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Bu kullan›c› el kitab› fliflme botunuzu güvenli ve sorunsuz çal›flt›rman›za yard›mc› olmak için tasarlanm›flt›r.
Bu kitap fliflme bot, verilen veya tak›lan parçalar, sistemler, kullan›m ve bak›m ile ilgili bilgiler içerir.  Kullan-
madan önce, bu el kitab›n› dikkatli okuyarak fliflme bot’unuzu tan›y›n. 

E¤er bu sizin ilk botunuz ise veya botunuzu bilmedi¤iz yeni bir botla de¤ifltirdi¤inizde, kendi konforunuz ve
güvenli¤iniz için, botunuzu kullanmadan önce kullan›m ve çal›flt›rma deneyimi kazand›¤›n›zdan emin olun.
Bayinize veya ulusal denizcilik federasyonu ya da yat kulübü size yerel deniz okullar›n› veya yetkili e¤itimci-
leri tavsiye etmekten mutluluk duyacakt›r. 

BU K‹TABI GÜVENL‹ B‹R YERDE SAKLAYIN VE BOTUNUZU SATTI⁄INIZDA B‹RL‹KTE VER‹N.

TASARIM KATEGOR‹LER‹ 

Kategori A – “Okyanus”. Koflullar›n 8 rüzgar h›z›n› (Beaufort rüzgar ölçe¤i) ve dalga boyunun 4 metreyi
aflabilece¤i uzun seyirler için tasarlanm›fl fliflme bot. 

Kategori B – “K›y›dan uzak”. 8 rüzgar h›z›na kadar (bunu da içeren) ve dalga yüksekli¤i 4 metreye kadar
olan (ve bunu da içeren) k›y›dan uzak seyir koflullar› için tasarlanm›fl fliflme bot. 

Kategori C – “K›y›ya yak›n”. 6 rüzgar h›z›na kadar (bunu da içeren) ve dalga yüksekli¤i 2 metreye kadar
olan (ve bunu da içeren) k›y› sular› içinde, büyük koylarda, göllerde ve nehirlerdeki seyirler için tasarlanm›fl
fliflme bot. 

Kategori D – “Korumal› Sular”. 4 rüzgar h›z›na kadar (bunu da içeren) ve dalga yüksekli¤i 0.5 metreye ka-
dar olan (ve bunu da içeren) küçük göllerde, nehirlerde ve kanallardaki seyirler için tasarlanm›fl fliflme bot. 

fi‹fiME BOT B‹LG‹LER‹ 

a - Kürek 
b - Iskarmoz
c - fiiflirilebilir Boru 

Valfleri (Tipik Yerler)
d - Omurga Valfi

e - Tafl›ma için D-kolu 
f  - Çekme Halkas› 
g - Gövde 
h - Halat Tutucu 
i  - Halat 

j  - Zemin Paneli 
k - Ayna (Motor Takma

Plakal›)
l  - Kald›rma Kolu 
m - Ç›k›fl Borusu 

n - Sancak Taraf› Borusu 
o - Kürek Çekme Koltu¤u 

Bot Modeli 

Gövde Tan›t›m Numaras›
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TAKMA VE SÖKME 
fi‹fiME BOT ‹LE B‹RL‹KTE VER‹LEN PARÇALAR 

AÇIKLAMA ADET
1

2
3
4

2

4

3
4
5

5
4
3
1

2
2

2

1
1
1
1

Hava Pompas›, Hortumlu 

"H" Mafsal› 
7' 11" (240) ve 8'9" (270) Modelleri 
10' 2" (310) ve 11'2" (340) Modelleri 
12' 6" (380) ve 14'1" (430) Modelleri 

Yan Ba¤lant› Parçalar› 
12'6" (380) ve 14'1" (430) D›fl›ndaki Bütün
Modeller 
12' 6" (380) ve 14'1" (430) Modelleri 

Valf Gruplar› 
6'7" (200 RU) ve 7'11" (240 RU)
RU ve 14'1" (430) DIfiINDAK‹ Bütün Modeller 
14'1"(430) Modeli 

Kürek 
7' 11" (240) ve 8'9" (270) Modelleri 
10' 2" (310) ve 11'2" (340) Modelleri 

K›sa Kürek 
12' 6" (380) ve 14'1" (430) Modelleri 

Tamir Kiti 
Boru Kelepçesi 
Yama Malzemesi 
Kullan›m Talimatlar›  
Tafl›ma Çantas› 

Zemin Panelleri 
7' 11" (240) ve 8'9" (270) Modelleri 
10' 2" (310) ve 11'2" (340) Modelleri 
12' 6" (380) ve 14'1" (430) Modelleri 
Koltuk

ÖNEML‹ :  Botlar› fliflirmek için
bas›nçl› hava kaynaklar› (örn,
otomobil lastik fliflirme kom-
presörleri) KULLANMAYIN.
Bas›nçl› hava kullanarak afl›r›
fliflirme, dikifllerin aç›lmas›na
ve/veya ön gövdenin
y›rt›lmas›na neden olabilir.  

