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INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS         BST ANCHOR  



SAFETY ISSUES 

 
 

Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the 
product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could 
result in personal injury and/or property damage! Retain instructions for future reference. 

 

Unpacking - When unpacking, inspect carefully for any damage that may have occurred during transit. Make sure any loose 
fittings, bolts, etc., are tightened before putting unit into service. 

 
GENERAL SAFETY INFORMATION - Throughout this manual potential safety hazards will be noted with the following 
terms. Please read and understand these terms before operating the product. 

 
Danger means a hazard that WILL 

cause death or serious injury if the 
warning is ignored. 

 
Warning means a hazard that COULD 

cause death or serious injury if the 
warning is ignored. 

 
Caution means a hazard that MAY cause 
minor or moderate injury if the warning 
is ignored. It may also mean hazard that 
will only cause damage to property. 

 
 

 
Read all manuals and instructions included with this product carefully. Be thoroughly familiar with the controls and the 
proper use of the equipment. Only persons well acquainted with these rules of safe operation should be allowed to use the 
winch. 

 

   Rope breakage and whiplash hazard 

1. Never allow anyone to be between the anchor and the winch. If the rope breaks it could snap back with enough 
force to cause severe injury. 

2. The winch is shipped with a closed loop anchor roller. If the included anchor roller is ever replaced it must be 
replaced by a closed loop anchor roller. The closed loop anchor roller will prevent the anchor line from snapping 
onto the boat deck in the event the rope breaks. 

3. Always use nylon rope with a minimum of 600 pound tensile strength for this product. Never substitute cable for 
rope. Cable is not an acceptable anchor line as it does not stretch and is easily frayed. If cable breaks it can snap back 
with more force than nylon rope. 

4. This product is intended to lift anchors. Do not attempt to lift or move people or other objects. 
5. Inspect entire rope for weak or worn condition or kinking (short tight twist or curl) before each use. Replace worn 

rope with nylon rope specifically rated for this product. 
 

   Electrical shock and fire hazards 

1. Do not use electrical wire sizes smaller than 14 AWG (gauge) with a 105-C temperature rating. Using wire that is too 
small could result in overloading and a fire. Large gauge wire is permitted. 

2. Use the supplied circuit breaker or a 20 amp in-line fuse when installing this winch. 
3. Use only suitable wire for electrical connections between the battery, switch and the winch. 
4. Make sure any crimped electrical connectors meet industry strength requirements. 
5. Always disconnect the battery lead wires from the battery before attempting to install, relocate, or service the 

winch. 
 

   Cruising and boat trailering hazards 
When the boat is cruising or being trailered, the anchor must be secured inside the boat. If the anchor breaks free during 
cruising or trailering, it could cause serious damage and/or injury. 
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WINCH DESCRIPTION 

INSTALLATION 

 

Anchoring hazards 

1. It is a best practice to tie the anchor line off to a cleat (or other secure point) when the boat is anchored. The winch 
life may be reduced if it is used to hold the load of the boat while anchored. Damage to the motor could occur. 
Tying to a cleat will extend winch life and prevent wear and possible failure. 

2. Do not pull a load greater than the rating for the winch. If the circuit breaker halts operation of the winch during 
retrieval or deployment; the winch may have been overloaded and damage may result. 

 
 

Entanglement hazards 

1. Never place any object or tool in the rope spool while retrieving or deploying the anchor. The tool or object could 
become tangled in the rope resulting in serious injury and/or damage to the winch. 

2. Do not wear loose fitting clothing, scarves, or neck ties during the operation of the winch. Loose clothing may 
become caught in moving parts resulting in injury or death. 

3. Do not operate the winch under the influence of drugs and/or alcohol. 
 

 

The anchor winch retrieves and deploys river and mushroom anchors using nylon rope. This anchor winch features power-up 
and free-fall down operation with a switch that can be installed at a remote location such as at the boat’s helm or on the 
winch cover. The anchor winch has an anchor roller that must be installed before the winch is installed. The anchor roller 
must be installed on-center and in-line with the rope spool. 

