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Декларация за съответствие на ЕС
С настоящето Attwood Corporation декларира, че двигателят за тролинг MotorGuide R3 е в
съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на директива 99/5/EC за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTE).

CE декларация
Производител: Attwood Corporation
Адрес: 1016 N. Monroe
Lowell, MI 49415 САЩ
Телефон: 616-897-9241
Упълномощен представител: Brunswick Marine
Parc Industriel de Petit-Rechain
B-4800
Verviers, Белгия
Телефон: +32(0)87323222
Изделие: MotorGuide R3 серия
Модел: включва всички модели от 12, 24 и 36  волта на постоянен ток
Директива на Съвета 2004/108/EC - Електромагнитна съвместимост
• EN 55012:2008; A1:2010 - Превозни средства, лодки и двигатели с вътрешно горене.
Директива на съвета 98/96/EC - Директива относно морското оборудване
• EN 60945:2002+C1:2008 - Морска навигация и радиокомуникационно оборудване (моторни

системи)
• CISPR16 - Проводими и излъчвани емисии
• EN61000-4-2:2008 ESD
• EN61000-4-3:2006 Устойчивост на излъчени смущения
• EN61000-4-4:2004 EFT
• EN61000-4-5:2005 Отскок
• EN61000-4-6:2008 Проведена чувствителност
• EN61000-4-8:2001 Устойчивост на магнитно поле
• EN6100-4-11:2004 Спадове и прекъсвания на напрежението

Директива на Съвета 2006/42/EC - Машини
• EN ISO 12100 - Безопасност на машини - Общи принципи за проектиране, оценка и намаляване

на риска
Официално копие от Декларацията за съответствие можете да намерите на http://www.motorguide.com/
support/certifications.

Благодарим ви
Благодарим Ви, че избрахте MotorGuide, един от най-добрите двигатели за тролинг. Годините опит са
насочени към производството на продукти с най-високо качество. Това създаде репутация на
MotorGuide от стриктния контрол на качеството, отличните резултати, издържливостта, дълготрайната
работоспособност и най-доброто в предоставянето на поддръжка след продажба.
Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да работите с двигателя си. Това ръководство е
подготвено, за да ви помага при експлоатацията, безопасното използване и грижите за вашия
двигател за тролинг.
Още веднъж - благодарим Ви за вашето доверие в MotorGuide.
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Гаранционно съобщение
Изделието, което сте закупили, се доставя с Двугодишна ограничена гаранция от MotorGuide,
условията на политиката са изложени в раздел Гаранционна информация на това ръководство.
Декларацията за политиката съдържа описание на продължителността на покритието, важни откази от
отговорност и ограничения на щетите, и друга информация от значение. Молим да прегледате тази
важна информация.
Съдържащите се тук описания и спецификации бяха в сила по време на одобряването на това
ръководство за печат. MotorGuide, чиято политика е тази на непрекъснато подобрение, си запазва
правото да спира модели по всяко време, да променя спецификации, конструкции, методи или
процедури без предварително уведомление и без поемани задължения.
MotorGuide, Lowell, Michigan САЩ

Информация за авторско право и търговска марка
© MERCURY MARINE. Всички права запазени. Възпроизвеждането изцяло или частично без
разрешение е забранено.
Alpha, Axius, Bravo One, Bravo Two, Bravo Three, M в кръг с вълнообразно лого, K-planes, Mariner,
MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury с вълнообразно лого, 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 и We're Driven to win са регистрирани
търговски марки на Brunswick Corporation. Pro XS е търговска марка на Brunswick Corporation. Mercury
Product Protection е регистрирана сервизна марка на Brunswick Corporation.
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Двугодишна ограничена гаранция от MotorGuide
ПАЗЕТЕ ОРИГИНАЛНАТА КВИТАНЦИЯ ОТ ПОКУПКАТА
1. За да получи гаранционно обслужване, купувачът трябва да достави или да върне изделието (с

предплатени пощенски разходи и застраховано) до всеки един упълномощен сервизен център
на MotorGuide. НЕ ВРЪЩАЙТЕ ИЗДЕЛИЕТО НА МЯСТОТО, ОТКЪДЕТО СТЕ ГО ЗАКУПИЛИ,
освен ако не е упълномощен сервизен център. Двигателите, закупени в други страни, трябва да
се върнат на мястото на покупка. Изделията, върнати по пощата, трябва да бъдат внимателно
опаковани и да включват бележка, която описва естеството на проблема и/или исканата услуга,
адрес на клиента и телефонен номер. При връщането на изделието са необходими копие от
квитанцията, документа за прехвърляне на собственост, потвърждение за регистрация или
друго доказателство за покупката поради гаранционни съображения. Гаранционните
рекламации няма да бъдат приемани без представяне на квитанция за закупуване на
извънбордовия двигател за тролинг, друго потвърждение за регистрация или документ за
прехвърляне на собственост на комплекта за лодка.

