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Witajcie  
 
Witajcie na naszym statku Bavaria 44 “Pies Morski”. Mamy nadzieję, że będziecie 

mieć miły rejs, fantastyczne wakacje oraz najlepsze na świecie żeglarskie przeżycia. 
 
Ta instrukcja została stworzona by przybliżyć Wam działanie podstawowych urządzeń 

na jachcie. Proszę o spędzenie kilku chwil na przejrzenie tego opracowania. W razie 
dodatkowych pytań proszę o kontakt z działem technicznym firmy czarterowej. 

 
Nasz jacht jest bogato wyposażony, tak, byście mieli przyjemne i bezproblemowe 

wakacje. Proszę jednak o zwrócenie uwagi, że ponieważ jacht ten jest własnością prywatną 
proszę o dbanie o niego jak o swój własny. 

 
Wspaniałych wakacji i stopy wody pod kilem. 
 
Jacek – właściciel 
biskupski@elbit.edu.pl 
 
 
Telefon (Materyachting – pomoc techniczna): …………………………. 
 
Telefon (w razie niebezpieczeństwa): ……………………………. 
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1. Specyfikacja  
 

Długość:    13.60m  
Szerokość:    4.25m  
Zanurzenie:    1.65m  
Zbiornik Paliwa:  210l  
Zbiornik wody:  360l  
Silnik:    Volvo Penta 55hp  
Rok produkcji:  2003 
Powierzchnia grota:  42.6m2 
Powierzchnia genuy:  57.6m2 

Moment maksymalny przy  2200rpm 
Zużycie paliwa (1800rpm): 3.5l/h 
Zużycie paliwa (2200rpm): 5l/h 
Zużycie paliwa (2600rpm): 8l/h 
Zużycie paliwa (3000rpm): 13l/h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Położenie:  
Wlew wody (lewa pawęż i przy windzie kotwicznej)  
Wlew paliwa (prawa pawęż)  
Ręczna pompa zęzowa (w kokpicie)  
Zbiornik gazu (lewa bakista)  
Bezpiecznik windy kotwicznej (mesa prawa burta za oparciem)  
Zawór odcinający paliwa (prawa rufowa kabina, poniżej koji)  
Zawór gazu (nad lodówką)  
Zawór przełączania zbiorników wody (lewa toaleta w szafce) 
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2. Panel elektryczny (12V) 
Przełączniki na panelu niskonapięciowym są ponumerowane. Poniżej przedstawiono 

działanie poszczególnych przełączników.  
1. Światło masztowe (kotwiczne)  
2. Światło silnikowe   
3. Światła nawigacyjne  
4. Światło salingowe (oświetlenie pokładu)  
5. Światła i gniazda w kabinach (dziób) 
6. Światła i gniazda w kabinach (rufa) 
7. Podświetlenie kompasów w kokpicie 
8. Zasilanie nawigacyjne: chartplotter, podświetlenie instrumentów w kokpicie 
9. Radia (oba: VHF i CD) 
10. Kotwica  
11. Pompa zęzowa (zostawić wyłączone pompa włącza się automatycznie) 
12. Pompa wody słodkiej  
13. Prysznice (łazienka i rufa).  
14. Telewizor i stacja pogodowa 
15. Webasto (ogrzewanie i wentylacja) 
16. Lodówka  
17. gniazda 12V 
18. rezerwa 
19. rezerwa 
20. wolne 
 
Z prawej strony panelu jest wskaźnik i dwa przełączniki. Górny umożliwia odczyt 

napięcia akumulatora silnikowego i nawigacyjnego, dolny poziom napełnienia zbiorników 
dziobowego i rufowego.  

 
 
 
 
 

Wskaźnik akumulatorów i wody  
 
Włącznik napięcia akumula-
torow  
 
Włącznik poziomu wody 
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3. Panel elektryczny (230V) 
 

 
 
Bezpieczniki 
 
Włącznik grzania wody 
 
Gniazdo 230V 
 
 
 
 
 

 
Drugie gniazdo jest na lewej burcie, nad lodówką, trzecie w szafce w rufowej łazience. 

Należy przestrzegać zasady, by nie włączać do instalacji jachtowej odbiorników o mocach 
większych niż 2000W. Gdyż spowoduje to zadziałanie bezpieczników. 
 