 

 

TOOLS REQUIRED: 

1. Electric Drill 
2. 5/16” Drill Bit 
3. Electrical Terminal Crimping Tool 
4. Adjustable Wrench 
5. Phillips Screw Driver 

 
MATERIALS REQUIRED 

1. Winch and Anchor Roller (included) 
2. Seven 8mm bolts, washers and nuts (included). Longer bolts may be required if your deck is very thick. 
3. Shackle for anchor attachment (included) 
4. River or Mushroom anchor (not included –up to 40 lbs.) 
5. Battery Wire and Circuit Breaker (included) 

 
INSTALLING ANCHOR WINCH ON BOAT DECK 
The anchor winch can be installed on the fore (front) or the aft (rear) of the boat. It is important that the anchor roller line up 
with the centerline of the rope spool for proper operation. To mount the anchor winch, follow these steps: 

 

1. Locate anchor roller and winch on deck in desired location. The anchor roller must be located at the edge of the 
deck and must extend over the edge to allow the anchor to clear the deck when it is docked in the anchor roller. 

2. Look below the deck and check for any obstructions underneath the desired anchor roller and winch locations. 
Also make sure there is enough space for the rope spool on the winch to be centered on the anchor roller. 

3. Using a marker, mark the anchor roller and winch mounting holes on the deck. NOTE: There are several bolt 
holes in winch frame to choose from. The easiest to use are the four slots (2 on each end of the frame). There 
are also holes for the battery lead wires so you can route the wires through the deck if you desire. 

4. Remove winch and anchor roller. Drill the holes. Bolt to deck. Use fender washers and/or marine plywood under 
the deck to ensure the greatest strength and to spread the load. 



WIRING SELECTION & SPECIFICATION 

 
Do not use wire sizes smaller than 14 AWG with 105 degree C rated insulation. Using wire that is insufficient could result in 
overloading and a fire. The use of larger diameter wire (small gauge number) is permitted and can improve the flow of 
electrical current. If the length of wire that was included with the winch was not long enough, consider acquiring the next 
larger wire size (12 AWG) for your installation. Use the supplied circuit breaker or an in-line 20 amp fuse. Using incorrect 
circuit breakers may result in a fire. 

 

WIRING 
The wires and switch are all properly connected. You will need to route the battery wires from the winch to battery and 
connect the RED positive (+) wire to the silver post on the circuit breaker. The small hole on the buss bar (flat stamped metal 
part with two holes) is attached to the colored post on the circuit breaker and the large hole on the buss bar is attached to 
the battery positive terminal. The BLACK negative (-) wire is attached to the battery negative terminal. 

 

 
ROPE INSTALLATION 

 
Anchor rope comes pre-installed from the factory, but if you need to install new rope, insert the rope through the hole 
located on the inside of the drum (where the rope spools) and tie an overhand knot on the outside of the spool so the knot 
can be pulled into the countersunk hole on the outside end of the spool. Pull the rope so the knot is tight against the counter 
sunk hole. Make sure the rope is not tangled and not looped around anything and is free to wrap on the spool. Hold tension 
of the rope while wearing a glove. Press the “UP” direction on the switch and hold until the rope is neatly wrapped on the 
spool. Release the switch button at anytime during the wrapping of the rope on the spool if an unsatisfactory wrap is 
occurring. 

 
The spool will hold as much as 100’ of 1/4” anchor rope. Use anchor rope with a minimum of 500 pounds of tensile strength. 
The rope that is installed on the winch is suitable for this winch. 

 

ANCHOR ATTACHMENT 
Use a river or mushroom type anchor up to a maximum weight of 45 lb. Use a lighter anchor when possible. Attach the 
shackle to the anchor shank eye. Tie the rope to the anchor shackle. 

 

. 

 
The knot must be securely fastened and tested by the user before anchoring. 



ANCHOR WINCH OPERATION 

SAFETY CABLE ATTACHMENT 

 
When the boat is being trailered, the anchor must be placed in the boat and secured. If the anchor breaks free during 
trailering, it will cause serious damage and/or injury. The safety cable is only designed to hold the anchor in place when the 
boat is underway in the water. 

 

Follow the procedures outlined below to attach a safety cable. 
1. After the winch is installed and the anchor attached to the 

rope and power the winch UP until the anchor is in the 
docked position (in the anchor roller/davit). 

