ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΔΜΦΑΝΙΔΧΝ ΣΗΝ ΟΘΟΝΗ ΣΟΤ ΜΗΥΑΝΙΜΟΤ (ζει. 10)
Πάλσ-θάησ
ηελ θαηάζηαζε πάλσ-θάησ ην
εκθαλίδεηαη ζηα
αξηζηεξά ηεο εηθόλαο «πάλσ-θάησ»
Δάλ ην
δελ εκθαλίδεηαη, ηόηε είλαη ελεξγή ε
έλδεημε πάλσ-θάησ.

Ρύζκηζε απηόκαηνπ θαηεβάζκαηνο.
Όηαλ ρακειώλεηο ηελ αξκαησζηά πξνο ηνλ βπζό ν
κεραληζκόο ζα ελεξγνπνηεζεί πέληε κέηξα κεηά ην
ηέινο ηεο θνππαζηήο θαη ε αληίζηαζε ηεο κπνκπίλαο
ζα κεησζεί ζην ειάρηζην. Σν
ζηα αξηζηεξά ηνπ
(θηλέδηθα) δελ ζα εκθαλίδεηαη όηαλ ε ξύζκηζε είλαη
ελεξγνπνηεκέλε. (γηα παξάδεηγκα εάλ ε ζέζε ηέινπο
ηεο θνππαζηήο έρεη νξηζζεί ζην έλα κέηξν ηόηε ν
κεραληζκόο ζα μεθηλήζεη απηόκαηα ζηα 6 κέηξα.

Σν παξόλ βάζνο
Σα ςεθία απηά δείρλνπλ ην βάζνο από ηελ επηθάλεηα
ηνπ λεξνύ. (ζηελ ξύζκηζε «θάησ-πάλσ» δείρλεη ηελ
απόζηαζε από ηνλ βπζό.
*Σν βάζνο εκθαλίδεηαη ζε δηαβαζκίζεηο ησλ 10
κέηξσλ. Βάζνο κεγαιύηεξν από 100 κ. εκθαλίδεηαη ζε
δηαβαζκίζεηο ηνπ 1κ. 99.9
100

Ρύζκηζε θαηάζηαζεο Jigging.
Σν
εκθαλίδεηαη ζηα αξηζηεξά ηνπ εηθνληδίνπ ηεο
ξύζκηζεο Jigging.

Ρπζκίζεηο ηερληθνύ ιεβηέ.
Γείρλεη ηηο εθηηκήζεηο/κεηξήζεηο ηεο ξύζκηζεο
Rakuraku θαη ηεο «πξνθαζνξηζκέλεο ηαρύηεηαο»
Κνπκπί MENU
Γηα ηηο ξπζκίζεηο Rakuraku θαη «πξνθαζνξηζκέλεο
ηαρύηεηαο.
Πάηα MENU γηα λα ελαιιάζζεζαη αλάκεζα
ζηα ζηνηρεία ηνπ κελνύ. Σν εηθνλίδην γηα ην
θαηάιιειν
ζηνηρείν
(θηλέδηθα)
ζα
αλαβνζβήζεη. Πάηα μαλά MENU γηα λα
επηζηξέςεηο ζηελ «ζηάληαξ θαηάζηαζε».
Υξεζηκνπνηείηαη καδί κε ην θνπκπί ENTER.
Κξάηα παηεκέλν ην MENU γηα πάλσ από 3΄΄
γηα λα αιιάμεηο κεηαμύ ηεο θαηάζηαζεο
Rakuraku θαη ηεο «πξνθαζνξηζκέλεο
ηαρύηεηαο».
Μπνξείο λα παηήζεηο ην θνπκπί απηό αθόκε
θαη όηαλ ηπιίγεηο ηελ αξκαησζηά.
Η ξύζκηζε πνπ ζα επηιέμεηο ζα εκθαληζηεί
ζηελ νζόλε.
Rakuraku θαηάζηαζε= πξάζηλνο θσηηζκόο.
Πξνθαζνξηζκέλε ηαρύηεηα= πνξηνθαιί
θσηηζκόο.

Απνζεθεπκέλν βάζνο.
Κνπκπί MEMO
0SET/ENTER θνπκπί

ΠΑΣΑ
Πάηα ην ENTER γηα λα ελεξγνπνηήζεηο ή λα
απελεξγνπνηήζεηο ηελ ξύζκηζε πνπ επέιεμεο
κε ην θνπκπί MENU.

ΚΡΑΣΑ
Μεδέληζε ηνλ κεηξεηή.
Υακήισζε ηελ αξκαησζηά ζηελ επηθάλεηα
ηνπ λεξνύ θαη κεδέληζε ηνλ κεηξεηή.
*κπνξεί λα κελ είλαη εθηθηό λα κεδεληζηεί
εάλ είλαη ελεξγή ε ξύζκηζε jigging. Πάληα
λα απελεξγνπνηείο ηελ ξύζκηζε jigging πξηλ
κεδελίζεηο ηνλ κεηξεηή.

ΠΑΣΑ
Απνζήθεπζε ην παξόλ βάζνο από ηελ επηθάλεηα. ηελ
ξύζκηζε θάησ-πάλσ ν κεηξεηήο δείρλεη ην βάζνο από
ηνλ βπζό σο ην παξόλ βάζνο μεθηλώληαο από ην 0.
Δλδείμεηο ιεηηνπξγίαο.
Ννξκάι/Τπνζηήξημε
Απηέο νη ελδείμεηο εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε
εθκάζεζεο.
Δκθαλίδεηαη ζηελ πάλσ-θάησ ξύζκηζε.
Δκθαλίδεηαη ζηελ θάησ-πάλσ ξύζκηζε.
Δκθαλίδεηαη ζηελ ξύζκηζε απηόκαηνπ βάζνπο.
Δκθαλίδεηαη ζηελ ξύζκηζε Rakuraku.
Δκθαλίδεηαη
ζηελ
ξύζκηζε
πξνθαζνξηζκέλεο
ηαρύηεηαο.
Δκθαλίδεηαη γηα 2΄΄ όηαλ έρεη επηιεγεί ε ξύζκηζε
εθκάζεζεο πεηνληάο ή ν κεδεληζκόο κεηξεηή.
Β : εκθαλίδεηαη όηαλ ε ηάζε ηεο κπαηαξίαο είλαη
ρακειή.

ΣΑ ΜΔΡΗ ΣΟΤ ΜΗΥΑΝΙΜΟΤ (ει.11)

Μθχανικόσ διακόπτθσ φρζνου.
ταματά τθν ανεξζλεγκτθ περιςτροφι τθσ μπομπίνασ
και προφυλάςςει από ςπαςίματα τθσ πετονιάσ ι
μπερδζματα όταν κατεβάηεισ τθν αρματωςιά.

Φρζνο τφπου αςτζρα.
Ρφκμιςε τθν ζνταςθ των φρζνων όταν το ψάρι είναι
δυνατό για να αποφφγεισ το ςπάςιμο τθσ πετονιάσ.
Λεβιζσ ςυμπλζκτθ.
Είναι ενεργόσ όταν είναι γυριςμζνοσ επάνω ι όταν
γυρίςεισ τθν μανιβζλα.
ΟΝ: ανακτά τθν αρματωςιά.
OFF: ελευκερϊνει τθν μπομπίνα και επιτρζπει τθν
πετονιά να ξετυλιχτεί.
Οθόνθ
Οδθγόσ πετονιάσ
Προςταςία κατά το τφλιγμα τθσ πετονιάσ.
Πρίηα για το καλώδιο.
*Πάντα να επανατοποκετείσ το καπάκι όταν δεν
χρθςιμοποιείσ τον μθχανιςμό.

Σεχνικόσ λεβιζσ.
ου επιτρζπει να ρυκμίςεισ ακριβϊσ τθν ταχφτθτα
ανάκτθςθσ τθσ αρματωςιάσ ι τισ ρυκμίςεισ ζνταςθσ
ςτθν λειτουργία Rakuraku. Μετά το ςταμάτθμα τθσ
κουπαςτισ όταν κζλεισ να επανεκκινιςεισ τον
μθχανιςμό, τότε απενεργοποίθςε τον μοχλό πριν
ξεκινιςεισ. Για λόγουσ αςφαλείασ ωςτόςο αυτό δεν
δουλεφει εάν ο μετρθτισ δείχνει 1m ι λιγότερο
ακόμθ κι όταν ο λεβιζσ είναι ςε κζςθ ενεργοποίθςθσ
ON.

Λεηηνπξγία ηνπ θνπκπηνύ
κελνύ. (ει 12)
Σν θνπκπί Menu ρξεζηκνπνηείηαη
γηα λα ξπζκίζεηο ηηο αθόινπζεο
ιεηηνπξγίεο:
Κάησ πάλσ
Απηόκαην κάδεκα
Jigging

ΟΝ/OFF
ON/OFF
ΟΝ/ΟFF

Όηαλ
ν
κεραληζκόο
είλαη
ζηακαηεκέλνο
ζε
θαηάζηαζε
ζηάληαξ πάηα Menu (γηα ιηγόηεξν
από 3΄΄) γηα λα πεξηεγεζείο αλάκεζα
ζηηο επηινγέο κελνύ.
Σν εηθνλίδην γηα ην θαηάιιειν
ζηνηρείν ζα εκθαληζηεί.
Πάηα μαλά Menu γηα λα γπξίζεηο
ζηελ λνξκάι θαηάζηαζε.
Όηαλ ζα αλάςεη ην επηζπκεηό
εηθνλίδην πάηα Enter γηα λα
ελεξγνπνηήζεηο
ή
λα
απελεξγνπνηήζεηο
απηή
ηελ
ιεηηνπξγία.
Η νζόλε ζα επηζηξέςεη ζηελ
θαηάζηαζε ζηάληαξ.
Όηαλ έρεηο αιιάμεη ηηο ξπζκίζεηο ζε
θαηάζηαζε ζηάληαξ (νζόλε έλαξμεο)
αθόκε θη αλ θιείζεηο ηελ παξνρή
ξεύκαηνο νη λέεο ξπζκίζεηο ζα
απνζεθεπηνύλ.

(ει.13)

1. ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ ΥΔΙΡΙΜΟΤ (ει: 14)
ΠΑΡΟΥΗ ΡΔΤΜΑΣΟ
Απηόο ν κεραληζκόο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε παξνρή ξεύκαηνο 12 V DC κε
νλνκαζηηθή ηάζε 12-14,8V (κπαηαξίεο ιηζίνπ θ.ι.π.) κελ ρξεζηκνπνηήζεηο απηό
ηνλ κεραληζκό ζπλδένληάο ηνλ ζε απξνζδηόξηζηε παξνρή ξεύκαηνο (π.ρ. κηα
παξνρή πινίνπ ή κηα παξνρή 100V AC) ΠΟΣΔ κελ ρξεζηκνπνηείο θνξηηζηή.








Όηαλ ρξεζηκνπνηείο παξνρή ξεύκαηνο πινίνπ, πάληα λα ειέγρεηο όηη ε ηάζε
είλαη 12 V DC. (Να ρξεζηκνπνηείο κόλν κπαηαξία πινίνπ κε 12 V DC ή
κεηαηξνπέα γηα 24 V ζε 12V DC-DC) Δάλ έρνπλ δηαβξσζεί νη πόινη ηεο
κπαηαξίαο κπνξεί λα κελ είλαη ζηαζεξή ή παξνρή ξεύκαηνο θαη λα
πξνθαιέζεη θαθή ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνύ.
Να ρξεζηκνπνηείο κόλν κηα κπαηαξία γεκάηε.
Δάλ ρξεζηκνπνηείο ηελ κπαηαξία γηα πνιύ θαηξό ράλεη ηελ ηθαλόηεηα
θόξηηζεο. Δάλ ζπκβεί απηό αγόξαζε κηα λέα.
ΠΟΣΔ κελ ρξεζηκνπνηείο κηα παξνρή AC γηαηί ζα θαηαζηξέςεηο ηα
ειεθηξνληθά κέξε ηνπ κεραληζκνύ.
Μπνξεί λα κελ είλαη εθηθηό λα εθαξκόζεηο αθξηβώο ηνπο αθξνδέθηεο ηνπ
θαισδίνπ ζηνπο πόινπο ηεο κπαηαξίαο από άιινπο θαηαζθεπαζηέο θαη ζε
κεξηθέο πεξηπηώζεηο ε ρξήζε κπαηαξηώλ από άιινπο θαηαζθεπαζηέο κπνξεί
λα πξνθαιέζεη δεκηά ζ’ απηέο ηηο κπαηαξίεο.

