ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ ΑΦΑΛΕΚΑ, ΛΕΚΣΟΤΡΓΚΑ & ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ
ΨΑΡΟΝΣΟΤΦΕΚΩΝ ΣΗ «AZURE»
ΔΚΑΒΑΣΕ ΠΡΟΕΧΣΚΚΑ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ ΠΡΚΝ ΣΗΝ ΟΠΟΚΑΔΗΠΟΣΕ ΧΡΗΗ ΚΑΚ ΔΚΑΣΗΡΗΣΕΣΟ Ε
ΑΦΑΛΕ ΗΜΕΚΟ ΓΚΑ ΜΕΛΛΟΝΣΚΚΗ ΧΡΗΗ. ΑΚΟΛΟΤΙEIΣΕ ΠΑΝΣΑ ΣΚ ΤΠΟΔΕΚΞΕΚ ΚΑΚ ΣΚ ΟΔΗΓΚΕ
ΑΤΣΟΤ ΣΟΤ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟΤ. ΟΚ ΟΔΗΓΚΕ ΑΦΑΛΕΚΑ, ΛΕΚΣΟΤΡΓΚΑ ΚΑΚ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΟΤ ΠΕΡΚΕΧΟΝΣAI
Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ ΕΚΝΑΚ ΚΡΚΚΜΕ ΓΚΑ ΣΗΝ ΔΚΑΦΑΛΚΗ ΣΗ ΔΚΚΗ Α ΑΦΑΛΕΚΑ ΚΑΚ ΣΩΝ
ΣΡΚΓΤΡΩΝ Α. Η ΑΠΟΣΤΧΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΟΔΗΓΚΩΝ ΚΑΚ ΠΡΟΕΚΔΟΠΟΚΗΕΩΝ ΙΑ
ΜΠΟΡΟΤΕ ΝΑ ΕΠΚΦΕΡΕΚ ΟΒΑΡΟΤ ΣΡΑΤΜΑΣΚΜΟΤ Θ ΑΚΟΜΗ ΚΑΚ ΙΑΝΑΣΟ Ε ΕΑ Θ ΑΛΛΟΤ
ΑΝΙΡΩΠΟΤ ΓΤΡΩ Α. Ε ΜΚΑ ΣΕΣΟΚΑ ΠΕΡΚΠΣΩΗ Η “AZURE” ΔΕΝ ΦΕΡΕΚ ΚΑΜΚΑ ΕΤΙΤΝΗ ΓΚΑ
ΑΣΤΧΗΜΑΣΑ Ε ΑΝΙΡΩΠΟΤ, ΠΕΡΚΟΤΚΕ Θ ΖΩΑ.
Η ΜΗ ΣΩΣΤΗ ΧΗΣΗ, Η ΕΛΛΕΚΨΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΚΑΣ ΚΑΚ Η ΛΑΝΙΑΣΜΕΝΗ
Θ ΑΝΕΡΑΚΗΣ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΤΟΥ ΨΑΟΝΤΟΥΦΕΚΟΥ ΜΡΟΕΚ ΝΑ ΡΟΚΑΛΕΣΕΚ ΕΡΚΚΚΝΔΥΝΕΣ ΚΑΚ
ΑΝΑΣΦΑΛΕΚΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΚΣ ΟΚ ΟΡΟΚΕΣ ΑΝ ΔΕΝ ΑΡΟΦΕΥΧΙΟΥΝ, ΕΝΔΕΧΕΤΕ ΝΑ ΕΡΚΦΕΟΥΝ
ΤΑΥΜΑΤΚΣΜΟ Θ ΙΑΝΑΤΟ. ΤΟ ΚΔΟ ΜΡΟΕΚ ΝΑ ΡΟΚΛΗΙΕΚ ΚΑΚ ΑΡΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΚΩΣΗ ΚΑΚ/Θ
ΤΗΝ ΤΟΡΟΡΟΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΚΣΜΩΝ ΚΑΚ ΤΩΝ ΓΕΝΚΚΟΤΕΩΝ ΣΤΟΚΧΕΚΩΝ ΤΟΥ
ΨΑΟΝΤΟΥΦΕΚΟΥ. Η “AZURE” ΔΕΝ ΦΕΕΚ ΚΑΜΚΑ ΕΥΙΥΝΗ ΓΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΝΙΩΡΟΥΣ,
ΡΕΚΟΥΣΚΕΣ, Θ ΖΩΑ ΡΟΥ ΜΡΟΕΚ ΝΑ ΡΟΚΛΗΙΟΥΝ ΑΡΟ ΡΟΪΟΝΤΑ ΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΟΚΩΙΕΚ,
ΤΟΡΟΡΟΚΗΙΕΚ, ΧΗΣΚΜΟΡΟΚΗΙΕΚ ΜΕ ΛΑΙΟΣ ΤΟΡΟ, ΣΥΝΤΗΗΙΕΚ ΑΝΕΡΑΚΩΣ,
ΛΕΚΤΟΥΓΟΥΝ ΧΩΚΣ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΙΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΚΑΣ, ΕΧΟΥΝ ΧΤΥΡΗΙΕΚ, Θ
ΕΧΟΥΝ ΛΑΝΙΑΣΜΕΝΑ ΣΥΝΔΚΑΣΤΕΚ ΜΕ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΑΛΛΑ ΣΤΟΚΧΕΚΑ Θ ΥΛΚΚΑ.
ΤΑ ΨΑΟΝΤΟΥΦΕΚΑ, ΤΟ ΥΡΟΒΥΧΕΚΟ ΨΑΕΜΑ ΚΑΚ ΟΛΟΣ Ο ΣΧΕΤΚΚΟΣ ΕΞΟΡΛΚΣΜΟΣ ΓΚΑ ΤΗΝ
ΙΑΛΑΣΣΚΑ ΥΡΟΒΥΧΚΑ ΑΛΛΚΕΚΑ, ΡΕΡΕΚ ΝΑ ΧΗΣΚΜΟΡΟΚΕΚΤΑΚ ΑΡΟ ΑΤΟΜΑ ΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΚ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΚΡΑΚΔΕΥΣΗ ΑΡΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΚΕΣ, ΚΑΚ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΡΚΣΤΟΡΟΚΗΤΚΚΑ
ΚΑΚ ΑΔΕΚΕΣ.
ΤΑ ΨΑΟΝΤΟΥΦΕΚΑ ΚΑΚ ΟΛΟΣ Ο ΕΞΟΡΛΚΣΜΟΣ ΥΡΟΒΥΧΚΑΣ ΑΛΛΚΕΚΑΣ ΡΕΡΕΚ ΝΑ
ΧΗΣΚΜΟΡΟΚΟΥΝΤΑΚ ΑΡΟ ΑΤΟΜΑ ΡΟΥ ΕΚΝΑΚ ΡΝΕΥΜΑΤΚΚΑ ΚΑΚ ΣΩΜΑΤΚΚΑ ΚΚΑΝΑ ΝΑ ΤΟΝ
ΧΕΚΚΣΤΟΥΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΚΑ ΚΑΚ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΟΡΟ.
ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΚ Η ΧΗΣΗ ΨΑΟΝΤΟΥΦΕΚΩΝ ΑΡΟ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΣΩΝ. ΡΑΑΚΑΛΕΚΣΤΕ
ΝΑ ΑΝΑΤΕΞΕΤΕ ΣΤΗΝ ΤΕΧΟΥΣΑ ΝΟΜΟΙΕΣΚΑ ΤΗΣ ΧΩΑΣ ΣΑΣ ΑΝΑΦΟΚΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΗΣΗ
ΨΑΟΝΤΟΥΦΕΚΩΝ ΑΡΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΑ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.
ΤΑ ΨΑΟΝΤΟΥΦΕΚΑ ΙΑ ΡΕΡΕΚ ΝΑ ΧΗΣΚΜΟΡΟΚΟΥΝΤΑΚ ΑΡΟΚΛΕΚΣΤΚΚΑ ΚΑΚ ΜΟΝΟ ΓΚΑ
ΥΡΟΒΥΧΟ ΨΑΕΜΑ.
