
S/Y Melina of Fleet, Endurance 40'
ver. 4.0

MELINA OF FLEET 
call sign 2XGL

SSR 112 116

ENJOY SAILING!

Wane telefony:
Wojtek Codrow, Bolek Rudnik, Marcin Mager

/



S/Y Melina of Fleet, Endurance 40'
ver. 4.0

Wojtke Codrow -  + 48 601 06 09 16
Bolek Rudnik-  + 48 60177 82 88
Marcin Mager- +48 602 30 80 81

Wojtek Codrow, Bolek Rudnik, Marcin Mager
/



S/Y Melina of Fleet, Endurance 40'
ver. 4.0

OPIS JACHTU

Nazwa: MELINA OF FLEET (do 1993 Trismus)
Typ: Endurance 40, projektant: Peter Ebold
Kadłub zbudowany w roku 1978, z siatkobetonu, przez stocznię Windboats, w Norfolk, Anglia 
Wodowany w roku 1980/81.
Port macierzysty : Londyn
Jachtklub : Clyde Cruising Club
Radiowy sygnał wywoławczy : 2XGL (Two Xray Golf Lima)
MMSI : 235096535 
Długość całkowita : 14,0 m
Długość kadłuba : 12,5 m
Szerokość całkowita : 4,0 m
Zanurzenie : 2,1 m
Wysokość od KLW : 16,5 m (łącznie z antenami)
Tonaż : 19,04
Wyporność : 16 – 18 t
Powierzchnia żagli 86m2 
Maszty : fokmaszt rura 13 m,saling na 6,5 m ; grotmaszt rura 14 m, saling na 7 m
Spinakerbomy teleskopowe 3,35 – 6 m, 2 szt.
Zbiorniki paliwa : 2 x 400 l
Zbiorniki wody miękkie łącznie ok 750 l
Silnik : Ford 2712E, 4-cylindrowy, 4,2 l, 80 KM przy 2500 obr/min (standardowy silnik do traktorów/samochodów
ciężarowych), rok prod. 1979, całkowity przebieg 4.000 godzin, w tym 1.000 godzin od czasu kapitalnego remontu
w roku 2003
Hydrauliczna skrzynia biegów PRM wyremontowana w roku 2001.
Optymalne obroty : 1200 – 1500 obr/min (20 – 30 KM). Licznik motogodzin odniesiony do 1800 obr/min.
Zużycie paliwa: ok. 1litr/Mm @ 5 w;   2 litry/Mm @ 7 w. Max. prędkość 7,5 w. 3 litry+/Mm (4 – 8 l/godz)
Śruba napędowa trzyłopatkowa składana 22 ''x16'' wał 41,2 mm (1 5/8'') stożek 1:12. Wyposazona w nóż do lin.

Od chwili zakupu przez obecnego właściciela Melina przebyła w ciągu ostatnich 20 lat około 40.000 mil morskich,
w tym cztery przejścia przez Atlantyk, a ponadto: Maroko, Afryka Zachodnia, Karaiby, Wschodnie Wybrzeże 
Stanów Zjednoczonych, Skandynawia oraz częste rejsy do Szkocji, w tym jej Zachodnie i Północne Wybrzeże. W 
roku 2002 Melina została przerobiona ze szkunera sztakslowego na bardziej konwencjonalny szkuner bermudzki, 
w celu poprawy jej osiągów i sterowności. 

Urządzenia sterowania silnika na konsoli w mesie (stacyjka, wskaźniki i przycisk wyłączania) i na kolumnie steru 
w kokpicie (sterowanie obrotami i rewers).
Części zapasowe silnika: Rozrusznik, wtryskiwacze, pompa ssąca paliwa i komplet części zapasowych; filtry 
olejowe.
Także części zapasowe do pomp w kambuzie, toalecie i zęzach.
Koło sterowe w systemie Whitlock. Główna przekładnia steru wymieniona na nową w roku 1998.

W kambuzie kuchenka gazowa Plastimo 4500 z zawieszeniem kardanowym, zlewozmywak i lodówka z 
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kompresorem chłodzonym wodą oraz kuchenka mikrofalowa (zasilana z lądu lub z inwertera przy pracującym 
silniku)
Ciśnieniowe doprowadzenie wody z awaryjną pompką nożną w kambuzie oraz pompką ręczna na wodę morską.
5 workowych zbiorników na wodę, o całkowitej pojemności około 750 litrów, z bojlerem.
Grzejnik Eberspacher diesel D3L 'C' , '67, (serwis wykonano w roku 2014).
Żagle, takielunek i pokrowce żagli
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Dwa żagle genua i dwubelkowy teleskopowy spinakerbom do żeglugi w pasatach.
Trajsel i kliwer sztormowy, pomarańczowy, bardzo mało używany

Kotwice: 2 x Delta (25kg) + łańcuch 120m 9,5mm (3/8") 
Kedge Bruce (25kg) + łańcuch 20 m 9,5mm orz 100m 20mm lina nylonowa.

samoster Hydrovane z wiatrowskazem (udowodnił swoją niezawodność w przebiegach ponad 1000-milowych).

Zasilanie z brzegu: Prostownik do akumulatora 230V/10A, 6 gniazd 230V, grzejnik elektryczny w bojlerze.

Silnik wyposażony w dwa alternatory, 40A (po lewej stronie silnika)i 150A (po prawej stronie).
Generator wiatrowy Aerogen 6 zamontowany na tylnym relingu.
Inwerter 12VDC/230VAC 1200 W do kuchenki mikrofalowej i narzędzi elektrycznych (używać przy pracującym 
silniku).
Akumulatory rozruchowy (po lewej stronie silnika) i windy kotwicznej (w skrajniku dziobowym) – ołowiowe po 
70 Ah (rok 2011). Akumulatory domowe (pod kanapka w kambuzie) – żelowe 2x165Ah (rok 2014)

Pomieszczenia

Skrajnik dziobowy Akumulator windy kotwicznej i układ sterowania windy.

