomené nebo uvolněné části. Je-li přítomen nebo podezření na
poškození, musí být energie balíček převezen do autorizovaného prodejce Mercury MerCruiser za účelem důkladné inspekce a nezbytné opravy.

Člun je třeba zkontrolovat na trupu zlomenin, zrcadla zlomenin a únik vody.
Provoz s poškozené komponenty podvodní pohon, kormidlo, nebo dolní části lodi mohlo způsobit další škody na jiných částech elektrárny balíku, nebo by
mohly mít vliv na řízení lodi. Je-li to nutné nepřetržitý provoz, učiňte tak na velmi nízké rychlosti.
!

VAROVÁNÍ

Provozování lodí nebo motor s poškozením nárazem může mít za následek poškození výrobku, vážnému zranění nebo smrti. V případě, že plavidlo zažívá nějakou formu nárazu,
mají autorizovaným prodejcem Mercury Marine zkontrolovat a opravit balíček plavidla nebo elektrické energie.

Pohonná jednotka ochrana proti nárazům
Síla výbava Hydraulický systém je navržen tak, aby poskytnout ochranu proti nárazu pro Sterndrive jednotky. Je-li ponořen předmět zasáhl, když se loď
kupředu, bude hydraulický systém zmírnit kickup na Sterndrive jednotky, protože vymaže objekt, což snižuje poškození jednotky. Po Sterndrive jednotka dala
objekt, hydraulický systém umožňuje Sterndrive jednotku vrátit se do své původní pracovní polohy, zabraňuje ztrátě kontroly řízení a zvýšení otáček motoru.
Použití zvýšené opatrnosti při práci v mělké vodě, nebo, kde je známo, podvodní objekty být přítomen. Žádná ochrana dopad je uveden v opačném směru; velmi
opatrně, aby se zabránilo výrazné ponořené objekty při provozu v opačném směru.
Důležité: Systém ochrany proti nárazu nemůže být navržena tak, aby zajistila úplnou ochranu před poškozením nárazem za všech podmínek.

Pracující s nízkými vpusť v mělké vodě
a - Nízké přívody vody

mc75827-1

A

OZNÁMENÍ

Působící v mělké vodě může způsobit vážné poškození motoru v důsledku ucpání přívodů vody. Ujistěte se, že vpusť na krytu převodovky Nejezte písek, bahno,
nebo jiné nečistoty, které mohou omezit nebo zastavit chladicí přívod vody do motoru.

Extrémní péče by měla být věnována při provozování lodi vybavené nízkými přívodů vody, zatímco manévrování v mělké vodě. Také se vyhněte beaching
loď s provozem motoru.

Podmínky mají vliv na provoz
Rozložení hmotnosti (Cestující a Gear) uvnitř lodi
Řazení váhu na zadní straně (přísný):

•

Obecně se zvyšuje rychlost a otáčky motoru

•

Příčiny luk odrazit ve zčeřené vody

•

Zvyšuje nebezpečí následující vlna šplouchání na loď, když odejde letadla

•

U extrémů, může způsobit, že loď na sviňucha

Přesouvá váhu na přední straně (přídě):

•

Zlepšuje snadnost hoblování

•

Zlepšuje drsnou jízdu vody
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•

U extrémů, může způsobit, že loď otočit tam a zpět (luk vola)

Spodní část lodi
Chcete-li zachovat maximální rychlost, spodní loď by měla být:

•

Čistý, bez barnaclesa mořské růst

•

Nezkreslené; téměř bytu, kde přichází do kontaktu s vodou

•

Rovný a hladký, vpředu i vzadu

Mořské vegetace může akumulovat, když je loď zakotvila. Tento růst musí být odstraněny před operací; to může ucpat vpusť a způsobit přehřátí motoru.

kavitace
Kavitace dochází při proudění vody nemohou sledovat obrys rychle se pohybujícího podvodní objektu, jako je například převodové skříni nebo vrtule.
Kavitace zvyšuje rychlost vrtule a zároveň snižuje rychlost lodi. Kavitace může vážně narušit povrch převodové skříně nebo vrtule. Běžné příčiny kavitace
jsou:
•

Plevele nebo jiné nečistoty zachytila o vrtule

•

Bent vrtule

•

Vznesené otřepy nebo ostré hrany na vrtuli

Větrání
Větrání je způsoben povrchovou vzduchových nebo výfukových plynů, které jsou zavedeny kolem vrtule, což vede k vrtule zrychlení a snížení rychlosti lodi.
Vzduchové bubliny úder vrtulového listu a způsobují erozi povrchu listu. Nechá-li pokračovat, dojde k případné selhání nůž (zlomení). Nadměrná ventilace
je obvykle způsoben:
•

Pohonná jednotka zdobené příliš daleko

•

Chybějící vrtule difuzor kroužek

•

Poškozený vrtule nebo převodová skříň, která umožňuje výfukové plyny uniknout mezi vrtulí a převodová skříň

•

Pohonná jednotka instalována příliš vysoko na zádi

Nadmořská výška a podnebí
Nadmořská výška a klimatické změny budou mít vliv na výkon vašeho výkonu balíčku. Ztráta výkonu může být způsobeno:

•

Hornatá

•

Při vyšších teplotách

•

Nízké barometrického tlaku

•

Vysoká vlhkost

Abyste měli optimální výkon motoru při měnících se povětrnostních podmínek, je nezbytné, aby se motor bude opřená nechte motor pracovat na nebo blízko
horního konce maximálním rozsahu otáček s normálním zatížení lodi při svých běžných lodičky povětrnostních podmínek.
Ve většině případů se doporučuje RPM může být dosaženo změnou na nižší vrtulí.

vrtule Selection
Obecná informace
Důležité: nainstalován vrtule musí umožnit chod motoru při uvedeno široce otevřené škrticí klapce (WOT) RPM rozsahu. Provozní motor rozsah je uveden
v kapitole s technickými údaji v tomto návodu.

Je odpovědností výrobce lodí nebo dealera prodejní vybavit síťový balíček se správnou vrtuli. Odkazují na vrtule, http://www.mercurymarine.com/propellers/prop-selector
,
Pokud na plný plyn provozu je nižší než doporučený rozsah, musí být vrtule změněn, aby nedošlo ke ztrátě funkčnosti a možnému poškození motoru.
Naopak, pracující motor s vrtulí, který umožňuje WOT RPM dosáhnout omezovač, může způsobit aktivaci se houkačka a mohou zaznamenávat motoru přes
revoluce události v řídicím pohonného modulu. Po počátečním výběru vrtule, následující společné problémy, může vyžadovat, aby vrtule být změněn na nižší
rozteč:
•

Teplejší počasí a vyšší vlhkost způsobit ztrátu RPM

•

Provoz ve vyšších nadmořských výškách způsobuje ztrátu RPM

•

Pracující se zvýšenou zátěží (dalších cestujících, tahání lyžaře, atd.)

Pro lepší akceleraci, jako je potřeba pro vodní, použijte další nižší vrtuli. Nicméně, nepracují na plný plyn při použití nižší vrtuli, když není tahání lyžaře.
Kvůli mnoha proměnných konstrukce lodi, bude jen testování určit nejlepší vrtuli pro konkrétní aplikaci. Dostupné vrtule jsou uvedeny v části Mercury
Precision Parts / Quicksilver Návod k použití příslušenství.
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Otáčky motoru Limiter

Důležité: motory je vybaven omezovačem otáček. Tento limit je mírně nad normálním pracovním rozsahu motoru a je navržen tak, aby nedošlo k
poškození nadměrným otáčkách motoru. Když motor dosáhne omezovač otáček, bude znít houkačka. Jakmile se RPM sníží do doporučený rozsah
provozních otáček, normální provoz motoru se obnoví.

Začínáme 20-hodinová služba v
době záběhu
Důležité: Prvních 20 hodin provozu je vloupání období motor. Správná break-in je nezbytný pro získání minimální spotřebu oleje a maximální výkon
motoru. Během této přestávky-in období, je nutné dodržovat následující pravidla:

•

Nejsou v provozu pod 1500 otáčkách za minutu po delší dobu pro prvních 10 hodin. Shift do zařízení co nejdříve po zahájení a přidání plynu nad 1500
otáček za minutu, když provoz bezpečný provoz.

•

Neprovozují jednou rychlostí konzistentně po delší dobu.

•

Během prvních 10 hodin nepřekračují 3/4 plyn. Během následujících 10 hodin, občasný provoz při plném plynu, je přípustná (na maximum pět
minut).

•

Vyhnout se jízdě na plný plyn akceleraci z volnoběhu.

•

Neprovozují na plný plyn, dokud motor nedosáhne normální provozní teploty.

•

Často kontrolujte hladinu oleje v motoru. Doplňte olej podle potřeby. Je normální, že spotřeba oleje, aby v době vloupání vysoká.

Po přestávce periody
Chcete-li pomoci prodloužit životnost vašeho výkonu balíčku Mercury Mercruiser, dodržovat následující doporučení:

•

Ujistěte se, že vrtule umožňuje chod motoru nebo v blízkosti horní části je uvedeno široce otevřené škrticí klapce (WOT) RPM rozsahu. Odkazují na Specifikace
a Údržba.

•

Běžet motor na plyn 3/4 nebo nižší. Upustit od prodloužené provozu na WOT otáčkách za minutu.

Konec prvního období Technická prohlídka
Na konci prvního období provozu, obraťte se na autorizovaného prodejce Mercury MerCruiser diskutovat a / nebo provést plánované položky na údržbu. Jste-li v
oblasti, kde je výrobek provozován nepřetržitě po celý rok, měli byste se obrátit na svého prodejce na konci prvních 100 hodinách provozu nebo jednou ročně, podle
toho, co nastane dříve.
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Poznámky:
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Požadavky na palivo
OZNÁMENÍ

Vyčerpání paliva může dojít k poškození katalytické složky. Nedovolte, aby se palivové nádrže, aby se stala prázdná během provozu.

UPOZORNĚNÍ: Použití nesprávné benzínu může poškodit motor. poškození motoru vyplývající z použití nesprávného benzínu je považována za
zneužití motoru a nebudou zahrnuty v rámci omezené záruky.
hodnocení palivové
Mercury Mercruiser motory budou uspokojivě fungovat s jakýmkoli značková bezolovnatého benzinu, který splňuje tyto požadavky:
USA a Kanada - vyslaný čerpadlo oktanové číslo 87 (R + M) / 2, minimálně pro všechny modely. Premium benzín 91 (R + M) / 2 oktan je také přijatelný pro
všechny modely. Ne používat olovnatý benzín.

Mimo USA a Kanadě - vyslaný čerpadlo oktanové číslo 91 RON, minimálně pro všechny modely. Premium benzín (95 RON) je také přijatelný pro všechny modely. Ne
používat olovnatý benzín.

Používání přeformuloval (okysličená) Benzín (USA Only)
Přeformuloval benzínu je nutné v některých oblastech USA a byl přijatelný pro použití v motoru Mercury Marine. Jedinou okysličovadlo v současné době
používá v USA je alkohol (ethanol, methanol nebo butanol).

Benzín s obsahem alkoholu
Bu16 Butanol palivové směsi
Palivové směsi až 16,1% butanolu (Bu16), které splňují publikovaných požadavků na kvalifikaci Mercury Marine paliva jsou přijatelná náhrada za bezolovnatý benzín.
Obraťte se na výrobce lodí pro konkrétní doporučení týkající se součástí palivového systému celé lodi (palivových nádrží, palivových potrubí a armatur).

Metanol a etanol paliva směsi
Důležité: systémové komponenty paliva k motoru vozidla Mercury mořské vydrží až 10% alkoholu (methanol nebo ethanol), obsah v benzínu. palivový
systém vaší lodi nemusí být schopen odolat stejné procento alkoholu. Obraťte se na výrobce lodí pro konkrétní doporučení týkající se součástí
palivového systému celé lodi (palivových nádrží, palivových potrubí a armatur).
Uvědomte si, že benzín obsahující methanol nebo ethanol mohou způsobovat zvýšení:

•

Korozi kovových dílů

•

Zhoršení pryžových nebo plastových dílů

•

Pronikání paliva přes palivové potrubí pryžové

•

Pravděpodobnost oddělení fází (voda a alkohol oddělil od benzínu v palivové nádrži)
!

VAROVÁNÍ

úniku paliva je nebezpečí požáru nebo exploze, která může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pravidelně kontrolovat všechny součásti palivového
systému těsnost, změkčování, kalení, otok, nebo korozi, zejména po skladování. Nějaké stopy po úniku nebo poškození je třeba vyměnit před dalším
chodu motoru.

Důležité: Používáte-li benzín, který obsahuje nebo by mohly obsahovat metanol nebo etanol, musíte zvýšit frekvenci kontroly těsnosti a
abnormalit.
UPOZORNĚNÍ: Při práci s motorem Mercury Marine na benzín s obsahem metanolu nebo etanolu, neskladujte benzín v palivové nádrži delší dobu. Automobily
běžně spotřebovávají tyto směsné palivo, předtím, než mohou absorbovat dost vlhkosti způsobit problémy; lodě často nečinně sedět dost dlouho na oddělení fází
se bude konat. Vnitřní koroze může dojít během skladování, pokud alkohol promyje ochranné olejového filmu z vnitřních komponent.

Motorový olej
Pro optimální výkon motoru a maximální ochranu, použijte následující oleje:
aplikace

Doporučený olej

Všechny Mercruiser motory Mercury / Quicksilver 25W-40 Syntetický motorový olej Blend, NMMA FC-W Catalyst kompatibilní nehodnoceno

Důležité: Požadavky na mazání na katalyzovaných motory se liší od požadavků na noncatalyzed motory. Někteří mořští-grade maziva obsahují
vysoké množství fosforu. I když tyto vysoké fosforu maziva může umožnit přijatelný výkon motoru, bude expozice v průběhu času dojít k
poškození katalyzátoru. Katalyzátory poškozené maziva s vysokým obsahem fosforu se nemusí vztahovat MerCruiser omezené záruce.
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Pokud Mercury / Quicksilver 25W-40 Syntetický olej Blend Engine není k dispozici, použijte následující maziva, uvedené v pořadí podle doporučení.

1. Rtuť / rtuť 25W-40 Minerální NMMA FC-W katalyzátor kompatibilní.
Důležité: Pokud se servisní katalytickou motor, použijte následující oleje pro krátkou dobu jedinkrát.
2. Další uznávané značky NMMA FC-W katalyzátor kompatibilní hodnocených 4-cyklu oleje.

3. Další uznávané značky NMMA FC-W hodnocené 4-cyklické oleje.

4. Dobrá-grade, přímý hmotnost detergentu automobilový oleje podle poslední řádek provozního grafu níže.
POZNÁMKA: Nedoporučujeme nondetergent oleje, více viskozitu oleje (jiné než, jak je uvedeno), non-FC-W hodnocené syntetické oleje, nekvalitní oleje, nebo oleje, které
obsahují pevné přísady.

Pomocí následující informace pro výběr typu oleje podle pořadí podle preference.
Rtuť / rtuť 25W-40 Syntetický Blend, NMMA FC-W katalyzátor kompatibilní hodnocené 4-cyklus olej

Rtuť / rtuť 25W-40 Minerální NMMA FC-W katalyzátor kompatibilní hodnocené 4-cyklus olej

Další uznávané značky NMMA FC-W Catalyst kompatibilní hodnocené 4-cyklus olej

Pořadí preferencí

Další uznávané značky NMMA FC-W hodnocené 4-cyklus olej

SAE40W
SAE30W

SAE 20W

10 ° C

°C
(32 ° F), 0

(50 ° F),

53574

TEPLOTA VZDUCHU

Specifikace motorů
4.5 MPI ECT a Non-ECT
POZNÁMKA: Provozní specifikace jsou získány a opraveny v souladu s SAE J1228 / ISO 8665 Kliková hřídel Power. Všechna měření se provádějí s
motorem na normální provozní teplotu.
Rozsah otáček měří pomocí přesného servisní tachometr s motorem při běžných provozních teplotách. Tlak oleje musí být kontrolován s
motorem na normální provozní teplotu.
POZNÁMKA: specifikace tlak oleje jsou pouze pro referenční a může se měnit.
Důležité: Nemíchejte zapalovací typy zásuvných v motoru. Všechny zapalovací svíčky by měly mít stejné číslo dílu.
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149 kW (200 k)

klikový hřídel výkon

4,5 l (275 CID)

Přemístění
alternátor proud

72

Horký

65 A

Studený

4400-4800

WOT provozní rozsah

RPM

Minimální tlak oleje
Termostat

4950

omezovač otáček

Idle neutrál

625 (není nastavitelná)

Idle zařazeným rychlostním stupněm

650 (není nastavitelná)

124 kPa (18 psi)

Při 2000 otáčkách za minutu
při volnoběhu

41 kPa (6 psi)

standardní chlazení

60 ° C (140 ° F)

uzavřený chladicí

77 ° C (170 ° F)

1-6-5-4-3-2

palba pořadí

Minimální počet baterií *

Všechny modely

Zapalovací svíčka typ

Factory nainstalován

800 CCA, 1000 MCA, 190 Ah
NGK (BPR5EFS-13)
1,3 mm (0,051 in.)

Zapalovací svíčka mezera

Systém regulace emisí

ECT

řídicí techniky emisí, vyhřívané lambda
(HO2S), katalyzátor

EC

Elektronická řídicí jednotka motoru

186 kW (250 k)

klikový hřídel výkon

4,5 l (275 CID)

Přemístění
alternátor proud

72

Horký

65 A

Studený

4800-5200

WOT provozní rozsah

RPM

Minimální tlak oleje
Termostat

5350

omezovač otáček

Idle neutrál

625 (není nastavitelná)

Idle zařazeným rychlostním stupněm

650 (není nastavitelná)

124 kPa (18 psi)

Při 2000 otáčkách za minutu
při volnoběhu

41 kPa (6 psi)

standardní chlazení

60 ° C (140 ° F)

uzavřený chladicí

77 ° C (170 ° F)

1-6-5-4-3-2

palba pořadí

Minimální počet baterií *

Všechny modely

Zapalovací svíčka typ

Factory nainstalován

800 CCA, 1000 MCA, 190 Ah
NGK (BPR5EFS-13)
1,3 mm (0,051 in.)

Zapalovací svíčka mezera

Systém regulace emisí

ECT

řídicí techniky emisí, vyhřívané lambda

EC

(HO2S), katalyzátor
Elektronická řídicí jednotka motoru

*Výrobci baterií mohou hodnotit a testovat své baterie různých standardů. MCA, CCA, Ah, a rezervní kapacita (RC) jsou hodnocení uznané Mercury Marine.
Výrobci, kteří používají standardy jiné než ty, jako je ekvivalentní MCA, nesplňují očekávání kladená na akumulátory Mercury Marine.

6.2 MPI ECT a Non-ECT
POZNÁMKA: Provozní specifikace jsou získány a opraveny v souladu s SAE J1228 / ISO 8665 Kliková hřídel Power. Všechna měření se provádějí s
motorem na normální provozní teplotu.
Rozsah otáček měří pomocí přesného servisní tachometr s motorem při běžných provozních teplotách. Tlak oleje musí být kontrolován s
motorem na normální provozní teplotu.
POZNÁMKA: specifikace tlak oleje jsou pouze pro referenční a může se měnit.
Důležité: Nemíchejte zapalovací typy zásuvných v motoru. Všechny zapalovací svíčky by měly mít stejné číslo dílu.
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224 kW (300 k) 261

klikový hřídel výkon

kW (350 k)
6,2 l (377 CID)

Přemístění
alternátor proud

Horký

72

Studený

65 A
5000-5400

WOT provozní rozsah

5550

omezovač otáček

RPM

Minimální tlak oleje
Termostat

Idle neutrál

625 (není nastavitelná)

Idle zařazeným rychlostním stupněm

650 (není nastavitelná)

124 kPa (18 psi)

Při 2000 otáčkách za minutu
při volnoběhu

41 kPa (6 psi)

standardní chlazení

60 ° C (140 ° F)
77 ° C (170 ° F)

uzavřený chladicí

1-8-4-3-6-5-7-2

palba pořadí

800 CCA, 1000 MCA, 190 Ah

Minimální počet baterií *

Všechny modely

Zapalovací svíčka typ

Factory nainstalován

NGK (BPR5EFS-13)
1,3 mm (0,051 in.)

Zapalovací svíčka mezera

Systém regulace emisí

řídicí techniky emisí, vyhřívané lambda

ECT

(HO2S), katalyzátor

EC

Elektronická řídicí jednotka motoru

*Výrobci baterií mohou hodnotit a testovat své baterie různých standardů. MCA, CCA, Ah, a rezervní kapacita (RC) jsou hodnocení uznané Mercury Marine.
Výrobci, kteří používají standardy jiné než ty, jako je ekvivalentní MCA, nesplňují očekávání kladená na akumulátory Mercury Marine.

Fluidní Specifikace
Důležité: Všechny kapacity jsou přibližné opatření tekutiny.

