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2. Разхлабете скобата и свалете корпуса на въздушния филтър от смукателя на турбокомпресора.

b

c

a

Монтаж
ВАЖНО: Обработката на дунапреновия филтриращ елемент с масло не е необходимо и не се препоръчва. Дунапреновият филтриращ елемент трябва да е чист и
сух за пълноценно филтриране.
1. Поставете филтриращия елемент в корпуса на въздушния филтър. Уверете се, че
елементът се е фиксирал в капака на филтъра.

d
d
25881

а – маркуч за вентилиране на масления сепаратор
b – корпус на въздушния филтър

с – турбокомпресор
d – скоба

3. Свалете филтриращия елемент от корпуса на въздушния филтър

а – корпус на въздушния филтър

b – филтриращ елемент

БЕЛЕЖКА: Предупредителните надписи по корпуса на филтъра трябва да се виждат
след монтажа му.
2. Монтирайте корпуса на филтъра върху смукателя на турбокомпресора.
3. Стегнете скобата на корпуса на въздушния филтър.
Описание

Nm

lb.in.

Скоба на корпуса на въздушния филтър

3,4 – 6,8

30 – 60

lb. ft.

4. Монтирайте маркуча за вентилиране на масления сепаратор и затегнете добре скобата.

b
а – корпус на въздушния филтър

c

a

b – филтриращ елемент

Оглед
1. Въздушният филтър не може да се почиства. Сменете въздушния филтър, ако е мръсен или изцапан.
2. Сменете въздушния филтър, ако дунапреновият елемент е повреден или скъсан.
3. Сменяйте въздушния филтър на предписания интервал. Вижте интервалите за смяна при нормални условия в Графика за поддръжка.

d
d
25881

а – маркуч на за вентилиране на масления сепаратор
b – корпус на въздушния филтър
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d – скоба
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Водозадържащ горивен филтър

2. За да източите, завъртете капачката за източване обратно на часовниковата стрелка
(погледнато откъм долната страна на филтъра), докато започне да изтича гориво. Не
демонтирайте капачката за източване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Горивото е леснозапалимо и възпламенимо. Уверете се, че ключът на запалването
е в изключено положение и че кордовият стоп-ключ е разположен така, че двигателят да не може да се стартира. Не пушете и не допускайте източници на искри или
открит пламък в района, докато тече обслужването. Поддържайте работната зона добре вентилирана и избягвайте продължителното излагане на горивни пари. Винаги
проверявайте за течове, преди да се опитвате да стартирате двигателя и незабавно
изтривайте разлятото гориво.
ВНИМАНИЕ!
Водата, която навлезе в гориво-инжекционната система, ще доведе до корозия и ръждясване на инжекторите и други части, което ще извади извън строя горивната система. Ежедневно проверявайте дали има вода във водозадържащия филтър, преди да
стартирате. Незабавно откарайте двигателя в оторизирана работилница на Cummins
MerCruiser Diesel, ако в горивната инжекционна система влезе вода.

Типичен водозадържащ горивен филтър

ВАЖНО: Използвайте подходящ съд, за да съберете горивото. Почистете незабавно всяко разлято количество и се освободете от горивото по начин, който
отговаря на местните, федералните и международните разпоредби.

а – електрическа връзка на датчика за откриване на гориво във филтъра;
b – филтър; с – капачка за източване.

Монтираният на двигателя водозадържащ филтър е снабден с датчик, реагиращ на наличие на вода в горивото (WIF), който трябва да извести водача, че във филтъра има
вода. Този филтър трябва да се сменя на указаните интервали или когато се открие
вода в горивото, което настъпи първо.

3. Източвайте, докато протече чисто гориво.
4. Затворете капачката за източване, като я завиете по посока на часовниковата стрелка. Стегнете добре.
5. Напълнете горивния филтър. Вижте раздел Запълване.

Водачът може да бъде известен, че датчикът за вода във филтъра е открил вода в горивото, като в зависимост от контролноизмервателните прибори на лодката и ако има
такива:
● На даден прибор може да се изпише съобщение;
● Може да светне индикаторна лампичка.
Вижте раздел Контролноизмервателни прибори.
Източвайте или сменяйте далече разположения основен филтър (например филтъра
Racor®) на указаните интервали или когато откриете вода във филтъра, монтиран на
двигателя.
Източване на водата
Монтираният на двигателя водозадържащ горивен филтър може да се източва от вода
и дребни замърсители, като се отвори осушителната капачка в долната част на филтъра.

Смяна
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Извършването на обслужване или поддръжка, без първо да разкачите акумулатора,
може да причини повреда на изделието, нараняване или смърт поради експлозия,
електрически шок или неочаквано стартиране. Винаги разкачвайте кабелите от акумулатора, преди да извършите дейности по поддръжка, обслужване, инсталиране или
демонтиране на части от двигателя или задвижването.
ВАЖНО: Елементът на горивния филтър не може да се почиства – трябва да се смени.
1. Разкачвайте и двата кабела от акумулатора.
2. Разкачете кабелчетата на датчика за откриване на вода в горивото, ако има такъв.

БЕЛЕЖКА: За да се осигури пълно източване в топло време, източвайте филтъра,
преди да започнете работата за деня. В студено време, когато има възможност водата да замръзне, източвайте филтъра малко след като приключите използването
на двигателя за деня.
БЕЛЕЖКА: Поставете подходящ съд под горивния филтър, за да съберете замърсеното гориво или вода. Освободете се от тях според разпоредбите.
1. Поставете подходящ съд под капачката за източване на горивния филтър.
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3. Демонтирайте водозадържащия филтър и уплътнителния пръстен от носещата конзола. Не използвайте ключ за филтри.

6. Монтирайте капачката за източване и О- пръстена на новия горивен филтър.

Типичен случай
а – капачка за източване

b – О-пръстен

7. Намажете уплътнителите на горивния филтър

Типично
а – водозадържащ горивен филтър

БЕЛЕЖКА: Може да се наложи да свалите капачката за източване и да я използвате
на новия филтър. Не забравяйте да смените О-пръстена на капачката за източване.
4. Свалете капачката за източване и О-пръстена от долната част на стария горивен
филтър. Запомнете положението на О-пръстена.

Типичен филтър
а – водозадържащ филтър
Тубичка каталожен №
80

b- уплътнители

Описание

Къде се използва

Каталожен номер

Масло за двигатели SAE 30W

Уплътнителните пръстени на водозадържащия
горивен филтър

Проверете на място

а – капачка за източване; b – О-пръстен

5. Изхвърляйте използвания филтър и О-пръстена според разпоредбите на местните
власти.
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8. Поставете филтъра вертикално под конзолата му и го завийте и затегнете на ръка.
Не използвайте ключ за филтри.

1. Разхлабете пробката за обезвъздушаване, която се намира на конзолата на горивния
филтър.

Типично
а – пробка за обезвъздушаване
Типично

2. Преместете обезвъздушаващото буталце нагоре-надолу няколко пъти. Филтърът е
пълен, когато струйка гориво без въздух започва да изтича от пробката за обезвъздушаване.

а – водозадържащ горивен филтър

9. Уверете се, че капачката за източване е добре стегната.
10. Свържете проводниците на датчика за откриване на вода във филтъра, ако има такъв.
11. Напълнете водозадържащия горивен филтър с гориво, вижте Запълване.
12. Проверете да няма течове от филтъра и капачката за източване.
13. Свържете кабелите към акумулатора.
14. Стартирайте двигателя и го оставете да работи. Проверете връзките на филтъра за
течове. Ако има течове, проверете отново монтажа на филтъра. Ако течът продължи, спрете двигателя веднага и се свържете с вашата оторизирана ремонтна работилница на Cummins MerCruiser Diesel.
Запълване
На конзолата на горивния филтър има ръчна помпа с обезвъздушително буталце, които
се използват:
● Когато се запълва горивният филтър след източване или смяна на филтъра.
● Когато се запълва горивната система на двигателя, след като системата е останала
без гориво.
● Обезвъздушаване на системата, ако двигателят не е бил в експлоатация за продължителен период от време.

Типично
а – пробка за обезвъздушаване

b – обезвъздушаващо буталце

3. Стегнете здраво пробката за обезвъздушаване

ВАЖНО: Пълнете горивния филтър само с ръчната помпа, за да се гарантира, че
в системата няма да постъпи нефилтрирано гориво.
Бележка: Следвайте тази процедура след инсталиране на нов филтър или когато
горивото е източено от филтъра при източване на вода.

Типично
а – пробка за обезвъздушаване
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Горивна система

4. Свалете дренажната пробка в капака на задната част на охладителя.

Обезвъздушаване
Обезвъздушете системата, ако двигателят не е бил в експлоатация за продължителен
период от време или ако двигателят отказва да запали.
1. Преместете обезвъздушаващото буталце нагоре-надолу няколко пъти, както беше
обяснено по-горе.
2. Опитайте отново да стартирате двигателя.
Запълване
БЕЛЕЖКА: Прилагайте тази процедура, ако горивната система на двигателя е останала без гориво или ако част от горивната система е била източена заради обслужване или ремонт.
1. Вижте раздел Водозадържащ горивен филтър – Запълване и напълнете филтъра.
2. Проверете филтъра и капачката за източване за течове. Уверете се, че обезвъздушителната пробка на конзолата на филтъра е затворена.
Почистване и промиване на горивния резервоар
ВАЖНО: В горивния резервоар не трябва да се оставя дизелово гориво при съхранение през зимата, тъй като ще се образуват натрупвания от ръжда, слъдж и
восък.
Прочетете инструкциите на производителя и почиствайте горивния резервоар на указаните интервали. Ако не е указано друго, промивайте резервоара за дизелово гориво на
всеки 1000 часа работа или на 5 години, което настъпи първо.

Типичен двигател
а – дренажна пробка – анодно устройство

b – охладител на течността

5. Демонтирайте дренажната пробка или фитинг (ако има такъв) от капака в задната
част на охладителя на маслото на двигателя.

Система морска вода
Източване на системата

ВНИМАНИЕ!
Когато системата за източване е отворена, в сантините може да навлезе вода и по
такъв начин да повреди двигателя или да доведе до потъването на лодката. Извадете
лодката от водата или затворете кингстона, разкачете и затапете маркуча, който подава морска вода, уверете се, че сантинната помпа работи, преди да започнете източването. Не използвайте двигателя при отворена система за източване.
ВАЖНО: Двигателят трябва да е във възможно най-хоризонтално положение, за да се
осигури пълно източване на системата.
Източете системата за морска вода от силовата уредба преди съхранение при студено
време (минусови температури) или съхранение за сезона или продължителен период
от време.
ВАЖНО: Лодката не трябва да се използва по време на тази процедура.

Типичен двигател
а – охладител на маслото на двигателя

ВНИМАНИЕ!
Когато системата за източване е отворена, в сантините може да навлезе вода и по
такъв начин да повреди двигателя или да доведе до потъването на лодката. Извадете
лодката от водата или затворете кингстона, разкачете и затапете маркуча, който подава морска вода, уверете се, че сантинната помпа работи, преди да започнете източването. Не използвайте двигателя при отворена система за източване.

b – дренажна пробка или фитинг (ако има такъв)

ЗАБЕЛЕЖКА: В следните стъпки маркучите може да трябва да се наведат или огънат, за да се напълни морската вода.

