Избрали сте един от най-добрите силови пакети за плавателни съдове. Той включва множество
конструктивни функции, които да гарантират лекота и трайност на експлоатацията.
При подходящи грижи и поддръжка ще се радвате на използването на това изделие в течение на много
сезони на плаване с лодка. За да осигурите максимална производителност и безгрижна употреба, ви молим
да прочетете внимателно това ръководство.
Ръководството за експлоатация и техническо обслужване съдържа конкретни указания за използването и
поддържането на вашето изделие. Предполагаме това ръководство да остане при изделието за справка
винаги, когато сте на вода.
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Добре дошли

Благодарим ви, че закупихте едно от нашите изделия. Искрено се надяваме, че плаването ви ще бъде
приятно!
Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, САЩ
Име / длъжност:
Джон Пфайфър, президент,
Mercury Marine

Прочетете внимателно това ръководство
ВАЖНО: Свържете се със своя доставчик, ако не разбирате някоя част от това ръководство. Той може да
осигури и демонстрация на действителните процедури по стартиране и експлоатация.

Забележка

!

забележките, придружени от международния знак за опасност
, е възможно да са използвани, за да се
предупреди лицето, извършващо монтажа, и потребителя относно специално сервизно обслужване или
операция, които могат да бъдат опасни, ако се извършат неправилно или небрежно. Спазвайте ги
внимателно.
Тези предупреждения за безопасност сами по себе си не могат да елиминират опасностите, за които
сигнализират. Стриктното спазване на тези специални инструкции по време на изпълнение на сервизно
обслужване, както и разумната експлоатация, са основните мерки за предотвратяване на злополуки.
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Посочва опасна ситуация, която ако не се избегне, би могла да доведе до смърт или сериозно
нараняване.
!

4,5 л, 6,2 л MPI

Навсякъде в тази публикация и по вашия силов пакет предупрежденията, съобщенията за внимание и

ВНИМАНИЕ

Посочва опасна ситуация, която ако не се избегне, би могла да доведе до леко или средно нараняване.

БЕЛЕЖКА
Посочва ситуация, която ако не се избегне, би могла да доведе до неизправност на двигателя или основен
компонент.
ВАЖНО: Идентифицира информация, която е от съществено значение за успешното приключване на
задачата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Показва информация, която помага за разбирането на конкретна стъпка или действие.
ВАЖНО: Операторът (водачът) отговаря за правилната и безопасна експлоатация на лодката, на бордовото
оборудване и безопасността на всички лица, намиращи се на борда. Настоятелно препоръчваме операторът
да прочете това ръководство за експлоатация и техническо обслужване и да се запознае напълно с
инструкциите за експлоатация на силовия пакет и всички свързани с него принадлежности, преди да се
използва лодката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Серийните номера са „ключовете" на производителя по отношение на множество инженерни детайли, които
важат за вашия силов пакет Mercury Marine . Когато се свързвате с Mercury Marine относно сервизно
обслужване, винаги посочвайте номера на модела и серийния номер.

© 2016 Mercury Marine

!

Отработените газове от двигателя на този продукт съдържат химикали, известни на щат Калифорния като
причиняващи рак, дефекти при раждане или друга заплаха за репродуктивната способност.

Съдържащите се тук описания и спецификации са били в сила по време на одобряването на този документ за
печат. Mercury Marine, чиято политика се базира на непрекъснато подобрение, си запазва правото да спира модели
по всяко време, да променя спецификации или проекти без предварително уведомление и без да поема
задължения.

Гаранционно съобщение
Изделието, което сте закупили, се доставя с ограничена гаранция от Mercury Marine, като условията на гаранцията
са изложени в ръководството за гаранция, предоставено с този продукт. Ръководството за гаранция съдържа
описание на това, което е обхванато, което не е обхванато, продължителност на обхвата, как да се получи найдобро гаранционно покритие, важни откази от отговорност и ограничения на щетитеи друга информация от
значение. Молим да прегледате тази важна информация.

Информация за авторско право и търговска марка
© MERCURY MARINE. Всички права запазени. Възпроизвеждането изцяло или частично без разрешение е
забранено.
Alpha, Axius, Bravo One, Bravo Two, Bravo Three, M в кръг с вълнообразно лого, K-planes, Mariner, MerCathode,
MerCruiser, Mercury, Mercury с вълнообразно лого, 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 и We're Driven to Win са регистрирани търговски марки на Brunswick Corporation. Pro XS
е търговска марка на Brunswick Corporation. Mercury Product Protection е регистрирана сервизна марка на Brunswick
Corporation.

Данни за идентификация
Моля запишете следната приложима информация:
MerCruiser
Модел на двигателя и конски сили

Сериен номер на двигателя

Сериен номер на блока на кърмовата греда (кърмова предавка)
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Номер на витлото

Стъпка

Диаметър

Идентификационен корпусен номер (ИКН)
Производител на лодката

Дата на закупуване
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Номер на сертификат за емисиите от отработени газове (само за Европа)
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Адаптивно управление на скоростта (ASC)
Този силов пакет използва адаптивно управление на скоростта (ASC), за да поддържа оборотите на двигателя,
които се изискват от дистанционното управление, независимо от промяната в натоварването. Като пример за
начина на работа на ASC, когато операторът насочва лодката в труден завой или плава при бавна скорост при
планиране в попътна вълна, когато е необходимо управление на лодката без много голяма скорост, модулът за
управление на задвижването автоматично ще настрои двигателя да поддържа оборотите, без операторът да
променя положението на ръкохватката на дроселовата клапа на дистанционното управление. ASC позволява на
оператора да държи двете си ръце на кормилото, което е по-безопасно, и операторът може да се концентрира
върху преживяването при управлението на лодката.

Допълнителни инструкции за експлоатация на системите Axius
Ако вашата лодка има DTS двигатели, оборудвани със система Axius, вижте също ръководството за експлоатация
на Axius, предоставено с лодката.

Идентификация
Серийните номера са "ключовете" на производителя по отношение на множество инженерни детайли, които важат
за вашия силов пакет MerCruiser. Когато се свързвате с MerCruiser за обслужване, винаги уточнявайте модела и
серийните номера.

Сериен номер на двигателя
Серийният номер се намира на две места на двигателя. Единият от тях е върху табелката за спецификация на
двигателя, разположен върху капака на двигателя, а другият е закрепен към дясната страна на двигателния блок
близо до мотора на стартера.
Кодът за бърза справка върху капака на двигателя или топлообменника може да се използва за достъп до
допълнителна информация относно двигателя и практиките за безопасно плаване с лодки.

a

b

54925

a - Код за бърза справка
b - Табелка със спецификациите на двигателя
Разположение на двигателния блок
a - Табелка със серийния номер на двигателя
b - Корпус на маховика
c - Стартер

a
b

c

39307
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Сериен номер на кърмовата греда Alpha
Серийният номер на задвижването и предавателното съотношение са разположени на левия борд на кърмовата
предавка.

54406

Кърмова предавка Alpha

Сериен номер на кърмовата греда Alpha
Серийният номер на кърмовата греда Alpha е отпечатан на табелката за монтаж на кърмовата греда.

Transom Serial No.

53651

Серийният номер е отпечатан също и върху корпуса на кардана. Това се използва като постоянна справка за
упълномощени доставчици на MerCruiser.

44425

Разположение на серийния номер върху корпуса на кардана.
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Идентификация и сериен номер на кърмова предавка Bravo
Серийният номер на кърмовата предавка Bravo, предавателното отношение, номерът на модела и баркодът са
вградени в долната укрепителна връзка на левия борд на кърмовата предавка.

33533

Информация за кърмова предавка Bravo върху долната укрепителна връзка
Серийният номер е отпечатан също и върху корпуса на задвижващия вал зад задния капак. Това се използва като
постоянна справка за упълномощени доставчици на MerCruiser.

44426

Отпечатване на серийния номер на кърмовата предавка Bravo

Сериен номер на кърмовата греда Bravo
Серийният номер на кърмовата греда Bravo е отпечатан на табелката за монтаж на кърмовата греда.

Transom Serial No.

53651
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Серийният номер е отпечатан също и върху корпуса на кардана. Това се използва като постоянна справка за
упълномощени доставчици на MerCruiser.

44425

Разположение на серийния номер върху корпуса на кардана.

Превключвател за спиране с анкерно въже
Превключвателят с ремък е предназначен за изключване на двигателя, в случай че операторът се отдалечи
неочаквано от руля, което може да се случи при инцидентно изхвърляне. Ремъкът е свързан към личното
флотационно устройство на оператора или към китката.
Табелка близо до спирателния превключвател на ремъка напомня на оператора да свърже ремъка към нейното
или неговото лично флотационно устройство, или китката.
ATTACH LANYARD
RUN

b

OFF

a - Закопчалка на анкерното въже
b - Табелка на анкерното въже
c - Превключвател за спиране с анкерно въже

a
c
53910

Инцидентни изхвърляния, като падане зад борда, е по-вероятно да възникнат при:
•

Спортни лодки с ниски страни

•

Бас лодки

•

Лодки с голяма мощност

Инцидентни изхвърляния могат да възникнат също при:
•

Лоша експлоатационна практика

•

Седене на седалката или планшира при високи скорости

•

Застанали прави при високи скорости

•

Работа при високи скорости в плитки или пълни с препятствия води.

•

Пускане на захвата върху волана.

•

Небрежност, причинена от консумиране на алкохол или лекарства.

•

Високоскоростни маневри на лодката

Ремъкът обикновено е кабел с дължина между 122 и 152 см (4 и 5 ft), когато е изпънат, с елемент в единия край,
направен така, че да се вмъква в превключвателя, и закопчалка в другия край за закрепване към оператора.
Ремъкът е навит, за да може състоянието му в прибрано положение да е възможно най-късо за свеждане на
вероятността от захващането му от съседни предмети до минимум. Дължината му в разпънато положение е
такава, че да свежда до минимум вероятността от случайно задействане, ако операторът избере да се движи в
зоната близо до нормалното място на водача. Операторът може да скъси ремъка, като го увие около китката си
или като завърже възел в ремъка.
Активирането на спирателния превключвател с ремък ще спре незабавно двигателя, но лодката ще продължи да
се движи известно разстояние в зависимост от скоростта. Докато лодката забавя, тя може да нарани някого по
пътя си, както и когато се движи.
Инструктирайте всички пътници относно правилните процедури за стартиране и работа, ако им се наложи да
работят с лодката при извънредни ситуации.
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!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако операторът падне от лодката, спрете веднага двигателя, за да намалите възможността за сериозно
нараняване или смърт от удряне от лодката. Винаги свързвайте правилно оператора с превключвателя за
спиране с помощта на анкерното въже.
Случайното или непредумишлено задействане на превключвателя по време на нормална работа също е
възможност. Това би могло да причини някоя или всички от следните потенциално опасни ситуации:
•
Пътниците биха могли да бъдат отхвърлени напред поради неочаквана загуба на движение в същата посока,
още повече внимание се изисква относно пътниците в предната част на лодката, които биха могли да бъдат
изхвърлени зад борда и ударени от витлото или от кормилните компоненти.
•
Загуба на мощност контрол на посоката на движение в бурни морета, силен поток въздух, или високи ветрове.
•
Загуба на контрол при акостиране.
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Избягвайте сериозно нараняване или смърт от силите на забавяне, създавани от случайно или непредумишлено
задействане на превключвателя за спиране. Операторът на лодката не трябва никога да напуска мястото на
водача, без преди това да откачи превключвателя за спиране с анкерно въже от себе си.

Съхранявайте превключвателя за спиране с анкерно въже и анкерното въже в добро
работно състояние
Преди всяка употреба се уверете, че спирателният превключвател с ремък работи правилно. Стартирайте
двигателя и после го спирайте, като дърпате кабела на ремъка. Ако двигателят не спре, поправете
превключвателя преди експлоатация на лодката.
Преди всяка употреба проверявайте анкерното въже, за да се уверите, че е в добро работно състояние, и че няма
скъсвания, срязвания или износване. Проверете дали скобите на краищата на въжето са в добро състояние.
Сменете повредените или износени анкерни въжета.

Прибори
VesselView
Предлагат се няколко изделия на VesselView. VesselView ще изведе цялата информация за двигателя, кодове за
грешки, информация за лодката, основни навигационни данни и системна информация. Когато възникне грешка
или неизправност в операционната система, VesselView ще изведе алармено съобщение.
VesselView може също да бъде свързан с други системи на лодката, като например GPS, генератори и картографи.
Тази интеграция на лодката позволява на оператора да наблюдава и контролира широка гама от системи на
лодката от един дисплей.
Вижте ръководството за оператора на VesselView за повече информация.

56038

VesselView 7

Цифрови измервателни прибори SmartCraft
Пакетът с измервателни прибори SmartCraft подсилва дисплея VesselView. Пакетът с измервателни прибори може
да включва:
•
Тахометър
•
Скоростомер
•
Температура на охлаждащата течност на двигателя
Страница 6
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•

Налягане на маслото в двигателя

•

Напрежение на акумулаторната батерия

•

Консумация на гориво

•

Работни часове на двигателя

b

a

c

Оборотомер и скоростомер SmartCraft
a - Тахометър
b - Скоростомер
c - LCD дисплей

50400

Пакетът с измервателни прибори SmartCraft помага и за идентифициране на кодове за грешки, свързани със
звуковата предупредителна система на двигателя. Пакетът измервателни прибори SmartCraft показва на LCD
дисплея критични за двигателя алармени данни и други потенциални проблеми.
За основна информация за работа на пакета с измервателни прибори SmartCraft и за подробности относно
предупредителни функции, наблюдавани от системата, вижте предоставеното с вашите измервателни прибори
ръководство.

Цифрови измервателни прибори на системната линия
Някои пакети с измервателни прибори включват прибори на системната линия, които подсилват информацията,
предоставена от системния оборотомер и скоростомер на VesselView или SmartCraft. Собственикът и операторът
трябва да са запознати с всички прибори и функции им на лодката. Помолете доставчика на вашата лодка да ви
разясни измервателните прибори и нормалните показания, които се извеждат на лодката.
Следните цифрови измервателни прибори могат да бъдат включени във вашия силов пакет.

a

b

c

d

37925

Цифрови измервателни прибори на системната линия
Позиция

Прибор

Обозначават

а

Прибор за налягане на маслото

Налягане на маслото в двигателя

б

Волтметър

Напрежение на акумулаторната батерия

в

Стойност на температурата на водата

Работна температура на двигателя

г

Прибор за горивото

Количеството гориво в резервоара
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Прибори за дистанционно управление (не-DTS модели)
Модели с дистанционно управление–не-DTS
Вашата лодка може да е снабдена с едно от показаните дистанционни управления Mercury Precision или
Quicksilver. Ако не, се консултирайте с вашия доставчик за описанието на функциите и операциите на
дистанционното управление.

a

a

a - Превключвател за подрязване/накланяне
b - Контактен ключ на запалването – OFF, ON,
START
c - Бутон само за дроселовата клапа
d - Превключвател за спиране с анкерно въже

b

c

d

c

c
58240

•

Превключвател за подрязване/накланяне - Използва се за регулиране ъгъла на наклона на задвижването по
време на работа или за повдигане на задвижващия агрегат за превозване с ремарке, пускане в експлоатация,
акостиране на бряг или работа в плитки води.

•

Бутон само за дроселовата клапа - Бутонът само за дроселовата клапа позволява подаване на газ без
превключване на предавки на двигателя. Бутонът само за дроселовата клапа изключва механизма за
превключване на предавки от контролната дръжка. Бутонът само за дроселовата клапа може да бъде натиснат
и задържан само когато дръжката на дистанционното управление е в неутрално положение. Докато държите
натиснат бутона само за дроселовата клапа, преместете дроселовата дръжка напред, за да помогнете при
стартиране на двигателя.

•

Спирателен превключвател с ремък (ако има) - Целта на спирателния превключвател с ремък е да изключва
двигателя, когато операторът се отдалечи достатъчно много от мястото на водача, за да задейства
превключвателя. Спирателният превключвател с ремък може да се монтира като аксесоар, обикновено на
арматурното табло или върху страната, съседна на мястото за водача.

•

Контролна ръкохватка - Работата по смяната на скоростите и дроселовата клапа се управлява от движението
на контролната ръкохватка. Натиснете контролната ръкохватка напред от неутрално положение с бързо
движение до първа скорост напред. Продължете да натискате напред, за да увеличите скоростта. Натиснете
контролната ръкохватка назад от неутрално положение с бързо движение до първа скорост за движение назад.
Продължете да дърпате назад, за да увеличите скоростта.
ВАЖНО: Форсирането на механизма за смяна на скоростите, когато двигателят не работи, може да доведе до
повреда на изделието.

Превключване на скоростите
ВАЖНО: Спазвайте следното:
•

Никога не превключвайте задвижването на скорост, освен ако оборотите на двигателя не са на празен ход.

•

Не превключвайте задвижването на задна скорост, когато двигателят не работи.

•

Вашият силов има три положения за превключване на скоростите за осигуряване на работа: напред (F),
неутрална (N) и назад (R).

•

При смяна на скорости винаги спирайте в неутрално положение и давайте възможност на оборотите на
двигателя да се връщат към стойностите за обороти на празен ход.

•

Винаги превключвайте скоростите с бързо движение.

•

След превключване на скорост натиснете още повече лоста, за да увеличите оборотите.

N
F

R

58239
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Прибори за дистанционно управление (DTS модели)
Прибори за дистанционно управление
ВАЖНО: Лодката ви трябва да е оборудвана с електронно дистанционно управление Mercury Marine. Защитата от
стартиране при включена предавка се осигурява от тази система за управление, като се предпазва двигателят от
стартиране, когато управлението се задейства при включена предавка на преден или заден ход. Вижте
ръководството за принадлежностите Mercury Precision Parts/Quicksilver.
Цифровата система за управление на дроселната клапа и предавките (DTS), необходима за управление на този
двигателен пакет, осигурява функции за пускане и спиране, управление на дроселната клапа, управление на
смяната на предавките, защита срещу стартиране при задействана предавка и функция за спиране с анкерно въже.
Системата DTS работи със специализирани рулеви компоненти като комплект за командния модул и електронно
дистанционно управление. Консултирайте се с вашия доставчик за описание и/или демонстрация на вашето
дистанционно управление.

Функции на таблото за управление
d
c

e

b

-

+

f
h

a
g

3409

abcdefgh-

Превключвател за спиране с анкерно въже
Ръкохватка за управление
Блокировка на смяната на скоростите
Превключвател за подрязване/накланяне
Бутон само за дроселовата клапа
Бутон Старт/стоп
Винт за ограничаване обтягането
Винт за регулиране на триенето на
контролната ръкохватка

Превключвател за спиране с анкерно въже – Изключва запалването винаги когато операторът (когато държи
анкерното въже) се отдалечи достатъчно много от мястото на водача, за да задейства превключвателя. Вижте
Превключвател за спиране с анкерно въже за информация относно използването на този превключвател.
Ръкохватка за управление – Функциите за смяна на скоростите и дроселната клапа се управляват от движението
на ръкохватката за управление. С бързо и стабилно движение натиснете ръкохватката за управление напред от
неутрално положение до ограничителното положение за първа скорост на преден ход. Продължете да натискате
напред, за да увеличите скоростта. Издърпайте ръкохватката за управление назад от неутрално положение с
бързо и стабилно движение до първия ограничител за предавка на заден ход и да продължете да бутате назад, за
да увеличите скоростта.
Блокировка на смяната на скоростите – Натискането на блокировката на смяната на скоростите позволява
превключване на скоростите на двигателя. Блокировката на смяната на скоростите трябва да се натиска винаги
когато контролната ръкохватка се премества от неутрално положение.
Превключвател за подрязване/накланяне (ако е монтиран) – Вижте Механизирано подрязване.
Бутон само за дроселната клапа – Позволява придвижване на дроселната клапа, без двигателят да е на скорост.
Бутонът само за дроселната клапа може да се натисне единствено когато дистанционното управление е в
неутрално положение и трябва да се използва само за помощ при стартиране или подгряване на двигателя.
Бутон Старт/стоп – Позволява на оператора на лодката да стартира или спира двигателя, без да използва ключа за
запалване.
Винт за ограничаване обтягането в ограничителна позиция – Този винт може да бъде регулиран, за да увеличава
или намалява усилието за преместване на ръкохватката за управление извън положенията на ограничаване
(капакът трябва да бъде свален). Въртенето на винта по посока на часовниковата стрелка ще увеличи обтягането.
Винт за регулиране на триенето на ръкохватката за управление – Този винт може да бъде регулиран, за да
увеличава или намалява обтягането на ръкохватката за управление (капакът трябва да бъде свален). Това ще
спомогне за предотвратяването на нежелано движение на ръкохватката в буйни води. Завъртете винта по посока
на часовниковата стрелка, за да увеличите обтягането, и обратно на часовниковата стрелка, за да го намалите.

Функции и работа на DTS конзолата на единичната ръкохватка на компасната будка
1.

Работата по смяната на скоростите и дроселовата клапа се управлява от движението на контролната
ръкохватка. Натиснете контролната ръкохватка напред от неутрално положение до първа скорост напред.
Продължете да натискате напред, за да увеличите скоростта. Издърпайте контролната ръкохватка назад от
неутрално положение до първа степен за скорост назад. Продължете да дърпате назад, за да увеличите
скоростта.
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2.

Превключвател за регулиране ъгъла на наклона (ако е монтиран) – когато превключвателят за регулиране
ъгъла на наклона е активиран на ERC ръкохватката, командният DTS модул открива затворена верига за
регулиране ъгъла на наклона нагоре или надолу. Командният DTS модул формулира сигнал и го изпраща към
PCM. PCM затваря земната верига към релето за регулиране ъгъла на наклона нагоре или надолу.

b

abcd-

Напред
Неутрално положение
Заден ход
Превключвател за регулиране ъгъла на наклона

c

a

d

52360

3.

Винт за ограничаване обтягането на контролната ръкохватка – този винт може да бъде регулиран, за да
увеличава или намалява усилието за преместване на контролната ръкохватка извън положенията на
ограничаване. Въртенето на винта по посока на часовниковата стрелка ще увеличи обтягането. Регулирайте
до желаното ниво на обтягане.

4.

Винт за регулиране обтягането на контролната ръкохватка – този винт може да бъде регулиран, за да
увеличава или намалява обтягането на контролната ръкохватка. Това ще спомогне за предотвратяването на
нежелано движение на ръкохватката за дистанционно управление в буйни води. Завъртете винта по посока на
часовниковата стрелка, за да увеличите обтягането и обратно на часовниковата стрелка, за да го намалите.
Регулирайте до желаното ниво на обтягане.
a - Капачки (2)
b - Регулиране на ограничаване на обтягането
c - Регулиране на обтягането на контролната ръкохватка

a
b

c

52313

ЗАБЕЛЕЖКА: Винтовете за регулиране и ограничаване на обтягането на контролната ръкохватка може да
изискват периодична поддръжка.
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Специални функции на цифрова дроселова клапа и смяна на скоростите (DTS)
DTS системата включва няколко алтернативни режима на работа за лостовете на електронното дистанционно
управление (ERC).

STOP/
START

a
h

b

N

g

DOCK

TRANSFER

THROTTLE - ONLY

f

c
d
e
52365

ERC на компасна будка
Позиция Орган за управление

Функция

а

Управление на регулирането
на ъгъла на наклона (дръжка)

Повдига и сваля кърмовото задвижване за най-добра ефективност или за условия като плитки води,
теглене с влекач и др.

б

"Stop/Start" (Стоп/старт)

Позволява на оператора да стартира или спре двигателя без използване на контактния ключ.
Контактният ключ трябва да бъде в работно положение, за да работи ключа за стартиране/спиране.

в

"Transfer" (Прехвърляне)

Позволява прехвърляне на управлението на лодката към различен щурвал.

г

Само дроселова клапа

Позволява на оператора на лодката да увеличава оборотите на двигателя за подгряване без
превключване на трансмисията на скорост.

д

+

Увеличаване на настройките за яркост за CAN подложка, VesselView и SmartCraft измервателни уреди.

е

–

Намаляване на настройките за яркост за CAN подложка, VesselView и SmartCraft измервателни уреди.

ж

Dock (Акостиране)

Намалява капацитета на дроселовия клапан за работа на контролния лост до приблизително 50% от
нормалните изисквания за дроселовия клапан на контролния лост.

з

Неутралното осветление

светва, когато задвижването е в положение на неутрална предавка. Светлината започва да мига, когато
двигателят е в режим само на дроселова клапа.

Електронно дистанционно управление (ERC) с двойна ръкохватка – работа и настройка
Работа
Ръкохватката на електронното дистанционно управление (ERC) управлява работата на смяната на скорости и
дроселовата клапа. Натиснете контролната ръкохватка напред от неутрално положение до първа скорост напред.
Продължете да натискате ръкохватката напред, за да увеличите скоростта. Издърпайте контролната ръкохватка от
положение напред до неутрално положение, за да намалите скоростта и в крайна сметка да спрете. Издърпайте
контролната ръкохватка назад от неутрално положение до първа степен за скорост назад. Продължете да дърпате
ръкохватката назад, за да увеличите скоростта при движение назад.

ЗАБЕЛЕЖКА: В определени режими положението на предавката се определя от електронното управление на
смяната на предавки (ECS), а не от положението на лостовете за ERC. Когато използвате джойстика или докато
сте в Skyhook, компютърът управлява превключването на предавки, въпреки че ръкохватките са в неутрално
положение.

b

a - Напред
b - Неутрално положение
c - Заден ход

a

c

51902
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Размерът на силата, необходима за преместване на ръкохватките и за преместването им през ограничителите,
може да се регулира, за да се предотврати нежелано движение.

Настройка
ЗАБЕЛЕЖКА: Ограничаването на обтягането и обтягането на ръкохватката може да изискват периодична
поддръжка с помощта на винтовете за регулиране.
За регулиране на ограничаването на обтягането на ръкохватката:
1. Свалете капачките на страничния капак на ръкохватката, която има нужда от настройка.
2. Завъртете винта за регулиране по посока на часовниковата стрелка, за да увеличите обтягането върху
контролната ръкохватка и обратно на часовниковата стрелка, за да го намалите.
3. Регулирайте до желаното ниво на обтягане.
За да регулирате обтягането на ръкохватката:
1. Свалете капачките на страничния капак на ръкохватката, която има нужда от настройка.
2. Завъртете винта за регулиране по посока на часовниковата стрелка, за да увеличите обтягането върху
контролната ръкохватка, и обратно на часовниковата стрелка, за да го намалите.
3. Регулирайте до желаното ниво на обтягане.
a - Винт за регулиране на ограничаването на обтягането
b - Винт за регулиране на обтягането на ръкохватката

a

b

51901

Специални функции на цифрова дроселова клапа и смяна на скоростите (DTS)
Системата DTS включва няколко алтернативни режима на работа за лостовете на електронното дистанционно
управление (ERC). Всички от изброените функции могат да работят едновременно.

a

b

i

c

h
g

d
e
f
55232

ERC за двоен двигател
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Позиция Орган за управление

Функция

а

Управление на регулирането
Повдига и сваля кърмовите задвижвания за най-добра ефективност или за условия като плитки води,
на ъгъла на наклона
теглене с влекач и др.
(дръжка)

б

Осветление NEUTRAL
(НЕУТРАЛНО)

се включва, когато задвижването е в положение на неутрална предавка. Светлината започва да мига,
когато двигателят е в режим само на дроселова клапа.

в

TRANSFER (Прехвърляне)

Позволява прехвърляне на управлението на лодката към различен щурвал. Вижте Прехвърляне на
щурвала.

г

DOCK (Акостиране)

На разположение за работа с джойстик и лостовете за управление.
Работата с джойстик намалява капацитета на дроселовия клапан до приблизително 70% от изисквания
на дроселовия клапан на нормален джойстик.
Контролната ръкохватка намалява капацитета на дроселовия клапан до приблизително 50% от
нормалните изисквания за дроселовия клапан на контролния лост.

д

+

Увеличаване на настройките за яркост за CAN подложка, VesselView и SmartCraft измервателни уреди.

е

THROTTLE ONLY (Само
дроселова клапа)

Позволява на оператора на лодката да увеличава оборотите на двигателя за подгряване без
превключване на трансмисията на скорост.

ж

–

Намаляване на настройките за яркост за CAN подложка, VesselView и SmartCraft измервателни уреди.

з

1 ЛОСТ

Активира функциите на дроселовата клапа и смяната на скорости и на двата двигателя, които ще се
управляват от лоста на порта.

и

SYNC (Синхр.)

Включва или изключва функцията за автоматична синхронизация. Вижте Синхронизиране на двигатели.

ЗАБЕЛЕЖКА: Няма да бъдат активни всички функции.

Dock (Акостиране)
Режимът Dock (Акостиране) е наличен при работа с джойстика и работа с ръкохватката за дистанционно
управление. Режимът Dock (Акостиране) намалява капацитета на дроселовия клапан до приблизително 70% от
изискванията на дроселовия клапан на нормален джойстик, което позволява по-прецизен контрол на мощността на
двигателя в условията на работа в тесни пространства. Ако е необходима повече мощност за маневриране на
лодката, когато условията на околната среда изискват повече тяга, използвайте контролните лостове за
дистанционно управление.

51854

Бутон DOCK (Акостиране)

Само дроселова клапа
ЗАБЕЛЕЖКА: При плавателните съдове, оборудвани с Axius, режимът само дроселова клапа трябва да се
използва за деактивиране на джойстика, ако капитанът не управлява щурвала. Поставянето на ERC в режим само
дроселова клапа ще избегне случайно включване на предавка. Двигателите ще завият с помощта на волана или
джойстика и оборотите на двигателите могат да бъдат увеличени, докато сте в режим само дроселова клапа, но
положението на предавката ще остане в неутрално положение.

51855

Бутон ТHROTTLE ONLY (само дроселова клапа)
За да активирате режим само на дроселова клапа:
1.

Поставете двата ERC лоста в неутрално положение:

2.

Натиснете бутона THROTTLE ONLY (само дроселова клапа). Светлината на бутона ще се включи и
неутралните светлини ще започнат да мигат.
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3.

Поставете един от двата ECR лоста на предавка. Предупредителният звуков сигнал ще се активира всеки път,
когато преместите лостовете на и извън предавка, докато сте в режим само на дроселова клапа, но ще остане
в неутрално положение.

4.

Оборотите на двигателите могат да бъдат увеличени.

5.

Режимът само на дроселова клапа се отразява и на джойстика. Двигателите ще се преместят и оборотите
могат да бъдат увеличени, но ще останат в неутрално положение.