Motor
Důležité: pomocí měrky k určení přesného množství oleje nebo tekutiny potřebný. Všechny modely
Kapacita

4,25 L (4,50 US qt)

4.5L motorového oleje (s filtrem)

4.5L mořské chladicí systém (pouze pro

20 L (21 US qt)

použití winterization)

Fluid Type

Mercury / Quicksilver Oil 25W-40 Syntetický Blend Engine,

NMMA FC-W®
Propylenglykol a čištěná voda
Rtuť prodlouženou životností nemrznoucí chladicí kapalinu nebo prodloužení životnosti

14,2 L (15 US qt)

4.5L uzavřený chladicí systém

ethylenglykol 5/100 nemrznoucí směs ve směsi 50/50 s čištěný

voda
4,7 L (5 US qt)

Motor 6.2L motorového oleje (s filtrem)

Motor 6.2L mořské chladicí systém (pouze pro

26,5 L (28 US qt)

použití winterization)

Mercury / Quicksilver Oil 25W-40 Syntetický Blend Engine,

NMMA FC-W®
Propylenglykol a čištěná voda
Rtuť prodlouženou životností nemrznoucí chladicí kapalinu nebo prodloužení životnosti

17 L (17,9 US qt)

Motor 6.2L uzavřený chladicí systém

ethylenglykol 5/100 nemrznoucí směs ve směsi 50/50 s čištěný

voda

Alpha Sterndrive
POZNÁMKA: kapacita olej obsahuje převodový mazací monitor.

Kapacita

Modelka

1892 ml (64 oz)

Alpha One

Fluid Type

High Performance Gear Lubricant

Bravo sterndrives
POZNÁMKA: kapacita olej obsahuje převodový mazací monitor.
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Modelka

Kapacita

Bravo One

2736 ml (92-1 / 2 oz)

Bravo Two

3209 ml (108 až 1/2 oz)

Bravo Three (single mořské pickup)

2972 ml (100 až 1/2 oz)

Bravo Three (dual mořské pickup)

Fluid Type

High Performance Gear Lubricant

2736 ml (92-1 / 2 oz)

Posilovač řízení a silové Ozdobné Kapaliny
Schválené Posilovač řízení kapaliny
Popis

Part Number

92-858074K01

Power čalounění a řízení Fluid

získat místně

Dexron III
Schválené Power Ozdobné Kapaliny

Popis

Part Number

92-858074K01

Power čalounění a řízení Fluid

získat místně

SAE motorového oleje 10W-30
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Servisní Samolepky
Uzavřené Chladicí servis Samolepky - Alpha a Bravo pohon
a - Specifikace
b - Chladicí systém vypouštění

c - Sériová čísla a údržba
identifikační barvy
d - Mercathode systém diagnostiky (kde
použitelný)

A

d

b

C

54977

Bravo Standardní chlazení Service obraz na stěnu

54978

Bravo standardní chladicí služba obtisk
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Alpha Standardní chlazení Service obraz na stěnu

54979

Alpha standardní chladicí služba obtisk

Doplňkové informace Pokyny pro Joystick Pilotování Sterndrive (JPS)
Odkazovat na JPS Návod dalších důležitých návodem k obsluze a údržbě, pokud vaše loď je vybavena JPS.

Majitel / Odpovědnost Provozovatel
Je povinností provozovatele provést všechna bezpečnostní kontroly, aby zajistily, že všechny pokyny pro mazání a údržbu jsou dodržovány pro bezpečný
provoz a vrátit přístroj do autorizovaného prodejce Mercury MerCruiser pro periodickou prohlídku. Běžné údržby a náhradní díly jsou v kompetenci
majitele / provozovatele a jako takové, nejsou považovány za závady materiálu a zpracování ve smyslu záruky. Jednotlivé operační návyky a využití
přispěje k potřebě údržby.
Správná údržba a péče o napájecího balení zajistí optimální výkon a spolehlivost a bude potřeba, aby vaše celkové provozní náklady na minimum.
Navštivte svého autorizovaného prodejce Mercury MerCruiser servisních pomůcek.

Odpovědnost dealer
Obecně platí, že odpovědnost dealer je pro zákazníka patří predelivery kontrolu a přípravu, například:
•

Ujistěte se, že loď je správně vybavena.

•

Před jejím dodáním, ujistil, že síla balíčku Mercury MerCruiser a další zařízení jsou v dobrém provozním stavu.

•

Proveďte všechna potřebná nastavení pro maximální účinnost.

•

Seznámit zákazníka s palubním zařízením.

•

Vysvětlení a předvedení provozu elektrárny balíku a lodí.

•

Poskytne vám kopii Predelivery Kontrolní seznam.

•

Váš prodejní prodejce by měl vyplnit registrační kartu záruce zcela a odešlete ji do továrny ihned po prodeji nového výrobku.

Údržba
!

VAROVÁNÍ

Provádím servis nebo údržbu bez odpojení akumulátoru může dojít k jeho poškození, zranění nebo smrt v důsledku požáru, výbuchu, úrazu elektrickým
proudem nebo k neočekávanému nastartování motoru. Před údržbu, servis, instalace nebo odebrání motorů nebo hnacích komponent vždy odpojit
kabely baterie z akumulátoru.
!

VAROVÁNÍ

Palivové výpary uvězněné v motorovém prostoru může být dráždivé, způsobují potíže s dýcháním, nebo se může vznítit a následně k požáru nebo výbuchu.
Před opravou napájecí balíček vždy větrat motorový prostor.
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Důležité: Viz plán údržby pro úplný seznam všech plánované údržby, které mají být provedeny. Oprava obchod nebo osoba výběru majitele mohou
zachovat, nahradit nebo opravit zařízení pro regulaci emisí a systémů. Některé další položky by měly být prováděny pouze autorizovaným
dealerem Mercury Mercruiser. Před pokusem o údržbu nebo opravy nejsou zahrnuty v tomto návodu, doporučujeme zakoupit MerCruiser servisní
manuál Mercury a přečtěte si ji důkladně.
POZNÁMKA: Údržba body jsou barevně označeny pro identifikaci.

Kódy údržba Point Color
Žlutá

Motorový olej

Černá

Hnědý
Modrý
Červené

pohon mazací

Kapalina posilovače řízení

Drain nebo flush

Voda oddělení palivového filtru

Do-it-yourself Návrhy údržby
Dnešní námořní zařízení, jako je vaše energie balíček Mercury Mercruiser, jsou vysoce technické kousky strojů. Elektronické zapalování a speciální
palivová systémy poskytují větší úspory paliv, ale jsou také složitější pro netrénované mechanik.
Pokud jste jedním z těch osob, které s oblibou udělat sami, zde jsou některé návrhy pro vás.
•

Nepokoušejte se o žádné opravy, pokud si nejste vědomi Varování, výstrahy a postupů potřebných. Vaše bezpečnost je naše starost.

•

Pokusíte-li se provádět servis výrobku svépomocí, doporučujeme objednat servisní příručka pro tento model. Servisní příručka popisuje správné postupy
k následování. Je napsán pro školený mechanik, takže tam může být postupy, které nerozumí. Nepokoušejte se o opravy, pokud nechcete pochopit
postupy.

•

Existují speciální nářadí a nástroje, které jsou nezbytné provést některé opravy. Nepokoušejte se tyto opravy, pokud budete mít tyto speciální nástroje a
/ nebo zařízení. Můžete dojít k poškození produktu nad rámec nákladů dealer by vám účtovat.

•

Také, pokud se částečně demontovat sestavu motoru nebo pohonu a jsou schopni opravit, dealerova mechanik musí znovu složit komponenty a
test pro určení problému. To vás bude stát víc, než aby ji prodejci ihned po potíže. To může být velmi jednoduchá úprava k odstranění problému.

•

Nenechte zatelefonovat na prodejce, servisní kancelář nebo továrnu, aby se pokusila k tomu, aby diagnostikovat problém nebo požádat o provedení opravy. Je
pro ně těžké diagnostikovat problém po telefonu.

Váš autorizovaný dealer je tam do provozu svou sílu balíček. Mají kvalifikoval zaškolený výrobcem mechaniku. Je doporučeno mít dealer dělat pravidelné
kontroly údržby na elektrické obalu. Nechat ji zazimovat na podzim a opravovat jej před plavební sezóny. Tím se sníží možnost jakýchkoliv problémů
vyskytujících se během svého plavební sezony, když chcete bezporuchový lodičky potěšení.

Inspekce
Zkontrolujte, zda váš síťový balíček často a v pravidelných intervalech, aby pomohla udržet své nejvyšší provozní výkonnosti a opravit potenciální problémy dříve, než k nim
dojde. Celý balíček výkon by měl být pečlivě kontrolovány, včetně všech přístupných částí motoru.

•

Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné, poškozené nebo chybějící díly, hadice a svorky; utáhnout nebo podle potřeby vyměnit.

•

Zkontrolujte, zda zásuvné kabely a elektrické kabely nejsou poškozeny.

•

Vyjměte a zkontrolujte vrtuli. Pokud špatně proříznuté ohnutý nebo prasklý, obraťte se na autorizovaného prodejce Mercury MerCruiser.

•

Opravy škrábance a poškození koroze na výkon balíček vnější povrchovou úpravou. Obraťte se na autorizovaného prodejce Mercury MerCruiser.

MerCruiser Gas Sterndrive Inspekce a Plán údržby
Nové Sterndrive instalace mohou vyžadovat jak hodně jako 470 ml (16 fl oz) převodovky lubrikantu přidán do láhve monitoru při vloupání období (20 hodinách provozu).
Je důležité sledovat a udržovat hladinu mazacího zařízení během období vloupání. Během počáteční instalace jednotky, vzduch může být zachycen v horní části hnacího
pouzdra. Tato prázdnota je naplněna z převodovky mazacím monitoru během Sterndrive vloupání období. Vzhledem k tomu, vzduch se vypudí z Sterndrive přes láhev
monitoru, bude hladina mazacího v láhvi klesne.

Denní Kontroly
•

Zkontrolujte hladinu motorového oleje

•

Zkontrolujte hladinu kapaliny posilovače řízení

•

Zkontrolujte hladinu kapaliny čerpadla výkon obložení

•

Zkontrolujte Sterndrive hladinu převodového oleje
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•

Zkontrolujte spínač šňůrka zastavení

Po každém použití
•

Vypláchnout motor s čerstvou vodou, brakické nebo slané vody použití pouze

týdenní kontroly
•

Podívejte se na mořskou vstupy pro mořskou růst

•

Čistit mořskou vodou sítko, pokud je ve výbavě

•

Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny, pokud je ve výbavě

•

Zkontrolujte anody

•

Ověřte provoz MerCathode modulu, je-li vybaveno

Každé dva měsíce 50 hodin
•

Promazat spojku motoru 1.

Ročně nebo 100 hodin
•

Promazat spojku motoru 1.

•

Lanková drážkování hřídele vrtule

•

Vyčistěte měřidla a nechte drát pro připojení prodejce zboží

•

Zkontrolujte točivý moment vrtule matice

•

Zkontrolujte stav baterie a připojení, prodejce zboží

•

Opravte případné malovat škrábance a sprej napájecí balíček s korozi Guard

•

Výměna motorového oleje a filtru

•

Změna Sterndrive převodový olej

•

Zkontrolujte klidový hladinu chladicí kapaliny a soustředění pro ochrana proti zamrznutí, je-li vybaveno

•

Nahradit vodu oddělující palivový filtr

•

Vyčištění klikové skříně odvzdušňovací 8.2L pouze

•

Vyčistěte IAC tlumiče-8.2L pouze

•

Vyčistěte průniku plamene-8.2L pouze

•

Zkontrolujte stav hnací položky pásu prodejce

•

Utáhněte připojení kardanového prstence k řízení položce hřídele prodejce

•

Zkontrolujte, zda systém řízení pro volné položky komponenty-dealer

•

Zkontrolujte systém dálkového ovládání pro volné položky komponenty-dealer

•

Zkontrolujte funkci MerCathode modul pro řádnou ochranu a kontrolu kontinuity položku jistič prodejce

•

Vyměňte ventil PCV

•

Pomocném hřídeli modely zkontrolovat U-klouby a položku koník ložiska-prodejce

•

Sprej napájecí balíček s koroze stráže

•

Zkontrolujte, anody, je-li vybaveno

Tři roky nebo 300 hodin
•

Zkontrolujte zapalovací svíčky a zapalovací svíčky dráty 2.

•

Vyčistěte průniku plamene a klikové skříně odvzdušňovací hadice

•

Zkontrolujte uchycení motoru spojovací prvky pro těsnost a utáhněte na zadanou moment, prodejce položce

•

Zkontrolujte elektrickou soustavu pro uvolněné, poškozené nebo zkorodované upevňovacích prvků-prodejce zboží

•

Zkontrolujte, zda systém hadicové spony výfuku a chlazení na těsnost. Zkontrolujte, zda poškození nebo netěsnosti, prodejce zboží.

•

Zkontrolujte a čistou mořskou stranu uzavřeného chladicího systému, je-li položka vybaveny-dealer

•

Čisté, kontrolovat a testovat uzavřený tlakový uzávěr chlazení, pokud je položka vybaveny-dealer

•

Zkontrolujte, zda není mořskou čerpadlo. Vyměnit opotřebované součástky položku-dealer.

•

Zkontrolujte výfukový systém. Pokud je napájecí balíček vybavené vodními okenicemi, ověřit, zda nejsou poškozeny nebo chybí

•

dealer položka.

Zkontrolujte motor položku alignment-prodejce

1. Power balíky, které se používají ve velké míře při volnoběžných otáčkách nebo vlečnou musí mít spojku mazány každých 50 hodin.
2.

Zkontrolujte stav zapalovacích svíček a zapalovací svíčka dráty. v případě potřeby vyměnit. V případě, že stav těchto komponent je uspokojivý, opakujte inspekčního každých 100 hodin nebo jednou za rok podle toho, co nastane dříve.
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•

Zkontrolujte výkyvné skříně měch a ověřit svěrací položku těsnost-prodejce

•

Zkontrolujte kardanového ložisko pro položku drsnost-prodejce

•

Mazání motoru položku vazební-prodejce

•

Vyměňte odvzdušňovací ventil na každé výfukové lokti, levobok a pravobok, jestli položka vybaveny-dealer

Pěti let, nebo 500 hodin
•

Nahradit nemrznoucí-nahradit nemrznoucí každé dva roky, pokud nepoužíváte delší životnost položky nemrznoucí-prodejce

Kontrola
motorového oleje
OZNÁMENÍ
Vypouštění oleje, chladicí kapaliny nebo jiných motoru / pohonu tekutin do okolního prostředí je omezeno zákonem. Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste nevylili oleje, chladicí směsi, nebo
jiných tekutin do okolního prostředí při používání nebo údržbě lodí. Být si vědom místních omezení, které upravují nakládání nebo recyklaci odpadu, a musí obsahovat a likvidovat
kapalin, jak je požadováno.

1. Při zahřátém motoru, ale neběží, počkejte pět minut, aby olej vytéct do olejové vany.
2. Vytáhněte měrku, otřete ji a nainstalujte jej plně do trubici měrky. Počkejte 60 sekund, aby zachycený vzduch ventilovat.
3. Vyjměte měrku a sledujte hladinu oleje. Hladina oleje musí být mezi úplnou nebo OK rozsah a ADD. Instalace měrku do trubici měrky. Pokud je hladina
oleje nízká, viz Plnicí.

54967

Oil Level-Nadbytečné

Důležité: Nepřeplňujte motor olejem. Přeplněné klikové skříně může způsobit kolísání nebo pokles tlaku oleje, vahadla řinčení a snížení výkonu
motoru.
Přeplněné klikové skříně (hladina oleje příliš vysoký) může způsobit kolísání nebo pokles tlaku oleje, a vahadla řinčení. Tento stav vede k vystříknutí klikové
hřídele motoru a míchání oleje, což způsobí, že pěna (stát provzdušňuje). Provzdušněná olej způsobí, že hydraulické zvedáky ventilů krvácet dolů. To má za
následek vahadla rachotu a ztráta výkonu motoru. Je třeba dbát při kontrole hladinu motorového oleje. Hladina oleje musí být udržována v plné maximální a
minimální značkou doplňku na měrce. Aby se zabránilo dostat falešné čtení, dodržovat následující postupy.

Plnicí
Důležité: Nepřeplňujte motor olejem.
Důležité: pomocí měrky k určení přesného množství oleje nebo tekutiny potřebný.
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1. Odstraňte olej plnicí víko.

54969

4,5 l olejová náplň cap

2. Přidejte zadaný motorový olej tak, aby hladina až do, ale ne nad, plný nebo OK značka rozsah na měrce. Zkontrolujte hladinu oleje měrkou.
3. Vyměňte plnící uzávěr.

Změna oleje a filtru
Odkazovat na Plán údržby pro interval výměny. Motorový olej by měl být změněn před uvedením lodi do skladu.
Důležité: Vyměňte motorový olej, když je motor teplý z provozu. Teplý olej protéká volněji, odnášet více nečistot. Používejte pouze doporučený
motorový olej (viz Technické údaje).

Motorový olej čerpadlo kondenzátu
1. Uvolněte olejového filtru ventilovat systému.

2. Vyjměte měrku.
3.

Instalace olejové čerpadlo na trubici měrky.

a - Typické olejové čerpadlo

b - Měrka trubice
c - Olej vypouštěcí hadice

A
C

b

mc70571-1
4.

Vložte konec hadice olejového čerpadla klikové skříně do vhodného kontejneru a pomocí držadla, čerpadlo do klikové skříně je prázdný.

5. Vyjměte čerpadlo.
6.

Nainstalovat měrku.
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Změna filtru
1. Vyjměte a odstraňte olejový filtr.

54970

4.5L olejový filtr je znázorněno, motor 6.2L je podobný

2. Naneste čistý motorový olej na těsnící kroužek na novém filtru a nainstalovat.

3. Utáhněte olejový filtr bezpečně. Neutahujte.
4. Odstraňte olej plnicí víko.

Důležité: Vždy použijte měrku přesně určit, kolik ropy je nutné.
5. Přidejte doporučený motorový olej, aby úroveň, do pracovního rozsahu na měrce.
Model motoru

4.5L
motor 6.2L

Fluid Type

Kapacita motorového oleje

4,25 l (4,5 US qt)
4,7 L (5 US qt)

Mercury / Quicksilver 25W-40 Syntetický olej Blend Engine, NMMA FC-W®

6. S lodí v klidu v odvětví vodního hospodářství, nastartovat motor, nechte motor běžet po dobu tří minut, a zkontrolujte těsnost.

7. Zastavte motor a nechte několik minut, než hladina oleje ke stabilizaci. Zkontrolujte hladinu oleje a doplňte olej tak, aby hladina oleje až do, ale ne nad, FULL nebo
OK rozsah.

Kapalina posilovače řízení
Kontrola
1. Zastavte motor a centrují Sterndrive jednotky.
2. Odstraňte plnící víčko / měrku a sledujte hladinu.

a - Vyplnit víčko / měrku

A

58361

A. Správná hladina kapaliny s motorem na normální provozní teplotě by měla být v teplé oblasti.
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b. Správná hladina kapaliny u studeného motoru by měla být v chladné oblasti.

A

b

a - teplý rozsah
b - Cold rozsah

54972

Důležité: Je-li tekutina není vidět v zásobníku, obraťte se na autorizovaného prodejce Mercury MerCruiser.

Plnicí
1. Vyjměte plnící víčko / měrku a sledujte hladinu.
2. Přidejte určenou kapalinu tak, aby hladina kapaliny až na správnou úroveň.
Popis

Tube Ref No.
114
28

3.

kde jsou použity

Part No.

Power čalounění a řízení Fluid

Systém posilovače řízení

92-858074K01

Dexron III

Systém posilovače řízení

získat lokálně

Nainstalovat plnící víčko / měrku.

Měnící se
Kapalina posilovače řízení nevyžaduje změnu, pokud dojde ke kontaminaci vody nebo nečistot. Obraťte se na autorizovaného prodejce Mercury MerCruiser.

Chladicí kapalina motoru - Uzavřené chlazení Kontrola

!

POZOR

Náhlý pokles tlaku může způsobit horkou chladicí kapalinu k varu a vypouštění násilně vážného zranění popálením. Nechte motor vychladnout před
odstraněním tlaku chladicí kapaliny víčko.

1. S motorem na normální provozní teplotu, zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v láhvi chladicí kapaliny.
2. Hladina chladicí kapaliny musí být mezi značkami ADD a FULL.

6102

3. Přidejte určenou kapalinu podle potřeby.
Tube Ref No.

122
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Popis
S prodlouženou životností proti zamrzání / chladicí

kde jsou použity

Closed-Cooling System

Part No.

92-877770K1
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4.

Je-li láhev pro obnovu je prázdný tekutiny, nechte motor ochladit na teplotu okolního vzduchu.

5. Odstraňte uzávěr z výměníku tepla a sledovat hladinu kapaliny.

54980

Tepelný výměník cap
6. Hladina chladicí kapaliny ve výměníku tepla by měla být ve spodní části plnicího potrubí. Pokud je hladina chladicí kapaliny nízká, obraťte se na autorizovaného prodejce Mercury
MerCruiser.
7.

Nainstalovat krytku na výměníku tepla a dotáhněte jej až na doraz na plnicí hrdlo.

Plnicí
OZNÁMENÍ

Použití propylenglykol nemrznoucí směs v uzavřeném chladicím systému může dojít k poškození chladicího systému nebo motor. Naplňte uzavřený chladicí
systém s ethylenglykolu nemrznoucí směsi roztok vhodný k nejnižší teplotě, na kterou bude motor vystaven.