1. Извадете лодката от водата, ако е възможно.
2. Ако лодката трябва да остане във водата, пуснете сантинната помпа, затворете кингстона (ако има такъв) или разкачете и затапете маркуча, който подава морска вода.
3. Поставете двигателя във възможно най-хоризонтално положение, за да осигурите
пълно източване на системата морска вода.
БЕЛЕЖКА: Анодното устройство в задната част на охладителя може да се използва
като дренажна пробка.
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6. Разкачете маркуча, който подава морска вода от съединителния елемент на маркуча
на помпата морска вода и източете.

c
c

2. Вкарвайте и изкарвайте телта във водосборните отвори, за да се уверите, че те са
проходими и отстраните задръстванията и обрастванията. Не остъргвайте боята на
кърмовото задвижване.
3. Извадете телта и я запазете за периодични проверки на смукателите за вода.

a

a

a
a

b

b
23480

2.8

а – маркуч, който подава морска вода
b – съединителен елемент

23649

4.2
с – маркуч на помпата морска вода

7. Почистете няколко пъти дренажните маркучи с парче тел, докато контурът за морска
вода се източи напълно.
8. При моделите, които имат груб филтър в системата за морска вода, демонтирайте маркуча при грубия филтър и източете маркуча напълно. Източете и изпразнете
грубия филтър. Монтирайте маркуча отново и стегнете добре скобите му. Монтирайте уплътнителната шайба и дренажната пробка.

b
b

а – смукатели – двойно засмукване

22495
22495

b – смукатели – странично засмукване

Проверка на водосборниците за морска вода
1. Уверете се, че водосборните отвори за засмукване на морска вода са чисти и не са
блокирани.

a
a
Типичен водосборник през корпуса

a
a

16776
16776

Типичен водосборник през транеца
а – водосборни отвори

а – груб филтър в системата за морска вода
b – уплътнителната шайба и дренажната пробка

Почистване на филтъра за морска вода (ако има такъв)

с – маркуч

ЗАБЕЛЕЖКА

9. След като източите напълно морската вода, нанесете уплътняваща паста върху резбовите съединения на дренажните пробки или фитинги (ако има такива). Монтирайте
и стегнете добре дренажните пробки или фитинги.
Тубичка каталожен №
19

Описание

Къде се използва

Каталожен номер

Перфектно уплътнение

Резбите на дренажните
пробки или фитингите

92-34227-1

10. Монтирайте отново маркучите и стегнете добре затягащите им скоби.
Проверка на смукателите за вода на кърмовото задвижване
1. Вземете парче тел с подходящ размер и го вкарайте във водосборните отвори на
смукателите за вода.
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Отварянето на филтъра за морска вода или кингстона по време не извършване на
процедури по обслужване или ремонт може да доведе до навлизане на вода и по
такъв начин да повреди двигателя или да предизвика потъването на лодката. Винаги
спирайте водоподаването от помпата морска вода, водосборника или кингстона, когато извършвате обслужване или поддръжка на системата за морска вода.
1. При изключен двигател затворете кингстона, ако има такъв, или разкачете и затапете
маркуча, който подава морска вода.
2. Свалете винтовете, шайбите и капака.
3. Свалете грубия филтър, дренажната пробка и уплътнителната шайба.
4. Почистете всички боклуци от корпуса на грубия филтър. Промийте и грубия филтър,
и корпуса му с чиста вода.
5. Проверете гарнитурата на капака и я сменете, ако е повредена или тече.
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6. Монтирайте обратно грубия филтър, дренажната пробка и уплътнителната шайба.
ВНИМАНИЕ!

2. Демонтирайте пропелера. Вижте раздел Пропелери.
3. Монтирайте подходящото устройство за промиване във въдосъбирателните отвори
в корпуса на предавателната кутия.

Навлизането на морска вода в корпуса през филтъра за морска вода може да доведе
до прекалено много вода в сантините и по такъв начин да повреди двигателя или да
предизвика потъването на лодката. Не пренатягайте винтовете на капака, защото той
може да се изкриви и това да доведе до проникване на морска вода в сантините.
7. Монтирайте уплътнителя и капака, като използвате винтовете и шайбите. Не пренатягайте винтовете на капака.

a
b

21081

а – смукатели – двойно засмукване

f

b– смукатели – странично засмукване

Приспособление за промиване

c

d
e
12863

а – винтове и шайби
b – капак със стъкло
с – груб филтър
d – корпус
e – дренажна пробка
и уплътнителна
шайба
f – уплътнение

91-44357Q 2

Закрепва се към водните смукатели; осигурява връзка за прясна вода, когато се промива охлаждащата
система или при работа на двигателя.

9192
9192

8. Отворете кингстона, ако има такъв, или махнете тапата и монтирайте обратно маркуча, който подава морска вода.
9. След първото стартиране на двигателя огледайте за течове или въздух в системата,
което ще означава, че има теч.
Промиване на системата морска вода – при моделите с кърмово задвижване
Промиването с прясна вода на контура за морска вода е необходимо само когато лодката се ползва в морска, застояла или замърсена вода или при работа с високо съдържание на минерали и има за цел да предотврати натрупването на сол или тиня. За
най-добри резултати препоръчваме контурът за морска вода да се промива след всяко
плаване. След всяко плаване в солена вода или преди продължителен престой контурът за морска вода на охладителната система трябва да се промива.

Комплект за затапване при промиване на
скоростни кутии с двойно водозасмукване

9194

91-881150K 1

Блокира предните смукателни отвори на скоростните кутии с двойно водозасмукване

9194

4. Свържете маркуча за промиване с водопроводния кран и с приспособлението за промиване.

Когато лодката е извън водата
1. Свалете задвижващото устройство в крайно долно положение (навътре)

a

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Въртящите се пропелери могат да причинят сериозно нараняване или смърт, дори
ако двигателят не работи. Никога не пускайте двигателя на лодката, когато тя е извън
водата и е с монтиран пропелер. Преди да инсталирате или свалите пропелер, поставете задвижващото устройство на неутрална предавка и обезопасете запалителната
система, като извадите ключа от гнездото на запалването (ако има такова) и активирайте кордовия стоп-ключ, за да не допуснете запалване на двигателя. Не допускайте
да се завърти пропелерът по време на демонтиране или монтиране, като поставите
дървено трупче между пропелера и антивентилационната плоча.
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b

12374

Типичен случай
а – приспособление за промиване
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ВАЖНО: Двигателите, чието водозасмукване от кърмовото задвижващо устройство е заглушено при корпуса на кардана и които имат постъпване на охлаждаща
вода през смукатели корпуса или през смукатели в кърмовото задвижващо устройство, СЕ НУЖДАЯТ по време на работа от подаване на охлаждаща вода както
в кърмовото задвижващо устройство, така и в двигателя.
5. Ако вашият силов пакет използва водозасмукване през смукатели в корпуса
или през смукатели в кърмовото задвижващо устройство, свържете, като използвате съответен адаптер и втори маркуч за промиване към маркуча, който доставя
морска вода и който е свързан със смукателя на помпата морска вода.

1. Затворете кингстона, ако има такъв, или разкачете и затапете маркуча, който доставя
морска вода.

a

a

c
а – кингстон

b – маркуч, който доставя морска вода

с – тапа
13171

2. Като използвате съответен адаптер, свържете маркуча за промиване с вода от водопроводния кран към маркуча, който доставя морска вода и който е свързан със
c
смукателя на помпата за морска вода.
d

a
b
23450

Показан е 2,8 (4,2 е подобен)

d

с – водопроводен кран;
d – маркуч, който доставя морска вода

a
b

8.

Оставете двигателя да работи на празни обороти в продължение на около 10 минути или докато изхвърляната вода стане чиста.
9. Следете датчика на температурата, за да сте сигурни, че двигателят работи в нормален температурен диапазон.
10. Спрете двигателя.
11. Спрете водопроводния кран.
12. Демонтирайте приспособлението за промиване от кърмовото задвижващо устройство.
13. Ако вашият силов пакет използва водозасмукване през смукатели в корпуса:
а – Демонтирайте адаптера от връзката за маркуча, който доставя морска вода.
в – Свържете отново маркуча, който доставя морска вода. Стегнете скобите на маркуча добре.
Когато лодката е във водата
ЗАБЕЛЕЖКА
Разкачването на маркуча, който доставя морска вода, ще доведе до навлизане на
вода в сантините и до повреда на двигателя. Затваряйте кингстона, преди да разкачите маркуча, който доставя морска вода. Затапвайте маркуча, който доставя морска
вода, веднага след като го разкачите.
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23450

23450

ЗАБЕЛЕЖКА
Използването на двигателя извън водата при високи обороти създава засмукване, което може да сплеска водоподаващия маркуч и с това да доведе до прегряване на
двигателя. Не оставяйте двигателя да работи с над 1400 об/мин извън водата и без
достатъчно подаване на охлаждаща вода.

c

a
b

6. Отворете водопроводния кран най-много до ½. Не използвайте пълното налягане на
водопроводната система.
7. Поставете щамбайна в неутрално положение, на празни обороти и стартирайте двигателя.

86 

b

13171

c

d

а – адаптер
в – маркуч за промиване

b

c

Показан е 2,8 (4,2 е подобен)
а – адаптер
b – маркуч за промиване

с – водопроводен кран
d – маркуч, който доставя морска вода

3. Снижете кърмовото задвижващо устройство до крайно долно/навътре положение.
4. Отворете водопроводния кран най-много до ½. Не използвайте пълното налягане на
водопроводната система.
5. Поставете щамбайна в неутрално положение, на празни обороти и стартирайте двигателя.
ЗАБЕЛЕЖКА
Използването на двигателя извън водата при високи обороти създава засмукване, което може да сплеска водоподаващия маркуч и с това да доведе до прегряване на
двигателя. Не оставяйте двигателя да работи с над 1400 об/мин извън водата и без
достатъчно подаване на охлаждаща вода.
6.

Оставете двигателя да работи на празни обороти в продължение на около 10 минути или докато изхвърляната вода стане чиста.
7. Следете датчика на температурата, за да сте сигурни, че двигателят работи в нормален температурен диапазон.
8. Спрете двигателя.
9. Спрете водопроводния кран.
10. Демонтирайте адаптера от връзката на маркуча, който доставя морска вода към
помпата за морска вода.
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11. Все още не отваряйте кингстона и не свързвайте маркуча, който доставя морска
вода, за да не допуснете да нахлуе вода в лодката или в двигателя.
12. Поставете съответна предупредителна табелка на ключа за запалването, на която
да пише, че кингстонът трябва да бъде отворен или че маркучът, който доставя морска вода, трябва да се свърже наново, преди да се стартира двигателят.

4. Демонтирайте пробката на топлообменника.

Проверка на помпата за морска вода на двигателя
ВАЖНО: Cummins MerCruiser Diesel настоятелно препоръчват тази дейност да се
извърши от оторизирана ремонтна работилница на Cummins MerCruiser Diesel.
Демонтирайте и огледайте помпата за морска вода на интервалите, предписани в раздел Планова поддръжка. Обърнете се към вашата оторизирана ремонтна работилница на Cummins MerCruiser Diesel.

Смяна на охладителната течност в затворената охладителна система
на двигателя
Източване на затворената охладителна система на двигателя

Показан е 4,2 (2.8 е подобен)
а – пробка от смукателния и изпускателния колектор
b – пробка за източване на охладителя на антифриза

ЗАБЕЛЕЖКА
Изхвърлянето на масло, охладителна течност или други флуиди от двигателя/задвижването е ограничено със закон. Внимавайте да не разливате масло, охладителна течност или други флуиди в околната среда, докато обслужвате или поправяте лодката
си. Запознайте се и спазвайте местните разпоредби за изхвърляне или рециклиране
на отпадъци и съхранявайте и сдавайте флуидите според изискванията.

5. Отворете пробката в блока на двигателя

БЕЛЕЖКА: За инструкции как да източвате контура за морска вода вижте Източване на системата за морска вода в настоящия раздел.
ВАЖНО: Следвайте следните препоръки:
- Уверете се, че двигателят е възможно най-хоризонтален, за да осигурите пълно
източване на системата.
- Затвореният контур на охладителната система трябва да е пълнен целогодишно с препоръчаната охладителна течност. Ако двигателят ще бъде изложен на
минусови температури, уверете се, че затвореният контур на охладителната
система е напълнен с антифриз от разтвор на етилен гликол и вода, способен
да защити двигателя ви от най-ниските температури, на които ще е изложен.
- Не използвайте антифриз от пропилен гликол в затворения контур на системата.

Показан е 4,2 (2.8 е подобен)
а – пробка в блока на двигателя

ВНИМАНИЕ!
Рязката загуба на налягане може да накара охладителната течност да заври и да
избликне изведнъж и да предизвика поражения от изгаряне. Оставете двигателят да
изстине, преди да отворите капачката на разширителния съд.
1. Оставете двигателя да изстине.
2. Свалете капачката от разширителния съд и резервоара за охладителна течност.
БЕЛЕЖКА: Източвайте охладителната течност в подходящ съд. Изхвърляйте старата охладителна течност според разпоредбите.
3. Демонтирайте пробката от смукателния и изпускателния колектор.
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6. След пълното източване на охладителната течност монтирайте обратно пробката на
смукателния и изпускателния колектор, пробката на топлообменника и пробката в
блока на двигателя. Затегнете добре всички пробки.
7. Ако е необходимо, почистете затворения контур на охладителната система. Обърнете се към местната оторизирана ремонтна работилница на Cummins MerCruiser
Diesel.
8. Напълнете системата с указаната охладителна течност. Вижте Напълване на затворената охладителна система на двигателя.
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Напълване на затворената охладителна система на двигателя
1. Свалете капачката на разширителния съд

Ниво на охладителната течност в разширителния съд
За всички модели

До 25 мм от гърловината за наливане или между марките, ако има такива.