2. Attach the safety cable snap ring hook on the anchor 
shackle. 

3. Loosen the safety cable clamp and adjust the cable so the 
slack is removed, but so the snap ring hook can still be 
removed from the shackle. The cable will need some slack 
to be able to unhook the snap ring hook. Tighten cable 
clamp. 

4. The excess cable may be cut and removed. You may want 
to leave a few inches of extra cable for later adjustment. 

 
 
 

 
The anchor winch is simple to operate. To lower the anchor press and hold the switch in the “down” position for a few 
seconds and release the switch. The anchor will freefall to the lake or river bottom. Allow the boat to drift and pull additional 
rope out of the winch. To stop the rope from coming out of the winch, press the switch UP button for a couple seconds. This 
will lock the spool and keep it from letting more rope out. To raise the anchor, press and hold the switch in the “up” position. 

 
Helpful hints: 

1. If you are in 20 feet of water, you may need 100 feet of rope to hold in wind or current. The ratio of rope length to 
depth is called scope and a scope of 5 to 1 in common in wind or current. The more scope, or anchor line out, the 
better the anchor will hold. 

2. Using more scope (more line out) is better than using a heavier anchor. 
3. Always raise the anchor before moving the boat. Do not try to drag the anchor with the boat’s power. This can 

cause product damage or injury. 

 
Maintenance: Salt Water Rinsing 
To minimize common corrosion from salt water, it is a best practice to rinse off the winch after each use with fresh water. 
Simply point a hose inside the rope opening, over the cover and around the surrounding boat deck to wash away any salt  
water residue. 



 
 
 

PART 

NUMBER 

DESCRIPTION QTY PART 

NUMBER 

DESCRIPTION QTY 

1 BOLT AND NUT 2 17 SHAFT 1 

2 CU PLATE 1 18 MOTOR 2 

3 LOCK NUT 2 19 IDLER GEAR ASSEMBLY 2 

4 SHAFT 1 20 ANTI-REVERSE GEAR 1 

5 LOCK NUT 2 21 FRAME 1 

6 WASHER 2 22 CONTROL UNIT 1 

7 BEARING CLIP 2 23 CIRCUIT BREAKER 1 

8 BEARING FOR SHAFT 2 24 BOLT AND NUT FOR CU 1 

9 CLIP FOR SHAFT 1 25 BOLT FOR MOTOR 1 

10 SPOOL 1 26 GEAR 1 

11 ANCHOR ROPE 1 27 HEXGON FLANGE BOLT 1 

12 SHAFT 1 28 BOLT FOR COVER 4 

13 SPOOL GEAR 1 29 HOUSING 1 

14 FREE-FALL GEAR ASSEMBLY 1 30 SWITCH AND SWITCH 1 

15 CLIP FOR SHAFT 2 31 LED LIGHT 1 

16 BEARING FOR SHAFT 2 32 DAVIT ASSEMBLY 1 

ANCHOR WINCH PARTS 
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BEZPIECZEŃSTWO 

 
 

Przeczytaj i zachowaj te instrukcje. Przeczytaj uważnie przed przystąpieniem do montażu, instalacji, obsługi lub konserwacji 
opisanego produktu. Chroo siebie i innych, przestrzegając wszystkich informacji dotyczących bezpieczeostwa. 
Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodowad obrażenia ciała i/lub uszkodzenie mienia! Zachowaj instrukcje do 
wykorzystania w przyszłości. 

 

Rozpakowanie - Podczas rozpakowywania dokładnie sprawdź, czy produkty i częsci nie zostały uszkodzone podczas 
transportu. Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że wszystkie luźne mocowania, śruby itp. są dokręcone. 

 
OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEOSTWA - W niniejszej instrukcji potencjalne zagrożenia bezpieczeostwa 
zostaną opisane z następującymi terminami. Prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami przed przystąpieniem do obsługi 
produktu. 

 
Niebezpieczeostwo oznacza 
zagrożenie, które SPOWODUJE 
śmierd lub poważne obrażenia, 
jeśli ostrzeżenie zostanie 
zignorowane. 

 
Ostrzeżenie oznacza zagrożenie, 
które MOŻE spowodowad śmierd 
lub poważne obrażenia, jeśli 
zostanie zignorowane. 

