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Monteringsanvisning

1.

Lägg ringbunten med de släta ringarna upp.

2.

Sträck därefter ut fiskhuset i hela längden.
Se upp så att inte garnet fastnar i några fästen.
Se även till att ställtrådar och sälgrind inte hakar
fast i något.

3.

Rotera fiskhuset ett kvarts varv åt höger eller
vänster så att övre delen av ringarna är lätta att
nå. Det långa röret med fyra klammerfästen
skall sedan monteras i taket på fiskhuset, mellan
ringens insida och garnet.

4.

Skruva fast röret med plastklammor, 		
skruv M8x45 och bricka.
Obs! Alla skruvar skall smörjas med fett eller
olja vid montering.
Skruvsats nr 1 och 2.
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5.

Montera pontonbyglarna på den åtkomliga
sidan. Bygelns långa ben skall monteras mot det
övre fästet.
Använd skruv och mutter från skruvsats nr 3.

6.

7.

Vrid tillbaka fiskhuset. Lyft upp och montera
byglarna på motsatta sidan.

Rulla ut pontonslangen och montera fast ändarna i pontonhållaren med skruv M8x45 och
mutter. Slanganslutningen skall sitta i pontonhållarens uppsvängda ände.

Slanganslutning

Skruvsats nr 1 och 4.

8.

Montera banden som håller pontonslangen på
plats.
Skruvsats nr 5.
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9.

Montera fast pontonhållaren i byglarna. Vänd
den så att pontonens uppsvängda ände är vänd
mot fällan. Använd plastklammer skruv och
bricka. 		
Skruvsats nr 1 och 2.

Montera fast diagonalstagen med plastklammor
och skruv M8x45. Skruvsats nr 1. Samt skruv
M8x60 och mutter. Skruvsats nr 3 och 6. Skruva
fast stagen i nedre änden.
Montera röret med dräneringshålet enligt bild.
Spänn sedan ner stagets övre ände för att erhålla sträck i garnet.

10.

Skruva fast det tvärgående staget under
fiskhusets fisklåda. Plastklamma, skruv M8x45
och bricka.

11.

Skruvsats nr 1 och 2.

Anslut 19 mm luftslang mot pontonens slanganslutning. Använd slangklamma. Se till att
slangen får en tillräckligt stor och mjuk böjning
för att undvika veck.

12.

Skruvsats nr 7.
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13.

Strippa fast luftslangen på pontonhållarens
mittrör. Följ sedan det främre diagonalstaget
och fortsätt sedan på ringen.
Se hela tiden till att inte slangen sträcks för hårt
eller bildar veck. Stripporna skall dras väldigt
varsamt för att undvika strypningar.

14.

Strippa fast slangen till ringens övre kant, där får
höger och vänster slang mötas. Tejpa sedan ihop
slangarna så att de följs åt till kompressorn.
Montera snabbkopplingarna på slangarna.
Slangarna skall sedan alltid kopplas ihop med
varandra med skarvkopplingen.
Gör någon form av märke på kopplingarna så
att du vet vilken som hör till höger och vänster
ponton.
Slangarna är väl tilltagna på längden för att man
skall få tillräcklig rörelsefrihet med båten.

Viktigt!
Se till att slangarna alltid är ihopkopplade med varandra när de ligger i vattnet.
Annars kan vatten rinna in i kopplingarna. Med följd att pontonerna kan vattenfyllas.
Gå aldrig in i fiskhuset när det befinner sig på vattnet på grund
av kantringsrisk!
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15.

Trä in lådramen mellan ytter- och innergarn.

16.

Se till att ramen sitter mitt i ringens nedre del.
Borra i ringen genom ramens förborrade hål i
båda ändar. Skruva fast med skruv och mutter. 		
Skruvsats nr 8.

Lås fast innergarnet i luckans överkant med
listen som medföljer lådramen samt skruvsats
nr 9. Skär av innergarnet innanför listen.

17.

Lägg in fisklådan i fiskhuset, spänn ner
innergarnet med lådan och dra ut den genom
lucköppningen.

18.
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19.

Tryck ner lådan så att den bottnar ordentligt i
lådramen samtidigt som den då låser fast garnet
mellan låda och lådram. Borra hål i lådramen
genom dom förborrade hålen i lådan.
Skruva fast lådan med skruvsats nr 10.

20.

Lås fast lucklåset genom att spänna fast
gummistroppen i lådan.

Lucklås

Gummistropp

21.

Blås upp bojarna till ca 30 cm diameter vilket
motsvarar en omkrets på ca en meter. Alltför
stora bojar orsakar onödig belastning på linor
och ringar.

22.