ЗАБЕЛЕЖКА: При натискане на бутона THROTTLE ONLY (само дроселова клапа), докато ERC лостовете не са в
неутрално положение, светлината на бутоните ще се изключи и ще остане в режим само дроселова клапа. Трябва
да поставите ERC лостовете в неутрално положение, за да изключите режима само дроселова клапа.
За да изключите режима само на дроселова клапа:
1. Поставете двата ERC лоста в неутрално положение. Само дроселовата клапа няма да се включи, освен ако
ERC лостовете не са в неутрално положение.
2. Натиснете бутона THROTTLE ONLY (само дроселова клапа). Светлината на бутона ще изгасне.
3. Неутралните светлини спират да мигат и ще останат светнати. Сега можете да използвате джойстика.

1 Lever (1 лост)
Система за управление с джойстик включва възможността за командване на двата двигателя с един лост на
приложение за двоен двигател. Тази функция улеснява управлението на двигателя по време на условия на бурно
море, като ви позволява да използвате един лост за управление на двата двигателя едновременно. Тя не влияе
върху работата на джойстика. Тя не е същата като системната функция, наречена Sync (Синх.).

51856

Бутон 1 LEVER (1 лост)
За да включите режима 1 Lever (1 лост):
1.

Поставете двата ERC лоста в неутрално положение:

2.

Натиснете бутона 1 LEVER (1 лост). Светлината на бутона ще светне.

3.

Поставете ECR лоста за десен борд на предавка.

4.

Когато ръкохватката е преместена, оборотите на двигателя и положението на предавката се синхронизират.

За да изключите режима 1 Lever (1 лост):
1.

Поставете двата ERC лоста в неутрално положение:

2.

Натиснете бутона 1 LEVER (1 лост). Светлината на бутона ще изгасне.

Sync (Синхр.)
Sync (Синхр.) е автоматична функция за синхронизиране на двигателя, която е винаги включена, освен ако не е
изключена ръчно. Sync (Синхр.) наблюдава положението на двата ECR лоста. Когато и двата лоста са в рамките на
10% един от друг, двигателят на левия борд се синхронизира към оборотите на двигателя на десния борд.
Системата SmartCraft ще изключи автоматично синхронизирането след 95% от диапазона на положението на
дроселовата клапа, за да предостави на всеки двигател възможност да достигне максималните налични обороти.
Sync (Синхр.) не може да се включи, докато двигателите са на минимални обороти.
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Индикаторната светлина на бутона SYNC (Синхр.) свети, когато и двата двигателя са включени. Светилната е
жълта при празен ход и 95% от дроселовата клапа и когато двигателите не са синхронизирани. Светлината става
червена, когато двигателите са синхронизирани.

51857

Бутон SYNC (СИНХР)
Дисплеят на обороти на VesselView също така показва оранжева икона под броя обороти, ако оборотите на
двигателите се различават с повече от 10% един от друг и иконата става червена, когато са синхронизирани.
За да изключите режима на синхронизация:
1.

Поставете ECR лостовете в което и да е положение на ограничаване.

2.

Натиснете бутона SYNC (Синхр.). Светлината на бутона ще изгасне.

За да включите режима Sync (Синхр.), натиснете бутона SYNC (Синхр.) по всяко време.

Transfer (Прехвърляне) (лодки, оборудвани с двойни щурвали)
Бутонът TRANSFER (Прехвърляне) позволява на оператора на лодката да прехвърля управлението на лодката от
активния щурвал към неактивния щурвал на лодки, оборудвани с двойни щурвали. Вижте "Прехвърляне на
щурвала".

51858

Бутон TRANSFER (ПРЕХВЪРЛЯНЕ)

Прехвърляне на щурвала
Някои лодки са проектирани да позволяват управление на лодката от повече от едно местоположение. Тези
местоположения често се наричат щурвали или станции. Прехвърлянето на щурвал е термин, използван за
описание на метода за прехвърляне на управлението от един щурвал (или станция) към друг.
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не допускайте сериозни наранявания или смърт от загуба на контрол над лодката. Операторът на лодката никога
не трябва да напуска активна станция докато двигателят е на скорост. Прехвърляне на щурвала следва да се
опитва само докато и двете станции се управляват от хора. Прехвърляне на щурвала към едно лице следва да
се извършва само докато двигателят е в неутрално положение.
Функцията за прехвърляне на щурвала позволява на оператора на лодката да избира кой щурвал да управлява
лодката. Преди да може да се инициира прехвърляне, ECR лостовете в активния щурвал и в щурвала,
предназначен за прехвърлянето, трябва да бъдат в неутрално положение.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако се опитате да прехвърлите управлението на щурвала, докато ERC лостовете не са в неутрално
положение, ще прозвучи звуков сигнал и прехвърлянето на щурвала няма да бъде успешно, докато не преместите
лостовете на щурвалите в неутрално положение и не заявите повторно прехвърляне.
Могат да възникнат кодове за грешка на VesselView, ако бъдат опитани други функции за управление и навигация
след стартиране на процедурата за прехвърляне на щурвал. За да отстраните кодовете за грешка, може да се
наложи да включите и изключите контактния ключ и след това да рестартирате процедурата за прехвърляне на
щурвал. Уверете се, че са извършени други въвеждания на управление и навигация, след като прехвърлянето на
щурвал приключи, за да избегнете задаване на кодове за грешка.
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БЕЛЕЖКА
ERC лостовете трябва да бъдат в неутрално положение, за да извършите прехвърляне на щурвал. Докато е в
неутрално положение вашата лодка може да се отклонява и да се блъска в други обекти наблизо, което може да
доведе до повреда. Наблюдавайте внимателно, докато извършвате прехвърлянето на щурвала.
За да избегнете повреда, бъдете изключително внимателни, когато се опитвате да извършите прехвърляне на
щурвала, докато лодката е в близост до докове, пристанища или други неподвижни съоръжения, или когато сте
близо до други лодки.

Характеристики на Zero Effort
a

b

c

a - Превключете лостовете в неутрално положение
b - Превключвател за подрязване
c - Дроселните лостове в неутрално положение

58267

Лост за смяна на предавките – Функциите за смяна на предавките се контролират от движението на лоста за смяна
на предавките. Преминаването на предавка на заден ход става чрез придвижване на лоста за смяна на предавките
в задна позиция. Преминаването на неутрална предавка (свободна скорост) става чрез придвижване на лоста за
смяна на предавките в централна позиция. Преминаването на предавка на преден ход става чрез придвижване на
лоста за смяна на предавките в предна позиция.
Лост за дроселната клапа – Функциите на дроселната клапа се контролират от движението на лоста за дроселната
клапа. Оборотите на двигателя се увеличават чрез преместване на лоста за дроселната клапа напред.
Настройките за широко отворена дроселна клапа (WOT) се задават чрез поставяне на лоста на дроселната клапа в
предна позиция до пълния ход на лоста. Оборотите на двигателя се намаляват чрез преместване на лоста за
дроселната клапа назад. Настройките за минимални обороти (празен ход) се задават чрез поставяне на лоста на
дроселната клапа в задна позиция до пълния ход на лоста.
Превключвател за подрязване/накланяне – Вижте Механизирано подрязване.

Механизирано подрязване
Механизираното подрязване позволява на оператора да коригира ъгъла на кърмовата предавка по време на
плаване, за да осигури идеален ъгъл на лодката за различна натовареност и условия на водата. Освен това
функцията за транспортиране с ремарке позволява на оператора да вдигне или спусне модула на кърмовата
предавка при теглене на буксир, пускане на вода, изтегляне на брега, ниски обороти (под 1200 об/мин на
двигателя) и използване в плитки води.
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прекомерното подрязване може да причини сериозно нараняване или смърт при високи скорости. Бъдете
внимателни при регулиране на подрязването на кърмовата предавка и никога не тримирайте извън опорните
фланци на кардана, когато лодката е в ход или при обороти на двигателя над 1200 об/мин.
За най-добри работни характеристики регулирайте подрязването на модула на кърмовата предавка така, че
дъното на лодката да е под ъгъл от 3-5° спрямо водата.

3-5
mc79528

Подрязването на модула на кърмовата предавка нагоре/навън може:
•

Увеличи обикновено максималната скорост
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•

Увеличи просвета над потопени предмети или дъното на плитки води

•

да накара лодката по-бавно да ускорява и да достига скорост на планинг

•

ако е прекомерен, може да причини подскачане на лодката или откриване на витлото.

•

да причини прегряване на двигателя, ако е зададено подрязване нагоре/навън до точка, при която
водовземните отвори за охладителната система са над водолинията

mc78529

Подрязването на модула на кърмовата предавка надолу/навътре може:
•

да помогне лодката да ускорява за достигане скорост на планинг по-бързо

•

Подобри обикновено карането в променливи води

•

в повечето случаи – да намали скоростта на лодката

•

Ако е прекомерен, може да спусне носа на някои лодки до точка, в която започват заорават във водата при
планинг. Това може да доведе до неочакван завой в някоя посока, наричан "управление от носа" или "загуба на
управление", ако се направи опит за завиване или се посрещне голяма вълна.

mc79530

Трим/позиция за транспортиране при единичен двигател
Приложенията с един двигател имат бутон, който може да се натисне, за да се зададе подрязване нагоре или
надолу на кърмовия модул.
За да се повдигне кърмовият модул за транспортиране с ремарке, изваждане на брега, пускане по вода, ниски
обороти (под 1200 об/мин) и използване в плитки води, натиснете бутона за подрязване, за да издигнете кърмовия
модул до крайно положение нагоре/навън.
Някои системи за управление имат също и бутон за транспортиране с ремарке, който настройва подрязване на
кърмовата предавка, подходящо само за целите на превозване с ремарке.

ЗАБЕЛЕЖКА: Системата за управление DTS ограничава степента, до която кърмовият модул може да се
настройва с подрязване нагоре/навън, когато оборотите на двигателя са над 3500 об/мин.

Подрязване/позиция за транспортиране при два двигателя
БЕЛЕЖКА
Ако използвате външни напречници, повдигането или спускането на задвижващите модули независимо един от
друг може да повреди системите за задвижване и кормилно управление. Ако използвате външен напречник,
повдигайте и спускайте всички задвижващи модули заедно като едно цяло.
При приложения с двойни двигатели може да има един-единствен общ бутон, който задейства едновременно и
двата кърмови модула, или може да има отделни бутони за всеки кърмов модул.
Някои системи за управление имат също и бутон за транспортиране с ремарке, който настройва подрязване на
кърмовата предавка, подходящо само за целите на превозване с ремарке.

Защита от претоварване на електрическата система
Ако възникне електрическо претоварване, предпазителят ще дефектира или прекъсвачът ще се отвори. Причината
трябва да бъде открита и коригирана, преди да смените предпазителя или да нулирате прекъсвача.

ЗАБЕЛЕЖКА: При авариен случай, когато трябва да включите двигателя, но не можете да откриете причината за
висока консумация на ток, изключете или извадете всички аксесоари, свързани към двигателя и окабеляването на
измервателната апаратура. Нулирайте прекъсвача. Ако прекъсвачът остане отворен, електрическото претоварване
не е премахнато. Свържете се с вашия упълномощен доставчик.
90-8M0117718
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Свалете външния капак на двигателя, за да достигнете до прекъсвача и предпазителите. Издърпайте външния
капак на двигателя нагоре, за да го отстраните от четирите гумени монтажни уплътнителни пръстени.

58358

Прекъсвачът осигурява защита на кабелите на двигателя и на захранващия кабел на измервателната апаратура.

55033

Всички защитни предпазители на двигателя се намират отпред на двигателя. За да имате достъп до
предпазителите, освободете държачите им от механизма на електрическата планка.

a
c

g

d

b
c

h

e

f

e

i
j

d

d

d

d

h

f

i
j

d

a - DTS двигател
b - Механичен двигател
c - Релета на двигателя и за ъгъла на
наклона
d - Резервен предпазител
e - Алтернатор и реле на горивната
помпа
f - Инжектори за гориво
g - Захранване на DTS щурвал
h - Индикаторна лампа за
неизправност (MIL)
i - Запалителни бобини
j - Предпазители за кислородния
сензор (4), само за ЕСТ продукт
k - Местоположение на държач на
предпазител

k
58288
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90-амперов предпазител, разположен до искрогасителя, защитава снопа на захранването на двигателя, ако
възникне електрическо претоварване. Предпазителят е прозрачен, така че може да бъде проверен дали е
дефектирал и отворен.

b

a - 90-амперов предпазител
b - Шпилки

a

56871

Системата за регулиране на ъгъла на наклона се предпазва срещу претоварване от 110-амперов предпазител и
20-амперов плосък вилков предпазител върху помпата за регулиране на ъгъла на наклона. Помпата за регулиране
на ъгъла на наклона има вградено устройство за защита на веригата в положителния извод на системата за
регулиране на ъгъла на наклона близо до ключа или до връзката на акумулатора.
a - 20-амперов плосък вилков предпазител
b - 110-амперов предпазител

a

b

9208

Системата MerCathode е защитена с 5-амперов предпазител, който се свързва към положителната клема (+) на
контролера MerCathode. Ако предпазителят е дефектирал и е отворен, системата няма да работи, което ще доведе
до загуба на защитата от корозия.

a

a - MerCathode
b - Червен/лилав проводник
c - 5-амперов предпазител

c

b

50534
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В кърмовия край на двигателя се намира 15-амперов предпазител, който защитава спомагателните вериги.

c

a - Капак
b - 15-амперов предпазител
c - Кабелен сноп за аксесоари

b

a

32206

Този силов пакет използва чист сноп на захранването, който се свързва към стартовия акумулатор на двигателя.
Този чист сноп на захранването свежда до минимум пада на напрежението към двигателя и електрическата
система за цифрово управление на задвижването. Този сноп е защитен чрез 5-амперов предпазител и се намира
близо до стартовия акумулатор на двигателя.
a - 5-амперов предпазител
b - Положителна клема на акумулатора (проводник
на снопа с предпазител)
c - Отрицателна клема на акумулатора

a

b

c

43608

Система за визуално и звуково предупреждение
Сервизна лампа на двигателя и комплект OBD-M MIL
Плавателни съдове, задвижвани от двигатели с катализатор и технология за контрол на емисиите (ECT), трябва да
бъдат оборудвани с прибор, съвместим със SmartCraft, който да е в състояние да показва сервизната икона за
двигателя или монтирана на арматурното табло сервизна лампа за двигателя. Комплекти с индикаторна лампа за
неизправност (MIL), съдържащи готови за монтиране на арматурното табло комплекти лампа и специален кабелен
сноп, който се свързва към кабелния сноп на двигателя, могат да бъдат закупени отделно.
Сервизната икона за двигателя или MIL осигуряват визуална индикация на неизправност в системата за контрол на
емисиите на двигателя, като продължава да свети, докато има активна OBD-M неизправност.

47594

Прибор SC 1000 и сервизна лампа на двигателя

Тестване на индикаторната лампа за неизправност в OBD-M (MIL)
1.

Завъртете ключа за запалване в положение „включено" и стартирайте двигателя.
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Раздел 1 - Запознайте се с вашия силов пакет
2.

Сервизната икона за двигателя и MIL остават светнати в продължение на четири секунди, ако системата за
визуална индикация функционира изправно.

Система за звуково предупреждение
ВАЖНО: Системата за звуково предупреждение алармира оператора, че е настъпил проблем. Тя не предпазва
двигателя от повреждане.
Повечето неизправности карат веригата за предупредителния клаксон да се активира. Как точно се активира
клаксонът зависи от сериозността на проблема.
Има две състояния на предупредителния клаксон:
•

Повишено внимание

•

Критично

Това е сигнал за предупреждение, който прозвучава, ако румпелът не е правилно конфигуриран с помощта на
инструмента за обслужване G3.

Повишено внимание
Ако се открие състояние на повишено внимание, системата за звуково предупреждение прозвучава шест пъти на
интервал от една секунда.
ON

ON

ON

ON

ON

1

1

1

1

1

a

ON

a - Клаксон (включен или изключен)
b - Време (в секунди)

1

1

1

1

1

1

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

b
33402

Критично
Ако бъде открито критично състояние, система за звуково предупреждение прозвучава за шест секунди и след това
се изключва.
ON

a

a - Клаксон (включен или изключен)
b - Време (в секунди)

6
OFF

b

53403

Неконфигурирана аларма-само DTS
Ако румпелът не е правилно конфигуриран с помощта на инструмента за обслужване G3, системата за звуково
предупреждение ще прозвучи за пет интервала по една секунда.
ON

a

1

ON

ON

ON

1

1

1

ON

a - Клаксон (включен или изключен)
b - Време (в секунди)

1

1

1

1

1

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

b

53402

Тестване на системата за звуково предупреждение
1.

Завъртете ключа за запалване в положение „включено" без да стартирате двигателя.

2.

Би трябвало да се чуе звуковата аларма. Алармата ще прозвучи, ако системата работи изправно.

Стратегия на системата за предпазване
Системата за предпазване на двигателя MerCruiser намалява потенциала за повреда на двигателя чрез
ограничаване на мощността на двигателя, когато контролният модул на задвижването (PCM) открие потенциален
проблем. По-долу са посочени някои примери за това как системата за предпазване на двигателя работи:
•

Налягане на маслото

•

Превишаване на оборотите на двигателя

•

Температура на изпускателния колектор

ВАЖНО: Системата за предпазване на двигателя може да намали мощността от 100% до обороти на празен ход в
зависимост от сериозността на проблема. Ако принудително бъде приведен в режим за обороти на празен ход,
скоростта на лодката може да не реагира при подаване на команда с прибора за управление на дроселната клапа.
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PCM съхранява неизправността за диагностика. Например, ако входът на водата частично се блокира, системата
за предпазване на двигателя намалява наличното ниво на мощност на двигателя, за да помогне за
предотвратяване на повреждане от намаления воден поток към двигателя. Ако задръстващите материали успеят
да преминат и водният поток се възстанови напълно, системата за предпазване на двигателя възстановява
мощността на двигателя към нормални стойности.
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Допълнителни инструкции за експлоатация на системите Axius
Ако вашата лодка има DTS двигатели, оборудвани със система Axius, вижте също ръководството за експлоатация
на Axius, предоставено с лодката.

Препоръки за безопасно плаване с лодка
За да се радвате безопасно на водните пътища, се запознайте с местните и всички други правителствени наредби
и ограничения при каране на лодки и имайте предвид следните предложения.
Разучете и спазвайте всички морски правила и закони за водните пътища.
•

Препоръчваме всички оператори на моторни лодки да завършат курс по безопасно плаване с лодки. В САЩ се
предоставят курсове от помощния персонал на бреговата охрана на САЩ , силовата ескадра, червения кръст и
вашата щатска или провинциална агенция за прилагане на закона за плаване с лодки. За допълнителна
информация в САЩ позвънете на Фондацията по плаване с лодки на САЩ на тел. 1-800-336-BOAT (2628).

Извършвайте проверките за безопасност и необходимата поддръжка.
•

Спазвайте редовен график и гарантирайте правилното извършване на всички ремонти.

Проверявайте бордовото оборудване за безопасност.
•

Ето някои предложения за видовете предпазни средства, които да се носят по време на плаване с лодка:
Одобрени пожарогасители
Сигнални устройства: фенерче, ракети или сигнални ракети, знаме и свирка или сирена
Инструменти, необходими за дребни ремонти
Котва и допълнителен ред котви
Ръчна помпа в трюма и допълнителни пробки за източване
Питейна вода
Радио
Лопатка или гребло
Резервно витло, опорни главини и подходящ гаечен ключ
Комплект за първа помощ и инструкции
Херметично затваряни съдове за съхранение
Резервно работно оборудване, батерии, крушки и предпазители
Компас и карта или скица на района
Лично плавателно устройство (по едно за всеки човек на борда)

Внимавайте за признаци на промяна на времето и избягвайте плаване с лодка в лошо време и бурно море.
Кажете на някого къде отивате и кога очаквате да се върнете.
Качване на пътниците на борда.
•

Спирайте двигателя винаги, когато пътниците се качват на борда, слизат, или са близо до задната част
(кърмата) на лодката. Превключването на двигателя в неутрално положение не е достатъчно.

Използвайте лични плавателни устройства.
•

Федералният закон изисква да се носи одобрена от бреговата охрана на САЩ спасителна жилетка (лично
плавателно устройство), правилно оразмерена и лесно достъпна за всеки човек на борда, както и възглавница
или пояс, които могат да се хвърлят. Настоятелно препоръчваме всеки да носи спасителна жилетка през
цялото време, докато е в лодката.

Подгответе други оператори на лодка.
•

Инструктирайте поне едно лице на борда за основните положения по стартиране и експлоатация на двигателя
и работа с лодката в случай, че водачът не е в състояние да управлява лодката, или падне зад борда.

Не претоварвайте лодката си.
•

Повечето лодки са оразмерени и сертифицирани за максимални капацитети на товар (тегло) (вижте за справка
табелката с капацитета на вашата лодка). Запознайте се с експлоатационните и товарните ограничения на
вашата лодка. Разберете дали лодката ви ще плува, ако е пълна с вода. В случай на съмнение се свържете с
вашия упълномощен доставчик на Mercury Marine или производителя на лодката.

Старайте се всички в лодката да са седнали правилно.
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•

Не позволявайте на никого да седи или язди някоя част на лодката, която не е предназначена за такава цел.
Това включва облегалки на седалките, планшири, кърмова греда, носова част, палуби, повдигнати седалки за
риболов, както и всяка въртяща се седалка за риболов. Пътниците не трябва да седят или се движат
навсякъде, където внезапно неочаквано ускорение, внезапно спиране, неочаквана загуба на контрол на
лодката или внезапно движение на лодката би могло да предизвика човек да бъде хвърлен зад борда или в
лодката. Уверете се, че всички пътници имат подходяща седалка и са седнали на нея преди каквото и да било
движение на лодката.

Никога не работете с лодка, докато сте под влиянието на алкохол или лекарства. Това е законът.
•

Алкохолът или лекарствата могат да влошат вашата преценка и силно намаляват вашата способност да
реагирате бързо.

Запознайте се със зоната на плаване с лодка и избягвайте опасните места.
Бъдете нащрек.
•

Операторът на лодката отговаря по закон за поддръжката на правилен оглед с поглед и слух. Операторът
трябва да има видимост, особено към предната част. При работа на двигателя а лодката с обороти над
оборотите на празен ход или на преход към планиране не трябва да се нарушава видимостта на оператора от
пътници, товар или седалки за риболов. Наблюдавайте останалите, водата и килватера.

Никога не карайте лодката си директно зад воден скиор.
•

Лодката ви, която се движи с 40 км/ч (25 мили/ч), ще изпревари паднал скиор, който е на 61 м (200 фута) пред
вас в течение на пет секунди.

Внимавайте за паднали скиори.
•

Когато използвате лодката си за водни ски или подобни дейности, винаги дръжте паднал или потъващ скиор
откъм страната на оператора на лодката, докато се връщате, за да помогнете на скиора. Операторът винаги
трябва да държи под око потъващ скиор и никога да не се връща към скиора или някой във водата.

Съобщавайте за злополуки.
•

От операторите на лодки се изисква по закон да поддържат дневник за злополуки с лодките при
правоприлагащата организация в техния щат, когато лодката им е въвлечена в определени злополуки при
нейното каране. За злополука при каране на лодка трябва да се съобщи, ако 1) има смъртен случай или
вероятност за смъртен случай, 2) има лично нараняване, налагащо медицинско лечение извън първата помощ,
3) има щета на лодка или друго имущество, където стойността на щетата надхвърля 500,00 щ. дол, или 4) има
пълна загуба на лодка. Потърсете по-нататъшно съдействие от местната правозащитна организация.

Експозиция на въглероден оксид
Бъдете нащрек за отравяне с въглероден оксид
Въглеродният оксид (CO) е смъртоносен газ, който съществува в отработените газове от двигателите с вътрешно
горене, включително онези, които задвижват лодките и генераторите, които захранват принадлежностите на
лодките. Сам по себе си CO е без мирис, цвят и вкус, но ако миришете или опитвате отработените от двигателите
газове, вие вдишвате CO.
Ранните симптоми на отравяне с въглероден оксид, които са подобни на симптомите на морска болест и
интоксикация, включват главоболие, световъртеж, сънливост и гадене.
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вдишването на отработените от двигателите газове може да доведе до отравяне с въглероден оксид, което
може да води до безсъзнание, увреждане на мозъка, или смърт. Избягвайте излагане на въглероден оксид.
Стойте настрана от зоните на отработените газове, когато двигателят работи. Поддържайте лодката добре
проветрена докато е в покой или на кея.

Стойте настрана от зоните на отработените газове

41127

Отработените от двигателите газове съдържат вреден въглероден оксид. Избягвайте зони на концентрирани
отработени от двигателите газове. Когато двигателите работят, дръжте плувците далеч от лодката и не сядайте,
не лежете и не стойте на плувните палуби или стълбите за качване на борда. Докато сте на кея не позволявайте на
пътниците да се разполагат непосредствено зад лодката (теглене от палубите, телесен сърфинг). Тази опасна
практика не само поставя едно лице в зона с висока концентрация на отработени газове, но и го излага на опасност
от нараняване от витлото на лодката.
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Добра вентилация
Проветрявайте зоната за пътници, отваряйте страничните завеси или предните люкове, за да се отвежда димът.
Пример за желан въздушен поток през лодката:

43367

Лоша вентилация
При определени работни условия или условия на вятър постоянно затворените или покрити с брезент кабини или
каюти с недостатъчна вентилация може да засмукват въглероден оксид. Монтирайте един или повече детектори на
въглероден оксид в лодката си.
Въпреки че се случва рядко, в много тих и спокоен ден плувците и пътниците в открито пространство на
неподвижна лодка, която съдържа работещ двигател или е в близост до такъв, може да бъдат изложени на опасно
ниво на въглероден оксид.
1.

Примери за лоша вентилация докато лодката е неподвижна:

a

a - Работа на двигателя, когато
лодката се придържа в ограничено
пространство
b - Придържане в близост до друга
лодка с работещ двигател

b

21626

2.

Примери за лоша вентилация докато лодката се движи:

a

b

43368

a - Работа на двигателя на
лодката при твърде голям
ъгъл на наклон към борда
(подрязване)
b - Експлоатация на лодката
без отворени предни
люкове (ефект на
автомобил-комби)

Основна работа на лодката
Пускане на вода и експлоатация на лодката
ВАЖНО: Поставете пробката за източване в трюма преди пускане на лодката на вода.

Таблица на експлоатацията
Таблица на експлоатацията
ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ

СЛЕД СТАРТИРАНЕ

ПО ВРЕМЕ НА
ПЛАВАНЕ

СЛЕД СПИРАНЕ

Поставете пробката за източване на трюма.

Наблюдавайте всички прибори, за
да проверите състоянието на
двигателя. Ако има необичайни
показания, спрете двигателя.

Наблюдавайте всички
прибори, за да
проверите състоянието
на двигателя. Ако има
необичайни показания,
спрете двигателя.

Завъртете ключа за запалване в
положение „OFF" (ИЗКЛ.).

Отворете люка на двигателя.

Огледайте за течове на гориво,
масло, вода, течност и отработени
газове.

Би трябвало да се чуе
звуковата аларма.

Завъртете превключвателя на
акумулатора в положение „OFF"
(ИЗКЛ.).

Придвижете превключвателя за акумулатора
във включено положение.

Проверете правилното
функциониране на приборите за
управление на предавките и
дроселната клапа.

Затворете спирателния вентил
за горивото.

Задействайте трюмните вентилатори.

Проверете функционирането на
кормилната уредба.

Проверете крана за морска
вода, ако е оборудван.

Отворете спирателния вентил за горивото.
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Таблица на експлоатацията
ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ

СЛЕД СТАРТИРАНЕ

ПО ВРЕМЕ НА
ПЛАВАНЕ

Отворете крана за морска вода, ако е
оборудван.

СЛЕД СПИРАНЕ
Източете трюма.

Затворете системата за източване.
Поставете модула на кърмоввата предавка в
положение докрай надолу/навътре.
Проверете маслото в двигателя.
Извършете всички други проверки, посочени от
вашия доставчик и/или производителя на
лодката.
Проверете дали прозвучава звуковата
предупредителна аларма, когато ключът за
запалване е в позиция "ON" (ВКЛ.).

Стартиране и спиране на двигателя.
Запалване на двигателя
1.

Проверете всички елементи, изброени в Таблица на експлоатацията.

2.

Поставете ръкохватката на дистанционното управление в неутрално положение.

БЕЛЕЖКА
Без достатъчно охлаждаща вода двигателят, водната помпа и останалите компоненти ще прегреят и претърпят
повреди. Осигурете достатъчно подаване на вода към входовете за вода по време на работа.
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Експлозивните изпарения, съдържащи се в отделението на двигателя, могат да причинят сериозни наранявания
или смърт от пожар или експлозия. Преди стартиране на двигателя задействайте вентилатора в трюма или
проветрете отделението на двигателя в продължение на най-малко пет минути.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

ЗАБЕЛЕЖКА: Този силов пакет е оборудван със SmartStart. Функцията SmartStart включва стартиране с
натискане на бутон. Вместо да държите бутон за стартиране или ключ за стартиране на двигателя, а след това
да го освобождавате, когато двигателят запали, SmartStart изцяло контролира процеса на стартиране. Когато
бутонът за стартиране е натиснат, PCM подава сигнал за стартиране към двигателя. Ако двигателят не
стартира, времето за процеса за стартиране изтича след няколко секунди или когато двигателят достигне 400
об./мин. Опитите за стартиране на двигател, който вече работи, ще доведат до изключване на двигателя.
Завъртете превключвателя за запалването в положение RUN
Завъртете ключа за запалване в положение START (Старт), а след това го освободете, или натиснете бутона
старт/стоп и го освободете. Ако двигателят е студен, оставете двигателя да поработи на празен ход в
продължение на 6–10 минути или докато температурата на двигателя достигне 60 °C (140 °F).
Ако двигателят не стартира след три опита:
a. Натиснете бутона за активиране само на дроселовата клапа и поставете ръкохватката на дистанционното
управление или лоста на дроселовата клапа в позиция за 1/4 отворена дроселова клапа.
b. Завъртете ключа за запалване в положение START (Старт). Отпуснете ключа, когато двигателят
стартира, и оставете ключа да се върне в позиция ON (ВКЛ.).
Ако двигателят не стартира след изпълнението на стъпка 5:
a. Поставете ръкохватката на дистанционното управление или лоста на дроселовата клапа на положение за
пълна газ (напълно отворена дроселова клапа), а след това я върнете на позиция за 1/4 отворена
дроселова клапа.
b. Завъртете ключа за запалване в положение START (Старт). Отпуснете ключа, когато двигателят
стартира, и оставете ключа да се върне в позиция ON (ВКЛ.).
Огледайте силовия пакет за течове на гориво, масло, вода и отработени газове.
Преместете ръкохватката за управление с едно стабилно и бързо движение напред, за да преминете на
предна предавка, или назад, за да се преминете на задна предавка. След като смените скоростите,
придвижете напред дроселовата клапа до желаната настройка.

