
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL   DE   UTILIZARE  
MOTOARE   OUTBOARD    PARSUN  
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SUZHOU   PARSUN   POWER   MACHINE   CO.,   LTD   
Motor   _____________  
Numere   de   identificare    ___________________________  
motor   numărul   de   serie___________________________   
Eticheta   poate   fi   găsit   pe   suport   stânga   asamblare   sau   pe   partea   superioară   a   suportului   rotativ.   

 
Înregistraţi-vă   numărul   de   motor   outboard   de   serie   în   spaţiile   prevăzute   pentru   a   vă   ajuta   în   a   comanda   piese   de   schimb   de   la   Parsun   dealer,   sau   de   trimitere   a   datelor   de   identificare    în   cazul   in   care   motor   outboard   dvs.   este   furat.  
 
Motor   numărul   de   serie   
Numărul   de   serie   al   motorului   este   sculptat   pe   partea   de   turnare   de   aluminiu   a   motorului.  

 
 
 
MANUAL   DE   UTILIZARE   
 
Vă   mulţumim   pentru   ca   sunteti   proprietarul    unui   motor   outboard   PARSUN.   
Vă   mulţumim   pentru   încrederea   dumneavoastră   în   compania   si   produsele   noastre.   
 
Motoarele   outboard   Parsun   sunt   puternice,   economice   şi   fabricate   cu   tehnologie   avansată    în   condiţii   de   siguranţă.   
Vă   rugăm   să   citiţi   cu   atenţie   acest   manual   înainte   de   utilizarea   motorului   outboard   
Prin   înţelegerea   manualului   vă   va   ajuta   să   cunoasteti   acest   produs   pentru   o   buna   utilizare,   maintenance,   exploatare,   întreţinere   şi   îngrijire.   Acest   lucru   va   asigura   că   motorul   outboard   funcţionează   bine   în   toate   condiţiile.   
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"PARSUN"  urmăreşte  îmbunătăţirea  continuă  a  calităţii  produsului.  Prin  urmare,  în  timp  ce  acest  manual  conţine  informaţii  produsul  cel  mai  curent  disponibile  în  momentul  de  de  imprimare,  pot  exista  mici  diferenţe  între  motorul  dvs.                                  
şi   acest   manual.   În   cazul   în   care   există   vreo   întrebare   referitoare   la   manualul,   vă   rugăm   să   consultaţi   dealer-ul   PARSUN   local   al   dvs.   
 
Datele,   ilustraţiile   sau   explicaţiile   în   acest   Manualul   nu   constituie   bază   pentru   orice   pretenţie   legală   împotriva   companiei   noastre.   
LTD     Suzhou   POWER   PARSUN   Machine   Co,   LTD   
 
Declaraţia   producătorului   
Acest  motor  este  în  conformitate  cu  cerinţele  Directivei  2003/44/CE  în  ceea  ce  priveşte  evacuarea  de  zgomot  şi  emisii.  Instalarea  şi  întreţinerea  din  următoarele  instrucţiuni,  dacă  sunt  aplicate  correct  ,  garanteaza  că  motorul  va  rămâne                                   
în   conformitate   cu   emisiile   de   noxe   in   limite   legale   toată   durata   de   viaţă   normală   sau   motorul   (350   de   ore   sau   10   ani,   oricare   apare   mai   întâi)   şi   în   condiţii   normale   de   utilizare.   
Emisiile   de   zgomot   limitele   în   condiţii   normale   de   utilizare.   
 
Alimentare   instrucţiuni:   
Recomandat   benzină:   benzină   fără   plumb   regular,   dacă   nu   este   disponibil   benzina   premium.   
Dacă   bate   sau   apar   intreruperi,   utilizaţi   o   altă   marcă   de   benzină   fără   plumb   sau   combustibil   premium;   inspectati   supapele   motorului   si   a   pieselor   interne   dupa   fiecare   100   de   ore   de   operaţiune  
 
 
 
ATENŢIE :   
 
Utilizati   benzină   numai   daca   a   fost   stocata   în   recipiente   curate   şi   nu   este   contaminata     cu   apă   sau   cu   materii   străine.   
 
Ulei   de   motor:   
Recomandă   uleiul   de   motor:   4   timpi   SAE10W30   uleiul   de   motor   şi   SAE10W40   
(1.0L).   
 
AVERTISMENT :   
Nu   porni   motorul   atunci   când   nivelul   de   ulei   este   scăzut,     daune   grave   s-ar   putea   să   apară.   
 
Întotdeauna   verificaţi   nivelul   uleiului   înainte   de   pornirea   motorului.   
 
ATENŢIE :   
Toate   motoarele   4   timpi   sunt   expediate   de   la   fabrică   fără   ulei   de   motor.   
 
1.2.3   Propeller   –   Elice   
Performanţa  motorului  dvs.  va  fi  extrem  de  afectata  de  alegerea  elicei,  o  alegerea  incorectă  ar  putea  afecta  negativ  performanţa.  Motorul  outboard  este  dotat  cu  elice  pentru  a  efectua  mai  bine  o  gamă  largă  de  aplicaţii,  dar  pot  exista                                       
diferente   în   cazul   în   care   se   foloseste   o   elice   cu   un   alt   Pitch   -   Pas  
Pentru  o  sarcină  a  barcii  mai  mare  si  o  viteza  redusa  a  motorului,  o  elice  cu  pas  mai  mic  este  mai  potrivită.  O  elice  cu  pas  mare  este  mai  potrivita  pentru  o  încărcare  de  funcţionare  mai  mică,  deoarece  permite  să  fie  menţinuta  corect                                            
turaţia   motorului.   
 
 
NOTĂ:   
În   timpul   testării   la   apă   verifica   barca,   în   repaus,   cu   maxima   încărcăturii   sale.     Verificaţi   static   dacă    evacuarea   se   face   corect.  
 
AVERTISMENT :   
O   barca   prea   incarcata   ar   putea   cauza   instabilitate.   
O   montare   necorespunzătoare   a   motorului   ar   putea   duce   la   condiţii   periculoase   şi   la   prejudicii   serioase.   Contactati   distribuitorul   dumneavoastră   sau   alta     persoană   cu   experienţă   în   echiparea   adecvată   barca-motor.   
Informaţiile   prezentate   în   această   secţiune   sunt   destinate   informativ.  
Montarea   unui   motor   pe   o   anumita   barca   depinde   în   parte   de     experienţă   şi   specificatiile   barcii   şi   combinaţie   motor   -   barca    .  
 