 
Przestroga oznacza zagrożenie, które 
MOŻE spowodowad drobne lub 
umiarkowane obrażenia, jeśli zostanie 
zignorowane. Może również oznaczad 
zagrożenie, które spowoduje jedynie 
uszkodzenie mienia. 

 
 

 

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje dołączone do tego produktu. Dokładnie zapoznaj się z elementami sterującymi 
i prawidłowym użytkowaniem sprzętu. Wyciągarkę wolno obsługiwad tylko osobom dobrze zaznajomionym z niniejszymi 
zasadami bezpiecznej obsługi. 
 

   Ryzyko zerwania liny i uszkodzenia kręgosłupa 

1. Nigdy nie pozwalaj nikomu przebywad między kotwicą a wyciągarką. Jeśli lina się zerwie, może odskoczyd z siłą 

wystarczającą do spowodowania poważnych obrażeo. 

2. Wciągarka jest dostarczana z rolką kotwiącą z ograniczeniem dla kotwicy. Jeśli dołączona rolka kotwiąca zostanie 

kiedykolwiek wymieniona, należy ją wymienid na taką samą rolkę. Taki typ rolki kotwiącej zapobiega zaczepianiu się liny 

kotwiczącej o pokład łodzi w przypadku zerwania liny. 

3. Zawsze używaj nylonowej liny o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie 600 funtów dla tego produktu. Nigdy nie zastępuj 

liny nylonowej inną liną syntetyczną. Inna lina syntetyczna nie jest właściwa ponieważ nie rozciąga się i łatwo się strzępi. Jeśli 

lina się zerwie, może odskoczyd z większą siłą niż lina nylonowa. 

4. Ten produkt jest przeznaczony do podnoszenia kotwic. Nie próbuj podnosid ani przenosid ludzi ani innych przedmiotów. 

5. Przed każdym użyciem sprawdź całą linę pod kątem słabego lub wytartego stanu lub załamao (krótkie, mocne skręcenie lub 

wywinięcie). Wymieo zużytą linę na nylonową specjalnie przystosowaną do tego produktu. 

 

   Zagrożenie porażeniem elektrycznym i pożarem 

1. Nie używaj przewodów elektrycznych o średnicach mniejszych niż 14 AWG (średnica) przy temperaturze znamionowej 

105 ° C. Użycie zbyt małego przewodu może spowodowad przeciążenie i pożar. Dozwolony jest przewód o dużym przekroju. 

2. Podczas instalacji tej wciągarki użyj dostarczonego wyłącznika prądowego lub wbudowanego bezpiecznika 20 A. 

3. Do połączeo elektrycznych między akumulatorem, wyłącznikiem i wciągarką należy używad wyłącznie odpowiedniego 

przewodu. 

4. Upewnij się, że wszystkie zaciskane złącza elektryczne spełniają wymagania branżowe dotyczące wytrzymałości. 

5. Zawsze odłączaj przewody akumulatora od akumulatora przed próbą zainstalowania, przeniesienia lub serwisowania 

wciągarki. 
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OPIS WYCIĄGARKI 

INSTALACJA 

  Zagrożenia podczas rejsu i przewożenia łodzi na przyczepie 
Gdy łódź płynie lub jest na przyczepie, kotwica musi byd zabezpieczona wewnątrz łodzi. Jeśli kotwica uwolni się podczas 
pływania lub przewożenia, może to spowodowad poważne uszkodzenia i/lub obrażenia. 
 

 

Zagrożenia związane z kotwiczeniem 
1. Najlepszą praktyką jest przywiązanie liny kotwicznej do knagi (lub innego bezpiecznego punktu), gdy łódź jest 

zakotwiczona. Żywotnośd wciągarki może ulec skróceniu, jeśli jest używana do utrzymywania ładunku łodzi na kotwicy. Może 

dojśd do uszkodzenia silnika. Przywiązanie do knagi wydłuży żywotnośd wciągarki i zapobiegnie zużyciu i możliwej awarii. 

2. Nie ciągnij ładunku większego niż obciążenie wyciągarki. Jeżeli wyłącznik prądowy zatrzyma działanie wciągarki podczas 

podnoszenia lub rozwijania; wciągarka mogła zostad przeciążona, co może spowodowad uszkodzenie. 

