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Dank u voor het aanschaffen van deze
Honda-buitenboordmotor.
Deze handleiding omvat de bediening
en het onderhoud van de Honda
BF40D/50D buitenboordmotor.
Alle informatie in deze publicatie is
gebaseerd op de meest recente
productinformatie die bij het ter perse
gaan beschikbaar was.
Honda Motor Co., Ltd. behoudt zich
te allen tijde het recht voor om zonder
kennisgeving vooraf wijzigingen aan
te brengen zonder hiermee
verplichtingen op zich te nemen.
Honda kan niet toestaan dat deze
gebruikershandleiding geheel of
gedeeltelijk zonder haar schriftelijke
toestemming op enigerlei wijze wordt
verveelvoudigd.
Deze gebruikershandleiding dient te
worden beschouwd als onderdeel van
de buitenboordmotor en dient daarom
bij verkoop bij de buitenboordmotor
te blijven.

3:27 PM

De veiligheidsinstructies in dit
instructieboekje worden middels de
volgende woorden en symbolen
aangegeven. Hier volgt de betekenis:
Geeft aan dat dit ZAL leiden tot
lichamelijk letsel of zelfs
levensgevaar als de aanwijzingen
niet worden opgevolgd.
Geeft aan dat er een grote kans
bestaat op lichamelijk letsel of zelfs
levensgevaar als de aanwijzingen
niet worden opgevolgd.
Geeft aan dat er een kans bestaat
op lichamelijk letsel of materiële
schade als de aanwijzingen niet
worden opgevolgd.

Raadpleeg bij problemen en vragen
omtrent de buitenboordmotor uw
buitenboordmotor-dealer.
Honda-buitenboordmotoren zijn
zodanig ontworpen dat deze
veilig en betrouwbaar zijn, mits op
de juiste manier bediend.
Bestudeer de
gebruikershandleiding alvorens de
buitenboordmotor te gebruiken.
Als dit niet gebeurt, kan dit leiden
tot persoonlijk letsel of
beschadiging van het materiaal.
• Laat uw dealer de stuurhendel
installeren.
• De afbeeldingen kunnen,
afhankelijk van het type,
enigszins afwijken.

Geeft aan dat er materiële schade
kan ontstaan als de aanwijzingen
niet worden opgevolgd.
informatie.

Verschaft nuttige

Honda Motor Co., Ltd. 2017, Alle
rechten voorbehouden
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Dit instructieboekje gebruikt de
volgende typenamen bij een
beschrijving die geldt voor een
specifieke uitvoering.
Type stuurhendel:
Type afstandsbediening:
Type gasondersteund
kantelsysteem:
Elektrisch trim-/kanteltype:

LINKER ACHTERSTEVENBEUGEL

STARTMOTOR

Type H
Type R
Type G
Type T

De uitvoeringen met afstandsbediening
worden afhankelijk van de plaatsing
onderverdeeld in de volgende drie
categorieën.
• Type met zijmontage:
Type R1
• Type met paneelmontage: Type R2
• Type met topmontag:
Type R3
Dit instructieboekje beschrijft het
type met zijmontage van de console
van de afstandsbediening.
Controleer het type buitenboordmotor
en lees dit instructieboekje
aandachtig door alvorens de motor te
gebruiken.
Teksten zonder type-aanduiding
gelden voor alle typen/uitvoeringen.
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FRAMENUMMER

Noteer de serienummers van de motor
als referentie. Geef serienummers door
bij het bestellen van onderdelen, bij het
stellen van technische vragen of het
indienen van garantieclaims.

MOTORNUMMER

Het motorserienummer is gestanst op
het cilinderblok onder de startmotor
dat zich voor de motor bevindt.

Het serienummer is ingeslagen op een
plaatje aan de linkerkant van de
achterstevenbeugel.
Framenummer:

Motornummer:
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Identificatiecodes van de regeling en kenmerken
Model
Type
Staartstuklengte (spiegelhoogte)
Stuurhendel
(AFSTANDSBEDIENING MET ZIJMONTAGE)
Afstandsbediening
(AFSTANDSBEDIENING MET PANEELBEVESTIGING/
TOPBEVESTIGING)
Gasondersteund kantelsysteem
Elektrisch trim-/kantelsysteem
Toerenteller
Trimmeter
TRL-regelschakelaar (trawling)

SRTU

LHD

S

L
•
*

•

BF40D
LHTD LRTU LRTL
LRTD
L
L
L
•
*
•
*

*
•
•
•
•

•
*
*

•
•
•
*

SRTZ

LRTZ

S

L

*

*

*

*

*

*

•
•
•
•

•
*
*
*

•
*
*
*

•
*
*
*

Houd er rekening mee dat de uitvoering van de buitenboordmotor afhangt van het land waar deze verkocht wordt.
De BF40D wordt geleverd in de
volgende uitvoeringen volgens
staartstuklengte, regelsysteem, en
kantelsysteem.

• Volgens staartstuklengte
S: Kort staartstuk
L: Lang staartstuk
:
Optionele
uitrusting
*

TYPECODE
Voorbeeld
L R T D
Bestemming
U (Z): Europa, L: Australië, D: Algemene export
Kantelsysteem
T: Elektrisch trim-/kantelsysteem
(met ondersteunende hydraulische functie)
Geen: Gasondersteund kantelsysteem
(met ondersteunende gasdemperfunctie)
Regelsysteem
H: Regeling stuurhendel, R: Afstandsbediening
Staartstuklengte (spiegelhoogte)
S: 416 mm (kort staartstuk)
L: 521 mm (lang staartstuk)
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Model
Type
Staartstuklengte (spiegelhoogte)
Stuurhendel
(AFSTANDSBEDIENING MET ZIJMONTAGE)
Afstandsbediening (AFSTANDSBEDIENING MET
PANEELBEVESTIGING/TOPBEVESTIGING)
Gasondersteund kantelsysteem
Elektrisch trim-/kantelsysteem
Toerenteller
Trimmeter
TRL-regelschakelaar (trawling)

BF50D
SRTU LHD LHTD LRD LRTU LRTL YHD YHTD YRTD XHD XRTD XRTL SRTZ LRTZ
LRTD
S
L
L
L
L
L
Y
Y
Y
X
X
X
S
L
•
•
•
•
•
•
*
*
•
•
*
*
*
•
*
•
*
*
*
*
•
•
•
•

*
•
*
*

•
•
•
*

•
*
•

*
•
•
•
•

*
•
*
*
*

*
•
*
*

•
•
•
*

•
•
•
•

•
*
*

*

*

*

*

•
•
•
•

•
*
*
*

•
*
*
*

•
*
*
*

Houd er rekening mee dat de uitvoering van de buitenboordmotor afhangt van het land waar deze verkocht wordt.
De BF50D wordt geleverd in de
volgende uitvoeringen volgens
staartstuklengte, regelsysteem, en
kantelsysteem.
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• Volgens staartstuklengte
S: Kort staartstuk
L: Lang staartstuk
Y: Halflang staartstuk
X: Extra lang staartstuk
*: Optionele uitrusting

TYPECODE
Voorbeeld
L R T D
Bestemming
U (Z): Europa, L: Australië, D: Algemene export
Kantelsysteem
T: Elektrisch trim-/kantelsysteem
(met ondersteunende hydraulische functie)
Geen: Gasondersteund kantelsysteem
(met ondersteunende gasdemperfunctie)
Regelsysteem
H: Regeling stuurhendel, R: Afstandsbediening
Staartstuklengte (spiegelhoogte)
S: 416 mm (kort staartstuk)
L: 521 mm (lang staartstuk)
Y: 556 mm (halflang staartstuk)
X: 622 mm (extra lang staartstuk)
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1. VEILIGHEID
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Schenk voor uw eigen veiligheid en
die van anderen bijzondere aandacht
aan de volgende voorzorgsmaatregelen.

• Vul de brandstoftank niet te
veel. Zorg er na het tanken voor
dat de brandstofvuldop correct
en stevig wordt gesloten.
• Mors geen brandstof tijdens het
tanken. Gemorste brandstof of
brandstofdamp kan in brand
vliegen. Verwijder gemorste
brandstof voordat u de motor
start.

Verantwoordelijkheid van de
gebruiker

• Honda-buitenboordmotoren
zijn zodanig ontworpen dat
deze veilig en betrouwbaar
zijn, mits op de juiste manier
bediend.
Bestudeer het instructieboekje
alvorens de buitenboordmotor
te gebruiken. Als dit niet gebeurt,
kan dit leiden tot persoonlijk
letsel of beschadiging van het
materiaal.

8

• Benzine is schadelijk en kan
zelfs dodelijk zijn bij inslikken.
Houd de brandstoftank buiten
bereik van kinderen.
• Benzine is licht ontvlambaar
en onder bepaalde
omstandigheden explosief.
Vul de tank bij in een goed
geventileerde ruimte en met een
uitgeschakelde motor.
• Rook niet en voorkom open
vuur en vonken tijdens het
tanken en in ruimten waar
brandstof is opgeslagen.
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VEILIGHEID

Schakel naar de vrijstand en
schakel vervolgens naar de
achteruit bij een laag
motortoerental.
Schakel niet plotseling naar de
achteruit bij een hoog
motortoerental.

Bewegende onderdelen
kunnen u verwonden. Plaats
de motorafdekkap na een
noodstart. Gebruik de
buitenboordmotor niet zonder
motorafdekkap.

• Zorg ervoor dat u weet hoe u de
motor in een noodsituatie snel kunt
uitschakelen. Ken alle
bedieningsmogelijkheden en weet
hoe deze gebruikt moeten worden.
• Gebruik geen zwaardere motor dan
door de fabrikant van de boot is
voorgeschreven en controleer de
bevestiging van de
buitenboordmotor.
• Laat de buitenboordmotor niet
bedienen door iemand die niet op
de hoogte is van de werking.
• Zet de motor onmiddellijk stil als
er iemand overboord valt.
• Laat de motor niet draaien als er in
de buurt van de boot iemand in het
water ligt.
• Bevestig het koord van de
dodemansschakelaar op de juiste
wijze aan de bestuurder.
• Bestudeer, voordat u de
buitenboordmotor gaat gebruiken,
eerst de wetten en regels die
betrekking hebben op het gebruik
van boot en motor.
• Breng geen modificaties aan de
motor aan.

• Draag altijd een zwemvest als u
aan boord bent.
• Gebruik de buitenboordmotor niet
zonder motorafdekkap.
Onbeschermd ronddraaiende delen
kunnen verwondingen
veroorzaken.
• Laat de beugels, veiligheidslabels,
schilden, afdekplaten en
veiligheidsvoorzieningen zitten;
deze zijn gemonteerd voor uw
eigen veiligheid.

9
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VEILIGHEID
Brandgevaar
Benzine is uiterst brandbaar en
brandstofdampen kunnen exploderen.
Ga uiterst zorgvuldig te werk met
benzine. BUITEN BEREIK VAN
KINDEREN HOUDEN.
• Verwijder de brandstoftank van de
boot om brandstof te tanken.
• Vul de tank bij in een goed
geventileerde ruimte en met een
uitgeschakelde motor. Rook niet en
voorkom open vuur en vonken.
• Mors geen brandstof. Doe de
brandstoftank niet te vol (er mag
zich geen brandstof in de vulpijp
bevinden). Breng na het bijvullen
de brandstofvuldop aan en zet deze
stevig vast.
Verwijder gemorste brandstof
voordat u de motor start.

10

De uitlaat kan erg heet worden en ook
na het uitzetten van de motor nog
enige tijd heet blijven. Aanraking met
hete motoronderdelen kan
brandwonden veroorzaken en kan
ontbranding veroorzaken van
bepaalde materialen.
• Voorkom aanraking van hete delen
van de motor en het uitlaatsysteem.
• Laat de motor eerst afkoelen
alvorens onderhoud te plegen of
de motor te vervoeren.

Gevaar voor
koolmonoxidevergiftiging
Het uitlaatgas bevat koolmonoxide,
een kleur- en reukloos giftig gas. Het
inademen ervan kan leiden tot
bewusteloosheid en de dood.
• Als u de motor laat lopen in een
afgesloten of gedeeltelijk
afgesloten ruimte, kan de lucht
vervuild raken met een gevaarlijke
hoeveelheid uitlaatgas. Ventileer de
ruimte goed om de ophoping van
uitlaatgassen te voorkomen.
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2. PLAATS VAN VEILIGHEIDSLABELS
[Type-uitrusting]
Deze stickers bevinden zich op de aangegeven plaatsen.
Zij waarschuwen voor mogelijke gevaren die ernstig letsel kunnen veroorzaken.
Lees de labels, veiligheidsaanwijzingen en voorzorgsmaatregelen zorgvuldig door.
Als een label loslaat of slecht leesbaar is, vraag uw buitenboordmotordealer dan om een nieuw exemplaar.
LEES HET INSTRUCTIEBOEKJE
HET STARTEN VAN DE MOTOR IN NOODGEVALLEN

LEES HET
INSTRUCTIEBOEKJE
HANDMATIG SCHAKELEN

VOORZICHTIG

[Type G]

11
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PLAATS VAN VEILIGHEIDSLABELS

BRANDSTOFTANK
(type-uitrusting)

BRANDSTOFWAARSCHUWING

12

BRANDSTOFWAARSCHUWING
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PLAATS VAN VEILIGHEIDSLABELS
Locatie CE-merkteken [uitsluitend type U en Z]

CE-MERK
(1)
(2)

(10)
(4)
(5)
(7)

(3)
(6)

(8)
(9)

Jaarcode
Productiejaar

H
2017

J
2018

(1) Modelnaam
(2) Naam motorfamilie
(3) Jaarcode
(4) Vermogen
(5) Leeg gewicht (gewicht) (met
schroef, zonder accukabel)
(6) Land van productie
(7) Framenummer
(8) Naam en adres fabrikant
(9) Naam en adres van geautoriseerde
vertegenwoordiger en importeur
(10)Identificatienummer van de
erkende instelling
K
2019

L
2020

M
2021

N
2022

De naam en het adres van de fabrikant, de geautoriseerde vertegenwoordiger
en de importeur zijn geschreven in het "EC Declaration of Conformity"
(EU-conformiteitsverklaring) OVERZICHT van deze gebruikershandleiding.
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3. IDENTIFICATIE VAN DE ONDERDELEN
[Type H (stuurhendel)]
AANSLUITING VOOR DE
SPOELPOORT
VASTZETHENDEL
MOTORAFDEKKAP
(voor)

STUURHENDEL
BRANDSTOFLEIDINGKOPPELING
ACHTERSTEVENBEUGEL
VERSTELSTANG
VAN SPIEGELHOEK
(type G)
ANODEMETAAL
AFSLUITSCHROEF
CARDANOLIEPEIL
WASAFSLUITSCHROEF
AFTAP-/VULAFSLUITSCHROEF
CARDANOLIE

14

BOUGIE
(aan binnenzijde afdekplaat)

OLIEVULDOP

MOTORAFDEKKAP
KANTELSCHAKELAAR
(type T)

OLIENIVEAU
PEILSTOK

VASTZETHENDEL
MOTORAFDEKKAP
(achter)
KOELWATER
CONTROLESTATIONAIRE
OPENING
UITLAAT
ANODEMETAAL
(aan weerskanten)
AFTAPBOUT
TOEGANGSDEKSEL
MOTOROLIE
TRIMPLAAT

HENDEL
KANTELBLOKKERING
KANTELHENDEL
(type G)

HANDBEDIENINGSKLEP
(type T)

UITLAATPOORT/
WATERUITLAATPOORT
ANTICAVITATIEPLAAT

SCHROEF
(type-uitrusting of
optionele uitrusting)

KOELWATER
INLAATOPENING

39ZZ4640_BF40D_BF50D_NL.book
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IDENTIFICATIE VAN DE ONDERDELEN
STUURHENDEL
CONTROLELAMPJES
(oliedruk, oververhitting, ACG, PGM-FI)
DODEMANSSCHAKELAAR

SCHAKELHENDEL
GASHENDELFRICTIERING

DODEMANSKOORD

GASHENDEL

STUURFRICTIEREGELAAR
MOTORSCHAKELAAR

TRIM-/KANTELSCHAKELAAR
(type T)

DODEMANSSCHAKELAARCLIP

CONTACTSLEUTEL

RESERVEDODEMANSSCHAKELAARCLIP
Bewaar de reserveclip voor de
dodemansschakelaar in de
gereedschapstas.

15
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IDENTIFICATIE VAN DE ONDERDELEN
[type R (afstandsbediening)]
BOUGIE
OLIEVULDOP
(aan binnenzijde afdekplaat)
MOTORAFDEKKAP
OLIENIVEAU
ELEKTRISCHE PEILSTOK
KANTELSCHAKELAAR
(type T)
VASTZETHENDEL
MOTORAFDEKKAP
BRANDSTOFLEIDING(achter)
CONTROLEOPENING
KOPPELING
KOELWATER
STATIONAIRE
UITLAAT
ACHTERSTEVENBEUGEL
ANODEMETAAL
VERSTELSTANG
(aan weerskanten)
VAN SPIEGELHOEK
(type G)
TRIMPLAAT
AFTAPBOUT
TOEGANGSDEKSEL
ANODEMETAAL
MOTOROLIE
AFSLUITSCHROEF
UITLAATPOORT/
CARDANOLIEPEIL
WATERAFVOER
POORT
WASAFSLUITSCHROEF
ANTICAVITATIEPLAAT
AFTAP-/VULAFSLUITSCHROEF SCHROEF
CARDANOLIE
(type-uitrusting of optionele
uitrusting)
AANSLUITING VOOR DE
SPOELPOORT
MOTORAFDEKKAP
VASTZETHENDEL
(voor)

16

HENDEL
KANTELBLOKKERING
KANTELHENDEL
(type G)

HANDBEDIENINGSKLEP (type T)

KOELWATERINLAAT
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IDENTIFICATIE VAN DE ONDERDELEN
CONSOLE-AFSTANDSBEDIENING
(type-uitrusting of optionele uitrusting)
MET ZIJMONTAGE (type R1)
AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL
VRIJSTANDBLOKKERINGSHENDEL

TRIM-/
KANTELSCHAKELAAR
(type T)

TRL-REGELSCHAKELAAR (trawling)*
CONTROLELAMPJES
(oliedruk, oververhitting,
ACG, PGM-FI)

ZOEMER
(binnenkant)

CHOKEHENDEL
MOTORSCHAKELAAR
CONTACTSLEUTEL
DODEMANSSCHAKELAAR
DODEMANSSCHAKELAARCLIP
Type R1, R2, R3:

FRICTIERING VAN
BEDIENINGSHENDEL

DODEMANSKOORD

* Voor het type uitgerust met de TRL-regelschakelaar (trawling).

RESERVEDODEMANSSCHAKELAARCLIP
Bewaar de reserveclip voor
het dodemanskoord in de
gereedschapstas.

17
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IDENTIFICATIE VAN DE ONDERDELEN
MET PANEELMONTAGE (type R2)

TYPE MET TOPMONTAGE (type R3)
(TYPE MET ENKELE BUITENBOORDMOTOR)

AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL

AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL

VRIJSTANDBLOKKERINGSHENDEL
TRIM-/
KANTELSCHAKELAAR

CHOKEKNOP

TRIM-/KANTELSCHAKELAAR

CHOKEKNOP

(UITVOERING MET TWEE BUITENBOORDMOTOREN)
AFSTANDSBEDIENINGSHENDELS
TRIM-/KANTELSCHAKELAAR
(RECHTS)
TRIM-/KANTELSCHAKELAAR
(LINKS)

CHOKEKNOP

18
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IDENTIFICATIE VAN DE ONDERDELEN
SCHAKELPANEEL (optionele apparatuur)
(MET PANEELMONTAGE, MET TOPMONTAGE)
ZOEMER

CONTROLELAMPJES
(oliedruk, oververhitting,
ACG, PGM-FI)

MOTORSCHAKELAAR

Type SCHAKELPANEEL zonder controlelampjes
(optionele apparatuur)
(PANEELMONTAGE, TOPMONTAGE MET EEN
ENKELE MOTOR)
ZOEMER

DODEMANSSCHAKELAAR

MOTORSCHAKELAAR

DODEMANSSCHAKELAAR
DODEMANSSCHAKELAARCLIP
DODEMANSKOORD

(voor type met TWEE
BUITENBOORDMOTOREN)

DODEMANSSCHAKELAARCLIP

(voor type met TWEE
BUITENBOORDMOTOREN)

DODEMANSKOORD

(voor type met DRIE
BUITENBOORDMOTOREN)

Het type met een schakelpaneel zonder controlelampjes
gebruikt u samen met het NMEA2000-compatibele apparaat.

19
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IDENTIFICATIE VAN DE ONDERDELEN

BRANDSTOFMETER
BRANDSTOFTANK
(type-uitrusting of optioneel type)

BRANDSTOFVULDOP

BRANDSTOFTANKSLANGEN

ONTLUCHTINGSDOP

BRANDSTOFLEIDINGKOPPELING
(VROUWELIJK)

20

BALGPOMP

39ZZ4640_BF40D_BF50D_NL.book

Page 21

Thursday, July 6, 2017

3:27 PM

IDENTIFICATIE VAN DE ONDERDELEN
TOERENTELLER
(type-uitrusting of optionele uitrusting)

TRIMMETER
(type-uitrusting of optionele uitrusting)

TRL-SCHAKELPANEEL
(trawling)
(optionele uitrusting: type R)

TRL-REGELSCHAKELAAR (trawling)

21
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4. BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN (type H)
Motorschakelaar (contactschakelaar)
AAN

VRIJ

Schakelhendel
VOORUIT

START

ACHTERUIT

SCHAKELHENDEL

SCHAKELHENDEL

UIT

VRIJ

MOTORSCHAKELAAR
(CONTACTSCHAKELAAR)

START

AAN

UIT

Deze stuurhendel is voorzien van
een contactslot zoals bij een auto.
Sleutelstanden:
START:
om de motor te starten.
AAN:
om de motor te laten
lopen na het starten.
UIT:
de motor stopzetten
(CONTACT UIT).

22

VRIJ

Laat het contactslot niet in stand
AAN staan (sleutel in stand AAN)
als de motor niet loopt, omdat de
accu dan zal ontladen.
De motor zal alleen starten als de
bedieningshendel in de VRIJSTAND
staat.

VOORUIT
ACHTERUIT
VRIJ

Gebruik de selectiehendel om de boot
voor- of achteruit te laten varen of om
de motor los te koppelen van de
schroef. De selectiehendel kan in drie
standen gezet worden.
VOORUIT:

De boot beweegt
vooruit.
VRIJ:
De motor is
losgekoppeld van de
schroef. De boot
beweegt niet.
ACHTERUIT: De boot vaart
achteruit.
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BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN (type H)
Gashendel

GASKLEPCONTROLELAMPJE

Gashendelfrictiering
GASHENDELFRICTIERING
LOSZETTEN

VASTHOUDEN
GASHENDEL

Draai de hendel rechtsom of
linksom om het motortoerental af te
stellen. Wanneer de handgreep
wordt gedraaid in de richting
aangegeven door de pijl, wordt het
motortoerental verhoogd.

SNEL LANGZAAM
START

De boog op de handgreep geeft het
motortoerental aan.

GASHENDEL

De gashendelfrictiering verstelt de
weerstand tegen de gashendelrotatie.
Draai de regelaar rechtsom om de
frictie te verhogen bij het vasthouden
van de gasklepstand tijdens het varen.
Draai de regelaar linksom om de
frictie te verlagen voor gemakkelijke
gashendelrotatie.

23
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BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN (type H)
Dodemansschakelaar
DODEMANSSCHAKELAAR

Dodemanskoord/-clip

DODEMANSSCHAKELAAR

DODEMANSSCHAKELAARCLIP

STOP
STOP
DODEMANSKOORD

Druk op de dodemansschakelaar om
de motor uit te schakelen.

Het dodemanskoord is bedoeld om de
motor onmiddellijk uit te schakelen
als de bestuurder overboord valt
of buiten het bereik van de
buitenboordmotor geraakt.
De motor stopt als de clip aan het
uiteinde van het dodemanskoord
uit de dodemansschakelaar wordt
getrokken.
Wanneer de buitenboordmotor wordt
bediend, moet een kant van het
dodemanskoord stevig aan de
bestuurder worden bevestigd.

24

DODEMANSSCHAKELAARCLIP

DODEMANSKOORD

Als het dodemanskoord niet
bevestigd is, kan de boot
onbestuurbaar worden,
bijvoorbeeld als de bestuurder
overboord valt en de
buitenboordmotor niet meer kan
bedienen.
Voor de veiligheid van de bestuurder
en passagiers dient de clip van het
dodemanskoord aan de
dodemansschakelaar bevestigd te
worden. Bevestig het andere eind
van het dodemanskoord stevig aan de
bestuurder.
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BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN (type H)
RESERVECLIP VAN
DODEMANSSCHAKELAAR

De motor zal alleen starten als de clip
van het dodemanskoord bevestigd is
aan de dodemansschakelaar.
Bewaar de reserveclip voor de
dodemansschakelaar in de
gereedschapstas.
Gebruik de reserveclip voor de
dodemansschakelaar om de
uitgeschakelde motor te starten als
het dodemanskoord niet
beschikbaar is, bijvoorbeeld als de
bestuurder overboord valt.

Stuurfrictieregelaar
STUURFRICTIEREGELAAR

Weerstand
Weerstand
verhogen
verlagen
(VERGRENDELD) (VRIJ)

De stuurfrictieregelaar regelt
de stuurweerstand.
Bij een lagere frictie stuurt de
buitenboordmotor gemakkelijker.
Meer frictie zorgt ervoor dat het
tijdens het cruisen gemakkelijker is
een rechte koers te houden, of helpt
voorkomen dat de buitenboordmotor
slingert bij vervoer van de boot op
een trailer.

25

39ZZ4640_BF40D_BF50D_NL.book

Page 26

Thursday, July 6, 2017

3:27 PM

BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN (type R)
Afstandsbedieningshendel (type R1)
AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL

VRIJ

VRIJSTANDBLOKKERINGSHENDEL

32°

32°

VOORUIT

SCHAKELEN

VOORUIT
VRIJ

MINIMUM

ACHTERUIT
GASKLEPOPENING

ACHTERUIT

SCHAKELEN
MINIMUM
GASKLEPOPENING
MAXIMUM

MAXIMUM
AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL

Inschakelen van vooruit, achteruit en
vrij en regelen van het motortoerental
kan uitgevoerd worden met de
afstandbedieningshendel.
Om de afstandsbedieningshendel te
kunnen bedienen, dient de
vrijstandblokkeringshendel te worden
opgetrokken.