Forpik Koja dziobowa. 
Schowek na łańcuch i kotwicę zawoźną.

Kajuta dwuosobowa Dwuosobowa koja ze schowkami w nogach i na burcie.
Szafka do wieszania odzieży w korytarzyku; fartuch sztormowy ochronny po stronie 
zewnętrznej i sztywna przegroda w środku. Zbiornik wody pod koją.

Kajuta podwójna Dwie koje piętrowe. Fartuchy sztormowe w obu.
Zbiornik wody pod dolną koją; schowki na odzież w nogach.

Kambuz - l.b. Kuchenka gazowa, lodówka na lód, zlewozmywak z ręczną pompą ściekową, lodówka z 
kompresorem chłodzonym wodą, kuchenka mikrofalowa. 
Kanapa ze schowkiem pod spodem; szuflady po stronie burty. Pod kanapą akumulatory 
domowe.
Dwa zbiorniki na wodę pod podłogą. Nożna pompa wody słodkiej. Ręczna pompa wody 
morskiej do zlewozmywaka. Ręczna pompa ściekowa.

WC - p.b. Toaleta Jabsco, umywalka i prysznic z brodzikiem; ręczna pompa ściekowa
Schowek na burcie i pod umywalką.
Apteczka na tylnej grodzi.

Mesa Silnik pod podłogą, ze zbiornikami paliwa na burtach.
Siedzienie w kształcie L, składany stół.
Stacja nawigacyjna na p.b., ze schowkiem pod stołem nawigacyjnym i siedzeniem. 
Sterowniki autopilota, Raymarine GPS, Navtex, echosonda skierowana do przodu na 
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burcie radio VHF.
Koja rufowa na p.b., pod spodem schowek na narzędzia i grzejnik Eberspatcher.
Z tyłu szafka na sztormiaki i schowek na kamizelki ratunkowe.
Schowek na części zapasowe pod podłogą, od strony rufy. Duża przestrzeń na prowianty, w
schowkach pod siedzeniem.

Wojtek Codrow, Bolek Rudnik, Marcin Mager
/



S/Y Melina of Fleet, Endurance 40'
ver. 4.0

Kokpit Z przodu głębokie bakistyna na odbijacze; po bokach bakisty na liny; z tyłu bakista na butle 
gazowe. 

Kolumna koła strowego z układem sterowania silnika i przyrządami, w tym autopilot, 
przyrządy NASA Clipper (wiatromierz oraz sonda z logiem).

Na pokładzie Winda kotwiczna NECO (stara, ale dobra).
Tratwa ratunkowa RDF, sześcioosobowa, w obudowie.
Dwa teleskopowe spinakerbomy.
Pięć nawiewników z głowicami. Generator wiatrowy Aerogen 6.
Cztery kabestany szotów i sześć kabestanów fałów Lewmar na masztach.
Dwa luki Lewmar, cztery świetliki Canpa.
Rama do podwieszania bączka, zamontowana na pawęży; do podnoszenia używana jest 
topenanta.
Płetwa steru została powiększona, aby poprawić sterowność.
Balast wewnętrzny 0,4 t pod silnikiem i pod podłogą kajuty dwuosobowej.

Elektronika Radar JRC 1000
Detektor radarowy CARD
GPS Garmin (rezerwowy)
Wyświetlacz Raymarine c125 (GPS, mapy)
Echosonda skierowana do przodu z Interphase Probe
AIS typu B I-Con.
Odbiornik Navtex.
Radio VHF I-Con z dodatkowym manipulatorem przy wyjściu do kokpitu.
W kokpicie wyświetlacz Raymarine e7, wskaźnik wiatru NASA Clipper Wind oraz log i 
echosondą NASA Clipper Duet

Anteny Grotmaszt: VHF 2 (Ais) i MF (Navtex)
Fokmaszt: VHF 1 i TV/Radio

EPIRB KANNAD 405 S zamontowany na kolumnie steru oraz GLOBAL FIX PRO w mesie przy 
wejściu na prawej burcie.

Światła nawigacyjne Fokmaszt: białe i trzykolorowe (10 W).Światła pokładowe i masztowe.
Grotmaszt: białe i trzykolorowe (25 W).Światła stroboskopowe i pokładowe.
Zamontowane na koszu dziobowym światła burtowe. Światło rufowe na wsporniku 
wiatraka.

Kompasy Sestral 5" 27982
VHF Compact marine SX 25.

Gaz Dwie 11-kg butle propanu, pod siedzeniem sternika w kokpicie. 3 butla w bakiście 
bezpośrednio za silnikiem
Jednoczęściowa rura gazowa miedziana w rurze z PCW, prowadząca do kambuza.

Woda Układ ciśnieniowy z kurkami zimnej i gorącej wody w kambuzie i WC. W sumie ok. 750 
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litrów.
Pompy nożne w kambuzie i w WC, do użytku kiedy system ciśnieniowy jest wyłączony.

Duży zbiornik pod podwójną koją, dwa zbiorniki pod podłogą w kambuzie, mały zbiornik pod koją w podwójnej 
kajucie. Podgrzewacz na prawo od silnika. Prysznic w WC.