 

Ryzyko poplątania liny 
1. Nigdy nie umieszczaj żadnych przedmiotów ani narzędzi w szpuli liny podczas wyciągania lub rozwijania kotwicy. Narzędzie 

lub przedmiot może zaplątad się w linę, powodując poważne obrażenia i/lub uszkodzenie wciągarki. 

2. Podczas pracy wyciągarki nie należy nosid luźnej odzieży, szalików ani krawatów na szyję. Luźna odzież może zaplątad się 

w ruchome części, powodując obrażenia lub śmierd. 

3. Nie obsługuj wyciągarki pod wpływem narkotyków i/lub alkoholu. 

 

 

Wciągarka do kotwic wyciąga i opuszcza kotwice rzeczne i grzybowe za pomocą nylonowej liny. Ta wciągarka kotwiczna ma 

funkcję wciągania i swobodnego opadania za pomocą przełącznika, który można zainstalowad w odległym miejscu - na 

przykład przy sterze łodzi, lub na pokrywie wciągarki. Wciągarka ma rolkę kotwiącą, którą należy zainstalować przed 

zainstalowaniem wciągarki. Rolka kotwiczna musi byd zainstalowana równo w jednej linii ze szpulą liny. 

 

 

POTRZEBNE NARZĘDZIA: 
1. Wiertarka elektryczna 

2. Wiertło 5/16 ” 

3. Elektryczna praska do zaciskania koocówek 

4. Klucz nastawny 

5. Śrubokręt krzyżakowy 

POTRZEBNE SPRZĘTY: 
1. Wciągarka i rolka kotwiczna (w zestawie) 

2. Siedem śrub 8 mm, podkładki i nakrętki (w zestawie). Dłuższe śruby mogą 

byd wymagane, jeśli twój pokład jest bardzo gruby. 

3. Szekla do mocowania kotwicy (w zestawie) 

4. Kotwica rzeczna lub grzybowa (brak w zestawie - do 40 funtów dla BST 

ANCHOR 45; do 30 funtów dla BST ANCHOR 35) 

5. Przewód akumulatora i wyłącznik prądowy (w zestawie) 

 

INSTALACJA WYCIĄGARKI NA POKŁADZIE 

Wciągarka do kotwic może byd zainstalowana z przodu (dziób) lub z tyłu (rufa) łodzi. Ważne jest, aby rolka kotwicy 
znajdowała się w jednej linii z linią środkową szpuli liny, aby zapewnid prawidłowe działanie. Aby zamontowad wciągarkę, 
wykonaj następujące czynności: 

 

1. Ustaw rolkę kotwiczącą i wciągarkę na pokładzie w żądanym miejscu. Rolka kotwiąca musi byd umieszczona na 
krawędzi pomostu i musi wystawad poza krawędź, aby umożliwid kotwicy uwolnienie się z pokładu, gdy jest 
zadokowana w rolce kotwiącej. 



2. Spójrz pod pokład i sprawdź, czy nie ma żadnych przeszkód pod wybraną rolką kotwiącą i lokalizacją wciągarki. 
Upewnij się również, że jest wystarczająco dużo miejsca, aby szpula liny na wciągarce była wyśrodkowana na rolce 
kotwicznej. 

3. Za pomocą markera zaznacz rolkę kotwiącą i otwory montażowe wciągarki na pokładzie. UWAGA: Do wyboru jest 
kilka otworów na śruby w ramie wyciągarki. Najłatwiejsze w użyciu są cztery szczeliny (po 2 na każdym koocu ramy 
Istnieją również otwory na przewody akumulatora, dzięki czemu można je poprowadzid przez pokład. 

4. Zdejmij wciągarkę i rolkę kotwiącą. Wywierd otwory. Przykręd do pokładu. Użyj podkładek odbojowych lub sklejki 
morskiej pod pokładem, aby zapewnid najlepszą wytrzymałośd i rozłożyd obciążenie. 