Bojarna skall sättas fast i den första och i den
fjärde ringen. Linans längd i den första ringen
skall vara ca 50 cm. Linans längd i den fjärde
ringen bör vara ca 30 cm. Detta för att yttre
änden av fiskhuset skall doppa ner något. Det
gör det lättare att få upp bakändan av fiskhuset
först ur vattnet när man vittjar.
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23.

Bunta ihop de lösa ringarna med en lina. Linans
längd skall räcka över fiskhusets sista ring och
ned till pontonhållaren.

24.

Hissa upp ringarna enligt bild och knyt i pontonhållaren. Detta skall göras för att man lätt skall
få ned ringarna när fiskhuset ansluts mot fällan.

25.

Linor från inre och yttre garn skall anslutas mot
ankarlinan. Längden på linorna skall anpassas
så att linan i det yttre garnet tar upp den största
delen av kraften.
Förankring

Viktigt!

26.

Fiskhuset får ej bogseras med hjälp av 		
garnets linor.
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27.

Bogseringen skall ske genom att fästa linor i
pontonernas framände.

28.

Märk ut adapterbottens och ringbottens mitt.

Adapterbottens mitt

29.

Adapterns garn skall ligga över den sista ringen
för att sedan dras ihop mellan de två tätsittande
ringarna.

30.

Stryp ihop adapterns garn mellan de två sista
ringarna. Bind sedan ihop ringarna med de fyra
tampar som sitter i adaptern.
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Starta kompressorn med ventilerna i öppet läge, dvs vreden pekar i ventilens längdriktning.
Anslut slangarna på kompressorn. Fiskhuset lyfter nu i änden närmast fällan.

31.

Om fiskhuset tenderar att lyfta snett, stryp då luften till den sida som kom-mer först och låt den andra
sidan komma i kapp. För att sänka fiskhuset, tag loss slangarna från kompressorn och låt fiskhuset
sjunka av egen vikt.
För att hålla balansen, stryp luften till den sida som går snabbast ner. Fiskhuset yttre ända måste gå ner
först. För att underlätta detta bör man fästa en vikt ca 15-20 kg i den yttre ringen under fisklådan, den
kan även hänga en bit ut från fiskhuset i sträcklinan.

Öppna ventiler

Oljebyte i kompressorn skall ske en gång per år. Motorolja 10/30.

32.

Skötsel av motor enligt fabrikantens anvisningar.
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Hopkoppling av fiskhus med fälla

Monteringsråd för fastsättning av fiskhus mot fälla
Dra in det lösa garnet på adaptern i båten och sätt fast båten med en tamp i fören (A)
och en i aktern (B) enligt bild. Sätt fast fiskhusets pontonändar så tight som möjligt på
båtens utsida.
Släpp ner och ta in dom lösa ringarna i båten. Sätt fast adaptern mot ringarna enligt
punkt 28, 29 och 30 i mont. anvisningen. Lägg på garnet och sträck in det mellan ringarna så högt ni når. Knyt ihop ringarna med adapterns bottenlinor.
Lyft sedan ut ringarna utanför båten och tryck ner dem så att ni når att fästa resten av
garnet och linorna i ringarna.
När allt är ihopsatt lossar ni fiskhuset från båten. Gå ur garnet med båten och sträck
sedan upp fiskhuset

B

A
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Boj

Kretsar, maska 60-200 mm PE monterad stående.

15 m

14 m
23 m

Adapter, maska 50 mm Dyneema monterad liggande.

Mungarn, maska 60-100 mm monterad liggande.

Lina med brottstyrka min. 2000 kp

Längd 6-7 ggr djupet min. 100 m

Justera ingång när redskapet är
utsatt och sträckt i vattnet

Ett alt. två ankare min. längd 5 ggr djupet

Boj

4m

14
2,4 m

26 m

Principskiss

Tillbehör

Skruvsats
Satsnummer

Antal

Dimension

1

68

M8x45

2

60

Bricka 8,4x24x2

3

16

M6x45 + mutter

4

16

M8 mutter

5

16

M6x12 + bricka 6,4x18x1,6

6

8

M8x60

7

2

Slangklamma

8

2

M6x80 + mutter

9

5

M6x25

10

4

M6x80 + mutter

Monteringsdetaljer

Detaljer till Pushup-fiskhus

1 st Gummistropp
4 st Garnblåsa A1
12 mm lina till bojar
2 st snabbkopplingar
1 st skarvkoppling
30 st plastklammor
Buntband till slang
8 st aluminiumklammor till diagonalstag
4 st pontonband
Monteringsanvisning

2 rullar slang 19 mm ca 17 meter/st
8 st pontonbyglar
1 st långt rör med 4 st klammerfästen
4 st diagonalstag
1 st tvärgående rör
2 st pontonhållare (höger och vänster)
2 st pontoner
1 st ram till fisklåda
1 st fisklåda
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Grafisk form och tryck: ohappa

