
INSTRUKTIONSMANUAL

Grattis till ditt val av en RIB från Adventure LTD.
Din nya båt är tillverkad med högsta standard, och är byggd i strikt överensstämmelse med den internationella standarden för kvalitet ISO 6185.
Din båt är av en klass avsedd för rekreation, fiske, jakt och som en tenderbåt för yachter och motorbåtar.

CE-kategori D, Skyddade farvatten = Konstruerad för att kunna genomföra resor på skyddade kustvatten, i mindre bukter, på mindre sjöar, floder och 
kanaler då vindstyrkan kan vara upp till och med 4 på Beaufort-skalan (upp till 8 m/s) och signifikant våghöjd upp till 0,3m. 

CE-kategori C, Kustfarvatten och inomskärs = Konstruerad för resor nära kusten, i stora bukter, flodmynningar, sjöar och floder då vindstyrkan kan vara 
upp till och med 6 på Beaufort-skalan (upp till 14 m/s) och signifikant våghöjd upp till 2m.  

Designkategori som även kallas konstruktionskategori. Här bestämmer man sig för i vilken/vilka farvatten och under vilka förutsättningar båten är 
konstruerad för att användas. Valet av konstruktionskategori avgör vilka krav som ställs på båtens konstruktion samt vilka kontrollförfaranden 
som får användas. 

I. TEKNISKA DATA

MODELL V-250
V-290 V-345 V-380 V-450 V-500 V-550 V-585 V-610 V-650

Total längd, cm 260/290 345 380 450 510 530 580 599 647

Total bredd, cm 150 228 175 195 217 225 237 250 250
Total längd insida, cm 170/190 225 280 345 370 400 445 474 420
Total bredd insida, cm 72 80 88 94 110 116 127 140 150
Diameter på tuber, cm 38 42 42 50 51 51 55 55 55
Antal kammare, st 3 3 3 5 5 5 5 5 5
Lastkapacitet: Max., kg 330 570 750 900 1200 1600 1800 1900 2100
Passagerare: Max. 3 4 5 6 8 10 11 11 12
Motorstyrka: Rek, hk. 5 15 30 50 70 90 115 140 150
Motorstyrka: Max, hk. 6 25 40 60 80 115 115 150 175
Motorvikt: Max, kg. 30/40 80 100 160 155 210 210 250 250
Vikt endast skrov, kg 40 85 120 150 220 280 360 430 490

Använt material
PVC Valmex,

Germany 
1000 g/m2

Heytex,
Germany
1000 g/m2

Heytex,
Germany
1000 g/m2

Heytex,
Germany
1200 g/m2

Heytex,
Germany
1200 g/m2

Heytex,
Germany
1200 g/m2

Heytex,
Germany
1200 g/m2

Heytex,
Germany
1200 g/m2

Heytex,
Germany 
1200 g/m2

CE kategori D С С С C C C C C

II. DELAR SOM INGÅR

UTRUSTNING
V-250
V-345

V-380
V-450

V-500
V-550 V-585 V-610

V-650
Uppblåsbar båt med styv botten, st 1 1 1 1 1
Fast säte, st 1/2 - - - -
Pilotsits/Jockey/Styrkonsol -/+ + + + +
Bärhandtag, st 3-5 5 5 7 7
Bogseringsöglor, st 3 3 3 3 3
Akterplatta, st 1 1 1 1 1
Greppbart rep + + + + +
Greppbart skyddsräcke + + + + +
Åror med årfästen för transport, st - 2 2 2 2
Åror med årfästen för att ro, st. 2 - - - -
Stuvlucka i fören, st -/1 1 1 1 1
Fotpump, st 1 1 1 1 1
Uppblåsningsventiler, st 3 3-5 5 5 5
Ventiladapter, st 1 1 1 1 1
Förtöjningstamp, meter 10 10 10 10 10
Reparationssats (lim, PVC), st 1 1 1 1 1
Instruktionsmanual, st 1 1 1 1 1