OZNÁMENÍ

Bez dostatečného chlazení vody, motor, vodní čerpadlo a další komponenty přehřátí a poškození. Zajistit dostatečné dodávky vody do přívodů
vody během provozu.
OZNÁMENÍ

Zachycený vzduch v uzavřeném chladicím systému může způsobit přehřátí motoru, což má za následek poškození motoru. Minimalizovala možnost zachycování
vzduchu při počátečním plnění uzavřený systém chlazení umístěním lodi tak, že přední část motoru je vyšší, než na zadní straně motoru.

POZNÁMKA: Doplňte chladicí kapalinu pouze tehdy, když je motor zahřátý na běžnou provozní teplotu.

1. Sejměte plnicí víčko láhve chladicí kapaliny. Zkontrolujte těsnění a v případě potřeby vyměnit.
Důležité: Chladicí kapalina proudí vysokou rychlostí v tomto uzavřeném chladicím systému. Vyšší rychlosti nečinnosti mohou zachycovat vzduchu v systému a provést očišťovací
postupy složitější. Pracovat na volnoběh při napouštění systému nebo čistícího vzduchu.

2. Naplňte do úplného značku zadanou chladiva.
Tube Ref No.

122

Popis
S prodlouženou životností proti zamrzání / chladicí

Part No.

kde jsou použity

92-877770K1

Uzavřený chladicí systém

3. Zkontrolujte koncentraci nemrznoucí kapaliny pro adekvátní ochranu před mrazem a případně upravte. Odkazovat na Specifikace

sekce.
4.

Nainstalujte plnicí víčko láhve chladicí kapaliny.

Měnící se
Obraťte se na autorizovaného prodejce Mercury MerCruiser.
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Alpha Sterndrive Gear Lube
OZNÁMENÍ
Vypouštění oleje, chladicí kapaliny nebo jiných motoru / pohonu tekutin do okolního prostředí je omezeno zákonem. Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste nevylili oleje, chladicí směsi, nebo
jiných tekutin do okolního prostředí při používání nebo údržbě lodí. Být si vědom místních omezení, které upravují nakládání nebo recyklaci odpadu, a musí obsahovat a likvidovat
kapalin, jak je požadováno.

Kontrola
Důležité: Hladina převodového mazacího kolísá během provozu. Kontrola před zahájením, když je motor studený.
POZNÁMKA: Monitor láhev převodový lubrikant obsahuje snímač integrovaný v tom, že je připojen k výstražné systému motoru.

1. Zkontrolujte hladinu mazacího ozubeného kola v láhvi monitoru. Udržovat hladinu převodové mazací v doporučeném pracovním rozsahu.

a - Gear Lube cap monitoru

b - maximální dosah
c - Minimální rozsah

b

MAX
MIN

ca
54982
2.

Zkontrolujte stav převodovky mazací. Pokud je vidět ve spodní části mazacího monitoru převodovky žádná voda, pokud se objeví voda na napouštěcí a vypouštěcí zátky díry, nebo
pokud se objeví ozubené mazacího odbarvený, může dojít k úniku vody v Sterndrive.

Plnicí
Důležité: Pokud je potřeba více než 59 ml (2 fl oz) převodové oleje, aby zaplnil monitoru, může být těsnění netěsní. Poškození Sterndrive jednotky může dojít v důsledku
nedostatečného mazání. Obraťte se na autorizovaného prodejce Mercury MerCruiser.
1. Odstraňte krytku monitoru převodovka mazacího.

2. Vyplňte monitor s daným tekutinou tak, aby hladina převodové mazadlo je v pracovním rozsahu. Nepřeplňujte.
Tube Ref No.

Popis

87

High Performance Gear Lubricant

kde jsou použity

Gear Lube monitoru

Part No.

92-858064K01

3. Ujistěte se, že gumové těsnění je uvnitř víčka a nainstalovat. Utáhnout víčko pevně, ale ne nepřetáhněte.
POZNÁMKA: Při vyplňování celý Sterndrive jednotku, viz Měnící se.

Měnící se
1. Odstraňte krytku monitoru převodovka mazacího.

2. Umístěte Sterndrive jednotka v plném trim out pozici. Vyjměte olejový napouštěcí a vypouštěcí šroub a těsnicí podložkou a odtok lubrikant ozubeného kola do vhodné
nádoby.

a - Olej napouštěcí a vypouštěcí šroub

b - těsnicí podložka

7160

ab
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3. Odstraňte olej odvzdušňovací šroub a těsnicí podložkou. Nechte tekutinu úplně vypustit.

a - Olej odvzdušňovací šroub

b - těsnicí podložka

b

A

7161

Důležité: pokud voda odčerpá z jednotky, nebo pokud se tekutina mléčná je Sterndrive jednotka netěsní. Navštivte svého autorizovaného prodejce Mercury
MerCruiser.

4. Snižte Sterndrive jednotky tak, aby se kloubový hřídel je ve vodorovné poloze. Naplňte Sterndrive jednotku přes olejové náplně a vypouštěcí otvor se zadanou převodové oleje do
vzduchu bez proud maziva vyplývá z oleje odvzdušňovacího otvoru.

Tube Ref No.

Popis

87

High Performance Gear Lubricant

Part No.

kde jsou použity

92-858064K01

Sterndrive jednotka

Důležité: Používejte pouze Mercury / Quicksilver High Performance Gear maziva v Sterndrive jednotce.
5.

Instalace oleje odvzdušňovací šroub a těsnicí podložkou.

6. Pokračujte k čerpání převodový olej do jednotky přes olejové náplně a vypouštěcí zátku otvoru, dokud se neobjeví převodový olej do převodovky mazacím monitoru.

7. Naplňte monitor tak, aby hladina převodové mazadlo je v pracovním rozsahu. Nepřeplňujte. Ujistěte se, že gumové těsnění je uvnitř víčka a nainstalovat.
Neutahujte.
POZNÁMKA: kapacita olej obsahuje převodový mazací monitoru.

Fluid Type

Kapacita

Modelka

1892 ml (64 oz)

Alpha One

High Performance Gear
mazadlo

8. Vyjměte čerpadlo z olejové náplně a vypouštěcím otvorem. Rychle nainstalovat těsnicí podložku a oleje napouštěcí a vypouštěcí šroub. Utáhněte.

9. Kontrola hladiny oleje po prvním použití.
Důležité: Hladina převodového mazacího kolísá během provozu. Zkontrolujte, pokud je motor studený.

Bravo Sterndrive Gear Lube
Kontrola
OZNÁMENÍ
Vypouštění oleje, chladicí kapaliny nebo jiných motoru / pohonu tekutin do okolního prostředí je omezeno zákonem. Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste nevylili oleje, chladicí směsi, nebo
jiných tekutin do okolního prostředí při používání nebo údržbě lodí. Být si vědom místních omezení, které upravují nakládání nebo recyklaci odpadu, a musí obsahovat a likvidovat
kapalin, jak je požadováno.

Důležité: Hladina převodového mazacího kolísá během provozu. Kontrola před zahájením, když je motor studený.
POZNÁMKA: Monitor láhev převodový lubrikant obsahuje snímač integrovaný v tom, že je připojen k výstražné systému motoru.
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1. Zkontrolujte hladinu mazacího ozubeného kola v láhvi monitoru. Udržovat hladinu převodové mazací v doporučeném pracovním rozsahu.

a - Gear Lube cap monitoru

b - maximální dosah
c - Minimální rozsah

b

MAX

MIN

ca
58362

2.

Zkontrolujte stav převodovky mazací. Pokud je vidět ve spodní části mazacího monitoru převodovky žádná voda, pokud se objeví voda na napouštěcí a vypouštěcí zátky díry, nebo
pokud se objeví ozubené mazacího odbarvený, může dojít k úniku vody v Sterndrive.

Plnicí
Nové instalace může vyžadovat jak hodně jako 470 ml (16 fl oz) převodovky lubrikantu přidán do láhve monitoru při vloupání období (20 hodinách provozu). Je
důležité sledovat a udržovat hladinu mazacího zařízení během období vloupání.
Důležité: mazacího Monitor zařízení musí být kontrolovány a při studeném motoru v případě potřeby naplněn na začátku každého dne. Pokud zazní alarm převodový
mazací během celodenní aktivity, přidejte příslušné množství převodového lubrikantu k láhvi monitoru.

POZNÁMKA: Pokud vyplní celou Sterndrive, viz Měnící se.
1. Odstraňte krytku monitoru převodovka mazacího.

2. Vyplňte monitor s určenou kapalinou, dokud hladina převodové mazadlo je v pracovním rozsahu. Nepřeplňujte.
Tube Ref No.

Popis

87

High Performance Gear Lubricant

kde jsou použity

Gear Lube monitoru

Part No.

92-858064K01

3. Vyměňte víčko.

Měnící se
1. Odstraňte krytku monitoru převodovka mazacího.

2. Bravo One modely:
A. Vyjměte vrtuli.
b. Umístěte Sterndrive jednotky na plný spodní polohy.
C. Vyjměte výplň oleje a vypouštěcí šroub a těsnicí podložku.

d. Vypusťte kapalinu do vhodné nádoby.

a - Olej napouštěcí a vypouštěcí šroub

b - těsnicí podložka

A

b

mc79506-1

3. Všechny ostatní modely:

A. Umístěte Sterndrive jednotky v plném trim out pozici.

b. Vyjměte výplň oleje a vypouštěcí šroub a těsnicí podložku.
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C. Vypusťte kapalinu do vhodné nádoby.

a - Olej napouštěcí a vypouštěcí šroub

b - těsnicí podložka

ab

19777

4. Odstraňte olej odvzdušňovací šroub a těsnicí podložkou. Nechte tekutinu úplně vypustit.

a - Olej odvzdušňovací šroub

b - těsnicí podložka

ba

mc77106-1

Důležité: pokud voda odčerpá z jednotky, nebo pokud se tekutina mléčná je Sterndrive jednotka netěsní. Navštivte svého autorizovaného prodejce Mercury
MerCruiser.
5. Spusťte Sterndrive jednotku, takže kloubový hřídel je ve vodorovné poloze.

Důležité: Používejte pouze Mercury / Quicksilver High Performance Gear maziva v Sterndrive jednotce.
6. Naplňte Sterndrive jednotku přes olejové náplně a vypouštěcí otvor s zadané převodové oleje do vzduchu bez proud maziva vyplývá z oleje odvzdušňovacího otvoru.

7.

Tube Ref No.

Popis

87

High Performance Gear Lubricant

Part No.

kde jsou použity

92-858064K01

Sterndrive jednotka

Instalace oleje odvzdušňovací šroub a těsnicí podložkou.

8. Pokračujte pumpovat převodový olej do jednotky přes olejové náplně a vypouštěcí otvor, dokud se neobjeví převodový olej do převodovky mazacím monitoru.

9. Naplňte monitor tak, aby hladina oleje v pracovním rozsahu. Nepřeplňujte.
10. Ujistěte se, že gumové těsnění je uvnitř víčka a nainstalovat. Neutahujte.
POZNÁMKA: kapacity ropy patří převodovky mazací monitoru.
Modelka

2736 ml (92-1 / 2 oz)

Bravo Two

3209 ml (108 až 1/2 oz)

Bravo Three (single mořské pickup)

2972 ml (100 až 1/2 oz)

Bravo Three (dual mořské pickup)

Fluid Type

Kapacita

Bravo One

High Performance Gear Lubricant

2736 ml (92-1 / 2 oz)

11. Vyjměte čerpadlo z olejové náplně a vypouštěcím otvorem. Rychle nainstalovat těsnicí podložku a šroub. Utáhněte.
12. Instalace vrtule. Odkazují na Lodní šrouby.
13. Kontrola hladiny oleje po prvním použití.
Důležité: Hladina převodového oleje mazacího monitoru stoupá a klesá v průběhu provozu. Vždy zkontrolujte hladinu oleje, když je Sterndrive je v pohodě a je vypnutý motor.
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Power čalounění Fluid
Kontrola
Důležité: Zkontrolujte hladinu oleje pomocí Sterndrive jednotky v plné peří / jen v poloze.

1. Umístěte Sterndrive jednotka v plném dolů / v poloze.

2. Sledujte hladinu oleje. Hladina se musí nacházet mezi čarami MIN a MAX na nádržce.

b

A

7876

a - Nádrž
b - MIN a MAX linky
3. Vyplňte podle potřeby zadané tekutinou.
Popis

Tube Ref No.
114

4.

kde jsou použity

Power čalounění a řízení Fluid

Power trim čerpadlo (doporučeno kapalina)

Part No.

92-858074K01

Pokud zadaný kapalina není k dispozici, může být použit 10W-30 olej (získat místně).

Plnicí
1. Sejměte plnicí víčko nádrže.
POZNÁMKA: Vyplnit cap odvětrán.

2. Přidejte mazivo přinést úroveň na rozmezí přímek MIN a MAX na nádržce.
Tube Ref No.
114

3.

Popis

kde jsou použity

Power čalounění a řízení Fluid

Power trim čerpadlo

Part No.

92-858074K01

Nainstalovat víčko.

Měnící se
Power trim tekutina nevyžaduje změnu, pokud dojde ke kontaminaci vody nebo nečistot. Obraťte se na autorizovaného prodejce Mercury MerCruiser.

baterie
Viz konkrétní pokyny a varování doprovodných baterie. Pokud tato informace není k dispozici, při manipulaci s baterií dodržujte následující opatření.

!

VAROVÁNÍ

Dobíjení slabé baterie na lodi, nebo pomocí startovací kabely a pomocný akumulátor o spuštění motoru, může dojít k vážnému zranění nebo poškození v
důsledku požáru nebo výbuchu. Vyjměte baterii z lodi a doplňování ve větraném prostoru daleko od jisker nebo plamenů.

!

VAROVÁNÍ

Operativní nebo nabíjecí baterie vyrábí plyn, který může vznítit a explodovat, postřik se kyselinu sírovou, která může způsobit vážné popáleniny.
Vyvětrejte prostor kolem baterie a nosit ochranné pomůcky při manipulaci nebo údržbě baterie.

90-8M0119290

eng

srpna 2016

strana 55

Oddíl 4 - Údržba

pomocné baterie
Rtuť doporučuje používat alespoň skupiny 27 nebo 31 typu baterie AGM, když jsou zařízení špičkám použit namísto pomocných baterií. Lodě používající JPS
jsou obvykle velké lodě s mnoha zatížení DC a minimální skupině 24 baterie nebude dostačující.
Použití typu snížení odběru zařízení je rovněž použitelný na místě pomocného domu baterie nebo při připojení domovní zátěží pro startovací baterie.
Připojení elektrické součásti, jako je například LVDS (odpojuje nízké napětí), VSRs (napětí snímací relé) a ACRS (automatické zavření relé) do izolovaného
pomocného bloku akumulátorů. Přezkoumá ABYC předpisy pro výkon odběrných míst.

Několik upozornění EFI Engine baterií
alternátory: Alternátory jsou navrženy tak, aby nabíjení baterie, která dodává elektrickou energii do motoru, že alternátor je namontována na.

EFI pohonný řídící modul (PCM): PCM vyžaduje stabilní zdroj napětí. Po opakovaném provozu motoru, palubní elektrické zařízení může způsobit náhlý odliv
napětí na baterii motoru. Napětí může klesnout pod minimální požadované napětí PCM je. Také, alternátor na druhém motoru může nyní začít nabíjet. To by
mohlo způsobit špice napětí v elektrickém systému motoru.
V každém případě je PCM mohl vypnout. Když se napětí vrátí do rozsahu, že PCM vyžaduje, bude PCM resetuje a motor bude pracovat normálně. PCM
vypne a zmizí tak rychle, že se motor může zdát jen mít chybět zapalování.
baterie: Čluny s vícemotorových výkonových balíčků EFI vyžaduje každý motor je spojen s vlastní baterií. Tím je zajištěno, že PCM do motoru má stabilní
zdroj napětí.
Přepínače baterií: Přepínače baterií by měly být vždy umístěn tak, každý motor pracuje mimo vlastní baterie. Neprovozují motory s přepínači v obou nebo
všech polohách. V případě nouze, baterie jiný motor, mohou být použity k nastartování motoru s vybitou baterií.
izolátory baterií: Izolátory mohou být použity k nabíjení přídavné baterie používané pro napájení příslušenství ve člunu. Neměly by být použity k nabíjení
akumulátoru jiného motoru na lodi, pokud typ izolátoru je navržen speciálně pro tento účel.
generátory: Baterie generátoru by měly být považovány baterie jiného motoru.

průniku plamene
!

VAROVÁNÍ

Palivo je hořlavé a výbušné. Ujistěte se, že klíčový spínač je vypnutý a lano je umístěn tak, že motor nelze spustit. Nekuřte nebo povolit zdroje jisker
nebo otevřeného ohně v oblasti, zatímco servisu. Udržujte pracovní prostor dobře větrané a vyhnout se dlouhodobému působení výparů. Vždy
zkontrolujte, zda nedochází k úniku před nastartováním motoru, a okamžitě utřete rozlité palivo.

1. Existují dva kryty motoru je nutné odebrat přístup k jisker plamene:
A. Vytáhnout vnější kryt motoru, vytáhněte ji ze čtyř gumy montáž průchodky.

58358
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b. Zvedněte přední části druhého krytu pro uvolnění krytu z předních průchodek. Vytáhněte kryt směrem k přední části plavidla jej odstranit z obou
zadních průchodkami.

a - přední průchodky

b
b

b - zadní průchodky

b

A

A

54984

2. Uvolněte svorku zajišťující svodiče plamene a vyjměte jisker plamene.

b

4.5L

a - Flame přepětí
b - Upínací zajištění jisker plamene

A

61358

motor 6.2L

a - Upínací zajištění jisker plamene
b - Flame přepětí

A

b

61328
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3. Řez kabelovou svorku zajištění klikové skříně odvzdušňovací hadici k jisker plamene a opatrně odvzdušňovací hadicí na pojistkou plamene.

61330

Motor 6.2L klikové skříně odvzdušňovací hadice je znázorněno, 4.5L podobné

4. Vyčistěte svodiče plamene s teplou vodou a jemným čisticím prostředkem.
5.

Zkontrolujte jisker plamene díry, trhliny nebo poškození. Vyměňte.

6. Nechejte plamen jisker vzduchu zcela vyschnout před použitím.
7.

Nainstalovat odvzdušňovací hadici a zajistěte kabelové svazky.

8.

Nainstalovat jisker plamene a dotáhněte průniku plamene svorku na předepsaný krouticí moment.

9.

Popis

nm

lb-in.

lb-ft

Průniku plamene svorka

6.2

55

-

Nainstalovat kryty motoru.

Změna pro odvětrávání klikové skříně (PCV) ventil
Tento motor je vybaven pro odvětrávání klikové skříně (PCV) ventilu. PCV ventil je třeba kontrolovat každých 100 hodinách provozu nebo alespoň jednou za rok,
podle toho, co nastane dříve.

POZNÁMKA: PCV ventil by měl být nahrazen Mercury Mercruiser originální náhradní díly s cílem zajistit dodržování emisních předpisů.

1. Vytáhněte ventil PCV z pravoboku krytu ventilu a odstranit z hadice.

55047

Výfukové potrubí odstraněno pro precizní
2.

Zkontrolujte ventil PCV praskliny nebo poškození a v případě potřeby vyměnit.

3.

Zkontrolujte, zda gumový kroužek na krytu ventilu pro praskliny nebo poškození a v případě potřeby vyměnit.

4.

Instalace ventil PCV do hadice a vložit do pryžové objímky na krytu ventilu. Vložení ventil PCV do pryžové průchodky.
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Palivový systém Údržba systému
paliva
!

VAROVÁNÍ

Palivo je hořlavé a výbušné. Ujistěte se, že klíčový spínač je vypnutý a lano je umístěn tak, že motor nelze spustit. Nekuřte nebo povolit zdroje jisker
nebo otevřeného ohně v oblasti, zatímco servisu. Udržujte pracovní prostor dobře větrané a vyhnout se dlouhodobému působení výparů. Vždy
zkontrolujte, zda nedochází k úniku před nastartováním motoru, a okamžitě utřete rozlité palivo.

Důležité: Používejte schválený kontejner pro sběr a ukládání paliva. Setřete rozlité palivo ihned. Materiál použitý k obsahovat rozlité palivo se musí
likvidovat ve schválené nádoby.
Před údržbou jakoukoli část palivového systému:

1. Zastavte motor a odpojit baterii.
2. Proveďte servis palivového systému na dobře větraném místě.
3.

Zkontrolujte, zda není žádný vyplněnou servisní činnosti na znamení úniku paliva.

Kontrola palivového vedení
Vizuálně zkontrolujte palivové potrubí pro trhliny, otoky, úniky, tvrdost, nebo jiné známky poškození nebo poškození. Pokud některá z těchto podmínek lze nalézt, je nutné
vyměnit palivové potrubí.

Vodovodní Separační palivový filtr
Voda oddělující palivový filtr je nízkotlaký filtr, který odstraňuje nečistoty a vodu dříve, než se palivo dosáhne Vysokotlaké čerpadlo paliva. To je nejlepší servis
vodu oddělující palivový filtr, když je motor studený nebo když je motor neběží po dobu několika hodin. I když se motor nemusí běžet hodiny, mohou vysoké
okolní teploty vzduchu způsobí, že palivový systém, aby se pod tlakem. Výše tlaku v systému je závislá na typu palivového systému instalovaného na nádobě.
Odkazovat na MerCruiser Gas Sterndrive Inspekce a Plán údržby pro správné intervalu údržby.