VOORUIT:
Als de hendel naar stand VOORUIT
verplaatst wordt (ongeveer 32° vanaf
VRIJSTAND), wordt de
vooruitversnelling ingeschakeld. Door
de hendel nog verder naar stand
VOORUIT te bewegen, gaat de gasklep
verder open en neemt de snelheid van
de boot in voorwaartse richting toe.
VRIJ:
De motor is losgekoppeld van de
schroef.

26

ACHTERUIT:
Als de hendel naar stand
ACHTERUIT verplaatst wordt
(ongeveer 32° vanaf stand VRIJ)
wordt de achteruitversnelling
ingeschakeld. Door de hendel nog
verder naar stand ACHTERUIT te
bewegen, gaat de gasklep verder open
en neemt de snelheid van de boot in
achterwaartse richting toe.
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BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN (type R)
(type R2)

VRIJ

AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL
VRIJSTANDBLOKKERINGSHENDEL

VOORUIT

VOORUIT

35°

35°

SCHAKELEN

SCHAKELEN

MINIMUM
GASKLEPOPENING

VRIJ

ACHTERUIT

MINIMUM
GASKLEPOPENING
MAXIMUM

MAXIMUM
ACHTERUIT

Inschakelen van vooruit, achteruit en
vrijstand en regelen van het
motortoerental kan uitgevoerd
worden met de
afstandbedieningshendel.
Om de afstandsbedieningshendel te
kunnen bedienen, dient de
vrijstandblokkeringshendel te worden
opgetrokken.

VOORUIT:
Als de hendel naar stand VOORUIT
wordt bewogen (ongeveer 35° vanaf
de VRIJSTAND), schakelt de
vooruitversnelling in. Door de hendel
nog verder naar stand VOORUIT te
bewegen, gaat de gasklep verder open
en neemt de snelheid van de boot in
voorwaartse richting toe.
VRIJSTAND:
De motor is losgekoppeld van de
schroef.

AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL

ACHTERUIT:
Als de hendel naar stand
ACHTERUIT verplaatst wordt
(ongeveer 35° vanaf stand VRIJ)
wordt de achteruitversnelling
ingeschakeld. Door de hendel nog
verder naar stand ACHTERUIT te
bewegen, gaat de gasklep verder open
en neemt de snelheid van de boot in
achterwaartse richting toe.

27
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BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN (type R)
(type R3)
(ENKELE UITVOERING)
AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL

(DUBBELE UITVOERING)
VOORUIT

VRIJ
VOORUIT

VOORUIT

VRIJ

GASKLEPOPENING
MINIMUM

ACHTERUIT
GASKLEPOPENING

MINIMUM
MAXIMUM

ACHTERUIT
AFSTANDSBEDIENINGSHENDELS

Inschakelen van vooruit, achteruit en
vrijstand en regelen van het
motortoerental kan uitgevoerd
worden met de
afstandbedieningshendel.

35°

SCHAKELEN SCHAKELEN

VRIJ

ACHTERUIT

VOORUIT:
Als de hendel naar stand VOORUIT
verplaatst wordt (ongeveer 35° vanaf
VRIJSTAND), wordt de
vooruitversnelling ingeschakeld. Door
de hendel nog verder naar stand
VOORUIT te bewegen, gaat de gasklep
verder open en neemt de snelheid van
de boot in voorwaartse richting toe.
VRIJSTAND:
De motor is losgekoppeld van de
schroef.

28

35°

MAXIMUM
AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL

ACHTERUIT:
Als de hendel naar stand
ACHTERUIT wordt bewogen
(ongeveer 35° vanaf de
VRIJSTAND), schakelt de
achteruitversnelling in. Door de
hendel nog verder naar stand
ACHTERUIT te bewegen, gaat de
gasklep verder open en neemt de
snelheid van de boot in achterwaartse
richting toe.
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BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN (type R)
Vrijstandblokkeringshendel
(type R1)
AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL

Motorschakelaar (contactschakelaar)
(type R1)
AAN START
UIT

(Type R2, R3)

MOTORSCHAKELAAR

AAN

START

UIT

AAN

(type R2)

VRIJSTANDBLOKKERINGSHENDEL

AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL

VRIJSTANDBLOKKERINGSHENDEL

De vrijstandblokkering is op de
afstandsbedieningshendel geplaatst
om ongewenst bedienen van de
hendel te voorkomen.
De afstandsbedieningshendel werkt
alleen als de vrijstandblokkering
naar boven bewogen wordt.

UIT

Deze afstandsbediening is voorzien
van een contactslot zoals bij een auto.
Bij het type met zijmontage (type R1)
bevindt de motorschakelaar zich aan
uw zijde bij de console van de
afstandsbediening.
Bij de types met paneelmontage (R2)
en topmontage (R3) bevindt de
contactschakelaar zich midden op het
bedieningspaneel.
Sleutelstanden:
START: om de motor te starten.
AAN: om de motor te laten lopen na
het starten.
UIT:
de motor stopzetten
(CONTACT UIT).

START
MOTORSCHAKELAAR

Laat het contactslot niet in stand
AAN staan (sleutel in stand AAN)
als de motor niet loopt, omdat de
accu dan zal ontladen.
De startmotor werkt alleen als de
afstandsbedieningshendel in de
VRIJSTAND staat en de clip zich in
de dodemansschakelaar bevindt.

29
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BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN (type R)
Chokehendel (type R1)/chokeknop
(type R2, R3)
De chokehendel/chokeknop is alleen
nodig om buitenboordmotoren met
carburateur te starten. De modellen
BF40D en BF50D zijn uitgerust met
een geprogrammeerde
brandstofinjectie, zodat deze hendel
niet nodig is om te starten.
Bij buitentemperaturen beneden 5°C
kan de opwarmperiode van de motor
na het starten worden verkort met
behulp van de chokehendel/
chokeknop.

< Chokehendel>
(type R1)

<Chokeknop>
(type R2)

AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL
MAXIMUM
VRIJ
VERSNELD
STATIONAIR
TOERENTAL
LAAGSTE
STAND

AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL

VRIJ
ACHTERUIT

Omhoog VRIJSTANDtrekken BLOKKERINGSHENDEL

Duwen
CHOKEHENDEL

De chokehendel kan alleen bewogen
worden als de afstandsbedieningshendel in de VRIJSTAND staat.
Andersom kan de
afstandsbedieningshendel alleen
worden gebruikt als de chokehendel
in de laagste stand staat.
Zet de chokehendel in de laagste
stand om het versneld stationair
toerental te verlagen.

30

VOORUIT

CHOKEKNOP

Druk de chokeknop in en draai de
afstandsbedieningshendel naar voren.
Blijf de hendel naar voren draaien.
De gasklep gaat open en het motortoerental neemt toe zodra de hendel het
schakelpunt is gepasseerd.
Merk op dat het schakelmechanisme
niet werkt als de chokeknop eenmaal
wordt ingedrukt en vervolgens wordt
losgelaten als de afstandsbedieningshendel verplaatst is.
De bedieningshendel werkt alleen als
de vrijstandblokkeringshendel is
opgetrokken.
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BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN (type R)
<Chokeknop>
(type R3)
VOORUIT

Dodemansschakelaar
(type R1)

VRIJ
ACHTERUIT

Dodemanskoord/clip

STOP

Duwen

AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL

CHOKEKNOP

Gebruik de chokeknop en de afstandsbedieningshendel om het motortoerental in de vrijstand af te stellen bij het
warmdraaien van de motor.
Druk de chokeknop in en draai de
afstandsbedieningshendel naar voren.
Blijf de hendel naar voren draaien. De
gasklep gaat open en het motortoerental neemt toe zodra de hendel het
schakelpunt is gepasseerd.
Merk op dat het schakelmechanisme
niet werkt als de chokeknop eenmaal
wordt ingedrukt en vervolgens wordt
losgelaten als de afstandsbedieningshendel verplaatst is.

Bij gebruik van het type
schakelpaneel zonder
controlelampjes trekt u de clip uit de
dodemansschakelaar door aan het
koord te trekken (zie bladzijde 116).

DODEMANSKOORD
DODEMANSSCHAKELAAR

(Type R2, R3)
DODEMANSSCHAKELAAR

DODEMANSSCHAKELAARCLIP
STOP

Het dodemanskoord is bedoeld om de
motor onmiddellijk uit te schakelen
als de bestuurder overboord valt of
buiten het bereik van de
bedieningselementen geraakt.

Druk op de dodemansschakelaar om
de motor uit te schakelen.
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BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN (type R)
De clip van het dodemanskoord dient
zich in de dodemansschakelaar te
bevinden. Anders kan de motor niet
worden gestart. Als de clip losraakt
van de dodemansschakelaar zal de
motor onmiddellijk stoppen.
Als het dodemanskoord niet
bevestigd is, kan de boot
onbestuurbaar worden,
bijvoorbeeld als de bestuurder
overboord valt en de
buitenboordmotor niet meer kan
bedienen.
Voor de veiligheid van de bestuurder
en passagier dient de clip van het
dodemanskoord aan de
dodemansschakelaar bevestigd te
worden. Bevestig het andere uiteinde
van het koord op de juiste wijze aan
de stuurman.

(type R1)

Reserveclip dodemanskoord
(optionele uitrusting)

DODEMANSSCHAKELAAR

STOP

DODEMANSKOORD
DODEMANSSCHAKELAARCLIP

(Type R2, R3)
DODEMANSSCHAKELAAR

STOP

DODEMANSKOORD
DODEMANSSCHAKELAARCLIP

32

Bewaar de reserveclip voor het
dodemanskoord in de
gereedschapstas.
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BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN (type R)
TRL-regelschakelaar (trawling)

TRAWLINGREGELSCHAKELAAR

Afstandsbedieningsconsole
(type met zijmontage)
Voor het type uitgerust met de
TRL-regelschakelaar (trawling).

TRAWLING-REGELSCHAKELAAR

Paneel TRL-regelschakelaar
(trawling)
(optionele uitrusting)
In trawling-modus kan het
motortoerental met de TRLregelschakelaar worden afgesteld.
Als de TRL-regelschakelaar wordt
ingedrukt en vastgehouden terwijl
wordt gevaren met de gasklep dicht,
verandert de modus in
trawlingmodus.

33
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BEDIENINGSELEMENTEN EN KENMERKEN (type T)
Trim-/kantelschakelaar
Elektrisch trimsysteem
Druk op de elektrische trim-/
kantelschakelaar op de
afstandsbedieningshendel om de
trimhoek van de buitenboordmotor af
te stellen op een optimale trimhoek
van – 4° tot 12°. De elektrische trim-/
kantelschakelaar kan worden bediend
tijdens het varen of als de boot is
stopgezet.
Door de elektrische trim-/
kantelschakelaar te gebruiken kan de
gebruiker de trimhoek van de
buitenboordmotor afstellen om
de acceleratie, snelheid en stabiliteit
van de boot te optimaliseren en het
brandstofverbruik tot een minimum te
beperken.
De trimhoek van de
buitenboordmotor van – 4° tot 12° is
de hoek als de buitenboordmotor
gemonteerd is op de boot bij 12°.

34

(type H)

(type R2)
TRIM-/KANTELSCHAKELAAR
AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL

TRIM-/KANTELSCHAKELAAR

(type R1)

(type R3)
(ENKELE UITVOERING)
TRIM-/KANTELSCHAKELAAR

AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL
ELEKTRISCHE
TRIM-/
KANTELSCHAKELAAR

AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL
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BEDIENINGSELEMENTEN EN KENMERKEN (type T)
Trimmeter
(type-uitrusting of optionele
uitrusting)

(DUBBELE UITVOERING)

TRIM-/KANTELSCHAKELAAR
(LINKS) (RECHTS)

AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL

63°
12°

Als de trimhoek te groot is tijdens
het varen, kan de schroef boven het
water uit komen en in de lucht gaan
draaien of met een te hoog
toerental gaan draaien. Door een te
grote trimhoek kan ook de
waterpomp beschadigd raken.

– 4°
TRIMHOEK

12°

KANTELHOEK

0°
(VERTICALE LIJN)
(bij een spiegelhoek van 12°)

Elektrische kanteling
Druk op de elektrische trim-/
kantelschakelaar om de trimhoek van de
buitenboordmotor af te stellen op een
trimhoek van 12° tot 63°.
Door gebruik te maken van de elektrische
trim-/kantelschakelaar kan de gebruiker
de kantelhoek van de buitenboordmotor
wijzigen bij het varen in ondiep water, bij
het strand opvaren, bij het te water laten
vanaf een trailer of bij het aanmeren.
Bij gebruik van een dubbele
buitenboordmotor, deze tegelijk omhoog
kantelen.

TRIMMETER

De trimmeter heeft een bereik van
– 4° tot 12° en geeft de trimhoek van
de buitenboordmotor aan. Houd de
trimmeter in de gaten tijdens het
bedienen van de elektrische
trim-/kantelschakelaar om de juiste
bootprestaties te verkrijgen.
De trimhoek van de buitenboordmotor
van – 4° tot 12° is de hoek als de
buitenboordmotor gemonteerd is op
de boot bij 12°.
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BEDIENINGSELEMENTEN EN KENMERKEN (type T)
Kantelschakelaar
(buitenboordmotorkap)

Handbedieningsklep
VERMOGEN
(vasthouden)

HANDMATIG
(loslaten)

HANDBEDIENINGSKLEP
KANTELSCHAKELAAR

De kantelschakelaar op de onderbak
van de buitenboordmotor is een
schakelaar waarmee de
buitenboordmotor eenvoudig
gekanteld kan worden als de boot op
een trailer wordt getrokken of als er
onderhoud moet worden gepleegd.
Deze kantelschakelaar mag alleen
worden gebruikt met de boot stil
gelegen en de motor uit.

36

Wanneer de trim-/kantelschakelaar de
buitenboordmotor niet kantelt, dan kan de
trim-/kantelhoek handmatig worden
aangepast door de handbedieningsklep te
openen. Om de buitenboordmotor
handmatig te kantelen, moet de
handbedieningsklep onder de linker
motorbeugel met een schroevendraaier
maximaal twee-en-een-halve omwenteling
linksom worden opengedraaid.
Draai na het kantelen van de
buitenboordmotor de handbedieningsklep
zorgvuldig rechtsom vast.

Controleer dat zich niemand onder de
buitenboordmotor bevindt, alvorens
de handbedieningsklep open te draaien.
Als de handbedieningsklep wordt
geopend (linksom draaien) als de
buitenboordmotor omhoog gekanteld is,
zal de buitenboordmotor plotseling
omlaag kantelen.
De handbedieningsklep moet zorgvuldig
worden vastgedraaid voordat de
buitenboordmotor gebruikt wordt omdat
anders de buitenboordmotor omhoog kan
kantelen als de boot achteruitvaart.
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BEDIENINGSELEMENTEN EN KENMERKEN (type G)
Kantelhendel

VRIJ

VERGRENDELD

VRIJ

VERGRENDELD

voordat u gaat varen. Anders zou
de buitenboordmotor omhoog
kunnen komen wanneer hij in de
achteruitversnelling is geschakeld,
wat zou kunnen leiden tot
onverwachte verwondingen bij de
passagier(s).

Verstelstang van spiegelhoek

KANTELHENDEL

Gebruik de kantelhendel om de
buitenboordmotor tijdelijk omhoog te
brengen wanneer de boot in ondiep
water vaart, of in ondiep water
aanmeert of voor anker gaat.
Wanneer de kantelhendel omhoog
wordt gebracht, wordt de
buitenboordmotor ontgrendeld en kan
de buitenboordmotor worden
gekanteld. Door de kantelhendel naar
beneden te bewegen, wordt de
buitenboordmotor vergrendeld.
Zorg ervoor dat de kantelhendel
omlaag wordt gebracht en
vergrendel de buitenboordmotor

VERSTELSTANG VAN
SPIEGELHOEK

Demonteer de gasondersteunde
demper niet, aangezien deze gevuld
is met gas onder hoge druk.

Gebruik de verstelstang van de
spiegelhoek om de hoek van de
buitenboordmotor goed af te stellen.
De buitenboordmotorhoek kan wordt
afgesteld in vijf hoeken door
de verstelstang te verwijderen of
de positie van de verstelstang te
wijzigen.
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BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN (algemeen)
Hendel kantelblokkering

VRIJ

VERGRENDELD

HENDEL KANTELBLOKKERING

Gebruik de hendel voor de
kantelblokkering om de
buitenboordmotor omhoog te zetten
en in deze positie te vergrendelen als
de boot wordt aangemeerd of voor
langere tijd voor anker gaat.
Kantel de buitenboordmotor zo ver
mogelijk omhoog en zet de hendel in
de stand vergrendeld.

38

Controlelampje/waarschuwingszoemer oliedruk
Het controlelampje oliedruk gaat uit
en de zoemer klinkt als het oliepeil
laag is en/of het smeersysteem van de
motor niet goed werkt.
Het motortoerental zal nu langzaam
afnemen.
Bij gebruik van het type schakelpaneel
zonder controlelampjes voor de
afstandsbediening met paneelmontage
of topmontage controleert u de
controlelampjes die worden
weergegeven op een NMEA2000compatibel apparaat.
Voor informatie over het display van
het NMEA2000-compatibele
apparaat raadpleegt u de handleiding
voor het display van uw apparaat.
(type H)
(GROEN)

CONTROLELAMPJE
OLIEDRUK

(type R1)
OLIEDRUK
CONTROLELAMPJE

(GROEN)
ZOEMER

(Type R2, R3)
CONTROLELAMPJE
OLIEDRUK

(GROEN)

ZOEMER

(interne zoemer)

39ZZ4640_BF40D_BF50D_NL.book

Page 39

Thursday, July 6, 2017

3:27 PM

BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN (algemeen)
Controlelampje/waarschuwingszoemer
bij overbelasting
Het waarschuwingslampje bij
overbelasting gaat aan en de
waarschuwingszoemer klinkt als het
koelsysteem niet goed werkt. Het
motortoerental zal nu afnemen.
Bij gebruik van het type schakelpaneel
zonder controlelampjes voor de
afstandsbediening met paneelmontage of
topmontage controleert u de
controlelampjes die worden weergegeven
op een NMEA2000-compatibel apparaat.
Voor informatie over het display van
het NMEA2000-compatibele
apparaat raadpleegt u de handleiding
voor het display van uw apparaat.
(type H)

(type R1)
CONTROLELAMPJE
BIJ OVERBELASTING

(ROOD)
ZOEMER

(Type R2, R3)
CONTROLELAMPJE
BIJ OVERBELASTING

ACG-controlelampje/
waarschuwingszoemer
Het ACG-controlelampje gaat aan en
de waarschuwingszoemer klinkt als
het laadsysteem niet goed werkt.
Bij gebruik van het type schakelpaneel
zonder controlelampjes voor de
afstandsbediening met paneelmontage
of topmontage controleert u de
controlelampjes die worden
weergegeven op een NMEA2000compatibel apparaat.
Voor informatie over het display van
het NMEA2000-compatibele
apparaat raadpleegt u de handleiding
voor het display van uw apparaat.
(type H)

(ROOD)

(ROOD)
(ROOD)

CONTROLELAMPJE
BIJ OVERBELASTING
(interne zoemer)

ACGCONTROLELAMPJE

ZOEMER

(interne zoemer)

39

39ZZ4640_BF40D_BF50D_NL.book

Page 40

Thursday, July 6, 2017

3:27 PM

BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN (algemeen)
(type R1)
ACGCONTROLELAMPJE

(ROOD)
ZOEMER

(Type R2, R3)
ACG-CONTROLELAMPJE

Controlelampje/
waarschuwingszoemer PGM-FI
Het controlelampje van PGM-FI gaat
aan en de waarschuwingszoemer
klinkt als het inspuitsysteem niet
goed werkt.
Bij gebruik van het type schakelpaneel
zonder controlelampjes voor de
afstandsbediening met paneelmontage
of topmontage controleert u de
controlelampjes die worden
weergegeven op een NMEA2000compatibel apparaat.
Voor informatie over het display van
het NMEA2000-compatibele
apparaat raadpleegt u de handleiding
voor het display van uw apparaat.
(type H)

(type R1)
PGM-FI
CONTROLELAMPJE

(ROOD)
ZOEMER

(Type R2, R3)
CONTROLELAMPJE
PGM-FI

(ROOD)
(ROOD)

(ROOD)
PGM-FI
CONTROLELAMPJE

ZOEMER

40

(interne zoemer)

ZOEMER
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BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN (algemeen)
Anode

Trimplaat
BLOKKEERBOUT

TRIMPLAAT

SCHROEF

Als het stuurwiel/de hendel naar één
zijde trekt bij het varen met vol
vermogen, stel dan de trimplaat zo af
dat de boot recht vaart.
Draai de bevestigingsbout los en
beweeg de trimplaat naar rechts of
links om deze af te stellen (zie
bladzijde 109).

ANODE
(achterstevenbeugel)

ANODE
(aan weerszijden)

Anodemetaal is van
opofferingsmetaal dat de
buitenboordmotor tegen corrosie
beschermt.
Schilder de anode niet. Dit
vermindert de werking van het
anodemetaal, wat kan leiden tot
roest-of corrosievorming,
waardoor de buitenboordmotor
beschadigd wordt.

41
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BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN (algemeen)
Controleopening koelwater

CONTROLEOPENING KOELWATER

Zo kan gecontroleerd worden of het
koelwater op de juiste wijze door de
motor stroomt.
Controleer na het starten in de
controleopening of het koelwater op
de juiste wijze door de motor stroomt.

42

Koelwaterinlaat

KOELWATERINLAAT

Het koelwater wordt via deze opening
in de motor gezogen.
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BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN (algemeen)
Vastzethendel motorafdekkap
(Voor/achter)

(achter)

(voor)

VASTZETHENDEL
MOTORAFDEKKAP
(achter)

VASTZETHENDEL
MOTORAFDEKKAP
(voor)

ONTGRENDELD

Brandstofvuldop (type-uitrusting)
(met ontluchtingsknop)
ONTLUCHTINGSDOP
OPEN

VERGRENDELD
VERGRENDELD

ONTGRENDELD

DICHT

BRANDSTOFVULDOP

Klik de bevestigingsbeugel van de
motorafdekkap los/vast om de
afdekkap te verwijderen/plaatsen.

De ontluchtingsdop regelt dat lucht
die de brandstoftank in- en uitgaat.
Bij het tanken moet de
ontluchtingsknop linksom worden
opengedraaid en moet de
brandstofvuldop worden verwijderd.
Draai de ontluchtingsknop rechtsom
en sluit hem stevig voordat u de
brandstoftank vervoert of stalt.
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BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN (algemeen)
Brandstofmeter
BRANDSTOFMETER

Brandstofleidingkoppeling
BRANDSTOFLEIDINGKOPPELING

Toerenteller
(type-uitrusting of optionele
uitrusting)

(zijde brandstoftank)

De brandstofmeter geeft het niveau
van de brandstof in de tank aan.

BRANDSTOFLEIDINGKOPPELING
TOERENTELLER

De toerenteller geeft het
motortoerental aan in omwentelingen
per minuut.

(zijde buitenboordmotor)

De brandstofleidingkoppeling wordt
gebruikt om de brandstofleiding tussen
de afzonderlijke brandstoftank en de
buitenboordmotor aan te sluiten.
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BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN (algemeen)
NMEA interface-koppeling
De NMEA2000 interface-koppeling
kan informatie met betrekking tot
toerental, brandstofverbruik, en
verschillende waarschuwingen aan
een bestaand NMEA2000-netwerk
verzenden, via een optionele
interface-kabel. Neem voor meer
informatie contact op met uw dealer.

NMEA INTERFACEKOPPELING

Registratiesysteem aantal
bedrijfsuren
Deze buitenboordmotor telt het aantal
bedrijfsuren vanaf de laatste periodieke
onderhoudsbeurt. Wanneer de volgende
periodieke onderhoudsbeurt op stapel
staat, licht de motor het NMEA2000netwerk in, en wordt een
onderhoudsindicatie weergegeven op een
NMEA2000-compatibel apparaat.
Wanneer de periodieke onderhoudsbeurt
is uitgevoerd, moet de urenteller worden
gereset. Dit gaat als volgt:
1. Stop de motor.
2. Zet de versnelling in F of R.
3. Zet de contactschakelaar AAN. De
zoemer gaat eenmaal.
4. Druk de dodemansschakelaar binnen
20 seconden 5 keer in.
Bij gebruik van het type schakelpaneel
zonder controlelampjes trekt u de clip
uit de dodemansschakelaar en steekt u
de clip er binnen 20 seconden weer in
of verwijdert u de clip en trekt u aan de
dodemansschakelaar.
De zoemer gaat één keer af wanneer de
urenteller wordt gereset.

Bij gebruik van het type
schakelpaneel zonder
controlelampjes mag u de
urenteller niet tijdens het varen
resetten.
Periodiek onderhoud is nodig
wanneer ofwel de bedrijfsuren ofwel
de tijd sinds de laatste
onderhoudsbeurt de voorgeschreven
limiet bereikt. Vandaar dat periodiek
onderhoud nodig kan zijn op basis
van het aantal maanden na de laatste
onderhoudsbeurt voordat de
waarschuwing op basis van de
bedrijfsuren van de motor wordt
weergegeven (zie onderhoudsschema
op bladzijde 127)
Reset de urenteller als onderhoud
wordt uitgevoerd, of dit nu is op basis
van het tijdsinterval of het aantal
bedrijfsuren.
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BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN (algemeen)
<Registratiesysteem aantal bedrijfsuren>

NMEA2000-compatibele display:
• Volg de aanwijzingen op het
display op.
• Als het display aangeeft dat
selectie van informatie vooraf kan
worden ingesteld, selecteer dan
"Informeren" (of vergelijkbaar).
• Schakel de stroomvoorziening naar
het display aan voordat u de
contactschakelaar van de
buitenboordmotor omdraait.
• De indicatie kan verschillen,
afhankelijk van het type display.

