
 
 

LÄS IGENOM DETTA BLAD INNAN DU BÖRJAR INSTALLATIONEN!! 
OBS! Läs även manualen för Ankarspel och eventuella tillbehör . 
Svensk bruksanvisning till spelet finns på www.loggin.se. 
 

För att få ett välfungerande och problem fritt Ankarspel följer här några tips och råd.  

INSTALLATION EL  

Montera gärna en huvudströmbrytare till Elsystemet, monteras lättåtkomligt för enkel till och frånslagning/ 
hantering. (Strömmen skall vara bruten under gång) 

Var noga med att du använder rätt sorts kabel, kabelskor och  area på kabeln.                                                        
Kopplings plint nära spelet är bra för lätt montering/ demontering. 

Här följer lite tips och råd inför installationen:  

När det gäller montering av spelet finns det nästan lika många monteringssätt som det finns båtar. 

Ta gärna hjälp av någon som har erfarenhet av installation av Ankarspel. 

 Ta god tid på dig att hitta rätt placering. 
 Se efter att Lina/ Kätting får plats under spelet, min 40 cm. 
 Se till att få en rak linje mellan spelet och ankarrullen, om inte detta går kan man använda en eller flera 

brytrullar. 
 Se till att ankare och svivel får plats i upplagt läge/att avståndet är tillräckligt. 
 Se till att ankarrullen blir ordentligt monterad, förstärk ev. badplattform.  Tänk även på sidokrafter på 

rullen. 
 Glöm inte att förankra änden av linan/kättingen i båten. 
 För att undvika korrosion, dra en jordledning från spelet till en offeranod, detta är extra viktigt på 

stålbåtar, montering på ankarbox i metall eller om ankaret släpar under gång. 
 Täta ALLTID mellan spel och monteringsyta med lämplig tätnings massa . 
 Lägg lina och kätting i en spann/balja med vatten, mata in linan stegvis och snurra baljan för att få ur 

tvinnar, kontrollera att linan/kätting lägger sig bra. 

ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ANKARSPELET 

Efter ankring skall spelet avlastas detta görs enklast med en avlastningsstropp (se www.loggin.se för demo)eller på 
knape/ pollare intill spelet. Kätting = kättingstopp. OBS! Lämna aldrig båten utan denna åtgärd! 

Efter användning spola av spelet med färskvatten. 

Dra eller bogsera aldrig med spelet. Automatsäkringen kan lösa ut pga. överbelastning 

Hjälp till med motorn när ankaret skall upp.  Tillämpa gärna pulsning* för att inte överbelasta spelet. 

Om ankaret har fastnat avlasta då spelet och dra loss ankaret med båten. 

Avbryt inte påbörjad ankring då detta utsätter spelet för onödigt höga krafter, låt istället ankaret nå botten och 
mata sedan upp linan/kättingen, börja sedan om prosessen, detta gäller framförallt Ankarspel med Frifall. 

Tänk på att om man inte följer anvisningarna i manualen kan detta påverka garantin. 

*= PULSNING,vrid/tryck på kontrollpanalen och släpp efter ~2 sek .Upprepa denna manöver tills ankaret är uppe. 

För vidare information se Manual. 

 

Lycka till och tack för att du valt att investera i ett South Pacific Ankarspel från LOGGIN 

 

 

http://www.loggin.se/

