























































































































	Dutch
	Inhoudsopgave
	Inleiding
	Registratie van Eigendom

	Veiligheid
	Veiligheidsmaatregelen
	Algemene informatie
	Voordat u begint
	• Laat nooit iemand zonder de vereiste training de motor of hekaandrijving installeren of bedienen.
	• Lees deze bedieningshandleiding eerst zorgvuldig door voordat u de motor of hekaandrijving bedient of er onderhoud aan verricht, zodat u veilige bedienings- en onderhoudsprocedures hanteert.
	• De veiligheidsinstructies en etiketten zijn ook herinneringen voor het veilig bedienen en onderhouden van de motor.
	• Neem contact op met de erkende Yanmar Marine dealer of distributeur voor aanvullende training.
	Tijdens gebruik en onderhoud
	• Hijs de hekaandrijving alleen op met hijsapparatuur van voldoende vermogen.
	• Ga nooit onder een opgetakelde hekaandrijving staan. Als het takelmechanisme het begeeft, valt de hekaandrijving boven op u, met ernstig letsel of de dood als gevolg.
	• Ondersteun de hekaandrijving nooit met apparatuur die niet ontwikkeld is om het gewicht van de hekaandrijving te houden, zoals houten blokken, of alleen met een krik.
	• Voer nooit onderhoud uit aan de hekaandrijving als de boot is opgehesen of als de motor op stationaire snelheid draait. De propeller kan onder deze omstandigheden draaien.
	• Als het vaartuig meer dan een motor heeft, voer dan nooit onderhoud uit aan een hekaandrijving als een of beide motoren draaien. Bij configuraties met meerdere motoren kan de propeller voor een motor die uitstaat draaien als er andere motoren dra...
	• Draaiende delen kunnen leiden tot ernstig letsel of de dood. Draag nooit sieraden, losse manchetten, stropdassen of loszittende kleding en draag lang haar altijd in een staart bij het werken in de buurt van bewegende/draaiende onderdelen zoals he...
	• Om onbedoelde beweging van apparatuur te voorkomen, start u de motor nooit terwijl deze in de versnelling staat.
	• Controleer voordat u de motor start of alle omstanders op veilige afstand staan. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt terwijl de motor loopt.
	• Verwijder altijd gereedschappen en lappen die gebruikt zijn tijdens onderhoud uit de ruimte voor gebruik.
	• Stop de motor voordat u met onderhoud aan de hekaandrijving begint en vergrendel de propeller, zodat deze niet kan draaien.
	• Laat nooit de sleutel in het contactslot zitten wanneer u onderhoud verricht aan de motor of de hekaandrijving. Iemand zou per ongeluk de motor kunnen starten zonder zich te realiseren dat u eraan werkt.
	• Bedien de motor nooit terwijl u via een hoofdtelefoon of de radio naar muziek luistert. Door muziek zijn waarschuwingssignalen moeilijk hoorbaar.
	• Blokkeer nooit de vensters, luchtgaten of andere ventilatiemiddelen wanneer de motor in een afgesloten ruimte draait.
	• Tijdens gebruik produceren alle interne verbrandingsmotoren koolstofmonoxidegas en er zijn speciale voorzorgsmaatregelen nodig om koolstofmonoxidevergiftiging te voorkomen.
	• Zet de accuschakelaar (indien aanwezig) altijd uit of ontkoppel de minkabel van de accu voordat u onderhoud verricht aan de apparatuur.
	• Houd de elektrische stekkers en aansluitpunten altijd schoon. Controleer de kabelbomen op barsten, afgeschaafde plekken en beschadigde of verroeste stekkers.
	• Zorg ervoor dat er voldoende ruimte op de vloer is voor het onderhoud van de hekaandrijving. De vloer dient vlak te zijn en geen gaten te bevatten.
	• Houd de vloer vrij van stof, modder, geknoeide vloeistoffen en onderdelen, om uitglijden en struikelen te voorkomen.
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	Bediening Hekaandrijving
	Keuze Van De Propeller
	• Zet de afstandsbediening in de stand NEUTRAAL.
	• Zet het contactslot in de stand UIT en neem de sleutel uit.
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	Dagelijkse Controles
	Visuele controles
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