Elke 100 uur
20 uur

80 uur na
reset

Aanvang Informeren
bedrijf

100 uur na
reset

Informeren

Informeren

<Display>
Stappen

1

2

3

4

Buitenboordmotor

—

Contactschakelaar
AAN

Start de motor

Versnelling in
stand F of R

Display

Schakelaar AAN

—

—

—

Niet weergegeven

Weergegeven

Weergegeven

Niet weergegeven

Onderhoudsindicatie

Onderhoudsindicatie

Onderhoudsindicatie

Onderhoudsindicatie

Onderhoudsindicatie op het
display
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BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN (algemeen)
Wanneer "Periodiek onderhoud"
wordt weergegeven:
1. Zorg ervoor dat het periodiek
onderhoud onverwijld wordt
uitgevoerd nadat u naar de haven
bent teruggekeerd.
2. Reset de urenteller.
Wanneer deze niet wordt gereset,
blijft de onderhoudsindicator in het
display staan en wordt de
urentelling tot de volgende
onderhoudsbeurt verkeerd
weergegeven.
Wanneer het periodieke onderhoud
wordt uitgevoerd voordat "Periodiek
onderhoud" wordt weergegeven,
moet de urenteller worden gereset.
Indien deze niet wordt gereset, wordt
de urentelling tot de volgende
onderhoudsbeurt verkeerd
weergegeven.

De urenteller resetten
Bij gebruik van het type
schakelpaneel zonder
controlelampjes mag u de urenteller
niet tijdens het varen resetten.
1. Voordat u met de resetprocedure
begint, moet u de motor UITschakelen. Trek de clip uit de
dodemansschakelaar door aan het
koord te trekken.
2. Zet de schakelhendel in "F"
(Vooruit) of "R" (Achteruit).
3. Zet de contactschakelaar in de
stand AAN. Start de motor niet. De
zoemer gaat eenmaal.
4. Druk de dodemansschakelaar
binnen 20 seconden 5 keer in.
Bij gebruik van het type
schakelpaneel zonder
controlelampjes trekt u de clip uit
de dodemansschakelaar en steekt u
de clip er binnen 20 seconden weer
in of verwijdert u de clip en trekt u
aan de dodemansschakelaar.
De zoemer gaat één keer af,
waarmee wordt aangeduid dat de
urenteller is gereset.
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5. INSTALLATIE
Spiegelhoogte
Als de buitenboordmotor niet goed
gemonteerd wordt, kan hij van de
boot vallen, kan het moeilijk zijn
met de boot in een rechte lijn te
varen, kan het motortoerental te
laag blijven en kan de motor veel
meer brandstof gaan gebruiken.
Het wordt aanbevolen de motor door
uw buitenboordmotor-dealer te laten
installeren.
Raadpleeg de dealer in uw regio voor
de installatie en werking van Y-OP
(Optionele onderdelen)/uitrusting.
Geschikte boot
Zorg ervoor dat de boot en de motor
goed op elkaar zijn afgestemd.
Motorvermogen:
BF40D: 29,4 kW (40 PS)
BF50D: 36,8 kW (50 PS)
Aanbevelingen voor het vermogen
zijn op nagenoeg iedere boot
vermeld.
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Gebruik geen zwaardere motor
dan door de fabrikant van de boot
is voorgeschreven. Anders kan dat
leiden tot schade en verwondingen.
T

Type:

S:
L:
Y:
X:

T (spiegelhoogte
buitenboordmotor)
<bij een spiegelhoek
van 12°>
416 mm
521 mm
556 mm
622 mm

Kies een buitenboordmotor die
geschikt is voor de spiegelhoogte van
uw boot.
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INSTALLATIE
Inbouwhoogte

Locatie

STATIONAIRE
UITLAAT

SPIEGELHOOGTE
VAN DE BOOT
WATERPEIL

150 mm
of meer

MIDDELLIJN

Plaats de buitenboordmotor op de
spiegel, op de hartlijn van de boot.

0 – 50 mm
SPIEGELHOOGTE
BUITENBOORDMOTOR
ANTICAVITATIEPLAAT

De buitenboordmotor moet zodanig
geïnstalleerd worden dat de
anticavitatieplaat 0 – 50 mm boven de
bodem van de boot zit.
De juiste afmetingen verschillen en
zijn afhankelijk van het type boot en
de vorm van de bodem van de boot.
Volg de aanbevolen montagehoogte
van de fabrikant op.

VOLLEDIG
TERUG
TRIMMEN/
KANTELEN

WATERPEIL

• De anticavitatieplaat moet zich
minimaal 100 mm onder
water bevinden omdat anders de
waterpomp onvoldoende water kan
aanzuigen waardoor de motor
oververhit raakt.
• Het te laag monteren van de
buitenboordmotor heeft een negatief
effect op de prestaties van de motor.
Trim/kantel de buitenboordmotor
naar beneden bij volledige belading
van de boot en zet de motor uit.
Controleer of de stationaire uitlaat
zich 150 mm of meer boven de
waterspiegel bevindt.
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INSTALLATIE
Montage van buitenboordmotor
ACHTERSTEVENBEUGEL

SLUITRING (4)
MOER (8)

SLUITRING
(8)

BOUT (12 x 100 mm) (4)

1. Breng het siliconenafdichtmiddel
(Three Bond 1216 of gelijksoortig)
op de bevestigingsogen van de
buitenboordmotor aan.
2. Bevestig de buitenboordmotor aan
de boot en zet deze vast met de
bouten, ringen en moeren.
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Standaard aanhaalmoment:
15 – 20 N·m (1,5 – 2,0 kgf·m)
Het standaard aanhaalmoment dient
slechts ter indicatie. Het
aanhaalmoment is mede afhankelijk
van het materiaal van de boot.
Raadpleeg uw buitenboordmotordealer.

TAKELHAKEN
HIJSOOG

Zet de buitenboordmotor goed
vast. Een niet goed bevestigde
buitenboordmotor kan leiden
tot verlies van de motor, schade aan
uitrusting en verwonding van
personen.
Hang de buitenboordmotor aan het
bevestigingsoog in een takel of
vergelijkbaar hijsgereedschap om de
motor aan de boot te kunnen
bevestigen.
Gebruik een takel met een
hefvermogen van minimaal 250 kg.
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INSTALLATIE
Controle buitenboordmotorhoek
(varen)

ONJUIST VOORZIJDE BOOT
GAAT "MALEN"

Bevestig de buitenboordmotor in de
meest gunstige trimhoek voor stabiel
varen en maximaal vermogen.
Trimhoek te groot: Onjuist, voorzijde
boot gaat "malen".

ONJUIST VOORZIJDE BOOT
GAAT "DUIKEN"

Trimhoek te klein: Onjuist, voorzijde
boot gaat "duiken".

CORRECT LEVERT MAXIMALE
PRESTATIES

De trimhoek is afhankelijk van de
combinatie van boot,
buitenboordmotor en schroef, en de
gebruiksomstandigheden.
Stel de motor zo af dat deze haaks op
het wateroppervlak staat (de
schroefas staat parallel aan de bodem
van de boot).
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INSTALLATIE
<Hoekaanpassing van
buitenboordmotor>
(type G)

ONTGRENDELDE STAND
UITEINDE
OMHOOG
BUIGEN

WIJZIGEN

DRUKKEN

VERSTELSTANG VAN
SPIEGELHOEK

De motor kan in vijf standen gezet
worden.
1. Kantel de buitenboordmotor in de
afgebeelde kantelhoek.

2. Duw de verstelstang in, draai deze
omhoog tot de onvergrendelde
positie en trek hem eruit.

GEBLOKKEERDE
STAND
VERSTELSTANG

VERGRENDELEN

3. Steek de verstelstang in de juiste
opening en draai hem naar beneden
om te vergrendelen.
Trek aan de verstelstang als deze is
vergrendeld en controleer dat hij
niet wordt losgetrokken.
Overtuig u ervan dat de stang
vergrendeld is om schade aan de
buitenboordmotor en de boot te
voorkomen.
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INSTALLATIE
Aansluiten accu
Gebruik een accu met een
KOUDSTART-AMPÈRAGE van
420 A bij – 18°C en een
reservecapaciteit van 229 minuten
(12 V 52 Ah/5 uur of 12 V 65 Ah/
20 uur) of meer.
De accu is een optioneel onderdeel
(moet apart aangeschaft worden).

Accu's produceren explosieve
gassen: Als deze ontbranden, kan
dit leiden tot verwondingen en
blindheid. Zorg voor voldoende
ventilatie tijdens het laden.
• CHEMISCH GEVAAR: De accu
bevat zwavelzuur (elektrolyt).
Aanraking met de huid of ogen,
zelfs door de kleding heen, kan
ernstige brandwonden
veroorzaken.
Draag een veiligheidsbril en
beschermende kleding.
• Rook niet en voorkom open vuur
en vonken.
EERSTEHULPMAATREGELEN:
Als er elektrolyt in uw ogen
komt, spoel ze dan minstens
15 minuten grondig uit met
handwarm water en bel
onmiddellijk een dokter.

• GIFTIG: Elektrolyt is vergif.
EERSTEHULPMAATREGELEN:
─ Uitwendig: Spoel grondig met
water.
─ Inwendig: Drink veel water of
melk.
Drink daarna melk met
magnesiumpoeder of
plantaardige olie en bel
onmiddellijk een arts.
• BUITEN BEREIK VAN
KINDEREN HOUDEN.
Om de accu te beschermen tegen
mechanische beschadiging en
omvallen te voorkomen, dient u
ervoor te zorgen dat de accu:
• In een corrosiewerende houder
met de juiste afmetingen wordt
geplaatst.
• Goed vastgezet wordt in de boot.
• Wordt vastgezet op een plaats waar
geen sprake is van direct zonlicht
en waterdruppels.
• Niet in de buurt van de
brandstoftank wordt geplaatst, om
eventuele vonken uit de buurt te
houden.
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INSTALLATIE
(–) POOL

(+) POOL

ROOD
ZWART

Sluit de accukabels aan:
1. Sluit de kabel met de rode
klembeschermer aan op de
pluspool (+) van de accu.
2. Sluit de kabel met de zwarte
klembeschermer aan op de minpool
(–) van de accu.
Wanneer er meer dan één
buitenboordmotor op een boot is
gemonteerd, moet voor elke
buitenboordmotor een accu worden
aangesloten.
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• Sluit de pluspool (+) van de accu
eerst aan. Neem bij het losnemen
van de kabels eerst de minpool
(–) los en daarna de pluspool (+).
• Als de kabels niet goed
aangesloten zijn, werkt de
startmotor niet.
• Voorkom het verwisselen van de
polariteit omdat hierdoor het
laadsysteem van de
buitenboordmotor beschadigd
kan raken.
• Neem de accukabels niet los als
de motor draait. Het losnemen
van de accukabels bij draaiende
motor kan het elektrische
systeem van de
buitenboordmotor beschadigen.
• Plaats geen brandstoftank in de
buurt van de accu.

• Verlengen van de accukabel:
Het verlengen van de originele
accukabel zal de accuspanning
verlagen als gevolg van het
toenemen van de kabellengte en
het aantal verbindingen. Bij
spanningsdaling kan het
voorkomen dat de zoemer even
klinkt wanneer de startmotor in
komt en zodoende voorkomen
wordt dat de motor gestart
wordt. Als de buitenboordmotor
start en de zoemer even afgaat, is
dit een teken dat onvoldoende
accuspanning de motor bereikt.
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Installatie van de afstandsbediening
(type-uitrusting of optionele
uitrusting)
Onjuist geplaatste stuursystemen,
afstandsbedieningen en
bedieningskabels en montage van
deze delen op verkeerde motoren
kan leiden tot ongelukken.
Neem contact op met uw
buitenboordmotor-dealer voor de
juiste montage.

AFSTANDSBEDIENING
VOOR ZIJMONTAGE

CONSOLE EN SCHAKELPANEEL
VOOR BOVENMONTAGE
(VOOR TYPE MET ÉÉN
BUITENBOORDMOTOR)

De afstandsbediening is leverbaar in
de aangegeven drie uitvoeringen.
Kies de meest geschikte
afstandsbediening voor uw
buitenboordmotor op basis van de
inbouwpositie, gebruikswensen enz.
Neem contact op met uw
buitenboordmotor-dealer voor
verdere informatie.
AFSTANDSBEDIENING EN
SCHAKELAARPANEEL VOOR
PANEELMONTAGE

CONSOLE EN SCHAKELPANEEL
VOOR BOVENMONTAGE
(VOOR TYPE MET DUBBELE
BUITENBOORDMOTOR)
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INSTALLATIE
<Plaats van console
afstandsbediening>

<Lengte afstandsbedieningskabel>
Buig de kabel van de
afstandsbediening nergens in een
bocht met een radius kleiner dan
300 mm omdat dit een negatieve
invloed heeft op de levensduur en
werking van de afstandsbediening.

AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL
CONSOLE
AFSTANDAFSTANDSBEDIENINGSBEDIENING
KABEL

Plaats de console van de
afstandsbediening zo, dat
bedieningshendels en schakelaars
eenvoudig te bedienen zijn.
Controleer of de bedieningskabel
over de gehele lengte vrij kan
bewegen.
De plaats van de afstandsbediening
van type R2 en R3 kan op dezelfde
manier worden vastgesteld.
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Meet de afstand van de
buitenboordmotor naar de
afstandsbediening over het traject
waar de kabel komt te liggen.
Aangeraden wordt de kabel
300 – 450 mm langer te houden dan
de gemeten afstand.
Laat de kabel volgens de van te voren
bepaalde route lopen en controleer of
hij lang genoeg is.
Sluit de kabel aan op de motor en let
er op dat deze niet knikt, scherp
gebogen of strak getrokken wordt of
klem komt te zitten bij het sturen.
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INSTALLATIE
Keuze van de schroef
Selecteer de geschikte schroef, zodat
het motortoerental bij vol vermogen
bij de BF40D ligt op: 5.000 omw/min-1
tot 6.000 omw/min-1. BF50D:
5.500 omw/min-1 tot
6.000 omw/min-1 als de boot
beladen is.
Het motortoerental wordt beïnvloed
door de afmetingen van de schroef en
de conditie van de boot.
Als de buitenboordmotor boven het
maximum toerentalbereik wordt
gebruikt, zal dit ernstige motorschade
tot gevolg hebben. Met de juiste
schroef accelereert de motor
optimaal, heeft hij een maximale
topsnelheid en vaart de boot
comfortabel en zuinig. Tevens zorgt
dit voor een langere levensduur.
Raadpleeg voor het kiezen van de
juiste schroef uw buitenboordmotordealer.
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6. CONTROLES VOORAF
De BF40D/50D is een 4-takt,
watergekoelde buitenboordmotor die
loopt op loodvrije benzine. De motor
is voorzien van een gescheiden
smeersysteem. Controleer het
volgende alvorens de
buitenboordmotor te gebruiken.
Voer de volgende controles uit met
uitgeschakelde motor.
Kijk vóór elk gebruik rondom en
onder de motor naar tekenen van olieof benzinelekkage.

Verwijderen/plaatsen van motorafdekkap
(voor)
GRENDEL

GRENDEL

ONTGRENDELD
ONTGRENDELD
VASTZETHENDEL VERGRENDELD
VERGRENDELD MOTORAFDEKKAP

• Verwijderen van de afdekkap: Zet
de vergrendelingshendels van de
afdekkap omhoog en verwijder de
afdekkap.
• Monteren: plaats de motorkap,
haak de grendels voor en achter
vast en duw de bevestigingshendels
aan de voor- en achterzijde van de
motorkap naar beneden.
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(achter)

Gebruik de buitenboordmotor
niet zonder motorkap.
Onbeschermd ronddraaiende delen
kunnen verwondingen
veroorzaken.
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CONTROLES VOORAF
Motorolie
• Motorolie is een belangrijke
factor voor wat betreft
motorvermogen en levensduur.
Olie zonder reinigende
additieven en olie van lage
kwaliteit zijn ongeschikt vanwege
hun matige smeereigenschappen.
• Als de motor met te weinig olie
draait, kan dit leiden tot ernstige
motorschade.
<Voorgeschreven olie>
Gebruik Honda 4-takt olie of
gelijkwaardig gecertificeerde olie,
hoogwaardige motorolie die aan
de certificatie voldoet/of beter,
geldend voor Amerikaanse
autofabrikanten in de API-categorie
SG, SH, SJ of SL.
Bij motorolie in de categorie SG, SH,
SJ of SL staat deze vermelding
aangegeven op de verpakking.

SAE 10W-30 wordt aanbevolen voor
algemene gebruiksdoeleinden.

<Controle en bijvullen>

BOVENSTE
PEILMARKERING
OMGEVINGSTEMPERATUUR
OLIEPEILSTOK

ONDERSTE
PEILMARKERING

1. Stel de buitenboordmotorpositie
verticaal, en verwijder de
motorkap.
2. Verwijder de oliepeilstok en veeg
deze met een schone doek af.
3. Steek de peilstok helemaal in de
opening, trek hem er vervolgens
weer uit en lees het peil af.
Als het olieniveau bij of onder het
merkteken voor laag niveau staat,
verwijder dan de vuldop en vul de
voorgeschreven olie bij tot aan het
merkteken voor hoog niveau. Draai
de olievuldop en de peilstok weer
vast en zet de peilstok stevig vast.
Niet te vast aandraaien.
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CONTROLES VOORAF
Als de motorolie vervuild of
verkleurd is, ververs dan de olie
(zie bladzijde 129 voor
verversingstermijn en -procedure).
4. Plaats de motorafdekkap en zet
deze goed vast.
Gebruik niet teveel motorolie.
Controleer de motorolie na het
bijvullen.
Als de motor met te veel of te
weinig olie draait, kan dit leiden tot
ernstige motorschade.
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Bij het controleren van het oliepeil met de peilstok ziet u mogelijk dat de
motorolie melkachtig is of het oliepeil hoger is. Ververs in dat geval de
motorolie. Zie de volgende tabel voor een verklaring van deze
omstandigheden.
Werkmethode

Resultaat

De motor met een lager
toerental dan 3.000 omw/min
laten draaien gedurende 30%
van de tijd, waardoor de
motor niet opwarmt.

• Water condenseert in de
motor en wordt met de
olie gemengd waardoor
de olie een melkachtige
verschijning krijgt.

Frequent starten en stoppen
zonder de motor op te laten
warmen.

• Onverbrande brandstof
vermengt zich met de
olie, waardoor het
olievolume toeneemt.

Effect
De motorolie verslechtert,
wordt minder efficiënt en
veroorzaakt een onjuiste
werking van de motor.
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Brandstof
(standaard brandstoftank)
BRANDSTOFMETER

Controleer de brandstofmeter en vul
de tank bij tot de bovenste
peilmarkering indien nodig. Vul de
brandstoftank niet tot boven het
MAXIMUM.
Open de ontluchtingsdop voordat de
vuldop verwijderd wordt. Als de
ontluchtingsdop strak vastgedraaid is,
zal de kap moeilijk te verwijderen
zijn.

MAXIMUM

Gebruik loodvrije autobenzine met
een octaangehalte van 91 RON of
hoger (PON 86 of hoger). Het
gebruik van loodhoudende benzine
kan schade aan de motor
veroorzaken.
Gebruik nooit benzine die oud is,
vervuild is of is gecombineerd met
olie. Voorkom dat er vuil, stof of
water in de tank komt.
Inhoud brandstoftank (aparte tank):
25 l
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BENZINE MET ALCOHOL
Benzine is licht ontvlambaar en
onder bepaalde omstandigheden
explosief.
• Vul de tank bij in een goed
geventileerde ruimte en met een
uitgeschakelde motor.
• Rook niet en voorkom open vuur
en vonken tijdens het tanken en
in ruimten waar brandstof wordt
opgeslagen.
• Doe de brandstoftank niet te vol
(er mag zich geen brandstof in de
vulpijp bevinden). Zorg ervoor
na het tanken de tankdop goed te
sluiten.
• Mors geen brandstof. Gemorste
brandstof of brandstofdamp kan
in brand vliegen. Verwijder
gemorste brandstof voordat u de
motor start.
• Vermijd langdurig of herhaald
huidcontact of inademen
van benzinedampen.
BUITEN BEREIK VAN
KINDEREN HOUDEN.
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Als u besluit om een benzine met
alcohol (gasohol) te gebruiken, moet
het octaangetal minstens zo hoog zijn
als wordt aanbevolen door Honda. Er
zijn twee soorten "gasohol": een met
ethanol, en de andere met methanol.
Gebruik geen gasohol die meer dan
10% ethanol bevat.
Gebruik geen benzine die meer dan
5% methanol (methyl of houtalcohol)
bevat en die niet tevens
oplosmiddelen en corrosieremmers
voor methanol bevat.

• Schade aan het brandstofsysteem of
motorproblemen door gebruik van
brandstof met een hoger
alcoholpercentage dan de
aanbevolen hoeveelheid, vallen
buiten de garantie.
• Voordat u benzine koopt bij een
onbekend tankstation, moet u eerst
bepalen of de benzine alcohol
bevat; als dit het geval is dient u het
type en percentage alcohol te
achterhalen.
Als u een ongewenste werking
opmerkt bij gebruik van een
bepaalde benzine. Schakel over
naar een benzine waarvan u weet
dat deze minder dan het aanbevolen
percentage alcohol bevat.
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Controle schroef en splitpen
De bladen van de schroef zijn dun
en scherp. Onzorgvuldige
behandeling van de schroef kan
leiden tot letsel.
Bij het controleren van de schroef:
• Verwijder de clip van de
dodemansschakelaar om te
voorkomen dat de motor per
ongeluk gestart wordt.
• Draag stevige handschoenen.
De schroef draait zeer snel rond
tijdens het varen. Controleer voor het
starten de bladen van de schroef op
beschadiging en vervorming en
vervang de schroef indien nodig.
Zorg voor een reserveschroef voor het
geval er iets onvoorspelbaars gebeurt
tijdens het varen. Als u geen
reserveschroef hebt, vaar dan met lage
snelheid naar een aanlegplaats en vervang
de schroef daar. (zie bladzijde 143).
Raadpleeg voor het kiezen van de juiste
schroef uw buitenboordmotor-dealer.
Bewaar de reservering, -kroonmoer
en -splitpen op de boot.

SPLITPEN
KROONMOER

SCHROEF

Het motortoerental wordt beïnvloed
door de afmetingen van de schroef en
van het model van de boot.
Als de buitenboordmotor boven het
maximum toerentalbereik wordt
gebruikt, zal dit ernstige motorschade
tot gevolg hebben. Met de juiste
schroef accelereert de motor
optimaal, heeft hij een maximale
topsnelheid en vaart de boot
comfortabel en zuinig. Tevens zorgt
dit voor een langere levensduur.
Raadpleeg voor het kiezen van de
juiste schroef uw buitenboordmotordealer.

1. Controleer de schroef op
beschadiging, slijtage en
vervorming.
Vervang de schroef als deze een
defect vertoont.
2. Controleer of de schroef op de
juiste wijze geplaatst is.
3. Controleer de splitpen op
beschadiging.
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Stuurhendelhoogte/hoekafstelling
(type H)
De hoogte en hoek van de stuurhendel
kan in drie standen worden versteld
door de installatierichting van het blok
voor hoogteafstelling te wijzigen.
Selecteer een hoogte en hoek die
geschikt zijn voor de bestuurder en zet
het blok vast.
<Procedure voor afstellen van
hoogte/hoek>
1. Til de stuurhendel omhoog en
verwijder de 8 x 28 mm flensbout
en het blok voor hoogteafstelling.
2. Trek de stuurhendel omlaag.
Bepaal de installatierichting voor
het blok voor hoogteafstelling en
zet het blok vast met de 8 x 28 mm
flensbout.
HENDEL STUURHOEK: 7°
HENDEL
STUURHOEK:
21°

Monteer het blok voor hoogteafstelling
zodanig dat de gekozen hoek van de
stuurhendel in deze stand staat.
336 mm
HENDEL STUURHOEK: 13°

FLENSBOUT
8 × 28 mm
BLOK VOOR
HOOGTEAFSTELLING

HENDEL STUURHOEK: 21°

HOOGTE
275 mm
HENDEL STUURHOEK: 7°

HENDEL STUURHOEK: 13°
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399 mm

Referentiepunt
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Stuurhendelfrictie
(type H)

Frictie afstandsbedieningshendel
(type R)

STUURFRICTIEREGELAAR
FRICTIEPLAAT

(type R1)
FRICTIESCHROEF
BEDIENINGSHENDEL

Weerstand
verlagen
Weerstand
Weerstand
verhogen
verlagen
(VERGRENDELD) (VRIJ)

Controleer of de handgreep soepel
kan bewegen.
Om soepel te kunnen sturen, verstelt
u de stuurfrictieregelaar, zodat tijdens
een bocht een lichte vertraging wordt
gevoeld.
Breng geen vet of olie aan op de
frictieplaat. Vet of olie verminderen
de frictie van de regelaar.

(type R2)

Weerstand
verhogen

Weerstand
verlagen
Weerstand
verhogen

Controleer of de
afstandsbedieningshendel soepel
beweegt.
De weerstand van de hendel kan
afgesteld worden door de
frictieschroef naar links of naar rechts
te draaien.

FRICTIERING VAN
BEDIENINGSHENDEL

(type R3)

Weerstand
verhogen

Weerstand
verlagen

FRICTIERING VAN
BEDIENINGSHENDEL
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CONTROLES VOORAF
Brandstoffilter

Accu
Controles en onderhoud kunnen per
type accu verschillen. Het kan zijn
dat onderstaande aanwijzingen niet
van toepassing zijn op het type accu
dat u voor uw buitenboordmotor heeft
aangeschaft. Raadpleeg de instructies
van de fabrikant van de accu.

BRANDSTOFFILTER

Het brandstoffilter bevindt zich bij de
bevestigingshendel van de motorkap
van de bootzijde. Controleer het
brandstoffilter. Als zich water in het
brandstoffilter ophoopt, begint de
rode ring te drijven. Reinig deze of
neem contact op met uw
buitenboordmotor-dealer om deze te
laten reinigen (zie bladzijde 137).
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Controleren van accu
Controleer of de vloeistof in de accu
tussen het hoogste en laagste
niveaustreepje staat en controleer de
ventilatiegaatjes op verstopping.
Als het vloeistofniveau bij of onder
het merkteken voor laag niveau staat,
vul dan gedestilleerd water bij tot aan
het merkteken voor hoog niveau
(zie bladzijde 134).
Controleer of de accukabels
goed aangesloten zijn.
Als de accupolen vervuild of
gecorrodeerd zijn, verwijder dan de
accu en reinig de aansluitingen
(zie bladzijde 134).