9. Монтирайте и здраво стегнете капачката.

Защита от корозия

a

b

23302

а – капачка; в – разширителен съд за охладителната течност

ВАЖНО: Използвайте само указаната охладителна течност.
2. Ако нивото на новия или на стария антифриз е ниско, долейте бавно, докато достигнете нивото, указано в таблицата.
Ниво на охладителната течност в разширителния съд
За всички модели
Тубичка каталожен №
123

До 25 мм от гърловината за наливане или между марките, ако има такива.
Описание

Къде се използва

Каталожен номер

Охладителна течност за морски
двигателиMarine Engine Coolant
(намира се само в Европа)

Затворения контур на
охладителната система

92-813054A2

Fleetguard Compleat с
DCA4, каталожен номер на
Fleetguard – CC2825

Затворения контур на
охладителната система

Получете на място

Компоненти за защита на двигателя от корозия
Двигателят е снабден с един жертвен анод, разположен в задния капак на крайния охладител, за да предпази двигателя и системата за морска вода от корозия. Модел 4,2 има
втори жертвен анод и на кърмовата страна на охладителя на флуида.
Демонтиране
1. Оставете двигателя да изстине.

ЗАБЕЛЕЖКА
Липсата на достатъчно охладителна течност ще остави помпата да работи на сухо и
ще повреди двигателя. По време на работа осигурете достатъчно количество вода при
смукателите.
3. Уверете се, че на помпата за морска вода се подава достатъчно охлаждаща вода.
4. Не монтирайте капачката. Стартирайте двигателя и го оставете да работи на ускорени празни обороти (1500-1800 об/мин) Ако е необходимо, долейте охладителна
течност за достигане на указаните по-горе нива.
ВАЖНО: Когато монтирате капачката, не забравяйте да я затегнете здраво, за да
избегнете загуба на охладителна течност.
5. Монтирайте капачката, когато двигателят е достигнал нормална работна температура (при напълно отворен термостат) и при положение, че нивото остане постоянно.
6. Проверете работата на двигателя. Наблюдавайте датчика на температурата и следете за течове на охладителна течност. Ако датчикът на температурата показва прекалено висока температура или ако има теч на антифриз, спрете двигателя незабавно
и проверете каква е причината.
7. След първото използване оставете двигателя до изстине.
8. Свалете капачката и добавете охладителна течност до указаното в таблицата ниво.
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Обща информация
Когато два или повече различни метала (като тези, които са използвани във вашия силов пакет) бъдат потопени в проводящ разтвор като например морска вода, замърсена
вода или вода с високо съдържание на минерали, настъпва химическа реакция и тя
предизвиква протичането на електрически ток между металите. Този ток кара метала,
който е най-електрически активен, да ерозира. Това се нарича галванична корозия и ако
не се вземат мерки, накрая ще се наложат смени на детайли от силовия пакет, които са
в контакт с водата.
За да се справят с ефекта на галваничната корозия, силовите пакети на Cummins
MerCruiser Diesel са снабдени с няколко жертвени анода и други устройства за защита
от корозия. За по-подробни обяснения за корозията и предотвратяването на корозията,
вижте Наръчника за предотвратяване корозия на море (90‑88181301).
ВАЖНО: Сменяйте жертвените аноди, ако са износени 50 или повече процента.
Cummins MerCruiser Diesel горещо препоръчват да не се използват аноди от друг
производител. За допълнителна информация се обърнете към вашата оторизирана ремонтна работилница на Cummins MerCruiser Diesel.
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ЗАБЕЛЕЖКА
Ако не затворите входа за морска вода или кингстона, когато демонтирате или сменяте анодната пробка, може да настъпи повреда поради водата. Затворете кингстона
или демонтирайте и затапете маркуча, който подава морска вода, за да не допуснете
навлизането на морска вода в отворите на анодните пробки.
2. При спрян двигател затворете кингстона, ако има такъв, или демонтирайте и затапете маркуча, който подава морска вода.
3. Източете системата за морска вода. Вижте Източване на системата за морска
вода.
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4. Демонтирайте анодния възел (анодната пробка и жертвения анод) от горната част на
задния капак на крайния охладител.

БЕЛЕЖКА: Жертвените аноди се продават само като възел. Сменете пробката и
анода като възел.

a

e

b

d
c
19226

Аноден възел
а – анодна пробка
b – жертвен анод
с – дължина
а – заден капак на крайния охладител

b – аноден възел

a

a

Размери на жертвения анод (като нов)

5. При моделите 4,2 демонтирайте анодния възел (анодната пробка и жертвения анод)
от кърмовата страна на охладителя на флуида.

b

d – диаметър
е – уплътнителна шайба

e

b

Дължина

19 mm ( 3/4 in.)

Диаметър

16 mm ( 5/8 in.)

3. Изхвърлете старата уплътнителна шайба.
Монтаж

d
19227

c
19226

1. Поставете нова уплътнителна шайба върху анодния възел (анодната пробка и жертвения анод).

a

а – аноден възел		

b

b – заден капак на крайния охладител
19227

Почистване и оглед
Интервалите за оглед/подмяна ще зависят от състоянието на морската вода и от начина
на експлоатация на двигателя.

а – аноден възел

b – уплътнителна шайба

БЕЛЕЖКА: Като използвате шкурка, четка с изкуствен косъм или тампон, отстранете отлаганията от повърхността на анода, преди да се опитате да установите
степента на ерозиране. Не използвайте мека стоманена четка, която може да остави отлагания, които на свой ред могат да ускорят корозията.
1. Отстранете отлаганията.
2. Огледайте и измерете анода. Сравнете замерванията със спецификациите за нов
жертвен анод и сменете възела, ако износването е 50%.
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2. Монтирайте анодния възел с шайбата на задния капак на крайния охладител. Затегнете здраво.

а – заден капак на крайния охладител

Компоненти за защита на кърмово задвижващо устройство от корозия
За да се осигури по-добър контрол на ефектите от галваничната корозия, кърмовите
задвижващи устройства на Cummins MerCruiser Diesel са снабдени с няколко жертвени
анода и други устройства за защита от корозия. За повече информация относно корозията и защитата от корозия прочетете Наръчник за защита от корозия в морски условия. (90‑88181301).

b – аноден възел

3. При моделите 4,2 монтирайте анодния възел в задния край на охладителя на флуида. Затегнете здраво.
1 – анодна плоча на скоростната кутия
2 – анодна плоча
3 – система MerCathode аноден блок,
монтиран на корпуса на кардана

4 – аноден комплект
5 – аноди на тримиращите цилиндри
6 – аноди на носача на лагера
7 – анод на вала на пропелера
(стандартен за Браво Три)

ВНИМАНИЕ!
Измиването на защитното устройство MerCathode, особено с четка или силна струя,
ще го повреди и то вече няма да може да предотвратява галваничната корозия. Когато
почиствате лодката, не използвайте четка или силна водна струя, за да измиете защитното устройство MerCathode.
Не мийте устройството MerCathode със силна струя вода. Това би повредило покритието на проводника на еталонния електрод и би намалило защитата от корозия.

4.2
а – аноден възел

b – охладител на флуида

4. Разтапете маркуча, който подава морска вода, или отворете кингстона, ако има такъв.
ЗАБЕЛЕЖКА
Липсата на достатъчно охладителна течност ще остави помпата да работи на сухо и
ще повреди двигателя. По време на работа осигурете достатъчно количество вода при
смукателите.
5. Уверете се, че помпата за морска вода е снабдена с охлаждаща вода.
6. Стартирайте двигателя и проверете за течове.
a – Еталонен електрод на MerCathode
b – Не боядисвайте!

94 

CMD-4082020 / 90-866933070

CMD-4082020 / 90-866933070

c – Не мийте с вода под налягане!

95

Глава 5: Поддръжка

Глава 5: Поддръжка

Разположение на анодите и системата за защита “MerCathode System”
ВАЖНО: Сменяйте анодите, когато са износени 50 и повече процента.
Жертвените аноди в таблицата по-долу са инсталирани на различни места от вашия силов пакет. Тези аноди позволяват да се предотврати галваничната корозия, като “жертват ”своя метал и той бавно ще ерозира вместо металните части на силовия пакет.
Системата за защита “MerCathode System”. Електродно устройство замества анодния блок. Системата трябва да се тества, за да се гарантира нейната пълноценна работа. Направете теста, когато лодката е швартована и като използвате еталонен електрод
Quicksilver и тест-метър. Свържете се с вашата оторизирана работилница на Cummins
MerCruiser Diesel.
Разположение на анодите и системата за защита “MerCathode System”
Описание
Анодна плоча на скоростната
кутия

Местоположение

Фигура

Монтирани са на долната страна на скоростната кутия.

20336

Анод на вентилационната
обшивка

Монтирани са на предната страна на
скоростната кутия.

Освен устройствата за защита от корозия трябва да се предприемат и следните мерки,
за да се възпре корозията:
1. Боядисвайте вашата силова уредба, вижте Боядисване на вашата силова уредба.
2. Пръскайте веднъж годишно частите на силовата уредба от вътрешната страна на
лодката с антикорозионен препарат Corrosion Guard, за да защитите покритието от
изтъняване и корозия. Може да напръсквате и външните части на силовата уредба.
3. Всички точки на мазане, особено на системата за управление, приводите на щамбайна и дросела, трябва да се поддържат добре смазани.
4. Промивайте периодично охладителната система, за предпочитане след всяко плаване.
Непрекъснатост на заземяващата верига на кърмовото задвижване “Браво”
Транцевият възел и кърмовото задвижващо устройство са свързани с проводници, които осигуряват непрекъснатост на заземяващата верига между частите на двигателя,
транцевия възел и кърмовото задвживащо устройство. Непрекъснатостта на заземяващата верига е от изключително значение за ефективната работа на анода и системата
MerCathode.
1. Проверявайте заземяващия кабел на лоста за управление за разхлабени връзки, повредени конектори или закъсан кабел.
2. Проверявайте заземяващия кабел на вътрешната трацева плоча за разхлабени връзки, повредени конектори или закъсан кабел.

20338

Система MerCathode

Аноден комплект, ако има
такъв

Електродът на MerCathode е монтиран
на долната страна на корпуса на кардана.
Контролерът на MerCathode е монтиран
на двигателя или на транеца на лодката.
Кабелите на контролера се свързват с
кабелите на електрода

a

a

20340

Монтиран на транеца на лодката
27283

27282

Заземяващ кабел на лоста
за управление

20341

Аноди на тримиращите
цилиндри

Монтирани на всеки от цилиндрите

Заземяващ кабел на
транцевата плоча

а – Заземяващ кабел

20342

Анод на носача на лагера
(само при Браво Едно)

Разположен пред пропелера, между
предната част на пропелера и корпуса на
скоростната кутия.

20343

Анод на вала на пропелера
(стандартен за Браво Три)

Разположен зад крайния пропелер

20344
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3. Проверявайте шпилката за заземление на кожуха на маховика и заземяващия кабел,
както и винта за заземление на вътрешната трацева плоча за разхлабени връзки,
повредени конектори или закъсан кабел.

5. Проверявайте заземяващите кабели на корпуса на кардана за разхлабени връзки,
повредени конектори или закъсан кабел.

b
c
a

c
a

7006

b
a

7782

а – заземяващ кабел между корпуса на кардана и пръстена на кардана
b – заземяващи кабели между корпуса на кардана и цилиндрите на тримиращото устройство

Типичен случай

b на маховика;
а – винт или шпилка за заземление на кожуха
7782
b – заземяващ кабел
c – винт за заземление на вътрешната трацева плоча

6. Проверявайте заземяващия кабел на пръстена на кардана за разхлабени връзки,
повредени конектори или закъсан кабел.

4. Проверявайте заземяващата плоча между кожуха на приводния вал и кожуха на преa
давателната кутия вътре в кухината на анода за разхлабена
или лоша връзка.

a
a

a

27285

27263

27263
а – заземяващ кабел на пръстена на кардана към камбановидния
корпус

27285

Кухина на анода на кърмовото задвижване

7. Проверявайте заземяващата плоча на кърмовото задвижващо устройство за разхлабени или повредени връзки.

