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(erityinen varoitus, kun kyseessä on ihmisiin tai materiaaleihin 
kohdistuva vaaran mahdollisuus.)

Varoitus

Huomioi nämä merkinnät ja seuraa tekstin ohjeita.

Jos suinkin mahdollista, jätä kaikki huoltotyöt pelkästään Craftsman Marine- kauppi-
aan huolto-osaston tehtäväksi. 

Tekstissä olevat symbolit merkitsevät seuraavaa:

• Älä koske mihinkään liikkuviin osiin kun keulapotkuria käytetään.
• Kun keulapotkuri käy, useat sen osista kuumenevat voimakkaasti. Älä koskaan 

koske näihin osiin. Vältä tulenarkojen aineiden käyttöä sähkömoottorin 
läheisyydessä.

• Jos keulapotkurin osia täytyy tarkastaa tai säätää, sammuta se aina 
hallintalaitteesta ja kytke laitteiston akun napa irti.

• Kaikki huoltotoimet tulee jättää koulutetun mekaanikon tehtäväksi, jolla on 
työhön sopivat työkalut.

Seuraa huolellisesti tämän ohjekirjan neuvoja. Välitä nämä turvallisuuteen tähtäävät 
varotoimet kaikille jotka käyttävät keulapotkuria tai ovat tekemisissä laitteiston 
huollon kanssa.

VAARA
HUOLELLISUUTTA

Seuraavassa esitellään tässä ohjekirjassa käytetyt symbolit ja niiden merkitys:

Turvallisuus

PAINAVA HUOMAUTUS
Suosittelemme painokkaasti, että annat sekä mekaaniset 
että sähköiset keulapotkurilaitteiston asennustyön koken-
een asentajan tehtäväksi. Täten varmistetaan laitteiston 
moitteeton toiminta. Kerromme kuitenkin seuraavassa 
perusasioita laitteistosta (ainoastaan omaa yleistietämys-
täsi varten!)

Kiitämme Craftsman Marinen keulapotkurijärjestelmän hankinnasta. Olet tehnyt 
erinomaisen valinnan. Craftsman Marinen huolto-organisaatio auttaa mielellään 
kaikin mahdollisin tavoin, jos ja kun saatat tarvita meitä.

Craftsman Marinen valmistamat keulapotkurit ovat ammattimaisten merenkulun 
maailmaa ymmärtävien insinöörien suunnittelemia ja kehittämiä. Nämä ammatti-
laiset ovat asettaneet laatuvaatimukset äärimmäisen korkealle hyödyntäen monien 
työvuosien tuomaa kokemusta.

 

Toivotamme sinulle nautinnollisia veneilyhetkiä Craftsman Marinen tuotteiden 
kanssa.

Vastuuvapauslauseke
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Keulapotkurit 11524, 12512, 15024, 17024
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Keulapotkuri on erinomainen apu aluksen käsittelyssä, eritoten käytettynä yhdessä mahdollisen peräohjauspotkurin kanssa. Keulapotkuri on suunniteltu helpottamaan 
veneen käsittelyä ajettaessa laituriin tai siitä lähdettäessä, liikuttaessa ahtaissa marinoissa, tai kun voimakkaat tuulet tai virrat vallitsevat. Jotta keulapotkurin käyttö sujuisi 
ongelmitta, tulee seuraavat asiat lukea ja ymmärtää. Esitettyjä menetelmiä tulee myös noudattaa.

1. Keulapotkurin tekniset tiedot ja valintataulukko
2. Voimanlähteen valinta
3. Itse keulapotkurilaitteen tunteminen
4. Oikea mekaaninen asennus
5. Oikea sähköinen asennus
6. Neuvoja oikeaan käyttöön
7. Huolto ja ylläpito, vianetsintä

Teknisissä tiedoissa annettu työntövoima on nimellinen ja mitattu standardin mukaisissa testiolosuhteissa. Todellinen työntövoima vaihtelee veneestä toiseen ja riippuu 
useista parametreista, kuten rungon muoto, valittu voimanlähde, tunnelin muoto, suojaritilät tai ei, tunnelin kiinnitys runkoon jne. Luonnollisesti suorituskyky riippuu myös 
ulkoisista olosuhteista kuten veden virtaus, tuuli jne.

