
Ennek a gombnak az 
átváltásával elérheted, 
hogy az orsó mindkét 
irányba tekerhetõ. 
Mindig olyan hely-
zetbe kapcsold, hogy 
csak egyik irányba 
legyen tekerhetõ.  
Ellenkezõ esetben a 
zsinórod összegaba-
jodhat.
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Tekerésésvel a zsinór 
a dobra csévélõdik.

Ezzel rögzítheted az orsót a 
bothoz.

A zsinór felcsévélése során 
játszik szerepet. Dobás 
elõtt mindig váltsd át.

A  fék tekerésével szabá-
lyozhatod, hogy a hal milyen 
erõvel tudja lehúzni a zsinórt 
a dobról. Mindig úgy állítsd 
be, hogy a zsinórod ne 
szakadhasson el.

A botot úgy nyithadod ki, ha 
az egyes tagokat a nyíl 
irányában ütközésig húzod.

ÖSSZESZERELÉS

1.Helyezd be az orsó talpát  a 
boton található helyre, ahogy 
a nyíl  mutatja, majd szorítsd 
meg az orsórögzítõ csavart! 

2. Nyisd szét a botot, ügyelve 
arra, hogy a gyûrûk az orsóval 
egyvonalban helyezkedjenek 
el!

3. Váltsd át a felkapókart, 
majd a zsinórt fûzd át a 
gyûrûkön! Vigyázz, hogy egy 
se maradjon ki! Ha végeztél, 
akkor váltsd vissza a felkapó-
kart eredeti állapotába.

4. Szereld fel a zsebpecán 
található végszereléket a 
zsinór végére!

5. Botod most már pecára 

Zsinór

1. A mutató újaddal 
szorosan fogd oda zsinórt a 
bothoz. 

2. Váltsd át a felkapókart, 
így dobáskor a zsinór 
szabadon lefuthat  a 
dobról.

3. A zsinór elengedése nélkül, a 
fejed felett lendítsd hátra a botot.

4. Célozd be a helyet, ahova 
dobni szeretnél és lendítsd elõre a 
botot! Amikor a bot vége már 
elõtted van újjad kinyújtásával 
engedd el a zsinórt! Repülés 
közben figyeld a szerelésed. Ha 
esetleg túl nagyot dobtál, akkor a 
zsinór megérintésével fékezheted 
azt!
A tökéletes dobáshoz rengeteg 
gyakorlás kell. Próbálkozz 
szorgalmasan, amíg rá nem érzel 
a tökéletes technikára!

5. A sikeres dobás után váltsd vissza 
a felkapókart! Majd, ahogy a nyíl is 
mutatja a hajtókar forgatásával 
feszíts a zsinóron!

6. Ha kapásod van, akkor a bot 
határozott felrántásával vágj be, 
majd tekerd ki a halat! A kapást az 
úszón látod, ha az elsüllyed, 
felemelkedik, vagy hirtelen oldalra 
indul, akkor jött el az a pillanat, 
amikor be kell vágnod. 

Mindig gyõzõdj meg arról, hogy a 
zsinórod a hajtókar visszaváltása 
után a helyére kerüljön. Az ábrán 
jól láthatod a helyes pozíciót.

F Ü L E S H O R O G  É S  
FORGÓKAPOCS KÖTÉSE

1. A horog, vagy forgókapocs 
végén található lyukon 
vezesd át a zsinórt.

2. Miután átvezetted a 
fõszálon 6-8-szor tekerd 
körbe a zsinórt.

3. Így 6-8 kis hurkod 
képzõdik a fõszál körûl. Az 
elsõn búlytasd át a zsinór 
végét, majd az utolsón is. 

4. A nyíl irányában húzd 
szorosra a csomót.

5. A felesleget vágd le.
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kész állapotban van!

6. Csalizzál, majd dobd be a 
szereléket. A következõ 
ábrákon láthatod hogyan kell 
dobni.

 A jobb kezed helyzetét a rajz 
mutat ja ,  a  bal la l  a  bot  
markolatának alsó felét fogd.


