
Vesla Motor
Før start

Hovedafbryder:
..Er tændt i vandret position, er slukket i lodret

Salt kølevand:
Åbnes før motor tændes - greb er parallel til gummislange
Lukkes når båden forlades

Åben Lukket



Vesla Motor
Betjening
Gashåndtag
1-2-3-4

Gashåndtag:
1 - Rød knap trykkes ind og håndtaget skydes frem mod kahytten og er klar til start. (Den 
røde knap kan sammenlignes med koplingen på en bil. Ved almindelig brug kan man også 
gå direkte og uden brug af knap fra frem til bak - dog med en lille pause i mellempositio-
nen.)

Tændingsnøgle:
2 - Nøgle drejes to hak mod højre - her holdes der pause (ca. 10 sek.)  i fastholdt nø-
gleposition. Når venstre lampe SLUKKER, drejes endnu et hak og motoren starter.



Vesla Motor
Betjening
Gashåndtag
1-2-3-4

Gashåndtag:
3 - Gashåndtag sættes tilbage i midterposition og rød knap springer ud. Motoren er nu i 
gear og klar til frem.. eller bak..

Tændingsnøgle:
4 - Sluk motor. Håndtag trækkes op og motoren stopper. Tændingsnøglen drejes tilbage til 
midterposition.



Vesla Motor
Olie 

Oliecheck før motoren startes:
Oliepinden trækkes op, tørres af og stikkes ned igen. Nu trækkes pinden op igen og oli-
estanden på pinden skal være inden for det skraverede område. Der hældes olie på hvis 
oliestanden er for lav. Prøv med lidt af gangen og kontroler igen på den aftørrede oliepind.



Vesla Motor
Ferskvand - 
frostvæske

Ferskvand - frostvæske:
Hvis der mangler vand i ferskvandsbeholderen toppes op med destilleret vand, som ligger 
i skuret. Til vinter hældes en ny blanding af vandfrostvæske på systemet.



Vesla Motor
Saltvandsfilter
Diesel vandudskiln-
ingsfilter
Reserve gearolie

Reserve gearolie:
Her bruges motorolie, som skiftes hvert 3. år. Den store bolt skrues af (17-ner nøgle), den 
gamle olie suges op og ny motorolie hældes på

Saltvandsfilter:
Åben det store sorte skruelåg på saltvandsfilter og tøm det for krapper, guldfisk og 
lignende.
Diesel vandudskilningsfilter:
Opsamlet vand i dette filte tømmes ud i bunden af filter.