а – заземяващата плоча (вътре в кухината на анода)

a
a

27264
27264

а – заземяваща плоча на задвижващото устройство към корпуса
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8. Проверявайте заземяващите шайби под болтовете, затягащи блока на хидравличния
колектор за разхлабена или неизправна връзка.

a
9957

a

а – заземяващи шайби
9957

9. Проверявайте заземяващите скоби на силфона на U-образния шарнир и заземяващата скоба на изпускателната тръба за разхлабени или повредени връзки.

a
a

В някои райони може да е препоръчително да се боядиса дъното, за да се предотврати
обрастването. Прочетете информацията по-долу за специални бележки за използването
на противообрастващи бои.
Боядисване на вашата силова уредба
ВАЖНО: Повреди от корозия, които произтичат от неправилно нанасяне на противообрастващи бои, не се покриват от ограничената застраховка.
1. Боядисване на корпуса на лодката или нейния транец – На корпуса на лодката
или нейния транец може да се нанасят противообрастващи бои, но трябва да спазвате следните изисквания:
ВАЖНО: НЕ боядисвайте анодите или еталонния електрод и анода на системата
MerCathode, тъй като това ще ги направи неефективни за защита от галванична
корозия.
ВАЖНО: Ако се налага противообрастваща защита на корпуса на лодката или нейния транец, може да се използват противообрастващи бои на медна или калаена основа, ако не са забранени със закон. Ако използвате такива бои, спазвайте
следните препоръки:
● Не допускайте електрическа връзка между изделията на Mercury MerCruiser, анодните блокове или защитната система MerCathode и боята, като оставяте минимум 40
мм небоядисана зона на транеца около тези възли.

19627
19627

Заземяваща скоба на изпускателната тръба
(заземяващите скоби на силфона на U-образния шарнир са подобни)
а – заземяваща скоба на изпускателната тръба

a

Системата за защита “MerCathode System”
Ако лодката е оборудвана със система Quicksilver MerCathode, тя трябва да се тества,
за да сте сигурни, че тя осигурява достатъчна защита на подводните части на лодката.
Тестът трябва да се извърши, когато лодката е швартована, като използвате еталонен
електрод на Quicksilver и тест-метър.
Еталонен електрод

91‑76675T 1
Усеща електрически ток във водата, когато се изпробва
системата MerCathode. Използва се за измерване на потенциала на корпуса.

9188

За процедурите за тестване прочетете в Наръчника за обслужване на кърмово задвижване Mercury MerCruiser.

b
5578

a – Боядисан транец на лодката

b – Небоядисана зона на транеца

2. Боядисване на кърмовото задвижващо устройство или транцевото устройство: Кърмовото задвижващо устройство или транцевото устройство трябва да се
боядисват с висококачествени бои за морско приложение или противообрастващи
бои, които не съдържат мед или калай, или друг материал, който може да провежда
електрически ток. Не боядисвайте дренажните отвори, анодите, защитната система
MerCathode и други изделия, указани от производителя на лодката.

Грижи за дъното на лодката
За да постигнете максимална ефективност и икономичност на лодката, дъното ù трябва
да се поддържа чисто. Натрупването на обрастване или други чужди тела може значително да намали скоростта на лодката и да увеличи разхода ù. За да се гарантира
максимална ефективност и икономичност на лодката, трябва периодично да почиствате
дъното ù в съответствие с препоръките на производителя.
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Мазане

Грижи за повърхността на кърмовото задвижващо устройство

c

Система за управление

d

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

a

Загубата на контрол върху управлението може да доведе до сериозно нараняване или
смърт. За да избегнете хидравличен блокаж, преди да гресирате, вкарайте жилото
напълно в бронята.

e
f

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако въжето за управление няма гресьорка, жилото му не може да се
гресира.

g
b

1. Ако въжето за управление има гресьорки: Завъртете щурвала така, че жилото напълно да се прибере в корпуса. Вкарайте грес с три напомпвания на ръчен текалемит.

21083

a – жертвен анод на цилиндъра на тримиращото
устройство
b – жертвена анодна плоча
c – заземяващ кабел на лоста за управление
d – заземяващ кабел на пръстена на кардана
към камбановидния корпус

e – маркучи с оплетка от неръждаема стомана
f – заземяващ кабел между кожуха на кардана
и цилиндъра на тримиращото устройство
g – заземяващ кабел между кожуха на кардана
и пръстена на кардана

a

Препоръчваме следните дейности по поддръжката, за да предотвратите корозия на вашето кърмово задвижващо устройство:
- Поддържайте ненарушено боядисаното покритие на вашето кърмово задвижващо
устройство.
- Редовно проверявайте покритието. Нанасяйте грунд и боя върху побитостите и одрасканите места. Използвайте емайл-лак на Mercury и боя за корекции. Използвайте
само противообрастваща боя на калаена или медна основа или неин еквивалент за
нанасяне върху или близо до алуминиеви повърхности под водолинията.
- Ако се показва гол метал, нанесете два слоя боя.

-

Описание

Приложение

Каталожен номер

Боя Mercury Phantom Black

Върху гол метал

92‑ 802878‑1

25

-
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6221

a – Гресьорка на въжето за управление
6221

Тубичка каталожен №
34

Описание

Къде се използва

Каталожен номер

Специален лубрикант 101

Гресьорка на въжето за
управление

92-802865Q02

2. Завъртете щурвала така, че жилото да се покаже максимално. Намажете леко изляa
злата част на жилото.

a

Напръскайте всички електрически връзки с изолиращо вещество.
Тубичка каталожен №

-

a

Описание

Къде се използва

Каталожен номер

Течен неопрен

Върху всички електрически връзки

92-25711-3

Проверявайте жертвената тримираща плоча или анодната плоча, ако има такава,
на редовни интервали и я сменяйте, преди да се е износила на 50 процента. Ако се
използва пропелер от неръждаема стомана, ще са необходими допълнителни аноди
или система MerCathode.
Проверявайте вала на пропелера за рибарско влакно, тъй като то може да предизвика корозия на вала от неръждаема стомана.
Демонтирайте пропелера най-малко на всеки 60 дни и смазвайте вала му.
Не използвайте смазващи вещества, които съдържат графит върху или в близост до
алуминий в морска вода.
Не боядисвайте тримиращите плочи или монтажните повърхности.

CMD-4082020 / 90-866933070
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6222

a – Излязлата част на жилото на въжето за управление
Тубичка каталожен №
34
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Описание

Къде се използва

Каталожен номер

Специален лубрикант 101

Въжето за управление

92-802865Q02
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Въже за смяна на ходовете (на щамбайна)
1. Смажете шарнирните точки и плъзгащата се контактна повърхност.

3. Смажете щифта на управлението.

a

a
a

a

mc71904-1

a – Щифт на управлението
20261

Тубичка каталожен №

Описание

Къде се използва

Каталожен номер

Синтетично масло Mercury/Quicksilver
25W-40 за двигатели MerCruiser

Щифт на управлението

92-883725K01

a

Типично въже за смяна на ходовете за модели с кърмово задвижване

4. При лодки с два двигателя, смажете и шарнирите на синхронизиращия прът.
Тубичка каталожен №

Описание

Къде се използва

Каталожен номер

Синтетично масло Mercury/Quicksilver
25W-40 за двигатели MerCruiser

Шарнирите на синхронизиращия прът

92-883725K01

b

a – Шарнирни точки
Тубичка каталожен №
80

b – Плъзгащи се контактни повърхности

Описание

Къде се използва

Моторно масло SAE30W
a

Шарнирните точки и контактните повърхности

5. При първо стартиране за деня, преди тръгване, завъртете щурвала няколко пъти
наляво и надясно, за да се уверите, че системата за управление работи правилно.

a

Каталожен
a номер

Информация – на
място

20261

b
Транцева уредба
1. Вкарайте грес в лагера на кардана с 8-10 напомпвания на стандартен ръчен текале19979
мит.

Въже на дросела
1. Смажете шарнирните точки и плъзгащата се контактна повърхност.

a
19979

a – Шарнирни точки
Тубичка каталожен №
80

a – Гресьорка на лагера на кардана

b – Плъзгаща се контактна повърхност

Описание

Къде се използва

Каталожен номер

Моторно масло SAE30W

Шарнирните точки и контактната повърхност на въжето
на дросела

Информация –
на място

Тубичка каталожен №
42

Описание

Къде се използва

Каталожен номер

Грес за U- образния шарнир
и лагера на кардана

Лагер на кардана

92-802870A1

Вал на пропелера
ЗАБЕЛЕЖКА: Вижте Демонтиране на пропелерите
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1. Намажете обилно вала на пропелера с един от следните лубриканти:

Тубичка каталожен №
91

Описание

Къде се използва

Каталожен номер

Грес за шлиците на муфата на
двигателя

Шлиците на муфата и
вала

92-802869A1

Модели с приводни валове
1. Смажете гресьорката от страната на транеца и тази откъм двигателя, като вкарате
смазка с 10 – 12 напомпвания с обикновен ръчен текалемит.
2. Смажете гресьорките на приводния вал, като вкарате смазка с 3 – 4 напомпвания с
обикновен ръчен текалемит.

a
a

20335

а – вал на пропелера
Тубичка каталожен №

c

Описание

Къде се използва

Каталожен номер

34

Специален лубрикант 101

вал на пропелера

92-802865Q02

94

Антикорозионна грес

вал на пропелера

92-802867Q 1

95

Морски лубрикант с тефлон 2-4-C
Marine Lubricant

вал на пропелера

92-802859A1

b

a

ЗАБЕЛЕЖКА: Антикорозионната грес е само за морско приложение.
Муфа на двигателя
ВАЖНО: Тези двигатели са с капсуловани муфи. Капсулованата муфа и шлиците
на вала могат да се смазват, без да се демонтира кърмовото задвижващо устройство.
1. Смажете шлиците на муфата на двигателя през гресьорките на муфата, като вкарате
8-10 напомпвания на грес за шлиците на муфата на двигателя стандартен ръчен текалемит.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако лодката често работи на празен ход за дълги периоди от време,
муфата трябва да се смазва при моделите Браво – на всеки 50 часа.

a
a – Гресьорки на приводния вал
b – Гресьорка от страната на транеца

17014

c – Гресьорка от страната на двигателя

b
Тубичка каталожен №
42

Описание

Къде се използва

Каталожен номер

Смазка за U-образните
шарнири и лагера на
кардана

Гресьорката от страната на транеца, гресьорката от страната
на двигателя и гресьорките
на
a
приводния вал

92-802870A1

c

b

Съосяване на кърмовото задвижващо устройство, силфона и двигателя
БЕЛЕЖКА: Нека вашата оторизирана ремонтна работилница на Cummins MerCruiser
Diesel да извърши изброените процедури по поддръжка или прочетете съответa ния Наръчник за обслужване на кърмово задвижващо устройство
Bravo на17014
Mercury
19867
a
MerCruiser.
1. Намажете О-пръстените на U-образния шарнир и шлиците на задвижващия вал.

b

a

a – Гресьорка

b – шлици на муфата
19867

a – Шлици на задвижващия вал
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Тубичка каталожен №
91

Описание

Къде се използва

Каталожен номер

Грес за шлиците на муфата на
двигателя

О-пръстените на Uобразния шарнир и
шлиците на задвижващия вал

92-802869A1

1. Натегнете гайките на U-образния болт на пръстена на кардана

2. Проверявайте силфона на U-образния шарнир за напуквания и други признаци на
влошаване на състоянието. Уверете се, че скобите на силфона са стегнати.
3. Завъртайте камбановидния корпус нагоре и наляво – надясно, за да проверите изпускателната тръба, силфоните на въжето за смяна на ходовете и скобите.

b

a

e
a

c

e

19624

a

c

f
b

а – транцево устройство

f

b
d

b

Гайки на U-образния болт на пръстена на кардана
за U-образен болт 3/8 инча

72

53

95

70

a

lb.ft

c
b

a

a

c – лагер на кардана
d – муфа на двигателя

а – задна опора на двигателя
b – опора на транцевата плоча

19622

c
b

7936

7936

а – съосяващо приспособление
b – край на съосяващото приспособление,
който влиза в кожуха на кардана

19624

lb.in.

a

d

c

a

Nm

d

c

a

Описание

Окачване за двигателя
Развийте болтовете на задните опори на двигателя с 1 -11/2 оборота. Натегнете отново
болтовете на задните опори на двигателя.

d – пръстен на кардана
22189
e – кожух на кардана
f – силфони на въжето за смяна на ходовете

4. Проверете съосността на двигателя

b

b – гайки на U-образния болт на пръстена на кардана

Гайки на U-образния болт на пръстена на кардана
за U-образен болт 7/16 инча

22189

а – силфон на U-образния шарнир
d
b – изпускателна тръба
c – камбановиден корпус

b

a

19622

с – болт на задната опора на двигателя

Описание

Nm

Болтовете на задните опори на двигателя

51

lb.in.

lb.ft
38

Поддържане на натяга

Гайки на U-образния болт на пръстена на кардана
Забележка: Пръстенът на кардана е част от транцевото устройство.
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Пропелери

2. Поставете дървено трупче между лопатката на пропелера и антивентилационната
обшивка.

