MANUAL
Installation och drift av kapstan South Pacific EC 600 och EC1000

Du har valt ett kapstan från South Pacific. Dessa kapstan är byggda av polerat 316 rostfritt stål med en
platta av förkromad aluminium av marin kvalitet. Har en mycket effektiv motor och kraftigt växelshus för
maximal kraft och lång livslängd.
Vi rekommenderar att du noga läser igenom denna anvisning innan du sätter igång att montera spelet!
Har du frågor eller är osäker så är du alltid välkommen att kontakta oss på Flotec Marin AB.
1. Paketets innehåll
●

Kapstan EC600 eller EC1000

●

Handvev

●

Mall för håltagning

●

3 bultar M8 (100mm) med mutter och brickor

●

Manual
2. Verktyg och material för montering

●

Borr 10 m

●

Skiftnyckel

●

Sticksåg

●

Fil

●

Verktyg för att skala av kabelisolering, kniv eller tång

●

Kopplingar, eltråd,

●

Silikon tätningsmassa för att täta kapstan mot däcket.
3. Montering

Innan du börjar montera:
För att klara belastningen måste däcket vara tillräckligt stabilt. Installationen kan kräva förstärkande bottenplatta.
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Montering av kapstan
När du har valt rätt placering för spelet kan du börja borra. Använd mallen och fäst den ordentligt med tejp
så att den inte rör sig under arbetet. Borra de tre hålen för skruvgenomföringarna enligt mallen. Såga ut
hålet för kapstan med sticksåg. Använd fil för att putsa till ytorna i det uppsågade/frästa hålet. Täta hålets
insida med tätningsfärg färg så att du inte får in fukt i däcksmaterialet om du har trä- eller
sandwichkonstruktion.
När du sedan monterar kapstan så skruva in bultarna i huset med hela gängan. Lägg silikonmassa mot
kanterna på ytan mot däcket och kring bultarna. Dra åt med brickor och mutter.
För en komplett installation krävs t.ex FS-200 fotswitch resp. automatsäkring CB-002-(25) för EC600 resp
CB-002-(45) för EC1000.
Anslutning av elkablar: vi rekommenderar att du använder samma färg röd- resp svart som anslutningstrådarna på kapstan. Börja med negativ batteri ledning (svart), därefter anslut positiv till utgången på
huvudströmbrytaren.

Bild: Montering av kapstan med fotsswitch och automatsäkring.
4.Underhåll
Spelet behöver ingen extra smörjning. Spola gärna kåpan med sötvatten. Kolla emellanåt silikontätningen
och de elektriska anslutningarna.
5.Drift
Normal drift innebär att spelet inte arbetar mer än 20 min åt gången och med 20 – 30 min. avbrott.
6. Specifikationer
Kapstan

EC600

EC1000

Max 12,3 / 37

Max 15 /45

64

64

700

1100

Spänning (Volt)

12

12

Arbetslast max (kg)

275

450

Båtstorlek (m/ft)
Kapstan diameter (mm)
Motor (Watt)
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Arbetslast typisk (kg)

40

72

Inmatning (m/min)

20

28

Strömförbrukning (Amp.)

16

25

Vikt (kg)

4,7

5,3

7. Garantivillkor
Garanti i två år gäller under förutsättning att kapstan används för normal drift och att den inte modifierats.
Om kapstan behöver repareras under garantitiden, skicka tillbaka den till Flotec Marin. Flotec Marin betalar
inte fraktkostnad.
Garntin gäller ej om kapstan byggts om eller byggts samman med annan produkt.
Flotec Marin AB tar inget ansvar vid uppenbar vårdlös hantering eller renoveringskostnad av båt till följd av
detta.
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