
ZESTAW WĘDKARSKI FISHERMAN
model FRS-01

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu.
Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.
Sposób użycia kołowrotka wędkarskiego:
Informacje ogólne: Różne typy połowów wymagają użycia kołowrotka o odpowiednich własnościach, aby zapewnić spełnienie 
wymaganych i oczekiwanych funkcji. Ważny jest nie tylko wybór odpowiedniego typu, ale i dopasowanie odpowiedniego rozmiaru. 
Każdy zestaw kołowrotków wytwarzany jest w kilku rozmiarach, stopniowanych w zależności od gatunku ryb, do połowu których 
mają być wykorzystywane.
1. Kołowrotek należy połączyć z wędziskiem, wsuwając w otwory na uchwycie wędziska a następnie należy z wyczuciem dociągnąć 

mocowania. Mocowanie powinno być wykonane solidnie tak, aby kołowrotek nie poruszał się w uchwycie.
2. Nawijając żyłkę przeciągamy ją przez oczka wędziska i mocujemy do szpuli kołowrotka przy odchylonym kabłąku, a następnie 

przestawiamy kabłąk w pozycję wyjściową. Obracamy korbką napinając delikatnie żyłkę i nawijamy żyłkę na szpulę do 
wymaganego jej zapełnienia. Nie wolno nawijać na szpulę zbyt dużej ilości żyłki, aby nie zsuwała się i nie plątała w trakcie 
zarzucania. W przypadku kołowrotków do łowienia na muchę zazwyczaj najpierw należy wyjąć szpulę z korpusu, a następnie 
przeciągnąć sznurek prowadzący przez otwór w korpusie, przymocować go do szpuli, umieścić szpulę w korpusie i równomiernie 
nawinąć żyłkę wraz z muszką przymocowaną do jej końca delikatnie ją naciągając. W multiplikatorach należy przeciągnąć sznurek 
przez oko prowadnicy, lub w kołowrotkach bez prowadnicy pomiędzy przednimi poprzeczkami, a następnie przymocować żyłkę do 
szpuli i kręcąc korbką nawinąć ją delikatnie naciągając.

3. Przy zarzucaniu kołowrotkiem spinningowym najpierw należy odchylić kabłąk i przytrzymać żyłkę palcem. Po zarzuceniu i 
jednoczesnym uwolnieniu żyłki należy odczekać aż przynęta wpadnie do wody. Następnie przesuń kabłąk w pozycję wyjściową 
ręką lub wykonując ruch korbką kołowrotka. W kołowrotkach posiadających system dźwigni, który jest odpowiedzialny za 
zmianę pozycji kabłąka i przytrzymanie żyłki, obsługę dźwigni wykonuje się jednym palcem. Mechanizm ten należy obsługiwać 
z wyczuciem, bez używania nadmiernej siły. Przygotowując się do zarzucania wędką z wykorzystaniem kołowrotka muchowego 
należy najpierw przestudiować literaturę fachową dlatego, że prawidłowego postępowania w tym przypadku nie da się krótko 
opisać nawet wtedy, gdy chodzi o proste odwijanie żyłki ze szpuli. Zarzucanie z wykorzystaniem kołowrotka z multiplikatorem 
wykonuje się z za głowy. Sposób postępowania jest taki, że zwalniamy palem blokadę szpuli i przytrzymujemy szpulę tym 
samym palcem, następnie wykonujemy zamach wędziskiem jednocześnie uwalniając szpulę, po wpadnięciu przynęty do wody 
przesuwamy blokadę do pozycji wyjściowej kręcąc korbką. Można wykonać rzut inną techniką i zwolnić blokadę szpuli dopiero w 
momencie zarzucania.

4. Nastawienie hamulca szpuli należy dostosować do ciężaru łowionych ryb oraz wytrzymałości żyłki. Nigdy nie należy ustawiać go na 
wartość maksymalną. Odpowiednio nastawiony hamulec kołowrotka ułatwia zacinanie ryby i jednocześnie chroni żyłkę, kołowrotek 
i wędzisko przed uszkodzeniem.