ΤΑ ΨΑΟΝΤΟΥΦΕΚΑ ΙΑ ΡΕΡΕΚ ΝΑ ΟΡΛΚΖΟΝΤΑΚ ΚΑΚ ΝΑ ΧΗΣΚΜΟΡΟΚΟΥΝΤΑΚ ΜΟΝΟ
ΥΡΟΒΥΧΚΩΣ. ΡΟΤΕ ΜΗΝ ΟΡΛΚΖΕΤΕ ΚΑΚ ΡΟΤΕ ΜΗΝ ΕΚΤΟΝΩΝΕΤΕ ΤΟ ΨΑΟΝΤΟΥΦΕΚΟ ΕΞΩ
ΑΡΟ ΤΟ ΝΕΟ, ΚΑΙΩΣ ΕΓΚΥΜΟΜΕΚΤΑΚ ΚΚΝΔΥΝΟΣ ΣΟΒΑΟΥ ΤΑΥΜΑΤΚΣΜΟΥ Θ ΑΚΟΜΗ ΚΑΚ
ΙΑΝΑΤΟΥ ΔΚΚΟΥ ΣΑΣ Θ ΔΚΡΛΑΝΩΝ ΣΑΣ ΑΝΙΩΡΩΝ.
ΡΟΤΕ ΜΗΝ ΚΟΥΒΑΛΑΤΕ ΕΝΑ ΟΡΛΚΣΜΕΝΟ ΨΑΟΝΤΟΥΦΕΚΟ ΕΞΩ ΑΡΟ ΤΟ ΝΕΟ.
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ΤΑ ΨΑΟΝΤΟΥΦΕΚΑ ΙΑ ΡΕΡΕΚ ΝΑ ΕΚΤΟΝΩΝΟΝΤΑΚ ΜΟΝΟ ΥΡΟΒΥΧΚΩΣ ΚΑΚ ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ
ΡΑΝΤΟΤΕ ΑΡΟΚΛΕΚΣΤΚΚΑ ΡΟΣ ΤΟ ΙΗΑΜΑ .
ΡΟΤΕ ΜΗΝ ΚΧΝΕΤΕ, ΕΚΤΟΝΩΝΕΤΕ ΤΟ ΨΑΟΝΤΟΥΦΕΚΟ Θ ΒΑΛΕΤΕ ΒΟΛΕΣ ΣΕ ΡΕΚΟΧΕΣ ΜΕ
ΧΑΜΗΛΗ ΥΡΟΒΥΧΚΑ ΟΑΤΟΤΗΤΑ.
ΡΟΤΕ ΜΗΝ ΟΡΛΚΖΕΤΕ ΚΑΚ ΡΟΤΕ ΜΗΝ ΧΗΣΚΜΟΡΟΚΕΚΤΕ ΤΟ ΨΑΟΝΤΟΦΦΕΚΟ ΣΕ ΡΕΚΟΧΕΣ
ΟΡΟΥ ΑΛΛΟΚ ΑΝΙΩΡΟΚ ΚΟΛΥΜΡΟΥΝ ΤΚΓΥΩ ΚΑΚ ΔΚΡΛΑ ΣΑΣ
ΡΟΤΕ ΜΗΝ ΚΧΝΕΤΕ, ΕΚΤΟΝΩΝΕΤΕ ΤΟ ΨΑΟΝΤΟΥΦΕΚΟ Θ ΒΑΛΕΤΕ ΒΟΛΕΣ ΡΟΣ ΤΗΝ
ΚΑΤΕΥΙΥΝΣΗ ΑΛΛΩΝ ΑΝΙΩΡΩΝ Θ ΑΝΤΚΚΕΚΜΕΝΩΝ
ΡΟΤΕ ΜΗΝ ΣΤΕΦΕΤΕ ΤΟ ΨΑΟΝΤΟΥΦΕΚΟ ΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΙΩΡΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΚ ΑΝ ΔΕΝ
ΕΚΝΑΚ ΟΡΛΚΣΜΕΝΟ.