 
2.1  
Înălţimea   de   montare   
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25mm   0   ~   25mm   
Înălţimea  de  montare  a  motorului  afectează  foarte  mult  eficienta  de  rulare  a  barcii.  În  cazul  în  care  înălţimea  de  montare  este  prea  mare,  cavitatie  tinde  să  apară,  reducându-se  astfel  timpul  de  propulsie.  In  cazul  în  care  montarea  este  la  o                                         
inălţimea   prea   scăzută,   rezistenţă   la   apă   va   creşte   şi,   prin   urmare,   reduce   eficienţa   motorului.   Nivelul   de   inaltime   l   25mm   motor,   astfel   încât   placa   anti-cavitaţie   este   între   partea   de   jos   a   barcii   şi   un   nivel   de   25mm    sub   aceasta.   

 
NOTĂ:   
Înălţimea   de   montare   optima   a   motorului   exterior   este   afectată   de   combinatia   barca-   motor   şi     de   utilizarea   dorita.   
Pentru   informaţii   suplimentare,   consultaţi     producătorul   de    barca.   
 
2.1.2     Prinderea   motorului   outboard    :  
Strângeţi   şurubul   tronsonului   uniform   şi   în   siguranţă..Ocazional   verifica   şuruburile   si   clema   printr-o   apăsare   în   timpul   funcţionării   motorului   exterior,   deoarece   acestea   ar   putea   deveni   liber   din   cauza   vibratiilor   motorului   .  
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AVERTISMENT:   
Slabirea  şuruburilor  si  a  clemei  ar  putea  permite  motorului  sa  cada  sau  sa  se  deplaseze,  acest  lucru ar  putea  cauza  pierderea  controlului. Asiguraţi-vă  că  şuruburile  sunt  strânse,  clema  siguranţă, verifica  ocazional                                
şuruburile   de   etanşeitate   în   timpul   funcţionării.   
Ataşaţi   un   lant   la   un   punct   sigur   de   montaj   pe   barca   pentru   a   evita   pierderea   definitiva   a   motorului   în   cazul   în   care   accidental   cade   de   pe   tronson.  
 
AVERTISMENT   

Evitaţi   să   folosiţi   şuruburi,   piuliţe   ,   sau   şaibe   nepotrivite.     După   strângere,   testati,   motorul   şi      verificati   etanşeitatea   lor.   

ATENŢIE :   

Nerespectarea   procedurii   de   pornire    ar   putea   duce   la   reducerea   vietii   motorului   sau   chiar   daune   severe.   

1.Pentru   prima   oră   de   funcţionare:   
 
Porneşte   motorul   la   2000r/min   sau   la   jumatate   de   acceleratie.   
 
2.   Pentru   a   doua   oră   de   funcţionare:   
 
Porneşte   motorul   la   3000r/min   sau   la   trei-sfert   de   aproximativ   acceleratie.   
 
3.În   următoarele   opt   ore   de   funcţionare:   
Evitaţi   funcţionare   continuă   cu   acceleratia   la   podea   pentru   mai   mult   de   cinci   minute   la   un   moment   dat.   
 
4.   Funcţionarea   în   mod   normal   a   motorului.   
 
2.3   Pre-operarea   controalelor   
Fuel     Combustibil   
 
Verificaţi   pentru   a   fi   sigur   că   aveţi   combustibil   pentru   călătoria   dvs..   
Asiguraţi-vă   că   nu   există   scurgeri   de   combustibil   sau   fum,   benzina.   
Verificaţi   conexiunile   liniei   de   combustibil   pentru   a   fi   siguri   că   sunt   bine.   
Asiguraţi-vă   că   rezervorul   de   combustibil   este   poziţionat   pe   o   suprafaţă   plană   sigura,   şi   că   linia   de   combustibil   nu   este   rasucita   sau   aplatizata.   
 
Controale   
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Verificaţi   acceleratia,   maneta   de   direcţie   pentru   funcţionarea   corespunzătoare,   înainte   de   pornirea   motorului.   
Controalele   ar   trebui   să   funcţioneze   fără   probleme,   fără   neobişnuinte   si   sunt    cu   caracter   obligatoriu..   
Verificati   conexiunile   slabe   sau   deteriorate.   
Verificati   funcţionarea   starterului   şi   switch-uri   atunci   când   motorul   este   suspendat   în   apă.   
 
ATENŢIE   
Nu   porniti   motorul   afară   din   apă.     Supraîncălzirea   şi   stricarea   motorului   este   iminenta.   Verificaţi   motorul   şi   suportul   de   montare.   
Uitati-va   la   componentele   de   asamblare   sa   nu   fie   deteriorate.   
Verificaţi   elicea   pentru   daune.   
Verificarea   nivelului   uleiului   de   motor   
 
1.   Puneţi   motorul   exterior   într-o   poziţie   verticală   (fără   a   fi   înclinat).   
Verificaţi   nivelul   uleiului   cu   ajutorul   jojei   pentru   a   fi   siguri   nivelul   cade   între   mărcile   superior   şi   inferior.   
Umple   cu   ulei,   dacă   acesta   este   sub   semnul   inferior,   sau   scurge-l   la   nivelul   specificat   dacă   acesta   este   mai   sus   de   linia   superioara.   
 
ATENŢIE   
Asiguraţi-vă   că   introduceţi   complet   joja   în   ghidajul   jojei.   
 
 
2.4   Completarea   de   combustibil   
AVERTISMENT :   
Benzina   şi   vaporii   sunt   extrem   de   inflamabili   şi   explozivi.     Păstraţi   departe   de   scântei,     ţigări,   flacari,   sau   alte   surse   de   aprindere.   
 
1.   Scoateţi   capacul   rezervorului   de   carburant.   
2.   completaţi   cu   atenţie   rezervorul   cu   combustibil.   
3.   se   închide   cu   grijă   capacul,   după   umplerea   rezervorului.   Ştergeţi   orice   picatura   de   combustibil.   
 