БЕЛЕЖКА
Смяната на предавките при обороти на двигателя на стойности над тези за празен ход ще повреди системата за
задвижване. Поставяйте задвижването на скорост само когато двигателят работи на празен ход.

Спиране на двигателя
1.

Преместете ръкохватката на дистанционно управление в неутрално положение/празен ход и оставете
двигателя да работи при ниски обороти на празен ход. Ако двигателят е работил при високи обороти за дълъг
период от време, оставете го да се охлади на празен ход в продължение на 3–5 минути.
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2.

Двигателят може да бъде спрян по всеки един от следните четири метода:
a.

Завъртете ключа за запалване в положение ACCESSORY (Ел. захранване за приложенията) или OFF
(ИЗКЛ.). Двигателят ще спре, а системата за управление ще бъде деактивирана.

b.

Натиснете бутона старт/стоп, ако е монтиран. Двигателят ще спре, а системата за управление ще остане
активна.

c.

За много кратко придвижете ключа за запалване на положение START (Старт), а след това веднага го
отпуснете. Системата за управление ще разпознае, че двигателят работи, и ще спре двигателя.
Системата за управление ще остане активна. Повторното придвижване на ключа за запалване на
положение START (Старт) ще подаде команда до системата за управление и системата за управление ще
стартира двигателя, ако е необходимо.

d.

Активирайте превключвателя за спиране с анкерно въже, ако е оборудван. Двигателят ще спре, но
системата за управление ще остане активна. Системата за управление няма да позволи на двигателя да
стартира, ако ключът за спиране с анкерно въже е активиран.

Стартиране на двигателя, след като е бил спрян, докато е на скорост
ВАЖНО: Избягвайте спирането на двигателя, ако модулът на кърмовото задвижване е със задействана предавка
("на скорост"). Ако двигателят спре, вижте следната процедура:
1.

Натиснете и дръпнете неколкократно ръкохватката на дистанционно управление, докато ръкохватката се
върне в неутрално положение/на празен ход. Това може да отнеме няколко опита, ако силовият пакет е
работил над оборотите за празен ход, когато двигателят е спрял.

2.

След като ръкохватката се върне в неутрално положение/празен ход, възобновете обичайните процедури за
стартиране.

Функция само за дроселната клапа
ЗАБЕЛЕЖКА: При работа в режим за активиране само на дроселната клапа (неутрален) PCM няма да позволи
оборотите на двигателя да се увеличат над 3500 об./мин.
Дистанционни управления Zero effort: Дистанционните управления Zero effort имат отделни лостове за управление
на дроселната клапа и за превключване на предавките. Поставянето на лоста за управление на дроселната клапа
отвъд положение на празен ход, докато лостът за превключване на предавките е в неутрално положение, ще
доведе до увеличаване на оборотите на двигателя, но само до максималните обороти на двигателя за неутрална
скорост от 3500 об/мин.
Дистанционни управления с монтиране на табло за управление и монтиране на конзола: Дистанционните
управления с монтиране на табло за управление и монтиране на конзола са оборудвани с бутон за активиране
само на дроселната клапа. За активиране на режима за активиране само на дроселната клапа:
1. Вижте раздел Прибори за дистанционно управление за функциите на дистанционното управление.
2. Преместете лоста за управление в положение на празен ход/неутрално.
3. Натиснете бутона за активиране само на дроселовата клапа и преместете лоста за управление в положение на
празен ход/напред или празен ход/назад.
4. Преместването на лоста за управление след положението за празен ход/напред или празен ход/назад ще
доведе до увеличаване на оборотите на двигателя.
ВАЖНО: Преместването на лоста за управление назад към положение на празен ход/неутрално ще деактивира
бутона само за дроселната клапа и ще позволи на двигателя да превключи на скорост.
5. Режимът само за дроселна клапа се деактивира чрез преместване на лоста за управление в положение на
празен ход/неутрално. Преместването на лоста за управление от положение на празен ход/неутрално към
празен ход/напред или празен ход/назад, без да се натиска бутона за активиране само на дроселната клапа,
ще превключи модула в избраната предавка.

Теглене на лодката на буксир
Лодката може да бъде транспортирана с ремарке, докато модулът на кърмовото задвижване е в горна или долна
позиция. При транспортиране е необходимо осигуряване на достатъчен луфт между пътната настилка и кърмовата
предавка.
Ако осигуряването на достатъчен луфт спрямо пътната настилка е проблемно, поставете модула на кърмовата
предавка в пълна позиция за транспортиране и го подкрепете с опционалния комплект за ремарке, който е на
разположение от вашия упълномощен доставчик на Mercury MerCruiser.

Работа при температури под нулата
ВАЖНО: Ако лодката се използва през периоди на ниски температури под нулата, трябва да се вземат предпазни
мерки, за да се предотврати повреждане на силовия пакет, причинено от замръзване. Щетите, причинени от
замръзване, не се покриват от ограничената гаранция на Mercury MerCruiser.
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Пробка за източване и трюмна помпа
Двигателното отделение в лодката е естествено място за събиране на вода. Поради тази причина лодките
обикновено са оборудвани с пробка за източване и/или помпа в трюма. Много е важно тези елементи да се
проверяват редовно, за да се гарантира, че нивото на водата не влиза в контакт със силовия пакет. Компоненти на
вашия двигател ще се повредят, ако бъдат потопени под вода. Щетите, причинени от потапяне под вода, не се
покриват от ограничената гаранция на Mercury MerCruiser.

Защита на хора във водата
докато пътувате
Много е трудно за лице, което се намира във водата, да предприеме бързо действие, за да избегне лодка,
приближаваща в неговата посока, дори с малка скорост.

21604

Винаги забавяйте и обръщайте специално внимание по всяко време, когато карате лодка в зона, в която би могло
да има много хора във водата.
Винаги когато една лодка се движи (дори забавя) и лостът за смяна на скоростите е в неутрално положение, има
достатъчно усилие на водата върху витлото, което го принуждава да се върти. Това неутрално въртене на витлото
може да причини сериозно нараняване.

Докато лодката е неподвижна
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въртящо се витло, движеща се лодка, или солидно устройство, захванато към лодката, може да причини
сериозно нараняване или смърт на плувците. Спирайте двигателя винаги, когато някой е във водата близо до
лодката ви.
Превключвайте двигател в неутрално положение и изключвайте двигателя, преди да позволите на хората да
плуват или да бъдат във водата близо до вашата лодка.

Експлоатация на високоскоростни лодки и лодки с високи работни
характеристики
Ако вашата лодка се счита за високоскоростна или с високи работни характеристики и вие не сте запознати с
експлоатацията й, ние ви препоръчваме никога да не работите с нея при максимална скорост, без преди това да
сте поискали първоначална демонстрационна обиколка за ориентация и запознаване заедно с вашия доставчик
или оператор, който има опит с вашата лодка. За допълнителна информация вижте книжката Експлоатация на
високоефективни лодки (90-849250R03) от вашия доставчик, дистрибутор или Mercury Marine.

Безопасност на пътниците в понтонни и палубни лодки
Наблюдавайте местоположението на всички пътници винаги когато лодката е в движение. Не позволявайте на
пътниците да стоят или използват седалки, различни от тези, предназначени за пътуване при по-високи скорости
от тези на празен ход на двигателя. Внезапно намаляване на скоростта на лодката, като плонжиране в голяма
вълна или килватер, внезапно намаляване на газта, или рязка промяна в посоката на движение на лодката, би
могло да ги изхвърли пред лодката. Падането пред лодката между два понтона ще ги постави на място, където ще
бъдат премазани от лодката.

Лодки с открита отпред палуба
Никой не трябва да бъде на палубата пред оградата, когато лодката е в движение. Дръжте всички пътници зад
предната ограда или заслон.
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Хора на предната палуба лесно би могло да бъдат изхвърлени зад борда, или на хората, провесващи краката си
пред носа, би могло краката им да бъдат уловени от вълна и дръпнати във водата.

mc79555-1

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Седенето или стоенето в зона на лодката, непредназначена за пътници, при скорости на движение над тези на
празен ход на двигателя, може да причини сериозно нараняване или смърт. Стойте назад от носа на лодки с
палуби или повдигнати платформи и останете седнали, докато лодката е в движение.

Лодки с предно монтирани, повдигнати опорни рибарски седалки
Повдигнатите рибарски седалки не са предназначени за употреба, когато лодката пътува със скорост, по-висока от
тази на празен ход, или скоростта на влачене. Сядайте само на седалките, предназначени за пътуване с по-високи
скорости.
Всяко неочаквано, внезапно намаляване на скоростта на лодката, би могло да доведе до изхвърляне на повдигнат
пътник пред носа на лодката.

mc79557-1

Скачане по вълни и килватери
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Скачане по вълни или килватери може да причини сериозно нараняване или смърт от изхвърляне на пътниците
във или извън лодката. При всяка възможност избягвайте скачане по вълни или килватери.

mc79680-1

Карането на лодки за отдих по вълни и килватери е естествена част от водните спортове. Тази дейност обаче се
извършва с достатъчна скорост, за да се форсира лодката частично или изцяло извън водата, при което
произтичат определени опасности, особено когато лодката навлиза повторно във водата.
Основна загриженост е смяната на посоката, докато лодката е в средата на скока. В такива случаи приводняването
може да накара лодката да завие рязко в нова посока. Такава рязка промяна в посоката или завиване може да
причини изхвърляне на пътниците от седалките им или извън борда.
Има и друг по-рядко срещан опасен резултат от това да позволите лодката да се изхвърли във въздуха от вълна
или килватер. Ако носът на лодката се отклони достатъчно надолу, докато е във въздуха, при контакт с водата
лодката може да проникне под повърхността на водата и за миг да се движи под водата. Това ще накара лодката
почти напълно да спре в рамките само на секунди, заради което пътниците да излетят напред. Също така лодката
може да завие рязко на една страна.
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Удар с подводни опасности
Намалявайте скоростта и подхождайте с голямо внимание винаги когато карате лодка в плитководни зони или в
зони, за които подозирате, че съществуват подводни препятствия, които биха могли да бъдат ударени от
подводните компоненти на задвижването, руля или дъното на лодката.

mc79679-1

ВАЖНО: Най-важното нещо, което можете да направите, за да помогнете за намаляване на риска от нараняване
или удар в плаващ или подводен предмет, е да контролирате скоростта на лодката. При тези условия скоростта на
лодката следва да се поддържа до максимална скорост от 24-40 км/ч (15-25 mph).
Ударът в плаващ/подводен предмет би могъл да доведе до неопределен брой ситуации. Някои от тези ситуации
биха могли да доведат до следното:
•

Лодката би могла да поеме внезапно в нова посока. Такава рязка промяна в посоката или завиване може да
причини изхвърляне на пътниците от седалките им или извън борда.

•

Бързо намаляване на скоростта. То ще причини изхвърляне на пътниците напред или дори извън лодката.

•

Повреда от удар по подводните компоненти на задвижването, руля и/или лодката.

Имайте предвид, че най-важното нещо, което можете да направите, за да помогнете за намаляване на
вероятността от нараняване или повреда от удар, е да контролирате скоростта на лодката. Скоростта на лодката
следва да се поддържа на минимална скорост на планиране при каране във води, за които се знае, че имат
подводни препятствия.
След удар в намиращ се под водата обект спрете двигателя възможно най-бързо и огледайте задвижващата
система за счупени или разхлабени детайли. Ако има повреда или се подозира такава, силовият пакет следва да
се отнесе на упълномощен доставчик на Mercury MerCruiser за внимателна проверка и необходим ремонт.
Лодката следва да се провери за счупвания по корпуса, кърмовата греда, или за течове на вода.
Използването на лодка с повредени подводни компоненти на задвижването, руля или дъното би могло да причини
допълнителна повреда на други детайли на силовия пакет или да се отрази на управлението на лодката. Ако се
налага да продължите използването на лодката, направете го при драстично намалени скорости.
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Експлоатацията на лодка или двигател с повреда от удар може да доведе до повреда на изделието, сериозно
нараняване, или смърт. Ако съдът пострада от някаква форма на удар, нека упълномощен доставчик на Mercury
Marine да провери и ремонтира съда или силовия тракт.

Защита от удар на задвижващия модул
Хидравличната система за механизирано подрязване е предназначена да осигури защита от удар на кърмовата
предавка. Ако настъпи удар в подводен обект, докато лодката се движи напред, хидравличната система ще смекчи
отката на кърмовата предавка, докато тя се отдалечава от обекта, като по този начин намалява повредите по
модула. След като модулът на кърмовата предавка вече е отдалечен от обекта, хидравличната система позволява
на модула да се върне към първоначалното си положение за работа, предотвратявайки загубата на кормилно
управление и превишаване на оборотите на двигателя.
Бъдете изключително внимателни, когато използвате лодката в плитки води или когато знаете за наличието на
подводни обекти. При движение на заден ход няма предвидена защита от удар. Действайте с изключително
внимание, за да се предотврати удар в подводни обекти, когато лодката се движи на заден ход.
ВАЖНО: Системата за защита при удар не може да се проектира така, че да гарантира пълна защита от повреда
от удар при всякакви условия.
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Експлоатация с ниски водовземни отвори в плитки води
a - Ниски водовземни отвори

mc75827-1

a

БЕЛЕЖКА
Експлоатацията в плитки води може да предизвика сериозни повреди на двигателя поради запушени водовземни
отвори. Уверете се, че водовземните отвори на скоростната кутия не засмукват пясък, тиня или други отломки,
които може да ограничат или да спрат подаването на охлаждаща вода към двигателя.
Необходимо е изключително внимание при работа с лодка, оборудвана с ниски водовземни отвори при
маневриране в плитки води. Също така избягвайте да вадите лодка на брега при работещ двигател.

Условия, свързани с експлоатацията
Разпределение на теглото (пътници и принадлежности) вътре в лодката
Прехвърляне на тегло към задната част (кърмата):
•

Като цяло повишава скоростта и оборотите на двигателя

•

Кара носът да подскача при наличие на вълни

•

Увеличава опасността следващата вълна да залее лодката при излизане от глисаж

•

При крайни случаи може да доведе до подскачане на лодката

Прехвърляне на тегло към предната част (носа):
•

Подобрява по-лесния глисаж

•

Подобрява условията за пътниците при плаване в бурни води

•

При крайни случаи може да накара лодката да завие назад и напред ("управление от носа")

Дъното на лодката
За да се поддържа максимална скорост, дъното лодка трябва да бъде:
•

Чисто, без миди и обрастване с морски организми

•

Да не е изкривено, да бъде почти плоско там, където е в контакт с водата

•

Да е право и гладко отпред и отзад

Когато лодката се държи на док, по нея може да се натрупа обрастване от морска растителност. Това обрастване
трябва да бъде отстранено преди експлоатация - то може да запуши водовземните входове и да предизвика
прегряване на двигателя.

Кавитация
Кавитация възниква, когато водният поток не може да следва контура на бързо движещ се подводен обект, като
например корпус на скоростната кутия или витло. Кавитацията увеличава оборотите на витлото, като
същевременно намалява скоростта на лодката. Кавитацията може сериозно да увреди повърхността на корпуса на
скоростната кутия или витлото. Чести причини за кавитация са:
•

Водорасли или други отломки по витлото

•

Изкривена лопатка на витлото

•

Стърчащи чеплъци или остри ръбове на витлото

Вентилация
Вентилацията е причинена от въздуха по повърхността или отработените газове, които се въвеждат около витлото,
в резултат на което оборотите на витлото се увеличават, а скоростта на лодката намалява. Въздушните мехурчета
удрят лопатката на витлото и причиняват ерозия на повърхността на лопатката. Ако се позволи на този процес да
продължи, ще се стигне до повреда на лопатката (счупване). Прекомерната вентилация обикновено се причинява
от:
•

Прекомерно подрязване на модула на задвижването

•

Липсващ дифузен пръстен на витлото
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•

Повредено витло или корпус на скоростната кутия, което позволява отработените газове да излизат между
витлото и скоростната кутия

•

Модулът на задвижването е монтиран твърде високо на кърмовата греда

Надморска височина и климат
Надморската височина и промените в климата влияят върху работните характеристики на силовия пакет.
Намалените работни характеристики може да се дължат на:
•

По-висока надморска височина

•

По-високи температури

•

Ниско барометрично налягане

•

Висока влажност

За да имате оптимални работни характеристики на двигателя при променящи се климатични условия, от
съществено значение е двигателят да бъде подпрян по-високо, за да се позволи на двигателя да работи при или
близо до горния край на определения максимален диапазон на обороти при нормално натоварване на лодката при
обичайните метеорологични условия за използване на лодката.
В повечето случаи препоръчваните обороти на двигателя могат да се постигнат чрез смяна на витлото с такова с
по-нисък тангаж.

Избор на витла
Обща информация
ВАЖНО: Монтираното витло трябва да позволява на двигателя да работи при посочения диапазон на оборотите на
широко отворена дроселова клапа (WOT). Работният диапазон на двигателя е посочен в раздела със
спецификациите на това ръководство.
Производителят на лодката или продаващият доставчик носят отговорността да оборудват силовия пакет с
правилното витло. Вижте "Витла" http://www.mercurymarine.com/propellers/prop-selector.
Ако работата при напълно отворена дроселова клапа е под препоръчвания диапазон, витлото трябва да се смени,
за да се предотврати загуба на работни характеристики и евентуални повреди на двигателя. И обратно, работата
на двигателя с витло, което позволява на оборотите при WOT да достигнат ограничител, може да доведе до
активиране на предупредителна сирена и може да запише събитие за свръхобороти на двигателя в модула за
управление на задвижването.
След първоначалния подбор на витлото следните често срещани проблеми е възможно да наложат смяната на
витлото с такова с по-нисък тангаж:
•

По-топлото време и по-голямата влажност предизвикват загуба на обороти на двигателя

•

Работата при по-висока надморска височина причинява загуба на обороти на двигателя

•

Работата с повишен товар (допълнителни пътници, теглене на хора на ски и т.н.)

За по-добро ускорение, каквото е необходимо за водни ски, използвайте витло със следващия по ред по-нисък
тангаж. Все пак, когато не теглите хора на ски, не работете на пълна газ, когато се използва витло с по-нисък
тангаж.
Поради многото променливи в дизайна на лодката, най-доброто витло за конкретно приложение може да се
определи само чрез тестване. Предлаганите витла са посочени в "Ръководството за принадлежностите Mercury
Precision Parts/Quicksilver".

Ограничител на оборотите на двигателя
ВАЖНО: Този двигател е снабден с ограничител на оборотите. Тази граница е малко над нормалния работен
диапазон на двигателя и е предназначена да помага за предотвратяване на щети от превишаване на оборотите на
двигателя. Когато двигателят достигне ограничителя на оборотите, ще прозвучи сирената. След като оборотите се
върнат към препоръчителния си работен диапазон, се възобновява и нормалната работа на двигателя.

Начало
20-часов период на разработване
ВАЖНО: Първите 20 часа от експлоатацията са периодът за разработване на двигателя. Правилното разработване
е от съществено значение, за да се постигне минимален разход на масло и максимална ефективност на двигателя.
По време на този период на разработване трябва да се спазват следните правила:
•

Не работете под 1500 об/мин за продължителни периоди от време през първите 10 часа. Превключвайте в
предавка възможно най-скоро след стартиране и задайте дроселната клапа над 1500 об/мин, ако условията
позволят безопасната експлоатация.

•

Не използвайте при една и съща предавка без промяна за продължителни периоди.

•

Не надвишавайте 3/4 отворена дроселна клапа през първите 10 часа. През следващите 10 часа от време на
време на време е допустима експлоатация при пълна газ (напълно отворена дроселна клапа) (не повече от пет
минути при всеки отделен случай).

•

Избягвайте ускорение от обороти на празен ход директно до пълна газ.
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•

Не работете при пълна газ, докато двигателят не достигне нормалната си работна температура.

•

Проверявайте често нивото на маслото на двигателя. Добавете масло, ако е необходимо. Нормално е
разходът на масло да бъде висок през периода на разработване.

След периода на разработване
За да удължите експлоатационния срок на вашия силов пакет Mercury MerCruiser, следвайте тези препоръки:
•

Уверете се, че витлото позволява на двигателя да работи при или близо до горните параметри за обороти в
минута на определения диапазон за широко отворена дроселова клапа (WOT). Вижте "Спецификации" и
"Техническо обслужване".

•

Работете с двигателя при 3/4 отворена дроселна клапа или по-малко. Въздържайте се от продължителна
работа при обороти за WOT.

Технически преглед след края на първия сезон
В края на първия сезон на експлоатация се свържете с упълномощен доставчик на Mercury MerCruiser за
обсъждане и/или извършване на елементи от графика за техническо обслужване. Ако сте в район, където с
изделието се работи непрекъснато през цялата година, трябва да се свържете с вашия доставчик в края на
първите 100 часа експлоатация или веднъж годишно, което от двете настъпи първо.
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Изисквания към горивото
БЕЛЕЖКА
Изчерпването на горивото може да повреди катализаторните компоненти. Не позволявайте резервоарите за
гориво да останат празни по време на работа.
ВАЖНО: Употребата на неподходящ бензин може да повреди вашия двигател. Повредата на двигател от
употребата на неподходящ бензин се счита за неправилно използване на двигателя и няма да бъде обхваната от
ограничената гаранция.

Норми за гориво
Двигателите на Mercury MerCruiser ще работят задоволително, когато се използва основна марка безоловен
бензин, отговарящ на следните спецификации:
САЩ и Канада – С обявено на помпата октаново число минимум 87 (R+M)/2 за всички модели. Първокласен бензин
91 (R+M)/2 октана също е приемлив за всички модели. Не използвайте оловен бензин.
Извън САЩ и Канада – С обявено на помпата октаново число минимум 91 RON за всички модели. Първокласен
бензин (95 RON) също е приемлив за всички модели. Не използвайте оловен бензин.

Използване на преформулирани (окислени) бензини (само за САЩ)
Преформулираният бензин се изисква в някои области на САЩ и е приемлив за използване във вашия двигател
Mercury Marine. Единственият окислител, който в момента се използва в САЩ, е алкохол (етанол, метанол или
бутанол).

Бензини със съдържание на алкохол
Горивни смеси с бутанол Bu16
Горивните смеси с максимум 16,1% бутанол (Bu16), които отговарят на публикуваните номинални изисквания за
горивото на Mercury Marine, са приемлив заместител на безоловния бензин. Обърнете се към производителя на
вашата лодка за конкретни препоръки за компонентите на горивната система на лодката (резервоари за гориво,
тръбопроводи за гориво и фитинги).

Горивни смеси с метанол и етанол
ВАЖНО: Компонентите на горивната система на вашия двигател на Mercury Marine издържат до 10% съдържание
на алкохол (метанол или етанол) в бензина. Горивната система на лодката ви може да не е в състояние да
издържи на същото процентно съотношение на алкохол. Обърнете се към производителя на вашата лодка за
конкретни препоръки за компонентите на горивната система на лодката (резервоари за гориво, тръбопроводи за
гориво и фитинги).
Имайте предвид, че бензините със съдържание на метанол или етанол могат да причинят увеличена:
•

Корозия по металните части

•

Влошаване на гумените или пластмасови детайли

•

Просмукване на гориво през гумените горивопроводи

•

вероятност за фазова сепарация (отделяне на вода и алкохол от бензина в горивния резервоар).
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Изтичането на гориво е опасност от пожар или експлозия, които могат да причинят сериозно нараняване или
смърт. Периодично проверявайте всички компоненти на горивната система за течове, омекване, втвърдяване,
издуване или корозия, особено след съхранение. Всеки признак на теч или влошаване изисква подмяна преди
по-нататъшна експлоатация на двигателя.
ВАЖНО: Ако използвате бензин, който съдържа или може да съдържа метанол или етанол, трябва да увеличите
честотата на проверка за течове и абнормни състояния.
ВАЖНО: При работа на двигател на Mercury Marine с бензин със съдържание на метанол или етанол следва да се
избягва съхраняване на бензин в резервоара в течение на дълги периоди от време. Автомобилите обикновено
консумират тези смесени горива, преди те да погълнат достатъчно влага, за да причиняват проблеми, но
плавателните съдове често престояват на празен ход достатъчно дълго, за да възникне разделяне на фазите.
Може да настъпи вътрешна корозия по време на съхранение, ако алкохолът е отмил защитните маслени филми от
вътрешните компоненти.

Моторно масло
За оптимална работа на двигателя и максимална защита използвайте следното масло:
Приложение

Препоръчвано масло

Всички двигатели MerCruiser

Синтетично, смесено, моторно масло Mercury/Quicksilver 25W-40, съвместимо с катализатор NMMA FC-W
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ВАЖНО: Изискванията за смазване на двигателите с катализатори се различават от изискванията за двигателите
без катализатори. Някои смазочни вещества за морски цели съдържат високи нива на фосфор. Въпреки че тези
смазочни материали с високо съдържание на фосфор могат да позволяват приемливи показатели на двигателите,
излагането им с течение на времето ще повреди катализатора. Катализаторите, повредени от смазочни
материали, съдържащи високи нива на фосфор, не могат да бъдат обхванати от ограничената гаранция на
MerCruiser.
Ако няма налично синтетично смесено моторно масло Mercury/Quicksilver 25W-40, използвайте следните смазочни материали, изброени по реда
на препоръките.
1. Минерално масло Mercury/Quicksilver 25W-40, съвместимо с катализатор NMMA FC-W.
ВАЖНО: Ако обслужвате двигател с катализатор, използвайте маслата по-долу само за кратки периоди от време.
2. Други признати марки масла, съвместими с катализатор NMMA FC-W за 4-тактови двигатели.
3. Други признати марки масла, съвместими с NMMA FC-W за 4-тактови двигатели.
4. Автомобилно масло от добра марка без детергенти съгласно последния ред на работната таблица по-долу.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не препоръчваме масла без детергенти, мултивискозни масла (различни от посочените), синтетични масла без FC-W,
нискокачествени масла или масла, които съдържат твърди добавки.

Използвайте информацията по-долу, за да изберете типа масло в зависимост от реда на предпочитание.

ORDER OF PREFERENCE

Mercury/Quicksilver 25W-40 Synthetic Blend, NMMA FC-W Catalyst Compatible rated 4-cycle oil
Mercury/Quicksilver 25W-40 Mineral NMMA FC-W Catalyst Compatible rated 4-cycle oil
Other recognized brands of NMMA FC-W Catalyst Compatible rated 4-cycle oil
Other recognized brands of NMMA FC-W rated 4-cycle oil

SAE40W
SAE30W

SAE 20W
0° C
(32° F)

10° C
(50° F)

53574

AIR TEMPERATURE

Спецификации на двигатели
4,5 MPI ECT и Non-ECT
ЗАБЕЛЕЖКА: Спецификациите за работните характеристики са получени и коригирани в съответствие с SAE
J1228/ISO 8665 за мощност на коляновия вал.
Всички измервания са направени при двигател с нормална работна температура.
Диапазонът на оборотите се измерва с помощта на точен сервизен тахометър при двигател с нормална работна
температура.
Налягането на маслото трябва да се проверява при двигател с нормална работна температура.
ЗАБЕЛЕЖКА: Спецификациите за налягане на маслото са дадени за справка и могат да варират.
ВАЖНО: Не смесвайте различни типове свещи в двигателя. Всички свещи трябва да имат един и същи
номенклатурен номер.

90-8M0117718

bul

ДЕКЕМВРИ 2015

Страница 37

Раздел 3 - Спецификации
Мощност на вала на витлото

149 кВт (200 к.с.)

Работен обем
Ампераж на алтернатора

4,5 л (275 куб. дм.)
Горещ
Студен
Работен диапазон при WOT

об/мин

Минимално налягане на маслото
Термостат

Пределни обороти
Обороти на празен ход на скорост

650 (не се регулира)

При 2000 об/мин

41 кПа (6 psi)

Стандартно охлаждане

60 °С (140 °F)

Затворено охлаждане

77 °С (170 °F)
1-6-5-4-3-2

Тип свещи

Фабрично монтирани

Разстояние между електродите на свещите
ECT

Мощност на вала на витлото

Технология за контрол на емисиите, отопляем кислороден
сензор (HO2S), катализатор
Електронно управление на двигателя

4,5 л (275 куб. дм.)
Горещ
Студен
Работен диапазон при WOT
Пределни обороти

72 А
65 А
4800–5200
5350

На празен ход (в неутрално положение)

625 (не се регулира)

Обороти на празен ход на скорост

650 (не се регулира)

При 2000 об/мин

124 кПа (18 psi)

На празен ход

41 кПа (6 psi)

Стандартно охлаждане

60 °С (140 °F)

Затворено охлаждане

77 °С (170 °F)

Ред на запалване

1-6-5-4-3-2

Минимална номинална мощност на
батерията*

Всички модели

Тип свещи

Фабрично монтирани

Разстояние между електродите на свещите
Система за контрол на емисиите

NGK (BPR5EFS-13)

186 кВт (250 к.с.)

Работен обем

Термостат

800 CCA, 1000 MCA, 190 Ah

1,3 мм (0,051 инча)

EC

Минимално налягане на маслото

124 кПа (18 psi)

На празен ход

Всички модели

об/мин

4950
625 (не се регулира)

Минимална номинална мощност на
батерията*

Ампераж на алтернатора

65 А
4400–4800

На празен ход (в неутрално положение)

Ред на запалване

Система за контрол на емисиите

72 А

800 CCA, 1000 MCA, 190 Ah
NGK (BPR5EFS-13)
1,3 мм (0,051 инча)

ECT
EC

Технология за контрол на емисиите, отопляем кислороден
сензор (HO2S), катализатор
Електронно управление на двигателя

*Производителите на акумулатори може да класифицират и изпитват своите акумулатори по различни стандарти.
MCA, CCA, Ah и резервен капацитет (RC) са показателите, признати от Mercury Marine. Производители, които
използват стандарти, различни от тези, като равностойни на MCA, не отговарят на изискванията на Mercury Marine
към акумулаторите.

