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Välkommen till Power-Pole®,
det ursprungliga ankaret för grunda vatten.  
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Grattis till ditt köp av ett Power-Pole MICRO®-ankare  

för grunda vatten. Detta helt elektriska mirakel är det första 

i sitt slag. MICRO är ett superkompakt kraftaggregat som 

tagits fram för att ge dig den optimala upplevelsen för fiske  

i grunda vatten. Med Power-Poles unika hållfasthet ger 

MICRO dig ett mjukt stopp på plats, på under 7 sekunder 

blankt. Oavsett om du ankrar upp i sand, sten eller lera,  

är det snabbt, tyst och säkert. Och dessutom är det litet! 

Som om inte det var nog, så har du även alla fördelar och 

funktioner som finns i MICROs C-Monster kontrollsystem. Den medföljande trådlösa 

fjärrkontrollen ger dig full kontroll, med alla hastighets- och riktningskontroller i din hand. 

Du kan även ringa in dina rörelser från din smartphone med hjälp av vår gratis app. 

Den här manualen hjälper dig att få ut mesta möjliga av ditt Power Pole MICRO-

ankare. Här hittar du information om säker användning och korrekt underhåll av ditt 

ankare för grunda vatten. Den innehåller också din garantiinformation. Om du har 

några frågor om ditt nya MICRO-ankare finns vi alltid till hands för att hjälpa till − ring 

vår tekniska supportavdelning på  +1-813-689-9932 val 2 eller besök vår webbplats 

www.power-pole.com för svar på vanliga frågor, videor och teknisk support.
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A.  4 st. 5/16” x 3 1/2” helt gängade bultar  
för akterspegeln

B.  4 st. 5/16” fenderbrickor
C.  4 st. 5/16” långa mässingsbultar
D.  1 st. stötkontakt
E.  1 st. ringavslut
F.  3 st.  nr 8 x 3/4 tum svarta skruvar  

med platta huvuden
G.  1 st. 5/16” vit genomgående skrovbussning (valfri)
H.  1 st. strömsladdskontakt
I.  1 st. säkringshållare med 15 A säkring
J.  1 st. snabbfrigöringsklämma med bult
K.  1 st. justeringsbult
L.  2 st. justerbara hex-lås
M.  1 st. standard fjärrnyckel
N.  1 st. snodd för fjärrnyckel
O.  1 st. trådlös panelomkopplare
P.  1 st. självhäftande remsa
Q.  1 st. 1/4” insexnyckel
R.  1 st. snabbfrigöringssnöre för kajaker
S.  1 st. sladdhållare

•  1/2” skiftnyckel eller 1/2” sockel med spärr
•  Elektrisk eller batteridriven borr
•  5/16” och 7/64” borrstål
•  Värmepistol
•  Marinklassat tätningsmedel
•  Tunn markeringspenna
•  Avbitartång
•  Kabelskalare
•  Kabelskotång
•  1/4” insexnyckel (ingår)
•  Stjärnskruvmejsel

Ingående mekaniska komponenter: Installationsverktyg:

Grattis till ditt köp av det helt elektriska Power-Pole® MICRO®-ankaret för grunda vatten. 

Det är det första i sitt slag - ett superkompakt kraftaggregat som tagits fram för att ge dig den 

optimala upplevelsen för fiske i grunda vatten.

Läs noga igenom alla installationsanvisningar. Informationen här beskriver de rätta procedurerna  

för att säkert installera ditt Power-Pole ankare för grunda vatten.
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MONTERING Alternativ

VIKTIGT!  För alla alternativ rekommenderas att botten på MICRO-drivenheten monteras ovanför  
båtens vattenlinje.

Montering på däck            Montering på akterspegel

Placera fästet 3” från 
monteringsytans kant

Markera och borra hål 
med 5/16 tums borrstål 

och installera de mekaniska 
delarna såsom bilden visar.

Q

A

B

C

3”

Placera fästets undersida  
jäms med eller högre än  

båtens vattenlinje Markera och borra hål  
med 5/16 tums borrstål 
och installera de mekaniska 
delarna såsom bilden visar

Q

C
BA

JUSTERINGSPLATTA
För att välja rätt justeringsplatta, gå till  
www.power-pole.com. Ytterligare  
mekaniska delar kan behövas.