ΜΗΝ ΚΕΜΑΤΕ ΟΡΛΚΣΜΕΝΟ ΨΑΟΝΤΟΥΦΕΚΟ ΣΕ ΕΡΚΡΛΕΟΥΣΑ ΣΗΜΑΔΟΥΑ.
ΡΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΟΡΛΚΣΜΕΝΟ ΨΑΟΝΤΟΥΦΕΚΟ ΧΩΚΣ ΕΡΚΤΗΗΣΗ.
ΓΚΑ ΝΑ ΑΡΟΦΥΓΕΤΕ ΡΚΙΑΝΟ ΤΑΥΜΑΤΚΣΜΟ ΑΡΟ ΑΝΑΚΟΥΣΗ, ΕΚΤΟΝΩΝΕΤΕ ΤΟ
ΨΑΟΝΤΟΥΦΕΚΟ ΜΕ ΤΟ ΧΕΚ ΣΕ ΡΛΗΗ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΚ ΣΤΑΙΕΑ ΚΛΕΚΔΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΕΣΗ.
ΓΚΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΑ ΤΟΥ ΨΑΟΝΤΟΥΦΕΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΚΡΛΕΟΥΣΑ ΣΗΜΑΔΟΥΑ Θ
ΕΚΤΟΣ ΙΑΛΑΣΣΑΣ, ΤΟΡΟΙΕΤΕΚΤΕ ΡΑΝΤΟΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΚΚΟ ΚΑΛΥΜΑ ΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ
ΤΗΣ ΒΕΓΑΣ ΚΑΚ ΕΧΕΤΕ ΡΑΝΤΑ ΞΕΦΟΤΚΣΤΑ ΤΑ ΛΑΣΤΚΧΑ
ΑΡΟΦΕΥΓΕΤΕ ΝΑ ΚΧΤΕΤΕ ΤΟ ΨΑΟΝΤΟΥΦΕΚΟ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ, ΚΑΙΩΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΚ ΝΑ ΦΑΞΕΚ Ο
ΜΗΧΑΝΚΣΜΟΣ ΚΑΣΕΤΑΣ ΜΕ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΑΚ ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΚΤΟΥΓΚΑ ΤΟΥ.
ΟΤΑΝ ΟΡΛΚΖΕΤΕ/ΑΦΟΡΛΚΖΕΤΕ ΤΟ ΨΑΟΝΤΟΥΦΕΚΟ, ΦΟΑΤΕ ΡΑΝΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΚΑ ΓΚΑ
ΤΗΝ ΑΡΟΦΥΓΗ ΤΑΥΜΑΤΚΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΕΚΩΝ ΣΕ ΡΕΚΡΤΩΣΗ ΜΗ ΣΩΣΤΗΣ ΤΟΡΟΙΕΤΗΣΗΣ Θ
ΑΡΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΚΝΟΔΕΣΤΩΝ ΑΡΟ ΤΗΝ ΒΕΓΑ.
ΟΤΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΥΡΟΒΥΧΚΟ ΨΑΕΜΑ, ΜΗΝ ΣΤΕΦΕΤΕ ΡΟΤΕ ΤΟ ΨΑΟΝΤΟΥΦΕΚΟ ΕΝΑΝΤΚΟΝ
ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΦΟΥ ΣΑΣ , ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΦ ΣΑΣ, Θ ΟΡΟΚΟΥΔΗΡΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΣΥΝΑΝΙΩΡΟΥ ΣΑΣ.