OBSŁUGA JACHTU
PŁYWANIE NA ŻAGLACH

Przy pływaniu na żaglach manetka gazu musi być ustawiona w położeniu neutralnym na luzie, a nie na biegu.
Redukcję ożaglowania należy zacząć od zdjęcia żagla środkowego. Nie należy przeciążać żagli.
Refowanie:

1 GROT – ma 3 refy. Refliny są prowadzone w bomie i wychodzą przy maszcie. 
• Odknagować fał grota. 
• Wybrać topenentę
• wyluzować lazyjacki
• W linii wiatru należy wyluzować fał. 
• Ręcznie ściągnąć żagiel i zaczepić pierwszą taśmę z uchem na hak na bomie. 
• Wybrać pierwszą reflinę, wybrać na kabestanie i zablokować w knadze zaciskowej w pięcie bomu. 
• Wybrać na kabestanie fał grota
• Wyluzować topenentę
• zebrać luz na lazyjack
• Drugi i trzeci ref zakładać analogicznie

2 FORSAIL -nie refować. ZRZUCIĆ
3 GENUA – refować rolerem. Wyluzować żagiel i wybierać fał rolera ręcznie lub na kabestanie. Fał rolera 

należy zaknagować.

Melina pływa maks z prędkością ok 7 kn. 
Jeśli wydaje nam się że należy redukować żagle to znaczy że NALEŻY TO ZROBIĆ.

KOŁO STEROWE
Melina ma dużą bezwładność. Nie należy wykonywać gwałtownych ruchów kołem sterowym tylko poczekać na 
reakcję jachtu.

AUTOPILOT – tylko na silniku
Melina wyposażona jest w autopilot. Autopilot ma własny kompas zamontowany w kabinie armatorskiej. Nie 
należy zakłócać pracy kompasu elementami metalowymi , magnesami itd. Panele sterujące znajdują się w kokpicie 
i przy stole nawigacyjnym. 
Główny włącznik znajduje się na tablicy włącznik nr 7. Po włączeniu na wyświetlaczach pojawi się STBY i kurs. 
Po naciśnieciu na panelu AUTO autopilot przejmuje kontrolę nad jachtem. Zmiana kursu odbywa się poprzez 
wciskanie STRZAŁEK na panelach. 1 krótkie przyciśnięcie zmiana kursu o 1 stopień i krótki dźwięk. 1 długie 
przyciśnięcie zmiana kursu o 10 stopni i jeden krótki i jeden długi dźwięk.
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Przycisk AUTO przełączy na ręczne sterowanie a na wyświetlaczu pojawi się STBY i kurs.
Wyłącznik awaryjny znajduje się na obudowie wyświetlaczy w kokpicie od spodu po lewej stronie.

SAMOSTER
Przy długotrwałej żegludze na żaglach można używać samosteru Hydrovane. Samoster ma własną płetwę sterową.
Skrzydło samosteru znajduje się podmateracem kapitańskim w salonie.

1 Na wybranym kursie zrównoważyć jacht.
2 Ustawić pokrętłem skrzydło samosteru w linii wiatru.
3 Sznurkami zablokować koło sterowe.
4 Zdjąć blokadę samosteru (sworzeń przy rumplu). 
5 Przestawić przekładnię samosteru na skrajną pozycję.
6 Płetwa i skrzydło muszą być przywiązne linką do jachtu.

UWAGA -należy kontrolować działanie samosteru i zmiany kierunku wiatru, 
UWAGA 2 – nadal prowadzić obserwację dookoła jachtu

WSKAZÓWKA – jacht ma dużą bezwładność dlatego należy dać samosterowi czas na skuteczną korektę kursu

SILNIK 
Melina ma duży i mocny silnik diesla. Silnik nie ma świec żarowych dlatego można go od razu odpalać bez 
podgrzewania.
Minimalne obroty silnika to 1000 - 1100 obr/min. Przy niższych obrotach silnik wpada w nieprzyjemny i 
szkodliwy rezonans. Optymalne obroty to 1200 – 1500 obr/min. Prędkość na silniku maks 7 kn. Zużycie paliwa ok 
4,5l na h zegarową. UWAGA obrotomierz zlicza uśrednione motogodziny dla 1800 obr/min. Jeśli silnik pracował 
np. 10 h (przy 1200 obr/min) na obrotomierzu zliczone zostaną ok 7 mtg. Należy zliczać godziny zegarowe oraz 
mtg.
URUCHAMIANIE
Zestaw wskaźników monitorujących pracę silnika i osprzętu znajduje się w mesie.

1 Upewnić się, czy manetka przy kole sterowym jest w pozycji neutralnej
2 Sprawdzić, czy zawór denny wodny przy silniku jest otwarty i filtr pod siedziskiem w mesie (tam gdzie 

narzędzia) jest czysty.
3 Przekręcić kluczyk w stacyjce. Włączą się wskaźniki i alarmy.
4 Uruchomić silnik kluczykiem w stacyjce.
5 Jeśli alarmy nie wyłączają się należy na chwilę zwiększyć obroty. Przycisk na manetce pozwoli na 

zwiększenie obrotów bez włączania biegu.
6 Sprawdzić czy wraz ze spalinami wydostaje się woda. Nieśli nie niezwłocznie wyłączyć silnik.

GASZENIE 
1 Ustawić manetkę na neutral.
2 Nacisnąć przycisk na tablicy rozdzielczej obok stacyjki do chwili całkowitego zatrzymania silnika.
3 Wyłączyć stacyjkę

Melina ma składaną śrubę dlatego po manewrach należy śrubę złożyć do żeglugi na żaglach.
1 Na chwilę włączyć wsteczny bieg i wrócić na NEUTRAL. Wrażliwe ucho usłyszy że śruba się złożyła.
2 Sprawdzić czy wał nie obraca się. Jeśli się obraca powtórzyć czynności pkt 1. 

