Návod na použití rybářských navijáků.
1. Naviják používejte v souladu s návodem na použití.
2. Každý naviják je vždy určen pro danou rybářskou disciplínu.
3. Naviják zasuňte do držáku navijáku na prutu a upevněte dotáhnutím matice šroubení
sedla navijáku, aby jeho uchycení bylo stabilní.
4. Protáhněte vlasec přes očka prutu a upevněte ho při odklopeném oblouku překlapěče do
cívky navijáku. Oblouk překlapěče vraťte do původní polohy a při mírném napnutí vlasce
navíjejte na cívku navijáku. Přílišné pnutí vlasce při navíjení může poškodit cívku navijáku.
Cívku naviňte téměř „do plna“, cca 1- 3mm od okraje.
5. Při nahazovaní odklopte oblouk překlapěče a přidržte vlasec prstem. Po nahození vraťte
oblouk překlapěče do původní polohy.
6. Brzdu navijáku nastavujte těsně před lovem v závislosti od pevnosti používaného vlasce
a prutu, ale i od druhu lovených ryb a techniky lovu. Brzdu však nikdy nedotahujte úplně
napevno.
7. Chraňte naviják před pádem a prudkými nárazy. Dbejte na to, aby se do navijáku
nedostala voda a nečistoty.
8. Po skončení lovu uvolněte brzdu navijáku, vyčistěte ho a důkladně vysušte.
UPOZORNĚNÍ: Rybářský naviják je z výroby ošetřený speciálními mazivy, proto není
dovoleno v záruční době naviják jakkoliv otvírat, opravovat či upravovat.

Návod na použití rybářských prutů.
1. Rybářský prut používejte v souladu s návodem na obsluhu.
2. Každý rybářský prut je určen pro danou rybářskou disciplínu.
3. Věnujte pozornost sestavení prutu před použitím. Ujistěte se, že všechny spoje dokonale
sedí a nemají žádnou vůli. Vodící očka musí být v jedné rovině.
4. Dodržujte maximální vrhací zátěž uvedenou na prutu.
5. Při zdolávaní úlovku prut nepřetěžujte a využívejte brzdný systém navijáku.
6. Úlovek z vody nevytahujte tahem prutu, ale na zdolanou rybu vždy používejte podběrák
s vhodnou délkou podběrákové tyče.
7. V případě uvíznutí sestavy udice neuvolňujte sestavu napínáním prutu přes vlasec. Může
dojít k poškození blanku prutu. Vždy uvolňujte „vázku“ se skloněným prutem.
8. Chraňte prut před mechanickými nárazy. Jakýkoliv mechanický náraz může následně
způsobit zlomení prutu při lovu.
9. Při transportu prutů doporučujeme používat pouzdra chránící pruty před nárazy.
Po skončení lovu prut očistěte od nečistot a důkladně vysušte.
UPOZORNĚNÍ: Blanky rybářských prutů jsou vyrobené z uhlíkových vláken, které jsou
elektricky vodivé! Nepoužívejte proto prut v blízkosti elektrických vedení a nepoužívejte
prut v čase bouřky!