2.5   Pornirea   motorului   
1.   Conectaţi   articulaţiilor   rezervorului   după   aerisirea   prin    şurubul   de   pe   capacul   rezervorului   de   carburant   (2   sau   3   ture).   

 
2.   Connectati   articulaţiile   de   combustibil   de   siguranţă   şi   strângeţi   pompa   cu   capătul   de   ieşire,   până   când   îl   simţi   ca   devine   ferm   (dacă   este   echipat   cu   o   linie   de   combustibil).   
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Aşezaţi   maneta   schimbatorului   de   viteze   la   punctul   mort.   

 
 
NOTĂ:   
echipamente   de   protectie   si   dispozitivul   de   pornire   împiedică   motorul   de   la   pornire   cu   excepţia   cazului   când   e    în   neutru.   
Ataşaţi   comutatorul   de   oprire   a   motorului   pe   haine,   sau   braţ   sau   picior.     Apoi     instalati   celălalt   capăt   de   curea   în   comutatorul   de   oprire   a   motorului.   
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AVERTISMENT :   
Motorul   trebuie   să   fie   pornit   în   neutru,   în   caz   contrar   daune   pot   apărea   la   motor.   

 
Nu   ataşaţi   lonja   la   haine,   care   s-ar   putea   rupe   sau   pierde.   
Evitaţi  trăgând  accidental  şnurul  în  timpul  funcţionării  normale. Pierderea  puterii  motorului  mijloace control. pierderea  controlului  direcţiei. De  asemenea,  fără  puterea  motorului,  barca  ar  putea  încetini  rapid. Aceasta ar                             
putea   cauza   aruncarea   inainte   a   persoanelor    şi   obiectele   în   barca   .  
4.   Locul   manerului   acceleratiei   în   "START"   (start)   poziţia.   
5.   Trageţi   în   afară   butonul   shok   complet.   
 
NOTĂ:     Nu   este   necesar   să   se   folosească   shok-ul    atunci   când   porniti   un   motor   cald.   
În   cazul   în   care   shok-ul   este   lăsat   în   poziţia   iniţială   în   timp   ce   motorul   este   pornit,   motorul   va   rula   slab     sau   intrerupt.   
 
6.   Trageţi   mânerul   manualul   încet,   până   când   simţiţi   o   rezistenţă.   
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Apoi   trageti   puternic   direct   la   sfoara   şi   porniti   motorul.   Repetaţi   dacă   este   necesar.   
7.   După   pornirea   motorului,    reveniti   încet   sfoara   de   pornire,   mânerul   in   original   poziţie  
  8.Reveniti   încet   cu   mânerul   acceleratia   la   poziţia   complet   închis.   
 
ATENŢIE :   
Când   motorul   este   rece,   aceasta   trebuie   să   fie   încălzit.   
Dacă   motorul   nu   porneşte   de   la   prima   încercare,   repetaţi   procedura   .   În   cazul   în   care   motorul   nu   începe   după   4   sau   5   încearcări,   deschide   acceleratia   o   cantitate   mică   (între   1   /   8   şi   1   /   4),   şi   încercaţi   din   nou.   
 
2.6   Încălzirea   motorului   
 
1.   După   pornirea   motorului,   maneta   schimbatorului   de   viteze   sa   fie   la   punctul   mort   pentru   aproximativ   primele   3   minute   
După   plecare,   cald   motorul   de   operare   la   o   acceleratiede   o   cincime   sau   mai   puţin.   În   caz   contrar,   se   va   scurta   viata   motorului.   Adica   sa   nu   plecati   cu   motorul   turat   la   maxim   in   primele   minute.  
 
ATENŢIE :   
În   cazul   în   care   butonul   shok   este   lăsat   scos   după   pornirea   motorului,   motorul   se   va   inabusi..     În   temperaturi   de   -5    grade    sau   mai   puţin,   lăsaţi   butonul   de   shok   scos   complet   pentru   aproximativ     30   de   secunde   după   pornire.   
 
2.   Verificaţi   fluxul   constant   de   apă   din   apa   orificiul   pilot   de   răcire.   
 
ATENŢIE :   
Dacă   apa   nu   curge   din   orificiu    în   orice   moment   în   timp   ce   motorul   este   pornit,   opriţi   motorul    imediat    şi   verificaţi   dacă   de   alimentarea   cu   apă   este   corecta   sau   orificiul   de   racire   este   bolcat.   
Dacă   problema   nu   poate   fi   localizata   şi   corectata   consultaţi    PARSUN    dealer-ul.   
 
AVERTISMENT :   
Înainte   de   deplasare,   asiguraţi-vă   că   nu   există   obstacole   în    sau   lângă   apă   
 
 
2.7.1   Inainte  
  
1.Plasati   acceleraţia   în   poziţia   închis   complet.   
2.   Mutaţi   Maneta   schimbătorului   de   viteze   rapid   şi   ferm   de   a   transmite   la   neutru.   
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2.7.2   Inapoi:   
 
AVERTISMENT :   
Atunci   când   operează   în   sens   invers,   faceti-o    încet..     Nu   deschideţi   acceleratia   mai   mult   de   jumătate.     În   caz   contrar,     barca   ar   putea   deveni   instabila,   ceea   ce   ar   putea   duce   la   pierderea   de   control   şi   la   un   accident.   
1.   Locul   acceleratiei   în   poziţia   închis   complet.   
2.   Mutaţi   Maneta   schimbătorului   de   viteze   rapid   şi   ferm   de   la   neutru   pentru   a   inversa.   

 
 
2.8   Tiller    –   schimbatorul   de   directie  
1.   Schimbare   de   direcţie   
Pentru   a   schimba   direcţia,   mutaţi   mânerul   la   stânga   sau   la   dreapta   după   cum   este   necesar.   
 