PLUSPOOL (+)
VAN DE ACCU

BOVENSTE
PEIL
ONDERSTE
PEIL

Accu's produceren explosieve
gassen: Als deze ontbranden, kan
dit leiden tot verwondingen en
blindheid. Zorg voor voldoende
ventilatie tijdens het laden.
• CHEMISCH GEVAAR: De accu
bevat zwavelzuur (elektrolyt).
Aanraking met de huid of ogen,
zelfs door de kleding heen,kan
ernstige brandwonden veroorzaken.
Draag een veiligheidsbril en
beschermende kleding.
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• Rook niet en voorkom open vuur
en vonken.
EERSTEHULPMAATREGELEN:
Als er elektrolyt in uw ogen
komt, spoel ze dan minstens
15 minuten grondig uit met
handwarm water en bel
onmiddellijk een dokter.
• GIFTIG: Elektrolyt is vergif.
EERSTEHULPMAATREGELEN:
─ Uitwendig: Spoel grondig met
water.
─ Inwendig: Drink veel water of
melk.
Drink daarna melk met
magnesiumpoeder of
plantaardige olie en bel
onmiddellijk een arts.
• BUITEN BEREIK VAN
KINDEREN HOUDEN.

Overige controles
(2)

(5) GEREEDSCHAPSKIT
(zie bladzijde 126)

(2)
(3)
(4)

(3)
(1)

Controleer de volgende zaken:
(1) De brandstofslang op knikken,
dichtzitten of losse aansluitingen.
(2) De stuurhendel op losse montage,
wiebelen of soepele werking (type H).
De afstandsbedieningshendel op
soepele werking (type R).
(3) De schakelaar op een juiste werking.
(4) De spiegelsteun op beschadiging
of een losse montage.
(5) De gereedschapsset voor
ontbrekende reserveonderdelen en
gereedschappen (zie bladzijde 126).
(6) De anode op beschadiging,
loszitten en overmatige corrosie.

(6)

De anode (opofferingsmetaal) helpt
de buitenboordmotor te beschermen
tegen corrosie; deze moet altijd als de
buitenboordmotor in gebruik is, in
contact staan met het water. Vervang
de anodes als deze zijn geslonken tot
ongeveer twee derde van hun
oorspronkelijke grootte, of als ze zijn
afgebrokkeld.
Als de anode geschilderd wordt of
niet meer aanwezig is, zal er
corrosie ontstaan aan de motor.
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Onderdelen/materialen die aan boord
aanwezig moeten zijn:
• Gebruikershandleiding
• Gereedschapsset
• Reserveonderdelen: bougies,
motorolie, reserveschroef,
kroonmoer, ring en splitpen.
• Reserveclip voor de
dodemansschakelaar.
• Overige onderdelen/materialen die
wettelijk zijn voorgeschreven.
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7. DE MOTOR STARTEN
Brandstofleidingkoppeling
Benzine is uiterst brandbaar en
brandstofdamp kan exploderen
waardoor ernstig letsel kan
ontstaan.
• Mors geen brandstof.
Gemorste brandstof of
brandstofdampen kunnen
ontbranden. Verwijder gemorste
brandstof voor het starten,
opslaan of transporteren van de
buitenboordmotor.
• Rook niet en voorkom open vuur
en vonken tijdens het tanken en
in ruimten waar brandstof wordt
getankt of opgeslagen.

(standaard brandstoftank)
• Zet de brandstoftank goed vast om
te voorkomen dat de tank tijdens
het varen kan verschuiven of
omvallen.
• Plaats de brandstoftank zodanig dat
de aansluiting van de brandstoftank
niet meer dan 1 m onder de
aansluiting van de brandstofleiding
van de buitenboordmotor ligt.
• Plaats de brandstoftank niet meer
dan 2 m verwijderd van de
buitenboordmotor.
• Controleer of de brandstofleiding
niet geknikt is.

BRANDSTOFLEIDINGKOPPELING
(NAAR BRANDSTOFTANK)

(ZIJDE BRANDSTOFTANK)

1. Verbind de brandstofleiding met de
tank.
Zorg ervoor dat de koppeling stevig
is vergrendeld.
Bij opslag of transport van de
motor moet de brandstofleiding
altijd worden losgekoppeld.
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DE MOTOR STARTEN
BRANDSTOFLEIDINGKOPPELIG
(MANNELIJK)
– naar buitenboordmotor

ONTLUCHTINGSDOP

Brandstof aanvoeren
PIJL

CLIP

OPEN

UITLAATEINDE
(zijde
buitenboordmotor)
BALGPOMP

INLAATEINDE
(tankzijde)

(ZIJDE BUITENBOORDMOTOR)

2. Sluit de brandstofleidingkoppeling
aan op de buitenboordmotor, zoals
afgebeeld.
Zorg ervoor dat de
brandstofleidingkoppeling stevig
op zijn plaats klikt.
Als het buitenboordeinde van de
brandstofleidingkoppeling
geforceerd in de verkeerde richting
wordt vastgezet, kan de O-ring van
de brandstofleidingkoppeling
beschadigd raken. Een beschadigde
O-ring kan brandstoflekkage tot
gevolg hebben.
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3. Draai de ontluchtingsknop van de
brandstofvuldop helemaal linksom
om de ontluchting te openen.

Houd de balgpomp zodanig vast dat
de uitgang hoger ligt dan de ingang
(zodat de pijl op de balgpomp naar
boven wijst), en knijp totdat de pomp
stevig aanvoelt, wat inhoudt dat de
brandstof de buitenboordmotor heeft
bereikt. Controleer op lekkage.
Mors geen brandstof.
Gemorste brandstofdampen
kunnen ontbranden. Verwijder
gemorste brandstof voordat u de
motor start.
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DE MOTOR STARTEN
De motor starten (type H)
Knijp niet in de balgpomp als
de motor draait of tijdens het
omhoog kantelen van de motor. De
dampafscheider kan overstromen.

DODEMANSSCHAKELAAR

STOP
DODEMANSSCHAKELAARCLIP
DODEMANSKOORD

De uitlaatgassen bevatten giftig
koolmonoxidegas.
Start de motor niet in een slecht
geventileerde ruimte zoals een
boothuis.
Voorkom beschadiging van de
buitenboordmotor door
oververhitting en laat de motor
nooit draaien als de schroef zich
niet in het water bevindt.

1. Bevestig de dodemansschakelaarclip
aan het ene einde van het
dodemanskoord in de
dodemansschakelaar. Bevestig het
andere uiteinde van het
dodemanskoord aan stevig aan de
bestuurder.
Als de bestuurder van de boot het
dodemanskoord niet vastmaakt en
om welke reden dan ook uit de boot
valt of van zijn of haar zitplaats
schiet, kan de ongecontroleerde
boot de bestuurder, passagiers en
omstanders ernstig verwonden.
Bevestig daarom altijd het
dodemanskoord voordat de motor
gestart wordt.
De motor kan alleen gestart worden
als de clip van het dodemanskoord
bevestigd is aan de
dodemansschakelaar.
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DE MOTOR STARTEN
RESERVECLIP VAN
DODEMANSSCHAKELAAR

VRIJ

GASHENDEL

SCHAKELHENDEL

Bewaar de reserveclip voor de
dodemansschakelaar in de
gereedschapstas.
Gebruik de reserveclip voor de
dodemansschakelaar om de
uitgeschakelde motor
te starten als het dodemanskoord niet
beschikbaar is, bijvoorbeeld als de
bestuurder overboord valt.
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"

"-MERKTEKEN

START

VRIJ

2. Zet de selectiehendel in de stand
VRIJ. De motor zal alleen aanslaan
als de schakelhendel in stand VRIJ
staat.

3. Lijn het " "-merkteken op de
gashendel uit met het uitstekende
uiteinde van het " "-merkteken op
de hendel.
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DE MOTOR STARTEN
CONTACTSLEUTEL
AAN

CONTROLEOPENING KOELWATER
START

UIT

START

AAN

4. Draai de contactsleutel in de stand
START en houd hem in die stand
totdat de motor aanslaat.
Zodra de motor aanslaat laat u de
sleutel los, zodat deze weer naar de
stand AAN gaat.

• De startmotor trekt een grote
hoeveelheid stroom. Bedien de
startmotor daarom niet langer
dan 5 seconden achter elkaar. Als
de motor niet binnen 5 seconden
aanslaat, laat dan de schakelaar
los en wacht minstens 10 seconden
voordat de startmotor opnieuw
in werking wordt gezet.
• Zet het contactslot niet in stand
START terwijl de motor draait.
Het "Vrij-startsysteem" voorkomt dat
de motor wordt gestart tenzij de
schakelhendel zich in de stand N
(vrijstand) bevindt, zelfs als de motor
wordt aangezwengeld door de
startmotor.

KOELWATERINLAAT

5. Controleer na het starten of er
koelwater uit de controleopening
stroomt. De hoeveelheid water die
uit de controleopening stroomt kan
variëren door de werking van de
thermostaat, maar dit is normaal.
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DE MOTOR STARTEN
Zet de motor stil als er geen water
uit stroomt of als er stoom uit
komt.
Controleer of de zeef in de
koelwaterinlaat verstopt zit en
verwijder de vervuiling indien
aanwezig. Controleer de
controleopening van het koelwater
op verstopping. Als er nog steeds
geen water uit stroomt, laat uw
buitenboordmotor dan controleren
door uw buitenboordmotorendealer. Gebruik de
buitenboordmotor niet zolang het
probleem niet verholpen is.
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NORMAAL: AAN
ABNORMAAL: UIT

CONTROLELAMPJE
MOTOROLIEDRUK

6. Controleer of het controlelampje
oliedruk AAN gaat.
Als het controlampje niet aan gaat,
stop de motor en voer de volgende
controles uit.
1) Controleer het motorolieniveau
(zie bladzijde 59).
2) Als het oliepeil normaal is en het
controlelampje oliedruk gaat niet
AAN, neem dan contact op met
uw buitenboordmotor-dealer.
7. Warm de motor als volgt op:
boven 5°C – laat de motor
tenminste 3 minuten draaien.

Onder 5°C – laat de motor
tenminste 5 minuten draaien op
2.000 omw/min-1.
Als de motor niet helemaal is
opgewarmd, zijn de prestaties van
de motor niet optimaal.
• Als de motor niet op temperatuur
is als het motortoerental verhoogd
wordt, kunnen de
waarschuwingszoemer en het
waarschuwingslampje voor
overbelasting geactiveerd
worden en zal het toerental
automatisch verlaagd worden.
• Het koelsysteem kan bevriezen in
regio's waar de temperatuur zakt
onder 0°C.
Varen op hoge snelheid zonder
eerst de motor op te warmen kan
motorschade veroorzaken.
Controleer voordat u de haven verlaat
de werking van de
dodemansschakelaar.
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DE MOTOR STARTEN
De motor starten (type R)
(type R1)

1. Bevestig de dodemansschakelaarclip
aan het ene einde van het
dodemanskoord in de
dodemansschakelaar. Bevestig het
andere eind van het
dodemanskoord stevig aan de
bestuurder.

DODEMANSSCHAKELAAR

RESERVECLIP VAN
DODEMANSSCHAKELAAR

STOP

DODEMANSSCHAKELAARCLIP

DODEMANSKOORD

De uitlaatgassen bevatten
giftig koolmonoxide.
Start de motor niet in een slecht
geventileerde ruimte zoals een
boothuis.
Voorkom beschadiging van de
buitenboordmotor door
oververhitting en laat de motor
nooit draaien als de schroef zich
niet in het water bevindt.

Als de bestuurder van de boot het
dodemanskoord niet vastmaakt en
om welke reden dan ook uit de boot
valt of van zijn of haar zitplaats
schiet, kan de ongecontroleerde
boot de bestuurder, passagiers en
omstanders ernstig verwonden.
Bevestig daarom altijd het
dodemanskoord voordat
de motor gestart wordt.

Bewaar de reserveclip voor het
dodemanskoord in de
gereedschapstas.

De motor kan alleen gestart worden
als de clip van het dodemanskoord
bevestigd is aan de
dodemansschakelaar.
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DE MOTOR STARTEN
AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL
VRIJ

AAN START
UIT

VRIJ

CONTACTSLEUTEL
CHOKEHENDEL

2. Zet de bedieningshendel in de
stand VRIJ.
De motor zal alleen starten als de
afstandsbedieningshendel in de
stand VRIJ staat.
3. Laat de hendel voor het stationair
toerental in de stand START staan
(geheel naar beneden).

76

4. Draai de contactsleutel in de stand
START en houd hem in die stand
totdat de motor aanslaat.
Zodra de motor aanslaat laat u de
sleutel los, zodat deze weer naar de
stand AAN gaat.

• De startmotor trekt een grote
hoeveelheid stroom. Bedien de
startmotor daarom niet langer
dan 5 seconden achter elkaar. Als
de motor niet binnen 5 seconden
aanslaat, laat dan de schakelaar
los en wacht minstens 10 seconden
voordat de startmotor opnieuw
in werking wordt gezet.
• Zet het contactslot niet in stand
START terwijl de motor draait.
Het "Vrij-startsysteem" voorkomt dat
de motor wordt gestart tenzij de
schakelhendel zich in de stand N
(vrij) bevindt, zelfs als de motor
wordt aangezwengeld door de
startmotor.

39ZZ4640_BF40D_BF50D_NL.book

Page 77

Thursday, July 6, 2017

3:27 PM

DE MOTOR STARTEN
CONTROLEOPENING
KOELWATER

KOELWATERINLAAT

5. Controleer na het starten of er
koelwater uit de controleopening
stroomt. De hoeveelheid water die
uit de controleopening stroomt kan
variëren door de werking van de
thermostaat, maar dit is normaal.

Zet de motor stil als er geen water uit
stroomt of als er stoom uit komt.
Controleer of de zeef in de
koelwaterinlaat verstopt zit en
verwijder de vervuiling indien
aanwezig. Controleer de
controleopening van het koelwater op
verstopping. Als er nog steeds geen
water uit stroomt, laat uw
buitenboordmotor dan controleren
door uw buitenboordmotoren-dealer.
Gebruik de buitenboordmotor niet
zolang het probleem niet verholpen is.

CONTROLELAMPJE
MOTOROLIEDRUK

NORMAAL: AAN
NIET NORMAAL: UIT

6. Controleer of het controlelampje
oliedruk AAN gaat.
Als het controlampje niet aan gaat,
stop dan de motor en voer de
volgende controles uit.
1) Controleer het motorolieniveau
(zie bladzijde 59).
2) Als het oliepeil normaal is en het
controlelampje oliedruk gaat niet
AAN, neem dan contact op met uw
buitenboordmotor-dealer.
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7. Warm de motor als volgt op:
boven 5°C – laat de motor
tenminste 3 minuten draaien.
Onder 5°C – laat de motor
tenminste 5 minuten draaien op
2.000 omw/min-1
Als de motor niet helemaal is
opgewarmd, zijn de prestaties van
de motor niet optimaal.
• Als de motor niet op temperatuur
is als het motortoerental verhoogd
wordt, kunnen de
waarschuwingszoemer en het
waarschuwingslampje voor
overbelasting geactiveerd worden
en zal het toerental automatisch
verlaagd worden.
• Het koelsysteem kan bevriezen in
regio's waar de temperatuur zakt
onder 0°C.
Varen op hoge snelheid zonder
eerst de motor op te warmen kan
motorschade veroorzaken.
Controleer voordat u de haven verlaat de
werking van de dodemansschakelaar.
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DE MOTOR STARTEN
De motor starten
(Type R2, R3)
DODEMANSSCHAKELAAR
SCHAKELPANEEL

STOP

DODEMANSKOORD
DODEMANSSCHAKELAARCLIP

De uitlaatgassen bevatten giftig
koolmonoxide.
Start de motor niet in een slecht
geventileerde ruimte zoals een
boothuis.
Voorkom beschadiging van de
buitenboordmotor door
oververhitting en laat de motor
nooit draaien als de schroef zich
niet in het water bevindt.

Als er twee buitenboordmotoren zijn
geplaatst, doe dit dan achtereenvolgens
voor de rechter en de linker motor.
1. Bevestig de clip van het
dodemanskoord in de
dodemansschakelaar.
Bevestig het andere eind van het
dodemanskoord stevig aan de
bestuurder.
Bevestig de clip voor het
dodemanskoord zowel op de
dodemansschakelaar op de console
van de afstandsbediening als op het
schakelaarpaneel.
Als de bestuurder van de boot het
dodemanskoord niet vastmaakt en
om welke reden dan ook uit de boot
valt of van zijn of haar zitplaats
schiet, kan de ongecontroleerde
boot de bestuurder, passagiers en
omstanders ernstig verwonden.
Bevestig daarom altijd het
dodemanskoord voordat de motor
gestart wordt.

De motor zal alleen starten als de clip
van het dodemanskoord bevestigd is
aan de dodemansschakelaar.

RESERVEDODEMANSSCHAKELAARCLIP

Bewaar de reserveclip voor het
dodemanskoord in de
gereedschapstas.
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DE MOTOR STARTEN
VRIJ

VRIJ
AAN
VRIJ
VRIJ

AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL

AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL
(type R2)

2. Zet de bedieningshendel in de
VRIJSTAND.
De motor zal alleen starten als de
bedieningshendel de VRIJSTAND
staat.
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START

CONTACTSLEUTEL

AAN
(type R3)

START

3. Draai de contactsleutel in de stand
START en houd hem in die stand
totdat de motor aanslaat.
Zodra de motor aanslaat laat u de
sleutel los, zodat deze weer naar de
stand AAN gaat.
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DE MOTOR STARTEN
• De startmotor trekt een grote
hoeveelheid stroom. Bedien de
startmotor daarom niet langer
dan 5 seconden achter elkaar. Als
de motor niet binnen 5 seconden
aanslaat, laat dan de schakelaar
los en wacht minstens 10 seconden
voordat de startmotor opnieuw
in werking wordt gezet.
• Zet het contactslot niet in stand
START terwijl de motor draait.
• Het "Vrij-startsysteem" voorkomt
dat de motor wordt gestart tenzij de
schakelhendel zich in de stand N
(vrij) bevindt, zelfs als de motor
wordt aangezwengeld door de
startmotor.
• Als er twee buitenboordmotoren
zijn geplaatst, voer de
bovenstaande procedure dan
achtereenvolgens uit voor de
rechter en de linker motor.

CONTROLEOPENING
KOELWATER

KOELWATERINLAAT
(aan weerszijden)

4. Controleer na het starten of er
koelwater uit de controleopening
stroomt. De hoeveelheid water die
uit de controleopening stroomt kan
variëren door de werking van de
thermostaat, maar dit is normaal.

Zet de motor stil als er geen water
uit stroomt of als er stoom uit
komt.
Controleer of de zeef in de
koelwaterinlaat verstopt zit en
verwijder de vervuiling indien
aanwezig. Controleer de
controleopening van het koelwater
op verstopping. Als er nog steeds
geen water uit stroomt, laat uw
buitenboordmotor dan controleren
door uw buitenboordmotorendealer. Gebruik de
buitenboordmotor niet zolang het
probleem niet verholpen is.
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DE MOTOR STARTEN
CONTROLELAMPJE
OLIEDRUK

5. Controleer of het controlelampje
oliedruk AAN gaat.
Als het controlampje niet AAN gaat, stop
de motor en voer de volgende controles uit.
1) Controleer het motorolieniveau
(zie bladzijde 59).
2) Als het olieniveau normaal is en het
controlelampje oliedruk gaat niet AAN,
neem dan contact op met een officiële
Honda buitenboordmotor-dealer.

NORMAAL: AAN
NIET NORMAAL: UIT

Bij gebruik van het type schakelpaneel
zonder controlelampjes voor de
afstandsbediening met paneelmontage of
topmontage controleert u de
controlelampjes die worden weergegeven
op een NMEA2000-compatibel apparaat.
6. Laat de motor als volgt op
bedrijfstemperatuur komen:
Boven 5°C – laat de motor ten minste
3 minuten draaien.
Onder 5°C – laat de motor ten minste
5 minuten draaien op ongeveer
2.000 omw/min-1.
Als de motor niet goed op
bedrijfstemperatuur wordt gebracht, zal
de motor niet optimaal presteren.
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Als de motor niet op temperatuur is
als het motortoerental verhoogd
wordt, kunnen de
waarschuwingszoemer en het
waarschuwingslampje voor
overbelasting geactiveerd worden
en zal het toerental automatisch
verlaagd worden.
Controleer voordat u de haven verlaat
de werking van de
dodemansschakelaar.
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DE MOTOR STARTEN
Noodstart
(voor)

BOUTEN 6 x 25 mm

(achter)

Verwijder
het harnas.
KLEMSTEUN
Verwijder
de bandklem.
ONTGRENDELD

ONTGRENDELD
VASTZETHENDEL MOTORAFDEKKAP

Als het startsysteem om welke reden
dan ook niet goed functioneert,
kan de motor worden gestart met
behulp van de noodstartkabel in de
gereedschapsset.
1. Zet het contact in stand UIT.
2. Trek de bevestigingshendels vooren achter van de motorkap
omhoog, en verwijder de motorkap.

ACGAFDEKKAP

3. Verwijder de vier 6 × 25 mm bouten
en de klemsteun en haal vervolgens
de ACG-kap weg.
4. Installeer de bandklem, het harnas
en de klemsteun met de 6 × 25 mm
bout.
Zorg dat u de bouten niet kwijtraakt.
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DE MOTOR STARTEN
(type H)

5. Zet de schakelhendel/
afstandsbedieningshendel in stand N.

(type R1)
VRIJ

VRIJ

VRIJ

SCHAKELHENDEL

AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL

(type R2)
VRIJ

VRIJ
VRIJ

AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL

(type R3)
VRIJ
VRIJ

AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL
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Bij een noodstart werkt het
"Vrij-startsysteem" niet.
Zorg ervoor dat de schakelhendel/
regelhendel in de stand VRIJ staat,
om te voorkomen dat de motor in
de versnelling start, wanneer de
motor in een noodgeval wordt
gestart. Plotseling onverwacht
wegvaren kan leiden tot ernstige
verwondingen of zelfs de dood.
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DE MOTOR STARTEN
(type H)
"

ACG
ROTOR

(type R1)

KNOOP

"-MERKTEKEN

GASHENDEL
START

PIJL
NOODSTARTMOTOR STARTKOORD
START

6. Type H:
Lijn het " "-merkteken op de
gashendel uit met het uitstekende
uiteinde van het " "-merkteken op
de stuurhendel.

CHOKEHENDEL

7. Stel de ACG-rotor zodanig op dat
de pijl is uitgelijnd met de
startmotor (zie afbeelding). Haak de
knoop van het startkoord aan de
achteruitsnijding zoals rechtsboven
wordt afgebeeld. Wikkel het
startkoord van 160 cm (tegen de
klok in) 3 keer rondom de ACGrotor.

Type R1:
Laat de chokehendel in de stand
START (helemaal neergelaten).
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DE MOTOR STARTEN
(type H)

(type R1)
DODEMANSSTOPSCHAKELAAR

RESERVEDODEMANSSCHAKELAARCLIP

DODEMANSSTOPSCHAKELAAR

STOP

STOP
DODEMANSSCHAKELAARCLIP
DODEMANSKOORD
DODEMANSSCHAKELAARCLIP

8. Bevestig de clip van de
dodemansschakelaar aan het
uiteinde van het dodemanskoord in
de dodemansschakelaar.
Bevestig het andere eind van het
dodemanskoord stevig aan de
bestuurder.
De motor zal alleen starten als de clip
van het dodemanskoord bevestigd is
aan de dodemansschakelaar.
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DODEMANSKOORD

(Type R2, R3)
DODEMANSSCHAKELAAR

STOP

DODEMANSSCHAKELAAR- DODEMANSKOORD
CLIP

Bewaar de reserveclip voor het
dodemanskoord in de
gereedschapstas.
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DE MOTOR STARTEN
(type H)

(type R1)
AAN

AAN

Trekrichting

CONTACTSLEUTEL
NOODSTARTKOORD
CONTACTSLEUTEL

9. Zet de motorschakelaar in de stand
AAN.

(Type R2, R3)
AAN

De schroef moet onder water zijn.
Wanneer u de motor niet in het
water laat draaien, kan de
waterpomp beschadigd worden en
de motor oververhit raken.

CONTACTSLEUTEL

10. Trek iets aan de starterhandgreep
totdat u weerstand voelt en trek
dan snel en stevig in de richting
van de pijl zoals hierboven
afgebeeld.
Als de motor niet wil starten, kijk dan
het hoofdstuk Storingzoeken na,
bladzijde 153.
Onbeschermd ronddraaiende delen
kunnen verwondingen veroorzaken.
Wees bijzonder voorzichtig als de
motorafdekkap geplaatst wordt.
Gebruik de buitenboordmotor niet
zonder motorkap.
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11. Laat de ACG-kap open en
monteer de motorkap. Zet de
motorafdekkap vast met de
vergrendelingen.
12. Bevestig het dodemanskoord
stevig aan de bestuurder, en keer
terug naar de dichtstbijzijnde
aanlegplaats.
13. Neem als u bent aangekomen bij
de dichtstbijzijnde aanlegplaats,
contact op met uw
dichtstbijzijnde
buitenboordmotor-dealer en laat
de volgende werkzaamheden
uitvoeren.
• Laat het elektrisch systeem
controleren.
• Laat uw dealer de onderdelen
monteren die bij de
noodstartprocedure zijn
verwijderd.
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8. BEDIENING
Invaarprocedure
Invaarperiode: 10 uur
Tijdens de invaarperiode kunnen de
bewegende onderdelen van de motor
op elkaar inlopen, hetgeen een
positieve invloed heeft op de
prestaties en de levensduur van de
motor.
Laat uw nieuwe buitenboordmotor als
volgt inlopen.
De eerste 15 minuten:
laat de buitenboordmotor op
trawlsnelheid draaien. Geef een
minimale hoeveelheid gas om een
veilige trawlsnelheid in te stellen.
De daaropvolgende 45 minuten:
laat de buitenboordmotor draaien
met een maximum toerental van
2.000 tot 3.000 omw/min-1 of met
een gasklepopening van 10 tot
30%.

