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ORIGINALIŲ INSTRUKCIJŲ VERTIMAS
FCC ir IC reikalavimų atitiktis
Xi5 BELAIDIS PEDALAS FCC ID – MVU09291
Xi5 BELAIDIS NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS FCC ID – MVU09305
IC: 6094A-09291, 6094A-09305
Ši įranga atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Naudoti leidžiama, jei tenkinamos šios dvi sąlygos:
1.

Ši įranga turi nelemti žalingųjų trukdžių.

2.

Ši įranga turi priimti visus gaunamus trukdžius, įskaitant trukdžius, galinčius lemti nepageidaujamą
veikimą.

Ši įranga atitinka FCC taisykles.
Atlikus šios įrangos pakeitimų ar modifikacijų, kuriems už atitiktį atsakinga šalis nedavė atskiro leidimo, gali
būti anuliuota naudotojo teisė naudoti įrangą.
Ši įranga atitinka „Industry Canada" RSS standartą (-us) dėl įrangos, kuriai nereikia licencijos. Naudoti
leidžiama, jei tenkinamos šios dvi sąlygos: (1) ši įranga turi nelemti žalingųjų trukdžių ir (2) ši įranga turi priimti
visus gaunamus trukdžius, įskaitant trukdžius, galinčius lemti nepageidaujamą veikimą.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de
licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de
brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
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ES reikalavimų atitiktis
Šiuo dokumentu „Attwood Corporation" pareiškia, kad užbortinis variklis „MotorGuide" Xi5 atitinka
pagrindinius RRTGĮ direktyvos 99/5/EB reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas.

CE deklaracija
Gamintojas: „Attwood Corporation"
Adresas: 1016 N. Monroe
Lowell, MI 49331 JAV
Tel. 616-897-9241
Įgaliotasis atstovas: „Brunswick Marine"
Parc Industriel de Petit-Rechain
B-4800
Verviers, Belgija
Tel. +32(0)87323222
Gaminys: „MotorGuide" Xi5 serija
Modelis: įskaitant visus 12, 24 ir 36

voltų nuolatinės srovės modelius

Tarybos direktyva 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių (RRTGĮ)
•

EN 300 440-1 V1.6.1: Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Mažo nuotolio
prietaisai.

•

EN 301 489-1 V1.9.2: Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Radijo ryšio
įranga.

Tarybos direktyva 2004/40/EB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų
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•

EN 62311:2008 - Elektroninės ir elektrinės įrangos, susijusios su žmogaus apšvitos
elektromagnetiniuose laukuose apribojimais, įvertinimas.

Tarybos direktyva 2004/108/EB dėl elektromagnetinio suderinamumo
•

EN 55012:2008; A1:2010 - Transporto priemonės, laivai ir vidaus degimo variklių varomi įrenginiai.

Tarybos direktyva 98/96/EB dėl jūrų laivininkystės įrangos
•

EN 60945:2002+C1:2008 - Jūrų navigacijos ir radijo ryšio įranga (Motorų sistemos)
•

CISPR16 – Laidininkais sklindančios ir spinduliuojamos emisijos

•

EN 61000-4-2:2008 Elektrostatinis išlydis

•

EN 61000-4-3:2006 Atsparumas spinduliuotei

•

EN 61000-4-4:2004 Elektrinis spartusis pereinamasis vyksmas

•

EN 61000-4-5:2005 Viršįtampiai

•

EN 61000-4-6:2008 Jautrumas laidininkais sklindantiems trukdžiams

•

EN 61000-4-8:2001 Atsparumas magnetiniam laukui

•

EN 61000-4-11:2004 Įtampos kryčiai ir pertrūkiai

Tarybos direktyva 2006/42/EB dėl mašinų
•

EN ISO 12100 - Mašinų sauga. Bendrieji projektavimo principai. Rizikos vertinimas ir jos mažinimas

Oficialią atitikties deklaracijos kopiją galima rasti adresu http://www.motorguide.com/support/certifications.

Aplinkosaugos reikalavimų atitiktis
Visi „MotorGuide" gaminiai, kuriems taikoma Direktyva 2002/96/EEB dėl elektros ir elektroninės įrangos
atliekų (EEĮA), atitinka reikalavimus, keliamus žymėjimui EEĮA ženklu. Tokie gaminiai yra pažymėti
perbrauktu šiukšliadėžės simboliu (toliau parodytu EEĮA simboliu) pagal Europos standartą EN 50419.

54539

Šis simbolis ant gaminio arba jo pakuotės rodo, kad neleidžiama išmesti tokio gaminio su kitomis buitinėmis
atliekomis. Nebenaudojamą įrangą reikia perduoti paskirtam surinkimo punktui, kad elektros ir elektroninės
įrangos atliekos būtų perdirbtos. Atskiras įrangos atliekų surinkimas ir perdirbimas ją utilizuojant padės
saugoti gamtos išteklius ir užtikrins, kad įranga būtų perdirbta žmonių sveikatai ir aplinkai nekenksmingu
būdu. Daugiau informacijos apie tai, kur galite perduoti įrangą perdirbti, teiraukitės vietos valdžios įstaigų arba
vietoje, kurioje įsigijote gaminį.

Svarbi informacija operatoriui

!

ISO 7000-0434B – simbolis „dėmesio"

Visada, kai matote šį simbolį, skaitykite šiuos dokumentus. Šis simbolis naudojamas informuojant apie galimą
PAVOJŲ arba veiksmus, kuriems reikia jūsų dėmesio.
Naudojant šią įrangą „Attwood Corporation" nenurodytu būdu kyla pavojus pažeisti jos konstrukcinį
vientisumą ir ji nebebus saugi.
ĮSPĖJIMAS. Ši įranga nėra skirta naudoti sprogioje aplinkoje.
ADVERTENCIA: Este equipo no está diseñado para uso en atmósferas explosivas.
AVVERTIMENTO: Questa apparechiatura non è inteso per l'uso in ambienti esplosivi.
WARNUNG: Das Ausrüstung darf in einer explosiven Umgebung NICHT verwendet werden.
ADVERTISSEMENT: Cet équipement n'est pas prévu pour une utilisation das des environments explosifs.
ii

lit

Dėkojame Jums,
Dėkojame, kad įsigijote „MotorGuide" belaidį užbortinį variklį Xi5.
Xi5 variklis sukurtas ir pagamintas taip, kad jo veikimas atitiktų žvejų lūkesčius: tylus darbas, patikimumas ir
tikslus valdymas. Neabejojame, kad Xi5 suteiks žvejybai dar daugiau malonumo, ir dėkojame, kad pasirinkote
„MotorGuide".
Skirkite šiek tiek laiko užregistruoti savo naujajam Xi5 varikliui adresu motorguide.com arba užpildykite ir
išsiųskite paštu pridėtą garantijos registracijos kortelę.

Garantija
Jūsų įsigytam gaminiui suteikiama ribotoji garantija, kurią teikia „MotorGuide". Poliso sąlygos pateikiamos šios
instrukcijos skyriuje Informacija apie garantiją . Poliso aprašyme nurodoma garantinės apsaugos trukmė,
pateikiami svarbūs atsakomybės ir žalos dydžio apribojimai ir kita susijusi informacija. Perskaitykite šią
svarbią informaciją.
Šioje instrukcijoje pateikti aprašymai ir specifikacijos galiojo tuo metu, kai ši instrukcija buvo patvirtinta ir
pateikta spausdinti. „MotorGuide" siekia nuolat tobulinti savo gaminius ir teikiamas paslaugas, todėl pasilieka
teisę bet kada nutraukti tam tikrų modelių gamybą ir keisti specifikacijas, konstrukcijas, metodus arba darbo
tvarką be išankstinių įspėjimų ar įsipareigojimų.
„MotorGuide", Lowell, Michigan JAV
„Mercury Marine"
„Eagle" ir „Lowrance" yra registruotieji „Navico Inc." prekių ženklai. „Garmin" yra registruotasis „Garmin Ltd."
prekės ženklas. „Humminbird" yra registruotasis „Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc." prekės ženklas.
„Vexilar" yra registruotasis „Vexilar, Inc." prekės ženklas.

Autorių teisių ir prekių ženklų informacija
© MERCURY MARINE. Visos teisės saugomos. Kopijuoti visiškai ar iš dalies be leidimo draudžiama.
„Alpha", „Axius", „Bravo One", „Bravo Two", „Bravo Three", „Circle M" ir bangos logotipas, „K-planes",
„Mariner", „MerCathode", „MerCruiser", „Mercury", „Mercury" ir bangos logotipas, „Mercury Marine", „Mercury
Precision Parts", „Mercury Propellers", „Mercury Racing", „MotorGuide", „OptiMax", „Quicksilver", „SeaCore",
„Skyhook", „SmartCraft", „Sport-Jet", „Verado", „VesselView", „Zero Effort", „Zeus", „#1 On the Water" ir
„We're Driven to win" yra registruotieji „Brunswick Corporation" prekių ženklai. „Pro XS" yra „Brunswick
Corporation" prekės ženklas. „Mercury Product Protection" yra registruotasis „Brunswick Corporation"
paslaugos ženklas.
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INFORMACIJA APIE GARANTIJĄ
„MotorGuide" dvejų metų ribotoji garantija
IŠSAUGOKITE ORIGINALŲ PIRKIMO KVITĄ ARBA PARDAVIMO SĄSKAITĄ.
1.

Pirmajam mažmeniniam pirkėjui garantuojama, kad pramoginiam naudojimui skirtuose „MotorGuide"
elektriniuose užbortiniuose varikliuose nebus medžiaginių ar gamybos trūkumų dvejus metus nuo
įsigijimo datos.

2.

Norėdamas pasinaudoti garantine priežiūra, pirkėjas turėtų pristatyti arba grąžinti įrenginį (apmokėjęs
pašto išlaidas ir apdraudęs) bet kokiam „MotorGuide" įgaliotam priežiūros paslaugų teikėjui.
NEGRĄŽINKITE Į ĮSIGIJIMO VIETĄ, nebent pardavėjas kartu yra ir įgaliotasis techninės priežiūros
centras. Grąžinant gaminius paštu reikia kruopščiai juos supakuoti ir pridėti lapą su problemos ir (arba)
prašomų priežiūros darbų aprašymu, kliento adresu ir telefono numeriu. Grąžinant gaminį pagal
garantijos sąlygas reikia pateikti kvito, pirkimo sąskaitos, registracijos patvirtinimo ar kito pirkimo
įrodymo kopiją. Garantinės pretenzijos nebus priimamos, jei nepateiksite užbortinio variklio pirkimo
kvito, kitokio registracijos patvirtinimo arba laivo su integruotu varikliu pardavimo sąskaitos.

3.

„MotorGuide" savo nuožiūra remontuos arba pakeis komponentus, kuriems taikomos šios garantijos
sąlygos. Nei „MotorGuide", nei „MotorGuide" priežiūros atstovai neatsako už žalą „MotorGuide"
gaminiams dėl remonto darbų, kuriuos atlieka bet kokie kiti asmenys nei įgaliotasis „MotorGuide"
priežiūros atstovas. Nei „MotorGuide", nei „Attwood" neatsako už gedimą arba žalą dėl netinkamo
montavimo, konfigūravimo, paruošimo arba ankstesnių priežiūros ar remonto klaidų.

