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1. JOHDANTO

Hyvä lukija,
Olet juuri hankkinut uuden BENETEAU-tuotteesi ja me haluamme heti alkuun kiittää sinua
luottamuksesta, jolla osoitat meille kunniaa valittuasi merkkimme tuotteen.
BENETEAU on tehty kestämään: jokainen vene on tarkkaavaisen huolenpidon kohteena pienimpiä
yksityiskohtia myöten sen suunnittelusta sen tehtaalta lähtöön ja vesille laskuun asti niin, että se tuottaa sinulle
monen vuoden ajan sitä iloa, jota siltä odotat.
Tämä kasikirja on tehty auttamaan sinua veneen käyttämisessä turvallisesti ja miellyttävästi. Siinä on
yksityiskohtia veneestä, mukana olevista tai asennetuista laitteista, sen järjestelmistä sekä tietoja niiden käytöstä.
Jotkut laitteistot voivat olla tilattavia. Lue tämä huolellisesti ja tutustu veneeseen ennen sen käyttöä.
Myös silloin, kun veneesi on luokiteltu suunnitteluluokkia A, B ja C varten, niitä vastaavat meren ja
tuulen olosuhteet vaihtelevat kovasta myrskystä ankariin olosuhteisiin, jotka ovat avoimia epätavallisten aaltojen
ja tuulenpuuskien aiheuttamille vaaroille, ja joiden seurauksina on vaarallisia olosuhteita, joissa vain kokenut,
hyväkuntoinen ja valmentautunut miehistö voi ohjaamalla hyvin huollettua venettä purjehtia tyydyttävällä
tavalla.
Varmista, että ennustetut tuulen ja meren olosuhteet vastaavat veneesi suunnitteluluokkaa ja että sinä itse sekä
miehistö olette kykeneviä käsittelemään venettä niissä olosuhteissa.
Tämä omistuskäsikirja ei ole purjehduksen eikä merentuntemuksen turvallisuuskurssi. Mikäli tämä vene
on ensimmäinen veneesi tai siihen vaihtaessasi se on sinulle tuntematon venetyyppi, huolehdi oman mukavuuden
ja turvallisuuden vuoksi, että saat kokemusta sen ohjaamisesta ja sen käytöstä ennen sen ohjaimiin tarttumista.
Jälleenmyyjäsi, kansallinen purjehdus- tai moottoriveneilyseura tai jahtikerho kertoo sinulle mielellään
purjehduskouluista tai alueen pätevistä opettajista.
Tämä omituskäsikirja ei ole yksityiskohtainen huolto- ja korjausopas. Mikäli vaikeuksia ilmenee, ota
yhteyttä veneen valmistajaan tai sen edustajaan.
Käytä aina kokeneen ammattilaisen palveluja huoltoon ja lisälaitteiden asennukseen. Asiantuntevan
henkilön on arvioitava, toteutettava ja kirjattava ylös muutokset, jotka voivat vaikuttaa veneen
turvallisuusominaisuuksiin. Veneen valmistaja ei voi olla vastuussa muutoksista, joita se ei ole hyväksynyt.
HUOMIO: Kaikki runkojen asettelun muutokset veneessä (esimerkiksi korotetun kalastussillan, tutkan tai
rullausmaston lisääminen tai jonkun moottorin vaihto jne.) voi vaikuttaa veneesi vakauteen, trimmiin sekä sen
suoritusominaisuuksiin.
OLE HYVÄ JA SÄILYTÄ TÄMÄ OMISTUSKÄSIKIRJA VARMASSA PAIKASSA JA MYYDESSÄSI
VENEEN ETEENPÄIN ANNA TÄMÄ SEN UUDELLE OMISTAJALLE.
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Veneen käyttäjille tiedoksi, että:
-

Koko mehistön täytyy saada asianmkainen valmennus;

-

Joissakin maissa tarvitaan ajokortti, lupa tai sitä varten on voimassa erityisiä säädöksiä.

-

Huolla venettäsi aina oikealla tavalla ja ota huomioon veneen huonontuminen ajan kanssa ja kovassa tai
vääränlaisessa käytössä.

-

Mikä tahansa vene – niin luja kuin se onkin – voi vaurioitua vakavasti, mikäli sitä käytetään väärin.
Sellainen ei sovi yhteen turvalliseen purjehduksen kanssa. Sovita aina veneen nopeus ja suunta meren
olosuhteisiin.

-

Mikäli veneesi on varustettu hengenpelastuslautalla, lue huolellisesti sen käyttöohjekirja. Miehistön on
tutustuttava kaikkien turvallisuusvälineiden käyttöön (valjaat, raketti, hengenpelastuslautta, palosammutin
jne.) sekä hätäturvallisuusliikkeisiin (henkilön poimiminen merestä, hinaus jne.), purjehduskoulut ja kerhot
järjestävät säännöllisesti valmennusistuntoja.

-

Älä purjehdi maksimi nopeudella alueilla, joissa on runsas liikenne, heikko näkyvyys, kova tuuli tai suuret
aallot. Vähennä nopeutta ja purjehduksen potkurivirtaa, hyvän tavan vuoksi ja varotoimenpiteenä oman ja
muiden turvallisuuden vuoksi. Huolehdi nopeus- ja potkurivirtarajoitusalueista.

-

Ota huomioon etuoikeussäännöt niin kuin tiesäännöt määrittelevät ja COLREGS on asettanut ne.

-

Varmista, että säilytät aina riittävän etäisyyden pysähtyäksesi ja liikkeiden suorittamiseksi, mikäli
välttämätöntä, törmäyksen välttämiseksi.