TAKMA 
1. Botun tak›laca¤› zemindeki keskin cisimleri kald›r›n. 
2. fiiflme bot’u aç›n ve yay›n. 
3. 4 valf grubunun her birini vidalay›n.  Kapak contas›n›n yerinde oldu¤undan emin olun.  Supap tutucusunu

her bir bölmeye tak›n. 

Her bir fliflme botun Halkey–Roberts paslanmayan hava supaplar› vard›r. Bu supaplar›n paslanmaz çelik
yaylar› vard›r ve otomatik s›zd›rmazl›k için iç hava bas›nc› kullan›rlar. 

a - Göbek 
b - Kapak
c - Conta
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ÖNEML‹ :  Havay› s›zd›rmamas› için, supap ve doldurma adaptörü temiz tutulmal›d›r. 

a - fiiflirilebilir Boru Supaplar› (Tipik Yerler)
b - Omurga Supab› (7’6” (240 RU) modelinde bulunmaz) 

Supaplar›n Yerleri  

4. fiiflme botunuzu ilk kez kullan›yorsan›z, supap kapa¤›n› ç›kararak supap gövdesinin yukar› veya kapal›
konumda oldu¤undan emin olun. Doldurma adaptörünün ucunu iyice supaba tak›n. 
Her bir hava odas›n› eflit flekilde fliflirin. Her bir supaba (a ve b) bir hava pompas› takarak fliflme botu
iyice fliflirin ve pompa hava beslemeyinceye kadar odalar aras›nda bas›nç dengesini korumak için hava
bas›n (yaklafl›k 250 MBAR’da ayak pompa supab› ayr›lacakt›r).  Çift etkili pompan›n bir sayac› vard›r. 
Bot tamamen fliflirildikten sonra, supap gövdesini bast›r›n ve yaklafl›k 1/2 oran›nda hava kaçmas›na izin
verin.  Supap gövdesini b›rak›n ve takma ifllemine devam edin. 

NOT: Zemin panelleri tak›l›ncaya kadar omurga k›sm›n› fliflirmeyin. 

5. Bot önceden fliflirilmiflse, her bir supaba bir hava pompas› tak›n ve her bir bölmeye, kapasitelerinin 1/2
oran›nda hava bas›n. 

SÖKME
NOT: Saklamadan önce fliflme bot temiz ve kuru olmal›d›r.  Kumafla yap›flm›fl kumu ve at›klar› temizleyin. 
1. Havay› almak için, d›fl supap kapaklar›n› aç›n ve supab› açmak için, orta supap gövdesini itin ve herhan-

gi bir yönde 1/2  tur çevirin.  Borular› bast›r›n ve supaplardan hava ç›kacakt›r. 
2. Koltu¤u sökün.
3. Yan ba¤lant› parçalar›n› zemin panellerinden sökün. 
4. Orta zemin panellerinden birisini kald›r›n ve “H” mafsallar›ndan ay›r›n. Zemin panellerini sökün. Son

olarak da bafl ve ayna panellerini sökün. 
5. Zemin panellerini, “H” mafsallar›n›, yan ba¤lant› parçalar›n› ve kürekleri tafl›ma çantas›na koyun. 
6. Pompay› bir emme cihaz› gibi kullanarak, her bir bölmedeki fazla havay› al›n. 
7. Alt taraf afla¤› do¤ru bakarken, küpeflte borular›n› botun içine koyun.  fiiflme botu herhangi bir uçtan kat-

lay›n ve hava pompas› ve hortum ile birlikte tafl›ma çantas›na koyun.

240S ve 270S Botlar›n Zemin Panelinin ve “H” Mafsal›n›n Tak›lmas› 

NOT: Zemin panellerini takarken, panellerin tan›t›m numaralar› yukar› bakmal›d›r. 

