
Mercury 4 hk 4-taktsmotor. Tankvolym 1,1 liter. 

Bensinen som skall användas är 44akts miljöbensin. 

• BrànslepMyllningen är pa ovansidan av motorn. Ovanpà tanklocket sitter on 
Iuftningsventil som skall vara öppen under kärning. Innan aterlämnade av bten skall 
Iuftningsventilen stangas. OBS! Undvik tankning när motorn àr varm. Tank p 
brandfaran. 

• Bransleventilen sitter pa hoger sida av motorn och öppnas genom att vrida den 
nedat. I nedanstaende figur är bränsletillförseln avstängd. 

A 
• Vid start av motorn och under drift skall nädstoppslinan vara ansluten till motorn 

enligt nedanstaende figur. Nädstoppslinan skall ocksa vara fast vid den person som 
manOvererar bâten under drift. 

• Tänds den röda lampan (Oljetrycksindikator) skall motorn stangas av och oljenivan 
skall kontrolleras. 

Choke 

N odstoppsl in a 
Oljetrycksi nd i kato r 
NOdstoppsknapp 

• Kylvattenintaget skall alltid vara under vattenytan. Kylvattenintaget är placerat enligt 
nedanstaende figur. 
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Mercury 4 hk 4-taktsmotor. Tankvolym 1,1 liter. 

Start av motor 
• Vid start av motorn skall växeln stà i neutrallage. Växeln sitter pa vänster sida av 

motorn. Växeln har tva körlägen framat och bakàt. 

• Stall gasreglaget i Iäge start (se bud ovan till höger). Drag ut choken vid start av kall 
motor. (Vid start av sur motor- vänta i 30 sekunder och dra sedan runt motorn tills 
den startar). 

• Drag startsnOret làngsamt tills du känner att startapparaten kopplar in, dra sedan 
snabbt i startsnöret. Lt sedan startsnäret lindas in lngsamt. Upprepa tills motorn 
starta r. 

• Kontrollera att ett stadigt vattenflöde kommer ut ur hlet for vattenpum pens 
draneringshal. OBS! Kommer det inget vatten skall motorn stoppas omedelbart. 

• Vàxling! Minska varvtalet till tomgáng fOr sedan växelreglaget framat eller bakàt med 
on snabb rOrelse. 

Avstäncininci av motor 
Minska motorns varvtal till tomgang och tryck in nOd-/motorstoppsknappen eller drag 
ur nodstoppslinan. 

Falla ner motor 
• Ta tag i motorkàpans bakkant och drag framt. Ta tag i handtaget a till tippspärren b 

och drag den uppàt sank samtidigt nor motorn sakta i vattnet (se figurer nedan). 

FäIIa upp motor 
• Stall vaxelreglaget i framlage och ta tag i baksidan pa motorkapan och drag framàt. 

Den fjäderbelastade tippsparren b kommer att koppla in automatiskt och lâsa motorn i 
uppfällt läge. 