AKTERSPEGELKLÄMMA
För att beställa, gå till www.power-pole.com 
eller en auktoriserad återförsäljare.

Ytterligare monteringsalternativ 
Finns tillgängliga vid köp av tillbehör.

Justeringsplatta
Akterspegelklämma

Mikrofäste

Mikrofäste
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MONTERINGS-alternativ (forts.)

BOGFÄSTE FÖR MICRO-ANKARE
För att beställa, gå till www.power-pole.com eller en auktoriserad återförsäljare.

OBS!  För montering av Micro-ankare i kombination med en bogmonterad 
utombordsmotor. Montering mellan utombordsmotorns bas och båtens däck.

MONTERING PÅ KAJAK
OBS!  Om det inte går att montera med hjälp av det justerbara fästet eller den tillgängliga 

akterspegelklämman, kontakta JL Marine Systems, Inc. eller din kajak-återförsäljare  
för andra monteringsalternativ.

Utombordsmotor

Bogmonteringsfäste

Mikrofäste

Båtdäck
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Koppla in/ta bort drivenhet
Fäst MICRO-drivenheten i sitt fäste så som bilden visar.

Tryck därefter igenom bulten för frigöringsklämman och 

skruva fast den justerbara muttern K  genom att vrida 
medurs och lås fast snabbfrigöringsklämman.

Installera snabbfrigöringssnöret (för kajaker)

Lås snabbfrigöringsklämman i 90 graders läge, såsom illustreras 
för snabbfrigöringsdragsnöret. 

VIKTIGT!  Snabbfrigöringsklämman måste vara riktad så 
som visas och snabbfrigöringssnöret ska dras 
mot fartygets bogsida för att fungera korrekt.

Dra hitåt för 
att släppa upp 
snabbfrigörings-
handtaget

KOPPLA IN DRIVENHET

Markera och borra ett hål 
med ett 7/64” borrstål för att 

fästa S  kabelhållaren till 

farkosten med F  en skruv 
där den är lättåtkomlig

Fäst änden på R  snabbfrigöringsdragsnöret för snabbfrigöringsklämman genom att knyta ihop dem.

K

L

L

J

J
R

F

S
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1.  Anslut kontaktdonet H  till MICRO-drivenheten och mata ledningarna genom båten till strömkällan.

VIKTIGT!  Strömsladden måste kopplas ur  
när ankaret inte används eller  
när 12 V DC-batteriet laddas.MICRO-drivenhet

Stickkontakt, hona

 – Säkringshållare

 – Avslut för strömkabel

Ansluta MICRO-drivenheten till strömkällan  

med ett 12 V DC-batteri

2.  Använd (1) kabelskotången D  för att koppla den röda sladden till den röda sladden i säkringshållaren  
och sammanfoga.

KOPPLA IN STRÖMKÄLLA

3.  Använd (1) kabelskotången för ringavslut E  för att ansluta till den svarta sladden och sammanfoga.
4.  Anslut den röda säkringshållarens ringuttag till huvudbatteriets huvudbrytare och den svarta 

ringkontakten till den negativa polen på batteriet för veven. Lysdioden överst på MICRO-drivenheten 
börjar blinka grönt.

OBS!  Om ett 12 V-batteri inte är tillgängligt kan Micro-drivenheten även drivas av Micro-batteripaketet, 
som säljs separat.

OBS!  Överdraget måste 
vara på plats när 
strömsladden är 
urkopplad.

H

H

D

E

I
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2.  Använd (1) kabelskotången D  för att koppla den röda sladden till den röda sladden i säkringshållaren  
och sammanfoga.

MICRO-drivenhet 
MICRO-drivenheten kommer programmerad som en enskild 
enhet. För korrekta prestanda, programmera inte en enskild  
enhet som babord eller styrbord. Om du har en enskild  
enhet, se kalibreringsanvisningarna i Användarmanualen  
innan du använder enheten.

