
Monteringsanvisning	  D-‐ställning	  7,5meter	  

Förpackningen	  innehåller	  
• Förvaringspåse	  –	  1st	  
Överliggare:	  

• Rör	  150cm	  med	  skarvstycke	  –	  4	  st	  
• Rör	  150cm,	  Ände	  överliggare	  –	  1st	  
Ben:	  

• Teleskop	  ben	  150cm-‐280cm	  med	  T-‐stycke	  –	  4st	  
• Teleskop	  ben	  80cm-‐150cm	  med	  T-‐stycke	  –	  4st	  
• Monteringssats	  för	  pulpitinfästning	  –	  2	  par	  

Innehållet	  kan	  skilja	  från	  bild,	  se	  text	  nedan	  



	  	  
	  

	  
	  

	  

	  

Tips:	  
Vänd	  alla	  utstickande	  skruvar/detaljer	  ner	  mot	  däck	  för	  att	  skydda	  presenningen	  	  

Överliggare	  
Benet	  utan	  skarvstycke	  är	  ändrör	  på	  
ena	  sidan.	  	  
	  

För	  ihop	  benen	  genom	  att	  trycka	  
ner	  metallåsningen.	  

Var	  noga	  med	  att	  låsningen	  har	  gått	  i	  
lås	  så	  att	  ställningen	  sitter	  ihop	  under	  
hela	  förvaringsperioden.	  
	  

Ben	  
I	  denna	  sats	  så	  finns	  det	  2	  snarlika	  bentyper.	  
150-‐280cm	  används	  till	  att	  staga	  upp	  överliggaren	  mitt	  på	  
båten.	  	  	  
80-‐150cm	  används	  till	  infästning	  i	  för-‐	  och	  akterpulpit.	  	  
Dessa	  kan	  bli	  för	  långa	  beroende	  på	  båttyp,	  förkorta	  dem	  i	  
sådana	  fall	  genom	  att	  kapa	  det	  yttre	  röret	  och	  borra	  ett	  
nytt	  hål	  för	  låsringsbulten.	  

Benen	  har	  en	  låsning	  som	  du	  trär	  på	  
underifrån	  och	  låser	  genom	  att	  dra	  åt	  
bulten.	  Var	  noga	  med	  att	  bulten	  
hamnar	  i	  det	  förborrade	  hålet	  för	  att	  
låsningen	  skall	  ta	  bra	  och	  så	  att	  du	  
inte	  bucklar	  rören.	  	  
	  
På	  det	  utstickande	  skarvstycket	  sitter	  
en	  fjäderlåsning.	  Låsningen	  används	  
endast	  på	  de	  ben	  som	  kommer	  att	  
sitta	  fast	  i	  pulpit	  med	  hjälp	  av	  
pulpitfästet.	  	  



Pulpitfäste	  

Klicka	  i	  ändstycket	  på	  ett	  av	  pulpitrören	   Sätt	  på	  den	  skyddande	  slangstumpen	  på	  
pulpitröret	  så	  att	  det	  inte	  skaver.	  

Montera	  dit	  U-‐bygeln.	  	   Ändstycket	  monteras	  på	  den	  övre	  av	  
bultarna	  så	  att	  ändstycket	  inte	  skadas.	  



	  

Kontaktinformation	  
www.Hjertmans.se	  

Sundsvall/Postorder,	  info@hjertmans.se,	  060-‐64	  17	  00	  
Karlstad,	  Karlstad@hjertmans.se,	  054-‐15	  94	  50	  
Göteborg,	  goteborg@hjertmans.se,	  031-‐74	  25	  30	  
Stockholm,	  bromma@hjertmans.se,	  08-‐26	  35	  40	  
Västerås,	  vasteras@hjertmans.se,	  021-‐41	  99	  90	  

Helsingborg,	  helsingborg@hjertmans.se,	  042-‐26	  11	  12	  
Uppsala,	  uppsala@hjertmans.se,	  018-‐10	  99	  45	  


