
 
 
 
 
 

 
Läs igenom instruktionen innan tvätten startas. 
 
Pris per tvätt: 100 kr för båtar 0-7 m och 150 kr för båtar 7,1-13 m. Betalas med Swish till 123 
152 01 05 innan tvätt. Se QR-kod vid tvätten. 
 
Maxmått båt: Längd 13 m. Bredd 4,5 m (propeller/köl 45 cm). Djup 2,2 m (köl/roder 1,6 m). 
Tvätten kan ej tvätta båtar med dubbla roder/axlar eller vingkölar. 
 

Instruktioner för att driftsätta tvätt 

1. Dra ut STOPP-brytare (1) på fjärrkontrollen (+ ev 
nödstopp vid stolpen. Kolla att huvudström på ).  

2. Tryck kort STOPP PUMP (3). Tryck och håll inne 

STOPP PUMP tills statuslampa (2) blinkar grönt. 

3. Bekräfta driftsättningen med att trycka på RESET vid 

stolpen(blå lampa slocknar). 
 

Instruktioner för att tvätta din båt 

1. Tryck START PUMP för att starta pumpen. 

2. Tryck PORT ÖPPNA för att öppna porten. 

3. Kör in båten i “V:et”. 

a. Spänn förtampar mycket hårt. 

b. Förtöj aktertampar löst, mest så att båten hålls i 

centrum (se färgmarkeringarna ). 
c. Fäll upp drev, lås roder rakt, lyft fendrar. 

4. Tryck PORT STÄNG för att stänga porten. 

5. Påbörja tvättningen genom att först trycka på 

TVÄTTVALS UT och sedan på TVÄTT UT (Valsarna 
börjar rotera moturs och tvätten rör sig utåt). 

6. När tvätten är mitt under båten/kölen ska rotationsriktningen vändas. Tryck TVÄTTVALS IN 

två gånger (först stannar valsarna, sedan roterar de medurs). 
7. När borstarna närmar sig akterspegeln, tryck TVÄTT IN två gånger (först stannar tvätten, 

sedan rör den sig inåt). Låt tvätten gå hela vägen tillbaka utan  att byta rotationsriktning på 

valsarna. Tvätten stannar automatiskt när den är tillbaka. 

8. Vid behov kan högtryckstvätten användas. 
a. Tryck då på STOPP PUMP på fjärrkontrollen och sedan HÖGTRYCKSTVÄTT TILL 

på stolpen. 
b. Återgå genom att trycka HÖGTRYCKSTVÄTT TILL och START PUMP. 

9. Tryck PORT ÖPPNA och kör ut båten. 

10. Tryck PORT STÄNG för att stänga porten. 

11. Tryck sedan STOPP-brytaren (1) för att avsluta tvättningen. 

 

Vid nödfall, tryck in STOPP-brytaren på fjärrkontrollen eller nödstopp på stolpen. Åtgärda felet och 

börja om. All tvätt sker på eget ansvar. 