6,2 MPI ECT и не-ECT
ЗАБЕЛЕЖКА: Спецификациите за работните характеристики са получени и коригирани в съответствие с SAE
J1228/ISO 8665 за мощност на коляновия вал.
Всички измервания са направени при двигател с нормална работна температура.
Диапазонът на оборотите се измерва с помощта на точен сервизен тахометър при двигател с нормална работна
температура.
Налягането на маслото трябва да се проверява при двигател с нормална работна температура.
ЗАБЕЛЕЖКА: Спецификациите за налягане на маслото са дадени за справка и могат да варират.
ВАЖНО: Не смесвайте различни типове свещи в двигателя. Всички свещи трябва да имат един и същи
номенклатурен номер.
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224 kW (300 к.с.)

Мощност на вала на витлото

261 kW (350 к.с.)

Работен обем

6,2 л (377 куб. дм.)
Горещ

Ампераж на алтернатора

72 А

Студен

65 А

Работен диапазон при WOT

5000-5400

Пределни обороти

об/мин

5550

На празен ход (в неутрално положение)

625 (не се регулира)

Обороти на празен ход на скорост

650 (не се регулира)

При 2000 об/мин

Минимално налягане на маслото
Термостат

124 кПа (18 psi)

На празен ход

41 кПа (6 psi)

Стандартно охлаждане

60 °C (140 °F)

Затворено охлаждане

77 °C (170 °F)

Ред на запалване

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

Минимална номинална мощност на
батерията*

Всички модели

Тип свещи

Фабрично монтирани

800 CCA, 1000 MCA, 190 Ah
NGK (BPR5EFS-13)

Разстояние между електродите на свещите

1,3 мм (0,051 инча)
Технология за контрол на емисиите, отопляем кислороден
сензор (HO2S), катализатор

ECT

Система за контрол на емисиите

EC

Електронно управление на двигателя

*Производителите на акумулатори може да класифицират и изпитват своите акумулатори по различни стандарти.
MCA, CCA, Ah и резервен капацитет (RC) са показателите, признати от Mercury Marine. Производители, които
използват стандарти, различни от тези, като равностойни на MCA, не отговарят на изискванията на Mercury Marine
към акумулаторите.

Спецификации за работни течности
ВАЖНО: Всички вместимости са за приблизително количество течност.

Двигател
ВАЖНО: Винаги използвайте мерителната пръчка, за да определите точното необходимо количество масло или
течности.
Вместимост

Тип течност

4,25 л (4,50 US qt)

Синтетично смесено моторно масло Mercury/Quicksilver 25W-40,
съвместимо с NMMA FC-W®

20 л (21 US qt)

Пропиленгликол и пречистена вода

14,2 л (15 US qt)

Антифризна охлаждаща течност с удължена експлоатация Mercury
или етилен гликол 5/100 антифриз с удължена експлоатация, смесен
50/50 с пречистена вода

4,7 л (5 щатски кварти)

Синтетично смесено моторно масло Mercury/Quicksilver 25W-40,
съвместимо с NMMA FC-W®

6,2 л охладителна система с морска вода (само
за употреба при зимни условия)

26,5 л (28 щатски кварти)

Пропиленгликол и пречистена вода

6,2 л затворена охладителна система

17 л (17,9 щатски кварти)

Антифризна охлаждаща течност с удължена експлоатация Mercury
или етилен гликол 5/100 антифриз с удължена експлоатация, смесен
50/50 с пречистена вода

Всички модели
4,5 л моторно масло (с филтър)
4,5 л охладителна система с морска вода (само
за употреба при зимни условия)
4,5 л затворена охладителна система
6,2 л моторно масло (с филтър)

Alpha с кърмово задвижване
ЗАБЕЛЕЖКА: Вместимостта на маслото включва наблюдателната бутилка за смазка на зъбни предавки.
Модел
Alpha One

Вместимост

Тип течност

1892 мл (64 oz)

Висококачествена смазка за зъбни предавки

Кърмови предавки Bravo
ЗАБЕЛЕЖКА: Вместимостта на маслото включва наблюдателната бутилка за смазка на зъбни предавки.
Вместимост

Модел
Bravo One

2736 мл (92-1/2 oz)

Bravo Two

3209 мл (108-1/2 oz)

Bravo Three (единична помпа за морска вода)

2972 мл (100-1/2 oz)

Bravo Three (двойна помпа за морска вода)

2736 мл (92-1/2 oz)
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Кормилно управление с усилвател на захранването и работни течности за механизирано
подрязване
Одобрени течности за кормилно управление с усилвател
Описание

Кат. № на детайл

Течност за механизирано подрязване и кормилно управление

92-858055K01

Dexron III

Да се получат местно

Одобрени течности за механизирано подрязване
Описание

Кат. № на детайл

Течност за механизирано подрязване и кормилно управление

92-858055K01

Моторно масло SAE 10W-30
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Табелки за сервиз
Табелки за сервиз на затвореното охлаждане – задвижване Alpha и Bravo
a - Спецификации
b - Източване на охладителната система
c - Серийни номера и цветове за
идентификация на техническото
обслужване
d - Система за диагностика Mercathode
(където е приложимо)

a
d

b
c

54977

Табелка за сервиз на стандартното охлаждане на Bravo

54978

Табелка за сервиз на стандартното охлаждане на Bravo

Табелка за сервиз на стандартното охлаждане на Alpha

54979

Табелка за сервиз на стандартното охлаждане на Alpha
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Допълнителни инструкции за експлоатация на системите Axius
Ако вашата лодка има DTS двигатели, оборудвани със система Axius, вижте също ръководството за експлоатация
на Axius, предоставено с лодката.

Отговорности на собственика/оператора
Отговорност на оператора е да извършва всички проверки за безопасност, за да гарантира, че всички инструкции
за смазване и техническо обслужване са спазени, за да се осигури безопасна експлоатация и да връща изделието
на упълномощен доставчик на Mercury MerCruiser за периодичен технически преглед.
Обичайното сервизно обслужване и резервните части са отговорност на собственика/оператора и като такива не се
считат за дефекти в изработката или материалите по смисъла на условията на гаранцията. Индивидуалните
навици на оператора и употребата допринасят за необходимостта от сервизно обслужване.
Правилното техническо обслужване и грижа за силовия пакет ще осигури оптимална производителност и
надеждност и ще запази общите разходи за експлоатация до минимума. Обърнете се към вашия упълномощен
доставчик на Mercury MerCruiser за помощ при сервизното обслужване.

Отговорности на доставчика
По принцип отговорностите на доставчика пред клиента включват предекспедиционна проверка и подготовка, като:
•

Да провери дали лодката е правилно оборудвана.

•

Преди доставка да направи проверка, че силовият пакет Mercury MerCruiser и другото оборудване са в пълна
изправност.

•

Да извърши всички необходими корекции за максимална ефективност.

•

Да запознае клиента с бордовото оборудване.

•

Да обясни и демонстрира действието на силовия пакет и на лодката.

•

Да ви предостави копие от Контролния списък за предекспедиционна проверка.

•

Вашият доставчик трябва да попълни Регистрационната карта за гаранция изцяло и да я изпрати до фабриката
веднага след продажба на новото изделие.

Техническо обслужване
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Извършването на сервизно обслужване или поддръжка, без преди това да се откачи акумулаторната батерия,
може да причини повреда на изделието, телесна повреда или смърт поради пожар, експлозия, токов удар или
неочаквано пускане на двигателя. Винаги откачвайте кабелите от акумулаторната батерия преди поддръжка,
сервизно обслужване, монтаж или сваляне на двигателя или компоненти на задвижването.
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Блокираните в двигателното отделение горивни изпарения могат да бъдат дразнител, да причинят затруднено
дишане или могат да се запалят, което ще доведе до пожар или експлозия. Винаги проветрявайте двигателното
отделение преди обслужване на пакета за мощност.
ВАЖНО: Вижте графика за техническо обслужване за пълния списък на всички действия от плановото техническо
обслужване, което трябва да се извърши. Сервиз или лице по избор на собственика може да извършва техническо
обслужване, да подменя или ремонтира устройствата и системите за контрол на емисиите. Някои други дейности
трябва да се извършват само от упълномощен доставчик на Mercury MerCruiser. Преди да пристъпите към
процедури за техническо обслужване или ремонт, които не са включени в това ръководство, ние ви препоръчваме
да закупите ръководството за сервизно обслужване на Mercury MerCruiser и да се запознаете внимателно с
неговото съдържание.

ЗАБЕЛЕЖКА: Точките за техническо обслужване са оцветени в различни цветове за идентификация.
Цветови кодове за техническо обслужване
Жълт

Моторно масло

Черен

Смазване на задвижването

Кафаяв

Течност за кормилната уредба

Син

Отвор за източване или промиване

Червен

Горивен филтър със сепаратор на вода

Предложения за техническо обслужване "Направи си сам"
Съвременното оборудване за плавателни съдове - като например силовия пакет Mercury MerCruiser, е
високотехнологично. Електронните системи за запалване и специалните системи за подаване на гориво осигуряват
по-големи икономии на гориво, но също така са по-сложни за необучения механик.
Ако сте от хората, които обичат сами да се занимават с техническото обслужване, имаме някои предложения за
вас.

Страница 44

90-8M0117718

bul

ДЕКЕМВРИ 2015

Раздел 4 - Техническо обслужване
•

Не се опитвайте да извършвате поправки, освен ако не сте подробно запознати със съответните съобщения за
внимание, предупрежденията и необходимите процедури. Вашата безопасност е наша важна задача.

•

Ако се опитвате да извършите техническо обслужване на изделието сами, ние ви предлагаме да си поръчате
сервизното ръководство за този модел. В сервизното ръководството са посочени правилните процедури, които
трябва да се следват. То е написано за квалифицирани механици, така че може да има процедури, които не
разбирате. Не се опитвайте да извършвате ремонти, ако не разбирате процедурите.

•

Има специални инструменти и оборудване, които са необходими за извършване на някои ремонти. Не се
опитвайте да извършвате тези ремонти, освен ако не разполагате с тези специални инструменти и/или
оборудване. Възможно е да причините повреждане на изделието, което да струва повече, отколкото бихте
заплатили на доставчика за същата услуга.

•

Също така ако частично разглобите двигател или възел на задвижването и не сте в състояние да го поправите,
механикът на доставчика ще трябва да сглоби компонентите и да направи тестове за определяне на проблема.
Това ще ви струва повече, отколкото да възложите ремонта на доставчика още при възникването на проблема.
Възможно е за отстраняване на проблема да е необходимо само незначително регулиране на даден детайл.

•

Не се обаждайте по телефона на доставчика, сервизния център или във фабриката, за да искате от тях да
диагностицират проблем или да изискате процедура за ремонт. За тях ще бъде трудно да диагностицират
проблем по телефона.

Вашият упълномощен доставчик е на разположение за сервизно обслужване на силовия пакет. Той разполага с
квалифицирани и обучени от фабриката механици.
Препоръчва се да предоставяте силовия пакет на вашия доставчик за периодични технически прегледи.
Възложете му да го подготви за зимни условия през есента и да го обслужи преди започване на активния сезон.
Това ще намали риска от възникване на проблеми по време на активния сезон за използване на лодката, когато
желаете безпроблемната й експлоатация.

Проверка
Често и на редовни интервали инспектирайте силовия пакет, за да поддържате най-добрите възможни работни
характеристики и да отстранявате потенциални проблеми още преди те да се появят. Целият силов пакет трябва
да се проверява внимателно, включително и всички достъпни части на двигателя.
•

Проверявайте за разхлабени, повредени или липсващи части, маркучи и скоби; затегнете ги или ги подменете,
когато е необходимо.

•

Проверявайте проводниците на свещите и електрическите проводници за повреди.

•

Демонтирайте и инспектирайте витлото. Ако по него има дълбоки нарези, изкривявания или пукнатини,
свържете се с вашия упълномощен доставчик на Mercury MerCruiser.

•

Отремонтирайте нарушения на повърхността и повреждане от корозия по външното покритие на силовия
пакет. Свържете се с вашия упълномощен доставчик на Mercury MerCruiser.

График за проверки и техническо обслужване на бензинов кърмови
двигател MerCruiser
Монтажът на нови кърмови предавки може да изисква около 470 мл (16 fl oz) масло за предавки, добавено към
наблюдателната бутилка по време на периода на разработване (20 часа време за работа). Важно е да
наблюдавате и поддържате нивото на смазката за предавки по време на периода на разработване. По време на
първоначалния монтаж на задвижването в горната част на корпуса на задвижващия вал може да остане малко
въздух. Тази празнина се запълва от монитора на смазка за предавки по време на периода на разработване на
кърмовата предавка. След изкарването на въздуха от кърмовата предавка през наблюдателната бутилка нивото на
смазка в бутилката ще спадне.

Ежедневни проверки
•

Проверете нивото на маслото в двигателя

•

Проверете нивото на течността в кормилната уредба със сервоуправление

•

Проверете нивото на течността в помпата за серво регулиране на ъгъла на наклона

•

Проверете нивото на трансмисионното масло за кърмовото задвижване

•

Проверете превключвателя за спиране с анкерно въже

След всяка употреба
•

Промийте двигателя с чиста вода, приложение само на засолена или морска вода

Седмични проверки
•

Проверете входните отвори за морска вода за морски организми

•

Почистете цедката за морска вода, ако има

•

Проверете нивото на охлаждащата течност, ако има

•

Проверете анодите.
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•

Проверете работата на модула MerCathode, ако има

На всеки два месеца или 50 часа
•

Смажете съединителя на двигателя 1.

Годишно или 100 часа
•

Смажете съединителя на двигателя 1.

•

Смажете шпонките на вала на витлото

•

Почистете приборите и проверете кабелните връзки – услуга от доставчика

•

Проверете стегнатостта на гайката на витлото

•

Проверете състоянието и връзките на акумулатора – услуга от доставчика

•

Коригирайте белези по боята и напръскайте силовия пакет със спрей със защита от корозия, Corrosion Guard

•

Сменете маслото на двигателя и масления филтър

•

Сменете маслото на кърмовата предавка

•

Проверете нивото и концентрацията на течността в затвореното охлаждане за защита от замръзване, ако има

•

Сменете горивния филтър със сепаратор на вода

•

Почистете отдушника на картера – само 8,2 л

•

Почистване на заглушителя за IAC – само 8,2 л

•

Почистете искрогасителя – само 8,2 л

•

Проверете състоянието на спомагателния задвижващ ремък – услуга на доставчика

•

Затегнете връзката на кардана към кормилния вал – услуга на доставчика

•

Проверете кормилната система за разхлабени компоненти – услуга на доставчика

•

Проверете системата за дистанционно управление за разхлабени компоненти – услуга на доставчика

•

Проверете работата на MerCathode за правилна защита и проверете непрекъсваемата верига – услуга на
доставчика

•

Сменете PCV клапана

•

Модели с междинен вал — проверете U-връзките и въртящите лагери — задача на доставчика

•

Напръскайте силовия пакет с антикорозионното средство Corrosion Guard

•

Проверете анодите, ако има

Три години или 300 часа
•

Проверете състоянието на свещите и проводниците 2.

•

Почистете искрогасителя, както и маркучите за вентилация на картера

•

Проверете монтажните елементи на двигателя за стегнатост и правилно затягане – задача на доставчика

•

Проверете електрическата система за разхлабени, повредени или корозирали скрепителни елементи – задача
на доставчика

•

Проверете дали са стегнати скобите на маркучите за охладителната система и системата за отработените
газове. Проверете за повреди или течове – задача на доставчика.

•

Проверете и почистете страната за затворената охладителна система към морска вода – задача на доставчика

•

Почистете, огледайте и тествайте херметичната капачка на затворената охладителна система – задача на
доставчика

•

Проверете помпата за морска вода. Сменете износените компоненти – задача на доставчика.

•

Огледайте системата за отработени газове. Ако силовият пакет е оборудван с водни капаци, уверете се, че те
не липсват или не са износени – задача на доставчика.

•

Проверете центрирането на двигателя – задача на доставчика

•

Проверете силфоните на корпус на кардана и удостоверете натегността на скобите – задача на доставчика

•

Огледайте карданния лагер за грапавост – задача на доставчика

•

Смажете съединителя на двигателя – задача на доставчика

•

Сменете изпускателния вентил на всяко рамо за отработени газове, ляв и десен борд, ако има – задача на
доставчика

Пет години или 500 часа
•

1.
2.

Сменете антифриза – сменяйте антифриза на всеки две години, ако не използвате антифриз с удължен живот
– задача на доставчика

Съединителите на силовите пакети, които се използват предимно за работа на празен ход или при скорости на тролиране, трябва да бъдат смазвани на всеки 50 часа.
Проверете състоянието на свещите и проводниците. Подменете при необходимост. Ако при проверка състоянието на тези компоненти е задоволително, повторете
проверката на всеки 100 часа или веднъж годишно, което възникне първо.
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Моторно масло
Проверка
БЕЛЕЖКА
Източването на масло, охлаждаща течност или други течности от двигателя/задвижването в околната среда се
ограничава от законодателството. Внимавайте да не разливате масло, охлаждаща течност или други течности в
околната среда, когато използвате или обслужвате вашата лодка. Бъдете наясно за местните ограничения
относно депонирането или рециклирането на отпадъци, събирайте и изхвърляйте течностите, както се изисква.
1.

Когато двигателят е топъл, но не работи, изчакайте пет минути, за да позволите на маслото да се източи в
масления картер.

2.

Извадете масломерната пръчка, почистете я и я поставете изцяло в тръбата й. Изчакайте 60 секунди, за да
позволите на останалия въздух да излезе.

3.

Извадете масломерната пръчка и проверете нивото на маслото. Нивото на маслото трябва да бъде между
отметките FULL (пълно) или OK и ADD (доливане). Поставете масломерната пръчка в тръбата. Ако нивото на
масло е ниско, вижте "Зареждане".

54967

Ниво на маслото – Препълване
ВАЖНО: Не препълвайте двигателя с масло. Препълненият картер може да причини колебания или спад в
налягането на маслото, тракане в люлеещия се лост и загуба в производителността на двигателя.
Препълнен картер (прекалено високо ниво на маслото) може да предизвика отклонение или спад в налягането на
маслото и тракане в люлеещия се лост. Това състояние води до пръски в коляновия вал на двигателя и до
разклащане на маслото, което води до неговото разпенване (става аерирано). Аерираното масло води до
източване на повдигачите на хидравличния клапан. Това води до тракане в люлеещия се лост и загуба на мощност
на двигателя.
Трябва да бъдете внимателни, когато проверявате нивото на масло в двигателя. Нивото на масло трябва да се
поддържа в рамките на маркировката за пълен максимум и минималната маркировка за добавяне на масломерната
пръчка. За да избегнете появата на фалшиви показания, спазвайте следните процедури.

Зареждане
ВАЖНО: Не препълвайте двигателя с масло.
ВАЖНО: Винаги използвайте мерителната пръчка, за да определите точното необходимо количество масло или
течности.
1.

Свалете капачката за зареждане с масло.

54969

Капачка за зареждане с масло на 4,5-литрови двигатели
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2.

Долейте необходимото моторно масло, докато нивото достигне – без да подминава – отметката FULL (пълно)
или OK на пръчката. Проверете нивото на масло с масломерната пръчка.

3.

Поставете обратно капачката за зареждане.

Смяна на маслото и филтъра
Вижте График за техническо обслужване за интервала за смяна. Маслото в двигателя трябва да се смени преди
прибирането на лодката за съхранение.
ВАЖНО: Сменете маслото на двигателя, когато двигателят е топъл след работа. Топлото масло тече по-свободно
и отмива повече примеси. Използвайте само препоръчаното моторно масло (вижте "Спецификации").

Помпа за източване на маслото от двигателя
1.

Развийте леко масления филтър, за да излезе въздухът от системата.

2.

Извадете масломерната пръчка.

3.

Инсталирайте маслената помпа върху тръбата за масломерната пръчка.
a - Типична маслена помпа
b - Тръба на масломерната пръчка
c - Маркуч за източването на маслото

a
c

b

mc70571-1

4.

Поставете края на маркуча на масленатата помпа за картера в подходящ съд и с помощта на дръжката
изпомпвайте, докато картерът се изпразни.

5.

Извадете помпата.

6.

Поставете обратно масломерната пръчка.

Смяна на филтъра
1.

Демонтирайте и изхвърлете масления филтър.

54970

Показан 4,5 л маслен филтър, 6,2 л е подобен
2.

Нанесете чисто моторно масло по уплътнителния пръстен върху новия филтър и монтирайте.

3.

Затегнете здраво масления филтър. Не затягайте прекалено.

4.

Свалете капачката за зареждане с масло.

5.

Добавете препоръчаното двигателно масло, за да покачите нивото до работния обхват на масломерната
пръчка.

ВАЖНО: Винаги използвайте масломерната пръчка, за да определите точно колко масло е необходимо.

Модел на двигателя Вместимост на масло в двигателя
4,5 л

4,25 л (4,5 щатски кварти)

6,2 л

4,7 л (5 щатски кварти)

Тип течност
Синтетично смесено моторно масло Mercury/Quicksilver 25W-40, съвместимо с
NMMA FC-W®

6.

Докато лодката е в покой във водата, стартирайте двигателя, оставете го да работи в продължение на три
минути и проверете за течове.

7.

Спрете двигателя и изчакайте няколко минути, за да се стабилизира нивото на маслото. Проверете нивото на
маслото и добавете съответното количество, за да достигнете ниво на маслото до отметката "FULL" (пълно)
или диапазона "OK".
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Течност за кормилната уредба
Проверка
1.
2.

Спрете двигателя и центрирайте модула на кърмовото задвижване.
Свалете капачката за зареждане/масломерната пръчка и проверете нивото.
a - Капачка за зареждане/масломерна пръчка

a

58361

a.
b.

Правилното ниво на течността, когато двигателят е с нормална работна температура, трябва да бъде в
топлия диапазон.
Правилното ниво на течността, когато двигателят е студен, трябва да бъде в студения диапазон.

b

a

a - Топъл диапазон
b - Студен диапазон

54972

ВАЖНО: Ако течността не се вижда в резервоара, свържете се с вашия упълномощен доставчик на Mercury
MerCruiser.

Зареждане
1.
2.

Свалете капачката за зареждане/масломерната пръчка и проверете нивото.
Долейте определената течност, за да достигне нивото на течността до правилното ниво.
Къде се използва

Кат. №

114

Течност за механизирано
накланяне и кормилно
управление

Описание

Система на кормилната уредба

92-802880Q1

28

Dexron III

Система на кормилната уредба

Obtain Locally

Тръба, спр. №

3.

Поставете капачката за зареждане/масломерната пръчка.

Смяна
Течността за кормилната уредба не се нуждае от смяна, освен ако не се замърси с вода или отломки. Свържете се
с вашия упълномощен доставчик на Mercury MerCruiser.

Охлаждане на двигателя – затворено охлаждане
Проверка
!

ВНИМАНИЕ

Внезапна загуба на налягане може да предизвика завиране на горещата охлаждаща течност и бурното й
освобождаване да доведе до сериозни наранявания от изгаряне. Оставете двигателя да изстине, преди да
свалите херметичната капачката на охлаждащата течност.
1.

Докато двигателят е с нормална работна температура, проверете нивото на охлаждащата течност в
преливната бутилка за охлаждаща течност.

90-8M0117718
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2.

Нивото на охлаждащата течност трябва да е между отметките ADD (доливане) и FULL (пълно).

6102

3.

Долейте необходимата течност.
Тръба, спр. №

122

Описание
Антифриз с удължен
експлоатационен срок/
охлаждаща течност

Къде се използва

Кат. №

Затворена охлаждаща система

92-877770K1

4.

Ако в преливната бутилка няма течност, оставете двигателя да се охлади до температурата на околния въздух.

5.

Отстранете капачката от топлообменника и проверете нивото на течността.

54980

Капачка на топлообменника
6.

Нивото на охлаждащата течност в топлообменника трябва да бъде в долната част на гърловината за
зареждане. Ако нивото на охлаждащата течност е ниско, свържете се с вашия упълномощен доставчик на
Mercury MerCruiser.

7.

Поставете капачката на топлообменника и я затегнете, докато се намести върху гърловината за зареждане.

Зареждане
БЕЛЕЖКА
Използването на пропиленгликол антифриз в затворена охладителна система може да повреди или
охладителната система, или двигателя. Напълнете затворената охладителна система с разтвор антифриз от
етилен гликол, подходящ за най-ниската температура, на която двигателят ще бъде изложен.

БЕЛЕЖКА
Без достатъчно охлаждаща вода, двигателят, водната помпа и останалите компоненти ще прегреят и претърпят
повреди. Осигурете достатъчно подаване на вода към входовете за вода по време на работа.

БЕЛЕЖКА
Въздушните джобове в затворената охладителна система може да предизвикат прегряване на двигателя, което
да доведе до неговата повреда. Сведете до минимум възможността за образуване на въздушни джобове при
първоначално пълнене на затворената охладителна система, като позиционирате лодката така, че предната част
на двигателя да е по-високо от задната част на двигателя.

ЗАБЕЛЕЖКА: Доливайте охлаждаща течност само когато двигателят е достигнал работната температура.
1. Демонтирайте капачката за пълнене от преливната бутилка за охлаждащата течност. Проверете уплътнението
и го подменете, ако е необходимо.
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ВАЖНО: Охлаждащата течност тече при висока скорост в тази затворена охладителна система. По-високите
обороти на празен ход могат да доведат до попадане на въздух в системата и процедурите за
обезвъздушаване да бъдат затруднени. Оставете двигателя да работи на празен ход при пълнене на
системата или обезвъздушаване.
2.

Напълнете до линията "FULL" (пълно) с определената охлаждаща течност.
Тръба, спр. №

122

Описание

Къде се използва

Кат. №

Антифриз/охлаждаща течност
с удължен експлоатационен
срок

Затворена охладителна система

92-877770K1

3.

Проверете концентрацията на антифриза за адекватна защита от замръзване и коригирайте, ако е
необходимо. Вижте раздел „Спецификации" .

4.

Монтирайте капачката за пълнене на преливната бутилка за охлаждащата течност.

Смяна
Свържете се с вашия упълномощен доставчик на Mercury MerCruiser.

Масло за зъбни предавки за двигатели Alpha с кърмово задвижване
БЕЛЕЖКА
Източването на масло, охлаждаща течност или други течности от двигателя/задвижването в околната среда се
ограничава от законодателството. Внимавайте да не разливате масло, охлаждаща течност или други течности в
околната среда, когато използвате или обслужвате вашата лодка. Бъдете наясно за местните ограничения
относно депонирането или рециклирането на отпадъци, събирайте и изхвърляйте течностите, както се изисква.

Проверка
ВАЖНО: Нивото на маслото в предавката се колебае по време на работа. Проверявайте преди стартиране, когато
двигателят е студен.

ЗАБЕЛЕЖКА: Наблюдателната бутилка за ниво на маслото съдържа датчик, който е свързан към
предупредителната система на двигателя.
1. Проверявайте нивото на маслото за предавки в наблюдателната бутилка. Поддържайте нивото на маслото за
предавки в рамките на препоръчителния работен обхват.
a - Капачка на наблюдателната бутилка за
нивото на маслото
b - Максимален обхват
c - Минимален обхват

a
b
MAX
MIN

c
54982

2.

Проверявайте състоянието на маслото за предавки. Ако на дъното на наблюдателната бутилка се вижда вода,
ако се появи вода в отвора на пробката за пълнене и източване или ако маслото за предавки изглежда
обезцветено, може да има теч на вода в кърмовата предавка.

Зареждане
ВАЖНО: Ако повече от 59 мл (2 fl oz) масло за предавки е необходимо за напълване на наблюдателната бутилка,
възможно е да има теч при уплътнението. Възможно е порвеждане на кърмовото задвижване поради липса на
смазване. Свържете се с вашия упълномощен доставчик на Mercury MerCruiser.
1.

Свалете капачката на наблюдателната бутилка за ниво на маслото.

2.

Напълнете наблюдателната бутилка с указаната течност, докато нивото на маслото влезе в работния обхват.
Не препълвайте.
Тръба, спр. №

87

3.

Описание
Висококачествена смазка за
зъбни предавки

Къде се използва

Кат. №

Наблюдателна бутилка за нивото на маслото

92-858064Q01

Уверете се, че гумената уплътнителна гарнитура е във вътрешността на капачката, и монтирайте. Затегнете
здраво капачката, но не презатягайте.

90-8M0117718
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ЗАБЕЛЕЖКА: При пълнене на целия модул на кърмовата предавка вижте "Смяна".

Смяна
1.

Свалете капачката на наблюдателната бутилка за ниво на маслото.

2.

Поставете модула на кърмовата предавка в положение за пълно накланяне. Свалете винта за пълнене и
източване на масло и уплътнителната шайба и източете маслото за предавки в подходящ съд.
a - Винт за пълнене и източване на маслото
b - Уплътнителна шайба

b
7160

a
3.

Демонтирайте винта за обезвъздушаване и уплътнителната шайба. Оставете течността да се източи докрай.
a - Винт за обезвъздушаване на маслото
b - Уплътнителна шайба

b
a

7161

ВАЖНО: Ако от модула се източва вода или течността изглежда мътна, модулът на кърмовата предавка тече.
Свържете се с вашия упълномощен доставчик на Mercury MerCruiser.
4.

Спуснете модула на кърмовата предавка така, че валът на витлото да е нивелиран. Напълнете модула на
кърмовата предавка през отвора за пълнене и източване на масло с определената смазка за зъбни предавки,
докато от отвора за обезвъздушаване започне да изтича само смазка без въздушни мехури.
Тръба, спр. №

87

Описание
Висококачествена смазка за
зъбни предавки

Къде се използва

Кат. №

Модул на кърмова предавка

92-858064Q01

ВАЖНО: Използвайте само висококачествена смазка за зъбни предавки Mercury/Quicksilver в модула на
кърмовата предавка.
5.

Монтирайте винта за обезвъздушаване и уплътнителната шайба.

6.

Продължете да изпомпвате смазката за зъбни предавки в задвижването през отвора за пълнене и източване
на масло, докато смазката се появи в наблюдателната бутилка за смазка за зъбни предавки.

7.

Напълнете наблюдателната бутилка, докато нивото на смазката за зъбни предавки влезе в работния обхват.
Не препълвайте. Уверете се, че гумената уплътнителна гарнитура е във вътрешността на капачката, и
монтирайте. Не затягайте прекалено.

