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3. Säkerhet
FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER
Använd starka infästningspunkter för vinsch och brytrullar, placera helst vinsch och brytrullar så
att man ej kan snubbla på dom. Förse vinsch och brytrullar med Anchormatic kåpor eller annan
anordning som ger skydd mot klämskador, förse bandbanan med nödvändiga skydd.
Manöverpaneler skall placeras så att man har kontroll över ankringen. Det bästa är att ha en manöverpanel vid förarplatsen och en vid aktern. En manöverpanel vid aktern är speciellt bra så att du kan
stå på akterdäck och se när ankaret kommer upp. Placera manöverpanelen så att du kan nå den även
från badbryggan, om det har fastnat något olämpligt i ankaret.
Barnsäkerhetsströmbrytare - extra tillbehör - bör placeras i närheten av manöverpanelen för att
fungera som NÖDSTOPP. Om det finns risk att små barn kan komma åt strömbrytaren, bör den
gömmas.
MONTERING, JUSTERING och UNDERHÅLL
Använd endast original Anchormatic brytrullar och ankarrullar för problemfri funktion. Risk för
att bandet skärs sönder föreligger om andra rullar används.
Linföraren löper i sidled med stor kraft när ankaret löper ut eller in. Om du har ETT FINGER I
VÄGEN KAN DU KROSSA DET. Håll därför ALDRIG i ankarspelet när ankaret går upp eller
ner.
Gör aldrig elektriska inkopplingar med strömmen påslagen.
Kontrollera regelbundet elektriska inkopplingar, och håll kabelskorna INFETTADE. Kontrollera
även att ankarspelet med rullar är väl fastdraget.
ANVÄNDNING
Funktionsväljaren skall vara i läge “OFF” under färd. Då är bandtrumman låst och elektroniken
skyddas från främmande elektrisk impuls Förvara RADIOKONTROLLEN oåtkomlig för barn
och obehöriga.
Håll barn och ovana personer borta från ankarspelet och dess rörliga delar.
Håll aldrig i ett band i rörelse. Se till att inga främmande föremål, t. ex. en lös tamp eller en vid
ärm eller dylikt, finns i närheten av ankarspelets rörliga delar när ankaret används. Särskilt utsatt
är utrymmet vid Linföraren och brytrullar.
Se till att det finns tillräckligt med plats så att du kan frikoppla ankarspelet manuellt.
MANUELL KÖRNING AV ANKARSPELET
Manuell körning av ankarspelet innebär att elektronikens funktioner INTE påverkar ankarspelet.
Bl. a. är automatstoppet satt ur funktion vid inhalning. Ankaret halas in med motorns maximala
hastighet och fulla kraft. Hala in bandet genom att pulsköra inhalningen när den svarta markeringen på bandet, som sitter ca 4,5 m från ankaret, har observerats. Inhalningen stoppar inte i sköljläge utan fortsätter så länge vippströmbrytaren hålls i läge inhalning. Kraften på ankaret är stor när
ankaret når transportläget. Ankaret kan skada ankarrulle eller dävert och även den del av båten där
dessa är fastsatta samt de ställen där ankarspelet och brytrullar satts fast. Håll obehöriga personer
borta från ankarspelet vid manuell körning. STÖRSTA FÖRSIKTIGHET ANBEFALLES.