Käytetyn typografian selitys:
-

VAARA

-

VAROITUS

-

HUOMIO
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2. OMINAISUUDET
2.1. Aluksen tunnistuskortti
•
•
•
•

Chantiers Bénéteau
A
75 kW
CE 0607

VALMISTAJAN NIMI ……………………...
SUUNNITTELULUOKKA ………………….
SUOSITELTU MAKSIMI TEHO …...
ILMOITETUN ELIMEN NRO

LUOKKA

AALTOJEN
KORKEUS (m)

A
B
C
D

>4
<4
<2
< 0.3

TUULEN
VOIMAKKUUS
(BEAUFORT)
>8
≤8
≤6
≤4

SUOSITELTU MAKSIMI HENKILÖMÄÄRÄ SUUNNITTELULUOKAN MUKAAN:
LUOKKA
A
B
C
D

MAKSIMI
HENKILÖMÄÄRÄ
8
9
14
14

2.2. Mittasuhteet
RUNGON PITUUS
RUNGON LEVEYS
MAKSIMI PITUUS
MAKSIMI LEVEYS
SYVÄYS:
NOSTOKÖLIVENE
PS
MAKSIMI VAPAA TILA

13,68
4,25
14,40
4,25
1,70
2,05
19,30

m*
m*
m
m
m
m
m

* normin ISO 8666 mukaan
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2.3. Kuormitus
PURJEHDUSLUOKAT

A

B

C

D

10 290
195
80
10 565

10 290
195
80
10565

10 290
195
80
10565

10 290
195
80
10 565

125
600
530
170
260

125
675
530
170
260

125
1 050
530
170
260

125
1 050
530
170
260

103
28
75
15
10
50
65
55
15
25
20
120
90
80
85
200
30
35

103
28
75
15
10
50
65
55
15
25
20
120
90
80
85
200
30
35

103
28
75
15
10
50
65
55
15
25
20
120
90
80
85
200
30
35

103
28
75
15
10
50
65
55
15
25
20
120
90
80
85
200
30
35

17
601

17
526

17
151

17
151

UPPOAMA MAKSIMI KUORMALLA
(kg)

13 970

13 970

13970

13970

MASIMI KUORMITUS (kg)

3 405

3 405

3 405

3405

Veneen tyhjäpaino:
Turvaväline
Purjeet:
Tyhjäpainon syrjäytys:
Hengenpelastuslautta:
Miehistö:
Vesi:
Polttoaine:
Henkilökuntamiehistö
Tilattava varustus
Teak sivukannet:
Teak ohjaushyttit:
Sähkövinssit:
Spinaakkerivinssit:
Spinaakkeri, riki:
Sprayhood – aurinkosuoja:
Ohjauspotkuri:
Vedentekijä:
Mikroaaltouuni:
Astianpesukone:
Lämmitys:
Ilmastointi, 28 000 BTU:
Kiinteä säiliö – etuosa:
Oikea kiinteä takasäiliö:
2 vara-apuakkua:
6,5 KVA:n ja 110 V:n generaattori:
Vara-akku – generaattori:
Autopilotti +Elektroniikka+ LCD TVpaketti:
Rullausvarusteet, masto:
Lisävarusteet, marginaali:

MAKSIMI KUORMITUS = Uppoama maksimi kuormalla - tyhjäpainon syrjäytys
Mikä tahansa uppoama voi aiheuttaa vedenvaltauksen tai vakauden menetyksen
vaaran

EU:n direktiivin 2003/44EY mukaisessa suositellussa maksimikuorma-arvossa, joka mainitaan veneen
valmistajan kilvessä, ei ole huomioitu kiinteiden säiliöiden sisällön painoa niiden ollessa täynnä
(polttoaine-, vesi-, talousjätevesi- ja käymäläjätevesisäiliöt).
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2.4. Purjeisto ja takila
2.4.1. Purjeiston ominaisuudet:
PURJE
ISOPURJE
GENOA (135 %)
SPINAAKKERI

KLASSINEN
PINTA-ALA
47,6 m²
53,4 m²
150 m²

PINTA-ALA
RULLALLA
43 m²
50 m²
150 m²

P

MITAT
I
J
P
E

16,43
5
15,27
5,30

m
m
m
m

I

E
LP

J

2.4.2. Takilan huolto:
Tarkista kiinteä ja juokseva takila säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa.
Metalliköydet:
Vaihda heti, kun ensimmäinen pykä ilmaantuu.
Seuraa korroosioita, erityisesti kiristimien kohdalta.
Seuraa pääkappaleiden ja kiristimien kuntoa.
Juoksevan partuunan, nostimien, jalusten, kiinnitysköysien synteettiset köydet:
Vaihda, heti kun hankautumisen tai kulumisen merkkejä näkyy.
Tarkista säännöllisesti muutkin takilan osat, jalukset, kiinnitysvaijerit jne. Vaihda ne, jos ne ovat kuluneet.
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2.4.3. Takilaköysistökaavio: klassinen masto
MERK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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NIMITYKSET
Isonpurjeen juoksunaru
Genoa-purjeen seisinki
Isonpurjeen nostoköysi
Reiviköysi 1
Reiviköysi 3 (valinnainen)
Isonpurjeen jalus
Kuristinalasvetäjä
Isonpurjeen alareunan kiristysköysi
Reiviköysi 2
Spinaakkerin nostoköysi (valinnainen)
Alagaija (valinnainen)
Ylägaija tai
haruspurjeen seisinki (valinnainen)
Isonpurjeen juoksunaru
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2.4.4. Takilaköysistökaavio: rullausmasto
MERK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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NIMITYKSET
Isonpurjeen juoksunaru
Genoa-purjeen seisinki
Isonpurjeen nostoköysi
Isonpurjeen seisinki
Isonpurjeen jalus
Kuristinalasvetäjä
Isonpurjeen alareunan kiristysköysi
Spinaakkerin nostoköysi (valinnainen)
Alagaija (valinnainen)
Ylägaija tai
haruspurjeen seisinki (valinnainen)
Isonpurjeen juoksunaru
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3. TURVALLISUUS
3.1. Tulipalo
3.1.1. Vaarat
Suurimmat vaarat liittyvät moottorointiin ( § 4.1), sähköjärjestelmiin ( § 4.3) sekä kaasupiiriin ( § 4.4).
Katso niitä käsittelevistä kappaleista.

