Bruksanvisning för Solo-bryggan

1. KONSTRUKTION
Solo S1 är en flytbrygga med stomme på pontoner och en landgång som monteras på
stommen med bultar. Närmast land har landgången skruvar för höjdjustering samt
för att säkra bryggan (se bild 1).
Solo S2 har dessutom en extra landgång som i ena änden fästes i marken med stora
spikar och i andra änden i landgången med bultar. Dessutom ingår en
vajeruppsättning, bottenvikter, 2 st. extrapontoner, vinschfäste och en vinsch som
används för att lyfta upp bottenvikten och för att flytta bryggan (se bild 1).

Bild 1. SOLO S2 delar

2. MONTERINGSANVISNING
Placera landgången mot stommen och se till att bultarna hamnar i höjd med hålen i
stommen. Ta loss brädan närmast bultarna på landgången för att underlätta
montering (se bild 2).

Bild 2. Så kopplar du landgången till stommen

Vajern för bryggan sitter ihop med bultarna under transport. Ta loss vajern och trä in
den i öppningen längst ut på landgången (se bild 3).

Bild 3. Vajermontering

Om landgången är försedd med hjulpontoner (tillval), se till att vajern går in över
axelbrädan längst ner. När hjulpontoner saknas ska vajern ligga under landgången.

Ta loss muttrarna från bultarna i stommen och skjut in landgången. När du skruvar åt
muttrarna, kontrollera att landgången sluter tätt mot stommen. Det är lättare att få
landgången att sluta tätt om någon hjälper dig genom att röra lite på landgången.
Använd två muttrar per bult. Montera tillbaka den sista brädan på landgången.

Bild 4. Så monterar du landgången

Vajern fästes på landgången i samma ända där hjulen finns, mellan två plattor. Ta loss
den större bulten (30 mm nyckel) och placera vajern så att den löper mellan
skruvarna (se bilderna 5 och 6). OBS! Den andra skruven får inte öppnas.

Bild 5.

Bild 6.

Förbered bottenvikten
Ta loss transportsäkringarna som sitter på viktstången vid sidan av bryggstommen, ta
även loss bultarna och låsbyglarna som sitter på stången (bild 7). Montera vikterna (2
st.) på stången på båda sidorna, lås med låsbyglarna och montera bultarna. Det ska
alltid vara två vikter. Vikterna låses genom att den ena vikten vrids till 180° (se bild 1).
Bild 7.

Dra med hjälp av vajern eller använd vinschen för att lätt dra bottenstödet tills den
sluter mot bryggstommen. Lås vikten genom att låsa vajern med en 30 mm nyckel
(bild 6).

2. Så flyttar du på bryggan
Du flyttar bryggan ut på vattnet med hjälp av hjulpontonerna. Se till att det inte finns
några hinder framför bryggan innan du sjösätter den och se till att ingen hamnar
under bryggan. OBS! På branta stränder bör vinschen fästas i marken och vajern i
bryggan varefter bryggan kan sjösättas kontrollerat med hjälp av vinschen.
Bottenvikterna måste ligga tätt mot bryggstommen när bryggan flyttas. Se till att
höjdjusteringsskruvarna på landgången (bild 6) är längst upp för att undvika
markkontakt. Sjösätt bryggan.
När landgången ligger på rätt ställe i förhållande till stranden, justera höjden med
hjälp av skruvarna (bild 8).

Skruv för
höjdjustering

Bild 8.

Placera vinschen på önskat ställe och koppla vajern till öglan i bryggvajern (bild 1).
Dra åt vajern med vinschen tills den är spänd för att undvika plötsliga rörelser när
vajern frisätts.
Därefter sänks bottenvikterna ner. Lås upp vinschvajern på strandsidan av
landgången genom att skruva upp den ena bulten (30 mm nyckel) (bild 6). När vikten
nått botten, dra åt vajern med vinschen tills bryggan sjunker en aning djupare än när
den flyter fritt. Vikten måste ligga tätt mot botten (detta gör bryggan stabilare). Lås
vajern på nytt.

Montera den extra landgången med hjälp av bultarna i huvudlandgången och placera
den andra änden på stranden. Lås strandändan med de stora spikarna. OBS! Öglorna
på spikarna ska peka utåt. Slå ner spikarna hela vägen (bild 9).

Bild 9.

Vinschen måste vara tillräckligt högt upp på stranden för att det ska gå att dra upp
hela bryggan på hösten. Vinschen behöver inte sitta kvar hela sommaren, det går bra
att plocka upp den och bara lämna kvar vinschfästet.
Dra upp bryggan på land genom att först dra upp spikarna för extra landgången
(t.ex. med spett) som du sedan lägger åt sidan. Därefter ska du koppla vinschvajern till
bryggvajern och spänna åt vajern. Lås upp vajern på landgångssidan. Lyft först upp
bottenvikten så att den vilar lätt mot bryggstommen (dra ej för kraftigt) och lås fast
vajern i landgången. Skruva upp skruvarna för höjdjustering och dra upp bryggan
med hjälp av vinschen.
OBS! När du väl dragit upp bryggan, sänk ner bottenvikten i marken för att
undvika påfrestning på bryggan under vintern.
OBS! Säkra bryggan så att den inte kan rulla ner.
OBS! Vinschen är stark, använd med försikt. Läs bruksanvisningen för vinschen.
OBS! Låt inte bryggan vila på pontonerna över vintern, ha stöd under bryggan.
Eller se till att det inte bildas snödrivor på bryggan.

