



























































































































































































































































	Indholds fortegnelse
	Introduktion
	Ejeroplysninger

	Sikkerhed
	Sikkerhedsforskrifter
	Almen information
	Før drift
	Under drift og vedligeholdelse

	Placering af sikkerhedsmærkater

	Produktoversigt
	Egenskaber Og Anvendelser For Yanmars 6ly Fællesskinne-serie
	Tilkøring af ny motor

	Identifikation af motordele
	Højre side (set fra svinghjulet)
	Venstre side (set fra svinghjulet)

	Navneskilte
	Hovedkomponenternes virkemåde
	ELEKTRONISK KONTROLSYSTEM
	Primære Elektroniske Kontrolkomponenter og Funktioner
	Bådkontrolsystem (VC10)
	Display
	Displayfunktion
	Kontaktpanel (tænding og slukning af motoren)
	Nødstopknap



	Før drift
	Introduktion
	Sikkerhedsforskrifter
	Dieselolie
	Specifikationer for dieselolie
	Bio-dieselolier
	Yderlige tekniske brændstofkrav
	Håndtering af dieselolie
	Brændstoftank (ekstraudstyr)
	Brændstofssystem

	Efterfyldning af brændstoftank
	Før brændstoftanken fyldes for første gang:
	Sådan fyldes brændstoftanken:

	Udluftning af brændstofsystemet
	Udluftning af brændstoffilteret


	Motorolie
	Motoroliespecifikationer
	Servicekategorier
	Håndtering af motorolie

	Motorolieviskositet
	Kontrol af motorolie
	Påfyldning af motorolie

	Olie til marinegear
	Specifikationer for marinegearolie
	Kontrol af marinegearolie
	Tilsætning af marinegearolie

	Kølevæske
	Kølevæskespecifikationer
	Kølevæske (lukket kølesystem)


	Betjening af motoren
	Introduktion
	Sikkerhedsforskrifter
	BETJENING (VC10: VESSEL CONTROL SYSTEM)
	Start af Motoren
	Station Protect (stationsbeskyttelse)
	Systemtænding med id, Start med id
	Ændring af ejerens id
	Hvis motoren ikke kan starte
	Udluftning af brændstofsystemet efter startsvigt

	Start ved lave temperaturer
	Efter start af motoren

	Opvarmningsfunktion (Gear frakoblet)
	Gear og gas-styring
	Neutral
	Fremad
	Bak
	Fremad (bak) til bak (fremad)

	Motorhastighedsbegrænsning
	Agtpågivenhed under drift
	Standsning af motoren
	Normal standsning
	Nødstop
	Elektrisk nødstop


	Kontrol af backup-panelet
	Kontrol af motoren efter drift

	Periodisk vedligeholdelse
	Introduktion
	Sikkerhedsforskrifter
	Forholdsregler
	Vigtigheden af periodisk vedligeholdelse
	Udførelse af periodisk vedligeholdelse
	Vigtigheden af daglige kontroller
	Før logbog over maskintimer og daglige kontroller
	Yanmar-reservedele
	Nødvendigt værktøj
	Kontakt din autoriserede Yanmar Marine-forhandler eller -distributør for at få hjælp

	EPA-vedligeholdelseskrav
	EPA-krav for USA og andre relevante lande
	EPA-krav
	Installation af udstødningsprøverøret

	Periodisk vedligeholdelsesplan
	Eftersyn og vedligeholdelse af EPA-emissionsrelaterede dele til CI-marine motorer

	Procedurer for periodisk vedligeholdelse
	Daglige kontroller
	Besigtigelser
	Kontrollér niveauerne for dieselolie, motorolie og kølervæske
	Kontrol og påfyldning af maringearolie
	Kontrol af batteriets elektrolytniveau
	Kontrol af generatorens kilerem
	Kontrol af alarmindikatorerne
	Klargøring af brændstof, olie og kølevæske i reserve

	Efter de første 50 timers drift
	Tømning af brændstoftank
	Udskiftning af motorolie og udskiftning af filterenheden til motorolie

	Hver 50 driftstimer
	Tømning af brændstoffilter/vandudskiller
	Kontrol af batteriets elektrolytniveau (kun brugbare batterier)

	Efter de første 250 timers drift
	Eftersyn og justering af afstanden mellem indtags- / udstødningsventilen

	Hver 250 driftstimer
	Tømning af brændstoftank
	Udskiftning af brændstoffilterenheden
	Udskiftning af motorolie og udskiftning af filterenheden til motorolie
	Kontrol eller udskiftning af havvandspumpehjulet
	Rensning af indtagets lyddæmperenhed (luftfilter)
	Rensning af udstødnings- / vandblandingsled
	Rensning af turbolader
	Kontrol og justering af spændingen for generatorens V-kilerem
	Kontrol af de ledningsførte stik

	Hver 1 års drift,
	Udskiftning af kølervæske

	Hver 1.000 driftstimer
	Udskift pumpehjulet i havvandspumpen
	Rensning og kontrol af havvandspassagerne
	Udskiftning af gerneratorens kilerem
	Eftersyn og justering af afstanden mellem indtags- / udstødningsventilen

	Hver 2.000 driftstimer
	Rens motoroliekøleren
	Rensning og kontrol af havvandspassagerne
	Rens og kontrollér kølervæskeledningerne

	Hver 2 års drift,
	Udskift gummislanger (brændstof og vand)



	Fejlfinding
	Sikkerhedsforskrifter
	Fejlfinding efter start
	Fejlfindingsinformation
	Fejlfindingsskema
	Funktionelt Specifikationsskema For Fejlsikker Diagnose

	Langtidsopbevaring
	Klargør motoren til langtidsopbevaring
	Tøm kølesystemet for havvand
	Tilbagelevering af motoren for service

	Specifikationer
	Primære motorspecifikationer

	Systemdiagrammer
	Rørdiagrammer
	Ledningsdiagrammer

	EPA-garanti, kun USA
	Yanmar Co., Ltd. Begrænset garanti på emissionsstyresystem - gælder kun USA
	Dine rettigheder og pligter iht. garantien:
	Garantiperiode:
	Garantien dækker:
	Undtagelser:
	Ejerens ansvar:
	Kundehjælp:
	Vedligeholdelseslog





