
 
 

  Děkujeme vám, že jste se rozhodli k zakoupení rybářského prutu v našem e-shopu. Doporučujeme vám 
prostudovat níže uvedený návod k použití, díky kterému můžete předejít případnému poškození prutu 
nevhodným zacházením. Je zde také uvedeno několik dobrých tipů, jak s pruty zacházet. ( RP = rybářský 
prut ) 
 

DĚLENÝ PRUT, NÁVOD K POUŽITÍ 
 

  Připevněte naviják na RP. Při nasazování navijáku na RP dotahujte šroubení držáku pouze rukou. 
  Naviják musí být pevně připevněn k RP. 
  Jednotlivé díly RP zasunujte rovně do sebe. 
  Při sesazování a rozkládání RP nedržte za očka, může dojít k jejich poškození. 
  Sesazováním jednotlivých dílů RP narážením o zem nebo jiným násilným sesazením dílů dochází 
k poškození a předčasnému opotřebení spojů. 
  Při lovu průběžně kontrolujte, zda jsou jednotlivé díly RP pevně sesazeny. Při častém nahazování může 
výjimečně dojít k samovolnému povolení jednotlivých dílů RP. 
  Spojku dělených prutů, tzv. ,,kolíček‘‘, neupravujte (broušením, zkracováním), ale dbejte na čistotu tohoto 
velmi namáhavého spoje RP. Po skončení lovu spoj očistěte, osušte a nejlépe ošetřete doporučeným 
ochranným prostředkem. 
  Brzdu navijáku seřiďte tak, aby její nastavení odpovídalo vlastnostem a zatížení RP.  Při nesprávném 
nastavením brzdy může dojít k přetížení a následnému zlomení RP. 
  Při nahazování chraňte RP před mechanickým poškozením o větve, stromy a jiné překážky. 
  RP odkládejte tak, aby nedošlo k samovolnému pádu na zem a poškození oček, držáku nebo jednotlivých 
dílů  
  Před nahozením pohledem zkontrolujte, zda je správně vlasec protažen očky. Během lovu může docházet 
ke zkroucení vlasce (lov s krmítkem, třpytkou) a při nesprávném protažení vlasce očky může dojít ke 
zlomení – poškození jednotlivých dílů RP. 
  Neohýbejte – netestujte jednotlivé díly RP ohýbáním v ruce! Pouze celý složení RP je připraven 
k vyzkoušení. 
  RP držte vždy za rukojeť – spodní díl RP. 
  Při zdolávání ryby, testování RP a jiné činnosti spojené s manipulací s RP vždy dodržujte správný úhel 
sklonu. Při nesprávném úhlu sklonu může dojít ke zlomení nebo jinému poškození RP. Konstrukce RP není 
vyrobena tak, aby tento úhel vždy vydržela. 
   

 
 
Při lovu zvolte vhodnou zátěž, která odpovídá údajům uvedeným na spodním dílu RP. 
Přetěžováním nedocílíte delších bodů, ale dochází k rychlejšímu opotřebení nebo zlomení RP. 
Při lovu s krmítkem počítejte s váhou směsi, kterou jej naplníte.    
    



DOPORUČENÉ ZÁTĚŽE (lb) 
               MOŘE 
2,5 lb = do 50 gramů   zátěž  šňůra kg 
2,7 lb = do 70 gramů  >200g  do 10kg 
3,0 lb = do 90 gramů  >500g  do 20kg 
3,5 lb = do 110 gramů  >800g  do 30kg 
4,0 lb = do 130 gramů    
 
 

PRŮMĚR A MAXIMÁLNÍ PEVNOST VLASCE – ŠŇŮRY 
2,5 lb = do 0,25 mm =   7 kg 
2,7 lb = do 0,30 mm = 10 kg 
3,0 lb = do 0,35 mm = 15 kg 
3,5 lb = do 0,40 mm = 20 kg 
4,0 lb = do 0,45 mm = 25 kg 
 

1) Při uvíznutí na dně, záseku, anebo nahazování může při použití nesprávné síly vlasce – šňůry dojít 
k poškození, zlomení RP. Velmi důležité je mít seřízenou brzdu navijáku. 

2)  RP označený těmito symboly je vyroben z materiálu obsahujícího grafit. Grafit je 
velmi vodivý materiál, a proto nechytejte za bouřky, nepřibližujte se a nedotýkejte se elektrického 
vedení RP. 

3) Vždy po ukončení lovu RP zbavte nečistot a otřete do sucha. Voda a nečistoty, které zůstanou na 
RP, mohou poškodit lak. 

4) Při lovu na MOŘI vždy po skončení lovu opláchněte RP sladkou vodou, osušte a vhodným 
konzervačním prostředkem ošetřete povrch. Doporučujeme olej na bázi silikonu – WD 40. Spoj musí 
být suchý. 

5) Při mořském rybolovu nenechávejte nástrahu (pilker, jig…) zavěšenou, zejména při jízdě na lodi 
(změna stanoviště lovu) na prutu. Nástraha může pohybem narušit povrch RP a při dalším použití 
může dojít ke zlomení RP. 

6) Při přepravě vložte RP do vhodného obalu a chraňte před mechanickým poškozením. 
7) Zátěže, krmítka, nástrahy a jiné navázané pomůcky na RP zajistěte tak, aby nepoškodily 

samovolným pohybem povrchu nebo očka RP. Doporučujeme použít gumové vložky mezi díly RP, 
stahovací pásky a omotávky zátěží (neoprenové pásky).  

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
1) Prodejce neodpovídá za vady způsobené nedodržením návodu k použití, nebo nesprávnou 

manipulací s RP. 
2) Prodejce poskytuje záruku 24 měsíců od data prodeje vyznačeného na tomto záručním listu. 
3) V případě záruční opravy se prodlouží záruka o dobu, po kterou by RP opravován (to je od data 

převzetí RP do opravy po dobu, kdy byl RP opraven) 
 

ZÁRUKA SE VZTAHUJE NA ZÁVADY ZPŮSOBENÉ: 
1) vadou materiálu 
2) chybným zpracováním RP 

 



 
ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA: 

1) úpravy nebo opravy v době trvání záruční doby RP (zákazníkem, jiným servisem) 
2) zlomení nebo poškození vrchního dílu (špičky) RP do 20 cm od koncového očka 

- nesprávný úhel při zdolání a manipulaci s RP použitím nepřiměřeně silného vlasce a zejména 
pletené šňůry!!! 
- poškození při transportu 

3) zlomení spoje ,,kolíčku‘‘ RP při použití nepřiměřené síly – průměr vlasce – šňůry, přetížením 
4) vyštípnutí očka při pádu RP na zem 
5) poškození laku RP běžným používáním 
6) běžné opotřebení a únavu materiálu 

 
 
 
Jsme rádi, že jste si návod k použití přečetli až dokonce. Věříme, že při správném zacházení se zakoupeným 
prutem budete nadmíru spokojeni a dosáhnete svých vysněných úlovků. Váš prodejce Sumcaři.cz 
 
 
 
 