1. #1 zemin panelini botun burun k›sm›na yerlefltirin ve “H” mafsal›n› tak›n. 
NOT: Her bir “H” mafsal›, büyük düz taraf› yukar› bakacak flekilde tak›lmal›d›r. 
2. #3 zemin panelini botun aynas›na yerlefltirin. 
3. #2 zemin panelini, #1 zemin paneline tak›l› “H” mafsal›na yerlefltirin. 
4. “H” mafsal›n› #2-3 panelleri aras›na yerlefltirin. Düzelinceye kadar zemin panellerini bast›r›n. 
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a - Burun Paneli 
b - Afla¤› Do¤ru Bast›r›n 
c - K›ç   
d - "H" Mafsallar› 

Zemin Panelinin Tak›lmas› 

310, 340, 380 ve 430 Botlar›n Zemin Panelinin ve “H” Mafsal›n›n Tak›lmas› 

NOT: Her bir “H” mafsal›, büyük düz taraf› yukar› bakacak flekilde tak›lmal›d›r.  Zemin panelleri üzerindeki
tan›t›m numaralar› yukar› bakmal›d›r. 
1. #1 zemin panelini botun burun k›sm›na yerlefltirin ve “H” mafsal›n› tak›n. 
2. #4 zemin panelini (310/340) #5 zemin panelini (380/430) botun k›ç k›sm›na yerlefltirin ve “H” mafsal›n›

tak›n. 
3. #2 zemin panelini, #1 zemin paneline tak›l› “H” mafsal›na yerlefltirin. 
4. #3 zemin panelini, #2 zemin paneline tak›l› “H” mafsal›na yerlefltirin. 
5. (Botun 5 zemin paneli sistemi varsa), #3–4 zemin panelini, #4 zemin paneline tak›l› “H” mafsal›na yerlefl-

tirin. 
6. Kalan ‘‘H” mafsal›n› (310/340) veya #4 zemin panelini (380/430) tak›n. Omurga supab›n›n zemin paneli

eriflim deli¤inde hizaland›¤›ndan emin olun.  Düzelinceye kadar zemin panellerini afla¤› do¤ru bast›r›n. 

a - Burun Paneli 
b - Afla¤› Do¤ru Bast›r›n 
c - K›ç   
d - "H" Mafsallar› 

Zemin Panelinin Tak›lmas› 

240S, 270S ve 310 Botlar›n Yan Ba¤lant› Parçalar›n›n Tak›lmas› 

1. Zemin panellerini (b) düz yüzeyden kald›rmak için küre¤i (a) fliflme botun alt›na yerlefltirin. Yan ba¤lant›
parças›n› (c) tak›n.  Bu ifllemi botun di¤er taraf›nda da tekrarlay›n. 



Yan Ba¤lant› Parçalar› 
2. Koltu¤u tak›n. 
3. Ayak pompas› hortumunu her bir supaba takarak botu iyice fliflirin ve hava odalar› aras›ndaki dengeyi

koruyun. Herhangi bir bölmeyi bir seferde tam kapasiteye kadar fi‹fi‹RMEY‹N. Her bir bölmeyi 250
MBAR’a kadar fliflirin. Havan›n s›zd›rmad›¤›ndan emin olmak için, bot çal›flma bas›nc›na fliflirildikten son-
ra supap kapaklar› tak›lmal›d›r. 

4. Omurga k›sm›n› fliflirin ve supap kapaklar›n› tak›n. 

340, 380 ve 430 Botlar›n Yan Ba¤lant› Parçalar›n›n Tak›lmas› 
1. Zemin panellerini (b) düz yüzeyden kald›rmak için küre¤i (a) fliflme botun alt›na yerlefltirin.  Yan ba¤lant›

parças›n› (c) tak›n.  Bu ifllemi botun di¤er taraf›nda da tekrarlay›n. 

NOT: 380 ve 430 Modellerinin, zemin paneli sistemine tak›lmadan önce birbirine geçirilmesi gereken 2
adet a¤›r görev ba¤lant› parças› vard›r. 

Yan Ba¤lant› Parçalar› (4 Zemin Panel Sistemi Gösterilmifltir) 
2. Koltu¤u tak›n. 
3. Ayak pompas› hortumunu her bir supaba takarak botu iyice fliflirin ve hava odalar› aras›ndaki dengeyi

koruyun. Herhangi bir bölmeyi bir seferde tam kapasiteye kadar fi‹fi‹RMEY‹N.  Her bir bölmeyi 250
MBAR’a kadar fliflirin. Havan›n s›zd›rmad›¤›ndan emin olmak için, bot çal›flma bas›nc›na fliflirildikten son-
ra supap kapaklar› tak›lmal›d›r. 