Esittely
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35 110 112 2.42 12 395

55 150 125 3.49 12 500

80 185 125 4.04 12 505

80 185 125 4.04 24 270

95 185 150 5.95 12 700

115 185 150 5.95 24 370

125 250 150 6.52 12 840

150 250 150 6.52 24 430

170 250 170 11.3 24 560

35 12

55 12

80 12

80 24

95 12

115 24

125 12

150 24

170 24

crafted with CRAFTSMAN MARINE

Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
S2 = Maksimi käyttösykli tarkoittaa 2 minuuttia yhden tunnin aikana.
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Keulapotkurin tekniset tiedot
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1. Sähkömoottori releineen ja relekansineen
2. Joustava kytkin
3. Sähkömoottorin kiinnitysruuvit
4. Kiinnityslaippa
5. Vetolaite ja tiiviste
6. Potkuri
7. Potkurin kiinnitysmutteri
8. Sinkkianodi
9. Anodin kiinnitysruuvi
10. Kuusiokoloavain (35 cm pitkä) moottorin kiinnittämiseksi 

laippaan
11. Vetolaitteen kiinnitysruuvit
12. Potkurin kiilaura

Keulapotkurijärjestelmä koostuu seuraavista komponenteista:

Keulapotkurin tekniset tiedot
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1. Lue huolellisesti seuraavat asennusohjeet ja suorita työ niiden mukaisesti.
2. Sähkömoottori kehittää lämpöä. Se on asennettava kuivaan ja hyvin tuuletettuun tilaan.
3. Laitetta ei saa käyttää ohjearvoa pidempään jotta moottori ei ylikuumentuisi.
4. On suositeltavaa, että virransyöttö järjestelmään katkaistaan kun se jää käyttämättä pidemmäksi ajaksi, esimerkiksi viikonlopuksi.
5. Keulapotkuri on suunniteltu käytettäväksi vain veden vastuksen kanssa. Siksi sen on oltava veteen upotettuna kun se käynnistetään.
6. Varmista, että lähellä ei ole uimareita, kun käytät keulapotkuria.
7. Käytä ainoastaan Craftsman-tarvikkeita ja varaosia, jotta järjestelmän kokonaisuus säilyy toimivana.
8. Käytä aina ja ainoastaan CM:n ohjauspanelia.
9. Huolla järjestelmä huoltosuunnitelman mukaisesti.
10. Älä koske mihinkään liikkuviin osiin.
11. Älä koske sähkömoottoriin sen käydessä.
12. Älä säilytä tulenarkoja nesteitä sähkömoottorin läheisyydessä.
13. Katkaise virransyöttö järjestelmään ja irrota akun kaapelit huollon ajaksi ja kun järjestelmä varastoidaan pidemmäksi ajaksi.
14. Jos järjestelmään asennetaan useampi kuin yksi käyttöpaneli, käytä keulapotkuria ainoastaan yhdestä panelista kerrallaan.
15. Järjestä keulapotkurille oma akkunsa. Asenna se niin lähelle keulapotkuria kuin mahdollista.

Veneen miehistön jäsenten ja matkustajien turvallisuus on ensisijaista. Siksi seuraavat ohjeet tulee pitää mielessä ja niitä tulee noudattaa.

Neuvoja oikeaan käyttöön:

Neuvoja oikeaan käyttöön
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Keulapotkurin lisäksi veneeseen voidaan asentaa myös peräohjauspotkuri.

Keulapotkuri tarjoaa tehokkaimman toiminnan vipuvarsiperiaatteen mukaisesti, kun se on asennettu mahdollisimman eteen keulassa.

1. Tunnelin asennus

Mekaaninen asennus
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Tunnelin täytyy sijaita kaikissa tasoissa kohtisuoraan veneen pituuslinjan suhteen. Potkuri ei saa työntyä ulos tunnelista.

Mekaaninen asennus
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Ritilät tunnelin aukoissa pienentävät työntövoimaa ja heikentävät keulapotkurin tehoa.

Jos ritilöitä kuitenkin pitää asentaa esim. vedessä olevien epäpuhtauksien vuoksi, ritilätankojen määrän tulee olla niin pieni kuin mahdollista (enintään 3). Ritilöiden muodon 
tulee olla kiilamainen ilman teräviä reunoja. On suositeltavaa, että ritilätangon suunta on kohtisuoraan veneen keulan kaareen nähden.