3.1.2. Palontorjuntamateriaali
Kannettavat palosammuttimet
Vene toimitetaan ilman palosammutinta, veneesi kansallislipun lain soveltaminen on sinun vastuullasi. Vene on
varustettava kannettavilla palosammuttimilla sen ollessa käytössä:
Suosittelemme ainakin yhden palosammuttimen asentamista korkeintaan 5 metrin päähän jokaisesta punkasta,
korkeintaan 2 metrin päähän moottorilohkon sammutusaukosta, korkeintaan 2 metrin päähän jokaisesta laitteesta,
jossa on avoin liekki sekä korkeintaan 1 metrin päähän peräsinpaikasta. Suosittelemme kannettavien
palosammuttimien kokonaissammutuskykyä, joka on yhtä kuin 8A/68B, jolloin jokaisen laitteen minimi
sammutuskyky on 5A/34B. Happipalosammuttimet (CO2) on tarkoitettu keittiöliekeille ja sähköliekeille.
Suositellut sijoituspaikat on merkitty symbolilla

E

Veneissä, jotka on varustettu sisäpuolen moottorilla, on olemassa sammuttimen tyhjennysaukko moottorilohkossa,
jonka sijainti tarkennetaan seuraavassa kaaviossa symbolilla:
O

3.1.3. Varauloskäytävät
Suositellut varauloskäytävät ilmoitetaan viereisessä kaaviossa nuolella:
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2 hytin versio

3 hytin versio
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3.1.4. Varoneuvot
Yleisestil
-

-

Älä laita vapaasti roikkuvaa verhoa tai muuta kangasta paistolaitteiden tai muiden laitteiden
lähettyvillä, joissa on avoliekki.
Valvo lastiruumien ominaisuuksia ja tarkasta säännöllisin väliajoin, ettei niissä ole höyryä eikä
polttoaine- ja kaasuvuotoja.
Älä varastoi palavia materiaaleja moottorilohkossa.
Älä jätä venettä ilman valvontaa paisto-/lämmityslaitteiden ollessa toiminnassa.
Älä polta käsitellessäsi polttoainetta tai kaasua.
Varmista, että tulipalontorjuntamateriaali on välittömästi saatavilla, kun veneessä on miehistö.
Näytä miehistön jäsenille:
- tulipalontorjuntamateriaalin sijainti ja toiminta.
- tyhjennysaukkojen sijoituspaikka moottorilohkossa.
- reittien ja uloskäyntien sijoituspaikat.
Mikäli vaihdat tulipalontorjuntamateriaalin, käytä vain asianmukaisia välineitä, joissa on sama merkintä tai
samanlaiset tekniset ja vastustusominaisuudet.
Mikäli palamattomia materiaaleja on varastoitu moottorilohkoon, ne on varmistettava niin, etteivät ne tipu
koneiston päälle eivätkä tuki moottorilohkon sisään- tai uloskäyntiä.
Älä tuki pääsyä uloskäynteihin ja ovenpieliin.
Älä estä turvallisuuskomennoille pääsyä, esimerkiksi: polttoaineen sulkuventtiilit, kaasuventtiilit,
sähköjärjestelmän katkaisimet.
Älä estä kannettaville palosammuttimille pääsyä, jotka ovat tallessa komeroissa.
Älä käytä kaasulamppua veneessä.
Älä muuta mitään veneen asennuksista (varsinkaan sähkö-, polttoaine- tai kaasuasennusta) tai anna
ammattitaidottoman henkilökunnan muuttaa mitään veneen asennuksista.
Älä täytä polttoainesäiliöitä tai vaihda kaasupulloja moottorin käydessä tai paisto- tai lämmistyslaitteiden
ollessa toiminnassa.

Palontorjuntamateriaalin huolto
Veneen omistajan/käyttäjän on huolehdittava seuraavista toimista:
- Tarkastuta palontorjuntamateriaali niin usein kuin siinä ilmoitetaan,
- Korvaa kannettava palontorjuntamateriaali, jos se on vanhentunut tai tyhjentynyt, laitteilla, joissa on
samanlainen tai suurempi palonsammutuskyky.
- Anna täyttää tai korvata kiinteät sammutusjärjestelmät, jos ne ovat tyhjentyneet tai vanhentuneet.
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3.2. Näkyvyys
Näkyvyys ohjauspaikalta voi estyä purjehdustasapainolle tärkeiden kulmien takia tai muiden tekijöiden vuoksi,
jotka aiheutuvat yhdestä tai useammasta seuraavasta tilanteesta:
-

Lastin kuormaus ja asettelu

-

Nopeus

-

Meriolosuhteet

-

Sade tai pärskeet

-

Hämäryys tai sumu

-

Valo aluksen sisällä

-

Ylä- ja sivu purjeiden asento

-

Henkilöt tai irtolaitteistot, jotka ovat perämiehen näkökentällä

-

Nopea kiihdytys ja siirtyminen uppoamatavasta liitotapaan, kun kyseessä on moottorivene

-

Trimmin säätimen kulma on liitetty moottoriin (aluksille, jotka ovat sillä varustettuja)

-

Trimmin säätimen kulma on liitetty runkoon (aluksille, jotka ovat sillä varustettuja)

-

Purjeveneen kallistuma, purjeet heikentävät näkyvyyttä tuulessa.