4. Omurga k›sm›n› fliflirin ve supap kapaklar›n› tak›n. 

Hava Güverteli Modeller 
1. Arka zemin paneli durdurma plakas›n› (a) k›çtan sökün. 
2. Havas› al›nm›fl zemin panelini (b) fliflirilmifl botun alt›na yerlefltirin (Omurga k›sm›n› fi‹fi‹RMEY‹N). 
3. Bez kapa¤› ( c) durdurma plakas›n›n (a) üst kenar›yla hizalayarak arka zemin paneli durdurma plakas›n›

(a) yerlefltirin ve plakay› yeniden tak›n. 
4. Eksenel paneli (d) deli¤in ve sancak taraf› borular›n›n en ön noktas›na tak›n.  Eksenel panel hava zemin

panelinin alt›na ve omurgan›n üstüne yerlefltirilmelidir.  Omurga supab›n› hizalayarak, hava zemin paneli-
ni fliflme botun alt›na yerlefltirin. 

5. Hava zemin panelini minimum 700 mb, maksimum 825 mb’a kadar fliflirin. 
Hava zemin panelini fliflirmek için Quicksilver çift etkili pompa (e) tavsiye edilir.  825 mb’a ayarlanm›fl bir
bas›nç regülatörü tak›lmad›kça, bir bas›nçl› hava kayna¤› KULLANMAYIN. 

6. Omurgay› fliflirin. 
NOT: Bot borusu ve omurga hava bas›nc› - 250 mb. 
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KULLANIM B‹LG‹LER‹ 

GENEL B‹LG‹LER
Bir QUICKSILVER fiiflme botu sat›n ald›¤›n›z için tebrikler. Maksimum verim için, kullan›m talimatlar›na uyul-
mal›d›r. 
Bu bir fliflme bottur. Bu botun kullan›c›lar› tüm seyir kurallar›na uymal›d›r. Ulusal ve yerel birimlerden mü-
kemmel güvenlik kurslar› alabilirsiniz; bu kurslara kat›lman›z› fliddetle tavsiye ederiz. 
Bu fliflme botun lambalar› yoktur ve yard›mc› navigasyon lambalar› tak›lmad›kça sadece gündüz kullan›lma-
l›d›r. 
Alkol veya uyuflturucu etkisi alt›nda iken botu kullanmay›n. Bu durum sadece güvenli¤i tehlikeye atmaz, ayn›
zamanda ciddi cezalara da çarpt›r›labilirsiniz. 

fi‹fi‹RME – HAVAYI ALMA 
1. Botu verilen pompa ile fliflirin. 

» Bir ayak pompas› verilmiflse: 
Bot ile birlikte verilen standart ayak pompas› kullan›larak botun afl›r› fliflirilemeyece¤ini unutmay›n. 70 kg
a¤›rl›¤›ndaki bir kifli, borulardaki bas›nc› tavsiye edilen 250 mb seviyesine getirecektir. Daha a¤›r bir kifli,
botu afl›r› fliflirmek yerine, ayak pompas›n›n “ayr›lmas›na” neden olacakt›r. 

» Bir el pompas› verilmiflse (Hava Güverteli modellerdeki gibi): 
Pompa üzerindeki sayac› kullanarak borular› 250 mb’ye kadar fliflirin. 
Hava Güvertesini (zemin) 700 mb’ye kadar fliflirin. Sayac› okumak için, kolu pompalaman›z gerekir.
Ekstra pompalama için, el pompas› çift etkili modunda  (plastik tapa pompa kapa¤›nda) veya ekstra kuv-
vet gerekti¤inde ise tek etkili modunda (sadece inme strokundaki pompa) kullan›labilir (plastik tapa pom-
pa d›fl›nda).  

2 Maksimum fliflirme bas›nc› yaklafl›k 250 mb’d›r. 
‹klime ve çal›flma koflullar›na ba¤l› olarak, do¤ru hava bas›nc›n›n korunmas›n› sa¤lamak için bas›nc› sü-
rekli kontrol etmeniz gerekebilir. 

3 2 - 3 gün için fliflirilmifl bir bot, bas›nç kaybedebilir ve tekrar do¤ru çal›flma bas›nc›na fliflirilmesi gerekir.
Botun sertli¤ini korumak ve esnemeden dolay› zemin panellerinin ve yan ba¤lant› parçalar›n›n ha-
sar görmesini önlemek için, botu önerilen çal›flma bas›nc›nda tutman›z önemlidir. 

Botu fliflirmek için bas›nçl› hava kaynaklar› (örn, otomobil lastik fliflirme kompresörleri) KULLANMA-
YIN.  Afl›r› fliflirme dikifllerin aç›lmas›na ve/veya ön gövdenin y›rt›lmas›na neden olabilir. 
4. fiiflirme veya hava alma s›ras›nda, hava bölmesi gövdelerinin hasar görmemesi için, hava bölmeleri

aras›nda bir hava dengesi koruyun. 

