
OKUMA 

MANUALUL UTILIZATORULUI 

 

Felicitari pentru achiziţionarea celei mai performante mulinete – OKUMA. Pescari 

din toată lumea descoperă calitatea şi durabilitatea mulinetelor OKUMA. Mulinetele 
OKUMA necesită o îngrijire atentă pentru o folosire îndelungată. Vă rugăm să citiţi 
procedurile de îngrijire pentru a menţine mulinetele OKUMA într-o condiţie optimă.  
ÎNTREŢINERE 

Mulinetele OKUMA sunt fabricate pentru a le folosi pe o perioada lunga în condiţii 
sigure daca se va întreţin corespunzător. Pentru a fi păstrate în condiţii eficiente 
funcţionării, trebuie curăţate şi uşor lubrifiate după fiecare folosire. Se curăţă 
mulinetele după ce s-au uscat aplicând cîteva picături de ulei de calitate superioară în 
toate angrenajele de metal. Pentru a face asta, îndepărtaţi tamburul şi injectaţi cîteva 
picături pe lîngă axul angrenajului. De asemenea pe poate folosi un spray special pe 
toată suprafaţa mulinetei pentru a proteja exteriorul ei şi să o ferească de apă să se 
menţină pe ea. Se lasa cîteva minute după folosirea lubrifiantului pentru ca acesta să 
pătrundă după care se şterge. Astfel se va îndepărta murdăria şi depunerile. Evitaţi 
folosirea lubrifiantului pe firul de pescuit.  Aceasta poate duce la scaderea 

performanţelor acestuia.Pentru o funcţionare perfectă trebuie facută o revizie 
generală o dată pe an. 
SETAREA 

Este esenţial să reglati frana înainte de a începe pescuitul.  

Pentru a testa presiunea franei, montaţi mulineta OKUMA pe lanseta pe care 
intenţionaţi să o folosiţi. Trageţi firul prin inele şi ataşaţi de fir greutate indicate pe 

rola de fir.. Încet trageţi în sus lanseta până când frana începe să alunece. Ajustaţi 
frana mulinetei până când firul alunecă  
Pentru a strânge frana răsuciţi piulita în sensul acelor de ceasornic. Pentru a elibera 

frana răsuciţi în sens invers acelor de ceasornic. 
BOBINAREA FIRULUI 

Cu un tambur plin puteţi arunca şi recupera firul mai bine. Recomandăm folosirea 
unei maşini de bobinat, disponibile în magazinele de specialitate. Cînd bobinaţi firul 
pe mulinetă, asiguraţi-vă că firul nu se răsuceşte. Cînd puneţi singuri firul pe 
mulineta OKUMA asigurati-va ca firul este prins bine de tamburul  mulinetei. 

Aplicaţi firul pe tambur tinand firul putin tensionat. Pentru a face asta, tineţi firul cu 
mâna care ţine lanseta între degetul mare şi arătător cu ajutorul unui material textil. 

Asta vă asigură că firul nu se încurcă în timpul lansarilor. 
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