OBSŁUGA OKRESOWA SILNIKA
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Codzienna obsługa polega na wzrokowej ocenie stanu silnika i przewodów do niego podłączonych. Wszelkie 
wycieki, luzy należy zlokalizować i usunąć. 
Należy kontrolować poziom oleju w silniku. Poziom oleju powinien wskazywać pomiędzy MIN i MAX na 
bagnecie. Poziom oleju sprawdzać na wyłączonym ale rozgrzanym silniku co 20 h zegarowych pracy silnika. W 
razie potrzeby olej uzupełnić. OLEJ MINERALNY 5W-40 (do starych silników). Zapas oleju znajduje się  w 
kokpicie w rufowej bakiście z lewej burty.
Filtry oleju i paliwa należy wymieniać co 200 h zegarowych pracy silnika po wcześniejszym uzgodnieniu z 
armatorem. Zapas filtrów znajduje się w bakiście pod podłogą salonu  drugiej od rufy.
Ocenić czy w separatorze wody nie ma wody. Jeśli jest – spuścić .
Kontrolować poziom chłodziwa w wymienniku ciepła. 
Pod silnikiem znajduje się szczelny zbiornik (zęza) który gromadzi wszelkie wycieki z silnika. Zeza powinna być 
w miarę sucha i czysta. Dostęp jest po prawej stronie silnika między silnikiem a bojlerem.

WODA 
Melina ma 4 zbiorniki wody. W sumie ok 750 litrów. Jeden pod dolną koją w piętrowej kabinie, dwa pod podłogą 
kambuza i podwójny zbiornik pod koją w kabinie armatorskiej. Wlewy znajdują się na pokładzie po lewej (2) i 
prawej (1) burcie. Przewody odpowietrzająca mają wyloty do zenz. 
Poziom napełnienia należy spradzać : odsuwając materac dolnej koi w kabinie piętrowej, otwierając inspekcję w 
podłodze kambuza, wyciągając pierwszą szufladę pod koją armatorską. 
Wodę należy nabierać przy każdej możliwej okazji. Węże znajdują się w przedniej-lewej bakiście w kokpicie.
NAPEŁNIANIE

1 Uchylić materac, otworzyć inspekcję i wyciągnąć szufladę.
2 Poluzować wlewy. Otworzyć jeden wlew. TYLKO JEDEN NA RAZ
3 Odkręcić wodę i pozwolić wylecieć wodzie z węża.
4 Tankować jednocześnie kontrolując poziom napełnienia zbiornika (2 osoba).
5 Po napełnieniu zamknąć wlew.
6 Analogicznie uzupełnić kolejny zbiornik.
7 Lekko dokręcić wlewy.

WODA CIEPŁA
Na Melinie zamontowany jest bojler na wodę ciepłą. Bojler zamontowany jest pod podłogą mesy po prawej stronie
silnika. Woda w bojlerze ogrzewana jest przez chłodziwo silnika. Na postoju w przy dostępie do prądu z kei włącza
się elektryczna grzałka. Bojler ma tylko 60 l – szanuj swoich towarzyszy.

ZARZĄDZANIE WODĄ
Zawory i pompka elektryczna wody słodkiej znajduje się za schodkami w kambuzie. Pompka elektryczna 
utrzymuje  stałe ciśnienie w układzie. Włącznik pompy znajduje się na tablicy włącznik nr 12.
Każdy zbiornik ma swój zawór. Idąc od prawej burty: zbiornik pod koją piętrową, prawy zbiornik pod kambuzem, 
lewy zbiornik pod kambuzem, zbiornik pod koją armatorską. 
Przełączanie zbiorników:
Kiedy skończy się woda w zbiorniku co objawia się brakiem wody kranach i ciągłą pracą pompy należy:

1 zakręcić krany
2 wyłączyć pompę
3 zamknąć zawór zbiornika który był używany
4 otworzyć zawór pełnego zbiornika
5 włączyć pompę
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6 odkręcić kran
Po chwili słychać że pompa pracuje normalnie a z kranu leci woda.
W kambuzie można korzystać z wody słonej i słodkiej.
Woda słodka jest w kurkach (ciepła i zimna) oraz w pompce nożne (zimna).
Woda zaburtowa jest w pompce ręcznej.
W łazience tylko woda słodka w kurkach i prysznicu (ciepła i zimna). W pompie nożnej -zimna.

OLEJ NAPĘDOWY
Silnik  i ogrzewanie wnętrza są zasilane ze zbiorników paliwa. Na jachcie są dwa zbiorniki po prawej i lewej burcie
pod podłogą salonu po ok 400 l każdy. Przelew z pompy wtryskowej silnika jest doprowadzony do zbiornika na 
prawej burcie. Przy pełnych zbiornikach należy w pierwszej kolejności zasilać silnik z prawego zbiornika. 
Ogrzewanie wnętrza jest zasilane z prawego zbiornika.
Przełączanie pomiędzy zaworami odbywa się za pomocą zaworów pod podłogą na ściance przed schodkami do 
kambuza. Są zamontowane dwa kurki odcinające zbiorniki (czerwone pokrętła) oraz zawór kulowy trójdrogowy do
przełączania zbiorników (żółta dźwignia). Przy zaworach znajduje się separator wody. 
Zbiorniki są połączone rurą w ich dolnej części.  Na rurze znajduje się zawór domyślnie zamknięty. Służy do 
wyrównywania poziomu paliwa pomiędzy zbiornikami.
Nie należy dopuścić do całkowitego opróżnienia żadnego ze zbiorników. 
W dolnej -przedniej części zbiorników znajdują się zawory do spuszczania osadów. 

TANKOWANIE PALIWA – KAŻDY ZBIORNIK OSOBNO
Zawory wlewowe paliwa znajdują się na pokładzie po prawej i lewej burcie i opisane są FUEL. Przewody 
odpowietrzające znajdują się w głównych bakistach w kokpicie (prawa i lewa burta). Na zbiornikach zamontowane
są rurki które pozwalają na kontrolę ilości paliwa w zbiorniku. 

1 Wyciągnąć przewody odpowietrzające z bakist i skierować końce za burtę (przeźroczyste rury).
2 Podnieść wszystkie liny z pokładu. W pogotowiu płyn do mycia naczyń i szmata.
3 Wylać kilka wiader wody na pokład w okolicach wlewów.
4 Dużym śrubokrętem otworzyć pierwszy wlew.
5 Paliwo wlewać powoli i kontrolować poziom paliwa w zbiornikach na wskaźnikach na panelu silnika i 

przez rurki inspekcyjne.
UWAGA – pistolety często nie mają automatu.