Filtr pouzdra Removal
1. Ověřte si, že klíčový spínač zapalování a vyjměte klíč.
2. Odpojte baterie.
3. Umístěte vodu oddělující palivový filtr na pravé čelní straně motoru.
4. Odstraňte červený servisní víko.
5. Umístěte hadr nebo ručník kolem pouzdra palivového filtru, aby se zabránilo úniku paliva nebo stříkáním.

6. Použití / instalační nástroj pro odstranění palivového filtru nebo hřídel šroubováku mezi výstupky na krytu filtru a otočením kryt filtru paliva proti směru hodinových
ručiček, aby se uvolnil. Neodstraňujte kryt.
91-896661

Palivový filtr Demontáž / montáž Tool

Pomáhá při demontáži a montáži sestavy palivového filtru čepice.

24896
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7. Posuňte kryt filtru až do jeho uvolnění z držáku. Palivové hadice mají dostatečnou vůli k odstranění krytu filtru z držáku.

C

a - konzolové zálohy

b - kryt filtru

b

c - Red služba cap

A

61359

Vypouštění pouzdro filtru
!

VAROVÁNÍ

Palivo je hořlavé a výbušné. Ujistěte se, že klíčový spínač je vypnutý a lano je umístěn tak, že motor nelze spustit. Nekuřte nebo povolit zdroje jisker
nebo otevřeného ohně v oblasti, zatímco servisu. Udržujte pracovní prostor dobře větrané a vyhnout se dlouhodobému působení výparů. Vždy
zkontrolujte, zda nedochází k úniku před nastartováním motoru, a okamžitě utřete rozlité palivo.

Tip pouzdro filtru a vyjměte kryt filtru vypustit kapalinu do vhodné nádoby. Nakládat s palivem v souladu s místními předpisy.

61360

Palivového filtru Kontrola

Palivový filtr je důležitou součástí v systému dodávky paliva a je nutné zkontrolovat zbytky nebo degradaci každých 100 hodinách provozu. Vyměnit
palivový filtr v případě potřeby.

Filtr Montáž Pouzdro
1. Umístěte pouzdro filtru upevňovací západky do drážek na držáku a tlačit dolů na těleso filtru posouvat upevňovací západky do uzamčené polohy.
2. Namažte filtru těsnicí O-kroužky s čistým olejem.
3.

Nainstalovat filtr a dotáhněte kryt bezpečně.

4.

Instalovat červenou servisní víko.

5. Připojte kabely baterie.
6. Otočte klíčkem zapalování do polohy Zapnuto nebo RUN. Nespouštějte motor.
7.
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Důležité: Zkontrolujte, zda nedošlo k úniku paliva před nastartováním motoru.

Mazací systém
řízení
!

VAROVÁNÍ

Nesprávné mazání kabel může způsobit hydraulické zablokování, což vede k vážnému zranění nebo smrti v důsledku ztráty kontroly nad lodí. Před nanesením maziva
zcela zatáhnout konec kabelu řízení.

POZNÁMKA: V případě, že kabel řízení nemá tuk kování, vnitřní vodič kabelu nelze mazat.
1.

Pokud je kabel řízení má mazací armaturu, otočte volantem, až je kabel řízení je zcela zatažen do krytu kabelu. Naneste přibližně tři čerpadla
maziva z typického ručního mazacího lisu.
a - Řídící kabel Maznice

a

6221

Popis

Tube Ref No.
95

kde jsou použity

2-4-C s PTFE

Řídící kabel Maznice

Part No.

92-802859A 1

2. Turn the steering wheel until the steering cable is fully extended. Lightly lubricate the exposed part of the cable.
a - Extended steering cable

a

6222

Tube Ref No.
95
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Description

2-4-C with PTFE

Where Used

Steering cable

Part No.

92-802859A 1
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3. Lubricate the steering pin.
a - Steering pin

A

mc71904-1

Tube Ref No.

139

Part No.

Where Used

Description

Mercury 25W-40 Synthetic Blend 4-Stroke
Engine Oil

92-8M0078629

Steering pin

4. On dual engine boats: Lubricate the tie bar pivot points.
Tube Ref No.

139

Part No.

Where Used

Description

Mercury 25W-40 Synthetic Blend 4-Stroke
Engine Oil

92-8M0078629

Tie bar pivot points

5. Upon first starting the engine, turn the steering wheel several times to starboard and then port to ensure that the steering system operates properly before
getting underway.

Remote Control Cable Lubrication
Lubricate the points shown in the following illustration with oil at least once a year, more often if the product is operated in salt water.

Bravo posun desky je znázorněno,
Alpha posun desky podobné

a - shift dálkové ovládání

kabel

A

b - Intermediate posun kabel
c - Dálkové ovládání škrticí klapky

kabel

b

C
55320
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Hnací hřídel U kloubu drážky a O-kroužky (Sterndrive vyjmutí panelu)
1. Namažte hnací hřídel U společných drážek a O-kroužky.

a - Driveshaft U-kloubů drážkování

b

b - O-kroužky (3)

a

8591

Popis

Tube Ref No.

kde jsou použity

extrémní Grease

Hnací hřídel U kloubu drážkování a O-kroužky

Part No.

8M0071842

2. Pro mazání vrtule hřídele, viz Lodní šrouby.

Spojka motoru
Namažte vazební motoru drážkování přes tukovým armatur na spojce za použití přibližně 8-10 čerpadel mastnoty z typického ručního mazacího lisu.
POZNÁMKA: Je-li loď provozována při volnoběžných otáčkách po delší dobu, měla by být vazební mazány každých 50 hodin.

a - Maznice

a

6213

Popis

Tube Ref No.

extrémní Grease

kde jsou použity

Part No.

vazební

8M0071842

POZNÁMKA: Your power package is equipped with a sealed engine coupler and Perm‑a‑Lube U‑joints. The sealed coupler and shaft splines can be lubricated
without removing the sterndrive unit. The Perm‑a‑Lube U‑joints do not require lubrication.

Engine Coupler
Lubricate engine coupler splines through grease fittings on the coupler by applying approximately 8–10 pumps of grease from a typical hand‑operated grease
gun.
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NOTE: If the boat is operated at idle for prolonged periods of time, the coupler should be lubricated every 50 hours.
Bravo drive coupler

a - Grease fitting

A

6212

Tube Ref No.

Description

Extreme Grease

Where Used

Part No.

Coupler

8M0071842

NOTE: The coupler and shaft splines can be lubricated without removing the sterndrive unit. Apply lubricant from a typical hand‑operated grease gun
until a small amount of grease begins to push out.

Driveshaft Extension Models
1. Lubricate the transom end grease fitting and engine end grease fitting by applying approximately 10–12 pumps of grease from a typical hand‑operated
grease gun.
2. Lubricate the driveshaft grease fittings by applying approximately 3–4 pumps of grease from a typical hand‑operated grease gun.

C

ab

A

17014

a - Driveshaft grease fittings
b - Transom end grease fitting
c - Engine end grease fitting

Tube Ref No.

Description

Extreme Grease

Part No.

Where Used

Transom end grease fitting, engine end grease fitting, driveshaft grease

8M0071842

fittings

Propellers Propeller
Repair
Některé poškozené vrtule mohou být opraveny. Obraťte se na autorizovaného prodejce Mercury MerCruiser.
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Alfa nebo Bravo One vrtule Odstranění
!

VAROVÁNÍ

Otáčející se vrtule může způsobit vážné zranění nebo smrt. Nikdy nepoužívejte loď z vody s vrtulí nainstalován. Před instalací nebo vyjmutím
vrtule, umístěte pohonnou jednotku neutrál a zapojit přepínač lano zastavení, aby se zabránilo nastartování motoru. Umístěte blok dřeva mezi
vrtulového listu a anti-ventilační desky.
1. Umístěte blok dřeva mezi vrtulového listu a anti-ventilační desky, aby se zabránilo otáčení. Narovnat ohnuté výstupky na maticí držáku.
2. Otáčením hřídele matici vrtule proti směru hodinových ručiček, aby se odstranily matici.

3. Posunutím komponenty mimo hnací hřídel.

Alfa nebo Bravo One Vrtule Instalace
OZNÁMENÍ

Provozování motoru s volným vrtule může dojít k poškození vrtule, pohon nebo součásti pohonu. Vždy utažení vrtule matice nebo matice pro specifikaci
a kontrolu těsnosti periodicky a v požadovaném intervalu údržby. Důležité: Je-li opětovné pojistné matice držák, pečlivě zkontrolujte pojistku pro
praskliny nebo jiné poškození. Vyměňte pojistku, pokud jeho stav je diskutabilní.

1. Použití jedné z následujících maziv na hnací hřídel.
Popis

Tube Ref No.

2-4-C s PTFE

95

92-802859A 1

kloubový hřídel

extrémní Grease

2.

Part No.

kde jsou použity

8M0071842

Spojovací hřídel (pouze se slanou vodou)

Instalace vrtuli na hřídel, jak je znázorněno na následujících obrázcích. V případě, že komponenty dodávané s vrtulí jsou jiné, než to, co je zobrazeno,
naleznete v pokynech k instalaci vrtule dodané s výrobkem, nebo se obraťte na prodejce.

3. Umístěte držák pojistné matice přes vyvýšených kolíky na adaptéru hnací objímky a utáhnout pojistnou matici na předepsaný moment.

Popis

nm

Pojistná matice - vrtule bez náboje pouzdrem
Pojistná matice - vrtule s pouzdrem náboje

lb-in.

lb-ft

75

-

55.3

136

-

100

4. Zajistěte matici ohnutím západky proti bytů na matici.

CDE
A

b

Flo-Torq ll vrtule bez náboje pouzdrem

hod

a - Vpřed opěrná podložka

G

b - hnací objímka

c - Vrtule
d - upínací pouzdro hnací
e - Pojistná matice držák
f - Pojistná matice

45232

F

g - vyvýšené kolíky

h - Záložky se sklonil před pojistnou maticí

ab

C

de
já
F

hod

Flo-Torq ll vrtule s pouzdrem náboje
a - Vpřed opěrná podložka
b - Hub průchodka

c - hnací objímka

d - Vrtule
e - upínací pouzdro hnací

G

f - Pojistná matice držák

45233

g - Pojistná matice

h - vyvýšené kolíky
i - Záložky se sklonil před pojistnou maticí
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Bravo Two vrtule Odstranění
!

VAROVÁNÍ

Otáčející se vrtule může způsobit vážné zranění nebo smrt. Nikdy nepoužívejte loď z vody s vrtulí nainstalován. Před instalací nebo vyjmutím
vrtule, umístěte pohonnou jednotku neutrál a zapojit přepínač lano zastavení, aby se zabránilo nastartování motoru. Umístěte blok dřeva mezi
vrtulového listu a anti-ventilační desky.
1. Umístěte blok dřeva mezi vrtulového listu a anti-ventilační desky, aby se zabránilo otáčení. Narovnat ohnuté jazýčky na podložku.
2. Otáčením spojovací hřídel matice proti směru hodinových ručiček, aby se odstranily matici.

3. Slide podložku, spline podložka, vrtule, a axiální náboj z kardanového hřídele.

Bravo Two Vrtule Instalace
Důležité: rotace vybraném vrtule musí odpovídat dopředný směr ozubeného kola otáčení vrtule hřídele.
1. Liberálně nátěr vrtulovým hřídelem křivka s jedním z následujících maziv Quicksilver.
Popis

Tube Ref No.

2-4-C s PTFE

95

Part No.

kde jsou použity

92-802859A 1

drážkování kloubový hřídel

extrémní Grease

8M0071842

Kloubový hřídel drážkování (pouze se slanou vodou)

POZNÁMKA: Extreme Grease je určen pouze pro použití slané vody.
2.

Instalace vrtuli uchycení hardware, jak je znázorněno.

3. Utáhněte hnací matici na předepsaný moment.

C

Bravo Two
a - drážkování kloubový hřídel

b - Dopředný tah hub

fd

c - Vrtule
d - spline podložka

A

e - Karta podložka

b

f - vrtule matice
8566

E

POZNÁMKA: Točivý moment je uvedeno je minimální hodnota točivého momentu.

Popis
Bravo dva vrtule matice

nm

lb-in.

lb ft

81

-

60

Srovnejte karty s drážkami

4. Pokračujte utáhnout vrtule matici, až tři výstupky na podložku zarovnány s drážkami na spline podložkou.
5. Bend tři výstupky dolů do drážek.

CDE

a - Vrtule
b - Karta podložka

ab

c - upínací pouzdro hnací

d - Karta se sklonil

e - vrtule matice

4750
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Bravo tři vrtule Odstranění
!

VAROVÁNÍ

Otáčející se vrtule může způsobit vážné zranění nebo smrt. Nikdy nepoužívejte loď z vody s vrtulí nainstalován. Před instalací nebo vyjmutím
vrtule, umístěte pohonnou jednotku neutrál a zapojit přepínač lano zastavení, aby se zabránilo nastartování motoru. Umístěte blok dřeva mezi
vrtulového listu a anti-ventilační desky.
1. Umístěte blok dřeva mezi listy vrtule a anti-ventilační desky, aby se zabránilo otáčení.
2. Odstraňte šroub a podložky upevňující anodu vrtule hřídele.
3. Odstraňte anodu vrtule hřídele.
a - Vrtule
b - Zadní vrtule nut
c - Vrtule hřídel anoda
d - Vrtule hřídel anoda šroub
e - Podložka
f - hvězda podložka

b

A

C

d
fe
5303

4. Otáčením zadní vrtule matice 37 mm (1-7 / 16 v.), Proti směru hodinových ručiček, aby se odstranily matici.

5. Posunutím vrtule a axiální náboj mimo hnací hřídel.
6. Otáčením přední vrtule matice 70 mm (2-3 / 4 v.), Proti směru hodinových ručiček, aby se odstranily matici.

7. Posunutím vrtule a axiální náboj mimo hnací hřídel.
POZNÁMKA: Některé poškozené vrtule mohou být opraveny. Obraťte se na autorizovaného prodejce Mercury MerCruiser.

E

a - Zadní vrtule nut
b - zadní vrtule

F

c - Zadního tahu vrtule Náboj

d - Přední vrtule nut
e - přední vrtule

CD

f - Přední vrtule tah hub
g - Vrtule hřídel anoda šroub

ab
já

gh

h - Podložka

j

i - hvězda podložka

j - Vrtule hřídel anoda
5304
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Bravo Three Vrtule Instalace
OZNÁMENÍ

Provozování motoru s volným vrtule může dojít k poškození vrtule, pohon nebo součásti pohonu. Vždy utažení vrtule matice nebo matice pro
specifikaci a kontrolu těsnosti periodicky a v požadovaném intervalu údržby.

E

a - Zadní vrtule nut
b - zadní vrtule

F

c - Zadního tahu vrtule Náboj

d - Přední vrtule nut
e - přední vrtule

CD

f - Přední vrtule tah hub
g - Vrtule hřídel anoda šroub

ab
já

gh

h - Podložka

j

i - hvězda podložka

j - Vrtule hřídel anoda
5304

1. Posunutím přední vrtule axiální náboj na hnací hřídel s vnějším kuželem směřující vrtulového náboje (směrem konci hřídele reduktoru).
2. naneste větší množství jednoho z následujících maziv na hnací hřídel.
Popis

Tube Ref No.

95

Part No.

kde jsou použity

extrémní Grease

kloubový hřídel

8M0071842

2-4-C s PTFE

kloubový hřídel

92-802859A 1

3. Srovnejte drážky a nainstalovat přední vrtuli na hnací hřídel.
4.

Instalace přední vrtule matici a dotáhnout na předepsaný moment. Zkontrolujte, zda se vrtule každých 20 hodin provozu a utáhněte na předepsaný krouticí moment
podle potřeby.

Popis

nm

lb-in.

lb-ft

Přední vrtule nut

136

-

100

5. Posunutím zadní axiální náboj na hnací hřídel s vnějším kuželem směřující vrtulového náboje (směrem konci hřídele reduktoru).
6. Srovnejte drážky a instalaci zadní vrtuli na hnací hřídel.
7.

Instalace zadní vrtule matici a dotáhnout na předepsaný moment. Zkontrolujte, zda se vrtule každých 20 hodin provozu a utáhněte na předepsaný krouticí moment podle
potřeby.

Popis
Zadní vrtule nut
8.

nm

lb-in.

lb-ft

81

-

60

Instalace anody hnací hřídel přes zadní vrtule matice.

9. Umístěte plochá podložka na anody šroubu vrtule hřídele.
10. Místo hvězda podložka na anodě šroubu vrtule hřídele.
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11. Naneste Loctite 271 závitů na hnací hřídel anoda závitů.
a - Vrtule
b - Zadní vrtule nut
c - Vrtule hřídel anoda
d - Vrtule hřídel anoda šroub
e - Podložka
f - hvězda podložka

b

A

C

d
fe
5303

Tube Ref No.

Popis
Loctite 271 závitů

7

Part No.

kde jsou použity

Kloubový hřídel anoda závity

92-809819

12. Zajistěte anody vrtule hřídele na hnací hřídel s vrtulovým hřídelem anody šroubu a podložek. Utáhněte anody šroub na předepsaný krouticí moment.

Popis
Spojovací hřídel anoda šroub 38 mm (0,3125 až 18 x 1,5 in.) Dlouhý

nm

lb-in.

lb-ft

27

-

20

Serpentine Serpentine Hnací řemen
Hnací řemen Routing
!

VAROVÁNÍ

Kontrola pásů s běžícím motorem může způsobit vážné zranění nebo smrt. Vypněte motor a vytáhněte klíč zapalování před nastavování napětí nebo
kontrolou pásy.

A

S mořskou vodou čerpadlem

a - alternátoru řemenice

b - Voda oběhové čerpadlo řemenici
c - řemenici klikového hřídele

b

d - kladka s mořskou vodou čerpadlo
e - napínač bezpečnostního pásu

f - řemenice posilovač řízení čerpadlo

ef

C

d
55041
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A

Bez Čerpadlo mořské vody
a - alternátoru řemenice

b - Voda oběhové čerpadlo řemenici
c - řemenici klikového hřídele

b

d - napínač bezpečnostního pásu

e - řemenice posilovač řízení čerpadlo

de

C

55045

Řemen Failure Identification
Vzhled

Popis

odřenina
Každá strana pásu se objeví lesklé
nebo prosklené. Těžká stav: Tkanina je
vystavena.

Řešení

Způsobit

Pás je v kontaktu s objektem. Může to být
způsobeno nesprávným napnutí pásu nebo
poruchy napínáku.

Vyměňte řemen a zkontrolujte pro
kontakt s objektem. Zkontrolujte,
zda je pás napínáku funguje.

40791

Pilling
Pásový materiál se stříhá se od žeber a
vytváří v drážkách pásu.

Existuje celá řada příčin, včetně

Když žmolkování vede k hluku

nedostatku napětí, přesazení,

pásu nebo přebytku vibrací, je

opotřebované řemenice, nebo kombinací

třeba řemen vyměnit.

těchto faktorů.

40794

Životnost pásu byla silně
omezena a je třeba ihned
Nesprávná instalace

Pás se žebra začínají oddělovat ze
spojených vláken. Pokud je ponechán
bez dozoru, bude kryt často oddělit, což
je pás rozplést.

Nesprávná montáž pás je častou příčinou

vyměnit. Zkontrolujte, zda

předčasného selhání. Jeden z

všechny žebra uložení náhradní

nejvzdálenějších pásů žebry je umístěn

pásu do drážek řemenice. Běžet

mimo drážce řemenice, což žebro řemenu

motor. Potom, při vypnutém

běžet bez nosné nebo zarovnání drážky v

motoru a odpojeném

řemenici.

akumulátoru, zkontrolujte, zda
pás pro správnou instalaci.

40795

vychýlení
Boční stěny pásu se může objevit sklem
nebo hrana kordu se roztřepí a žebra
jsou odstraněny. Znatelný může vznikat
šum. V závažných případech se pás
může vyskočit z řemenice.

Kladka vychýlení. Přesazení přinutí pás zlom
nebo kroucení při spuštění, což způsobuje
předčasné opotřebení.

Nahradit pás a ověřit vyrovnání
řemenice.

40796
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Vzhled

Popis

Kus - ven
Kousky nebo kusy z gumového materiálu
se vylomený pás. Když došlo kus-out,
pás může selhat v každém okamžiku.

Řešení

Způsobit

Kus-out může stát, když několik trhlin v
jedné oblasti pohybují rovnoběžně s kordu.
Tepla, věku a stres jsou hlavní
přispěvatelé.

ihned vyměnit
řemen.

40797

Nerovnoměrné opotřebení žebro

Pás ukazuje poškození bočních stran s

Cizí předmět v řemenice může způsobit nerovnoměrné

Nahradit pás a kontrolovat všechny

možností přerušení v tahovém kordu nebo

opotřebení a rozřeže se na pásu.

řemenice cizích předmětů nebo

zubaté hranami žeber.

poškození.

40799

praskání
Malé viditelné trhliny podél délky
žebra nebo žeber.