ΚΑΛΧΓΙΟ ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ
Πάληα λα ρξεζηκνπνηείο έλα γλήζην θαιώδην ηξνθνδνζίαο Shimano γηα λα ζπλδέζεηο
ηνλ κεραληζκό κε ηελ παξνρή ξεύκαηνο.
Σν θαιώδην ηξνθνδνζίαο είλαη αλαιώζηκν. Αλάινγα κε ηελ ζπρλόηεηα ρξήζεο
κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ην αιιάδεηο θάζε δύν ρξόληα.

ΠΡΟΟΧΗ:
Εάν χρθςιμοποιείσ καλϊδιο τροφοδοςίασ άλλο από το γνιςιο τθσ
Shimano μπορεί να προκαλζςεισ κακι λειτουργία του
μθχανιςμοφ.
Παρακαλοφμε μθν χειρίηεςαι το καλϊδιο με κακό τρόπο,
πατϊντασ, τςαλακϊνοντάσ το ι ςτρζφοντάσ το, μπορεί να το
κόψεισ.

2. ΤΝΓΔΟΝΣΑ ΜΙΑ ΜΠΑΣΑΡΙΑ
(ει: 15)
1.

Παξαθαινύκε ρξεζηκνπνίεζε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο πνπ παξέρεηαη
γηα λα ζπλδέζεηο ηνλ κεραληζκό ζε κηα κπαηαξία.
Πξώηα ζύλδεζε ηνλ θόθθηλν αθξνδέθηε ζηνλ ζεηηθό πόιν ηεο κπαηαξίαο θαη
ηνλ καύξν αθξνδέθηε ζηελ ζπλέρεηα ζηνλ αξλεηηθό πόιν ηεο κπαηαξίαο.

2.

Έπεηηα ζύλδεζε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο ζηνλ κεραληζκό.
Δπζπγξάκκηζε ηηο αθίδεο κε ηελ ππνδνρή ηνπ αθξνδέθηε ηνπ θαισδίνπ θαη
εηζήγαγε ηνλ αθξνδέθηε ζηελ ππνδνρή ηνπ κεραληζκνύ. Αζθάιηζε ηνλ
αθξνδέθηε βηδώλνληαο ηελ βίδα.
*παξαθαινύκε κελ παηάο θαλέλα θνπκπί όηαλ ζπλδέεηο ην θαιώδην
ηξνθνδνζίαο.

Παρακαλοφμε μθν αφαιρείσ το
προςτατευτικό καπάκι τθσ υποδοχισ
του καλωδίου.

ΣΤΛΙΓΟΝΣΑ ΣΗΝ ΜΠΔΣΟΝΙΑ (ει: 16)
1.

Πέξαζε ηελ πεηνληά από ηνλ νδεγό.
Γηα λα ην πεηύρεηο απηό ρξεζηκνπνίεζε ηελ εηδηθή βειόλα πνπ
παξέρεηαη ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ κεραληζκνύ.

ΔΠΙΛΔΓΟΝΣΑ ΣΙ ΜΔΘΟΓΟΤ ΔΚΜΑΘΗΗ
Αξρηθά άιιαμε ηελ ξύζκηζε από ζηάληαξ ηξόπν ζε ηξόπν εθκάζεζεο όπσο θαίλεηαη
παξαθάησ. Βεβαηώζνπ όηη επηιέγεηο ηελ κέζνδν εθκάζεζεο πνπ ηαηξηάδεη θαιύηεξα
κε ηνλ ηύπν ηεο πεηνληάο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηο.
Γεο ζηελ αθόινπζε ζειίδα γηα ιεπηνκέξεηεο ηεο θάζε κεζόδνπ εθκάζεζεο.
*Απηό ην εγρείξεκα δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εθηόο εάλ ζπλδέζεηο κηα
ζπζθεπή παξνρήο ξεύκαηνο.
* πξαγκαηνπνίεζε απηό ην εγρείξεκα όηαλ ε έλδεημε δείρλεη ιηγόηεξν από 6
κέηξα. Παξαθαινύκε θάλε κεδεληζκό ηνπ κεηξεηή αλ ε έλδεημε είλαη
κεγαιύηεξε από 6,1κέηξα.

Πξνζνρή :
Δάλ πξαγκαηνπνηείηαη ε εθκάζεζε όηαλ ζηελ νζόλε θαίλεηαη ην ζύκβνιν ( Β)
ηόηε ε νζόλε κπνξεί λα θιείζεη. Δάλ ζπκβεί απηό, ηόηε μεθίλεζε ηελ
εθκάζεζε μαλά από ηελ αξρή.
2.

Γέζε ηελ πεηνληά ζηελ αθίδα ηεο κπνκπίλαο.

Βελόνα

Ακίδα
μπομπίνασ

(ει. 17)

ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΚΜΑΘΗΗ

(ει: 18)

Πξηλ μεθηλήζεηε λα ηπιίγεηε ηελ πεηνληά ξίμηε κηα καηηά ζην αθόινπζν ζρήκα γηα λα έρεηε κηα ζπλνιηθή εηθόλα όιεο ηεο
δηαδηθαζίαο.
*Δεν μπορεί να πραγματοποιθκεί αν δεν ζχει ςυνδεκεί ο μθχανιςμόσ ςε μια πθγι ρεφματοσ.

Όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηε ππνζηεξηθηηθή πεηνληά.
1. PE πεηνληά (Γεο ζειίδεο 20-21)
(1)Κξάηα παηεκέλα
ηαπηόρξνλα ην Enter θαη ην
Memo.

Σφλιγμα πετονιάσ
Αρχι - Σζλοσ

Κράτα
πατθμζνο το
Enter

(2) Πάηα Enter
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΚΜΑΘΗΗ

Χρθςιμοποίθςε
τον τεχνικό μοχλό
για να τυλίξεισ
τθν πετονιά

Πιγαινε
ςτο 2

Αφαίρεςε 10m
πετονιάσ. Σςζκαρε τα
ςθμάδια ςτθν
πετονιά

Πρόςκεςε 10 m
άλλθσ πετονιάσ και
τφλιξζ τα χειροκίνθτα

2 Πεηνληά ρσξίο ζεκάδηα (Γεο ζει. 22-23)

Κράτα
πατθμζνο
το Enter

Σζλοσ

Όηαλ ρξεζηκνπνηείο ππνζηεξηθηηθή πεηνληά. (ει: 19)
2. Όηαλ ρξεζηκνπνηείο ππνζηεξηθηηθή πεηνληά
0,23mm-265m πεηνληάο (0,32mm-520m γηα ηνλ #4000). (Γεο ζει. 24-27)
1) Κξαηήζηε
ηαπηόρξνλα
παηεκέλα ην Enter
θαη ην Memo.
2)Παηήζηε κηα
θνξά Menu.

3) Πατιςτε
Enter.

Τπνζηεξηθηηθή
πεηνληά
Αξρή-ηέινο

Κξάηα παηεκέλν
ην Enter.

Υξεζηκνπνηήζεηε
ηνλ ηερληθό κνριό
γηα λα ηπιίμεηε ηελ
πεηνληά.

Γέζε ηελ θύξηα
πεηνληά κε ηελ
ππνζηεξηθηηθή.

Σύιημε 10m
πεηνληάο
ρεηξνθίλεηα
.

Κξάηα
παηεκέλν ην
Enter.
Κύξηα
πεηνληά.
Αξρή-Σέινο.

ΕΚΜΑΘΗΗ ΜΕ
ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΗ
ΠΕΣΟΝΙΑ

Συλίξετε τθν υποςτθρικτικι
πετονιά επάνω ςτθν μπομπίνα

Υξεζηκνπνηή
ζεηε ηνλ
ηερληθό κνριό
γηα λα
ηπιίμεηε ηελ
πεηνληά.

Κξαηήζηε
παηεκέλν ην
Enter.
ΠΡΟΟΥΗ:
Φξνληίζεηε λα κελ ηπιίμεηε πνιύ πεηνληά, γηαηί κπνξεί λα πηαζηεί κεηαμύ ηνπ ζώκαηνο ηνπ
κεραληζκνύ θαη ηεο κπνκπίλαο θαη λα ζπάζεη αλ είλαη πνιύ ιεπηή.

Αθαίξεζε
10m
πεηνληάο.

Κξάηα
παηεκέλν ην
Enter

Σέινο

1. PE κπεηνληά (Μπεηνληά κε ζεκάδηα ζε θάζε κέηξν) ρξεζηκνπνίεζε ηελ θαλνληθή εθκάζεζε. (ει.20)
Γεο ζει. 22-23 γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ηπιίγεηο πεηνληέο (όπσο nylon ρσξίο ζεκάδηα ζε θάζε κέηξν).
Η εθκάζεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί όηαλ ρξεζηκνπνηείο ππνζηεξηθηηθή πεηνληά. Σξόπνο εθκάζεζεο (κε ππνζηεξηθηηθή
πεηνληά) δεο ζει 24-27.

1.Κάληε ην όηαλ ε νζόλε δείρλεη ιηγόηεξν από
6m.
Κάληε επαλεθθίλεζε ζηνλ κεηξεηή εάλ
δείρλεη πεξηζζόηεξν από 6,1.( Γεο ζει. 32-33)
Δλεξγνπνηήζηε ηνλ ζπκπιέθηε.
Διέγμηε ηελ παξνρή.
Η νζόλε πξέπεη λα είλαη όπσο ζηελ εηθόλα.
(Απηόο είλαη ν ζηάληαξ ηξόπνο)

2.Πάηα

ηαπηόρξνλα Enter θαη Memo γηα
πεξηζζόηεξν από 3΄΄ γηα λα εηζάγεηο ηνλ ηξόπν
εθκάζεζεο.
Θα εκθαληζηεί ε έλδεημε θαλνληθή εθκάζεζε
αλαβνζβήλνληαο.
Πάηα Enter γηα λα επηιέμεηο ηελ θαλνληθή
εθκάζεζε.
Η έλδεημε εθκάζεζε ζα εκθαληζηεί ζηαζεξά.
(Γεο ζει. 16-17 επηιέγνληαο κέζνδν εθκάζεζεο γηα
ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή κεζόδνπ ζηνλ
ηξόπν εθκάζεζεο).

3.Υξεζηκνπνίεεζε

ηνλ ηερληθό κνριό γηα λα
ηπιίμεηο ηελ πεηνληά.
Θα εκθαληζηεί ν αξηζκόο πεξηζηξνθώλ ηεο
κπνκπίλαο.
Βεβαησζείηε όηη ε έληαζε ηπιίγκαηνο είλαη
ζηαζεξά 3 ζηελ παξέλζεζε.
Απηή ε εθηίκεζε αλαθέξεηε ζηελ έληαζε ηεο
πεηνληάο όηαλ ηπιίγεηαη. Η εθηίκεζε ΓΔΝ
εκθαλίδεηαη ζε kg θαη δηαθέξεη από ηελ εθηίκεζε πνπ
δείρλεη ν ηξόπνο Rakuraku.
Η ηαρύηεηα ηπιίγκαηνο κπνξεί λα ξπζκηζηεί κε ηελ
ρξήζε ηνπ ηερληθνύ κνρινύ. Γηα λα ζηακαηήζεηε
ην ηύιηγκα ζέζεηε ηνλ ηερληθό κνριό ζηελ ζέζε
OFF.

ΠΡΟΟΥΗ: Δθηηκήζεηο θαη ξπζκίζεηο πνπ θαίλνληαη ζην εγρεηξίδην είλαη θαηά κηα έλλνηα απιά παξαδείγκαηα. Σα πξαγκαηηθά κπνξεί λα δηαθέξνπλ.