6 Zamknąć wlew paliwa.
7 Powtórzyć czynności dla drugiego zbiornika.
8 Schować przewody odpowietrzające, wyczyścić pokład z resztek paliwa, zamaskować ślady tankowania na

wodzie.

PRĄD
Melina „rozwinięty”system elektryczny. Główny włącznik akumulatorów znajduje się pod tablicą włączników.

UWAGA: nie wyłączać w czasie pracy silnika. Panel monitorujący znajduje się w salonie na ściance po 
lewej stronie schodów do kambuza. Wskazuje napięcie w akumulatorach, prąd ładowania z wiatraka, 
poziom zużycia prądu. Akumulatory domowe mają pojemność 330 Ah. Wskaźnik pokazuje od 0-pełne do
-330 puste. Przy wskazaniu -200 należy ładować akumulatory (silnik)
Jest instalacja 230V i 12V. Zamontowana jest też przetwornica. Gniazdka zasilane z przetwornicy znajdują się pod 
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kuchenką mikrofalową. Tam jest też włącznik. Domyślnie wyłączony.

Instalacja 230V
Przewody do podłączenia prądu z kei znajdują się w lewej-przedniej bakiście w kokpicie (tam gdzie węże do 
wody). Są tam też przejściówki do różnych wtyczek porowych. Bezpiecznik główny znajduje się pod lewym 
przednim siedziskiem w mesie. Prostownik zamontowany jest za radiem audio. Kiedy korzystamy z prądu z kei 
świeci się lampka na prostowniku. Ładowane są akumulatory i w gniazdkach jest napięcie. Gniazdka znajdują się: 
w salonie(1)  z przodu po lewej stronie przy podłodze, w kambuzie  (2) przy kuchence mikrofalowej, (2) pod 
szafką na lewej burcie, (1) w toalecie, (1) w forpiku. 
UWAGA – jedno gniazdko przy kuchence mikrofalowej zasilane jest z przetwornicy i ma osobny włącznik. Unikać
korzystania.

Instalacja 12V
Prąd 12V pochodzi z akumulatorów domowych. Akumulatory znajdują się pod siedziskiem w kambuzie. W salonie
znajdują się gniazda 12V. Tablica włączników znajduje się w salonie z przodu. 
Jest osobny akumulator rozruchowy i osobny akumulator do windy kotwicznej. 
Ładowanie akumulatorów odbywa się na kilka sposobów:

1 prądem z kei przez prostownik
2 przy pracy silnika z 2 alternatorów
3 prądem z wiatraka

UWAGA: Przy wietrze powyżej 35 węzłów należy zablokować wirnik wiatraka za pomocą pętli z liny. 
Ciągnąc za linę przy stateczniku ustawić wirnik prostopadle do wiatru i jak się zatrzyma zablokować go.

Zmiany na tablicy rozdzielczej:
zasilanie przyrządów nawigacyjnych (za wyjątkiem radaru) – wyłącznik „5”
zasilanie gniazd 12V – wyłącznik „11”
radio LG - wyłącznik 4

GAZ  -propan butan
Na jachcie jest kuchenka gazowa z piekarnikiem i opiekaczem. 2 butle gazowe znajdują się w kokpicie pod 
siedziskiem sternika. Są dwie butle polskie. 3 butla znajduje się w bakiście berzpośrednio za silnikiem
Wymiana butli:

1 Zakręcić zawór pustej butli. 
2 Upewnić się że zawory na kuchence są zamknięte.
3 Odkręcić przewód od butli. UWAGA – na instalacji gazowej jest LEWY GWINT.
4 Zdjąć obejmy mocujące butlę. Wyciągnąć butlę.

Przykręcić przewód do pełnej butli.
1 Odkręcić zawór na butli.

UŻYWANIE WC
WC to standardowe Jabsco ale większe i wygodniejsze. Należy używać TYLKO na siedząco. 
Nie wrzucać żadnych artykułów higienicznych. Czyszczenie i udrażnianie to śmierdząca robota. Schemat 
korzystania z muszli przedstawiony jest na pompce po prawej stronie muszli.

1 Przestawić pompę na funkcję ssania i płukania (W LEWO).
2 Pompować aż do całkowitego opróżnienia muszli. Pompa zasysa zawartość i spłukuje wodą. 
3 Następnie pompować  jeszcze ok 20 razy
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4 Przestawić pompę na funkcję ssania (W PRAWO).
5 Pompować aż do całkowitego wysuszenia muszli. Pozostawić rączkę pompy wciśniętą.
6 Zamknąć klapę.

UWAGA – nie należy robić nic na siłę. W przypadku zablokowania pompy należy ją rozebrać. 

UŻYWANIE UMYWALKI i PRYSZNICA
W umywalce są 3 krany. Odkręcane ciepła i zimna oraz zasilany z pompki nożnej (woda zimna).
Prysznic ma podwójne pokrętło. Wewnętrzne reguluje temperaturę wody zewnętrzne siłę strumienia.
Pompa pod szafką służy do wypompowania wody. Jest wspólna dla umywali i prysznica. 
Aby wypompować wodę należy kilkoma szybszymi ruchami zassać wodę do pompy. Następnie pompować do 
całkowitego osuszenia umywalki i części pod kratką. Pompować aż pompa będzie pracować na sucho.
Pozostawić rączkę pompy w pozycji przy ścianie.

