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Cuidados com o Motor de Popa
Para manter o seu motor de popa na melhor condição de operação é muito importante que o seu motor de popa
receba manutenção e inspeção periódica, conforme está indicado na seção Cronograma de Inspeção e
Manutenção. Insistimos para que ele receba a manutenção adequada a fim de garantir a sua segurança e a de
seus passageiros, como também reter a confiabilidade dele.

!  ADVERTÊNCIA
A negligência de não proporcionar ao seu motor de popa o serviço de inspeção e de manutenção ou a
tentativa de realizar a manutenção ou o reparo dele quando você não está familiarizado com os
procedimentos corretos de serviço e de segurança poderá causar ferimentos pessoais, morte ou falha do
produto.

Registre a manutenção executada no Registro de Manutenção na parte de trás deste livro. Guarde todos os
pedidos de trabalho de manutenção e respectivos recibos.

SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O MOTOR DE POPA
Recomendamos a utilização de peças de reposição originais e lubrificantes genuínos Mercury Precision ou
Quicksilver.

!  ADVERTÊNCIA
O uso de uma peça de reposição que seja inferior a peça original pode resultar em lesões corporais, morte
ou falha do produto.

Emissões da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos
RÓTULO DE CERTIFICAÇÃO DE EMISSÃO
Um rótulo de certificação de emissão, indicando os níveis de emissão e especificações do motor diretamente
relacionadas às emissões, foi colocado no motor durante a fabricação.

a - Velocidade de marcha lenta
b - Potência do motor
c - Deslocamento do pistão
d - Data de fabricação
e - Folga da válvula (se aplicável)
f - Número da família
g - Saída de emissão máxima para a família do motor
h - Especificações de sincronização
i - Abertura e vela de ignição recomendadas

SPARK PLUG:
GAP:

EMISSION CONTROL
INFORMATION

THIS ENGINE CONFORMS TO
EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES

CALIFORNIA AND U.S. EPA

REFER TO OWNERS MANUAL FOR REQUIRED MAINTENANCE,
SPECIFICATIONS, AND ADJUSTMENTS

IDLE SPEED (in gear): FAMILY:

FEL:

TIMING (IN DEGREES):

COLD VALVE
CLEARANCE (mm)

INTAKE:
EXHAUST:

g/kWhhp cc
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RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO
O proprietário ou operador deve se certificar de que o motor passa pelas manutenções de rotina para manter
o nível de emissão dentro dos padrões de certificação indicados.
O proprietário ou usuário não deve modificar o motor de qualquer forma que possa alterar os níveis de potência
ou de emissão excedendo as especificações predeterminadas de fábrica.

Cronograma de Inspeção e Manutenção
ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO
• Verifique o nível de óleo do motor. Consulte a seção Combustível e Óleo – Verificação e Adição de Óleo

do Motor.
• Verifique se o interruptor de desligamento por corda desliga o motor.
• Inspecione visualmente o sistema de combustível procurando por deteriorações ou vazamentos.
• Verifique se o motor de popa está bem preso ao gio.
• Verifique se existem componentes tortos ou soltos no sistema de direção.
• Modelos com Controle Remoto - Verifique visualmente se os prendedores do tirante da ligação da direção

estão devidamente apertados. Consulte a seção Peças de Fixação da Haste de Ligação da Direção.
• Verifique se existem danos nas lâminas da hélice.

DEPOIS DE CADA UTILIZAÇÃO
• Lave o sistema de arrefecimento do motor de popa se esteve navegando em água salgada ou poluída.

Consulte a seção Lavagem do Sistema de Arrefecimento.
• Lave bem para retirar todos os depósitos de sal da saída do escapamento da hélice e caixa de

engrenagens com água doce se esteve navegando em água salgada.

A CADA 100 HORAS DE UTILIZAÇÃO OU UMA VEZ AO ANO, O QUE
ACONTECER PRIMEIRO
• Lubrifique todos os pontos de lubrificação. Lubrifique com maior freqüência se navegar em água salgada.

Consulte a seção Pontos de Lubrificação.
• Troque o óleo do motor e substitua o filtro do óleo. O óleo deve ser trocado mais freqüentemente se o

motor trabalhar sob condições adversas tal como pescaria de corrico por períodos prolongados. Consulte
a seção Troca de Óleo do Motor.

• Substitua as velas de ignição depois das primeiras 100 horas ou do primeiro ano. Depois disso,
inspecione as velas a cada 100 horas ou uma vez por ano. Substitua as velas sempre que necessário.
Consulte a seção Inspeção e substituição da vela de ignição.