ΕΚΣΤΕ ΥΡΕΥΙΥΝΟΚ ΝΑ ΓΝΩΚΖΕΤΕ ΚΑΚ ΝΑ ΑΡΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΙΕΣΚΑ ΤΗΣ ΧΩΑ ΣΑΣ ΚΑΚ
ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΚΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΚΣΜΟΥΣ ΓΚΑ ΤΟ ΥΡΟΒΥΧΚΟ ΨΑΕΜΑ. ΕΚΣΤΕ ΕΡΚΣΗΣ ΥΡΕΥΙΥΝΟΚ ΝΑ
ΓΝΩΚΖΕΤΕ ΤΗ ΙΑΣΑΣΣΚΑ ΡΑΝΚΔΑ ΚΑΚ ΤΑ ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΕΚΔΗ ΤΗΣ ΡΕΚΟΧΗΣ ΟΡΟΥ
ΨΑΕΥΕΤΕ.
ΠΡΟΟΧΗ:
Χρθςιμοποιείτε πάντοτε ςυμβατζσ βζργεσ με το ψαροντουφεκό ςασ. Η ςυμβατότθτα τθσ βζργασ με τον
μθχανιςμό καςζτασ εξαρτάται από το μζγιςτο και ελάχιςτο φψοσ του άκρου τθσ βζργασ, το μικοσ, τισ
ανοχζσ και γενικότερα τθσ γεωμετρίασ τθσ ουράσ τθσ. Δεν υπάρχει καμία εγγφθςθ για τθν αςφαλι
ςυγκράτθςθ από τον μθχανιςμό καςζτασ μιασ μθ-ςυμβατισ βζργασ, και ωσ εκ τοφτου μπορεί να
απελευκερωκεί και να εκτονωκεί αιφνιδίωσ, χωρίσ να ζχει αςκθκεί καμία πίεςθ ςτον μθχανιςμό
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καςζτασ, με αποτζλεςμα κάποιον ςοβαρό τραυματιςμό ι ακόμθ και κάνατο, δικό ςασ ι άλλων
ςυνανκρϊπων ςασ. Το ίδιο αποτζλεςμα μπορεί να προκφψει ακόμθ και με μία ςυμβατι βζργα θ οποία
ζχει χρθςιμοποιθκεί πάρα πολλζσ φορζσ με αποτζλεςμα τθν φυςιολογικι φκορά τθσ μεταλλικισ
εγκοπισ ςυγκράτθςισ τθσ από τον μθχανιςμό καςζτασ.
Απαιτείται ανά τακτά χρονικά διαςτιματα θ προςεκτικι επικεϊρθςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ εγκοπισ
ςυγκράτθςθσ τθσ βζργασ κακϊσ και ο ζλεγχοσ για κοιλϊματα από πικανζσ παραμορφϊςεισ, φκορζσ,
διαβρϊςεισ και ρωγμζσ που μπορεί να ζχουν προκλθκεί εξαιτίασ πιζςεων, χτυπθμάτων, εκτεταμζνθσ ι
λανκαςμζνθσ χριςθσ, ι εξαιτίασ τθσ χριςθσ εξωλκζα ςε βραχϊματα. Η χριςθ οποιαςδιποτε βζργασ με
τα παραπάνω χαρακτθριςτικά πρζπει να αποφευχκεί με κάκε τρόπο. Αποφεφγετε επίςθσ να
αλλοιϊνετε ι να τροποποιείται τθν εργοςταςιακι εγκοπι ςυγκράτθςθσ τθσ βζργασ, κακϊσ κάτι τζτοιο
κα επθρεάςει τθν ορκι και αςφαλι λειτουργία του μθχανιςμοφ καςζτασ. Η “Azure” δεν ςυνιςτά τθν
χριςθ εξωλκζα, αλλά ςε περίπτωςθ που γίνει χριςθ του ςυγκεκριμζνου εξαρτιματοσ, απαιτείται ςτθ
ςυνζχεια θ άμεςθ αντικατάςταςθ τθσ βζργασ με μια καινοφργια, ςυμβατι με το ψαροντοφφεκο.

ΑΠΑΚΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΣΑΚΑ:
Ρριν τθν πρϊτθ χριςθ του ψαροντοφφεκου και πριν από κάκε ψαρευτικι περίοδο, ελζγχετε πάντοτε τα
παρακάτω:
Ελζγξτε κατά πόςο το ψαροντοφφεκο είναι ςε τζλεια κατάςταςθ και δεν εμφανίηει ςθμάδια
ηθμιϊν ι ρωγμϊν που να ζχουν προκλθκεί κατά τθν μεταφορά του ι κατά τθν λειτουργία του.
Οποιαδιποτε ανωμαλία παρατθρθκεί, κα πρζπει να αναφζρετε άμεςα ςτθν τεχνικι ομάδα τθσ
“Azure” και το ψαροντοφφεκο δεν κα πρζπει να οπλίηεται ι να χρθςιμοποιείται.
Ελζγξτε τθν ςωςτι λειτουργία του μθχανιςμοφ καςζτασ. Τοποκετιςτε τθν βζργα ςτο
αυλάκι/οδθγό και ςπρϊξτε τθν μζχρι να ακουςτεί ο χαρακτθριςτικόσ ιχοσ κροταλίςματοσ που
κα ςθμαίνει ότι θ βζργα πλζον ζχει «κουμπϊςει» ςωςτά και ςυγκρατείται από τον μθχανιςμό
καςζτασ. Στθ ςυνζχεια τραβιξτε απαλά με το χζρι ςασ τθν βζργα προσ τα ζξω και επιβεβαιϊςτε
ότι υπάρχει ςχεδόν μθδενικι ανοχι μεταξφ βζργασ και μθχανιςμοφ καςζτασ. Υπό ςυνκικεσ
εκτεταμζνθσ χριςθσ ενδζχεται ο μθχανιςμόσ καςζτασ να φκαρεί με αποτζλεςμα να οδθγθκείτε
ςε επικίνδυνεσ και αναςφαλείσ καταςτάςεισ. Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, ακόμθ και αν απλϊσ
υπάρχει θ ελάχιςτθ αμφιβολία, ο μθχανιςμόσ καςζτασ επιβάλλεται να αντικακίςταται με ζναν
καινοφργιο από τθν “Azure”.
Ελζγξτε τθν κατάςταςθ τθσ εγκοπισ ςυγκράτθςθσ τθσ βζργασ για πικανζσ παραμορφϊςεισ και
ρωγμζσ. Σε περίπτωςθ όπου το πίςω άκρο τθσ είναι παραμορφωμζνο ι ραγιςμζνο, θ βζργα
πρζπει να αντικακίςταται άμεςα από μια νζα, ςυμβατι με το ψαροντοφφεκο. Ο ίδιοσ ζλεγχοσ
πρζπει να πραγματοποιείται τόςο και ςτα «καρχαριάκια» τθσ βζργασ όςο και ςτο ςϊμα τθσ.
Ελζγξτε κατά πόςο τα λάςτιχα και οι ςχοινοδζτεσ είναι ςωςτά ςτερεωμζνα ςτθν κζςθ τουσ. Τα
μεταλλικά ι πλαςτικά ςτοιχεία των ςχοινοδετϊν πρζπει να αςφαλίηουν ερμθτικά και οι
ςχοινοδζτεσ από μόνοι τουσ δεν πρζπει να εμφανίηουν ςθμάδια γιρανςθσ και φκοράσ. Σε
διαφορετικι περίπτωςθ πρζπει να αντικακίςτανται άμεςα.
Ελζγξτε τθν καλι κατάςταςθ των λάςτιχων: ςυγκεκριμζνα ελζγξτε για ςθμάδια ρωγμϊν, ηθμιϊν
ι ςκαςιμάτων, και βεβαιωκείτε ότι δεν ζχουν αρχίςει να διαλφονται τα άκρα τουσ. Εάν
ςυμβαίνει κάτι τζτοιο, αντικαταςτιςτε τα άμεςα.
Ελζγξτε το νάιλον βολισ κατά πόςο είναι ςωςτά και ςτακερά προςαρμοςμζνο ςτο
ψαροντοφφεκο και τθν βζργα.
Μετά από κάκε χριςθ και πριν το αποκθκεφςετε, τοποκετιςτε ςτθν άκρθ τθσ βζργασ το
ςχετικό προςτατευτικό κάλυμμα.