UWAGA – każdorazowo po korzystaniu z łazienki należy ją pozostawić suchą i czystą. W szczególności przestrzeń
za muszlą klozetową oraz blat przy umywalce.
ŻĄDASZ CZYSTOŚCI ZACHOWAJ JĄ SAM 

POMPY ZĘZOWE
Na Melinie zamontowane są 3 pompy zęzowe. 2 ręczne i 1 elektryczna.
W kokpicie zaraz przy zejściówce jest mocowanie do pompy ręcznej. Ta pompa wypompowuje wodę z zęzy pod 
mesą. Rączka do pompy znajduje się przy schodach zejściówki w szafce po lewej burcie.
W kambuzie przy schodach znajduje się druga pompa ręczna. Wypompowuje wodę z zęzy pod kambuzem. Rączka 
znajduje się przy schodach zejściówki w szafce po lewej burcie.
Pompa elektryczna wypompowuje wodę z zęzy pod mesą. To pompa z funkcją automatu. Włącznik pompy 
znajduje się na tablicy włączników. Włącznik ma 3 pozycje AUTO/MANUAL/OFF. Włącznik powinien być w 
pozycji OFF. Aby wypompować wodę należy przestawić włącznik na pozycję MANUAL. Kontrolować poziom 
wody  zęzie. Po opróżnieniu zęzy przestawić włącznik na pozycję OFF.

UWAGA – nie należy pompować wody z zęz w portach , marinach i kotwicowiskach.
UWAGA 2 – zęzy opróżniać na morzu i zaraz przed wejściem do portu
UWAGA 3 – funkcja AUTO używana jest tylko przy dłuższym pozostawieniu jachtu ale o tym osobno

KAMBUZ
Kuchenka na Melinie ma dwa palniki, opiekacz i piekarnik. Wszystkie palniki mają zabezpieczenia 
przeciwwybuchowe.
Nie należy blokować kuchenki na stałe musi mieć możliwość kiwania. 
UWAGA – otwarcie drzwi piekarnika powoduje wychylenie kuchenki i ciasto, zapiekanka, pieczeń lecą na 
podłogę.
Po każdorazowym użyciu należy kuchenkę wyczyścić.
ZLEW
W zlewie zamontowane są krany wody ciepłej i zimnej. Kran zasilany pompką nożną (tylko zimna).
Pompka ręczna to woda zaburtowa.
Pompa pod szafą służy do opróżniania zlewu. Aby wypompować wodę należy kilkoma szybszymi ruchami zassać 
wodę do pompy. Następnie pompować do całkowitego osuszenia zlewu. Pompować aż pompa będzie pracować na 
sucho.
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Pozostawić rączkę pompy w pozycji przy ścianie.
LODÓWKA I COOLBOX
Po prawej stronie od kuchenki znajduje się właz schowka termicznego (COOLBOX). Można w nim przechowywać
artykuły do szybkiego spożycia. Najpierw należy umieścić na dnie worki z lodem. Właz trzymać zamknięty.
Po opróżnieniu schowka należy go starannie umyć i wysuszyć.
Lodówka znajduje się na lewo od zlewu. Cała lodówka jest wysuwana. Wewnątrz po lewej stronie znajduje się 
pokrętło do regulacji temperatury. Domyślnie w pozycji 3. W górnej części lodówki jest mała zamrażarka. 
Lodówka zużywa dużo prądu. Lodówkę należy utrzymywać w czystości
WSKAZÓWKA – W czasie pracy silnika można przestawić pokrętło lodówki na 6. Koniecznie przestawić na 3 po 
zatrzymaniu silnika.
Kiedy jesteśmy podłączeni do prądu z kei można używać urządzeń na 230V. Kuchenka mikrofalowa oraz czajnik 
elektryczny, toster (przechowywane w forpiku w szafce po prawej burcie). Gniadka znajdują się w od spodu szafki 
nad kuchenką gazową.

Garnki, patelnie i pokrywki znajdują się w szafce pod umywalką.
Talerze, miski i miseczki w szafce na zlewem.
Sztućce i kubki w przegródkach koło kuchenki mikrofalowej.
Przybory do gotowania w szufladzie po prawej od kuchenki gazowej. 
To co powyżej odkładać na miejsce po wysuszeniu.
W czasie żeglugi kambuz musi być dobrze zasztauowany. 
UWAGA – gotować smacznie i zdrowo

OBSŁUGA KOTWICY
Melina ma dwie kotwice na dziobie.
Główna kotwica ma łańcuch o długości 120 m.
Oznaczenia łańcucha:
Biało–czerwone – 5m
Czerwone – 10m
Białe – 20m
Niebieskie – 30m
Żółte – 40m
Zielone – 50m
…...

Druga kotwica ma 20 metrów łańcucha i linę (przechowywane w bakiście w forpiku na prawej burcie).
Winda kotwiczna może niezależnie wybierać łańcuch lub linę. Główny włącznik windy znajduje się w skrajniku 
dziobowym na ścianie (czerwony kluczyk). UWAGA: jeśli winda kotwiczna nie jest używana wyłącznik główny 
musi być wyłączony (przypadkowe włączenie windy przy podniesionej kotwicy może spowodować spalenie jej 
silnika). Przycisk nożny do windy znajduje się po jej prawej stronie. 
UWAGA – z widny kotwicznej należy korzystać tylko przy włączonym silniku.

Rzucanie kotwicy.
1 Zdjąć mocowania kotwicy na łożu i blokadę łańcucha (wyjmując jej przetyczkę).
2 Ręcznie wyciągnąć ok 1,5 m łańcucha i opuścić kotwicę by wisiała.
3 Zdjąć blokadę na windzie kotwicznej (zapadka na wewnętrznej stronie koła orzechowego od spodu).
4 Odkręcać pokrętło aż do zwolnienia łańcucha. Trzeba wzruszyć młotkiem.
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5 W czasie wydawania łańcucha pokrętłem kontrolować szybkość i ilość wydanych metrów.
6 Po wydaniu odpowiedniej długości łańcucha zakręcić pokrętło.
7 Zablokować zapadką. 
8 Założyć blokadę łańcuch.
9 Wydać jeszcze trochę łańcucha aby obciążenie było na blokadzie.

