
Instructiuni de folosire pentru bastoanele standard Ketch-All 

 

1. Trageti surplusul de cablu prin orificiu pana la capatul superior al Ketch-All. 

Cu o mana, tineti dispozitivul de prindere #2 inspre mijlocul bastonului, si, 

cu mana libera, apasati butonul de eliberare #1, permitand cablului sa 

alunece peste palma si printre degete. Astfel se evita infasurarea capatului 

cablului si permite celuilalt capat sa formeze automat o bucla potrivita 

pentru folosire. 

2. Asezati bucla peste capul animalului sau peste alta parte a corpului. 

3. Trageti capatul cablului in spatele butonului de eliberare. Astfel se strange 

bucla in jurul animalului, iar cablul se blocheaza automat, asa cum se 

observa in imagine. 

4. Pentru a elibera bucla, apasati butonul de eliberare, ca in operatiunea 

numarul unu. (Daca se exercita prea multa presiune asupra buclei, cablul 

este posibil sa se desfaca. Pentru a obtine cele mai bune rezultate, nu 

trageti bastonul inapoi in timp ce asteptati sa se elibereze cablul.) 

 

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE A BASTOANELOR TELESCOPICE 

 

Nu atarnati si nu ridicati animale grele decat daca bastonul este strans. 

Cand este strans, bastonul telescopic este un dispozitiv foarte rezistent de 

constrangere. 

 

1. Trageti inapoi butonul de eliberare pentru a extinde bucla. 

2. Tineti teava de 1” langa saiba, rasucind saiba la dreapta pentru a elibera 7/8” 
din teava. 

3. Impingeti 7/8” din teava in fata, pana cand se inchide bucla. 
4. Rasuciti saiba la stanga, astfel incat extensia sa ramana in pozitie. Repetati 

pasii de mai sus pana cand se obtine lungimea dorita. 



5. Pentru a strange bastonul telescopic, rasuciti saiba la dreapta pana cand 

teava interioara se misca liber, apoi trageti cablul pana cand bastonul este 

strans la ghidajul zimtat #5. 

6. Atunci cand extindeti bastonul, urmariti cele doua marcaje rosii de pe teava 

interioara.  Pentru rezultate mai bune, nu treceti peste al doilea marcaj. Daca 

trebuie sa separati bastoanele, eliberati dispozitivul de blocare si culisati. 

7. Urmati instructiunile suplimentare pentru manevrarea bastoanelor standard. 

 

 

INSTRUCTIUNI PENTRU INTRETINERE: 

 

Daca nu folositi bastonul Ketch-All o perioada mai lunga, nu lasati bucla 

stransa. Lasati bucla pe jumatate deschisa in timp ce eliberati presiunea arcului. 

Lubrifiati ocazional cablul si celelalte parti functionale cu un ulei light de 

masina, prin orificiu pana in partea de sus a butonului de eliberare. Produs in 

U.S.A., Ketch-All este fabricat numai din materiale de calitate superioara, facut 

cu grija, proiectat pentru o utilizare lunga si eficienta. 

Consultati diagrama si lista cu partile componente pentru identificarea pieselor 

care pot fi schimbate. Atunci cand comandati piese noi, va rugam sa specificati 

lungimea si tipul (standard sau extensie) bastonului. 