5. Po zakończeniu połowu kołowrotek należy wysuszyć i usunąć z niego wszystkie zanieczyszczenia. Hamulec szpuli należy całkowicie 
zwolnić i złożyć korbkę. Kabłąk należy chronić przez zdeformowaniem, ponieważ skutkiem tego może być jego nieprawidłowe 
działanie. Kołowrotek należy chronić przed uderzeniami i zabrudzeniem.

UWAGA: Kołowrotek wędkarski jest smarowany w trakcie produkcji odpowiednim smarem, dlatego nie ma potrzeby rozpierania go, 
naprawiania i wprowadzania modyfikacji w trakcie obowiązywania gwarancji. W okresie gwarancji wszystkie czynności związane 
z ingerencją w produkt powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis. Zalecamy również wykonywanie czynności 
konserwacyjnych oraz napraw w okresie pogwarancyjnym przez wykwalifikowany serwis.

Warunki gwarancji:
1. Gdy stwierdzimy usterkę w okresie gwarancji, należy zwrócić się do sprzedawcy, u którego zakupiliśmy towar.
2. Gwarancja obejmuje usterki związane z wadą materiału lub powstałe w procesie produkcyjnym.
3. W tym okresie jakiekolwiek naprawy powinien wykonywać wyłącznie autoryzowany serwis. W innym przypadku gwarancja nie 
będzie obowiązywać.
4. Do naprawy gwarancyjnej należy dostarczyć wyczyszczony produkt w oryginalnym opakowaniu. Serwis może odmówić przyjęcia 
do naprawy zabrudzonego produktu.

Usterki kołowrotka nie podlegające gwarancji:
1. Normalne zużycie elementów kołowrotka.
2. Mechaniczne uszkodzenia kabłąka, korbki, szpuli i osi kołowrotka.
3. Uszkodzenie nakrętki hamulca spowodowane zbyt mocnym dociąganiem lub w przypadku kołowrotków z tylnym hamulcem, zbyt 
energicznym zwalnianiem.
4. Uszkodzenie funkcji kołowrotka wywołane zabrudzeniem piaskiem, błotem itp.
5. Mechaniczne uszkodzenie pokrycia.
6. Producent, dystrybutor i sprzedawca nie odpowiadają za uszkodzenia powstałe w wyniku nie przestrzegania zaleceń zawartych 
w instrukcji obsługi oraz nieodpowiedniego i nieostrożnego posługiwania się produktem. O uznaniu lub nie uznaniu reklamacji w 



Zasady posługiwania się wędziskiem:

Informacje ogólne: Wędzisko, którego zostałeś właścicielem zostało wykonane z wykorzystaniem najnowszej wiedzy technicznej, z 
najwyższej jakości materiałów kompozytowych, dzięki którym, wędziska posiadają wyjątkowe właściwości umożliwiające osiągnięcie 
doskonałych wyników podczas połowu. Materiały takie, jak żywica epoksydowa, włókno szklane, Karbon Hi-Tech oraz włókno kewlarowe 
w odpowiednich kombinacjach umożliwiają wytwarzanie wędzisk wykorzystywanych we wszystkich technikach wędkarskich, do połowu 
wszystkich gatunków ryb. Odznaczają się niewielkim ciężarem i dużą wytrzymałością, co powoduje, że są łatwe w obsłudze. 

Sposób użycia:
1. Wędziska teleskopowe należy rozkładać stopniowo od czubka do uchwytu tak, aby poszczególne elementy były dobrze ze sobą 

połączone. Nie wolno używać zbyt dużej siły, nigdy nie rozkładamy wędziska przez nagłe wysunięcie wszystkich elementów 
jednocześnie, ponieważ może wtedy dojść do zakleszczenia się niektórych elementów w złączach, co może być przyczyną usz-
kodzenia wędziska przy jego składaniu. Podczas składania należy zsuwać poszczególne elementy stopniowo, rozpoczynając od 
najgrubszego w stronę czubka - zwalnia się je lekkim przekręceniem trzymając za obrzeża. Nie wolno opierać palców o oczka, 
aby nie doszło do ich uszkodzenia. Składanie wędziska z użyciem zbyt dużej siły lub poprzez uderzenia dolnym elementem może 
doprowadzić do jego uszkodzenia.