2   Schimbare   a   vitezei   
Rotiţi   în   sens   antiorar   mânerul   pentru   a   creşte   viteza   şi   sensul   acelor   de   ceasornic   pentru   a   reduce   viteza.   
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Rezistenţa   reglabilă   la   circulaţie   a   manerului   acceleratiei,   poate   fi   setata   în   funcţie   de   preferinţa   
 Pentru  a  creste  rezistenta,  rândul  său,  sensul  acelor  de  ceasornic  de  reglare,  Pentru  a  reduce  rezistenta,  rotiţi  şurubul  de  reglare  invers  acelor  de  ceasornic.  Când  viteza  constantă  este  dorită,  strângeţi  reglarea  pentru  a  menţine  acceleratia                                     

dorita   
 
AVERTISMENT:   
Nu   supra-strângeţi   surubul   de   reglare.     Dacă   există   preamulta   rezistenta,   ar   putea   fi     dificil   să   se   mute   maneta   de   acceleratie   sau   de   prindere,   care   ar   putea   duce   la   un   accident.   
 
2.9   Oprirea   motorului   
NOTĂ:   
Înainte   de   oprire   a   motorului,   mai   intai   sa   se   raceasca   pentru   câteva   minute   la   relanti   sau   viteza   mica.   
Oprirea   motorului   imediat   după   funcţionarea   la   viteza   mare   nu   este   recomandată.   
1.   Apăsaţi   şi   ţineţi   apăsat   butonul   de   oprire   a   motorului   până   când   motorul   ajunge   la   o   oprire   completă.   
 
 
NOTĂ:   
Dacă   motorul   exterior   este   echipat   cu   un   întrerupător   de   oprire   a   motorului,   motorul   poate   fi,   de   asemenea,     oprit   prin   tragerea   de   lonja   şi   eliminarea   placii   de   blocare   de   la   comutatorul   de   oprire   a   motorului.   
 
2.   Strângeţi   şurubul   de   aerisire   de   pe   capacul   rezervorului   de   carburant.   
3.   Deconectaţi   linia   de   combustibil.   
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Utilizaţi  cu  prudenţă  atunci  când  se  încearcă  o  poziţie  trim  pentru  prima  dată. Creşte  viteza  treptat  şi uita-te  pentru  orice  semne  de  control  sau  de  probleme  de  instabilitate. Unghiul  trim  necorespunzator  poate  duce  la                                   
pierderea     controlului.   
 
Înclinarea   în   sus   şi   în   jos   
 
În  cazul  în  care  motorul  va  fi  oprit  pentru  un  timp  sau  în  cazul  în  care  barca  este  acostat  in  ape  mici,  motor  va  fi  înclinat  în  sus  pentru  a  proteja  elicea  şi  carcasa  de  la  deteriorar,  de  coliziune  cu  obstacole,  şi  de  asemenea,  pentru  a  reduce                                                
coroziunea.   
 
NOTĂ:   
Nu   înclinaţi   motorul   apăsând   mânerul,   deoarece   acest   lucru   ar   putea   rupe   mânerul.   
Motorul   nu   poate   fi   înclinat   în   sens   invers.   
 
2.11.1   Înclinarea   in   sus  
1.   Aşezaţi   maneta   schimbatorului   de   viteze   la   punctul   mort   (dacă   este   echipat).   
2.   Strângeţi   surubul   de   direcţie-    frecare   prin   rotirea   in   sensul   acelor   de   ceasornic   pentru   a   preveni   o   cotitură   în   mod   liber   a   motorului.   
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3..   Aşezaţi   pârghia   de   blocare   înclinare   (dacă   este   prevăzut)   în   poziţia   de   sus.   
4.   Ţineţi   mânerul   din   spate   şi   înclinaţi   motorul   complet,   până   când   sprijinul   înclinare   maneta   se   blochează   automat.   
 
2.11.2   înclinarea   în   jos   
1.   înclina   uşor   motor   outboard   in   sus.   
2..   înclina   încet   motor   in   jos,   în   timp   loc   pârghia   de   înclinare   de   blocare   este    în   poziţia   de   jos.   
3.reglati   surubul   de   direcţie-    frecare   prin   rotirea   în   sens   antiorar,   şi   ajustaţi   direcţiaîn   funcţie   de   preferinţă.  
 
AVERTISMENT :   
Dacă   există   mult   prea   multa   rezistenta   ar   putea   fi   dificil   să   se   ghideze   motorul,   ceea   ce    ar   putea   duce   la   un     accident.   
 
2.12   Navigarea   în   alte   condiţii   
2.12.1   Navigarea   în   apă   puţin   adâncă   
Motorul   poate   fi   inclinat   in   sus   parţial   pentru   a   permite   funcţionarea   în   apă   puţin   adâncă.   
 
AVERTISMENT:   
Asiguraţi-vă   că   locul   schimbătorului   de   viteze   este   în   punctul   mort   înainte   de   pornire   în   apă   de   adâncime   mică   sau   în   timp   ce   este   usor   inclinat   in   sus.  
Readuceti   motorul   la   poziţia   normala   de   îndată   ce   barca   se   întoarce   în      apă   mai   adanca   .  
 
 
ATENŢIE :   
Alimentarea   cu   apă   pentru    răcire   nu   ar   trebui   să   fie   deasupra   suprafeţei   de   apă   când     navigati   în   apă   puţin   adâncă.     În   caz   contrar,   daune   grave   de   supraîncălzire   pot   interveni   ca   rezultat.  
 
2.12.2   Navigarea    în   apă   sărată   
Daca   navigati   în   apă   sărată,   spălaţi   cu   apă   pasajele   de   răcire   cu   apă   proaspătă   pentru   a   le   preveni   colmatarea   cu   depozite   de   sare.   
În   timp   ce   folositi   motorul,   întreţinerea   periodică   este   necesară   pentru   a   vă   asigura   de   performanţă.   
 
AVERTISMENT :   
Asiguraţi-vă   că   opriti   motorul   atunci   când   efectuaţi   întreţinerea,   cu    excepţia   cazului   în   care   se   specifică   altfel.   
Acest   lucru   ar   trebui   să   fie   întotdeauna   făcut   de   către   un   mecanic   calificat   sau   distribuitor   autorizat   Parsun.   
ATENŢIE :   
Piese   de   schimb   în   cazul   în   care   sunt   necesare,   folosiţi   numai   PARSUN   piese   de   schimb   originale   sau   piese   echivalente   de   acelaşi   tip   şi   de   calitate.   
 