- = finns ej
+ = tillbehör
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III. DEFINITION AV BÅTENS DELAR
Vy av båt i bild.1:

Bild 1

Båten har en styv plastbotten (1). 
Ramen av båten är formad av en uppblåsbar tube i en U-konfiguration, (2). 
Tuben delas i hermetiska partitioner. Varje kammare är försett med en uppblåsningsventil, (3). 
Akterspegel i glasfiber; akterspegeln har löstagbara aluminium och trä plattor, (4), som är till för extra styvhet.
Tuben är försedd med ett greppbart rep, (5); uttag för åtrull, (6); bärhandtag, (7); och i fören tre dragringar, (8), fickor för åror (9), aktre årfästen (10).

Den fasta akterspegeln har två dragringar (11) och en ventil (12), som också tjänar till att driva vattnet nedåt.
Båten har två styva säten, (13), som är insatta i stödfickor, (14), i tuberna.

Alla modeller har en eller två skyddslister runt tuberna, (15).
Modellerna V-290, V-345, V-380, V-450 kan utrustade med ett jockeysäte (16), pilotsäte (17).
Modellerna V-320, V-345, V-380, V-450, V-500, V-550, V-585, V-610, V-650 kan utrustade med styrkonsol (18), pilotsäte (17).

Vissa modeller kan även vara utrustade med targabåge i aktern och ankarpulpet i fören.

IV. FÖRBEREDELSE FÖR ANVÄNDNING

Innan du använder din RIB måste den vara förberedd.

• Kontrollera lufttrycket i tuberna. Trycket kan förändras beroende på omgivande temperatur.
Pumpa tuberna till ett nominellt tryck av 0,24 Bar

• Kontrollera att tanken är fylld med tillräcklig mängd bränsle för din resa.

• Kontrollera att nödvändig säkerhetsutrustning finns ombord så som flytväst till  alla, åror, dragg, tampar, luftpump, lagningssats, sjökort/GPS,
laddad mobiltelefon/VHF

• Motorns dödmansgreppet skall alltid användas.

VARNING:

• Uppblåsningen av båtens tuber får endast utföras med hjälp av den medföljande luftpumpen eller annan luftpump avsedd för gummibåtar.

• Under inga omständigheter bör en högtryckskompressor användas för att blåsa upp båtens tuber. En högtryckskompressor kan sannolikt orsaka en
snabbt och explosivt skada av lufttuberna och/eller de hermetiska skiljeväggarna.

• En högtryckskompressor, eller annan källa som ger luft i hög takt, kan även orsaka extrem skada på båtens tyg och sömmar.

• När motorn monterats på akterspegeln, se till att den är ordentligt fastsatt. Följ instruktionerna från motortillverkaren.

VAR UPPMÄRKSAM:

Båtens livslängd kommer att minskas avsevärt om den används med för högt tryck i lufttuberna. 
Tänk på att trycket i tuberna ökar om båten lämnas i starkt, direkt solljus, då lufttrycket ökar med temperaturen. 
Det rekommenderas att trycket kontrolleras om båten har lämnats eller skall lämnas i starkt solljus under en tid.
Under dessa förhållanden kan det vara nödvändigt att kontrollera och vid behov minska trycket i tuberna, för att kompensera för en ökning av
lufttrycket på grund av stark värme från solen.
Det är oerhört viktigt att båten används med sitt nominella tryck i alla kamrar i tuberna. 
Se till att ventilerna är ordentligt förseglade med de medföljande locken.
Se till att ingen sand kommer in i luftventilerna, de kan då skadas.

V. UNDERHÅLL OCH SERVICE

1. Rätt underhåll och service kan avsevärt förlänga båtens livslängd. Lämna aldrig en fullblåst båt i starkt solljus för att undvika risk för bristningar
orsakat av alltför stort lufttryck i tuberna.

