
Kolla in våra videos på Youtube för att lära dig mer

Vi rekommenderar att du lär känna 
din nya fantastiska och tjusiga produkt innan 

du ger dig ut på din första camping.

DRAUMR +
UPPHÄNGNINGSREMMAR

ANVÄNDARMANUAL AMOK DRAUMR



Tarp 3-5 m

Hängmatta min 2,5 m - max 5 m

1,5 - 2 m

1 Hitta en lämplig plats för camping Upphängning och hängmattans riktning

Fäst spännena

För upphängningsremmen runt 
trädet, dra sedan spännet genom 
öglan

Hängmattan har färgkodade 
hörn. När du ligger i hängmattan
- grönt till höger, rött till vänster. 

Kontrollera markförhållandena och träden du hänger från! 
Undvik döda träd och grenar, och ställen med stenar och taggiga 
buskar.

Det smala spetsiga stålspännet går igenom det svarta fyrkantiga 
spännet underifrån. Den spetsiga delen av spännet måste peka 
i riktning mot trädet.



max 1 m

0˚

Justera upphängningsremmarna Få liggunderlaget på plats

Rekommenderad höjd Rekommenderade vinklar

För att spänna: 
Dra remmen mot trädet

För att lossa:
Dra öglan mot hängmattan

Blås upp ditt liggunderlag. 
Om du har ett liggunderlag från 
Amok: Använd den medföljande 
pumpsäcken.

Placera liggunderlaget i den av-
sedda fickan, dra skyddet över 
liggunderlaget och stäng sedan 
dragkedjan. Obs: Draumr UL har 
ingen dragkedja.
 

Hängmattan får inte nudda marken 
när du kliver i - se upp för vassa 
föremål som kan skada tyget.

Du bör hänga ungefär 70-100 cm 
ovanför marken. Hängmattan 
kommer att sjunka lite när du 
kliver i. 

Linan ovanför hängmattan 
(ridgeline) bör vara rak, och 
upphängningsremmarna mellan 
20° till 40°.

Upphängningsremmarna behöver 
inte vara lika långa eller symme-
triska. Den ena sidan kan vara 
högre eller längre om det behövs.



Lor
e

Justera hängmattan

Att komma i hängmattan - alternativ 1

Med fötterna på marken, sitt ner 
"halvvägs" för att testa höjden 
och upphängningsremmarna. 
Säkerheten först!

Justera höjden genom att sänka 
eller höja upphängningsremmarna 
eller genom att justera spännena.

Undvik att dra åt remmarna 
för hårt. Sträva efter en vinkel 
mellan  20° till 40°.

Hängmattan kan flyttas i 
sidled för att undvika oönskade 
föremål i terrängen.

Stå framför hängmattan och ta 
tag i panelerna på varje sida.

Tryck hängmattan nedåt under 
dig medan du försöker sätta dig 
i mitten av hängmattan.

Flytta en hand till den överligg-
ande linan (ridgeline) och luta 
dig bakåt sittande. Lyft fötterna 
in i hängmattan.

Hitta rätt balans.



Att komma i hängmattan - alternativ 2

Hitta rätt balans

Stå framför hängmattan. Ta tag 
i panelerna på insidan och dra in 
hängmattan mellan dina ben. 

Tryck hängmattan nedåt under 
dig medan du försöker sätta dig 
i mitten av hängmattan.

Flytta en hand till den 
överliggande linan och luta dig 
bakåt sittande. Lyft fötterna in 
i hängmattan.

Hitta rätt balans.

Håll fast i sidpanelerna och den 
överliggande linan. Lyft kroppen 
lite och dra eller tryck på sidpanel-
erna för att justera din position.

Precis som när du cyklar för 
första gången - det krävs övning 
för att hitta rätt balans!

"Plant är inte alltid jämnt. 
Du kan glida nedåt om du inte 
har hittat rätt balans."

Säkerställ att du ligger helt 
plant innan du somnar. 
Ett vanligt misstag är att ligga 
för nära fotändan.



Stolsläge

Installera Amok aluminiumstänger eller grenar

Flytta en liten bit nedåt, lyft benen 
och dra i remmarna i knähöjd 
först - en sida i taget!

Ta tag i toppanelen och lyft den, 
samtidigt som du drar spännet 
på remmen nedåt.

Undvik att luta dig bakåt och 
dra åt de båda övre remmarna 
samtidigt. 

Ta bort vikten från bakpanelen 
genom att sitta upp rakt, dra 
därefter åt en rem i taget. 

Fickorna vid fot- och huvudändorna är avsedda för grenar eller Amok 
aluminiumstänger. Användning av dessa kommer att höja myggnätet.

Fäst aluminiumstången i fot-
änden medan du sitter upp i
hängmattan. Dra fotändan emot 
dig för att komma åt lättare.
 

Om dina aluminiumstänger 
inte passar perfekt kan varje 
ände böjas något. 
Böj dem inte vid mitten. 



Myggnätet

Tips för att hålla dig varm

Du kan dra fotänden mot dig för 
att enklare kunna hantera drag-
kedjan.

När myggnätet väl är på plats 
kan du skapa öppningar precis 
var du vill med hjälp av de tre 
reglagen.

Den överliggande linan har en 
glidande ficka för förvaring av 
småsaker. Den innehåller också 
en elastisk lina och ett fäste.

Kroken fästs i en ögla vid 
huvudänden. Justera glidlåset 
på den överliggande linan för 
att lyfta myggnätet.

Ett rent och torrt underställ av ull 
och en flaska fylld med varmt 
vatten kommer bidra till att hålla 
dig varm. 

Om du häller kallt kaffe i termosen 
kommer det fortsätta vara kallt! 
Detsamma gäller dig. 
Värm upp innan du lägger dig!

Van vid glamping? Ta med ett 
ren- eller fårskinn!

Ett tunt liggunderlag av cellplast 
som placeras ovanpå det upp-
blåsbara liggunderlaget inuti 
förvaringsfickan kommer bidra 
till höjd temperatur.



Andra bra tips

Fäst förvaringspåsen i fästet på 
insidan av hängmattan för extra 
förvaringsutrymme.

Fäst en längre lina till reglaget för 
att det ska bli lättare att komma åt.

Öppna dragkedjan på din sovsäck 
och placera den i hängmattan 
innan du kliver i.

Placera din ryggsäck nära 
huvudänden för att ha den inom 
räckhåll inuti hängmattan.

Det är enklare att komma i 
hängmattan om du drar åt 
knäremmarna halvvägs.

Du kan använda rygg- och knä-
remmarna för att justera din ligg-
position, de är inte bara avsedda 
för stolsläget.

På äldre modeller av Draumr 
utan droppstopp - Plastklämmor 
förhindrar vatten att rinna nedför 
upphängingsremmarna. 

Upphängning av tarp - Den 
vänstra bilden är OK vid normalt 
väder. Vid hårt väder, dra linan 
runt sig själv först.



Några vanliga misstag

Var förberedd! Ha alltid med dig 
det medföljande reparationskitet 
för liggunderlaget. Andra reserv-
delar kan också vara användbara.
 

Vik dina stormlinor så här för 
att undvika knutar och trassel. 
Fäst dem sedan med kardborr-
bandet.

Riva sönder tyget eller bryta 
aluminiumstängerna genom att 
kliva i vid fotänden.

Upphängning av hängmattan 
för högt kan göra det svårare att 
komma i och du kan skada dig 
om du ramlar ur.


