EIGENAARS HANDBOEK

Gebouwd door professionals, gebruikt door boot liefhebbers.
WWW.OUTBOARDSHOP.NL
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VOORWOORD
Geachte eigenaar van een Alukin-boot! Wij danken u voor uw keuze en wensen u vele
aangename momenten op het water. Deze handleiding is gemaakt voor u om veilig en
zonder problemen gebruik te kunnen maken van uw boot. De handleiding bevat
algemene informatie en informatie over uw boot, uitrusting, systemen en onderhoud. Wij
raden u aan om deze zorgvuldig te lezen en vertrouwd te raken met de boot voordat u
start met het gebruik. De “handleiding voor de eigenaar” is natuurlijk niet een bron van
zeemanschap, of voor maritieme veiligheid. Als deze Alukin uw eerste boot is of als u
overgestapt bent naar een type boot dat u nog niet beheerst, zorg dan voor uw eigen
veiligheid en gemak dat u de ervaring krijgt die nodig is voor verantwoord varen met
deze boot. Meer informatie kan verkregen worden bij de dealer, jachtclubs en lokale
vaarscholen. Bevoegde instructeurs kunnen u adviseren. Zorg ervoor dat wind en
golven die in de weersvoorspellingen verwacht worden binnen de voorwaarden vallen,
overeen komen met de boot golven categorie en dat de bemanning in dergelijke
omstandigheden de boot kan beheersen. Golfklasse C stemt overeen met de wind - en
golfvoorwaarden als van opkomende storm met een sterke wind, met gevaar voor
uitzonderlijke golven en windstoten. Er kunnen gevaarlijke omstandigheden ontstaan,
hiervoor is ervaren bemanning en een in goede conditie en onderhouden boot
noodzakelijk. De “handleiding voor de eigenaar” is geen gedetailleerde service of
probleem manual. Neem contact op met de fabrikant of dealer als er problemen
ontstaan. Wijzigingen die van invloed zijn op de veiligheid kunnen alleen worden
gemaakt met de schriftelijke toestemming van de fabrikant. De boot fabrikant kan niet
verantwoordelijk worden gesteld voor wijzigingen die zijn aangebracht zonder de
goedkeuring daarvan .
Altijd de boot in goede conditie houden en rekening houden met de slijtage als gevolg
van leeftijd en extreem gebruik. De boot kan – ongeacht haar sterkte – op elk moment,
bij niet correct gebruik aanzienlijke schade oplopen of veroorzaken aan andermans
eigendom. Incorrect gebruik draagt niet bij tot veiligheid. Pas altijd de bootsnelheid aan
t.a.v. omstandigheden en golfrichting. In de boot moeten veiligheidsvoorzieningen
(reddingsvesten, brandblussers etc.) aanwezig zijn die overeenkomen met het type boot,
weersomstandigheden, vaargebied etc. De bemanning moet kennis hebben van het
gebruik van alle veiligheidsuitrusting en hoe te handelen bij een noodstop (man
overboord, slepen, etc.). Alle passagiers en bemanningsleden aan boord moeten
passende reddingsvesten dragen. HOUD DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG OP EEN
VEILIGE PLEK, IN DE BOOT, EN OVERHANDIG DEZE AAN DE VOLGENDE
EIGENAAR BIJ DE VERKOOP VAN DE BOOT.
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Punten voor vertrek te controleren: in het kort.
• Controleer de weersomstandigheden en voorspelling van wind, golven en
zichtbaarheid. Volstaat ontwerp klasse van de boot, voldoet de uitrusting, is de kapitein
en bemanning vaardig en bekent voor het vaar/gebied waar u heen wilt ?
• De boot niet overbeladen, de lading evenredig verdelen. Plaats geen zware voorwerpen
te hoog – dit brengt de stabiliteit van de boot in gevaar.
• Zorg ervoor dat er genoeg zwemvesten zijn voor alle passagiers. In overeenstemming
op ieders taak aan boord.
• Controleer het brandstof niveau; reservebrandstof voor bijvoorbeeld slecht weer .
• Controleer de besturingsapparatuur van de motor, check de batterij en controleer de
dagelijkse service volgens de handleiding van de motor. Controleer de boot op
zeewaardigheid onder andere: geen brandstof of water lekken, veiligheidsuitrusting is
aan board etc. Zorg voor de minimaal geëiste aantal bemanning.
• Ventilatie: zorg ervoor dat de ventilatie werkt i.v.m. risico van brand.
• Vastsjorren: zorg ervoor dat de lading en de belasting zo geplaatst is dat het niet
verplaats, zelfs niet met zware zeegang en harde wind(stoten).
• Zorg voor vaar en/of zeekaarten voor een voldoende groot gebied zelfs als je nog
steeds op bekende wateren vaart.
• Spreek met bemanning af wie die de tros lost etc. Zorg ervoor dat de trossen niet in de
propeller terechtkomen bij afvaart of aanmeren.
Informatie over de motor is beschikbaar in een apart handboek.
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1. Algemene informatie.
Deze handleiding maakt het makkelijker voor u om de eigenschappen van uw nieuwe
boot te leren kennen. Bewaar de verschillende handleidingen van de geïnstalleerde
apparatuur aan boord in een handzame ordner. Natuurlijk kunt u de ordner met
handleidingen aanvullen voor apparatuur die u later aanschaft.