4 Αθνύ νινθιεξώζεηε ην ηύιηγκα παηήζηε Enter
γηα πεξηζζόηεξν από 3΄΄.
Θα αθνπζηεί ν ήρνο ηνπ αιάξκ (peep-peep) θαη ζα
εκθαληζηεί ε έλδεημε όπσο ζηελ εηθόλα.
Αθαίξεζε αθξηβώο 10 m πεηνληάο.
(Σν ειέγρεηο απηό από ην ρξώκα ηεο πεηνληάο πνπ
αιιάδεη θάζε 10 κέηξα ή ζύκθσλα κε ηνλ αξηζκό
ησλ ζεκαδηώλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ πεηνληά θάζε
1 κέηξν.)

5

Θα εκθαληζηεί ν αξηζκόο ησλ πεξηζηξνθώλ ηεο
κπνκπίλαο ζην δεμί θάησ άθξν ηεο νζόλεο (ε πεξηνρή
πνπ θαίλεηαη κέζα ζην ηεηξάγσλν).
Πάηα Enter γηα πεξηζζόηεξν από 3΄΄ γηα λα βγεηο
από ηελ επηινγή «ηξόπνο εθκάζεζεο».
Ο ήρνο ηνπ αιάξκ ζα αθνπζηεί (peep-peep) θαη ε
έλδεημε (θηλέδηθα) ζα εκθαληζηεί γηα 2΄΄.
*Δάλ θαηά ιάζνο πάηεζεο ην Menu όζε ώξα ηύιηγε
ηελ πεηνληά, ηα δεδνκέλα ζα ραζνύλ θαη ζα πξέπεη λα
επαλαιάβεηο ηελ δηαδηθαζία θαη πάιη από ηελ αξρή.

(ει. 21)

6 Η νζόλε ζα επηζηξέςεη ζηνλ «ζηάληαξ ηξόπν»
θαη ε εθκάζεζε ζα έρεη νινθιεξσζεί.
(ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα παξεθθιίλεη θαηά ± 3% ε εθηίκεζε πνπ εκθαλίδεηαη από ην πξαγκαηηθό
κήθνο ηεο πεηνληάο).
* Η δηαθνξά είλαη απηή ηεο πξώηεο πξνζπάζεηαο κεηά
ηελ εθκάζεζε.

7 Σύιημε 10 κέηξα πεηνληάο πνπ είρεο αθαηξέζεη.

2

Πεηνληά nylon (ρσξίο ζεκάδηα) Υξεζηκνπνίεζε ηελ θαλνληθή εθκάζεζε. (ει. 22)

1 Δπηρείξήζε ην όηαλ ε έλδεημε είλαη ιηγόηεξν από 6
κέηξα. Κάλε επαλεθθίλεζε ζηνλ κεηξεηή αλ ε έλδεημε
είλαη πεξηζζόηεξν από 6,1 κέηξα. (δεο ζει 32-33).
Δλεξγνπνίεζε ηνλ ζπκπιέθηε. Διέγμηε ηελ ηάζε.
Πάηα ηαπηόρξνλα Enter θαη Memo γηα πάλσ από
3΄΄ γηα λα εηζάγεηο ηνλ ηξόπν εθκάζεζεο.
Η έλδεημε ηεο θαλνληθήο εθκάζεζεο ζα εκθαληζηεί
αλαβνζβήλνληαο.
Πάηεζε Enter γηα λα επηιέμεηο ηελ θαλνληθή
εθκάζεζε.
Η θαλνληθή εθκάζεζε ηώξα ζα εκθαληζηεί ζηαζεξά
ζηελ νζόλε.
(δεο ζει. 16-17 γηα ηηο επηινγέο κεζόδνπ ζ’ απηή ηελ
ξύζκηζε)

2

Υξεζηκνπνίεζε ηνλ ηερληθό κνριό γηα λα
ηπιίμεηο ηελ πεηνληά.
Θα εκθαληζηεί ν αξηζκόο ησλ πεξηζηξνθώλ ηεο
κπνκπίλαο.
Βεβαηώζνπ όηη ε έληαζε ηπιίγκαηνο είλαη ζηαζεξά
3 κέζα ζηελ παξέλζεζε.
Απηή ε εθηίκεζε αλαθέξεηε ζηελ έληαζε ηεο
πεηνληάο όηαλ ηελ ηπιίγεηο. Η εθηίκεζε δελ
εκθαλίδεηαη ζε kg θαη δηαθέξεη από ηελ εθηίκεζε πνπ
δείρλεη ν Rakuraku ηξόπνο.
Η ηαρύηεηα ηπιίγκαηνο κπνξεί λα ξπζκηζηεί κε ηελ
ρξήζε ηνπ ηερληθνύ κνρινύ. Γηα λα ζηακαηήζεηο ην
ηύιηγκα ζέζε ηνλ ηερληθό κνριό ζην OFF.

3

Όηαλ νινθιεξώζεηο ην ηύιηγκα ηεο πεηνληάο
θξάηα παηεκέλν ην Enter γηα 3΄΄.
Θα αθνπζηεί ν ήρνο ηνπ αιάξκ θαη ε νζόλε ζα
θαίλεηαη όπσο ζηελ εηθόλα.

ΠΡΟΟΥΗ: Δθηηκήζεηο θαη ξπζκίζεηο πνπ θαίλνληαη ζην εγρεηξίδην είλαη θαηά κηα έλλνηα απιά παξαδείγκαηα. Σα πξαγκαηηθά κπνξεί λα δηαθέξνπλ.

4 Γέζε 10 κέηξα πεηνληάο ζην ηέινο ηεο πεηνληάο
πνπ ηύιημεο.

5 Σύιημε ηελ πξόζζεηε πεηνληά ρεηξνθίλεηα.
Ο αξηζκόο ησλ πεξηζηξνθώλ ηεο κπνκπίλαο ζα
εκθαληζηεί ζηελ νζόλε, ζην θάησ δεμηό άθξν (όπσο
θαίλεηαη ζηελ πεξηνρή κέζα ζην ηεηξάγσλν)
Κξάηα παηεκέλν ην Enter γηα πάλσ από 3΄΄ γηα λα
βγεηο από ηνλ ηξόπν εθκάζεζεο.
Ο ήρνο ηνπ αιάξκ ζα αθνπζηεί (peep-peep) θαη ε
έλδεημε (θηλέδηθα ) ζα εκθαληζηεί γηα 2΄΄.
*Δάλ θαηά ιάζνο παηήζεηο ην Menu ηελ ώξα πνπ
ηπιίγεη ζα ραζνύλ ηα δεδνκέλα θαη ζα πξέπεη λα ην
θάλεηο όιν από ηελ αξρή.

6 Η νζόλε ζα γπξίζεη ζηνλ ζηάληαξ ηξόπν θαη ε
εθκάζεζε ζα έρεη νινθιεξσζεί.
(ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα παξεθθιίλεη θαηά ± 3% ε εθηίκεζε πνπ εκθαλίδεηαη από ην πξαγκαηηθό
κήθνο ηεο πεηνληάο).
* Η δηαθνξά είλαη απηή ηεο πξώηεο πξνζπάζεηαο κεηά
ηελ εθκάζεζε.

(ει. 23)

7 Σξάβεμε έμσ θαη αθαίξεζε ηελ πξόζζεηε
πεηνληά.
ΠΡΟΟΥΗ:
ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ε δηαθνξά πνπ είλαη
κεγαιύηεξε από 3% νθείιεηε ζε πεηνληά
nylon, γηαηί αιιάδεη ε έληαζε κε ην
επαλαιακβαλόκελν ηύιηγκα.
Φξόληηζε λα παξαθνινπζείο γηα κπεξδέκαηα
ζην άθξν ηνπ θαιακηνύ όηαλ ηελ
ρξεζηκνπνηείο.

3

Υξεζηκνπνίεζε ηνλ νδεγό επηπέδνπ πεηνληάο θαη ηελ επηινγή «εθκάζεζε κε ππνζηεξηθηηθή πεηνληά. (ει.24)

Όηαλ ηπιίγεηε 0,23mm-265m πεηνληάο (Power Pro)
(0,32mm-520m γηα ηνλ 4000)

1

Δπηρείξεζέ ην όηαλ ε έλδεημε είλαη ιηγόηεξν από 6 κέηξα. Κάλε επαλεθθίλεζε
ζηνλ κεηξεηή αλ είλαη πάλσ από 6,1 κέηξα (δεο ζει 32-33).
Κξάηα παηεκέλν ην Enter θαη ην Memo ηαπηόρξνλα γηα πάλσ από 3΄΄ γηα λα
εηζάγεηο ηνλ ηξόπν εθκάζεζεο θαη κεηά πάηα κία θνξά Menu.
Σν εηθνλίδην «εθκάζεζε κε ππνζηεξηθηηθή πεηνληά ζα αλαβνζβήλεη ζηελ νζόλε.
(Γεο ζει. 16-17 γηα ηηο επηινγέο κεζόδνπ απηήο ηεο ξύζκηζεο.)

2

Σύιημε ηελ ππνζηεξηθηηθή πεηνληά κέρξη λα θηάζεη ζην ζεκείν
ππνζηεξηθηηθήο πεηνληάο ζηελ κπνκπίλα.
Βεβαηώζνπ όηη ε έληαζε ηπιίγκαηνο είλαη ζηαζεξά ζην 3 κέζα ζηελ παξέλζεζε.
Η ηαρύηεηα ηπιίγκαηνο κπνξεί λα ξπζκηζηεί από ηνλ ηερληθό κνριό.
Γηα λα ζηακαηήζεηο ην ηύιηγκα ζέζε ηνλ ηερληθό κνριό ζηελ ζέζε OFF.

ΠΡΟΟΥΗ: Δθηηκήζεηο θαη ξπζκίζεηο πνπ θαίλνληαη ζην εγρεηξίδην είλαη θαηά κηα έλλνηα απιά παξαδείγκαηα. Σα πξαγκαηηθά κπνξεί λα δηαθέξνπλ.

3

Όηαλ νινθιεξώζεηο ηελ εθκάζεζε κε ηελ
ππνζηεξηθηηθή πεηνληά θξάηεζε παηεκέλν ην
Enter γηα πάλσ από 3΄΄.

4

Θα αθνπζηεί ν ήρνο ηνπ αιάξκ θαη ε νζόλε ζα
εκθαλίδεηαη όπσο ζηελ εηθόλα.
Γέζε ηελ θύξηα κε ηελ ππνζηεξηθηηθή πεηνληά.

5

(ει. 25)

Σύιημε αθξηβώο 10 κέηξα ππνζηεξηθηηθήο
πεηνληάο.
Θα εκθαληζηεί ν αξηζκόο ησλ πεξηζηξνθώλ ηεο
κπνκπίλαο ζηελ νζόλε.

ΠΡΟΟΥΗ: Δθηηκήζεηο θαη ξπζκίζεηο πνπ θαίλνληαη ζην εγρεηξίδην είλαη θαηά κηα έλλνηα απιά παξαδείγκαηα. Σα πξαγκαηηθά κπνξεί λα δηαθέξνπλ.

6 Πάηα Enter γηα πάλσ από 3΄΄.
Ο ήρνο ηνπ αιάξκ ζα αθνπζηεί θαη ε νζόλε ζα γίλεη
όπσο ζηελ εηθόλα.

7 Σύιημε ηελ ππόινηπε θύξηα πεηνληά.
Υξεζηκνπνίεζε ηνλ ηερληθό κνριό γηα λα ηπιίμεηο
ηελ πεηνληά.
Βεβαηώζνπ όηη ε έληαζε ηπιίγκαηνο ηεο πεηνληάο
είλαη ζην 3 ζηελ παξέλζεζε.
Η ηαρύηεηα ηπιίγκαηνο κπνξεί λα ξπζκηζηεί κε ηνλ
ηερληθό κνριό. Γηα λα ζηακαηήζεηο ην ηύιηγκα
βάιε ηνλ ηερληθό κνριό ζην OFF.

