
Ankarspel Ocean Comfort 45

Frifall med 30m lina

Salt water series Big Water 45
För installation på fördäck
eller akterdäck för mindre 

styrpulpet / fritidsbåtar.

Komplett med strömbrytare 
och fjärrkontroll.

Januari 2018 TF

Effekt 150W
Spänning 12V
Strömförbrukning 12,5A
Max lyftkraft 30kg
Brottsgräns lina 260kg
Lina flätat polyamid
Lin diameter 5mm
Längd lina 30,5m
Max ankarvikt 10kg

Specifikation:

Fabriksgaranti 2år.
Garantin gäller ej för sönderdragen ankarlina.



Introduktion
Gratulerar till ditt inköp av ett Ocean Comfort 45.

För att göra din installation så enkel som
möjligt, läs igenom denna manual innan du 

påbörjar installationen.

Tillsammans gör vi båtlivet !

Vid en elektrisk installation i en båt så krävs det tillräcklig med 
kunskap för att inte orsaka problem med ditt nya inköp eller 

påverka andra i sjön pga galvanisk korrosion.
Vid minsta tveksamhet kontakta en professionell installatör.

Verktyg och material som krävs:
Ÿ borrmaskin
Ÿ borr 8mm 
Ÿ skiftnyckel
Ÿ stjärnskruvmejsel
Ÿ krympslang för kabelskarv
Ÿ sikaflex el.dyl för tätning
Ÿ eventuellt längre bultar beroende på däckets tjocklek
Ÿ tuschpenna eller dylikt för att markera borrhål

Förpackningen innehåller:
Ÿ ankarspel med 30,5m lina
Ÿ ankarrulle / brytrulle
Ÿ 7st 8mm bultar med brickor och muttrar
Ÿ schackel för ankaret
Ÿ batterikabel
Ÿ strömbrytare

Komplettera med:
en säkring 20A
ett ”mushroom” ankare eller plätt med kort ten.
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Montering
Ankarspelet kan monteras på fördäck eller akterdäck. Vid en 
eventuell montering på badplattform måste ankarspelet skyddas 
mot överspolning. 
Den medföljande ankarrullen måste monteras i cetrumlinjen på 
linspolen och tillräckligt lång ifrån däck så att ankaret inte tar i 
någonstans vid uppvinschning.
Gör markering i bulthålen för ankarspelet med tuschpenna, det 
räcker med fyra hål för att få en ordentlig fastsättning mot däck.
Markera även hålet för batterikabeln om ni väljer att dra den 
nedåt genom däck.
Håll ankarrullen på lämplig plats och gör markering i bulthålen.
Borra upp hålen efter de markeringar som gjorts.

Placera nu ankarspelet och ankarrullen på plats och prova med 
att placera bultarna på plats.
Stämmer allt? 
Då tar vi bort delarna och applicerar lite tätningsmassa runt alla 
hål.
Placera noggrant ankarspelet och ankarrullen på plats och skruva 
fast bultarna permanent.
Beroende på hur laminatets styrka är, så kan det vara lämpligt att 
förstärka med en bit marinplywood under däck. En förstärkning 
fördelar även belastningen vilket minimerar eventuella 
gelcoatsprickor.

Elinstallation
Den medföljande batterikabeln (röd +, svart -) kan vara för kort, 
beroende på var batteriet sitter i båten. För att förlänga denna 
kabel måste man ta hänsyn till den totala kabellängd mellan 
ankarspel och batteri. Använd följande tjocklek på kabel:
Upp till 3m = 4mm²
Upp till 6m = 6mm²
Upp till 9m = 10mm²
Upp till 12m= 16mm²
Avsäkra batterikabeln med en 20A säkring på + sidan.

Fler strömbrytare kan kopplas in till detta ankarspel. Denna skall 
då parallellkopplas med den befintliga strömbrytaren. 

Fjärrkontroll medföljer i paketet.
Mottagaren sitter monterad under kåpan på ankarspelet.
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Ankarlina
Den flätade ankarlinan sitter monterad från fabrik och är klar för 
att användas. 
Om linan skall bytas / ersättas i framtiden, så för in den nya linan 
i hålet på trumman. Knyt en knut på linan så att den fastnar i 
försänkningen på trumman. Håll linan stram och tryck på 
uppknappen för att vinscha in hela ankarlinan. När som helst kan 
man trycka på nerknappen för att dra ut linan och börja om från 
början.
Spolen klarar ca: 30m 5mm flätat lina.

Elmotor

Vinkelväxel

Säkerhetslina

SchackelAnkare Lina

Säkerhetslina
Den medföljande säkerhetslinan är endast lämplig för sjöbruk.
När båten skall transporteras på trailer så skall ankaret 
demonteras.

Säkerhetslinan kan kapas till önskad längd för att hålla ankaret 
på plats under båtfärd.

Användning av strömbrytare
För att släppa ut ankaret i vattnet så tryck på nerknappen några 
sekunder för att aktivera frifallet. Det går att stoppa frifallet genom 
att trycka på uppknappen så att linan bromsas. 
För att vinscha upp ankaret så trycker man på uppknappen tills 
ankaret är fullt uppvinschat. Släpp knappen när ankaret ligger i 
sin ankarrulle. 
Om man fortsätter att hålla inne uppknappen så kommer motorn 
att överbelastas med överhettning som följd.

Fjärrkontrollen fungerar på samma sätt som strömbrytaren.
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