
Használati útmutató: (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 követke-
ző értesítések be nem tartása súlyos sérüléseket okozhat. A használati útmutató 
a horgászbot elválaszthatatlan részét képezi. Őrizze meg a használati útmu-
tatót 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

További információért kérem látogasson el a termék adatlapjára a www.horgasz-
zona.hu weboldalra. 

http://www.horgasz-zona.hu/
http://www.horgasz-zona.hu/

