
 (77106-003) Carp Expert - Neo Giant Rod Pod

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TERMÉKJELLEMZŐK

Állítható szélesség 82 cm – 112 cm

Állítható magasság 50 cm – 102 cm

Teljes szett súlya ~ 4.60 kg

Váz anyaga alumínium

Bottartó adapterek száma 4 db / kereszttartó

Adapter rögzítése 4 db fix pontos

Kereszttartó magassága állítható

Rögzítések típusa műanyag bütykös kar / szorítószelep

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 kereszttartó rudat (B+C) és 2db kereszttartót (D). 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. A rod pod hosszúsága állítható. Ez bizonyos helyzetekben szükséges lehet, hogy nagyobb stabilitást nyerjünk. Óramutató járásával 

ellentétes irányban csavarja ki a belső szorítószelepeket (1). Húzza szét a vázat hosszanti irányban (2). A kívánt hosszt rögzítse a 

szorítószelepek óramutató járásával megegyező irányban történő becsavarásával (3).

3. Óramutató járásával ellentétes irányban csavarja ki a külső szorítószelepeket (4). Hajtsa ki a váz tartólábát (5). Rögzítse a kihajtott 

lábakat a szorítószelepek óramutató járásával megegyező irányban történő becsavarásával (6).

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

lábon található bütykös kart (7). Állítsa be a kívánt hosszúságot (8), majd rögzítse a lábat a bütykös kar ütközésig történő 

visszahajtásával (9).

5. Mielőtt kihajtaná a keresztartóra felcsavarozott teleszkópos rudakat, lazítsa ki őket (10). Ha nem lazítja ki a lábak tövénél lévő 

csavart, kihajtáskor beakadhat más részekbe és a termék megrongálódhat. Ne erőltesse! Hajtsa ki a teleszkópos rudakat függőleges 

állásba (11), majd a rögzítéshez csavarja be ütközésig a rudakat (12).

6. A kereszttartó magassága változtatható. Oldja ki a teleszkópos rúdon lévő bütykös kart (13). Állítsa be a kívánt hosszt (14), majd 

rögzítse a bütykös kar ütközésig történő visszahajtásával (15).

7. Oldja ki a váz végén található bütykös karokat (16). Helyezze a kereszttartóra szerelt rudakat a karok melletti nyílásokba (17). Állítsa 

be a kívánt magasságot, majd rögzítse a bütykös karok ütközésig történő visszahajtásával (18).

8. A rod pod készen áll az opcionális elemek felszerelésére (19) (kapásjelző, botvilla, bottartó tölcsér).