Opakované působení vysokých teplot,
napětí v ohybu kolem řemenice vede ke
vzniku trhlin. Trhliny začínají na žebrech a
rostou do kordu. Objeví-li se tři nebo více
trhlin v sekci tři palce řemenu, osmdesát
procent život je pryč.

ihned vyměnit
řemen.

40800

POZNÁMKA: Menší, příčné trhliny (po šířce pásu), mohou být přijatelné. Podélné trhliny (ve směru délky pásu), které se připojí příčné praskliny jsou
nepřijatelné.

Kontrola
Zkontrolujte, zda hnací řemen pro:

•

Správné napnutí řemene průhyb

•

nadměrné opotřebení

•

trhliny

•

Třepení

•

prosklené plochy

•

Správné napnutí

Přiměřeným tlakem palce na pásu v místě s nejdelší vzdálenost mezi dvěma řemenicemi.
Popis
Výchylka

13 mm (1/2 in.)

POZNÁMKA: Menší, příčné trhliny (po šířce pásu), mohou být přijatelné. Podélné trhliny (ve směru délky pásu), které se připojí příčné praskliny jsou
nepřijatelné.

21062
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Výměna
Důležité: Je-li pás odstraní a zjistí, že je v bezvadném stavu používat, musíte ji nainstalovat ve stejném směru otáčení jako předtím.
POZNÁMKA: Všechny výkonové balíčky mají nálepku na přední straně motoru. Nálepka ukazuje hadovitou směrování řemenu. Odkazují na štítku při instalaci
zatočený řemen.
Napínák řemenu pracuje v mezích pohybu poskytovaných odlitých se zastaví, když jsou správné délky pásu a geometrie. V případě, že napínací kontakty jeden
z obsazení se zastaví během provozu, zkontrolujte montážní konzoly a délku pásku. Uvolněné držáky, selhání držák, příslušenství pohyb hnací komponenty,
chybné délky pásu, nebo selhání pás může způsobit, že napínač kontaktovat lité zastaví. Navštivte svého autorizovaného prodejce MerCruiser servis Pokud tyto
podmínky existují.
!

POZOR

Rychlé uvolnění na napínač řemenu, nebo umožňuje napínač se rychle snap, může vést k poranění nebo poškození výrobku. Zmírnit napětí pružiny
pomalu.
1. Pomocí bar vypínače a odpovídající zásuvky ulehčit napínák. Otáčením napínáku proti směru hodinových ručiček od řemenu, dokud se nezastaví.

2. Odstraňte pás od napínací kladky a pomalu zmírnit napětí na přerušovače baru.

Standardní chlazení je znázorněno, uzavřené chladicí podobné
a - napínač bezpečnostního pásu

A

54989
3.

Zkontrolujte, zda pás není poškozen a v případě potřeby vyměnit.

4. Trasa řemen podle diagramu na štítku.
5. Opatrně uvolnit napínač a zajistit, aby pás zůstane správně umístěna.
6. Zkontrolujte napnutí řemenu.

POZNÁMKA: Správné napnutí je měření vychýlení s mírným tlakem palce na pásu v místě, které má nejdelší vzdálenost mezi dvěma řemenicemi.

Popis
Výchylka

13 mm (½ v.)

Ochrana proti korozi
Koroze Informace
-Li se dva nebo více nepodobné kovy ponoří do vodivého roztoku, jako například slané vody, znečištěné vody nebo vody s vysokým obsahem minerálních látek,
chemická reakce probíhá způsobující proudění elektrického proudu mezi kovy. Elektrický proud způsobí, že kov, který je nejvíce chemicky aktivní nebo anodická,
erodovat. Toto je známé jako galvanické korozi. Pro více informací kontaktujte svého autorizovaného prodejce Mercury MerCruiser.

Udržování Ground Circuit Continuity
Sestava příčka a Sterndrive jsou vybaveny uzemňovacím vodičem obvodu pro zajištění dobrého elektrického spojení mezi motorem, montáž příčníku a
Sterndrive komponenty. Dobrá návaznost je nezbytně nutné, aby MerCathode systém účinně fungovat.
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Sterndrive Corrosion Protection Components
Chcete-li pomoci kontrolovat účinky galvanické korozi, sterndrives přijít s několika obětované anody a jinými přípravky na ochranu proti korozi zařízení. Pro
více komplexní vysvětlení koroze a ochrana proti korozi, naleznete v Marine Corrosion Protection Guide.

Typické jediný Sterndrive

a - Anoda (Alpha modely), MerCathode (Bravo modely)
b - Ventilační deska anoda

c - Trim anody válců
d - Ložisko nosné anody
e - Skříně převodovky anodické desky
f - Anoda souprava na trupu (je-li ve výbavě)

F

A

b
C

de
35214

Dual Sterndrive

a - Anoda (Alpha modely), MerCathode (Bravo modely)
b - Ventilační deska anoda

c - Trim anody válců
d - Ložisko nosné anody

F

e - Skříně převodovky anodické desky
f - Anoda souprava na trupu (je-li ve výbavě)

A

b
A

b

C

E

C

d

de
35213

OZNÁMENÍ

Mytí sestavu MerCathode mohou poškodit komponenty a vést k rychlé korozi. K čištění sestavy MerCathode Nepoužívejte čisticí zařízení, jako
například kartáči nebo high-tlakové myčky.
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Ještě tlak umýt sestavu MerCathode, pokud je osazen. Mohlo by dojít k poškození povlaku na elektrodového drátu referenční a snížit ochranu proti korozi.

MerCathode namontován na spodní straně výkyvného

b

A

tělesa, je-li vybaveno
a - MerCathode referenční elektroda, pokud

vybavený

b - Nenatírejte
c - Nenechte Tlakové mycí

C
55028

Důležité: Nahrazení obětované anody, pokud erozi 50% nebo více.

Následující obětní anody jsou instalovány na různých místech na vašem výkonu obalu. Tyto anody pomáhají chránit před galvanickou korozí tím, že obětuje
jeho kov pomalu rozrušená namísto kovových částí na napájecím balíčkem.
systém MerCathode -The Elektrodová sestava, pokud je osazen, nahradí anodového bloku. Systém by měl být monitorován s cílem zajistit adekvátní výkon.
Poté, co loď byla ukotveny po dobu minimálně osmi hodin, zkontrolujte, zda řídicí modul MerCathode LED pro vizuální indikaci o stavu ochrany. Odkazují na MerCathode
Teorie provozu.
Popis

Alfa Sterndrive skříň
převodovky anodické desky

Umístění

Postava

Namontované na spodní straně spodní skříně převodovky.

22405

Alpha Sterndrive gimbal
bydlení anoda

Namontovaný na spodní části kardanového bydlení.

53380

Bravo Sterndrive skříň
převodovky anodová deska

Namontované na spodní straně spodní skříně převodovky.

20336

Alpha a Bravo Sterndrive
ventilační deska anoda

Namontovaný na přední straně skříně převodovky.
20338
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Popis

Alpha a Bravo Sterndrive
trim anody válců

Umístění

Postava

Namontovaný na každém z vyrovnávacích válců.

20342

Alpha a Bravo Sterndrive
Nosič ložiska anoda

Nachází se v přední části vrtule, mezi přední stranu vrtule a
převodovou skříní.
20343

Kloubového hřídele anoda (Bravo Three)

Nachází se za zadní vrtule.
20344

MerCathode System

MerCathode elektrody, pokud je osazen, je namontován na
spodní straně výkyvného tělesa. Regulátor MerCathode je
namontována na motor nebo na lodi zrcadla. Postroje regulátor
připojí k elektrodě postroji.
20340

Anoda kit (pokud je ve výbavě)

Namontované na lodi zrcadla.
20341

Kromě ochrany proti korozi zařízení, proveďte následující kroky k zabránění koroze:
1. Barva napájecí balíček.
2. Ročně sprej komponenty napájení balíček na vnitřní straně lodi s korozi Guard chrání povrch z otupení a korozi. Můžete také sprej externí napájení
komponentů balíku.
3. Udržujte všechna mazací místa, zejména systém řízení, posun a škrticí vazby, dobře namazaný.
4. Propláchnutí chladicího systému pravidelně, nejlépe po každém použití.

Požadavky MerCathode bateriový systém
Systém Mercury MerCruiser MerCathode vyžaduje minimální úrovně nabití baterie 12,6 voltů za všech okolností zachovat funkčnost.

Lodě vybavené MerCathode systému, který používají Shore moc, a nejsou běh na dlouhou dobu, je nutné použít nabíječku pro udržení minimální úrovně
nabití baterie 12,6 voltů nebo vyšší.
Lodě vybavené systémem MerCathode, které nemají přístup ke břehu moci musí být provozována často stačí k udržení minimální úrovně nabití baterie 12,6
voltů nebo vyšší po celou dobu.
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Řídicí modul MerCathode
Řídicí MerCathode modul je namontován na přední části motoru. Nálepku v blízkosti řídicího modulu je rychlý odkaz pro identifikaci stavu provozu řídícího
modulu. Odkazují na MerCathode Teorie provozu důkladné vysvětlení o stavu ochrany, MerCathode je poskytuje, a zda v systému či nikoliv vyžaduje
inspekci u autorizovaného prodejce Mercury Mercruiser.

uzavřený chladicí

a - řídicí modul MerCathode

A

54996

standardní chlazení

a - MerCathode řídicí modul LED

A

55620

MerCathode Teorie provozu
MerCathode Systém poskytuje ochranu proti korozi ražením s reverzní blokování proudu, který zastaví destruktivní tok galvanických proudů. Regulátor
MerCathode bude regulovat výkon pro udržení 0,94 voltů na referenční elektrodě. Konstantní LED indikuje, že systém funguje správně. Blikající LED indikuje,
že došlo k chybě, nebo že abnormální stav existuje.
Důležité: Je-li loď nebo nový disk je nejprve uveden do provozu, LED dioda může zpočátku naznačují, že ochranný proud není napájen přes
MerCathode anodě. Tento stav je normální, a v těchto případech, LED dioda může blikat po dobu. Světlo z LED stane stálý po loď kotvící po dobu
osmi hodin bez provozu.

strana 76

90-8M0119290

eng

srpna 2016

Oddíl 4 - Údržba

MerCathode LED kódy
Definice

MerCathode LED

vyžadována akce

Není vyžadována žádná akce. To je normální, LED indikace pro řádné

Žádná chyba. Regulátor pracuje správně.

Svítí zeleně

fungování MerCathode systému.

K dispozici je přerušení nebo zkrat na referenční
2 bliknutí za

elektrody / anody, vysoké teploty, nebo zjištěného

Tento systém nefunguje správně. Obraťte se na svého místního prodejce Mercury

sekundu

referenční elektrodu napětí vyšší než 1,4 V.

Service se žádostí o pomoc.

1 záblesk za 4

Referenční napětí je mimo normální, očekávaný rozsah:
buď nad 1,04 V nebo nižší než 0,86 V.

Tento systém se stabilizuje. Sledovat ji pro další změny.

sekundy

Neexistuje žádná síla k ovladači nebo jak referenční
elektroda a anoda jsou otevřené.

LED ne na

•

V případě, že loď je z vody, žádná opatření.

•

Zkontrolujte napětí akumulátoru; musí být 9 V nebo vyšší.

•

Zkontrolujte pojistku 5-amp v regulátoru kabelovém svazku.

•

Pokud je nutná další pomoc, obraťte se na svého místního prodejce
Mercury Service.

Power Package Vnější povrchy
1. Spray celý balíček energie v doporučených intervalech koroze stráže. Postupujte podle pokynů na plechovce Pro dosažení správné aplikace.

Popis

Tube Ref No.

120

koroze Guard

Part No.

kde jsou použity

92-802878 55

lakované povrchy

2. Vyčistěte celý balíček energie. Vnější povrchy, které se staly holé by měla být překreslena s doporučenou primer a sprejem v předepsaných
intervalech.
Popis

Part Number

Mercury Light Gray Primer
Mercury Phantom Black

lakované povrchy

92-802878 52
92-802878Q 1

Loď Bottom Care
Pro dosažení maximálního výkonu a spotřeby paliva, musí být dno člunu udržovány v čistotě. Hromadění mořských růstu či jiných cizích těles může výrazně
snížit rychlost lodi a zvyšují spotřebu paliva. Chcete-li zajistit co nejlepší výkon a efektivitu, pravidelně čistit dno lodi v souladu s doporučením výrobce.
V některých oblastech může být vhodné malovat na dno zabránit mořské růst. Viz následující informace pro zvláštní poznámky o používání
protihnilobných nátěrů.

Malování Your Power Package
UPOZORNĚNÍ: Poškození koroze, která vyplývá z nesprávného použití protiznečišťující barvou nebudou pokryty omezenou zárukou.

1. Malování trupu nebo traverzu: můžete se obrátit proti hnilobě barvy na trupu a zádi. Nicméně, dodržujte
Následující:

Důležité: Nenatírejte anody nebo MerCathode System referenční elektrody a anodu. Malovat odplatí jim neúčinné jako inhibitory
galvanické korozi.
Důležité: Je-li nutná ochrana proti hnilobě pro lodní trup nebo zrcadla, můžete použít barvy na bázi mědi nebo na bázi cínu, kde není zákonem
zakázáno. Při použití na bázi mědi nebo na bázi cínu proti hnilobě barvy, dbát na následující:
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•

Vyhnout se jakékoli elektrické propojení mezi barvou a produktu Mercury Mercruiser, anodových bloků nebo MerCathode systému tím, že
minimálně 40 mm (1,5 in.) Nelakované plochy na zádi lodi kolem těchto předmětů.

a - Malované člun příčka

b - Nelakovaný plocha na zádi

A

b
5578

2. Lakování Sterndrive jednotku nebo sestavu příčník: Sterndrive jednotka a montážní příčka by měla být natřena s
kvalitní mořské barva nebo nátěr proti hnilobě, která neobsahuje měď, cín, nebo jakýkoli jiný materiál, který by mohl vést elektrický proud. Nenatírejte
odtokové otvory, anody, MerCathode systému nebo předměty určené výrobcem lodí.
OZNÁMENÍ

Mytí sestavu MerCathode mohou poškodit komponenty a vést k rychlé korozi. K čištění sestavy MerCathode Nepoužívejte čisticí zařízení, jako
například kartáči nebo high-tlakové myčky.
3. Do not power-umýt Sterndrive, který má sestavu MerCathode. Mohlo by dojít k poškození povlaku na drátové vztažné sestavy MerCathode a zvyšují korozi.

Sterndrive Surface Care
C

Standardní Bravo Sterndrive

a - Obětovaná anoda obložení válců

b - Obětní anodické desky

d

c - Řídící páka ochranný vodič

A

d - Zemnící vodič mezi kardanovým prstencem a zvon pouzdra
e - Hadice z nerezové oceli

E

f - Zemnící vodič mezi kardanovým pouzdrem a obložení válcem
g - Zemnící vodič mezi kardanovým prstencem a výkyvném krytu

fg
b

21083

Doporučujeme následující položky údržby, které pomohou udržet vaše Sterndrive bez koroze:

•

Udržovat kompletní lak potah na Sterndrive.

•

Pravidelně kontrolujte povrch. Prime a malovat škrábance a rýhy pomocí rtuti emailovými barvami a osahávat barvy. Používejte pouze na bázi cínu proti hnilobě barvy
nebo jeho ekvivalent nebo do blízkosti hliníkových ploch pod čarou ponoru.

•

Pokud bare metal ukazuje, naneste dvě vrstvy nátěru.

Popis
Mercury Phantom Black
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•

Spray všechny elektrické přípojky s tmelem.
Popis

Tube Ref No.
25

•

kde jsou použity

Liquid neopren

Všechny elektrické spoje

Part No.

92- 25711 3

Zkontrolujte obětní vyvažovací plošky nebo anoda desku li ve výbavě, v pravidelných intervalech a nahradit ji dřív, než je polovina pryč. Je-li nainstalován vrtule z
nerezové oceli, bude zapotřebí další anody nebo jejich MerCathode systém.

•

Zkontrolujte, zda není hnací hřídel pro rybářský vlasec, který může způsobit korozi na hřídeli z korozivzdorné oceli.

•

Vyjměte vrtuli alespoň jednou za 60 dnů a namažte hnací hřídel.

•

Nepoužívejte maziva obsahují grafit nebo v jeho blízkosti hliníku ve slané vodě.

•

Nenatírejte vyvažovacích plošek nebo montážní povrch.

Důležité informace o postupech Flushing
Mercruiser Sterndrive a vestavěných motorů se používají v mnoha různých nádob pro různé rekreační a komerčních aplikací. Volbě správného postupu
splachování pro váš motor bude záviset na typu motoru, av některých případech i mořské funkce zásobování vodou hardware a chladicí systém má podle
údajů výrobce lodí.
Obraťte se na autorizovaného prodejce Mercury MerCruiser o informacích o nejlepším splachovací postup pro váš motor a model lodi.

Splachovací Přílohy
A

Splachovací přídavná zařízení k vyzvednutí na straně vody

a - splachovací zařízení

b - nástavec hadice

b

21515

91-44357Q 2

splachovací zařízení

Připojuje se přívodů vody; poskytuje nové vodovodní přípojky Při proplachování chladícího systému nebo provozu motoru.

9192

Návaly Power Package (Alpha modely) Alfa modely se
standardním chlazením
!

VAROVÁNÍ

Otáčející se vrtule může způsobit vážné zranění nebo smrt. Nikdy nepoužívejte loď z vody s vrtulí nainstalován. Před instalací nebo vyjmutím
vrtule, umístěte pohonnou jednotku neutrál a zapojit přepínač lano zastavení, aby se zabránilo nastartování motoru. Umístěte blok dřeva mezi
vrtulového listu a anti-ventilační desky. Sterndrive Vodní Pickups

Tento Sterndrive je vybaven bočními vodními snímači. Boční snímače vyžadují připojení splachovací (44357Q 2).
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91-44357Q 2

splachovací zařízení

Připojuje se přívodů vody; poskytuje nové vodovodní přípojky Při proplachování chladícího systému nebo provozu motoru.

9192

5773

boční pickup
POZNÁMKA: Proplachování se pro slané, brakické, minerální-naloženého nebo znečištěných aplikace požadované vody. Vypláchnout motor po každém výletu pro dosažení nejlepších výsledků.

1. Vyjměte vrtuli.
2.

Nainstalovat příslušný nástavec vyplachovací nad přívodních otvorů v převodové skříni.

3. Snižte Sterndrive k plné peří / v poloze.
4. Hadici mezi upevnění splachovací a zdroje vody.
5. S Sterndrive v normální pracovní poloze, otevřít zdroj vody úplně.
6. Umístěte dálkový ovladač v neutrální klidové poloze rychlosti a nastartujte motor.
OZNÁMENÍ

Ovládání motoru z vody při vysokých rychlostech vytváří podtlak, který může sbalit hadici přívodu vody a přehřátí motoru. Neprovozujte motor
nad 1400 otáček za minutu z vody a bez dostatečného přívodu chladicí vody.
7. Stiskněte plynu pouze tlačítko a pomalu postupovat plyn, dokud motor nedosáhne 1300 RPM (± 100 otáček za minutu).

8. Dbejte na teploty vody měřidlo, aby zajistily, že motor pracuje v normálním rozmezí.
9. Ovládání motoru s Sterndrive v neutrální poloze po dobu asi 10 minut, nebo dokud je vypouštění vody je jasné.

10. pomalu vrátit plyn do klidové polohy rychlosti.
11. Vypněte motor.
12. Uzavírací přívod vody a vyjměte nástavec splachování.
13. Zvedněte Sterndrive naplno up / out pozice.
14. Instalujte vrtuli.

Alfa modely s uzavřeným chladícím
Důležité: Alpha modely vybavené uzavřeným chlazením mají moře čerpadlo na motor a průchozí do trupu nebo mořské vody vyzvednutí příčníku omítku, která
dodává vodu do motoru. Přívod vody na skříň převodovky bydlení dodává vodu do vodního čerpadla v Sterndrive a je nezbytná pro chlazení disku, ale
nedodává vodu na motoru na modelech s uzavřeným chlazením. Modely s uzavřeným chlazením pomocí blokové-off destičky na výkyvném krytu. Průtok vody
z Sterndrive vodního čerpadla se odvádí na shromáždění příčníku.
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Důležité: Zařízení využívající zablokovat destiček při kardanovým pouzdra, které používají vyzvednutí přes trupem nebo přes-the-světlíkem stále
vyžadují dodávku chladicí vody jak pro Sterndrive a motor během provozu. Sterndrive Vodní Pickups

Tento Sterndrive je vybaven bočními přívodů vody. Pomocí proplachovací nástavec (44357Q 2) pro bočních přívodů vody na krytu převodovky krytu.

5773

pickup strana vody
POZNÁMKA: Proplachování je potřeba pouze pro slané, brakické, minerální-naloženého nebo znečištěných aplikací vody. Návaly horka se doporučuje po každém výletu pro dosažení nejlepších výsledků.

1. Zavřete seacock, pokud je ve výbavě. Neodstraňujte hadice z armatury přes trupem, které nejsou vybaveny výpustné.
2. přívod vody do mořské čerpadlo motoru odstraněním hadici z seacock nebo motoru Čerpadlo mořské vody v zobrazeném místě.
3. pomocí vhodného adaptéru a připojit proplachovací hadice od zdroje vody do přívodu vody do mořské vody čerpadla.

