Használati Útmutató
ORSÓ:
Az orsó felszerelése:
Minden orsó felhelyezett hajtókarral és szállítási biztosítékkal kerül forgalomba.(van
ilyenünk, vagy mind automata?) Használatba vételkor először oldja ki a recézett fejű csavart a
ház szemközti oldalán, majd hajtsa fel a hajtókart és rögzítse a kart a recézett fejű csavarral az
orsótengelyen. Soha ne erőltesse a hajtókar felhajtását, vagy zárását, ez az orsóház és az orsó
sérüléséhez vezethet. Fontos, hogy az automatikus behajtható hajtókarral rendelkező orsók a
fel- és lehajtáskor automatikusan beakadnak.
Az orsó felszerelése a horgászbotra
A botra való felszerelésekor figyeljen az orsó pontos illeszkedésére! Leggyakrabban csavaros
orsótartóba kell illeszteni az orsót. Nyissa ki annyira az orsótartót, hogy elegendő helye
legyen a teljes orsótalpnak, majd az elülső orsótalpat helyezze ütközésig az orsótartó vájatába.
Az állítható orsótartó biztosító anyával fixálható az orsó a boton. Az orsó leszerelésekor
fordított sorrendben járjon el.
Az orsó feltöltése horgászzsinórral
Miután az orsót felszerelte a botra, a dobot kézzel gyengén nyomva addig kel forgatni, míg a
helyére pattan. A felkapókar felnyitása után a zsinórt s horgászbot vezetőgyűrűin
keresztülvezetve a dobhoz kell erősíteni. A hajtókar előre tekerésével a felkapókar
automatikusan zár, és elkezdődik a zsinór feltekerése. A zsinór egyenletes elhelyezkedéséhez
a zsinórnak a feltekerés közben enyhén feszülnie kell. Az esetleges zsinórcsavarodást a
zsinórtartó dob 180 fokos megfordításával küszöbölheti ki. A dobot úgy kell feltölteni
zsinórral, hogy a dob peremétől kb. 2-3 mm-re legyen.
Az orsófék beállítása
A rögzített orsók első vagy hátsó fékkel rendelkeznek (nyeletőfék?). Megfelelő beállítás
esetén a fék megakadályozza a zsinórszakadást vagy a horgászbot eltörését. A féket kg. A
zsinór szakítószilárdságának, ill. a bot teherbírásának 50%-ára kell beállítani. Ehhez a zsinórt
át kell vezetni minden gyűrűn, és rögzíteni kell egy ponthoz. Eztán a horgászbotot a 45 fokos
szögben tartva addig kell a zsinórt csévélni, míg kifeszül és a bot 90 fokos szögben hajlik
meg. Csak ebben a pozícióban szabad a féknek lassan engednie a zsinóron a horgászbot
hajlítási feszültsége következtében. Addig kell a féket oldással vagy zárással beállítani, míg el
nem érjük ezt a hatást. Az óramutató járásának irányába forgatva a fékgombot a fékerő nő,
ellenkező irányba forgatva csökken. A fék nem megfelelő beállítása miatt elszakadhat a
zsinór, vagy eltörhet a horgászbot!
Tisztítás, karbantartás
A hajtókar levételéhez a visszaforgásgátlót állítsa ON helyzetbe és a hajtókart forgassa az
óramutató járásának irányába. A kioldógomb benyomásával a dobot vegye le és a
rögzítőcsavarok eltávolítása után leveheti a házról a fedelet. A szabaddá vált mechanizmust a
szennyeződésektől tisztítsa meg és majd orsózsírral zsírozza be. Az orsó külső részeit
tisztítószeres kefével, majd puha textíliával törölje át.

BOT:
Általános tudnivalók: Az első használat előtt olvassa el gondosan ezt a használati útmutatót,
különös figyelmet fordítva a biztonsági utasításokra. A horgászbotot csak a használati
útmutatóban leírtaknak megfelelően használja. A következő értesítések be nem tartása súlyos
sérüléseket okozhat. A használati útmutató a horgászbot elválaszthatatlan részét képezi.