4.

Jei „MotorGuide" elektriniai užbortiniai varikliai įsigyjami komerciniam arba vyriausybiniam naudojimui,
pirmajam mažmeniniam pirkėjui garantuojama, kad juose nebus medžiaginių ar gamybos trūkumų
vienus (1) metus. Komercinis naudojimas apibrėžiamas kaip bet koks su darbu ar įdarbinimu susijęs
gaminio naudojimas arba bet koks pajamų duodantis naudojimas bet kokiu garantinio laikotarpio
etapu, net jei gaminys tik kartais naudojamas tokioms paskirtims kaip laivyno nuoma, vedlių
paslaugos, žvejybos stovyklos ar panašios operacijos. Garantijos negalima perleisti jokiam vėlesniam
pirkėjui. „Mercury" gaminių apsaugos planas nesuteikiamas komerciniams arba vyriausybiniams
naudotojams.

5.

„MotorGuide" sudėtinio veleno ribotoji viso eksploatacijos laiko garantija. Pradiniam mažmeniniam
pirkėjui garantuojama, kad „MotorGuide" sudėtiniai velenai bus be medžiaginių ar gamybos trūkumų
visą laikotarpį, kurį juos eksploatuos pirmasis pirkėjas. Bet kokiame sudėtiniame velene aptikus
medžiaginių ar darbo trūkumų, „MotorGuide" nemokamai pateiks naują sudėtinį veleną. Visas
montavimo išlaidas prisiima pirkėjas.

6.

Garantinė apsauga teikiama klientams, kurie įsigyja gaminį iš įgaliotojo platintojo arba mažmenininko,
kurį „MotorGuide Marine" įgaliojo platinti gaminį šalyje, kurioje jis buvo parduotas. Garantinė apsauga
ir garantijos laikotarpis gali skirtis priklausomai nuo šalies, kurioje gyvena savininkas. Ši ribotoji
garantija įsigalioja nuo datos, kurią gaminys pirmą kartą parduodamas pirkėjui, arba nuo datos, kurią
pradedama gaminio eksploatacija, žiūrint, kas pirmiau. „MotorGuide" reikmenims ši ribotoji garantija
taikoma vienus (1) metus nuo mažmeninio pardavimo datos. Dalių remontas, keitimas arba priežiūros
darbai, vykdomi pagal šią garantiją, nepratęsia šios garantijos galiojimo termino. Reklaminės garantijos
nėra įtrauktos į šį aprašymą, jų teikiama apsauga priklauso nuo konkrečios reklaminės akcijos.
Garantinė apsauga netaikoma gaminiui, kuris parduodamas arba pradedamas eksploatuoti praėjus
daugiau nei šešeriems metams nuo pagaminimo datos.

7.

Ši garantija netaikoma dėl įprasto naudojimo nusidėvėjusioms dalims, pavyzdžiui, nusidėvėjusiems
kabeliams, taip pat reguliavimo darbams arba gaminio žalai, kurią lėmė: 1) aplaidumas, nepakankama
techninė priežiūra, nelaimingas atsitikimas, neįprastas naudojimas arba netinkamas montavimas ar
priežiūra; 2) netinkamas naudojimas, pvz., sulinkę metaliniai stulpai, sulinkę inkaro velenai, nutrūkę
valdymo trosai ir pan., nelaimingi atsitikimai, modifikacijos, naudojimas ne pagal paskirtį, didelis
nusidėvėjimas arba žala dėl to, kad savininkas neatliko pagrįstų ir būtinų montavimo darbų ar nesiėmė
reikiamo atsargumo; 3) priedo arba dalies, kurią pagamino ne „MotorGuide" ar „Attwood", naudojimas;
4) dalių keitimas arba išėmimas; 5) apatinio (variklio) skyriaus atidarymas, atliktas ne įgaliotajame
„MotorGuide" priežiūros centre, anuliuos šią garantiją.

8.

Pasiliekame teisę tobulinti bet kokio užbortinio variklio konstrukciją neįsipareigodami pakeisti jokio
anksčiau pagaminto užbortinio variklio.
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INFORMACIJA APIE GARANTIJĄ
9.

Visiems serijiniams „remontuotiems" užbortiniams varikliams suteikiama vienų (1) metų garantija.
Neserijiniams „remontuotiems" elektriniams užbortiniams varikliams garantija NETEIKIAMA.
„Remontuotas" variklis – tai „MotorGuide" parduotas užbortinis variklis, kurį galima naudoti, bet kuris
buvo patikrintas ir jame galėjo būti atlikti smulkaus remonto darbai. Pirmasis mažmeninis „remontuoto"
variklio pirkėjas – tai pirmasis variklio pirkėjas pažymėjus variklį kaip „remontuotą". „Remontuoti"
varikliai yra pažymėti mėlynu lipduku ant akumuliatoriaus kabelio ir dėžės su užrašu „Gamintojo
sertifikuotas remontuotas variklis".

10. Ši garantija netaikoma: 1) išėmimo, nuleidimo į vandenį, buksyravimo, sandėliavimo ir transportavimo
išlaidoms ir (arba) kelionės laikui, telefono ar bet kokio tipo nuomos išlaidoms, patirtiems
nepatogumams, laiko ar pajamų praradimui ar kitiems antriniams nuostoliams; arba 2) laivo pertvarų ar
medžiagų išėmimui arba keitimui dėl laivo konstrukcijos, kad būtų galima pasiekti gaminį; arba 3)
įtaisytų užbortinių variklių atjungimui ir prijungimui.
11. GARANTIJOS ANULIAVIMAS: garantinė apsauga gali būti anuliuota atsiimtam gaminiui arba gaminiui,
įsigytam aukcione, iš apleistų gaminių aikštelės, iš likvidatoriaus, iš draudimo įmonės, iš neįgaliotų
prekiautojų jūrų laivybos gaminiais ar laivų gamintojų arba bet kokių kitų trečiųjų šalių.
12. ŠI GARANTIJA NETAIKOMA JOKIEMS ATSITIKTINIAMS AR ANTRINIAMS NUOSTOLIAMS, JI
NEAPIMA KOMERCINIO TINKAMUMO ARBA TINKAMUMO NAUDOTI GARANTIJŲ, O
NUMANOMOS GARANTIJOS GALIOJA TIK ŠIOS GARANTIJOS GALIOJIMO LAIKOTARPĮ. KAI
KURIOSE VALSTYBĖSE NELEIDŽIAMA RIBOTI NUMANOMOS GARANTIJOS GALIOJIMO
TRUKMĖS ARBA ATMESTI AR RIBOTI ATSITIKTINIUS ARBA ANTRINIUS NUOSTOLIUS, TODĖL
PIRMIAU NURODYTI APRIBOJIMAI ARBA IŠIMTYS GALI BŪTI NETAIKOMI JUMS. ŠI GARANTIJA
SUTEIKIA JUMS KONKREČIŲ JURIDINIŲ TEISIŲ, BE TO, GALITE TURĖTI KITŲ JURIDINIŲ
TEISIŲ, KURIOS GALI SKIRTIS SKIRTINGOSE VALSTYBĖSE.

Jūsų įrašams:
Modelio numeris _______________________________
Serijos numeris _______________________________
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BENDROJI INFORMACIJA IR KOMPONENTŲ
IDENTIFIKAVIMAS
Komponentų identifikavimas

a

abcdef-

Galvutė
Spiralinis kabelis
Kojinė atleidimo svirtis
Akumuliatoriaus kabeliai (paslėpti)
Belaidis pedalas
Rankinis belaidis nuotolinio valdymo pul‐
tas
g - Denio stovas
h - Propeleris
iSkegas
jApatinis blokas (variklis)
k - Gylio žiedas
lGylio žiedo rankenėlė
m - Sudėtinis stulpas
n - Vairo transmisija

b
m

l

n

d

c

k

g

j

f

e

h
i

lit
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BENDROJI INFORMACIJA IR KOMPONENTŲ
IDENTIFIKAVIMAS
Serijos numerio užsirašymas
Svarbu ateičiai užsirašyti serijos numerį ir modelio numerį. Serijos numerio etiketės yra ant užbortinio variklio
iliustracijoje parodytoje vietoje. Įrašykite serijos numerį ir modelio numerį laukeliuose, esančiuose šios
instrukcijos skyriuje Informacija apie garantiją .

a
b

53462

ab-

Variklio identifikacinis numeris
Serijos numeris

Gaminio registracija
Garantijos tikslais užregistruokite savo „MotorGuide" užbortinį variklį užpildydami pridėtą garantijos kortelę
arba apsilankę adresu www.motorguide.com.

Vairininko atsakomybė
Operatorius (vairininkas) yra atsakingas už tinkamą ir saugią laivo eksploataciją, laivo keleivių ir aplink
esančių žmonių saugumą. Primygtinai rekomenduojama, kad kiekvienas operatorius (vairininkas) perskaitytų
ir išsiaiškintų visą šią instrukciją prieš naudodamas užbortinį variklį.
Pasirūpinkite, kad bent vienas kitas laive esantis asmuo mokėtų atlikti pagrindinius užbortinio variklio
naudojimo veiksmus, jei vairininkas nebegalėtų valdyti laivo.
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BENDROJI INFORMACIJA IR KOMPONENTŲ
IDENTIFIKAVIMAS
Vandenyje esančių ˛monių apsauga
PLAUKDAMI SU UŽBORTINIU VARIKLIU
Vandenyje esančiam asmeniui sunku greitai imtis veiksmų siekiant išvengti jo link plaukiančio laivo, net jei šis
plaukia lėtai.

21604

Kai plaukiate ten, kur vandenyje gali būti ˛monių, visuomet suma˛inkite greitį ir imkitės ypatingų atsargumo
priemonių.

LAIVUI STOVINT
!

ĮSPĖJIMAS

Besisukantis propeleris, judantis laivas ar bet koks prie laivo prikabintas kietas objektas gali sunkiai ar net
mirtinai sužaloti vandenyje esančius žmones. Jei vandenyje šalia laivo yra žmonių, nedelsdami išjunkite
užbortinį variklį.
Išjunkite užbortinį variklį prieš leisdami žmonėms plaukioti ar būti vandenyje šalia jūsų laivo.

Keleivių sauga
Laivui judant, keleiviai turi būti savo vietose. Staigiai sumažėjus laivo greičiui, pavyzdžiui, staiga pakeitus laivo
kryptį, jie gali būti išsviesti iš laivo.

