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CORMORAN 

APARAT PENTRU LEGAT CÂRLIGE 

 

1) Nu folosiţi aparatul în ploaie sau în locuri unde ar putea pătrunde apa în aparat. 

Acest aparat nu este etanş. 

2) Nu bruscaţi aparatul, mecanismul acestuia s-ar putea deteriora. 

3) Nu lăsaţi să pătrundă în interiorul aparatului obiecte dure cum ar fi cârligele sau 

nisipul. 

4) Nu forţaţi butonul de activare/dezactivare. Acesta se dezactivează automat când 

mânerul este eliberat. 

5) Evitaţi stocarea aparatului la temperaturi ridicate, cum ar fi în maşină în timpul 

unei veri toride, etc. 

6) Nu folosiţi niciodată pentru a curăţa aparatul benzina sau diluanţi chimici. 

 

Mod de utilizare 

1. Înlocuirea bateriei 

Scoateţi capacul bateriei. Introduceţi corect bateria. 

2. Poziţionarea cârligului 

Apăsaţi butonul de setarea al cârlgului şi poziţionaţi vârful cârligului în direcţia fantei. 

Introduceţi capătul plat al cârligului în ghidajul cârligului. Apoi eliberaţi butonul de 

setare al cârligului 

3. Poziţionarea firului 

Răsuciţi glisorul în poziţia sa iniţială până când se opreşte. Aşa cum este ilustrat, 

poziţionaţi firul în spatele corpului aparatului. Treceţi firul prin fantă, din spate în faţă. 

Fiţi foarte precis; prea mult sau prea puţin fir poate duce la executarea incorectă a 

nodului. 

4. Înfiletarea firului 

Luând firul din spate şi poziţionându-l pe glisor, înfiletaţi firul aşa cum este ilustrat, de-a 

lungul părţii drepte a cârligului. 

Apăsaţi butonul în direcţia săgeţii pentrua roti dispozitivul de susţinere al firului de patru 

sau cinci ori, apoi eliberaţi butonul şi se va dezactiva automat. 

Împingeţi glisorul în direcţia săgeţii până face un clic şi se opreşte  

5. Strângerea firului 

Pentru a strânge firul, trageţi-l în în partea din spate a aparatului, în direcţia săgeţii. 

6. Scoaterea cârligului 

Îndepărtaţi firul din pantă prin spate. 

Apăsaţi butonul de setare al cârligului pentru a scoate cârligul în direcţia săgeţii. 

După scoaterea cârligului, trageţi firul şi strângeţi-l bine astfel încât nodul să rămână bine 

legat. 

 

Descrierea pieselor 

Imagine de la stânga în jos spre dreapta 

Fantă, buton/întrerupător, capacul bateriei, butonul de setare al cârligului, corpul 

aparatului, glisor, dispozitiv de susţinere a firului, ghidajul cârligului, mânerul de 

poziţionare al cârligului. 

Vârful cârligului, capătul lat al cârligului 
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Accesorii, geantă din material moale. 

 

Caracteristici 

1. Utilizare foarte simplă şi rapidă pentru relaizarea nodurilor 

2. Acest sistem de ataşare redă un nod foarte rezistent 

3. Compact, uşor şi practic pentru transportat. 

Funcţionează cu baterie de 1,5 volti de tipul R6, folosinduse la aproximativ 500 de 

noduri. 

 

Dimensiunea recomandată a cârligului şi monofilamentului: 

Cârlig: de la 4 la 18 

Fir: de la 0,06 mm la 0,30 mm 

 