Programmering av dubbla MICRO-drivenheter
1.   Med båda MICRO-drivenheterna identifierade börjar du med 

styrbordssidan. Tryck och håll Program-knappen intryckt  
i 6 sekunder, tills lysdioden lyser rött.

2.  Tryck på UP-knappen för att spara inställningen som 
styrbordssidans enhet. Lysdioden blinkar rött en gång som tecken 
på att programmeringen har slutförts. Tryck på Program-knappen 
en gång för att spara och avsluta. Lysdioden blinkar rött en gång.

3.  För babordssidan, upprepa steg 1 för att gå in i programmeringsläget. Tryck på DOWN-knappen för att spara 
inställningen som babordssidans enhet. Lysdioden blinkar rött två gånger som tecken på att programmeringen 
har slutförts. Tryck på Program-knappen en gång för att spara och avsluta. Lysdioden blinkar rött två gånger.

Programmering av dubbla MICRO-drivenheter till en och samma  
trådlösa styrenhet
När du installerar dubbla enheter kan du programmera en enstaka panelomkompplare och/eller fjärrnyckel för  
att styra båda drivenheterna genom att utföra nedanstående steg.

1.   Bestäm vilken enhet som är parad med styrenheten genom att trycka på UP- eller DOWN-knappen. 

2.   Tryck och håll Program-/Pair-knappen intryckt på den andra enheten i tre sekunder, tills lysdioden lyser grönt.

3.   Tryck och håll UP- eller DOWN-knappen intryckt på styrenheten tills båda 
enheterna svarar.

Installera panelomkopplaren
OBS!  Du bör se till att din panelomkopplare är kopplad till din(a) enskilda eller  

flera drivenhet(er) innan du påbörjar installationen.

Markera och borra ett hål med ett 7/64 tums borrstål för att  
fästa omkopplaren med hjälp av de (2) F  medföljande  
skruvarna (dra inte åt för hårt). Du kan även välja att  
använda den medföljande självhäftande remsan P .

PROGRAMMERING AV MICRO

Programmeringslysdioder
UPP

Program/Par
NER

Ankarkraft

Batterinivå

F

F
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Här hittar du information om alla funktioner, säker användning och korrekt underhåll av ditt  

MICRO®-ankare för grunda vatten. Om du har några frågor, kontakta vår tekniska avdelning på

+1-813-689-9932 val 2 eller besök vår webbplats på www.power-pole.com. 

 

 

DRIFT
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Figur 2

ANVÄNDA  
Power-Pole  
MICRO®-ankaret

Övre sidostyrenheter (FIG. 1)

•  UP- eller DOWN-knapparna på ovansidan av  
MICRO-drivenheten kan användas för att dra in  
och släppa ut ditt Power-Pole MICRO-ankare.

•  Samtidigt som du trycker på ANCHOR FORCE-knappen, 
trycker du även på UP eller DOWN för att öka eller 
minska ankarkraften

OBS! Förankringskraften är inte relaterad till bromskraft. 

•  Kontrollera batteriets laddningsnivå genom att 
trycka på BATTERY LEVEL-knappen. Orange 
lysdioder visas ovanför indikatorfälten för att visa 
batteriladdningsnivåerna. Varje fält representerar 20 % laddning. 

Kalibrera din MICRO-drivenhet
För korrekt drift måste din MICRO-drivenhet kalibreras till ditt spett. Drivenheten läser av 
längden och ytjämnheten på ditt spett och kalibrerar det avstånd och det tryck som krävs  
för korrekt förankringskraft. 

VIKTIGT!  Det måste finnas ett 21 tums avstånd mellan Micro-drivenheten  
och marken för korrekt kalibrering 

Kalibreringsanvisningar (FIG. 2)

1.  För in spettet i MICRO-drivenheten.

2.  Tryck på ANCHOR FORCE- och BATTERY LEVEL-knapparna ovanpå 
enheten, samtidigt. Drivenheten startar kalibreringen automatiskt.

3.  Enheten för spettet upp och ner i 30 - 60 sekunder. 

OBS!  Rör inte drivenheten eller spettet under kalibreringen. 

4.  När kalibreringen är klar återgår programmeringslysdioden till  
att blinka grönt. Din MICRO-drivenhet är nu klar att användas.