De daaropvolgende 60 minuten:
laat de buitenboordmotor draaien
met een maximum toerental van
4.000 tot 5.000 omw/min-1 of met
een gasklepopening van 50 tot
80%. Kortstondige perioden met
volgas zijn toegestaan maar laat de
buitenboordmotor niet continu met
volgas draaien.
De daaropvolgende 8 uur:
vermijd langdurig volgas varen
(gasklep 100% geopend).
Vaar niet langer dan 5 minuten
achter elkaar volgas.
Laat bij speedboten de boot planeren
en stel vervolgens de motor in op de
bovengenoemde waarden.
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BEDIENING
Schakelen
(type H)

F (VOORUIT)

R (ACHTERUIT)

GASHENDEL

VRIJ
N (VRIJ)

SCHAKELHENDEL

LANGZAAM

ACHTERUIT
VOORUIT

LANGZAAM

De schakelhendel heeft 3 standen:
VOORUIT, VRIJ en ACHTERUIT.
Een aanwijsstreepje onderaan de
schakelhendel lijnt uit met het pictogram
dat op de stuurhendel bevestigd is.
Zorg ervoor dat het schakelen
wordt uitgevoerd bij een laag
motortoerental.
Als wordt geschakeld bij een hoog
motortoerental wordt het
tandwielsysteem beschadigd.
Controleer of de gewenste
versnelling goed ingeschakeld is en
bedien dan de gashendel om het
motortoerental te verhogen.
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1. Lijn de aanwijzer op de stuurhendel
uit met de stand LANGZAAM op
de gashendel, om het
motortoerental te verlagen.
Het gasmechanisme is zo
geconstrueerd dat de gasklepopening
in stand ACHTERUIT en
VRIJSTAND beperkt is. Draai de
handgreep van de gashendel niet met
kracht in stand SNEL. De gashendel
kan alleen in stand VOORUIT naar
SNEL bewogen worden.

Controleer of de kantelhendel in de
stand VERGRENDELD staat.
(type G)
2. Beweeg de schakelhendel om in de
gewenste stand te schakelen.
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BEDIENING
Stuurinrichting
(type H)

STUURFRICTIEREGELAAR
FRICTIEPLAAT

RECHTSAF

LINKSAF

Breng geen vet of olie aan op de
frictieplaat. Vet of olie verminderen
de frictie van de regelaar.
(type R)
Bestuur de boot op dezelfde manier
als een auto.

Weerstand
Weerstand
verlagen
verhogen
(VERGRENDELD) (VRIJ)
Beweeg de
stuurhendel
naar links.

Beweeg de
stuurhendel
naar rechts.

Wijzig de richting van de boot door
de stuurhendel te bewegen in
tegengestelde richting van de richting
waarheen u wilt varen.

Gebruik de stuurfrictieregelaar om
een rechte koers te houden tijdens het
varen.
Draai de regelaar naar de richting
VERGRENDELD voor een grotere
stuurweerstand om een rechte koers
te houden.
Beweeg de regelaar in de richting
VRIJ om de frictie te verlagen voor
gemakkelijk draaien.
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Varen (type H)

VOORUIT

TRIM-/KANTELSCHAKELAAR

DN
(omlaag)

1. Type T: druk op de DN-zijde
(omlaag) van de elektrische
trim-/kantelschakelaar en trim de
buitenboordmotor inde laagste
stand.
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LAAGSTE
STAND

SCHAKELHENDEL
VOORUIT

2. Met de schakelhendel in de stand
VOORUIT.
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• Bij volgas varen moet het
motortoerental bij BF40D zich
bevinden tussen 5.000 omw/min-1
en 6.000 omw/min-1, BF50D:
tussen 5.500 omw/min-1 en
6.000 omw/min-1.
• Als u voelt dat het motortoerental
omhoog springt doordat de boot
springt of de schroef boven water
komt, geef dan iets minder gas.
• Zie "Keuze van schroef"
(bladzijde 57) voor de relatie tussen
schroef en motortoerental.

GASHENDELFRICTIERING

SNEL

GASHENDEL

SNEL

3. Draai de gashendel in de richting
SNEL om de snelheid te verhogen.
Draai de gashendel niet verder
open dan 80% om het
brandstofverbruik te beperken.

Om de gasklep in een vaste stand te
houden draait u de gashendelfrictiering
rechtsom. Om de gashendel vrij te
schakelen voor handmatige
snelheidsregeling, draait u de
frictieregelaar linksom.

Gebruik de buitenboordmotor niet
zonder motorafdekkap. Onbeschermd
ronddraaiende delen kunnen
verwondingen veroorzaken; water kan
schade aan de motor veroorzaken.
Passagiers en uitrusting dienen
gelijkmatig over de boot verdeeld te
worden voor de beste prestaties.
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Trimmen van de buitenboordmotor

(type H)
Druk op de
UP-zijde
om te zorgen
dat de boeg
iets omhoog
komt.

63°
12°
12°

– 4°

KANTELHOEK

TRIMHOEK

0°
(VERTICALE LIJN)
(bij een spiegelhoek van 12°)

De typen BF40D/50D T zijn uitgerust
met het elektrisch trim/kantelsysteem dat de hoek van de
buitenboord-motor (trim/tilthoek) kan
aanpassen tijdens het varen en
aanleggen. De hoek van de
buitenboordmotor kan ook worden
afgesteld tijdens het varen en
versnellen voor een maximale
snelheid en optimaal vaargedrag en
laag brandstofverbruik.
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Druk op DN
(omlaag) om
de boeg te laten
zakken.
TRIM-/KANTELSCHAKELAAR
(type R1)
TRIM-/KANTELSCHAKELAAR
Druk op UP
(omhoog) om
de boeg
omhoog te
laten komen.
Druk op DN
(omlaag) om
de boeg te laten
zakken.
AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL

(type R2)
TRIM-/KANTELSCHAKELAAR
Druk op de
UP-zijde om
de boeg
omhoog te
AFSTANDSbrengen.
BEDIENINGSHENDEL
Druk op de DNzijde om de boeg
te laten zakken.
(type R3)
TRIM-/KANTELSCHAKELAAR
(Enkele
Druk op de
uitvoering)
UP-zijde om
de boeg
omhoog te
brengen.
Druk op de DNzijde om de boeg
te laten zakken.
AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL
TRIM-/KANTELSCHAKELAAR
(LINKS) (RECHTS)
(Dubbele
uitvoering)

AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL
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Druk op de UP- (omhoog) of
DN-zijde (omlaag) van de elektrische
trim-/kantelschakelaar en kantel de
buitenboordmotor in de positie die
het best bij de vaaromstandigheden
past.

TRIMHOEK BUITENBOORDMOTOR
TE LAAG

TRIMHOEK BUITENBOORDMOTOR
TE HOOG

TRIMHOEK BUITENBOORDMOTOR
CORRECT

Tijdens het varen:
(A) Bij wind tegen, trim de buitenboordmotor voorzichtig omlaag om de boeg
te laten zakken voor betere stabiliteit.
(B) Bij wind mee, trim de buitenboordmotor voorzichtig omhoog om de neus
van de boot te laten stijgen voor betere stabiliteit.
(C) Bij ruige golven, trim de buitenboordmotor niet te laag of te hoog ter
voorkoming van onstabiel stuurprestaties.
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Het elektrische trim-/kantelsysteem
treedt in werking zodra de schakelaar
wordt ingedrukt en stopt als de
schakelaar wordt losgelaten.
Druk kort maar krachtig op de
UP-zijde (omhoog) om de trimhoek
iets groter te maken.
Druk kort maar krachtig op de
DN-zijde (omlaag) om de trimhoek
iets kleiner te maken.

• Een verkeerde trimhoek kan een
nadelige invloed hebben op de
bestuurbaarheid.
• Stel de trimhoek niet te groot of
te klein tijdens het varen door
hogere golven, dit om
ongelukken te voorkomen.
• Een te grote trimhoek kan leiden
tot cavitatie en een te hoog
toerental van de schroef en kan
tevens leiden tot schade aan de
waterpomp.
• Verlaag de trimhoek bij varen met
hoge snelheid om te voorkomen
dat de schroef boven het water uit
komt.
• Een verkeerde trimhoek van de
buitenboordmotor kan resulteren in
een instabiel stuurgedrag.

96

39ZZ4640_BF40D_BF50D_NL.book

Page 97

Thursday, July 6, 2017

3:27 PM

BEDIENING
Schakelen
(type R1)

(type R)
VOORUIT

AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL

VRIJ
VOORUIT

VRIJ

32°

32°
MAXIMUM
OPENING
Omhoog
trekken
VRIJSTANDBLOKKERINGSHENDEL

Beweeg de afstandsbedieningshendel
niet te scherp en abrupt, maar
rustig en geleidelijk. Wacht met het
bedienen van de hendel van de
afstandsbediening en het opvoeren
van het motortoerental tot de
versnelling goed is ingeschakeld.
Controleer of de kantelhendel vast
staat. (type G)

VRIJ

ACHTERUIT
MAXIMUM
OPENING

ACHTERUIT

CHOKEHENDEL

Trek aan de vrijstandblokkeringshendel
en zet de bedieningshendel ca. 32°
VOORUIT of ACHTERUIT om de
gewenste versnelling in te schakelen.
Door de afstandbedieningshendel
meer dan ca. 32° te verplaatsen, gaat
de gasklep verder open en neemt de
snelheid van de boot toe.
De afstandsbedieningshendel kan
alleen worden verplaatst als de
vrijstandblokkeringshendel is
opgetrokken.
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Schakelen
(type R2)

ACHTERUIT
VRIJ

AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL

VOORUIT

VOORUIT
VRIJSTANDBLOKKERINGSHENDEL

VRIJ

POmhoog trekken

AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL
ACHTERUIT

Beweeg de bedieningshendel niet te
abrupt, maar rustig en geleidelijk.
Wacht met het opvoeren van het
motortoerental tot de versnelling
duidelijk is ingeschakeld.
Controleer of de kantelhendel in de
stand VERGRENDELD staat. (type G)
Trek aan de vrijstandblokkeringshendel
en zet de bedieningshendel ca. 35°
VOORUIT of ACHTERUIT om de
gewenste versnelling in te schakelen.
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Door de hendel meer dan ca. 35° te
verplaatsen, gaat de gasklep verder
open en neemt de snelheid van de
boot toe.

De bedieningshendel kan aleen
worden verplaatst als de
vrijstandblokkeringshendel is
opgetrokken.
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Schakelen
(type R3)
(ENKELE UITVOERING)

(DUBBELE UITVOERING)

VOORUIT

VRIJ
VOORUIT
ACHTERUIT

AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL

VRIJ
AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL

ACHTERUIT

AFSTANDSBEDIENINGSHENDELS

Beweeg de bedieningshendel niet te
abrupt, maar rustig en geleidelijk.
Wacht met het opvoeren van het
motortoerental tot de versnelling
duidelijk is ingeschakeld.

Als er twee buitenboordmotoren zijn
geplaatst, houd dan de
bedieningshendel op de aangegeven
manier in het midden en bedien de
linker er rechter hendel gelijktijdig.

Door de hendel(s) meer dan ca. 35° te
verplaatsen, gaat de gasklep verder
open en neemt de snelheid van de
boot toe.

Controleer of de kantelhendel in de
stand VERGRENDELD staat. (type G)
Zet de bedieningshendel(s) ca. 35° in
de stand VOORUIT of ACHTERUIT
om de gewenste versnelling in te
schakelen.
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Varen (type R)
(type R1)

(type R3)
(uitvoering met één motor)
TRIM-/KANTEL(uitvoering met twee motoren)

(type R2)

TRIM-/
TRIM-/
KANTELSCHAKELAAR KANTELSCHAKELAAR

SCHAKELAAR

TRIM-/KANTELSCHAKELAAR
(LINKS)
(RECHTS)

LAAGSTE STAND

1. Type T: druk op de DN-zijde
(omlaag) van de elektrische
trim-/kantelschakelaar en trim de
buitenboordmotor inde laagste
stand.

100

Type R3:
Als er twee buitenboordmotoren zijn
geplaatst:
1)Druk op de DN-zijde (omlaag) van
de trim-/kantelschakelaar op de
bedieningshendel en trim de
buitenboordmotoren in de laagste
stand.

2)Als de buitenboordmotoren in de
laagste stand getrimd zijn, stel dan
de trimhoek van de linker en
rechter buitenboordmotor
gelijktijdig af door de schakelaar
op de bedieningshendel in te
drukken.
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(type R1)

(type R2)

VRIJ
VOORUIT

VRIJ
ACHTERUIT

VOORUIT
AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL

VOORUIT

VOORUIT

2. Beweeg de bedieningshendel
vanuit de VRIJSTAND naar stand
VOORUIT.
Type R1:
Na een slag van ongeveer 32°
schakelt de keerkoppeling in. Als
de bedieningshendel verder
bewogen wordt, gaat de gasklep
open en neemt het toerental toe.

(type R3)
ACHTERUIT

VRIJ
ACHTERUIT

VOORUIT
AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL

• Bij varen op vol vermogen moet
het motortoerental binnen het
bereik blijven.
• Als u voelt dat het motortoerental
omhoog springt doordat de boot
springt of de schroef boven water
komt, geef dan iets minder gas.
• Zie "Keuze van schroef"
(bladzijde 57) voor de relatie tussen
schroef en motortoerental.

VOORUIT

Type R2, R3:
Na een slag van ongeveer 35°
schakelt de versnelling in. Als de
bedieningshendel verder bewogen
wordt, gaat de gasklep open en
neemt het toerental toe.
Draai de gashendel niet verder
open dan 80% om het
brandstofverbruik te beperken.

Gebruik de buitenboordmotor niet
zonder motorafdekkap.
Onbeschermd ronddraaiende delen
kunnen verwondingen
veroorzaken; water kan schade aan
de motor veroorzaken.
Passagiers en uitrusting dienen
gelijkmatig over de boot verdeeld te
worden voor de beste prestaties.
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TRL-regelschakelaar (trawling)

Er klinkt eenmaal een lange
zoemtoon.
Wanneer de trawlingmodus is
ingeschakeld, bedraagt het
motortoerental 800 omw/min-1.
OMHOOG
OMLAAG

OMHOOG
OMLAAG

TRL-REGELSCHAKELAAR
(trawling)

TRL-REGELSCHAKELAAR (trawling)

Afstandsbedieningsconsole
(type met zijmontage)

Paneel TRL-regelschakelaar (trawling)
(optionele uitrusting : type R)

Voor het type uitgerust met de TRLregelschakelaar (trawling).

DN (omlaag): Verlaagt het
motortoerental
UP (omhoog): Verhoogt het
motortoerental
Nadat de motor is opgewarmd, kan de
modus worden gewijzigd in
trawlingmodus door de knop UP
(omhoog) of DN (omlaag) ingedrukt
te houden tijdens het varen met de
gasklep helemaal dicht.
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Telkens wanneer u de schakelaar
eenmaal indrukt, wijzigt u het
motortoerental met 50 omw/min-1.
U hoort een korte zoemtoon.
Het motortoerental kan binnen een
bereik van 800 – 1.100 omw/min-1
worden geregeld.
Wanneer u de schakelaar blijft
indrukken, verandert het
motortoerental niet boven of onder de
onderste (800 omw/min-1) of
bovenste (1.100 omw/min-1) limiet.
Probeert u dit toch, dan klinkt er
tweemaal een korte zoemtoon.
In de trawlingmodus kan de gasklep
worden bediend. De trawlingmodus
wordt afgesloten wanneer u
3.000 omw/min-1 bereikt.
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Trimmeter
(type-uitrusting of optionele
uitrusting)
De trimmeter geeft de trimhoek van
de buitenboordmotor aan. Kijk naar
de trimmeter en druk op de UP- of
DN-zijde van de elektrische
trim-/kantelschakelaar om de
trimhoek van de buitenboordmotor zo
in te stellen dat de boot optimaal vaart
en de stabiliteit maximaal is.
Hier is type R1 afgebeeld. Volg
dezelfde procedure voor de overige
types.

BOEG TE LAAG DOOR

BOEG TE HOOG DOOR

1. BELADING VOORZIJDE
2. BUITENBOORDMOTOR TE LAAG
GETRIMD

1. BELADING ACHTERZIJDE
2. BUITENBOORDMOTOR TE HOOG
GETRIMD

Met de buitenboordmotor naar
beneden getrimd, zal de trimmeter de
afgebeelde waarde weergeven.
Vergroot de trimhoek van de
buitenboordmotor om de boeg te
verhogen door op de UP-zijde van de
elektrische trim-/kantelschakelaar te
drukken.

Met de buitenboordmotor omhoog
getrimd, zal de trimmeter de
afgebeelde waarde weergeven.
Verklein de trimhoek van de
buitenboordmotor om de neus van de
boot te verlagen door op de DN-zijde
van de trim-/kantelschakelaar te
drukken.
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Kantelen van de buitenboordmotor
(type T)

(type R1)
TRIM-/KANTELSCHAKELAAR

Kantel de buitenboordmotor om te
voorkomen dat de schroef en het
staartstuk de bodem raken als de boot
afgemeerd wordt of stilgelegd in
ondiep water.
Bij gebruik van een dubbele
buitenboordmotor, deze tegelijk kantelen.
1. Zet de schakelhendel of
afstandsbedieningshendel in de
VRIJSTAND en zet de motor uit.
2. Druk aan de UP-zijde van de
trim-/kantelschakelaar en trim de
buitenboordmotor in de positie die
het best bij de omstandigheden past.
(type H)

TRIM-/KANTELSCHAKELAAR
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(type R3)
(uitvoering met één motor)
TRIM-/KANTELSCHAKELAAR

(type R2)
TRIM-/KANTELSCHAKELAAR

(type R3)
(dubbele uitvoering)
TRIM-/KANTELSCHAKELAAR
(LINKS)
(RECHTS)
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Kantelen van de buitenboordmotor
(type G)
Kantel de buitenboordmotor om te
voorkomen dat de schroef en het
staartstuk de bodem raken als de boot
afgemeerd wordt of stilgelegd in
ondiep water.
1. Zet de schakelhendel of
afstandsbedieningshendel in de
VRIJSTAND en zet de motor uit.

VERGRENDELING MOTORKAP

VERGRENDELD
VRIJ

KANTELEN
HENDEL

VERGRENDELD
VRIJ
VERGRENDELD
VERGRENDELD

2. Zet de kantelhendel VRIJ. Pak de
handgreep op de motorafdekkap
beet en trek de motor omhoog.
(De buitenboordmotor kan in
stappen gekanteld worden.)

KANTELHENDEL

3. Wanneer de buitenboordmotor in
de aangegeven stand gekanteld is,
zet u de kantelhendel in de stand
VERGRENDELD om de
buitenboordmotor in deze stand te
vergrendelen.
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VRIJ

Aanmeren

HENDEL KANTELBLOKKERING
VRIJ

VERGRENDELD
HENDEL KANTELBLOKKERING
VRIJ

KANTELHENDEL

4. Om de buitenboordmotor weer
terug te zetten, zet u de
kantelhendel in de stand VRIJ,
kantelt u de buitenboordmotor
enigszins omhoog met de
handgreep van de motorkap, en laat
u de motor voorzichtig in de
aangegeven stand zakken.
Zet de kantelhendel stevig in de
stand VRIJ/VERGRENDELD.
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Kantel de motor bij het aanmeren met
behulp van de kantelhendel. Zet de
bedieningshendel of de
afstandsbedieningshendel in de stand
VRIJ en zet de motor uit voordat de
buitenboordmotor wordt gekanteld.
Laat de buitenboordmotor voor het
kantelen een minuut na het stopzetten
van de motor in de draaistand staan
om het water uit de binnenkant van de
motor af te laten voeren.
Zet de motor stop en ontkoppel de
brandstofleiding van de
buitenboordmotor voordat u de
buitenboordmotor kantelt.

Type T
1. Trim de buitenboordmotor zover
mogelijk omhoog door middel van
de trim-/kantelschakelaar.
2. Zet de hendel kantelblokkering in
de stand VERGRENDELD en laat
de motor zakken tot de hendel
tegen de ophangbeugel ligt.
3. Zet de motor, om hem omlaag te
kantelen, zo ver mogelijk omhoog
met de trim-/kantelschakelaar en
zet de hendel kantelblokkering
VRIJ.
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G-type
1. Zet de kantelhendel in de stand
VRIJ en kantel de
buitenboordmotor aan de
handgreep van de motorkap zo
hoog mogelijk op.
2. Zet de hendel kantelblokkering in
de stand VERGRENDELD
en laat de buitenboordmotor
voorzichtig zakken.
3. Zet de kantelhendel in de stand
VERGRENDELD.
4. Om de motor omlaag te kantelen,
zet u de kantelhendel in de stand
VRIJ, terwijl u de
buitenboordmotor in de
aangegeven stand tilt, en zet u de
kantelhendel vervolgens in de stand
VERGRENDELD.

(type R3) (DUBBELE
UITVOERING)
TRIM-/KANTELSCHAKELAAR
(LINKS)
(RECHTS)

Stel de trimhoek van beide
buitenboordmotoren af na het omlaag
kantelen van de motoren.

107

39ZZ4640_BF40D_BF50D_NL.book

Page 108

Thursday, July 6, 2017

3:27 PM

BEDIENING
Handbedieningsklep
HANDBEDIENINGSKLEP
VERMOGEN HANDMATIG
(vasthouden) (loslaten)

Wanneer het elektrische trim-/
kantelsysteem niet werkt als gevolg
van een lege accu of een defecte
elektrische trim-/kantelmotor, kan de
buitenboordmotor handmatig
omhoog of omlaag gekanteld worden
met gebruik van de
handbedieningsklep.
Om de buitenboordmotor handmatig
te kantelen, moet de
handbedieningsklep onder de linker
motorbeugel met een
schroevendraaier twee-en-een-halve
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omwenteling linksom open gedraaid
worden.
Sluit na het handmatig omhoog/
omlaag kantelen de
handbedieningsklep om de
buitenboordmotor in de ingestelde
stand te vergrendelen.
Controleer dat zich niemand onder de
buitenboordmotor bevindt, alvorens
de handbedieningsklep open te
draaien. Als de handbedieningsklep
wordt geopend (linksom draaien) als
de buitenboordmotor omhoog
gekanteld is, zal de buitenboordmotor
plotseling omlaag kantelen.
De handbedieningsklep moet
zorgvuldig worden vastgedraaid
voordat de buitenboordmotor
gebruikt wordt omdat anders de
buitenboordmotor omhoog kan
kantelen als de boot achteruit vaart.

Elektrische kantelschakelaar (type T)
KANTELSCHAKELAAR

Als de elektrische trim-/
kantelschakelaar bij de
bedieningshendel buiten bereik is, is
het ook mogelijk de trim-/
kantelschakelaar op de
buitenboordmotor te gebruiken.
De bediening van deze schakelaar is
gelijk aan die van de elektrische
trim-/kantelschakelaar.
Gebruik de kantelschakelaar niet
tijdens het varen.
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Afstellen trimplaat
RECHTS

LINKS
LINKS
RECHTS
TRIMPLAAT
BLOKKEERBOUT

De trimplaat dient om het reactiekoppel
dat veroorzaakt wordt door de kracht die
de schroef uitoefent, te compenseren. Als
bij het sturen op hoge snelheid een
verschil in stuurkracht merkbaar is bij
het sturen naar links en naar rechts, moet
de trimplaat zo worden afgesteld dat
voor het sturen in beide richtingen
evenveel kracht nodig is.
Zorg ervoor dat de boot gelijkmatig
beladen is en vaar volgas rechtuit.
Draai voorzichtig linksom en
rechtsom aan het stuurwiel om de
benodigde stuurkracht te kunnen
vaststellen.

BLOKKEERBOUT

Draai de bevestigingsbout los om de
trimplaat af te stellen.
Als een bocht naar links minder
stuurkracht vereist:
Draai de bevestigingsbout van de
trimplaat los en draai de achterkant
van de trimplaat naar links. Draai de
bout goed vast.

TRIMPLAAT

Als een bocht naar rechts minder
stuurkracht vereist:
Draai de bevestigingsbout van de
trimplaat los en draai de achterkant
van de trimplaat naar rechts. Draai de
bout goed vast.
Voer steeds slechts kleine
veranderingen door en controleer de
afstelling dan opnieuw. Een onjuiste
afstelling van de trimplaat heeft een
negatieve invloed op de besturing.
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Beschermingssysteem motor
<Waarschuwingssystemen
motoroliedruk, oververhitting,
PGM-FI en ACG>
Als de oliedruk te laag is en/of de
motor oververhit raakt, kunnen beide
waarschuwingssystemen worden
geactiveerd.
Wanneer geactiveerd zal het
motortoerental geleidelijk dalen, en
gaat het groene controlelampje voor
oliedruk UIT en het rode controle
lampje oververhitting AAN.
Bij alle types zal er een ononderbroken
geluidssignaal klinken.
Het motortoerental kan niet worden
verhoogd tot de storing is verholpen.
Als de storing verholpen is, neemt het
motortoerental langzaam toe.
Als de motor te heet wordt, zal het
motortoerental begrensd worden en
wordt de motor na 20 seconden
stopgezet.
De waarschuwingssystemen van
PGM-FI, ACG, oliedruk,
oververhitting en watervervuiling
treden in werking, zoals in
onderstaande tabel weergegeven.
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Bij gebruik van het type schakelpaneel
zonder controlelampjes voor de
afstandsbediening met paneelmontage
of topmontage controleert u de
controlelampjes die worden
weergegeven op een NMEA2000compatibel apparaat.
OLIEDRUK
CONTROLELAMPJE
(GROEN)

ACG
CONTROLELAMPJE
(ROOD)

OLIEDRUK
ACG
CONTROLELAMPJE CONTROLELAMPJE
(GROEN)
(ROOD)

OVERBELASTING
CONTROLEZOEMER
LAMPJE
(ROOD)
(type R1)

CONTROLELAMPJE
OLIEDRUK (GROEN)

OVERBELASTING
CONTROLELAMPJE
(ROOD)

PGM-FI
CONTROLELAMPJE
(ROOD)

CONTROLELAMPJE
ACG (ROOD)

PGM-FI
CONTROLELAMPJE
(ROOD)

(interne zoemer)
(type H)

CONTROLELAMPJE CONTROLEOVERBELASTING
LAMPJE
(ROOD)
PGM-FI (ROOD)
(Type R2, R3)
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BEDIENING
CONTROLELAMPJES

Systeem

ZOEMER
DESBETREFFEND
SYSTEEM

Oliedruk

Overbelasting

ACG

PGM-FI

(Groen)

(Rood)

(Rood)

(Rood)

AAN (2 seconden)

AAN (2 seconden)

AAN

AAN (2 seconden)

Contactsleutel
in stand aan: AAN (2 keer)

Tijdens het sproeien

AAN

UIT

UIT

UIT

UIT

Lage oliedruk

UIT

UIT

UIT

UIT

AAN (continu)

Overbelasting

AAN

AAN

UIT

UIT

AAN (continu)

ACG-waarschuwing

AAN

UIT

AAN

UIT

Storing PGM-FI

AAN*

UIT*

UIT

AAN

Symptoom
Tijdens starten

afwisselend AAN en UIT
(met lage frequentie)
afwisselend AAN en UIT
(met lage frequentie)

Sommige controlelampjes en/of zoemers kunnen bij bepaalde storingen gelijktijdig worden geactiveerd.
Voor informatie over het display van het NMEA2000-compatibele apparaat raadpleegt u de handleiding voor het display
van uw apparaat.
*: Kan af en toe knipperen bij een storing.