2. Garantie.
De romp van de boot heeft 3 jaar garantie, de garantie is geldig voor de lassen van de
romp en de overige vanaf de fabriek gelaste delen. De garantie geldt niet als de boot
ondeskundig is gebruikt of als de boot wordt verandert zonder toestemming van de
fabriek, m.b.t. motor en andere apparatuur is de garantie van toepassing
overeenkomstig garantie voorwaarden van desbetreffende fabrikant.

3. Voordat u de boot in gebruik neemt.
3.1 De eerste keer varen.
Starten van uw boot, controleer of de motor bevestigingsbouten goed vast zitten.
Controleer zorgvuldig de eerste dag of er geen water lekt. Start de elektrische lenspomp
en controleer of er geen water uitkomt. Bij lekkage gebruik de handlenspomp die is
aangesloten op de buitenwaterbeun en neem contact op met uw verkoper.

3.2 Verzekering.
De boot verzekering vrijwaart op het water, maar gedurende het vervoer niet. Controleer
of de verzekering aansprakelijkheid accepteert bij het vervoeren en/of hijsen van de
boot. De verzekering ook een indirecte invloed hebben op de veiligheid op het water: in
geval van een ernstig ongeval die zich met name geconcentreerd op het redden van
mensen, kan van invloed zijn. Meer informatie over verzekeringsopties kan u inwinnen bij
de verzekeringsmaatschappijen.

3.3 Opleiding.
Er is voldoende literatuur over varen en boot behandeling. Ook boot clubs en navigatie
cursussen zijn zeer nuttig en geven praktische informatie over varen. Deze theoretische
kennis is een goede basis voor de vaardigheden die nodig zijn aan boord.
Echter praktische kennis bij de handeling van de boot, navigatie, aanmeren en ankeren
krijg je pas na een praktische oefening.
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4. Technische gegevens.
Kajuitboot

Bowriders

ALUKIN-C750

ALUKIN-SC 750

ALUKIN-DP 600

Max lengte:

Max lengte:

Max lengte:

Ca 7.50 m(romp 7.10m)
Max breedte: Ca 2.35 m(romp 2.25m)
Vrij boord: Ca 0.80m
gewicht zonder motor: Ca 1300 kg
Motor vermogen:150-300 pk
Max snelheid:45 knop
Lenswater: automatisch
Aantal personen:8

Ca 7.50 m(romp 7.10)
Max breedte: Ca 2.33 m(romp 7.23m)
Vrij boord: Ca 0.80 m
gewicht zonder motor: Ca 1260 kg
Motor vermogen:150-300 pk
Max snelheid:45 knop
Lenswater: automatisch
Aantal personen: 6

Ca 6.00 m(romp 5.60m)
Ca 2.28m(romp 2.28m)
Vrij boord: Ca 0.65 m
gewicht zonder motor: Ca 720 kg
Motor vermogen: 90-115 pk
Max snelheid: 40 knop
Lenswater: automatisch
Aantal personen: 6
Max breedte:

ALUKIN-FC 750

ALUKIN-CR 800

ALUKIN-DP 650

Max lengte:

Max lengte:

Max lengte:

Ca 7.50 m (romp 7.10 m)
Max breedte: Ca 2.35 m (romp 2.25 m)
Vrij boord: Ca 0.80 m
gewicht zonder motor: Ca 1260 kg
Motor vermogen: 150-250 pk
Max snelheid: 40 knop
Lenswater: Automatisch
Aantal personen: 6

Ca 8.10m(romp 7.60m)
Max breedte: Ca 2.60m (romp 2.50m)
Vrij boord: Ca 0.70 m
gewicht zonder motor: Ca 1550 kg
Motor vermogen: 175-300 pk
Max snelheid: 40 knop
Lenswater: Automatisch
Aantal personen: 8

ALUKIN-DP 750

Mist u een Model?