Saugios laivybos rekomendacijos
Siekiant saugiai plaukti vandens keliais, reikia susipažinti su vietiniais ir kitais vyriausybiniais laivybos
reikalavimais bei apribojimais ir atsižvelgti į toliau išdėstytus patarimus.
Naudokitės plūduriavimo įtaisais. Pagal įstatymus kiekvienas laive esantis asmuo privalo turėti patvirtintą
tinkamo dydžio asmeninę plūduriavimo priemonę, kuri turi būti lengvai pasiekiama.
Neperkraukite laivo. Daugelis laivų yra klasifikuoti numatant maksimalią jiems skirtą apkrovą (svorį), žr. laivo
vardinių parametrų lentelę. Jei abejojate, susisiekite su atstovu ar laivo gamintoju.
Vykdykite saugos patikras ir reikiamą techninę priežiūrą. Laikykitės reguliaraus grafiko ir užtikrinkite, kad visi
remonto darbai būtų atlikti tinkamai.
Į laivą draudžiama lipti apsvaigus nuo alkoholio ar narkotikų (tai draudžia įstatymai). Alkoholis ar narkotikai
neigiamai veikia jūsų nuovokumą ir pastebimai sumažina reakciją.
Keleivių laipinimas. Išjunkite užbortinį variklį keleiviams įlipant ar išlipant.
Būkite atidūs. Laivo operatorius pagal įstatymus privalo išlaikyti budrumą tinkamai stebėdamas aplinką ir
klausydamas aplinkos garsų. Operatorius turi matyti nekliudomai, ypač – į priekį. Valdant laivą keleiviai,
kroviniai ar žvejų vietos turi neužstoti vaizdo operatoriui.
Pavojai po vandeniu. Plaukdami sekliame vandenyje sumažinkite greitį ir būkite atsargūs.
Pavojus užkliūti. Kad išvengtumėte pavojaus užkliūti, visus kabelius ir laidus tvarkingai išvedžiokite taip, kad
netrukdytų.

lit
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IDENTIFIKAVIMAS

Praneškite apie nelaimingus atsitikimus. Įstatymuose reikalaujama, kad laivų operatoriai įvykus laivo avarijai
atitinkamai laivybos reguliavimo agentūrai pateiktų Laivų avarijos ataskaitą. Apie laivo avariją būtina pranešti,
jei 1) žuvo arba galėjo žūti žmogus, 2) buvo sužalotas žmogus ir jam reikalinga daugiau nei pirmoji medicinos
pagalba, 3) buvo apgadinti laivai ar kitas turtas ir žalos vertė viršija 500 JAV dol. arba 4) laivas buvo visiškai
prarastas. Susisiekite su vietine reguliavimo institucija.
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INFORMACIJA APIE GAMINIO MONTAVIMĄ, SUJUNGIMĄ IR
AKUMULIATORIŲ
Užbortinio variklio montavimas
1.

Išsukite du šoninio skydelio varžtus abiejose denio stovo pusėse. Atsargiai traukite šoninius skydelius
nuo denio stovo, saugokitės, kad nesugadintumėte vietos nustatymo ąselių, tada nuimkite šoninius
skydelius abiejose užbortinio variklio pusėse.

b
a
ab-

a

53446

Šoninio skydelio varžtai
Vietos nustatymo ąselė

2.

Jei keičiate turimą „MotorGuide" arba kito gamintojo užbortinį variklį, prieš gręždami naujas angas
patikrinkite, ar esamos angos netinka naujajam denio stovui. Įsitikinkite, kad montavimo vieta atitinka
reikalavimus, nurodytus 4 punkte.

3.

Jei užbortiniam varikliui montuoti naujų angų nereikia, pereikite prie 7 punkto.

4.

Kruopščiai pasirinkite užbortiniam varikliui montuoti tinkamą vietą ant laivo denio, šalia vidurio linijos.
Įsitikinkite, kad priekiniai montavimo varžtai nepradurs korpuso. Kol rinksitės montavimo vietą,
padėjėjas turi laikyti užbortinį variklį reikiamoje padėtyje.

SVARBU: Prieš gręžiant angas reikia patikrinti montavimo vietą nustačius variklį į darbinę ir nenaudojimo
padėtis.
SVARBU: Pasirinkite ant denio tokią vietą, kad būtų 10,2 cm (4,0 col.) tarpas tarp laivapriekio ir denio stovo,
kad užbortinis variklis ir laivapriekio velenas netrukdytų dedant ant stačios rampos ar nuimant nuo jos.
SVARBU: Užtikrinkite, kad galvutė nebūtų išsikišusi už laivo bimso, kai variklis yra nenaudojimo padėtyje.
SVARBU: Palikite bent 13 mm (0,5 col.) tarpą tarp variklio stulpo ir laivo dėvimojo skersinio, kai užbortinis
variklis yra darbinėje padėtyje.

53447

Montavimo padėtis paliekant 10,2 cm (4,0 col.) tarpą nuo laivapriekio
5.

lit

Padėkite užbortinį variklį ant laivo denio pasirinktoje padėtyje, variklis turi būti nenaudojimo padėtyje.
Naudodamiesi denio stovo laikikliu kaip šablonu pažymėkite tvirtinimo angų vietas.
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SVARBU: Siekiant patikimai pritvirtinti užbortinį variklį, reikia keturių tvirtinimo angų (po dvi kiekvienoje
pusėje). Kiekvienoje denio stovo laikiklio pusėje galima rinktis iš septynių tvirtinimo angų vietų. Kiekvienoje
pusėje pasirinkite po dvi angų vietas, geriausiai tinkamas jūsų laivo konfigūracijai.

SVARBU: Siekiant patikimai pritvirtinti, tvirtinimo angos turi būti kuo toliau viena nuo kitos kiekvienoje denio
stovo laikiklio pusėje.

53448

Tvirtinimo angų vietos – tokios pačios abiejose pusėse
6.

Išgręžkite angas naudodami 8 mm (5/16 col.) grąžto antgalį. Pašalinkite visas atplaišas.

SVARBU: Kad išvengtumėte denio iš stiklo pluošto trūkinėjimo, naudokite gilinamąjį antgalį arba didesniu
grąžto antgaliu praplatinkite tvirtinimo angų viršų.
7.

Sulygiuokite denio stovo laikiklį su angomis denyje. Jei laivuose iš stiklo pluošto variklio montavimo
vietoje nėra pakloto, dėkite guminius izoliatorius tarp laivo denio ir denio stovo laikiklio. Įstatykite po tris
tvirtinimo varžtus iš nerūdijančiojo plieno į tvirtinimo angas abiejose denio stovo laikiklio pusėse. Ant
kiekvieno varžto dėkite poveržlę ir veržlę su nailoniniu įdėklu, bet dar nepriveržkite.

8
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INFORMACIJA APIE GAMINIO MONTAVIMĄ, SUJUNGIMĄ IR
AKUMULIATORIŲ
PASTABA: Jei užbortinis variklis tvirtinamas ant laivo denio su paklotu, guminių izoliatorių nereikia.

a

a
b

b
c

g
d

d
e

e
f

abcdefg8.

f

52406

Denio stovo laikiklis
Tvirtinimo varžtas
Guminis izoliatorius
Denis
Poveržlė
Veržlė su nailoniniu įdėklu
Paklotas

Paimkite už variklio stulpo ir kelkite neprisuktą denio stovo laikiklio pusę. Įstatykite varžtus pro denio
stovo angas laikydami denio stovo laikiklį pakreipę kampu. Kai denio stovo laikiklis laikomas pakreiptas
kampu, įstatyti varžtus netrukdo atleidimo pedalo mechanizmas. Ant kiekvieno varžto dėkite poveržlę ir
veržlę su nailoniniu įdėklu.

53451
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9.

Sulygiuokite užbortinį variklį su tvirtinimo angomis denyje. Tvirtai laikykite tvirtinimo varžtus 7/16 col.
veržliarakčiu, o kitu veržliarakčiu arba lizdiniu raktu priveržkite veržles su nailoniniu įdėklu abiejose
denio stovo laikiklio pusėse iš denio apačios.

10. Uždėkite šoninius skydelius ant užbortinio variklio, saugokitės, kad nesugadintumėte vietos nustatymo
ąselių. Prisukite šoninių skydelių varžtus.

b
a
ab-

a

53446

Šoninio skydelio varžtai
Vietos nustatymo ąselė

Rekomenduojama praktika ir procedūros
SVARBU: Atjunkite užbortinį variklį po kiekvieno naudojimo ir kai įkraunamas akumuliatorius.
•

Velkamajam motorui maitinti nenaudokite pagrindinio variklio akumuliatoriaus. Naudokite skirtąjį
velkamojo motoro akumuliatorių arba išorinį akumuliatorių.

•

Kad netyčia neįvyktų trumpasis akumuliatorių gnybtų jungimas, pasirūpinkite, kad akumuliatoriai būtų
uždaryti ir pritvirtinti akumuliatorių dėžėje.

•

Užbortinio variklio kabelius praveskite priešingoje laivo pusėje nei kiti laivo kabeliai.

•

Pagalbinę laivo įrangą prijunkite tiesiai prie pagrindinio variklio akumuliatoriaus.

•

Neįkraukite užbortinio variklio akumuliatorių, kai užbortinis variklis yra darbinėje padėtyje (nuleistas).

Akumuliatoriaus naudojimo rekomendacijos
•

Naudokite 12 voltų, gilaus ciklo jūrinius akumuliatorius. Reikalingų akumuliatorių skaičius priklauso nuo
užbortinio variklio modelio. Žr. skirsnį Akumuliatoriaus prijungimas.

•

Paprastai gilaus ciklo akumuliatoriai su didesne ampervalandžių verte arba rezerviniu pajėgumu veikia
ilgiau ir našiau.

•

Velkamojo motoro teigiamų laidų linijoje ne toliau kaip 1,8 m (6 ft) atstumu nuo akumuliatoriaus
sumontuokite neautomatiškai atstatomą grandinės pertraukiklį. Jų galima įsigyti iš vietos „MotorGuide"
prekiautojo arba svetainėje www.motorguide.com.

•

Nepratęskite pridėtų 10 dydžio akumuliatoriaus kabelių daugiau nei 1,8 m (6 pėdos) nuo 3 m
(10 pėdų). Jei reikia ilgesnių akumuliatoriaus kabelių, „MotorGuide" siūlo pagalbinius 8 mm² (8 dydžio)
akumuliatorių kabelius.

•

Naudodami veržles su nailoniniais įdėklais pritvirtinkite akumuliatorių kabelius prie gnybtų. Tvirtinant
akumuliatorių kabelius sparnuotosiomis veržlėmis, jungtys gali atsilaisvinti.

•

Velkamojo motoro akumuliatoriumi nemaitinkite echolotų ar žuvų ieškiklių. Prie velkamojo motoro
akumuliatoriaus prijungus elektroninę įrangą galimi elektros trukdžiai. Echolotus ar žuvų ieškiklius
reikia maitinti variklio užvedimo arba papildomu akumuliatoriumi.
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Rekomenduojami „MotorGuide" reikmenys
8 dydžio akumuliatorių kabelis ir gnybtai su 50 amperų rankiniu būdu iš naujo nustatomu jungtuvu
50 amperų rankiniu būdu iš naujo nustatomas jungtuvas
60 amperų rankiniu būdu iš naujo nustatomas jungtuvas

Akumuliatorių atsargumo priemonės
!

