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Bruksanvisning/vedlikeholds veiledning 

Hyra Minigarngreier 400EL® 12/24  

 

Din Hyra Minigarngreier 400EL® har 1 års garanti på slitedeler som motor, elektronikk, lager osv. 

OBS: Hyra minigarngreier 400EL® er beregnet for å henge. Den tåler ikke slag og støt. Skader som 

følge av slag og støt dekkes ikke av garantien.  

Dekselet er plombert og må IKKE åpnes, da faller garantien bort. Oppstår det feil med elektronikk ta 

umiddelbar kontakt med leverandøren. 

OBS: KLEMFARE! Stikk aldri armen inn i maskinen så lenge tromlene går rundt. Hånden kan hekte seg fast og 

følge med inn mellom tromlene. Har du behov for å rette/fjerne noe fra maskinen, slå alltid av maskinen før du 

begynner å rette/fjerne noe fra maskinen. 

Montering Oppkobling Bruk 

Hyra Minigarngreier 400EL kommer todelt, 
monter sammen delene ved å sette merket stag på 
merket hull på maskinen. Skal du ordne egen rigg, 
anbefaler vi at du sveiser fast din festeanordning til 
topplaten før garngreieren monteres sammen.  
 
Hyra Minigarngreier 400EL® har 5 m kabel med 
rundkontakt IP67 som standard og skal kobles opp 
på båtens 12V anlegg/batteri.  
 

Brukerpanel 

Hyra Minigarngreier 400EL® er utstyrt med en 
trinnløs vrider som regulerer hastigheten og en 
nødstopp. Vrideren går begge veier så du kan kjøre 
maskinen baklengs ved behov.  
Se nærmere forklaring under brukerpanel av denne 
bruksanvisningen. 
 
NB: Få det elektriske anlegget i din båt kontrollert av 
en autorisert elektriker før montering av Hyra 
Minigarngreier 400EL®. Sjekk pluss og minus 
(Brunkabel =+ og blå= - ) Feilkobling fører til 
kortslutning og kan ødelegge elektronikken.  
 

 
 
Presshjul: Sylinderformen sørger for å dra med seg 
både terner og garnlinet.  
Stammestrikk skal brukes kun for å holde presshjul på 
plass ikke for å presse de ned mot trekkrullen. 
Lufttrykket i presshjulet anbefales nøytralt. Presshjulet 
er ikke en garnblåse og skal heller ikke blåses opp som 
en. 
 
 

    
Riktig lufttrykk                Feil Lufttrykk 
 
 
 

 
Start og stopp: 
Ved start trekk ut 
nødstoppen vent i 4 
sekunder og vri 
reguleringsbryteren i ønsket 
retning og til ønsket 
hastighet. 
For å stoppe maskinen trykk 
inn nødstoppen og still 

reguleringsbryteren på «0» 
Ved stor belastning vil 
garngreieren stoppe. Vri da 
reguleringsbryteren på «0», 
vent i ca 4 sekunder og kjør 
startprosedyre på nytt. 
 

Rød knott: 
start/stopp 
NØDSTOPP  
Trykkes inn.  
Slå av maskinen 
mellom hvert bruk. 
Ved oppstart 
trekkes knotten ut. 
 
Sort bryter: 
reguleringsbryter 
Skal stå med pil på 
«0-posisjon» når 
den ikke er i bruk.  
Vri bryteren 
med/mot klokken 
og still den inn på 
ønsket hastighet og 
i den retningen du 
ønsker den skal gå. 

 dreieskive m. sveiseplate     
Alle maskiner leveres uten svingkrans. 
Svingkrans med som lås og plate for å sveise fast 
oppheng til rigg leveres som tilleggsutstyr.  

dreieskive med rigg oppheng. 
Ved bestilling av Hyra Rigg, tilpasses svingkrans med 
festet til rigg fra leverandør.  
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Vedlikehold 

 
Røde piler indikerer smørepunkt. 
Lagerets smørenippel er på innsiden av 
rullen. 

  
 

For å gi Hyra Minigarngreier 400EL® et så langt liv som mulig 
trenger den litt vedlikehold av deg som bruker. 
Daglig vedlikehold: 
Spyl ren garngreieren etter bruk gjerne med ferskvann.  
Unngå spyling direkte på dekselet der brytere og 
kabelgjennomføringen er for å unngå vanninntrenging og 
påfølgende kortslutning. 
Gå over alle mutre og stram dem opp med jevne mellomrom. 
2-4 ganger i året (alt etter hvor mye garngreieren brukes) må 
lageret via smørenippel og stangen i pressrull smøres. 
Kransen på toppen smøres samtidig. 
Pressrullen kan etterfylles med luft ved behov. Ventil i siden på 

pressrullen. 
Etter endt sesong, bør garngreieren vaskes grundig ren i ferskt 
vann for å unngå tæring. Unngå å spyl direkte mot brytere og 
kabel utgang. 
Dekselet må ikke åpnes, men smør gjerne vaselin rundt der 
ledningen kommer gjennom dekselet etter rengjøring. 
Nb: Hyra Minigarngreier 400EL ® er et elektrisk redskap. Sjekk 
alltid ledningen for skader/brudd ofte.  
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