Instalacja 230V działa tylko, gdy podłączony jest kabel brzegowy. 
Na wyposażeniu jachtu jest też przedłużacz 230V. 
 

W szafce nad stołem nawigacyjnym znajduje się 
też przetwornica napięcie 12/230V. Podłącza się ją 
wtyczką 12V do gniazda (przełącznik 17) i można 
korzystać z prądu 230V nawet na pełnym morzu. Niska 
moc przetwornicy (150W) powoduje, ze wystarcza ona 
jedynie do niewielkich odbiorników prądu np. 
ładowarki, zasilacz komputerowy itd. Podłączenie 
większych mocy spowoduje zadziałanie zabezpieczenia 
w przetwornicy. 
Nawet tak mała moc powoduje dość szybkie 
wyładowywanie akumulatorów – kontroluj ich stan. 
 

 
W prawej bakiście znajduje się kabel brzegowy, 

a na prawej pawęży gniazdo do podłączenia. 
Podczas podłączania stosuj zasadę: najpierw wtyczka do 
jachtu, potem rozwiń kabel i na końcu wetknij w słupek 
na pirsie.  
Podczas odłączania rób dokładnie na odwrót.  
Zasada ta minimalizuje możliwość wpadnięcia wtyczki 
pod napięciem do wody i porażenia prądem. 
 
Na czas postoju zabezpiecz przewód, tak, by nie był 
zanurzony w wodzie. 
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4. Silnik.  
 
Rozruch silnika: 
• Ustaw manetkę w pozycji neutralnej.  
• Włącz instalację elektryczną silnika.  
• Wciśnij przycisk startu (maks. 10s).  
• Gdy silnik wystartuje sprawdź czy słychać odpływ wody chłodzenia (prawa burta). 
• Aby wyłączyć silnik pociągnij za cięgło z prawej strony panelu silnikowego i wyłącz 
zasilanie instalacji silnikowej. 
 

 
 
Przycisk kontrolny  
 
Włącznik instalacji elektrycznej silnika  
 
Start silnika (rozrusznik)  
 
Kontrolki 
 
 

 
Jeśli słychać alarm po prawidłowym uruchomieniu silnika – sprawdź które kontrolki się 
świecą i wyłącz silnik. DZWOŃ DO POMOCY TECHNICZNEJ. 
 
Silnik jachtowy to silnik wysokoprężny, pracujący na oleju napędowym. Wlew paliwa 
znajduje się na rufie z prawej strony i jest wyraźnie oznaczony. NIE WLEWAJ WODY DO 
NIEGO 
 
Cotygodniowa kontrola silnika  
• Sprawdź poziom oleju używając bagnetu umieszczonego z lewej strony silnika. Poziom 
powinien być dokładnie w połowie wskaźników. Aby dolać oleju wlej go przez korek na 
górze silnika. 
• Z prawej strony znajduje się zbiornik płynu chłodzącego. Sprawdź  poziom płynu. 
• Sprawdź czy nie ma wycieków i wody w komorze silnika. 
• Sprawdź czy nie ma uszkodzeń paska napędowego oraz jego właściwy naciąg. 
W RAZIE PROBLEMÓW – DZWOŃ DO POMOCY TECHNICZNEJ 

 
Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego  
 
Wlew oleju  
 
Pasek klinowy  
 
Wskaźnik poziomu oleju (bagnet) 
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5. Instrumenty nawigacyjne  
 
 
ST60 wskaźnik prędkości ST60 wskaźnik głębokości 
 
 
 
 
ST60 wskaźnik wiatru                                                                       ST6000 Autopilot  
 
 
 
 
Głębokościomierz ustawiony jest na wskazania od powierzchni wody – nie zmieniaj tego. 
Przyjmij też głębokość na którą możesz wpływać (z pewnym zapasem) na 3m, gdyż zawsze 
może się zdarzyć podwodny głaz, którego sonar nie wykryje. 
 
Chart plotter Raymarine znajduje się w nawigacyjnej. 
Uważaj, wgrane mapy są stare (2003r) i tworzone na 
podstawie map chorwackich – wskazanie chart plottera w 
stosunku do rzeczywistego może się różnić nawet o 400m !! 
 