Kansainväliset säädökset yhteentörmäysten ennaltaehkäisemiseksi merellä (COLREG) sekä tiesäännöt
määräävät oikeanlaiseen tarkkailuun sekä etuajo-oikeuden kunnioittamiseen. Näiden sääntöjen kunnioittaminen
on olennaista.

3.3. Vakaus, vedenvaltauksen vaara
-

Vähennä nopeutta ennen tiukkojen käännöksien tekemistä hallinnan menettämisen välttämiseksi.

-

Pidä purjehtiessa hytin ikkunat, irtoikkunat ja –ovet suljettuina.

-

Vakaus vähenee lisättäessä painoa yläosiin.

-

Vakaus vähenee hinattaessa venettä tai nostettaessa suuria painoja taavettien tai puomin avulla.

-

Hyökyaallot ovat iso vaara vakaudelle ja veden valtaan joutumiselle. Sulje ovet ja kulkuluukut, mikäli meri
on voimakas.

-

Älä purjehdi veneellä kovalla nopeudella trimmin säädön ollessa negatiivinen (matala keulavannas). Se voi
saada veneen kallistumaan ja siitä voi seurata epävakautta potkurivirrassa. Käytä negatiivista trimmiä
siirtyäksesi uppoamisnopeudesta vesiliitonopeuteen sekä alempiin nopeuksiin laineilla.

-

Niitä lohkoja, jotka on merkitty ilmasäiliöksi, ei saa lävistää.

-

Jos vene on määritelty uppoamattomaksi, se jaksaa kantaa matkustajia vaikka olisi veden valloittama.

-

Veneissä, joissa lastiruumapumppu ei ole tarpeellinen, on käyttäjän/omistajan vastuulla hankkia veneeseen
vähintään sanko/äyskäri, varustettuna jollakin, joka estää sen vahingollisen katoamisen.
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3.4. Alukselta putoamisen ehkäisy
-

Joissakin veneissä on koottavat kylpytikkaat. Kylpytikkaiden on oltava paikoillaan jo, kun sinä olet
veneessä.
Sillan osat, jotka eivät kuulu työsiltaan, ja joita ei käytetä purjehduksessa, esitetään alla olevassa kaavassa.
Tarkasta ketjut säännöllisesti:
- Tarkkaile metalliketjuissa "santarmien", syöpymisen ilmestymistä varsinkin liitoskohdissa.
- Vaihda synteettiset ketjut heti, kun ilmestyy kulumisen merkkejä, jotka johtuvat hankaumasta tai UVsäteilystä.

3.5. Hengenpelastuslautta (ei mukana)
Lue huolellisesti hengenpelastuslautan käyttöohjekirja.

MER
Kuvaus
1
Kiinnityskohdat
2
Pelastuslautan sijoitus
3
Uimatikkaat

: Työsillalta poissuljettu alue
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4. LAITTEISTOT
Saadaksesi tarkempia tietoja asennetuista laitteistoista katso niiden käsikirjasta, joka on mukana veneen
asiakirjoissa.

4.1. Moottorointi
4.1.1. Käyttöohje
-

Älä asenna tähän alukseen moottoria, joka on tehokkaampi tai painaa enemmän kuin mitä suositellaan.
Se saattaa sen vakauden vaaraan.

-

Sammuta moottori äläkä polta polttoainesäiliötä täyttäessäsi.
Varatankilla varustetuilla perämoottoreilla täytä kannettava säiliö aluksen ulkopuolella hyvin
ilmastoidussa tilassa etäällä syttymisvaaroista.
Säiliöiden ulkopuolella varastoidut polttoaineet (varatankit, kanisterit,...) on pidettävä tuuletetussa
tilassa.
Ennen käynnistämistä tarkasta, että moottorin kiila on puhdas ja kuiva. Jos pohjilla on polttoainetta,
sinun täytyy luopua käynnistämisestä.
Vältä kosketusta syttyvien materiaalien ja moottorin kuumien osien kanssa.
Sijoita sammuttimen aukko niin, että sillä on mahdollista sammuttaa tuli moottorin kiilassa.
Veneillä, joissa on bensiinimoottori, tuuleta moottorilohkoa 4 minuutin ajan kiilan tuulettimilla, jotta
mahdolliset bensiinihöyryt häviävät.
Joihinkin malleihin on asennettu kiinteä sammutusjärjestelmä, jolla voidaan sammuttaa moottorin kiila.
Tutustuaksesi käynnistimen asentoon ja sen toimintaan (katso § 3.1.2 ). On välttämätöntä tuulettaa
moottorilohko käynnistyksen jälkeen.
Varmista, että tuuletusaukot ovat hyvin vapautetut.
Älä tuki äläkä muuta tuuletusjärjestelmää.
Varmista ennen käynnistystä, että:
- moottorin ohjaus ei ole kytkettynä
- jäähdytyspiirin vedenottoventtiili on auki ja tarkasta sitten, että poistoputkesta tulee vettä (vesi
saattaa sekoittua pakokaasuun, mikäli poisto on kosteaa) moottorin ollessa käynnissä.
Ei suositella koskemista liikkuviin mekaanisiin osiin tai niiden lähettyville (moottori, akselilinja jne.).
- Mikäli toimenpide on välttämätön – sammuta moottori ja/tai pysäytä akselilinjan pyörintä ennen
koskemista johonkin niiden osista.
- Varo väljiä vaatteita, hiuksia, sormuksia, jotka voivat tarttua. Pidä asianmukaista vaatetusta
(hansikkaat, lakki jne.).

