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Instruktion mastspel 
 

Inledning: 

NBS har på uppdrag av medlemmarna installerat ett elektriskt mastspel. 

Maxlast på spelet är 500kg 
 

All användning sker på egen risk och skador orsakade av felaktigt 
handhavande ska betalas av den medlem som använder spelet (båtens 
försäkring). 

Använd spelet med omdöme, risk för klämskador finns alltid. 

Försäkra dig om att vajern löper lätt i topptrissan och att inte vajern på 
trumman ”snott ihop sig” 
 
 

 
 

1. Kontrollera att huvudbrytaren på kranfundamentets södra sida,  
se bild. 

Brytaren är till när den pekar uppåt.  
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2. Slå på brytaren till mastspelet, den sitter på styrskåpets vänstra 
sida, se bild 

 
 

Brytaren är visad i frånläge 
 

Om nödstoppen på manöverlådan är aktiverad (intryckt) 
kommer signallampan ”failure” på styrskåpets framsida att lysa, 

se bild 
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3. Om så är fallet, slå från nödstoppet (vrid medsols på den runda röda 
knappen, se bild(1) 

 
4. Tryck sedan på den blå knappen ”reset”,se bild (2) 

Då slocknar failure  
 

5. Nu är spelat klart att använda. När man trycker på antingen upp eller 
ner tar det ca 2 sekunder innan den automatiska bromsen 

avaktiverats och spelet snurrar. 
Spelet går att ändra hastigheten steglöst med på den nedersta runda 

ratten. 
Kontrollera att hastigheten är inställd på ”låg hastighet” (vrid ratten 

motsols) innan ni påbörjar lyft så minskas risken för olyckor. Man 
kan när som helst under pågående manöver (upp eller ner) justera 

hastigheten genom att vrida på ratten. 
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Upp Ner 

Justering av 
hastighet 
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6. Efter ni använt spelet klart gör följande: 
a. Rulla ihop kabel till manöverlådan, häng in den i skåpet samt 

lås dörren 

 

 
 

Tack för att du är rädd om dig själv och klubbens utrustning 
/ Styrelsen för Näske båtsällskap 

 

 

Använd inte spelet om du känner dig 
osäker på funktionen utan ta hjälp av 
någon! 