ĮSPĖJIMAS

Naudojamas arba įkraunamas akumuliatorius išskiria dujas, kurios gali užsidegti ir sprogti; kyla sieros
rūgšties, galinčios smarkiai nudeginti, taškymo pavojus. Dirbdami su akumuliatoriais arba atlikdami jų
priežiūros darbus išvėdinkite akumuliatoriaus aplinką ir naudokite asmenines apsaugos priemones.
Įkraunant akumuliatorius, kiekviename elemente susidaro sprogus dujų mišinys. Dalis šių dujų išteka pro
angas ventiliacijos kištukuose ir gali sudaryti sprogią atmosferą aplink akumuliatorių, jei ventiliacija nėra
pakankama. Tokių sprogių dujų gali likti akumuliatoriuje ar šalia jo kelias valandas nuo įkrovimo. Kibirkštys
arba liepsnos gali uždegti šias dujas ir sukelti vidinį sprogimą, kuris gali suardyti akumuliatoriaus konstrukciją.
Kad išvengtumėte sprogimo, imkitės šių atsargumo priemonių:
1.

Šalia įkraunamų ir neseniai įkrautų akumuliatorių venkite liepsnų ir nerūkykite.

2.

Neatjunkite akumuliatorių kabelių, kai velkamasis motoras veikia, nes nutraukiant įtampingą grandinę
paprastai atsiranda kibirkščių. Visada stenkitės išvengti atvirkštinės poliarizacijos prijungiant ir
atjungiant kroviklio kabelių spaustukus. Prastos jungtys yra įprasta elektros lankų, sukeliančių
sprogimus, priežastis.

3.

Prijungdami kabelius nesupainiokite akumuliatoriaus gnybtų polių.

Laidų spalvų kodų santrumpos
Kabelių spalvų santrumpos
BLK

Juodas

BLU

BRN

Rudas

GRY arba GRA

Pilkas

GRN

Žalias

ORN arba ORG

Oranžinis

PNK

Rausvas

PPL arba PUR

RED

Raudonas

TAN

Gelsvai rudas

Baltas

YEL

Geltonas

DK arba DRK

Tamsus

WHT
LT arba LIT

Šviesus

Mėlynas

Purpurinis

Akumuliatoriaus prijungimas
!

ĮSPĖJIMAS

Prieš pradėdami dirbti su elektros sistemos komponentais atjunkite akumuliatoriaus kabelius nuo
akumuliatoriaus, kad nesusižeistumėte ir nesugadintumėte elektros sistemos dėl netikėto trumpojo
jungimo.

!

ATSARGIAI

Atjungiant arba prijungiant akumuliatoriaus kabelius netinkama tvarka kyla pavojus susižeisti dėl elektros
smūgio arba sugadinti elektros sistemą. Neigiamą (-) akumuliatoriaus kabelį visada atjunkite pirmą, o
prijunkite paskutinį.

lit

11

INFORMACIJA APIE GAMINIO MONTAVIMĄ, SUJUNGIMĄ IR
AKUMULIATORIŲ
PASTABA
Jei užbortinis variklis naudojamas nesilaikant rekomenduojamų įtampos parametrų, kyla pavojus sugadinti
gaminį. Neviršykite maksimalios maitinimo įtampos.
SVARBU: Jūsų užbortinio variklio įtampos poreikius žr. lipduke ant užbortinio variklio galvutės.

12 VOLTŲ AKUMULIATORIAUS PRIJUNGIMAS
1.

Pradėdami nuo neigiamo (–) laido atjunkite akumuliatoriaus kabelius nuo variklio užvedimo ar
papildomo akumuliatoriaus.

2.

Vienoje linijoje su užbortinio variklio maitinimo kabelio teigiamu (+) laidu ir užbortinio variklio
akumuliatoriaus teigiamu (+) gnybtu montuokite 50 amperų (gerai) arba 60 amperų (geriausia) rankiniu
būdu iš naujo nustatomą jungtuvą.

3.

Prijunkite teigiamą (+) užbortinio variklio laidą prie teigiamo (+) užbortinio variklio akumuliatoriaus
gnybto.

4.

Prijunkite neigiamą (–) užbortinio variklio laidą prie neigiamo (–) užbortinio variklio akumuliatoriaus
gnybto.

5.

Prijunkite bendrojo įžeminimo jungtį nuo užbortinio variklio akumuliatoriaus neigiamo (–) gnybto prie
variklio paleidimo akumuliatoriaus neigiamo (–) gnybto.

6.

Pradėdami nuo teigiamo (+) laido prijunkite akumuliatoriaus kabelius prie variklio užvedimo ar
papildomo akumuliatoriaus.

RED

b

BLACK

e

RED

BLACK

a

abcd-

c

d

ef-

f

Prie velkamojo motoro jun‐
giami elektros kabeliai
Neautomatiškai atstatomas
grandinės pertraukiklis
Velkamojo motoro akumu‐
liatorius
Variklio užvedimo ar papil‐
domas akumuliatorius
Prie variklio jungiami elek‐
tros kabeliai
Bendras įžeminimo sujun‐
gimo laidas

45086

24 VOLTŲ AKUMULIATORIAUS PRIJUNGIMAS
1.

Pradėdami nuo neigiamo (–) laido atjunkite akumuliatoriaus kabelius nuo variklio užvedimo ar
papildomo akumuliatoriaus.

2.

Vienoje linijoje su užbortinio variklio maitinimo kabelio teigiamu (+) laidu ir užbortinio variklio
akumuliatoriaus B teigiamu (+) gnybtu montuokite 50 amperų (gerai) arba 60 amperų (geriausia)
rankiniu būdu iš naujo nustatomą jungtuvą.

3.

Prijunkite teigiamą (+) užbortinio variklio laidą prie teigiamo (+) užbortinio variklio akumuliatoriaus
Bgnybto.

4.

Prijunkite jungiamąjį laidą (pilką) tarp neigiamo (–) gnybto akumuliatoriuje B ir teigiamo (+) gnybto
akumuliatoriuje A.

SVARBU: Jungiamasis laidas turi būti tokio paties dydžio kaip neigiamas (–) ir teigiamas (+) maitinimo
kabelis.
5.

Prijunkite užbortinio variklio neigiamą (–) laidą prie neigiamo (–) gnybto akumuliatoriuje A.

12
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6.

Pradėdami nuo teigiamo (+) laido prijunkite akumuliatoriaus kabelius prie variklio užvedimo ar
papildomo akumuliatoriaus.

a

d

BLACK

RED

AY
GR

Battery A

c
Battery B

c

b

37824

24 V akumuliatoriaus jungtis
a - Prie velkamojo motoro jungiami elektros kabeliai
b - Neautomatiškai atstatomas grandinės pertraukiklis
c - Kabelinė jungė (netiekiama)
d - Neigiamas (–) akumuliatoriaus gnybtas

36 VOLTŲ AKUMULIATORIAUS PRIJUNGIMAS
1.

Pradėdami nuo neigiamo (–) laido atjunkite akumuliatoriaus kabelius nuo variklio užvedimo ar
papildomo akumuliatoriaus.

2.

Vienoje linijoje su užbortinio variklio maitinimo kabelio teigiamu (+) laidu ir užbortinio variklio
akumuliatoriaus C teigiamu (+) gnybtu montuokite 50 amperų (gerai) arba 60 amperų (geriausia)
rankiniu būdu iš naujo nustatomą jungtuvą.

3.

Prijunkite teigiamą (+) užbortinio variklio laidą prie teigiamo (+) gnybto užbortinio variklio
akumuliatoriuje C.

4.

Prijunkite jungiamąjį laidą (pilką) tarp neigiamo (–) gnybto akumuliatoriuje C ir teigiamo (+) gnybto
akumuliatoriuje B.

SVARBU: Jungiamasis laidas turi būti tokio paties dydžio kaip neigiamas (–) ir teigiamas (+) maitinimo
kabelis.
5.

Prijunkite jungiamąjį laidą (pilką) tarp neigiamo (–) gnybto akumuliatoriuje B ir teigiamo (+) gnybto
akumuliatoriuje A.

6.

Prijunkite užbortinio variklio neigiamą (–) laidą prie neigiamo (–) gnybto akumuliatoriuje A.

lit
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7.

Pradėdami nuo teigiamo (+) laido prijunkite akumuliatoriaus kabelius prie variklio užvedimo ar
papildomo akumuliatoriaus.

a

d

BLK

Y
GR

c

Y
GR

RED

Battery A

Battery B

c
Battery C

c

b

37825

36 V akumuliatoriaus jungtis
a - Prie velkamojo motoro jungiami elektros kabeliai
b - Neautomatiškai atstatomas grandinės pertraukiklis
c - Kabelinė jungė (netiekiama)
d - Neigiamas (–) akumuliatoriaus gnybtas

Laidų ir kabelių tiesimas
•

Užbortinio variklio kabelius praveskite priešingoje laivo pusėje nei kiti laivo kabeliai.

•

Velkamasis motoras turi būti prijungtas prie savo skirtojo akumuliatoriaus.

•

Jautrią elektroniką, pavyzdžiui, gylio jutiklius, reikia prijungti prie atskiro akumuliatoriaus.

•

Jūriniai varikliai turi turėti skirtuosius užvedimo akumuliatorius.

•

Visi akumuliatoriai turi turėti bendrą įžeminimo liniją.

Belaidžio pedalo suaktyvinimas
SVARBU: Norint suaktyvinti kelis pedalus arba nuotolinio valdymo pultus, variklį reikia atjungti nuo maitinimo
šaltinio ir vėl prijungti po kiekvieno valdymo prietaiso suaktyvinimo.
1.

Įdėkite baterijas į belaidį pedalą. Žr. skyrių Pedalo baterijų keitimas.

2.

Įsitikinkite, kad velkamasis motoras yra darbinėje padėtyje.

3.

Maitinimo kabelius prijunkite prie akumuliatoriaus arba maitinimo kabelį prijunkite prie akumuliatoriaus
šaltinio. Per 10 sekundžių nuo maitinimo kabelių prijungimo vienu metu paspauskite ir palaikykite ant
belaidžio pedalo esančius sraigto ir inkaro mygtukus.
14
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AKUMULIATORIŲ
4.

Turi girdėtis kelių tonų pypsėjimas, nurodantis, kad pedalas susinchronizuotas su velkamuoju motoru.
ab-

a

Inkaro mygtukas (įjungti / išjungti pe‐
dalą)
Sraigto mygtukas (įjungti / išjungti
sraigtą)

b
51767

5.

Norėdami įjungti arba išjungti pedalą, paspauskite ir palaikykite inkaro mygtuką. Vienas pedalo
pyptelėjimas rodo, kad pedalas įjungtas, o du pyptelėjimai – kad pedalas išjungtas.

