Buitenboordmotor (BBM) gebruiken
Afgemeerd hangt de staart met schroef van de BBM recht in het water. Als de BBM met de staart
uit het water gekanteld is dan de BBM iets naar je toe kantelen waardoor de druk van de standhendel af is, stand-hendel omhoog doen en de staart in het water laten zakken.
Deze benzinetank is niet in gebruik; die tankdop en ontluchting dicht laten!
Chokeknop naast rode knop (uitgetrokken = choke aan)

Vooruit -0- Achteruit schakelhendel (0 = neutraal. Naar je toe = vooruit)
Stand-hendel (iets omhoog trekken, dan BBM laten zakken)
De aangesloten benzinetank bevindt zich onder het achterdek (luik achter de zitbank of het luik op
het achterdek bij de Suzy-Q).
a. De dop van deze interne benzinetank is voorzien van een brandstofmeter en ’n
ontluchtingsschroefje dat open behoort te staan. Evt. controleren.
b. De brandstofslang heeft ‘n knijpbalg om brandstof naar de BBM te pompen (hard = vol).
c. Vorkje van het dodemanskoord onder de rode knop plaatsen, hiervoor knop iets uittrekken.
Draaiende BBM uitzetten: Rode knop indrukken of het vorkje er onderuit trekken.
Starten en stoppen
d. Neem plaats op het achterdek.
De “Vooruit – 0 – Achteruit - hendel” moet in 0 staan om het startkoord te kunnen bedienen.
e. Zet de gashendel in de startstand. Trek chokeknop uit (niet nodig bij warme BBM). Startkoord
aantrekken tot je weerstand voelt. let op dat je arm/elleboog een lange vrije slag naar achteren
kan maken. Houdt bij het aantrekken met je andere hand de BBM vast. Soms zijn meerdere
pogingen nodig. Het startkoord niet los laten schieten want de veer trekt het koord hard naar
binnen en kan schade veroorzaken. Zodra de BBM aanslaat na enkele seconden de chokeknop
indrukken. Koelwaterstraal uit de BMM zichtbaar? Zo ja, dan oké = varen.
f. Lukt het niet om de BBM te starten? Controleer of het vorkje onder de rode knop goed zit en/of
het ontluchtingsschroefje v/d tank open is, zie punten a, b en c.
g. Met de V-0-A hendel achteruit of vooruit kiezen, wegvaren met lage snelheid.
Je kunt sturen met het roer door de BBM in rechte stand (vast) zetten of door de BBM in de
gewenste richting draaien. Knielend/zittend op het achterdek en sturen met de BBM en het roer
kan ook. Tip: Roerblad en BBM in dezelfde richting bewegen.
h. Stoppen van de BBM. Gashendel dichtdraaien. V-0-A hendel in 0 (neutraal) zetten. BBM uitzetten
door op de rode knop te drukken of koord uittrekken zie c.
Zeilen
J. Overgaan naar zeilen met de BBM omhoog = staart uit het water. Stop de BMM, zie punt h.
BMM naar je toe kantelen, de stand hendel klikt vanzelf in stapjes naar de hoogste ruststand.

Versie 1-7-2021