111

39ZZ4640_BF40D_BF50D_NL.book

Page 112

Thursday, July 6, 2017

3:27 PM

BEDIENING
Als het waarschuwingssysteem
oliedruk in werking treedt:

Als de motor uitgezet wordt na het
draaien met volgas, kan de
motortemperatuur oplopen tot boven
normaal. Als de motor opnieuw
gestart wordt, vlak nadat hij uitgezet
is, kan het waarschuwingssysteem
voor oververhitting kortstondig
geactiveerd worden.

1. Zet de motor onmiddellijk uit en
controleer het oliepeil (zie
bladzijde 59).
2. Start de motor opnieuw als het
oliepeil in orde is. Als het
waarschuwingssysteem oliedruk na
30 seconden wordt uitgeschakeld,
is het systeem in orde.
CONTROLEOPENING KOELWATER

Als de gashendel na het volgas varen
plotseling wordt dichtgezet, kan het
motortoerental zakken tot beneden
het normale stationair toerental.
Hierdoor kan het
waarschuwingssysteem oliedruk
tijdelijk worden geactiveerd.
3. Als het waarschuwingssysteem
oliedruk langer dan 30 seconden
actief blijft, meer dan zo snel
mogelijk aan en neem contact op
met een dealer van
buitenboordmotoren.

112

Als het waarschuwingssysteem bij
overbelasting in werking treedt:
1. Zet de schakel- of
bedieningshendel onmiddellijk in
de vrijstand. Controleer of er water
uit de controleopening koelwater
stroomt.
2. Als er water uit de controleopening
koelwater stroomt, laat dan de
motor gedurende 30 seconden
stationair draaien. Als het
waarschuwingssysteem
oververhitting na 30 seconden
wordt uitgeschakeld, is het systeem
in orde.
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BEDIENING
Als het waarschuwingssysteem
PGM-FI in werking treedt:
1. Raadpleeg uw buitenboordmotordealer.
Als het ACG-waarschuwingssysteem
in werking treedt:
(aan weerskanten)

KOELWATERINLAAT

1. Controleer de accu (zie bladzijde
133).
Neem contact op met uw
buitenboordmotor-dealer als de
accu in orde is.

3. Zet de motor uit als het
waarschuwingssysteem bij
overbelasting geactiveerd blijft.
Kantel de buitenboordmotor
omhoog en controleer of de
waterinlaat verstopt is. Als de
waterinlaat niet verstopt is, ga dan
naar de dichtstbijzijnde haven en
neem contact op met uw
dichtstbijzijnde
buitenboordmotordealer.
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BEDIENING
<Toerenbegrenzer>
Deze buitenboordmotor is uitgerust
met een toerenbegrenzer die ingrijpt
als het motortoerental te hoog
oploopt. De toerenbegrenzer kan in
werking treden tijdens het varen, als
de buitenboordmotor omhoog
gekanteld wordt of als bij een scherpe
bocht de schroef kortstondig uit het
water komt.
Als de toerenbegrenzer in werking
treedt:
1. Draai de gashendel onmiddellijk
terug en controleer de trimhoek.
2. Zet de motor uit als de trimhoek in
orde is, maar de toerenbegrenzer
geactiveerd blijft. Controleer de
conditie van de buitenboordmotor,
of de juiste schroef is gemonteerd
en of deze niet beschadigd is.
Laat reparaties of onderhoud
uitvoeren indien nodig, na contact
met uw buitenboordmotordealer.
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<Anode>

ANODE (elke kant)

ANODE
(motorbeugel)

De anode is een opofferingsmateriaal
dat de buitenboordmotor beter
beschermt tegen corrosie.
Schilderen of coaten van de anode
kan leiden tot corrosie aan de
motor.
Er bevinden zich bovendien 2 kleine
anodes in de waterkanalen in het
motorblok.
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BEDIENING
Varen in ondiep water
Als de trimhoek te groot is tijdens
het varen, kan de schroef boven het
water uit komen en in de lucht gaan
draaien of met een te hoog
toerental gaan draaien. Door een te
grote trimhoek kan ook de
waterpomp beschadigd en de
motor oververhit raken.
Kantel de buitenboordmotor omhoog
bij gebruik in ondiep water, om te
voorkomen dat de schroef en het
staartstuk de bodem raken (zie
bladzijde 104). Als de
buitenboordmotor omhoog gekanteld
is, vaar dan met lage snelheid.
Houd de controleopening koelwater
in de gaten om te zien of er water uit
komt. Kantel de buitenboordmotor
niet zo ver omhoog dat de waterinlaat
boven het water uitkomt.
Indien een overmatige hoeveelheid gas
wordt gebruikt wanneer de boot vooruit
vaart, keert de buitenboordmotor terug
naar de verstelstang van de
spiegelhoek. (type G)

Meerdere buitenboordmotoren
Op boten met meer dan één
buitenboordmotor werken normaal
gesproken alle motoren tegelijkertijd.
Indien een of meer motor(en) wordt/
worden gestopt, terwijl de ander(en)
nog draait/draaien, moet de gestopte
motor in stand "N" (vrij) worden
geschakeld en dient de motor te
worden gekanteld, zodat de schroef
boven water komt te liggen.
Als de schroef van de gestopte motor
in het water blijft, kan deze gaan
draaien als de boot door het water
beweegt, waardoor vanaf de
uitlaatzijde een tegenstroom ontstaat.
Deze tegenstroom ontstaat als de
schroef van de gestopte motor in het
water is, de versnelling in "R"
(achteruit) staat en de boot naar voren
vaart. Tegenstroom kan een
motorstoring veroorzaken.
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9. DE MOTOR UITZETTEN
Motor uitschakelen in noodgevallen
(type H)

(Type R2, R3)

DODEMANSSCHAKELAAR

DODEMANSSCHAKELAAR
STOP
STOP

STOP
DODEMANSKOORD
DODEMANSCLIP

DODEMANSSTOPSCHAKELAAR
KOORD

(type R1)
DODEMANSSTOPSCHAKELAAR

STOP

DODEMANSCLIP

116

DODEMANSKOORD

DODEMANSSCHAKELAARCLIP

Trek, om de motor in een noodgeval
uit te zetten, de clip van de
dodemansschakelaar uit de
dodemansschakelaar door aan het
dodemanskoord te trekken.
Het wordt aangeraden om de motor af
en toe op deze manier te stoppen, om
te controleren dat de
dodemansschakelaar correct
functioneert.
Controleer voordat u de haven verlaat
de werking van de
dodemansschakelaar.
Zet de motor uit door de
contactschakelaar in de stand UIT te
zetten, nadat u de werking van de
dodemansschakelaar hebt
gecontroleerd.
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DE MOTOR UITZETTEN
Motor uitschakelen
(type H)

1. Draai de handgreep van de
gashendel naar stand LANGZAAM
en beweeg de schakelhendel naar
stand VRIJ.

GASKLEP

Als de motor enige tijd volgas
gedraaid heeft, laat deze dan afkoelen
door enkele minuten stationair te
draaien.
LANGZAAM

CONTACTSLEUTEL
LANGZAAM

VRIJ

SCHAKELHENDEL

Voor het geval dat de motor niet stopt
wanneer de motorschakelaar op UIT
wordt gezet, dient u de
dodemansschakelaar in te drukken
om de motor te doen stoppen (zie
bladzijde 71).
3. Als de boot niet wordt gebruikt,
verwijdert u de contactsleutel, de
clip van de dodemansschakelaar en
het dodemanskoord.
Bij gebruik van een draagbare
brandstoftank, ontkoppel de
brandstofslang bij opslag of
transport van de buitenboordmotor.

UIT

UIT

2. Zet de motor uit door de
contactschakelaar in stand UIT te
zetten.
VRIJ
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DE MOTOR UITZETTEN
(type R)

VRIJ
UIT

MOTOR
CONTACTSLEUTEL

VRIJ

VRIJ

AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL
(type R2)

DODEMANSSTOPSCHAKELAAR

VRIJ

AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL

(type R1)

VRIJ
UIT

(type R1)

1. Zet de afstandbedieningshendel in
de stand NEUTRAAL.

CONTACTSLEUTEL
(Type R2, R3)

Als de motor enige tijd volgas
gedraaid heeft, laat deze dan afkoelen
door enkele minuten stationair te
draaien.

AFSTANDSBEDIENINGSHENDEL

(type R3)
VRIJ
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DE MOTOR UITZETTEN
2. Zet de motor uit door de
contactschakelaar in stand UIT te
zetten.
Voor het geval dat de motor niet stopt
wanneer de motorschakelaar op UIT
wordt gezet, dient u de
dodemansschakelaar in te drukken
om de motor te doen stoppen
(zie bladzijde 75).
Bij gebruik van een draagbare
brandstoftank, ontkoppel de
brandstofslang bij opslag of transport
van de buitenboordmotor.
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10. TRANSPORT
Losmaken van brandstofleiding
Neem voor het transporteren van de
buitenboordmotor de
brandstofleiding los en verwijder hem
volgens de volgende procedure.
Benzine is uiterst brandbaar en
brandstofdamp kan exploderen
waardoor ernstig letsel kan
ontstaan.
• Mors geen brandstof. Gemorste
brandstof of brandstofdamp kan
in brand vliegen. Verwijder
gemorste brandstof voor het
opslaan of transporteren van de
buitenboordmotor.
• Rook niet en voorkom open vuur
en vonken tijdens het tanken en
in ruimten waar brandstof wordt
afgetapt of opgeslagen.
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BRANDSTOFLEIDINGKOPPELING

BRANDSTOFLEIDINGKOPPELING

TREKKEN
DRUKKEN

CLIP

1. Druk op de clip van de
brandstofleidingkoppeling en trek
de brandstofleidingkoppeling los
van de buitenste zijkoppeling.

2. Als u aan de afdekkap van de
brandstofleidingkoppeling trekt,
koppelt u de
brandstofleidingkoppeling los van
de brandstoftank.
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TRANSPORT
Transport
Draag de buitenboordmotor niet
aan de motorafdekkap. De
motorkap kan losgaan en de
buitenboordmotor kan vallen met
mogelijke verwonding en de
schade tot gevolg.

TAKEL
HAAK

HIJSOOG

Als de buitenboordmotor op een
voertuig vervoerd moet worden, doe
dan het volgende.

3. Bevestig de buitenboordmotor op
een motorstandaard en zet deze
vast met de bouten en moeren.

1. Haal de motorkap weg (zie
bladzijde 58), en tap de
dampafscheider af (zie bladzijde
148).
2. Bevestig de takel aan het
hijsoog en takel de motor van de
boot.
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TRANSPORT
Horizontaal transport of opslag:
laat de buitenboordmotor op de kastbeschermer rusten.

BESCHERMING

STANDAARD

4. Verwijder de takelhaak en
installeer de motorkap.
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Voordat u de buitenboordmotor
horizontaal vervoert, zorgt u
ervoor dat u de benzine en olie van
de buitenboordmotor aftapt, zoals
aangegeven op bladzijde 129 en 148.

Als u de buitenboordmotor
horizontaal plaatst om te vervoeren,
moet u een spons of kleding onder de
buitenboordmotor plaatsen om hem
tegen stoten en schade te beschermen.
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TRANSPORT
Traileren
(type H)
STUURFRICTIEREGELAAR

Voor het verhogen Voor het verlagen
van weerstand
van weerstand
(VERGRENDELD) (VRIJ)

Wanneer de boot op een trailer of
anderszins wordt vervoerd met de
buitenboordmotor nog gemonteerd,
moet altijd de brandstofleiding
worden losgekoppeld van de
draagbare brandstoftank, en moet de
stuurfrictiehendel in de
vergrendelstand worden gezet
(zie bladzijde 65).
(type R)
Bij vervoeren op een trailer of op
andere wijze transporteren van de

boot met gemonteerde
buitenboordmotor, wordt geadviseerd
de buitenboordmotor in de normale
positie te laten staan.
Vervoer de boot nooit als de
buitenboordmotor in de gekantelde
positie staat. De boot of de
buitenboordmotor kan ernstig
beschadigd raken als de
buitenboordmotor naar beneden
valt.
De buitenboordmotor moet bij het
vervoeren op een trailer in de normale
positie staan. Als er in deze positie
onvoldoende grondspeling is, moet
de buitenboordmotor in de gekantelde
positie op de trailer vervoerd worden,
maar moet de buitenboordmotor
ondersteund worden met bijvoorbeeld
een spiegelsteun, of moet de
buitenboordmotor van de boot
worden verwijderd.
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11. REINIGEN EN SPOELEN
Reinig de motor en spoel deze
zorgvuldig met zoet water na ieder
gebruik in zout of vervuild water.

AANSLUITING VOOR
DE SPOELPOORT

Spuit geen water of
anticorrosiemiddel op elektrische
componenten onder de
motorafdekkap zoals de O2-sensor.
Indien water of een
anticorrosiemiddel in contact komt
met dit onderdeel, kan het beschadigd
raken. Voordat u de motor inspuit
met corrosiebeschermer is het
noodzakelijk dat de O2-sensor goed
wordt afgeschermd om schade te
voorkomen.
Schakel de motor uit alvorens deze te
reinigen en te spoelen.
1. Ontkoppel de brandstofslang van
de buitenboordmotor.
2. Kantel de buitenboordmotor omlaag.
3. Was de buitenzijde van de
buitenboordmotor met schoon water.
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6. Draai de kraan open en spoel de
buitenboordmotor minimaal
10 minuten door.
7. Neem na het spoelen de tuinslang
los en sluit de aansluiting voor de
spoelpoort weer aan.
8. Kantel de buitenboordmotor
omhoog en zet de hendel van de
kantelblokkering in de stand
GEBLOKKEERD.
• Bij gebruik van de
slangaansluiting:
SLANGAANSLUITING
(in de handel verkrijgbaar)

AANSLUITING VOOR
DE SPOELPOORT

4. Neem de aansluiting voor de
spoelpoort los.
5. Schroef de aansluiting voor de
spoelpoort in de tuinslang.
AANSLUITING VOOR
DE SPOELPOORT

SLANG
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12. ONDERHOUD
Periodiek onderhoud en afstellingen
zijn belangrijk om de
buitenboordmotor in optimale
conditie te houden. Voer onderhoud
en controles uit volgens het
ONDERHOUDSSCHEMA.
Zet de motor uit alvorens hier
werkzaamheden aan uit te voeren.
Zorg ervoor dat de ruimte goed
geventileerd is.
Laat de motor niet draaien in een
afgesloten ruimte.
De uitlaatgassen bevatten onder
andere het giftige gas
koolmonoxide; inademing hiervan
kan leiden tot bewusteloosheid en
kan zelfs dodelijk zijn.
Plaats, alvorens de motor te
starten, de motorafdekkap terug
als deze verwijderd was. Zet de
vastzethendel van de motorkap
stevig vast (zie bladzijde 58).

• Als de motor niet draait, moet
het waterniveau tot tenminste
100 mm boven de
anticavitatieplaat staan, omdat
anders de waterpomp niet
voldoende koelwater kan
aanzuigen, waardoor
oververhitting van de motor kan
ontstaan.
• Gebruik alleen originele Hondaonderdelen of gelijkwaardige
onderdelen voor onderhoud en
reparatie. Het gebruik van
inferieure onderdelen kan schade
aan de buitenboordmotor
veroorzaken.
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ONDERHOUD
Gereedschapsset en
reserveonderdelen
De volgende gereedschappen en
reserveonderdelen worden bij de
buitenboordmotor geleverd voor
onderhoud, afstellingen en
noodreparaties.
<Reserveclip dodemanskoord
(optionele uitrusting)>
Een reserveclip voor de
dodemansschakelaar is verkrijgbaar
bij uw buitenboordmotordealer.
Zorg ervoor dat er altijd een
reserveclip voor de
dodemansschakelaar aan boord is. De
reserveclip kan worden opgeborgen
in het gereedschapsetui of op een
andere goed toegankelijke positie in
de boot.
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DODEMANSSTARTKOORD
8 × 10 mm
SLEUTEL
PLATTE
SCHROEVENDRAAIER
GREEP

18 × 19 mm
DOPSLEUTEL
GEREEDSCHAPSETUI

ZEKERINGTREKKER
GEBRUIKERSHANDLEIDING
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ONDERHOUD
ONDERHOUDSSCHEMA
NORMAAL ONDERHOUDSINTERVAL (3)
Voer de werkzaamheden in elke aangegeven
maandelijkse termijn uit of na het aangegeven
aantal bedrijfsuren, welke het eerst wordt bereikt.
ONDERDEEL
Motorolie
Peil controleren
Vervangen
Cardanolie
Vervangen
Oliefilter
Vervangen
Distributieriem
Controlerenaanpassen
Gasklepbediening
Controlerenaanpassen
Stationair toerental
Controlerenaanpassen
Klepspeling
Controlerenaanpassen
Bougie
Controlerenverstellen/vervangen
Schroef en splitpen
Controleren
Anode (buitenzijde motor)
Controleren
Anode (binnenzijde motor)
Controleren
Smering
Smeren
Brandstoftank en tankfilter
Schoonmaken
Thermostaat
Controleren

Na ieder
gebruik

Na
gebruik

Eerste
maand
of
na 20 uur

Om de
6
maanden
of
na 100 uur

o
o (2)

o
o (2)

Om het
jaar
of
na 200 uur

o

o (2)
o (2)

Om de
2 jaar
of
na 400 uur

Om de
3 jaar
of
na 600 uur

Zie
bladzijde
59
129
—
—
—

o (2)

o (2)

—

o (2)

o (2)

—
o (2)

o

131

o
o
o (2)
o (1)

—

o (1)
o
o (2)

63
67
—
136
140
—

(1) Voer het onderhoud vaker uit bij gebruik in zout water.
(2) Onderhoud op deze punten moet worden uitgevoerd door uw onderhoudsdealer, als u niet over het juiste gereedschap beschikt en geen ervaren
monteur bent. Zie het Honda-werkplaatshandboek voor onderhoudsprocedures.
(3) Registreer bij professioneel, commercieel gebruik het aantal bedrijfsuren om de onderhoudsintervallen juist te kunnen bepalen.
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ONDERHOUD
NORMALE ONDERHOUDSINTERVAL (3)
Voer de werkzaamheden uit binnen de
aangegeven maand of na het aangegeven
aantal bedrijfsuren, welke het eerste komt.
ONDERDEEL
Brandstoffilter
Controleren
(type met lage druk)
Vervangen
Brandstoffilter
Controleren
(drukfilter)
Vervangen
Brandstofleiding
Controleren
Vervangen
Aansluiting accu en kabels
Controleer peil
Bouten en moeren
Controleer op
vastzitten
Carterontluchtingsslang
Controleren
Koelwaterkanalen
Schoonmaken
Waterpomp
Controleren
Dodemansschakelaar
Controleren
Motorolielekkage
Controleren
Elk bedieningsonderdeel
Controleren
Toestand motor (6)
Controleren
Elektrisch trim-/kantelsysteem Controleren
Versnellingskabel
Controleren-aanpassen

Elk
gebruik

Na
gebruik

Na 1
maand
of
na 20 uur

o (5)

Om de
Elk jaar
6 maanden
of
of
na 200 uur
na 100 uur

Om de
2 jaar
of
na 400 uur

Om de
3 jaar
of
na 600 uur

o

137
o

o (2)
o (2)
o (8)
Elke 2 jaar (indien nodig) (2) (9)
o
o (2)

o (2)

—
—
67
—
66, 133
—

o (2)
o (4)
o (2)
o
o
o
o
o (2)
o (2) (7)

(2) Laat het onderhoud aan deze onderdelen door uw dealer uitvoeren, tenzij u over de juiste gereedschappen en de vereiste technische
vaardigheden beschikt. Zie het Honda-werkplaatshandboek voor onderhoudsprocedures.
(3) Registreer bij professioneel, commercieel gebruik het aantal bedrijfsuren om de onderhoudsintervallen juist te kunnen bepalen.
(4) Na ieder gebruik in zout, vervuild of modderig water moet de buitenboordmotor grondig gespoeld worden met schoon water.
(5) Controleer op de aanwezigheid van water en eventuele verontreiniging.
(6) Met het starten van de motor graag controle van het motorgeluid en het goed lopen van de koelwatercontrolestraal.
(7) Gebruikers die de schakelkabel frequent gebruiken worden geadviseerd de schakelkabel om de drie jaar te vervangen.
(8) Controleer de brandstofslang op lekkage, beschadigingen en scheurtjes. Bij lekkage, beschadiging of scheurtjes, breng deze naar uw
onderhoudsdealer voor vervanging voordat u de buitenboordmotor in gebruik neemt.
(9) Vervang de brandstofslang wanneer deze lekkage, beschadigingen of scheurtjes vertoont.
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Zie
bladzijde

—
—
—
—
—
—
—
—
—
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Motorolie
Onvoldoende of vervuilde olie kan de
levensduur van bewegende
onderdelen nadelig beïnvloeden.

Olieverversingsinterval:
De eerste vervanging 20 bedrijfsuren
of een maand na de aanschafdatum,
daarna iedere 100 uur of 6 maanden.

<Motorolie vervangen>
OLIEVULDOP

Inhoud oliecarter:
2,0 l
…zonder vervanging van het
oliefilter.
2,1 l
…met vervanging van het
oliefilter.
Voorgeschreven olie:
SAE 10W-30 motorolie of
gelijkwaardig, API Service
classificatie SG, SH, SJ of SL.

Tap de olie af terwijl de motor nog
warm is om de olie snel en volledig af
te tappen.
1. Stel de buitenboordmotorpositie
verticaal, en verwijder de
motorkap. Verwijder de olievuldop.
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AFTAPBOUTKAP

AFTAPBOUTKAP

AFDICHTSLUITRING

AFTAPBOUT

SCHROEF

2. Draai de schroef van de
aftapboutkap los met een
schroevendraaier en verwijder de
kap van de aftapbout.

3. Plaats de aftapboutkap als
afgebeeld en gebruik deze als een
aftapgootje. Plaats een geschikte
bak onder de geleider.

4. Verwijder de aftapplug en
afdichtring met een 12 mm-sleutel
en tap de motorolie af.
Plaats een nieuwe afdichtring en de
aftapbout en draai de bout goed vast.
AANHAALMOMENT
AFTAPBOUT:
23 N·m (2,3 kgf·m)
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7. Plaats de olievuldop. Niet te vast
aandraaien.
8. Monteer de motorkap en
vergrendel hem goed.
BOVENSTE
NIVEAUMERKTEKEN
ONDERSTE
NIVEAUMERKTEKEN

OLIEPEILSTOK

5. Vul bij met de voorgeschreven olie
tot aan de bovenste peilmarkering.
6. Breng de peilstok en de
aftapboutkap stevig aan.

Voer afgewerkte motorolie op de
wettelijk voorgeschreven manier af.
We raden aan om deze voor verdere
verwerking in een afgesloten
verpakking af te leveren bij een
lokaal inzamelstation. Niet bij het
afval, in de natuur of in het riool
gooien.
Was uw handen met water en zeep na
het omgaan met gebruikte olie.

Bougies
Voor een goede werking van de motor
moet de bougie goed afgesteld zijn en
schoon zijn.
De bougie kan erg heet worden en
ook na het uitzetten van de motor
nog enige tijd heet blijven. Laat de
motor afkoelen alvorens
onderhoud te plegen aan de
bougies.
Controle-verstelinterval:
Elke 100 bedrijfsuren of 6 maanden.
Verversingsinterval:
Elke 100 bedrijfsuren of 6 maanden.
Aanbevolen bougie:
DR7EB (NGK)
X22 ESR-UB (DENSO)
Gebruik alleen de aanbevolen
bougies of gelijkwaardige bougies.
Een bougie met een verkeerde
warmtegraad kan schade aan de
motor veroorzaken.
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1. Verwijder de motorafdekkap.
2. Verwijder de bougiedoppen.
3. Gebruik de bougiesleutel en
schroevendraaier om de bougies los
te draaien.
Nieuwe bougie

Bougie die
vervangen
moet worden

(2) Vervang een bougie als de
centrale elektrode versleten is.
De bougie kan op verschillende
manieren verslijten.
Als de onderlegring tekenen
van slijtage vertoont, of als de
isolatoren gebarsten of
geschilferd zijn, moeten de
bougies worden vervangen.
ZIJ-ELEKTRODE
0,6 – 0,7 mm

BOUGIEDOP

BOUGIESLEUTEL

4. Inspecteer de bougies.
(1) Als de elektrodes ernstig
verroest zijn of or vervuild zijn
met koolstof, moeten ze worden
gereinigd met een staalborstel.

AFDICHTRING
ISOLATOR

5. Meet de elektrodenafstand van de
bougie met een voelermaatje van
het draadtype.
De afstanden moeten 0,6 – 0,7 mm
zijn. Corrigeer de afstand indien
nodig door de massa-elektrode
voorzichtig te verbuigen.
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Accu
Draai een nieuwe bougie nog een
halve slag verder om de afdichtring in
te drukken.
Bij het monteren van nieuwe bougies
moeten deze nadat ze zijn aangelegen
nog 1/8 – 1/4 slag extra worden
aangedraaid om de ringen samen te
drukken.

6. Draai de bougie met de hand vast
om te voorkomen dat deze er
scheef ingedraaid wordt.
7. Als de bougie goed ingedraaid is,
draai deze dan verder vast met een
bougiesleutel om de afdichtring in
te drukken.
AANHAALMOMENT BOUGIE:
18 N·m (1,8 kgf·m)

De bougies moeten goed
vastgedraaid worden. Als de bougie
niet goed vastgedraaid is, kan deze
erg heet worden en kan de motor
beschadigd raken.
8. Plaats de bougiedoppen.
9. Breng de motorkap stevig aan en
sluit hem goed af.