PASTABA: Trys iš pedalo sklindantys pyptelėjimai reiškia, kad reikia pakeisti baterijas.
PASTABA: Įdėjus baterijas belaidis pedalas įjungiamas automatiškai.
PASTABA: Išėmus baterijas įjungimo / išjungimo būsena nepasikeičia.
Visi belaidžiai pedalai ir belaidžiai rankiniai nuotoliniai valdikliai turi būti atskirai susinchronizuoti su velkamojo
motoro imtuvu. Su velkamojo motoro imtuvu galima sinchronizuoti iki 40 nuotolinių valdiklių. Taip užtikrinama,
kad velkamasis motoras reaguos tik į tas komandas, kurios siunčiamos iš priskirtų valdiklių. Programavimo
informaciją žr. skyriuje Belaidžio pedalo ar nuotolinio valdiklio perprogramavimas.

Pedalo įjungimas ir išjungimas
Norėdami įjungti ar išjungti pedalą, paspauskite ir palaikykite inkaro mygtuką. Vienas trumpas pyptelėjimas iš
pedalo reiškia, kad pedalas įjungtas. Du trumpi pyptelėjimai reiškia, kad pedalas išjungtas.

Rankinio nuotolinio valdymo pulto suaktyvinimas
1.

Jei velkamojo motoro akumuliatoriaus maitinimo kabeliai prijungti, atjunkite juos nuo velkamojo motoro
akumuliatoriaus pradėdami nuo neigiamo (–) laido.

2.

Nustatykite motorą į darbinę padėtį, tada maitinimo kabelius prijunkite prie akumuliatoriaus arba
maitinimo kabelį prijunkite prie akumuliatoriaus šaltinio. Per 10 sekundžių nuo maitinimo kabelių
prijungimo vienu metu paspauskite ir palaikykite ant rankinio nuotolinio valdiklio esančius rodyklių
kairėn ir dešinėn mygtukus.

lit
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3.

Palaukite daugiatonio pypsėjimo, rodančio, kad imtuvas išsaugojo elektroninį serijos numerį.

b

ab-

a

cde-

+ mygtukas – didinti greitį
Propelerio mygtukas – įjungti / išjungti
propelerį
Rodyklės į dešinę mygtukas – sukti į
dešinę
– mygtukas – mažinti greitį
Rodyklės į kairę mygtukas – sukti į
kairę

c
e
d
51842

Jei nepavyksta susinchronizuoti nuotolinio valdiklio, pradėkite procedūrą motorą atjungę ir nustatę į darbinę
padėtį. Prieš prijungdami motorą laikykite vienu metu paspaustus rodyklių kairėn ir dešinėn mygtukus.

Sonaro ekrano prijungimas prie užbortinio variklio
PASTABA: Ši procedūra taikoma tik modeliams su integruotu sonaru.
Ši sonaro ekrano prijungimo procedūra taikoma velkamųjų motorų modeliams su vidiniu sonaru, kuriame
įmontuoti 200/83 kHz sonarų davikliai, suderinami su „Eagle®", „Garmin™", „Humminbird™", „Lowrance™" ir
„Vexilar®" sonarų ekranais. Informaciją dėl suderinamumo su kitais sonarais žr. svetainėje
www.motorguide.com.
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Užbortiniame variklyje yra „Lowrance" 7 kontaktų kištukas. Norint prijungti prie užbortinio variklio kitų
gamintojų sonarų ekranus, reikia įsigyti adapterį. Prijunkite kabelio jungtį prie sonaro prievado galinėje sonaro
ekrano pusėje. Įjunkite įrenginį ir įsitikinkite, kad sonaro kabelis patikimai prijungtas.
a-

a

b-

Laidas – į sonarą su kūginiu antga‐
liu
„Lowrance" 7 kaiščių kištukas, jun‐
giamas prie sonaro ekrano

b
53441

Daviklių adapteriai, kuriuos galima įsigyti iš „MotorGuide"
„Lowrance" adapteris iš 7 kaiščių į 6
„Vexilar" 3 kaiščių adapteris
„Garmin" 6 kontaktų adapteris
„Humminbird" 7 kaiščių adapteris

Sonaro daviklio trukdžių mažinimas
Sonaro daviklius gali paveikti trukdžiai, pavyzdžiui radijo dažnio trukdžiai (RDT) ir elektromagnetiniai trukdžiai
(EMT). Dėl šių trukdžių sonaro ekranas gali veikti netinkamai. Norėdami sumažinti sonaro trukdžių šaltinius,
žr. toliau pateiktą sąrašą.
1.

Sumažinkite sonaro jautrumą, taip pat vadinamą stiprinimo koeficientu. Žr. kartu su sonaro ekranu
pridėtus dokumentus.
a. Pakeiskite automatinės nuostatos jautrumą.
b. Jei automatinė nuostata nesumažina sonaro trukdžių, neautomatiškai pakeiskite jautrumą į 55–
65 % didžiausios nuostatos vertės.

2.

Patikrinkite, ar daviklio kabelis nenutiestas šalia maitinimo kabelių.

3.

Įsitikinkite, ar teigiamas (+) ir neigiamas (–) maitinimo kabeliai nutiesti vienas šalia kito. Tai padeda
sumažinti EMT.

4.

Patikrinkite, ar daviklio kabelis nepažeistas, neįdubęs ar neįpjautas. Jei daviklio laidas pažeistas, jį
pakeiskite.

5.

Prijunkite sonaro ekraną prie atskiro papildomo akumuliatoriaus, prie kurio jungiamas tik sonaro
ekranas. Taip galima įsitikinti, ar trukdžius skleidžia maitinimo, ar daviklio kabelis.
a. Jei trukdžiai dingsta sonaro ekraną prijungus prie atskiro papildomo akumuliatoriaus, patikrinkite
valties elektrinę grandinę. Labiausiai tikėtina, kad yra problema su įžeminimo (–) jungtimi. Visi
įrenginiai turi turėti bendrą įžeminimo liniją.
b. Jei trukdžiai išlieka, tikėtina, kad juos sukelia daviklis arba daviklio kabelis.

6.

Ant sonaro ekrano maitinimo kabelio sumontuokite radijo dažnio (RD) paleidiklį.

7.

Prijunkite sonaro ekraną prie kito daviklio.

lit
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Būsenos indikatorių lempučių aprašymas
Šiame velkamajame motore įrengtas daugiafunkcis būsenos indikacinių lempučių skydas. Jame rodoma
motoro, sraigto įjungimo / išjungimo būsena, akumuliatoriaus įkrova ir GPS būsena, kad eksploatuojant jas
būtų galima greitai ir lengvai patikrinti.

b

c

abcd-

d

a

Maitinimo įjungimo / išjungimo indikatoriaus
lemputė
Propelerio įjungimo / išjungimo indikatoriaus
lemputė
GPS navigacijos indikatoriaus lemputė
Akumuliatoriaus būsenos lemputė

51836

Užbortinio variklio nustatymas į darbinę / nenaudojimo padėtį
!

ĮSPĖJIMAS

Besisukantis propeleris gali sunkiai ar net mirtinai sužaloti. Niekada neįjunkite ir nenaudokite variklio išėmę
jį iš vandens.

!

ATSARGIAI

Judančios dalys, pavyzdžiui, vyriai ir šarnyrai, gali sunkiai sužeisti. Būkite atokiai nuo judančių dalių
nustatydami variklį į darbinę ar nenaudojimo padėtį arba jį pakreipdami.
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UŽBORTINIO VARIKLIO NUSTATYMAS Į NENAUDOJIMO PADĖTĮ
1.

Viena ranka ar koja paspauskite kojinę atleidimo svirtį. Patraukite ir pakreipkite velkamąjį motorą link
stovo.
a-

Kojinė atleidimo svirtis

a

62019
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2.

Iškelkite motorą iš vandens ir pasukite kolonėlę taip, kad apatinis blokas būtų sulygiuotas su stovo
lizdu. Apatinį bloką nukreipkite taip, kad kabelis neapsivyniotų aplink velkamojo motoro kolonėlę.
Nuleiskite apatinį bloką į stovo lizdą ir atleiskite kojinę atleidimo svirtį. Stovas užfiksuos velkamąjį
motorą laikymo padėtyje.

a

b

c

d
e
53458

f
abcdef3.

Apatinis blokas (motoras)
Gylio nustatymo žiedas
Kolonėlė
Spiralinis kabelis
Kojinė atleidimo svirtis
Stovo lizdas

Pristumkite gylio žiedą prie vairo transmisijos. Sukite gylio žiedą, kol jis užsifiksuos su vairo
transmisija, tada priveržkite gylio žiedo rankenėlę.

b

abc-

a

Vairo transmisija
Gylio žiedas
Gylio žiedo rankenėlė

c
51780

PASTABA: Siekiant įtvirtinti užbortinį variklį ypač nepalankiomis laivybos sąlygos, galima naudoti atskirai
įsigyjamą stovą.
Rekomenduojami „MotorGuide" reikmenys
„Standard Ram®" stovo stabilizatorius
„Long Ram®" stovo stabilizatorius
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UŽBORTINIO VARIKLIO NUSTATYMAS Į DARBINĘ PADĖTĮ
1.

Atsukite gylio žiedo rankenėlę ir stumkite gylio žiedą nuo vairo transmisijos. Priveržkite gylio žiedo
rankenėlę.

2.

Viena ranka ar koja paspauskite kojinę atleidimo svirtį. Tvirtai suimkite kolonėlę ir nuleiskite apatinį
bloką iš stovo lizdo.

a

b

c

d
e
53459

f
abcdef-

lit

Apatinis blokas (motoras)
Gylio nustatymo žiedas
Kolonėlė
Spiralinis kabelis
Kojinė atleidimo svirtis
Stovo lizdas
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3.

Pakreipkite motorą iš laikymo padėties ir nuleiskite velkamąjį motorą, kol gylio nustatymo žiedas
atsidurs ant vairo korpuso žiedo. Pasukite velkamąjį motorą taip, kad gylio nustatymo žiedas
užsifiksuotų ant vairo korpuso žiedo, ir atleiskite kojinę atleidimo svirtį. Motoras pereis į darbinę padėtį.
Patraukdami motorą įsitikinkite, ar jis saugiai užsifiksavęs darbinėje padėtyje.
a-

Gylio nustatymo žiedo rankenėlė

a

53460

Variklio gylio reguliavimas
!

ATSARGIAI

Saugokitės sužeidimų dėl staigaus svorio pasislinkimo nustatant variklį į darbinę padėtį arba reguliuojant
variklio gylį. Keldami arba nuleisdami variklį viena ranka tvirtai suimkite variklio stulpą ir tik tada atsukite
gylio žiedo rankenėlę.
Reguliuokite užbortinio variklio gylį, kad pagerėtų jo našumas plaukiant įvairiomis gylio sąlygomis.
SVARBU: Reguliuodami motoro gylį užtikrinkite, kad apatinis blokas būtų visiškai panardintas mažiausiai
30 cm (12 in), kad būtų išvengta sraigto kavitacijos. Optimalus apatinio bloko gylis priklauso nuo valties tipo,
vandens sąlygų ir povandeninio reljefo. Jei girdite, kad sraigto mentės taškosi vandens paviršiuje, nuleiskite
motorą.