21” fri höjd 
krävs för 

kalibrering

Figur 1

Programmeringslysdioder
UPP

Program/Par
NER

Ankarkraft

Batterinivå
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Panelomkopplare (FIG. 3)

STANDARDLÄGE 
Höj eller sänk ditt Power-Pole MICRO-ankare genom att trycka och hålla 
antingen UP- eller DOWN-knappen intryckt på panelomkopplaren. Ankaret 
förflyttas bara så länge du håller knappen intryckt. 

AUTOMATISKT LÄGE (Panelomkopplarens fjärrkontroll och den 
standardmässiga fjärrnyckeln)  När man dubbelklickar (trycker och släpper 
upp 2 gånger inom 1 sekund) på antingen UP- eller DOWN-knappen på 
fjärrnyckeln eller panelomkopplaren så dras ankaret upp eller släpps ut 
automatiskt. Ankaret fortsätter röra sig i  den riktningen tills det antingen dragits in helt (upp automatiskt)  
eller känner av en fast bottenyta (ner automatiskt).

HASTIGHETSKONTROLL 
Panelomkopplaren har 3 hastighetsinställningar (långsam, medium, snabb). Tryck på och släpp upp 
hastighetskontrollknappen för att växla mellan de 3 inställningarna. Lysdioderna på omkopplaren blinkar  
enligt motsvarande långsam, medium eller snabb inställning.

FLERA ANKARE 
Med flera Power-Pole-ankare som är utrustade med C-Monster Control System kan panelomkopplaren 
användas för att växla mellan oberoende eller samtidig styrning av ankarna. Genom att trycka på och  
släppa riktningsstyrknappen växlar man mellan de olika ankarna. Lysdioden blinkar mellan vänster och  
höger, eller båda, för att ange aktuella kontrollinställningar.

VILOLÄGE 
Tryck och håll både UP- eller DOWN-knapparna intryckta i 3 sekunder. Lysdioderna blinkar för att ange  
att omkopplaren är i viloläge. För att återaktivera, tryck och håll båda knapparna intryckta igen i  
3 sekunder, tills lysdioderna blinkar.

Standardmässig fjärrnyckel (FIG. 4)

STANDARDLÄGE  
För att höja eller sänka Power-Pole MICRO-ankaret, tryck och håll antingen UP- eller DOWN-
knappen intryckt på fjärrnyckeln. Ankaret förflyttas bara så länge du håller knappen intryckt. 

AUTOMATISKT LÄGE (Den standardmässiga fjärrnyckeln och panelomkopplarens 
fjärrkontroll) Fungerar på samma sätt som det automatiska läget för panelomkopplaren  
som beskrivs ovan.

VÅGLÄGE
Förutom styrning av förankringskraften, kan din MICRO-drivenhet ställas in i Vågläge. Med spettet i helt 
utdragen position trycker du på en av DOWN- knapparna för att gå till Vågläget. I Vågläget fortsätter  
MICRO-drivenheten att absorbera vågor och driva in spettet igen upp till 20 gånger. Om ytterligare 
vågabsorption behövs, tryck på DOWN-knappen igen för att återaktivera Vågläget.

Hastighetskontroll

Växla mellan  
flera ankare

Figur 3

Figur 4
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C-Monster-appen finns att ladda ner gratis från Google Play. Med C-Monster-appen kan  
du göra följande:

•  Konfigurera inställningar för att anpassa driften. Ta full kontroll över allt från 
installationshastighet till oberoende eller synkroniserad styrning av flera ankare. För att inte  
tala om automatisk upp/ner och bottensensor.

•  Felsöka med AMP-streaming snabbdiagnostik. 
Informationen skickas direkt till Power Poles tekniska supportavdelning, så att vi på en gång  
kan se vad som händer och du kan räkna med en kort eller obefintlig avbrottstid.

•  Kontrollera signalstyrkan för alla dina fjärrkontroller med RSSI-utvärdering.  
Detta gör att du omedelbart kan se om din signal är svag eller om andra enheter stör din signal. 

•  Uppdatera programvara. Du får automatiskt uppmaningar om att uppdatera din  
C-Monster-programvara när en nyare version finns tillgänglig.