• Verifique visualmente se o termostato está corroído ou se a mola está quebrada. Certifique-se de que o
termostato fecha completamente à temperatura ambiente.1.

• Verifique se existem agentes contaminadores no filtro da linha de combustível. Consulte a seção Sistema
de Combustível.

• Verifique os ânodos de controle de corrosão. Verifique com maior freqüência se navegar em água
salgada. Consulte a seção Ânodo de Controle de Corrosão.

• Verifique e ajuste a folga das válvulas, se for necessário.1.

• Drene e volte a encher a caixa de engrenagens com lubrificante. Consulte a seção Lubrificação da Caixa
de Engrenagens.

• Verifique o fluido do sistema de compensação hidráulica. Consulte a seção Como Verificar o Fluido do
Sistema de Compensação Hidráulica.

• Lubrifique as ranhuras do eixo de transmissão.1.

• Modelos com controle remoto - Verifique os ajustes do cabo de controle. 1.

1. Se for necessária assistência técnica, estes itens deverão ser levados a um concessionário autorizado.
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• Inspecione a correia de sincronização Consulte a seção Inspeção da Correia de Sincronização.
• Verifique se os parafusos, porcas e outras peças de fixação estão bem apertadas.
• Verifique se as vedações da tampa estão intactas e sem danos.
• Verifique se a espuma interna de isolamento sonoro da tampa (se equipado) está intacta e sem danos.
• Verifique se o silencioso de admissão (se equipado) está no lugar certo.
• Verifique se o abafador de alívio de marcha lenta (se equipado) está no lugar certo.
• Verifique a existência de braçadeiras de mangueiras ou foles de borracha soltos (se equipado) no

conjunto de admissão de ar.

A CADA 300 HORAS DE UTILIZAÇÃO OU A CADA TRÊS ANOS
• Substitua o rotor da bomba de água (com maior freqüência se ocorrer superaquecimento ou se for

detectada uma redução na pressão da água).1.

ANTES DOS PERÍODOS DE ARMAZENAMENTO
• Consulte o Procedimento de Armazenamento. Consulte a seção Armazenamento potência.

Lavagem do Sistema de Arrefecimento
Lave as passagens internas de água do motor de popa com água doce, após cada uso em água salgada,
poluída ou barrenta. Isso ajudará a evitar que o acúmulo de sedimentos entupa as passagens internas de água.
Use um acessório de lavagem Mercury Precision ou Quicksilver (ou equivalente).
IMPORTANTE: O motor deve estar funcionando durante a lavagem para abrir o termostato e fazer a água
circular através das passagens de água.

!  ADVERTÊNCIA
Para evitar possíveis ferimentos durante a lavagem, retire a hélice. Consulte a seção Substituição da Hélice.

1. Retire a hélice. Consulte a seção Substituição da Hélice. Instale o acessório de lavagem de modo que
as tampas de borracha se encaixem perfeitamente sobre a entrada da água de arrefecimento.

27256



MANUTENÇÃO

57

Dispositivo de Lavagem 91-44357Q 2

9192

É ligado às entradas de água; fornece uma
conexão de água doce durante a lavagem do
sistema de arrefecimento ou operação do motor.

2. Conecte uma mangueira de água ao acessório de lavagem. Ligue a água e ajuste o fluxo de forma que
a água esteja vazando à volta das tampas de borracha para assegurar que o motor recebe o suprimento
de água de arrefecimento adequado.

27259

3. Ligue o motor e deixe-o trabalhar à velocidade de marcha lenta com o câmbio de marchas na posição
de ponto morto.

IMPORTANTE: Não opere o motor acima da velocidade de marcha lenta ao fazer o enxágüe.
4. Ajuste o fluxo de água (se for necessário) para que o excesso de água continue vazando para fora, ao

redor dos copos de borracha, a fim de garantir que o motor está recebendo uma alimentação adequada
de água de resfriamento.

27260

5. Verifique se um fluxo contínuo de água está saindo pelo furo indicador da bomba de água. Continue
irrigando o motor de popa por 3 a 5 minutos, monitorando cuidadosamente o suprimento de água durante
todo o tempo.

6. Desligue o motor, desligue a água e remova o acessório de lavagem. Volte a instalar a hélice.
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Remoção e Instalação da Tampa Superior
REMOÇÃO
1. Puxe o trinco dianteiro da tampa para fora.