 

 

 
 

 WYBÓR I SPECYFIKACJA PODŁĄCZENIA 
 

Nie używaj przewodów o średnicach mniejszych niż 14 AWG z izolacją o wartości znamionowej 105°C. Użycie 

niewystarczającego drutu może spowodowad przeciążenie i pożar. Stosowanie drutu o większej średnicy (mała liczba 

przekrojów) jest dozwolone i może poprawid przepływ prądu elektrycznego. Jeśli długośd przewodu dołączonego do 

wciągarki nie była wystarczająco długa, rozważ zakup kolejnego większego przewodu (12 AWG) do instalacji. Użyj 

dostarczonego wyłącznika prądowego lub wbudowanego bezpiecznika 20 A. Stosowanie niewłaściwych wyłączników 

automatycznych może spowodowad pożar. 

 

PODŁĄCZENIE 
Przewody i przełącznik są prawidłowo podłączone. Będziesz musiał poprowadzid przewody akumulatora od wyciągarki do 

akumulatora i podłączyd CZERWONY dodatni (+) przewód do srebrnego słupka wyłącznika. Mały otwór na szynoprzewódzie 

(metalowa częśd tłoczona na płasko z dwoma otworami) jest przymocowany do kolorowego słupka na wyłączniku, a duży 

otwór na szynoprzewodzie jest przymocowany do dodatniego bieguna akumulatora. CZARNY ujemny przewód (-) jest 

podłączony do ujemnego zacisku akumulatora. 

 

 

 MOCOWANIE LINY 

 

Lina kotwiczna jest fabrycznie zainstalowana, ale jeśli chcesz zainstalowad nową linę, włóż linę przez otwór znajdujący się 
wewnątrz bębna (tam, gdzie lina się nawija) i zawiąż węzeł zwykły na szpuli, aby węzeł można przeciągnąd do wpuszczanego 
otworu na zewnętrznym koocu szpuli. Pociągnij linę tak, aby węzeł mocno przylegał do zagłębionego otworu. Upewnij się, że 
lina nie jest splątana, nie jest owinięta wokół niczego i może swobodnie owinąd się na szpuli. Utrzymuj stałe napięcie liny –
miej dla ochrony założone rękawice. Naciśnij przycisk „UP” na przełączniku i przytrzymaj, aż lina zostanie starannie owinięta 
na szpuli. Zwolnij przycisk przełącznika w dowolnym momencie podczas owijania liny na szpuli, jeśli lina nawija się 
w niewlaściwy sposób. 

 

Szpula pomieści aż 100 stóp 1/4”liny kotwiczącej (30,5m). Użyj liny kotwicznej o wytrzymałości na rozciąganie co najmniej 
500 funtów. Lina zainstalowana na wciągarce jest odpowiednia dla tej wciągarki. 
 

ZAMONTOWANIE KOTWICY 

Użyj kotwicy rzecznej lub grzybkowej o maksymalnej wadze 45 funtów – dla BST ANCHOR 45, 35 funtów – dla BST ANCHOR 
35. Jeśli to możliwe, użyj lżejszej kotwicy. Przymocuj szeklę do ucha trzpienia kotwicy. Przywiąż linę do jarzma kotwicy. 
 

 
Węzeł liny musi byd właściwie zapięty i przetestowany przez użytkownika przed zakotwiczeniem. 

 

 

 

 

 



OBSŁUGA WYCIAGARKI 

 MOCOWANIE LINKI BEZPIECZEOSTWA 
Kiedy łódź jest umieszczana na przyczepie, kotwica musi byd umieszczona na łodzi i zabezpieczona. Jeśli kotwica uwolni się 

podczas przewożenia na przyczepie, spowoduje to poważne uszkodzenia i/lub obrażenia. Linka zabezpieczająca służy 

wyłącznie do utrzymywania kotwicy na miejscu, gdy łódź jest w wodzie. 

 

Postępuj zgodnie z procedurami opisanymi poniżej, aby 

podłączyd linkę zabezpieczającą. 

1. Po zainstalowaniu wciągarki i zamocowaniu kotwicy do liny, 

ustaw zasilanie wciągarki DO GÓRY, aż kotwica znajdzie się 

w zadokowanej pozycji (w rolce kotwiącej / żurawiku). 

2. Zamocju karabioczyk linki zabezpieczającej do szekli 

kotwiącej. 