Сваляне на пропелер на Браво дизел с кърмово задвижване
Сваляне на пропелер Браво Едно
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Въртящите се пропелери могат да предизвикат сериозно нараняване или смърт, дори
и ако двигателят не работи. Никога не пускайте двигателя, когато лодката е извън
водата и е с монтиран пропелер. Преди да демонтирате или монтирате пропелера,
поставете задвижващото устройство на нулева предавка и деактивирайте системата
за запалване, като извадите ключа на запалването (ако има такъв) и активирайте кордовия стоп-ключ, за да не допуснете стартирането на двигателя. Поставете дървено
трупче между антивентилационната обшивка и пропелера, за да го осигурите срещу
превъртане, докато го демонтирате или монтирате.
Модели Браво Едно
1. Изправете подгънатите краища на осигурителната шайба на вала на пропелера.

a

b

c

a
b
c
		

a
b

4826

с – гайка наcпропелера под маншон

а – дървено трупче
b – пропелер

4826

3. Завъртете гайката на пропелера по посока, обратна на часовниковата стрелка, и демонтирайте гайката.
d по вала на пропелера.
4. Плъзнете пропелера и свързващите елементи

d

e
a

e

b

df

c
a

e
b

c

g

4750

a – опора
b – осигурителна шайба
c – адаптер на кожуха на привода
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5301

g

d – подгъната осигурителна шайба
e – гайка на пропелера

5301

Модели Браво Едно
a – вал на пропелера
b – упорна главина
c – задвижваща главина
(система Flo-Torq II)
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d – пропелер
e – задвижваща втулка
f – осигурителна шайба
g – гайка на пропелера
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Модели Браво Две
1. Изправете подгънатите краища на осигурителната шайба на вала на пропелера.

a

4. Плъзнете пропелера и свързващите елементи по вала на пропелера.

c

c

b

d
d

a

f

b

e

c

8566

e

Модели Браво Две

4750

a – опора
b – осигурителна шайба
c – адаптер на кожуха на привода

d

a – вал на пропелера
b – упорна главина
c – пропелер

d – подгъната осигурителна шайба
e – гайка на пропелера

2. Поставете дървено трупче между лопатката на пропелера и антивентилационната
обшивка.

a
b

Модели Браво Три
e 8566
1. Поставете дървено трупче между лопатката на пропелера и антивентилационната
обшивка.
a на пропелера.
2. Демонтирайте болта
които осигуряват анода на вала
c и шайбите,
b
3. Демонтирайте анода на вала на пропелера.

c
d

d

f

a

c

e

с – гайка на пропелера под маншон

c

b

d
f

c

19058

d – винт на анода на вала на пропелера
e – плоска шайба
f – звездообразна шайба

b Завъртете гайката на пропелера по посока, обратна на часовниковата стрелка, за да
4.
я демонтирайте.
5. Издърпайте пропелера и упорната главина от вала на пропелера.
10677
6. Като използвате приспособлението за гайката на пропелера,
завъртете предната гайкаf на вала на пропелера по посока, обратна на часовниковата стрелка, и я демонтиe райте.
19058
Приспособление за гайката на пропелера

g

10677

a

d
e

f

a – пропелер
b – гайка на вала на пропелера
c – анод на вала на пропелера

3. Завъртете гайката на пропелера по посока, обратна на часовниковата стрелка, и демонтирайте гайката.

a

a

b

d
4826

а – дървено трупче
в – пропелер

19058

8566

e

b
c

f

e

b

a

			

d – шлицова шайба
e – осигурителна шайба
f
f – гайка на пропелера

91‑805457T 1
Помага при демонтирането и монтирането на предната гайка на пропелера.

5301

10677
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7. Издърпайте пропелера и упорната главина от вала на пропелера.

e
f
b

i
g h

c

a
b

d
c

a
j
а – дървено трупче
в – пропелер

5304

a – гайка на задния пропелер
b – заден пропелер
c – упорна главина на задния пропелер
d – гайка на предния пропелер
e – преден пропелер

f – упорна главина на предния пропелер
g – болт на анода на пропелерния вал
h – плоска гайка
i – звездообразна гайка
j – анод на пропелерния вал

с – гайка на пропелера под маншон

МОДЕЛИ БРАВО ЕДНО
ВАЖНО: Използвайте пропелер с правилната посока на въртене. Въртенето на
d
пропелера трябва да съответства на посоката на въртене на вала на пропелера.
1. Намажете обилно шлиците на вала на пропелера с един от следните лубриканти на
Quicksilver.
e

Монтиране на пропелер на Браво дизел с кърмово задвижване

Тубичка каталожен №

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Въртящите се пропелери могат да предизвикат сериозно нараняване или смърт, дори
и ако двигателят не работи. Никога не пускайте двигателя, когато лодката е извън
водата и е с монтиран пропелер. Преди да демонтирате или монтирате пропелера,
поставете задвижващото устройство на нулева предавка и деактивирайте системата
за запалване, като извадите ключа на запалването (ако има такъв) и активирайте кордовия стоп-ключ, за да не допуснете стартирането на двигателя. Поставете дървено
трупче между антивентилационната обшивка и пропелера, за да го осигурите срещу
превъртане, докато го демонтирате или монтирате.
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aОписание
b

f

Къде се използва

Каталожен номер

34

Специален лубрикант
c 101

вал на пропелера

92-802865Q02

94

Антикорозионна грес

вал на пропелера

92-802867Q 1

95

Морски лубрикант с тефлон 2-4-C
Marine Lubricant

g

5301

вал на пропелера

92-802859A1

ЗАБЕЛЕЖКА: Антикорозионната грес е само за морско приложение.
2. Монтирайте пропелера със свързващите елементи, както е показано по-долу.
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3. Затегнете гайката на пропелера

Тубичка каталожен №

d
e
a

b

f

Описание

Къде се използва

Каталожен номер

34

Специален лубрикант 101

вал на пропелера

92-802865Q02

94

Антикорозионна грес

вал на пропелера

92-802867Q 1

95

Морски лубрикант с тефлон 2-4-C
Marine Lubricant

вал на пропелера

92-802859A1

ЗАБЕЛЕЖКА: Антикорозионна грес е само за морско приложение.
2. Монтирайте пропелера със свързващите елементи, както е показано по-долу.
3. Затегнете гайката на пропелера

c
g

c

5301

Типичен модел Браво Едно
a – вал на пропелера
b – упорна главина
c – задвижваща главина
(система Flo-Torq II)

d

d – пропелер
e – задвижваща втулка
f – осигурителна шайба
g – гайка на пропелера

a
b

Гайка на пропелера на Браво Едно

Nм

Lb.ft.

75

55

Модели Браво Две
a – вал на пропелера
b – упорна главина
c – пропелер

После поставете осигурителните крайчета в створ
с каналите.

4. За моделите с осигурителна шайба: Продължете да натягате гайката на пропелера,
докато трите крайчета на осигурителната шайба станат в створ с каналите на шлицовата шайба.
5. Подгънете трите крайчета навътре в каналите.

a

b

8566

e

ЗАБЕЛЕЖКА: Указаният натяг на пропелера е минимална стойност.
Описание

f

d – шлицова шайба
e – осигурителна шайба
f – гайка на пропелера

ЗАБЕЛЕЖКА: Указаният натяг на пропелера е минимална стойност.
Описание

Nм

Гайка на пропелера на Браво Две

c

c

a

81

b

Lb.ft.
60

После поставете осигурителните крайчета в створ
с каналите.

d

4. Продължете да натягате гайката на пропелера, докато трите крайчета на осигурителf
ната шайба станат в створ с каналите
на шлицовата шайба. 19058
e
5. Подгънете трите крайчета навътре в каналите.

d
e

a

b

c
d
10677

4750

a – опора
b – осигурителна шайба
c – адаптер на кожуха на привода

d – подгъната осигурителна шайба
e – гайка на пропелера

e

МОДЕЛИ БРАВО ДВЕ
ВАЖНО: Използвайте пропелер с правилната посока на въртене. Въртенето на
пропелера трябва да съответства на посоката на въртене на вала на пропелера.
1. Намажете обилно шлиците на вала на пропелера с един от следните лубриканти на
Quicksilver.
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a – опора
b – осигурителна шайба
c – адаптер на кожуха на привода
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b

МОДЕЛИ БРАВО ТРИ
8566
1. Намажете обилно шлиците
вала на пропелера с един от следните лубриканти на
e на
Quicksilver.
Тубичка каталожен №

Описание

Къде се използва

Каталожен номер

34

Специален лубрикант 101

вал на пропелера

92-802865Q02

94

Антикорозионна грес

вал на пропелера

92-802867Q 1

95

Морски лубрикант с тефлон 2-4-C
Marine Lubricant

вал на пропелера

92-802859A1

8. Монтирайте анода на вала на пропелера, завинтете и натегнете.

e
f
b

i
g h

ЗАБЕЛЕЖКА: Антикорозионната гресaе само за морско приложение.

c

d

a
j

b

d

5304

2.
c Монтирайте предната упорна главина на вала на пропелера със скосения край към
главината на пропелера.
3. Подведете по шлиците и монтирайте предния пропелер на вала.
4. Монтирайте
гайката на предния пропелер и я натегнете, като използвате Приспосоf
e
блението
за гайката на пропелера. 19058
Приспособление за гайката на пропелера

a – гайка на задния пропелер
b – заден пропелер
c – упорна главина на задния пропелер
d – гайка на предния пропелер
e – преден пропелер

f – упорна главина на предния пропелер
g – болт на анода на пропелерния вал
h – плоска гайка
i – звездообразна гайка
j – анод на пропелерния вал

91‑805457T 1
Помага при демонтирането и монтирането на предната гайка на пропелера.

10677

Описание

Nm

lb. ft.

Гайка на предния пропелер на БравоТри.

136

100

Описание

Nm

lb. ft.

Гайка на предния пропелер на БравоТри.

19

168

Задвижващи ремъци
Натягът и състоянието на всички ремъци трябва периодично да се проверяват. Следете
за прекомерно износване, пропуквания, оръфване или излъскани повърхности.

5.
Монтирайте задната упорна главина на вала на пропелера със скосения край
към главината на пропелера.
6.
Подведете по шлиците и монтирайте задния пропелер на вала.
7.
Монтирайте гайката на пропелера и я натегнете
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Nm

lb. ft.

Гайка на предния пропелер на БравоТри.

81

60
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в. преместете автоматичния обтегач по посока на стрелката.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Проверката на ремъците при работещ двигател може да доведе до сериозно нараняване или смърт. Спрете двигателя и извадете ключа на запалването, преди да започнете да регулирате натяга или да инспектирате ремъците.

b

a

b
a

c
d

e
g

f

h

i

23256

а – автоматичен обтегач

с. Освободете автоматичния обтегач и го оставете да се върне бавно назад.
d. Автоматичният обтегач трябва да се върне в първоначалното си положение и да
поддържа натяга на пистовия ремък.

23313

Показан е 2,8 (4,2 е подобен)
a – шайба на циркулационната водна помпа
b – шайба на алтернатора
c – паразитна ролка
d – автоматичен обтегач
e – шайба на коляновия вал

f – шайба на помпата морска вода
g – шайба на сервоусилвателя за управление
h – ремък на сервоусилвателя за управление
i – пистов ремък
21062

b

a

Пистов ремък
c
Проверка
1. Проверявайте правилния натяг на пистовия ремък, както и за:
d
- прекомерно износване
e
- пукнатини
ЗАБЕЛЕЖКА: Допустими
са малки, напречни пукнатини (по ширината
на ремъка).
f
g
Надлъжните пукнатини (по протежение на ремъка), които свързват напречните пукнатини, са НЕДОПУСТИМИ.
i
h
- Оръфване
23313
- Излъскване на повърхности

Смяна
ВАЖНО: Ако ремъкът ще се използва повторно, той трябва да се постави, като се
запази същата посока на въртене, в която е бил преди.
1. Поставете подходящо приспособление в освобождаващия прорез на автоматичния
обтегач.
2. Преместете автоматичния обтегач по посока на стрелката, за да премахнете натяга
на пистовия ремък.

