CHECKLISTA HÖST

År:

Motor del 1: I sjön.

Utfört

Dränera botten på bränsletanken, om m öjligt.
Tillsätt bakteriedödare i bränsletanken.
Fyll bränsletanken m ed diesel.
Varm kör m otor.
Töm olja i m otor.
Töm olja i backslag.
Byt oljefilter på m otor.
Fyll olja i växellåda, kontrollera och justera till rätt nivå.
Fyll olja i m otor, kontrollera och justera till rätt nivå.
Byt finbränslefilter på m otor.
Töm ev. vatten ur vattenavskiljaren.
Byt grovbränslefilter i vattenavskiljaren.
Pum pa upp nytt bränsle m anuellt och lufta system et.
Kontrollera att all kranar, filter och pluggar etc. är åtdragna.
Starta m otor och kör tills den går lugnt och är avluftad sam t varm .
Stäng av m otorn och låt stå i m inst 10 m inuter.
Kontrollera att allt är tätt och ingen olja eller bränsle läcker.
Kontrollera oljenivå i m otor och justera vid behov.
Kontrollera oljenivå i backslag och justera vid behov.

FÖRE UPPTAGNING, SE TILL ATT TOATANK ÄR TÖMD
Motor del 2: På land.
Stäng sjövattenventil för kylvatten.
Gör rent sjövattenfiter.
Sötvattenkör m otorn.
Kör igenom sjövattensidan m ed 50/50 glykolbandning.
Byt kylvätska (50/50 glykolblandning) vart tredje år på färskvattensidan.
Dränera botten på bränsletanken om m öjligt.
Torka upp och gör rent m otorn och runt om kring.
Kontrollera slangar och kablar för slitage och glapp etc.
Spraya m otorn m ed oljebaserad fuktdrivande spray.
Toppa upp bränsletanken m ed diesel.

Vattensystem: Innan frosten
Töm vattentanken.
Töm varm vattenberedaren.
Torrkör elektriska vattenpum par om m öjligt koppla loss slangar.
Torrpum pa m anuella vattenpum par om m öjligt koppla loss slangar.
Töm och gör rent/byt alla filter på vattensystem .
Torrkör länspum par / m anuella och elektriska.
Gör rent filter på länspum par.
Torrpum pa och dränera vatten från toastolen.
Glöm de du töm m a toatanken har du problem nu!
Motinera alla ventiler på bordgenom föringar ordentligt, läm na dem öppna.
Kontrollera att bordgenom föringar inte är avzinkade, oxiderade eller spruckna.

Batterier / elsystem:
Kontrollera kablar och anslutningar, spraya och fetta in vid behov.
Kontrollera vattennivå i batterier, fyll på vid behov.
Ladda upp alla batterier.
Koppla ifrån alla förbrukare.
Kontrollera regelbundet och underhållsladda.
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Värmesystem:
Kontrollera och justera vid behov vätskenivå 50/50 glykolblandning.
Kontrollera alla slanganslutningar / slangkläm m or.
Provkör värm esystem gärna var tredje m ånad

Kommentarer

