Tvättinstruktion borsttvätt BBK, uppdaterade 19 oktober, 2015
Maxmått: längd 14 m, bredd 4,5 m, djup 2,4, bredd propeller/bulb 45 cm (17,5")
Fjärrkontrollen finns i skåpet på väggen, sätt i batteriet. Gå till borsttvätten och kontrollera att
nödstoppet ovanpå skåpet ej är nedtryckt. Starta fjärrkontrollen genom att dra ut röda nödstoppet på
fjärrkontrollens sida. Kvittera nödstoppet genom att trycka på blå lampa: RESET NÖDSTOPP inne i
skåpet, blå lampa slocknar.
Följande instruktion rör hantering av fjärrkontrollen i tur och ordning för en borsttvätt
Port Ned, porten sänks ned, stannar automatiskt. Kör in båten.
Port Upp, porten hissas upp. Släpp knappen när blåa presenningen syns vid
vattenytan. Gul linje kan ev. ses. OBS: håll inte knappen nere längre!
 Placera båten med fören dikt i V:et, spänn fast båten med linor i för och akter. Fäst
akterlinorna väl akter om akterspegeln så inte borstarna fastnar i linorna.
 Var noga med att båten ligger rakt i borsttvätten.
 Fäll upp drev/utombordare, ställ och lås rodret midskepps, ta bort fendrar.
 Läs av betalkortet i läsaren i skåpet, ta ut kortet. Din tvätttid börjar nu.

1. Start Pump Starta hydraulpumpen, surrande ljud hörs
2. Borste UT Borstarna börjar rotera
3. Tvätt UT Borstaggregatet rör sig sakta mot aktern. Gå med aggregatet längs pontonen och
stoppa borstaggregatet mitt under båten/kölen.
4. Tvätt UT igen: Borstaggregatet stannar
5. Borste UT igen: Borstarna slutar rotera
6. Borste IN Borstarna börjar rotera, men åt andra hållet. Detta görs för att skona foldingpropeller
och roder, samt eventuella givare på akterspegeln
7. Tvätt UT igen: Borstaggregatet rör sig sakta mot aktern
8. Tvätt UT igen: Stanna borstaggregatet innan roderbladet, eller när borstarna börjar närma
sig/syns vid akterspegeln. OBS! Kör inte förbi akterspegeln!
9. Tvätt IN Byter tvättriktning på aggregatet, aggregatet går nu tillbaka
mot fören och stannar automatiskt vid fören.
10. Borste IN igen: Borstarna slutar rotera och tvätten är klar!
11. Stopp Pump Stoppa hydraulpumpen
12. Port Ned, kör ut båten, Port Upp. Porten skall alltid vara stängd när tvätten inte används!
Stäng av fjärrkontrollen genom att trycka in röda nödstoppet, lägg in fjärrkontrollen, ladda
batteriet och lås skåpet.
Vid nödfall (lina, person i vattnet, eller något som kan skada tvätt eller båt) tryck in nödstoppet på
fjärrkontrollen. Åtgärda och dra ut nödstoppet, kvittera nödstoppet, blå lampa, i skåpet. Börja sedan
om från punkt 1.
Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Stockholm