2. Двигателите за тролинг на MotorGuide са гарантирани при оригиналния закупчик, че по тях няма
дефекти в материала или изработката в продължение на една (2) година. Гаранцията НЕ може
да се прехвърля на следващия купувач.

3. MotorGuide, по свое собствено усмотрение ще ремонтира или подмени изделия, обхванати
съгласно условията на тази гаранция. Нито MotorGuide, нито сервизните дилъри на MotorGuide
носят отговорност за щети на изделия на MotorGuide поради ремонтни дейности, извършени от
лица, различни от фабричния сервизен център на MotorGuide. Нито MotorGuide, нито Mercury
Marine носят отговорност за неизправност или повреда, причинени от неправилен монтаж,
настройка, подготовка или предишни сервизни или ремонтни грешки.

4. Гаранционно покритие се предлага само за клиенти, които купуват от доставчик, който е
упълномощен от MotorGuide/Mercury Marine да разпространява изделието в страната, в която се
е извършила продажбата. Покритието и продължителността на гаранцията варират в
зависимост от страната, в която пребивава продукта. Тази гаранция е приложима към
двигателите за тролинг MotorGuide Х3 серия, продадени и пребиваващи в САЩ. Ограничената
гаранция започва на датата, на която изделието е продадено за пръв път на купувач или от
датата, на която изделието е пуснато в експлоатация за първи път, което от двете се случи
първо. Принадлежностите на MotorGuide се покриват от тази ограничена гаранция за период на
покритие от една (1) година от датата на продажба на дребно. Ремонтът или подмяната на
части, или извършването на сервизно обслужване по тази гаранция, не удължава срока на
гаранцията извън нейната първоначална дата на изтичане. Промоционалните гаранции не са
включени в тази декларация и покритието може да варира в зависимост от промоцията.
Изделие, което е продадено или пуснато в експлоатация преди повече от шест години от датата
на производство, се изключва от гаранционното покритие.

5. Ограничена доживотна гаранция за композитен вал от MotorGuide. Композитните валове на
MotorGuide са гарантирани при оригиналния търговец на дребно, че по тях няма дефекти в
материалите и изработката до края на живота на първоначалния купувач. MotorGuide ще
осигури нов композитен вал без никакви разходи за всеки композитен вал, по който са открити
дефекти в материала или изработката. Разходите по монтажа са изцяло отговорност на
купувача.

6. Тази гаранция не е приложима към нормално износващи се части, т.е. износени кабели,
регулиране или повреди на продукта, в резултат на 1) небрежност, липса на поддръжка,
злополука, необичайна работа или неправилен монтаж или обслужване; 2) злоупотреба, т.е.
огънати метални колони, огънати арматурни валове, прекъснати контролни кабели и др.,
инциденти, модификации, неправилна употреба, прекомерно износване или щети, причинени от
неспособността на собственика да осигури разумен и необходим монтаж и грижа; 3) използване
на принадлежност или част, които не са произведени от MotorGuide/Mercury; 4) промяна или
премахване на части; 5) отварянето на долното звено (двигател) от някой, различен от
фабричния сервизен център, ще доведе до анулиране на гаранцията.

7. Тази гаранция не се прилага към изтегляне от водата, стартиране, теглене и такси за транспорт
и/или време за пътуване, такси за телефон или наем от всякакъв вид, неудобство или загуба на
време или приход или други последващи щети.

ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
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8. Запазваме си правото да подобряваме дизайна на двигателя за тролинг, без да поемаме
задължение да променяме двигател за тролинг, който е произведен по-рано.

9. Сериализираните двигатели със "Сервиз-Ремонт" получават една (1) година гаранция.
Електрическите двигатели за тролинг със "Сервиз-Ремонт", които не са сериализирани, НЕ
получават гаранция. Двигателят със "Сервиз-Ремонт" означава двигател за тролинг, продаден
от MotorGuide, който може да е използван, но е проверен и може да са били извършени дребни
ремонтни дейности. Първоначалният купувач на дребно на двигател със "Сервиз-Ремонт" е
първият купувач на двигателя, след като е обозначен като двигател със "Сервиз-Ремонт".
Двигателите със "Сервиз-Ремонт" имат син стикер на кабела и на кутията на акумулатора,
обозначаващи "Сертифициран от производителя двигател със Сервиз-Ремонт".

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОКРИТИЕТО: Гаранционното покритие може да бъде прекратено за
изделие, сменило собственика си, или закупено на аукцион от спасителна акция, от ликвидатор,
застрахователна фирма, оторизирани доставчици или производители на морски лодки, или
юридически лица от трети страни.