8

(ει. 26)

Αθνύ νινθιεξώζεηο ην ηύιηγκα ηεο πεηνληάο
πάηα Enter γηα πάλσ από 3΄΄ γηα λα βγεηο από ηνλ
ηξόπν εθκάζεζεο.

ΠΡΟΟΥΗ: Δθηηκήζεηο θαη ξπζκίζεηο πνπ θαίλνληαη ζην εγρεηξίδην είλαη θαηά κηα έλλνηα απιά παξαδείγκαηα. Σα πξαγκαηηθά κπνξεί λα δηαθέξνπλ.

9 Θα αθνπζηεί ν ήρνο ηνπ αιάξκ θαη ε νζόλε ζα γίλεη
όπσο ζηελ εηθόλα.
Αθαίξεζε αθξηβώο 10 κέηξα πεηνληάο
(Σν ειέγρεηο ζηελ αιιαγή ρξώκαηνο ηεο πεηνληάο
θάζε 10 κέηξα ή ζύκθσλα κε ηνλ αξηζκό ζεκαδηώλ
ζηελ πεηνληά πνπ εκθαλίδνληαη αλά έλα κέηξν.

10

Ο αξηζκόο πεξηζηξνθώλ ηεο κπνκπίλαο
εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε θάησ δεμηά (ζην ηεηξάγσλν).
Πάηα Enter γηα πάλσ από 3΄΄ γηα λα βγεηο από ηνλ
ηξόπν εθκάζεζεο.
Θα αθνπζηεί ν ήρνο ηνπ αιάξκ (peep-peep) θαη ε
έλδεημε (θηλέδηθα) ζα εκθαληζηεί γηα 2 ΄΄ ζηελ νζόλε.
*Δάλ θαηά ιάζνο παηήζεηο ην Menu ζα ραζνύλ ηα
δεδνκέλα θαη ζα πξέπεη λα επαλαιάβεηο από ην βήκα

1

( )

(ει. 27)

11 Η νζόλε ζα επηζηξέςεη ζηνλ ζηάληαξ ηξόπν
θαη ε εθκάζεζε ζα έρεη νινθιεξσζεί.
(ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα παξεθθιίλεη θαηά
± 3% ε εθηίκεζε πνπ εκθαλίδεηαη από ην πξαγκαηηθό
κήθνο ηεο πεηνληάο).
* Η δηαθνξά είλαη απηή ηεο πξώηεο πξνζπάζεηαο κεηά
ηελ εθκάζεζε.

12

Σύιημε ηα 10 κέηξα πεηνληάο πνπ είρεο
αθαηξέζεη.

Ση πξέπεη λα θάλεηο αθνύ νινθιεξώζεηο ηελ εθκάζεζε. (ει. 28)

(ει. 29)

Πνηθηιία ηερληθώλ (Θα ήζειεο λα κάζεηο ηηο ηερληθέο γηα λα βειηηώζεηο ην ςάξεκά ζνπ) (ει. 30)
Ρίμε ηελ αξκαησζηά ζηα γξήγνξα.
(Απηή είλαη κηα απνηειεζκαηηθή ηερληθή όηαλ ςαξεύεηο θαιακάξηα)


Φπζηνινγηθά ν κεραληθόο δηαθόπηεο θξέλνπ είλαη ζθηγκέλνο έηζη ώζηε λα ζηακαηά νκαιά ηελ
ειεύζεξε πεξηζηξνθή ηεο κπνκπίλαο θαη λα πξνιακβάλεη ην κπέξδεκα ηεο πεηνληάο θαη ην ζπάζηκό
ηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αλεβνθαηεβάζκαηνο ηνπ ζθάθνπο.



Γηα λα ξίμεηο ηελ πεηνληά ζνπ πην γξήγνξα, ρξεζηκνπνίεζε ην δάρηπιό ζνπ αληί λα ζθίμεηο ηνλ
κεραληθό δηαθόπηε.

Μπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ηηο παξαθάησ ηερληθέο.


Απηόο ν κεραληζκόο έρεη κηα ξύζκηζε απηόκαηνπ μεηπιίγκαηνο. Ο κεραληζκόο απηόκαηα μεθηλάεη όηαλ
ε αξκαησζηά είλαη 5m ή παξαπάλσ από ηελ ζέζε ηέινπο θνππαζηήο θαη ε αληίζηαζε ηεο κπνκπίλαο
έρεη ελεξγνπνηεζεί. Ο κεραληζκόο ζηακαηά απηόκαηα όηαλ ελεξγνπνηείηαη ν ζπκπιέθηεο.
* Όζν ν κεραληζκόο είλαη ζε ιεηηνπξγία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απηόκαηεο ιεηηνπξγίαο μεηπιίγκαηνο, εάλ
πηέζεηο ηνλ ζπκπιέθηε ζα πξνθαιέζεηο ειαθξηά δεκηά ζηελ πεηνληά, πξάγκα πνπ δελ πξέπεη λα γίλεη.



εκάδεςε κε ηελ άθξε ηνπ θαιακηνύ ζνπ πξνο ηα θάησ γηα λα κεηώζεηο ηελ αληίζηαζε ηνπ νδεγνύ
όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα.

Αθπξώλνληαο ηελ ξύζκηζε απηόκαηνπ μεηπιίγκαηνο.

(ει. 31)

Όηαλ έρεηο ζπλδέζεη ηνλ κεραληζκό ζηελ κπαηαξία ηόηε ζα ιεηηνπξγήζεη ε ξύζκηζε απηόκαηνπ μεηπιίγκαηνο.
Υξεζηκνπνίεζε ηελ δηαδηθαζία παξαθάησ γηα λα απελεξγνπνηήζεηο ηελ ιεηηνπξγία, εάλ ε αληίζηαζε ηνπ νδεγνύ ή ην
ζπάζηκν ηεο πεηνληάο είλαη πξόβιεκα.
1.

Με ηνλ κεραληζκό ζηακαηεκέλν θαη ζε ζέζε ζηάληαξ ηξόπν πάηα δύν θνξέο ην Menu.
Θα αλάςεη ε έλδεημε (θηλέδηθα) απηόκαηνπ μεηπιίγκαηνο αλαβνζβήλνληαο.

2.

Πάηα Enter γηα λα αθπξώζεηο ηελ ξύζκηζε θαη ην
ζα εμαθαληζηεί από ηα αξηζηεξά ηεο έλδεημεο.
Ξαλαθάλε ηελ ίδηα δηαδηθαζία όηαλ ζέιεηο λα μαλαζέζεηο ηελ ξύζκηζε απηή ζην ON.
Γεο ζειίδεο 12-13 γηα ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θνπκπηνύ Menu.

Αξρηθή ξύζκηζε (Να ην θάλεηο πάληα πξηλ μεθηλήζεηο ην ςάξεκά ζνπ) (ει. 32)
Φηάζε ζην επηζπκεηό βάζνο κε αθξίβεηα.
Δάλ ζέιεηο λα βειηηώζεηο ηελ ςαξηά ζνπ ζα πξέπεη λα κπνξείο λα ηνπνζεηήζεηο ηελ αξκαησζηά ζνπ ζην θαηάιιειν επηζπκεηό βάζνο.
Η αξρηθή ξύζκηζε κεδελίδεη ηνλ κεηξεηή όηαλ ε αξκαησζηά ζνπ είλαη ζηελ επηθάλεηα.
Η αξρηθή ξύζκηζε ζνπ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα γλσξίδεηο ην βάζνο ηεο αξκαησζηάο θαη έηζη λα ηελ ηνπνζεηείο κε αθξίβεηα ζην επηζπκεηό
βάζνο.
* ΜΗΝ ηπιίγεηο πνιύ πεηνληά ζηνλ κεραληζκό κηαο θαη απηό κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλαθξηβή αλάγλσζε βάζνπο, όηαλ κεδελίδεηο ζε έλα από ηνπο ηξόπνπο εθκάζεζεο.

Ο κεηξεηήο κπνξεί λα γίλεη 0 όηαλ ε αξκαησζηά είλαη ζηελ επηθάλεηα.

Αο δνθηκάζνπκε ηελ ξύζκηζε κεδεληζκνύ. (ει. 33)

1

Υακήισζε ηελ αξκαησζηά
επηθάλεηα
ηνπ
λεξνύ
θαη
0SET/ENTER γηα πάλσ από 3΄΄.

ζηελ
πάηα

2 Θα αθνπζηεί ν ήρνο ηνπ αιάξκ θαη ε

3

Η
ξύζκηζε
νινθιεξσζεί.

νζόλε ζα αιιάμεη όπσο θαίλεηαη ζηελ
εηθόλα.

κεδεληζκνύ

ΠΡΟΟΥΗ
*Μπορεί να μθν είναι δυνατό να μθδενίςεισ τον μετρθτι αν
είναι ενεργόσ ο τρόποσ Jigging. Πάντα να απενεργοποιείσ
τον τρόπο Jigging πριν μθδενίςεισ.

ΜΗΝ ηπιίγεηο πνιύ πεηνληά ζηελ κπνκπίλα κηαο
θαη απηό κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλαθξηβή
αλάγλσζε βάζνπο, όηαλ κεδελίδεηο ζε έλαλ από
ηνπο ηξόπνπο εθκάζεζεο.

έρεη

Ρπζκίδνληαο ην βάζνο ζπαζκέλεο πεηνληάο. (ει. 34)
Απηή ε ιεηηνπξγία ζνπ επηηξέπεη λα επηζηξέςεηο ηελ πεηνληά ζνπ εύθνια ζην ίδην βάζνο αθνύ έρεηο
επηζθεπάζεη ηελ ζπαζκέλε πεηνληά.

1

Δάλ ζπάζεηο ηελ πεηνληά, αθνύ ηελ
δηνξζώζεηο ρακήισζε ηελ αξκαησζηά ζνπ
ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ θαη πάηα
0SET/ENTER γηα πάλσ από 3΄΄.

2 Η νζόλε ζα αιιάμεη όπσο ζηελ εηθόλα.

ΠΡΟΟΥΗ
Πάληα λα ειέγρεηο όηη ε ξύζκηζε καδέκαηνο Jigging είλαη
απελεξγνπνηεκέλε πξηλ μεθηλήζεηο ηελ ξύζκηζε ζπαζκέλεο πεηνληάο.
Δάλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε θαη μεθηλήζεηο ην κάδεκα ηόηε ε πεηνληά
κπνξεί λα ηξαπκαηηζηεί θαη λα πξνθύςνπλ απξόβιεπηεο δεκηέο.

3 Σν θνκπηνύηεξ ζα επηζηξέςεη απηόκαηα
ηελ πεηνληά ζην ίδην βάζνο πξηλ ην
ζπάζηκν.
ΠΡΟΟΥΗ
ΜΗΝ επηρεηξήζεηο ηελ ξύζκηζε βάζνπο
ζπαζκέλεο πεηνληάο κε κεγάιν κέξνο ηεο
πεηνληάο ηπιηγκέλν ζηνλ κεραληζκό, θαζώο
απηό κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλαθξηβή
αλάγλσζε ηεο πεηνληάο.

A-RB (Αληηζθσξηθά ξνπιεκάλ) (ει. 35)
Πξνζθέξνληαο αθόκε πην απαιή θίλεζε ηνπ κεραληζκνύ.
Έλα αληηδηαβξσηηθό κέηαιιν έρεη ηνπνζεηεζεί ζηελ επηθάλεηα από ηα δύν άθξα ηεο κπνκπίλαο, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηερληθή κεηαξξύζκηζεο
ηεο επηθάλεηαο. Απηό δεκηνπξγεί έλα ζηαζεξό αθίλεην ζηξώκα ην νπνίν εγγπάηαη ζπλερή πξνζηαζία.
Υάξε ζηα αληηζθσξηθά ξνπιεκάλ κέζα ζηνλ κεραληζκό ην θαηέβαζκα ηεο αξκαησζηάο ζηνλ βπζό γίλεηαη αθόκε πην εύθνια.
Γη’ απηό θαη ην απιό επηθαλεηαθό ςάξεκα, πνπ ζεσξείηαη κπειαιίδηθν κπνξεί λα επηηεπρζεί.
Έρνπκε επηηύρεη επίζεο ηελ επηζπκεηή ηζνξξνπία κεηαμύ ηεο κπάξαο αζθαιείαο θαη ηνπ επηπέδνπ ηπιίγκαηνο, γηα λα απνθύγνπκε ηειείσο
πεξηβόεηα θαη αλεπηζύκεηα κπεξδέκαηα ζηελ πεηνληά, ζ’ απηό ην θξίζηκν ζεκείν.

