
 
 
 

 

E-TEC TALVISUOJAUSOHJE 

 

Veneen ollessa makeassa vedessä 
1) Kaada polttoainesäiliöön 2+4 polttoaineen lisäainetta pullon ohjeen mukaisesti ja tankkaa säiliö 

täyteen bensiiniä. (Ilman lisäainetta polttoaine ei säily talven yli ja mikäli polttoainesäiliö ei ole 
täynnä, muodostuu sinne vettä kondenssi-ilmiön vuoksi) tai tyhjennä säiliö talveksi. 

2) Varmista, että vaihde on vapaa-asennossa. Nosta kaukosäätölaitteen kylmäkäynnistysvipu 

yläasentoon ja käynnistä moottori. Kierroslukumittarin tulee näyttää "0" ja varoitusvalot palavat. 

3) Kun varoitusvalot ovat sammuneet (n. 15-20 s kuluttua) käännä kylmäkäynnistysvipu takaisin 

ala-asentoon. Varoitusvalot kierroslukumittarissa syttyvät uudestaan. Kun ne hetken päästä taas 
sammuvat, nosta kylmäkäynnistysvipu uudelleen yläasentoon. Nyt varoitusvalot alkavat vilkkua. 

4) Nyt moottori alkaa automaattisesti käydä nopeata joutokäyntiä ja öljytä itseään. Anna moottorin 

käydä kunnes se sammuu itsestään (n. 2 minuutin kuluessa) 

5) Käännä virta-avain OFF-asentoon 

6) Nosta vene/moottori ylös vedestä. 

7) Täytä moottorin öljysäiliö sekä tarkasta läpinäkyvä polttoainesuodatin. Jos siinä on 

epäpuhtauksia vaihda suodatin. 

8) Pidä moottori pystyasennossa, kunnes kaikki vesi on valunut pois. 

 

Veneen ollessa maissa 
1) Irroita potkuri moottorista, aseta vaihde vapaalle 

2) Kaada polttoainesäiliöön 2+4 polttoaineen lisäainetta pullon ohjeen mukaisesti ja tankkaa säiliö 

täyteen bensiiniä. (Ilman lisäainetta polttoaine ei säily talven yli ja mikäli polttoainesäiliö ei ole 
täynnä, muodostuu sinne vettä kondenssi-ilmiön vuoksi) tai tyhjennä säiliö talveksi. 

3) Kiinnitä puutarhaletku huuhtelulaitteeseen ja asenna huuhtelulaite vedenottoaukkojen päälle ja  

avaa vesihana. 

4) Nosta kaukosäätölaitteen kylmäkäynnistysvipu yläasentoon ja käynnistä moottori. 

Kierroslukumittarin tulee näyttää "0" ja varoitusvalot palavat. 

5) Kun varoitusvalot ovat sammuneet (n. 15-20 s kuluttua) käännä kylmäkäynnistysvipu takaisin 

ala-asentoon. Varoitusvalot kierroslukumittarissa syttyvät uudestaan. Kun ne hetken päästä taas 
sammuvat, nosta kylmäkäynnistysvipu uudelleen yläasentoon. Nyt varoitusvalot alkavat vilkkua. 

6) Nyt moottori alkaa automaattisesti käydä nopeata joutokäyntiä ja öljytä itseään. Anna moottorin 

käydä kunnes se sammuu itsestään (n. 2 minuutin kuluessa) 

7) Käännä virta-avain OFF-asentoon, sulje vesihana ja irroita puutarhaletku ja huuhtelulaite 

moottorista. 

8) Täytä moottorin öljysäiliö sekä tarkasta läpinäkyvä polttoainesuodatin. Jos siinä on 

epäpuhtauksia vaihda suodatin. 

9) Voitele potkuriakseli suositellulla rasvalla ja asenna potkuri takaisin paikalleen. 

10) Pidä moottori pystyasennossa, kunnes kaikki vesi on valunut pois. 

 
HUOM! Älä käynnistä moottoria enää uudelleen talvisuojauksen suorittamisen 
jälkeen ennen keväistä käyttöönottoa. 
 
 

        


