



























































































































































	Finnish
	Sisällysluettelo
	Johdanto
	Omistustodistus

	Turvallisuusohjeet
	Varotoimenpiteet
	Yleistä
	Ennen käyttöä
	Käytön ja huollon aikana

	Varoitustarrojen sijainti

	Tuotteen yleisesittely
	YANMAR 6LY3-sarjan ominaisuudet ja käyttökohteet
	Uuden Moottorin Sisäänajo

	Osien tunnistus
	Käyttöpuoli

	Tyyppikilpi
	Pääosien toiminta
	Sähköinen hallintajärjestelmä; Electronic Control System (ECS)
	Näyttö
	Näyttötoiminto
	Varoitusilmaisimien toiminnot
	Keinukytkinpaneeli
	Kojelaudan vaihde- ja kaasutoiminnot
	Hallintalaitteen toiminnot


	Ennen käyttöä
	Dieselpolttoneste
	Dieselpolttonesteen laatuvaatimukset
	Biodieselpolttonesteet
	Lisää polttonesteen teknisiä vaatimuksia
	Dieselpolttonesteen käsittely
	Dieselpolttonesteen letkut
	Polttonestesäiliön täyttö
	Polttonestejärjestelmän ilmaus

	Moottoriöljy
	Moottoriöljyn laatuvaatimukset
	Huoltoluokitukset
	Määritelmät
	Moottoriöljyn tekniset lisävaatimukset:
	Moottoriöljyn viskositeetti
	Moottoriöljyn tarkistus
	Moottoriöljyn lisäys
	Merikytkimen öljyn valinta

	Moottorin jäähdytysneste
	Lämmönvaihtimen täyttö jäähdytysnesteellä


	Moottorin käyttö
	Moottorin käynnistys
	Ennen moottorin käynnistämistä
	Moottorin käynnistys
	Jos moottori ei käynnisty
	Moottorin käynnistymisen jälkeen
	Vaihteen vaihto
	Vapaa
	Eteenpäin
	Taakse

	Varovaisuus käytön aikana
	Moottorin sammuttaminen
	Normaali sammutus
	Hätäsammutus
	Sähköinen hätäpysäytys:
	Mekaaninen hätäpysäytys:

	Moottorin tarkastaminen käytön jälkeen

	Määräaikaishuolto
	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
	Standardimomenttitaulukko


	Määräaikaishuoltojen aikataulu
	Määräaikaishuollon toimenpiteet
	Päivittäiset tarkastukset
	Silmämääräiset tarkastukset
	Tarkista dieselpolttonesteen, moottoriöljyn ja moottorijäähdytysnesteen määrät
	Merikytkinöljyn tarkastus ja lisääminen
	Kojelaudan tarkistus
	Varoitusilmaisimien tarkastus
	Polttonesteen, moottoriöljyn ja jäähdytysnesteen varaaminen
	Ensimmäisten 50 käyttötunnin jälkeen
	Vaihda polttonestesuodattimen elementti
	Vaihda moottoriöljy ja moottoriöljysuodatin
	Tarkista elektronisen hallintajärjestelmän (EMS) toiminta
	Säädä potkuriakselin kohdistus
	50 käyttötunnin välein
	Tyhjennä polttonestesuodatin ja polttonestesuodatin/vedenerotin
	Tarkista akku
	Säädä laturin kiilahihnan kireys
	250 käyttötunnin välein
	Tarkista ruiskutussuuttimen ruiskutuskuvio
	Säädä imu-/pakoventtiilien välykset (1. kerta)
	Tyhjennä polttonestesäiliö
	Vaihda polttonestesuodattimen elementti
	Vaihda moottoriöljy (kampikammio)
	Vaihda moottoriöljysuodattimen elementti
	Tarkista merivesipumpun juoksupyörä
	Korroosionestosinkkianodi
	Puhdista imuilman äänenvaimennin
	Puhdista pakokaasun ja veden sekoitusputki
	Puhdista turboahtimen puhallin
	Huuhtele välijäähdytin
	Tarkista johdinliittimet
	Kiristä kaikki mutterit ja pultit
	Tarkasta tai vaihda joustavat moottorialustat
	Vaihda jäähdytysneste
	500 käyttötunnin välein
	Vaihda merivesipumpun juoksupyörä
	Säädä potkuriakselin kohdistus
	Säädä laturin kiilahihnan kireys
	Vaihda pakokaasun ja veden sekoitusputki uuteen
	Säädä kuormittamaton vähimmäisnopeus
	1000 käyttötunnin välein
	Tarkista ruiskutussuuttimen ruiskutuskuvio
	Puhdista ja tarkasta merivesikanavat
	Säädä laturin hihna
	Säädä imu- ja pakoventtiilien välykset
	Vaihda joustavat moottorialustat
	2000 käyttötunnin välein
	Tee yleistarkastus ja tarkista polttonesteen syöttöpumppu
	Puhdista moottoriöljyjäähdytin
	Puhdista merivesi- ja moottorijäähdytysjärjestelmät
	Tarkasta kumiset polttonesteletkut


	Pitkäaikainen varastointi
	Ennen kuin asetat moottorin pitkäaikaiseen varastointiin
	Moottorin palautus käyttöön

	Vianetsintä
	Vianetsintä käynnistyksen jälkeen
	Vianetsintätiedot
	Vianetsintätaulukko

	Tekniset tiedot
	Moottorin tärkeimmät tekniset tiedot
	6LY3-ETP / 6LY3-STP / 6LY3-UTP-moottori
	6LY3-ETA / 6LY3-STA-moottori