Απηόκαην ζηακάηεκα θνππαζηήο (ει. 36)
Όηαλ ζηακαηήζεη ν κεραληζκόο, απιώο ύςσζε ην θαιάκη ζνπ θάζεηα θαη ε αξκαησζηά ζα έξζεη θαη’
επζείαλ ζην ρέξη ζνπ.
Μπνξείο λα ξπζκίζεηο ηνλ κεραληζκό έηζη ώζηε κόιηο ζηακαηήζεηο ην αλέβαζκα ηεο πεηνληάο λα ρξεηάδεηαη λα ζεθώζεηο
ην θαιάκη θαηαθόξπθα γηα λα έξζεη ε αξκαησζηά ζην ρέξη ζνπ.
* Όηαλ ζπλδέεηο ηνλ κεραληζκό κε κηα κπαηαξία γηα πξώηε
θνξά ηόηε είλαη ξπζκηζκέλν ην ζηακάηεκα ζηα 6 κέηξα. Με ηελ
δεύηεξε θνξά πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ε ζέζε ζηελ νπνία ζα
ζηακαηήζεη ν κεραληζκόο γηα πεξηζζόηεξν από 5΄΄ ζα ην
αλαθαιεί απηόκαηα από ην θνκπηνύηεξ ζαλ ηελ ζέζε
ζηακαηήκαηνο.
(Απηή ε ξύζκηζε δνπιεύεη κεηαμύ 1-6m. Όηαλ ην βάζνο πνπ
θαίλεηαη είλαη ιηγόηεξν από 1 m, γηα ιόγνπο αζθαιείαο είλαη
ξπζκηζκέλν ζην 1m.)

ΥΡΗΙΜΗ ΤΜΒΟΤΛΗ
Όηαλ ςαξεύεηε κε θνληό θαιάκη από ηελ πιώξε ελόο ζθάθνπο, εάλ ε ξύζκηζε κεδελίζκαηνο έρεη γίλεη κε ηνλ θαλνληθό ηξόπν
ηόηε ε ζέζε ζηακαηήκαηνο ζα είλαη 1-6 κέηξα εθηόο θάζκαηνο.
’ απηή ηελ πεξίπησζε ηύιημε ηελ αξκαησζηά σο ηελ άθξε ηνπ θαιακηνύ θαη κεδέληζε ζ’ απηό ην ζεκείν γηα λα επηβεβαηώζεηο όηη
όηαλ ν κεραληζκόο ζα ζηακαηήζεη, ε αξκαησζηά ζα έξζεη ζην ρέξη ζνπ εάλ ζεθώζεηο θαηαθόξπθα ην θαιάκη ζνπ.
’ απηή ηελ πεξίπησζε θαζώο ν κεδεληζκόο δελ έγηλε ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ ε πξαγκαηηθή απόζηαζε από ηελ άθξε ηνπ
θαιακηνύ κέρξη ηελ επηθάλεηα ζα δηαθέξεη.

Αιάξκ θνππαζηήο. (ει. 37)
Σν αιάξκ ζα αθνπζηεί 4 κέηξα πξηλ από ηελ ζέζε ηέινπο θνππαζηήο.

1

4 κέηξα πξηλ από ηελ ζέζε θνππαζηήο ην αιάξκ ζα αθνύγεηαη θάζε 2 κέηξα.
Σν δηάγξακκα παξαπάλσ δείρλεη ηελ νζόλε όηαλ ηπιίγνπκε κε ηελ
ρξήζε ηνπ ηερληθνύ ιεβηέ ζηελ πςειή ηαρύηεηα (ΗΙ)

2

ηελ ζέζε ηέινπο θνππαζηήο (ζηελ πεξίπησζή καο 6.0m) ην
αιάξκ ζα αθνπζηεί (peep-peep) θαη ν κεραληζκόο ζα ζηακαηήζεη
απηόκαηα. Αθνύ ζηακαηήζεη ν κεραληζκόο κπνξείο λα ζεθώζεηο ην
θαιάκη θαηαθόξπθα θαη ζα έρεηο ηελ αξκαησζηά θαη’ επζείαλ ζην ρέξη
ζνπ όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα.

Πξνγξακκάηηζε ην επηζπκεηό βάζνο θαη ην βάζνο ηνπ βπζνύ. (ει. 38)
Σν απηόκαην αιάξκ βάζνπο κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί απηόκαηα ή ρεηξνθίλεηα
ΑΤΣΟΜΑΣΟ

Κάζε βάζνο πάλσ από 6,1m όπνπ ε
αξκαησζηά ζηακαηά γηα πάλσ από 6΄΄
απνζεθεύεηαη απηόκαηα σο ην επηζπκεηό
βάζνο θαη εκθαλίδεηαη ζηελ θάησ δεμηά
γσλία ηεο νζόλεο όηαλ ε αξκαησζηά έρεη
ζηακαηήζεη ζηελ άθξε ηεο θνππαζηήο. (0 ν
αξηζκόο κέζα ζηελ παξέλζεζε).
Δάλ ε αξκαησζηά ζηακαηά ζηακαηήζεη γηα
ιηγόηεξν από 6΄΄ ηόηε ην κεγαιύηεξν βάζνο
ζα είλαη απηό πνπ ζα θηάζεη θαη ζα
απνζεθεπηεί ζηελ κλήκε. Σν παξάδεηγκα ηεο
εηθόλαο είλαη γηα ηελ θαηάζηαζε πάλσ θάησ.

ΥΔΙΡΟΚΙΝΗΣΟ

Σα λνύκεξα είλαη θαζαξά γηα ιόγνπο
επεμήγεζεο.
Υακήισζε ηελ πεηνληά ζην επηζπκεηό
βάζνο (6,1 m ή πεξηζζόηεξν) θαη πάηεζε
Memo.
Η έλδεημε απηόκαην ζα εμαθαληζηεί από ηελ
νζόλε. ηελ εηθόλα επάλσ ην βάζνο 102m
έρεη απνζεθεπηεί ρεηξνθίλεηα. (Η έλδεημε
ζην ηεηξάγσλν).
ηελ
θαηάζηαζε
θάησ-πάλσ
ην
ζπγθεθξηκέλν βάζνο είλαη ξπζκηζκέλν ζηα
0.0m.
Σν απηόκαην αιάξκ κπνξεί λα ξπζκηζηεί
όζεο θνξέο ζέιεηο.

Αιιάδνληαο από ην ρεηξνθίλεην ζε
απηόκαην.
Πάηεζε Memo γηα πάλσ από 3΄΄ όηαλ ε
αξκαησζηά είλαη ζην ηέινο ηεο θνππαζηήο
γηα ην ζέζεηο πάιη ζην απηόκαην.

Σν αιάξκ ζα ρηππήζεη 4m πξηλ ην απνζεθεπκέλν βάζνο. (ει. 39)

1

όηαλ ρακειώλεη πξνο ηνλ βπζό ε αξκαησζηά ην αιάξκ (peep) ζα
αθνύγεηαη θάζε 2 κέηξα από ηα 4 κέηξα πξηλ ην επηζπκεηό βάζνο.

2

ην απνζεθεπκέλν βάζνο (ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε 100m) ην αιάξκ ζα
αθνπζηεί.
Σν αιάξκ ζα αθνπζηεί κηα θνξά ζε θάζε θάζε.

Βξεο ην επηζπκεηό βάζνο (ει. 40)
Γηάιεμε αλάκεζα ζην πάλσ θάησ θαη θάησ πάλσ.
Σν κπζηηθό γηα λα βειηηώζεηε ην πηάζηκν
ησλ ςαξηώλ είλαη λα ηνπνζεηείο κε αθξίβεηα
ηελ αξκαησζηά ζην βάζνο πνπ είλαη ηα
ςάξηα.
Με ηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο βπζόκεηξα
είλαη εύθνιν λα δεηο ην αθξηβέο βάζνο πνπ
είλαη ηα ςάξηα. Ο θαπεηάληνο ηνπ ζθάθνπο
κπνξεί λα ζνπ πεη απηή ηελ πιεξνθνξία.
Με βάζε νξηζκέλνπο παξάγνληεο όπσο

Σν έδαθνο ςαξέκαηνο ηελ ηερληθή θαη ην επηζπκεηό
είδνο ςαξηνύ, κπνξεί λα δνζεί σο ε απόζηαζε από ηνλ
βπζό ή από ηελ επηθάλεηα.
Απηόο ν κεραληζκόο έρεη θαηαζθεπαζηεί ηδαληθά γηα
θάζε πεξίπησζε θαζώο έρεη 2 εθαξκνγέο , ηελ θάησ –
πάλσ θαη πάλσ-θάησ. Γηάιεμε κηα από ηηο δύν
αλάινγα κε απηό πνπ ζέιεηο.

Αιιαγή θαηάζηαζεο.
Όηαλ ελεξγνπνηείο ηνλ κεραληζκό είλαη ζε θαηάζηαζε
πάλσ –θάησ. Υξεζηκνπνίεζε ηελ δηαδηθαζία
παξαθάησ γηα λα αιιάμεηο ηελ ξύζκηζε.
1. Όηαλ ζηακαηήζεη ν κεραληζκόο ζηελ
ζηάληαξ θαηάζηαζε πάηα κηα θνξά Menu,
ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε θάησ –πάλσ
(θηλέδηθα).
2. Πάηα Enter θαη ζα εκθαληζηεί ην
δίπια ζηελ έλδεημε θάησ –πάλσ.
Ξαλαθάλε ην ίδην γηα λα βάιεηο ηελ έλδεημε
πάλσ –θάησ.
Γηάβαζε ζειίδεο 12-13 γηα πεξηζζόηεξεο
ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην θνπκπί Menu.

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΡΤΘΜΙΗ ΠΑΝΧ-ΚΑΣΧ (ει. 41)

1 Άθεζε ηελ πεηνληά λα θηάζεη ζηνλ βπζό.

2 Μάδεςε κεηά ηελ πεηνληά κέρξη ην επηζπκεηό

3 ηα επόκελα ξημίκαηα ην αιάξκ ζα αθνύγεηαη

βάζνο πνπ ζην παξάδεηγκα είλαη ηα 55m.
Η δηαδηθαζία απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ζέιεηο λα
μέξεηο ηελ απόζηαζε από ηνλ βπζό. Ωζηόζν είλαη
πηζαλό λα ξίμεηο ηελ αξκαησζηά ζην επηζπκεηό βάζνο
θαη κεηά λα παηήζεηο Memo γηα λα ζώζεηο ηνλ βπζό.

όηαλ ε αξκαησζηά θηάλεη ζην επηζπκεηό βάζνο.

Παξάδεηγκα θαηάζηαζεο θάησ-πάλσ. (ει. 42)

1 Αθήζηε ηελ αξκαησζηά λα θηάζεη ζηνλ βπζό θαη παηήζηε Memo.



Σν βάζνο από ηελ επηθάλεηα απνζεθεύεηαη.
Σν παξόλ βάζνο εκθαλίδεηαη σο 0.0m. όηαλ ηπιίμεηο ηελ
αξκαησζηά ζα αξρίζεη λα εκθαλίδεηαη ε απόζηαζε από ηνλ
βπζό ζαλ ζεηηθόο αξηζκόο.

ΔΞΗΓΗΗ
Όηαλ ν θαπεηάληνο ιέεη όηη ηα ςάξηα είλαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό
κέηξσλ, άθεζε ηελ αξκαησζηά λα πέζεη ζηνλ βπζό θαη ζηελ ζπλέρεηα
ηύιημε ηα απαηηνύκελα κέηξα. (ινγηθά ην δόισκα δηαζθνξπίδεη ηελ ίδηα
ζηηγκή.)