11. ВСИЧКИ ИНЦИДЕНТНИ И/ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ СА ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ ТАЗИ ГАРАНЦИЯ,
ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ПРИГОДНОСТ ЗА ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ ТАЗИ ГАРАНЦИЯ,
КОСВЕНИТЕ ГАРАНЦИИ СА ОГРАНИЧЕНИ ДО СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ТАЗИ ГАРАНЦИЯ,
НЯКОИ ЩАТИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА
ПОДРАЗБИРАЩАТА СЕ ГАРАНЦИЯ ИЛИ НА ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕТО НА
СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ТАКА ЧЕ ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ
ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС. ТАЗИ ГАРАНЦИЯ ВИ ДАВА КОНКРЕТНИ
ЗАКОНОВИ ПРАВА, КАТО ВИЕ МОЖЕ ДА ИМАТЕ И ДРУГИ ЗАКОНОВИ ПРАВА, КОИТО СА
РАЗЛИЧНИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ЩАТИ.

ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
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Отговорности на собственика на лодката
Операторът (водачът) отговаря за правилната и безопасна експлоатация на лодката и безопасността
на нейните пътници и населението. Настоятелно препоръчваме всеки оператор (водач) да прочете и
осмисли цялото ръководство, преди да работи с двигателя за тролинг.
Уверете се, че поне едно допълнително лице на борда е инструктирано относно основната работа с
двигателя за тролинг в случай, че водачът не е в състояние да управлява лодката.

Защита на хора във водата
ДОКАТО СТЕ НА ТРОЛИНГ
Много е трудно за лице, което се намира във водата, да предприеме бързо действие, за да избегне
лодка, приближаваща в неговата посока, дори с малка скорост.

21604

Винаги забавяйте и обръщайте специално внимание по всяко време, когато карате лодка в зона, в
която би могло да има много хора във водата.

ДОКАТО ЛОДКАТА Е НЕПОДВИЖНА

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Въртящо се витло, движеща се лодка, или солидно устройство, захванато към лодката, може да
причини сериозно нараняване или смърт на плувците. Спирайте двигателя за тролинг незабавно,
когато някой е във водата близо до лодката ви.

Изключете двигателя за тролинг, преди да позволите на хора да плуват или да бъдат във водата
близо до лодката ви.

Съобщение за безопасност за пътниците
Наблюдавайте местоположението на всички пътници винаги, когато лодката е в движение. Внезапното
намаляване на скоростта на лодката, като рязка промяна на посоката на лодката, би могло да ги
изхвърли от лодката.

Предложения за безопасно каране на лодка
За да се радвате безопасно на водните пътища, се запознайте с местните и други правителствени
наредби и ограничения при каране на лодки и имайте предвид следните предложения.
Използвайте плавателни устройства. По закон трябва да разполагате с одобрено и достъпно
плавателно устройство с подходящ размер за всяко лице на борда.
Не претоварвайте лодката си. Повечето лодки са оразмерени и сертифицирани за максимални
капацитети на товар (тегло) - вижте за справка табелката с капацитета на вашата лодка. В случай на
съмнение се обърнете към местния си доставчик или производителя на лодката.
Извършвайте проверките за безопасност и необходимата поддръжка. Спазвайте редовен график и
гарантирайте правилното извършване на всички ремонти.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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Никога не карайте лодка под влияние на алкохол или лекарства (това е по закон). Алкохолът или
лекарствата влошават вашата преценка и силно намаляват вашата способност да реагирате бързо.
Качване на пътниците на борда. Спирайте двигателя за тролинг винаги, когато пътници се качват или
слизат от лодката.
Бъдете нащрек. Операторът на лодката отговаря по закон за поддръжката на правилен оглед с поглед
и слух. Операторът трябва да има видимост, особено към предната част. Не трябва да се нарушава
видимостта на операторите от пътници, товар или рибарски седалки.
Подводни опасности. Намалете скоростта и бъдете внимателни, когато плавате в плитки води.
Опасност от преобръщане. За да избегнете опасността от преобръщане, прекарайте всички кабели и
жици спретнато и извън пътя ви.
Съобщавайте за злополуки. От операторите на лодки се изисква по закон да поддържат дневник за
злополуки с лодките при правоприлагащата организация в техния щат, когато лодките им са
въвлечени в определени злополуки при карането им. За злополука при каране на лодка трябва да се
съобщи, ако 1) има смъртен случай или вероятност за смъртен случай, 2) има лично нараняване,
налагащо медицинско лечение извън първата помощ, 3) има щета на лодка или друго имущество,
където стойността на щетата надхвърля 500,00 щ.д. или 4) има пълна загуба на лодката. Потърсете
по-нататъшно съдействие от местната правозащитна организация.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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R3-30/R3-40/R3-45/R3-55 двигател за тролинг MotorGuide

a - Горен корпус
b - Ръкохватка на разтегателен лост за контрол на скоростта
c - Сериен номер
d - Положителни и отрицателни кабели на акумулатора
e - Втулка за регулиране на дълбочина (показан е модел R3-45/55)
f - Лост за освобождаване на блокировка на наклона (показан е модел R3-45/55)
g - Винтове за притискане на кърмовата греда
h - Колона
i - Долно звено
j - Витло
k - Пристягаща скоба (показан е модел R3-45/55)
l - Втулка за натяг на кормилно управление
m - Възел на пристягаща скоба (показан е модел R3-30/40)
n - Бутон за освобождаване на блокировка на наклона (показан е модел R3-30/40)
o - Втулка (показан е модел R3-30/40)

a b

c
d

f
g

h

i
j

k

l

g

n
o

m

l

56547

e

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА
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Спецификации