3. Upotuksella tehty asen-
nus. Upotuksen syvyys 
20-30 mm

2. Liitossäteellä tehty asen-
nus (R = 0,1 x D, jossa D on 
tunnelin halkaisija)

1. Suora asennus

Tunnelin materiaali voi olla terästä, alumiinia tai lujitemuovia. Tunnelin asennuksessa on kolme vaihtoehtoa:

Mekaaninen asennus
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Muistiinpanoja
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Tunneli työnnetään paikoilleen. Se laminoidaan tai hitsataan kiinni rungon 
materiaalista riippuen. Liitos viimeistellään kaksikomponenttisella 
epoksimaalilla.

Tee merkintöjen mukaan tunnelin aukot veneen runkoon molemmille puolille 
sopivilla työkaluilla.

Työnnä jokin tanko keskireiän läpi ja merkitse tarvittavan aukon suuruus 
keulan molemmille puolille.

Merkitse tunnelin keskilinja. Tämän täytyy olla kohtisuoraan veneen 
pituuslinjaan nähden. Poraa pieni tunnelin keskireikä keulan molemmille 
puolille.

1. Tunnelin asennus

Mekaaninen asennus
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Keulapotkurit toimitetaan kahdella tiivistepaketilla paksuudeltaan 1 mm ja 2 
mm. Tarkista kummalla tiivisteen paksuudella potkuri saadaan tarkalleen 
tunnelin keskelle. Voit myös yhdistää tiivisteitä, jolloin saat 3 mm tiivisteen.
 
 Laita Sikaflex 292 tiivisteainetta tiivisteen molemmille puolille ja kiinnitä 
tiiviste vetolaitteeseen. Asenna vetolaite oikeaan kohtaan tunnelin läpi 
porattuihin reikiin nähden.
 
 Asenna kiinnityslaippa tunnelin päälle. Kaikkiin ruuviliitoksiin kannattaa laittaa 
rasvaa (esim. Molykote br2plus), jonka jälkeen kiinnitä ja kiristä ruuvit.

35kgf M6 bolts  - 8 Nm
55kgf – 115kgf M8 bolts – 18Nm
125kgf – 170kgf M12 bolts – 55Nm

Laita rasvaa potkruin akseliin ja asenna potkuri. Varmista että potkurin siipien 
ja tunnelin seinämien väliin jää vähintään 1,5 mm välys jokaisessa kohdassa. 
Kiinnitä potkuri nyloc-mutterilla. Kiinnitä sinkkianodi potkuriakselin päähän ja 
kiristä mutteri.

Käytä asennuslaippaa merkitäksesi 
reikien oikea sijainti.

Poraa reikä tunneliin ja tasoita 
aukon reunat.

Merkitse asennuskohta 
kiinnityslaipan avulla siten, että 
potkuri osuu tunnelin keskelle.

2. Vetolaitteen asennus

Mekaaninen asennus
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Käytä mukana toimitettavaa pitkää 
kuusiokoloavainta ja kiristä neljä 
ruuvia välilaippaan kiinni. Maksimi 
vääntömomentti on 22 Nm.

Laita sähkömoottorin akseliin hieman rasvaa. Kohdista moottorin akselin kiilaurat jousta-
van vetolaitteen kytkimen vastaavaan kohtaan ja kiristä lukkoruuvi.

Sovita sähkömoottori välilaippaan.

Pyöritä potkuria käsin ja varmista, että se pääsee pyörimään vapaasti.

Laita kiinnitysruuveihin kevyesti rasvaa ja kiinnitä moottori välilaippaan pitkällä 
kuusikoloavaimella.

3. Sähkömoottorin asennus

Mekaaninen asennus
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Asenna säiliö vähintään ±50 cm vesilinjan yläpuolelle! Varmista, 
että öljyputkella on jatkuva kallistus alaspäin.