Max lengte:

Ca 7.50m(romp 7.10m)
Ca 2.32m(romp 2.22m)
Vrij boord: Ca 0.75m
gewicht zonder motor: Ca 980 kg
Motor vermogen: 150-300 pk
Max snelheid: 45 knop
Lenswater: Automatisch
Aantal personen: 7

We kunnen naar uw wens aanpassen
en bouwen
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Ca 6.50 m(romp 6.0 m)
Ca 2.30 m(romp 2.20 m)
Vrij boord: Ca 0.70 m
gewicht zonder motor: Ca 820 kg
Motor vermogen: 115-175 pk
Max snelheid: 45 knop
Lenswater: automatisch
Aantal personen: 7
Max breedte:

Max breedte:
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Console boot

Pro Fishing

ALUKIN-SP 600

ALUKIN-Pro Fishing

ALUKIN- Pro Fishing

Max lengte:

Max lengte:

Max lengte:

Ca 6.0 m (romp 5.60 m)
Max breedte: Ca 2.28 m(romp 2.18 m)
Vrij boord: Ca 0.65 m
gewicht zonder motor: Ca 680 kg
Motor vermogen: 90-115 pk
Max snelheid: 40 knop
Lenswater: Automatisch
Aantal personen: 6

Ca 6.50 m (romp 6.0 m)
Max breedte: Ca 2.30 m (romp 2.2 m)
Vrij boord: Ca 0.70 m
gewicht zonder motor: Ca 770 kg
Motor vermogen: 115-175 pk
Max snelheid: 45 knop
Lenswater: Automatisch
Aantal personen: 7

Ca 7.50 m (romp 7.10 m)
Ca 2.32 m (romp 2.22 m)
Vrij boord: Ca 0.75 m
gewicht zonder motor: Ca 920 kg
Motor vermogen: 150-250 pk
Max snelheid: 45 knop
Lenswater: Automatisch
Aantal personen: 8
Max breedte:

Werkboot

ALUKIN-SP 650

ALUKIN-CW 750 A

ALUKIN-CW 850

Max lengte:

Ca 6.50 m (romp 6.0 m)
Max breedte: Ca 2.30 m (romp 2.2 m)
Vrij boord: Ca 0.70 m
gewicht zonder motor: Ca 750 kg
Motor vermogen: 115-175 pk
Max snelheid: 45 knop
Lenswater: Automatisch
Aantal personen: 7

Max lengte:

Max lengte:

ALUKIN-SP 750

ALUKIN-CW 750

ALUKIN-SPW 750

Max lengte:

Max lengte:

Max lengte:

Ca 7.40 m (romp 7.05 m)
Max breedte: Ca 2.32 m (romp 2.22 m)
Vrij boord: Ca 0.75 m
gewicht zonder motor: Ca 890 kg
Motor vermogen: 150-250 pk
Max snelheid: 45 knop
Lenswater: Automatisch
Aantal personen: 8
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Ca 7.50 m (romp 7.25 m)
Max breedte: Ca 2.42 m (romp 2.32 m)
Vrij boord: Ca 0.80 m
gewicht zonder motor: Ca 1260 kg
Motor vermogen: 150-250 pk
Max snelheid: 40 knop
Lenswater: Automatisch
Aantal personen: 8

Ca 7.70 m (romp 7.25 m)
Max breedte: Ca 2.35 m (romp 2.25 m)
Vrij boord: Ca 0.80 m
gewicht zonder motor: Ca 1300 kg
Motor vermogen: 150-250 pk
Max snelheid: 40 knop
Lenswater: Automatisch
Aantal personen: 8
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Ca 8.50 m (romp 8.15 m)
Ca 2.60 m (romp 2.50 m)
Vrij boord: Ca 0.85 m
gewicht zonder motor: Ca 1550 kg
Motor vermogen: 175-300 pk
Max snelheid: 40 knop
Lenswater: Automatisch
Aantal personen: 8
Max breedte:

Ca 7.50 m (romp 7.18 m)
Ca 2.38 m (romp 2.25 m)
Vrij boord: Ca 0.70 m
gewicht zonder motor: Ca 900 kg
Motor vermogen: 150-250 pk
Max snelheid: 40 knop
Lenswater: Automatisch
Aantal personen: 8
Max breedte:

5. De kenmerken en het gebruik van het vaartuig.

5.1 Algemeen.
De bedoeling van deze handleiding is niet te worden gezien als een full-service gids of
reparatie handboek, maar dat de nieuwe eigenaar bekend wordt met de eigenschappen
en kenmerken van zijn nieuwe boot.
Met de klassering klasse (C) wordt verstaan:
Klasse C: deze boot is gebouwd om te worden gebruikt in omstandigheden waar de
windsnelheid niet meer dan 6 beaufort bedraagt (ca. 14 m/s) en de bijbehorende relatie
van de golf (significante golfhoogte tot 2 m met plaatsen tot 4 m hoge golven). Dergelijke
omstandigheden kunnen ontstaan op de open meren, bij riviermondingen en in de
kustwateren onder gematigde weersomstandigheden.
Opmerking: De significante golfhoogte is de gemiddelde hoogte van de hoogste derde
golf, die ongeveer overeenkomt met de raming van de golfhoogte van ervaren
waarnemers. Enkele individuele golven kunnen tot twee keer zo hoog worden.
Constructieplaat,
Op de constructieplaat, die is bevestigd aan de bestuurders kant, staan enkele
belangrijke zaken van uw boot. Aanvullende uitleg vindt u in dit handboek.
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5.2 Maximaal aanbevolen aantal personen.
Max belasting op van de boot staat vermeld op de constructieplaat of op de technische
gegevens (hoofdstuk 4).

WAARSCHUWING! Overschrijd het maximaal aanbevolen aantal personen niet.
Ongeacht of het aantal personen de totale belasting in kg niet overschrijd (zie punt
5.2.1. laden). Gebruik altijd de boot stoelen of banken. Als uw boot niet is uitgerust met
zitplaatsen voor de max. personen, dan moeten zij zitten op de vloer op de plaatsen
waar de afbeelding de stoelen of banken aangeeft.
Zie de schets hieronder.

De schets laat de DP 750 zien.

Outboardshop Rotterdam

Pagina 9

5.2.1. Belasting.
Een volwassene wordt geschat op een gewicht 75 kg en een kind op 37,5 kg. Naast de
bovengenoemde maximale belasting, kan de boot worden geladen met de volgende
gewichten: gebaseerd op eenheden van 10 kg plus het totale gewicht van vloeistoffen in
de tank-120-180 kg (afhankelijk van model). De aanbevolen lading bevat alleen de
eerder genoemde gewichts componenten. Max. belasting van elke boot wordt vermeld
op de constructieplaat die is gemonteerd bij de bestuurdersstoel.
Waarschuwing: Overschrijd nooit de aanbevolen maximale belasting. Belaad de
boot altijd zorgvuldig en verspreid de lading evenredig, zodat de stabiliteit wordt
gehandhaafd. Zelfs in de Kiel moet u zware voorwerpen met puntbelasting vermijden.
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5.3 Stabiliteit en ter voorkoming van lekkage.

5.3.1 Openingen in de romp en dek.
De locatie van de openingen en pluggen kunnen worden gevonden in de onderstaande
afbeelding. Er zijn meerdere openingen (Lensopening) voor regen- en bruiswater in
Alukin boten. Deze moeten open blijven en moeten regelmatig worden gereinigd om te
voorkomen dat vuil verstopping veroorzaakt.
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5.3.2 Bilgepomp en afvoer.
Controleer bilge-uitlaat functie vóór elke reis met de boot. Dit wordt gedaan door het
inschakelen van de schakelaar op de switch-paneel bij de bestuurdersstoel; zorgvuldig
luisteren om u ervan te overtuigen of de pomp gestart is. De pomp heeft twee aparte
zekeringen; Wanneer u manueel schakelt wordt de zekering gebruikt in de zekeringhouder onder de bestuurdersstoel. De automatische (niveauschakelaar) functie is
afgezekerd naast de hoofdschakelaar in de achterste bank aan stuurboord zijde (in de
cabine) geplaatst. De zuig van de bilgepomp is zo dicht mogelijk bij de bodemplaat
geplaatst. Praktisch is het niet mogelijk om de zuig zo te plaatsen dat al het water weg
wordt gezogen. Hierdoor kan het voorkomen dat een kleine hoeveelheid water
achterblijft.
WAARSCHUWING! Het bilgepompsysteem is niet ontworpen lekkage voor te
pompen ten gevolge van aanvaring of andere schade.
Vergeet niet! Controleer regelmatig de bilge en reinig regelmatig de aanzuigopening.