3.2   Curăţarea   şi   ajustarea   bujiilor   
Tu  ar  trebui  să  elimini  şi  să  inspectezi  periodic  bujia,  deoarece  caldura  va  provoca  şi  depozite  de  impuritati.  Înainte  de  a  monta  bujia,  măsoara  distanţa  dintre  electrozi  cu  un  ecartament  de  grosime  de  sârmă;  regleaza  diferenţa  faţă  de                                       
caietul   de   sarcini,   dacă   este   necesar.    Vezi   specificatiile   tehnice   din   manualul   primit.0.8-0.9mm   0.8-0.9mm   .  
La   montarea   bujiei,   curăţaţi   întotdeauna   suprafaţa   garniturii   şi   folositi   o   garnitură   nouă.   Ştergeţi   orice   urme   de   murdărie   din   fire   şi   înşurubaţi   bujia   la   cuplul   corect.   
 
3.3   Verificarea   sistemului   de   combustibil   
Verifica   liniile   de   combustibil   pentru   scurgeri   de   combustibil,   sparturi,   sau   defecţiuni.   Dacă   o   problemă   este   găsita,   contacteaza   PARSUN   dealer   dvs.   sau   un   service   de   specialitate.   

 
AVERTISMENT :   
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Verificaţi   în   mod   regulat   scurgerile   de   combustibil.   
În   cazul   în   care   orice   scurgere   de   combustibil   este   de   găsita,   sistemul   de   combustibil   trebuie   să   fie   reparat   de   către   un   mecanic   calificat.   
Verificaţi   periodic   filtrul   de   combustibil.   Dacă   materie   străină   este   prezenta   în   filtru   acesta   trebuie   curatat.  
 
3.3.1   Curăţarea   filtrul   de   combustibil   
1.   Scoaterea   piuliţa   filtru   de   asamblare   de   combustibil,   dacă   este   echipat   astfel;.   
2   Deşurubaţi   filtru,   orice   combustibil   captat   vărsati   într-o   cârpă.   
3.  Scoateţi  elementul  de  filtrare,  şi  se  spală  în  solvent..  Se  lasă  să  se  usuce.  Inspectaţi  elementul  filtrant  şi  garnitura  de  filtru  pentru  a  se  asigura  că  sunt  în  stare  bună.  Inlocuiti-le  dacă  este  necesar.  În  cazul  în  care  se  găseşte  apa  în                                            
combustibil,   verifica   si   curata   rezervorul   de   combustibil   portabil.  
4.   Reinstalaţi   elementiul   de   filtrare   .Asiguraţi-vă   că   garnitura   este   în   poziţie   corecta   de   etansare.   Insurubati   ferm   carcasa   filtrului..   
5.   Ataşaţi   ansamblul   filtru   pentru   consola,   astfel   încât   furtunul   pentru   combustibil   sa   fie   ataşate   la   ansamblul   filtrului.   
Porneşte   motorul   şi   verifica   filtrul   şi   linia   de   combustibil   sa   nu   aibe   scurgeri.   
 
3.4   Verificarea   la   relanti   
Un   tahometru   diagnostic   ar   trebui   să   fie   folosite   pentru   această   procedură.   Rezultatele   pot   varia   în   funcţie   de   motor   
1.   Porniţi   motorul   şi   lăsaţi-l   să   se   încălzească   pe   deplin   în   neutru   până   când   merge   fără   probleme.   
2.   Verificaţi   dacă   relanti   este   setat   ca   in    caietul   de   sarcini;  
ATENŢIE :   
Corect  -  viteza  de  relanti  de  inspecţie  este  posibilă  numai  în  cazul  în  care  motorul  este  complet  încălzit. Dacă  nu  este încălzit  în  totalitate,  viteza  de  mers  în  gol  va  măsura  mai  mult  decât  în  mod  normal. Dacă  aveţi  dificultăţi                                         
în   verificarea     vitezei   de   ralanti,   sau   relanti   necesită   ajustare,   consultaţi   un   dealer   PARSUN   sau   alte     mecanic   calificat.   
 
3.5   Schimbarea   uleiului   de   motor   

 
 
Evitaţi   scurgerea   uleiului   de   motor   imediat   după   oprirea   motorului.     Uleiul   este   fierbinte   şi     ar   trebui   să   fie   manipulat   cu   grijă   pentru   a   evita   arsurile.   
Asiguraţi-vă   că   motorul   este   bine   fixat   pe   tronson   sau   un   suport   stabil.   
 
ATENŢIE :   
Schimbaţi  uleiul  de  motor,  după  primele  10  de  ore  de  funcţionare,  şi  la  fiecare  100  de  ore  sau  la Intervale  de  6  luni  după  aceea. În  caz  contrar,  motorul  se  va  uza  mai  repede. Schimbaţi  uleiul  de  motor  atunci  când  uleiul  este                                           
încă   cald.   
 
1.   Puneţi   motorul   exterior   într-o   poziţie   verticală   (fără   a   fi   înclinat).   
2.  Pregătiţi  un  recipient  adecvat,  care  deţine  o  cantitate  mai  mare  decât  capacitatea  de  ulei  de  motor.  Desfaceţi  şi  scoateţi  şurubul  de  scurgere  în  timp  ce  ţineţi  recipientul  sub  gaura  de  scurgere.Apoi  scoateţi  capacul  de  la  ulei  si  scurgere                                        
de   ulei   complet.   Ştergeţi   orice   ulei   vărsat   imediat.   
3.   Pune   o   garnitură   nouă   pe   şurubul   de   scurgere   de   ulei.   Strângeţi   şurubul   de   scurgere.   
4.   Adăugaţi   cantitatea   corectă   de   ulei   prin   orificiul   de   umplere.   Instalaţi   capacul   de   umplere.   
5.   Porniţi   motorul   şi   asiguraţi-vă   că   nu   există   scurgeri   de   ulei.   
6.   Opriţi   motorul   şi   aşteptaţi   3   minute.   Verificaţi   din   nou   nivelul   de   ulei   cu   ajutorul   jojei   pentru   a   fi   sigur   la   nivelul   cade   între   mărcile   superior   şi   inferior.   
 
ATENŢIE :   
Uleiul   trebuie   schimbat   mai   des   atunci   când   motorul   este   operat   sub     condiţii    vitrege,   cum   ar   fi   trolling   prelungit.   
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3.6   Verificare   cabluri   şi   conectori   
Verificaţi   că   fiecare   fir   de   impământare   este   asigurat   în   mod   corespunzător   şi   fiecare   conector   este   în   siguranţă.   
 