Controles en onderhoud kunnen
per type accu verschillen. Het kan
zijn dat onderstaande aanwijzingen
niet van toepassing zijn op het type
accu dat u voor uw
buitenboordmotor heeft
aangeschaft. Raadpleeg de
instructies van de fabrikant van de
accu.
Accu's produceren explosieve
gassen: Als deze ontbranden, kan
dit leiden tot verwondingen en
blindheid. Zorg voor voldoende
ventilatie tijdens het laden.
• CHEMISCH GEVAAR: De accu
bevat zwavelzuur (elektrolyt).
Aanraking met de huid of ogen
veroorzaakt ernstige
brandwonden. Draag een
veiligheidsbril en beschermende
kleding.
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• Rook niet en voorkom open vuur
en vonken.
EERSTEHULPMAATREGELEN:
Als er elektrolyt in uw ogen
komt, spoel ze dan minstens 15
minuten grondig uit met
handwarm water en bel
onmiddellijk een dokter.
• GIFTIG: Elektrolyt is vergif.
EERSTEHULPMAATREGELEN:
─ Uitwendig: Spoel grondig met
water.
─ Inwendig: Drink veel water of
melk. Drink daarna melk met
magnesiumpoeder of
plantaardige olie en bel
onmiddellijk een arts.
• BUITEN BEREIK VAN
KINDEREN HOUDEN.

134

BOVENNIVEAU

ACCUKLEP

ONDERNIVEAU

<Elektrolytniveau accu>
Controleer of de vloeistof in de accu
tussen het hoogste en laagste
niveaustreepje staat en controleer de
ventilatiegaatjes op verstopping.
Als het vloeistofniveau bij of onder
het merkteken voor laag niveau staat,
vul dan gedestilleerd water bij tot aan
het merkteken voor het bovenniveau.

<Reinigen van de accu>
1. Ontkoppel eerst de negatieve pool
(–) van de accu en daarna de
positieve pool (+).
2. Verwijder de accu en reinig de
accupolen en de accukabelpolen
met een staalborstel of
schuurpapier.
Reinig de batterij met een
oplossing van soda en warm water,
en zorg ervoor dat de oplossing van
water niet in de accucellen raakt.
Droog de accu goed af.
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MIN (–)
POOL

PLUS (+)
POOL

ROOD

ZWART

Haal de accukabel bij het
loskoppelen eerst bij de minpool (–)
van de accu los. Sluit bij het
aansluiten van de accukabels eerst
de pluspool (+) en daarna de
minpool (–) aan. Houd deze
volgorde aan bij het losnemen/
aansluiten, omdat anders
kortsluiting kan ontstaan als het
gereedschap de accupolen raakt.

3. Sluit eerst de pluskabel (+) aan op
de pluspool (+) van de accu en sluit
vervolgens de minkabel (–) aan op
de minpool (–) van de accu. Draai
de bouten en moeren goed vast.
Breng zuurvrije vaseline aan op de
accupolen.
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Smering
Veeg de buitenzijde van de
buitenboordmotor af met een doek
die in schone olie gedept is. Breng
corrosiewerend vet aan op de
volgende onderdelen:

STUURHENDEL (type H)

Smeerinterval:
De eerste smering 20 bedrijfsuren of
één maand na de aanschafdatum,
daarna iedere 100 uur of 6 maanden.

KANTELAS

• Breng anticorrosie-olie aan op de
draaipunten waar vet niet kan
komen.
• Voer het onderhoud vaker uit bij
gebruik in zout water.

ZWENKBAAR HUIS
BOVEN
SCHROEFAS

136

ZWENKBAAR HUIS ONDER
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Brandstoffilter
Het brandstoffilter is geplaatst tussen
de brandstofaansluiting en de
brandstofpomp.
Water of vuil in het brandstoffilter
kan leiden tot vermogensverlies en
moeilijk aanslaan. Controleer en
vervang het brandstoffilter
regelmatig.
Controle-interval:
Elke 100 bedrijfsuren of 6 maanden.
Verversingsinterval:
Elke 2 jaar of 400 uur

<Controleren>
Benzine is uiterst brandbaar en
brandstofdamp kan exploderen
waardoor ernstig letsel kan
ontstaan. Rook niet en voorkom
open vuur en vonken.
BUITEN BEREIK VAN
KINDEREN HOUDEN.
• Werk altijd in een goed
geventileerde ruimte.
• Bewaar afgetapte brandstof
altijd in een geschikte jerrycan.
• Mors geen brandstof bij het
vervangen van het filter.
Gemorste brandstof of
brandstofdamp kan in brand
vliegen. Verwijder gemorste
brandstof voordat u de motor
start.

TREKKEN
DRUKKEN

BRANDSTOFLEIDINGKOPPELING

1. Neem de brandstofleidingkoppeling
los van de buitenboordmotor.
2. Verwijder de motorafdekkap
(zie bladzijde 58).
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<Vervangen>
STEUN BRANDSTOFFILTER

BRANDSTOFFILTER
(in filterhouder)

3. Kijk door de doorschijnende
filterbeker en controleer het
brandstoffilter op waterophoping
en verstopping.
Vervang het brandstoffilter indien
nodig door een nieuwe.

138

BEVESTIGINGSBRANDSTOFBAND
SLANGEN
BRANDSTOFFILTER

1. Verwijder het bevestigingsbandje
van de brandstoffilterbeugel en
verwijder vervolgens het bandje
van het brandstoffilter.
Knijp voordat het brandstoffilter
verwijderd wordt, de slangen aan
beide zijden van het filter dicht met
slangklemmen om lekkage te
voorkomen.

BEVESTIGINGSBAND

BRANDKLEMMEN
STOFFILTER
BRANDSTOFSLANGKLEMMEN
(in de handel verkrijgbaar) SLANGEN

2. Neem de brandstofleidingen van
het brandstoffilter los.
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FILTERHUIS

Stel de twee brandstofslangen gelijk
met de pijl op de bevestigingsband.

O-RINGEN (vervangen)
BRANDSTOFFILTER
VLOTTER (rode ring)

FILTERHOUDER
ZESKANTIG DEEL

3. Draai het hexagonale deel linksom
en haal de filterhouder van het
filterlichaam.
4. Reinig de filterhouder en de
brandstofzeef grondig.
Als de brandstofzeef verstopt is,
vervangt u hem door een nieuwe.

5. Installeer de brandstofzeef, de Oringen en de vlotter. Monteer het
filterhuis en de filterbeker en
gebruik daarbij nieuwe O-ringen.
AANHAALMOMENT:
3,0 N·m (0,3 kgf·m)

6. Monteer het bevestigingsbandje op
het complete brandstoffilter zoals
hierboven aangegeven.
7. Monteer het complete
brandstoffilter en het
bevestigingsbandje op de
oorspronkelijke plaats.
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8. Koppel de
brandstofleidingkoppeling stevig
aan op de brandstoftank en de
buitenboordmotor.
Draai de ontluchtingsknop naar de
zijde OPEN, knijp hem in en laat
de opvoerpomp los om de
brandstof aan te voeren
(zie bladzijde 70) en controleer op
brandstoflekkages. Repareer
eventuele brandstoflekkage.
Controleer, als vermogensverlies of
moeilijk aanslaan veroorzaakt blijkt
te worden door de aanwezigheid van
te veel water of vuil in het
brandstoffilter, de brandstoftank.
Reinig de brandstoftank en het
tankfilter indien nodig. Het kan
noodzakelijk zijn om de
brandstoftank volledig af te tappen en
te vullen met nieuwe benzine.

140

Brandstoftank en tankfilter
(standaard)

BRANDSTOFLEIDING

Reinigingsinterval:
Elk jaar of elke 200 bedrijfsuren.

<Brandstoftank reinigen>
Benzine is uiterst brandbaar en
brandstofdamp kan exploderen
waardoor ernstig letsel kan
ontstaan. Rook niet en voorkom
open vuur en vonken.
BUITEN BEREIK VAN
KINDEREN HOUDEN.
• Werk altijd in een goed
geventileerde ruimte.
• Sla uit de brandstoftank
afgetapte brandstof op in een
veilige container.
• Probeer bij het reinigen van de
tank en het filter geen brandstof
te morsen. Gemorste brandstof
of brandstofdamp kan in brand
vliegen. Verwijder gemorste
brandstof voordat u de motor
start.
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1. Neem de brandstofleiding los van
de brandstoftank.
2. Maak de tank leeg, giet er een klein
beetje benzine in en schud de tank.
Tap de brandstof af en voer het af
volgens de voorschriften.

<Tankfilter reinigen>
SCHROEVEN van 5 mm

BRANDSTOFTANK
FILTERVERBINDING
(Brandstofleidingkoppeling)

EMISSIEREGELING
STEKKER
PAKKING

BRANDSTOFTANK
FILTER

1. Verwijder de vier 5 mm schroeven
met gebruik van een platte
schroevendraaier en haal
vervolgens de aansluiting van de
brandstofslang en het filter van de
brandstoftank los van de tank.
2. Reinig het filter in een nietontvlambaar oplosmiddel.
Inspecteer het brandstoftankfilter
en de connectorpakking. Vervang
ze bij beschadiging.
3. Breng het filter en de
slangaansluiting opnieuw in de
brandstoftank aan. Draai de vier
schroeven van 5 mm stevig vast.

Bij het verbrandingsproces komen
koolmonoxide en koolwaterstoffen
vrij. De beperking van de uitstoot van
koolwaterstoffen is erg belangrijk,
omdat deze onder bepaalde
omstandigheden reageren onder
invloed van zonlicht en er dan smog
gevormd wordt. Koolmonoxide
reageert niet op deze manier, maar is
giftig.
Problemen die van invloed zijn op de
emissies van de buitenboordmotor
Als u een van de volgende
symptomen waarneemt, laat uw
buitenboordmotor dan controleren en
repareren door uw dealer:
1. Moeilijk starten of afslaan na het
starten
2. Onregelmatige stationaire loop
3. Overslaan of terugslaan tijdens
acceleratie
4. Slechte prestaties en hoog
brandstofverbruik
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Zekering

RESERVEZEKERINGEN
(10 A, 15 A, 30 A)

KAPOTTE ZEKERING

Als de zekering kapot is zal de accu
niet door de motor opgeladen
worden. Controleer eerst het
vermogen van de aangesloten
elektrische accessoires voordat de
zekering vervangen wordt, en zorg
ervoor dat alles normaal is.

DEKSEL ZEKERINGHOUDER

ZEKERINGTREKKER

• Gebruik geen zekering met een
afwijkend ampèrage.
Dit kan schade aan het
elektrische systeem en brand
veroorzaken.
• Maak de accukabel los van de
minpool (–) van de accu, voordat
u de zekering vervangt.
Als u dit niet doet kan
kortsluiting ontstaan.
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ZEKERINGEN
(10 A, 15 A,
30 A)
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Schroef

SPLITPEN

Als de zekering doorgebrand is,
controleer dan de oorzaak en
vervang de zekering door een
reservezekering van dezelfde
waarde. De zekering zal opnieuw
doorbranden als de oorzaak niet
gevonden is.
<Vervangen>
1. Stop de motor en koppel de
accukabel los.
2. Verwijder de motorafdekkap.
3. Verwijder het deksel van het
zekeringvakje en trek de oude
zekering met de zekeringtrekker
die in de gereedschapstas wordt
meegeleverd uit de clip.
4. Druk een nieuwe zekering in de
clips.
AANGEGEVEN ZEKERING:
10 A, 15 A, 30 A

SCHROEF

SPECIALE RING
PLATTE AFDICHTRING
SPLITPIN
KROONMOER
DRUKRING

Als de schroef beschadigd is na
aanraking met een steen of een ander
obstakel, vervang de schroef dan als
volgt.
• Voordat u de schroef vervangt,
haalt u de clip van de
dodemansschakelaar uit de
dodemansschakelaar om te
voorkomen dat de motor wordt
gestart terwijl u aan de schroef
werkt.

• De bladen van de schroef kunnen
scherpe randen hebben; draag
daarom ter bescherming van uw
handen stevige handschoenen.
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<Verwijderen>
1. Verwijder de splitpen, draai de
kroonmoer los, verwijder de
sluitringen en verwijder vervolgens
de schroef en de drukring.
2. Controleer de schroefas op
vislijnen of andere voorwerpen.
<Installatie>
1. Breng zeewaterbestendig vet aan
op de schroefas.
2. Plaats de drukring van de schroefas
met de gegroefde zijde naar het
staartstuk.
3. Plaats de schroef.
4. Monteer de speciale sluitring met
de onderlegring zoals aangegeven.
5. Draai de kroonmoer met de hand of
met een sleutel licht vast totdat de
schroef geen vrije slag meer heeft.

144

6. Draai de kroonmoer met een
momentsleutel vast.
AANHAALMOMENT
KROONMOER:
1 N·m (0,1 kgf·m)
7. Draai de kroonmoer met een
momentsleutel vast totdat de eerste
groef van de kroonmoer in lijn staat
met de opening van de splitpen.
Haal niet verder aan dan de eerste
uitlijning van de groef op de
kroonmoer en het gat in de
splitpen.
UITERST AANHAALMOMENT:
35 N·m (3,6 kgf·m)
Draai de kroonmoer niet verder
aan dan het UITERSTE
AANHAALMOMENT, anders
kunnen de schroef en as beschadigd
worden.

8. Let erop dat de splitpen vervangen
wordt door een nieuwe.
• Gebruik een originele roestvrij
stalen splitpen van Honda, of een
vergelijkbare splitpen en buig de
uiteinden van de pin zoals
weergegeven op de vorige
pagina.
Opmerking: deze sleutels worden niet
bij de gereedschapsset bij de
buitenboordmotor geleverd. Neem
voor meer informatie over
gereedschappen contact op met uw
marine-dealer.
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Buitenboordmotor die volledig
onder water is geweest
Aan een buitenboordmotor die geheel
ondergedompeld is geweest in het
water moet direct onderhoud worden
gepleegd om de kans op corrosie te
minimaliseren.
Breng de buitenboordmotor direct
naar de dealer als u in de buurt bent
van uw buitenboordmotor-dealer. Als
u te ver van een Honda-dealer zit,
gaat u als volgt te werk:
1. Verwijder de afdekkap en spoel de
buitenboordmotor af met zoet
water om zout water, zand, modder
enz. te verwijderen.
Als de buitenboordmotor liep toen
deze onder water terecht kwam,
kan er ook mechanische schade
zijn, zoals een verbogen drijfstang.
Als de buitenboordmotor moeilijk
rond te draaien is als deze gestart
wordt, probeer deze dan niet
verder te starten maar repareer
eerst de schade.
2. Tap de dampafscheider af zoals
omschreven op bladzijde 148.

NOODSTARTKOORD

3. Vervang de motorolie (zie bladzijde
129).
4. Verwijder de bougies. Verwijder de
ACG-kap en rol het startkoord voor
noodgevallen op volgens de
noodstartprocedure (zie bladzijde
83 tot 88) en tap het water van de
cilinder af door enkele malen aan
het noodstartkoord te trekken.

5. Giet een theelepel motorolie in elk
bougiegat en trek vervolgens
meerdere malen aan de
noodstartkabel om het binnenste
van de cilinders te smeren.
Breng de bougies weer aan.
6. Installeer de motorkap en
vergrendel de vastzethendel stevig
(zie bladzijde 58).
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7. Probeer de motor te starten.
• Als de motor niet aanslaat,
verwijder dan nogmaals de
bougies, reinig en droog deze,
plaats ze weer en probeer nogmaals
de motor te starten.
• Als er water in het carter of de
motorolie aanwezig was, moet de
motorolie nogmaals ververst
worden als de motor een 1/2 uur
gedraaid heeft.
• Wanneer de motor aanslaat en er is
geen duidelijke mechanische
schade, laat de motor dan een half
uur of langer draaien (let erop dat
het waterniveau tenminste 100 mm
boven de anticavitatieplaat is).
8. Breng zo spoedig mogelijk de
buitenboordmotor naar uw
buitenboordmotor-dealer voor
inspectie en onderhoud.
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13. OPSLAG
Laat voor een optimale levensduur
van de buitenboordmotor eerst een
onderhoudsbeurt uitvoeren door uw
buitenboordmotor-dealer voordat u
de motor opslaat. De volgende
procedures kunt u echter als eigenaar
zelf uitvoeren met een minimum aan
gereedschap.
Brandstof
Benzine veroudert erg snel als gevolg
van blootstelling aan licht,
temperatuur en tijd.
In het ergste geval kan
benzineveroudering al optreden na
30 dagen.
Gebruik van verontreinigde benzine
kan de motor ernstig beschadigen
(verstopt brandstof systeem,
vastgelopen kleppen).
Dergelijke schade veroorzaakt door
bedorven brandstof wordt niet gedekt
door de garantie.
Volg om dergelijke schade te
voorkomen de volgende
aanbevelingen strikt op:
• Gebruik alleen de voorgeschreven
benzine (zie bladzijde 61).

• Gebruik verse en schone benzine.
• Bewaar benzine in een
gecertificeerde benzinetank om
snelle veroudering te vertragen.
• Wanneer langdurige opslag (meer
dan 30 dagen) wordt verwacht
dienen de brandstoftank en
dampafscheider afgetapt te worden.
Benzine is uiterst brandbaar en
brandstofdamp kan exploderen
waardoor ernstig letsel kan
ontstaan. Rook niet en voorkom
open vuur en vonken.
BUITEN BEREIK VAN
KINDEREN HOUDEN.
• Mors geen brandstof. Gemorste
brandstof of brandstofdamp kan
in brand vliegen. Verwijder
gemorste brandstof voor het
opslaan of transporteren van de
buitenboordmotor.
• Rook niet en voorkom open vuur
en vonken tijdens het tanken en
in ruimten waar brandstof wordt
afgetapt of opgeslagen.

1. Controleer het brandstoffilter aan
de tijden met een lage druk. Als
zich binnenin water of andere
verontreinigingen bevinden, reinigt
u de filterbeker of vervangt u het
brandstoffilter. (zie bladzijde 137)
2. Tap de benzine af uit de
dampafscheider. (zie bladzijde 148)
3. Controleer of er geen water of
verontreiniging in de afgetapte
benzine aanwezig is.
4. Draai, als er geen water of
verontreiniging in de benzine
aanwezig is, de aftapplug vast.
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OPSLAG
5. Voer, als er water of
verontreiniging in de benzine
aanwezig is, de volgende
handelingen uit.
5-a. Draai de aftapplug vast.
5-b. Zet de buitenboordmotor in
verticale positie en sluit deze
aan op een brandstoftank
gevuld met schone benzine.
5-c. Stuur de benzine naar de
dampafscheider met behulp
van de opvoerpomp en start de
motor.
De schroef moet onder water zijn.
Wanneer u de motor niet in het
water laat draaien, kan de
waterpomp beschadigd worden en
de motor oververhit raken.

148

Aftappen van dampafscheider
Bedien de opvoerpomp als u er
zeker van bent dat de aftapschroef
is aangedraaid. Als de aftapplug
niet is vastgedraaid, zal er benzine
uitstromen.
5-d. Nadat u de motor hebt gestart,
houdt u deze 3 minuten in de
stationairstand.
5-e. Tap de benzine af uit de
dampafscheider.
5-f. Controleer of er geen water of
verontreiniging in de afgetapte
benzine aanwezig is.
5-g. Als er water of
verontreinigingen vermengd
zijn met de afgetapte benzine,
herhaalt u stap 5-a totdat er
niets meer met de afgetapte
benzine vermengd is.

Benzine is uiterst brandbaar en
brandstofdamp kan exploderen
waardoor ernstig letsel kan
ontstaan. Rook niet en voorkom
open vuur en vonken.
BUITEN BEREIK VAN
KINDEREN HOUDEN.
• Mors geen brandstof. Gemorste
brandstof of brandstofdamp kan
in brand vliegen. Verwijder
gemorste brandstof voor het
opslaan of transporteren van de
buitenboordmotor.
• Rook niet en voorkom open vuur
en vonken tijdens het tanken en
in ruimten waar brandstof wordt
afgetapt of opgeslagen.
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OPSLAG
AFTAPSCHROEF
DAMPSLANGKLEM
AFSCHEIDER

6. Als de benzine uit de aftapbuis
begint te stromen, kantelt u de
buitenboordmotor omlaag, en
houdt u hem in deze positie totdat
de benzine niet meer stroomt.
Vang de afgetapte benzine op in
een geschikte jerrycan.
7. Na het aftappen moet de
aftapschroef weer worden
aangedraaid en bevestigt u de
aftapbuis aan de buisklem van de
hogedrukbrandstofleiding.

AFVOERSLANG

1. Koppel de brandstofleidingkoppeling los (zie bladzijde 120).
2. Verwijder de motorafdekkap.
3. Maak de afvoerslang los van de
slangklem van de hogedrukbrandstofleiding en leid het uiteinde
van de afvoerslang buiten de
onderbeplating van de motor.
4. Draai de aftapplug van de
dampafscheider los.
5. Kantel de buitenboordmotor
omhoog.

Voordat u de buitenboordmotor
langdurig stalt, wordt aangeraden dat
u de koppeling van de brandstofslang
verwijdert en de motor op 2.000 tot
3.000 omw/min-1 laat draaien totdat
hij stopt.

Motorolie
1. Ververs de motorolie (zie bladzijde
129 – 131).
2. Verwijder de bougies (zie bladzijde
131) en verwijder de clip van de
dodemansschakelaar.
3. Giet een eetlepel of theelepel
(5 – 10 cm3) schone motorolie in
elke cilinder.
4. Draai de motor enkele keren rond
om de olie in de cilinders te
verdelen.
5. Breng de bougies weer aan
(zie bladzijde 133).
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OPSLAG
Opslag accu
Controles en onderhoud kunnen
per type accu verschillen. Het kan
zijn dat onderstaande aanwijzingen
niet van toepassing zijn op het type
accu dat u voor uw
buitenboordmotor heeft
aangeschaft. Raadpleeg de
instructies van de fabrikant van de
accu.
Accu's produceren explosieve
gassen: Als deze ontbranden, kan
dit leiden tot verwondingen en
blindheid. Zorg voor voldoende
ventilatie tijdens het laden.
• CHEMISCH GEVAAR: De accu
bevat zwavelzuur (elektrolyt).
Aanraking met de huid of ogen
veroorzaakt ernstige
brandwonden. Draag een
veiligheidsbril en beschermende
kleding.

150

• Rook niet en voorkom open vuur
en vonken.
EERSTEHULPMAATREGELEN:
Als er elektrolyt in uw ogen
komt, spoel ze dan minstens
15 minuten grondig uit met
handwarm water en bel
onmiddellijk een dokter.
• GIFTIG: Elektrolyt is giftig.
EERSTEHULPMAATREGELEN
─ Uitwendig: Spoel grondig met
water.
─ Inwendig: Drink veel water of
melk.
Drink daarna melk met
magnesiumpoeder of
plantaardige olie en bel een
dokter.
• BUITEN BEREIK VAN
KINDEREN HOUDEN.

(+) POOL
(–) POOL

ROOD

ZWART

1. Ontkoppel eerst de negatieve pool
(–) van de accu en daarna de
positieve pool (+).
2. Verwijder de accu en reinig de
accupolen en de accukabelpolen
met een staalborstel of
schuurpapier.
Reinig de batterij met een
oplossing van soda en warm water
en zorg ervoor dat de oplossing van
water niet in de accucellen raakt.
Droog de accu goed af.
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OPSLAG
Stand van de buitenboordmotor

BESCHERMING

BOVENSTE
NIVEAU

(linkerzijde naar beneden zoals afgebeeld.)
STANDAARD

3. Vul de accu bij met gedestilleerd
water tot aan de bovenste
niveaulijn. Doe de accu niet
te vol.
4. Sla de accu op op een vlakke
ondergrond, op een koele, droge,
goed geventileerde plaats uit de
zon.
5. Controleer eenmaal per maand de
soortelijke massa van het elektrolyt
en laad de accu bij om de
levensduur te verlengen.

Vervoeren en opslag van de
buitenboord motor in verticale of
horizontale positie, zoals hier
afgebeeld. Bevestig het motorbracket
aan de standaard en zet de
buitenboordmotor vast met de bouten
en de moeren. Sla de
buitenboordmotor in een goed
geventileerde ruimte op, weg van
direct zonlicht en vocht.

Horizontaal vervoer en opslag:
Laat de buitenboordmotor rusten op
de kastbeschermer.
Een andere wijze van vervoer of
opslag kan beschadigingen en
olielekkage veroorzaken.

Verticaal vervoer en opslag:
Bevestig de ophangbeugel aan een
standaard.
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14. AFVOEREN
Ter bescherming van het milieu
mogen dit product, accu's, motorolie,
enz. niet bij normaal afval worden
gezet. Houd u aan de wettelijke
voorschriften of raadpleeg uw dealer
voor het afvoeren van deze
materialen.
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15. STORINGZOEKEN
WAARSCHUWINGSSYSTEEM TREEDT IN WERKING
SYMPTOOM

MOGELIJKE OORZAAK

OPLOSSING

Het waarschuwingssysteem bij overbelasting treedt in
werking:
• Het controlelampje bij overbelasting gaat branden.
• De waarschuwingszoemer bij overbelasting klinkt.
• Het motortoerental neemt af en de motor stopt uiteindelijk.
• Het motortoerental kan niet worden verhoogd met de
gashendel.
• De motor zal 20 seconden na het begrenzen van het
motortoerental uitgeschakeld worden.

Koelwaterinlaat verstopt.

Reinig de koelwaterinlaat.

Bougies met verkeerde warmtegraad.

Vervang de bougies (zie bladzijde 131).

Het waarschuwingssysteem oliedruk treedt in werking:
• Het controlelampje oliedruk gaat niet branden.
• De waarschuwingszoemer oliedruk klinkt.
• Het motortoerental neemt af.
• Het motortoerental kan niet worden verhoogd met de
gashendel.

Te weinig motorolie

Voeg motorolie toe tot aan het
aangegeven peil (zie bladzijde 59).

Verkeerde motorolie.

Ververs de motorolie
(zie bladzijde 129).

Het waarschuwingssysteem PGM-FI treedt in werking:
• Het controlelampje PGM-FI gaat branden.
• De waarschuwingszoemer PGM-FI klinkt.

Storing in het PGM-FI.

Raadpleeg uw buitenboordmotordealer.

Het ACG-waarschuwingssysteem treedt in werking:
• Het ACG-controlelampje gaat branden.
• De ACG-waarschuwingszoemer klinkt.