Z prawej strony stolika nawigacyjnego wyciągnięte są złącza 
USB z dodatkowym GPS-em i systemem AIS. Możesz 
podłączyć swój komputer nawigacyjny. 
 
 
Nad stolikiem zamontowano tez stacje pogodową. 
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6. VHF Procedury  
 
Uwagi ogólne:  

Przed rejsem proszę o zapoznanie się z radiem, zmianą kanałów, regulacją głośności i 
poziomu szumów. Większość radioodbiorników posiada przycisk natychmiastowego 
przełączenia na kanał 16. Proszę też sprawdzić jego działanie. 
 
1. Sprawdź czy radio jest włączone, moc ustawiona na Hi (za wyjątkiem transmisji ze 
stacjami całkiem bliskimi) 
2. Zwiększaj poziom szumów (squelch) dopóki szumy nie będą słyszalne, a następnie 
zmniejsz aż zanikną. 
3. Wybierz kanał do rozmów (kanał 16, chyba, ze chcesz inny).  
4. Naciskaj przycisk na mikrofonie kiedy będziesz mówił. Po komunikacie puść. 
 
Jeśli nie ma odpowiedzi, czekaj 2 minuty i powtórz wiadomość. Jeśli ponownie brak 
odpowiedzi, czekaj kolejne 2 minuty. 
Nie używaj kanału 16 do prywatnych rozmów – jest to kanał bezpieczeństwa. 
 
Przydział kanałów:  
16 Distress  
68, 70 , 72 Mariny, Yacht clubby 
06, 08, 09, 10, 13  łączność statek do statku 
 
Typy wywołań: 
W razie niespodziewanego zdarzenia wymagającego łączności niebezpieczeństwa zachowaj 
spokój i nadaj odpowiedni komunikat. (Wzory łączności znajdują się również na naklejce w 
pobliżu radia). Wybierz kanał 16, naciśnij przycisk transmisji na mikrofonie i mów powoli i 
wyraźnie: 
 
Distress: 
MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY, this is PIES MORSKI, PIES MORSKI, PIES MORSKI  
MAYDAY PIES MORSKI 
Position XXXX North YYYY East. 
Opisz niebezpieczeństwo, ilość ludzi na pokładzie, rodzaj pomocy jakiej oczekujesz (np. I’m 
sinking). 
Over 
 
Urgency:  
PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN, all station, all station, all station,  
this is PIES MORSKI, PIES MORSKI, PIES MORSKI 
Position XXXX North YYYY East. 
Opisz problem: np. I have Men over board 
All ships in vicinity request to assist me 
Over 
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Safety:  
SECURITE, SECURITE, SECURITE, all station, all station, all station, 
this is PIES MORSKI, PIES MORSKI, PIES MORSKI 
Position XXXX North YYYY East. 
Opisz przeszkodę nawigacyjną  
Over 
 
Routine (łączność rutynowa - przykład): 
 
Marina Koper, Marina Koper  
This is PIES MORSKI, PIES MORSKI  
Over  
 
PIES MORSKI  
This is Marina Koper  
Go to channel 15 
Over  
 
Marina Koper 
This is PIES MORSKI  
Do you have space for a 14 metre long sail boat for one night 
Over  
 
PIES MORSKI  
This is Marina Koper  
Yes we have  
Sail into the marina and go to the extreme right pier number one  
Over  
 
Marina Koper  
This is PIES MORSKI  
We are coming  
Out 
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7. Akumulatory  
Wszystkie odbiorniki na jachcie działają na napięciu 12V. Akumulatory powinny być 

doładowywane tak często jak to jest potrzebne. Oszczędzanie energii skutkuje rzadszą 
potrzebą doładowywania, więc należy wyłączać odbiorniki nieużywane. 
 
Akumulatory są ładowane gdy silnik pracuje z prędkości przynajmniej 1400rmp lub gdy jacht 
jest połączony kablem brzegowym. 
Procedura ładowania: 
• Sprawdź poziom naładowania na wskaźnikach. 
• Włącz silnik na obrotach większych niż 1400rpm przez 1-1.5 godziny. 
• Wyłącz silnik, odczekaj 15min (bezpośrednio po ładowaniu napięcie na baterii jest większe) 
• Poziom napięcia powinien wynosić 12.8V, Gdy napięcie spadnie do 12.2V należy zacząć 
planować kolejne ładowanie. 
 