3.7   Verificarea   în   vederea   detectării   scurgerilor   
Verificaţi   că   nu   exista   evacuare   sau   scurgeri   de   apă   la   îmbinările   dintre   capacul   de   evacuare,   cap   cilindru,   şi   corp   cilindru.   
Verificaţi   pentru   scurgeri   de   ulei   în   jurul   motorului.   
 
ATENŢIE :   
În   cazul   în   care   orice   scurgeri   sunt   găsite,   consultaţi   PARSUN   dealer-ul.   
 
3.8   Verificarea   elicei:   

 
 
AVERTISMENT:   
Înainte  de  inspectarea,  înlăturarea  sau  instalarea  elicei,  se  ia  întotdeauna  măsuri  pentru  a  asigura Motorul  ca  nu  porneşte  accidental,  cum  ar  fi  eliminarea  scânteiei,  plasarea  manetei  de  control  schimbare  în  neutru,  şi                                 
eliminarea   şnurul   de   oprire   a   motorului , switch,   etc.     Vătămări   grave   se   pot   produce   în   cazul   în   care   motorul   trebuie   să   porneasca    şi   sunteţi   în   picioare   prea     aproape   de   elice.   
Nu   utilizaţi   mâna   să   prindeti   elicea   atunci   când   strangeti   sau   slabiti   piuliţa   de   elice.   
Pune   un   bloc   de   lemn   între   placa   anti-cavitaţie   şi   elice   pentru   a   preveni   avarierea   elicei   si   torsionarea   ei.   
 
1   Verificaţi   fiecare   pala   a    elicei   de   uzura,   de   la   eroziune   cavitationala   sau   ventilare,   sau   alte   daune.   
2.   Verificaţi   si   axul   de   elice   pentru   daune.   
3.   Verificaţi   canelurile/pinii   pentru   uzura   sau   deteriorare.   
4.   Verificaţi   daca   nu   este   ceva   incurcat   pe   axul   elicei;   
  
3.8.1   Scoaterea   elicei   
1.   Îndreptaţi   cuiul   spintecat   şi   trageţi-l   cu   ajutorul   unui   cleşte.   
2.   Îndepărtaţi   piuliţa   de   elice,   şaibă,   (dacă   este   echipat).   
3.   Scoateţi   elice   şi   şaiba   axială.   
 
3.8.2   Instalarea   elicei   
 
ATENŢIE:   
Asiguraţi-vă   că   instalaţi   şaiba   axială   înainte   elicei,   altfel   elicea   ar   putea   fi   deteriorata.   
Asiguraţi-vă   că   folosiţi   o   pana   de   pin    şi   îndoiţi   peste   siguranţă.     În   caz   contrar,   elicea    s- ar   putea   desprinde   în   timpul   funcţionării   şi   se   pierde.   
1.   Se   aplică   o   unsoare   marina   sau   rezistenta   la   coroziune   pe   arborele   de   elice.   
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2.   Instalaţi   spacer   (dacă   este   echipat),   şaiba   axială,   şi   elicea   pe   arbore.  
3.   3.   Instalaţi   spacer   (dacă   este   echipat)   
4.   Strângeţi   piuliţa   de   elice..   Aliniaţi   piuliţa   elice   cu   gaura   arborele   elice.   Inserarea   unei   noi   pene   pin   în   gaură   şi   îndoiţi   capetele   pinilor   .  
 
3.9   Schimbarea   uleiului   de   transmisie:   
AVERTISMENT :   
Asiguraţi-vă   că   motorul    este   bine   fixat   pe   tronson   sau   un   suport   stabil.   
1.   Înclinaţi   motorul   în   afara   bordului,   astfel   încât   uleiul   si   şurubul   de   scurgere   este   la   cel   mai   jos   punct   posibil.   
2.   Puneti   un   recipient   adecvat   sub   cutia   de   viteze.   
3.   Îndepărtati   uleiul;   
 
ATENŢIE :   
Schimbaţi   uleiul   după   primele   10   de   ore   de   funcţionare,   şi   la   fiecare   100   de   ore   sau   la   6   luni     după   aceea.   
4.Scoateţi   capacul   de   la    ulei,   pentru   a   permite   uleiului   să   se   scurgă   complet.   
ATENŢIE:   
Inspectaţi   lichidul   drenat.     Dacă   uleiul   este   lăptos,   inseamna   ca   apa   a   patruns   in   elementele   interne     caz   in    care   poate   provoca   daune   la   cutia   de    viteze.     Consultati   PARSUN   dealer   sau   service   specializat.  
5..   Folosiţi   un   dispozitiv   de   umplere   sau   presurizat   flexibil,   injectati   ulei   de   transmisie   în   gaura   de   scurgere   de   ulei.   
6.Atunci   când   uleiul   începe   să   curgă,   se   introduce   şi   strângeţi   cablul   nivelul   uleiului   (În   cazul   în   care   este   necesar,   schimbaţi   spacer   sigiliu).   
 
10   Curăţarea   rezervorului   de   combustibil   

 
 
AVERTISMENT :   
Păstraţi   departe   de   scântei,   ţigări,   flacari,   sau   alte   surse   de   aprindere   în   timpul   curăţării     rezervorului   de   combustibil.   
Curăţarea   rezervorului   de   combustibil   într-o   bine   ventilate   incapere   sau   in    aer   liber.   
1   Goliţi   rezervorul   de   combustibil   într-un   recipient   omologat.   
2..Se   toarnă   o   cantitate   mică   de   solvent   adecvat   în   rezervor.   Instalaţi   capacul   şi   se   agită   rezervorul.   Se   scurge   continutul.  
3.   Trageţi   de   linia   de   asamblare   de   combustibil   din   rezervor.   
4.   Curăţaţi   filtrul   într-un   solvent   adecvat   de   curăţare   şi   lăsaţi-l   să   se   usuce.   
5.   Înlocuiţi   garnitura   cu   una   noua.   Reinstalaţi   linia    de   combustibil   şi   strângeţi   şuruburile  
ferm.   
 
