
ARMAZENAMENTO

81

Preparação para Armazenamento
Os pontos mais importantes que devem ser observados ao preparar o seu motor de popa para o armazenamento
é protegê-lo contra ferrugem, corrosão e danos causados pelo congelamento de água aprisionada.
Os seguintes procedimentos de armazenamento devem ser seguidos para preparar o seu motor de popa para
o armazenamento fora da temporada ou para o armazenamento por um período de tempo prolongado (dois
meses ou mais).

!  CUIDADO
Nunca ligue nem coloque o motor de popa em funcionamento (mesmo que temporariamente) se não houver
água de circulação em todos os orifícios de entrada de água de arrefecimento na caixa de engrenagens,
para evitar danos na bomba de água (funcionamento a seco) ou o superaquecimento do motor.

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL
IMPORTANTE: A gasolina que contém álcool (etanol ou metanol) pode causar a formação de ácido durante o
armazenamento e pode danificar o sistema de combustível. Se a gasolina que estiver sendo utilizada contiver
álcool, é aconselhável drenar, ao máximo possível, a gasolina restante do depósito de combustível, linha de
combustível remota e do sistema de combustível do motor.
Encha o tanque de combustível e o sistema de combustível do motor com combustível tratado (estabilizado)
para ajudar a evitar a formação de verniz e goma. Continue com as seguintes instruções.
• Tanque de combustível portátil - Coloque as quantidades necessárias de estabilizador de gasolina dentro

do tanque de combustível (siga as instruções existentes na embalagem do produto). Incline o tanque de
combustível para a frente e para trás a fim de misturar o estabilizador com o combustível.

• Tanque de combustível instalado permanentemente - Coloque a quantidade necessária de Estabilizador
de Gasolina Quicksilver (siga as instruções contidas nas embalagens) dentro de um recipiente separado
e misture com aproximadamente um litro de gasolina. Coloque esta mistura dentro do tanque de
combustível.

• Coloque o motor de popa na água ou conecte o acessório de enxágüe para permitir a circulação da água
de arrefecimento. Deixe o motor trabalhar por dez minutos para permitir que o combustível tratado encha
o sistema de combustível.

Dispositivo de Lavagem 91-44357Q 2
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É ligado às entradas de água; fornece uma
conexão de água doce durante a lavagem do
sistema de arrefecimento ou operação do motor.

Como Proteger os Componentes Externos do Motor de Popa
• Lubrifique os componentes do motor de popa indicados em Manutenção - Cronograma de Inspeção e

Manutenção.
• Retoque qualquer área onde a tinta esteja descascada. Consulte o seu concessionário para obter a tinta

para o retoque.
• Borrife as superfícies metálicas externas com um lubrificante de proteção contra corrosão Quicksilver

ou Mercury Precision (exceto os ânodos de controle de corrosão).
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Nº de ref. do
tubo Descrição Onde é Usado Nº de peça

120 Proteção contra
corrosão Superfícies de metal externas 92-802878Q55

Proteção dos Componentes Internos do Motor
• Remova as velas de ignição e borrife uma quantidade pequena de óleo de motor no interior de cada

cilindro.
• Gire manualmente o volante do motor, várias vezes, de forma a distribuir o óleo dentro dos cilindros.

Reinstale as velas de ignição.
• Troque o óleo do motor.

Caixa de engrenagens
1. Drene e reabasteça com o lubrificante para caixa de engrenagens (consulte os procedimentos de

manutenção).

Posicionamento do motor de popa para o armazenamento
Guarde o motor de popa na posição vertical para permitir que a água seja drenada.

AVISO
Armazenar o motor de popa em posição inclinada pode danificá-lo. A água retida nas passagens de
arrefecimento ou água da chuva retida nas saídas de escapamento da hélice ou na caixa de engrenagens
pode congelar. Armazene o motor de popa na posição totalmente para baixo.

Armazenamento da bateria
• Siga as instruções do fabricante da bateria para fazer o armazenamento e a recarga.
• Remova a bateria do barco e verifique o nível de água. Se for necessário, recarregue a bateria.
• Armazene-a em um local fresco e seco.
• Durante o armazenamento, verifique periodicamente o nível de água e dê uma recarga na bateria.




