
Cralusso surf úszó (használati útmutató)

Vegyük a testet a kezünkbe úgy, hogy a Cralusso felirat felénk néz, a gramm szám a bal 
kezünk felé essen!
Tegyük a helyére a jelöletlen antennatartó felső szárat (rövidebb) úgy, hogy felénk nézzen!
Helyezzük be a jelöletlen alsó szárat (hosszabb) úgy, hogy a felső szárral ellentétes irányba 
mutasson!
Illesszük az antennát a felső szárba 45 fokos szögben elfordítva (a rajz szerint) 

Felszerelés a zsinórra: A mellékelt erősített falú szilikon csőből vágjunk 4 x 8mm-es 
darabot, ezeket fűzzük fel a zsinórra, és rögzítsük velük a Cralussót úgy, hogy a felső szárra 1 
szilikon cső, az alsó szárra 3 szilikon cső kerüljön! (Lásd a rajzot!) 

Súlyozás: Folyóvízen a visszatartás esetén a víz nyomása az ólmot elnyomja az úszó alól, így 
az előtte beállított súlynak csak egy bizonyos része terheli úszónkat. Ezért ajánlatos a 
Cralusso túlsúlyozása, amely a test teherbírásának 10-100%-a is lehet.(Ld. a    táblázatot!) 

A túlsúlyozás mennyisége függ a víz sebességétől, mélységétől és a visszatartás mértékétől.
Akkor terheltük megfelelően a Cralussót, ha a kívánt visszatartásnál még nem süllyed el, és 
csak az antennája látszik ki a vízből. Ekkor a legérzékenyebb.
A Cralusso közepes áramlatú vízen a part vonalához képest 30-60 fokos szögben 
megállítható.
 A Cralusso beállításai:
 1. Vízsebességhez: Az alsó száron található (a) jelű alsó szilikon csövet a testhez közelítve 
lassabb áramlathoz, távolítva a testtől  erősebb sodráshoz állíthatjuk.Helyes beállítás esetén az
antenna egyenesen vagy kicsit előre dőlve áll.
 2. Bevágás állítása: A felső száron lévő (b) jelű szilikon cső állításával szabályozható, ha 
bevágásnál az úszó bebukik 5-10 mm-t,  közelítsük a testig. Akkor jó a beállítás, ha 
megállításnál a test a víz alatt marad, függőleges irányú dinamikus bevágásnál az úszó 
kisiklik a vízből.
Az ereszték beállítása: Hagyományos módon végezhetjük. Lényeges, hogy az eresztékállítás
előtt a felső szárról húzzuk le a szilikon csövet, így megakadályozzuk a felső szár elhajlását.
Etetés: Úsztassuk a Cralussót a kívánt helyre, várjuk meg amíg beáll, tegyük le a botot, az 
orsó felett jelöljük meg a zsinórt és etessünk az úszó fölé, így mindig tudni fogjuk, mikor van 
az etetésen a szerelék! 