4936

2. Levante a frente da tampa para libertar o trinco dianteiro e empurre para trás para libertar o gancho
traseiro.

3. Levante a tampa superior para remover.

INSTALAÇÃO
1. Coloque a tampa superior sobre o motor.
2. Mova a tampa para trás para alinhar o gancho traseiro. Depois que o gancho traseiro engatar, mova a

tampa para a frente e empurre a parte da frente da tampa para baixo.
3. Empurre o trinco para dentro para prender a tampa superior.

Inspeção da bateria
A bateria deverá ser inspecionada em intervalos periódicos para garantir a capacidade de arranque adequada
do motor.
IMPORTANTE: Leia as instruções de segurança e de manutenção que acompanham a sua bateria.
1. Desligue o motor, antes de fazer a manutenção da bateria.
2. A bateria deve estar bem presa para que não se movimente.
3. Os terminais dos cabos da bateria devem estar limpos, bem apertados e instalados corretamente. O

terminal positivo no pólo positivo e o negativo no pólo negativo.
4. Assegure-se de que a bateria esteja equipada com uma tampa protetora, não-condutiva, para evitar o

curto-circuito acidental dos seus terminais.

Cuidados externos
O seu motor de popa é protegido com um verniz de revestimento durável. Limpe a encere freqüentemente
usando produtos de limpeza para barcos e cera.
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Sistema de combustível.
SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

!  ADVERTÊNCIA
Evite ferimentos graves ou morte devido incêndios ou explosões causadas por gasolina. Siga,
cuidadosamente, todas as instruções de manutenção do sistema de combustível. Desligue sempre o motor
e NÃO fume nem se aproxime de chamas expostas ou faíscas enquanto estiver fazendo a manutenção de
qualquer parte do sistema de combustível.

Antes de fazer a manutenção de qualquer parte do sistema de combustível, desligue o motor e desligue a
bateria. Retire todo o combustível do sistema. Utilize um recipiente aprovado para armazenar o combustível.
Limpe imediatamente qualquer combustível derramado. O material utilizado para limpar o combustível
derramado deve ser colocado dentro de um recipiente aprovado. Qualquer manutenção do sistema de
combustível deve ser sempre realizada em uma área bem ventilada. Depois de completar a manutenção,
verifique sempre se existe qualquer sinal de vazamento de combustível.

INSPEÇÃO DA LINHA DE COMBUSTÍVEL
Verifique visualmente se existem rachaduras, vazamentos, endurecimento ou outros sinais de deterioração nas
linhas de combustível e na bomba de injeção. Se encontrar qualquer uma destas condições, a linha de
combustível ou a bomba de injeção devem ser substituídas.

FILTRO DA LINHA DE COMBUSTÍVEL
Inspecione o filtro da linha de combustível. Se o filtro estiver contaminado, retire-o e substitua-o.

28620

IMPORTANTE: Verifique visualmente se existem vazamentos de combustível nas conexões do filtro apertando
a bomba de injeção até que ela esteja firme, forçando o combustível para dentro do filtro.

Fixadores do Tirante de Ligação da Direção
IMPORTANTE: O tirante de ligação da direção que conecta o cabo de direção ao motor deve ser fixado com
as peças de fixação do tirante de ligação que é fornecido com o motor. Nunca substitua as contraporcas
(11-16147-3) por porcas normais (que não sejam de auto travamento), pois elas podem se soltar e causar
vibrações, soltando o tirante de ligação e causando o desengate.
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!  ADVERTÊNCIA
O desengate de um tirante de ligação da direção pode fazer o barco virar completa e repentinamente. Esta
ação potencialmente violenta pode atirar os ocupantes à água resultando em ferimentos graves ou morte.

a - Parafuso (12-71970)
b - Arruela chata
c - Espaçador
d - Contraporca de náilon (11-16147--3)
e - Suporte de direção – Instale o tirante da ligação da direção dentro do furo
f - Aperte a contraporca de náilon (11-16147--3) (aperte até não poder mais e depois desaperte-a 1/4

de volta)

Descrição Nm lb. in. lb. ft.

Contraporca de náilon "d" 27 20

Contraporca de náilon "f" Aperte a contraporca até o limite máximo, depois desaperte-a 1/4 de volta.

Monte o tirante de ligação da direção no cabo da direção com uma arruela chata e contraporca de náilon. Aperte
a contraporca até o limite máximo, depois desaperte-a 1/4 de volta.
Monte o tirante de ligação da direção no motor com o parafuso, contraporca, espaçador e arruela. Aperte a
contraporca de acordo com as especificações.