Σπιίγνληαο από:Rakuraku θαηάζηαζε ζε θαηάζηαζε ξπζκηζκέλεο ηαρύηεηαο. (ει. 43)

1 Αιιάδνληαο αλάκεζα ζε Rakuraku θαηάζηαζε
θαη ζε θαηάζηαζε ξπζκηζκέλεο ηαρύηεηαο.



Ο κεραληζκόο ζα αξρίζεη ζε θαηάζηαζε Rakuraku.
Πάηα Menu γηα πάλσ από 3΄΄ γηα λα αιιάμεηο ζε θαηάζηαζε
ξπζκηζκέλεο ηαρύηεηαο.
Μπνξείο λα αιιάμεηο θαηάζηαζε θαη όηαλ ηπιίγεηο.



Η παξνύζα θαηάζηαζε θαίλεηαη ζηελ νζόλε.
Rakuraku θαηάζηαζε: Πξάζηλν θώο ζηελ νζόλε, ε έλδεημε (θηλέδηθα)
αλάβεη.
Ρπζκηζκέλε ηαρύηεηα: Πνξηνθαιί θσο ζηελ νζόλε, ε έλδεημε (θηλέδηθα)
αλάβεη).

2 Ση είλαη ε θαηάζηαζε ξπζκηζκέλεο ηαρύηεηαο;
Αλεμάξηεηα από ην κέγεζνο ηνπ ςαξηνύ ή αιιηώο ηνπ θνξηίνπ πνπ
αζθείηαη ζηελ κπνκπίλα ε θαηάζηαζε ξπζκηζκέλεο ηαρύηεηαο ξπζκίδεη
ηνλ κεραληζκό λα ηπιίγεη κε κηα ζπγθεθξηκέλε ηαρύηεηα.
 Σαρύηεηα είλαη ε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηεο κπνκπίλαο.

( πλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα)

3 Ση είλαη ε θαηάζηαζε Rakuraku; (ει. 44)
Η θαηάζηαζε Rakuraku δηαηεξεί ηελ έληαζε ηεο πεηνληάο ζην επίπεδν
πνπ ζέηεηο. Με άιια ιόγηα ν κεραληζκόο λνηώζεη ηελ έληαζε ή αιιηώο
ην θνξηίν ζηελ πεηνληά θαη απηόκαηα ξπζκίδεη ηελ ηαρύηεηα
πεξηζηξνθήο ηνπ κνηέξ έηζη ώζηε λα δηαηεξήζεη κηα ζηαζεξή έληαζε.

Με άιια ιόγηα
Απνθεύγεη ην αληίζεην ηξάβεγκα
(δηειθπζηίλδα) αλάκεζα ζηνλ
κεραληζκό θαη ην ςάξη.

Απηό είλαη εηδηθά ρξήζηκν όηαλ
ςαξεύεηο ζε άγξηα λεξά όπνπ είλαη
πηζαλό λα δηαηεξείηαη κηα ζηαζεξή
έληαζε ζηελ πεηνληά, θπξίσο επεηδή
ρξεζηκνπνηείο θαιάκη.

Ρπζκίδεη ηελ ηαρύηεηα ηνπ κεραληζκνύ
γηα λα αληηζηαζκίζεη μαθληθέο αιιαγέο
ζηελ έληαζε πνπ πξνθαιείηαη από ηηο
θηλήζεηο ηνπ ςαξηνύ θαη ηνπ ζθάθνπο.

Ο κεραληζκόο αλαιακβάλεη θάζε
μαθληθή ραιαξόηεηα ζηελ πεηνληά όηαλ
ε έληαζε κεηώλεηαη ράξε ζε
παξάγνληεο όπσο όηαλ ην θαιάκη
ρακειώλεη θαζώο αλαπεδά ην ζθάθνο.

Έρεη επίζεο ηα αθόινπζα πξνηεξήκαηα……..
* Μπνξεί λα ρεηξηζηεί νπνηνδήπνηε είδνο ςαξέκαηνο εθηόο από απηό κε δσληαλό
δόισκα. Αξκαησζηέο κε ειάρηζην θνξηίν κπνξνύλ λα αλεβνύλ κε ηελ κέγηζηε
ηαρύηεηα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αλεζπρείο γηα ηηο ξπζκίζεηο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ
κεραληζκνύ πνπ θάλεη ηελ δσή ζνπ εύθνιε θαη ζνπ επηηξέπεη λα ζπγθεληξώλεζαη ζην
ςάξεκα.
* Μπνξείο εύθνια θαη γξήγνξα λα ξπζκίζεηο ηελ έληαζε κε ηελ βνήζεηα ηνπ
ηερληθνύ ιεβηέ.
* Μεγηζηνπνηείο ηελ δύλακε ηεο αξκαησζηάο ειαρηζηνπνηώληαο ηελ αληίζεηε θίλεζε
ςαξηνύ θαη κεραληζκνύ.

Ρπζκίδνληαο ηελ θαηάζηαζε Rakuraku


Κάλεη ην αλέβαζκα ηνπ ςαξηνύ ηόζν εύθνιν πνπ ην κόλν πνπ
έρεηο λα θάλεηο είλαη λα απνιαύζεηο ην ςάξεκά ζνπ
* Οη εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο είλαη ίδηεο κε ηελ Rakuraku θαηάζηαζε.

Οη ξπζκίζεηο γίλνληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ηερληθνύ ιεβηέ. (Γεο
πξνεγνύκελε ζειίδα)
Τπάξρνπλ 31 ξπζκίζεηο έληαζεο πνπ κπνξείο λα επηιέμεηο κε ηελ ρξήζε ηνπ
ιεβηέ.
Απηό εκθαλίδεηαη όπσο ζηελ εηθόλα.
Οη ξπζκίζεηο 1-4 είλαη γηα αξγή-λεθξά ηαρύηεηα.
ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο εληάζεσλ ην βάξνο ηνπ βαξηδηνύ κπνξεί λα
ζηακαηήζεη ηελ αξκαησζηά από ην αλέβαζκα. ’ απηέο ηηο πεξηπηώζεηο
αύμεζε ηελ έληαζε.

Καηάζηαζε Jigging. (ει. 45)
Δίλαη πνιύ εύθνιν όηαλ ζέιεηο λα ςαξεύεηο όιε κέξα κε απηή ηελ ηερληθή.
Ο κεραληζκόο κπνξεί λα αλαπαξάγεη ηηο ιεηηνπξγίεο αλαπήδεζεο.

1 Με ηνλ κεραληζκό ζηακαηεκέλν θαη ζε θαηάζηαζε
ζηάληαξ πάηα Menu επαλαιακβαλόκελα κέρξη λα
εκθαληζηεί ε έλδεημε Jigging αλαβνζβήλνληαο ζηελ
νζόλε.
Πξνζνρή:
Οη ξπζκίζεηο θαη νη εθηηκήζεηο πνπ θαίλνληαη είλαη
θαζαξά γηα ιόγνπο εμήγεζεο. Σα πξαγκαηηθά κπνξεί
λα δηαθέξνπλ.

2 πάηα Enter θαη ζα εκθαληζηεί ην
γηα λα ζνπ
ππνδείμεη όηη ε θαηάζηαζε Jigging ελεξγνπνηήζεθε.
Κάλε μαλά ην ίδην εάλ ζέιεηο λα ηελ
απελεξγνπνηήζεηο.
Γεο ζειίδεο 12-13 γηα ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ηηο
ιεηηνπξγίεο ηνπ θνπκπηνύ Menu.

ΠΡΟΟΥΗ
Πάληα λα ειέγρεηο όηη ε ξύζκηζε καδέκαηνο
Jigging είλαη απελεξγνπνηεκέλε πξηλ μεθηλήζεηο
ηελ ξύζκηζε ζπαζκέλεο πεηνληάο. Δάλ είλαη
ελεξγνπνηεκέλε θαη μεθηλήζεηο ην κάδεκα ηόηε
ε πεηνληά κπνξεί λα ηξαπκαηηζηεί θαη λα
πξνθύςνπλ απξόβιεπηεο δεκηέο.

ΠΡΟΟΥΗ: Δθηηκήζεηο θαη ξπζκίζεηο πνπ θαίλνληαη ζην εγρεηξίδην είλαη θαηά κηα έλλνηα απιά παξαδείγκαηα. Σα πξαγκαηηθά κπνξεί λα δηαθέξνπλ.

(ει. 46)

ΞΔΚΙΝΑ ΣΟ JIGGING

3 Πάηα Enter μαλά γηα λα επαλαιάβεηο ην Jigging ζηελ θαηάζηαζε Jigging.

ΠΡΟΟΥΗ

ΜΗΝ παηάο ην Enter γηα πάλσ από 3΄΄.

ην παηάο πάλσ από 3΄΄ ηόηε ν κεραληζκόο ζα
Πάηα Enter θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ αζθείο ην jigging γηα λα ζηακαηήζεηο θαη λα μεθηλήζεηοΔάλ
ην Jigging.
ελεξγνπνηήζεη ην βάζνο ζπαζκέλεο πεηνληάο θαη έλα ERROR
Η έλδεημε Jigging (θηλέδηθα) ζα εκθαληζηεί αλαβνζβήλνληαο ζηελ νζόλε.
ζα εκθαληζηεί
ζηελ
νζόλε.
Δάλ ζα
ζπκβεί
απηό μαλαθάλε ηελ
* Δάλ μεθηλήζεηο ηελ αλάθηεζε ηεο αξκαησζηάο κε ηελ ρξήζε ηνπ ηερληθνύ ιεβηέ θαηά ηελ δηάξθεηα
ηνπ Jigging
ηόηε
ην Jigging
ζηακαηήζεη.
εθκάζεζε πεηνληάο ή κάδεςε ηελ αξκαησζηά ζηελ επηθάλεηα
ρεηξνθίλεηα θαη κεηά ζέζε ηνλ κεραληζκό ζην 0.
* Ο κεραληζκόο ζα ζηακαηήζεη ζην ηέινο ηεο θνππαζηήο.
(Όηαλ ην θάλεηο απηό ζηα 65 κέηξα όπσο θαίλεηαη παξαπάλσ,
ε νζόλε ζα δείμεη -65m όηαλ ζα ην επαλεθθηλήζεηο.)

Οδεγίεο ζπληήξεζεο. (ει. 47)
Ο κεραληζκόο απηόο απνηειείηαη από ειεθηξηθά εμαξηήκαηα αθξηβείαο.
Παξαθαινύκε δηάβαζε θαη αθνινύζεζε ηηο νδεγίεο παξαθάησ. Η θαηάιιειε
ζπληήξεζε κεηά από θάζε ςάξεκα πξνηείλεηαη έηζη ώζηε λα δηαζθαιίζεη όηη ζα
κπνξείηε λα επραξηζηηέζηε ηνλ κεραληζκό γηα πνιιά ρξόληα αθόκε.

1 Πξόζεμε ηνλ κεραληζκό.
* Αθαίξεζε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο θαη βεβαηώζνπ όηη ν κεραληζκόο έρεη θξπώζεη
εληειώο πξηλ μεθηλήζεηο ηελ νπνηαδήπνηε ζπληήξεζε.

ξνπιεκάλ θαη αθόκε θη αλ δνπιεύεη ην αληηζθσξηθό ξνπιεκάλ, δελ ππάξρεη άιιε
ιύζε πέξα από ηελ νιηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ ξνπιεκάλ.
* Παξαθαινύκε θξάηεζέ ην απηό θαηά λνπ όηαλ ρξεζηκνπνηείο ηνλ κεραληζκό ζνπ.
* νπ πξνηείλνπκε κε απζηεξόηεηα λα ζπληεξείο ηνλ κεραληζκό ζνπ ζε ηαθηηθά
ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Παξαθαιώ λα αθαηξείο ην θαιώδην όηαλ απνζεθεύεηο ηνλ κεραληζκό.

2 Καζάξηζε ηνλ κεραληζκό.
(όηαλ παξαηεξήζεηο αιινίσζε ζηε πεξηζηξνθή ηεο
κπνκπίλαο.)



