
All tvättning sker på båtägarens eget ansvar! 
 

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Stockholm 

Tvättinstruktion borsttvätt BBK, uppdaterade 15 maj, 2018 
 

Maxmått: längd 14 m, bredd 4,5 m, djup 2,4, bredd propeller/bulb c:a 45 cm (17,5") 
All tvättning sker på båtägarens eget ansvar! 

Fjärrkontrollen finns i skåpet på väggen, sätt i batteriet. Gå till borsttvätten och 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, punkt 1 - 10 
Port Ned, porten hissas ned, stannar automatiskt. Kör in båten. Kontrollera att de röda markeringarna på 
borstvaggan syns över vattenytan! 
Port Upp, porten flyter upp. Släpp knappen när varningstrianglarna och den gula markeringen  syns! 
OBS: håll inte knappen nere längre! Vinschen spolar då upp linan ”baklänges” och dras sönder! 
 

• Placera båten med fören dikt i V:et, spänn förlinan hårt. Använd blocken för att sträcka upp under 
tvätt. Akterlinorna skall vara sträckta.  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. 
• Stoppa in tvättkortet i läsaren i skåpet och låt det sitta kvar. Din tvättid börjar nu. 

 
1. Start Pump Startar hydraulpumpen, surrande ljud hörs 

  
2. Borste UT Borstarna börjar rotera  

 

3. Tvätt UT Borstaggregatet rör sig mot aktern. Håll koll så inte sidoborstarna går under båten. 
Dra loss med båtshake i så fall. Stoppa borstaggregatet mitt under båten/kölen genom att trycka: 

 

4. Tvätt UT igen: Borstaggregatet stannar 
 

5. Borste UT igen: Borstarna slutar rotera så att Du kan byta borstrotation 
 

6. Borste IN Borstarna börjar rotera, men åt andra hållet. Detta görs för att skona foldingpropeller och 
roder samt eventuella givare på akterspegeln, men också för att inte borstarna skall kunna gå förbi 
akterspegeln så lätt. Den nya rotationen håller kvar båten på borstrullen bättre. 

 

7. Tvätt UT igen: Borstaggregatet fortsätter att röra sig sakta mot aktern 
 

8. Tvätt UT igen: Stannar borstaggregatet när borstarna börjar närma sig/syns vid akterspegeln. OBS! 
Kör inte förbi akterspegeln! Gå tillbaka till kortläsaren så pontonerna flyter upp 

 

 9.  Tvätt IN Byter tvättriktning på aggregatet, aggregatet går nu tillbaka mot fören och aggregat och 
borstar stannar  automatiskt vid fören. Du behöver inte byta rotation på borstarna. 

 

9. Stopp Pump: Stoppar hydraulpumpen. Ta ut tvättkortet ur läsaren. Kvarvarande tid sparas till 
nästa tvätt. Om Du vill använda högtryckstvätten så låter Du kortet sitta kvar i läsaren, stänger 
fjärrkontrollen genom att trycka in röda nödstoppet och då kan du starta högtryckstvätten med 
knappen på höger sida av skåpet. 

 

10. Stäng av fjärrkontrollen genom att trycka in röda nödstoppet, sätt batteriet på laddning, lägg in 
fjärrkontrollen, 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. 