Модел Орган за
управление

Сладка вода/
солена вода Волта

Скорости
напред/
назад

Върхова
тяга

Вал
Дължина

R3-30
Удължителен

ръчен/
усукващ лост

Сладка вода 12 V 5/2 13,6 кг-сила
(30 фунта-сила)

76,2 см
(30 инча)

R3-40
Удължителен

ръчен/
усукващ лост

Сладка вода 12 V 5/2 18,1 кг-сила
(40 фунта-сила)

91,4 см
(36 инча)

R3-40 FW
Digital

Удължителен
ръчен/

усукващ лост
Сладка вода 12V Променлив 18,1 кг-сила

(40 фунта-сила)
91,4 см

(36 инча)

R3-45
Удължителен

ръчен/
усукващ лост

Сладка вода 12 V 5/2 20,4 кг-сила
(45 фунта-сила)

91,4 см
(36 инча)

R3-45 SW
Digital

Удължителен
ръчен/

усукващ лост
Солена вода 12 V Променлив 20,4 кг-сила

(45 фунта-сила)
45,7 см

(18 инча)

R3-45 SW
Digital

Удължителен
ръчен/

усукващ лост
Солена вода 12 V Променлив 20,4 кг-сила

(45 фунта-сила)
91,4 см

(36 инча)

R3-45 FW
Digital

Удължителен
ръчен/

усукващ лост
Сладка вода 12 V Променлив 20,4 кг-сила

(45 фунта-сила)
91,4 см

(36 инча)

R3-55
Удължителен

ръчен/
усукващ лост

Сладка вода 12 V 5/2 20,4 кг-сила
(55 фунта-сила)

91,4 см
(36 инча)

R3-55 FW
Digital

Удължителен
ръчен/

усукващ лост
Сладка вода 12 V Променлив 20,4 кг-сила

(55 фунта-сила)
91,4 см

(36 инча)

R3-55 FW
Digital

Удължителен
ръчен/

усукващ лост
Сладка вода 12 V Променлив 20,4 кг-сила

(55 фунта-сила)
91,4 см

(36 инча)

R3-55 SW
Digital

Удължителен
ръчен/

усукващ лост
Солена вода 12 V Променлив 20,4 кг-сила

(55 фунта-сила)
91,4 см

(36 инча)

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА
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Информация за окабеляването и акумулатора

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Работещ или зареждащ се акумулатор произвежда газ, който може да се запали и да се взриви,
като опръска със сярна киселина, която може да доведе до тежки изгаряния. Проветрете зоната
около акумулатора и носете предпазни средства при боравене или техническо обслужване на
акумулаторите.

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Извършването на сервизно обслужване или поддръжка, без преди това да се откачи акумулатора,
може да причини повреда на изделието, телесно нараняване или смърт поради пожар, експлозия,
токов удар или неочаквано пускане на двигателя. Винаги откачвайте кабелите от акумулатора преди
поддръжка, сервизно обслужване, монтаж или сваляне на компонентите на двигателя.

Стандартни практики и процедури
При монтаж и демонтаж на този двигател за тролинг, следвайте тези насоки:
• Изключете двигателя за тролинг от акумулатора на двигателя за тролинг.
• Не използвайте главния акумулатор на двигателя за захранване на двигателя за тролинг.

Препоръки относно акумулатора
• Използвайте 12-волтови, морски акумулатори с дълбок заряд-разряд. Броят необходими

акумулатори варира в зависимост от модела на вашия двигател за тролинг. Вижте Свързване
на акумулатора.

• Като общо правило, акумулаторите с дълбок заряд-разряд с по-високи характеристики на
амперчаса или резервна мощност ще осигурят по-продължително време на работа и по-добра
производителност.

• Монтирайте прекъсвач с ръчно нулиране в една линия с положителните проводници на
двигателя за тролинг в рамките на 180 см (72 инча) от акумулаторите. Можете да ги закупите от
вашия местен търговец на дребно на MotorGuide или от www.motorguide.com.

• Не разширявайте включените кабели за акумулатор с дебелина 10-gauge с повече от 1,8 м
(6 фута) за общо 3 м (10 фута). Ако са ви необходими по-дълги кабели за акумулатор,
MotorGuide предлага допълнителни 8 мм² (8-gauge) акумулаторни кабели.

• Използвайте стопорни гайки с найлонова вложка, за да закрепите акумулаторните кабели към
клемите. Използването на крилчати гайки за закрепване на акумулаторните кабели може да
доведе до разхлабени връзки.

• Всички акустични дълбочинни сонди или устройства за търсене на риба трябва да се захранват
от пусковия акумулатор на двигателя. Свързването на електронно оборудване към
акумулаторите на двигателя за тролинг може да доведе до електрически смущения и
евентуална електролиза.

