
Vinterkonservering af udenbordsmotor

1 Monter en spulemuffe (ørevarmer) (art nr 16315) til haveslangen og sæt den på
køl vandsindtaget på motoren.

2 Tag kåben og sæt vand på og start motoren.

3 Lad motoren gå tomgang i 10 minutter, så den bliver rigtigt varm så  termostaten
åbner.

4 Træk benzinslangen af motoren, når motoren begynder ujævnt og giver tegn på at
den er ved at gå tør, så sprøjt pennzoils motorkonserveringsspray in i karburato-
ren til motoren stopper. Dette gælder kun 2 takt motorer, ved 4 takt motorer
dræner man karburatoren.

5 Slå tændingen fra og sluk for vandet

6 Tør motoren af med en opvredet klud.

7 Tag et kar og sæt det under gearhuset, åben den nederste olieskrue. Åben der-
næst den øverste så olien kan rinde frit fra gearhuset. Glem ikke at udskifte pak-
ninger på skruerne så der ikke trænger vand ind i gearhuset

8 Har du en firetaktsmotor skal motorolie og filter skiftes, til dette kan du bruge
Pennzoils marine 15w-40 olie. (art nr 68251-1) Brug altid motorfabrikantens
 anbefaling af olie, kan skifte fra fabrikat til fabrikat.

9 Tøm eller udskift det eksterne eller interne vandudskilingfilter.

10 Tryk saltvandbestandig marinefedt i alle smørenipler.

11 Smør alle bevægelige dele på motoren såsom geararm, gaskabel, finger skruer, sty-
rekabler, mm. Med samme fedt.

12 Tag propellen af og kontroller at akslen er ren for fiskeliner og tang mm.

13 Smør hele propelakslen ind i fedt og sæt propellen på igen, og glem ikke at udskif-
te splitten med en ny.

14 Skift tændrør hvis de har kørt mange timer.

15 Påfyld gearolie gennem det nederste hul til det rinder ud af det øverste hul.
Behold tuben i det nederste hul mens du i skruer den øverste skrue, og derefter
tag tuben væk og monter den nederste.

16 Spray hele motoren med CRC 6-66 (art nr 16966-8010) både ind- og udvendige.
Aftør motoren så der ligger et beskyttende lag vinteren over.

17 Opbevar gerne motoren køligt og tørt i opretstående position.

18 Benzin som er blandet med totakt olie bør kasseres eftersom det er ubrugligt
næste sæson.
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