
 

Sales office Sweden:  SELVA S.p.A. 
Phone: +46 31 22 15 14  Head office/main factory: 
Maskinkajen 17 Mail: info@selvamarine.se Viale dell’Industria, 13 
417 64 Göteborg - Sweden Internet: www.selvamarine.se 23037 Tirano (Sondrio) - Italy 

 

KOM IGÅNG GUIDE FÖR DIN SELVA 4-TAKTS UTOMBORDARE 
Notera modellbeteckning och serienummer för framtida behov. Inspektera motorn för att se att den är 

oskadd. Fyll din motor med motorolja enligt anvisningar i manualen (Selva Sea Bass har ett speciellt 

smörjsystem, så läs noga).  

För utombordare med intern tank behöver man dra i startsnöret 15 - 20 innan bensin har pumpats fram i 

hela bränslesystemet. Detta gäller vid första starten samt även vid längre förvaring och om du glömmer att 

stänga bränslekranen efter användning. 

När du drar i startsnöret är det viktigt att du först drar lite i snöret så du känner att det greppar tag. Därefter 

drar du igång motorn. Om man rycker på fel sätt finns risk att startapparaten går sönder. 

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ 
Garantiregistrera din motor på www.selva.se/garanti 

Motorn ska förvaras stående. Den kan dock transporteras liggande, då med rorkulten nedåt. Transporteras 

motorn fel kan olja rinna ut från motorn och startproblem uppstå. Kontakta då verkstad. 

Serva motorn enligt serviceschemat. Detta innebär normalt en första service efter 10 driftstimmar, sedan 

efter 50 driftstimmar och därefter var 100 driftstimme (minst 1 gång per år). 

Konservera motorn vid vinterförvaring eller längre avbrott från användande. Kör gärna slut på bensinen i 

förgasaren, annars finns risk för startproblem vid nästa användningstillfälle. Förvara motorn enligt 

instruktioner. 

Vid eventuella problem besök i första hand en verkstad, eller kontakta oss. Du hittar kontaktinformation på 

www.selva.se. 

 

5-ÅRS GARANTI EFTER REGISTRERING PÅ WWW.SELVA.SE/GARANTI 
Selva lämnar funktionsgaranti för din Selva utombordare. Garantin gäller privatkunder upp till 5 år. Garantin 

täcker ursprungliga tillverkningsfel som påverkar motorns funktion. 

För att motorn skall omfattas av 5-årsgarantin krävs att: • Motorn är registrerad på www.selva.se/garanti 

senast 1 vecka efter inköp. • All service har utförts i enlighet med, för respektive modell, aktuellt 

serviceschema. • All service är utförd av auktoriserad verkstad som hittas på www.selva.se/garanti. 
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