-

-

-

Bensiinimoottoreilla ota huomioon nukahtamisen vaarat, jotka johtuvat hiilimonoksidista.
Mikäli täyttövaiheessa sitä vuotaa sillalle, puhdista se ennen käynnistystä.
Ennaltaehkäise polttoaineen kanavien huonontumista.
Polttoaineen joustavat putket on vaihdettava putkiin, joissa on samanlainen merkintä.

Symbolien merkitykset
1 : Huomio
2 : Tuuleta neljän minuutin ajan
3 : Käynnistä
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4.1.2. Polttoainesäiliöt
MER
1
2
3
4
5

Merkinnät
Diesel-polttoainesäiliö – 200 litraa
Diesel-täyttöaukko
Diesel-mittari
Diesel-suljin
Diesel-täytin

Ilmoitetut tilavuudet eivät välttämättä ole täysin käytettävissä trimmin, kuorman, mahdollisen asennon, täyttö- ja
tyhjennyspisteiden mukaan.
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4.2. Suuntajärjestelmä
-

Tarkista ohjausköysien oikea kiristys vähintään kerran vuodessa. Ota epävarmoissa tapauksissa yhteys
jälleenmyyjään.
Ruoriperäsimellä varustetuissa veneissä on varalla tankoperäsin. Varmista, että se on aina saatavilla.
Nosta takaluukku auki, työnnä varatankoperäsin akselin päällä olevaan aukkoon.
Vapaa varaperäsin on tehty vain vähäisellä nopeudella purjehtimiseen, mikäli peräsin vioittuu.

ME
MERKINNÄT
R
1
15450 PERÄSIMEN LAPA +
SYVÄKULKUINEN OHJAUSTUKKI
2
SÄÄDINRENGAS 150 X 122 X 5
3
PERÄSINTUKIN PRONSSILAAKERI 120 X 60
NM
4
PERÄSINPUTKI
5
PERÄSINPUTKEN LAAKERI
6
15450 PERÄSINTUKIN VARSI –
KOKONAINEN
7
PERÄSINTUKIN VARREN PÄÄTEKOHTA
8
PERÄSIMEN VARSI
9
PERÄSIMEN VARREN TAPPI
10 HÄTÄLUUKKU
11 HÄTÄKAHVA
12 PERÄSIMEN VAIJERI
13 OHJAUSVAIJERI
14 RUORIOHJAUKSEN
KAKSOISLOHKOYKSIKKÖ
15 LAIPIOON ASENNETTU OHJAUSLAITE
16 RUORIPERÄSIN
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4.3. Sähköjärjestelmä
Kaikki taulun toiminnot, joiden jännitettä ei tarkenneta, ovat 12 tai 24 volttia.

4.3.1. Sähköpiiri 12–24 volttia
-

Älä koskaan työskentele sähköasennuksella, jossa on jännite.
Akkujen on oltava huolellisesti ahdatut.
Älä tuki akkujen tuuletuskanavia, jotkut vapauttavat vetyä, mikä aiheuttaa räjähdysvaaran.
Akkuja pitää käsitellä varovasti. Mikäli elektrolyyttiä ruiskuaa, huuhtele runsaalla vedellä sen kanssa
kosketuksiin joutunut ruumiinosa ja ota yhteyttä lääkäriin.
Oikosulun välttämiseksi akun kahden navan välillä, älä säilytä sähköäjohtavia esineitä akkujen lähellä
(metalliset työkalut...).
Akkujen vaihdon ja niiden yhdistämisen/irrottamisen aikana sulje akkujen venttiilit.
Älä koskaan muuta ylijännitesuojalaitteiden ominaisuuksia.
Älä koskaan muuta mitään asennusta. Kutsu ammattitaitoinen merisähköasentaja.
Älä koskaan asenna tai korvaa materiaaleja tai sähkölaitteita osilla, jotka ylittävät piirin sähkövirran.
Älä jätä alusta ilman valvontaa, kun sähköasennuksessa on jännite, lukuunottamatta automaattista
tyhjennyspumppua sekä hälytyspiirejä tulipaloa ja varkautta vastaan.
Osa lampuista tuottaa huomattavassa määrin lämpöä, minkä vuoksi niiden lähellä sijaitsevat kohteet on
suojattava tai siirrettävä riittävän etäälle lampuista vaaratilanteiden ehkäisemiseksi.

Huomaa, että 12V:n piirin johdot ovat pääväriltään punaisia, joissa on mustaa.
24V:n piirin johdot ovat pääväriltään valkoisia tai ruskeita, joissa on sinistä.