а – пистов ремък
21062

2. Проверете действието на автоматичния обтегач и свързаните с него елементи.
а. Поставете подходящо приспособление в освобождаващия прорез на автоматичния обтегач.

b – освобождаващ прорез

b – освобождаващ прорез

3. Свалете пистовия ремък.
4. Сменете пистовия ремък.
5. Внимателно отпуснете автоматичния обтегач, като се уверите, че ремъкът е поставен
правилно.
Ремък на помпата на сервоусилвателя за управлението
Проверка
1. Проверявайте правилния натяг на ремъка, както и за:
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- прекомерно износване
- пукнатини
- оръфване
- излъскване на повърхности
2. Сменете ремъка, ако е износен или повреден. Вижте Смяна.
3. Проверете натяга, като натиснете горната страна на ремъка на посоченото място с
умерен натиск с ръка. Ремъкът трябва да отговаря на спецификациите, посочени в
таблицата по-долу.

2. Като използвате болта за регулиране, преместете помпата на сервоусилвателя за
управлението, за да натегнете ремъка на помпата.

а – фиксиращи болтове на помпата

b – болт за регулиране

Натяг на ремък на помпата на сервоусилвателя за управлението
Хлабина на ремъка при умерен натиск с ръка

5 мм

3. Натегнете болтовете за фиксиране на помпата и регулиране на натяга

Показан е 2,8 (4,2 е подобен)
а – ремък на помпата на сервоусилвателя за управлението
Натяг на ремък на помпата на сервоусилвателя за управлението
Хлабина на ремъка при умерен натиск с ръка

5 мм

4. Регулирайте натяга, ако е необходимо. Вижте Регулиране.
Регулиране
1. Разхлабете фиксиращите болтове на помпата на сервоусилвателя за управлението.

Показан е 2,8 (4,2 е подобен)
а – фиксиращи болтове на помпата
Описание

Nm

lb. ft.

Фиксиращи болтове на помпата на сервоусилвателя за управлението

21

15

Смяна
1. Свалете пистовия ремък. Вижте Пистов ремък.
Показан е 2,8 (4,2 е подобен)
а – фиксиращи болтове на помпата
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2. Разхлабете фиксиращите болтове на помпата на сервоусилвателя за управлението

7. Натегнете болтовете за фиксиране на помпата и регулиране на натяга.

Показан е 2,8 (4,2 е подобен)
Показан е 2,8 (4,2 е подобен)

а – фиксиращи болтове на помпата

3. Разхлабете стария ремък на помпата на сервоусилвателя, като завъртите регулиращия болт по посока, обратна на часовниковата стрелка.

а – фиксиращи болтове на помпата
Описание

Nm

lb. ft.

Фиксиращи болтове на помпата на сервоусилвателя
за управлението

21

15

8. Поставете пистовия ремък. Вижте Пистов ремък.

Акумулатор

Прочетете специалните инструкции и предупреждения към вашия акумулатор. Ако не
разполагате с тази информация, спазвайте следните предпазни мерки, когато работите
с акумулатор.
ВНИМАНИЕ!

а – фиксиращи болтове на помпата

b – болт за регулиране

4. Свалете стария ремък на помпата.
5. Поставете новия ремък на помпата на сервоусилвателя на управлението.
6. Като използвате болта за регулиране, преместете помпата на сервоусилвателя за
управлението, за да натегнете ремъка на помпата.

Не допускайте сериозни наранявания от пожар или експлозии. Не използвайте прехвърлящи захранващи кабели и втори акумулатор, за да стартирате двигателя. Не зареждайте акумулатора на борда на лодката. Демонтирайте го и го зареждайте във
вентилирано пространство, където няма горивни пари, искри и пламъци.
ВНИМАНИЕ!
Акумулаторите съдържат киселини, които могат да причинят големи изгаряния. Не допускайте контакт с кожата, очите, или дрехите. Ако електролит се излее или напръска
някоя част на тялото, незабавно измийте засегнатата зона с много вода и получете
медицинска помощ колкото се може по-скоро. При работа с акумулатори или наливане на електролит се препоръчват предпазни очила и гумени ръкавици.

а – фиксиращи болтове на помпата

b – болт за регулиране

Натяг на ремък на помпата на сервоусилвателя за управлението
Хлабина на ремъка при умерен натиск с ръка

124 
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Предпазни мерки за акумулаторите при уредби с няколко двигателя
Алтернатори: Алтернаторите са разчетени да зареждат само един акумулатор, който
захранва с електричество индивидуалния двигател, на който алтернаторът е монтиран.
Свързвайте само един акумулатор към един алтернатор. Не свързвайте два акумулатора към същия алтернатор, освен ако акумулаторът няма прекъсвач.
Модул за управление на двигателя (процесор – ЕСМ): Модулът за управление се
нуждае от стабилен източник на напрежение. По време на експлоатацията на двигателя
някое устройство на борда може да доведе внезапен срив на захранването и изтощаване на акумулатора на двигателя. Напрежението може да спадне под необходимото
CMD-4082020 / 90-866933070
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за нормалната работа на модула. Също така може алтернаторът на другия двигател да
започна да зарежда. Това ще доведе до токов удар в електрическата система на двигателя.
И в двата случая Модулът за управление може да изключи. Когато захранването се възстанови в границите, които Модулът изисква, Модул за управление на двигателя ще се
рестартира сам. Двигателят сега ще работи нормално. Това изключване на Модула за
управление на двигателя обикновено се случва толкова бързо, че просто изглежда, че
двигателят е пропуснал един-два такта.
Акумулатори: На лодките с няколко двигатели и Електронни пакети за контрол на захранването всеки двигател трябва да бъде свързан към негов самостоятелен акумулатор, който да гарантира, че Модулът за управление на двигателя (ЕСМ) има стабилен
източник на напрежение.
Прекъсвачи на акумулаторите: Прекъсвачите на акумулаторите винаги трябва да се
поставят в такова положение, че всеки двигател да работи със собствения си акумулатор. Не експлоатирайте двигателите с прекъсвачи, включени така, че да работят и двата
или всички акумулатори. В случай на авария може да се използва акумулаторът на друг
двигател за стартирането на двигател с излязъл от строя акумулатор.
Прекъсвачи на акумулаторите: Може да се използват прекъсвачи за зареждане на
спомагателен акумулатор за захранване на спомагателни устройства на лодката. Те не
трябва да се използват, за да зареждат акумулатора на друг двигател в лодката, освен
ако прекъсвачът не е специално предвиден за такива цели.
Генератори: Акумулаторът на генератора трябва да се счита за акумулатор на друг
двигател.
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Съхранение при студено време (минусови

Инструкции за сезонно съхранение �������������������� 129

температури), за сезона или за дълъг период ������� 128

Инструкции за продължително съхранение ������� 131

Съхранение при студено време (минусови
температури) �������������������������������������������������������������� 129
Подготовка на силовата уредба за сезонно или

Акумулатор ��������������������������������������������������������� 131
Пускане на силовата уредба отново в
експлоатация ������������������������������������������������������������� 131

продължително съхранение ������������������������������� 129
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Съхранение при студено време (минусови температури),
за сезона или за дълъг период
Важно: Cummins MerCruiser Diesel препоръчва това обслужване да се направи
от оторизирана ремонтна работилница на Cummins MerCruiser Diesel. Повредите,
причинени от минусови температури, не се покриват от ограничената гаранция на
Cummins MerCruiser Diesel.
ЗАБЕЛЕЖКА
Морската вода, която остане в контура за морска вода на охладителната система,
може да причини корозия или повреда поради замръзване. Източвайте напълно морската вода от контура с морска вода веднага след плаване или преди всяко съхраняване в студено време. Ако лодката е на вода, дръжте кингстона затворен, за да
предотвратите постъпването на вода отново в охладителната система. Ако лодката
няма кингстон, оставете маркуча за постъпващата вода разкачен и затапен.

БЕЛЕЖКА: Като предпазна мярка, поставете табелка на ключа за запалването или
на щурвала на лодката, за да напомни на ползвателя да отвори кингстона или да
разтапи и да свърже отново маркуча за постъпващата вода, преди да стартира
двигателя.
Трябва да считате, че лодката е на съхранение всеки път, когато не е в употреба. Времето, през което силовата уредба не се ползва може, да е кратко, като например през
деня или през нощта, или продължително – за дълъг период или за сезона. Трябва да се
спазват някои предпазни мерки и процедури, за да се предотвратят повреди по силовата уредба в резултат на корозия, замръзване или и двете по време на съхранението.
Повреди от замръзване могат да настъпят, когато замръзне водата, останала в системата за морска вода. Например, след като сте ползвали лодката, излагането ù, макар и за
кратко, на минусови температури може да доведе до повреди от замръзване.
Повредата от корозия е в резултат на морска, замърсена вода или такава с високо съдържание на минерали, която е останала в охладителната система за морска вода. В
охладителната система на двигателя не трябва да остава морска вода дори и за кратки
периоди на съхранение. Източвайте и промивайте охладителната система за морска
вода след всяко излизане с лодката.
Под експлоатация в зимни условия се разбира използването на лодката, когато съществува възможност за минусови температури. Аналогично, съхранение в студено време
(минусови температури) се отнася до случаите, когато лодката не се използва и съществува възможност за минусови температури. В такива случаи частта за морска вода на
охладителната система трябва да се осуши напълно веднага след употреба.
Под съхранение за сезона се има предвид, когато лодката не се кара в продължение на
месец или повече. Продължителността варира в зависимост от географското положение на съхраняваната лодка. Предпазните мерки и процедури обхващат всички мерки
за съхранение при студено време (минусови температури), както и някои допълнителни
мерки, които трябва да се вземат, когато съхранението ще трае по-дълго от кратко съхранение при студено време (минусови температури).
Продължителен период на съхранение означава съхранение, което може да продължи
няколко сезона или по-дълго. Предпазните мерки и процедури при продължителен период на съхранение обхващат всички мерки за съхранение при студено време (минусови
температури) и съхранение за сезона, както и някои допълнителни мерки. Вижте специфичните процедури в този раздел, които се отнасят до условията и продължителността
на съхранение за вашето изделие.
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Съхранение при студено време (минусови температури)
ЗАБЕЛЕЖКА
Морската вода, която остане в контура за морска вода на охладителната система,
може да причини корозия или повреда поради замръзване. Източвайте напълно морската вода от контура с морска вода веднага след плаване или преди всяко съхраняване в студено време. Ако лодката е на вода, дръжте кингстона затворен, за да
предотвратите постъпването на вода отново в охладителната система.Ако лодката
няма кингстон, оставете маркуча за постъпващата вода разкачен и затапен.
БЕЛЕЖКА: Като предпазна мярка, поставете табелка на ключа за запалването или на
щурвала на лодката, за да напомни на ползвателя да отвори кингстона или да разтапи
и да свърже отново маркуча за постъпващата вода, преди да стартира двигателя.
1. Прочетете всички предпазни мерки и процедури в раздел Източване на системата
морска вода и източете частта за морска вода от охладителната система.
2. Поставете предупредителна табелка на щурвала на лодката, за да напомни на ползвателя да разтапи и да свърже отново маркуча за постъпващата вода, да отвори
кингстона или да отвори кингстона, ако има такъв, преди да използва двигателя.
3. За допълнителна сигурност срещу замръзване и корозия налейте разтвор на антифриз от пропилен гликол и чешмяна вода. Вижте раздел Инструкции за съхранение
за сезона в тази част.
Подготовка на силовата уредба за сезонно или продължително съхранение
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако няма достатъчно охлаждаща вода, помпата ще работи на сухо и двигателят ще се
повреди. Осигурете достатъчно подаване на вода в смукателите по време на работа.
ВАЖНО: Ако лодката вече е изкарана от водата, осигурете подаване на вода към
водосборниците, преди да стартирате двигателя. Спазвайте всички предупреждения и процедури за приспособлението за промиване, изложени в раздел Промиване на
системата морска вода.
1. Осигурете подаване на охлаждаща вода в смукателите или на входа на помпата за
морска вода.
2. Стартирайте двигателя и го оставете да работи, докато достигне нормална работна
температура.
3. Спрете двигателя.
4. Сменете маслото на двигателя и масления филтър.
5. Стартирайте двигателя и го оставете да работи в продължение на 15 минути. Проверете за течове.
6. Промийте системата морска вода. Вижте раздел Промиване на системата морска
вода.
Инструкции за сезонно съхранение
1. Спазвайте всички процедури и изпълнете всички процедури от раздел Подготовка на
вашата силова уредба за сезонно или продължително съхранение.
2. Спазвайте всички процедури и изпълнете всички процедури от раздел Източване на
системата морска вода и осушете частта за морска вода на охладителната система.
ЗАБЕЛЕЖКА
Морската вода, която остане в контура за морска вода на охладителната система,
може да причини корозия или повреда поради замръзване. Източвайте напълно морската вода от контура с морска вода веднага след плаване или преди всяко съхраняване в студено време. Ако лодката е на вода, дръжте кингстона затворен, за да
предотвратите постъпването на вода отново в охладителната система. Ако лодката
няма кингстон, оставете маркуча за постъпващата вода разкачен и затапен.
CMD-4082020 / 90-866933070
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ВАЖНО: Cummins MerCruiser Diesel препоръчва използването на антифриз от пропилен гликол в контура за морска вода на охладителната система при съхранение
в студено време (минусови температури), съхранение за сезона и продължително
съхранение. Уверете се, че антифризът от пропилен гликол съдържа инхибитор
на ръжда и че се препоръчва за употреба на морски съдове. Спазвайте всички
инструкции на производителя на антифриза.
3. Напълнете съд с приблизително 5,6 литра от антифриза от пропилен гликол и чешмяна вода, смесен според предписанията на производителя, за да защитите двигателя
от най-ниските температури, на които той може да бъде изложен при студено време
или продължително съхранение.
4. Разкачете маркуча за входяща морска вода от помпата морска вода. Като използвате адаптер, ако е необходимо, временно свържете с маркуч помпата за морска вода
и контейнера с пропилен гликол и чешмяна вода.