•  Snabb produktregistrering. Nu kan du registrera dina Power-Pole ankare och tillbehör  
enkelt och lätt direkt via appen. 

•  Stöldåterställning. När du har registrerat ditt Power-Pole-ankare med C-Monster-appen,  
om det någon gång stjäls kan vi hjälpa brottsbekämpningen med att återfå det.

C-MONSTER 
Smartphone-app

L A D D A  N E R 
C-MONSTER-APPEN PÅ
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•  Inspektera alla elektriska anslutningar var tredje månad för att säkerställa att de  
är säkra och applicera dielektriskt fett var sjätte månad för att förhindra korrosion.

•  Inspektera att alla mekaniska delar är korrekt inställda inför varje användning.

•  MICRO-drivenheten måste spolas igenom med vatten efter varje användning. (FIG. 5)

•  Strömsladden måste kopplas ur när ankaret inte används eller när 12 V DC-batteriet laddas.

OBS!  Överdraget måste vara på plats när strömsladden är urkopplad.

•  MICRO-drivenheten har en snabbfrigöringsklämma för enkel borttagning. 
(Se avsnittet om fastsättning och borttagning i installationsmanualen.)

UNDERHÅLL  
och förvaring

+
Figur 5

När spettet avlägsnas dubbelklickar du på fjärrnyckeln eller DOWN-knappen på panelomkopplaren för 
att köra enheten i 30 sekunder samtidigt som den långsamt spolas med vatten. Upprepa vid behov för 
att rengöra och ta bort skräp från mekaniska delar i spett-facket.
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F:  Vilken är den största båtstorlek som rekommenderas för MICRO-ankaret för  
grunda vatten? 

S:  MICRO fungerar bäst för båtar med en totalvikt på upp till 680 kg, inklusive personer och redskap.

F:  Varför är Power-Pole-spettet bäst?
S:  Power-Pole 3/4 tums spett har ett bekvämt grepp och har en 1/4-20 gängad insats överst för att 

kunna fästa flaggor, lampor eller kameror på. Power-Pole-spett finns i två storlekar: 1) Vårt Ultra-lite 
Ultra-lite-spett är starkt, men ändå lätt. Det är tillverkat av kompositmaterial och har HollowCore-
teknik för att säkert hålla farkoster på upp till 680 kg. 2) Vårt Heavy-duty-spett är jättehårt och 
jättestark. Det har en fast kärna som säkert håller större farkoster. Alla Power-Pole-spett testas för 
styrka och hållbarhet.

F:  Om farkosten överstiger rekommendationen för viktbegränsning, ogiltigförklarar 
det tillverkningsgarantin?

S:  Nej, men det påverkar hållkraften.

F:  Hur många trådlösa styrenheter kan jag programmera till mitt MICRO-ankare?
S:  Upp till 10 trådlösa styrenheter kan programmeras för att använda ditt enskilda eller dubbla 

MICRO-ankare.

F:  Hur programmerar jag en ny trådlös styrenhet till mitt befintliga MICRO-ankare?
S: 1.  Håll PRGM/PAIR-knappen ovanpå MICRO-drivenheten intryckt, tryck och håll den intryckt i 3 

sekunder tills lysdioden lyser grönt.
 2.  Tryck och håll antingen UP- eller DOWN-knappen på den trådlösa styrenheten du parar med 

intryckt tills dess enheten svarar. 

Q:  Hur ställer jag in hastigheten på min trådlösa fjärrnyckel?
A:  Den trådlösa fjärrnyckeln som ingår är vid leveransen inställd på 100 % hastighet. 

Detta kan justeras via C-Monster-appen.

F:  Kan jag använda ett annat spett än ett Power-Pole-spett till mitt MICRO-ankare?
S:  Ja, din Power-Pole Micro är kompatibel med alla 3/4” spett.

F:  Vilken sorts 12 V-batteri kan användas med MICRO-drivenheten?
S:  Alla 12 V DC-batterier kan användas med MICRO-drivenheten.

F:  Är Micro kompatibelt med C-Monster 2.0?
S:  Nej, Micro är endast kompatibelt med C-Monster 1.0 styrenheter (såsom visas i den här manualen).