4.3.2. Sähköpiiri 110–220 volttia
Some Jotkut veneet on varustettu (perus- tai lisävarusteena mallin mukaan) 110V:n tai 220V:n piirillä.
Kannattaa suorittaa seuraavat toimenpiteet sähköiskun tai tulipalovaaran välttämiseksi.
-

Älä työskentele asennuksella, jossa on jännite.
Kytke aluksen/laiturin sähkökaapeli alukseen ennen sen liittämistä laiturin pistorasiaan.
Älä anna aluksen/laiturin sähkökaapelin pään roikkua vedessä.
Laiturin pistokkeen ollessa kytkettynä veneen «maan» ja sektorin maan välillä saattaa olla eroa,
josta syntyy virran tasapainon ja sähkökuoleman vaara (varsinkin lähettyvillä oleville uimareille).
Katkaise virransyöttö laiturilta veneeseen asennetun jaksotuslaitteen tasolta ennen aluksen/laiturin
sähkökaapelin kytkemistä tai irrottamista.
Irrota ensin aluksen/laiturin sähkökaapeli laiturin pistorasian tasolta.
Mikäli käänteisen napaisuuden ilmaisin on aktivoitunut, irrota kaapeli heti. Korjaa napaisuuden
virhe ennen aluksen sähköasennuksen käyttöä.
Sulje sähköntulosuoja hyvin laiturilla.
Älä muuta aluksen/laiturin sähkökaapelin kytkentöjä; käytä vain yhteensopivia kytkentöjä.
Älä muuta aluksen sähköasennusta tai siihen kuuluvia kaavioita. On suositeltavaa, että ammattitaitoinen
merisähköasentaja suorittaa asennuksen, muutokset ja huollon. Tarkasta järjestelmä ainakin kaksi kertaa
vuodessa.
Ota aluksen virransyöttö pois päältä silloin, kun järjestelmää ei käytetä. Näin ennaltaehkäistään tulipalon
vaara.
Liitä asennettujen sähkölaitteiden metalliset suojat tai kotelot aluksen suojajohtimeen (vihreä johdin
keltaisella nauhalla).
Käytä sähkölaitteita, joissa on kaksoiseristys tai maadoitus.

Huomaa, että vaihejohdot ovat ruskeita, nollajohdot sinisiä ja maadoitusjohdot vihreäkeltaisia.
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4.3.3. Akkukytkimien, kytkintaulujen ja sähkölaitteiden sijainti…
-

Sulje akkukytkimet ennen sulakkeen vaihtamista.

Osa taulukon laitteista voi olla valinnaisia lisävarusteita.
MER MERKINNÄT
1
Astianpesukone
2
Jääkaappi 1
3
Jääkaappi 2 tai pakastin
4
Mikroaaltouuni
5
Vesipumppu
6
Ruuman sähköpumppu
7
Kuumavesivaraaja
8
Ruuman vedenalainen pumppu
9
Ohjauspotkurin akun suljin
10 Ohjauspotkurin sulake
11 Ohjauspotkuri
12 Ohjauspotkurin akku
13 Vintturi
14 Moottorin akku
15 Ilmastointijärjestelmän hallintapaneeli

MER
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

MERKINNÄT
Elektroniikka
220/110 V:n katkaisin
Sähkökytkintaulu
Radio
Akkulaturi
Sähkökuormituksen jakolaite
Apuakun + moottorin akun suljin
Generaattorin akun suljin
Varoketaulu
Vinssin katkaisin
Vintturin katkaisin
Apuakku
Vara-akut
220/110 V:n virtapiirin katkaisin
Varaliitäntä

Akkukytkimien käyttö
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4.3.4. Kytkintaulu ja sähköjärjestelmät
-

Sulje akkukytkimet ennen sulakkeen vaihtamista.

Taulussa olevien toimintojen sulakkeet löytyvät sen takaa.
Osa välineistä voi olla valinnaisia lisävarusteita.

MER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

TOIMINTO
Vaihtovirtajännitemittari
Jännitemittarin painike
Vesimittarin painike
Polttoainemittarin painike
Mittarien näyttö
Navigointivalot
Ankkurivalot
Kannen alapuolinen valaistus
Ruuman pumppu
Vesipumppu
Aux-liitäntä
Jääkaappi
Elektroniikka/autopilotti
Kansivalo
12 V:n tasavirtaliitäntä
220 V:n vaihtovirtaliitännät
220 V:n vaihtovirtaliitännät
220 V:n kuumavesivaraaja
(vaihtovirta)
220 V:n akkulaturi (vaihtovirta)
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4.4. Kaasujärjestelmä
4.4.1. Kaasukeittolevy
-

Älä aseta syttyviä materiaaleja keittolevyn päälle (verhot, paperit, servetit jne...).
Älä koskaan jätä alusta ilman valvontaa kaasulla tai alkoholilla toimivien laitteiden ollessa
toiminnassa.
Mikäli ilmenee kaasun hajua tai liekit sattumalta sammuvat (vaikka kaasuntulo olisi katkaistuna
automaattisesti liekin sammuessa) sulje hanat ja luo ilmavirtoja jäljelle jäävien kaasujen
poistamiseksi. Selvitä ongelman syy.
Älä polta, lähesty avoliekkiä kaasuvuotoa selvittäessäsi tai kaasupulloa vaihtaessasi tai tehdessäsi
muita toimenpiteitä kaasupiirillä.
Polttoainetta polttavat laitteet kuluttavat hytin happea ja päästävät palamistuotteita veneeseen. On
välttämätöntä tuulettaa vene kaasulla toimivien paistolaitteiden ollessa toiminnassa. Älä tuki veneen
ilmastointireikiä (tuulipussi) ja jätä ainakin ovi auki.
Sulje syöttöputkiston venttiili sekä pullojen venttiilit silloin, kun laitteet eivät ole käytössä.
Keittolevyillä, joissa on sisäänrakennettu pullo, pullon vaihto tapahtuu veneen ulkopuolella. Suorita koe
ennen keittolevyn laittamista takaisin keittiöön. Kiristä tarkasti keittolevyjen tuet niiden paikalleen laiton
jälkeen.
Älä käytä paistolaitteita tilojen lämmitykseen.
Älä koskaan tuki tuuletukseen tarkoitettuja aukkoja.
Varmista, että polttimien venttiilit ovat kiinni ennen kuin avaat putkiston ja pullon venttiilit.
Sulje venttiilit ennen pullon vaihtoa ja välittömästi hätätilanteen sattuessa.
Varastoi varapullot tuuletetuissa paikoissa sillalla tai tähän tarkoitetuissa koteloissa, jotka ovat kaasutiiviitä
ja ulospäin tuuletettuja.
Älä tuki kaasupiirin osille ja varsinkaan venttiileille pääsyä (pullot ja kaasuliesi).
Joustavat putket, jotka liitävät pullon piirin päähän sekä yhden keittolevyn toiseen, on vaihdettava
kyseisessä maassa voimassa olevien säädösten mukaan. Käytä vain maasi normien mukaisia putkia.
Älä käytä kaasupullojen sijoja muiden laitteistojen varastoimiseen.
Huolehdi, ettet huononna pullon kierteitystä, johon paineenalentaja asetetaan. Tarkasta paineenalentimen
kunto joka vuosi ja vaihda se tarpeen vaatiessa. Käytä samanlaisia paineenalentimia kuin asennetut.
Huolehdi, että tyhjien pullojen venttiilit ovat joko suljettuja tai irrotettuja. Säilytä suojatarvikkeet, kannet
tai korkit paikoillaan.
Älä käytä ammoniakkipohjaisia aineita puhdistukseen tai vuodon paikantamiseen.