Δάλ ε κπνκπίλα δελ πεξηζηξέθεηαη απαιά σο ζπλήζσο αθόκε θαη κεηά
από θπζηνινγηθή ζπληήξεζε, ηόηε απηό κπνξεί λα δείρλεη όηη ππάξρεη
αιάηη.
Αθαίξεζε ην θαιώδην ηεο ηξνθνδνζίαο
1 Πξνζεθηηθά βύζηζε ηνλ κεραληζκό ζε θαζαξό λεξό κέρξη ηελ κπνκπίλα,
όπσο αθξηβώο δείρλεη ε εηθόλα κε ην βειάθη.

1. θίμε ην θξέλν.
2. μέπιπλε ην εμσηεξηθό ηνπ κεραληζκνύ κε λεξό ρξεζηκνπνηώληαο έλα ζθνπγγάξη
γηα λα απνκαθξύλεηο νπνηαδήπνηε βξσκηά.
* Μελ βπζίδεηο ηνλ κεραληζκό ζην λεξό.
3. Απέκπιεμε ηνλ ζπκπιέθηε γηα λα αθήζεη 2-3 κέηξα πεηνληάο, όζν πιέλεηο
αλάκεζα ζηελ κπνκπίλα θαη ηνλ κεραληζκό, γηα λα αθαηξέζεηο ην αιάηη όπσο
θαίλεηαη ζηηο εηθόλεο.
4. Υαιάξσζε ην θξέλν θαη άθεζε ηνλ κεραληζκό λα ζηεγλώζεη ζε ζθηεξό κέξνο.
* Πιύλε ή ζθνύπηζε ειαθξά ηνπο αθξνδέθηεο κε θαζαξό λεξό γηα λα δηώμεηο ην
αιάηη.

* Αιάηη εγθαηεζηεκέλν ζηα ξνπιεκάλ.
Δλώ ην αληηζθσξηθό ξνπιεκάλ αληηζηέθεηαη εηδηθά ζην αικπξό λεξό, παξ’ όια απηά,
δελ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα απνηξέπεη ην αικπξό λεξό λα εηζρσξεί κέζα ζην ξνπιεκάλ.
Δάλ παξακειεζεί ε βαζηθή ζπληήξεζε ην ζαιαζζηλό λεξό ζα παξακείλεη ζην
εζσηεξηθό ηνπ ξνπιεκάλ θαη όηαλ ζηεγλώζεη κπνξεί λα ην θάλεη λα δνπιεύεη ζθιεξά
ή λα καγθώλεη.
Αλ θαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε ην ξνπιεκάλ δελ ζα ζθνπξηάζεη, ε κπνκπίλα ζα θηλείηαη
άγξηα θαη κε ζόξπβν κε ηνλ ίδην ηξόπν ζαλ λα είραλ ζθνπξηάζεη ηα ξνπιεκάλ. Δίλαη
ζρεδόλ αδύλαην λα αθαηξέζεηο ην αιάηη άκα ζηεγλώζεη, από ην εζσηεξηθό ηνπ

2. Βγάιε ηνλ κεραληζκό θαη θξάηα ηνλ όπσο δείρλεη ε εηθόλα γηα λα
ζηεγλώζεη ηειείσο εζσηεξηθά.
Δάλ απηό δελ δηνξζώζεη ην πξόβιεκα λα επηθνηλσλήζεηο κε ην
θαηάζηεκα πώιεζεο.

3

Πξνθπιάμεηο













Έλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειεθηξηθώλ
κεραληζκώλ αθόκε θη αλ ην κνηέξ είλαη ελεξγό, κεξηθέο
θνξέο ε πεηνληά δελ ζα ηξαπκαηηζηεί εάλ πηαζηεί έλα
ςάξη δηόηη ην θξέλν γιηζηξάεη. Απηό είλαη παξόκνην κε
ην απηνθίλεην πνπ γιηζηξάεη κε αλεβαζκέλν ην
ρεηξόθξελν. Δάλ απηό ζπλερίδεηαη γηα πνιύ θαηξό, κεηά
ην ιάδη ζην θξέλν ζα θαεί θαη έηζη ζα θαεί θαη ην θξέλν.
Φξόληηζε λα κελ επηηξέςεηο θάηη ηέηνην λα ζπκβεί
θαζώο κπνξεί λα θαηαζηξέςεη όιν ηνλ κεραληζκό.
Δάλ πηαζηεί ε πεηνληά ΜΗΝ αζθείο κεγάιε πίεζε ζηνλ
κεραληζκό ή ζην θαιάκη. Αληίζεηα θόςε ηελ πεηνληά
αθνύ θξνληίζεηο λα ειαρηζηνπνηήζεηο ηελ πνζόηεηα ηεο
πεηνληάο πνπ έρεη κείλεη ζην ζεκείν ςαξέκαηνο.
Παξαθαινύκε λα πξνζέρεηο όηαλ ρεηξίδεζαη ηνλ
κεραληζκό. Μελ πεηά πνηέ ηελ ηζάληα ζνπ θαη κελ
αθήλεηο λα ρηππάεη κε άιια αληηθείκελα θαηά ηελ
κεηαθνξά.
Πνηέ κελ ξίρλεηο ή ρηππάο ηνλ κεραληζκό.
Υξεζηκνπνίεζέ ηνλ πξνζεθηηθά.
Φξόληηζε λα κελ ρηππήζεηο ην πίζσ κέξνο ηνπ
κεραληζκνύ ή λα κελ ζηξέθεηο ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο
όηαλ ζέηεηο ηνλ κεραληζκό ζην θαιάκη. Γώζε κεγάιε
πξνζνρή ώζηε λα κελ παγηδέςεηο ην θαιώδην αλάκεζα
ζηνλ κεραληζκό θαη ηελ θνππαζηή.
Μεξηθνί ηύπνη γπαιηώλ δπζθνιεύνπλ λα δηαθξίλεηο ηηο
ελδείμεηο ζηελ νζόλε.
Αθνύ ξίρλεηο ηελ αξκαησζηά πξόζεμε λα κελ
κπεξδεπηεί κε ηελ κύηε ηνπ θαιακηνύ.
Δάλ ε βάζε ηνπ κεραληζκνύ έρεη ηνπνζεηεζεί ζε κηα
κεηαιιηθή βάζε ζηήξημεο κεραληζκνύ, κπνξεί λα
πξνθαιέζεη δεκηά ζηελ ξεηίλε ηνπ κεραληζκνύ.
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πληεξώληαο ηνλ κεραληζκό ζνπ. (ει 48)

Σαθηηθόο έιεγρνο από επαγγεικαηία θάζε έμη κήλεο πξνηείλεηαη
έληνλα.
Πάληα λα αθαηξείο ην θαιώδην πξηλ ηελ απνζήθεπζε.
Μελ απνζπλαξκνινγείο ηνλ
κεραληζκό γηα λα κελ
θαηαζηξαθνύλ ειεθηξηθά κέξε ηνπ.
Πνηέ κελ ιαδώλεηο ηνλ κεραληζκό θξέλσλ γηαηί ζα πξνθαιέζεη
κείσζε ηεο απόδνζεο.
Δθζέηνληαο ηνλ κεραληζκό ζε πςειή ζεξκνθξαζία γηα κεγάιν
ρξνληθό δηάζηεκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη παξακόξθσζε ή
αδπλακία.
Πάληα λα ηνλ απνζεθεύεηο ζε δξνζεξό θαη ζηεγλό κέξνο αθνύ
έρεηο νινθιεξώζεη ηελ ηαθηηθή ζπληήξεζε.
ΠΟΣΔ κελ βπζίδεηο ηνλ κεραληζκό νιόθιεξν ζην λεξό, εηδηθά
ζηελ νζόλε.
Αλ θαη ε νζόλε είλαη αδηάβξνρε είλαη θαιιίηεξα λα απνθύγεηο
λα ηελ βπζίζεηο γηα λα απνθύγεηο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα.



(ει 49)
Παξαθαινύκε ρξεζηκνπνίεζε ην γξάζν κεραληζκνύ ηεο Shimano
γηα λα επεθηείλεηο ηελ δσή ηνπ κεραληζκνύ ζνπ. Άπισζε ην γξάζν
ζηα ζεκεία πνπ θαίλνληαη ζηα ζρήκαηα.1 θαη 2.

πξώηα ηελ ζύλδεζε. Δάλ δελ ππάξρεη πξόβιεκα κε ηελ ζύλδεζε
ηόηε ζα ρξεηαζηεί λα θνξηίζεηο ηελ κπαηαξία.
Δηθόλα 2

Shimano Genuine Reel Grease Spray (SP-023A)
Δηθόλα 1. Σν ηέινο ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο.
Δίλαη πην απνηειεζκαηηθό λα απιώζεηο ην γξάζν ζηηο άθξεο ηεο πξίδαο ηνπ
κεραληζκνύ.

5 Υαξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο.


Απηόκαηνο δηαθόπηεο.
Ο κεραληζκόο ζα ελεξγνπνηεζεί θαη ζα απελεξγνπνηεζεί ζε
ρξνληθά δηαζηήκαηα ηνπ 1΄΄ εάλ ππάξρεη εμαηξεηηθά κεγάιν θνξηίν
ζηνλ κεραληζκό. Απηό είλαη θπζηνινγηθό.

Όηαλ ζπκβαίλεη απηό, ν δηαθόπηεο ζα ελεξγνπνηεζεί θαη ε νζόλε ζα
αλαβνζβήζεη. Άθεζέ ηελ λα αλαβνζβήλεη γηα 5΄΄ γηα λα πξνζηαηέςεηο ην
κνηέξ. Σα δεδνκέλα εθκάζεζεο ζα απνζεθεπηνύλ αθόκε θαη αλ ε πεηνληά
ηξαπκαηηζηεί ή ηξνθνδνηεζεί κε ην ρέξη. Σν κνηέξ ζα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί
μαλά όηαλ ζηακαηήζεη λα αλαβνζβήλεη ε νζόλε.



Έλδεημε επηπέδνπ κπαηαξίαο.
Όηαλ ε ηάζε ηεο κπαηαξίαο πέζεη θάησ από 10,5V (13,5V γηα
κπαηαξίεο ιηζίνπ) ή όηαλ δελ έρεη ζπλδεζεί θαιά ην θαιώδην
ηξνθνδνζίαο, ζα εκθαληζηεί ην εηθνλίδην ηεο κπαηαξίαο. Διέγμηε

πάζηκν ηερληθνύ ιεβηέ.
Να απεπζύλεζαη ζην Service γηα λα δηνξζσζεί ν κεραληζκόο εάλ
εκθαληζηεί ην κήλπκα ζηελ νζόλε.

ΜΗΝ ηπιίγεηο ή μεηπιίγεηο ηελ πεηνληά όηαλ εκθαλίδεηαη έλα Err
κήλπκα ιάζνπο ζηελ νζόλε. Η εθκάζεζε ζα είλαη αλαθξηβήο.
Δάλ ε ηάζε είλαη πνιύ πςειή.

Err.1

Απηό ην κήλπκα ιάζνπο
ζα εκθαληζηεί εάλ εθαξκνζηεί
ηάζε κεγαιύηεξε ησλ 28V DC. Παξαθαινύκε λα ειέγμεηο ηελ πεγή
ξεύκαηνο θαη βεβαηώζνπ όηη παξέρεη ηάζε κεηαμύ 12V θαη 14,8V.
Λεηηνπξγία αλαθξηβνύο εθκάζεζεο πεηνληάο.
Απηό ην κήλπκα ιάζνπο

Err. 2

ππνδεηθλύεη εθκάζεζε

πεηνληάο αλαθξηβή. Γηελήξγεζε ηελ εθκάζεζε μαλά.

Πξνδηαγξαθέο (ει. 50)
DENDOUMARU 1000 PLAYS Πξνδηαγξαθέο:
Μέγηζηε
δύλακε
ηπιίγκαηνο

Μέγηζην θξέλν

25kg

5.0kg

241N

49.0N

Αλαθνξά

Μέγηζηε
ηαρύηεηα
ηπιίγκαηνο

Πξαγκαηηθή ηαρύηεηα ηπιίγκαηνο

185m/min

Μέγηζην θξέλν γηα
ηνπο
Shimano
κεραληζκνύο είλαη
απηό
πνπ
παξάγεηαη
όηαλ
έλα
άλζξσπνο
ηξαβά
ηνλ
κεραληζκό κε έλα
ρέξη.