Ânodo de Controle de Corrosão
O seu motor de popa tem um ânodo de controle instalado na caixa de engrenagens. Um ânodo ajuda a proteger
o motor de popa contra a corrosão galvânica sacrificando o seu metal que é corroído lentamente em vez dos
metais do motor de popa.

a
b

b

c

d

b

f

e

10352
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Todos os ânodos precisam ser inspecionados periodicamente, especialmente em água salgada que acelerará
a corrosão. Para manter esta proteção contra corrosão, substitua sempre o ânodo antes que este esteja
completamente corroído. Nunca pinte nem aplique um revestimento de proteção no ânodo, pois isto reduzirá a
eficácia deste.

28623

Substituição da Hélice

!  ADVERTÊNCIA
Se o eixo da hélice for girado enquanto o motor estiver engrenado, há a possibilidade do motor dar a partida.
Para evitar este tipo de partida acidental do motor e a possibilidade de causar ferimentos graves resultantes
de ser golpeado por uma hélice em rotação, coloque sempre o câmbio do motor em ponto morto e remova
os cabos das velas de ignição, antes de fazer a manutenção na hélice.

1. Desligue o fio da vela de ignição para evitar a partida do motor.

26899

2. Mova a alavanca de marchas para ponto morto (N).

a - Marcha à Ré
b - Ponto Morto
c - Marcha à Vante

3. Endireite e remova o contrapino.
4. Coloque um bloco de madeira entre a caixa de engrenagens e a hélice para bloquear a hélice e retirar

a porca da hélice.

N 

26838

c

a

b

28595
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5. Puxe a hélice diretamente para fora do eixo. Se a hélice estiver presa ao eixo e não puder ser retirada,
leve o motor a um concessionário autorizado para que hélice possa ser retirada.

IMPORTANTE: Para evitar que o cubo da hélice fique corroído e fique preso ao eixo da hélice (especialmente
em água salgada), aplique sempre uma camada do lubrificante recomendado em toda a extensão do eixo da
hélice nos intervalos de manutenção recomendados, e também sempre que a hélice for retirada.
6. Aplique uma camada de Lubrificantes Anti-corrosão Quicksilver ou Mercury Precision ou 2-4-C com

Teflon no eixo da hélice.

27095

Nº de ref. do
tubo Descrição Onde é Usado Nº de peça

94 Graxa anticorrosão Eixo da hélice 92-802867 Q1

95 2-4-C com Teflon Eixo da hélice 92-802859Q 1

7. Instale a arruela de impulso dianteira, hélice, cubo de impulso traseiro e porca da hélice no eixo.
8. Coloque um bloco de madeira entre a caixa de engrenagens e a hélice para evitar a rotação e aperte a

porca da hélice. Prenda a porca da hélice no eixo com o contrapino.

a - Contrapino
b - Porca da hélice
c - Arruela de impulso traseira
d - Hélice
e - Arruela de impulso dianteira

Substituição de Fusíveis - Modelos com Partida Elétrica
IMPORTANTE: Tenha sempre consigo fusíveis de 20 A sobressalentes.

a

b
c

d

e 27094
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O circuito de partida elétrica está protegido contra sobrecarga por um fusível de 20 A. Se o fusível estiver
queimado tente localizar e corrigir o problema da sobrecarga. Se a causa não for encontrada, o fusível pode
ser substituído.

a - Fusível sobressalente
b - Fusível de proteção do circuito

1. Abra o porta-fusíveis e olhe para a faixa prateada dentro do fusível. Se a faixa estiver quebrada, substitua
o fusível. Substitua o fusível por um fusível novo de mesma amperagem.

Como identificar um fusível queimado
a - Fusível em bom estado
b - Fusível queimado

Substituição e inspeção das velas

!  ADVERTÊNCIA
Evite ferimentos graves ou morte devido à explosões causadas pelas coberturas das velas danificadas.
Coberturas das velas danificadas podem permitir que as faíscas saiam. As faíscas pode causar a ignição
dos vapores de combustível sob o coletor do motor. Para prevenir danos às coberturas das velas, não use
objetos pontiagudos nem ferramentas de metal, tais como alicates, chave de fenda, etc., para retirá-las.

1. Retire os fios das velas. Torça as coberturas de borracha ligeiramente e puxe para fora.

26899

a b

28618

a
b

28619
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2. Remova as velas de ignição para inspecioná-las. Substitua a vela de ignição se o eletrodo estiver gasto
ou se o isolador estiver áspero, rachado, quebrado, empolado ou com fuligem.