4.4.2. Kaasupiirin kaavio
MER
1
2
3
4
5
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MERKINNÄT
Pesualtaan alapuolella
oleva sulkuventtiili
Keittolevy/uuni
Kaasulokero
Säädin
Kaasulokeron
poistoaukko
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4.4.3. Alkoholilla toimiva keittolevy
-

Älä polta käsitellessäsi palavaa ainetta.

-

Säilytä palava aine siihen tarkoitetussa kanisterissa etäällä keittolevystä, moottorista sekä kaikista
muista lämmönlähteistä.

-

Toimi valmistajan suositusten mukaisesti polttimien täyttämiseksi. Älä kaada alkoholia suoraan
polttimeen keittolevyn päällä.

-

Älä käytä denaturoitua alkoholia. Bensiini, petroli, propaani, polttoöljy, öljy tai muut polttoaineet
sekä syttyvät aineet ovat kiellettyjä.

-

Pyyhi välittömästi polttimen säliöstä yli vuotanut polttoaine.

4.5. Vesi- ja käymäläjätevesin säiliöt
4.5.1. Ominaisuudet
ME
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-

Merkinnät
Vasen takasäiliön täyttöpiste
Vasen takasäiliön venttiili
Vasen takasäiliö
Vasen takasäiliön jakoventtiili
Etusäiliön jakoventtiili
80 l:n kiinteä käymäläjätevesisäiliö
Etusäiliön venttiili
Etusäiliön täyttöpiste
Etusäiliö

Sen tilavuus voidaan käyttää kokonaisuudessaan trimmin, kuormauksen, täyttö- ja/tai
tyhjennyspisteiden asennon mukaan.

-

Älä tyhjennä vessoja laitojen lähellä.

-

Ota selvää paikallisista ympäristön suojelusäädöksistä ja hyvistä tapalaeista.

-

Kunnioita kansainvälisiä säädöksiä meriympäristön saastumista vastaan (Marpol).

4.5.2. Käymäläjätevesien pidätysjärjestelmä
Järjestelmän käyttöperiaate kuvataan liitetyssä periaatekaaviossa.
-

Huuhtele järjestelmä jokaisen käyttökerran jälkeen: täytä vesiastia joko makealla tai merivedellä ja
tyhjennä se.

-

Puhdistukseen käytettävät aineet ovat samat kuin kodinpuhdistusaineet.

-

Järjestelmä on tyhjennettävä aluksen pysäköinnin aikana negatiivisilla lämpötiloilla.

Ympäristöstä huolehtimiseksi:
-

Älä tyhjennä pidätyssäiliöiden sisältöä laitojen lähellä, käytä satama- tai meripumppausjärjestelmiä
pidätysastioiden tyhjentämiseksi ennen satamasta lähtöä.

-

Varmista, että astian tyhjennysventtiili on suljettu välttääksesi sen tyhjenemistä epähuomiossa.
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4.6. Pumput, venttiilit ja rungon kourut
4.6.1. Pumput
- Lastiruuman pumppujärjestelmää eiole tehty takaamaan veneen kellumista haverin sattuessa.
- Älä anna pumppujen toimia tyhjään, sillä se saattaa vaurioittaa niitä.
- Lastiruumien vesi on pidettävä minimissään.
- Tarkasta silmämääräisesti säännöllisin väliajoin jokaisen lastiruumapumpun toimiminen.
- Tarkasta, että pumppujen ilmanottokohdat tai siivilät eivät ole tukkiutuneet jäännösmoskista.
Mikäli venttiileillä varustettuja etu- ja takasoppeja eristävät tiiviit laipiot, niiden on oltava normaalisti suljettuina
ja auki ainoastaan veden tyhjentämiseksi päälastiruumasta.