 
Vanliga frågor och svar



Figur 6 Figur 7

Behöver du hjälp?Ring vår tekniska supportavdelning på+1-813-689-9932 val 2

FELSÖKNINGSGUIDE

INSTALLATION av ett nytt batteri till panelomkopplaren

1.  Se till att det omgivande området är så torrt som möjligt för att undvika att fukt tränger in.

2.  Ta bort de 2 nr 8 x 3/4 tum skruvarna med flata huvuden ovanpå panelomkopplaren.

3.  Använd en tunn skruvmejsel för att ta bort panelomkopplarens hölje. (FIG. 6)

4.  Ta bort omkopplarens gummimembran och skivan från panelomkopplarens bas.

5.  Ta bort batteriet från hållaren på skivans baksida och byt ut mot valfritt CR2032 3V litiumknappbatteri.

6.  Placera skivan och omkopplarens gummimembran i panelomkopplarens bas och se till att omkopplarens 
gummimembran sitter rätt innan du sätter tillbaka höljet (FIG. 7)

16 | MICRO Installations- och användarmanual | www.power-pole.com

SYMPTOM REKOMMENDATION

Glider/oljud vid förankring Minska ankarkraften och försök igen.

Spettet dras inte tillbaka Minska ankarkraftinställningen med ett steg  
från MICRO-drivenheten.
OBS!  Om det sitter fast i nersänkt läge kan 

kraftinställningen vara för hög.

Överdrivet dropp/instabilitet när  
den fälls ihop eller fälls ner

Ring vår tekniska supportavdelning på  
+1-813-689-9932 val 2

Drivenheten ger ifrån sig ett  
skrapljud när den är igång

Skölj spettfacket med vatten för att avlägsna  
smuts som kan orsaka skrapljud (FIG. 5)
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FÖRSIKTIGHETS-

ÅTGÄRDER

OBS!  Använd INTE Power-Pole MICRO som ditt huvudsakliga ankare. Lämna aldrig din båt 
utan uppsikt när den är förankrad endast med Power-Pole-ankaret för grunda vatten.

•  Läs användarmanualen noggrant före användning. Gör dig bekant med reglagen  
och hur du använder Power-Pole MICRO-ankaret för grunda vatten på rätt sätt.

•  Låt inte barn använda eller hantera Power-Pole MICRO-ankaret utan uppsikt.

•  Modifiera inte enheten på något sätt.

•  Använd endast äkta Power Pole MICRO-ankartillbehör.

•  Koppla alltid bort 12 V-strömkällan från ankaret innan du utför service.

•  Använd inte ditt Power-Pole MICRO-ankare som ett sorts stöd när du går på  
eller av farkosten.

•  Under situationer med kraftig vind eller grov sjö kan ditt Power-Pole MICRO-ankare 
släppa på hålltrycket för att skydda akterspegeln på din farkost.

•  Om skräp fastnar runt ditt ankarspett, koppla bort 12 V-strömkällan innan  
skräpet rensas bort.

MICRO Valfria tillbehör

Extra strömsladd

Fäste för akterspegelklämma

 Justerbart monteringsfäste

Micro-batterienhet 
med laddare
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GARANTI

Två (2) års begränsad garanti
Power-Pole® MICRO-ankare för grunda vatten

Garantivillkor 

Ett Power-Pole MICRO™-ankare för grunda vatten tillverkat av JL Marine Systems Inc. är garanterat mot defekter i material och utförande 
i MICRO-drivenheten, det justerbara monteringsbeslaget och elsystemet. Garantin gäller den ursprungliga slutkonsumenten och från det 
ursprungliga inköpsdatumet, enligt följande villkor:

1.  Garantierna för Power-Pole MICRO-ankare för grunda vatten börjar gälla då JL Marine Systems, Inc. erhållit det ifyllda garantikortet 
daterat inom 10 dagar efter det ursprungliga inköpsdatumet, eller genom registrering av din Power-Pole på vår webbplats. Spara ditt 
försäljningskvitto som inköpsbevis.