3. Poluzuj zacisk linki zabezpieczającej i wyreguluj linkę tak, aby 

luz został usunięty, ale tak, aby hak z pierścieniem osadczym 

sprężynującym można było nadal wyjąd z szekli. Linka będzie 

potrzebowała trochę luzu, aby można było odczepid 

karabioczyk. Dokręd zacisk linki zabezpieczającej. 

4. Nadmiar linki zabezpieczajacej można odciąd i usunąd. Możesz 

zostawid kilka centymetrów dodatkowego kabla do późniejszej 

regulacji. 

 

 

 
Wciągarka do kotwic jest prosta w obsłudze. Aby opuścid kotwicę, naciśnij i przytrzymaj przełącznik w pozycji „dół” (down) 
przez kilka sekund i zwolnij przełącznik. Kotwica swobodnie opadnie na dno jeziora lub rzeki. Pozwól łodzi dryfowad i wyciągnij 
dodatkową linę z wciągarki. Aby zapobiec wysunięciu się liny z wciągarki, naciśnij przycisk przełącznika “do góry” (up) na kilka 
sekund. Spowoduje to zablokowanie szpuli i zapobiegnie wypuszczaniu większej ilości liny. Aby podnieśd kotwicę, naciśnij 
i przytrzymaj przełącznik w pozycji „do góry” (up). 

 
Pomocne wskazówki: 

1. Jeśli woda pod łodzią ma głębokośd 20 stóp (6 m), możesz potrzebowad 100 stóp (30m) liny, aby utrzymad łodź 
z wiatrem lub prądem. Stosunek długości liny do głębokości zazwyczaj wyraża się jako zakres od 5 do 1 i jest 
wspólny dla wiatru lub prądu. Im wyższy stosunek lub długośd liny kotwicy, tym lepiej kotwica będzie się 
trzymad. 

2. Korzystanie z wyższego stosunku jest lepsze niż używanie cięższej kotwicy. 
3. Zawsze podnieś kotwicę przed przemieszczaniem łodzi. Nie próbuj ciągnąd kotwicy siłą łodzi. Może to 

spowodowad uszkodzenie produktu lub obrażenia ciała. 

 
Konserwacja: Spłukanie słonej wody 
Aby zminimalizowad korozję powodowaną przez słoną wodę, najlepiej jest wypłukad wciągarkę słodką wodą po każdym 
użyciu. Splucz wężem: linę poprzez otwór, pokrywę i otaczający wyciągarkę pokładu łodzi, tak aby wypłukad wszelkie 
pozostałości słonej wody. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

NUMER OPIS ILOŚD NUMER OPIS ILOŚD 

1 ŚRUBA I NATRĘTKA 2 17 WAŁ 1 

2 PŁYTA CU 1 18 SILNIK 2 

3 NAKRĘTKA ZABEZPIECZAJACA 2 19 ZESPÓŁ ZĘBATKI KLINOWEJ 2 

4 WAŁ 1 20 PRZEKŁADNIA 
PRZECIWZWROTNA 

1 

5 NAKRĘTKA ZABEZPIECZAJACA 2 21 RAMA 1 

6 PODKŁADKA 2 22 STEROWANIE 1 

7 ZACISK ŁOŻYSKA 2 23 WYŁĄCZNIK PRĄDOWY 1 

8 ŁOŻYSKO WAŁU 2 24 ŚRUBA I NAKRĘTKA DO CU 1 

9 ZACISK WAŁU 1 25 ŚRUBA SILNIKA 1 

10 SZPULA/BĘBEN 1 26 PRZEKŁADNIA 1 

11 LINA KOTWICZA 1 27 ŚRUBA KOŁNIERZOWA 
SZEŚCIOKĄTNA 

1 

12 WAŁ 1 28 ŚRUBA OBUDOWY 4 

13 PRZEKŁADNIA SZPULI/BĘBNA 1 29 OBUDOWA 1 

14 ZESPÓŁ PRZEKŁADNI 
SWOBODNEGO OPADU 

1 30 PRZEŁĄCZNIKI 1 

15 ZACISK WAŁU 2 31 ŚWIATŁO LED 1 

16 ŁOŻYSKO WAŁU 2 32 PROWADNICA 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZĘŚCI 



 



 


