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7. Manöverpaneler
Manöverpaneler bör skyddas från översköljning och stark UV-bestrålning. Ett lock eller en skiva på
gångjärn rekommenderas som skydd.
e-Manöverpanel 710, som ingår i ankarspelspaket ep-500, är fukttålig om den tätas med t. ex. silikon mot
underlaget.
Inkoppling av manöverpanels-kabeln, som är en grå 8-ledare, skall ske i kopplingsboxens plintrad så att
resp. färg kopplas in mot resp. förkopplad färg. Se sid 5 Inkopplingsschema.

Manöverpanel 711, som är extra tillbehör, är fukttålig om den tätas med t. ex. Sikaflex mot underlaget.
Manöverpanel 711 har ett fönster som visar ankarets läge. Längden uthalad lina visas både grafiskt (den
ljusblå liggande stapeln) och med siffror. Den kraft med vilken spelet halar in ankaret visas med en stående
stapel (violett färg). Ankarspelets inhalningshastighet (1-5) visas med en siffra. Om ankarspelet är låst visas
ett lås med stängd bygel och om det inte är låst, visas ett lås med öppen bygel. Om ankaret befinner sig i
transportläge är låset grönt. Om ankaret befinner sig i vattnet är låset rött.

Förklaring av multidisplayens symboler
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Ankaret är på väg upp eller
ner i vattnet eller hänger i
sköljläge.

Ankaret är i transportläge
eller ligger på bottnen.

Ankarspelet är olåst.

Ankarspelet är låst.

Ankaret är i transportläge.

Ankaret är i vattnet eller på
väg ner i eller upp ur vattnet.

Kraftinställning. Visar det
värde manöverpanelens funktionsväljare står på (1-5).

Exempel:
1. Utgångsläge.
Ankaret är i transportläge.
Ankarspelet är låst.
Ankaret kan nu fällas genom att trycka på knappen
”DOWN” på manöverpanelen.

5. Ankaret halas in.
Den violetta stående stapeln
visar den kraft med vilken
ankarspelet halar in ankaret.
Kraften kan ökas eller minskas
genom att manöverpanelens
funktionsväljare ställs på ett
högre resp. lägre värde, 1-5. Den ljusblå liggande
stapeln minskar i längd ju mer linan halas in.

2. Ankaret är på väg mot
bottnen.
Ankarspelet är olåst.
Den ljusblå, liggande stapeln
ökar i längd åt höger ju mer
linan mats ut.

6. Ankaret är i sköljläge.

3. Ankaret ligger på bottnen.
Ankarspelet är olåst.
Den ljusblå, liggande stapeln
visar hur stor del av ankarbandets totala längd som har
matats ut. Dessutom visas
också längden uthalat ankarband i siffror.

7. Ankaret är i transportläge.
Ankarspelet är låst. När ankaret nått transportläge låses
ankarspelet. Manöverpanelens
funktionsväljare ställs i läge
”OFF”. Då är ankaret säkrat i
transportläge.

4. Ankaret ligger på bottnen.
Ankarspelet är låst.
Efter att knappen ”UP” på
manöverpanelen har tryckts
in har ankarspelet låsts.