YÜKLEME 
1. BOTUN TANITIM PLAKASINDA BEL‹RT‹LEN A⁄IRLIK TAfiIMA KAPAS‹TES‹N‹ AfiMAYIN. 
2. fiiflme bottaki herkes bir can yele¤i giymelidir (K‹fi‹SEL CAN S‹M‹D‹).  
3. Acil durumlara karfl›, kürekleri ve tamir kitini yan›n›zda tafl›y›n. 
4. Yolculuk s›ras›nda uygun bot trimi için, bütün yük botun içinde eflit flekilde da¤›t›lmal›d›r. 

Ω D‹KKAT



KULLANIM: KÜREK ÇEKME 
1. fiiflme bot ile birlikte standart olarak kürekler, ›skarmozlar ve kürek çekme koltu¤u verilir. Koltu¤un düz-

gün yerlefltirildi¤inden emin olun. (Bot montaj talimatlar›na bak›n). 
2. Kürekleri ›skarmozlara yerlefltirin ve kürek kilitleme kapa¤› vidalar›n› tak›n. 

NOT: Kürekleri kol olarak kullanmay›n; k›r›labilirler!
3. Botu küreklerle veya küçük bir d›fltan takmal› motor ile kullanmadan önce, yerel su koflullar› dikkate al›n-

mal›d›r. Botun gücü gel-git koylar›ndaki, aç›k denizlerdeki, küçük kanallardaki veya s›¤ sulardaki ak›nt›la-
r›n üstesinden gelmek için yeterli olmayabilir.  

KULLANIM: GÜÇ 

AfiIRI ZORLAMAYIN!  Afl›r› zorlama ciddi kullan›m ve/veya denge sorunlar›na neden olabilir. 
B‹R AC‹L DURUMDA MOTOR DURDURMA DÜ⁄MES‹ KULLANIN.  Bu dü¤me, kullan›c› kumanday›
herhangi bir nedenle terk etti¤inde motoru durduracakt›r.  HERKES OTURMALIDIR.  Bot çal›fl›rken,
devrilmeyi önlemek için HERKES, fliflirme borular›n›n veya kürek çekme koltu¤u yerine zemine otur-
mal›d›r.  TEK K‹fi‹ KULLANIN. Yolcu olmadan botu kulland›¤›n›zda, a¤›rl›¤›n›z› mümkün oldu¤unca
öne do¤ru verin.  Geriye do¤ru düflmeleri önlemek için, ani h›zlanmalardan kaç›n›lmal›d›r. 
1. Motor takma vidalar› düzenli olarak kontrol edilmelidir. Gevflek vidalar çal›flmada sorunlara ve motorun

kaybolmas›na neden olabilir. 
2. Kullanmadan önce, motor kullan›c› el kitab›na iyice göz at›n. 
3. Bot gövdesini afl›nd›rmamas› veya delmemesi için bottaki yüklere dikkat edilmelidir. 

ÇEKME – DEM‹RLEME – BA⁄LAMA
1. fiiflme bot baflka bir bot taraf›ndan çekilecekse, fliflme bot BOfi OLMALIDIR.  Çekme halat›, fliflme botun

her iki taraf›ndaki “D” halkalar›na ba¤lanmal›d›r. Çekilen fliflme bota daima dikkat edilmelidir. 
2. DEM‹RLEME ve BA⁄LAMA halatlar›, fliflme botun her iki taraf›ndaki “D” halkalar› taraf›ndan sabitlenmifl

bir çekme halat›na ba¤lanmal›d›r. 
ÖNEML‹ :  Çekme, demirleme veya ba¤lama için burun halkas› kolu kullan›lmal›d›r.

MATAFORALAR 
Bot mataforalara as›l›rsa, suyun botun içinde birikmemesi için tahliye tapas›n› ç›kar›n. 

HAVA ODASI ARIZASI 
1. Bir hava odas›nda sorun ç›karsa, a¤›rl›¤› di¤er tarafa verin. S›z›nt› yapan oday› gerekti¤i gibi sabitleyin

(ba¤layarak veya yukar› kald›rarak) ve hemen en yak›n sahile ulaflmaya çal›fl›n. 

SU TEHL‹KELER‹ 
1. Enkazlara, resiflere, kayal›k sahillere, k›y› kordonuna ve s›¤ yerden kaç›n›lmal› veya dikkatli yaklafl›lmal›-

d›r. 
2. Botu bilmedi¤iniz sularda kullan›rken, suya aç›lmadan önce sudaki tehlikeler hakk›nda bilgi edinin. 
3. SAH‹L‹N UZA⁄INDAK‹ RÜZGARLARA VE AKIMLARA D‹KKAT ED‹N. 