5.3.3 Stabiliteit en drijfvermogen.
Alukin boten hebben een uitstekende stabiliteit als gevolg van de rompvorm en de
gewichtsverdeling. Houd er echter rekening mee dat “breken” door grote golven altijd
gevaarlijk is voor de stabiliteit. Houd er ook rekening mee dat de boot-stabiliteit
verslechtert door hooggeplaatste zware voorwerpen. Elke verandering in de
gewichtsverdeling van massa kan aanzienlijk van invloed zijn op de boot en haar
stabiliteit, trim en prestaties. Neem contact op met de fabrikant, dealer van de boot als u
van plan bent veranderingen aan te brengen. Houd de hoeveelheid water in de kimmen
zo klein als mogelijk, veel water in de boot is altijd aantasting van de stabiliteit. Hou er
rekening mee dat de stabiliteit door slepen wordt afgezwakt. Alukin boten zijn onzinkbaar
(onder normale omstandigheden), de bodem en andere lege ruimtes zijn gevuld met
schuim en/of luchtkussens.
Hieronder zie je de lucht volume van de afzonderlijke rompen:
600 romp: ca 1300 liter
650 romp: ca 1500 liter
750 romp: ca 2000 liter
850 romp: ca 2400 liter
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5.4 Voorkom het risico op brand en explosie.
5.4.1 De motor en het brandstof systeem.
Na het afvullen van de brandstof tank (laat geen brandstof lopen in kimmen of in de
motorruimte) controleren op eventuele brandstoflekkage. Bewaar reservebrandstof
jerrycans in de geventileerde ruimte en weg bij alle apparatuur die geen relatie heeft met
brandstof. Controleer jaarlijks de brandstofleidingen op beschadigingen.
De ruimte voor de brandstoftank is voorzien van ventilatieopeningen en de brandstoftank
heeft afzonderlijke ontluchting die vanuit deze ruimte de gassen naar buiten leid. .
Vergeet niet! Regelmatig controleren of de slangen en koppelingen onbeschadigd
zijn.
Schakel de motor vóór het tanken uit en doof sigaretten en andere open vlammen.
Schakel alle elektrische apparaten uit.