2. Efter varje användning, torka båten och ta bort all sand och smuts från alla ytor.
3. Låt inte vatten komma in till insidan av båtens lufttuber. Om bensin eller olja spills på båtens yta rekommenderas att det drabbade området

rengörs med vatten och ett lämpligt ytaktivt medel, såsom ett milt flytande rengöringsmedel. I slutet av båtsäsongen bör båten vara förberedd för
vinterlagring. Rengör båten från sand och smuts och torka försiktigt båten. Rekommendationen är att använda sig av medel lämpade för rengöring
och underhåll av PVC/Hypalon. Kontrollera båten noggrant för skador. Om skador upptäcks ska det repareras omedelbart. Idealt sett bör båten
lagras på en torr plats.
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4. Mindre skador, såsom punkteringar och små repor, kan repareras av ägaren själv med hjälp av materialet som tillhandahålls i lagningssatsen.
Det är dock inte rekommenderat att ägaren utför reparationer gällande mer omfattande skador. Det rekommenderas att större skador hänvisas till 
återförsäljaren för reparation.

5. För att undvika skador på båtskrovet vid transport, var särskilt uppmärksam på båttrailern. Båten måste vara ordentligt fastsatt på båttrailern med
lika stor belastning på skrovet. Styrhjulen måste vara bara av gummi.

6. Använd inte högtryckstvätt för rengöring av tuberna eller dess fästen mot skrovet. Högtryckstvätt får endast användas för rengöring av själva
glasfiberskrovet.

VI. SÄKERHETSFÖRSKRIFTER OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. MANÖVRERA ELLER HANTERA inte båten om du är påverkad av alkohol eller droger.
2. MANÖVRERA ELLER HANTERA endast båten om alla ombord bär en godkänd flytväst.
3. OM BÅTEN SKALL ANVÄNDAS UNDER MÖRKER skall lanternor användas.
4. ÄR MOTORN STARTAD, var mycket försiktig när du närmar dig personer i vattnet.
5. FÖR ATT UNDVIKA ALLVARLIGA PERSONSKADOR, låt ingen person närma sig båtens akter om motorn år igång och propellern roterar.

FÖRBJUDET:

• FÖR ATT UNDVIKA SKADOR PÅ BÅTENS AKTERSPEGELN, SKALL MOTORN VARA I NEDFÄLLT LÄGE VID TRAILERTRANSPORT OM
INTE ETT AKTERSPEGEL STAG ANVÄNDS (transom saver).

• ANVÄND INTE båten med mer passagerare an vad den är avsedd för. 

• ANVÄND INTE en kraftigare motor än vad båten är avsedd för. 

• ANVÄND INTE båten om våglängden överstiger CE-kategorin maximala vågläng.

• FYLL INTE båtens tuber med ett högre tryck än 0.2 Kg/cm2. 

• DRAG INTE båten över asfalt, stenar, krossat glas eller andra material som kan skada båtens skrov eller tuber.

REKOMMENDATIONER:

• Det är rekommenderat att innan brukandet av båten alltid kontrollerar tubernas tryck och att vid behov ökar eller minskar mängden luft i tuberna
för att få rätt tryck. Tänk på att skiftande temperatur kan påverka lufttrycket i tuberna.

• Kontrollera innan båten skall användas så att lämplig utrustning finns ombord, så som kommunikationsutrustning, flytväst till alla passagerare,
sjökort för navigering, utrustning för förtöjning samt dragg, extra bränsle, första förband, båtens reparationssats och luftpump.

• Försäkra dig om att lasten inkluderat passagerare och utrustning är fördelat på ett bra sätt längs med båten. Om din båt är utrustad med motor,
gasa inte på kraftigt utan att meddela båtens passagerare. Om man inte är försiktig vid gaspådrag kan detta resultera i att båten blir ostabil och att
man förlorar kontrollen över den.

• Meddela alltid någon när du ger dig av och om din planerad rutt samt när du planerar att vara framme. 
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