Instrukcja obsługi Jachtu typu Hausboat:
Rozruch silnika:
• Ustaw manetkę w pozycji neutralnej.
• Napompuj paliwo gruszką przy silniku.
• Włącz instalację elektryczną silnika (hebel w pomieszczeniu technicznym)
• Przekręd kluczyk i odpal silnik (max. 10s)
• Gdy silnik wystartuje sprawdź czy leci woda z prawego boku silnika jest to
chłodzenie silnika jeżeli nie leci natychmiast wyłącz silnik.
• Aby wyłączyd silnik przekręd kluczyk, jeżeli zostajesz na postoju odłącz hebel.
Na kokpicie – echosonda Garmin, pokazuje głębokośd, trasę, ukształtowanie dna,
prędkośd, itp., Wskaźnik paliwa, obrotościomierz, przełączniki od świateł, klakson.
Instalacja elektryczna – na jachcie jest instalacja elektryczna 12v, co daje zupełną
niezależnośd, w pomieszczeniu technicznym jest zamontowana przetwornica, nie
używaj jej zbyt dużo bo rozładuje akumulatory.
Obsługa WC – W celu wypróżnienia muszli odkręd zawór z lewej strony koło szafki,
(leci woda do wc), następnie przyciskiem spłucz zawartośd, (ZAKRĘĆ ZAWÓR WODY).
Opróżnianie zbiornika szarej wody - odkręd korek na rufie, włóż wąż ssący i włącz
pompę na kei.
Zbiornik czystej wody – odkręd dekiel, następnie wężem nalej czystą wodę.
Woda czysta powinna byd pobierana z pewnego źródła. Pobieranie zanieczyszczonej
wody spowoduje zatarcie pompy.
Gdy słyszymy odgłos buczenia działającej pompy wody w sposób ciągły to oznacza
że jest za mało czystej wody w zbiorniku i pompa może nie utrzymad ciśnienia. Aby
nie uszkodzid pompy – zakręcamy kran, białym przyciskiem nad lodówką wyłączamy
pompę i uzupełniamy zbiornik wody czystej, następnie włączamy pompę i w celu
odpowietrzenia układy otwieramy na chwilę kran.
Aby włączyd ogrzewanie ciepłej wody – bojler ciepłej wody działa automatycznie,
pamiętaj aby był odkręcony gaz.
Uruchomienie gazu - odbywa się poprzez odkręcenie butli gazowej w tylnej bakiście.

Pamiętaj aby na noc zakręcad butlę z gazem.
Ogrzewanie – włącz panel sterowania w korytarzu przyciskiem ON, następnie
strzałkami góra –dół regulujemy moc. Aby wyłączyd przytrzymaj 3s. przycisk ON.
Webasto zalane jest do pełna Diesel.
Kuchnia gazowa: Przekręcenie pokrętła na maksimum, użyj zapalniczki. Wyłączenie –
wszystko na ‘0’
Lodówka – włącz do prądu, następnie uruchom przyciskiem ON, regulacja
temperatury odbywa się strzałkami.
Staramy się używad moskitier w oknach z uwagi na owady.
Nie pływamy prędkością maksymalną dłużej niż 10min.
Pamiętad o wysokości jachtu i szerokości podczas poruszania się pod mostami oraz
w śluzach.
W łazience nie używad silnych środków chemicznych tj. z dodatkiem chloru czy
silnych związków powierzchniowo czynnych. Używad środków specjalnie
przystosowanych.
Paliwo trzymaj zawsze w jednym miejscu, na rufie.
Gaśnica - umieszczona obok sterówki.
Telewizor – jest to smart-tv, brak anteny TV, aby oglądad udostępnij swoje wifi,
znajdź w ustawieniach i skonfiguruj.
Rolety wewnętrzne – opuszczamy oraz podnosimy pociągając za sznurki.

Przed zwrotem Jachtu należy:
- Opróżnid zbiornik na szarą wodę
- Wyczyścid ubikację
- Umyd lodówkę wilgotną ściereczką
- Umyd aneks kuchenny
- Pozamiatad podłogę
- Napełnid zbiorniki paliwem, Benzyna 95