3.11   Verificarea   şi   înlocuirea   anodului    
Inspectaţi   anozii   externi   periodic.   Scoateţi   scale   de   la   suprafeţele   de   anozi.   Consultati   un   
dealer   PARSUN   pentru   înlocuirea   de   anozi   externi.   
ATENTIE:     Nu   vopsiţi   anozii,   deoarece   acest   lucru   e   ineficient   si   poate   provoca   mai   rapid     coroziunea   motorului.   
 

3.12   Verificarea   torpedo   top    (capacul   )  
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Verificaţi   montarea   de   torpedo   top,   împingându-l   cu   ambele   mâini.   Dacă   l-ati   pierdut   sau   trebuie   sa-l   reparati   apelati   la   un   specialist.  
 
3.13   Tabelul   de   întreţinere   
 
Atunci   când   este   utilizat   în   condiţii   normale,   întreţinut   şi   reparat   în   mod   corect,   motorul   poate   lucra   în   mod   normal   în   perioada   de   viaţă   normală.   
Frecvenţa   operaţiunilor   de   întreţinere   pot   fi   ajustata   în   funcţie   de   condiţiile   de   funcţionare,   dar   următorul   tabel   oferă   orientări   generale.   
.   "●"   simbol   indică   check-up   ",   care   se   poate   efectua   de   unul   singur.   
.   "○"   simbol   indică   locul   in   care   urmează   să   fie   efectuate   de   către   Parsun   dealer-   
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NOTE:  
Atunci   când   navigati   în   apă   sărată,   turbiditate   sau   apa   cu   noroi,   motorul   trebuie   spălat   cu   apă   curată   după   fiecare   utilizare.   
 
4   Transportul   şi   depozitarea   
4.1   Transport   
Motorul   ar   trebui   să   fie   tractat   şi   depozitat   în   poziţie   normală   de   funcţionare.   
ATENTIE :   
Nu   folosiţi   pârghia   de   sprijin   prelata   sau   sa   apasati   pe   buton   atunci   când   tractati   barca.   
Puneţi   un   prosop   sau   ceva   similar   în   conformitate   cu   motorul   pentru   a-l   proteja   de   deteriorare.   
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Nu   aşezaţi   motorul   pe   o   parte,   înainte   de   scurgerea   uleiului   de   motor   complet,     în   caz   contrar,   uleiul   ar   intra   în   cilindru   şi   va   poate   cauza   probleme   cu   motorul.   
 
4.2   Stocarea   /   depozitarea   motorului:  
Atunci   când   stocati   PARSUN   motor   pentru   perioade   prelungite   de   timp   (2   luni   sau   mai   mult),   mai   multe   proceduri   trebuie   să   fie   efectuate   pentru   a   preveni   deteriorarea.   
Este   recomandabil   să   ai   un   service   de   către   un   dealer   autorizat   PARSUN   înainte   de   depozitare.   Cu   toate   acestea,   tu,   proprietarul,   cu   un   minim   de   instrumente,   poti   efectua   următoarele   proceduri.   

ATENTIE:   

Păstraţi  motorul  exterior  într-o  atitudine  verticală  pentru  transportul  şi  stocarea  acestuia. Dacă  stocarea sau  transportul  motorului  se  face  pe  o  parte  (nu  vertical),  pune-l  pe  o  pernă,  după drenarea  uleiului  de  motor                                 
complet   sau   in   pozitia   culcat   cu   manerul   in   jos.  

 

Nu   aşezaţi   motor   pe   o   parte,   înainte   ca   apa   de   răcire   sa   se   fi   scurs.  
Depozitaţi   motorul   în   locuri   bine   ventilate,   loc   uscat,   nu   in   lumina   directa   a   soarelui.   
1   Se   spală   partile   laterale   utilizand   apă   curata.   
2.   Deconectaţi   busonul   de   scurgere   de   combustibil   şi   ulei   de   motor   complet.   
3.   Scoateţi   capacul   motorului   şi   amortizorul   de   zgomot   ;  
4.   Instalaţi   motorul   în   afara   bordului   pe   suportul   de   test.   
5.   Porneşte   motorul   timp   de   câteva   minute   în   poziţie   neutră.   
6   Chiar   înainte   de   oprirea   motorului,   repede   dai   cu   spray   "fogging   Oil"   alternativ   în   fiecare   carburator   sau   gaura   de   formare   a   ceţii   a   capacului   amortizorul   de   zgomot,   dacă   este   echipat.   
7   În   cazul   în   care   "formare   a   ceţii   Oil"   nu   este   disponibilă,   rulati   motorul   la   relanti   până   la   consumul   de   combustibil   şi   motorul   se   opreşte.   
8.   În   cazul   în   care   "formare   a   ceţii   Oil"   nu   este   disponibil,   scoateţi   bujia   (e).   Se   toarnă   o   lingurita   de   ulei   de   motor   curat   în   fiecare   cilindru.   Crank   de   mai   multe   ori   manual.   Înlocuiţi   bujia   (e).   
 
 
5.1   Impactul   -   daune   
Dacă   motorul   loveşte   un   obiect   în   apă,   urmaţi   procedura   de   mai   jos.   
1.   A   se   opri   motorul   imediat.   
2.   Inspectaţi   sistemul   de   control   şi   toate   componentele   pentru   daune.   
3.   Dacă   prejudiciul   este   găsit   sau   nu,    reveniti   la   cel   mai   apropiat   port   încet   şi   cu   atenţie.   
4.   Inspectati   motorul   la   un   specialist   service   înainte   de   a-l   pune   din   nou   la   apa.   
 
5.2   Starterul   nu    funcţioneaza    –   la   motoarele   prevazute   cu   sistem   de   pornire   electric  
În   cazul   în   care   mecanismul   de   pornire   nu   funcţionează,   motorul   poate   fi   pornit   cu   un   starter   de   urgenţă   ,   frânghie.   
 
AVERTISMENT   
Utilizaţi   această   procedură   numai   în   caz   de   urgenţă   şi   numai   pentru   a   reveni   în   port   pentru   reparaţii.   
Asiguraţi-vă   că   nimeni   nu   este   în   picioare   în   spatele   tău   când   se   trage   de   demaror.     Ar   putea   răni   pe   cineva.   
Nu  instalaţi  mecanismul  de  pornire  sau  torpedo  top  (  capacul  )  după  ce  motorul  este  pornit. Păstraţi  imbrăcămintea  şi  alte  obiecte  departe  la  pornirea  motorului. Nu  atingeţi  volanta  sau alte  părţi  în  mişcare  atunci  când                                    
motorul   este   pornit.   
Nu   atingeţi   bobina   de   aprindere,   bujia   sau   alte   componente   electrice     când   se   începe   sa   funcţioneze   motorul.   
 