2.  Installera ENDAST äkta Power-Pole delar. Denna garanti är ogiltig om icke-godkända delar används eller installeras.

3.  Denna garanti är ogiltig om Power Pole MICRO-ankaret för grunda vatten används kommersiellt, strukturellt förändrade eller om  
de utsatts för påfrestningar utöver det tillverkade materialets fysiska gränser.

4.  Denna garanti täcker inte slitage, eller onormal användning, den täcker inte heller Power-Pole MICRO-ankaret MICRO-ankaret för 
grunda vatten för annat än dess avsedda användning.

5.  JL Marine Systems, Inc. förbehåller sig rätten att ändra i produkter och designer utan att åläggas några skyldigheter att inkludera 
sådana ändringar i redan färdigställda produkter eller produkter som redan levererats till återförsäljare eller konsumenter.  
Produkter som repareras eller ersätts enligt denna garanti kan komma med eller utan dessa ändringar.

Frakt (Gäller endast för försändelser som skickas inom det amerikanska fastlandet.)

1.  För delar som inom 90 dagar från inköpsdatumet visar sig vara defekta kommer JL Marine Systems, Inc. att betala avgifter för frakt 
och hantering av ersättningsprodukt till och från JL Marine Systems, Inc. fabrik eller någon annan plats som JL Marine Systems, Inc. 
utser.

2.  Delar som senare än 90 dagar och inom 12 månader från inköpsdatumet visar sig vara defekta kommer också att repareras eller 
ersättas utan kostnad, dock kan kostnad uppstå för frakt till JL Marine Systems, Inc. fabrik eller någon annan plats som JL Marine 
Systems, Inc. utser.

3.  Delar som senare än 12 månader från inköpsdatumet visar sig vara defekta kommer också att repareras eller ersättas utan kostnad,  
dock kan kostnad uppstå för frakt och hantering till och från JL Marine Systems, Inc. fabrik eller någon annan plats som JL Marine Systems, 
Inc. utser.

Delar

1.  MICRO-drivenhet och  justerbart monteringsbeslag som visar sig vara defekta inom 24 månader från inköpsdatumet repareras 
eller ersätts utan kostnad. Skador på enheter på grund av felaktig strömförsörjning, nedsänkning i vatten eller överdriven exponering 
för vatten kan upphäva garantin.

2.  En panelomkopplares fjärrkontroll  eller fjärrnyckel som visar sig vara felaktig inom 24 månader kommer att repareras eller 
bytas ut utan kostnad. Vid utbyte används delar av samma (eller motsvarande) modell.

3.  Denna garanti täcker inte några som helst vattenskador.

INNEHÅLLET I DENNA GARANTI ÄR DEN EXKLUSIVA GARANTI SOM LÄMNAS AV JL Marine Systems, Inc. OCH INGA 
ANDRA GARANTIER FÖRELIGGER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE GARANTI BETRÄFFANDE 
ÄNDAMÅLSENLIGHET ELLER SÄLJBARHET VAD GÄLLER SÅDANA ANKARE. JL MARINE SYSTEMS, INC. ANSVARAR INTE FÖR SKADOR 
ELLER OLYCKOR SOM UPPSTÅR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV DENNA PRODUKT. ANVÄNDAREN AV DENNA PRODUKT ANSVARAR FÖR 
RISKER OCH AVSTÅR FRÅN NÅGRA OCH ALLA KRAV GENTEMOT JL MARINE SYSTEMS, OCH/ELLER NÅGON AV DESS AGENTER.
Denna garanti gäller under normala användningsförhållanden. Garantin omfattar inte: 1) fel som orsakats av felaktig montering eller 
demontering. 2) fel som inträffar efter inköp på grund av modifiering av produkten, avsiktlig skada, olycka, felaktig användning, missbruk, 
försummelse eller exponering för frätande ämnen; 3) kosmetiska skador och 4) kostnader för arbete eller montering. Med undantag för 
vad som föreskrivs här, utfärdar JL Marine Systems, Inc. inga uttryckliga garantier, och eventuella underförstådda garantier, inklusive utan 
begränsning någon underförstådd garanti beträffande säljbarhet eller ändamålsenlighet, är begränsade under hela denna skriftliga, 
begränsade garanti. Med undantag för vad som anges här, har JL Marine Systems, Inc. inte något ansvar gentemot köparen eller någon 
annan person eller enhet med avseende på något ansvar, förlust eller skada som orsakats eller som påstås vara direkt eller indirekt orsakad 
av användningen av produkten, inklusive, men inte begränsat till, tillfälliga skador eller följdskador. Vissa stater tillåter inte begränsning 
av varaktigheten av en underförstådd garanti eller ett uteslutande av begränsning av tillfälliga skador eller följdskador, så ovanstående 
begränsning och uteslutning gäller eventuellt inte er. Denna garanti ger er specifika lagliga rättigheter. Ni kan även ha andra rättigheter, 
vilka varierar från stat till stat.
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Allmänt utlåtande (gäller alla enheter)
Varning: Ändringar eller modifikationer av denna enhet som inte uttryckligen godkänts av JL Marine Systems, Inc. kan upphäva 
användarens behörighet att använda utrustningen.