Asenna mukana toimitettu öljysäiliö ja täytä se EP90- tyyppisellä hypoidivaihteistoöljyllä.
Keulapotkurit 12512, 15024, 17024

Mekaaninen asennus
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Akun johdot (kaapelit) on mitoitettava moottorin maksimivirranvoimakkuuden 
mukaan (katso taulukko 2). Johtojen mitoituksessa on oltava huolellinen, jotta 
jännitehäviö ei ylittäisi 10 % (katso taulukko 2).

Johtimet

Akku tai akkuryhmä tulee valita keulapotkurin koon mukaan (katso taulukko 2).

Akut tulee sijoittaa niin lähelle keulapotkuria kuin mahdollista. Valitun paikan tulee 
olla kuiva ja viileä.

Keulapotkurilla tulisi olla oma akku tai akusto, jotka ovat riippumattomat 
käynnistysakuista ja muista veneen sähköpiireistä. Kun kytket kaksi tai useampaa 
akkua joko sarjaan tai rinnan, varmistaudu että akut ovat samaa tyyppiä, saman 
kapasiteettisia ja saman ikäisiä.

Akku

Virran syöttö

Moottorin ja virtalähteen väliin on asennettava sulake tai lämpölaukaisin. Täten 
keulapotkuri tulee suojatuksi ylikuormitukselta.

Käytä hitaita sulakkeita, jotka kestävät moottorin käynnistyspiikin virran (katso 
taulukko 2).

Käytä asianmukaisia työkaluja, joilla varmistat sähköliitosten tiukkuuden.

Purista johtojen päihin oikeantyyppiset liittimet, jotka sopivat tarkalleen moottorin 
vastaaviin.

Valmistelut

Älä koskaan aiheuta oikosulkua akuissa. Tämä voi aiheuttaa vakavia 
palovammoja, tulipalon tai räjähdyksen. Älä kytke moottoriin pelkkiä 
johtoja ilman pääteliittimiä. Käytä aina liittimiä, jotka varmistavat 
kunnollisen kosketuksen.

Kytke kaikki sähköpiirit pois päältä ennen asennusta. Huolehdi riittävästä 
etäisyydestä työkalujen ja vastakkaisen sähkönapaisuuden (positiivinen/
negatiivinen) välillä. Työkalu voi toimia johdattimena aiheuttaen oikosulun.

Varoitus

Sähköasennus
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12 1,2 395
50 0-8

120 300
70 8-12

12 1,2 500
70 0-9

165 355
95 9-12

12 1,2 505
70 0-9

165 355
95 9-12

24 2,4 270
35 0-17

2 * 108 200
50 17-25

12 1,2 700
95 0-8

2 * 200 500
120 8-11

24 2,4 370
50 0-18

2 * 120 250
70 18-25

12 1,2 840
120 0-8

2 * 225 500
150 8-11

24 2,4 430
70 0-21

2 * 120 300
95 21-29

24 2,4 560
95 0-22

2 * 200 355
120 22-28

35 12

55 12

80 12

80 24

95 12

115 24

125 12

150 24

170 24
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M

aksimikäyttöaika 2 minuuttia perustuu lyhyeen johdinpituuteen ja suositeltuun akun kapasiteettiin. Kun käytetään paksum
paa johtim

en 
poikkipinta-alaa ja suurem

paa akun kapasiteettia, työntövoim
a ja virranvoim

akkuus ovat suurem
m

at. Tällöin on m
aksimikäyttöaikaa 

lyhennettävä jotta sähköm
oottori ei vahingoittuisi.

VAROITUS:
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(tyyppi ANL)
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V
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%)

V

JänniteKeulapotkuri

Sähköasennus
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Max. 11 Nm

Pidä avainta 
tässä asennossa.

Kuva 1

Liittimet täytyy kiristää tarpeeksi tiukasti ( maksimi 11 Nm).
 
Käytä kahta kiintoavainta kun kiinnität johtimia moottorin liittimiin. Toisella pidetään 
kiinni sisemmästä mutterista ja toisella kiristetään ulompi mutteri.

1. Kytke positiivinen virtajohdin moottorin “+” merkittyyn liittimeen.
2. Kytke negatiivinen virtajohdin moottorin “-” merkittyyn liittimeen.