55049

Mořská voda připojení přívodní hadice

OZNÁMENÍ

Bez dostatečného chlazení vody, motor, vodní čerpadlo a další komponenty přehřátí a poškození. Zajistit dostatečné dodávky vody do přívodů
vody během provozu.
4. Vyjměte vrtuli.
5.

Nainstalovat příslušný nástavec vyplachovací nad přívodních otvorů v převodové skříni.

6. Snižte Sterndrive k plné peří / v poloze.
7. Hadici mezi upevnění splachovací a zdroje vody.
8. S Sterndrive v normální pracovní poloze, otevřít Sterndrive zdroj vody.
9. Otevřete moře motoru zdroj čerpadla vody.
10. Umístěte dálkový ovladač v neutrální klidové poloze rychlosti a nastartujte motor.
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OZNÁMENÍ

Ovládání motoru z vody při vysokých rychlostech vytváří podtlak, který může sbalit hadici přívodu vody a přehřátí motoru. Neprovozujte motor
nad 1400 otáček za minutu z vody a bez dostatečného přívodu chladicí vody.
11. Stisknutím plynu pouze tlačítko a pomalu postupovat plyn, dokud motor nedosáhne 1300 RPM (± 100 otáček za minutu).

12. Sledujte teploty vodního sloupce, aby zajistily, že motor pracuje v normálním rozmezí.
13. Ovládání motoru s Sterndrive v neutrální poloze po dobu asi 10 minut, nebo dokud je vypouštění vody je jasné.

14. Pomalu se vraťte plyn do klidové polohy rychlosti.
15. Vypněte motor.
16. Zastavte Sterndrive zdroj vody a vyjměte nástavec splachování.
17. Vypněte motor s mořskou vodou zdroj čerpadla vody.

18. Zvedněte Sterndrive naplno up / out pozice.
19. Instalujte vrtuli.
20. Připojte mořskou motoru čerpadla hadici k moři čerpadla a seacock.
21. Otevřete seacock před nastartováním motoru.

Splachování modely Power Package-Bravo
Loď může být vybaven libovolnou kombinací uvedených prvků tří různých druhů vodních snímači: prostřednictvím trupem, přes-the-příčníkem, a
přes-the-Sterndrive. Splachovací postupů pro tyto systémy jsou rozděleny do dvou kategorií: Sterndrive vodní dodávky a alternativní vodní dodávek.

Důležité: Proplachování napájecí balíček s lodí a Sterndrive ve vodě, je méně účinný. Návaly napájecí balíček je nejefektivnější, pokud je
prováděna s lodí a Sterndrive z vody, například na lodi vleku nebo přívěsu. Splachovací Přílohy

A

Splachovací přídavná zařízení k vyzvednutí na straně vody

a - splachovací zařízení

b - nástavec hadice

b

21515

A

Splachovací příslušenství pro vyzvednutí duální vody

a - splachovací zařízení

b - nástavec hadice
c - Duální sběr vody splachovací skříň převodovky Sada těsnění

b

C
21514
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91-44357Q 2

splachovací zařízení

Připojuje se přívodů vody; poskytuje nové vodovodní přípojky Při proplachování chladícího systému nebo provozu motoru.

9192
91-881150K 1

Dual Voda Pick-up Flush skříň převodovky Seal Kit

Bloky z přední přívodních otvorů na dvojí přívod vody gearcases.

9194

Sterndrive Vodní Pickups
Existují dva typy vodních pickupy jsou k dispozici na Mercury MerCruiser sterndrives: duální vody a vodní straně malé dodávky. Duální vodní snímače vyžaduje připojení
proplachovací (44357Q 2) a splachovací soupravy těsnění (881150K 1), a na straně vody snímače vyžaduje připojení proplachovací (44357Q 2).

5752

5773

pickup Dual voda

pickup strana vody

POZNÁMKA: Proplachování se vyžaduje pouze po operaci v slané, brakické, minerální zatížené, nebo znečištěné vody. Proplachování po každém výletu pro dosažení nejlepších výsledků zapotřebí.

1. U modelů s Sterndrive přívodem mořské vody zablokované, přívod vody do Sterndrive a do motoru. Odkazují na
Alternativní Vodní Pickups.

2. Na modelech s použitím vstupu Sterndrive mořské vody a přes trupem nebo přes-the-příčníku alternativní sběr vody, užitkové vody pouze na Sterndrive
pomocí následujících kroků zablokovat, nebo se odpojit a připojit hadici z alternativy mořská voda pickup čerpadlo vstupní Y padnoucí.
A.

Pokud je vozidlo vybaveno seacock, uzavřete seacock na hadici z alternativní sběr vody.

b.

Pokud tomu tak není vybaven seacock, odpojit hadici od alternativní sběr vody a připojit oba konce.

3. Na modelech s použitím sterndrive vodní malé dodávky pro zásobování vodou: přejít ke kroku 4 nebo 5. krok.
4.

Pokud proplachování chladicí systém s lodí ve vodě:
A. Zvedněte Sterndrive do polohy přívěsu.
b.

Nainstalovat příslušný nástavec vyplachovací nad přívodních otvorů v převodové skříni.

C. Snižte Sterndrive do polohy plný dolů (v).
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5.

Pokud proplachování chladicí systém s lodí z vody:
!

VAROVÁNÍ

Otáčející se vrtule může způsobit vážné zranění nebo smrt. Nikdy nepoužívejte loď z vody s vrtulí nainstalován. Před instalací nebo vyjmutím
vrtule, umístěte pohonnou jednotku neutrál a zapojit přepínač lano zastavení, aby se zabránilo nastartování motoru. Umístěte blok dřeva mezi
vrtulového listu a anti-ventilační desky.
A. Zapojit vypínače E-Stop a odstraňte vrtuli.
b. Snižte Sterndrive do polohy plný dolů (v).
C.

Nainstalovat příslušný nástavec vyplachovací nad přívodních otvorů v převodové skříni.

6. Hadici mezi upevnění splachovací a zdroje vody.
7. S Sterndrive v normální provozní poloze, otevřít zdroj vody úplně.
8. Uvolněte přepínač E-stop, umístěte dálkový ovladač do neutrální polohy volnoběhu rychlosti a nastartujte motor.
OZNÁMENÍ

Ovládání motoru z vody při vysokých rychlostech vytváří podtlak, který může sbalit hadici přívodu vody a přehřátí motoru. Neprovozujte motor
nad 1400 otáček za minutu z vody a bez dostatečného přívodu chladicí vody.
9. Stisknutím plynu pouze tlačítko a pomalu postupovat plynu, dokud motor nedosáhne 1300 RPM (± 100 otáček za minutu).

10. Sledujte teploty vodního sloupce, aby zajistily, že motor pracuje v normálním rozmezí.
11. Ovládání motoru s Sterndrive v neutrální poloze po dobu asi 10 minut, nebo dokud je vypouštění vody je jasné.

12. pomalu vrátit plyn do klidové polohy rychlosti.
13. Vypněte motor.
14. Uzavírací vodu.
15. Je-li loď kotvící ve vodě, odstraňte přívodní hadici s mořskou vodou od Čerpadlo mořské vody a připojte hadici, aby se zabránilo vody ze sifonu do
motoru.
16. Vyjměte nástavec splachování.
17. Štítek spínač zapalování s vhodným štítkem vyžaduje přívodní hadici s mořskou vodou, které mají být spojeny před provozu motoru.

18. Instalujte vrtuli.

Alternativní Vodní Pickups
DŮLEŽITÉ: Dvě vodní zdroje jsou potřebné pro tento postup.
POZNÁMKA: Proplachování se vyžaduje pouze po operaci v slané, brakické, minerální zatížené, nebo znečištěné vody. Proplachování po každém výletu pro dosažení nejlepších výsledků zapotřebí.

UPOZORNĚNÍ: Při proplachování modelové motory Bravo z vody, musíte mít zásobu chladicí vody k dispozici jak Sterndrive a do motoru během
provozu.
1.

Pokud proplachování chladicí systém s lodí ve vodě:
A. Zvedněte Sterndrive do polohy přívěsu.
b.

Nainstalovat příslušný nástavec vyplachovací nad přívodních otvorů v převodové skříni.

C. Snižte Sterndrive jednotku plné dolů (v) poloze.
2.

Pokud proplachování chladicí systém s lodí z vody:
!

VAROVÁNÍ

Otáčející se vrtule může způsobit vážné zranění nebo smrt. Nikdy nepoužívejte loď z vody s vrtulí nainstalován. Před instalací nebo vyjmutím
vrtule, umístěte pohonnou jednotku neutrál a zapojit přepínač lano zastavení, aby se zabránilo nastartování motoru. Umístěte blok dřeva mezi
vrtulového listu a anti-ventilační desky.
A. Zapojit stop tlačítko na krk a odstraňte vrtuli.
b. Snižte Sterndrive na plný spodní polohy (v).
C.

Nainstalovat příslušný nástavec vyplachovací nad přívodních otvorů v převodové skříni.

3. Hadici mezi upevnění splachovací a zdroje vody.
4. Zavřete seacock, pokud je osazen, aby se zabránilo vody odčerpat do motoru nebo lodí.
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5. Vyjměte vstupní mořské vody hadici Čerpadlo mořské vody v zobrazeném místě. Zapojte hadice, aby se zabránilo vody ze sifonu do motoru nebo
lodí.

55049

Mořská voda připojení přívodní hadice

6. Použití vhodný adaptér pro připojení proplachovací hadice od zdroje vody do přívodu vody do mořské vody čerpadla.
OZNÁMENÍ

Bez dostatečného chlazení vody, motor, vodní čerpadlo a další komponenty přehřátí a poškození. Zajistit dostatečné dodávky vody do přívodů
vody během provozu.
7. S Sterndrive v normální provozní poloze, otevřít zdroj vody úplně.
8. Umístěte dálkový ovladač v neutrální klidové poloze rychlosti a nastartujte motor.
OZNÁMENÍ

Ovládání motoru z vody při vysokých rychlostech vytváří podtlak, který může sbalit hadici přívodu vody a přehřátí motoru. Neprovozujte motor
nad 1400 otáček za minutu z vody a bez dostatečného přívodu chladicí vody.
9. Pomalu přidání plynu, dokud motor nedosáhne 1300 RPM (± 100 otáček za minutu).

10. Sledujte teploty vodního sloupce, aby zajistily, že motor pracuje v normálním rozmezí.
11. Ovládání motoru s Sterndrive v neutrální poloze po dobu asi 10 minut, nebo dokud je vypouštění vody je jasné.

12. pomalu vrátit plyn do klidové polohy rychlosti.
13. Vypněte motor.
14. Vypněte vodu a odstraňte splachovací přílohy.
15. V případě, že loď je z vody, instalovat přívodní hadici k zadní straně Čerpadlo mořské vody. Utáhnout hadicovou sponu bezpečně.

16. Instalujte vrtuli.
17. Pokud je plavidlo kotvící ve vodě, označit spínač zapalování s vhodným štítkem vyžaduje přívodní hadici s mořskou vodou, které mají být spojeny před
provozu motoru.

Postup SeaCore Power Package Flushing
POZNÁMKA: Proplachování se vyžaduje pouze po operaci v slané, brakické, minerální zatížené, nebo znečištěné vody. Proplachování po každém výletu pro dosažení nejlepších výsledků zapotřebí.

Důležité: Proplachování napájecí balíček SeaCore s lodí a Sterndrive ve vodě, je méně účinný. Návaly napájecí balíček SeaCore je nejefektivnější,
pokud je prováděna s lodí a Sterndrive z vody, například na lodi vleku nebo přívěsu.

Modely Použití Pickup Sterndrive Water
Důležité: Systém je navržen tak, aby vyprázdnění Sterndrive Bravo a motor s jedním zdrojem vody. Neblokují nebo odebrat hadici vody na
vstupu z Sterndrive do motoru.
Důležité: Nedovolte, aby motor táhnout vzduch nebo mořskou vodu z alternativních zdrojů pickup vody během procesu splachování. Pokud je vozidlo vybaveno,
zajistit, aby všechny alternativní přívodní hadice připojena na obou koncích.

1. Odstraňte loď z vody.
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!

VAROVÁNÍ

Otáčející se vrtule může způsobit vážné zranění nebo smrt. Nikdy nepoužívejte loď z vody s vrtulí nainstalován. Před instalací nebo vyjmutím
vrtule, umístěte pohonnou jednotku neutrál a zapojit přepínač lano zastavení, aby se zabránilo nastartování motoru. Umístěte blok dřeva mezi
vrtulového listu a anti-ventilační desky.
2. Zapojit stop tlačítko na krk a odstraňte vrtuli.
3. Vyjměte rychlospojovací fitink z obalu dílů dodávaných s motorem.
4. Připojit rychlospojovací šroubení se hadicí.
A

b

a - Quick-connect kování (end tryskající vodě)

b - Hadice

18487

5. Snap rychlospojovací fitink s vodní hadice do zapuštěné zásuvky na motoru.
a - Hadice
b - Quick-connect kování (end tryskající vodě)

A

c - flush socket

b

C

18489

6. Otevřete zdroj vody v hadici, na plný průtok.
7. Nechte vodu ke splachování Sterndrive po dobu 30 sekund.

8. Umístěte dálkový ovladač v neutrální poloze volnoběhu.
9. Uvolněte stop tlačítko na krk a nastartujte motor.
OZNÁMENÍ

Bez dostatečného chlazení vody, motor, vodní čerpadlo a další komponenty přehřátí a poškození. Zajistit dostatečné dodávky vody do přívodů
vody během provozu.
10. Provozujte motor při volnoběžných otáčkách na neutrál. Nepřesahují 1200 RPM.

11. sledovat teplotu motoru při provozu motoru.
12. Flush motor po dobu 5-10 minut, nebo dokud odtéká voda je jasné.

13. Vypněte motor a zařaďte přepínač lano zastavení.
14. Nechte vodu ke splachování Sterndrive po dobu 10 sekund.

15. Vypnutí zdroj vody.
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16. Stiskněte tlačítko pro uvolnění na splachovací zásuvky odpojit rychlospojovací šroubení a hadici z motoru.

a - Quick-connect kování (end tryskající vodě)
b - Tlačítko pro uvolnění Flush socket

ba

18488

17. Odeberte rychlospojovací fitink z hadice.
A

b

a - Quick-connect kování (end tryskající vodě)

b - Hadice

18487

18. Skladujte rychlospojovací fitink na lodi pro snadný přístup.
DŮLEŽITÉ: Neukládejte rychlospojovací fitink ve splachovací zásuvky na motoru. V opačném případě by umožnilo mořské čerpadlo nasávat vzduch
během provozu motoru způsobuje přehřátí problém. Škody v důsledku přehřátí motoru se nevztahuje Mercury MerCruiser záruka.

Quick-fitink uložena na lodi

A

a - Quick-fitink

25900

19. Vložte kryt proti prachu ve splachovací zásuvky na motoru.

A

přebal instalována ve splachovací zásuvky

a - přebal knihy

b - flush socket

b

18490
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20. Instalace vrtule.
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Vypouštění mořské vody systém
odvodnění surové vody
!

POZOR

Voda může vstoupit do odvodňovacího potrubí, když je vypouštěcí systém je otevřený, poškození motoru nebo způsobí, že loď potopit. Odstraňte loď z vody nebo
zavření seacock, odpojte a připojte přívodní hadici s mořskou vodou, a zajistit drenážní čerpadlo je v provozu před vypuštěním. Neprovozujte motor s vypouštěcí
systému Open.

Důležité: vypustit pouze surové část vody v uzavřeném chladicím systému. Surová voda je někdy označován jako mořská voda. Důležité: Loď musí
být ve stejné poloze, aby bylo zajištěno úplné vypuštění chladicího systému. UPOZORNĚNÍ: Motor nesmí být v provozu kdykoli během postupu
vyprázdnit.

Důležité: Mercury MerCruiser vyžaduje, propylenglykol nemrznoucí směs, smísí se s pokyny výrobce, být použity v surovém části vody v chladicím
systému, při teplotách pod bodem mrazu, nebo pro dlouhodobé skladování. Ujistěte se, že propylenglykol nemrznoucí obsahuje inhibitor koroze a
je určen pro použití v lodní motory. Být jistý, že podle doporučení propylenglykol výrobce.

Vzduchem aktivovaných Single-Point kanalizačního systému s uzavřeným Chlazení
Následující pokyny se vztahují na vypouštění postupy prováděné na motorech v nádobách, které jsou ve vodě. V případě plavidel, která nejsou ve vodě,
nemusíte uzavřít seacock (pokud je ve výbavě) nebo vyjměte a připojte přívodní hadici.

1. Zavřete seacock (je-li ve výbavě) nebo odstranit a připojit přívodní hadici.
2. Odstraňte modrou zátku z výměníku tepla.
3. Odstraňte víčko ze sestavy ventilu vzduchu řízena.

a - modrý zástrčka

b

b - Víčko

A

55099

4. Zkontrolujte, zda je páka v horní části čerpadla je v jedné rovině s rukojetí (horizontální).
5.

Nainstalovat vzduchové čerpadlo na pohonu armatury.

6. páčku na vzduchové čerpadlo (svislém) pro zablokování čerpadla na tvarovky.

C

E

a - pohon kování
b - zelené kontrolky
c - ventil Ruční odbrzdění
d - Vzduchová pumpa

A

b

e - Páka (blokovací)

d

8293

7. Čerpadlo vzduchu do systému, dokud obě zelené ukazatele vysune ovládací sestavy.
8. Zkontrolovat, zda voda odtéká z rozvodné skříně.
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Důležité: Jestliže voda neodtéká z rozvodné skříně, když jsou obě zelené kontrolky prodloužena, odstraňte modrou zástrčku na rozvodné
skříni.
a - Distribuce mozků vodárně
b - modré svíčky

b
A

55101

9. Zkontrolovat, zda voda odtéká ze skříně mořskou vodu čerpadla.
Důležité: Jestliže voda neodtéká z tělesa čerpadla mořské vody, když jsou obě zelené kontrolky prodloužena, odstraňte modré svíčky na plášti s mořskou
vodou čerpadla.

a - Mořská voda čerpadlo Vypouštěcí vodárně
b - modré svíčky

b
A

56033

10. Nechte systém vypustit minimálně po dobu deseti minut. Čerpadlo vzduch podle potřeby, aby se zelené indikátory rozšířené.

11. Crank motor přes mírně se startérem, aby očistil jakékoli vody v pasti Čerpadlo mořské vody. Neumožňují motor nastartovat.
12. Poté, co se voda odvádí z motoru, instalace modré zátky na distribuční skříně a Čerpadlo mořské vody v případě, že se odstraní a pevně utáhnout.
13. Stiskněte aretační páku dolů na vzduchové čerpadlo a odstraňte čerpadlo od sestavy vzduchového pohonu. Nainstalovat uzávěr na tvarovky.

14. Instalace modrý konektor na tepelném výměníku a pevně utáhnout.

15. Vypouštěcí systém by měl zůstat otevřený, zatímco přepravě lodí nebo při provádění další údržby. To pomáhá zajistit, aby veškerá voda je
odváděna.
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16. Před zahájením člun, vytáhnout na vypouštěcí ventil ruční. Ověřte, zda jsou zelené kontrolky jsou již prodloužena.
a - zelené kontrolky

A
6135

17. Otevřete seacock, pokud je osazen, nebo odpojit a připojit přívodní hadici před provozu motoru.
Vzduchem aktivovaných Single-Point kanalizačního systému (Bravo standardní chlazení)
Následující pokyny se vztahují na vypouštění postupy prováděné na motorech v nádobách, které jsou ve vodě. V případě plavidel, která nejsou ve vodě,
nemusíte uzavřít seacock (pokud je ve výbavě) nebo vyjměte a připojte přívodní hadici.

1. Zavřete seacock (je-li ve výbavě) nebo odstranit a připojit přívodní hadici.
2. Odstraňte přední kryt motoru vytažením.

55105

3. Vyjměte modrou zátku z bloku motoru crossoveru.
4. Odstraňte uzávěr z ventilové sestavy vzduchu ovládán.

a - modrý zástrčka

b - Víčko

A

b

55106

5. Zkontrolujte, zda je páka v horní části čerpadla je v jedné rovině s rukojetí (horizontální).
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6.

Nainstalovat vzduchové čerpadlo na pohonu armatury.

7. páčku na vzduchové čerpadlo (svislém) pro zablokování čerpadla na tvarovky.

C

E

a - pohon kování
b - zelené kontrolky
c - ventil Ruční odbrzdění
d - Vzduchová pumpa

e - Páka (blokovací)

A

d

8293

b

8. Čerpadlo vzduchu do systému, dokud obě zelené ukazatele vysune ovládací sestavy.
9. Voda by měla začít odtékat distribuční skříně.
Důležité: Jestliže voda neodtéká z rozvodné skříně, když jsou obě zelené kontrolky prodloužena, odstraňte modrou zástrčku na distribuční
skříně a skříně s mořskou vodou čerpadla.

a - Distribuce mozků vodárně
b - modré svíčky

b
A

55101

10. Zkontrolovat, zda voda odtéká ze skříně mořskou vodu čerpadla.
Důležité: Jestliže voda neodtéká z tělesa čerpadla mořské vody, když jsou obě zelené kontrolky prodloužena, odstraňte modré svíčky na plášti s mořskou
vodou čerpadla.

a - Mořská voda čerpadlo Vypouštěcí vodárně
b - modré svíčky

b
A

56033

11. Nechte systém vypustit minimálně po dobu deseti minut. Čerpadlo vzduch podle potřeby, aby se zelené indikátory rozšířené.
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12. Crank motor přes mírně se startérem, aby očistil jakékoli vody v pasti Čerpadlo mořské vody. Neumožňují motor nastartovat.
13. Poté, co se voda vypustí z motoru, nainstalujte modré svíčky na distribuční skříně a mořské čerpadlo, pokud by byly odstraněny a pevně utáhnout.
14. Stiskněte aretační páku dolů na vzduchové čerpadlo a odstraňte čerpadlo od sestavy vzduchového pohonu. Nainstalovat uzávěr na tvarovky.

