
Farledsindikator:

I bland kan det röra till sig på färden och det kan hända till och med den mest 
erfarne. 
En vanlig sak är att man glömmer om man är på väg med- eller mot farledens 
riktning. Hur var det nu, ska jag ha grön prick om babord eller om styrbord?

Tveksamheten kan bli ödestigen! Denna indikator hjälper dig att minnas.

Så här funkar indikatorn:  
När du går in i farleden vet du i regel i vilken riktning den går. Går du med 
farledens riktning slå omkopplaren framåt. Då lyser den högra dioden grönt 
och den vänstra rött, du ska då ha gröna prickar om Styrbord (höger) och röda 
om Babord (vänster). Sedan är det bara att titta på indikatorn om tveksamhet 
uppstår. 
Går du mot farleden slår du brytaren bakåt och dioderna skiftar färg, du ska 
följaktligen då ha de röda prickarna om styrbord och de gröna om babord.

Montering: 
Du kan skruva fast den. Lossa locket och skruva eller limma fast underdelen. 
Du kan också montera den infälld om du vill.  

Det finns korta anslutningskablar i boxen men det är inget hål borrat för dem 
då vi vill ge dig friheten att dra kablarna nedåt eller åt någon sida. 

Om du vill montera den infälld så lossa muttern på omkopplaren och sedan 
kan du ha locket som borrmall. Borra 3 hål ,i din befintliga panel 6 mm hål i 
mitten (omkopplaren) och två 5mm hål för lysdioderna. Sen är det bara att 
trycka in indikatorn från undersidan och skruva dit muttern för omkopplaren 
på översidan. Har du vit eller ljus panel så skriv ett mejl till oss så skickar vi 
svarta pilar!

Koppla 12 v röd + svart –
Om du har 24 v i båten så kan du beställa en farledsindikator för 24 V Vill du 
ha en för växelström finns det också! Storlek 72x50x21mm
Vi har även en modell med effektreglering! 

Pris 200 kr Inkl moms
Med effektreglering 250 kr inkl. moms
+ frakt