Liitännät

Sähköasennus
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ALFA10T: 81 x 85mm
 ALFA20T: 81 x 85mm
 ALFA30T: 81 x 136mm

9. Mitat

8. Käyttöpanelin etupuoli on kosteussuojattu IP65- standardin mukai-
sesti.

7. Käyttöjännite on 12 VDC tai 24 VDC.

6. Vahingossa käynnistämisen esto (lapsilukko)

Jos releen herätevirtapiiriin tule katkos, käyttöpanelin punainen LED rupeaa 
vilkkumaan.

5. Häiriö releen herätevirrassa

Jos keulapotkuri käy jatkuvasti yli 2 minuuttia, paneli voi sammuttaa sen 
automaattisesti asetuksista riippuen.

 Asetusten optiot:
 1. Kaulapotkuri kytkeytyy pois päältä 2 minuutin käytön jälkeen. Tästä tulee 
ilmoitus LED-valolla ja äänimerkillä.
 2. Keulapotkuri EI kytkeydy pois päältä 2 minuutin käytön jälkeen. Tästä tulee 
ilmoitus LED-valolla ja äänimerkillä.

4. Jatkuvan käytön estosuojaus

Asetusten optiot:
 1. Paneli ei käytä automaattisammutusta (tehdasasetus).
 2. Paneli kytkee keulapotkurin pois päältä 30 minuutin kuluttua.
 3. Paneli kytkee keulapotkurin pois päältä 60 minuutin kuluttua.
 4. Paneli kytkee keulapotkurin pois päältä 120 minuutin kuluttua.

Asetuksista riippuen käyttöpaneli voi kytkeä keulapotkurin pois päältä 
automaattisesti, kun se on ollut käyttämättä tietyn ajan.

3. Automaattinen sammutus

Kaikki keulapotkurit on varustettu lämpösuojauksella, joka sammuttaa 
keulapotkurin automaattisesti, jos sen lämpötila nousee liian korkeaksi. Tästä 
tulee ilmoitus LED- valolla ja äänimerkillä.

2. Lämpökatkaisin

Asetusten optiot:
 1. Yhden sekunnin aikaviive (tehdasasetus).
 2. Ei aikaviivettä suuntaa vaihdettaessa.

Sisäänrakennettu ajastin aiheuttaa halutessa viiveen vaihdettaessa keulapot-
kurin käyntiä suunnasta toiseen.

1. Aikaviiveen ajastin
Käyttöpanelien tekniset tiedot

Käyttöpanelit
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Jos pyörimissuuntaa täytyy muuttaa, vaihda moottorin 
kyljessä olevassa releessä sinisen ja valkoisen johtimien 
paikkaa keskenään niin, että oikea pyörimissuunta saavu-
tetaan (myös kaikista käyttöpaneleista).

Moottori yhdistetään käyttöpaneliin johdinsarjalla. Näitä on 7 m, 10 m, 15 m ja 20 m 
pituisia.

Jos kaksi tai useampia käyttöpaneleita yhdistetään rinnan, on käytettävä 
jakojohtimia.

Craftsman-käyttöpaneleita voidaan kytkeä rinnan haluttu määrä.

Varmistaudu keulapotkurin oikeasta pyörimissuunnasta kun asennus on valmis.

Panelien liitännät

Panelien liitännät
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Keulapotkuripanelin kytkentä (keula- tai peräpotkuriasennus).Kuva 4

Kuva 3

Panelien liitännät



22 crafted with CRAFTSMAN MARINE

Keulapotkuripanelin kytkentä (keula- ja peräpotkuriasennus).Kuva 5

Panelien liitännät
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Dip-kytkin

Tehdasasetus:

Käyttöpanelin automaattiasetusten laitto päälle/pois.

2 minuutin jatkuvan käyttörajoituksen asetus (joystick tai 
painokytkimet).

Aikaviivekytkimen asetus, kun keulapotkurin pyörimissuuntaa 
vaihdetaan.

KuvausDip-kytkin

Asetusten muutosta varten panelin takaosa on irrotettava. Asetuksia muutetaan 
vaihtamalla DIP- kytkinten 1-4 asetusta ON tai OFF.

Kun DIP-asetuksia on muutettu, käyttöpanelin kytkintä on käytettävä ON ja OFF 
asennoissa.

Panelien asetukset
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OFF 1 2 3 4

ON
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Jos joystickia tai painokytkimiä käytetään enemmän kuin 2 minuuttia 
yhtäjaksoisesti, keulapotkuri EI KYTKEYDY pois päältä.
 
