OHJE BRIG-VENEIDEN VUOKRAKÄYTTÖÖN
Brig Navigator 520 ja Falcon 500
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Kun olet hyväksynyt vuokrasopimuksen, varannut veneen käyttöösi varauskalenterista ja
etukäteen maksanut varauksesi, voit olla yhteydessä veneitten luovuttajiin saadaksesi
avainkaapin lukkokoodin. Veneitten luovuttajat ovat
Sakari Salonen, p. 040 5949 508 tai Peter Guldbrand, p. 040 8373 886

Uuden vesiliikennelain mukaan jokaisessa veneessä on oltava päällikkö. Päällikkö vastaa veneen
kulusta (joku muu voi kyllä ohjata), varusteista ja miehistön turvallisuudesta. Veneen vuokraaja on
veneen päällikkö.

Kun otat veneen käyttöön, tarkista ja tee:
1. Tarkista, että veneessä on lain vaatima varustus (tyhjennysväline, airot tai ankkuri ja tarkastettu
sammutin sekä oikeankokoiset pelastusliivit jokaiselle miehistön jäsenelle). Veneen päällikkö vastaa
siitä, että nämä varusteet löytyvät ja ovat kunnossa. Sammutin on veneen kuljettajan istuimen alla.
Muista myös veneen rekisteriote!
2. Tarkista, että vene on ulkoisesti ehjä ja ponttoneissa on riittävästi ilmaa. Kun läimäytät ponttonia
napakasti, sen tulee tuntua samalta kuin kiristetty rummun kalvo. Tarvittaessa lisää ilmaa. Huomioi,
että ponttonit on jaettu useampiin osastoihin. Pumppu ilman täyttämiseen löytyy N520-veneen
takapenkin alta ja F500 veneessä keulaluukusta.
3. Laita veneen virrat päälle. Pääkatkaisija löytyy takapenkin oikeasta kulmasta (N520) ja
ohjauskonsolin vasemmalta puolelta (F500).
4. Laita virta-avain paikoilleen ja kytke hätäkatkaisin virtalukkoon.
5. Laske moottori alas kaasukahvassa olevasta säätimestä.

HUOMIO!
6. Veneen moottori on 2-tahtinen. Se käyttää 98-bensiiniä ja öljyä. Öljy sekoittuu automaattisesti
polttoaineen sekaan erillisestä öljysäiliöstä. Öljysäiliö sijaitsee konekopan sisällä. Avaa
konekoppa ja tarkasta öljyn määrä. Jos öljyä on alle puolet, lisää sitä. Käytä vain Evinruden omaa
öljyä, jolle veneiden moottori on säädetty. Väärän öljyn käyttö voi johtaa takuun raukeamiseen.
Lisättävää öljyä löytyy veneen kuljettajan istuimen alta.
7. Jos veneen moottori hälyttää ajon aikana, näet merkkivaloista mistä hälytys johtuu. Yleisin
hälytys on varoitus öljyn vähäisyydestä. Kun öljyhälytys syttyy ensimmäisen kerran, voit ajaa
veneellä vielä hetken esimerkiksi lähimpään rantaan, jossa öljyn lisääminen on helpompaa.
Moottori antaa öljyhälytyksen hyvissä ajoin ennen öljyn loppumista. Ehkäiset hälytyksen
huolehtimalla siitä, että moottorin öljysäiliössä on riittävästi öljyä.
8. N520-veneessä on navigaattori. Käynnistä se.
9. Käynnistä moottori virta-avaimesta.

10. Tarkista, että jäähdytysvesi kiertää. Veden tulee tulla moottorin takaosasta terävänä suihkuna.
11. Tarkista polttoaineen riittävyys suunnitellulle matkalle.
12. Ennen kun lähdet liikkeelle, kytke hätäkatkaisin veneen ohjaajaan. Tämä on tärkeää, sillä
yllättävissä aalloissa ja nopeassa vauhdissa putoamisen riski on aina olemassa. Pudotessa oikein
kytketty hätäkatkaisin sammuttaa moottorin ja ehkäisee vakavat loukkaantumiset. N520-veneen
perässä on uimatikkaat.
13. Pidä pelastusliivit yllä veneilyn aikana – koskee veneen päällikköä ja matkustajia.
14. N520-veneessä on erilliset sadeveden poistoreiät takaistuimen etuosassa. Nämä voivat olla ajon
aikana auki, jolloin mahdollinen vesi poistuu tehokkaasti.

Kun palaat:
1. Tankkaa veneen polttoainetankki täyteen. Käytä 98-bensiiniä. Polttoaine tankataan veneen
etuosassa näkyvästä punaisesta täyttöaukosta (N520) ja erillistankkiin kuljettajan istuimen alla
(F500). Ole varovainen, kun tankki lähestyy täyttä, polttoaine roiskahtaa helposti yli.
2. N520-veneessä on polttoaineen seuranta plotterin yhteydessä. Se näyttää tarkasti, paljonko
polttoainetta on jäljellä. Jotta järjestelmä toimii, on tärkeää muistaa syöttää plotteriin tieto
tankatusta polttoainemäärästä. Tieto syötetään KOTI-valikosta ja sieltä löytyvästä POLTTOAINEEN
HALLINTA -valikosta.
3. Kiinnitä vene huolellisesti ja käytä lepuuttajia.
4. Nosta moottori ylös.
5. Sammuta veneen virrat pääkatkaisimesta. Jätä pääkatkaisimen avain paikoilleen.
6. Jätä vedenpoistoreiät auki, jotta sadevesi pääsee pois veneestä (N520).
7. Laita satamapeite takaisin paikoilleen.

Ongelmatapauksissa ole yhteydessä
Sakari Salonen, p. 040 5949 508
Peter Guldbrand, p. 040 8373 886
Mukavaa veneilyä!

