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	Innholdsfortegnelse
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	Sikkerhet
	Sikkerhetsforanstaltninger
	Generell informasjon
	Før bruk
	• Les og forstå denne brukerhåndboken før du bruker eller utfører service på motoren eller akterdrevet, så du kan være sikker på å følge sikre driftsrutiner og vedlikeholdsmetoder.
	• Sikkerhetsskilt og etiketter er ytterligere påminnelser om sikre drifts- og vedlikeholdsteknikker.
	• Du finner informasjon om ytterligere opplæring hos din autoriserte forhandler eller distributør av Yanmar Marine-produkter.
	Under drift og vedlikehold
	• Bruk alltid løfteutstyr med tilstrekkelig kapasitet for å løfte akterdrevet.
	• Stå aldri under et akterdrev som henger i en talje. Hvis taljemekanismen svikter, vil akterdrevet falle ned på deg og du kan dø eller bli alvorlig skadet.
	• Støtt aldri opp akterdrevet med utstyr som ikke er beregnet til å holde vekten av akterdrevet, som trestykker, blokker eller ved bruk av kun én jekk.
	• Utfør aldri service på akterdrevet under tauing eller hvis motoren går på tomgang. Propellen kan rotere under disse forholdene.
	• Hvis fartøyet har mer enn én motor, utfør aldri service på et akterdrev hvis noen av motorene er i drift. I konfigurasjoner med flere motorer, kan propellen til en motor som er slått av rotere hvis noen av de andre motorene er i gang.
	• Roterende deler kan føre til alvorlige personskader eller død. Bruk aldri smykker, åpne skjorteermer, slips eller løstsittende klær, og bind alltid opp langt hår når du arbeider i nærheten av bevegelige/roterende deler, som f.eks. svinghj...
	• For å unngå bevegelse av utstyret ved et uhell, start aldri motoren når den står i gir.
	• Før du starter motoren må du alltid passe på at alle som er i nærheten befinner seg på trygg avstand. Hold barn og kjæledyr unna mens motoren går.
	• Fjern alltid verktøy eller pussekluter som er brukt under vedlikehold, før drift.
	• Stopp motoren før du utfører service på akterdrevet og sikre propellen slik at den ikke roterer.
	• La aldri nøkkelen stå i tenningslåsen når du driver med vedlikehold av motoren eller akterdrevet. Noen kunne komme til å starte motoren uten å være klar over at du holder på å vedlikeholde den.
	• Du må aldri bruke eller gjøre service på motoren mens hører på musikk eller radio med øretelefoner, da dette vil gjøre det vanskelig å høre varselsignaler.
	• Du må aldri lukke vinduer, ventilasjonsåpninger eller andre luftekanaler hvis motoren går i et lukket område.
	• Alle interne forbrenningsmotorer produserer karbonmonoksidgass under drift og det må tas hensyn til spesielle forholdsregler for å unngå karbonmonoksidforgiftning.
	• Slå alltid av batteribryteren (hvis montert) eller koble fra den negative batterikabelen før du utfører vedlikehold på utstyret.
	• Elektriske kontakter og terminaler må alltid holdes rene. Kontroller om de elektriske kabelgruppene er sprukket eller slitt, og om de har skadde eller korroderte kontakter.
	• Forsikre deg om at det er tilstrekkelig med gulvplass til å utføre service på akterdrevet. Gulvplassen må være flat og fri for hull.
	• Hold gulvet fritt for støv, søle, væskesøl og deler, slik at du unngår å skli og å snuble.
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	• Sett fjernkontrollen i FRI.
	• Sett hovedbryteren i stillingen AV og ta ut nøkkelen.
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