Brugervejledning til KUGGEN
INDHOLD
• Før Sejlads
• Transport
• Søsætning og sejlads
• Optagning og klargøring
• Bekendtgørelse vedr. brug af redningsveste
• Regler vedr. brug af KUGGEN

Denne brugervejledning indeholder væsentlige forholdsregler ved brug af KUGGEN.
Vejledningen må på ingen made betragtes som fyldestgørende da det forudsættes at båddfører besidder tilstrækkelige
kundskaber for omgang og sejlads med båden
Ved tvivlsspørgsmål bør man altid kontakte repræsentanter fra bestyrelsen for eventual afklaring
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Før sejlads

Før sejlads

Lufttryk
•

KUGGEN har 2 luftkamre og pumpes med fodpumpe.

•

Fodpumpen ligger under styrepulten

•

Kuggen har 2 luftkamre og indtil flere påfyldningsventiler

•

Kuggen har en overtryksventil i tilfælde af at lufttrykket bliver for højt

Nøgle

Påfyldningsventil
Overtrykssventil

Nøgle

• Nøgle samt dødemandsknap ligger i styrepulten

2

Før sejlads
Indenbords
søventil

Lukke Søventiler
•

2 skt. Søventiler indenbords

•

1 stk søventil udenbords

Hovedafbryder

Hovedafbryder
•

Tænd for hovedafbryder sidder på batteriet
under styrepulten

•

Tip – hovedafbryderen sidder for enden af den
grønne snor

Udenbords
søventil

Tjek at der er strøm på batteriet – gøres ved at
dreje nøgle EET trin i tændingen så skulle der
gerne komme liv i instrumenterne

OBS…!
Motoren må under INGEN omstændigheder startes
på land eller hvis motorbenet er løftet ud af vandet
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Hovedafbryder

Transport
Motor
•

Motor skal være løftet og støtte på sikringspal

SIKRINGSPAL

Fastspænding
•

EJ LÅST

Agterenden af båden skal fastspændes til trailer under transport

BEMÆRK
•

Bådtrailer har 13-polet stik så en adapter er påkrævet hvis bilen har 5-polet stik

•

Trailer må ALDRIG køres længere ud end at vandet står HALVT op på dækkene

LÅST
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Søsætning og sejlads
Søsætning
•

HUSK – at afmontere lygtebom ved søsætning/optagning

•

Trailer må ALDRIG køres længere ud end at vandet står HALVT op på dækkene.
Skulle uheldet være ude skylles lejer/bremser med rigeligt med ferskvand og varmes
godt igennem (længere køretur, med nedbremsninger).

•

Trailer skal aflåses med trailerlås når den henstilles under sejlads

Sejlads
•

Husk at åbne for luftventil på benzinkontakt

•

Bådfører skal altid have ”dødemandsknappen” sat fast under sejlads
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Optagning og klargøring
Optagning
•

Se Søsætning.

LÆNSEPUMPE

Klargøring
•

Båden skal skylles grundigt udvendig og indvendig med
ferskvand efter sejlads

•

Lænsepumpe aktiveres for at tømme for evt. vand i skrog

•

Udvendig søventil afmonteres og båd tømmes for evt vand.

•

Motor gennemskylles med ferskvand
• *Kølevandsslange på motor demonteres
• Vanslange påmonteres på køleslange
• Mortor gennemskylles mindst 3 minutter med ferskvand Motor SKAL stå i lodret position ved skyldning
• Efter skyldning monteres kølevandsslange på motor
• Motor kan nu vippes op og sikringspal drejes på plads

KØLEVANDSSLANGE
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Bekendtgørelse vedr. brug af redningsvest
Stk. 3. Dykkere, som transporteres i fartøjer
omfattet af denne bekendtgørelse, kan
anvende de opstigningsveste, der bruges
sammen med dykkerudstyret, i stedet for
redningsveste
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Regler vedr. brug af KUGGEN
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