22

lit

VELKAMOJO MOTORO EKSPLOATAVIMAS
1.

Viena ranka tvirtai laikydami stulpą atsukite gylio žiedo rankenėlę, kad stulpas galėtų laisvai judėti.
ab-

Gylio žiedo rankenėlė
Gylio žiedas

a

b

53461

2.

Pakelkite arba nuleiskite stulpą į norimą gylį. Priverždami gylio žiedo rankenėlę užfiksuokite stulpą.

Pedalo naudojimas
!

ĮSPĖJIMAS

Besisukantis propeleris gali sunkiai ar net mirtinai sužaloti. Niekada neįjunkite ir nenaudokite variklio išėmę
jį iš vandens.

!

ĮSPĖJIMAS

Saugokitės sužeidimų dėl netikėto greičio padidėjimo ir laivo judėjimo, kai suaktyvinamas užbortinis
variklis. Naudojant pedalą, variklis įsijungs pagal paskutines pasirinktas greičio ir kurso nuostatas. Prieš
paspausdami pedalą įsitverkite į sėdynę ar ranktūrį, tą patį liepkite padaryti ir keleiviams.

lit
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Norėdami valdyti užbortinį variklį naudodamiesi pedalu, sinchronizuokite pedalą su užbortinio variklio imtuvu.
Žr. skirsnį Belaidžio pedalo suaktyvinimas šios instrukcijos skyriuje Informacija apie gaminio montavimą, laidų
prijungimą ir akumuliatorių .

a

abc-

f

de-

b

f-

Kojų pirštų nuleidimas – posūkis į de‐
šinę
Trumpas propelerio įjungimas / išjun‐
gimas
Pastovus propelerio įjungimas / iš‐
jungimas
Kulno nuleidimas – posūkis į kairę
Inkaro mygtukas – modeliuose su
GPS; taip pat pedalo įjungimas / iš‐
jungimas
Greičio valdymo ratukas

c

e

51747

d
PEDALO ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS
Paspauskite ir palaikykite inkaro mygtuką. Vienas trumpas pedalo pyptelėjimas rodo, kad pedalas įjungtas, o
du trumpi pyptelėjimai – kad pedalas išjungtas.

KRYPTIES VALDYMAS
Paspauskite pedalo priekinę dalį, kad suktumėte į dešinę, arba galinę dalį, kad suktumėte į kairę. Norėdami
nustoti sukti, leiskite pedalui grįžto į centrinę fiksavimo padėtį, nespauskite nei pedalo galinės, nei priekinės
dalies. Norėdami plaukti atbulai, toliau spauskite pedalą bet kuria kryptimi, kol galva bus nukreipta
pageidaujama plaukimo kryptimi. Dėl galimo vairo sukimosi diapazono operatorius gali sukti velkamąjį motorą
daugiau nei 360° bet kuria kryptimi.
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SVARBU: Sukant velkamąjį motorą daugiau nei 360° galima sugadinti velkamąjį motorą ir kabelius.

a

b

c

62020

abc-

Kojų pirštų nuleidimas – posūkis į dešinę
Centrinė atraminė padėtis – krypties keitimo išjungimas
Kulno nuleidimas – posūkis į kairę

GREIČIO VALDYMAS
!

ĮSPĖJIMAS

Saugokitės sužeidimų dėl netikėto greičio padidėjimo ir laivo judėjimo, kai suaktyvinamas užbortinis
variklis. Naudojant pedalą, variklis įsijungs pagal paskutines pasirinktas greičio ir kurso nuostatas. Prieš
paspausdami pedalą įsitverkite į sėdynę ar ranktūrį, tą patį liepkite padaryti ir keleiviams.
Velkamojo motoro greitis valdomas reguliuojant ant pedalo esantį greičio valdymo ratuką. Pasukite ratuką į
priekį, kad padidintumėte motoro greitį, ir atgal, kad greitį sumažintumėte. Paspauskite ir laikykite momentinį
mygtuką, kad motoras veiktų pasirinktu greičiu. Atleiskite momentinį mygtuką, kad motoras sustotų.
Paspauskite nuolatinio sraigto įjungimo / išjungimo mygtuką, kai motoras veiks pasirinktu greičiu. Velkamasis
motoras skleidžia vieną kylančio tono garsą, kai nuolatinis sraigto mygtukas įjungiamas, ir vienas žemėjančio
tono pyptelėjimas, kai nuolatinis sraigto mygtukas išjungiamas. Dar kartą paspauskite mygtuką, kad
išjungtumėte motorą. Motoro greitį galima reguliuoti jam veikiant.
a-

a

b

c
51753
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bc-

Greičio valdymo ratukas – sukdami
pirmyn didinkite greitį
Trumpo veikimo mygtukas
Pastovaus propelerio įjungimo / iš‐
jungimo mygtukas

VELKAMOJO MOTORO EKSPLOATAVIMAS
Rankinio nuotolinio valdymo pulto naudojimas
!

ĮSPĖJIMAS

Besisukantis propeleris gali sunkiai ar net mirtinai sužaloti. Niekada neįjunkite ir nenaudokite variklio išėmę
jį iš vandens.
Norėdami valdyti užbortinį variklį naudodamiesi rankiniu nuotolinio valdymo pultu, sinchronizuokite jį su
užbortinio variklio imtuvu. Žr. skirsnį Rankinio nuotolinio valdymo pulto suaktyvinimas šios instrukcijos skyriuje
Informacija apie gaminio montavimą, laidų prijungimą ir akumuliatorių .

b

abcde-

a

Didinti greitį
Įjungti / išjungti propelerį
Sukti į dešinę
Mažinti greitį
Sukti į kairę

c
e
d
51842

RANKINIO NUOTOLINIO VALDYMO PULTO ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS
Rankinis nuotolinio valdymo pultas yra visada įjungtas ir paruoštas naudoti, jei įjungtas ir į darbinę padėtį
nustatytas užbortinis variklis.

VAIRAVIMAS
•

Norėdami sukti į kairę, paspauskite sukimo į kairę mygtuką ant rankinio nuotolinio valdymo pulto.

•

Norėdami sukti į dešinę, paspauskite sukimo į dešinę mygtuką ant rankinio nuotolinio valdymo pulto.

•

Galimas vairavimo diapazonas leidžia sukti užbortinį variklį daugiau nei 360° ir plaukti atbuline eiga.

GREIČIO VALDYMAS
•

Paspausdami propelerio įjungimo / išjungimo mygtuką vieną kartą įjunkite propelerį, o paspausdami
propelerio įjungimo / išjungimo mygtuką dar kartą išjunkite propelerį.

•

Sistemoje yra 20 greičio lygių. Paspauskite ir atleiskite greičio didinimo (+) mygtuką, kad
padidintumėte motoro greitį vienu lygiu. Paspauskite ir atleiskite greičio mažinimo (–) mygtuką, kad
sumažintumėte motoro greitį vienu lygiu.
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•

Laikant greičio didinimo (+) arba greičio mažinimo (–) mygtuką greitis didinamas arba mažinamas, kol
pasiekiamas ribinis greičio lygis. Laikant greičio didinimo (+) arba greičio mažinimo (–) mygtuką 2,5
sekundės greitis padidinamas nuo 0 % iki 100 % arba sumažinamas nuo 100 % iki 0 % atitinkamai.
Pasiekus 100 % arba 0 % greičio lygį, užbortinis variklis du kartus supypsi.

•

Velkamasis motoras skleidžia vieną kylančio tono garsą, kai sraigtas įjungiamas, ir vienas žemėjančio
tono pyptelėjimas, kai sraigtas išjungiamas.

lit
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PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS
Užbortinio variklio priežiūra
Kad užbortinis variklis būtų optimalios darbinės būklės ir veiktų patikimai, reikia reguliariai jį tikrinti ir atlikti
techninės priežiūros darbus. Visada tinkamai prižiūrėkite variklį, kad užtikrintumėte savo ir keleivių saugą.

!

ĮSPĖJIMAS

Aplaidžiai atliekant užbortinio variklio tikrinimo, techninės priežiūros arba remonto darbus jis gali sugesti
arba lemti sunkius ar net mirtinus sužalojimus. Neatlikite užbortinio variklio įprastinės ar techninės
priežiūros darbų, jei nesate susipažinę su reikiamomis priežiūros ir saugos procedūromis.
Registruokite visus atliktus techninės priežiūros darbus ir išsaugokite techninės priežiūros darbų užsakymus
bei kvitus.

ATSARGINIŲ DALIŲ PASIRINKIMAS
Naudokite tik originalias „MotorGuide" atsargines dalis.

Tikrinimo ir techninės priežiūros grafikas,
KIEKVIENĄ KARTĄ PRIEŠ NAUDOJANT
•

Patikrinkite, ar laidų jungtys neatsilaisvino ir nerūdija.

•

Patikrinkite akumuliatoriaus kabelių jungčių tvirtumą. Tvirtinant akumuliatoriaus kabelius prie gnybtų
rekomenduojama naudoti veržles su nailoniniu įdėklu.

•

Patikrinkite propelerio veržlės priveržimą.

•

Patikrinkite, ar nepa˛eistos propelerio mentės.

•

Patikrinkite stovo prijungimo prie laivo denio tvirtumą.

KIEKVIENĄKART PANAUDOJĘ
•

Atjunkite akumuliatoriaus kabelius nuo maitinimo šaltinio arba atjunkite variklį nuo laivo.

•

Patikrinkite, ar abiejose propelerio pusėse ir ant propelerio veleno nėra pašalinių medžiagų, pvz.,
vandens augalų ir tinklų. Pašalinkite visas pašalines medžiagas.

•

Patikrinkite propelerio veržlės priveržimą.

•

Plaukite užbortinį variklį švariu vandeniu su nestipriu muilu, pvz., „Attwood® Premium Boat Wash", ir
nuvalykite visas dulkes ir nešvarumus, galinčius subraižyti paviršių.

SVARBU: Užbortiniam varikliui valyti nenaudokite stiprių valiklių, pvz., baliklio arba citrusinių valiklių. Tokie
valikliai gali sugadinti užbortinio variklio apdailą.
SVARBU: Nevalykite užbortinio variklio elektrinėmis priemonėmis.

KAS 100 DARBO VALANDŲ ARBA KASMET (ŽIŪRINT, KAS PIRMIAU)
1.

Ant gylio nustatymo žiedo rankenėlės varžto sriegių užtepkite 2-4-C su PTFE.

PASTABA: 2-4-C su PTFE yra jūrinis tepalas, kurio galima įsigyti jūrų prekių parduotuvėje ir iš „MotorGuide"
prekiautojo.
Kur naudojama

Aprašymas
2-4-C su PTFE

Gylio nustatymo žiedo rankenėlės varžto sriegiai
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2.