 LED valo syttyy ja äänimerkki kuuluu.

Jos joystickia tai painokytkimiä käytetään enemmän kuin 2 minuuttia 
yhtäjaksoisesti, keulapotkuri kytkeytyy pois päältä.
 
 LED valo syttyy ja äänimerkki kuuluu.

Dip-kytkin 2

Aikaviive 1 sekunti.

Ei aikaviivettä.

Dip-kytkin 1

DIP-KYTKIN

Panelien asetukset
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Jos panelia ei ole käytetty 120 minuuttiin, se kytkeytyy pois päältä 
automaattisesti.

Jos panelia ei ole käytetty 60 minuuttiin, se kytkeytyy pois päältä 
automaattisesti.

Jos panelia ei ole käytetty 30 minuuttiin, se kytkeytyy pois päältä 
automaattisesti.

Käyttöpaneli ei kytkeydy pois päältä automaattisesti.

Dip-kytkimet 3 ja 4

DIP-KYTKIMET 3 ja 4:

Panelien asetukset
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Panelin asettaminen ON (päälle):
Paina ON/OFF painiketta. 
Vihreä LED vilkkuu ja äänimerkki kuuluu. Paneli aktivoidaan 
painamalla uudelleen ON/OFF painiketta 6 sekunnin kuluessa. Vihreä 
LED syttyy ja palaa jatkuvasti ja äänimerkki lakkaa. Jos ON/OFF 
kytkintä ei ole painettu 6 sekunnin kuluessa, käyttöpaneli ei kytkeydy 
päälle.
 
Panelin sammuttaminen manuaalisesti:
Paina ON/OFF painiketta niin kauan että paneli kytkeytyy pois päältä. 
 
Panelin sammuttaminen automaattisesti:
Jos DIP- kytkimet 3 ja 4 on asetettu luvussa 9.3. “Keulapotkuripanelin 
asetukset” kerrotun mukaisesti, käyttöpaneli kytkeytyy pois päältä 
automaattisesti 30, 60 tai 120 minuutin kuluttua.

Panelin asettaminen ON ja OFF tilaan:

Käyttöpanelien toiminta
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Keulapotkurin sähkömoottorissa on lämpölaukaisija. Jos moottorin lämpö nousee yli 
sallitun rajan, sähkömoottori pysähtyy automaattisesti.
 
Hätätilanteessa keulapotkuria voidaan kuitenkin 3 sekunnin levon jälkeen käyttää 
pyräyksittäin. Tätä varten on suuntakytkin ensin vapautettava. 

Jos keulapotkuri aktivoidaan tämän jälkeen, se toimii enintään 3 sekunnin ajan, jonka 
jälkeen lämpölaukaisija sammuttaa keulapotkurin jälleen. Kun suuntakytkin 
vapautetaan, keulapotkuri toimii jälleen kolmen sekunnin jälkeen kolmen sekunnin 
ajan. Ja niin edelleen.

Veneen kääntäminen oikealle (tyyrpuuriin)

Veneen kääntäminen vasempaan (paapuuriin)

Liikuta molempia joystickejä samaan suuntaan, jolloin vene liikkuu sivuttain.
Keulan ja perän ohjauspotkureiden yhteiskäyttö

1. Jos keulapotkuria käytetään yhtäjaksoisesti yli 2 minuuttia, 
sähkömoottori saattaa vaurioitua vakavasti.

2. Kahden minuutin maksimikäyttöaika tarkoittaa 2 minuuttia per 
tunti.

HUOMIO:

1. Se voi kytkeytyä pois käytöstä. LED palaa ja äänimerkki kuuluu. Jos joystick tai 
painokytkimet lasketaan vapaaksi, keulapotkuri on jälleen käytettävissä.

2. Se voi pysyä edelleen käynnissä, jolloin LED palaa ja äänimerkki kuuluu.

Jos suuntakytkintä käytetään enemmän kuin 2 minuuttia yhtäjaksoisesti, 
keulapotkuri voi tehdä (asetuksista riippuen) seuraavaa:

1. Älä koskaan aja keulapotkuria useammasta kuin yhdestä käyttöpanelista 
kerrallaan.