5.4.2 Brand blussen van systemen.
ALUKIN boten zijn uitgerust met een 2 kg poeder brandblussers. De locatie wordt
gekenmerkt door een pictogram, zoals hieronder weergegeven.
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Hand brandblussers moeten jaarlijks onderhouden worden. Meer dan tien jaar oude
blussers worden niet geaccepteerd zonder de nieuwe druk testbelasting van het drukvat.
Wanneer handbrandblussers worden vervangen, moeten deze ten minste dezelfde
blussend capaciteit hebben als het origineel. De boot eigenaar/gebruiker moet ervoor
zorgen dat er altijd ten minste één blusser gemakkelijk bereikbaar is, zelfs wanneer de
boot wordt geladen. Zorg ervoor dat de bemanning weet waar brandblussers zijn en op
de hoogte zijn van de werking. Houd kimmen schoon van brandstof en controleer
regelmatig op mogelijke lekkage van brandstof. Benzine geur is een duidelijk teken van
brandstof lekkage.
Zorg ervoor dat u;
• de toegang tot veiligheidsuitrusting zoals brandblussers en elektriciteitssysteem met
name de hoofdschakelaar nooit belemmert.
• de ventilatieopeningen in de boot; ze zijn bedoeld voor de ventilatie van de dampen van
de brandstof. Zorg ervoor dat ze nooit belemmert zijn.
• nooit veranderingen in het elektrisch of brandstof systemen van de boot aanbrengt
zonder toestemming van een geautoriseerde elektricien.
• de brandstofslang van een losse tank van de motor als de motor draait nooit wisselt
• nooit brandstof bijvult als de motor draait
• nooit rookt of open vuur te gebruikt wanneer u omgaan met brandstof.
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5.5 Elektrisch systeem.
De hoofdschakelaar is geplaatst aan de stuurboordzijde in de achterste bank (model SP
en DP) en bij de bestuurdersstoel binnen in de cabine (kajuit-modellen). Het circuit is
ingeschakeld wanneer de schakelaar in de positie "ON" staat en de sleutel vergrendeld
is. Wanneer de sleutel in de "OFF"-positie staat is het circuit verbroken en kan de sleutel
verwijderd worden uit de schakelaar.
Met dubbele batterijen; 1 = batterij 1, 2 = batterij 2, 1 + 2 = beide batterijen
Houd er rekening mee! Zet nooit de hoofdschakelaar naar de "OFF" positie
wanneer de motor draait. Zorg ervoor dat de contactschakelaar is uitgeschakeld
voordat de hoofdschakelaar is ingeschakeld naar de "OFF" positie.
Wanneer u de boot verlaat, zet de hoofdschakelaar uit. Ontkoppel de accukabels
als bij de elektrische installatie gewerkt wordt. Wees voorzichtig dat u de batterij
met metalen gereedschappen niet kortsluit of aluminium delen van de boot raakt
terwijl u beide polen loskoppelen. Laad de batterij alleen op met de motor of
acculader. Het opladen met te hoge stroomsterkte kan de accu doen ontploffen.
Houd er rekening mee! Verwijder nooit de zekering van de hoofdschakelaar,
wanneer de motor draait.
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1 Boeg verlichting
2. Kaart lamp
3. Lenspomp
4 . + voeding
5 Lantaarns + verlichting
6. Dek verlichting voorzijde + 12V bakboordzijde
7. Ruitenwisser
8. Navigatieknop
9. Navigatie
10. Navigatie
11. Verwarming
12. Dek verlichting achterzijde + 12V aansluiting stuurboord
13. Trim tabbladen
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5.6 Manoeuvreer eigenschappen.
5.6.1 Varen met hoge snelheid (zie geel kader hieronder)
Voor het maximale motorvermogen zie constructieplaat of de technische gegevens
(hoofdstuk 4). Gebruik de boot niet met een motorvermogen groter dan aangegeven op
de constructieplaat.
De basisregels voor het aanpassen van de hoek van de motoren met elektrohydraulische aanpassingshoek (Power Trim) is als volgt:
• Trim de boot vlak wanneer hij in plané is. (boeg naar beneden)
• Als de boot vlak is, en de golven klein zijn, lift de propeller zover dat “hij” zijn greep net
niet verliest, of totdat de motor zijn maximale toerental heeft bereikt. Verklein de hoek
iets, zodat de vaart stabieler wordt. Met de hulp van de trim-flappen, kunt u vervolgens
de boot hoek optimaliseren.
• Verklein de hoek als de golven voor de boeg groter worden voor een rustigere vaart.
De boeg als zich opheffing waardoor de golven minder snel in de boot slaan.
• Vaar de boot niet op hoge snelheid als de boot hoek negatief is, dat wil zeggen dat
de boeg naar beneden wijst. Hierdoor gaat de boot slingeren en in extreme
omstandigheden kan hij omslaan.
WAARSCHUWING! Pas de trimhoek van de motor bij hogesnelheden zorgvuldig
aan. Vaar niet met de boeg naar beneden zodat de boot plotseling van richting kan
veranderen
WAARSCHUWING! Manoeuvreren bij snelheden van meer dan 35 knopen zijn
gevaarlijk. Scherpe bochten kunnen ertoe leiden dat u de controle van de boot verliest.
Verlaag de snelheid voordat de scherpe bochten in genomen worden.
WAARSCHUWING! Golven verkleinen de manoeuvreerbaarheid van de boot en
verkleint de grip op het water. Herken dit en pas de snelheid aan bij zwaarder wordende
zeegang.

Pas altijd de snelheid aan, naar omstandigheden en de omgeving.
Let op:
• Stromingen
• De eigen hekgolf. Volg het verbod op hekgolven na. Verlaag de snelheid om
verminder golven uit beleefdheid en uit veiligheidsoverwegingen voor uzelf en
anderen.
• Zichtbaarheid
• Route kennis
• De breedte van de vaarweg.
• Ruimte om uit te wijken en weg te varen.
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5.6.2 Dodemansschakelaar.
Als de motor is uitgerust met een dodemansschakelaar, bevestig het snoer van de
dodemansschakelaar onmiddellijk bij jezelf wanneer je de ligplaats verlaat. Lees
hierover meer in de handleiding van de motor. Vooral als u alleen reist, is het zeer
belangrijk dat de boot stopt wanneer u overboord valt of struikelt in de boot. Vergeet
echter niet de landvasten vóór de afvaart los te maken om te voorkomen dat de motor
stop tijdens deze manoeuvre.

GEVAAR! Een draaiende propeller is dodelijk voor iedereen in het water in de
buurt van de boot. Schakel de motor uit wanneer een zwemmer of waterskiër in de
buurt van de boot komt.

5.6.3 Zichtbaarheid vanaf de bestuurdersstoel.
Met prachtige en rustig weer is het gemakkelijk voldoende uitzicht te hebben. Zorg er
altijd voor dat het de best mogelijke zichtbaarheid vanaf de bestuurdersstoel is:
• plaats de passagiers zo dat zij het uitzicht niet belemmeren
• vaar niet lang op de drempelsnelheid naar plané zodat de boeg uw gezichtsveld door
de boeg niet belemmert.
• pas de positie van de boot aan met de trimhoek van de motor (Power Trim) en met de
trim-flappen.
• Indien nodig, gebruik de ruitenwissers
• kijk ook regelmatig naar achteren, in het bijzonder op waterwegen waar schepen varen.
Gebruik een passende grootlicht voor de nacht en beperkt zicht (mist, regen).