ЗАБЕЛЕЖКА: Вместимостта на маслото включва наблюдателната бутилка за смазка на зъбни предавки.
Модел
Alpha One

Вместимост

Тип течност

1892 мл (64 oz)

Висококачествена смазка за
зъбни предавки

8.

Извадете помпата от отвора за пълнене и източване на масло. Бързо поставете уплътнителната шайба и винта
за пълнене и източване на масло. Затегнете здраво.

9.

Проверете нивото на маслото след първата употреба.
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ВАЖНО: Нивото на маслото в предавката се колебае по време на работа. Проверявайте, когато двигателят е
студен.

Масло за зъбни предавки за кърмово задвижване Bravo
Проверка
БЕЛЕЖКА
Източването на масло, охлаждаща течност или други течности от двигателя/задвижването в околната среда се
ограничава от законодателството. Внимавайте да не разливате масло, охлаждаща течност или други течности в
околната среда, когато използвате или обслужвате вашата лодка. Бъдете наясно за местните ограничения
относно депонирането или рециклирането на отпадъци, събирайте и изхвърляйте течностите, както се изисква.
ВАЖНО: Нивото на маслото в предавката се колебае по време на работа. Проверявайте преди стартиране, когато
двигателят е студен.

ЗАБЕЛЕЖКА: Наблюдателната бутилка за ниво на маслото съдържа датчик, който е свързан към
предупредителната система на двигателя.
1. Проверявайте нивото на маслото за предавки в наблюдателната бутилка. Поддържайте нивото на маслото за
предавки в рамките на препоръчителния работен обхват.
a - Капачка на наблюдателната бутилка
за нивото на маслото
b - Максимален обхват
c - Минимален обхват

a
b
MAX
MIN

c
58362

2.

Проверявайте състоянието на маслото за предавки. Ако на дъното на наблюдателната бутилка се вижда вода,
ако се появи вода в отвора на пробката за пълнене и източване или ако маслото за предавки изглежда
обезцветено, може да има теч на вода в кърмовата предавка.

Зареждане
Новите монтажи може да изискват да се долее около 470 мл (16 fl oz) масло за предавки в наблюдателната бутилка
по време на периода на разработване (20 отработени часа). По време на периода на разработване е важно да се
наблюдава и поддържа нивото на маслото за предавки.
ВАЖНО: Трябва да се проверява наблюдателната бутилка за нивото на маслото и напълва при необходимост в
началото на всеки ден, когато двигателят е студен. Ако по време на активност през деня зазвучи алармата за ниво
на маслото за предавки, долейте необходимото количество масло за предавки в наблюдателната бутилка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако пълните цялото кърмово задвижване, вижте Смяна.
1. Свалете капачката на наблюдателната бутилка за ниво на маслото.
2. Напълнете наблюдателната бутилка с указаната течност, докато нивото на маслото влезе в работния обхват.
Не препълвайте.
Описание

Тръба, спр. №

Висококачествена смазка за
зъбни предавки

87

3.

Къде се използва

Кат. №

Наблюдателна бутилка за нивото на маслото

92-858064Q01

Поставете обратно капачката.

Смяна
1.

Свалете капачката на наблюдателната бутилка за ниво на маслото.

2.

Модели Bravo One:
a.

Свалете витлото.

b.

Поставете модула на кърмовото задвижване в положение докрай надолу.

c.

Свалете винта за пълнене и източване на маслото и уплътнителната шайба.
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d.

Източете течността в подходящ съд.
a - Винт за пълнене и източване на маслото
b - Уплътнителна шайба

a

b
3.

mc79506-1

Всички други модели:
a. Поставете модула на кърмовата предавка в положение за пълно накланяне.
b. Свалете винта за пълнене и източване на маслото и уплътнителната шайба.
c. Източете течността в подходящ съд.
a - Винт за пълнене и източване на маслото
b - Уплътнителна шайба

b
a

19777

4.

Демонтирайте винта за обезвъздушаване и уплътнителната шайба. Оставете течността да се източи докрай.
a - Винт за обезвъздушаване на маслото
b - Уплътнителна шайба

a b

mc77106-1

5.

6.

ВАЖНО: Ако от модула се източва вода или течността изглежда мътна, модулът на кърмовата предавка тече.
Свържете се с вашия упълномощен доставчик на Mercury MerCruiser.
Спуснете модула на кърмовата предавка така, че валът на витлото да е нивелиран.
ВАЖНО: Използвайте само висококачествена смазка за зъбни предавки Mercury/Quicksilver в модула на
кърмовата предавка.
Напълнете модула на кърмовата предавка през отвора за пълнене и източване на масло с определената
смазка за зъбни предавки, докато от отвора за обезвъздушаване започне да изтича само смазка без въздушни
мехури.
Тръба, спр. №

87

Описание
Висококачествена смазка за
зъбни предавки

Къде се използва

Кат. №

Модул на кърмова предавка

92-858064Q01

7.
8.

Монтирайте винта за обезвъздушаване и уплътнителната шайба.
Продължете да изпомпвате смазката за зъбни предавки в предавката през отвора за пълнене и източване на
масло, докато смазката се появи в наблюдателната бутилка за смазка за зъбни предавки.
9. Напълнете наблюдателната бутилка, докато нивото на маслото влезе в работния диапазон. Не препълвайте.
10. Уверете се, че гумената уплътнителна гарнитура е във вътрешността на капачката, и монтирайте. Не затягайте
прекалено.

ЗАБЕЛЕЖКА: Вместимостта на маслото включва наблюдателната бутилка за смазка на зъбни предавки.
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Модел

Вместимост

Тип течност

Bravo One

2736 мл (92-1/2 oz)

Bravo Two

3209 мл (108-1/2 oz)

Bravo Three (единична помпа за морска вода)

2972 мл (100-1/2 oz)

Bravo Three (двойна помпа за морска вода)

2736 мл (92-1/2 oz)

Висококачествена смазка за зъбни предавки

11. Извадете помпата от отвора за пълнене и източване на масло. Бързо монтирайте уплътнителната шайба и
винта. Затегнете здраво.
12. Монтирайте витлото. Вижте "Витла".
13. Проверете нивото на маслото след първата употреба.
ВАЖНО: Нивото на маслото в наблюдателната бутилка се издига и пада по време на работа. Винаги проверявайте
нивото на маслото, когато кърмовото задвижване е изстинало, а двигателят е изключен.

Течност за механизирано подрязване
Проверка
ВАЖНО: Проверявайте нивото на маслото само при кърмово задвижване в положение докрай надолу/навътре.
1.

Поставете модула на кърмовото задвижване в положение докрай надолу/навътре.

2.

Наблюдавайте нивото на маслото. Нивото трябва да е между отметките MIN и MAX на резервоара.

a

b
7876

a - Резервоар
b - Отметки MIN и MAX
3.

Напълнете с указаната течност, ако е необходимо.
Тръба, спр. №

114

4.

Описание
Течност за механизирано
накланяне и кормилно
управление

Къде се използва

Кат. №

Помпа на механизираното накланяне (препоръчвана течност)

92-802880Q1

Ако посочената течност не е налична, може да се използва масло 10W-30 (от местната търговска мрежа).

Зареждане
1.

Демонтирайте капачката за пълнене от резервоара.

2.

ЗАБЕЛЕЖКА: Капачката за пълнене се обезвъздушава.
Добавете смазка, за да достигне нивото между отметките MIN и MAX на резервоара.
Тръба, спр. №

114

3.

Описание
Течност за механизирано
накланяне и кормилно
управление

Къде се използва

Кат. №

Помпа за механизирано накланяне

92-802880Q1

Поставете обратно капачката.

Смяна
Течността за механизирано подрязване не се нуждае от смяна, освен ако не се замърси с вода или отломки.
Свържете се с вашия упълномощен доставчик на Mercury MerCruiser.

Акумулатор
Обърнете се към конкретни указания и предупреждения, придружаващи вашия акумулатор. Ако тази информация
не е налична, спазвайте следните предпазни мерки при работа с акумулатора.
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!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Зареждането на разреден акумулатор в лодката или използването на пускови кабели и помощен акумулатор за
стартиране на двигателя може да причини сериозно нараняване или повреда на изделието от пожар или
експлозия. Извадете акумулатора от лодката и зареждайте на проветриво място далеч от искри или пламъци.
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Работещ или зареждащ се акумулатор произвежда газ, който може да се запали и да се взриви, като опръска със
сярна киселина, която може да доведе до тежки изгаряния. Проветрете зоната около акумулатора и носете
предпазни средства при боравене или техническо обслужване на акумулаторите.

Спомагателни акумулатори
Mercury настоятелно препоръчва да се използва най-малко група 27 или 31 тип AGM акумулатори, когато на
мястото на спомагателните акумулатори се използват консумиращи мощност устройства. Лодки, използващи Axius,
обикновено са големи съдове с много токов товар, като минималната група от 24 акумулатора няма да бъде
достатъчна.
Използването на устройство за намаляване на електрическия товар също е приложимо вместо допълнителен
акумулатор за собствени нужди или при свързване на натоварване за собствени нужди към стартерния
акумулатор. Вижте ръководството „Приложения" за допълнителна информация.
Свързвайте електрически компоненти като LVDS (прекъсващи устройства с ниско напрежение), VSR (сензорни
релета за напрежение) и ACR (автоматични релета да затваряне) към изолираната група спомагателни
акумулатори.
Вижте наредбите на ABYC относно точки за свързване на захранване.

Предпазни мерки за акумулатори при двигател с множество устройства за електронно
впръскване на горивото
Алтернатори: Алтернаторите са предназначени за зареждане на акумулатора, който доставя електрическа енергия
към двигателя, върху който е монтиран алтернаторът.
Модул за управление на задвижването (PCM) за EFI: РСМ изисква стабилен източник на напрежение. При работа
на повече от един двигател бордовото електрическо устройство може да доведе до внезапно изтичане на
напрежение при акумулатора на двигателя. Напрежението може да падне под минимално изискваното напрежение
на PCM. Също така алтернаторът на другия двигател може също да започне да зарежда. Това може да доведе до
скок на напрежението в електрическата система на двигателя.
И в двата случая PCM може да се изключи. Когато напрежението се върне в диапазона, който PCM изисква, PCM
се връща в изходно положение и двигателят ще работи нормално. PCM се изключва и връща в изходно положение
толкова бързо, че двигателят може да изглежда все едно е пропуснал само един такт на запалване.
Акумулатори: Лодки с многодвигателни силови пакети за EFI изискват всеки двигател да бъде свързан към
собствения си акумулатор. Това гарантира, че PCM на двигателя има стабилен източник на напрежение.
Превключватели на акумулатора: Превключвателите на акумулаторите винаги трябва да бъдат разположени така,
че всеки двигател да работи от собствения си акумулатор. Не работете с двигатели, при които превключвателят е
в положение за работа с двата или с всички двигатели. При спешни случаи акумулаторът на друг двигател може да
се използва за стартиране на двигателя с изтощен акумулатор.
Изолатори на акумулатора: Изолаторите могат да се използват за зареждане на допълнителен акумулатор,
използван за захранване на допълнителни принадлежности на лодката. Те не трябва да се използват за зареждане
на акумулатора на друг двигател в лодката, освен ако видът на изолатора не е специално предназначен за тази
цел.
Генератори: Акумулаторът на генератора трябва да се разглежда като акумулатор на друг двигател.

Искрогасител
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Горивото е огнеопасно и взривоопасно. Изключвайте контактния ключ и разполагайте анкерното въже така, че
двигателят да не може да се стартира. Не пушете и не допускайте източници на искри или открит пламък в
зоната по време на сервизно обслужване. Поддържайте работното място добре проветрено и избягвайте
продължително излагане на изпарения. Винаги проверявайте за течове, преди да опитате да стартирате
двигателя и веднага избърсвайте всякакви разливи на гориво.
1.

Има два капака на двигателя, които трябва да отстраните, за да получите достъп до искрогасителя:
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a.

Издърпайте външния капак на двигателя нагоре, за да го отстраните от четирите гумени монтажни
уплътнителни пръстени.

58358

b.

Повдигнете предната част на втория капак, за да разкачите капака от предните уплътнителни пръстени.
Издърпайте капаците към предната част на плавателния съд, за да ги отстраните от двата задни
уплътнителни пръстена

b

a - Предни уплътнителни пръстени
b - Задни уплътнителни пръстени

b

b

a

a

54984

2.

Разхлабете скобата, фиксираща искрогасителя, и го демонтирайте.

b

4,5 л
a - Искрогасител
b - Скоба, фиксираща искрогасителя

a

54987
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6,2 л
a - Искрогасител
b - Скоба, фиксираща искрогасителя

b

a
58395

3.

Почистете искрогасителя с топла вода и мек почистващ препарат.

4.

Огледайте искрогасителя за дупки, пукнатини или влошено състояние. Сменете го при необходимост.

5.

Оставете искрогасителя да изсъхне напълно, преди да го използвате.

6.

Монтирайте искрогасителя и затегнете скобата на искрогасителя до указания момент на затягане.

7.

Описание

Nm

фнт.-инч

фнт.-фт.

Гайка на скобата на искрогасителя

6,2

55

–

Поставете капаците на двигателя.

Смяна на вентила за положителна вентилация на картера (PCV)
Този двигател е оборудван с вентил за положителна вентилация на картера (PCV). Вентилът PCV трябва да се
проверява на всеки 100 часа работа или най-малко веднъж годишно, което от двете се случи първо.

ЗАБЕЛЕЖКА: Вентилът PCV трябва да бъде подменен с части от оригиналния производител на оборудването
(OEM) Mercury Mercruiser, за да се гарантира съответствие с регламентите за емисии.
1. Издърпайте вентила PCV от капака на клапана на десния борд и го извадете от маркуча.

55047

Изпускателният колектор е отстранен за визуална яснота
2.

Проверете вентила PCV за пукнатини или влошаване на качеството и го подменете, ако е необходимо.

3.

Проверете гумения уплътнителен пръстен на капака на клапана за пукнатини или влошаване на качеството и
го подменете, ако е необходимо.

4.

Монтирайте вентила PCV в маркуча и го вкарайте в гумения уплътнителен пръстен на капака на клапана.
Вкарайте вентила PCV в гумения уплътнителен пръстен.
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Поддръжка на горивната система
Горивна система
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

!

Горивото е огнеопасно и взривоопасно. Изключвайте контактния ключ и разполагайте анкерното въже така, че
двигателят да не може да се стартира. Не пушете и не допускайте източници на искри или открит пламък в
зоната по време на сервизно обслужване. Поддържайте работното място добре проветрено и избягвайте
продължително излагане на изпарения. Винаги проверявайте за течове, преди да опитате да стартирате
двигателя и веднага избърсвайте всякакви разливи на гориво.
ВАЖНО: Използвайте одобрен съд за събиране и съхранение на горивото. Избърсвайте веднага разлятото
гориво. Използваният за събирането на разлятото гориво материал трябва да се изхвърли на одобрено място.
Преди да обслужвате някоя част на горивната система:
1.

Спрете двигателя и откачете акумулаторната батерия.

2.

Извършете обслужването на горивната система в добре проветрена зона.

3.

Проверете завършените сервизни работи за признак на течове на гориво.

Проверка на тръбопровода за гориво
Визуално проверете тръбопровода за гориво за пукнатини, издуване, течове, твърдост, или други признаци на
влошаване или повреда. Ако някое от тези условия е налице, тръбопроводът за гориво трябва да бъде подменен.

Филтър за гориво за отделяне на вода
Горивният филтър със сепаратор на вода е филтър за ниско налягане, който отстранява замърсяванията и водата,
преди горивото да достигне до горивната помпа под високо налягане. Горивният филтър със сепаратор на вода се
обслужва най-добре, когато двигателят е студен, след като не е работил няколко часа. Макар двигателят да не е
работил с часове, високите температури на околния въздух могат да причинят нагнетяване на горивната система.
Количеството на налягането в системата зависи от типа на горивната система, монтирана на плавателния съд.
Вижте "Планирано техническо обслужване" за правилния интервал за поддръжка.

Демонтиране на корпуса на филтъра
1.

Уверете се, че контактният ключ за запалване е изключен и го извадете.

2.

Откачете акумулаторите.

3.

Намерете горивния филтър със сепаратор на вода от дясната предна страна на двигателя.

58365

4.

Свалете червената сервизна капачка.

5.

Сложете парцал или кърпа около корпуса на горивния филтър, за да предотвратите изтичането или
разпръскването на горивото.

6.

Използвайте инструмента за сваляне/монтаж на филтъра или стеблото на отвертка между ушите на капачката
на филтъра и завъртете капака на горивния филтър обратно на часовниковата стрелка, за да го разхлабите.
Не сваляйте капака.
Инструмент за сваляне/монтаж на горивния филтър

91-896661

Помага при свалянето и монтажа на сборката на капачката на горивния филтър.

24896
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7.

Плъзнете корпуса на филтъра нагоре, за да го освободите от скобата. Маркучите за гориво са достатъчно
свободни, за да може корпусът на филтъра да бъде свален от скобата.

58366

Източване на корпуса на филтъра
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Горивото е огнеопасно и взривоопасно. Изключвайте контактния ключ и разполагайте анкерното въже така, че
двигателят да не може да се стартира. Не пушете и не допускайте източници на искри или открит пламък в
зоната по време на сервизно обслужване. Поддържайте работното място добре проветрено и избягвайте
продължително излагане на изпарения. Винаги проверявайте за течове, преди да опитате да стартирате
двигателя и веднага избърсвайте всякакви разливи на гориво.
Наклонете корпуса на филтъра и махнете капака на филтъра, за да източите течността в одобрен съд. Изхвърлете
горивото, в съответствие с местните разпоредби.

58367

Проверка на горивния филтър
Горивният филтър е важен компонент в системата за подаване на гориво и трябва да бъде проверяван за
замърсявания или влошаване на качеството на всеки 100 часа работа. Подменете горивния филтър, когато е
необходимо.

Монтиране на корпуса на филтъра
1.

Поставете монтажните уши на корпуса на филтъра в прорезите на скобата и натиснете надолу корпуса на
филтъра, за да плъзнете монтажните уши в заключено положение.

2.

Смажете О-пръстените на филтъра с чисто масло.

3.

Монтирайте филтъра и затегнете здраво капака.

4.

Поставете червената сервизна капачка.

5.

Свържете кабелите на акумулаторите.

6.

Завъртете ключа за запалване в положение ON (ВКЛ.) или RUN (Ход). Не запалвайте двигателя.

7.

Проверете корпуса на филтъра и маркучите за изтичащо гориво.

ВАЖНО: Проверете за изтичащо гориво, преди да запалите двигателя.
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Смазване
С-ма корм. упр.
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправилното смазване на жилото може да причини хидравлично блокиране, водещо до сериозно нараняване
или смърт от загуба на контрол над лодката. Приберете напълно края на кабела на кормилната уредба, преди да
нанесете смазката.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако кабелите на кормилната уредба нямат гресьорка, вътрешният проводник на кабела не може да
се смаже.
1. Ако жилото на кормилната уредба има гресьорки, завъртете кормилното колело, докато жилото на кормилната
уредба се прибере напълно в корпуса. Нанесете около три изпомпвания грес от обикновен ръчен пистолет за
смазка.
a - Гресьорка на жилото на кормилната уредба

a

6221

Тръба, спр. №

2-4-C с PTFE

95

2.

Описание

Къде се използва

Кат. №

Гресьорка на жилото на кормилната уредба

92-802859Q 1

Завъртете кормилното колело, докато жилото на кормилната уредба излезе докрай. Нанесете неголямо
количество смазка по откритата част на жилото.
a - Извадено жило на кормилната уредба

a

6222

Тръба, спр. №

2-4-C с PTFE

95

90-8M0117718

Описание

bul
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Къде се използва

Кат. №

Жило на кормилната уредба

92-802859Q 1
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3.

Смазване на кормилния щифт.
a - Кормилен щифт

a
mc71904-1
Тръба, спр. №

139

4.

Къде се използва

Кат. №

Кормилен щифт

92-8M0078622

При лодки с двойни двигатели: Смажете точките на шарнирно въртене на напречника.
Тръба, спр. №

139

5.

Описание
Синтетично смесено масло
25W-40 за 4-тактови
двигатели Mercury

Описание
Синтетично смесено масло
25W-40 за 4-тактови
двигатели Mercury

Къде се използва

Кат. №

Точки на въртене на напречника

92-8M0078622

При първото стартиране на двигателя завъртете волана няколко пъти надясно, a след това наляво, за да сте
сигурни, че кормилната система работи правилно, преди да потеглите.

Смазване на жилото на дистанционното управление
Смажете с масло точките, показани на следващата фигура най-малко веднъж годишно, по-често, ако продуктът
работи в солена вода.
Показана е планка на
механизъм за смяна на
скорости Bravo, модел
Alpha е подобен
a - Кабел за отдалечено
управление на
смяната на скоростите
b - Преходен кабел за
смяна на скоростите
c - Жило на дроселовата
клапа на
дистанционното
управление

a
b

c
55320
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Шпонки на U-връзките и O-пръстени на задвижващия вал (устройството на кърмовата
предавка е отстранено)
1.

Нанесете смазка върху шпонките на U-връзките и O-пръстените.
a - Шпонки на U-връзките на коляновия вал
b - O-пръстени (3)

b

a

8591

Тръба, спр. №

2.

Описание

Къде се използва

Кат. №

Грес за работа при екстремни
условия

O-пръстени и шпонки на U-връзки на коляновия вал

8M0071841

Относно смазване на вала на витлото, вижте Витла.

Съединител на двигателя
Смажете шлицовете на съединителя на двигателя през гресьорките на съединителя, като нанесете приблизително
8-10 изпомпвания грес от типичен ръчен пистолет за гресиране.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако лодката се управлява на празен ход за продължителен период от време, съединителят трябва
да се смазва на всеки 50 часа.
a - Гресьорка

a
Тръба, спр. №

6213

Описание
Грес за работа при екстремни
условия

Къде се използва

Кат. №

Съединител

8M0071841

ЗАБЕЛЕЖКА: Вашият силов пакет е оборудван с неразглобяем затворен съединител на двигателя и U-връзки за
постоянно смазване Perm-a-Lube. Неразглобяемият съединител и шлицовете на вала могат да се смазват без
демонтиране на кърмовото задвижване. Шарнирите със система за постоянно смазване Perm-a-Lube не се нуждаят
от смазване.

Модели с удължители на задвижващия вал
1.

Смажете през гресьорката от страната на кърмовата греда и през гресьорката от страната на двигателя, като
нанесете приблизително 10-12 изпомпвания грес от типичен ръчен пистолет за гресиране.

90-8M0117718
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2.

Смажете през гресьорките на задвижващия вал, като нанесете приблизително 3-4 изпомпвания грес от
типичен ръчен пистолет за гресиране.

c
b

a

a

17014

a - Гресьорки на задвижващия вал
b - Гресьорка от страната на кърмовата греда
c - Гресьорка от страната на двигателя
Тръба, спр. №

Описание

Къде се използва

Кат. №

Грес за работа при екстремни
условия

Гресьорка от края на кърмовата греда, гресьорка от страната на
двигателя, гресьорки на задвижващия вал

8M0071841

Витла
Ремонт на витлата
Някои повредени витла могат да бъдат поправени. Свържете се с вашия упълномощен доставчик на Mercury
MerCruiser.

Демонтаж на витло Alpha или Bravo One
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въртящите се витла могат да причинят сериозни наранявания или смърт. Никога не работете с лодката извън
водата с монтирано витло. Преди да монтирате или сваляте витло, поставете модула за задвижване в неутрално
положение и задействайте превключвателя за спиране с анкерно въже, за да предпазите двигателя от
стартиране. Поставете дървено трупче между перка на витлото и антивентилационната планка.
1.

Поставете дървен блок между лопатката и анти-вентилационната плоча за предотвратяване на въртене.
Изправете огънатите уши на задържащата контрагайка.

2.

Завъртете контрагайката на вала на витлото обратно на часовниковата стрелка, за да демонтирате гайката.

3.

Отстранете компонентите от вала на витлото, чрез плъзгане.

Монтаж на витло Alpha или Bravo One
БЕЛЕЖКА
Работата на двигателя с разхлабено витло може да повреди витлото, задвижването или задвижващите
компоненти. Винаги затягайте гайката или гайките на витлото съгласно спецификациите и проверявайте за
стегнатост периодично и на необходимите интервали за техническа поддръжка.
ВАЖНО: Ако повторно използвате задържащата контрагайка, внимателно я огледайте за пукнатини или други
повреди. Сменете фиксатора, ако състоянието му изглежда съмнително.
1.

Нанесете един от следните смазочни материали към вала на витлото.
Тръба, спр. №

95

Описание
2-4-C с PTFE
Грес за работа при екстремни
условия

Къде се използва

Кат. №

Вал на витлото

92-802859Q 1

Вал на витлото (само за солена вода)

8M0071841

2.

Монтирайте витлото върху вала, както е показано на следващите илюстрации. Ако предоставените с вала
компоненти се различават от показаното, вижте инструкциите за монтаж на витлото, предоставени с продукта
или се свържете с вашия доставчик.

3.

Поставете фиксатора на контрагайката върху повдигнатите щифтове на адаптера на задвижващата втулка и
затегнете контрагайката до указания момент на затягане.
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4.

Описание

Nm

фнт.-инч

фнт.-фт.

Контрагайка - витла без втулка на главина

75

–

55,3

Контрагайка - витла с втулка на главина

136

–

100

Фиксирайте контрагайката чрез огъване на ушите нагоре срещу плоските страни на гайката.

a

c

b

d

g

e

f

b

a

45232

d

c

e

Витло Flo-Torq ll без втулка на главина
a - Предна опорна шайба
b - Втулка на задвижването
c - Витло
d - Адаптер на задвижващата втулка
e - Фиксатор на контрагайка
f - Контрагайка
g - Повдигнати щифтове
h - Огънати уши към контрагайката

h

f

h

g

i

45233

Витло Flo-Torq ll с втулка на главина
a - Предна опорна шайба
b - Втулка на главина
c - Втулка на задвижването
d - Витло
e - Адаптер на задвижващата втулка
f - Фиксатор на контрагайка
g - Контрагайка
h - Повдигнати щифтове
i - Огънати уши към контрагайката

Демонтаж на витло Bravo Two
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въртящите се витла могат да причинят сериозни наранявания или смърт. Никога не работете с лодката извън
водата с монтирано витло. Преди да монтирате или сваляте витло, поставете модула за задвижване в неутрално
положение и задействайте превключвателя за спиране с анкерно въже, за да предпазите двигателя от
стартиране. Поставете дървено трупче между перка на витлото и антивентилационната планка.
1.

Поставете дървен блок между лопатката и анти-вентилационната плоча за предотвратяване на въртене.
Изправете огънатите секции на назъбената шайба.

2.

Завъртете гайката на вала на витлото обратно на часовниковата стрелка, за да демонтирате гайката.

3.

Плъзнете назъбената шайба, шайбата на шлицовете, витлото и опорната главина от вала на витлото.

Монтаж на витло Bravo Two
ВАЖНО: Избраното въртене на витлото трябва да съвпада с посоката на предната предавка на въртенето на вала
на витлото.
1.

Смажете обилно шпонката на вала на витлото с една от следните смазки Quicksilver.
Тръба, спр. №

Описание
2-4-C с PTFE

95

Грес за работа при екстремни
условия

Къде се използва

Кат. №

Шпонки на вала на витлото

92-802859Q 1

Шпонки на вала на витлото (само за солена вода)

8M0071841

ЗАБЕЛЕЖКА: Греста за работа при екстремни условия е само за приложения в солена вода.
2.

Монтирайте витлото с хардуера за закрепване, както е показано.

90-8M0117718
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3.

Затегнете гайката на витлото с указания въртящ момент на затягане.

c

Bravo Two
a - Шпонки на вала на витлото
b - Предна опорна главина
c - Витло
d - Шайба на шпонката
e - Стопорна шайба
f - Гайка на витлото

d
f
a
b
8566

e

ЗАБЕЛЕЖКА: Посоченият момент на затягане е минимална стойност на затягане.
Описание
Гайка на витло Bravo Two

Нм

lb-in.

lb-ft

81

–

60

След това изравнете клемите с прорезите

4.

Продължете да затягате гайката на витлото, докато трите клеми на стопорната шайба се изравнят с прорезите
върху шайбата на шпонката.

5.

Сгънете трите клеми надолу в прорезите.

b

c

a

d
e

abcde-

Витло
Стопорна шайба
Адаптер на задвижващата втулка
Сгъната надолу клема
Гайка на витлото

4750

Демонтаж на витло Bravo Three
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въртящите се витла могат да причинят сериозни наранявания или смърт. Никога не работете с лодката извън
водата с монтирано витло. Преди да монтирате или сваляте витло, поставете модула за задвижване в неутрално
положение и задействайте превключвателя за спиране с анкерно въже, за да предпазите двигателя от
стартиране. Поставете дървено трупче между перка на витлото и антивентилационната планка.
1.

Поставете дървен блок между лопатките и анти-вентилационната плоча за предотвратяване на въртене.

2.

Отстранете винта и шайбите, закрепващи анода на вала на витлото.

3.

Отстранете анода на вала на витлото.

c

b

a

abcdef-

Витло
Задна гайка на витлото
Анод на вала на витлото
Винт на анода на вала на витлото
Подложна шайба
Шайба "звезда"

d
e

f

5303

4.

Завъртете задната гайка на витлото 37 мм (1-7/16 in.) обратно на часовниковата стрелка, за да отстраните
гайката.

5.

Плъзнете витлото и опорната главина от вала на витлото.

6.

Завъртете предната гайка на витлото 70 мм (2-3/4 in.) обратно на часовниковата стрелка, за да отстраните
гайката.
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7.

Плъзнете витлото и опорната главина от вала на витлото.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои повредени витла могат да бъдат поправени. Свържете се с вашия упълномощен
доставчик на Mercury MerCruiser.

e

abcdefghij-

f
b

i
g h

c

d

a
j

Задна гайка на витлото
Задно витло
Задна опорна главина на витлото
Предна гайка на витлото
Предно витло
Предна опорна главина на витлото
Винт на анода на вала на витлото
Подложна шайба
Шайба "звезда"
Анод на вала на витлото

5304

Монтаж на витло Bravo Three
БЕЛЕЖКА
Работата на двигателя с разхлабено витло може да повреди витлото, задвижването или задвижващите
компоненти. Винаги затягайте гайката или гайките на витлото съгласно спецификациите и проверявайте за
стегнатост периодично и на необходимите интервали за техническа поддръжка.

e

abcdefghij-

f
b

i
g h

c

d

a
j

Гайка на задното витло
Задно витло
Опорна главина на задното витло
Гайка на предното витло
Предно витло
Опорна главина на предното витло
Аноден винт на вала на витлото
Подложна шайба
Шайба-звезда
Анод на вала на витлото

5304

1.
2.

