
 

 

Horgászbot használati útmutató 

 

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. Az itt leírtak be nem tartása a termék sérülését, 

rongálódását, illetve akár súlyos testi sérüléseket okozhat. A használati útmutató a horgászbot elválaszthatatlan részét képezi. Őrizze 

meg a használati útmutatót a későbbi tájékozódáshoz. 

 

Rendeltetésszerű használat 

A bot kizárólag tavi vagy folyóvízi horgászatra szolgál. Halak kifogására alkalmas. A bot nem játékszer. A bot kizárólag magán-, 

hobbihasználatra 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 

A horgászbotok alapanyagát képező karbonszálak vezetik az áramot! SOHA ne használja a botokat viharban, villámlásban, 

magasfeszültségű vezeték alatt vagy bármilyen elektromos forrás közelében! Ellenkező esetben életveszélyes vagy akár halálos 

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 és nehezék miatt bizonyos fokú sérülésveszély áll fenn. 

Ne végezzen önállóan 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. 

 

Használati tudnivalók 

A bot szakszerűtlen felszerelése (pl. nem megfelelő orsó, zsinró vagy súly) törésveszélyt vagy egyéb rongálódást idézhet 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. 

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, soha 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 maximum 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 vagy a hegyes horog! 

Ne érje a botot függőleges (a spiccre merőleges) 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 (akár a szemnek láthatatlan módon) megsérülhet, ami akár 

a későbbi használatok folyamán 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/


 

 

Horgászorsó használati útmutató 

 

Általános tudnivalók 

Az első használat előtt olvassa el gondosan ezt a használati útmutatót, különös figyelmet fordítva a biztonsági utasításokra. A 

horgászorsót csak a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja. A lentiek be nem tartása a termék sérülésével járhat, 

vagy akár személyi sérüléseket okozhat. A használati útmutató a horgászorsó elválaszthatatlan részét képezi. Őrizze meg a használati 

útmutatót a későbbi tájékozódáshoz. Ha a horgászorsót továbbadja, mellékelje a használati útmutatót is.  

 

Állagmegóvási tudnivalók 

Horgászorsóját védje a fizikai behatásoktól és szennyeződésektől. Ennek érdekében a dobozában vagy a kereskedelemben kapható 

orsótartó táskában szállítsa. Amennyiben lehet, ne tegye orsóját a földre, mert szennyező anyagok (homok, por) kerülhetnek a belső 

szerkezetébe, az illesztések közé, ami, kopást, illetve komoly meghibásodást okozhat. Minden használat után, oldószertől és karcoló 

anyagtól mentes puha törlőkendővel törölje át orsóját. Ha az orsót vízbe ejti vagy esőben horgászik, ne csomagolja el vizesen , 

szárítsa ki. Sós vízben (tenger, óceán) csak bizonyos típusú orsók használhatóak, amelyeken ez kifejezetten jelölve van. A nem sós 

vízi horgászatra fejlesztett orsók esetében a só által okozott károsodásra nem vonatkozik sem jótállás, sem a garancia (ha a gyártónál 

van ilyen). 

 

Használati tudnivalók  

A horgászat megkezdése előtt állítsa be az orsó fékerejét a dobra tekercselt horgászzsinór szakítószilárdságának megfelelően. A 

különböző méretű és erősségű orsóknak más és más a fékereje, ezért a horgászati célnak megfelelő típusú és méretű orsót válasszon. 

Ha bizonytalan a döntésben, kérjen segítséget az eladótól. A fékcsillagot az óramutató járásának irányába forgatva a fékerő nő, 

ellenkező irányba forgatva csökken. Az ún. nyeletőfékes orsóknál a nyeletőfékhez tartozó (általában hátul lévő) fékgombja nem 

halfárasztásra való, ezért azt a horgászat megkezdése előtt állítsa be a kívánt szintre, fárasztáskor semmi esetre se tekergesse. Ez 

csak a bekapcsolt állapotban a zsinór lefutását szabályozó fék erősségének beállítására szolgál. Terhelés közben, halfárasztáskor ne 

váltsa át az orsó visszaforgás-gátlóját, sem pedig a nyeletőféket.  

Bedobás előtt az orsó felkapókarját át kell váltani, azaz fel kell hajtani, amíg egy halk kattanást nem hall. Győződjön meg róla, hogy 

stabilan áll felhajtott állapotban, mert különben bedobás közben visszacsapódhat, ami akár a horgászbot, akár az orsó komoly 

meghibásodásához vezethet. Bedobás után minden esetben kézzel váltsa vissza a felkapókart, ne pedig az orsó hatjókarjának előre 

hajtásával, mivel ez gyengítheti az orsó belső szerkezetét. 

 

Javaslat horgászzsinór választásához 

A horgászzsinór választásánál ügyeljen arra, hogy a zsinór szakítószilárdsága megfeleljen az orsó maximális terhelhetőségi 

paramétereinek. Ezt vagy az orsó leírásában megtalálja vagy ennek hiányában kérje ki az eladó véleményét. A horgászzsinórt enyhén 

előfeszítve tekercselje fel az orsó dobjára, a dob pereme alatt 2 mm mélységig. Amennyiben ennél több zsinórt teker fel, 

előfordulhat, hogy a zsinór leugrik a dobról. A zsinór átmérőjénél és hosszánál vegye figyelembe az orsó fődobjának palástján 

feltüntetett zsinórkapacitási adatokat, mely sok esetben eltérhet a pótdobon feltüntetett adatoktól. A megfelelő hossz kiválasztásának 

érdekében a zsinórvásárlás során kérdezze az eladót arról, hogy a vásárolt zsinóron feltüntetett adatok megfelelnek-e a valóságnak. 

A fonott zsinórok felcsévélése során használjon monofil alátétzsinórt, vagy szigetelőszalaggal ragassza le a dobra csomózott első 

pár méter fonott zsinórt, különben a felcsévélt zsinór a horgászat során elfordulhat a dobon. A fémdobok esetében ügyeljen arra, 

hogy ne ejtse le és ne tegye kőre, mivel a fémdobok széle könnyen megsérülhet, ami a zsinór kiszálkásodásához vezethet. 

A horgászorsók jótállási ideje alatt bármilyen beavatkozást, javítást, karbantartást kizárólag csak a szakszerviz végezhet. Az orsók 

házának megbontása, a csavarfejek széthajtása a jótállás azonnali elvesztését vonja maga után. Az orsót gyermekek csak szülői 

engedéllyel használhatják.  

 

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

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