5.7 Preventie van man over boord en hoe opnieuw aan boord te
komen.
Alukin boten hebben randen en een dek van traanplaat, waardoor een goede grip is
gegarandeerd. Sta niet op andere plaatsen dan op geselecteerde aangegeven plaatsen
tijdens de reis. De beste methode voor een persoon te water terug aan boord te krijgen
is, met behulp van klapladder en zwemplatform op de achtersteven.

5.8 Vastzetten losse lading.
Zwaardere apparatuur, bijvoorbeeld ankers stevig weg leggen voordat u vertrekt. De
luchtstroom kan gemakkelijk lichte spullen doen op waaien, verzwaar deze dan of zet
vast met lijnen.

5.9 Denk aan het milieu.
De rivier, meren, delta gebieden en de zee in ons land zijn een unieke omgeving en het is
de verantwoording van de professionele en recreatieve watergebruiker om deze niet te
bevuilen of beschadigen. Vermijd daarom brandstof en olie lekkages - afval en afvalwater te
lozen of ze op het strand/oever achter te laten - voorkom dat detergenten of oplosmiddelen
in het water terechtkomen - vermijd lawaai op zee of in de haven – vermijd hekgolven,
vooral op smalle plaatsen en in ondiep water.
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Reddings ladder + platform
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5.10 Ankeren, afmeren en slepen.
Veranker uw boot altijd zorgvuldig op een beschermde plaats, omdat omstandigheden
snel kunnen veranderen. Zie ankerpunten in de onderstaande afbeelding. Gebruik geen
andere delen van de boot voor aanmeren of verankering. Gebruik passende fenders om
schuren te voorkomen. Het oog in de boeg is ontworpen voor trekken van de boot op de
trailer of tijdens dokken en is niet bedoeld voor een ligplaats met krachten zijwaarts als
voorbeeld.
Op het dek zijn ook een aparte verzwaarde punten voor ketting of kabel ter voorkoming
van diefstal, maar het kan ook worden gebruikt voor andere doeleinden dan
vergrendeling. De locatie van de bevestigingspunten zijn aangegeven in onderstaande
figuur. Het is de verantwoording van de eigenaar / gebruiker om ervoor te zorgen dat
afmeren, slepen en ankeren geschikt voor het gebruik waarvoor de boot is bestemd en
gekeurd. De sterkte op de ketting mag niet meer dan 80% zijn van de maximale sterkte.
Houd er rekening mee dat touwen en lijnen verouderen en verzwakken in verloop van
tijd. Maak gebruik van een schietlood om de waterdiepte te bepalen wanneer u richting
het strand of natuurlijke haven vaart. Anker ver genoeg van het strand. Een vuistregel
om een goede hechting van het anker te krijgen is om het anker touw 3 - 5 keer de
waterdiepte uit te geven. Om het anker beter te laten grijpen kan men een zogenaamde
voorloper monteren. Een voorloper bestaat uit een ketting van 3 tot 5 meter bevestigd
aan het anker aan de ene kant en de andere kant aan het anker touw.

Gebruik een voldoende sterkte sleeplijn wanneer een andere boot wordt gesleept. Start
de procedure van slepen zorgvuldig op, schokken voorkomen, de motor niet
overbelasten.
Zorg ervoor dat de sleeplijn niet in de propeller terechtkomt. Pas de lengte altijd aan en
bevestig de lijn op de plaatsen zoals hieronder getoond wordt.
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1. Anker verankering, afmeren en slepen (sterkte 15 kN)