Ten jacht posiada trzy niezależne baterie akumulatorów (silnikowy, steru 
strumieniowego i nawigacyjny) 
Akumulatory są umieszczone pod tylnym siedzeniem w 
mesie. 
Bezpieczniki wysokoprądowe za oparciem, na prawej burcie 
w mesie. Zapasowe znajdują się w stoliku nawigacyjnym. 
 
Odłączniki znajdują się pod stołem nawigacyjnym. 
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8. Kotwiczenie i obsługa windy kotwicznej 
 
Uwagi ogólne:  
• Wprowadź system znaków komunikacji niewerbalnej między sternikiem a obsługą winy. 
Czasami komunikacja słowna jest niemożliwa, a w portach jest lekkim obciachem darcie się 
“RZUCAJ”. 
• Wybierz odpowiednie miejsce bez przeszkód, pamiętając, ze jacht na kotwicy myszkuje I 
może się zmienić kierunek wiatru. Głębokość od 12 do 25 stóp. Twoja kotwica najlepiej 
trzyma na piasku (białe dno). Wybieraj tylko takie miejsca. 
• Wybieraj tylko zawietrzny brzeg – ląd osłania Cię od wiatru i jesteś spychany na głęboką 
wodę. Brzeg nawietrzny to bardzo ryzykowne rozwiązanie. 
 
Kotwiczenie:  
• Włącz silnik i włącz przełącznik 10 na panelu 12V. 
• Ręcznie wysuń kotwice poza rolkę i wypuść ją aż do lustra wody. 
• Gdy jacht się zatrzyma użyj windy kotwicznej do wydania kotwicy.  
• Minimalny stosunek długości łańcucha do głębokości to 3:1. W ciężkich warunkach należy 
go zwiększyć. 
• Wrzuć wsteczny. Przy obrotach 1500rpm zakop kotwice w dnie i sprawdź czy trzyma. 
• Odstaw silnik i pozwól jachtowi ustawić się swobodnie. Po obserwacji punktów na brzegu 
sprawdź czy nie wleczesz kotwicy. 
• Gdy juz szczęśliwie doszedłeś do tego momentu zawiąż krawat na łańcuchu chroniący 
windę przed przeciążeniami. 
• Ustaw alarm kotwiczny i w razie potrzeby wprowadź wachty kotwiczne.   
 
Rzucanie drugiej kotwicy:  
Jeśli jest wymagane rzucenie drugiej kotwicy (np. dla ograniczenia myszkowania) podpłyń na 
silniku pod kątem 45 stopni od pierwszej kotwicy. Gdy będziesz ją miał na trawersie rzuć 
drugą kotwicę i cofnij się wydając linę. Możesz zakopać kotwicę dając wstecz przy 1500rpm. 
 
Ręczne manewry windą kotwiczną gdy brak zasilania. 
Jeśli winda nie działa - odpal silnik. Następnie sprawdź stan przełącznika windy kotwicznej 
na panelu sterującym (nr 10). Jeśli nadal nie działa sprawdź bezpiecznik (rozdział o 
akumulatorach). Jeśli nadal nie działa musisz obsługiwać windę ręcznie. 

Żeby rzucić kotwicę włóż handszpak w wypust nakrętki 
hamulca I przekręć w lewo. Zwolnienie hamulca umożliwi 
grawitacyjne wydanie kotwicy. 
 