KIYIYA ÇEKME 
1. Gövdesi zarar görece¤inden botu sahilde çal›flt›rmaman›z›, kayal›k, kum, çak›l zeminde veya kald›r›mda

sürüklememenizi tavsiye ederiz. 
2. Botu uzun süre sudan ç›kard›¤›n›zda, günefl ›fl›¤›ndan korumak için üstünü örtün. 

Ω UYARI
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MUHAFAZA
ÖNEML‹ :  Deniz yosunlar›ndan veya kirli sulardan dolay› gövdenin veya borunun renginin solmas›n›
önlemek için, botu uzun süre suyun içinde BEKLETMEY‹N. 

1. Kullan›mdan sonra, bot ve bütün parçalar yumuflak sabun ile y›kanmal› ve temiz suyla durulanmal›d›r.
Tafl›ma çantas›na koymadan önce bütün parçalar› kurulay›n. Bu, küfün oluflmas›n› önleyecektir. 

2. Hasar veya bozulmaya karfl› ahflap parçalar kontrol edilmelidir. Yüzeydeki çizikler veya afl›nmalar bir
marin dereceli vernik ile giderilmelidir. 

3. Görüntüsünü korumak için, botu serin ve kuru bir yerde saklay›n ve do¤rudan günefl ›fl›¤›ndan kaç›n›n. 
4. Muhafaza s›ras›nda botu örtmek ve korumak için bir aksesuar örtü temin edilebilir. 
ÖNEML‹: Botun bezi üzerine cila veya alkol içeren temizlik maddeleri KULLANILMAMALIDIR.  Alkol
botun bezini erken kurutacakt›r. 
5. Muhafaza s›ras›nda botun hasar görmesini önlemek için, üstüne a¤›r cisimler koymay›n. 

YÜKSEK RAKIMDA KULLANIM 
1. Normal tam fliflirme bas›nc› 250 mbar’d›r. Bot deniz seviyesinde fliflirilmiflse (düflük rak›m) ve yüksek ra-

k›ma (örn; bir da¤ gölünde kullan›m için) tafl›n›rsa, afl›r› fliflmeyi önlemek için hava bas›nc› yüksek rak›m-
da düflürülmelidir. 

TEM‹ZL‹K ‹fiLEMLER‹ 
Kullan›mdan sonra, bot ve bütün parçalar (bez ve/veya Sert fiiflme bot gövdesi) yumuflak sabun ile y›kan-
mal› ve temiz suyla durulanmal›d›r. 
ÖNEML‹: Bez yüzeylerde vinil koruyucu maddeler KULLANMAYIN. Koruyucu maddelerdeki kimyasal-
lar bezi kurutacakt›r. 

ONARIM ‹fiLEM‹ 

KÜÇÜK YIRTILMALAR, KES‹LMELER VE DEL‹NMELER 
1. 12.7 mm’den daha küçük s›z›nt›lar›n veya delinmelerin onar›m› en az 76.2 mm çap›nda yuvarlak bir ya-

ma parças› ile yap›labilir. 
2. Hem yama parças› hem de bot’un yüzeyi kuru ve ya¤s›z veya gressiz olmal›d›r. 
3. Botun ve yama parças›n›n yüzeyine 3 ince kat yap›flkan sürün. Her bir kaplama aras›nda 5 dakika bekle-

yin. 3. kaplamadan sonra, yama parças›n› yap›flt›rmadan önce 10–15 dakika bekleyin. 
Yamay› botun gövdesine bast›rmak için, sert bir silindir kullan›n. 

4. Botu fliflirmeden ve kullanmadan önce en az 24 saat bekleyin. 

BÜYÜK GÖVDE, D‹K‹fi, ÖN BÖLME VE AYNA ONARIMLARI 
Büyük onar›mlar› için bot’u sat›c›n›za götürmenizi öneririz. 

Bu mümkün de¤ilse, bayinize baflvurun.  

YEN‹ ÇEK VALFLER‹N TAKILMASI 
Montaj› kolaylaflt›rmak için, çek valf gövdesini silikon veya sabunlu su solüsyonu ile ya¤lay›n. 

ÇEVRE ‹LE ‹LG‹L‹ B‹LG‹LER 

Bir fliflme bot kullan›c›s› olarak, do¤an›n güzelli¤ini veya çevrenin huzurunu bozmamal›s›n›z. Suyu temiz tu-
tarak do¤al çevreyi koruma fliflme bot kullan›c›s›n›n görevidir. 

