
Orsó – Használati útmutató 
Az orsó összeállítása 
Hajtsa fel a hajtókart, az ellentétes oldalon található csavar megszorításával fixálja a kar pozícióját.  

Soha ne erőltesse a hajtókar felhajtását, vagy zárását, ez az orsóház és az orsó sérüléséhez vezethet! 

Az orsó felhelyezése horgászbotra 
A horgászbotok többségénél csavaros orsótartóba kell illeszteni az orsót. Nyissa ki az orsótartót, hogy 

a teljes orsótalp felférjen, majd az elülső orsótalpat helyezze ütközésig az orsótartó vájatába. Az 

állítható orsótartó biztosító anyával fixálható az orsó a boton. Leszerelésekor fordított sorrendben 

haladjon. 

Az orsó feltöltése horgászzsinórral 
Miután az orsót felszerelte a botra állítsa a dobot a legfelső állásba, a felkapókar felnyitása után a 

zsinórt a horgászbot vezetőgyűrűin keresztülvezetve a dobhoz kell erősíteni. A hajtókar előre 

tekerésével a felkapókar automatikusan zár, és elkezdődik a zsinór feltekerése. A zsinór egyenletes 

elhelyezkedéséhez a zsinórnak a feltekerés közben enyhén feszülnie kell. A dobot úgy kell feltölteni 

zsinórral, hogy a dob peremétől kb. 2-3 mm-re legyen. 

Fonott zsinór esetén egy réteg monofil zsinórt tekerjünk az orsódobra alátétnek. 

Orsófék beállítása 
Az orsók három féle típusú fékkel rendelkezhetnek 

• Első fék 

• Hátsófék 

• Nyeletőfék 

Megfelelő beállítással a fék megakadályozza a horgászbot törését és a zsinór szakadását. A fék 

erősségét a horgászbot teherbírásához, illetve a zsinór szakító szilárdságához állítsuk. A horgászbotot 

45 fokos szögben tartva addig kell a zsinórt csévélni, míg kifeszül és a bot 90 fokos szögben hajlik 

meg. Csak ebben a pozícióban szabad a féknek lassan engednie a zsinóron a horgászbot hajlítási 

feszültsége következtében. Addig kell a féket oldással vagy zárással beállítani, míg el nem érjük ezt a 

hatást. Az óramutató járásának irányába forgatva a fékgombot a fékerő nő, ellenkező irányba 

forgatva csökken. 

A fék nem megfelelő beállítása miatt elszakadhat a zsinór, vagy eltörhet a horgászbot! 

Tárolás 

Tárolás előtt tisztítsa meg az orsót, és hagyja teljesen megszáradni. Az eszközt orsóvédőben tárolja, 

száraz, fagymentes, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolja. 

A termék horgászati célra készült. A horgászorsót csak a használati útmutatóban leírtaknak 

megfelelően használja. A rendeltetésszerű használatához egyéb eszköz is szükséges lehet, horgászati 

módszertől függően. Magyarországon a horgászat engedély köteles, a termék használata során mindig 

be kell tartani az adott víztér szabályzatát. Az orsót és tartozékait gyermekektől elzárva tárolja. 

Gyermekeknek csak felnőttek utasításai és felügyelete mellett engedje meg a használatát. Amennyiben 



az orsó sérülést okoz önnek vagy másik személynek AZONNAL forduljon orvoshoz. Amennyiben a 

terméken sérülést fedez fel ne használja, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. 
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