Procedura   este   urmatoarea:  
1.   Scoateţi   capacul;   
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2.   Scoateţi   echipamentele   de   protectie-cablu-start   şi   shok-ul   cablu.   
3.   Scoateţi   starterul   după   îndepărtarea   cele   trei   şuruburi.   
 

 
4.   Pregătiţi   motorul   de   pornire..  
5.   Introduceţi   capătul   înnodat   de   pornire   frânghie   de   urgenţă   în   crestătura   din   volantul   rotor.   Frânghia   se   întoarce   în   jurul   sensul   acelor   de   ceasornic   de   mai   multe   ori   
6.   Trageti   de   frânghie   încet,   până   se   simte   rezistenţă.   
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7.   Trageţi   în   afară   puternic   şi   porniti   motorul.   
      Repetati   dacă   este   necesar.   
 
5.3   Procedura   in   cazul   unui   motor   scufundat   
În   cazul   în   care   este   scufundat   motorul,   du-l   imediat   la   un   service   specializat,   in    caz   contrar,   unele   coroziuni   pot   începe   aproape   imediat.   
1.   Spalati   bine   cu   apă   proaspătă   partile   contaminate.   
2   Scoateţi   bujia   (e),   apoi   se   confruntă   cu   scânteia   gaura   în   jos   pentru   a   elimina   orice   noroi,   sau   contaminanţi,   pentru   a   se   curata.   
3.   Scurgeti   combustibilul   din   carburator,   filtrul   de   combustibil,   şi   linia   de   combustibil.   Scurgeti   uleiul   de   motor   complet.   
4.   Umple   baia   cu   ulei   de   motor   în   stare   proaspătă.   
 
ATENTIE :   
Nu   încercaţi   să   rulaţi   motorul   până   când   nu   a   fost   complet   inspectat.   
 
6.   Probleme   de   Depanare   
 
*   Starter   componente   sunt   defecte     =   deservit   de   service   

*   Starter   nu   va   funcţiona   =Shift   nu   este   neutru   /   Shift   este   neutru   

*   Rezervorul   de   combustibil   este   gol     =   Umpleţi   rezervorul   cu,   proaspete   combustibil   curat   

*   Combustibil   este   contaminat   sau   stătut   =   Umpleţi   rezervorul   cu,   proaspete   combustibil   curat   

*   Filtru   de   combustibil   înfundat   =   Curăţaţi   sau   înlocuiţi   cu   unul   nou   

*   pompa   de   combustibil   a   funcţionare   cu   întreruperi   =   deservit   de   service   

*   Bujia   (e)   murdare   sau   de   tip   incorect.   =   Inspecta   bujia   (e).   Curăţaţi   sau   înlocuiţi   cu   tipul   recomandat   

*   Bujiei   (e)   montat   incorect    =   Verificaţi   şi   re-fit   capac   (e)   

*   Aprindere   avariata   sau   slab   conectata   =   Verificaţi   fire   de   uzura   sau   pauze.   Strânge   

toate   conexiunile   slăbite.   Înlocuiţi   firele   uzate   sau   fire   rupte   

*   Piese   de   aprindere   sunt   defecte    =   deservit   de   service   

*   comutatorul   Motorul   nu   este   ataşat   =   Ataşaţi   şnur   

*   piese   interioare   motorului   sunt   deteriorate   =   deservit   de   dealer-ul   

21  



*   Ulei   de   motor   specificat   nu   este   utilizat   =Verificaţi   şi   inlocuiti   cum   se   specifică   

*   ajustări   ale   carburatorului   sunt   incorecte   =   deservit   de   service   

*   Carburator   este   infundat    =    deservit   de   service  

*   pompa   de   combustibil   este   deteriorat    =   deservit   de   service  

*   Aerisire   şurub   pe   rezervorul   de   combustibil   este   închis   =lasa    liber   aerisire   şurub   

*   conexiune   de   combustibil   este   incorectă   =   Conectaţi   corect   

*   Robinetul   de   reglare   este   incorectă   =   deservit   de   service  

*   Choke   butonul   este   tras   în   afară   =A   reveni   la   poziţia   iniţială   

*   Elice   este   deteriorata   =   Repararea   sau   înlocuirea   elice   

*   unghi   Trim   este   incorect   =   Reglaţi   unghiul   interior   pentru   a   obtine   pe   cel   mai   eficient   

*   Motorul   este   montat   la   înălţime   tronsonul   incorecte   =Reglaţi   motor   la   înălţime   tronsonul   buna   

*   Barca   de   jos   este   murdar,   cu   o   creştere   de   vegetatie    marina   =Curatati   barca   la   exterior   

*   Buruieni   sau   alte   materii   străine   sunt   încurcate   pe   axul   elicei   =   Scoateţi   materiile   străine   

*   Sistemul   de   combustibil   este   obstrucţionat   =   Verificaţi   de   îndoituri   linia   de   combustibil    sau   ciupituri,   fisuri;  

*   alte   obstacole   în   sistem   de   combustibil   =   Filtru   de   combustibil   este   înfundat   =Curăţaţi   sau   înlocuiţi   cu   cele   recomandate   

*   Combustibil   este   contaminat   sau   stătut   =   Umpleţi   rezervorul   cu   combustibil   curat   

*   Puterea   motorului   scazuta    =Verificaţi   şi   înlocuiţi   combustibilul    astfel   cum   se   specifică   

*   Termostat   este   defect   sau   infundat    =   deservit   de   service  

*   pompa   de   combustibil   a   funcţionare   cu   întreruperi   =   deservit   de   service   

*   şuruburile   de   fixare   a   motorului   este   slăbit   =   Strângeţi   şurubul   

*   pivot   de   direcţie   este   slăbit   =Strângeţi-l   

*   Motorul   vibrează   excesiv   =   pivot   de   direcţie   este   deteriorat   =   deservit   de   service   
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