Yemedi¤iniz veya içmedi¤iniz herhangi bir fleyi suya atmay›n!

YAKIT VE YA⁄ DÖKÜLMELER‹  
Yak›t veya ya¤›n suya dökülmesi çevreyi kirletir ve do¤al yaflam için tehlikelidir. Kesinlikle yak›t› veya ya¤› su-
ya dökmeyin; bu yasakt›r ve para cezas›na çarpt›r›lman›za sebep olabilir. ‹ki genel kazayla kirletme tipi vard›r: 
» Yak›t deposunun afl›r› doldurulmas› 
» Kirli sintine suyunun pompalanmas›.
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YANGIN/PATLAMA TEHL‹KES‹:  Bezlerin dumanlar› sintineden birikebilir ve afl›r› tehlikeli olabilir.   
Kesinlikle bot üzerine dökülen yak›t› veya solventi temizlemek için kullan›lan bezleri saklamay›n.
Bezleri düzgün bir flekilde sahilde uygun bir noktaya at›n. 

ATIKLARIN BOfiALTILMASI VE ‹MHA ED‹LMES‹ 
At›k; sudaki her türlü çöp, plastik, geri dönüfltürülebilir madde, yiyecek, tahta, deterjan, kanalizasyon ve hat-
ta bal›k parçalar›d›r-K›saca her fleydir.  fiiflme botta götürdü¤ünüz her fleyi geri getirerek sahildeki uygun
at›k toplama noktas›na atman›z› tavsiye ediyoruz. 
E¤er fliflme botunuzda tuvalet vs. varsa, uygun at›k boflaltma merkezini kullan›n. Bir çok alanlarda fliflme bot
kanalizasyon at›klar›n›n veya normal fliflme bot at›klar›n›n boflalt›lmas› yasakt›r. 

AfiIRI GÜRÜLTÜ 
Gürültü; motor gürültüsü veya rüzgar gürültüsü demektir. Ço¤u su araçlar›n›n gürültü s›n›rlar› vard›r. Sahil-
den iyice uzaklaflmad›kça ayna içi egzosu kullanmay›n. Müzik ve sesli konuflma, özellikle geceleri, uzun me-
safeden duyulabilir. 

DALGA VE DÜMEN SUYU 
DÜMEN SUYUNUN OLMAMASI gereken alanlara girerken dikkatli olun. Yaratt›¤›n›z dalga/dümen suyunun
sebep oldu¤u hasar veya yaralanmalardan sorumlusunuz. DÜMEN SUYUNUN OLMAMASI gereken alanla-
ra girmeden önce, h›z›n›z› minimum seviyeye düflürün. 

EGZOZ EM‹SYONLARI
Yüksek egzoz (hidrokarbon) emisyonlar› suyu ve havay› kirletir. Maksimum performans için  motorunuzu
ayarl› ve botun gövdesini temiz tutun. Bilgi için bayiye ve motor k›lavuzuna dan›fl›n. 

BOYALAR 
fiiflme botunuz yosunlar›n bir sorun oldu¤u bir suda bekletilirse, kirlenmeyi önleyici boyan›n kullan›lmas›
yosun oluflumunu azalt›r. Boya seçimi ile ilgili çevre düzenlemelerine uyun. Bilgi için yerel teknecilik
otoritelerine dan›fl›n. 

TEM‹ZL‹K MADDELER‹ 
Evde kullan›lan temizlik maddeleri ayr› kullan›lmal› ve suya boflalt›lmal›d›r. Kesinlikle temizlik maddelerini
kar›flt›rmay›n ve kapal› alanlarda yeterince havaland›rma sa¤lay›n. Fosfat, klor, solvent, bio-derecesiz veya
petrol esasl› maddeler içeren ürünleri KULLANMAYIN. Turunçgil esasl› temizlik maddeleri marin temizleme
amaçlar› için mükemmeldir ve sizin ve çevreniz için güvenlidir.
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SINIRLI GARANT‹ 
(Sadece Avrupa, Afrika Orta Do¤u) 

I. Sadece da¤›t›m izninin bizim taraf›m›zda verildi¤i ülkelerdeki sat›fllarda, her bir yeni üretim Quicksilver
fliflme botumuzda ve tak›l› aksesuarlarda (Bundan sonra “Ürün” olarak geçecektir) malzeme ve iflçilik ku-
suru olmad›¤›n› beyan ederiz. 