2. Kun keulapotkuri on käytössä, muissa asemissa palaa vilkkuva vihreä LED.

Jos käyttöpaneleita (ohjausasemia) on enemmän kuin yksi:

Kun suuntakytkintä käytetään (painokytkimet tai joystick), keulapotkuri käynnistyy.

Suuntakytkimen käyttö:

Käyttöpanelien toiminta
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1. Irrota potkuri, puhdista se ja voitele potkurinakseli Molykote br2plus- rasvalla.
2. Vaihda sinkkianodi, jos tarpeen.
3. Tarkasta kaikki sähköliitokset, että ne ovat puhtaat ja tiukasti kiinni.
4. Imuroi hiilipölystä tai painepuhalla moottorin päällä oleva jäähdytyssäleikkö. 

Vältä hiilipölyn hengittämistä jos käytät paineilmaa.
5. Tarkasta moottorin hiiliharjat: Vedä auki hiiliharjoja pitelevät jouset ja liikuta 

harjoja edestakaisin pidikkeissään. Harjojen tulee liikkua irtonaisesti ja vapaasti.

Suositeltu vuosihuolto

1. Hiiliharjat
2. Sinkkianodi

Suosittelemme, että tarkastat seuraavat osat säännöllisin väliajoin:

Keulapotkurilaitteistossa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Jos laitteeseen tulee 
ongelma, käänny laitteen myyjän huollon puoleen.

Tavanomainen huolto

Huolto



Lm
in
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1. Varmista, että keulapotkurin alue on puhdas. 
2.  Puhdista ja kiristä kaikki keulapotkurin moottorin, käyttöpanelin ja akun 

sähköliitokset.
3.  Tarkasta kaikki keulapotkuriin liittyvien johdotusten kunto. Uusi tarvittaessa.
4.  Tarkasta akun jännite, sillä keulapotkurin toiminta on täysin riippuvainen sen 

omasta akustosta.
5.  Tarkasta ja kiristä sähkömoottorin kiinnitysruuvit. 
6.  Puhdista sähkömoottorin kansi pölystä.
7.  Tarkasta sähkömoottorin hiiliharjojen (4 kpl) kuluneisuus mittamaalla niiden 

pituus.
8. Puhdista hiiliharjat pölystä. Uusi ne, jos niiden mitta on alle 12 mm.

Huolto

Kytke kaikki sähköjärjestelmät irti ennen kuin aloitat sähkötöitä.
Irrota kaapelit akun navoista.

Varoitus

Tämän saa suorittaa ainoastaan koulutettu asentaja.
 
 Hiiliharjojen kunto on tarkastettava kerran vuodessa. Vuokrattavissa veneissä tämä 
on suoritettava joka toinen kuukausi.

Sähköisten osien huolto

Huolto
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Kuva 1

* Kaikissa näissä tapauksissa käyttöpanelin LED ei pala lainkaan.

• Tarkasta, onko potkuri vaurioitunut tai hävinnyt kokonaan.
Moottori pyörii liian nopeasti / ei työntövoimaa

• Tarkasta akun tilanne.
•  Puhdista kaikki sähköliitokset. Korroosio aiheuttaa kosketushäiriöitä.
•  Tarkasta kaikki moottorin hiiliharjat (vain koulutetun asentajan tehtävä).
• Tarkasta, onko potkurissa jokin este (oksa, köysi tms.).

Moottori pyörii hitaasti / huono työntövoima
• Onko akun pääkytkin “ON” asennossa. *
• Onko pääsulake palanut. *
• Onko käynnistyspiirin lämpölaukaisin lauennut (kuva 1). * 
• Tarkasta, onko johtoja vaurioitunut tai irronnut. *
• Tarkasta, onko potkurissa jokin este (oksa, juuri, köysi tms.).

Moottori ei pyöri

Vian etsintä

Vian etsintä
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5-napaisen liittimen järjestys:
Liitin 1: Punainen = Plus-jännite käyttöpanelille
Liitin 2: Sininen = Ulostulo 1 solenoidille
Liitin 3: Valkoinen = Ulostulo 2 solenoidille
Liitin 4: Violetti = Lämpölaukaisimen ohitus (moottorille)
Liitin 5: Musta = Maa

Sähkökaaviot
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