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Anpassa bärsystemet

Justera höftbältet

Sätta fast packningen

Justera axelremmarna

Kardborreband  
Öppna alltid kardborreband successivt genom att dra isär de två sidorna från varandra i bandets längdriktning, gärna med extra hjälp 
av ett par fingrar emellan. Öppnar man i tvärgående riktning riskerar man att sömmar skadas, då bandet fäster starkare på denna ledd.
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Anpassa bärmes forts.

Anpassa bärsystemet efter bärarens kroppsbyggnad Justera höftbältet

Sätta fast packningenJustera axelremmarna

Bröstremmen har ett klickspänne och justerbar bredd. Den håller ihop 
axelremmarna framtill och flyttar tyngdpunkten framåt.

Axelremmarnas längd justeras med spännen. Remmar för att sätta fast packningen sitter monterade på ramen. Fler 
remmar kan monteras vid behov.

Låt packningen vila mot det fällbara stödet. För att bära ved med 
bärmesen, bind först ihop veden med spännband.

Sidostramarna gör att bärmesen och dess 
packning kan justeras mot höften för bättre 
balans.

Höftbältet har ett klickspänne för stängning. 
På båda sidor om spännet finns möjlighet att 
justera bältets storlek för att passa bäraren.

Lätta på spänningen på de två 
toppstramarna.

Gör samma sak med de två 
remmarna på ramens baksida.

Lösgör via kardborrebandet det breda, vertikala band 
som håller ihop axelpartiet och höftbältet.

Med spännet på det vertikala bandet justeras avståndet mellan axelpartiet och höftbältet. Anpassa så att höftbenets övre kant hamnar 
någon centimeter under höftbältets övre kant. Det är höftbenet som ska bära vikten. När avståndet mellan axelpartiet och höftbältet 
anpassats till bärarens rygglängd låses det vertikala bandet med hjälp av kardborrebandet. Spänn åter de två remmarna på ramens 
baksida och dra åt toppstramarna. Toppstramarna stabiliserar bärmesen mot ryggen och kan vid förflyttning spännas/slackas beroende 
på rådande terräng.

Kardborreband  
Öppna alltid kardborreband successivt genom att dra isär de två sidorna från varandra i bandets längdriktning, gärna med extra hjälp 
av ett par fingrar emellan. Öppnar man i tvärgående riktning riskerar man att sömmar skadas, då bandet fäster starkare på denna ledd.