Išsukę po du varžtus abiejose stovo pusėse nuimkite abu šoninius skydelius. Švelniai patraukite
gaubtą nuo stovo link kojinės atleidimo svirties
a-

a

b-

c

c-

Gylio nustatymo žiedo ran‐
kenėlės varžto sriegiai
Šoninį skydelį pritvirtinantys
varžtai
Kojinė atleidimo svirtis

62796

b
3.

Sutepkite 2-4-C su PTFE kojinės atleidimo svirties jungties mechanizmo angą abiejose denio stovo
pusėse. Paspauskite kojinę atleidimo svirtį ir angą sutepkite daugiau 2-4-C su PTFE, vienodai
paskirstydami tepalą per visą angos ilgį.

4.

Sutepkite 2-4-C su PTFE priekinį ir galinį kablius abiejose denio stovo pusėse.
Aprašymas

2-4-C su PTFE

Kur naudojama
Kojinės atleidimo svirties jungties mechanizmas ir priekinis bei galinis kabliai abiejose
denio stovo pusėse

Sutepkite angas ir kablius abie‐
jose denio stovo pusėse
a - Anga
b - Priekinis kablys
c - Galinis kablys

c

b
a
62230

SVARBU: Niekada nenaudokite aerozolinio arba tirpiklio pagrindo tepalo norėdami sutepti bet kurią
velkamojo motoro dalį. Daugelyje aerozolinių tepalų yra žalingų suslėgtų dujų, kurios gali pažeisti įvairias
velkamojo motoro dalis.
5.

Uždėkite šoninius skydelius ant denio stovo ir priveržkite varžtus.

6.

Patikrinkite tvirtinimo varžtų, veržlių ir kitų tvirtinimo detalių priveržimą.

lit
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7.

Patikrinkite akumuliatorių. Žr. skirsnį Akumuliatoriaus tikrinimas.

Pasiruošimas sandėliuoti
Ruošiantis sandėliuoti užbortinį variklį svarbiausia yra apsaugoti jį nuo korozijos ir užšalusio viduje esančio
vandens daromos žalos. Be to, prieš ilgalaikį sandėliavimą rekomenduojama išimti akumuliatorius ir laikyti
juos sausoje patalpoje. Prieš ilgalaikį sandėliavimą taip pat reikia išimti maitinimo elementus iš rankinio
nuotolinio valdymo pulto ir belaidžio pedalo.
Žr. skyrių Tikrinimo ir techninės priežiūros grafikas ir vadovaudamiesi atitinkamais priežiūros nurodymais
paruoškite užbortinį variklį sandėliuoti. Laikykite užbortinį variklį sausoje vietoje, apsaugotoje nuo žemesnės
nei –29 °C (–20 °F) temperatūros.
SVARBU: Jei užbortinis variklis buvo laikomas žemesnėje nei 0 °C (32 °F) temperatūroje, mažiausiai 15
minučių naudokite jį lėta eiga ir tik tada padidinkite galią iki daugiau nei 30 %.

Akumuliatoriaus tikrinimas
Siekiant užtikrinti tinkamą užbortinio variklio darbą, reikia reguliariai tikrinti akumuliatorių.
SVARBU: Skaitykite su akumuliatoriumi pateiktas saugos ir techninės priežiūros instrukcijas.
1.

Patikrinkite, ar akumuliatorius pritvirtintas prie laivo.

2.

Patikrinkite, ar akumuliatoriaus kabelių gnybtai yra švarūs, priveržti ir tinkamai sumontuoti. Montavimo
instrukcijas žr. skirsnyje Akumuliatoriaus prijungimas šios instrukcijos skyriuje Informacija apie gaminio
montavimą, laidų prijungimą ir akumuliatorių .

3.

Užtikrinkite, kad akumuliatorius būtų sumontuotas su akumuliatoriaus dėže ir akumuliatoriaus gnybtai
negalėtų būti netikėtai užtrumpinti.

Korozijos kontrolės anodas (druskingo vandens modeliai)
Anodas, leisdamas lėtai irti jo metalui, o ne velkamojo motoro metaliniams komponentams, padeda apsaugoti
velkamąjį motorą nuo galvaninės korozijos. Anodus reikia reguliariai tikrinti, ypač druskingame vandenyje,
kuris paspartina koroziją. Palaikydami šią apsaugą nuo korozijos, pakeiskite anodą, jei jis suiręs daugiau nei
50 %. Niekada nedažykite anodų ir nedenkite jų apsaugine danga, nes taip sumažinsite anodo
veiksmingumą.
SVARBU: Nedažykite anodų ir nevalykite jų plieno vilna, švitriniu popieriumi, vieliniais šepetėliai ar kitomis
abrazyvinėmis medžiagomis. Pakeiskite anodą, jei jis suiręs daugiau nei 50 %.
abcd-

a
b

Propeleris
Anodas (tik druskingo vandens modeliai)
Poveržlė
Sraigto veržlė

c
d

62099
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Propelerio keitimas
!

ĮSPĖJIMAS

Jei įprastinės arba techninės priežiūros darbus vykdysite neatjungę akumuliatoriaus, kyla pavojus sugadinti
gaminį, susižeisti ar net žūti dėl gaisro, sprogimo, elektros smūgio arba netikėto variklio įsijungimo. Būtinai
atjunkite akumuliatoriaus kabelius nuo akumuliatoriaus prieš atlikdami įprastinės ar techninės priežiūros
darbus arba montuodami ar išimdami variklio komponentus.

PROPELERIO NUĖMIMAS
1.

Atjunkite maitinimo kabelius nuo akumuliatoriaus.

2.

Laikydami sraigto mentę viena ranka su pirštine, 9/16 in veržliarakčiu ar terkšle nusukite sraigto veržlę.
Pašalinkite sraigto veržlę ir poveržlę (arba anodą druskingo vandens modeliuose).

SVARBU: Sraigto veržlę nusukite veržliarakčiu arba terkšle su lizdu. Naudojant kitą įrankį galima pažeisti
sraigto veržlę arba veleną. Jei sraigto nepavyksta nuimti lengvai, lengvai patapšnokite galinę priešingos
mentės pusę guminiu plaktuku. Jeigu sraigto nepavyksta nuimti, patikėkite tai atlikti įgaliotam prekiautojui.

PASTABA: Pakeiskite sraigto kaištį, jei jis sulenktas.

53442

57326

lit
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PROPELERIO MONTAVIMAS
1.

Pasukite variklio veleną ir horizontaliai įstatykite propelerio kaištį.
a-

Propelerio kaištis

a

44664

2.

Montuokite propelerį ant variklio veleno užfiksuodami propelerį ant propelerio kaiščio.

3.

Ant sraigto veleno uždėkite poveržlę (ir anodą druskingo vandens modeliuose), tada užsukite sraigto
veržlę. Sraigto veržlę veržliarakčiu arba terkšle su lizdu pritvirtinkite taip, kad ji būtų gerai prigludusi,
tada pasukite ją dar 1/4 apsisukimo.

SVARBU: Sraigto veržlės nepriveržkite per stipriai, nes taip galima pažeisti sraigtą arba sraigto kaištį.
Pavaizduotas druskingo vandens modelis
a - Sraigtas
b - Anodas (tik druskingo vandens modeliai)
c - Poveržlė
d - Sraigto veržlė

a
b
c
d

62099
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Trikčių šalinimas
PASTABA: Prireikus informacijos apie priežiūrą, kreipkitės į bet kurį sertifikuotą „MotorGuide" priežiūros
centrą. Visą „MotorGuide" priežiūros centrų sąrašą rasite adresu www.motorguide.com arba prašykite jo bet
kuriame „Mercury Marine" aptarnavimo biure.
Triktis

Užbortinis variklis nereaguoja
į belaidžio įrenginio
komandas

Nebėra galios

Didelis triukšmas arba
vibracija

Galima priežastis
Išseko užbortinio variklio
akumuliatoriai
Išseko rankinio nuotolinio
valdymo pulto arba pedalo
maitinimo elementai

Pakeiskite rankinio nuotolinio valdiklio arba
pedalo baterijas.

Belaidžiai valdikliai
nesinchronizuoti

Žr. skirsnį Belaidžio pedalo suaktyvinimas
arba Rankinio nuotolinio valdymo pulto
suaktyvinimas.

Išseko užbortinio variklio
akumuliatoriai

Patikrinkite akumuliatorių įkrovos indikatorių
užbortiniame variklyje. Įkraukite arba
pakeiskite akumuliatorius.

Atsilaisvino arba surūdijo
akumuliatorių jungtys

Patikrinkite akumuliatorių jungčių švarą ir
priveržimą.

Propeleris atsilaisvino, buvo
sugadintas arba
išsibalansavo

Žr. skirsnį Propelerio keitimas.

Laidų arba elektros jungčių
problema

Nepakankamas laido iš akumuliatoriaus į
užbortinį variklį dydis. Rekomenduojama
naudoti 6 dydžio laidą.

Įtrūko arba atsilupo magnetai

Variklis zvimbia arba girgžda. Kreipkitės į
techninės priežiūros centrą.

Į apatinį bloką pateko
vandens

Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Propeleris atsilaisvino, buvo
sugadintas arba
išsibalansavo

Žr. skirsnį Propelerio keitimas.

Sugadinti guoliai arba įvorės

Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Magnetai trukdo inkarams

Išjunkite maitinimą ir sukite propelerį
rankiniu būdu. Jei propeleris nesisuka
laisvai su nedideliu magnetiniu
pasipriešinimu, kreipkitės į techninės
priežiūros centrą.

Įtrūko arba atsilupo magnetai

Variklis zvimbia arba girgžda. Kreipkitės į
techninės priežiūros centrą.

Atsilaisvino elektros jungtys

Galėjo atsilaisvinti arba būti sugadintos
jungtys galvutėje. Kreipkitės į techninės
priežiūros centrą.

Variklio gedimas
Pasiekta motoro šiluminė
(variklis veikia ne visu greičiu) riba
Propeleris atsilaisvino, buvo
sugadintas arba
išsibalansavo

lit

Sprendimas
Patikrinkite akumuliatorių įkrovos indikatorių
užbortiniame variklyje. Įkraukite arba
pakeiskite akumuliatorius.
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Temperatūra viršija specifikaciją. Kreipkitės į
techninės priežiūros centrą.
Žr. skirsnį Propelerio keitimas.
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Triktis
Užbortiniame variklyje mirksi
propelerio lemputė ir
akumuliatoriaus lemputė,
skamba garsinis signalas

Variklio gedimas
(variklis neveikia)

Netikslus temperatūros
rodmuo (modeliuose su
vidiniu sonaru)
Sunku nustatyti variklį į
darbinę arba nenaudojimo
padėtį

Sunku nuimti propelerį

Galima priežastis

Sprendimas

Vidinė elektronikos triktis

Atjunkite akumuliatoriaus galią. Kreipkitės į
techninės priežiūros centrą.

Išseko užbortinio variklio
akumuliatoriai

Patikrinkite akumuliatorių įkrovos indikatorių
užbortiniame variklyje. Įkraukite arba
pakeiskite akumuliatorių.