4.6.2. Venttiilit ja rungon kourut
VENTTIILIEN AVAUS JA SULKU:
AUKI

KIINNI

Maintain seacocks, cockpit draining drains, deck plates and other opening / closing devices in the closed or open
positions, depending on the case, to minimise the risk of flooding.
MER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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Merkinnät
Kaasulokeron poistoaukko
Takaosan ilmastointijärjestelmän poistoaukko
Vasen istumalaatikon ja purjelokeron poistoaukko
Ruuman manuaalisen pumpun poistoaukko
Ruuman sähköpumpun poistoaukko
Pesualtaan poistoaukko
Jalkapumpun tuloaukko
Generaattorin veden tuloaukko
Vesipumppu
Salongin ilmastointijärjestelmän poistoaukko
Vasen etuosan WC:n poistoaukko
Vasen etuosan WC:n poistoaukko
Kaikuluotaimen kouru
Vasen ketjulokeron ylivuotosuppilo
Oikea ketjulokeron ylivuotosuppilo
Lokilaitteen kouru
Takaosan + salongin ilmastointijärjestelmän tuloaukko
Vedentekijän poistoaukko
Vedentekijän tuloaukko
Oikea etuosan WC:n tuloaukko
Oikea etuosan WC:n tuloaukko
Generaattorin vedenerottimen poistoaukko
Generaattorin veden tuloaukko
Peräsimen veden tuloaukko
Vasen istumalaatikon poistoaukko
Generaattorin päästöt
Moottorin päästöt
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5. ANKKURIPAIKKA, ANKKUROINTI JA HINAUS
-

Pidä ketjulokeron levy tai lattialuukku suljettuna merellä.
Hinaus on tehtävä aina pienellä nopeudella.
Hinaus on toteutettava niin, että se voidaan irrottaa kuormassa.
Omistajan on varmistettava, että ankkurointi- ja hinausosat, kiinnityskohdat ja ketjut vastaavat aluksen
käyttöolosuhteita.
MER
1
2
3
4
5
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Merkinnät
Kokan rullakiinnike
Ketjulokero
Vintturi
Ankkuri- ja hinauskiinnikkeet
Ankkurikiinnikkeet
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6. NOSTO JA KULJETUS
NOSTOHIHNOJEN JA ALUSTOJEN SIJOITUKSEN SUUNNITTELU JA ARVIOINTI
-

Varmista, että vene on tasapainossa hinauksessa niin pituus- kuin sivusuunnassakin.
Älä unohda kiristää hihnoja tai remmejä.
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7. SNSM – kansallinen meripelastajien yhdistys

Au service des plaisanciers et des
professionnels de la mer
Les sauveteurs en mer veillent...
Tous les marins savent qu'on ne badine pas avec la grande bleue ... Malgré les progrès
considérables réalisés en matière de sécurité par les constructeurs de bateaux, un événement
de mer est toujours possible et vous pouvez avoir un jour besoin des « sauveteurs en mer ».
A toute heure du jour et de la nuit, 7 jours sur 7, 3 500 bénévoles sont prêts à appareiller dans
la demi-heure pour aller porter secours à ceux qui sont en difficulté ... et cela parfois au péril
de leur propre vie !
C'est grâce au maillage très serré de ses 255 stations en France et dans les D.O.M. que
« Les Sauveteurs en Mer » assurent aujourd'hui près de 50% du sauvetage en France.
En mer, vous pouvez avoir besoin d'eux, à terre ils ont besoin de vous...
Le sauvetage des vies humaines est gratuit mais les moyens mis en oeuvre coûtent cher. Les
sauveteurs en mer, qui se recrutent de plus en plus parmi les plaisanciers, ont besoin de vous
pour entretenir, moderniser et remplacer leurs moyens nautiques (1 canot tous temps coûte 4,2
MF !).
Venez donc soutenir ou même rejoindre ces marins, hommes et femmes, désintéressés,
discrets et efficaces : prenez contact avec le responsable de la station la plus proche du port
d'attache de votre bateau ou avec notre siège à Paris.
ENTRE MARINS…

-

avant de prendre la mer, informez vos proches de vos
intentions
renseignez vous sur les conditions locales (météo, courant, etc)
possédez des moyens radio VHF fiables et contrôlez-les
faites porter un gilet de sauvetage aux enfants

UNE VIE HUMAINE N'A PAS DE PRIX …,UN
CANOT DE SAUVETAGE EN A UN !
LES SAUVETEURS EN MER (S.N.S.M.)
Siège social: 31, cité d'Antin 75009 PARIS
Tel: 01 56 02 64 64 - Fax: 01 56 02 64 63 - E-mail: www.snsm.com.fr

Je soutiens la SNSM et j'adhère !
Je joins un chèque de:

130 FF min (20 €) -

300 FF (45 €) (donateur) -

2500 FF (380 €) (bienfaiteur)

Un reçu de déductibilité fiscale me sera adressé avec la carte et l'autocollant de membre
NOM:…………………………………………………..PRENOM:………………………………
ADRESSE…………………………………………………………………………………………
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8. Peruskirja merellä ja joilla

L'eau est un milieu vivant, fragile.
C'est aussi une ressource précieuse
Pour protéger ce milieu,
• Je respecte la mer et les rivières, je n'aborde pas les sites protégés, je limite
ma pêche aux espèces et tailles autorisées, j'observe les animaux sans les
toucher ni les déranger.
• Avant de mouiller, je m'informe de la nature du fond pour éviter sa
dégradation. De préférence, j'utilise les bouées d'amarrage.
• Je dépose mes déchets ménagers dans les containers et mes déchets toxiques,
solides et liquides, à la déchetterie portuaire.
• J'utilise les installations sanitaires portuaires. Je vidange mon bac à eaux
noires dans les stations de pompage. J'utilise les produits détergents les plus
respectueux de l'environnement.
• Je m'assure que toute opération d'entretien (bateau, matériel, équipement)
est effectuée dans le respect de l'environnement. Je manipule avec précaution
tous les liquides susceptible de polluer lors de leur transvasement.
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