
Monteringsanvisning	  A-‐ställning	  7,5meter	  

Förpackningen	  innehåller	  
• Förvaringspåse	  –	  1st	  
Överliggare:	  

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

• Teleskop	  ben	  80cm-‐150cm	  med	  T-‐stycke	  –	  2st	  
• Teleskop	  ben	  150cm-‐280cm	  med	  T-‐stycke	  (mittstötta)	  -‐	  1st	  
• Rör	  150cm	  med	  T-‐stycke	  –	  4st	  
• Rör	  150cm	  med	  skarvstycke	  –	  4st	  

Marknadsförs	  i	  Sverige	  av	  Hjertmans.	  www.hjertmans.se	  



	  	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  

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

Överliggare	  
Består	  av	  4	  rör	  med	  skarvstycke	  och	  
1	  rör	  utan	  skarvstycke.	  
Det	  ben	  utan	  skarvstycke	  är	  ändrör	  
på	  ena	  sidan.	  	  
	  

För	  ihop	  benen	  genom	  att	  trycka	  
ner	  den	  fjäderbelastade	  tappen.	  

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

Ben	  
Ändbenen,	  som	  sitter	  i	  för	  och	  akter,	  består	  av	  4st	  rör	  med	  
T-‐stycken	  och	  4st	  rör	  med	  skarvstycke.	  
	  
Sätt	  ihop	  rören.	  1st	  rör	  med	  T-‐stycke	  och	  1st	  rör	  med	  
skarvstycke	  bildar	  ett	  ben	  som	  blir	  3	  meter	  långt	  
	  
T-‐benen	  träs	  sedan	  på	  överliggaren	  utifrån.	  

Mittstöttan	  och	  teleskop	  benen	  har	  en	  
låsning	  som	  du	  trär	  på	  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.	  

Mittstöttan	  träs	  förslagsvis	  på	  i	  mitten	  
av	  överliggaren.	  	  Flytta	  mittstöttan	  och	  
teleskop	  benen	  till	  den	  plats	  i	  båten	  
där	  de	  står	  bra	  och	  där	  den	  samtidigt	  
kan	  ta	  upp	  tyngden	  från	  presenningen.	  