26946

3. Regule a abertura da vela de ignição. Consulte Informações Gerais - Especificações.

26947

4. Antes de reinstalar as velas, limpe completamente a sujeira dos suportes das velas. Instale as velas
apertando-as com a pressão dos dedos e depois aperte-as mais 1/4 de volta ou aplique um torque
de27 Nm (20 lb/ft).

Inspeção da Correia de Sincronização
1. Inspecione a correia de sincronização e leve o motor a um concessionário autorizado para substitui-la

se qualquer uma das seguintes condições for encontrada.
a. Rachaduras na parte posterior da correia ou na base dos dentes da correia.
b. Desgaste excessivo nas bases das travas.
c. Partes da borracha envolvidas por óleo.
d. Superfícies da correia danificadas.
e. Sinais de desgastes nas bordas ou superfícies externas da correia.

27578
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Troca de Óleo do Motor
CAPACIDADE DE ÓLEO DO MOTOR
A capacidade de óleo do motor é aproximadamente800 ml (27 fl. oz.).

PROCEDIMENTOS PARA TROCAR O ÓLEO
1. Trave o motor de popa na posição completamente inclinada para cima.
2. Posicione o motor de popa de modo que o orifício de drenagem esteja voltado para baixo.
3. Remova o tampão de drenagem e drene o óleo do motor dentro de um recipiente adequado.
4. Depois do óleo inicial ter sido drenado, reinstale temporariamente o tampão do dreno. Desengate a trava

de inclinação e baixe o motor de popa. Espere um minuto para permitir que o óleo restante que estava
aprisionado dentro do motor chegue ao dreno. Mova o motor de popa de volta para a posição de
inclinação máxima e drene o óleo restante.

5. Lubrifique a vedação do tampão de drenagem, com óleo e volte a instalá-la.

22921

PARA ENCHER COM ÓLEO
IMPORTANTE: Não encha demais. Certifique-se de que o motor de popa está na vertical (sem inclinação) para
verificar o óleo.
1. Remova a tampa do bocal de enchimento do óleo e encha com800 ml (27.0 fl. oz.) de óleo. Volte a

colocar a tampa do bocal de enchimento.

28617

2. Faça o motor trabalhar em marcha lenta por cinco minutos e verifique se há vazamentos. Desligue o
motor e verifique o nível de óleo na vareta de medição. Adicione óleo, se for necessário.
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Pontos de lubrificação
1. Lubrifique as peças a seguir com Lubrificante Marinho 2-4-C Quicksilver ou Mercury Precision com Teflon

ou Lubrificante Especial 101.

Nº de ref. do
tubo Descrição Onde é Usado Nº de peça

34 Special Lubricant
101

Suporte giratório, parafusos da braçadeira
do gio, tubo de inclinação, cabos de

aceleração e mudança de marchas, ponto
de lubrificação do cabo de direção

92-802865Q02

95 2-4-C com Teflon

Suporte giratório, parafusos da braçadeira
do gio, tubo de inclinação, cabos de

aceleração e mudança de marchas, ponto
de lubrificação do cabo de direção

92-802859Q 1

• Suporte giratório – Lubrifique os pontos de lubrificação.
• Parafusos da Braçadeira do Gio - Lubrifique as roscas.
• Tubo de inclinação - Lubrifique pelas graxeiras.

a - Ponto de lubrificação do tubo de inclinação
b - Ponto de lubrificação do suporte oscilante.
c - Parafusos da braçadeira do gio

a

bc

38592
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• Lubrifique o cabo do acelerador e de mudança de marchas, componentes móveis, os locais das
articulações e a retenção de mudança de marchas.

a - Cabos do acelerador e de mudança de marchas.
b - Retentor de mudança de marchas

• Graxeira do cabo de direção (se for equipada) - Gire o volante de direção para retrair completamente
a ponta do cabo de direção dentro do tubo de inclinação do motor de popa. Lubrifique através da
graxeira.

a - Ponto de lubrificação do cabo de direção
b - Extremidade do cabo de direção

!  ADVERTÊNCIA
A lubrificação incorreta dos cabos pode causar o travamento hidráulico, resultando em ferimentos graves
ou morte devido à perda de controle do barco. Retraia completamente a ponta do cabo de direção antes
de aplicar o lubrificante.