Предпазни мерки при работа с акумулатора

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Работещ или зареждащ се акумулатор произвежда газ, който може да се запали и да се взриви,
като опръска със сярна киселина, която може да доведе до тежки изгаряния. Проветрете зоната
около акумулатора и носете предпазни средства при боравене или техническо обслужване на
акумулаторите.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКАБЕЛЯВАНЕТО И АКУМУЛАТОРА
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Когато зареждате акумулаторите, във всяка клетка се образува експлозивна газова смес. Част от този
газ излиза през отдушниците и може да образува експлозивна среда около акумулатора, ако
вентилацията е слаба. Този експлозивен газ може да остане в или около акумулатора в продължение
на няколко часа след зареждането му. Искри или пламъци могат да запалят този газ и да причинят
вътрешна експлозия, която би могла да пръсне акумулатора.
Трябва да спазвате следните предпазни мерки, за да предотвратите експлозия:
1. Не пушете близо до акумулатори, които се зареждат или които са се заредили наскоро.
2. Не прекъсвайте вериги под напрежение при клемите на акумулатора, защото обикновено се

формира искра в точката на прекъсване на веригата под напрежение. Винаги внимавайте,
когато свързвате или разкачате кабелните скоби на зарядни устройства. Слабите връзки са
честа причина за електрически дъги, които причиняват експлозии.

3. Не обръщайте поляритета на клемата на акумулатора към кабелните връзки.

Прокарване на проводници и кабели
• Прекарайте проводниците на двигателя за тролинг от противоположната страна на лодката от

други проводници на лодката.
• Чувствителната електроника, като измерватели на дълбочина, трябва да бъдат директно

свързани към акумулатора на основния двигател. Системите с един акумулатор изискват
отделни кабели за свързва.

Свързване на акумулатора

!  ВНИМАНИЕ
Разкачането или свързването на кабелите на акумулатора в неправилния ред могат да причинят
нараняване от електрически удар или да повредят електрическата система. Винаги откачвайте най-
напред отрицателния (-) кабел на акумулатора и го свързвайте последен.

СВЪРЗВАНЕ НА 12-ВОЛТОВ АКУМУЛАТОР
1. Монтирайте 50-амперов (добре) или 60-амперов (най-добре) прекъсвач за ръчно нулиране в

една линия с положителния проводник (+) на захранващия кабел на двигателя за тролинг и
клемата на положителния проводник (+) на акумулатора. Свържете положителния проводник на
двигателя за тролинг към положителната клема (–) на акумулатора на двигателя за тролинг.

2. Свържете черния отрицателен захранващ проводник (–) на двигателя за тролинг към
отрицателната клема (–) на акумулатора на двигателя за тролинг.

3. Свържете обща заземителна връзка от отрицателната клема (–) на акумулатора на двигателя за
тролинг към отрицателната клема (–) на стартиращия акумулатор.

a - Захранващи кабели към
двигател за тролинг

b - Прекъсвач с ръчно нулиране
c - Акумулатор на двигател за

тролинг
d - Пусков акумулатор на

двигателя
e - Захранващи кабели към

двигателя
f - Обща заземителна връзка

R
E
D

B
LA

C
K

R
E
D

R
E
D

a

b c

e

f

d

45086

B
LA

C
K

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКАБЕЛЯВАНЕТО И АКУМУЛАТОРА
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Описание на препоръчителни принадлежности на MotorGuide Кат. № на детайл
Акумулаторен кабел с дебелина 8-gauge и клеми с 50 ампера прекъсвач с
ръчно нулиране MM309922T

50 ампера прекъсвач с ръчно нулиране MM5870
60 ампера прекъсвач с ръчно нулиране 8M0064076

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКАБЕЛЯВАНЕТО И АКУМУЛАТОРА
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Монтаж на кърмовата греда
ЗАБЕЛЕЖКА: R3-30 и R3-40 за подходящи за кърмови греди до 7,62 см (3 инча). R3-45 и R3-55 за
подходящи за кърмови греди до 8,9 см (3,5 инча).
1. Поставете двигателя за тролинг на кърмовата греда.
ВАЖНО: Прекаленото затягане на винтовете за притискане на кърмовата греда може да повреди
монтажната скоба.
2. Затегнете винтовете за притискане на кърмовата греда здраво на ръка.

a - Винт за притискане на кърмовата греда
b - Монтажна скоба (показан е модел R3-45/55)
c - Монтажна скоба (показан е модел R3-30/40)

Прибиране и разгръщане на двигателя за тролинг

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Въртящите се витла могат да причинят сериозни наранявания или смърт. Никога на стартирайте и
не работете с двигателя извън водата.

ПРИБИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

!  ВНИМАНИЕ
Движещите се части, като шарнири и шарнирни точки, могат ди причинят сериозно нараняване.
Пазете се от движещи се части, когато прибирате, разгъвате или накланяте двигателя.