Reikia pakeisti pedalo arba
rankinio nuotolinio valdiklio
baterijas

Žr. skyrių Pedalo ir rankinio nuotolinio
valdiklio trikčių šalinimas.

Atsilaisvino arba surūdijo
akumuliatorių jungtys

Patikrinkite akumuliatorių jungčių švarą ir
priveržimą.

Laidų arba elektros jungčių
problema

Nepakankamas laido iš akumuliatoriaus į
užbortinį variklį dydis. Rekomenduojama
naudoti 6 dydžio laidą.

Atsilaisvino elektros jungtys

Patikrinkite jungčių švarą ir priveržimą.

Šiluminės apsaugos
perkrova

Atjunkite užbortinio variklio akumuliatorius ir
patikrinkite, ar ant propelerio nėra vandens
augalų ar pašalinių medžiagų.
Temperatūra viršija specifikaciją. Kreipkitės į
techninės priežiūros centrą.

Perdegė saugiklis arba
atsidarė jungtuvas

Nustatę problemos priežastį, pakeiskite
saugiklį arba iš naujo nustatykite jungtuvą.

Magnetai trukdo inkarams

Išjunkite maitinimą ir sukite propelerį
rankiniu būdu. Jei propeleris nesisuka
laisvai su nedideliu magnetiniu
pasipriešinimu, kreipkitės į techninės
priežiūros centrą.

Netinkamai prijungti laivo
laidai

Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Apatinis blokas panardintas
ne visas

Reguliuokite variklio gylį. Užtikrinkite, kad
apatinis blokas visas būtų vandenyje. Žr.
skirsnį Variklio gylio reguliavimas.

Sugadintas kūginis antgalis

Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Sugadintas sonaro kabelis

Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Stringa fiksatoriaus
mechanizmas

Tepkite fiksatoriaus mechanizmą. Žr. skirsnį
Tikrinimo ir techninės priežiūros grafikas.

Sulinko propelerio kaištis

Laikydami vieną geležtę atsargiai
patrankykite priešingą geležtę gumine
tvokle.
Naudodami glaistiklį abiejose propelerio
pusėse taikykite vienodą spaudimą.

Sulinko inkaro velenas

Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Pedalo ir rankinio nuotolinio valdymo pulto trikčių šalinimas
IMTUVO ATMINTIES IŠVALYMAS
Išvalius imtuvo atmintį, bus ištrinti visi elektroniniai ID numeriai, įrašyti imtuvo atmintyje.
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1.

Akumuliatoriaus kabelį prijunkite prie maitinimo šaltinio. Per mažiau nei 10 sekundžių vienu metu
paspauskite nuotolinio valdiklio kairįjį, sraigto ir dešinįjį mygtukus.

2.

Išgirsite ilgą pyptelėjimą, reiškiantį, kad imtuvas ištrynė visus išsaugotus elektroninius ID numerius.

PASTABA: Jei per 10 sekundžių nuotolinio valdiklio mygtukai nepaspaudžiami vienu metu arba
neskleidžiamas ilgas pyptelėjimas, atjunkite akumuliatoriaus kabelius nuo maitinimo šaltinio ir žr. šio vadovo
skyriaus Informacija apie gaminio montavimą, sujungimą ir akumuliatorių dalis Belaidžio pedalo
suaktyvinimas ir Rankinio nuotolinio valdiklio suaktyvinimas.

BELAIDŽIO PEDALO ARBA NUOTOLINIO VALDYMO PULTO
PERPROGRAMAVIMAS
PASTABA: Ši suaktyvinimo procedūra taikoma pedalui ir rankiniam nuotolinio valdymo pultui.
SVARBU: Norint suaktyvinti kelis pedalus arba nuotolinio valdymo pultus, variklį reikia atjungti nuo maitinimo
šaltinio ir vėl prijungti po kiekvieno valdymo prietaiso suaktyvinimo.
1.

Nustatykite velkamąjį motorą į darbinę padėtį.

2.

Atjunkite akumuliatoriaus kabelius nuo maitinimo šaltinio. Palaukite 30 sekundžių ir vėl prijunkite
motorą prie maitinimo šaltinio.

3.

Per mažiau nei 10 sekundžių vienu metu paspauskite ir palaikykite rankinio nuotolinio valdiklio rodyklių
kairėn ir dešinėn mygtukus. Jei naudojate pedalą, vienu metu laikykite paspaustus sraigto ir inkaro
mygtukus.

PEDALO MAITINIMO ELEMENTŲ KEITIMAS
Reikalingi maitinimo elementai: du AA dydžio šarminiai maitinimo elementai
1.

Išsukite du varžtus, laikančius maitinimo elementų dangtelį. Nuimkite maitinimo elementų dangtelį.
ab-

Maitinimo elementų dangtelis
Varžtai

a

a
b
2.

51760

Iš baterijų skyriaus išimkite baterijas.

PASTABA: Išėmus baterijas pedalo įjungimo / išjungimo būsena nepasikeičia.
3.

Įdėkite naujas baterijas tinkama kryptimi, kad būtų tinkamas jų poliškumas.

PASTABA: Įdėjus baterijas pedalas įjungiamas automatiškai.

lit
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4.

Patikrinkite, ar guminė sandarinimo detalė tinkamai uždėta aplink maitinimo elementų dangtelį.

a

ab-

AA šarminiai maitinimo
elementai
Guminė sandarinimo de‐
talė

b

51761

5.

Uždėkite atgal maitinimo elementų dangtelį ir įstatykite du varžtus. Gerai priveržkite varžtus.
ab-

Maitinimo elementų dangtelis
Varžtai

a

a
b

51760

RANKINIO NUOTOLINIO VALDYMO PULTO MAITINIMO ELEMENTO
KEITIMAS
Reikalingi maitinimo elementai: vienas AAA dydžio šarminis maitinimo elementas
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1.

Išsukite keturis varžtus galinėje rankinio nuotolinio valdymo pulto pusėje. Nuimkite galinį dangtelį.

a

a

a-

Varžtai (4)

51837

a
2.

a

Išimkite seną maitinimo elementą iš laikiklio.

51838

3.

lit

Įdėkite naują maitinimo elementą atsukę teigiamą (+) galą į teigiamą (+) maitinimo elemento laikiklio
pusę.

37

PAGALBOS SAVININKUI TARNYBA
4.

Uždėkite rankinio belaidžio valdiklio galinį dangtelį atgal ir įsukite keturis varžtus. Pasirūpinkite, kad
guminis sandariklis būtų tinkamai įdėtas tarp dviejų rankinio nuotolinio valdiklio pusių. Atsargiai
priveržkite varžtus.

a

abcd-

Neigiamas (–) baterijų skyriaus galas
Baterija
Teigiamas (+) baterijų skyriaus galas
Guminis sandariklis

b
c
d
51839

Sonaro daviklio trukdžių mažinimas
Sonaro daviklius gali paveikti trukdžiai, pavyzdžiui radijo dažnio trukdžiai (RDT) ir elektromagnetiniai trukdžiai
(EMT). Dėl šių trukdžių sonaro ekranas gali veikti netinkamai. Norėdami sumažinti sonaro trukdžių šaltinius,
žr. toliau pateiktą sąrašą.
1.

Sumažinkite sonaro jautrumą, taip pat vadinamą stiprinimo koeficientu. Žr. kartu su sonaro ekranu
pridėtus dokumentus.
a. Pakeiskite automatinės nuostatos jautrumą.
b. Jei automatinė nuostata nesumažina sonaro trukdžių, neautomatiškai pakeiskite jautrumą į 55–
65 % didžiausios nuostatos vertės.

2.

Patikrinkite, ar daviklio kabelis nenutiestas šalia maitinimo kabelių.

3.

Įsitikinkite, ar teigiamas (+) ir neigiamas (–) maitinimo kabeliai nutiesti vienas šalia kito. Tai padeda
sumažinti EMT.

4.

Patikrinkite, ar daviklio kabelis nepažeistas, neįdubęs ar neįpjautas. Jei daviklio laidas pažeistas, jį
pakeiskite.

5.

Prijunkite sonaro ekraną prie atskiro papildomo akumuliatoriaus, prie kurio jungiamas tik sonaro
ekranas. Taip galima įsitikinti, ar trukdžius skleidžia maitinimo, ar daviklio kabelis.
a. Jei trukdžiai dingsta sonaro ekraną prijungus prie atskiro papildomo akumuliatoriaus, patikrinkite
valties elektrinę grandinę. Labiausiai tikėtina, kad yra problema su įžeminimo (–) jungtimi. Visi
įrenginiai turi turėti bendrą įžeminimo liniją.
b. Jei trukdžiai išlieka, tikėtina, kad juos sukelia daviklis arba daviklio kabelis.

6.

Ant sonaro ekrano maitinimo kabelio sumontuokite radijo dažnio (RD) paleidiklį.

7.

Prijunkite sonaro ekraną prie kito daviklio.

Aptarnavimo pagalba
Mums labai svarbi jūsų nuomonė apie šį gaminį. Jei kilo problemų arba turite klausimų apie variklį, kreipkitės į
vietinį atstovą arba bet kurį sertifikuotą „MotorGuide" techninės priežiūros centrą. Daugiau informacijos apie
priežiūrą žr. skirsnyje Informacija apie garantiją.
Mūsų aptarnavimo biurui reikės tokios informacijos:
•

Jūsų pavardė ir adresas
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•

Telefono numeris dieną

•

Jūsų užbortinio variklio modelio ir serijos numeris

•

Pirkimo įrodymas arba registracijos patvirtinimas

•

Problemos pobūdis

„Mercury Marine" aptarnavimo biurai
Jei reikia pagalbos – skambinkite, siųskite faksogramą arba rašykite. Kartu su pašto ar fakso korespondencija
pateikite savo dieninį telefono numerį.
Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada
Telefonas

Anglų k. +1 920 929 5040
Prancūzų k. + 905 636 4751

Faksas

English +1 920 929 5893
Franēais +1 905 636 1704

Tinklavietė

www.mercurymarine.com,

„Mercury Marine“
W6250 Pioneer Road
P.O. Box 1939
Fond du Lac, WI 54936-1939

Australija, Ramiojo vandenyno regionas
Telefonas

+61 3 9791 5822

Faksas

+61 3 9706 7228

Brunswick, Azija, Ramiojo vandenyno regionas
41–71 Bessemer Drive
Dandenong South, Viktorija 3175
Australija

Europa, Vidurio Rytai, Afrika
Telefonas

+32 87 32 32 11

Faksas

+32 87 31 19 65

Brunswick Marine Europe
Parc Industriel de Petit-Rechain
B-4800 Verviers,
Belgija

Meksika, Centrinė Amerika, Pietų Amerika, Karibai
Telefonas

+1 954 744 3500

Faksas

+1 954 744 3535

„Mercury Marine“
11650 Interchange Circle North
Miramar, FL 33025
JAV

Azija, Singapūras, Japonija

lit

Telefonas

+65 68058100

Faksas

+65 68058138

„Mercury Marine Singapore Pte Ltd“
11 Changi South Street 3, #01-02
Singapūras, 486122
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