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Daglig inspeksjon og vedlikehold 

Inspeksjon og vedlikehold bør gjøres i rom sjø så pumping ikke må gjøres i havn. 

 

 Diesel 
Mål beholdning i glass i rommet akterut (trykk knappen nederst så væskesøylen kommer på 

nivå med væsken i tanken).  

Det er én kran for hver tank - de åpnes/lukkes med et stag foran vinduene ved tankene. Noen vil 

at det bare skal brukes skal fra én tank av gangen - andre vil bruke fra begge fordi båten ellers 

kan bli liggende litt skjevt i vannet.  

 

 Vann 
Det er ingen måler, så man må vurdere forbruket. Min erfaring er at fulle vanntanker varer to til 

tre dager. Når hovedtanken er tom, er det fortsatt ca 100 liter igjen på toalettet, men når alt tas 

derfra tømmes det fort. 

 

 Septiktank 
Det er ingen måler. Septiktanken må tømmes daglig i rom sjø, helst rett før ankomst nattehavn. 

Hell én desiliter uparfymert sanitærveske (hindrer lukt og virker oppløsende) og pump det inn i 

septiktanken. 

 

 Ovn 
Det er ingen måler. Sjekk for lekkasje under ovnen. 

 

 Propan 
Ingen daglige behov for kontroll, men sjekk beholdningen. Det skal alltid være en full 

reservebeholder. Jeg har hatt flere ukesturer uten å skifte gassbeholder, men stekeovnen drar 

mye gass. 

 

 Strøm 
Sjekk målere ved kartbordet. Batteribanken er på styrbord side akterut. Det er eget startbatteri 

og stor kapasitet til forbruk. Legg ikke noe oppå batteriene som kan kortslutte kabler.  

Sikringene og hovedbryter er nær batteriene.  

 

 Motorrom 
Peil oljen og sjekk motorrommet visuelt. Inspiser inntaksfilteret visuelt. 

 

 Kjølsvinet 
Inspeksjon under dørken ved salongleideren. Prøv lensepumpen. Zalo bidrar til å løse opp evt. 

olje. Jeg pumper gjerne før ankomst nattehavn, så ikke den automatisk pumpen starter i havnen 

- vannet er sjelden rent. 

 

 Fettpresse 
Fettpressen sitter nede ved dørken akterut på styrbord side. Den skal skrus en til flere ganger 

daglig under motor. Bruk ikke makt for da kommer bare fettet ned i kjølsvinet.  

 

 Toalett 
Rengjør toalettet, håndvasken, speilet og vask dørken. Kontrollerer håndklær, såper og 

håndsprit. Inspiser inntaksfilteret for vann til klosettet visuelt. Hell en desiliter matolje 

(motvirker pipende pumpe) i skålen og pump det opp i septiktanken etter rengjøringen. 

 

 Renhold 
Vurderer generelt dørken og rydding rund baut. 