UWAGA -  dla oznaczenia rzuconej kotwicy można przywiązać pływającą linkę z małym  białym 
odbijaczem (ANCHOR) do rozpórki w przedniej części kotwicy. LINA MUSI BYĆ WYSTARCZAJĄCO
DŁUGĄ!!

Wybieranie kotwicy – na włączonym silniku. 2 osoby
1 Włączyć główny włącznik windy w skrzynce w skrajniku dziobowym (czerwony klucz).
2 Sprawdzić czy pokrętło jest zakręcone a zapadka blokująca zablokowana.
3 Zdjąć blokadę łańcucha.
4 Przyciskiem nożnym uruchomić windę. Wybrać tyle łańcucha żeby bezpiecznie zdjąć blokadę łańcucha.
5 Wybierać łańcuch. Druga osoba układa łańcuch ruchem okrężnym w komorze łańcuchowej. UWAGA NA 

PALCE
6 Jeśli łańcuch jest brudny zatrzymać windę. Nie dotykać łańcucha.
7 Spuścić trochę łańcucha żeby się oczyścił. Pkt 3,4,5 RZUCANIE ŁAŃCUCHA
8 Kontynuować wybieranie i układanie łańcucha.
9 Kiedy kotwica znajdzie się na pokładzie zabezpieczyć ją w łożu i założyć blokadę łńcucha.
10 Oczyścić pokład z mułu.
11 Sprawdzić czy zapadka jest zablokowana a pokrętło zakręcone.
12 Wyłączyć główny włącznik windy. 

UWAGA – jeśli kotwica mocno trzyma można sobie pomóc handszpakiem (metalowa rurka lub rączka od pompy 
zęzowej z kambuza). Lina z bojką (tipping line) pomaga wyrwać kotwicę jeśli mocno trzyma.
UWAGA 2 – na wodach pływowych należy pamiętać że głębokość wody się zmienia 

Wybieranie liny za pomocą windy kotwicznej.
1 Włączyć główny włącznik windy. 
2 Sprawdzić czy skobel jest zablokowany.
3 Odkręcić pokrętło z prawej strony i wzruszyć młotkiem.
4 Założyć linę na lewej stronie windy. Min 3 obłożenia.
5 Uruchomić windę przyciskiem nożnym.

OGRZEWANIE WNĘTRZA:
Włącznik główny znajduje się na tablicy włączników nr 10. Panel obsługi znajduje się na ścianie schowka na 
sztormiaki po prawej burcie.

1 Przestawić włącznik w pozycję 1
2 Pokrętłem ustawić temperaturę.
3 Jeśli ogrzewanie działa prawidłowo świeci się zielona dioda.
4 Nawiewy znajdują się pod stołem nawigacyjnym, w WC, i wszystkich kabinach.

BEZPIECZEŃSTWO
Przed rozpoczęciem rejsu należy poinstruować załogę o lokalizacji i obsłudze środków bezpieczeństwa.

APTECZKI
Wojtek Codrow, Bolek Rudnik, Marcin Mager
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Apteczki znajdują się w toalecie oraz pod lewą koją dziobową.

TRATWA RATUNKOWA
Na dziobie znajduje się 6 osobowa tratwa ratunkowa ze zwalniaczem ciśnieniowym

EPIRB
EPIRB znajduje się w kokpicie na przedniej części kolumny steru (białe pudełko). Drugi EPIRB jest zamontowany 
nad szafką na prawej burcie przy wyjściu do kokpitu. Jest to EPIRB manualny czyli wymaga ręcznego włączenia. 
Sposób postępowania jest opisany na urządzeniu.

KOŁO RATUNKOWE
Na koszu rufowym zamontowane są dwa koła ratunkowe.
Jedno z lampką automatyczną. 
Drugie koło z linką holowniczą przywiązaną do jachtu (w żółtej torbie). 

KAMIZELKI I PASY
Kamizelki i pasy bezpieczeństwa znajdują się w szafce przy zejściówce z lewej burty. Każdy członek załogi musi 
mieć  kamizelkę lub  pasy przypisaną i dopasowaną do siebie na czas rejsu. Pasy bezpieczeństwa są numerowane.
Do pływania na dinghy służą żółte kamizelki.

RACE
Race znajdują się pod siedzeniem nawigacyjnym.

RUMPEL AWARYJNY
znajduje się w przedniej lewej bakiście w kokpicie. Właz (biały odkręcany dysk) do montażu rumpla znajduje się 
pod nogami sternika
Wyjąć gretingi w kokpicie, odrkęcić właz, zamontować rumpel.
Pozycja sternika przed klolumną steru. 

ZAWORY DENNE
Lokalizacja zaworów dennych jest oznaczona. Każdy członek załogi musi znać lokalizację zaworów.
Zawór pod kuchenką w kambuzie – doprowadza wodę zaburtową do kambuza, lodówki, WC.

1 Zawór pod podłogą kambuza przy schodkach z prawej burty – odprowadzenie z muszli 
klozetowej

2 .Zawór pod umywalką w toalecie – odprowadza wodę z umywalki i prysznica
3 Zawór pompy zęzowej w kambuzie znajduje się w przedniej bakiście w mesie z lewej burty.
4 Zawór w mesie w przedniej bakiście z lewej burty – odprowadzenie wody brudnej z kambuza

Zawór w mesie w przedniej bakiście z lewej burty – odprowadzenie wody z chłodzenia lodówki i elektrycznej 
pompy zęzowej 

Zawór pod podłogą z prawej burty na wysokości słupka – doprowadza wodę do chłodzenia silnika

1 Zawory pod kokpitem (dostęp od zejściówki) – odprowadzenie wody zęzowej 

DINGHY
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Dighy ma kadłub aluminiowy i dmuchane pływaki. Jeśli jest przechowywana na pokładzie (90% czasu) to 
należy zadbać aby nie rysowała pokładu.
Na pokładzie są pasy do mocowania. 
WODOWANIE:

1 Zamontować zatankowany silnik i przywiązać linką do dinghy.
2 Fał z fokmasztu zaczepić do zawiesia.
3 Sprawdzić czy w dinghy są wiosła, cuma, kotwica z cumą, kanister paliwa, czerpak.
4 Końcówkę cumy przywiązać do relingu.

