















































































































































































































	Finnish
	Sisältö
	Johdanto
	Omistustodistus

	Turvallisuusohjeet
	Varotoimenpiteet
	Yleistä
	Ennen käyttöä
	Käytön ja huollon aikana

	Turvamerkkien sijainti

	Tuotteen yleisesittely
	YANMAR 6LY2A-sarjan ominaisuudet ja käyttökohteet
	Uuden Moottorin Sisäänajo

	Osien tunnistus
	Oikea puoli (vauhtipyörän puolelta tarkasteltuna) - 6LY2A-STP/6LY2A-UTP
	Vasen puoli (vauhtipyörän puolelta tarkasteltuna) - 6LY2A-STP/6LY2A-UTP

	Tyyppikilvet
	Pääosien toiminta
	Hallintalaitteet
	Kojelauta (lisävaruste)
	Varusteet ja toiminnot
	Varoitus laitteet
	Hälytykset
	Moottorin pysäytyspainike

	Yksivipuinen kauko-ohjain


	Ennen käyttöä
	Johdanto
	Varotoimenpiteet
	Dieselpolttoneste
	Dieselpolttonesteen laatuvaatimukset
	Biodieselpolttonesteet
	Lisää polttonesteen teknisiä vaatimuksia
	Dieselpolttonesteen käsittely
	Polttonestesäiliö (lisävaruste)

	Polttonestesäiliön täyttäminen
	Ennen kuin täytät polttonestesäiliön ensimmäisen kerran:
	Polttonestesäiliön täyttäminen:

	Polttonestejärjestelmän ilmaus

	Moottoriöljy
	Moottoriöljyn laatuvaatimukset
	Huoltoluokitukset
	Moottoriöljyn käsitteleminen

	Moottoriöljyn viskositeetti
	Moottoriöljyn tarkistaminen
	Moottoriöljyn lisäys

	Merikytkimen öljy
	Merikytkimen öljyn laatuvaatimukset
	Merikytkimen öljyn tarkistaminen
	Merikytkimen öljyn lisääminen

	Moottorin jäähdytysneste
	Moottorin jäähdytysnesteen laatuvaatimukset
	Jäähdytysneste (suljettu jäähdytysjärjestelmä)

	MOOTTORIN PYÖRITTÄMINEN

	Moottorin käyttäminen
	Johdanto
	Varotoimenpiteet
	Moottorin käynnistys
	Jos moottori ei käynnisty
	Polttonestejärjestelmän ilmaus epäonnistuneen käynnistyksen jälkeen

	Käynnistäminen matalassa lämpötilassa
	Käynnistäminen imuilman esilämmittimen avulla (jos varusteena)

	Moottorin käynnistymisen jälkeen

	Kauko-ohjaimen vivun käyttö
	Kiihdytys ja hidastus
	Moottorin vaihteen vaihtaminen

	Varovaisuus käytön aikana
	Moottorin sammuttaminen
	Normaali sammutus

	Moottorin tarkastaminen käytön jälkeen

	Määräaikaishuolto
	Johdanto
	Varotoimenpiteet
	Varotoimet
	Määräaikaishuollon merkitys
	Määräaikaishuollon suorittaminen
	Päivittäisten tarkastusten merkitys
	Pidä lokikirjaa moottorin käyttötunneista ja päivittäisistä tarkastuksista
	Yanmar-varaosat
	Tarvittavat työkalut
	Pyydä apua valtuutetulta Yanmar-merimoottorien jälleenmyyjältä tai -maahantuojalta

	Määräaikaishuoltojen aikataulu
	Määräaikaishuollon toimenpiteet
	Päivittäiset tarkastukset
	Silmämääräiset tarkastukset
	Tarkista dieselpolttonesteen, moottoriöljyn ja moottorin jäähdytysnesteen määrät
	Merikytkinöljyn tarkistus ja lisääminen
	Akkunesteen määrän tarkistaminen
	Laturin kiilahihna tarkastus
	Kauko-ohjaimen vivun toiminnan tarkastus
	Varoitusilmaisimien tarkastus
	Polttonesteen, moottoriöljyn ja jäähdytysnesteen varaaminen

	Ensimmäisten 50 käyttötunnin jälkeen
	Polttonestesäiliön tyhjennys
	Moottoriöljyn ja moottoriöljyn suodatinelementin vaihto

	50 käyttötunnin välein
	Polttonestesuodattimen/vedenerotti men tyhjentäminen
	Akkunesteen määrän tarkistaminen (vain huollettavat akut)

	Ensimmäisten 250 käyttötunnin jälkeen
	Ruiskutussuuttimen ruiskutuskuvion tarkastus
	Imu- / pakoventtiilien välyksen tarkastaminen ja säätäminen

	250 käyttötunnin välein
	Polttonestesäiliön tyhjennys
	Polttonestesuodattimen vaihto
	Moottoriöljyn ja moottoriöljyn suodatinelementin vaihto
	Tarkasta tai vaihda anodit
	Imuilman äänenvaihtimen (ilmanpuhdistimen) elementin puhdistus
	Pakokaasun / veden sekoitusputken puhdistaminen
	Turboahtimen puhdistaminen
	Johdinliittimien tarkistaminen
	Kauko-ohjauskaapelien tarkistaminen ja säätäminen

	1 käyttövuoden välein
	Jäähdytysnesteen vaihtaminen

	500 käyttötunnin välein
	Laturin kiilahihna kireyden tarkistaminen ja säätäminen

	1 000 käyttötunnin välein
	Ruiskutussuuttimen ruiskutuskuvion tarkastus
	Merivesipumpun juoksupyörän tarkistaminen ja vaihtaminen
	Merivesikanavien puhdistus ja tarkastus
	Imu / pakoventtiilien välyksen säätö

	2 000 käyttötunnin välein
	Polttonesteruiskutuksen ajoituksen tarkastus
	Puhdista moottoriöljyjäähdytin
	Merivesipumpun juoksupyörän vaihtaminen
	Merivesikanavien puhdistus ja tarkastus
	Jäähdytysnestekanavien puhdistus ja tarkastus

	2 käyttövuoden välein
	Vaihda kumiletkut (polttonesteen ja veden)



	Vianetsintä
	Varotoimenpiteet
	Vianetsintä käynnistyksen jälkeen
	Vianetsintätiedot
	Vianetsintätaulukko

	Pitkäaikainen varastointi
	Moottorin valmisteleminen pitkäaikaista varastointia varten
	Merivesijäähdytysjärjestelmän tyhjentäminen
	Moottorin palauttaminen käyttökuntoon

	Tekniset tiedot
	Moottorin tärkeimmät tekniset tiedot
	6LY2A-STP-moottori
	6LY2A-UTP-moottori


	Järjestelmäkaaviot
	Putkituskaaviot
	Kytkentäkaaviot