Aby wybrać kotwicę, włóż handszpak do dziury z lewej strony 
windy i pompuj aż do wyciągnięcia kotwicy. 
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9. Pompy zęzowe  
Jacht wyposażony jest w jedną ręczną i dwie elektryczne pompy zęzowe. Pierwsza 

elektryczna jest automatyczna (włącza się gdy poziom wody w zęzie wzrośnie). Druga 
włączana jest przełącznikiem na panelu elektrycznym (nr 11). Ręczna umieszczona jest z 
prawej strony w kokpicie.  
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10. Instalacja słodkiej wody   
Wasz jacht jest wyposażony w dwa zbiorniki słodkiej wody o łącznej pojemności 360 

litrów. Przed napełnieniem zbiorników pozwól by przez chwilę woda wylewała się z węża dla 
przepłukania go. Zawory wlewowe umieszczone są na pawęzy rufowej z lewej strony i na 
dziobie. Zwróć uwagę by nie pomylić wlewu wody z wlewem paliwa. 
 Aby używać instalacji włącz przełącznik na panelu elektrycznym (12) i odkręć kran. 
Gdy kończy się woda w zbiorniku, pompa wodna działa na zwiększonych obrotach, nie 
wyłącza się a z kranu leci częściowo powietrze. Jak tylko wystąpią takie objawy należy 
natychmiast przełączyć zbiornik na pełny. Niewyłącznie pompy może spowodować jej 
spalenie.  
Dźwignia zaworu zmiany zbiorników znajduje się w rufowej łazience za ścianką 

 
Aby przełączyć zbiornik:  
• Wyłącz pompę wodną. 
• Przełącz dźwignię w drugie położenie. (dźwignia poziomo zbiornik przedni ??) 
• Włącz pompę.  
• Puść wodę z kranu dla odpowietrzenia instalacji. 
• Zamknij kran, pompa będzie pracować jeszcze kilkanaście sekund aż wytworzy 

odpowiednie ciśnienie w instalacji. Następnie się wyłączy. 
• Jeśli pompa się nie wyłącza można otworzyć dwa krany na raz dla szybszego 

odprowadzenia powietrza. 
• W razie problemów dzwoń na pomoc techniczną. 
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11. Toalety  
 
Podstawowa zasada brzmi: nic co nie przeszło przez przewód pokarmowy nie może wyć 

wrzucone do toalety jachtowej.  
Zużyty papier toaletowy, podpaski wkładamy do woreczków foliowych i wyrzucamy do 

kosza. 
Z toalety jachtowej korzystamy tylko na pełnym morzu. 
 
Obsługa: 
• Przed użyciem przestaw dźwignię zaworu w położenie mokre i napompuj (4-6 razy) aby 

zmoczyć miskę. 
• Po użyciu (dźwignia w położeniu mokrym) wypompuj nieczystości (20-25 razy). 
• Przestaw dźwignie zaworu w położenie suche i odpompuj miskę do sucha. A następnie 

jeszcze kilka razy aby wypompować wodę z rury odpływowej (w sumie około 20 razy). 
• Po użyciu pozostaw dźwignię w położeniu suchym aby woda nie wpływała do toalety przy 

przechyłach. 
 
Zapchanie toalety niestety będzie skutkować zmniejszeniem kaucji. 
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12. Prysznice 
Jacht posiada instalacje ciepłej i zimnej wody w każdym z pryszniców w łazienkach oraz 

na rufie. Instalacja ciepłej wody podgrzewana jest przy włączonym silniku lub przy zasilaniu 
z brzegu. Ciepła woda może być naprawdę gorąca – proszę uważać. Żeby używać pryszniców 
należy włączyć pompę na panelu elektrycznym (nr 13). W łazience rufowej bateria jest 
wyciągana i służy jako prysznic. 
 
Osuszanie kabiny  

Aby móc włączyć pompę odpływową należy włączyć odpowiedni przełącznik na panelu 
elektrycznym. 

Wciśnij przycisk aby osuszyć kabinę.  Przycisk 
znajduje się pod blatem z prawej strony. 
 
 
 
 
 
 

 
Prysznic rufowy  

Zawór z prawej strony posiada dwie funkcje. Przekręcenie go zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara zwiększa temperaturę wody – uwaga: woda może być naprawdę gorąca. 
Sprawdź zanim się poparzysz. Przez wciśnięcie zaworu do środka zwiększasz ciśnienie wody. 

Aby użyć prysznica rufowego wyciągnij go z gniazda i wciśnij zawór. Jeśli woda nie leci 
sprawdź przełączniki na panelu elektrycznym (nr 13). 