Zakręcić kurek spustowy na pawęży dinghy.
1 Na fale podnieść powyżej poziomu relingów.
2 Delikatnie opuszczać za burtą. 
3 Zdjąć fał i zaczepić do masztu.

WYCIĄGANIE
1 Zaczepić fał do zawiesia.
2 Ostrożnie wybierać powyżej poziomu relingów.
3 Odkręcić kurek spustowy na pawęży dinghy i opróżnić z wody.
4 Delikatnie opuścić na pokład i zamocować pasami.
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5
Sprawdzić czy wyposażenie jest kompletne i zabezpieczone.

Przy spokojnych warunkach dinghy można przewozić na platformie na rufie Meliny.
WODOWANIE:

1 Topenantę grota zaczepić do zawiesia.
2 Sprawdzić czy w dinghy są wiosła, cuma, kotwica z cumą, kanister paliwa, czerpak.
3 Końcówkę cumy przywiązać do relingu.
4 Zakręcić kurek spustowy na pawęży dinghy.
5 Zdjąć pasy mocujące
6 Odknagować i poluzować linę do ustawiania platformy.
7 Na topenancie lekko unieść dinghy
8 Przyciągnąć podesty do rufy jachtu zabezpieczyć żeby się nie zjechały.
9 Delikatnie opuszczać za rufą. 
10 Zdjąć topenantę i zaczepić do bomu.
11 Przeciągnąć dinghy do burty.
12 Silnik mocować na wodzie tak by zawsze był przywiązany do jachtu lub dinghy. (MOŻE DA SIĘ 

PRZECHOWYWAĆ SILNIK W DINGHY)
WYCIĄGANIE

1 Zdjąć silnik
2 Przeciągnąć dinghy na rufę.
3 Zaczepić topenantę do zawiesia.
4 Ostrożnie wybierać powyżej poziomu platformy.
5 Odkręcić kurek spustowy na pawęży dinghy i opróżnić z wody.
6 Ustawić platformę i zaknagować.
7 Delikatnie opuścić na platformę i zamocować pasami.
8 Topenantę zaczepić do bomu.
9 Sprawdzić czy wyposażenie jest kompletne i zabezpieczone.

Na dinghi może pływać max 4 osoby, Przy większym obciążeniu nabioera wody między kadłubem a 
pływakiem na dziobie.

ROZMIESZCZENIE SPRZĘTU
KOKPIT

1 Siedzisko sternika – butle gazowe.
2 bakista rufowa z lewej burty – kanistry z paliwem, lejki, olej silnikowy
3 lewa bakista – liny cumownicze, rurki zabezpieczające, lina z hakiem do kotwicy
4 lewa przednia bakista – odbijacze, rumpel awaryjny, węże do tankowania wody, przewody do 

podłączenia prądu z kei
5 prawa bakista rufowa – wiadra
6 prawa bakista – liny żeglarskie, bloki, taśmy, krawaty
7 prawa przednia bakista – odbijacze 

MESA
1 szafka przy zejściówce z lewej burty – kamizelki, pasy asekuracyjne, ławeczka bosmańska
2 bakisty z lewej burty pod siedziskami – prowiant
3 bakisty z lewej burty za oparciami – do dyspozycji załogi
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4 szafka przy zejściówce z prawej burty – sztormiaki i kalosze
5 bakisty z prawej burty pod siedziskiem – narzędzia i części
6 bakista pod siedziskiem nawigacyjnym – pomoce nawigacyjne, trójkąt, kóla, race,żmijka do WC, 

kołki i ściski
7 stół nawigacyjny – mapy, locje,dziennik jachtowy, dokumenty jachtu

Rozmieszczenie części i sprzętów w mesie.
Pod siedziskiem z prawej burty: narzędzia 1 (skrzynka z imadłem) ,elektronarzędzia, części żeglarskie 
(szekle, bnloczki), narzędzia 2, taśmy kleje, skrzynki ze śrubkami i wkrętami

POZOSTAWIANIE JACHTU NA KILKA DNI
Zamknąć zawory gazu na butlach. Osuszyć zęzy. Zamknąć zawory denne – chłodzenie silnika pod mesą, 
zawór pod kuchenką, zawór pod schodami kambuza. Pompę zęzową ustawić w pozycję AUTO. Zabezpieczyć
kompas i wyświetlacze instrumentów jeśli możliwe zdemontować.
Wywietrzniki ustawić pod wiatr. Zablokować śmigło elektrowni wiatrowej.

POZOSTAWIANIE JACHTU NA DŁUŻSZY CZAS
To co powyżej i dodatkowo:
Zamknąć wszystkie zawory denne poza ujściem z kokpitu i wyjściem pompy zęzowej.
Pozostawić wszystkie szafki i bakisty pod pokładem uchylone. 

UWAGI OGÓLNE
Każdą używaną rzecz należy odłożyć dokładnie w to samo miejsce
Wchodząc na jacht należy bardzo uważać na czystość obuwia od spodu, żeby nie porysować pokładu
Obuwie zewnętrzne zostawiać w kokpicie, wewnątrz należy używać obuwia zmiennego 
Wszelki awarie, uszkodzenia i straty w sprzęcie należy zanotować

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W REJSACH MELINY!
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data Rodzaj uszkodzenia, awarii, straty
w sprzęcie

Sposób usunięcia
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