Hoe een Porta-Bote op te zetten?
Voordat wij u uitleggen hoe u de boot gereed maakt voor gebruik moet u eerst nog een aantal dingen weten.
Stugge maar flexibele romp:
De eerste keer dat u de nieuwe boot opent zal u ervaren dat de boot nog erg stug kan zijn. Vergelijkbaar met een paar nieuwe
schoenen. Dit is normaal. Na de boot verschillende keren geopend en gebruikt te hebben zal het gemakkelijker worden deze te
openen. Polypropyleen verstijft ook wat meer wanneer het koud is. Indien uw Porta-Bote is afgeleverd met lage temperatuur, leg
de romp dan eerst op een warme(re) plaats gedurende 24 uur totdat kamertemperatuur is bereikt. De boot zal dan
gemakkelijker te openen zijn. Als u op de bodem van de boot gaat staan voelt u een zekere mate van flexibiliteit. Dit is normaal.
Ook als u met de boot in plané gaat zullen de zijkanten en de bodem van de boot bewegen. Ook dit is normaal. Dit bewegen
zorgt er in feite voor dat de impact van golven wordt geabsorbeerd. De kans op omslaan wordt hierdoor gereduceerd. Ook de
spiegel zal bewegen. Echter als beide zijden van de boot abnormaal gaan bewegen of buigen dan overschrijdt u de maximale
snelheid die de boot aan kan. Neem op dat moment direct gas terug zodat de bewegingen normaal worden. Het maakt dus niet
uit hoe krachtig uw motor is. De boot zelf heeft een maximaal haalbare snelheid.
Lichte plekken:
Het materiaal waar de romp van de Porta-Bote van gemaakt is, is extreem sterk. Het is daarom zeer moeilijk om hier per ongeluk
een gat in te prikken. Echter er komen wel gemakkelijk krasjes op de romp. Dit is normaal en heeft geen negatieve invloed op
de werking van het materiaal. Elke romp vertoont wat lichte plekken. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de
peddelsteunen en de banksteunen welke van binnenuit tegen de wand van de romp drukken. Vooral op de groene en de grijze
boten is dit soms goed zichtbaar. Dit is normaal en beïnvloed op geen enkel manier de sterkte van de romp.
Onderhoud van uw Porta-bote:
De Porta-Bote is gemaakt van het “copolymeer polypropyleen”. Dit materiaal wordt niet negatief beïnvloed door zout water.
Voor het schoonmaken van de boot kunt u het beste water met groene zeep gebruiken. Wrijf uw boot tijdens het seizoen ten
minste 1x per maand in met een kunststof protector. Vooral de delen die het water raken. Na het varen in zout water dient u
altijd de boot en alle onderdelen na te spoelen met schoon water. Als uw boot niet gebruikt wordt en is opgeslagen, zorg er dan
voor dat deze niet continu wordt blootgesteld aan UV-stralen van de zon. Bescherm uw boot hiertegen.
Gebruik van een buitenboordmotor:
Voor de beste prestaties wordt geadviseerd om een buitenboordmotor te gebruiken met een korte staart. Plaats de
buitenboordmotor zodanig op de spiegel zodat deze niet tegen de achterkant van de boot aan komt als u gas geeft. Elke
buitenboordmotor is op een of ander manier af te stellen. Als de staart van de motor namelijk voor lange tijd tegen de
achterkant van de boot aan schuurt kan dit tot onherstelbare schade leiden. Tevens kan uw buitenboordmotor beschadigd
raken. U doet er verstandig aan om de motor aan het achterste bankje vast te maken met een touw of een ketting. Het is ook
raadzaam om regelmatig te controleren of de schroeven, waar de motor mee bevestigd is op de spiegel, nog goed vastzitten.
Voor montage van een elektrische motor op de spiegel kan elke willekeurige motor gebruikt worden. De staart lengte dient
echter wel ten minste 76 cm te zijn. Als u een elektrische motor op de optionele motorsteun op de voorzijde van de boot wilt
monteren is het maximaal toegestane vermogen 30lbs.
Aan de slag!

1) Het complete pakket.
Boot, banken, boegkapje en uitzetstok.

2) Open de romp een stukje zodat de zijkanten zichtbaar
worden.

3) Plaats de uitzetstok tegen de zwarte beschermrand aan
de overkant, iets voor het midden van de boot.

4) Trek de voorliggende zijde naar u toe tot aan de eerste
uitsparing op de uitzetstok.

5) Duw nu de uitzetstok volledig tussen de zijwanden.
Eventueel kunt in de boot staan om wat extra kracht te
zetten.

6) Nu als eerste de middenbank plaatsten (bij de 8 footer
eerst de voorbank). Te herkennen aan de letters “Center
Seat”.