1. За промяна на ъгъла на задвижване или накланяне на двигателя за тролинг.
• Модели R3-30 и R3-40 - натиснете щифта за освобождаване на блокировката на наклон,

като едновременно с това дръпнете челото/колоната на двигателя за тролинг. Не
упражнявайте сила надолу върху ръкохватката на лоста с цел подпомагане на накланянето
на двигателя за тролинг.

a
b

a

c

56578

ИНСТАЛАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДВИГАТЕЛ ЗА
ТРОЛИНГ
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• Модели R3-30 и R3-40 - натиснете щифта за освобождаване на блокировката на наклон,
като едновременно с това дръпнете челото/колоната на двигателя за тролинг. Не
упражнявайте сила надолу върху ръкохватката на лоста с цел подпомагане на накланянето
на двигателя за тролинг.

a - Лост за освобождаване на блокировка на наклона (показан е модел R3-45 и R3-55)
b - Щифт за освобождаване на блокировка на наклона (показан е модел R3-30 и R3-40)

a
b

56580

ИНСТАЛАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДВИГАТЕЛ ЗА
ТРОЛИНГ
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2. Когато постигнете желания наклон, освободете щифта/лоста за блокировка на наколна.
Проверете дали фиксиращият щифт е застопорен на място.

a - Лост за освобождаване на блокировка на наклона (показан е модел R3-45 и R3-55)
b - Фиксиращ щифт
c - Щифт за освобождаване на блокировка на наклона (показан е модел R3-30 и R3-40)

РАЗГРЪЩАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

!  ВНИМАНИЕ
Движещите се части, като шарнири и шарнирни точки, могат ди причинят сериозно нараняване.
Пазете се от движещи се части, когато прибирате, разгъвате или накланяте двигателя.

a

b

c

b 56581

ИНСТАЛАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДВИГАТЕЛ ЗА
ТРОЛИНГ
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1. Хванете здраво челото/колоната на двигателя за тролинг и натиснете щифта/лоста за
блокировка на наколна.

a - Лост за освобождаване на блокировка на наклона (показан е модел R3-45 и R3-55)
b - Фиксиращ щифт
c - Щифт за освобождаване на блокировка на наклона (показан е модел R3-30 и R3-40)

2. Коригирайте ъгъла на двигателя до желаната позиция.
3. Освободете щифта/лоста за освобождаване на блокировката на наклон. Проверете дали

фиксиращият щифт е застопорен на място.

Регулиране на натяга на кормилното управление
1. Завъртете копчето за натяг на кормилното управление по посока на часовниковата стрелка, за

да повишите кормилното усилие.

a

b

c

b 56581

ИНСТАЛАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДВИГАТЕЛ ЗА
ТРОЛИНГ
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2. Завъртете копчето за натяг на кормилното управление по посока обратна на часовниковата
стрелка, за да понижите кормилното усилие.

a - Копче за натяг на кормилното управление (показан е модел R3-45 и R3-55)
b - Фрикционна лента
c - Копче за натяг на кормилното управление (показан е модел R3-30 и R3-40)

Регулиране на дълбочината на двигателя
Регулирането на дълбочината на двигателя подобрява производителността на двигателя за тролинг в
различни водни дълбочини.
ЗАБЕЛЕЖКА: Преди регулиране на дълбочината на двигателя, може да е необходимо да разхлабите
копчето за натяг на кормилно управление. Високия натяг на кормилно управление няма да позволи
свободно движение на колоната на двигателя нагоре и надолу.

c

a
b

56607

b

ИНСТАЛАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДВИГАТЕЛ ЗА
ТРОЛИНГ
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Хванете здраво колоната с една ръка, като същевременно развивате копчето за регулиране на
втулката за дълбочина по посока обратна на часовниковата стрелка, докато колоната на двигателя
започне да се плъзга свободно. За да фиксирате колоната в желаната позиция за дълбочина,
завъртете копчето за регулиране на втулката за дълбочина по посока на часовниковата стрелка и
затегнете добре. Регулирайте натяга на кормилно управление, ако е нужно.

a - Копче за регулиране на втулката за дълбочина
b - Втулка за дълбочина
c - Копче за натяг на кормилното управление (показан е

модел R3-45 и R3-55)

ВАЖНО: Когато регулирате дълбочината на двигателя, уверете се, че долното звено е потопено поне
25 см (9,8 инча) за да предотвратите кавитацията на витлото в променливи води.