Őrizze meg a használati útmutatót a későbbi tájékozódáshoz. Rendeltetésszerű használat: A
bot kizárólag tavi és folyóvízi horgászatra szolgál. Őshonos halfajok kifogására alkalmas. A
bot nem játékszer. A bot kizárólag magánhasználatra szolgál; ipari felhasználásra nem
alkalmas. A bot kültéri használatra készült. A botot kizárólag a használati útmutatónak
megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül,
anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A gyártó és a forgalmazó nem vállal
felelősséget a rendeltetésellenes vagy helytelen használatból eredő károkért. Biztonsági
tudnivalók: Ne horgásszon nagyfeszültségű vezetékek közelében. Horgászat közben ügyeljen
a mélyen lelógó felsővezetékekre, és ne érjen hozzájuk. Ellenkező esetben életveszélyes
áramütést szenvedhet! Ne horgásszon viharos időben. Ha villámcsapás éri a botot vagy a
horgászzsinórt, az életveszélyes, illetve bizonyos körülmények között akár halálos sérüléssel
járhat. Ellenkező esetben életveszélyes áramütést szenvedhet! Minden használat előtt
ellenőrizze a bot épségét. Soha ne használjon sérült botot. Ellenkező esetben a bot biztonságos
funkciója nem garantálható. Ügyeljen a többi horgászra és egyéb személyekre, és tartsa be a
biztonsági távolságokat. Szakszerűtlen bedobás esetén a lendületesen mozgatott horog miatt
bizonyos fokú sérülésveszély áll fenn. Ne végezzen javításokat. Forduljon a szervizhez. A
botot és tartozékait gyermekektől elzárt helyen tárolja. Gyermekeknek csak felnőttek
utasításai és felügyelete mellett engedje meg a bot használatát. Használat előtt oktassa ki a
gyermekeket a lehetséges veszélyekről. Figyelmeztetés: A bot szakszerűtlen felszerelése
törésveszélyt idéz elő! A bedobás során egyenletesen gyorsuló mozdulatot végezzen. A
rángatással járó hajítómozdulat a bot sérülését okozhatja. A hal kifogásának pillanatában éri a
legnagyobb terhelés a botot és a zsinórt. Ha eközben a botot túl erőteljesen emeli felfelé vagy
hátra, akkor a bot eltörhet A karbonszálak vezetik az áramot! SOHA ne használja a botokat
viharban, magasfeszültségű vezeték alatt vagy bármilyen elektromos forrás közelében!
MINDIG a teljes bottestet hajlítsa, ne csak a spicctagot. Fárasztásnál kerülje a botok ilyen
irányú terhelését (pl.: szákolás előtt ne tartsa a botot függőleges vagy hátrahajlított irányba)
Amint kézbe veszi a botot mindig a nyélnél fogja meg, NE a spiccnél. A bot összerakása előtt
győződjön meg róla, hogy a csatlakozásnál a tagok tiszták. Ezeket a részeket MINDIG tartsa
tisztán! MINDIG győződjön meg róla, hogy megfelelően összeillesztette a tagokat, mert
dobásnál, illetve fárasztásnál a bottest sérülését okozhatja. Amikor széthúzza a bottagokat,
akkor a csatlakozáshoz a lehető legközelebb fogja meg a tagokat. Egyszerre tekerje és húzza.
SOHA ne próbálja szétszedni a bottagokat a csatlakozástól távolabb, vagy a gyűrűknél mert
ez a bottest károsodását okozhatja. MINDIG az ajánlott dobósúlyt alkalmazza, azt soha ne
lépje azt túl! SOHA ne húzza a befűzött zsinórt az orsó irányába, mert a függőleges terhelés a
bot károsodását okozhatja. Dobás előtt győződjön meg róla, hogy a zsinór nem tekeredett-e
fel a botra (különösen éjszaka) illetve nincs forgó vagy más elem a gyűrűk között. Ez az egyik
leggyakoribb oka bottöréseknek! MINDIG körültekintően használja a botot dobáskor, mert
komoly sérülést okozhat a nagy sebességű ólom! Ne érje a botot függőleges zsinórterhelés!
Mindig használjon merítőhálót, ne bottal emelje ki a halat! Soha ne érje a botot ütés (pl.: súly,
szikla, kő, fa, stb.), mert a karbonszál megsérülhet ami a bottest károsodását vagy törését is
okozhatja! MINDIG tartsa tisztán a botokat! SOHA ne tárolja nedves, vizes körülmények
között! MINDIG szárítsa meg a botokat használat után. Csak langyos vízzel takarítsa, SOHA
ne használjon aceton vagy benzin tartalmú oldószeres anyagokat a tisztításhoz, csak TISZTA
VIZET. A fent említett okok miatt az alkatrészek és a felületkezelés sérülhet, illetve elveszíti
eredeti állapotát! SOHA ne hagyjon csalit, etetőanyagot, magvakat vagy színezéket a boton,

mert ez a bot test elszíneződését okozhatja. A bottestet ugyan nem károsodik, de az esztétikai
megjelenése romlik. Tárolás: Tárolás előtt tisztítsa meg a botot, és hagyja teljesen
megszáradni. Válassza szét egymástól a két botrészt enyhén a másik irányba forgatva. A botot
a bottartó táskában, száraz, fagymentes, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolja
Csali etetőanyag:
Emberi fogyasztásara nem alkalmas! Etetőanyagok/pellet/ több részletben folyamatos víz
hozzáadásával nedvesítsük fel a kívánt állag elérése érdekében, pelletzek esetében áztatással
is, ahány mm a pellet annyi percig kell áztatni egy tálban majd leszűrni a vizet. Aroma és
etető kiegészítők használata a töménysége miatt változó arányban kell hozzáadagolni a
keverékhez. Horogcsali a típusának megfelelően horogra, tüskére vagy hajszálelőkére fűzve.
Minden ide fel nem sorolt kiegészítők és tartozékok a rendelétetésének megfelelően kell
használni és tárolni