Σαρύηεηα
όηαλ
ηπιίγεηο ηελ πεηνληά
ρσξίο θνξηίν

Ννύκεξν κνληέινπ

Κσδηθόο
πξντόληνο

ρέζε
κεηάδνζεο

Βάξνο

DENDOUMARU
1000 PLAYS

51RG241000G

3.9

545

Πξαγκαηηθή
δηαηεξήζηκε
Γύλακε
ηπιίγκαηνο

1kg (Φνξηίν) 2kg (Φνξηίν) 3kg (Φνξηίν

146m/min

136m/min

116m/min

4,2kg
41,2N

Ο ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα θέξεηο κηα αξκαησζηά ζηελ
επηθάλεηα από ηα 100 κέηξα. Η πξαγκαηηθή ηαρύηεηα
ηπιίγκαηνο είλαη π.ρ. ε ηαρύηεηα κε ηελ νπνία έλα
ζπγθεθξηκέλν θνξηίν κπνξεί λα αλεβεί από 100 κέηξα κε
κέγηζηε ηαρύηεηα ρξεζηκνπνηώληαο έλα κεραληζκό ζεηξάο
Dendoumaru 1000 Plays κε λήκα δηακέηξνπ 0.32mm Power
Pro 280m.

Υσξεηηθόηεηα πεηνληάο-Νήκα Power
Pro(lb-m)
0.19mm-245m,
0.32mm-280m,

0.23mm – 390m
0.36mm – 275m

Ιθαλόηεηα
ηπιίγκαηνο
(cm/1πεξηζη
ξνθή)

Γηάκεηξνο
κπνκπίλαο

Μήθνο
ρεηξνιαβήο

Αξηζκόο
A-RB
ξνπιεκά
λ/roller

60

49/39

60

2A-RB/1

Πξνδηαγξαθέο (ει. 51)
DENDOUMARU 4000 PLAYS Πξνδηαγξαθέο:
Μέγηζηε
δύλακε
ηπιίγκαηνο

Μέγηζην θξέλν

48kg

15.0kg

467N

147.0N

Αλαθνξά

Μέγηζηε
ηαρύηεηα
ηπιίγκαηνο

Πξαγκαηηθή ηαρύηεηα ηπιίγκαηνο

160m/min

Μέγηζην θξέλν γηα
ηνπο
Shimano
κεραληζκνύο είλαη
απηό
πνπ
παξάγεηαη
όηαλ
έλα
άλζξσπνο
ηξαβά
ηνλ
κεραληζκό κε έλα
ρέξη.

Σαρύηεηα
όηαλ
ηπιίγεηο ηελ πεηνληά
ρσξίο θνξηίν

Ννύκεξν κνληέινπ

Κσδηθόο
πξντόληνο

ρέζε
κεηάδνζεο

Βάξνο
(g)

DENDOUMARU
4000 PLAYS

51RG244000G

3.2

1,230

Πξαγκαηηθή
δηαηεξήζηκε
Γύλακε
ηπιίγκαηνο

1kg (Φνξηίν) 2kg (Φνξηίν) 3kg (Φνξηίν

131m/min

122m/min

120m/min

10.0kg
98.0N

Ο ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα θέξεηο κηα αξκαησζηά ζηελ
επηθάλεηα από ηα 100 κέηξα. Η πξαγκαηηθή ηαρύηεηα
ηπιίγκαηνο είλαη π.ρ. ε ηαρύηεηα κε ηελ νπνία έλα
ζπγθεθξηκέλν θνξηίν κπνξεί λα αλεβεί από 100 κέηξα κε
κέγηζηε ηαρύηεηα ρξεζηκνπνηώληαο έλα κεραληζκό ζεηξάο
Dendoumaru 1000 Plays κε λήκα δηακέηξνπ 0.32mm Power
Pro 280m.

Υσξεηηθόηεηα πεηνληάο-Νήκα Power
Pro(lb-m)
0.32mm-680m,

0.36mm –675m

Ιθαλόηεηα
ηπιίγκαηνο
(cm/1πεξηζη
ξνθή)

Γηάκεηξνο
κπνκπίλαο
(Γηάκεηξνο/
Πιάηνο)

Μήθνο
ρεηξνιαβ
ήο
(mm)

Αξηζκόο
A-RB
(ξνπιεκάλ
/roller)

68

49/39

60

2A-RB/1

Πξνβιήκαηα (ει.52)
Καηάζηαζε
Η νζόλε είλαη καύξε ή δείρλεη όινπο ηνπο ραξαθηήξεο
Γελ εκθαλίδεηαη ηίπνηα ζηελ νζόλε

Γελ εκθαλίδεηαη ηίπνηα ζηελ νζόλε
(όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιύ θξύν)

Γελ κπνξεί λα ξπζκηζηεί ε εθκάζεζε πεηνληάο
Οη αξηζκνί ζηελ νζόλε δελ αιιάδνπλ αθόκε θη αλ ε πεηνληά
θεύγεη.
Τπάξρεη κεγάιε δηαθνξά
Σν λνύκεξν δελ ηαηξηάδεη κε ηα ζεκάδηα βάζνπο ηεο πεηνληάο
Η ζέζε ηέινπο θνππαζηήο είλαη ιάζνο

Η νζόλε δνπιεύεη ην κνηέξ όρη

Ση λα θάλεηο
Απηό ζπκβαίλεη όηαλ ν κεραληζκόο έρεη αθεζεί ζε πςειή ζεξκνθξαζία
π.ρ. ζην πνξη κπαγθάδ. Θα επαλέιζεη όηαλ πέζεη ε ζεξκνθξαζία.
Έιεγμε όηη ην + θαη ην – από ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο έρεη ζπλδεζεί
θαηάιιεια κε ηελ κπαηαξία. Έιεγμε ηελ κπαηαξία αλ έρεη θνξηηζηεί
επαξθώο. Έιεγμε ηνπο αθξνδέθηεο γηα ηπρόλ μέλα ζώκαηα,
Όηαλ ε νζόλε LCD εθηεζεί ζε πνιύ θξύν (θάησ από – 15 βαζκνύο
θειζίνπ) ε νζόλε δελ ζα δνπιεύεη γηα ιίγν, αθόκε θη αλ έρεηε
ελεξγνπνηήζεη ηνλ κεραληζκό. Πεξηκέλεηε κέρξη ην θύθισκα ζην
εζσηεξηθό ηνπ κεραληζκνύ λα δεζηαζεί. Όηαλ ςαξεύεηε ζε εμαηξεηηθά
ρακειέο ζεξκνθξαζίεο πξνηείλεηαη λα θξαηάηε ηνλ κεραληζκό
ζθεπαζκέλν ζηελ θακπίλα ηνπ ζθάθνπο ή ζθεπαζκέλν κέρξη λα ηνλ
ρξεηαζηείηε.
Παξαθαινύκε δνθηκάζηε μαλά ηελ δηαδηθαζία εθκάζεζεο πεηνληάο
Παξαθαινύκε δνθηκάζηε μαλά ηελ δηαδηθαζία εθκάζεζεο πεηνληάο
Παξαθαινύκε δνθηκάζηε μαλά ηελ δηαδηθαζία εθκάζεζεο πεηνληάο
Αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηεο πεηνληάο, θάπνηεο θνξέο ε πεηνληά ηεληώλεηαη
δεκηνπξγώληαο δηαθνξέο ζηελ νζόλε
Απηό νθείιεηαη κάιινλ ζηελ έληαζε ηπιίγκαηνο ή ζην ηέλησκα ηεο
πεηνληάο. Δπηρεηξήζηε ηελ ξύζκηζε κεδεληζκνύ. Η ξύζκηζε θνππαζηήο
είλαη δπλαηή κεηαμύ 1-6 κέηξσλ. Ρπζκίζεηο κεηαμύ 0-1 κέηξσλ
ζηξνγγπινπνηνύληαη πξνο ηα επάλσ ζην 1 κέηξν γηα ιόγνπο αζθαιείαο.
Έιεγμε αλ ε κπαηαξία είλαη αξθεηά θνξηηζκέλε. Όηαλ ε κπαηαξία δελ
είλαη αξθεηά θνξηηζκέλε, ηόηε ην κνηέξ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε
ρακειή ηαρύηεηα αιιά όρη ζε πςειή ηαρύηεηα. Φόξηηζε ηελ κπαηαξία θαη
έιεγμε ηνλ κεραληζκό. Δάλ δελ βειηησζεί ε θαηάζηαζε κπνξεί λα
ρξεηαζηείο κηα κπαηαξία. Σν κνηέξ κπνξεί λα κελ ιεηηνπξγήζεη αλ ε
ζεξκνθξαζία ηνπ κεραληζκνύ είλαη θάησ από 0 βαζκνύο θειζίνπ. Όηαλ
ςαξεύεηο ζε εμαηξεηηθά ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, θξάηα ηνλ κεραληζκό ζηελ
θακπίλα ή άθεζέ ηνλ ελεξγνπνηεκέλν κέρξη λα ηνλ ρξεηαζηείο. Δπηπιένλ
ην κνηέξ δελ μεθηλά όηαλ ε νζόλε δείρλεη ιηγόηεξν από 1κέηξν γηα ιόγνπο
αζθαιείαο.

Αλαθνξά

ει.
14-15

ει.
16-27
ει.
16-27
ει.
16-27

ει. 36
32-33

Πξνβιήκαηα (ει.53)
Καηάζηαζε

Ση λα θάλεηο

Αλαθνξά

Βεβαηώζνπ πσο όιεο νη βίδεο ζηνλ ππνδνρέα ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο
είλαη επάλσ ζηνλ ππνδνρέα. Δάλ ζηα άθξα ηεο παξνρήο ελέξγεηαο ηεο
βάξθαο ή ν ππνδνρέαο ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο είλαη ζθνπξηαζκέλνο ει. 14
Σν κνηέξ ζηακαηάεη όηαλ ηπιίγεηο
ηόηε ην ξεύκα δελ θπιάεη θαηάιιεια. Αθαίξεζε νπνηαδήπνηε ζθνπξηά θαη
μαλαδνθίκαζε. Η θόξηηζε ηεο κπαηαξίαο ζα πξέπεη επίζεο λα ειεγρζεί
Έλαο ζπκππθλσηήο έρεη εγθαηαζηαζεί θάησ από ηελ νζόλε γηα λα
πξνζηαηεύεη ηνλ κεραληζκό από ελαιιαζζόκελν ξεύκα. Ο ζπκππθλσηήο
κπνξεί λα δνλείηαη θαη λα θάλεη ζόξπβν όηαλ ν κεραληζκόο
Αθνύγεηαη έλαο πεξίεξγνο ήρνο ζηνλ κεραληζκό αθόκε θαη όηαλ
ρξεζηκνπνηείηαη κε αζηαζή πεγή ξεύκαηνο. Ωζηόζν απηό δελ επεξεάδεη
δελ ηπιίγεη.
ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνύ, νπόηε κπνξείηε λα ζπλερίζεηε ην ςάξεκά
ζαο.
Γηα λα απνιαύζεηε ην ςάξεκα, παξαθαινύκε ελεξγνπνηείζηε θαη ειέγμηε ηελ απόδνζε ηνπ κεραληζκνύ πξηλ μεθηλήζεηε.
(Σν κνηέξ δελ ελεξγνπνηείηαη εθηόο θη εάλ έρεη αδεηάζεη από ηελ κπνκπίλα πάλσ από 1,1 κέηξν πεηνληάο.)
Δάλ νη παξαπάλσ έιεγρνη δελ βειηηώλνπλ ηελ θαηάζηαζε παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε κε ην θαηάζηεκα πώιεζεο πνπ πξνκεζεπηήθαηε ηνλ κεραληζκό θαη εμεγήζηε κε
ιεπηνκέξεηεο ην πξόβιεκα.