2. Podczas wędkowania należy mieć za uwadze zalecane obciążenie (należy mieć na uwadze ciężar wabika i przynęty), aby nie doprowadzić 
do przeciążenia wędziska. Przeciążenie może być wywołane zbyt energicznym ruchem, zakleszczeniem się lub nieprawidłowymi ustaw-
ieniami hamulca kołowrotka (prawidłowa kalibracja ma wpływ na pełne wykorzystanie wszystkich funkcji wędziska).

3. Niw wolno wykorzystywać wędzisk do innych technik wędkarskich niż te, do których są przeznaczone, ze względu na ich 
konstrukcję, długość i twardość.

4. Po zakończeniu wędkowania należy wędzisko dokładnie wyczyścić i wysuszyć. W trakcie transportu należy chronić wędzisko przed 
nagłymi uderzeniami i deformacją używając odpowiedniego opakowania.

5. Nie wolno samemu naprawiać wędziska, ponieważ może to spowodować zmianę jego właściwości, a tym samym zaburzyć jego 
funkcjonalność. Może to być przyczyną jego uszkodzenia nawet przy ostrożnym obchodzeniu się z nim.

6. Należy mieć na uwadze, że wędzisko może być wilgotne na zewnętrznych ściankach, dlatego po powrocie z wędkowania należy 
na rozłożyć, odkręcić końcówki i dobrze całość wysuszyć, aby nie doprowadzić do powstania odprysków lakieru, ponieważ taka 
sytuacja nie podlega gwarancji.

7. Każde wędzisko ma określone maksymalne obciążenie zarzucania (suma wszystkich obciążeń dołączonych do żyłki, razem z 
przynętą). W trakcie połowu należy wykorzystywać obciążenie zarzucania odpowiadające 80% przewidzianej maksymalnie 
wartości. Jej przekroczenie może doprowadzić do złamania wędziska. Do przeciążenia i złamania wędziska może doprowadzić zbyt 
energiczny ruchem, zakleszczenie się, nieprawidłowe ustawienia hamulca kołowrotka, przypon strzałowy lub nieprofesjonalnie 
wykonana technika wędkarska.

8. Staranne obchodzenie się oraz prawidłowa konserwacja wędziska wielokrotnie jego żywotność.

9. Złowioną rybę należy podejmować podbierakiem (dużą egzemplarz, hakiem wędkarskim).
OSTRZEŻENIE:

Wędziska karbonowe (grafitowe) przewodzą prąd elektryczny, dlatego nie wolno ich używać 
w trakcie burzy lub w pobliżu linii elektroenergetycznych. Takie wędziska posiadają symbole 
ostrzegawcze naniesione przez producenta.
Warunki gwarancji:
1. Gdy stwierdzimy usterkę w okresie gwarancji, należy zwrócić się do sprzedawcy, u którego zakupiliśmy towar.
2. Gwarancja obejmuje usterki związane z wadą materiału lub powstałe w procesie produkcyjnym.
3. W tym okresie jakiekolwiek naprawy powinien wykonywać wyłącznie autoryzowany serwis. W innym wypadku gwarancja nie 
będzie obowiązywać.

4. Do naprawy gwarancyjnej należy dostarczyć wyczyszczony produkt w oryginalnym opakowaniu. Serwis może odmówić przyjęcia 
do naprawy zabrudzonego produktu.
Usterki wędziska nie podlegające gwarancji:
1. Normalne zużycie elementów wędziska.
2. Odprysk lakieru
3. Uszkodzenia mechaniczne oczek (wypadnięcie, wyłamanie, urwanie oczka).
4. Mechaniczne uszkodzenie uchwytu kołowrotka, czubka wędziska.
5. Złamanie wędziska w wyniku nieprawidłowego posługiwania się nim (zob. instrukcja obsługi).
6. Producent, dystrybutor i sprzedawca nie odpowiadają za uszkodzenia powstałe w wyniku nie przestrzegania zaleceń zawartych w 
instrukcji obsługi oraz nieodpowiedniego i nieostrożnego posługiwania się produktem. O uznaniu lub nie uznaniu reklamacji w okre-
sie gwarancji decyduje technik w autoryzowanym serwisie.

Ochrona środowiska naturalnego: Po upłynięciu okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów do-
mowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte 
nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu 
negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. 
Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwi-
dacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.