Плъзнете опорната главина на предното витло върху вала на витлото, като външният заострен край сочи към
главината на витлото (към края на вала на витлото).
Нанесете обилен слой от една от следните смазки върху вала на витлото.
Описание

Къде се използва

Кат. №

Грес за работа при екстремни
условия

Вал на витлото

8M0071841

2-4-C с PTFE

Вал на витлото

92-802859Q 1

Тръба, спр. №

95

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Изравнете шпонките и поставете предното витло върху вала му.
Монтирайте гайката на предното витло и затегнете спрямо указания въртящ момент. Проверявайте витлото на
всеки 20 часа работа и затегнете до указания момент на затягане.
Описание

Нм

lb-in.

lb-ft

Гайка на предното витло

136

–

100

Плъзнете опорната главина на задното витло върху вала на витлото, като външният заострен край сочи към
главината на витлото (към края на вала на витлото).
Изравнете шпонките и монтирайте задното витло върху вала му.
Монтирайте гайката на задното витло и затегнете спрямо указания въртящ момент. Проверявайте витлото на
всеки 20 часа работа и затегнете до указания момент на затягане.
Описание

Нм

lb-in.

lb-ft

Гайка на задното витло

81

–

60

Монтирайте анода на вала на витлото върху гайката на задното витло.
Поставете плоската шайба върху анодния винт на вала на витлото.
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10. Поставете шайбата-звезда върху анодния винт на вала на витлото.
11. Нанесете лепило за резби Loctite 271 върху резбите на анодния винт на вала на витлото.

b

c

a

abcdef-

Витло
Гайка на задното витло
Анод на вала на витлото
Аноден винт на вала на витлото
Плоска шайба
Шайба-звезда

d
e

f

Тръба, спр. №

7

5303

Описание
Лепило за резби Loctite 271

Къде се използва

Кат. №

Резби на анодния винт на вала на витлото

92-809819

12. Закрепете анода на вала на витлото към вала му с анодния винт и шайбата на вала на витлото. Затегнете
анодния винт спрямо определения въртящ момент.
Описание

Нм

lb-in.

lb-ft

Аноден винт на вала на витлото 38 мм (0.3125-18 x 1.5 in.) дължина

27

–

20

Серпентинен ремък на задвижването
Прокарване на серпентинния ремък на задвижването
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Огледът на ремъците при работещ двигател може да причини сериозно нараняване или смърт. Изключете
двигателя и извадете ключа за запалване, преди да регулирате опъна или да проверявате ремъците.

a
f
b

e

С помпа за морска вода
a - Ремъчна шайба на алтернатора
b - Ремъчна шайба на циркулационната помпа за вода
c - Ремъчна шайба на коляновия вал
d - Ремъчна шайба на помпата за морска вода
e - Обтегач на ремъка
f - Ремъчна шайба на помпата на кормилната система с усилвател

c

d
55041
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a
e
b

d

Без помпа за морска вода
a - Ремъчна шайба на алтернатора
b - Ремъчна шайба на циркулационната помпа за вода
c - Ремъчна шайба на коляновия вал
d - Обтегач на ремъка
e - Ремъчна шайба на помпата на кормилната система с усилвател

c

55045

Идентификация на неизправност на серпентинния ремък
Проблем

Описание

Причина

Решение

Абразия
И двете страни на ремъка
изглеждат лъскави или гланцирани.
Тежко състояние: Тъканта е
открита.

Ремъкът е в контакт с предмет. Това
може да бъде причинено от неправилно
обтягане на ремъка или неизправност на
обтегача.

Сменете ремъка и проверете
дали има контакт с друг предмет.
Уверете се, че обтегачът на
ремъка работи.

Обелване
Материалът на ремъка се откъсва
от ребрата и се натрупва в
прорезите на ремъка.

Съществуват няколко причини,
включително липса на обтягане,
разместване, износени ремъчни шайби
или комбинация от тези фактори.

Когато обелването води до шум
от ремъка или прекомерни
вибрации, ремъкът трябва да
бъде сменен.

Неправилен монтаж
Ребрата на ремъка започват да се
отделят от свързаните нишки. Ако
бъде оставен без надзор, капакът
често ще се отделя, причинявайки
разплитане на ремъка.

Неправилният монтаж на ремъка е често
срещана причина за преждевременна
повреда. Едно от най-отдалечените
ребра на ремъка е поставено извън
прореза на ремъчната шайба, което
причинява работа на реброто на ремъка
без опорен или подравняващ канал на
ремъчната шайба.

Експлоатационният живот на
ремъка е крайно ограничен и той
трябва да бъде подменен
веднага. Уверете се, че всички
ребра на резервния ремък
влизат в прорезите на
ремъчната шайба. Запалете
двигателя. След това проверете
ремъка за правилен монтаж при
изключен двигател и разкачен
акумулатор.

Разместване
Страничните стени на ремъка може
да изглеждат гланцирани или краят
на кабела може да стане протрит и
ребрата да паднат. Това може да
доведе до доловим шум. При тежки
случаи ремъкът може да излезе от
ремъчната шайба.

Разминаване на ремъчната шайба.
Разминаването принуждава ремъка да се
прегъва или усуква, докато работи, което
причинява преждевременно износване.

Сменете ремъка и проверете
подравняването на ремъчната
шайба.

40791

40794

40795

40796
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Проблем

Описание

Причина

Решение

Откъсване на парчета
Парчета от гумен материал са се
откъснали от ремъка. При
възникването на откъсване на
парчета ремъкът може да спре да
работи във всеки един момент.

Откъсването на парчета възниква, когато
няколко пукнатини в една зона се движат
паралелно на линията на кабела.
Топлината, износването и напрежението
са основните причини.

Сменете незабавно ремъка.

Неравномерно износване на
ребрата.
Ремъкът показва признаци на
повреда отстрани с възможност за
прекъсване на кабела за опън или
на ребрата с назъбени ръбове.

Чужд предмет в ремъчната шайба може
да причини неравномерно износване и
прекъсване на ремъка.

Сменете ремъка и проверете
всички ремъчни шайби за чужди
предмети или повреда.

Напукване
Малки видими пукнатини по
дължината на реброто или
ребрата.

Продължителното излагане на високи
температури, напрежението от огъване
около ремъчната шайба води до
напукване. Напукването започва по
Сменете незабавно ремъка.
ребрата и нараства в линията на кабела.
Ако се появят три или повече пукнатини в
участък от три инча по ремъка, осемдесет
процента от експлоатационния ресурс са
изчерпани.

40797

40799

40800

ЗАБЕЛЕЖКА: Наличието на малки напречни пукнатини (по ширина на ремъка) е приемливо. Наличието на
надлъжни пукнатини (в посока на дължината на ремъка), които се съединяват с напречни пукнатини, НЕ е
приемливо.

Проверка
Проверете задвижващия ремък за:
•

Правилно отклонение на натягането на ремъка

•

Прекомерно износване

•

Пукнатини

•

Изтъркване

•

Лъскави повърхности

•

Правилно обтягане

С умерен натиск на палеца върху ремъка на мястото, което е на най-голямо разстояние между две ремъчни шайби.
Описание
Отклонение

13 мм (1/2 инча)

ЗАБЕЛЕЖКА: Наличието на малки напречни пукнатини (по ширина на ремъка) е приемливо. Наличието на
надлъжни пукнатини (в посока на дължината на ремъка), които се съединяват с напречни пукнатини, не е
приемливо.

21062

Подмяна
ВАЖНО: Ако ремъкът е свален и се установи, че е в приемливо състояние за употреба, трябва да го монтирате в
същата посока на въртене, както преди.
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ЗАБЕЛЕЖКА: Всички силови пакети имат табелка отпред на двигателя. Табелката показва ориентацията на
серпентинния ремък. Направете справка с табелка, когато монтирате серпентинния ремък.
Обтегачът на ремъка работи в границите на движение, осигурени от летите ограничители, когато дължината и
геометрията на ремъка са правилни. Ако обтегачът контактува с някой от летите ограничители по време на работа,
проверете монтажните скоби и дължината на ремъка. Разхлабени скоби, неизправност на скобите, движение на
компонент на спомагателното задвижване, неправилна дължина на ремъка или неговата неизправност може да
накарат обтегача да контактува с летите ограничители. Обърнете се към вашия упълномощен доставчик на
MerCruiser за сервиз при наличието на тези състояния.
!

ВНИМАНИЕ

Бързото освобождаване на обтегача на ремъка или оставянето на обтегача бързо да се върне обратно би могло
да предизвика повреждане на изделието или травма. Освобождавайте бавно натягането на пружината.
1.

Използвайте дълъг напречен ключ и подходяща муфа, за да освободите обтегача. Завъртете обтегача обратно
на часовниковата стрелка от ремъка, докато не спре.

2.

Свалете ремъка от свободната шайба и бавно освободете натягането по дългия напречен ключ.
Показано е стандартното охлаждане, затвореното охлаждане е
аналогично
a - Обтегач на ремъка

a

54989

3.

Проверете ремъка за повреда и го подменете според случая.

4.

Прекарайте ремъка съобразно схемата на табелката.

5.

Внимателно освободете обтегача и се уверете, че ремъка остава позициониран правилно.

6.

Проверете обтягането на ремъка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Правилното натягане е измерване на отклонението с умерен натиск с палец върху ремъка на
място, което е на най-голямо разстояние между две ремъчни шайби.
Описание
Отклонение

13 мм (½ инча)

Защита от корозия
Информация за корозията
Когато два или повече различни метала бъдат потопени в проводящ разтвор (например солена вода, замърсена
вода или вода с високо съдържание на минерали) протича химична реакция, която води до протичане на
електрически ток между металите. Електрическият ток кара метала, който е химически най-активен, или аноден, да
ерозира. Този процес е известен като галванична корозия. За повече информация се обърнете към
упълномощения доставчик на Mercury/MerCruiser.

Поддържане на непрекъснатост на заземителната верига
Възелът на кърмовата греда и кърмовото задвижване са оборудвани с верига със заземителен проводник, която да
осигури добра електрическа връзка между двигателя, възела на кърмовата греда и компонентите на кърмовото
задвижване. Поддържането на тази връзка е от съществено значение за ефективното функциониране на
системата MerCathode.
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Компоненти за защита срещу корозия на кърмовото задвижване
За да помогне за управлението на ефекта от галваничната корозия, кърмовото задвижване се доставя с няколко
предпазни аноди и други устройства за защита срещу корозия. За по-подробно описание на корозията и защитата
срещу корозия, вижте справочника за защита от корозия при мореплаване.
Типично единично кърмово задвижване
a - Анод (модели Alpha), MerCathode (модели Bravo)
b - Анодна плоча на вентилацията
c - Аноди на цилиндъра за подрязване
d - Аноди за лагерна опора
e - Анодна плоча на скоростната кутия
f - Аноден комплект на корпуса (ако е оборудван)

f
a
b
e

c
d

35214

Двойна кърмово задвижване
a - Анод (модели Alpha), MerCathode (модели Bravo)
b - Анодна плоча на вентилацията
c - Аноди на цилиндъра за подрязване
d - Аноди за лагерна опора
e - Анодна плоча на скоростната кутия
f - Аноден комплект на корпуса (ако е оборудван)

f
a
b

a
b
c

e

c
e
d

d
35213

БЕЛЕЖКА
Измиването на възела MerCathode може да повреди компонентите и да доведе до бърза корозия. Не
използвайте средства за почистване като четки или водоструйки с високо налягане за почистване на възела
MerCathode.
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Не мийте под налягане сборката на MerCathode, ако има. Това може да повреди покритието на проводника на
референтния електрод и да намали защитата срещу корозия.
MerCathode, монтиран към долната част
на корпуса на кардана, ако има
a - Референтен електрод MerCathode, ако
има
b - Не го боядисвайте
c - Не го мийте под налягане

b

a

c
55028

ВАЖНО: Сменете предпазните аноди, ако са ерозирали на 50 процента или повече.
Следните сменяеми аноди са монтирани на различни места по вашия силов пакет. Тези аноди помагат за защита
срещу галванична корозия, като металът по тях бавно ерозира вместо металните компоненти на силовия пакет.
Система MerCathode—Електродният модул, ако има, заменя анодния блок. Системата трябва да бъде тествана, за
да се осигури адекватна изходна мощност. След като лодката е била закотвена за най-малко осем часа, проверете
светодиода на контролния модул MerCathode за визуална индикация относно състоянието на защита. Вижте
MerCathode Теория на експлоатация.
Описание

Alpha с кърмово задвижване
Анодна плоча на скоростната кутия

Местонахождение

Фигура

Монтирана върху долната страна на долната скоростна кутия.

22405

Alpha с кърмово задвижване
анод на корпуса на кардана

Монтирана върху долната страна на корпуса на кардана.

53380

Кърмово задвижване Bravo
анодна плоча на скоростната кутия

Монтирана върху долната страна на долната скоростна кутия.

20336

Кърмово задвижване Alpha и Bravo
анодна плоча на вентилацията

Монтирана върху предната страна на скоростната кутия.
20338

Кърмово задвижване Alpha и Bravo
аноди на цилиндъра за накланяне към
борда

Монтирани към всеки от цилиндрите за подрязване.
20342
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Описание

Местонахождение

Фигура

Кърмово задвижване Alpha и Bravo
аноди за лагерна опора

Намира се в предната част на витлото, между предната страна
на витлото и корпуса на скоростната кутия.
20343

Анод на задвижващия вал (Bravo Three)

Намира се зад задното витло.
20344

Система MerCathode

Електродът MerCathode, ако има, е монтиран към долната
страна на корпуса на кардана. Контролерът MerCathode е
монтиран върху двигателя или върху кърмовата греда на
лодката. Кабелният сноп на контролера се свързва към
кабелния сноп на електрода.
20340

Аноден комплект (ако е оборудван)

Монтиран към кърмовата греда на лодката.
20341

В допълнение към устройствата за защита срещу корозия, извършете следните стъпки за инхибиране на
корозията:
1.

Боядисайте силовия пакет.

2.

Пръскайте всяка година компонентите на пакета от вътрешната страна на лодката със спрей против корозия,
за да защитите покритието от потъмняване и корозия. Можете също да напръскате външните компоненти на
силовия пакет.

3.

Поддържайте всички точки на смазване, особено връзките на кормилната система, превключване на
скоростите и дроселовата клапа, добре смазани.

4.

Промивайте охлаждащата система периодично, за предпочитане след употреба.

Изисквания за акумулатора във връзка със системата MerCathode
Системата MerCathode на Mercury MerCruiser изисква минимално зареждане на акумулатора от 12,6 волта по всяко
време, за да се поддържа нейната функционалност.
Лодки, оборудвани със система MerCathode, които използват наземно електрозахранване и не се използват
продължително, трябва да използват зарядно устройство за поддържане на минимално зареждане на
акумулаторната батерия от 12,6 волта или повече.
Лодки, оборудвани със система MerCathode, които нямат достъп до наземно захранване, трябва да се използват
достатъчно често, за да се поддържа по всяко време минимално зареждане на акумулаторната батерия на 12,6
волта или повече.
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Модул за управление MerCathode
Модулът за управление MerCathode е монтиран отпред на двигателя. Табелката близо до модула за управление
дава бърза справка за определяне на работното му състояние. Вижте "Теория на експлоатация на MerCathode" за
изчерпателно обяснение на състоянието на защита, осигурявано чрез MerCathode, и дали системата изисква или
не проверка от упълномощен доставчик на Mercury MerCruiser.
Затворено охлаждане
a - Модул за управление MerCathode

a
54996

Стандартно охлаждане
a - Светодиод на модула за управление MerCathode

a

55620

MerCathode Теория на експлоатация
Системата MerCathode осигурява защита срещу корозия чрез въвеждане на обратен ток на блокиране, който спира
разрушителния поток на галваничните токове. Контролерът MerCathode ще регулира изходната мощност за
поддържане на 0,94 волта при референтния електрод.
Постоянен светодиод обозначава, че системата работи правилно. Мигащият светодиод обозначава, че е
възникнала грешка или е налице необичайно състояние.
ВАЖНО: При въвеждане в експлоатация на лодка или ново задвижване светодиодът може първоначално да
покаже, че защитният ток не се доставя през анода MerCathode. Това състояние е нормално и при подобни случаи
светодиодът може да започне да мига за известно време. Светлината от светодиода ще стане постоянна след
закотвяне на лодката за период от осем часа без експлоатация.

Кодове на светодиода MerCathode
Светодиоден индикатор
на MerCathode

Дефиниция

Необходимо действие

Постоянно светещ
зелено

Няма грешка. Контролерът работи правилно.

Не е необходимо действие. Това е нормалната индикация на
светодиода за правилно функциониране на системата MerCathode.

2 премигвания на
секунда

Съществува отворена верига или късо
съединение в референтния електрод/анод,
висока температура или е открито прекомерно
напрежение от 1,4 V в референтния електрод.

Системата не работи правилно. Свържете се с вашия местен сервиз
на Mercury за помощ.

1 мигане на 4 секунди

Референтното напрежение е извън нормалния,
Системата се стабилизира. Наблюдавайте я за допълнителна
очакван диапазон: или над 1,04 V или под 0,86
промяна.
V.

Светодиодът не свети

90-8M0117718
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•

Ако лодката е извън водата, няма нужда от действие.

•

Проверете напрежението на акумулатора; трябва да бъде 9 V
или повече.

•

Проверете 5-амперовия предпазител в кабелния сноп на
контролера.

•

Ако имате нужда от допълнителна помощ, свържете се с вашия
местен сервиз на Mercury.
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Външни повърхности на силовия пакет
1.

Напръскайте целия силов пакет при препоръчителните интервали с антикорозионното средство Corrosion
Guard. Следвайте инструкциите на опаковката за правилното нанасяне.
Тръба, спр. №

Corrosion Guard

120

2.

Описание

Къде се използва

Кат. №

Боядисани повърхности

92-802878Q55

Почистете целия силов пакет. Външни повърхности, по които покритието е отстранено, трябва да бъдат
пребоядисани с препоръчителния грунд и спрей боя при препоръчителните интервали.
Описание

Каталожен номер

Светлосив грунд Mercury

92-802878 52

Боядисани повърхности

Черна боя Mercury Phantom Black

92-802878Q 1

Грижи за дъното на лодката
За да се постигне максимална ефективност и икономия на гориво, дъното на лодката трябва да се поддържа чисто.
Натрупването на морски организми или други чужди тела може значително да намали скоростта на лодката и да
увеличи разхода на гориво. За да се гарантират най-добри работни характеристики и ефективност, периодично
почиствайте дъното на лодката в съответствие с препоръките на производителя.
В някои области може да е препоръчително да боядисате дъното, за да се помогне за предотвратяване на
обрастването с морски организми. Вижте следната информация за специални съвети относно използването на
противообрастващи бои.

Боядисване на вашия силов пакет
ВАЖНО: Повреждането от корозия, което е резултат от неправилното прилагане на противообрастваща боя, не се
покрива от ограничената гаранция.
1. Боядисване на корпуса или кърмовата греда на лодката.: можете да нанесете противообрастваща боя върху
корпуса или кърмовата греда на лодката. Въпреки това, спазвайте следното:
ВАЖНО: Не боядисвайте анодите или референтните електроди и анодите на системата MerCathode. Боята ще
ги направи неефективни като инхибитори на галваничната корозия.
ВАЖНО: Ако е необходима противообрастваща защита за корпуса или напречната греда на лодката, можете
да използвате бои на медна или калаена основа, когато това не е забранено от закона. Ако използвате
противообрастващи бои на медна или калаена основа, спазвайте следното:
•
Избягвайте електрическата връзка между боята и изделието на Mercury MerCruiser, анодните блокове,
или системата MerCathode, като оставяте минимум 40 mm (1,5 in.) небоядисана зона на кърмовата греда
на лодката около тези елементи.
a - Боядисана кърмова греда на лодка
b - Небоядисана зона на кърмовата греда

a

b
5578

2.

Боядисване на кърмовото задвижване или кърмовата греда: Модулът на кърмовото задвижване и възелът на
кърмовата греда може да се боядисат с качествена боя за плавателни съдове или противообрастваща боя,
която не съдържа мед, калай или друг материал, който може да провежда електрически ток. Не боядисвайте
отворите за източване, анодите, системата MerCathode или елементи, посочени от производителя на лодката.

БЕЛЕЖКА
Измиването на възела MerCathode може да повреди компонентите и да доведе до бърза корозия. Не
използвайте средства за почистване като четки или водоструйки с високо налягане за почистване на възела
MerCathode.
3.

Не мийте с водоструйка с високо налягане кърмово задвижване, на което има възел MerCathode. Това може да
повреди покритието на референтния проводник на възела MerCathode и да увеличи корозията.
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Грижа за повърхността на кърмовото задвижване
c

Стандартно кърмово задвижване Bravo
a - Сменяем анод на цилиндъра за подрязване
b - Сменяема анодна плоча
c - Заземен проводник на лоста за управление
d - Заземен проводник между кардана и корпуса на
съединителя
e - Маркучи от неръждаема стомана
f - Заземен проводник между корпуса на кардана и
цилиндъра за подрязване
g - Заземен проводник между кардана и корпуса на кардана

d
a
e
f

g
b

21083

Ние препоръчваме следните елементи за техническо обслужване, които ще ви помогнат да предпазите от корозия
кърмовото задвижване:
•

Поддържайте пълно покритие с боя върху кърмовото задвижване.

•

Проверявайте редовно повърхността. Нанесете грунд и боя по нарушената повърхност и драскотини, като
използвате емайллак и боя Mercury. Използвайте само противообрастваща боя на основа на калай или
равностойна за зоните с алуминиеви повърхности под ватерлинията или в близост до тези зони.

•

Ако се показва оголен метал, нанесете два слоя боя.
Описание
Черна боя Mercury Phantom Black

•

Къде се използва

Каталожен номер

Гол метал

92- 802878-1

Напръскайте всички електрически връзки с уплътнител.
Тръба, спр. №

Описание
Течен неопрен

25

Къде се използва

Кат. №

Всички електрически връзки

92- 25711 3

•

Проверявайте сменяемите тримери или анодна плоча, ако има такива, на редовни интервали и ги подменете,
преди размерът им да намалее наполовина. Ако е монтирано витло от неръждаема стомана, ще бъдат
необходими допълнителни аноди или система MerCathode.

•

Проверете вала на витлото за риболовна корда, която може да доведе до корозия на вала от неръждаема
стомана.

•

Демонтирайте витлото поне на всеки 60 дни и смазвайте вала на витлото.

•

Не използвайте смазочни материали, съдържащи графит, върху или в близост до алуминий в солена вода.

•

Не боядисвайте тримерите или монтажната повърхност.

Важна информация за процедурите за промиване
Кърмовото задвижване и бордовите двигатели MerCruiser се използват в много различни плавателни съдове за
разнообразни приложения с развлекателна и търговска цел. Избирането на правилната процедура за промиване за
вашия двигател ще зависи от модела на двигателя, а в някои случаи от морската апаратура и функциите за
водоподаване на охладителната система, предоставени от производителя на лодката.
Свържете се с вашия упълномощен доставчик на Mercury MerCruiser за информация относно най-добрата
процедура за промиване за вашия двигател и модел на лодката.
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Приставки за промиване
a

Приставки за промиване за странично подаване на вода
a - Устройство за промиване
b - Свързване на маркуча

b

21515
Устройство за промиване

91-44357Q 2

Прикачва се към смукателите за вода; осигурява свързване с прясна вода при промиване на
охладителната система или експлоатация на двигателя.

9192

Промиване на силовия пакет (модели Alpha)
Модели Alpha със стандартно охлаждане
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въртящите се витла могат да причинят сериозни наранявания или смърт. Никога не работете с лодката извън
водата с монтирано витло. Преди да монтирате или сваляте витло, поставете модула за задвижване в неутрално
положение и задействайте превключвателя за спиране с анкерно въже, за да предпазите двигателя от
стартиране. Поставете дървено трупче между перка на витлото и антивентилационната планка.

Устройства за засмукване на вода при кърмовата предавка
Тази кърмова предавка е оборудвана със странични устройства за засмукване на вода. Страничните устройства за
засмукване изискват приставка за промиване (44357Q 2).
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Устройство за промиване

91-44357Q 2

Прикачва се към смукателите за вода; осигурява свързване с прясна вода при промиване на
охладителната система или експлоатация на двигателя.

9192

5773

Странично устройство за засмукване

ЗАБЕЛЕЖКА: Промиването се изисква за приложенията в солена, бракична, прекалено минерализирана или
замърсена вода. За постигане на най-добри резултати промивайте двигателя след всяко излизане.
1. Свалете витлото.
2. Монтирайте подходящата приставка за промиване над входните отвори за вода в корпуса на предавката.
3. Снижете кърмовото задвижване в положение докрай надолу/навътре.
4. Свържете маркуча между приставката за промиване и източника на вода.
5. Докато кърмовото задвижване е в нормално работно положение, отворете напълно водоизточника.
6. Поставете прибора за дистанционно управление в неутрална предавка на празен ход и стартирайте двигателя.

БЕЛЕЖКА
Работата на двигателя без вода с високи обороти създава засмукване, което може да свие маркуча за
захранване с вода и да причини прегряване на двигателя. Не работете с двигателя над 1400 об/мин без вода и
без достатъчно захранване с охлаждаща вода.
7.

Натиснете бутона само за подаване на газ и бавно придвижете органа за управление на дроселовата клапа,
докато двигателят достигне 1300 об./мин (± 100 об./мин).

8.

Наблюдавайте прибора за температурата на водата, за да сте сигурни, че двигателят работи в нормалния
диапазон.

9.

Работете с двигателя при кърмово задвижване в неутрално положение в течение на около 10 минути или до
изтичане на чиста вода.

10. Бавно върнете прибора за управление на дроселната клапа в положение на празен ход.
11. Изключете двигателя.
12. Спрете водата и свалете приставката за промиване.
13. Издигнете кърмовото задвижване в положение докрай нагоре/навън.
14. Монтирайте витлото.

Модели Alpha със затворено охлаждане
ВАЖНО: Моделите Alpha, оборудвани със затворено охлаждане, имат помпа за морска вода на двигателя и
устройство за засмукване на морска вода през корпуса или монтирано на кърмовата греда, което подава вода на
двигателя. Водовземният вход на корпуса на скоростната кутия подава вода към водната помпа в кърмовото
задвижване и е необходим за охлаждане на задвижването, но не подава вода към двигателя при моделите със
затворено охлаждане. Моделите със затворено охлаждане използват планка, блокирана при корпуса на кардана.
Потокът на водата от водната помпа на кърмовото задвижване се изпуска при механизма на кърмовата греда.
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ВАЖНО: Монтажите с блокирани планки при корпуса на кардана, които използват засмукване на вода през корпуса
или през кърмовата греда, все пак изискват подаване на охлаждаща вода по време на работа както за кърмовото
задвижване, така и за двигателя.

Устройства за засмукване на вода при кърмовата предавка
Тази кърмова предавка е оборудвана със странични водовземни входове. Използвайте приспособление за
промиване (44357Q 2) за страничните водовземни входове на корпуса на скоростната кутия.

5773

Странично подаване на вода

ЗАБЕЛЕЖКА: Промиването е необходимо само за приложения в солена, бракична, прекалено минерализирана или
замърсена вода. За постигане на най-добри резултати промиването се препоръчва след всяко излизане.
1. Затворете крана за морска вода, ако е монтиран. Не сваляйте маркучите от фитингите през корпуса, които не
са снабдени с кранове за морска вода.
2. Подайте вода на помпата за морска вода на двигателя, като извадите маркуча от крана за морска вода или от
помпата за морска вода на двигателя на показаното място.
3. Използвайте подходящ адаптер и свържете маркуча за промиване от водоизточника към входа за вода на
помпата за морска вода.

55049

Свързване на маркуча за входяща морска вода

БЕЛЕЖКА
Без достатъчно охлаждаща вода двигателят, водната помпа и останалите компоненти ще прегреят и претърпят
повреди. Осигурете достатъчно подаване на вода към входовете за вода по време на работа.
4.

Свалете витлото.

5.

Монтирайте подходящата приставка за промиване над входните отвори за вода в корпуса на предавката.

6.

Снижете кърмовото задвижване в положение докрай надолу/навътре.

7.

Свържете маркуча между приставката за промиване и източника на вода.

8.

Докато кърмовото задвижване е в нормално работно положение, отворете водоизточника му.

9.

Отворете водоизточника на помпата за морска вода на двигателя.

10. Поставете прибора за дистанционно управление в неутрална предавка на празен ход и стартирайте двигателя.
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БЕЛЕЖКА
Работата на двигателя без вода с високи обороти създава засмукване, което може да свие маркуча за
захранване с вода и да причини прегряване на двигателя. Не работете с двигателя над 1400 об/мин без вода и
без достатъчно захранване с охлаждаща вода.
11. Натиснете бутона само за подаване на газ и бавно придвижете органа за управление на дроселовата клапа,
докато двигателят достигне 1300 об./мин (± 100 об./мин).
12. Наблюдавайте прибора за температурата на водата, за да сте сигурни, че двигателят работи в нормалния
диапазон.
13. Работете с двигателя при кърмово задвижване в неутрално положение в течение на около 10 минути или до
изтичане на чиста вода.
14. Бавно върнете прибора за управление на дроселната клапа в положение на празен ход.
15. Изключете двигателя.
16. Спрете водоизточника на кърмовото задвижване и свалете приставката за промиване.
17. Изключете водоизточника на помпата за морска вода на двигателя.
18. Издигнете кърмовото задвижване в положение докрай нагоре/навън.
19. Монтирайте витлото.
20. Свържете маркуча на помпата за морска вода на двигателя към помпата за морска вода и крана за морска
вода.
21. Отворете крана за морска вода преди стартиране на двигателя.

Промиване на силовия пакет (модели Bravo)
Промиване на силовия пакет
Лодката може да бъде оборудвана с комбинация от всеки от три различни вида водни смукателни устройства: през
корпуса, през кърмовата греда и през кърмовото задвижване. Процедурите за промиване на тези системи са
разделени в две категории: устройство за засмукване на вода през кърмовото задвижване и алтернативни
варианти за засмукване на вода.
ВАЖНО: При двигатели, които изискват двойно подаване на вода, се изисква засмукване на вода през корпуса или
през кърмовата греда в допълнение към входа за вода при кърмовото задвижване.
ВАЖНО: Двигатели с блокиран при кардана вход за вода при кърмовата предавка, които използват вход за вода
през корпуса или през кърмовата греда, се нуждаят от доставяне на охлаждаща вода както при кърмовата
предавка, така и при двигателя по време на работа.