 
 
 
głowica prysznica  
 

Zawór temperatury i 
przepływu  
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13. Lodówka  
Jacht wyposażony jest w 12-woltową lodówkę. Ta instalacja zaprojektowana jest do 

użytku 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu. Aby jednak lodówka tak działała jest 
tylko jedna rzecz o której musisz pamiętać: 
- miej naładowane akumulatory. Jeśli poziom napięcia spadnie poniżej 12V lodówka a i inne 
urządzenia przestaną działać. Wróć do rozdziału o akumulatorach żeby poczytać o ładowaniu. 

W lodówce zamontowany jest termostat. Wygląda jak pokrętło z numerami od 1 do 7. 
Ustawienie 7 to największe chłodzenie. Zmniejszanie ustawień powoduje mniejsze 
chłodzenie. Albo gdy na 7 jest nie dość zimno można wypełnić lodówkę lodem (do kupienia 
w supermarketach za grosze). 

 
Należy pamiętać, że jacht  znajduje się w strefie gorącej i nie można zagwarantować że 

produkty pozostaną zamrożone po włożeniu do lodówki i długo utrzymają świeżość.  
 
Lodówka bardzo nie lubi otwierania pokrywy. Gdy robisz sobie drinka lub bierzesz napój 

z lodówki zapytaj wszystkich czy czegoś z niej nie potrzebują. Jeśli ludzie nie będą co 5 
minut biegać po piwo z pewnością produkty w lodówce będą zimniejsze. 

 
Lodówkę włącza się przyciskiem 16 na rozdzielnicy elektrycznej. 
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14. Instalacja gazowa i kuchenka  
 

Butla gazowa umieszczona jest z lewej strony pod 
siedzeniem rufowym.  

Pod prawym siedzeniem jest druga bakista w której można 
umieścić zapasową butlę. 

 
 
 
 
 
 
 

Używanie kuchenki:  
 
• Włącz zawór gazu (lewa burta, pod półkami) 
• Aby zapalić palnik, wciśnij i przekręć pokrętło na 

kuchence o 90 stopni w lewo? Zapal palnik 
• Przytrzymaj pokrętło przez 10-15 sekund, a 

później puść. Upewnij się, że płomień pali się na 
całym obwodzie palnika. Zmniejsz przeciąg mogący 
zgasić płomień. 

• Jeśli nie możesz zapalić palnika sprawdź stan obu 
zaworów gazu – w masie i na butli. 

• Kuchenka zawieszona jest wahliwie – przy 
dużym stałym przechyle możesz odblokować to 
zawieszenie i kuchenka ustawiać się będzie wtedy 
automatycznie do poziomu.  

 
 
 
Jeśli poczujesz wyciek gazu: 
- zamknij zawór główny na butli. 
- sprawdź kuchenkę i jej okolice skąd dobywa się zapach gazu. 
- otwórz zęzy, szafki dolne i okna – wywietrz wnętrze. Możesz też ustawić jacht w 

kursie pełnym przy otwartej zejściówce i forluku. 
- ew. zadzwoń na pomoc techniczną.  
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15. Przepisy przeciwpożarowe  
Obie gaśnice umieszczono pod siedzeniem sternika w części nawigacyjnej. 
 
Prewencja czyli czego robić nie wolno. 
 • Nigdy nie zostawiaj włączonej kuchenki bez nadzoru. 
• Nigdy nie pal w kokpicie. 
• Nigdy nie pal gdy zmieniasz  butle z gazem. 
• Zawsze wyłączaj zawór kuchenki gdy jej nie używasz. 
• Trzymaj paliwo i łatwopalne ciecze w zewnętrznych bakistach. 
• I oczywiście nie dawaj zapałek do zabawy dzieciom. 
 

Pożar komory silnika:  
• W przypadku pożaru komory silnika użyj gaśnicy 

zlokalizowanej pod schodami zejściówki (jak na zdjęciu?). Włóż 
końcówkę gaśnicy do otworu rewizyjnego. 

• Zerwij żółtą zawleczkę? 
• Wciśnij czerwony przycisk aż cała zawartość nie zostanie 

opróżniona. 
• Nie otwieraj komory silnika dopóki nie będziesz pewien, że 

pożar został ugaszony. Dopływ tlenu może ponownie zapalić tlący 
się pożar. 

