AQUAQUICK
Gummibåter

Brukermanual
-Norsk

Les denne håndboken før du bruker den nye oppblåsbare båten, og oppbevar den for mulig senere bruk.
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SLIK TAUER DU BÅTEN
Når du skal slepe båten, lag en hanefot som er festet til de 2 Dringene på siden av båten og montert foran der tauet er festet.
Løftehåndtaket foran må IKKE brukes til å slepe båten, det er bare
for å løfte båten for hånd.

Løftehåndtak

Hanefot

Tauet tau
D-ring

Grunnleggende informasjon
Modell- og tekniske data

–––

Utstyr:
Standard utstyr:
1.
2.
3.
4.
5.

Delbare aluminiumsårer
Sentraltofte i kryssfiner eller aluminium
Fotpumpe
Reparasjonssett
Oppbevaringsbag

Ekstrautstyr:
1. Dørk
a. Dørk i kryssfiner
b.
c.
d.
e.

Dørk i aluminium
Oppblåsbar dørk
VIB-dørk
Lamelldørk
2. Oppblåsbar midttopp
3. Oppbevaringsrom for bruk under sete
4. Oppbevaringsrom for bruk foran
5. Presenning
6. Ekstra sete
7. Baldakin

Oppbevaringstemperatur:
Maks. 70 °C
Min.: -30 °C

Montering og demontering
Montering
a. Normal prosedyre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Merk:

Fjern alle skarpe gjenstander fra området der den oppblåsbare båten skal monteres
Brett ut båten
Pump båten halvveis opp
Samle dørken som vist
Samle midtertoften
Pump båten til 0,25 bar.
Kontroller at alle ventiler er tette og at det ikke er noen lekkasjer
Kontroller at alt materiale er tilstede
Ikke pump opp kjølen før døren er montert
Kjølen pumpes til et maksimalt trykk på 0,5 bar.
For å gjøre montering av båten enklere første gang, kan båten med fordel pumpes opp uten dørk og la
den stå i 24 timer på ca 20 °C.

Ikke bruk en kompressor til å blåse opp båten, da for høyt trykk kan føre til buede sveiser.

b. Montering av dørk:
Montering av dørk for HSD230 og HSM230
1.
2.
3.
4.

Sett delenummer 1 i spissen for båten
Sett delenummer 3 på baksiden av båten
Koble delenummer 2 til delenummer 1 ved hjelp av H-samlingen
Sett inn H-enhet mellom 2 og 3, og trykk dørken ned til den er rett

Dørkplade

Montering av dørk for HSD250/HSD270/HSD290/HSD320/HSD360 og HSM250/HSM270/HSM290/HSM320
1.
2.
3.
4.

Sett delenummer 1 i spissen for båten
Sett delenummer 4 bak i båten
Koble delenummer 2 med delenummer 1
Sett delenummer 3 sammen med del 2 og 4, og trykk døren ned til den er rett

Dørkplade

Montering av dørk for HSD380/HSD420 og HSM360/HSM380/HSM420
1.
2.
3.
4.

Sett del 1 og 2 i båtens hode. Del 1 og 2 kan gjøres som en del
Sett delenummer 5 på baksiden av båten
Koble delenummer 3 med delenummer 2
Sett delenummer 4 sammen med del 3 og 5, og trykk døren ned til den er rett

c.

Montering av sidedeler

Sidedeler til
HSD230/HSM230

Sidedeler til
HSD250/HSD270/HSD290/HSD320HSD360
HSM250/HSM270/HSM290/HSM320

Sidedeler til
HSM360/HSM380

Sidedeler til
HSD380/HSD420
HSM420

Vær oppmerksom på at når du installerer døren, må tallene vende oppover, og hver H-enhet må installeres med den
store flate siden opp

Demontering
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Åpne alle ventiler for å slippe luften ut av båten
Fjern midttoften
Fjern sidedeler fra dørken
Løft opp midtdørkplatene og skill dem fra H-montering
Fjern alle dørkplatene. Fjern dørkplater foran og bak
Med bunnen vendt nedover, presses rekke inn i midten. Rull båten sammen i hver ende, og legg den i
oppbevaringsposen sammen med pumpen og annet utstyr

Sikkerhet

1. Sikre at alt nødvendig utstyr er i båten. Vær oppmerksom på at ekstra sikkerhetsutstyr kan være
nødvendig.
2. Båten skal ikke brukes hvis du er påvirket av rusmidler eller alkohol.
3. Vekten må fordeles likt over hele båten. Hvis det ikke er mye vekt i båten, og båten er utstyrt med motor,
må du ikke akselerere brått.
4. Vektbelastning og motorstørrelse må ikke overskrides.
5. Gjort deg kjent med generelle navigasjonsregler, og området du skal ferdes i.
6. Fortell alltid hvor du skal, hvor du vil kjøre, og når du forventer å være tilbake

Reparasjon
Små hull:
1. Reparasjon av et lite hull eller rift, kan gjøres med en lapp fra reparasjonssettet
2. Alle overflater må være rene og tørre
3. Påfør et jevnt lag lim på både båt og lapp. Vent ca. 5 minutter mellom hvert lag. Vent 10-15 minutter
etter 3. Lag, og sett lappen over hullet.
4. Bruk en hard gjenstand for å skyve lappen mot båten
5. Vent minst 24 timer før du blåser opp båten
Store hull:
Det anbefales at båten returneres til forhandleren

Deler av båten
Løftehåndtag
D-ring

Ventil
Tankfeste
Railingstau
D-ring

Gummifender
Midttofte
Åregaffel
CE-merke
Håndtak
Åre
Motorfeste

Motorplate inne
Akterspeilfesteholder
Akterspeil
Kjegle
Lensepropp

Lokal forhandler (stempel):
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