































































































































































































































































































































	Finnish
	Sisältö
	Johdanto
	Omistustodistus

	Turvallisuusohjeet
	Varotoimenpiteet
	Yleistä
	Ennen käyttöä
	Käytön ja huollon aikana

	Turvamerkkien sijainti

	Tuotteen yleisesittely
	YANMAR 4LV-Yhteispaineputki sarjan ominaisuudet ja käyttökohteet
	Uuden moottorin sisäänajo

	Osien tunnistus
	Oikea puoli (vauhtipyörän puolelta tarkasteltuna)
	Vasen puoli (vauhtipyörän puolelta tarkasteltuna)

	Tyyppikilvet
	Pääosien toiminta
	ELEKTRONINEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ
	Tärkeimmät elektroniset ohjauskomponentit ja -toiminnot
	Hallintalaitteet
	Kojelauta
	Laitteisto ja toiminnot
	Varoitusvalot ja äänimerkit (lisävaruste)
	(käyttötuntilaskuri, jäähdytysnesteen lämpötila, näytön kirkkaus, öljyn paine, akkujännite, äänimerkit)
	Asetusnäyttöön pääsy ja sen käyttö (Lämpötilan ja paineen yksikköjen sekä muiden asetusten asetus)
	Näyttöasetuksen valinta
	Äänimerkit
	Lähtötehon lisälaite


	Veneen ohjausjärjestelmä (VC10)
	Näyttö
	Näyttötoiminto
	Hätäpysäytys-kytkin



	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
	Polttonestesuodattimen ilmaus


	Moottoriöljy
	Moottoriöljyn laatuvaatimukset
	Huoltoluokitukset
	Moottoriöljyn käsitteleminen

	Moottoriöljyn viskositeetti
	Moottoriöljyn tarkistaminen
	Moottoriöljyn lisäys

	MERIKYTKIMENÖLJY
	Merikytkimen öljyn laatuvaatimukset
	Merikytkimen öljyn tarkistaminen
	Merikytkimen öljyn lisääminen

	PERÄVETOLAITTEEN ÖLJYT
	Perävetolaitteen öljyvaatimukset
	ZT370
	Ohjaustehostinöljy (vain 4LVZ)
	Trimmilaitteen öljy

	Perävetolaiteen öljyn tarkastus ja lisäys
	Ohjaustehostimen öljyn tarkastus ja lisäys (mallit 4LVZ)

	Moottorin jäähdytysneste
	Moottorin jäähdytysnesteen laatuvaatimukset
	Jäähdytysneste (suljettu jäähdytysjärjestelmä)


	Moottorin käyttäminen
	Johdanto
	Varotoimenpiteet
	KÄYTTÄMINEN (B25-, C35-TYYPIN KOJELAUTA)
	Moottorin käynnistys
	Jos moottori ei käynnisty
	Polttonestejärjestelmän ilmaus epäonnistuneen moottorin käynnistyksen jälkeen

	Käynnistäminen alhaisissa lämpötiloissa
	Moottorin käynnistymisen jälkeen

	Kauko-ohjaimen vivun käyttö
	Kiihdytys ja hidastus
	Moottorin vaihteen vaihtaminen
	Vaihtaminen uisteluun (KMH50A, KMH50V)

	Varovaisuus käytön aikana
	Moottorin sammuttaminen
	Normaali sammutus
	Moottorin lisäpysäytyskytkin
	Lisäpysäytyskytkin (Vaihtoehto: on suositeltavaa, että tämä kytkin on asennettu helposti ulottuvilla olevaan paikkaan.)

	Moottorin tarkastaminen käytön jälkeen
	Käyttäminen (VC10: Veneen ohjausjärjestelmä)
	Moottorin käynnistys
	Aseman suojaus
	Sys on by ID (järjestelmän kytkentä päälle tunnuksella), Start by ID (käynnistys tunnuksella)
	Omistajan tunnuksen muuttaminen
	Jos moottori ei käynnisty
	Polttonestejärjestelmän ilmaus epäonnistuneen moottorin käynnistyksen jälkeen

	Käynnistäminen alhaisissa lämpötiloissa
	Moottorin käynnistymisen jälkeen

	Esilämmitystila (vaihteen kytkemisen vapautus)
	Kaasun ja vaihteen ohjaus
	Vapaa
	Eteen
	Taakse
	Eteen-asennosta (taakse-asennosta) taakse-asentoon (eteen-asentoon)

	Käyntinopeuden rajoitustila
	Varovaisuus käytön aikana
	Moottorin sammuttaminen (pysäytys)
	Normaali pysäytys
	Hätäpysäytys
	Sähköinen hätäpysäytys


	Varapaneelin ohjaus
	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

	EPA-huoltovaatimukset
	EPA-vaatimukset Yhdysvalloissa ja muissa sovellettavissa maissa
	EPA-vaatimukset
	Pakokaasun näytteenottoportin asennus

	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
	Merikytkimen öljyn ja öljynsuodattimen puhdistus
	Kauko-ohjauskaapelien tarkistaminen ja säätäminen
	Potkuriakselin kohdistuksen säätö

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

	250 käyttötunnin välein
	Polttonestesäiliön tyhjennys
	Polttonestesuodattimen vaihto
	Moottoriöljyn ja moottoriöljyn suodatinelementin vaihto
	Merikytkimen öljyn ja öljynsuodattimen puhdistus
	Merivesipumpun juoksupyörän tarkistaminen ja vaihtaminen
	Imuilman äänenvaihtimen (ilmanpuhdistimen) elementin puhdistus
	Pakokaasun / veden sekoitusputken puhdistaminen
	Turboahtimen puhdistaminen
	Tarkista hihnan vaurio
	Johdinliittimien tarkistaminen

	500 käyttötunnin
	Pakokaasun / veden sekoitusputken vaihtaminen
	Kumiletkujen vaihtaminen

	750 käyttötunnin
	Merivesipumpun juoksupyörän vaihtaminen
	Merivesikanavien puhdistus ja tarkastus
	Turboahtimen eristyksen vaihtaminen (Vain 4LV150, 4LV170, 4LV195)
	Kauko-ohjauskaapelin toiminnan tarkastus
	Potkuriakselin kohdistuksen säätö



	Vianetsintä
	Varotoimenpiteet
	Vianetsintä käynnistyksen jälkeen
	Vianetsintätiedot
	Vianetsintätaulukko
	Vikatilanteiden diagnostiikan toimintaohjetaulukko

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

	Tekniset tiedot
	Moottorin tärkeimmät tekniset tiedot
	4LV(Z)-moottori
	4LVZ Stern Drive


	Järjestelmäkaaviot
	Putkituskaaviot
	Kytkentäkaaviot

	EPA-takuu, vain Yhdysvallat
	Yanmar Co., Ltd. Päästönrajoitusjärjestelmän rajoitettu takuu – vain Yhdysvallat
	Takuun oikeudet ja velvoitteet:
	Takuukausi
	Takuun kattavuus:
	Takuun piiriin eivät kuulu:
	Omistajan vastuu:
	Tukipalvelu:
	Huoltoloki