Приставки за промиване

a

Приставки за промиване за странично подаване на вода
a - Устройство за промиване
b - Свързване на маркуча

b

21515
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a

Приставки за промиване за двойно подаване на вода
a - Устройство за промиване
b - Свързване на маркуча
c - Комплект за уплътняване на скоростната кутия при
промиване с двойно подаване на вода

b

c
21514
Устройство за промиване

91-44357Q 2

Прикачва се към смукателите за вода; осигурява свързване с прясна вода при промиване на
охладителната система или експлоатация на двигателя.

9192

Комплект за уплътняване на скоростната кутия при
промиване с двойно подаване на вода

91-881150K 1

Блокира предните водовземни отвори при скоростни кутии с двоен вход за вода.

9194

Устройства за засмукване на вода при кърмовата предавка
Има два вида устройства за засмукване на вода за кърмови задвижвания на Mercury Mercruiser: за двойно
подаване на вода и странично подаване на вода. Двойното подаване на вода изисква приставка за промиване
(44357Q 2) и комплект за уплътняване при промиване (881150K 1), а страничното подаване на вода изисква
приставка за промиване (44357Q 2).

5752

Двойно подаване на вода

5773

Странично подаване на вода

ЗАБЕЛЕЖКА: Промиването е необходимо само за приложения в солена, бракична, прекалено минерализирана или
замърсена вода. За постигане на най-добри резултати промиването се препоръчва след всяко излизане.
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БЕЛЕЖКА
Промиването на двигателя, докато лодката е във водата, може да причини навлизането на морска вода в
двигателя, в резултат на което да се стигне до повреда на двигателя. Затворете крана за морска вода преди
промиване на двигателя. Дръжте крана за морска вода затворен, докато не стартирате двигателя.
1.

При модели с блокиран вход за морска вода при кърмовото задвижване подавайте вода както към кърмовото
задвижване, така и към двигателя. Вижте "Алтернативно подаване на вода".

2.

При модели, използващи входа за морска вода при кърмовото задвижване, както и алтернативно подаване на
вода през корпуса или през кърмовата греда, подавайте вода само към кърмовото задвижване, като
предприемете следните стъпки, за да блокирате или да разедините и блокирате маркуча от Y-образния фитинг
на алтернативната помпа за морска вода.
a.

Ако има кран за морска вода, затворете крана в маркуча от алтернативното подаване на вода.

b.

Ако не е оборудван кран за морска вода, разединете маркуча от алтернативното подаване на вода и
затапете и двата края.

c.

Ако няма маркуч към кърмовата греда, вижте Алтернативно подаване на вода.

3.

При модели, използващи подаване на вода през кърмовото задвижване за водоснабдяване: преминете към
стъпка 4 или стъпка 5.

4.

Ако промивате охладителната система, докато лодката е във водата:

5.

a.

Повдигнете кърмовото задвижване до положението за транспортиране.

b.

Монтирайте подходящата приставка за промиване над входните отвори за вода в корпуса на предавката.

c.

Снижете кърмовото задвижване в положение докрай надолу (навътре).

Ако промивате охладителната система, докато лодката не е във водата:
a.

Снижете кърмовото задвижване в положение докрай надолу (навътре).
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въртящите се витла могат да причинят сериозни наранявания или смърт. Никога не работете с лодка извън
водата с монтирано витло. Преди да монтирате или сваляте витло, поставете модула за задвижване в неутрално
положение и задействайте превключвателя за спиране с анкерно въже, за да попречите на двигателя да
стартира. Поставете дървено трупче между перката на витлото и антивентилационната планка.
b.

Свалете витлото.

c.

Монтирайте подходящата приставка за промиване над входните отвори за вода в корпуса на предавката.

6.

Свържете маркуча между приставката за промиване и източника на вода.

7.

Докато кърмовото задвижване е в нормално работно положение, отворете напълно водоизточника.

8.

Поставете прибора за дистанционно управление в неутрална предавка на празен ход и стартирайте двигателя.

БЕЛЕЖКА
Работата на двигателя без вода с високи обороти създава засмукване, което може да свие маркуча за
захранване с вода и да причини прегряване на двигателя. Не работете с двигателя над 1400 об/мин без вода и
без достатъчно захранване с охлаждаща вода.
9.

Натиснете бутона само за подаване на газ и бавно придвижете органа за управление на дроселовата клапа,
докато двигателят достигне 1300 об./мин (± 100 об./мин).

10. Наблюдавайте прибора за температурата на водата, за да сте сигурни, че двигателят работи в нормалния
диапазон.
11. Работете с двигателя при кърмово задвижване в неутрално положение в течение на около 10 минути или до
изтичане на чиста вода.
12. Бавно върнете прибора за управление на дроселната клапа в положение на празен ход.
13. Изключете двигателя.
14. Спрете водата и свалете приставката за промиване.
15. Извадете маркуча за морска вода от помпата за морска вода и запушете маркуча, за се предотврати източване
на вода в двигателя.
16. Поставете на ключа за запалване подходяща табела, с която се изисква маркучът за входяща морска вода да
бъде отново свързан преди експлоатация на двигателя.

Алтернативно подаване на вода
ВАЖНО: За тази процедура са необходими два водоизточника.

ЗАБЕЛЕЖКА: Промиването е необходимо само за приложения в солена, бракична, прекалено минерализирана или
замърсена вода. За постигане на най-добри резултати промиването се препоръчва след всяко излизане.
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ВАЖНО: Моделите с блокиран при кардана вход за вода при кърмовата предавка и които използват вход за вода
през корпуса се нуждаят от доставяне на охлаждаща вода както при кърмовата предавка, така и при двигателя по
време на работа.
1.

2.

Ако промивате охладителната система, докато лодката е във водата:
a.

Повдигнете кърмовото задвижване до положението за транспортиране.

b.

Монтирайте подходящата приставка за промиване над входните отвори за вода в корпуса на предавката.

c.

Спуснете кърмовото задвижване до напълно спуснато (прибрано) положение.

Ако промивате охладителната система, докато лодката не е във водата:
a.

Спуснете кърмовото задвижване до напълно спуснато/прибрано положение.
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въртящите се витла могат да причинят сериозни наранявания или смърт. Никога не работете с лодка извън
водата с монтирано витло. Преди да монтирате или сваляте витло, поставете модула за задвижване в неутрално
положение и задействайте превключвателя за спиране с анкерно въже, за да попречите на двигателя да
стартира. Поставете дървено трупче между перката на витлото и антивентилационната планка.
b.

Свалете витлото.

c.

Монтирайте подходящата приставка за промиване над входните отвори за вода в корпуса на предавката.

3.

Свържете маркуча между приставката за промиване и източника на вода.

4.

Затворете крана за морска вода, ако има такъв, за да се предотврати източването на вода в двигателя или
лодката.

5.

Извадете маркуча за морска вода от помпата за морска вода на показаното място. Запушете маркуча, за да се
предотврати източването на вода в двигателя или лодката.

55049

Свързване на маркуча за входяща морска вода
6.

С помощта на подходящ адаптер свържете маркуча за промиване от водоизточника към входа за вода на
помпата за морска вода.

БЕЛЕЖКА
Без достатъчно охлаждаща вода двигателят, водната помпа и останалите компоненти ще прегреят и претърпят
повреди. Осигурете достатъчно подаване на вода към входовете за вода по време на работа.
7.

Докато кърмовото задвижване е в нормално работно положение, отворете напълно водоизточника.

8.

Поставете прибора за дистанционно управление в неутрална предавка на празен ход и стартирайте двигателя.

БЕЛЕЖКА
Работата на двигателя без вода с високи обороти създава засмукване, което може да свие маркуча за
захранване с вода и да причини прегряване на двигателя. Не работете с двигателя над 1400 об/мин без вода и
без достатъчно захранване с охлаждаща вода.
9.

Бавно придвижете органа за управление на дроселовата клапа, докато двигателят достигне 1300 об./мин
(± 100 об./мин).

10. Наблюдавайте прибора за температурата на водата, за да сте сигурни, че двигателят работи в нормалния
диапазон.
11. Работете с двигателя при кърмово задвижване в неутрално положение в течение на около 10 минути или до
изтичане на чиста вода.
12. Бавно върнете прибора за управление на дроселната клапа в положение на празен ход.
13. Изключете двигателя.
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14. Спрете водата и свалете приставките за промиване.
15. Ако лодката е извън водата, монтирайте маркуча за подаване на вода към задната страна на помпата за
морска вода. Затегнете здраво скобата на маркуча.
16. Ако лодката е във водата, поставете на ключа за запалване подходяща табела, с която се изисква маркучът за
входяща морска вода да бъде отново свързан преди експлоатация на двигателя.

Процедура за промиване на силов пакет SeaCore
ЗАБЕЛЕЖКА: Промиването е необходимо само за приложения в солена, бракична, прекалено минерализирана или
замърсена вода. За постигане на най-добри резултати промиването се препоръчва след всяко излизане.
ВАЖНО: Промиването на силовия пакет SeaCore, когато лодката и кърмовото задвижване са във водата, е помалко ефективно. Промиването на силовия пакет SeaCore е най-ефективно, когато се извършва, докато лодката и
кърмовото задвижване са извън водата, например на подпори лифт или върху ремарке.

Модели, използващи подаване на вода през кърмовото задвижване
ВАЖНО: Системата е предназначена за промиване на кърмово задвижване и двигател Bravo с един водоизточник.
Не запушвайте или демонтирайте маркуча за подаване на вода от кърмовото задвижване към двигателя.

ЗАБЕЛЕЖКА: Двигатели със запушен вход за вода на кърмовото задвижване при корпуса на кардана: Вижте
раздел Алтернативно подаване на вода.
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въртящите се витла могат да причинят сериозни наранявания или смърт. Никога не работете с лодката извън
водата с монтирано витло. Преди да монтирате или сваляте витло, поставете модула за задвижване в неутрално
положение и задействайте превключвателя за спиране с анкерно въже, за да предпазите двигателя от
стартиране. Поставете дървено трупче между перка на витлото и антивентилационната планка.
ВАЖНО: Не позволявайте двигателят да тегли въздух или морска вода от алтернативни източници на вода по
време на процедурата за промиване. Ако такива са оборудвани, уверете се, че всички алтернативни смукателни
маркучи са запушени и при двата края.
1.

Извадете лодката от водата.

2.

Затворете крана за морска вода, ако е оборудван.

c
a

b

d

За по-голяма яснота показаният кран за морска вода не е монтиран
a - Фитинг за свързване на маркуча към двигателя
b - Кран за морска вода
c - Дръжка (затворена позиция)
d - Към приставката за водоизточника

18510

3.

Ако е оборудвано алтернативно средство за подаване на вода, а не е оборудван кран за морска вода,
разединете маркуча за вода от алтернативното средство за подаване на вода и запушете и двата края с
изключение на кърмовото задвижване Bravo.

4.

Уверете се, че маркучът за подаване на вода от кърмовото задвижване към двигателя е свързан.

5.

Извадете фитинга за бързо свързване от торбата за части, доставена с двигателя.

6.

Прикрепете фитинга за бързо свързване към маркуча за вода.

a

a - Фитинг за бързо свързване (край откъм маркуча за вода)
b - Маркуч за вода

b

18487
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7.

Поставете фитинга за бързо свързване с маркуча за вода в гнездото за промиване на двигателя, докато
фитингът щракне.
a - Маркуч за вода
b - Фитинг за бързо свързване (край откъм маркуча за вода)
c - Гнездо за промиване

a
b

c

18489

8.

Отворете изцяло източника на вода на маркуча за вода.

9.

Оставете водата да промие кърмовото задвижване в продължение на 30 секунди.

10. Поставете прибора за дистанционно управление в неутрална предавка на празен ход и стартирайте двигателя.

БЕЛЕЖКА
Без достатъчно охлаждаща вода двигателят, водната помпа и останалите компоненти ще прегреят и претърпят
повреди. Осигурете достатъчно подаване на вода към входовете за вода по време на работа.
11. Работете с двигателя на празен ход при неутрална предавка. Не превишавайте 1200 об/мин.
12. Следете температурата на двигателя, докато работите с двигателя.
13. Промийте двигателя в продължение на 5-10 минути или докато започне да тече чиста вода.
14. Спрете двигателя.
15. Оставете водата да промие кърмовото задвижване в продължение на 10 секунди.
16. Изключете източника на вода.
17. Разединете фитинга за бързо свързване и маркуча за вода от гнездото за промиване на двигателя, като
натиснете бутона за освобождаване на гнездото.
a - Фитинг за бързо свързване (край откъм маркуча за вода)
b - Бутон за освобождаване на гнездото за промиване

a
b

18488

18. Разединете фитинга за бързо свързване от маркуча за вода.

a

a - Фитинг за бързо свързване (край откъм маркуча за вода)
b - Маркуч за вода

b

18487
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19. Запазете фитинга за бързо свързване с маркуча за вода за следваща употреба, като за лесен достъп ги
съхранявате отделно в отделението за съхранение на лодката.
ВАЖНО: Не съхранявайте фитинга за бързо свързване в гнездото за промиване на двигателя. По този начин
ще се даде възможност на помпата за морска вода да смуче въздух по време на работа на двигателя, което
води до прегряване. Повреди, дължащи се на прегряване на двигателя, не са обхванати от гаранцията на
Mercury MerCruiser.

a

Фитинг за бързо свързване, съхраняван в лодката
a - Фитинг за бързо свързване (край откъм маркуча за вода)

25900

20. Поставете противопраховия капак в гнездото за промиване на двигателя.

a
b

Противопрахов капак, поставен в гнездото за промиване
a - Противопрахов капак
b - Гнездо за промиване

18490

ВАЖНО: Ако устройството трябва да се съхранява във водата, кранът за морска вода трябва да остане
затворен до момента на използване. Ако устройството трябва да се съхранява извън водата, отворете крана
за морска вода.
21. Отворете крана за морска вода, ако има такъв, или свържете отново източника за подаване на вода, преди да
пуснете двигателя да работи.
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Източване на системата с морска вода
Източване на непречистената вода
!

ВНИМАНИЕ

Когато системата за източване е отворена, в трюма може да навлезе вода, при което да повреди двигателя или
да доведе до потъване на лодката. Извадете лодката от водата или затворете крана за морска вода, разединете
и запушете маркуча за подаване на морска вода и се уверете, че помпата за трюма работи, преди да пристъпите
към източване. Не работете с двигателя, когато системата за източване е отворена.
ВАЖНО: Източвайте само секцията за непречистена морска вода на затворената охладителна система.
Непречистената вода понякога се нарича морска вода.
ВАЖНО: Лодката трябва да бъде поставена на възможно най-равна хоризонтална повърхност, за да се гарантира
пълно източване на охладителната система.
ВАЖНО: Двигателят не трябва да работи в нито един момент по време на процедурата за източване.
ВАЖНО: Mercury MerCruiser изисква използване на антифриз с пропиленгликол, смесен съгласно инструкциите на
производителя, в отделението за непречистена вода на охладителната система при минусови температури или
продължително съхранение. Уверете се, че антифризът с пропиленгликол съдържа инхибитор на ръжда и се
препоръчва за използване в морски двигатели. Задължително следвайте препоръките на производителя на
пропиленгликола.

Въздушно задействана система за източване от една точка – затворено охлаждане
Следните инструкции важат за процедурите за източване, извършвани по двигателите на плавателните съдове,
които са във водата. За съдовете, които не са във водата, няма нужда да затваряте крана за морска вода (ако е
монтиран) или да сваляте и запушвате маркуча на водовземния вход.
1. Затворете крана за морска вода (ако е монтиран) или извадете и поставете маркуча за подаване на вода.
2. Свалете синята пробка от топлообменника.
3. Свалете капачката от механизма на въздушно задействания клапан.
a - Синя пробка
b - Капачка

b

a

55099

4.
5.
6.

Уверете се, че лостът в горната част на помпата е наравно с дръжката (хоризонтален).
Монтирайте въздушната помпа към фитинга на задвижващото устройство.
Дръпнете лоста на въздушната помпа (вертикално), за да фиксирате помпата върху фитинга.

c

e

a

b
7.
8.

d

a - Фитинг на задвижващото
устройство
b - Зелени индикатори
c - Вентил за ръчно
освобождаване
d - Въздушна помпа
e - Лост (блокиращ)

8293

Напомпайте въздух в системата, докато двата зелени индикатора се покажат от задвижващия механизъм.
Проверете, за да се уверите, че водата се оттича от корпуса на дистрибутора.
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ВАЖНО: Ако водата не се оттича от корпуса на дистрибутора, когато двата зелени индикатори са показани,
свалете синята пробка на корпуса на дистрибутора.
a - Източване на водата на корпуса на дистрибутора
b - Сини пробки

b
a

55101

9.

Проверете, за да се уверите, че водата се оттича от корпуса на помпата за морска вода.
ВАЖНО: Ако водата не се оттича от корпуса на помпата за морска вода, когато двата зелени индикатори са
показани, свалете сините пробки на корпуса на помпата за морска вода.
a - Източване на водата от корпуса на помпата за морска
вода
b - Сини пробки

b
a

56033

10. Оставете системата да се източва в течение на най-малко десет минути. Изпомпайте въздух, колкото е
необходимо, за да запазите зелените индикатори разширени.
11. Завъртете двигателя леко със стартерния електромотор, за да прогоните останалата вода от помпата за
морска вода. Не позволявайте двигателят да стартира.
12. След като водата се е източила от двигателя, поставете сините пробки на корпуса на дистрибутора и на
помпата за морска вода, ако са били свалени, и ги затегнете здраво.
13. Бутнете надолу блокиращото лостче на помпата за въздух и я извадете от въздушния задвижващ механизъм.
Поставете капачката върху фитинга.
14. Поставете синята пробка върху топлообменника и затегнете здраво.
15. Системата за източване трябва да остане отворена по време на транспортиране на лодката или в хода на
извършването на друго техническо обслужване. Това помага да се гарантира, че цялото количество вода е
източено.
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16. Преди пускане на лодката на вода издърпайте нагоре вентила за ръчно освобождаване. Уверете се, че
зелените индикатори вече не са разширени.
a - Зелени индикатори

a
6135

17. Отворете крана за морска вода, ако има такъв, или отпушете и свържете маркуча за подаване на вода, преди
да пуснете двигателя да работи.

Въздушно задействана система за източване от една точка (стандартно охлаждане на
Bravo)
Следните инструкции важат за процедурите за източване, извършвани по двигателите на плавателните съдове,
които са във водата. За съдовете, които не са във водата, няма нужда да затваряте крана за морска вода (ако е
монтиран) или да сваляте и запушвате маркуча на водовземния вход.
1.

Затворете крана за морска вода (ако е монтиран) или извадете и поставете маркуча за подаване на вода.

2.

Свалете предния капак на двигателя, като го изтеглите нагоре.

55105

3.

Свалете синята пробка от преливната тръба на блока на двигателя.

4.

Свалете капачката от механизма на въздушно задействания клапан.
a - Синя пробка
b - Капачка

a

b

55106

5.

Уверете се, че лостът в горната част на помпата е наравно с дръжката (хоризонтален).
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6.

Монтирайте въздушната помпа към фитинга на задвижващото устройство.

7.

Дръпнете лоста на въздушната помпа (вертикално), за да фиксирате помпата върху фитинга.

c

e

a

d

a - Фитинг на задвижващото
устройство
b - Зелени индикатори
c - Вентил за ръчно
освобождаване
d - Въздушна помпа
e - Лост (блокиращ)

8293

b
8.

Напомпайте въздух в системата, докато двата зелени индикатора се покажат от задвижващия механизъм.

9.

Водата трябва да започне да се оттича от корпуса на дистрибутора.
ВАЖНО: Ако водата не се оттича от корпуса на дистрибутора, когато двата зелени индикатори са показани,
свалете синята пробка на корпуса на дистрибутора и на корпуса на помпата за морска вода.
a - Източване на водата на корпуса на дистрибутора
b - Сини пробки

b
a

55101

10. Проверете, за да се уверите, че водата се оттича от корпуса на помпата за морска вода.
ВАЖНО: Ако водата не се оттича от корпуса на помпата за морска вода, когато двата зелени индикатори са
показани, свалете сините пробки на корпуса на помпата за морска вода.
a - Източване на водата от корпуса на помпата за морска
вода
b - Сини пробки

b
a

56033

11. Оставете системата да се източва в течение на най-малко десет минути. Изпомпайте въздух, колкото е
необходимо, за да запазите зелените индикатори разширени.
12. Завъртете двигателя леко със стартерния електромотор, за да прогоните останалата вода от помпата за
морска вода. Не позволявайте двигателят да стартира.

90-8M0117718

bul

ДЕКЕМВРИ 2015

Страница 93

Раздел 5 - Съхранение
13. След като водата се е източила от двигателя, поставете сините пробки на корпуса на дистрибутора и на
помпата за морска вода, ако са били свалени, и ги затегнете здраво.
14. Бутнете надолу блокиращото лостче на помпата за въздух и я извадете от въздушния задвижващ механизъм.
Поставете капачката върху фитинга.
15. Поставете синята пробка върху топлообменника и затегнете здраво.
16. Mercury MerCruiser препоръчва системата за източване да остане отворена при транспортиране на лодката
или при изпълнение на друго техническо обслужване. Това помага да се гарантира, че цялото количество вода
е източено.
17. Преди пускане на лодката на вода издърпайте нагоре вентила за ръчно освобождаване. Уверете се, че
зелените индикатори вече не са разширени.
a - Зелени индикатори

a
6135

18. Отворете крана за морска вода, ако има такъв, или отпушете и свържете маркуча за подаване на вода, преди
да пуснете двигателя да работи.

Ръчна система за източване с една точка (стандартно охлаждане на Alpha)
Следните инструкции важат за процедурите за източване, извършвани по двигателите на плавателните съдове,
които са във водата. За съдовете, които не са във водата, няма нужда да затваряте крана за морска вода (ако е
монтиран) или да сваляте и запушвате маркуча на водовземния вход.
1.

Затворете крана за морска вода (ако е монтиран) или извадете и поставете маркуча за подаване на вода.

2.

Свалете предния капак на двигателя, като го изтеглите нагоре.

55109

3.

Свалете синята пробка от блока на двигателя.
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4.

Завъртете обратно на часовниковата стрелка синята ръкохватка за изключване, докато спре. Червеното по
оста на ръкохватката указва, че източването е достатъчно отворено, за да може водата да се оттече от
двигателя.

a

a - Синя пробка
b - Синя ръкохватка за изключване

b

55112

5.

Водата трябва да започне да се оттича от корпуса на дистрибутора.
ВАЖНО: Ако водата не се изтича от корпуса на дистрибутора след отваряне на синята ръкохватка за
изключване, свалете синята пробка на корпуса на дистрибутора.
a - Синя пробка
b - Източване на водата на корпуса на дистрибутора

b
a
55113

6.

Оставете системата да се източва в течение на най-малко десет минути или повече.

7.

След като водата се е източила от двигателя, поставете сините пробки на корпуса на дистрибутора и на блока
на двигателя, ако са били свалени, и ги затегнете здраво.

8.

Завъртете по часовниковата стрелка синята ръкохватка за изключване, докато спре. Дръжката е напълно
завъртяна, когато вече не се вижда червено. Не пренатягайте ръкохватката.

Съхранение при ниски температури или продължително съхранение
Преформулирани (оксигенирани) бензини (само за САЩ)
Този тип бензин се изисква в по-голямата част от САЩ. Има два типа оксигенати, използвани в бензина: алкохол
(етанол) или етер (MTBE или ETBE). Бензинът, който съдържа етанол, особено подлежи на абсорбиране на
атмосферна влага, образуване на смоли и твърди вещества или може да се отдели в слой гориво, плаващо отгоре
върху слой вода и алкохол. За да се намали възможността на разделяне, съхранението трябва да бъде в съдове,
които не позволяват окисляване или смесване на водни изпарения. Ако във вашия район се използва етанол в
бензина, вижте Гориво, съдържащо алкохол.
Горивата за вашия двигател на Mercury Marine могат да съдържат до 10% етанол или етер.

Гориво, съдържащо алкохол
Горивата, съдържащи метанол (метилов алкохол) или етанол (етилов алкохол), могат да причинят някои нежелани
ефекти. Тези нежелани ефекти са по-сериозни при метанола. Увеличаването на процента на алкохола в горивото
също може да влоши тези нежелани ефекти.
Някои от тези нежелани ефекти се дължат на това, че алкохолът в бензина може да абсорбира влага от въздуха,
което води до отделяне (фаза) на вода/алкохол от бензина в горивния резервоар.
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Компонентите на горивната система на вашия двигател на Mercury Marine издържат на до 10% съдържание на
алкохол в бензина. Ние не знаем какъв процент ще издържи горивната система на вашата лодка. Обърнете се към
производителя на вашата лодка за конкретни препоръки за компонентите на горивната система на лодката
(резервоари за гориво, тръбопроводи за гориво и фитинги). Имайте предвид, че бензините със съдържание на
алкохол може да причинят увеличени:
•

Корозия по металните части

•

Влошаване на гумените или пластмасови детайли

•

Просмукване на гориво през гумените горивопроводи

•

Трудности при стартиране и експлоатация
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Изтичането на гориво е опасност от пожар или експлозия, които могат да причинят сериозно нараняване или
смърт. Периодично проверявайте всички компоненти на горивната система за течове, омекване, втвърдяване,
издуване или корозия, особено след съхранение. Всеки признак на теч или влошаване изисква подмяна преди
по-нататъшна експлоатация на двигателя.
Поради възможните нежелани ефекти на алкохола в бензина, препоръчваме използването единствено на бензин
без алкохол. Ако се предлага само гориво, съдържащо алкохол, или ако наличието на алкохол е неизвестно, ще се
наложи увеличена честота на проверките за течове и аномалии.
ВАЖНО: При работа на двигател на Mercury Marine с бензин със съдържание на алкохол следва да се избягва
съхраняване на бензин в резервоара в течение на дълги периоди от време. Дългите периоди на съхранение, които
са често срещани при лодките, създават уникални проблеми. При колите смесените с алкохол горива се
изразходват, преди да могат да абсорбират достатъчно влага, за да причинят проблеми. Обратното, лодките могат
да не бъдат използвани с дни, седмици или месеци, достатъчно дълго за настъпване на фазово разделяне. В
допълнение, може да настъпи вътрешна корозия по време на съхранение, ако алкохолът е отмил защитните
маслени филми от вътрешните компоненти.
ВАЖНО: Mercury MerCruiser настоятелно препоръчва това сервизно обслужване да се извършва от упълномощен
доставчик на Mercury MerCruiser. Щетите, причинени от температури под нулата, не се покриват от ограничената
гаранция на Mercury MerCruiser.

БЕЛЕЖКА
Заседналата в морската част на охладителната система вода може да доведе до корозия или повреди от
замръзване. Източвайте морската част на охладителната система веднага след експлоатация, или преди какъвто
и да е период на съхранение при минусови температури. Ако лодката е във водата, дръжте кранчето за морска
вода затворено до повторното запалване на двигателя, за да не позволявате на водата да се връща обратно в
охладителната система. Ако лодката не е снабдена с кранче за морска вода, оставете маркуча за входящата
вода откачен и затапен.

ЗАБЕЛЕЖКА: Като предпазна мярка прикрепете етикет към контактния ключ или кормилното колело на лодката, с
който да се напомня на оператора да отвори крана за морска вода или да отпуши и свърже отново маркуча за
подаване на вода, преди да стартира двигателя.
ВАЖНО: Mercury MerCruiser изисква използване на антифриз с пропиленгликол, смесен съгласно инструкциите на
производителя, в отделението за морска вода на охладителната система при минусови температури или
продължително съхранение. Уверете се, че антифризът с пропиленгликол съдържа инхибитор на ръжда и се
препоръчва за използване в морски двигатели. Задължително следвайте препоръките на производителя на
пропиленгликола.

Подготовка на силовия пакет за съхранение-Модели MPI
Системите за впръскване на гориво в няколко точки (MPI) трябва да разполага със специална смес от гориво,
стабилизатор и лубрикант, която изцяло да запълва горивната система. Тази горивна смес стабилизира горивото и
смазва горивните помпи, регулатора за горивно налягане, горивните инжектори и намалява вътрешната оксидация
на металните компоненти на горивната система.
ВАЖНО: Тази специална горивна смес може да бъде използвана при бензинови двигатели с катализатори на
Mercury Marine.

Специална горивна смес
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Горивото е огнеопасно и взривоопасно. Изключвайте контактния ключ и разполагайте анкерното въже така, че
двигателят да не може да се стартира. Не пушете и не допускайте източници на искри или открит пламък в
зоната по време на сервизно обслужване. Поддържайте работното място добре проветрено и избягвайте
продължително излагане на изпарения. Винаги проверявайте за течове, преди да опитате да стартирате
двигателя и веднага избърсвайте всякакви разливи на гориво.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Блокираните в двигателното отделение горивни изпарения могат да бъдат дразнител, да причинят затруднено
дишане или могат да се запалят, което ще доведе до пожар или експлозия. Винаги проветрявайте двигателното
отделение преди обслужване на пакета за мощност.
1.

Напълнете 23 литра (6 галона) смес за изнесен горивен резервоар с 19 л (5 галона) обикновен безоловен
бензин с октаново число 87 (90 RON).

2.

Налейте в изнесен горивен резервоар 1,89 л (2 US qt) масло Premium Plus TC-W3 за 2-тактови извънбордни
двигатели и 29,5 ml (1 унция) горивен стабилизатор Mercury Quickstor.
Тръба, спр. №

3.

Описание

Къде се използва

Кат. №

115

Масло Premium Plus TC-W3 за
2-тактови извънбордни
двигатели

Горивна система

92-858026Q01

124

Стабилизатор за гориво
Quickstor

Горивна система

92-8M0047922

Поставете капачката на изнесения горивен резервоар и се уверете, че добавките са добре смесени с горивото.

Подготовка на двигател и горивна система
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Горивото е огнеопасно и взривоопасно. Изключвайте контактния ключ и разполагайте анкерното въже така, че
двигателят да не може да се стартира. Не пушете и не допускайте източници на искри или открит пламък в
зоната по време на сервизно обслужване. Поддържайте работното място добре проветрено и избягвайте
продължително излагане на изпарения. Винаги проверявайте за течове, преди да опитате да стартирате
двигателя и веднага избърсвайте всякакви разливи на гориво.
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Блокираните в двигателното отделение горивни изпарения могат да бъдат дразнител, да причинят затруднено
дишане или могат да се запалят, което ще доведе до пожар или експлозия. Винаги проветрявайте двигателното
отделение преди обслужване на пакета за мощност.

