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	Innehåll
	Inledning
	Inköpsinformation

	Säkerhet
	Säkerhetsföreskrifter
	Allmän information
	Innan du använder motorn
	• Motorn och INU-drevet får endast installeras och användas av personer med lämplig utbildning.
	• Läs och förstå denna Driftinstruktion innan du börjar använda motorn eller INU-drevet, och följ de angivna rekommendationerna för säker användning och säkert underhåll.
	• Säkerhetssymboler och -skyltar fungerar som en extra påminnelse om säkra metoder för användning och underhåll.
	• Kontakta din auktoriserade återförsäljare eller distributör av Yanmar Marine för ytterligare utbildning.
	Vid körning och underhåll
	• Använd alltid lyftutrustning med tillräcklig kapacitet för att lyfta båtmotorn.
	• Stå aldrig under ett upphängt INU-drev. Om ett fel uppstår på upphängningsanordningen kan drevet falla ned på dig och orsaka allvarlig skada eller dödsfall.
	• Stötta aldrig upp drevet med utrustning som inte är utformad för att tåla dess vikt, som träbitar och klossar eller genom att bara använda en domkraft.
	• Utför aldrig något arbete på INU-drevet vid bogsering eller när motorn går på tomgång. Propellern kan fortfarande rotera under dessa förhållanden.
	• Om båten har fler än en motor ska du aldrig utföra något arbete på INU-drevet om någon av motorerna är igång. Om båten är utrustad med flera motorer kan propellern på en avstängd motor rotera om någon av de övriga motorerna är igång.
	• Roterande delar kan orsaka allvarliga skador eller död. Bär aldrig smycken, oknäppta manschetter eller ärmar, slips eller löst sittande klädesplagg och bind alltid upp långt hår när du arbetar nära rörliga eller roterande delar, till e...
	• Förebygg plötsliga ryck genom att aldrig starta motorn när backslaget är ilagt.
	• Kontrollera att ingen är i närheten av motorn när du startar den. Håll barn och husdjur borta från motorn när den är igång.
	• Avlägsna verktyg, trasor etc som har använts vid underhåll innan motorn startas.
	• Stäng av motorn innan du gör något underhåll på INU-drevet, och sätt fast propellern så att den inte roterar.
	• Lämna aldrig nyckeln i nyckelströmbrytaren när du servar motorn eller drevet. Någon kan råka starta motorn utan att känna till att du håller på att serva den.
	• Använd aldrig motorn när du lyssnar på musik eller radio i hörlurar, eftersom detta gör det svårt att höra varningssignaler.
	• Blockera aldrig fönster, ventiler eller andra ventilationsvägar om motorn används i ett slutet utrymme.
	• Alla inombordsmotorer producerar koloxidgas under drift. Speciella försiktighetsåtgärder för att undvika koloxidförgiftning måste vidtas.
	• Slå alltid av nyckelströmbrytaren (i förekommande fall) eller koppla ur kabeln till batteriets minuspol innan du utför service på utrustningen.
	• Håll alltid kopplingarna och polerna rena. Kontrollera att det inte finns sprickor, slitage eller skador på elektriska höljen, eller korrosion på kopplingar.
	• Se till att det finns tillräckligt med golvutrymme vid underhåll av INU-drevet. Golvytan måste vara plan och jämn.
	• Håll golvet fritt från smuts, lera, utspillda vätskor och lösa delar, för att förhindra att någon snavar eller halkar.


	Produktöversikt
	Översikt
	Ansvar för ägare/användare
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	Ansvar för återförsäljare/distributör

	Namn På Motorns Delar
	Korrosionsskydd
	Galvanisk korrosion
	Korrosionskontroll
	Shore-power
	Drevets undervattensbeläggning
	Ytterligare skydd
	Anodiska plattor till växelhuset
	Anod till ventilationsplatta
	Anoder till trimcylindrar
	Anod till propelleraxel

	Egenskaper Och Kontroller
	Fjärrkontroller
	Power Trim
	INU-drevets trimvinkel
	Knapp för trim & lutning/släp
	Elsystem


	Användning Av Inu-drevet
	Val Av Propeller
	• Sätt fjärreglaget i läge NEUTRAL.
	• Sätt huvudströmbrytaren i läge OFF och ta bort nyckeln.

	Installera Propellrarna
	Ta Bort Propellern
	Daglig Tillsyn
	Tillsyn
	Kontrollera oljenivån i INU-drevet
	Kontrollera pumpvätskan för Power Trim


	Underhåll
	Periodiskt Underhåll
	Betydelsen av periodiskt underhåll
	Utföra periodiskt underhåll
	Betydelsen av daglig tillsyn
	Yanmar-reservdelar
	Nödvändiga verktyg
	Anlita din auktoriserade återförsäljare eller distributör av Yanmar Marine

	Åtdragning Av Fästen
	Åtdragningsmoment
	Standardtabell för åtdragningsmoment
	Åtdragningsmoment

	Periodisk Underhållstabell
	Allmän Inspektion
	Pumpvätska Till Power Trim
	Tillvägagångssätt För Periodiskt Underhåll
	En gång i veckan
	Efter de 50 första drifttimmarna
	Var 50:e drifttimme
	Var 100:e drifttimme
	Var 150:e drifttimme
	Var 250:e drifttimme
	Var 1000:e drifttimme
	Varje år
	Varje 2 år
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	Förvaring I Kallt Väder (Minusgrader), SäSongsförvaring och Utökad Förvaring
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	Återta INU-drevet i bruk


	Specifikationer