II. Garanti, ürünün seri numaras› ile tescil edildi¤ini belirten doldurulmufl bir Garanti Belgesinin al›nmas› ile
geçerli olacakt›r. Bu garanti afla¤›daki gibi geçerli olacakt›r. 
A. Gövde bezi afl›nmaya, delinmeye ve çürümeye karfl› 5 y›l garantilidir. 
B. Gövde dikiflleri aç›lmamaya karfl› 5 y›l garantilidir. 

NOT: D›fl kaplama bezin taban›nda ayr›ld›¤›nda veya dikifller gerçek sa¤laml›klar›n› kaybettiklerinde dikiflle-
rin aç›ld›¤› belirlenir. Aç›lma bütün botta de¤il, sadece bir dikiflte meydana gelirse, dikifl garanti kapsam›nda
onar›lacakt›r. 

C. Araç kilitleri, kald›rma kollar›, ayak pompalar›, bot çantas› ayna tutucusu, ayna, “D” halkalar›, kirifller,
“H” rak›lar›, zemin panellerini içeren ve bunlarla s›n›rl› olmayan di¤er bütün fliflme bot parçalar› 2 y›ll›k
s›n›rl› garanti kapsam›ndad›r. 

III. Bu garanti sadece malzeme ve iflçilikteki kusurlara uyguland›¤›ndan normal afl›nmay› ve y›rt›lmay› ve
afla¤›daki durumlardan kaynaklanan hasar› kapsamaz: 

A. ‹hmal, yetersiz bak›m, kaza, anormal kullan›m veya uygun olmayan takma ya da servisler; 

B. Bizim taraf›m›zdan üretilmeyen bir aksesuar›n veya parçan›n kullan›lmas›; 

C. Yar›fla veya di¤er yar›fl etkinliklerine kat›lma ya da haz›rlanma; 

D. Parçalar›n de¤ifltirilmesi veya sökülmesi. 

IV. Bu garanti afla¤›daki masraflar› veya harcamalar› kapsamaz: tafl›ma, çekme, nakliye ve muhafaza ücret-
leri; herhangi bir telefon veya kira ücreti, zaman veya para kayb› veya di¤er hasarlar. 

V. Garantinin geçerli olabilmesi için, müflterinin kontrol için ürünü, servis yapmaya yetkili bir Marine Power
bayisine götürmesi gerekir.  Müflteri ürünü bu tip bir bayiye götüremezse, yaz›l› olarak firmay› uyarmal›-
d›r.  O zaman, bu servis garanti kapsam›nda ise biz,  bu kontrolün ve tamirin nas›l yap›laca¤›n› belirleye-
ce¤iz. Müflteri bütün ilgili nakliye masraflar›n› ve/veya bu servisle ilgili di¤er masraflar› karfl›lamal›d›r.
Kontrol veya tamir amaçl› olarak müflteri taraf›ndan gönderilen ürün veya parçalar, nakliye ücreti peflin
ödenerek gönderilmelidir. Garanti Belgesi tek geçerli belgedir ve garanti servisi s›ras›nda ibraz edilmesi
gerekmektedir. Garanti Belgesi ibraz edilmeden garanti talepleri kabul edilmeyecektir. 

VI. Bu Garanti alt›ndaki sorumlulu¤umuz, hasarl› bir parçan›n tamir edilmesi veya iste¤imize ba¤l› olarak sa-
t›n al›m masraf›n›n karfl›lanmas› veya bu Garanti kapsam›ndaki iflçilik veya malzemeden kaynaklanan bir
sorunun giderilmesi için parçan›n ya da parçalar›n de¤ifltirilmesi ile s›n›rl›d›r. Önceden üretilen herhangi
bir ürünü de¤ifltirmek zorunda kalmadan, herhangi bir ürünün tasar›m›n› gelifltirme hakk›m›z sakl›d›r. 

VII.Bu garanti size yasal haklar vermektedir ve ülkeden ülkeye de¤iflebilen baflka yasal haklara da sahip
olabilirsiniz.
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KULLANICI EL K‹TABI MAKBUZU 

Garantiden yararlanman›z için afla¤›daki formu doldurun, imzalay›n ve bayinize verin: 

I,

Ad› : 

Adres:

Afla¤›daki Quicksilver fliflme botun Kullan›c› El Kitab›n› ald›¤›m›z beyan ederim 

fiiflme bot: 

Model:

Gövde Tan›t›m Numaras› (Aynan›n arka taraf› üzerinde: 

Bu küçük fliflme bot, verilen Kullan›c› El Kitab›nda belirtilen garanti kapsam›ndad›r.  Bu

garantinin bafllama tarihi: 

Sat›n al›m tarihi:

‹mza: 

Tarih:
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