БЕЛЕЖКА
Изчерпването на горивото може да повреди катализаторните компоненти. Не позволявайте резервоарите за
гориво да останат празни по време на работа.
1.

Проверете концентрация на антифриза, ако се използва такъв. Вижте Спецификации .

2.

Преди да добавите горивен стабилизатор Mercury Quickstor към горивото в резервоара, определете типа на
горивото, което е в горивния резервоар и продължете, както следва:
a.

Плавателните съдове, които използват гориво без алкохол - напълнете горивните резервоари на съда с
пресен бензин, който не съдържа алкохол и добавете достатъчно количество стабилизатор Mercury
Quickstor, за да обогатите бензина. Следвайте инструкциите върху съда.

b.

Плавателни съдове, използващи гориво без алкохол - източете горивните резервоари, колкото е
възможно повече и добавете достатъчно количество стабилизатор Mercury Quickstor, за да обогатите
останалия бензин. Следвайте инструкциите върху съда.

3.

Промийте охладителната система. Вижте раздел „Техническо обслужване" .

4.

Подайте охлаждаща вода към двигателя. Вижте Техническо обслужване .

5.

Затоврете горивния спирателен вентил, ако има такъв или изключете и свържете маркуча на резервоар за
течно гориво на лодката.

6.

Свържете дистанционния горивен резервоар със специалната горивна смес към входящия фитинг на горивото.

7.

Стартирайте и работете с двигателя при 1300 об/мин в продължение на пет минути. Това обикновено е
достатъчно време за специалната горивна смес да циркулира през горивната система. Проверете, за да се
уверите, че няма течове на масло. Спрете двигателя.

8.

Прекъснете връзката на специалния горивен маркуч от входящия фитинг. Свържете горивния маркуч на съда
към входния горивен фитинг. Отворете спирателния вентил за горивото, ако има такъв.

9.

Сменете маслото и масления филтър.

ВАЖНО: Не позволявайте на двигателя да работи без гориво.

10. Сменете елемента на горивния филтър за отделяне на водата, ако има такъв.
11. Източете охладителната система на двигателя с морска вода. Вижте Източване на системата с морска вода.
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БЕЛЕЖКА
Заседналата в морската част на охладителната система вода може да доведе до корозия или повреди от
замръзване. Източвайте морската част на охладителната система веднага след експлоатация или преди какъвто
и да е период на съхранение при минусови температури. Ако лодката е във водата, дръжте крана за морска вода
затворено до повторното запалване на двигателя, за да не позволявате на водата да се връща обратно в
охладителната система. Ако лодката не е снабдена с кран за морска вода, оставете маркуча за входящата вода
откачен и затапен.
12. За допълнителна гаранция срещу замръзване и ръжда, след източване напълнете охладителната система с
пропиленгликол, смесен съгласно препоръката на производителя, за да се предпази двигателя до най-ниската
температура, на която ще бъде изложен по време на минусови температури или при продължително
съхранение. Това ще предотврати образуването на ексфолираща ръжда в каналите на охладителната
система.
13. Съхранявайте акумулатора в съответствие с инструкциите на производителя.

Съхранение на акумулаторната батерия
Винаги, когато акумулаторът ще се съхранява за по-дълъг период от време, задължително проверете дали
клетките са пълни с вода и акумулаторът е напълно зареден и в добро работно състояние. Той трябва да е чист и
да няма течове. Спазвайте указанията за съхранение, дадени от производителя на акумулатора.

Повторно пускане в експлоатация на силовия пакет
1.

Уверете се, че всички маркучи на охладителната система са свързани правилно и водните скоби са стегнати.
!

ВНИМАНИЕ

Откачването или свързването на кабелите на акумулатора в неправилния ред могат да причинят нараняване от
електрически удар или да повредят електрическата система. Винаги откачвайте най-напред отрицателния (-)
кабел на акумулатора и го свързвайте последен.
2.

Поставете напълно заредения акумулатор. Почистете кабелните скоби на акумулатора и полюсните изводи и
свържете отново кабелите. Затегнете здраво всяка кабелна скоба при свързване.

3.

Нанесете по клемните връзки антикорозионно покритие за клемни връзки на акумулатори.

4.

Извършете всички проверки, посочени в Таблица на експлоатацията.

БЕЛЕЖКА
Без достатъчно охлаждаща вода двигателят, водната помпа и останалите компоненти ще прегреят и претърпят
повреди. Осигурете достатъчно подаване на вода към входовете за вода по време на работа.
5.

Стартирайте двигателя и внимателно следете приборите, за да се уверите, че всички системи функционират
правилно.

6.

Внимателно огледайте двигателя за течове на гориво, масло, течност, вода и отработени газове.

7.

Огледайте кормилната система и проверете дали приборите за управление на предавките и дроселната клапа
работят изправно.
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Диагностициране на проблеми с EFI
Вашият упълномощен доставчик на Mercury MerCruiser разполага с подходящи сервизни инструменти за
диагностициране на проблеми на системите за електронно впръскване на горивото (EFI). Модулът за управление
на задвижването (PCM) може да открива проблеми в системата, когато те възникнат, и да съхранява код за
неизправност. Този код може да се прочете по-късно от сервизен техник с помощта на специален инструмент за
диагностика.

Диагностициране на проблеми с DTS
Вашият упълномощен доставчик на Mercury MerCruiser разполага с подходящи сервизни инструменти за
диагностициране на проблеми на цифровите системи за управление на дроселовата клапа и предавките (DTS).
Модулът за управление на задвижването (PCM) може да открива проблеми в системата, когато те възникнат, и да
съхранява код за неизправност. Този код може да се прочете по-късно от сервизен техник с помощта на специален
инструмент за диагностика.

Допълнителни инструкции за експлоатация на системите Axius
Ако вашата лодка има DTS двигатели, оборудвани със система Axius, вижте също ръководството за експлоатация
на Axius, предоставено с лодката.

Система за предпазване на двигателя
Системата за предпазване на двигателя наблюдава критичните сензори на двигателя за ранни показания за
проблеми. Системата реагира на проблем, като издава еднократен звуков сигнал и/или намалява мощността на
двигателя, за да му осигури защита.
Ако е активирана системата за предпазване, намалете оборотите с дроселната клапа. Клаксонът ще се изключи,
когато скоростта на дроселната клапа е в рамките на допустимиите граници. Консултирайте се с вашия
упълномощен доставчик на Mercury MerCruiser за помощ.

Таблици за отстраняване на неизправности
Стартерният електромотор не завърта двигателя или завърта бавно
Отстраняване

Възможни причини
Превключвателят на акумулатора е изключен.

Придвижете превключвателя във включено положение.

Дистанционното управление не е в неутрално
положение.

Поставете лоста за управление в неутрално положение.

Отворен прекъсвач или предпазител.

Проверете и възстановете прекъсвача на главната верига за електрозахранване или
сменете предпазителя. Проверете 5-амперовия предпазител на кабелния сноп, свързан
към акумулатора, и го сменете, ако е необходимо.

Разхлабени или замърсени електрически съединения
или повредени проводници.

Проверете всички електрически съединения и проводници (особено кабелите на
акумулатора). Почистете и затегнете всички неизправни съединения.

Неработещ акумулатор или ниско напрежение на
акумулатора.

Тествайте акумулатора и го заредете, ако е необходимо. Сменете го, ако не работи.

Активиран е превключвател за спиране с анкерно
въже.

Проверете превключвателя за спиране с анкерно въже.

Двигателят не стартира или стартира много трудно
Отстраняване

Възможни причини
Активиран е превключвател за спиране с анкерно въже.

Проверете превключвателя за спиране с анкерно въже.

Неправилна процедура за стартиране.

Прочетете процедурата за стартиране.

Недостатъчно подаване на гориво.

Напълнете резервоара за гориво или отворете вентила.

Неизправен компонент на запалителната система.

Извършете сервизно обслужване на запалителната система.

Задръстен горивен филтър.

Подменете горивния филтър.

Застояло или замърсено гориво.

Източете резервоара за гориво. Напълнете с ново гориво.

Горивопровод или вентилационен канал на резервоара са
прегънати или запушени.

Подменете прегънатите тръби или ги продухайте със сгъстен въздух, за да
отстраните запушването.

Неизправни връзки на проводниците.

Проверете връзките на проводниците.

Неизправност в системата EFI.

Организирайте проверка на системата EFI от упълномощен доставчик на
Mercury MerCruiser.
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Двигателят работи неравномерно, пропуска тактове или гърми
Възможни причини

Отстраняване

Задръстен горивен филтър.

Подменете филтъра.

Застояло или замърсено гориво.

Източете резервоара за гориво. Напълнете с ново гориво.

Прегънат или запушен горивен тръбопровод или
вентилационен канал на резервоара за гориво.

Подменете прегънатите тръби или ги продухайте със сгъстен въздух, за да
отстраните запушването.

Замърсен искрогасител.

Почистете искрогасителя.

Неизправен компонент на запалителната система.

Извършете сервизно обслужване на запалителната система.

Оборотите на празен ход са твърде ниски.

Организирайте проверка на системата EFI от упълномощен доставчик на Mercury
MerCruiser.

Неизправност в системата EFI.

Организирайте проверка на системата EFI от упълномощен доставчик на Mercury
MerCruiser.

Не се постигат нормални работни характеристики
Възможни причини

Отстраняване

Непълно отворена дроселна клапа.

Проверете жилото на дроселната клапа и връзките за правилно функциониране.

Повредено или неподходящо витло.

Подменете витлото.

Прекомерно количество вода в трюма.

Отводнете и проверете какви са причините за навлизането.

Претоварена лодка или неправилно разпределен товар. Намалете товара или преразпределете товара по-равномерно.
Замърсен искрогасител.

Почистете искрогасителя.

Мръсно или повредено дъно на лодката.

Почистете или ремонтирайте според необходимостта.

Проблем със запалването.

Вижте раздел Двигателят работи неравномерно, пропуска тактове или гърми.

Прегряване на двигателя

Вижте раздел Твърде висока температура на двигателя.

Неизправност в системата EFI.

Организирайте проверка на системата EFI от упълномощен доставчик на Mercury
MerCruiser.

Твърде висока температура на двигателя
Отстраняване

Възможни причини
Затворен е водовземният отвор или кранът за морска вода.

Отворете ги.

Задвижващият ремък е разхлабен или в лошо състояние.

Подменете или регулирайте ремъка.

Подаването на морска вода или цедката за морска вода са запушени.

Отстранете причината.

Неизправен термостат.

Подменете.

Нивото на охлаждащата течност (ако има такава) е ниско в затворената секция
на охлаждането.

Проверете каква е причината за ниското ниво на охлаждащата
течност и ремонтирайте. Напълнете системата с правилен
разтвор за охлаждаща течност.

Топлообменникът или охладителят за работни течности е запушен със
замърсяване.

Почистете топлообменника, охладителя на маслото на
двигателя и охладителя на маслото на скоростната кутия (ако
има такъв).

Загуба на налягане в затворена секция на охладителната система.

Проверете за течове. Почистете, огледайте и тествайте
херметичната капачка.

Неизправна помпа за морска вода.

Ремонтирайте.

Отворът за източване на морската вода е запушен или задръстен.

Почистете изпускателните колена.

Недостатъчна температура на двигателя
Отстраняване

Възможни причини
Неизправен термостат.

Подменете.

Ниско налягане на маслото в двигателя
Отстраняване

Възможни причини
Недостатъчно масло в картера.

Проверете и добавете масло.

Прекомерно масло в картера (което го аерира).

Проверете и отстранете необходимото количество масло. Проверете причината за
прекомерно масло (неправилно пълнене).

Разредено масло или масло с неподходящ
вискозитет.

Сменете маслото и масления филтър, като използвате масло с подходящ клас и
вискозитет. Определете причината за разреждането (прекомерна работа на празен ход).
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Акумулаторът не се презарежда
Възможни причини

Отстраняване

Прекомерна консумация на ток от акумулатора.

Изключете допълнителни устройства, които не са важни в момента.

Задвижващият ремък на алтернатора е разхлабен или в
лошо състояние.

Подменете и/или регулирайте.

Неприемливо състоянието на акумулатора.

Тествайте акумулатора и го подменете, ако е необходимо.

Разхлабени или замърсени електрически съединения или
повредени проводници.

Проверете всички електрически съединения и проводници (особено кабелите на
акумулатора). Почистете и затегнете неизправните съединения. Ремонтирайте или
подменете повредените проводници.

Неизправен алтернатор.

Тествайте изхода на алтернатора и го подменете, ако е необходимо.

Приборът за дистанционно управление се движи трудно, има прекомерно голяма
хлабина или издава необичайни звуци
Възможни причини

Отстраняване

Недостатъчно смазване на лостовия механизъм за предавките и
дроселната клапа.

Смажете.

Има заседнал предмет в лостовите механизми за управление на
предавките и дроселната клапа.

Отстранете причината.

Разхлабени или липсващи връзки за управление на предавките и
дроселната клапа.

Проверете всички връзки. Ако има разхлабени или липсващи,
обърнете се незабавно към упълномощен доставчик на Mercury
MerCruiser.

Жилото за предавките или дроселната клапа е прегънато.

Изправете жилото или се обърнете към упълномощен доставчик на
Mercury MerCruiser за подмяна на жилото, ако е повредено
непоправимо.

Кормилното колело се върти рязко или е трудно да бъде завъртяно
Отстраняване

Възможни причини
Ниско ниво на работната течност в помпата на сервоусилвателя.

Проверете за течове. Напълнете отново системата с течност.

Задвижващият ремък е разхлабен или в лошо състояние.

Подменете и/или регулирайте.

Недостатъчно смазване на кормилни компоненти.

Смажете.

Разхлабени или липсващи скрепителни елементи или части на
кормилната система.

Проверете всички части и скрепителни елементи. Ако има разхлабени
или липсващи, обърнете се незабавно към упълномощен доставчик на
Mercury MerCruiser.

Замърсена течност в кормилната уредба.

Свържете се с упълномощен доставчик на Mercury MerCruiser.

Механизираното подрязване не работи (моторът не работи)
Отстраняване

Възможни причини
Изгорял предпазител.

Сменете предпазителя. Предпазителите може да се намират в близост до превключвателя за подрязване на
арматурното табло, при помпата за подрязване, в положителния (червен) проводник за механизирано
подрязване към акумулатора близо до превключвателя за акумулатора, или комбинация от горните.

Разхлабени или замърсени
електрически съединения или
повредени проводници.

Проверете всички електрически съединения и проводници (особено кабелите на акумулатора). Почистете и
затегнете неизправните съединения. Ремонтирайте или подменете проводниците.

Механизираното подрязване не работи (моторът работи, но модулът на кърмовото
задвижване не се мести)
Възможни причини

Отстраняване

Ниско ниво на маслото в помпата за подрязване.

Напълнете помпата с масло.

Модулът на задвижването закача в кардана.

Проверете какво причинява това.
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Сервизно съдействие на собственика
Местен ремонтен сервиз
Ако се нуждаете от сервизно обслужване на вашата лодка с двигател на Mercury MerCruiser, се обърнете към
упълномощения доставчик. Само упълномощените доставчици са специализирани в изделия на Mercury MerCruiser
и разполагат с обучени от производителя механици, специални инструменти и оборудване, както и оригинални
резервни части и принадлежности Quicksilver, за да осигурят качествено техническо обслужване на вашия
двигател.

ЗАБЕЛЕЖКА: Частите и принадлежностите Quicksilver са конструирани и произведени от Mercury Marine специално
за кърмови задвижвания и бордови двигател на Mercury Marine.

Сервизно обслужване далеч от къщи
Ако сте далеч от вашия местен доставчик и възникне необходимост от сервизно обслужване, се свържете с найблизкия упълномощен доставчик. Ако по някаква причина не можете да получите сервизно обслужване, се
свържете с най-близкия регионален сервизен център. Извън САЩ и Канада се свържете с най-близкия сервизен
център на Marine Power International.

Откраднат силов пакет
Ако силовият ви пакет е откраднат, незабавно уведомете местните органи на реда и Mercury Marine за модела и
серийните номера и на кого следва да се съобщи за възстановяването. Тази информация се поддържа в базата
данни на Mercury Marine за подпомагане на органите и доставчиците при възстановяването на откраднати силови
пакети.

Необходимо внимание след потапяне
1.

Преди възстановяване се свържете с упълномощен доставчик на Mercury MerCruiser.

2.

След възстановяването е необходимо незабавно сервизно обслужване от упълномощен доставчик на Mercury
MerCruiser, за да се намали възможността за сериозна повреда на двигателя.

Резервни сервизни части
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Избягвайте опасност от пожар или експлозия. Компонентите на електрическата, запалителната и горивната
система на изделията на Mercury Marine са в съответствие с федералните и международните стандарти, за да се
сведе до минимум рискът от пожар или експлозия. Да не се използват резервни компоненти на електрическата,
запалителната и горивната система, които не отговарят на тези стандарти. При обслужване на електрическите и
горивните системи, монтирайте правилно и затегнете всички компоненти.
От двигателите за плавателни средства се очаква да работят с максимални или близки до тях обороти през поголямата част от експлоатационния им ресурс. Очаква се също така да работят както в пресни, така и в солени
води. Тези условия изискват многобройни специални части. Внимавайте при смяна на части на морски двигатели,
тъй като спецификациите са различни от тези на стандартния автомобилен двигател. Например една от найважните специални резервни части е гарнитурата на цилиндровата глава. Морските двигатели не могат да
използват стоманен тип гарнитура за главата, тъй като солената вода е силно разяждаща. За гарнитурата за
главата на морски двигател се използват специални материали, които са устойчиви на корозия.
Тъй като морските двигатели трябва да могат да работят при или близо до максимални обороти през голяма част
от времето, те също имат и специални клапанни пружини, клапанни повдигачи, бутала, лагери, разпределителни
валове и други движещи се части за тежко натоварване.
Морските двигатели Mercury Mercruiser имат и други специални модификации, които осигуряват дълъг
експлоатационен ресурс и надеждна работа.

Запитвания за части и принадлежности
Отправяйте всякакви запитвания, свързани с резервни части и принадлежности Quicksilver, към вашия местен
упълномощен доставчик. Доставчикът има необходимата информация, за да поръча за вас резервните части и
принадлежности. Само упълномощени доставчици могат да купуват оригинални резервни части и принадлежности
Quicksilver от фабриката. Mercury Marine не продава на неупълномощени доставчици или клиенти на дребно. При
запитване за части и принадлежности доставчикът изисква модела на двигателя и серийните номера за поръчка на
точните части.

Разрешаване на проблем
Удовлетворението от закупеното от вас изделие Mercury MerCruiser е много важно за вашия доставчик и за нас.
Ако имате проблем, въпрос или притеснение за вашия силов пакет, се свържете с вашия доставчик или всяко
упълномощено търговско представителство на Mercury MerCruiser. Ако се нуждаете от допълнително съдействие:
1.

Поговорете с мениджъра по продажбите или сервизния мениджър. Свържете се със собственика на
дистрибуторската фирма, ако мениджърът по продажбите и мениджърът на сервиза не са в състояние да
разрешат проблема.
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2.

Ако вашите въпрос, притеснение или проблем не могат да бъдат разрешени от доставчика, молим да се
свържете със сервизния офис на Mercury Marine за съдействие. Mercury Marine ще работи с вас и вашия
сервиз, за да разреши всички проблеми.

На офиса за обслужване на клиенти ще бъде необходима следната информация:
•

Вашето име и адрес

•

Телефонен номер денем

•

Моделът и серийните номера на силовия ви пакет

•

Името и адресът на вашия дистрибутор

•

Естество на проблема

Информация за контакти с офиса на Mercury Marine за обслужване на клиенти
За съдействие звънете по телефона, факса, или пишете. Молим да посочвате вашия телефонен номер денем в
пощенската си кореспонденция или съобщенията по факса.
Съединени Щати, Канада
Телефон

Английски +1 920 929 5040
Френски +1 905 636 4751

Факс

Английски +1 920 929 5893
Френски +1 905 636 1704

Уебсайт

www.mercurymarine.com

Mercury Marine
W6250 Pioneer Road
P.O. Box 1939
Fond du Lac, WI 54936-1939

Австралия, Тихи океан
Телефон

+61 3 9791 5822

Факс

+61 3 9706 7228

Brunswick Asia Pacific Group
41–71 Bessemer Drive
Dandenong South, Виктория 3175
Австралия

Европа, Близкия изток, Африка
Телефон

+32 87 32 32 11

Факс

+32 87 31 19 65

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

Мексико, Централна Америка, Южна Америка, Кариби
Телефон

+1 954 744 3500

Факс

+1 954 744 3535

Mercury Marine
11650 Interchange Circle North
Miramar, FL 33025
САЩ

Япония
Телефон

+072 233 8888

Факс

+072 233 8833

Kisaka Co., Ltd.
4-130 Kannabecho Sakai-shi Sakai-ku
5900984 Osaka,
Япония

Азия, Сингапур
Телефон

+65 65466160

Факс

+65 65467789

Brunswick Asia Pacific Group
T/A Mercury Marine Singapore Pte Ltd
29 Loyang Drive
Сингапур, 508944

Справочна литература за обслужване на клиенти
Английски език
Публикации на английски език са на разположение от:
Mercury Marine
Attn: Publications Department
W6250 Pioneer Road
P.O. Box 1939
Fond du Lac, WI 54936-1939
За допълнителна информация извън САЩ и Канада се свържете с най-близкия сервизен център на Mercury Marine
или Marine Power International.
При поръчка задължително направете следното:
•

Избройте закупеното от вас изделие, модел, година и серийни номера.

•

Проверете публикациите и бройките, които желаете.

•

Приложете необходимата сума в чек или паричен превод (NO COD).
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Други езици
За да получите ръководство за експлоатация, техническо обслужване и гаранция на друг език, се свържете с найблизкия сервизен център на Mercury Marine или Marine Power International за информация. Списък на каталожните
номера за други езици е предоставен заедно със силовия пакет.

Поръчване на литература
Преди да поръчвате литература трябва да имате на разположение следната информация за силовия си пакет:
Модел

Сериен номер

Конски сили

Година

Съединени щати и Канада
За допълнителна литература за силовия ви пакет на Mercury Marine се свържете с най-близкия доставчик на
Mercury Marine, или се обърнете към:
Mercury Marine
Телефон
(920) 929-5110
(само за САЩ)

Факс

Mail

(920) 929-4894
(само за САЩ)

Mercury Marine
Attn: Publications Department
P.O. Box 1939
Fond du Lac, WI 54935-1939

Извън Съединените щати и Канада
Свържете се с най-близкия упълномощен сервизен център на Mercury Marine, за да поръчате допълнителна
литература, която е налична за вашия конкретен силов пакет.
Изпратете формуляра за
поръчката с плащането до:

Mercury Marine
Attn: Publications Department
W6250 West Pioneer Road
P.O. Box 1939
Fond du Lac, WI 54936-1939

Експедиция до: (Копирайте този формуляр и го отпечатайте или попълнете – той е вашият етикет на пратката)
Име
Адрес
Град, Щат, Област
ZIP или пощенски код
Държава
Количество

Позиция

Инвентарен номер

Цена

Общо

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Общо дължима сума
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Предекспедиционна проверка (PDI)
ВАЖНО: Този списък е за пакети, които не са оборудвани с Axius. За двигателни пакети, оборудвани с Axius,
използвайте отделния контролен списък за Axius, който е включен в раздел 5 от ръководството за експлоатация на
Axius.
Изпълнете тези задачи преди проверката при доставка до клиента (CDI).
Няма
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞

⃞

⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞

Проверк
а/
регулира
не
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
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Позиция
Актуализации на сервизния бюлетин или извършени ремонти
Поставена пробка за източване и затворени вентили за източване
Отворен кран на входа за морска вода
Затегнати монтажни елементи на двигателя
Центровка на двигателя
Скрепителните елементи на задвижващия агрегат са затегнати съгласно спецификациите
Скрепителни елементи на цилиндрите за механизирано подрязване са затегнати
Акумулаторът е от подходящия клас, напълно зареден, стабилно закрепен, с поставени предпазни капаци
Всички електрически връзки за затегнати
Скобите на маркуча на изпускателната система са стегнати
Всички връзки на горивопровода са затегнати
Избрано е подходящо витло, което е монтирано и затегнато съгласно спецификациите
Скрепителни елементи за системите за дроселната клапа, предавките и кормилното управление са затегнати съгласно
спецификациите
Изпробвана е системата за предупреждение OBDM и MIL (светлинни индикатори) (само при модели EC)
Кормилното управление работи в целия диапазон
Плочите на дроселната клапа се отварят и затварят напълно
Ниво на маслото в картера
Ниво на маслото в системата за механизирано подрязване
Ниво на маслото в кърмовото задвижване
Ниво на течността за кормилната уредба
Ниво на течността в затворена охладителна система
Ниво на трансмисионната течност
V-образни двигатели: обтягане на серпентинния ремък
Обтягане на ремъка за алтернатора (3,0 л)
Обтягане на ремъка на помпата за кормилната уредба (3,0 л)
Приборите SmartCraft са калибрирани, ако такива са оборудвани
Предупредителната система функционира
Превключвателят за ограничение на подрязването функционира
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Раздел 8 - Контролни списъци
Контролен списък за предекспедиционна проверка, продължение
Няма

⃞

⃞

⃞
⃞

⃞
⃞

Проверк
а/
Позиция
регулира
не
Тест на вода
⃞
Центровка на двигателя (само бордови модели)
⃞
Функциониране на предпазния превключвател за стартиране в неутрална предавка
⃞
Функциониране на ключа за аварийно спиране/спиране с анкерно въже (всички щурвали)
⃞
Функциониране на помпата за морска вода
⃞
Функциониране на контролно-измервателните прибори
⃞
Течове на гориво, масло и вода
⃞
Течове на отработени газове
⃞
Синхронизация на запалване
⃞
Функциониране на предавките на преден хода, неутрална и заден ход
⃞
Кормилното управление работи в целия диапазон
⃞
Ускорението от обороти за празен ход е нормално
⃞
Оборотите при WOT________ са в рамките на спецификациите (при предавка на преден ход)
⃞
Модели EC: направете два пълни работни цикъла (включване и изключване с ключа, положение "ON"/"OFF") до достигане на
работа при широко отворена дроселна клапа (WOT), когато двигателят е с нормална работна температура, като следите
двигателя с G3 CDS, за да сте сигурни, че двигателяят влиза в затворен контур за управление на двигателя.
⃞
Функциониране на механизираното подрязване
⃞
Боравене с лодката
След теста на вода
⃞
Гайката на витлото е затегната съгласно спецификацията
⃞
Проверка на течове на гориво, масло, охлаждаща течност, вода и работни течности
⃞
Нива на масло и работни течности
⃞
Нанесете средство за предпазване от корозия Quicksilver Corrosion Guard по двигателния пакет
⃞
Ръководството за експлоатация, техническо обслужване и гаранция е в лодката
Ако лодката е регистрирана на името на лице, постоянно пребиваващо в Калифорния
⃞
Окачващ се етикет CARB в лодката
⃞
Лепенка CARB правилно поставена на корпуса на лодката

Проверка при доставка на клиента (CDI)
ВАЖНО: Този списък е за пакети, които не са оборудвани с Axius. За двигателни пакети, оборудвани с Axius,
използвайте отделния контролен списък за Axius, който е включен в раздел 5 от ръководството за експлоатация на
Axius.
Изпълнете тези задачи след предекспедиционната проверка (PDI).
Тази проверка трябва да се извърши в присъствието на клиента.
Няма Извършена
⃞

⃞

Позиция
Ръководство за експлоатация и техническо обслужване - предоставено на клиента и разгледано заедно с него. Наблегнете на
важността на „Предупреждения за безопасност" и процедурата за изпитване на двигателите Mercury.
Одобряване на външния вид на изделието (боя, дефлектор, стикери и т.н.)
Гаранция - предоставяне и обясняване на ограничената гаранция пред клиента. Обяснете услугите на доставчика.
Обяснете опционалния план Mercury Product Protection (само Северна Америка)
Работа на оборудването - обяснете и покажете
Функциониране на ключа за аварийно спиране/спиране с анкерно въже (всички щурвали)
Причина и следствие на въртящия момент при кормилно управление или тягата; инструктирайте как да се държи прибора за
кормилно управление в здрав захват; обяснете за излизането на лодката от управление и как да се настрои подрязване за
нормално кормилно управление
Табелка за товароподемност за Бреговата охрана на САЩ
Правилно положение
Значението на лични средства за задържане над водата (спасителни жилетки) и средства за хвърляне (пояси)
Функции на принадлежностите SmartCraft (ако е приложимо)
Извънсезонно съхранение и график за техническо обслужване
Двигател (стартиране, спиране, смяна на предавки, използване на газта)
Лодка (светлини, място на превключвателя за акумулатора, предпазители/прекъсвачи)
Ремарке (ако е приложимо)
Регистрация:
Попълнете и представете регистрацията на гаранцията - осигурете копие за клиента

⃞
⃞
⃞
⃞
⃞

⃞

⃞

⃞

⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
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Раздел 8 - Контролни списъци

Забележки:
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Раздел 9 - Регистър за техническо обслужване

Раздел 9 - Регистър за техническо обслужване
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Раздел 9 - Регистър за техническо обслужване

Дневник на планираната техническа поддръжка
100 часа
Действителни часове
Бележки към сервизно обслужване

Име на доставчика

Подпис

Дата

200 часа
Действителни часове
Бележки към сервизно обслужване

Име на доставчика

Подпис

Дата

300 часа
Действителни часове
Бележки към сервизно обслужване

Име на доставчика

Подпис

Дата

400 часа
Действителни часове
Бележки към сервизно обслужване

Име на доставчика

Подпис

Дата

500 часа
Действителни часове
Бележки към сервизно обслужване

Име на доставчика

Подпис

Дата

600 часа
Действителни часове
Бележки към сервизно обслужване

Име на доставчика
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Подпис

Дата
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Раздел 9 - Регистър за техническо обслужване

Бележки за поддръжка на лодката
Тук запишете цялото общо техническо обслужване на вашия пакет за мощност. Пазете всички поръчки и квитанции за работа.
Часове на
двигателя

Дата
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Извършена поддръжка

Обслужващ дилър
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