а – помпа за морска вода
в – временен маркуч

с – съд с антифриз от пропилен
гликол и чешмяна вода

БЕЛЕЖКА: Изхвърлянето на пропилен гликол в природата може да е забранено със
закон. Сдавайте пропилен гликола в съответствие с федералните, щатските и
местните закони и изисквания.
5. Стартирайте двигателя и го оставете да работи на празен ход, докато се изпомпи в
контура за морска вода на охладителната система.
6. Спрете двигателя.
7. Демонтирайте временния маркуч от помпата за морска вода.
8. Почистете външната страна на двигателя и боядисайте нуждаещите се зони с грунд
и боя на спрей. След изсъхването на боята нанесете върху двигателя указаното антикорозионно масло или еквивалентно на него.
Описание
“Corrosion Guard”
Лек сив грунд
Морска боя “Marine Cloud
White paint” (катал№ на CMD:
4918660)
Черна боя “Mercury Phantom
Black”

130 

Къде се прилага

Външната страна на двигателя

Панела за смяна на ходовете и
корпуса на въздушния филтър

Каталожен номер
92‑802878‑55
92‑802878‑52
Получете информация на
място
92‑802878Q1
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11. Вашата оторизиранан ремонтна работилница на Cummins MerCruiser Diesel трябва
сега да извърши всички проверки, огледи, смазвания и смяна на масла и флуиди,
които са изложени в раздел Планова поддръжка.
ЗАБЕЛЕЖКА
Силфонът на универсалния шарнир може да блокира, ако кърмовото задвижващо устройство се съхранява във вдигнато или горно положение и може да не работи, когато
лодката влезе в експлоатация отново и да доведе до пълнене на лодката с вода. Кърмовото задвижващо устройство трябва да се съхранява в крайно долно положение.
10. На моделите с кърмово задвижване кърмовото задвижващо устройство трябва да
се съхранява в крайно долно (навътре) положение.
11. Следвайте инструкциите на производителя на акумулатора при съхранението му.
Инструкции за продължително съхранение
ВАЖНО: Cummins MerCruiser Diesel препоръчва настоятелно това обслужване да
се извърши от оторизирана ремонтна работилница на фирмата.
1. Прочетете всички предпазни мерки и процедури в раздел Подготовка на вашата
силова уредба за сезонно или продължително съхранение.
2. Прочетете всички предпазни мерки и спазвайте всички процедури в раздел Източване на системата морска вода.
3. Прочетете всички предпазни мерки и спазвайте всички процедури в раздел Инструкции за сезонно съхранение
ВАЖНО: Материалът на работното колело на помпата за морска вода може да се
повреди след дълго излагане на пряка слънчева светлина.
4. Демонтирайте работното колело на помпата за морска вода и го съхранявайте далеч
от пряка слънчева светлина. Обърнете се оторизирана ремонтна работилница на
Cummins MerCruiser Diesel за допълнителна информация и обслужване.
5. Поставете предупредителна табелка на таблото с контролни прибори и в отсека на
двигателя, която да напомня, че помпата за морска вода е свалена и че двигателят
не трябва да се стартира.
Акумулатор
Следвайте инструкциите на производителя на акумулатора при съхранението му.

Пускане на силовата уредба отново в експлоатация
БЕЛЕЖКА: Изхвърлянето на пропилен гликол в природата може да е забранено със
закон. Съхранявайте и сдавайте пропилен гликола в съответствие с федералните,
щатските и местните закони и изисквания.
1. При двигатели, които са били подготвени за съхранение за продължителен период от
време, се обърнете към оторизирана ремонтна работилница на Cummins MerCruiser
Diesel и нека там монтират обратно работното колело на помпата за морска вода, ако
е било демонтирано за периода на съхранение.
2. При двигатели, които са били подготвени за съхранение в студено време (минусови
температури), сезонно или продължително съхранение, прочетете раздел Източване на системата морска вода и източете пропилен гликола в походящ съд. Сдайте
пропилен гликола в съответствие с федералните, щатските и местните закони и изисквания.
3. Уверете се, че всички маркучи на охладителната система са в добро състояние, правилно свързани и че скобите им са затегнати. Уверете се, че всички клапани и пробки
за източване са по местата им и са затегнати.
4. Проверете всички задвижващи ремъци.
5. Изпълнете всички указани процедури по смазване и поддръжка, посочени в раздел
Годишно на Графици за поддръжка, освен дейностите, извършени при подготовката за съхранение.
CMD-4082020 / 90-866933070
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6. Напълнете горивните резервоари с прясно дизелово гориво. Проверете общото състояние на горивопроводите и огледайте връзките за течове.
7. Сменете водозадържащия филтър или филтри (някои двигатели имат повече от един
филтър).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Разкачването или свързването на кабелите на акумулатора може да доведе до поражение от електрошок или може да повреди електрическата система. Винаги разкачвайте първо кабела към отрицателния полюс (-) и го свързвайте последен.
8. Монтирайте напълно зареден акумулатор. Почистете кабелните обувки и клемите на
акумулатора. Свържете кабелите (вижте предупреждението по-горе). Затегнате всяка кабелна обувка след свързването. Нанесете антикорозионен спрей върху клемите,
за да забавите корозията.
9. Извършете всички проверки от колонката При стартиране на Работната карта. Вижте
и раздел На вода.
ВНИМАНИЕ!
Ако няма достатъчно охлаждаща вода, помпата ще работи на сухо и двигателят ще се
повреди. Осигурете достатъчно подаване на вода в смукателите по време на работа.
10. Осигурете охлаждаща вода към водосборниците.
11. Стартирайте двигателя и следете внимателно контролно-измервателните прибори.
Уверете се, че всички системи работят нормално.
12. Внимателно проверете двигателя за утечки на гориво, масло, флуиди, вода и отработили газове.
13. Проверете правилно ли работят системите за управление, за управлението на ходовете и дросела (щамбайна).
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Раздел 7 – Откриване на неизправности
Диагностициране на проблеми с горивна система,

Ниско налягане на маслото в двигателя ������������ 136

контролирана от електронен модул ������������������������� 134

Акумулаторът не се зарежда�������������������������������� 136

Таблици за откриване на неизправности ����������������� 134

Дистанционното управление на ходовете,

Стартерът не завърта коляновия вал или го

щамбайнът се движи трудно, заяжда, има

върти бавно ����������������������������������������������������������� 134

прекалено голям свободен ход или издава

Двигателят не пали или пали трудно ������������������ 134

странни шумове ���������������������������������������������������� 136

Двигателят работи неравномерно, прекъсва

Щурвалът се върти трудно или на подскоци ������ 136

или му чука авансът (“рита”)�������������������������������� 134

Тримиращото устройство не работи

Лоша работа���������������������������������������������������������� 135

(електромоторът работи, но кърмовото

Прекалено висока температура на двигателя ��� 135

задвижващо устройство не се движи)����������������� 137

Прекалено ниска температура на двигателя ����� 135

Тримиращото устройство не работи
(електромоторът не работи)��������������������������������� 137
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Задръстени горивни или въздушни филтри.

Диагностициране на проблеми с горивна система,
контролирана от електронен модул

Старо или замърсено гориво.

Вашата оторизирана ремонтна работилница на Cummins MerCruiser Diesel е оборудвана с всички прибори за диагностициране на проблеми с горивна система, контролирана
от електронен модул. Модулът за управление на двигателя (ЕСМ) на тези двигатели
има възможност да открива някои неизправности в системата в момента, когато те възникват, и да съхранява код за неизправностите в паметта на модула. Тези кодове после
могат да бъдат разчетени от сервизния техник, който разполага със специален диагностичен прибор.

Пречупен или задръстен горивопровод или
вентилационен маркуч на резервоара.
Въздух в горивната система.
Неизправност на електрониката на горивната система.

Лоша работа
Възможна причина

Таблици за откриване на неизправности

Дроселът не е отворен напълно.

Стартерът не завърта коляновия вал или го върти бавно
Възможна причина

Какво да направите

Прекъсвачът на акумулатора е изключен.

Включете прекъсвача.

Щамбайнът не е в неутрално положение.
Отворен верижен прекъсвач или изгорял
предпазител.

Поставете лоста му в неутрално положение.
Проверете и включете верижния прекъсвач или
сменете предпазителя.
Проверете всички електрически връзки и проводници (особено кабелите на акумулатора). Почистете и
затегнете всички неизправни връзки.

Разхлабени или замърсени електрически
връзки или повредени проводници.
Лош акумулатор.

Замерете акумулатора и го сменете, ако е неизправен.

Двигателят не пали или пали трудно
Възможна причина

Какво да направите

Блокирал ограничител на диферента.
Повреден или неподходящ пропелер.
Твърде много вода в сантините.
Лодката е претоварена или товарът не е
правилно разпределен.
Дъното на лодката е обрасло или повредено.
Неизправност на електрониката на горивната система.

Какво да нап равите
Проверете дали въжето и връзките на дросела
работят правилно.
Ъгълът на кърмовото задвижващо устройство е под
ограничението за диферента.
Сменете пропелера. Обърнете се към оторизирана
ремонтна работилница на Cummins MerCruiser
Diesel.
Източете и потърсете причините за навлизането на
вода.
Намалете товара или го преразпределете по-равномерно.
Почистете или поправете, ако е нужно.
Предоставете на оторизирана ремонтна работилница на Cummins MerCruiser Diesel да провери
електрониката на горивната система.

Прекалено висока температура на двигателя

Сработил е кордовият стоп ключ.

Проверете кордовия стоп ключ.

Неправилна процедура за стартиране.

Прочетете процедурата за стартиране.

Затворен кингстон или блокиран смукател.

Отворете/почистете го.

Празен резервоар за гориво или затворен
горивен клапан.

Напълнете горивния резервоар или отворете горивния клапан.

Дроселът работи неправилно.

Проверете дали дроселът се движи свободно.

Хлабав ремък или в лошо състояние.
Затлачени смукатели или филтър морска
вода.

Сменете или регулирайте ремъка.
Премахнете запушването.

Неизправна електрическа стоп-верига.

Дайте на оторизирана ремонтна работилница на
Cummins MerCruiser Diesel да направи обслужване
на електрическа стоп-верига

Задръстени горивни филтри.

Сменете горивните филтри.

Старо или замърсено гориво.
Пречупен или задръстен горивопровод или
вентилационен маркуч на резервоара.
Въздух в системата за впръскване на горивото.

Ако е замърсено, източете резервоара. Заредете с
прясно гориво.
Сменете пречупените проводи или ги продухайте
със сгъстен въздух, за да премахнете запушването.
Обезвъздушете горивната система.

Неизправни кабелни връзки.

Проверете кабелните връзки.

Неизправност на електрониката на горивната система.

Предоставете на оторизирана ремонтна работилница на Cummins MerCruiser Diesel да провери
електрониката на горивната система.

Двигателят работи неравномерно, прекъсва и/или му чука авансът (“рита”)
Възможна причина

Какво да направите

Дроселът работи неправилно.

Проверете дали дроселът се движи свободно.

Задръстен горивен филтър.

Сменете горивния филтър.
Предоставете на оторизирана ремонтна работилница на Cummins MerCruiser Diesel да провери и
регулира оборотите на празен ход.