Accuspanning te hoog of te laag.

Controleer de accu (zie bladzijde 133).

Storing in het ACG.

Raadpleeg uw buitenboordmotordealer.

• Waterpomp defect.
• Thermostaat verstopt.
• Thermostaat defect.
• Koelwaterkanaal verstopt.
• Uitlaatgassen in koelsysteem.

Raadpleeg uw buitenboordmotordealer.
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16. SPECIFICATIES
MODEL
Code
Type
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Spiegelhoogte
(bij spiegelhoek
van 12°)
Leeggewicht
(gewicht)*
Vermogen
Toerenbereik
Motortype
Cilinderinhoud
Elektrodenafstand

BF40D K4
BBDJ
LHD

LHTD
794 mm
390 mm
1.387 mm

Startsysteem
Ontstekingssysteem
Smeringsysteem
Voorgeschreven
olie
Inhoud carter

521 mm
100 kg

102 kg
29,4 kW (40 PS)
omw/min-1

5.000 – 6.000
4-takt, bovenliggende nokkenas, 3 cilinder
808 cm3
0,6 – 0,7 mm

Vermogen
(gelijkstroom)
Koelsysteem
Uitlaatsysteem
Bougies
Brandstofpomp
Brandstof
Tankinhoud
Inschakelen
Stuurhoek
Trimhoek
Kantelhoek
Spiegelhoek
Afstandsbediening
Stuursysteem

Elektrische starter
Volledige transistoraccu
Druksmering met tandwielpomp
Motor: API standaard (SG, SH, SJ, SL) SAE 10W-30
Staartstuk: API-specificatie (GL-4) SAE 90 Hypoid
Transmissieolie
Motor: Zonder vervangen van oliefilter:
2,0 l
Met vervangen van oliefilter:
2,1 l
Staartstuk: 0,41 l
12 V – 17 A
Waterkoeling met thermostaat
Uitlaat onder water
DR7EB (NGK), X22 ESR-UB (DENSO)
Lagedrukzijde: mechanisch type
Hogedrukzijde: elektrisch type
Loodvrije benzine
(octaangetal 91 RON, benzinepomp octaangetal 86, of hoger)
25 l
Met schakelklauwen: Vooruit – Vrijstand – Achteruit
35° rechts en links
– 4° tot 12° (bij een spiegelhoek van 12°)
63° (bij een spiegelhoek van 12°)
8°, 12°, 16°, 20°, 24°
—

* Zonder accukabel, met schroef
Het vermogen van buitenboordmotoren van Honda wordt gemeten volgens ISO8665 (gemeten aan de cardanas).
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SPECIFICATIES
MODEL
Code
Type
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Spiegelhoogte
(bij spiegelhoek
van 12°)
Leeggewicht
(gewicht)*
Vermogen
Toerenbereik
Motortype
Cilinderinhoud
Elektrodenafstand

BF40D K4
BBDJ
SRTU
SRTZ

LRTU LRTL
LRTD LRTZ
694 mm
390 mm

1.281 mm
416 mm

1.387 mm
521 mm

96 kg

98 kg
29,4 kW (40 PS)

5.000 – 6.000 omw/min-1
4-takt, bovenliggende nokkenas, 3 cilinder
808 cm3
0,6 – 0,7 mm

Startsysteem
Ontstekingssysteem
Smering-systeem
Voorgeschreven
olie
Inhoud carter

Vermogen
(gelijkstroom)
Koelsysteem
Uitlaatsysteem
Bougies
Brandstofpomp
Brandstof
Tankinhoud
Inschakelen
Stuurhoek
Trimhoek
Kantelhoek
Spiegelhoek
Afstandsbediening
Stuursysteem

Elektrische starter
Volledige transistoraccu
Druksmering met tandwielpomp
Motor: API standaard (SG, SH, SJ, SL) SAE 10W-30
Staartstuk: API-specificatie (GL-4) SAE 90 Hypoid
Transmissieolie
Motor: Zonder vervangen van oliefilter:
2,0 l
Met vervangen van oliefilter:
2,1 l
Staartstuk: 0,41 l
12 V – 17 A
Waterkoeling met thermostaat
Uitlaat onder water
DR7EB (NGK), X22 ESR-UB (DENSO)
Lagedrukzijde: mechanisch type
Hogedrukzijde: elektrisch type
Loodvrije benzine
(octaangetal 91 RON, benzinepomp octaangetal 86, of
hoger)
25 l
Met schakelklauwen: Vooruit – Vrijstand – Achteruit
35° rechts en links
– 4° tot 12° (bij een spiegelhoek van 12°)
63° (bij een spiegelhoek van 12°)
8°, 12°, 16°, 20°, 24°
Bevestigd op motor

* Zonder accukabel, met schroef
Het vermogen van buitenboordmotoren van Honda wordt gemeten volgens ISO8665 (gemeten aan de cardanas).
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SPECIFICATIES
MODEL
Code
Type
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Spiegelhoogte
(bij spiegelhoek
van 12°)
Leeggewicht
(gewicht)*
Vermogen
Toerenbereik
Motortype
Cilinderinhoud
Elektrodenafstand

BF50D K4
BBEJ
LHD

LHTD
794 mm
390 mm
1.387 mm

Startsysteem
Ontstekingssysteem
Smeringsysteem
Voorgeschreven
olie
Inhoud carter

521 mm
100 kg

102 kg
36,8 kW (50 PS)
omw/min-1

5.500 – 6.000
4-takt, bovenliggende nokkenas, 3 cilinder
808 cm3
0,6 – 0,7 mm

Vermogen
(gelijkstroom)
Koelsysteem
Uitlaatsysteem
Bougies
Brandstofpomp
Brandstof
Tankinhoud
Inschakelen
Stuurhoek
Trimhoek
Kantelhoek
Spiegelhoek
Afstandsbediening
Stuursysteem

Elektrische starter
Volledige transistoraccu
Druksmering met tandwielpomp
Motor: API standaard (SG, SH, SJ, SL) SAE 10W-30
Staartstuk: API-specificatie (GL-4) SAE 90 Hypoid
Transmissieolie
Motor: Zonder vervangen van oliefilter:
2,0 l
Met vervangen van oliefilter:
2,1 l
Staartstuk: 0,41 l
12 V – 17 A
Waterkoeling met thermostaat
Uitlaat onder water
DR7EB (NGK), X22 ESR-UB (DENSO)
Lagedrukzijde: mechanisch type
Hogedrukzijde: elektrisch type
Loodvrije benzine
(octaangetal 91 RON, benzinepomp octaangetal 86,
of hoger)
25 l
Met schakelklauwen: Vooruit – Vrijstand – Achteruit
35° rechts en links
– 4° tot 12° (bij een spiegelhoek van 12°)
63° (bij een spiegelhoek van 12°)
8°, 12°, 16°, 20°, 24°
—

* Zonder accukabel, met schroef
Het vermogen van buitenboordmotoren van Honda wordt gemeten volgens ISO8665 (gemeten aan de cardanas).
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SPECIFICATIES
MODEL
Code
Type
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Spiegelhoogte
(bij spiegelhoek
van 12°)
Leeg gewicht
(gewicht)*
Vermogen
Toerenbereik
Motortype
Cilinderinhoud
Elektrodenafstand

BF50D K4
BBEJ
LRD

SRTU
SRTZ

1.281 mm
416 mm

LRTU LRTL
LRTD LRTZ

694 mm
390 mm
1.387 mm
521 mm

96 kg

98 kg
36,8 kW (50 PS)

5.500 – 6.000 omw/min-1
4-takt, bovenliggende nokkenas, 3 cilinder
808 cm3
0,6 – 0,7 mm

Startsysteem
Ontstekingssysteem
Smering-systeem
Voorgeschreven
olie
Inhoud carter

Vermogen
(gelijkstroom)
Koelsysteem
Uitlaatsysteem
Bougies
Brandstofpomp
Brandstof
Tankinhoud
Inschakelen
Stuurhoek
Trimhoek
Kantelhoek
Spiegelhoek
Afstandsbediening
Stuursysteem

Elektrische starter
Volledige transistoraccu
Druksmering met tandwielpomp
Motor: API standaard (SG, SH, SJ, SL) SAE 10W-30
Staartstuk: API-specificatie (GL-4) SAE 90 Hypoid
Transmissieolie
Motor: Zonder vervangen van oliefilter:
2,0 l
Met vervangen van oliefilter:
2,1 l
Staartstuk: 0,41 l
12 V – 17 A
Waterkoeling met thermostaat
Uitlaat onder water
DR7EB (NGK), X22 ESR-UB (DENSO)
Lagedrukzijde: mechanisch type
Hogedrukzijde: elektrisch type
Loodvrije benzine
(octaangetal 91 RON, benzinepomp octaangetal 86, of
hoger)
25 l
Met schakelklauwen: Vooruit – Vrijstand – Achteruit
35° rechts en links
– 4° tot 12° (bij een spiegelhoek van 12°)
63° (bij een spiegelhoek van 12°)
8°, 12°, 16°, 20°, 24°
Bevestigd op motor

* Zonder accukabel, met schroef
Het vermogen van buitenboordmotoren van Honda wordt gemeten volgens ISO8665 (gemeten aan de cardanas).
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SPECIFICATIES
MODEL
Code
Type
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Spiegelhoogte
(bij spiegelhoek
van 12°)
Leeggewicht
(gewicht)*
Vermogen
Toerenbereik
Motortype
Cilinderinhoud
Elektrodenafstand

YHD

BF50D K4
BBEJ
YHTD

XHD

YRTD

XRTD
XRTL
694 mm

794 mm
1.422 mm 1.488 mm
556 mm

622 mm

101 kg

104 kg

390 mm
1.422 mm
556 mm

103 kg

99 kg

1.488 mm

Inhoud carter

622 mm

102 kg

36,8 kW (50 PS)
5.500 – 6.000 omw/min-1
4-takt, bovenliggende nokkenas, 3 cilinder
808 cm3
0,6 – 0,7 mm

Startsysteem
Ontstekingssysteem
Smering-systeem
Voorgeschreven
olie

Vermogen
(gelijkstroom)
Koelsysteem
Uitlaatsysteem
Bougies
Brandstofpomp
Brandstof

Tankinhoud
Inschakelen
Stuurhoek
Trimhoek
Kantelhoek
Spiegelhoek
Afstandsbediening
Stuursysteem

Elektrische starter
Volledige transistoraccu
Druksmering met tandwielpomp
Motor: API standaard (SG, SH, SJ, SL) SAE 10W-30
Staartstuk: API-specificatie (GL-4) SAE 90 Hypoid
Transmissieolie
Motor: Zonder vervangen van oliefilter:
2,0 l
Met vervangen van oliefilter:
2,1 l
Staartstuk: 0,41 l
12 V – 17 A
Waterkoeling met thermostaat
Uitlaat onder water
DR7EB (NGK), X22 ESR-UB (DENSO)
Lagedrukzijde: mechanisch type
Hogedrukzijde: elektrisch type
Loodvrije benzine
(octaangetal 91 RON, benzinepomp octaangetal 86, of
hoger)
25 l
Met schakelklauwen: Vooruit – Vrijstand – Achteruit
35° rechts en links
– 4° tot 12° (bij een spiegelhoek van 12°)
63° (bij een spiegelhoek van 12°)
8°, 12°, 16°, 20°, 24°
Bevestigd op
—
motor

* Zonder accukabel, met schroef
Het vermogen van buitenboordmotoren van Honda wordt gemeten volgens ISO8665 (gemeten aan de cardanas).
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SPECIFICATIES
Geluid en trillingen
MODEL

BF40D K4

BF50D K4

REGELSYSTEEM

T (kantelhendel)

R (Afstandsbediening)

T (kantelhendel)

R (Afstandsbediening)

Geluidsniveau op oorhoogte
(2006/42/EC, ICOMIA 39-94)

83 dB (A)

83 dB (A)

85 dB (A)

85 dB (A)

Variantie

2 dB (A)

2 dB (A)

2 dB (A)

2 dB (A)

Gemeten geluidsvermogenniveau
(Referentie EN ISO3744)

92 dB (A)

92 dB (A)

94 dB (A)

94 dB (A)

Variantie

2 dB (A)

2 dB (A)

2 dB (A)

2 dB (A)

Trillingsniveau bij hand/arm
(2006/42/EC, ICOMIA 38-94)

3,0 m/s2

—

3,3 m/s2

—

Variantie

0,8 m/s2

—

0,8 m/s2

—

Zie: ICOMIA-norm: waarin de gebruiksomstandigheden en de meetcondities staan.
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17. ADRESSEN Honda-IMPORTEURS
Neem voor meer informatie contact op met het klantencontactcentrum van Honda dat op het volgende adres of via het volgende telefoonnummer is te bereiken:

Voor Europa
OOSTENRIJK
Honda Motor Europe Ltd
Hondastraße 1
2351 Wiener Neudorf
Tel.: +43 (0)2236 690 0
Fax: +43 (0)2236 690 480
http://www.honda.at
HondaPP@honda.co.at

BALTISCHE STATEN
(Estland/Letland/
Litouwen)
NCG Import Baltics OU
Meistri TN 12
Haabersti District
13517 Tallin City
Harju County Estonia
Tel.: +372 651 7300
Fax: +372 651 7301
info.baltic@ncgimport.com

BELGIË
Honda Motor Europe Ltd
Doornveld 180-184
1731 Zellik
Tel.: +32 2620 10 00
Fax: +32 2620 10 01
http://www.honda.be
BH_PE@HONDA-EU.COM
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BULGARIJE
Premium Motor Ltd
General Inzov
1517 Sofia
Bulgaria
Tel.: +3592 423 5879
Fax: +3592 423 5879
www.hondamotor.bg
jolian.milev@hondamotor.bg

TSJECHIË

FRANKRIJK

BG Technik cs, a.s.
U Zavodiste 251/8
15900 Prague 5 - Velka
Chuchle
Tel.: +420 2 838 70 850
Fax: +420 2 667 111 45
http://www.honda-stroje.cz

Honda Motor Europe Ltd
Division Produit d'Equipement
Parc d'activités de Pariest,
Allée du 1er mai
Croissy Beaubourg BP46, 77312
Marne La Vallée Cedex 2
Tel.: 01 60 37 30 00
Fax: 01 60 37 30 86
http://www.honda.fr
espace-client@honda-eu.com

KROATIË

DENEMARKEN

DUITSLAND

Hongoldonia d.o.o.
Vukovarska ulica 432a
31000 Osijek, HR
Tel.: +38531320420
Fax: +38531320429
http://www.hongoldonia.hr
prodaja@hongoldonia.hr

TIMA A/S
Ryttermarken 10
DK-3520 Farum
Tel.: +45 36 34 25 50
Fax: +45 36 77 16 30
www.tima.dk

Honda Deutschland
Niederlassung der Honda Motor
Europe Ltd.
Hanauer Landstraße 222-224
D-60314 Frankfurt
Tel.: 01805 20 20 90
Fax: +49 (0)69 83 20 20
http://www.honda.de
info@post.honda.de

CYPRUS

FINLAND

GRIEKENLAND

Demstar Automotive Ltd
Mihail Giorgalla 14
2409 Engomi
Nicosia
Cyprus
Tel.: +357 22 792 600
Fax: +357 22 430 313

OY Brandt AB.
Tuupakantie 7B
01740 Vantaa
Tel.: +358 207757200
Fax: +358 9 878 5276
http://www.brandt.fi

Saracakis Brothers S.A.
71 Leoforos Athinon
10173 Athens
Tel.: +30 210 3497809
Fax: +30 210 3467329
http://www.honda.gr
info@saracakis.gr
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ADRESSEN Honda-IMPORTEURS
Neem voor meer informatie contact op met het klantencontactcentrum van Honda dat op het volgende adres of via het volgende telefoonnummer is te bereiken:

Voor Europa (vervolg)
HONGARIJE

MALTA

PORTUGAL

Motor Pedo Co., Ltd.
Kamaraerdei ut 3.
2040 Budaors
Tel.: +36 23 444 971
Fax: +36 23 444 972
http://www.hondakisgepek.hu
info@hondakisgepek.hu

The Associated Motors
Company Ltd.
New Street in San Gwakkin Road
Mriehel Bypass, Mriehel QRM17
Tel.: +356 21 498 561
Fax: +356 21 480 150

GROW Productos de Forca Portugal
Rua Fontes Pereira de Melo, 16
Abrunheira, 2714-506 Sintra
Tel.: +351 211 303 000
Fax: +351 211 303 003
http://www.grow.com.pt
abel.leiriao@grow.com.pt

IERLAND

NOORWEGEN

Two Wheels ltd
M50 Business Park, Ballymount
Dublin 12
Tel.: +353 1 4381900
Fax: +353 1 4607851
http://www.hondaireland.ie
Service@hondaireland.ie

Berema AS
P.O. Box 454 1401 Ski
Tel.: +47 64 86 05 00
Fax: +47 64 86 05 49
http://www.berema.no
berema@berema.no

REPUBLIEK
WIT-RUSLAND
Scanlink Ltd.
Montazhnikov Lane 4th 5-16
Minsk 220019
Republic of Belarus
Tel.: +375 17 234 99 99
Fax: +375 17 234 04 04
http://www.hondapower.by

SERVIË & MONTENEGRO
ITH Trading Co Doo
Majke Jevroscme 26
1100 Beograd
Serbia
Tel.: +381 11 3240629
Fax: +381 11 3240629
http://www.hondasrbija.co.rs
sstevanovic@ithtrading.co.rs

SLOWAKIJE
Honda Motor Europe Ltd
Slovensko, organizačná zložka
Prievozská 6 821 09 Bratislava
Tel.: +421 2 32131111
Fax: +421 2 32131112
http://www.honda.sk

ITALIË

POLEN

ROEMENIË

SLOVENIË

Honda Motore Europe Ltd
Via della Cecchignola, 13
00143 Roma
Tel.: +848 846 632
Fax: +39 065 4928 400
http://www.hondaitalia.com
info.power@honda-eu.com

Aries Power Equipment Sp. z o.o.
ul. Wroclawska 25
01-493 Warszawa
Tel.: +48 (22) 861 43 01
Fax: +48 (22) 861 43 02
http://www.ariespower.pl
http://www.mojahonda.pl
info@ariespower.pl

Hit Power Motor Srl
str. Vasile Stroescu nr. 12,
Camera 6, Sector 2
021374 Bucuresti
Tel.: +40 21 637 04 58
Fax: +40 21 637 04 78
http://www.honda.ro
hit power@honda.ro

AS Domzale Moto Center D.O.O.
Blatnica 3A
1236 Trzin
Tel.: +386 1 562 22 62
Fax: +386 1 562 37 05
http://www.honda-as.com
infomacije@honda-as.com
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ADRESSEN Honda-IMPORTEURS
Neem voor meer informatie contact op met het klantencontactcentrum van Honda dat op het volgende adres of via het volgende telefoonnummer is te bereiken:

Voor Europa (vervolg)
SPANJE en alle provincies

TURKIJE

Greens Power Products, S.L.
Poligono Industrial Congost –
Av Ramon Ciurans n°2
08530 La Garriga - Barcelona
Tel.: +34 93 860 50 25
Fax: +34 93 871 81 80
http://www.hondaencasa.com

Anadolu Motor Uretim Ve
Pazarlama As
Sekerpinar Mah
Albayrak Sok No 4
Cayirova 41420
Kocaeli
Tel.: +90 262 999 23 00
Fax: +90 262 658 94 17
http://www.anadolumotor.com.tr
antor@antor.com.tr

ZWEDEN

VERENIGD
KONINKRIJK

Honda Motor Europe Ltd
filial Sverige
Box 31002 - Långhusgatan 4
215 86 Malmö
Tel.: +46 (0)40 600 23 00
Fax: +46 (0)40 600 23 19
http://www.honda.se
hpesinfo@honda-eu.com

ZWITSERLAND
Honda Motor Europe Ltd., Slough
Succursale de Satigny/Genève
Rue de la Bergère 5
1242 Satigny
Tel.: +41 (0)22 989 05 00
Fax: +41 (0)22 989 06 60
http://www.honda.ch

162

Honda Motor Europe Ltd
Cain Road
Bracknell
Berkshire
RG12 1 HL
Tel.: +44 (0)845 200 8000
http://www.honda.co.uk
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19. INDEX
A
Aanmeren ...................................106
Accu
aansluiten ..................................53
Controleren ...............................66
Opslag .....................................150
Schoonmaken .........................134
Vloeistofpeil controleren ........134
ACG-controlelampje/
waarschuwingszoemer
Bediening ................................110
Werking ....................................39
Adressen
Honda-importeurs ...................160
Afstandsbediening
Installatie ..................................55
Afstandsbedieningsconsole
Identificatie ...........................17
Installatielocatie ...................55
hendel
Frictie-instelling ...................65
Werking ................................26
kabellengte ................................56
Afstellen hoogte/hoek
stuurhendel ...............................64
Aftappen van dampafscheider ....148
Afvoeren .....................................152
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Anode
Bediening ............................... 114
Werking ................................... 41
B
Bediening ..................................... 89
Bedieningselementen en
kenmerken ................................ 22
Benzine met alcohol ..................... 62
Bougies ...................................... 131
Brandstof
aanvoeren ................................. 70
Brandstoffilter
Controleren ........................ 137
Vervangen .......................... 138
leiding
losmaken ............................ 120
leidingkoppeling ....................... 44, 69
meter ........................................ 44
niveau ....................................... 61
opslag ..................................... 147
Reiniging van de brandstoftank ... 140
tankfilter ................................. 140
vuldop ...................................... 43
Buitenboordmotor
Hoek controleren ..................... 51
Installatie .................................. 50

Opslagpositie .......................... 151
C
Controlelampje/
waarschuwingszoemer bij
overbelasting
Bediening ............................... 110
Werking .................................... 39
Controlelampje/
waarschuwingszoemer oliedruk
Bediening ............................... 110
Werking .................................... 38
Controlelampje/
waarschuwingszoemer PGM-FI
Bediening ............................... 110
Werking .................................... 40
Controles vooraf ........................... 58
Accu ......................................... 66
Afstellen hoogte/hoek
stuurhendel ........................... 64
Brandstof .................................. 61
Brandstoffilter .......................... 66
Controle schroef en
splitpen ................................. 63
Motorolie .................................. 59
Overige controles ..................... 67
Stuurhendelfrictie ..................... 65
Weerstand
afstandsbedieningshendel .... 65
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INDEX
D
De motor starten
Noodstart ..................................83
Type H ......................................71
Type R ......................................75
E
"EC DECLARATION OF
CONFORMITY"
(EU-conformiteitsverklaring)
OVERZICHT .........................163
Emissieregelsysteem ...................141
G
Gashendel .....................................23
Gashendelfrictiering .....................23
Gereedschapsset en
reserveonderdelen .............67, 126
H
Handbedieningsklep
Bediening ...........................108
Werking ................................36
Hendel kantelblokkering ..............38
I
Identificatie van de onderdelen ....14

Identificatiecodes van de regeling
en kenmerken ............................. 3
Installatie
Buitenboordmotor .................... 50
Locatie ..................................... 49
Installatiehoogte ...................................... 49
Interface-stekker .......................... 45
Invaarprocedure ........................... 89
K
Kantelen van de
buitenboordmotor .................. 104
Kantelhendel ................................ 37
Kantelschakelaar
Bediening ............................... 108
Werking ................................... 36
Koelwater
controleopening ....................... 42
inlaat ........................................ 42
M
Meerdere buitenboordmotoren .. 115
Motor
Serienummer .............................. 2
Motorafdekkap
Vastzethendel ...................... 43
Verwijderen/installatie ........ 58

controlesysteem
Anode ................................. 114
Toerenbegrenzer ................ 114
Waarschuwingssysteem
ACG ............................... 110
Waarschuwingssysteem
bij overbelasting ............. 110
Waarschuwingssysteem
oliedruk .......................... 110
Waarschuwingssysteem
PGM-FI .......................... 110
olie
bijvullen ............................... 59
Vervangen .......................... 129
oliepeil controleren .................... 59
schakelaar
Type H ................................. 22
Type R .................................. 29
Motor uitzetten
in een noodgeval .................... 116
Motor normaal uitzetten
Type H ............................... 117
Type R ................................ 118
O
Onderhoud .................................. 125
Onderhoud van buitenboordmotor die
volledig onder water is geweest ..... 145
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INDEX
Onderhoudsschema .....................127
Opslag .........................................147
R
Registratiesysteem aantal
bedrijfsuren ...............................45
Reinigen en spoelen ....................124
Reserveclip,
dodemansschakelaar .................25
S
Schakelhendel ...............................22
Schroef
Controleren ...............................63
Selectie .....................................57
Vervangen ..............................143
Serienummer frame ........................2
Smering .......................................136
Specificaties ................................154
Spiegelhoogte .......................................48
Storingzoeken
Waarschuwingssysteem
treedt in werking .................153
Stuurhendel ...................................15
Stuurhendelfrictie .........................65
Bediening ..................................91
Werking ....................................25
Stuurinrichting ..............................91
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T
Toerenbegrenzer ........................ 114
Toerenteller .................................. 44
Traileren ..................................... 123
Transport .................................... 120
Trim-/kantelschakelaar
Werking ................................... 34
Trimmen van de buitenboordmotor ... 94
Trimmeter
Bediening ............................... 103
Werking ................................... 35
Trimplaat
Afstellen ................................. 109
Werking ................................... 41
TRL-regelschakelaar (trawling)
Afstandsbedieningsconsole ...... 33
Bediening ............................... 102
Paneel ....................................... 33
U
Uitschakelen in noodgevallen
Koord/clip
Type H ................................. 24
Type R ................................. 31
Reserveclip van
dodemansschakelaar
Type H ................................. 25
Type R ................................. 32

schakelaar
Type H ................................. 24
Type R .................................. 31
V
Varen
Type H ..................................... 92
Type R .................................... 100
Varen in ondiep water ................ 115
Veiligheid
Brandgevaar ............................. 10
Gevaar voor
koolmonoxidevergiftiging ... 10
Plaats van veiligheidslabels ..... 11
Verantwoordelijkheid van de
gebruiker ................................ 8
Veiligheidsinformatie ................................... 8
Versnelling
Schakelen
Type H ................................. 90
Type R .................................. 97
Verstelstang
van spiegelhoek ........................ 37
Vrijstandblokkeringshendel ......... 29
Z
Zekering ..................................... 142
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