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A. TACK:
Tack för att du köpt en av världens bästa inkapslade haspelrullar. Din Abumatic är konstruerad
för att ge dig många års problemfritt fiske. Läs noga igenom bruksanvisningen så du är väl
förtrogen med varje moment innan du börjar använda din rulle.

B. KOMPONENTER:
Innehåller:
Kropp

Vevmutterlock

Spolkåpa

Bromsratt

Tumtangent
Vevgrepp

Linring
Stjärnhjul

Montering av rotor
Trigger

Vev

C. OLIKA ABUMATIC-MODELLER:
Alla Abumaticmodeller ger problemfritt fiske med fokus på tillförlitlighet. I serien ingår
Abumatic 170, Abumatic 120 samt 276Ui.

D. PÅSPOLNING AV LINA
Abumatic är främst designad för nylonlina.
Montera rullen på spöt. Ta bort spolkåpan genom att skruva av den motsols (vänster). För linan
genom linringen och fäst linan runt rullens spolaxel med en spolaxelknut. Linan skall fyllas på
rullen i samma riktning den är fylld på linspolen, dvs. linan skall hasplas av linspolen för att
motverka lintvinning. När du fyllt spolen med lagom mängd lina (max 1,5mm under spolflänsen)
monterar du åter dit spolkåpan. (KLICKA HÄR för att se en video om hur du knyter en
spolaxelknut)

E. MONTERING AV VEV (ENDAST 276 Ui)
Din Abumatic 276 Ui ger dig möjlighet att byta vevsida. För att byta gör du följande:
1) Använd en bred spårskruvmejsel (eller en enkrona) för att skruva bort vevmutterlocket.
2) När vevmutterlocket är av kommer du åt vevskruven under. Använd en spårskruvmejsel
för att skruva ur vevskruven. Drag därefter försiktigt ur veven ur kroppen.
3) Sätt i veven på motsvarande sida av rullen.
4) Skruva fast vevskruven och därefter vevmutterlocket.

F. BROMSINSTÄLLNING
Kontrollera bromsstyrkan genom justera bromsratten (276 Ui) eller stjärnhjulet (170 och 120)
medsols (mot ”+”) för starkare broms eller motsols (mot ”-”) för svagare broms.
Observera att när du ställer in bromsen på 170 och 120 skall veven först vevas tillbaka för att
Syncrofunktionen skall fungera på önskvärt sätt. För bästa resultat bör bromsen vara ställd till
ungefär 1/3 av linans brottsstyrka. För ett precist resultat kan du knyta fast linan i en våg.
Montera rullen på spöt, dra linan genom spöts linringar, sätt därefter fast linan i vågen och läs av
värdet. Om du inte har en våg tillgänglig, bind fast linänden vid en fast punkt. Med spötoppen
uppåt (ca 45 graders vinkel) lägger du press genom att veva. Öka bromsen gradvis till dess du
bedömer att linan är nära sin brottsgräns. Lossa därefter bromsen genom att justera stjärnhjulet
tillbaka ca ¼ varv.

Bromsen skall alltid börja slira innan linan når sin brottsgräns. Faktorer som vilken lindiameter
du använder, teknik och typ av fiske spelar också in på hur hårt du bör ha bromsen satt. En
bromskraft på mer än hälften av linans brottsgräns innebär dock risk för linbrott.

G. RULLENS FUNKTIONER
- Vanlig kastteknik för 170 och 120 a) Håll rulle och spö så att rullen är vänd uppåt. Tryck in tumtangenten och behåll detta grepp.
b) Håll spöt och rullen framför dig, för spöt bakåt så att spötoppen pekar mot en punkt ovanför
och bakom din axel. Utan att låta rörelsen avstanna, för spöt framåt i en enda rörelse.
c) Släpp tumgreppet på tangenten samtidigt som spöt förs framåt så att betet kastas något snett
uppåt.
d) För veven framåt för att koppla in linförarna och börja din invevning. Vid behov kan du hålla
linan mellan tummen och pekfingret då du vevar in för att få en hålla linan lagom spänd.

- Vanlig kastteknik för 276 Ui a) Håll rulle och spö så att rullen är vänd nedåt. Tryck in triggern och behåll detta grepp.
b) Håll spöt och rullen framför dig, för spöt bakåt så att spötoppen pekar mot en punkt ovanför
och bakom din axel. Utan att låta rörelsen avstanna, för spöt framåt i en enda rörelse.
c) Släpp pekfingergreppet på triggern samtidigt som spöt förs framåt så att betet kastas något
snett uppåt.
d) För veven framåt för att koppla in linförarna och börja din invevning.

- Syncro (170 och 120) –
Syncrofunktionen på Abumatic är framtagen för att rullen skall ha maximal invevningskraft
samtidigt som du snabbt genom att använda syncron återgå till ursprunglig bromskraft när fisken
rusar. För att koppla in syncrofunktionen vevar du moturs ett 1/3-dels varv. När veven är i denna
position har bromskraften minskats med 50%. När du bedömer fisken gjort sin rusning och du
återigen kan ta hem lina vevar du åter framåt.

H. UNDERHÅLL
För att din rulle skall vara i toppkondition skall den göras ren och smörjas efter varje
användning. Skölj rullen försiktigt i sötvatten . Torka den torr och smörj därefter. Minst en gång
per säsong bör du ta isär den för noggrann rengöring och smörjning. Till din hjälp har du
sprängskissen som bifogades med din rulle. Rullolja och rullfett finns att köpa i fackhandeln. Om
du inte vill göra det själv står Abu Garcia Service gärna till tjänst. Abu Garcia Service Center
Vi rekommenderar också:
•
•

Ta bort frontkåpan då och då och ta bort eventuell smuts. Olja de rörliga delarna lätt.
Förvara din rulle så den ej ligger i direkt solljus eller i extrem temperatur.

I. GARANTI OCH SERVICE
Följande garantibestämmelser gäller för Abu Garcia: Vad beträffar rullar och spön hänvisar vi
till gällande konsumentköplag. Denna innebär att felaktigheter i varan måste reklameras inom tre
år från inköpsdatum. I annat fall förlorar köparen rätt att åberopa felet. Vid all kontakt med
säljaren skall köpbevis bifogas och vara märkt med inköpsdatum och säljarens firmastämpel.
Garantin gäller endast i inköpslandet.
Service: Ta för vana att sköta om din utrustning efter fisketuren så fungerar den bättre och håller
längre. En årlig översyn är alltid bra. Vänd dig först till dina lokala återförsäljare, service och
enklare reparationer klarar de lika bra som Abu Garcia i Svängsta. Skulle felet vara för svårt för
återförsäljaren åtgärdar vi det snabbt. Packa din produkt i ett stabilt paket och kom ihåg att
bifoga namn och adress samt en beskrivning hur felet uppstått eller vad du tror det beror på. Om
du behöver ytterligare upplysningar kan du kontakta:
Abu Garcia Service Sverige
SE-376 81 Svängsta
Tel: 0454-880 70
Fax: 0454-32 35 70
Email: seservice@purefishing.com