2. Draaibare HASP 3 klasse.

3. Aanhangwagen lus, mag alleen worden gebruikt voor de vastlegging van de boot, niet
voor gebruikt bij het aanmeren of vergrendeling van de boot.
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5.11 Aanhangwagen vervoer.
Zorg ervoor dat wanneer u de een Alukin-boot trailert dit op een passende voor de boot
specifieke trailer gebeurt, er genoeg ondersteuning is voor vermindering van
puntbelasting, het laadvermogen voldoende is voor de boot samen met de motor,
apparatuur, batterijen, andere apparatuur en brandstof. De auto registratie geeft de
maximaal toegestane massa van de aanhangwagen aan. Verwijder onnodige lading van
de boot en leeg de voorraadtanks en kim voordat u de boot op de trailer trekt. Plaats
voldoende kielsteunen bij het grootste gewicht van de boot. Sleep de boot alleen met het
daarvoor bestemde oog aan de boeg . Zeker de boot veilig op de trailer voor het
transport. Controleer de handleiding van de motor wat deze zegt over aanhangwagen
vervoer.
LET op! De trailer wordt enigszins topzwaar. Controleer of de boot goed is
vastgesjord op de trailer en de boot gewicht gelijkmatig wordt verdeeld en ondersteunt.
Een schommelende boot kan de boot beschadigen. (LET op! Nooit meer laden dan het
trailer laadvermogen)
WAARSCHUWING! Een boottrailer met onvoldoende laadvermogen of die slecht
onderhouden is kan breken tijdens het transport en een gevaarlijke situatie veroorzaken.
Controleer de trailer op het laadvermogen, of deze ook voldoende is om het gewicht van
de motor, brandstof-en andere apparatuur te dragen.

6 Service en onderhoud.
Voor meer informatie over boot onderhoud, service en reparatie, neem contact op
met de fabrikant of dealer.
Grote schade aan het aluminium dient te worden gerepareerd door professionele
personeel. Als de motor of andere apparatuur kapot gaat, is het beste om contact op te
nemen met betreffende leveranciers.
BELANGRIJK!
-Controleer bevestigde anode . vervang deze voor nieuwe wanneer ze “opgevreten
zijn" voor aanvang van nieuwe varen seizoen!
-Controleer de bilge pomp functie net voor het nieuwe vaar seizoen.
Houd er rekening mee! Veel gemaakte fouten bij onjuiste reparaties en/of wijzigingen
die schade kunnen toebrengen aan de bouw van het schip of gevaar opleveren voor de
veiligheid. Neem contact op met de fabrikant of dealer voordat u iets verricht of laat
verrichten m.b.t. tot aarding van faciliteiten, deuren, toevoegen van apparatuur of
montage van het materiaal met andere metalen legeringen

6.1 In geval van service.
Voor service en onderhoud van de motor, garantie vraagstukken of andere
motorproblemen, moet de boot worden getransporteerd naar het dichtstbijzijnde
erkende dealer centrum. Service en garantie zaken m.b.t. de romp, moet de boot met de
dealer contact opnemen. De klant is verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de
servicelocatie.
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7 Belangrijkste controlepunten.

Start:
-Zet de hoofdschakelaar in positie 1 & 2.
-Controleer de brandstof in de tank of er is geen water in het filter zit.
-Controleer bilge pompen (zet de schakelaar aan en luister)
-Bevestig het dodemanskoort om de pols of in de kleding.
-Zet het contact aan en druk op de startknop.
-Laat uw motor stationair draaien (3-5 min) voor vertrek (om op temperatuur te laten
komen).
-Controleer of de motor koeling heeft (waterstraal achter de motor ziet).
Einde vaart:
-(afkoelen) Laat uw motor stationair draaien (3-5 min), voordat u de motor uitschakelt.
-Druk op de stoptoets en contact uitschakelen.
-Verwijder het dodemanskoort.
-Zet de hoofdschakelaar in de "OFF" positie.
Start van de kachel (indien gemonteerd):
-Draai de hoofdschakelaar in positie 1 & 2 (zoals de motor wordt gestart), in positie 1 of 2
(als de motor uitstaat),heeft u altijd een volle batterijspanning om de verwarmingsmotor
te starten.
-Zet de knop in de gewenste stand. -Zet de schakelaar in stand-"laag".

Uitschakelen van de kachel (indien gemonteerd):
-Draai de spannings-knop op de o-modus (schakelaar op de kachel).
-Laat de kachel uit zichzelf uitgaan (ca. 4-5 min).
– Zet de hoofdschakelaar uit.
Houd er rekening mee! Bij verlaten van de boot altijd de hoofdschakelaar
“OFF” POSITIE zetten.

7.1 Beveiliging boegklep.
Tijdens gebruik(varen), de boegklep altijd in de gesloten positie en beveiligen met
klep slot (zie afbeelding). Regelmatig controleren dat het ventiel touw niet is versleten of
beschadigd is. Ingeval van slijtage of beschadiging van de bedieningslijn monteer een
nieuwe, montage aan bakboordzijde.
LET OP! Als u dit niet doet kan dit leiden tot lichamelijk letsel als de boegklep bij
hoge snelheid valt.
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