2. Lubrifique os seguintes pontos com óleo de baixa viscosidade.
• Pontas do pivô do tirante da ligação da direção – pontos de lubrificação.

a - Pontos de articulação do tirante de ligação da direção

3. Lubrifique as peças a seguir com graxa lubrificante contra corrosão Quicksilver ou Mercury Precision ou
Lubrificante Marinho 2-4-C com Teflon.

a b

28621

a

b

27351

a

a
27352
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Nº de ref. do
tubo Descrição Onde é Usado Nº de peça

94 Graxa anticorrosão Eixo da hélice 92-802867 Q1

95 2-4-C com Teflon Eixo da hélice 92-802859Q 1

• Eixo da hélice - Consulte a seçãoSubstituição da hélice para obter informações sobre como remover
e instalar a hélice. Cubra todo o eixo da hélice com lubrificante para evitar que o cubo da hélice
corroa o eixo.

27344

Lubrificação da caixa de engrenagens
Verifique se existe água no lubrificante quando adicionar ou trocar o lubrificante da caixa de engrenagens. Se
houver água, esta pode ter se acumulado na parte inferior e será eliminada antes do lubrificante, ou pode se
misturar com o lubrificante adquirindo uma aparência leitosa. Se notar a existência de água, leve o motor ao
seu concessionário para que ele verifique a caixa de engrenagens. A existência de água no lubrificante pode
provocar defeitos prematuros nos mancais ou, durante períodos de temperaturas extremamente baixas,
congelará e danificará a caixa de engrenagens.
Remova o tampão do bocal de enchimento/drenagem e verifique se existem partículas de metal no lubrificante
que está sendo drenado da caixa de engrenagens. Uma pequena quantidade de pó de metal ou de partículas
finas de metal indica um desgaste normal das engrenagens. Uma quantidade excessiva de metal, ou de
partículas maiores (pedaços) pode indicar um desgaste anormal das engrenagens e deve ser verificado por um
concessionário autorizado.

DRENAGEM DA CAIXA DE ENGRENAGENS
1. Coloque o motor de popa na posição de funcionamento vertical.
2. Coloque um recipiente para drenagem sob o motor de popa.
3. Retire o tampão do bocal de enchimento/drenagem e o tampão de ventilação e drene o lubrificante.

a - Tampão de ventilação
b - Tampão de enchimento/drenagema

b
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CAPACIDADE DE LUBRIFICANTE DA CAIXA DE ENGRENAGENS
Caixa de Engrenagens Modelos Standard: Aproximadamente320 ml (10.8 fl. oz.).
Caixa de Engrenagens Modelos Bigfoot: Aproximadamente370 ml (12.5 fl. oz.).

RECOMENDAÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A CAIXA DE ENGRENAGENS
Mercury ou Quicksilver Premium ou Lubrificante de Alto Desempenho para Engrenagens.

VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE LUBRIFICANTE E REABASTECIMENTO DA
CAIXA DE ENGRENAGENS
1. Coloque o motor de popa na posição de funcionamento vertical.
2. Remova o tampão do orifício de ventilação.
3. Coloque o tubo do lubrificante dentro do orifício de enchimento e adicione lubrificante até que este

apareça no orifício de ventilação.

28659

IMPORTANTE: Substitua as arruelas de vedação se estiverem danificadas.
4. Pare de adicionar o lubrificante. Instale o tampão de ventilação e a arruela de vedação antes de remover

o tubo do lubrificante.
5. Retire o tubo do lubrificante e volte a instalar o tampão de enchimento/drenagem e a arruela de vedação.

28662
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Como Verificar o Fluido do Sistema de Compensação Hidráulica
1. Incline o motor de popa para a posição superior máxima e engate a alavanca de travamento da

inclinação.

4530

2. Remova o tampão do bocal de enchimento e verifique o nível do fluido. O nível do fluido deve estar
alinhado com a parte inferior do orifício de enchimento. Adicione os lubrificantes Quicksilver ou Mercury
Precision Lubricants Power Trim e Fluido de Direção. Se não estiverem disponíveis, utilize fluido de
transmissão automática (ATF) para veículos automotores.

4531

Motor submerso
Um motor que tenha estado submerso, deve receber manutenção dentro de poucas horas após ser retirado da
água. Os cuidados imediatos de um revendedor, com capacidade para dar assistência técnica, são necessários,
a partir do momento em que o motor fica exposto ao meio atmosférico, para que se reduza ao mínimo os danos
ao motor, devido à corrosão interna.