15. Instalace modrý konektor na výměníku tepla a pevně utáhnout.
16. Mercury MerCruiser doporučuje odpadní systém zůstane otevřená po dobu transportu lodi nebo při provádění další údržby. To pomáhá zajistit, aby
veškerá voda je odváděna.

17. Před zahájením člun, vytáhnout na vypouštěcí ventil ruční. Ověřte, zda jsou zelené kontrolky jsou již prodloužena.
a - zelené kontrolky

A
6135

18. Otevřete seacock, pokud je osazen, nebo odpojit a připojit přívodní hadici před provozu motoru.

Manuální Single-Point Drain System (Alpha standardní chlazení)
Následující pokyny se vztahují na vypouštění postupy prováděné na motorech v nádobách, které jsou ve vodě. V případě plavidel, která nejsou ve vodě,
nemusíte uzavřít seacock (pokud je ve výbavě) nebo vyjměte a připojte přívodní hadici.

1. Zavřete seacock (je-li ve výbavě) nebo odstranit a připojit přívodní hadici.
2. Odstraňte přední kryt motoru vytažením.

55109

3. Vyjměte modrou zátku z bloku motoru.
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4. Otáčením modrou uzavírací rukojeti proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví. Červená na rukojeti ukazuje, že odtok je dostatečně otevřený, aby
odtok vody z motoru.

a - modrý zástrčka

b - Modrý uzavírací rukojeť

b

A

55112

5. Voda by měla začít odtékat distribuční skříně.
Důležité: Jestliže voda neodtéká z rozvodné skříně po otevření modrý uzavírací rukojeť, odstraňte modrou zástrčku na rozvodné skříni.

a - modrý zástrčka

b - Distribuce mozků vodárně

ab
55113

6. Nechte systém vypustit po dobu minimálně deseti minut nebo déle.
7. Poté, co se voda odvádí z motoru, instalace modré zátky na distribuční skříně a bloku motoru v případě, že byly odstraněny a pevně je bezpečně.
8. Otočte modrou uzavírací rukojeť ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví. Rukojeť je plně zasunuta, pokud není vidět žádné červené. Neutahujte rukojeť.

Chladné počasí nebo Extended Storage přeformulovány
(Okysličená) benzíny (USA Only)
Tento druh benzinu je po většinu USA vyžaduje Existují dva typy kyslíkatých používané v palivech: alkohol (ethanol) nebo ether (MTBE nebo ETBE). Benzín
obsahující ethanol je zvláště předmětem absorpci vzdušné vlhkosti, vytvářející dásní nebo pevné látky, nebo se mohou oddělit do vrstvy paliva plovoucí na
horní vrstvy vody a alkoholu. Pro snížení možnosti pro separaci, skladování by měla být v kontejnerech, které zabraňují oxidaci nebo vodních par míchání. Je-li
použit ethanol v benzínu ve vaší oblasti naleznete na Palivo obsahující alkohol.

Paliva pro váš motor Mercury Marine může obsahovat až 10% etanolu a éteru.

Paliva s obsahem alkoholu
Paliva obsahující buď methanol (methyl alkohol) nebo ethanol (ethylalkohol), mohou způsobit nežádoucí účinky. Tyto nežádoucí účinky jsou závažnější
methanolem. Zvýšení procento alkoholu v palivu může také zhoršit tyto nežádoucí účinky. Některé z těchto nežádoucích účinků jsou způsobeny, protože
alkohol v benzínu může absorbovat vlhkost ze vzduchu, což vede k oddělení (fáze), ve vodě / alkohol z benzinu v palivové nádrži.
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Palivový systém součástky na váš motor Mercury Marine vydrží až do 10% obsahu alkoholu v benzínu. Nevíme, jaké procento palivový systém Vašeho člunu
vydrží. Obraťte se na výrobce lodí pro konkrétní doporučení týkající se součástí palivového systému lodi (palivových nádrží, palivových potrubí a armatur).
Uvědomte si, že benzíny s obsahem alkoholu může vyvolat zvýšení:
•

Korozi kovových dílů

•

Zhoršení pryžových nebo plastových dílů

•

Pronikání paliva přes palivové potrubí pryžové

•

Startovací a provozní potíže
!

VAROVÁNÍ

úniku paliva je nebezpečí požáru nebo exploze, která může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pravidelně kontrolovat všechny součásti palivového
systému těsnost, změkčování, kalení, otok, nebo korozi, zejména po skladování. Nějaké stopy po úniku nebo poškození je třeba vyměnit před dalším
chodu motoru.
Vzhledem k možným nepříznivým účinkům alkoholu v benzínu, by měly být použity pouze nealkoholické benzín. Pokud je k dispozici jen palivo obsahující alkohol,
nebo v případě, že přítomnost alkoholu není znám, je potřeba zvýšená kontrola frekvence těsnost a abnormality.
UPOZORNĚNÍ: Při práci s motorem Mercury Marine na benzin s obsahem alkoholu, je třeba se vyhnout skladování benzinu v palivové nádrži delší dobu. Při
dlouhém skladování, společné téma pro lodě, vytvářet jedinečné problémy. V autech, alkohol směsného paliva běžně spotřebuje předtím, než mohou absorbovat
dostatek vlhkosti způsobit problémy. Naopak lodě nesmějí být použity na dny, týdny nebo měsíce, dost dlouho na oddělení fází se bude konat. Navíc má vnitřní
koroze může probíhat při skladování, pokud alkohol promyje ochranné olejového filmu z vnitřních komponent.

Důležité: Mercury MerCruiser důrazně doporučuje, aby tato služba by měla být provedena u autorizovaného prodejce Mercury Mercruiser. Škody
způsobené teplotám pod bodem mrazu se nevztahuje na Mercury MerCruiser omezené záruce.
OZNÁMENÍ

Voda uvězněna v části mořské vody z chladicího systému může způsobit korozi nebo mrazem škody. Vypouštěcí část mořské vody z chladicího
systému bezprostředně po operaci nebo před delší skladování v mrazu. V případě, že loď je ve vodě udržujte seacock uzavřen, dokud znovu
spuštění motoru, aby se zabránilo zpětnému toku vody do chladicího systému. Je-li loď není vybavena seacock, ponechte přívodní hadici odpojen a
zapojen.

POZNÁMKA: Jako preventivní opatření, připojit značku ke klíčovým spínačem nebo volantem lodi připomínající obsluhu otevřít seacock nebo odpojit a před
nastartováním motoru připojte přívodní hadici.
Důležité: Mercury MerCruiser vyžaduje, propylenglykol nemrznoucí směs, smísí se s pokyny výrobce, být použity v části mořské vody v chladicím
systému, pro teploty pod bodem mrazu nebo delším skladování. Ujistěte se, že propylenglykol nemrznoucí obsahuje inhibitor koroze a je určen
pro použití v lodní motory. Být jistý, že podle doporučení propylenglykol výrobce.

Připravuje Power balíček pro Storage-MPI modely
vícebodové vstřikování paliva (MPI), systém musí mít speciální směs paliva, stabilizátor, a maziva, k úplnému naplnění systému dodávky paliva. Tato palivová směs
stabilizuje palivo a maže palivová čerpadla, regulátor tlaku paliva, palivo a vstřikovače, snižuje vnitřní oxidaci komponent kovových palivového systému.
Důležité: Tento speciální palivová směs může být použita na Mercury Marine katalyzované benzinové motory. Speciální Fuel Mix

!

VAROVÁNÍ

Palivo je hořlavé a výbušné. Ujistěte se, že klíčový spínač je vypnutý a lano je umístěn tak, že motor nelze spustit. Nekuřte nebo povolit zdroje jisker
nebo otevřeného ohně v oblasti, zatímco servisu. Udržujte pracovní prostor dobře větrané a vyhnout se dlouhodobému působení výparů. Vždy
zkontrolujte, zda nedochází k úniku před nastartováním motoru, a okamžitě utřete rozlité palivo.

!

VAROVÁNÍ

Palivové výpary uvězněné v motorovém prostoru může být dráždivé, způsobují potíže s dýcháním, nebo se může vznítit a následně k požáru nebo výbuchu.
Před opravou napájecí balíček vždy větrat motorový prostor.
1. Naplňte 23 litru (6 US gal) vzdálené palivovou nádrž 19 l (5 US gal) pravidelné bezolovnatý 87 oktanů (90 RON) benzín.

2. Nalijte do vzdáleného palivové nádrže 1,89 l (2 US qt) ze dne Premium Plus 2-cyklu TC-W3 Přívěsný ropy a 29,5 ml (1 oz) z Mercury Quickstor stabilizátor
paliva.
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Popis

Tube Ref No.
115

124

3.

kde jsou použity

Premium Plus 2-Cycle TC-W3
Přívěsný Oil
Quickstor Fuel Stabilizer

Part No.

Palivový systém

92-858026K01

Palivový systém

92-8M0047932

Nainstalujte vzdálený víčko palivové nádrže a zajištění přidané přísady se důkladně mísí s palivem.

Motor a palivové přípravy systému
!

VAROVÁNÍ

Palivo je hořlavé a výbušné. Ujistěte se, že klíčový spínač je vypnutý a lano je umístěn tak, že motor nelze spustit. Nekuřte nebo povolit zdroje jisker
nebo otevřeného ohně v oblasti, zatímco servisu. Udržujte pracovní prostor dobře větrané a vyhnout se dlouhodobému působení výparů. Vždy
zkontrolujte, zda nedochází k úniku před nastartováním motoru, a okamžitě utřete rozlité palivo.

!

VAROVÁNÍ

Palivové výpary uvězněné v motorovém prostoru může být dráždivé, způsobují potíže s dýcháním, nebo se může vznítit a následně k požáru nebo výbuchu.
Před opravou napájecí balíček vždy větrat motorový prostor.
OZNÁMENÍ

Vyčerpání paliva může dojít k poškození katalytické složky. Nedovolte, aby se palivové nádrže, aby se stala prázdná během provozu.

1. případně Zkontrolujte koncentraci nemrznoucí kapaliny. Odkazovat na Specifikace sekce.
2. Před přidáním Mercury Quickstor stabilizátor paliva do paliva v nádrži, určit typ paliva, které je v palivových nádržích a pokračovat s následující:
A. Plavidla používající palivo bez alkoholu vyplňování palivové nádrže plavidla s čerstvým benzínem, který neobsahuje alkohol a přidá se dostatečné
množství rtuti Quickstor stabilizátor paliva k léčbě benzínu. Postupujte podle pokynů na obalu.
b. Plavidla používající paliva obsahujícího alkohol-vypustit palivové nádrže tak nízké, jak je to možné, a přidání dostatečného množství rtuti Quickstor
stabilizátor paliva k léčbě zbývající benzín. Postupujte podle pokynů na obalu.

3. Propláchněte chladicí systém. Odkazovat na Údržba sekce.
4. Přívod chladící vody do motoru. Odkazovat na Údržba sekce.
5. Zavřete palivový uzavírací ventil, pokud je ve výbavě, nebo se odpojit a připojit hadici loď palivové nádrže.

6. Připojte dálkový palivové nádrže se speciální palivové směsi do přívodu paliva kování.
7. Nastartujte motor a nechte motor běžet při 1300 otáčkách za minutu po dobu pěti minut. To je obvykle dost času na speciální palivová směs cirkuluje v palivovém systému.
Zkontrolujte, zda nedochází k úniku oleje. Zavřel při vypnutém motoru.

Důležité: Nedovolte, aby motor běžet palivo.
8. Odpojte speciální palivové směsi hadici ze vstupního kování. Hadici loď palivové nádrže na vstupní šroubení. Otevřete palivový uzavírací ventil, pokud je osazen.

9. Změna olej a olejový filtr.
10. Výměna oddělování vody palivového filtru v případě potřeby.
11. Vypusťte systém chlazení mořskou vodou motoru. Odkazují na Vypouštění mořské vody systém.
OZNÁMENÍ

Voda uvězněna v části mořské vody z chladicího systému může způsobit korozi nebo mrazem škody. Vypouštěcí část mořské vody z chladicího
systému bezprostředně po operaci nebo před delší skladování v mrazu. V případě, že loď je ve vodě udržujte seacock uzavřen, dokud znovu
spuštění motoru, aby se zabránilo zpětnému toku vody do chladicího systému. Je-li loď není vybavena seacock, ponechte přívodní hadici odpojen a
zapojen.

12. Naplňte systém chlazení mořskou vodou se propylenglykol mísí s doporučením výrobce k ochraně motoru na nejnižší teplotě, která bude vystavena při
mrazu nebo delším skladování. Tím se také zabrání tvorbě exfoliační rez v systému průchodů chlazení.
13. Skladujte baterii v souladu s pokyny výrobce.

akumulátor
Kdykoliv bude baterie skladována po delší dobu, ujistěte se, že buňky jsou plné vody, a baterie je plně nabitá av dobrém provozním stavu. Mělo by být čisté a
bez úniků. Postupujte podle pokynů výrobce baterií pro skladování.
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Znovuuvedením Power Package
1. Ujistěte se, že všechny systémové hadice chladicí jsou správně spojeny a hadicové svorky jsou pevně.
!

POZOR

Odpojování nebo připojování kabelů akumulátoru v nesprávném pořadí může dojít k poranění elektrickým proudem nebo může dojít k poškození elektrického systému.
Vždy odpojte záporný (-) kabel baterie první a připojit jej jako poslední.
2.

Vložte plně nabitou baterii. Vyčistěte kabel baterie svorky a svorky a připojte kabely. Utáhnout každé kabelové svorky bezpečně při připojování.

3. srsti terminální spojení s bateriovou svorku, ochranu proti korozi.
4. Proveďte všechny kontroly v daném Provoz hodin.
OZNÁMENÍ

Bez dostatečného chlazení vody, motor, vodní čerpadlo a další komponenty přehřátí a poškození. Zajistit dostatečné dodávky vody do přívodů
vody během provozu.
5. Spusťte motor a pozorně sledovat instrumentaci, aby zajistily, že všechny systémy fungují správně.
6. Pečlivě zkontrolujte motor netěsnosti paliva, oleje, kapalin, vody a výfukových plynů.
7.
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Zkontrolujte, zda systém řízení, posun a ovládání plynu pro správnou činnost.
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Diagnostikování EFI Problémy
Váš autorizovaný dealer Mercury MerCruiser má správné servisní nástroje pro diagnostiku problémů na elektronické systémy vstřikování paliva (EFI). Řídicí pohon
modul (PCM) má schopnost detekovat problémy se systémem, pokud k nim dojde, a uložit si poruchový kód. Tento kód pak může být čten později servisní technik
pomocí speciálního diagnostického přístroje.

Diagnóza problémů DTS
Váš autorizovaný dealer Mercury MerCruiser má správné servisní nástroje pro diagnostiku problémů v digitálním plynu a řadicí systémy (DTS). Řídicí pohon
modul (PCM) má schopnost detekovat problémy se systémem, pokud k nim dojde, a uložit si poruchový kód. Tento kód pak může být čten později servisní
technik pomocí speciálního diagnostického přístroje.

Doplňkové informace Pokyny pro Joystick Pilotování Sterndrive (JPS)
Odkazovat na JPS Návod dalších důležitých návodem k obsluze a údržbě, pokud vaše loď je vybavena JPS.

Guardian systému motoru
The Guardian System Engine sleduje kritické senzory na motoru pro případnou časných označení problémů. Systém bude reagovat na problém tím, že vypouští
opatrnost nebo kritické strategii houkačka. Snížit výkon motoru, aby poskytovaly ochranu motoru. Pokud byla aktivována kritický opatrovník stát, houkačka bude
aktivní po dobu šesti sekund a pak se vypne. Varování textové povoleno SmartCraft měřidla se zobrazí zpráva oznamující důvod kritického varování Guardian.
To může být nutné obrátit se na autorizovaného prodejce Mercury žádostí o pomoc.

Poradce při potížích Charts

Starter Motor nelze natočit motoru nebo otáčí pomalu
Možná příčina

Lék

Přepínač baterie vypnut.

Zapněte vypínač.

Dálkové ovládání není v neutrální poloze.

Umístěte ovládací páky do neutrální polohy.

Otevřený jistič nebo pojistka.

Zkontrolujte a znovu hlavní vypínač jistič nebo vyměňte pojistku. Zkontrolujte 5-amp pojistku na
síťovém svazku připojené k baterii, a v případě potřeby vyměnit.

Uvolněný nebo špinavé elektrické spoje, nebo poškození

Zkontrolujte, zda všechny elektrické přípojky a dráty (zejména kabely baterie). Vyčistěte a dotáhněte

vedení.

všechny vadné spoje.

Bad baterie nebo nízké napětí baterie.

Otestovat baterie a nabíjení v případě potřeby; vyměňte špatné.

Krk vypínač aktivován.

Zkontrolujte přepínač lano zastavení.

Motor nelze nastartovat nebo těžko startuje
Možná příčina

Lék

Krk vypínač aktivován.

Zkontrolujte přepínač lano zastavení.

Nesprávná počáteční postup.

Přečtěte si postup startování.

Nedostatečný přívod paliva.

Naplňte palivovou nádrž nebo otevřený ventil.

Vadné zapalovací systém komponent.

Opravovat zapalování.

Ucpaný palivový filtr.

Vyměnit palivový filtr.

Zatuchlá nebo znečištěné palivo.

Vypusťte palivovou nádrž. Naplňte čerstvým palivem.

Palivové potrubí nebo nádrže odvzdušňovací čára zalomená nebo ucpaná. Vyměnit lomených čar nebo vyhodit ven linky se stlačeným vzduchem, aby se odstranily

obstrukce.

Vadné drátové připojení.

Zkontrolujte, zda drát připojení.

EFI systémová chyba.

Mají EFI systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce Mercury Mercruiser.
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Motor běží nepravidelně, mine nebo selže
Možná příčina

Lék

Ucpaný palivový filtr.

Vyměnit filtr.

Zatuchlá nebo znečištěné palivo.

Vypusťte palivovou nádrž. Naplňte čerstvým palivem.

Zalomená nebo ucpané palivové potrubí nebo palivová nádrž odvzdušňovací linky. Vyměnit lomených čar nebo vyhodit ven linky se stlačeným vzduchem, aby se odstranily

obstrukce.

Flame svodič špinavý.

Vyčistěte jisker plamene.

Vadné zapalovací systém komponent.

Systém zapalování servis.

Volnoběžné otáčky příliš nízké.

Mají EFI systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce Mercury Mercruiser.

EFI systémová chyba.

Mají EFI systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce Mercury Mercruiser.

Slabý výkon
Možná příčina

Lék

Škrcení není zcela otevřený.

Zkontrolujte, zda kabel škrticí klapky a propojení pro správnou funkci.

Poškozené nebo nesprávné vrtule.

Vyměnit vrtuli.

Nadměrné stoková voda.

Scedíme a zkontrolujte příčinu vstupu.

Člun přetížen nebo zatížení nesprávně distribuovány.

Snížení zatížení nebo distribuovat zátěž rovnoměrněji.

Flame svodič špinavý.

Vyčistěte jisker plamene.

dno člunu znečištěný nebo poškozený.

Vyčistěte nebo oprav podle potřeby.

Problém zapalování.

Vidět Motor běží nepravidelně, mine, nebo selže.

přehřátí motoru.

Vidět Nadměrná teplota motoru.

EFI systémová chyba.

Mají EFI systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce Mercury Mercruiser.

Nadměrné teploty motoru
Možná příčina

Lék

přívod nebo seacock vody uzavřen.

Otevřeno.

Hnací řemen uvolněné nebo ve špatném stavu.

Vyměnit nebo upravit pás.

Mořská voda snímače nebo mořská filtr ucpán.

Odstraňte překážku.

Vadný termostat.

Nahradit.

Hladina chladicí kapaliny (je-li vybaven) nízká v uzavřeném chladicím úseku.

Zkontrolujte, zda je příčinou nízké hladiny chladící kapaliny a opravy. Naplňte systém s správné řešení
chladicí kapaliny.

Tepelný výměník nebo chladič kapaliny zapojen s cizím materiálem. Vyčistěte výměník tepla, chladič oleje motoru, a převodový olej
chladič (pokud je aktivní).

Ztráta tlaku v uzavřeném chladicím oddílu.

Zkontrolujte, zda nedochází k únikům. Čisté, kontrolovat a tlaková zkouška cap.

Vadné mořskou pickup čerpadlo.

Opravit.

Mořská voda vypouštění omezeno nebo uzavřené.

Čisté výfukové lokty.

