
	 	 	
Gebruiksaanwijzing GIG Boathouse en l i f ten  
Haal de riemen en de kussens uit de loods en leg de riemen op de kussens op de hoofdsteiger 
bij de boathouses. 
Openen Boathouse  

- loop over beide smalle steigers naar de achterzijde van het boathouse 
- maak aan de achterzijde van de overkapping de beide ritsen openen  
- gooi de flap over de kap heen 
- trek aan de rechterkant de hendel omhoog en duw het achterste gedeelte van de kap 

naar voren totdat dat deze in het slot valt  
- de l ichtste persoon gaat via de treeplank rustig in de boot staan en 

draait het stopje erin. Stap weer uit de gig! 
- GA NIET IN DE GIG STAAN ZOLANG DEZE NOG GELIFT IS .  

Gig laten zakken (bedieningspaneel) 
- open de beide ritssluitingen aan de voorzijde, gooi de flap over de kap  
- draai de rode knop naar AAN 
- druk de DOWN knop in en houdt deze vast totdat de steunbalken van de lift zeker 50 

cm onder water liggen. (er moeten ook nog 7 pers. in, dus  boot moet echt drijven) 
- laad de knop los. Sluit de flap met beide ritssluitingen aan de walzijde  

Klaarmaken en wegvaren :   
- Stuurman stapt in als de boot goed drijft. ( plaatst vlag J)  
- 2 roeiers stappen in en pakken  de riemen aan  
- leg de riemen en de kussens in de boot   
- stap een voor een in, via de treeplanken, NIET aan de boegzijde instappen  
- stel spoorstok en maak kussens vast  
- Let op: boot drijft tussen de steigers  
- wanneer iedereen gereed is, trek je de boot naar achteren en vaar weg  
- de kap blijft open staan  

Terugkomst: 
- vaar met beleid het boathouse binnen  
- riemen opgeruimd in de gig, houdt de boot in het midden van het boathouse 

tot de boeg de u- stop raakt  
- maak kussens los  
- 4 roeiers stappen uit , 2 roeiers geven riemen en kussens aan  
- leg de riemen op de kussens op de  hoofdsteiger (denk aan de verf)  
- pinnen en roer kunnen blijven zitten  
- maak de boot schoon en droog !!! 
- de laatste en lichtste persoon draait het stopje eruit en stapt op de treeplank voordat 

er wordt gelift.  
Gig liften (bedieningspaneel)  

- druk de UP knop in en houdt deze vast, zorg dat de gig recht omhoog komt.  
roeiers houden gig aan beide zijden recht  

- de lift stop vanzelf in de hoogste stand  
- draai de rode knop naar UIT 
- sluit de kap aan de voorzijde met de ritssluitingen  
- duw de overkapping  naar achteren over de gig heen totdat deze in het slot valt  
- sluit de ritsen aan de achterzijde van de kap  

Desinfecteer de riemenhendels in de emmer bij de loods. Ruim de 
riemen en kussens op in de loods, roer en pinnen blijven in de gig!  