 
 

Otwarty ogień:  
• Zerwij żółtą zawleczkę 
• Skieruj gaśnicę na źródło ognia i wciśnij czerwony przycisk aby opróżnić gaśnice. 
• Generalnie nie dopuść do rozprzestrzenienia się ognia. 
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16. Ponton i silnik zaburtowy  
 
Kierujący pontonem musi mieć skończone 18 lat i przez cały czas mieć założoną tzw. 
zrywkę. Nigdy nie prowadź pontonu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. 
 
• Wiąż ponton na krótkim holu gdy płyniesz na silniku i na długim gdy żeglujesz. Podnoś 

silnik – da Ci to dodatkowe pól węzła prędkości. 
 
• Aby odpalić silnik, spuść silnik do wody (dźwignia z prawej strony silnika?) Ustaw manetkę 

w pozycji neutralnej, załóż zrywkę, otwórz zawór paliwa, odkręć odpowietrznik. Aby 
wystartować silnik nieużywany od przynajmniej trzech godzin wciśnij (pociągnij) ssanie 
(choke). Pociągnij energicznie linkę startera i jak tylko silnik zaskoczy wyłącz ssanie. Jeśli 
silnik zaraz po tym gaśnie spróbuj odpalić bez ssania. 

 
• Aby zatrzymać silnik pociągnij za zrywkę. 
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17. Refowanie  
 
Wrzucam tu tabelę siły wiatru 

 
 
I ogólne zasady refowania jachtu 
 
1-3Bft  (do 10kn)  żagle maksymalne: genua + grot 
4-5Bft  (11-21kn)  fok + grot 
6-7Bft  (22-33kn)  fok I ref + grot I ref  
>7Bft  (>34kn)  żagle sztormowe: fok II ref, grot II ref albo sztormowanie na silniku 
 
Jeśli pływasz z niewyszkoloną załogą, z którą będzie Ci trudno się zarefować w dużym 

przechyle, albo z dziećmi,  albo porywy wiatru są znaczne – refuj się wcześniej, zgodnie z 
tą tabelką: 

 
10 Kn - Genue zmień na foka    
15 Kn – I ref na grocie i foku 
20 Kn – II ref na grocie i foku (a najlepiej w ogóle nie wypływaj). 
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18. Obsługa różnych urządzeń  
 
Telewizor 
 Żeby działał należy włączyć odpowiedni przełącznik na panelu elektrycznym (nr 14) 
Wszystkie funkcje obsługuje się z pilota. 
 

Tuner TV – DVB-T/C MPEG4 + tuner analogowy – 
antenę masz dookólną – wystarczy przeskanować 
programy. 
 
Monitor komp. – telewizor może służyć jako monitor 
komputerowy. Kabel masz wyprowadzony przy stoliku 
nawigacyjnym 

 
Video – obsługiwane formaty: DiVX, XViD, MP4, VOB, RMVB, Audio, foto. Wejście albo 

przez USB albo przez wbudowany napęd DVD. Płytkę wkładamy stroną zapisana do siebie 
– jak na zdjęciu (można delikatnie pomóc napędowi ją wciągnąć). Na jachcie jest dość 
bogata wideoteka filmów na płytkach, jak również audiobooków i shant. 

USB – możesz podłączyć bezpośrednio pod monitor Twój apatat fotograficzny o oglądać 
robione zdjęcia. 

 
Webasto z funkcją Airtronic 
 Pod panelem elektrycznym znajduje się panel 
sterowania systemem ogrzewania i wentylacji (zdjęcie 
obok). Aktywuje się go przełącznikiem nr 14 na panelu. 
Potencjometrem regulujemy intensywność grzania lub 
wentylacji. Przycisk w dół włącza grzanie (należy 
otworzyć zawór paliwowy), przycisk w górę tylko 
wentylacja. Wyloty rur znajdują się w każdej kajucie i 
dodatkowo w mesie pod siedzeniami. 
 
Latarki 
 Na jachcie znajdują się dwie latarki na akumulatory: szperacz i latarka długa. Ładuje się je 

podłączając je do gniazda 12V poprzez odpowiednie przejściówki znajdujące się w szafce 
nad stolikiem nawigacyjnym. 

 

 