FCC-specifikt utlåtande
OBS! Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en klass B digital enhet, enligt avsnitt 15 av FCC-
reglerna. Dessa gränsvärden är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid en installation i bostadsmiljö. 
Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används i enlighet 
med anvisningarna, kan komma att orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för 
att störningar inte kommer att inträffa vid en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar för radio- eller 
tv-mottagning, som kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka åtgärda 
störningen genom en eller flera av följande åtgärder:
 •  Omorientera eller flytta mottagarantennen.
 •  Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren
 •  Anslut utrustningen till ett uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till
 •  Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker för råd och hjälp

 FCC avsnitt 15.19 Varning – (Krävs för alla Avsnitt 15-enheter) DENNA ENHET UPPFYLLER KRAVEN I AVSNITT 15 AV FCC-
REGLERNA. FÖR ANVÄNDNING GÄLLER FÖLJANDE TVÅ VILLKOR: (1) DEN HÄR ENHETEN FÅR INTE ORSAKA SKADLIGA 
STÖRNINGAR, OCH (2) DEN HÄR ENHETEN MÅSTE KUNNA HANTERA ALLA STÖRNINGAR, INKLUSIVE STÖRNINGAR 
SOM KAN ORSAKA OÖNSKADE DRIFTSEFFEKTER.

FCC/ISED RF-EXPONERING
SVENSKA: Denna utrustning överensstämmer med de gränsvärden för strålningsexponering som anges för en okontrollerad miljö. 
Denna utrustning är, under normala driftsförhållanden, i direkt kontakt med användarens kropp. Sändaren får inte vara placerad 
tillsammans med eller fungera i anslutning till någon annan antenn eller sändare.

FRENCH: Cet équipment est conforme aux limites d’exposition aux radiations dans un environment non controle. Cet équipment 
est en contact direct avec le corps de l’utilisateur dans des conditions de fonctionnement normales. Cet émetteur ne doit pas être 
co-localisées ou opérant en conjunction avec tout autre antenne ou transmetteur.

SVENSKA: Den här enheten överensstämmer med den kanadensiska industrins licensfria RSS-standard(er). För drift gäller följande 
två villkor: (1) den här enheten får inte orsaka störningar och (2) den här enheten måste kunna hantera alla störningar, inklusive 
störningar som kan orsaka oönskade driftseffekter.

FRENCH: Le présent est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de license. L’exploitation 
est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit 
accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement. 

FCC  
-utlåtande



Behöver du hjälp?  

Ring vår tekniska supportavdelning på+1-813-689-9932 val 2
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FÖRSIKTIGHET! 
Använd inte Power-Pole-ankaret för grunda vatten som ditt huvudsakliga ankare. 

 Lämna aldrig din båt utan uppsikt när den är förankrad endast med Power-Pole-ankaret för grunda vatten.

Behöver du hjälp? Ring vår tekniska supportavdelning på 

+1-813-689-9932 val 2

Micro-install-ägar-internat-012018

9010 Palm River Road, Tampa, Florida 33619
Telefon  +1-813-689-9932, Fax +1-813-689-8883

www.power-pole.com