Контрол на скоростта – модели с ръчно управление
Регулирайте контрола на скоростта до желана посока и положение на дроселовата клапа. Завъртете
ръкохватката на усукващия се лост по посока на часовниковата стрелка за движение напред или по
посока, обратна на часовниковата стрелка, за движение назад. Положението на ръкохватката "изкл."
спира двигателя.
Моделите с пет скорости имат настройки за пет скорости за движение напред и две скорости за
движение назад.

a
b

56608

c

ИНСТАЛАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДВИГАТЕЛ ЗА
ТРОЛИНГ
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Моделите с цифрово променлива скорост ви позволяват да изберете всяка скорост от 0-10 при
движение напред или назад.

a - Управление на скоростта при движение напред
b - Изкл.
c - Управление на скоростта при движение назад

Индикаторна лампа на акумулатор (само за цифрови модели)
Индикаторната лампа на акумулатор (поставена на капака на главата) предоставя незабавна
информация за състоянието на заряд на акумулатора. Лампата на акумулатора ще светне, когато
двигателят за тролинг бъде свързан с акумулатора и ще остане да свети през цялото време, докато
двигателят е свързан с акумулатора. В зависимост от състоянието на заряд на акумулатора, лампата
ще свети в зелено (зареден) или в червено (разреден).

b

45750

c a

ИНСТАЛАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДВИГАТЕЛ ЗА
ТРОЛИНГ
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Грижа за двигателя за тролинг
За да поддържате вашия двигател за тролинг в най-добро работно състояние и да запазите неговата
надеждност, трябва да извършвате периодични проверки и поддръжка. Най-настоятелно ви
препоръчваме да го поддържате правилно, за да осигурите безопасността на вас и вашите пътници.

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В случай на пренебрегване на проверките, поддръжката или ремонтните дейности вашият двигател
за тролинг може да се повреди или да доведе до сериозно нараняване или смърт. Не извършвайте
поддръжка или обслужване на вашия двигател за тролинг, ако не сте запознати с правилните
процедури за обслужване и безопасност.

ИЗБОР НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
Препоръчваме да се използват оригинални резервни части на MotorGuide, с Tough сертификация.

График за проверки и поддръжка
ПРЕДИ ВСЯКА УПОТРЕБА
• Проверете стегнатостта на двигателя за тролинг към кърмовата греда.
• Проверете стегнатостта на кабелните връзки на акумулатора.
• Визуално проверете за разхлабени или корозирали кабелни връзки.
• Проверете стегнатостта на гайката на витлото.
• Проверете лопатките на витлото за повреда.

СЛЕД ВСЯКА УПОТРЕБА
• Разкачете кабелите на акумулатора от източника на захранване.
• Проверете витлото и вала на витлото за отпадъци като водорасли и рибарски мрежи.

Отстранете всички отпадъци.
• Изплакнете двигателя за тролинг с чиста вода, за да отстраните мръсотията и праха, който

може да надраска повърхността.

НА ВСЕКИ 100 ЧАСА РАБОТА ИЛИ ВЕДНЪЖ В ГОДИНАТА
• Периодично смазвайте всички шарнирни точки. Вижте Смазване на шарнирни точки.
• Проверете стегнатостта на болтове, гайки и други крепежни елементи.
• Проверете акумулатора. Вижте Проверка на акумулаторната батерия.

ПОДГОТОВКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ
Главното съображение при подготовката на двигателя за тролинг за съхранение е той да се предпази
от корозия и повреда, причинени от замръзване на задържана вода.
Спазвайте съответните инструкции за грижа, за да подготвите вашия двигател за тролинг за
съхранение. Съхранявайте двигателя за тролинг на сухо място, където няма да се влияе от
температури под -29 °C (-20 °F).
ВАЖНО: Двигателите за тролинг, които се съхраняват при температури под 0 °C (32 °F) трябва да
бъдат експлоатирани бавно в продължение на най-малко 15 минути, преди да преминете над 30% от
нивото на работния им диапазон.

Смазване на шарнирни точки
За да понижите триенето, периодично смазвайте следните шарнирни точки:
• Шарнирен щифт
• Фиксиращ щифт

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
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• Щифт/лост за позициониране на наклон
• Пружина на щифт/лост за позициониране на наклон
ВАЖНО: Никога не използвайте аерозолна смазка за смазване на части от двигателя за тролинг.
Много аерозолни смазки съдържат вредни горива, които могат да причинят повреда на различни части
на двигателя за тролинг.

Тръба, спр.
№ Описание Къде се използва Кат. №

95 2-4-C с PTFE Точки на въртене 92-802859Q 1

Проверка на акумулаторната батерия
Акумулаторната батерия следва да се проверява през редовни интервали, за да се гарантира
правилната работа на двигателя за тролинг.
ВАЖНО: Прочетете инструкциите за безопасност и поддръжка, които придружават вашата
акумулаторна батерия.
1. Уверете се, че акумулаторът е добре закрепен към лодката.
2. Уверете се, че клемите на акумулаторните кабели са чисти, стегнати и правилно монтирани.

Относно инструкции за монтаж, вижте Свързване на акумулатора.
3. Уверете се, че акумулаторът е оборудван с кутия за акумулатор, за да предотвратите случайно

окъсяване на клемите.