Nedostatečná teplota motoru
Možná příčina

Lék

Vadný termostat.

Nahradit.

Tlak oleje nízká Engine
Možná příčina

Lék

Nedostatečné množství oleje v klikové skříni.

Zkontrolujte a přidejte olej.

Nadměrné množství oleje v klikové skříni (přimět to, aby se stal

Zkontrolovat a odebrat požadované množství oleje. Zkontrolujte, zda není příčinou nadměrného oleje (nevhodné náplně).

provzdušněný).

Zředěný nebo nesprávné viskozita oleje.
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Výměnu oleje a olejového filtru, pomocí správné kvality a viskozity oleje. Určit příčinu k ředění
(nadměrné volnoběh).
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Baterie se nedobíjí
Možná příčina

Lék

Nadměrný odběr proudu z baterie.

Vypnutí nepotřebných doplňky.

Hnací řemen alternátoru uvolněný nebo ve špatném stavu.

Vyměnit a / nebo upravit.

Nepřijatelný stav baterie.

Test baterie, příp.

Uvolněný nebo špinavé elektrické spoje, nebo poškození vedení.

Zkontrolujte, zda všechny související elektrické přípojky a dráty (zejména kabely baterie).
Vyčistěte a dotáhněte vadné spoje. Opravit nebo vyměnit poškozenou kabeláž.

Test výkon alternátoru, příp.

Vadný alternátor.

Dálkové ovládání je obtížné přesunout, má nadměrná vůle, nebo pokud vydává neobvyklé zvuky
Možná příčina
Nedostatečné mazání na směny a pákový mechanismus škrticí klapky spojovacího
materiálu.

Překážka v posunu nebo škrticích vazeb.
Uvolněná nebo chybějící posun a škrtící vazby.

Shift nebo kabel škrticí klapky zalomená.

Lék
Mazat.
Odstraňte překážku.
Zkontrolujte všechny vazby. Pokud některá z nich uvolněná nebo chybí, ihned na autorizovaného
prodejce Mercury MerCruiser.

Narovnejte kabel nebo jste autorizovaný dealer Mercury MerCruiser vyměnit
kabel, pokud neopravitelný.

Elektronické Dálkové ovladače
Příznak
Páka ERC je příliš tvrdá nebo příliš snadné, aby se odstěhoval z neutrálního
aretací.
Páka ERV má příliš mnoho nebo příliš malou odolnost prostřednictvím svého
rozsahu pohybu.

Lék
Nastavení napětí aretační.

Nastavte rukojeť napínací šroub.
Zkontrolujte, zda tlačítko plynu pouze na trackpadu DTS. V případě, že svítí, dal páky ERV v
neutrální poloze a stiskněte tlačítko pro vypojení. Vypněte všechny klíčové motoru spínače.

Páka ERV zvyšuje otáčky motoru, ale motory nezabývají kola a loď
se nepohybuje.

Poté jej znovu zapnout. Zkontrolujte, zda vaše Mercury schválený multifunkčního displeje
(MFD) pro chybových kódů nebo pop-up varování. Rozbalte textu chybových kódů, zda je
zapotřebí postup. Obraťte se na autorizovaného prodejce Mercury Marine.

V případě, že motor dosahuje pouze 50% dostupného výkonu, zkontrolujte připojovací
tlačítko na trackpadu DTS. V případě, že svítí, dát kliky v neutrální poloze a stiskněte
tlačítko pro vypojení. Zkontrolujte, zda vaše Mercury schválený MFD, zda je aktivován
tempomat. Zakázat tempomat.

Páka ERC ovládá motory, ale nedosahují wide-otevřený plyn.

Zkontrolujte, zda je poškození vrtule, a změnit vrtuli, pokud se zjistí poškození. Obraťte se na
autorizovaného prodejce společnosti Mercury Marine pro službu na poškozené vrtule.
Zkontrolujte, zda vaše Mercury schválený MFD pro chybových kódů Guardian, že naznačují
sníženou výkon motoru. Je-li nalezen, obraťte se na autorizovaného prodejce Mercury Marine.

Páka ERC řídí motor, ale neodpovídá lineárně.

Zkontrolujte tlačítko troll na trackpadu DTS. V případě, že svítí, dát kliky v neutrální
poloze a stiskněte tlačítko troll k vypojení. Ujistěte se, že režim dokovací stanice nebo
tempomat nezabývají.

Je-li jedna páka ERC přesunut, všechny motory reagovat.

Kontrolní ERC, joystick, a volant nefungují.
Člun se pohybuje vpřed, ale nebude pohybovat dozadu rychle.
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Zkontrolujte, zda tlačítko páková na trackpadu DTS. V případě, že svítí, dát kliky v
neutrální poloze a Push 1. díl se uvolnit.
lis PŘEVOD na trackpadu DTS obnovit kontrolu kormidla. (Více Helm pouze
lodě.)
Trim jednotky dolů.

90-8M0119290

eng

srpna 2016

Oddíl 6 - Odstraňování

Volant trhne nebo je obtížné Turn
Možná příčina

Lék

Nízká hladina posilovače řízení čerpadlo kapaliny.

Zkontrolujte, zda nedochází k únikům. Systém doplňování s tekutinou.

Hnací řemen uvolněné nebo ve špatném stavu.

Vyměnit a / nebo upravit.

Nedostatečné mazání na řídících prvků. Mazat. Uvolněný nebo chybí řídící
Zkontrolujte, zda všechny díly a spojovací materiál. Pokud některá z nich uvolněná nebo chybí, ihned na autorizovaného

upevňovacích prvků nebo jejich částí.

prodejce Mercury MerCruiser.

Viz autorizovaného prodejce Mercury MerCruiser.

Kontaminované kapaliny posilovače řízení.

Power korekce nefunguje (Motor nepracuje)
Možná příčina

Lék
Vyměňte pojistku. Pojistky mohou být umístěny v blízkosti obložení spínače přístrojovou deskou, na obložení čerpadla v kladném

Spálená pojistka.

(red) výkon obložení baterie vedou u spínače baterií nebo jejich kombinací.

Uvolněný nebo špinavé elektrické

Zkontrolujte, zda všechny související elektrické přípojky a dráty (zejména kabely baterie). Vyčistěte a dotáhněte vadné spojení.

spoje, nebo poškození vedení.

Opravit nebo vyměnit vedení.

Power korekce nefunguje (Motor pracuje, ale Sterndrive jednotka se nepohybuje)
Možná příčina

Lék

Hladina oleje trim čerpadla nízký.

Naplňte čerpadlo oleje.

Jednotka pohonu závazné v kardanovým prstencem.

Zkontrolujte, zda je obstrukce.
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Poznámky:
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Asistenční služba majitel místní
opravy Service
Pokud potřebujete servis pro Mercury MerCruiser-poháněl loď, odneste jej do autorizovaného prodejce. Pouze autorizovaní prodejci se specializují na Mercruiser
produktů Mercury a mají tovární vyškolený mechaniky, špičkové technické vybavení a zařízení a originálních dílů a příslušenství Quicksilver správně nabízet služby
na motor.

POZNÁMKA: Quicksilver díly a příslušenství je navrženo a postaveno Mercury Marine speciálně pro Mercury MerCruiser sterndrives a inboards.

Service daleko od domova
Pokud jste daleko od svého místního prodejce a vyvstává potřeba servis, obraťte se na nejbližšího autorizovaného prodejce. Pokud z nějakého důvodu nemůžete získat službu,
obraťte se na nejbližší regionální servisní středisko. Mimo území Spojených států a Kanady, obraťte se na nejbližší servisní středisko Marine Power International.

Stolen Power Package
Pokud je vaše síla balíček odcizena, neprodleně informovat místní orgány a Mercury Marine modelu a sériovými čísly a jemuž je obnova mají být hlášeny.
Tyto informace jsou uchovávány v databázi na Mercury Marine na pomoc orgánům a prodejcům v znovuzískání ukradených výkonových balíčků.

Vyžaduje pozornost Po zatopení
1. Před oživení, obraťte se na autorizovaného prodejce Mercury MerCruiser.

2. Po zotavení, okamžitý servis u autorizovaného prodejce Mercury MerCruiser je nutné snížit možnost vážného poškození motoru.

Výměna Náhradní díly
!

VAROVÁNÍ

Vyhnout se nebezpečí požáru nebo výbuchu. Elektrický, zapalování a palivového systému na produkty Mercury Marine v souladu s federálními a mezinárodními
normami, aby se minimalizovalo nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu. Nepoužívejte náhradní elektrické nebo palivový systém, které nejsou v souladu s těmito
normami. Při údržbě elektrických a palivových systémů, správně nainstalovat a utáhněte všechny součásti.

Lodních motorů Očekává se, že pracují na nebo poblíž plný plyn po většinu svého života. Oni jsou také čekal, že operuje v obou sladké i slané prostředí. Tyto
podmínky vyžadují mnoho speciálních dílů. Dávejte pozor při výměně mořských částí motoru, protože údaje se liší od standardního automobilového motoru.
Například, jeden z nejdůležitějších speciální náhradní díly je těsnění hlavy válců. Lodní motory nelze použít ocel typu automobilových těsnění hlavy, protože
slaná voda je vysoce korozivní. Námořní hlava motoru těsnění používá speciální materiály odolné proti korozi. Vzhledem k tomu, lodních motorů, musí být
schopné provozu v nebo v blízkosti maximálních otáček většinu času, mají také zvláštní ventilové pružiny, ventilové zdviháky, písty, ložiska, vačkové hřídele a
další pohyblivé části zátěžové.
Mercury MerCruiser lodní motory mají další speciální úpravy poskytují dlouhou životnost a spolehlivý výkon.

Náhradní díly a doplňky Dotazy
V případě jakýchkoliv otázek týkajících se skutečné Mercury přesných dílů nebo Quicksilver námořních částí a příslušenství pro místní autorizovaný prodejce. Dealeři mají k
dispozici vhodné systémy na klíč díly a příslušenství, pokud nejsou na skladě. Model motoru a sériové číslo jsou potřebné k objednat správné náhradní díly.

Řešení problému,
Spokojenost s tímto produktem Mercury MerCruiser je ke svému prodejci a pro nás důležité. Pokud budete mít problém, dotaz, nebo obavy o své energie balíčku, obraťte
se na svého prodejce nebo autorizovaný Mercury MerCruiser obchodní zastoupení. Pokud budete potřebovat další pomoc:
1. Promluvte si s obchodním zastoupení v manažer prodeje nebo správce sítě. Kontaktovat vlastníka obchodní zastoupení v případě, že manažer prodeje a servisní manažér
nebyli schopni problém vyřešit.

Pokud vaše otázka, týkají, nebo problém nelze vyřešit váš prodejce, obraťte se na Mercury Marine servisní středisko o pomoc. Mercury Marine

2.

bude pracovat s vámi a vaším autorizovaném vyřešit všechny problémy. Následující informace budou potřebné Zákaznický servis:
•

Vaše jméno a adresa

•

Denní telefonní číslo

•

Model a sériová čísla pro napájení balíčku

•

Jméno a adresa vašeho prodejce
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•

Povaha problému

Kontaktní informace pro Mercury Marine Zákaznický servis
O pomoc, zavolej, faxem, nebo psát. Prosím, uveďte své denní telefonní číslo s poštou a faxové komunikaci.
Spojené státy americké, Kanada

Telefon

Česky +1 920 929 5040 Français
+1 905 636 4751

Mercury Marine W6250

Fax

Česky +1 920 929 5893 Français
+1 905 636 1704

PO Box 1939 Fond du Lac, WI
54936-1.939

webová stránka

www.mercurymarine.com

Pioneer Road

Australia, Pacific

Telefon

+ 61 3 9791 5822

Fax

+ 61 3 9706 7228

Brunswick Asia Pacific Group 41 do 71
Bessemer Pohon Dandenong South,
Victoria 3175 Austrálie

Evropa, Střední východ, Afrika

Telefon

+ 32 87 32 32 11

Fax

+ 32 87 31 19 65

Brunswick Marine Europe Parc
Industriel de Petit-Rechain B-4800
Verviers, Belgie

Mexiko, Střední Amerika, Jižní Amerika, Karibik
Telefon

+ 1 954 744 3500

Fax

+ 1 954 744 3535

Mercury Marine 11650 Interchange
Circle North Miramar, FL 33025
Spojené státy americké

Japonsko

Telefon

+ 072 233 8888

Fax

+ 072 233 8833

Kisaka Co., Ltd.
4-130 Kannabecho Sakai-shi Sakai-ku 5.900.984
Osaka, Japonsko

Asia, Singapur
Telefon

+ 65 65466160

Fax

+ 65 65467789

Brunswick Asia Pacific Group T / A Mercury
Marine Singapore Pte Ltd 29 Loyangu disk
Singapore, 508944

Zákaznický servis literatura
Anglický jazyk
Angličtiny publikace jsou k dispozici na: Mercury Marine
K rukám: Publications Department
W6250 Pioneer Road

PO Box 1939
Fond du Lac, WI 54936-1939
Mimo území Spojených států a Kanady, obraťte se na nejbližší Mercury Marine nebo mořské Power International servisní středisko pro další informace. Při
objednávce je třeba:

•

Seznam produktu, model, rok, a sériová čísla.

•

Zkontrolujte literaturu a množství, které chcete.

•

Přiložit plnou poukazování na šeku nebo poštovní poukázkou (ne na dobírku).
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Jiné jazyky
Chcete-li získat provoz, údržbu a záruce příručky v jiném jazyce, obraťte se na nejbližší Mercury Marine nebo Marine Power International Service Center pro
informaci. Seznam čísel dílů pro jiné jazyky je dodávána s napájecím balíčkem.

objednávání literatury
Před objednáním literaturu, mít následující informace o výkonu balíčku prostředky: Model
Sériové číslo
Rok

Koňská síla

Spojené státy a Kanada
Pro další literatuře napájecího balíčku Mercury Marine, obraťte se na svého nejbližšího prodejce Mercury Marine nebo kontakt:
Mercury Marine

Telefon

Fax

Pošta

Mercury Marine K rukám:

(920) 929-5110

(920) 929-4894

(Pouze v USA)

(Pouze v USA)

Publications Department

PO Box 1939
Fond du Lac, WI 54936-1939

Mimo USA a Kanadě
Obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko společnosti Mercury Marine nařídit další literaturu, která je k dispozici pro konkrétní balíček energie.

Mercury Marine
Odeslat následující formulář

K rukám: Publications Department

objednávky s platbou na:

W6250 Pioneer Road

PO Box 1939
Fond du Lac, WI 54936-1939
Loď Komu: (Copy tohoto formuláře a tisknout nebo typu Toto je vaše náklady na dopravu štítků) Jméno Adresa

Město, stát, provincie ZIP
nebo PSČ Země

Množství

Položka

Číslo zboží

Cena

Celkový

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
,

Konečná cena
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Predelivery inspekce (PDI)
Důležité: Tento seznam je určen pro balíčky, které nejsou vybaveny joysticku pilotování. Pro kusy motor vybaven joystickem pilotáži, použijte
kontrolní seznam součástí návodu k použití joysticku pilotování. Před Inspekce Customer Delivery (CDI) provádět tyto úkoly. N / A Kontrola /

Upravit

Položka

⃞ ⃞ Servisní aktualizace bulletin nebo opravy dokončeny
⃞ Drain zasunutá zástrčka a vypouštěcí ventily uzavřeny ⃞ ⃞
Látka přívodní ventil otevřený

⃞ motorů těsně ⃞ ⃞ vyrovnání
Engine
⃞ ⃞ Pohonná jednotka spojovací materiál utažené specifikací ⃞ ⃞ Power
trim válců spojovací materiál úzké
⃞ baterie správného hodnocení, plně nabitý, zajištěné s ochrannými kryty na svém místě ⃞ Všechny elektrické
přípojky pevně ⃞ Výfukový systém hadicové svorky pevně ⃞ Všechny spoje palivové těsný

⃞ (pouze modely EC) Správně vrtule vybrán, instalován a utaženy podle specifikací ⃞ Throttle,
posun a systémové uzávěry řízení utaženy podle specifikací ⃞ ⃞ varovací systém test OBD-M a
provoz MIL (light)
⃞ řízení provozu v celém rozsahu ⃞ škrticí desky otevřít a
zavřít úplně ⃞ hladinu oleje v klikové skříni ⃞ ⃞ Power trim oleje ⃞
⃞ hladiny Sterndrive jednotka oleje ⃞ ⃞ výkonová úroveň řízení
kapaliny ⃞ ⃞ uzavřené chladicí hladina kapaliny ⃞ ⃞ Převodovka
hladina kapaliny ⃞ ⃞ Serpentin napnutí řemenu ⃞ ⃞ alternátoru
napnutí řemenu (3.0L) ⃞ ⃞ Napájecí napětí řízení čerpadla pás
(3.0L) ⃞ ⃞ SmartCraft měřidla kalibrovat, pokud je osazen ⃞ ⃞
Warning provoz systému ⃞ ⃞ Dořazení koncový spínač
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Predelivery Kontrolní seznam, Pokračování
N / A Kontrola /
Upravit

Položka

Na - the - voda test
⃞ ⃞ vyrovnání motoru (pouze Profilové modely)
⃞ spouštěče bezpečnostní spínač neutrální polohy ⃞ E-vypínač / šňůrka
vypínač provoz (všechny přilby) ⃞ Mořská voda chod čerpadla ⃞ funkce
nástrojů ⃞ paliva, oleje a vody netěsností ⃞ těsnost výfukových ⃞

časování
⃞ vpřed, neutrál a zpětný chod provozu ⃞ řídící operace v
celém rozsahu ⃞ Zrychlení z volnoběžné otáčky je normální
⃞ WOT________ RPM specifikaci (dopředný rychlostní stupeň)
⃞ ⃞ modelů ES: spustit dvě plné pracovních cyklů (tlačítko ON / OFF), aby WOT s motorem na normální provozní teplotu

při sledování motor G3 CDS ověřit motor přejde do řízení motoru s uzavřenou smyčkou
⃞ ⃞ Power Dořazení ⃞ ⃞ manipulace
Boat
po On - the - voda test
⃞ Vrtule matice utaženy specifikací ⃞ paliva, oleje,
chladicí kapaliny, voda, a tekutina uniká ⃞ oleje a hladiny
kapalin

⃞ Použít Quicksilver korozi stráž balíček motoru ⃞ Provoz a údržba
manuálu v člunu
Pokud loď je registrována na Resident of California

⃞ ⃞ CARB viset tag v člunu
⃞ ⃞ CARB obtisk řádně připevněn k trupu

Zákazník Delivery Inspection (CDI)
Důležité: Tento seznam je určen pro balíčky, které nejsou vybaveny joysticku pilotování. Pro kusy motor vybaven joystickem pilotáži, použijte kontrolní
seznam součástí návodu k použití joysticku pilotování. Plnění těchto úkolů Po skončení Predelivery inspekce (PDI). Tato prohlídka se musí konat v
přítomnosti zákazníka. N / A Dokončené položky

⃞

Provoz a údržba ruční poskytovat a přezkoumat se zákazníkem. Zdůrazňují důležitost bezpečnostních výstrah a rtuti testování motorů
postupy. ⃞
Schvalovat vnější vzhled výrobku (nátěrové hmoty, kapoty motoru, nálepky, atd.) ⃞

Záruka-poskytnout a vysvětlit omezenou záruku pro zákazníka. Vysvětlete dealerské služby.
⃞

⃞

Vysvětlete volitelnou plán Mercury přípravek na ochranu rostlin (pouze v Severní Americe)

Provoz zařízení, vysvětlit a prokázat, že:
⃞

E-vypínač / šňůrka operace vypínač (všechny Helms) ⃞
Příčina a účinek točivého momentu volantu nebo vytáhnout; pokyn k používání pevné uchopení volantu; vysvětlovat lodi spin-out a jak oříznout neutrální
řízení ⃞

Vysvětlete houkačka strategie-opatrnost a kritický
⃞

⃞

Kapacita deska US Coast Guard

⃞

Správné sezení ⃞

Význam osobních vztlakových prostředků (PFD nebo záchranné vesty) a Throwable PFD (házet polštáře)
⃞

⃞

Funkce SmartCraft příslušenství (je-li to relevantní) ⃞

Mimosezónní skladování a plán údržby ⃞
Motor (spouštění, zastavování, posun, za použití plynu) ⃞

Člunu (světla, poloha přepínače baterie, pojistky / jističe)
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N / A Dokončené položky
⃞

⃞

Trailer (v případě potřeby)

Registrace:
⃞
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Plánovaná údržba Log
100 Hours
Aktuální hodinový
servis Komentář

Jméno prodejce

Podpis

datum

200 Hours
Aktuální hodinový
servis Komentář

Jméno prodejce

Podpis

datum

300 Hours
Aktuální hodinový
servis Komentář

Jméno prodejce

Podpis

datum

400 Hours
Aktuální hodinový
servis Komentář

Jméno prodejce

Podpis

datum

500 hodin
Aktuální hodinový
servis Komentář

Jméno prodejce

Podpis

datum

600 Hours
Aktuální hodinový
servis Komentář

Jméno prodejce
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Plavidlo údržbu Notes
Zaznamenat všechny celkovou údržbu provedenou na vašem výkonu balíčku zde. Uložit všechny pracovní příkazy a stvrzenky.
Provozní

datum
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servis Dealer
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