7) De bankpootjes aan de buitenste zijden zijn verstelbaar
om goede aansluiting op de romp te kunnen realiseren.
Omdat elke boot na verloop van tijd minder stug wordt is
het raadzaam om de buitenste pootjes op termijn een
gaatje naar buiten te plaatsen zodat de stijfheid van de
boot gegarandeerd blijft.

8) Plaats eerst het middelste bankje in de bankhouder
aan de overzijde van de romp. Let daarbij op dat de het
middelste pootje niet naar beneden gericht is (dit komt
later aan de orde) en dat het buitenste pootje naar de
buitenste naad gericht is.

9) Plaats nu het andere uiteinde van het bankje in de
bankhouder aan de kant waar u staat. Let op dat ook hier
het pootje naar de buitenste naad gericht is. Het is soms
nodig om de zijkant van de boot naar buiten duwen. Wees
niet bang om hierbij wat meer kracht te zetten.

10) Zorg nu dat de gaatjes in de bankjes in lijn zitten met
de gaatjes in de bankhouders en steek de splitpennen er
in.

11) Druk met de uitzetstok het middelste pootje van de
bank in de middelste naad van de bodem. Hierbij is het van
belang dat u niet in de boot staat.

12) U kunt nu op dezelfde wijze de voorbank(-en)
plaatsen.

13) Nu is de tijd om de spiegel uit te vouwen. Ga achter de
boot staan en draai beide delen van de spiegel naar u toe.
Til ze daarbij iets op zodat ze niet over de bodem schuren.

14) Maak de twee borgpinnen los en doe de motorsteun
omhoog.

15) Bij het doorvouwen naar u toe, helpt het als u het
linker- en rechterdeel van de spiegel bij elkaar houd in het
midden. Een klein beetje liften mag.

16) Klap de motorsteun naar beneden en plaats de
borgpinnen door de dwarsbalken heen en bevestig de
vleugelmoeren weer terug.

17) U kunt nu de achterste bank plaatsen op gelijke wijze
als de andere banken.

18) Het boegkapje op de punt beschermt de boot tegen
buiswater. Leg de harde kunststof kap op een vlakke
ondergrond met de bovenzijde naar beneden. Verwijder
de bescherming van de dubbelzijdige tape op de
kunststof hoes en plak deze aan de binnenzijde van de
kap en druk stevig aan. Laat dit nu een paar uren rusten
om de hechting optimaal te krijgen.

19) Daarna kunt u de kap op de boeg plaatsen en de
haakjes aan de elastieken van binnenuit door de gaatjes in
de romp steken.

Uw boot is nu klaar voor gebruik!

Hier volgen nog enkele belangrijke aanwijzingen. Gelieve deze zorgvuldig door te lezen.
A- Als er 3 personen in een "3-4 zits model" zitten dient voor een optimale prestatie en stabiliteit per zitplaats één persoon
zoveel mogelijk in het midden plaats te nemen.
B- Als er 2 personen in een "3-4 zits model" zitten dient één persoon op de achterbank en één persoon middelste bank plaats te
nemen.
C- Het maximum toegelaten gewicht per persoon per bankje is 137kg. Het maximum totaal gewicht per bankje is 272kg.
D - Verwijder nooit een bankje tijdens het varen in de boot. De bankjes maken deel uit van de constructie van de boot en zorgen
voor stabiliteit.
E- De spiegel beweegt zodra er een buitenboordmotor aan gehangen wordt. Dit is normaal. De spiegel wordt vanzelf stabiel
wanneer er mee gevaren wordt en er kracht op komt.
F- De pootjes van de bankjes dienen te allen tijde op de naden van de romp gepositioneerd zijn voordat er op de bankjes
plaatsgenomen mag worden.
G- Ga nooit op het boegkapje staan bij het in- of uitstappen.
H- Ga altijd zitten op het achterste bankje als u een buitenboordmotor installeert of start. Ga niet staan tussen de spiegel en het
achterste bankje tijdens het installeren van de motor. Slechts één persoon mag op het bankje zitten tijdens het installeren van de
motor omdat u anders uw evenwicht kunt verliezen. Ga bij voorkeur in het midden van het bankje zitten voor een betere balans.
I- Als u gaat roeien in een boot met twee bankjes is het beter om op het achterste bankje te zitten.
J- Sleep uw boot niet constant over zand of stenen. Na verloop van de jaren kan dit leiden tot slijtage aan de bodem van de boot.
K- Na een tijdje kunt u water in de naden ontdekken. Dit is waarschijnlijk het resultaat van water dat tijdens het gebruik in de
boot gekomen is. Om er zeker van de zijn dat uw boot niet lekt maakt u de naad droog met een doek en wacht u enkele minuten.
Als het daarna droog blijft is de romp niet lek. De tape die gebruikt wordt om de naden waterdicht te maken absorbeert een
geringe hoeveelheid water. Als de romp tijdens het varen beweegt kan dit geabsorbeerde water eruit geknepen worden. Dit is
normaal.

Indien u vragen heeft, wilt u ons dit laten weten?
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