
(77106-001) Carp Expert - Neo Compact Rod Pod

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TERMÉKJELLEMZŐK

Állítható szélesség 70 cm – 124 cm

Állítható magasság 37 cm – 83 cm

Teljes szett súlya ~ 2.55 kg

Váz anyaga alumínium

Bottartó adapterek száma 4 db / kereszttartó

Adapter rögzítése 2 db fix pontos / 2 db állítható

Kereszttartó magassága állítható

Rögzítések típusa műanyag bütykös kar

Tartóláb típusa 4 db teleszkópos

ELŐKÉSZÜLET

Az összeszerelés előtt győződjön meg róla, hogy minden elem hiánytalanul megvan. A hordtáskának tartalmaznia kell: 1db rod pod vázat (A), 

4db teleszkópos leszúró lábat (B), 4db normál tartórudat (C), 2db kereszttartót (D) és 1db imbusz kulcsot (E). Amennyiben alkatrészhiányt 

észlel vagy olyan sérült elemet fedez fel, ami a termék funkciójának betöltését részben vagy teljes egészében akadályozza, kérjük mielőbb 

vegye fel a kapcsolatot az értékesítővel az útmutatóban található elérhetőségek egyikén!

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Vegye ki a rod pod vázat a hordtáskából.

2. Mielőtt kihajtana egy tartólábat, kissé csavarja ki (1), hogy meglazuljon. Ha nem lazítja ki a lábak tövénél lévő csavart, kihajtáskor 

beakadhat más részekbe és a termék megrongálódhat. Ne erőltesse!

3. Hajtsa ki a váz tartólábát (2). A láb 3 különböző szögben rögzíthető (P1, P2, P3). Állítsa a lábat a kívánt pozícióba és csavarja be (3).

4. A rod pod magasságát, illetve dőlés szögét megváltoztathatja a tartólábak azonos vagy eltérő hosszúságúra állításával. Oldja ki a 

lábon található bütykös kart (4). Állítsa be a kívánt hosszúságot (5), majd rögzítse a lábat a bütykös kar ütközésig történő 

visszahajtásával (6).

5. A rod pod hosszúsága állítható. Ez bizonyos helyzetekben szükséges lehet, hogy nagyobb stabilitást nyerjünk. A váz hosszanti 

elemén oldja ki mindkét bütykös kart (7). Állítsa be a kívánt hosszt (8), majd rögzítse a bütykös karok ütközésig történő 

visszahajtásával (9).

6. Csavarja be a kereszttartó elembe a rudakat (10).

7. Oldja ki a váz végén található bütykös karokat (11). Helyezze a kereszttartóra szerelt rudakat a karok melletti nyílásokba (12). Állítsa 

be a kívánt magasságot, majd rögzítse a bütykös kar ütközésig történő visszahajtásával (13).

8. A rod pod készen áll az opcionális elemek felszerelésére (14) (kapásjelző, botvilla, bottartó tölcsér).

VARIÁLHATÓ ELEMEK

A rod pod vázára alapesetben 4 db teleszkópos láb van felszerelve. A lábak rögzítése ki- és becsavarozással szabályozható, de teljes 

kicsavarozással akár le is szerelhető teljesen (15). Ebben az esetben lehetőség nyílik a normál láb felhelyezésére (16). A kereszttartó 

elemeknél pedig a teleszkópos leszúró láb szerelhető fel (17). A lábak azonos átmérőjének köszönhetően a teleszkópos láb is bele fog 

illeszkedni a váz két végén található nyílásokba. Így a váz magassága alacsonyan fog elhelyezkedni, míg a kereszttartó elemek magassága 

szélesebb határok között változtatható. A kereszttartón lévő belső adapterek pozíciója megváltoztatható. Az imbusz kulccsal csavarja ki az 

adapter alján lévő hernyócsavart (18). Csúsztassa az adaptert a kívánt pozícióba (19). Rögzítéshez csavarja vissza a hernyócsavart.