Подмяна на витлото

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Извършването на сервизно обслужване или поддръжка, без преди това да се откачи акумулатора,
може да причини повреда на изделието, телесно нараняване или смърт поради пожар, експлозия,
токов удар или неочаквано пускане на двигателя. Винаги откачвайте кабелите от акумулатора преди
поддръжка, сервизно обслужване, монтаж или сваляне на компонентите на двигателя.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВИТЛОТО
1. Разкачете захранващите кабели от акумулатора.
2. Докато държите перката на витлото с една ръка, използвайте гаечен ключ тип лула, за да

отстраните гайката на витлото.
ВАЖНО: Махнете гайката на витлото с гаечен ключ тип лула. Използването на друг инструмент може
да повреди гайката или вала на витлото. Ако витлото не може да бъде отстранено лесно,
използвайте гумено чукче, за да чукнете леко задната страна на противоположната перка. Ако
витлото не може да бъде отстранено, помолете упълномощен дилър да извърши тази дейност.

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
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ЗАБЕЛЕЖКА: Ако щифтът на витлото е огънат, сменете го.

a - Щифт на витлото
b - Витло
c - Гайка на витлото
d - Гаечен ключ тип лула

Описание на препоръчителни принадлежности на MotorGuide Каталожен номер
MotorGuide набор гаечен ключ тип лула MGA050B6

МОНТАЖ НА ВИТЛОТО
1. Завъртете вала на двигателя, за да поставите щифта на витлото в хоризонтално положение.
2. Монтирайте витлото върху вала на двигателя, като закрепите витлото към щифта му.
3. Монтирайте гайката на витлото. Затегнете здраво гайката на витлото.
4. Използвайте гаечен ключ тип лула, за да затегнете гайката на витлото с още ¼ оборот.

Запитвания за части и принадлежности MotorGuide
Постете www.motorguide.com за фабрично одобрени аксесоари за всички двигатели за тролинг на
MotorGuide.

a

b

c d

56612

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
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Представяне на двигателя за тролинг
Симптом Възможни причини Решение

Загуба на мощност

Слаб акумулатор
Вижте Информация за окабеляването
и акумулатора.Разхлабени или корозирали

връзки на акумулатора
Витлото е разхлабено, повредено

или не е балансирано Вижте Техническо обслужване.

Неизправно опроводяване или
електрическо свързване

Дебелината на проводниците от
акумулатора до двигателя за тролинг
не е достатъчна. Препоръчва се
проводник с размер шест.

Водорасли, рибарки мрежи или
отпадъци, оплели се около

витлото

Отстранете водораслите, рибарките
мрежи или отпадъците от витлото.

Прекомерен шум,
вибрации

Валът на двигателя е изкривен Вижте Гаранционна информация.
Витлото е разхлабено, повредено

или не е балансирано Вижте Техническо обслужване.

Неизправност на
двигателя (всички

скорости)

Слаб акумулатор
Вижте Информация за окабеляването
и акумулатора.Разхлабени или корозирали

връзки на акумулатора

Електрически

Проверете конектора за разхлабени
или повредени връзки. Вижте
Информация за окабеляването и
акумулатора.

Има отворен предпазител на
прекъсвач на верига

Сменете предпазителя или нулирайте
прекъсвача само, след като
установите първопричината на
проблема.

Неизправност на
двигателя (една или

повече скорости)

Витлото е разхлабено, повредено
или не е балансирано Вижте Техническо обслужване.

Неизправно окабеляване или
електрическо свързване. Вижте Гаранционна информация.

Затруднено
отстраняване на

витлото

Огънат щифт на витлото

Задръжте едната перка и леко
потупайте противоположната перка с
гумено чукче.
Използвайте шпател от двете страни
на витлото, за да приложите
равномерен натиск.

Огънат арматурен вал Посетете сервизен център.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
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Сервизни офиси на Mercury Marine
За съдействие звънете по телефона, факса, или пишете. Молим да посочвате вашия телефонен
номер денем в пощенската си кореспонденция или съобщенията по факса.

Съединени Щати, Канада

Телефон Английски +1 920 929 5040
Френски + 905 636 4751

Mercury Marine
W6250 Pioneer Road
P.O. Box 1939
Fond du Lac, WI 54936-1939Факс Английски +1 920 929 5893

Френски +1 905 636 1704
Уебсайт www.mercurymarine.com

Австралия, Тихи океан
Телефон +61 3 9791 5822 Brunswick Asia Pacific Group

41–71 Bessemer Drive
Dandenong South, Виктория 3175
Австралия

Факс +61 3 9706 7228

Европа, Близкия изток, Африка
Телефон +32 87 32 32 11 Brunswick Marine Europe

Parc Industriel de Petit-Rechain
B-4800 Verviers,
Белгия

Факс +32 87 31 19 65

Мексико, Централна Америка, Южна Америка, Кариби
Телефон +1 954 744 3500 Mercury Marine

11650 Interchange Circle North
Miramar, FL 33025
САЩ

Факс +1 954 744 3535

Азия, Сингапур, Япония
Телефон +65 65466160 Brunswick Asia Pacific Group

T/A Mercury Marine Singapore Pte Ltd
29 Loyang Drive
Сингапур, 508944

Факс +65 65467789

СЕРВИЗНО СЪДЕЙСТВИЕ НА СОБСТВЕНИКА
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