Прекалено ниски обороти на празен ход.
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Сменете горивните или въздушните филтри.
Ако е замърсено, източете горивния резервоар.
Налейте прясно гориво.
Сменете пречупените проводи или ги продухайте
със сгъстен въздух, за да премахнете запушването.
Обезвъздушете горивната система.
Предоставете на оторизирана ремонтна работилница на Cummins MerCruiser Diesel да провери
електрониката на горивната система.
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Възможна причина

Неизправен термостат.
Ниско ниво на охладителната течност в
затворения контур на системата.
Каналите на топлообменика са запушени от
чуждо тяло.
Загуба на налягане в затворения контур на
охладителната система.
Неизправна помпа морска вода.
Маркучът, който подава морска вода е прегънат или ограничен.
Използван е неправилен тип маркуч в смукателния щранг на помпата морска вода и
той се сплесква при засмукване.

Какво да направите

Сменете термостата. Обърнете се към оторизирана ремонтна работилница на Cummins MerCruiser
Diesel.
Проверете за причината за ниското ниво на охладителната течност и поправете. Допълнете системата
с подходящ разтвор на течността.
Почистете топлообменика ,обърнете се към оторизирана ремонтна работилница на Cummins
MerCruiser Diesel.
Проверете за течове. Почистете, огледайте и тествайте капачката. Обърнете се към оторизирана ремонтна работилница на Cummins MerCruiser Diesel.
Поправете. Обърнете се към оторизирана ремонтна
работилница на Cummins MerCruiser Diesel.
Поставете маркуча така, че да не се прегъва/ ограничава.
Сменете маркуча с такъв, който има ширмовка..

Прекалено ниска температура на двигателя
Възможна причина
Неизправни термостати.
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Какво да направите
Сменете ги. Обърнете се към оторизирана ремонтна работилница на Cummins MerCruiser Diesel.
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Ниско налягане на маслото в двигателя
Възможна причина
Неизправни помпи.
Недостатъчно масло в картера.
Прекалено много масло в картера (което
води до аерация на маслото и лоша помпяемост).
Разредено или масло с неподходящ вискозитет.

Какво да направите
Обърнете се към оторизирана ремонтна работилница на Cummins MerCruiser Diesel.
Проверете и долейте масло.
Проверете и източете нужното количество масло.
Проверете причината за прекаленото количество
масло (неправилно пълнене).
Сменете маслото и масления филтър, като използвате масло с подходящата спецификация. Открийте причината за разреждането (Прекалено дълга
работа на празен ход).

Възможна причина
Ниско ниво на маслото в тримиращата
помпа.
Блокаж на задвижващото устройство в
кардана.

Изгорял предпазител.

Възможна причина

Какво да направите

Прекомерно черпене на ток от акумулатора.
Разхлабени или замърсени електрически
връзки или повредени кабели.

Изключете не важните спомагателни механизми.
Проверете всички електрически връзки и проводници (особено кабелите на акумулаторите). Почистете
и затегнете неизправните връзки. Поправете или
сменете неизправните кабели.
Сменете и/или регулирайте.

Какво да направите
Напълнете помпата с масло.
Открийте причината за блокирането. Обърнете
се към оторизирана ремонтна работилница на
Cummins MerCruiser Diesel.

Тримиращото устройство не работи (електромоторът не работи)
Възможна причина

Акумулаторът не се зарежда

Задвижващият ремък на алтернатора е
разхлабен или в лошо състояние.
Лошо състояние на акумулатора.

Тримиращото устройство не работи (електромоторът работи, но кърмовото
задвижващо устройство не се движи)

Разхлабени или замърсени електрически
връзки.

Какво да направите
Сменете предпазителя.
Проверете всички електрически връзки и проводници (особено кабелите на акумулаторите).
Почистете и затегнете неизправните връзки.
Поправете или сменете неизправните кабели.

Тествайте акумулатора

Дистанционното управление на ходовете, щамбайнът се движи трудно, заяжда, има прекалено
голям свободен ход или издава странни шумове
Възможна причина
Недостатъчно мазане на затягащите елементи на връзките на щамбайна и дросела.
Блокиране на връзките на щамбайна и
дросела
Разхлабени или липсващи връзки на щамбайна и дросела.
Пречупване жилото на щамбайна или на
дросела

Какво да направите
Смажете.
Премахнете блокажа.
Проверете всички връзки на дросела. Ако някои са
разхлабени или липсват, обърнете се незабавно
към оторизиран дилър на Mercury MerCruiser.
Изправете жилото или накарайте оторизиран дилър
на Mercury MerCruiser да го смени, ако е повредено
толкова, че да не може да се поправи.

Щурвалът се върти трудно или на подскоци
Възможна причина
Ниско ниво на флуида в помпата на сервоусилвателя на управлението.
Задвижващият ремък е хлабав или в лошо
състояние.
Недостатъчно мазане на елементите на
системата за управление.
Липсващи или разхлабени части или затягащи елементи.
Замърсен флуид на сервомеханизма на
управлението.
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Какво да направите
Проверете за течове. Допълнете системата с флуид.
Сменете и/или регулирайте.
Смажете.
Проверете всички части и затягащи елементи, ако
някои от тях са разхлабени или липсват, потърсете
незабавно оторизирана ремонтна работилница на
Cummins MerCruiser Diesel.
Потърсете незабавно оторизирана ремонтна работилница на Cummins MerCruiser Diesel.
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Сервизна помощ за собственика

Местен ремонтен сервиз
Ако възникне нужда от ремонтен сервиз, винаги закарвайте вашата моторна лодка с
двигател на Cummins MerCruiser Diesel (CMD) във вашия оторизиран дилър. Единствен
той има обучени във фабриката механици, както и знанията и специалните инструменти, оборудването и оригиналните части и аксесоари на Quicksilver, за да може да извърши правилно обслужването на вашия двигател, ако е необходимо. Той най-добре
познава вашия двигател. Обадете се на 1‑800-DIESELS, за да разберете най-близкия
до вас дилър.
Сервиз, далеч от мястото на домуване
Ако сте далеч от своя местен дилър и възникне необходимост от сервиз, обадете се
на най-близкия оторизиран дилър на Cummins MerCruiser Diesel. Направете справка в
Жълти страници на телефонния указател или в рубриката Locator на сайта на Cummins
MerCruiser Diesel (www.cmdmarine.com). Ако по някаква причина не можете да си осигурите сервиз, обадете се на най-близкия Регионален сервизен център. Извън Съединените щати и Канада се свържете с най-близкия Международен сервизен център на
Marine Power.
Открадната силова уредба
Ако вашата силова уредба бъде открадната, незабавно съобщете на местните власти
и на Mercury Marine модела и серийните номера и на кого трябва да се обадят, ако
бъде намерен. Тази информация за откраднатия агрегат се съхранява в база данни в
Cummins MerCruiser Diesel, за да се помогне на властите и дилърите при откриване на
откраднати силови уредби.
Ако двигателят бъде потопен, е необходимо особено внимание
1. Преди да го извадите, обърнете се към оторизирана ремонтна работилница на
Cummins MerCruiser Diesel.
2. След като го извадите, трябва веднага да се извърши сервиз от оторизирана ремонтна работилница на Cummins MerCruiser Diesel, за да се намали вероятността от
сериозна повреда на двигателя.
Подмяна с използване на сервизни части
ВНИМАНИЕ!
За да се сведат до минимум рисковете от пожар или експлозия, компонентите на
електрическата, запалителната и горивната системи на силовите изделия на Cummins
MerCruiser Diesel са конструирани и изработени така, че да удовлетворяват изискванията на U.S. Coast Guard. Използването или инсталирането на резервни компоненти
на електрическата, запалителната и горивната системи, които не отговарят на тези
директиви, разпоредби, стандарти и инструкции, могат да доведат до опасност от пожар или експлозия и трябва да се избягват. При обслужването на електрическата и
горивната системи на изделието монтирайте и притягайте правилно всички части.
От морските двигатели се очаква да работят със или близо до напълно отворен дросел
почти през целия си живот. От тях също се очаква да работят в условия и на сладка,
и на солена вода. Тези условия изискват многобройни специални части. Трябва да се
внимава, когато се подменят частите на морския двигател, тъй като спецификациите са
доста различни от тези на стандартния автомобилен двигател.
Тъй като морските двигатели трябва да могат да работят със или близо до максималните си обороти през по-голяма част от времето, необходими са специални бутала, гърбични валове и други високонатоварени движещи се части, за да осигурят дълготрайна
и висококачествена работа.
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Това са само някои от многото специални модификации, които са необходими за морските двигатели на Cummins MerCruiser Diesel, за да се осигури дълготрайна и надеждна
работа.
Заявки за части и аксесоари
Всички заявки, отнасящи се до подмяна на части и аксесоари на Quicksilver, трябва да
се отправят към вашия местен оторизиран дилър. Дилърът има необходимата информация, за да поръча части и аксесоари за вас, ако ги няма на склад. Само оторизираните дилъри могат да купуват от фабриката оригинални части и аксесоари на Quicksilver.
Cummins
MerCruiser Diesel не продават на неоторизирани дилъри или на крайни клиенти. Когато
правите заявка за части и аксесоари, дилърът ще ви поиска модела на двигателя и серийните номера, за да поръча правилните части.
Решаване на проблем
Удовлетворението от вашето изделие на Cummins MerCruiser Diesel е много важно за
вашия дилър и за нас. Ако евентуално имате проблем, въпрос или съмнение относно силовата уредба, свържете се с вашия дилър или някоя оторизирана от Mercury MerCruiser
разпространителска фирма. Ако ви е необходима допълнителна помощ, предприемете
следните стъпки:
1. Говорете с мениджъра по продажбите на разпространителската фирма. Ако вече сте
направили това, тогава се обърнете към собственика на разпространителската фирма.
2. Ако имате въпрос, съмнение или проблем, който не може да бъде решен от вашата разпространителска фирма, молим, свържете се с местния дилър на Cummins
MerCruiser Diesel за помощ. Той ще работи с вас и с вашата разпространителска
фирма, за да решат всички проблеми.
Следната информация ще е необходима за сервизния офис:
- Вашето име и адрес
- Телефонен номер, с който можем да се свържем в работно време
- Име и адрес на вашата разпространителска фирма
- Естество на проблема
За да намерите дистрибутора за вашия район, използвайте рубриката в уеб-страницата
на Locator Cummins MerCruiser Diesel website (www.cmdmarine.com) или се свържете с
отдел Продажби на Cummins MerCruiser или със сервизите, посочени в жълтите страници на телефонния указател. Обадете се на 1‑800-DIESELS , за да откриете най-близкия разпространител.

Литература в помощ на клиента

Английски език
Публикациите на английски език могат да се намерят от:
Mercury Marine
Attn: Publications Department
W6250 West Pioneer Road
P.O. Box 1939
Fond du Lac, WI 54935-1939
Извън САЩ и Канада, обадете се на най-близкия Mercury Marine или Marine
Power International Service Center за допълнителна информация.
Когато поръчвате, не забравяйте да:
- Посочите вашето изделие, модел, година и серийни номера.
- Да отбележите литературата и количествата, от които имате нужда.
- Да приложите чек за заплащане или платежно нареждане.
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Други езици
За да получите Наръчници за експлоатация, поддръжка и гаранции на други езици,
обърнете се за информация към най-близкия център на Mercury Marine or Marine Power
International Service Center. С Вашия силов пакет сте получили и списък с каталожните
номера на резервните части и на други езици.

Бележки

Поръчване на литература

Преди да поръчате литература, молим осигурете следната информация за вашата силова уредба:
модел

сериен номер

конски сили

година на производство

Съединените щати и Канада
За информация за наличната допълнителна литература за точно вашата силова уредба
на MerCruiser и как да поръчате тази литература се свържете с най-близкия до вас дилър или се обадете на
Mercury Marine
Телефон

Факс

поща

(920) 929-5110

Fax (920) 929-4894

Mercury Marine Publications
P.O. Box 1939
Fond du Lac, WI 54936-1939

Извън Съединените щати и Канада
Свържете се с най-близкия до вас дилър или със сервизния център на Cummins
MerCruiser Diesel за информация за допълнителната литература, която има за вашата
силова уредба на Cummins MerCruiser Diesel.
Молим изпратете обратно с наложен платеж до:

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

Изпратете на: (Молим пишете с печатни букви или напечатайте – Това е вашият етикет за получаване по пощата)
Име
Адрес
Град
Пощенски код
Държава
Количество

Артикул

Каталожен номер

Цена

Всичко

Крайна дължима сума
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Бележки
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