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Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε δυςλειτουργίασ, μθν επιχειριςετε να επιςκευάςετε το
ψαροτοφφεκο μόνοι ςασ. Ράντοτε επικοινωνιςτε με κάποιον εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο
τθσ “Azure”

ΟΔΗΓΚΕ ΛΕΚΣΟΤΡΓΚΑ:
1. ΟΠΛΚΣΕ ΣΟ ΨΑΡΟΝΣΟΤΦΕΚΟ ΜΕΑ ΣΟ ΝΕΡΟ:
Φοράτε πάντοτε τα κατάλλθλα γάντια υποβρφχιου ψαρζματοσ, και τθν αντίςτοιχθ ςτολι
θ οποία κα πρζπει να διακζτει τθν κατάλλθλθ επιφάνεια όπλιςθσ για το ψαροτοφφεκο.
a. Τοποκετιςτε τθν βζργα κάτω από τα λάςτιχα και πάνω ςτο αυλάκι/οδθγό, και ςπρϊξτε
τθσ απαλά προσ τον μθχανιςμό καςζτασ. Πιζςτε ςτακερά τθν βζργα ζτςι ϊςτε να
αςφαλίςει επάνω ςτθν καςζτα (κα ακουςτεί ο χαρακτθριςτικόσ ιχοσ κροταλίςματοσ).
Σπρϊξτε και τραβιξτε τθν βζργα για να ςιγουρευτείτε ότι ο μθχανιςμόσ καςζτασ τθν
ςυγκρατεί με αςφάλεια και θ βζργα ζχει «κλειδωκεί» επάνω του. Εάν όχι, οπλίςτε ξανά
τον μθχανιςμό καςζτασ.
Μθν χτυπάτε τθν βζργα για να μπει ςτθν κζςθ τθσ, κακϊσ μπορεί να προκλθκεί
ςοβαρι ηθμιά ςτον μθχανιςμό καςζτασ.
b. Τυλίξτε το ςχοινάκι τθσ βζργασ επάνω ςτα ειδικά μεταλλικά ςτοιχεία που βρίςκονται ςτο
ςϊμα του ψαροντοφφεκου (κρατϊντασ πάντοτε τθν βζργα ςτθν ςωςτι τθσ κζςθ) και
αγκιςτρϊςτε το ςτθν αυτόματθ ςχοινοπιάςτρα. Στθν ςυνζχεια τεντϊςτε το ςχοινάκι
γυρίηοντασ και ςφίγγοντασ κατάλλθλα το καροφλι περιτφλιξισ του. Για μακρινζσ βολζσ, το
ςχοινάκι μπορεί να τυλιχτεί δφο φορζσ γφρω από τα ειδικά μεταλλικά ςτοιχεία και τθν
ςχοινοπιάςτρα. Για ευκολότερθ κατανόθςθ όλων αυτϊν, τα ςυγκεκριμζνα βιματα
παρουςιάηονται αναλυτικά ςτα ακόλουκα ςκίτςα.
c. Οπλίςτε τα λάςτιχα μζςα ςτο νερό (ςε αυτι τθν φάςθ το ψαροντοφφεκο δεν πρζπει να
είναι ςτραμμζνο προσ άλλουσ ανκρϊπουσ κοντά ςασ), τοποκετϊντασ το τακοφνι του
ψαροντοφφεκου κόντρα ςτο ςτικοσ ςασ ι κοντά ςτθν κοιλιακι χϊρα, και πάντοτε επάνω
ςτθν κατάλλθλθ επιφάνεια τθσ καταδυτικισ ςασ ςτολισ. Ριάςτε το λάςτιχο με τα δφο ςασ
χζρια και τραβιξτε το μζχρισ ότου ο ςχοινοδζτθσ να αγκιςτρωκεί επάνω ςτο πρϊτο,
δεφτερο ι τρίτο «καρχαριάκι» τθσ βζργασ. Με τον ίδιο τρόπο μποροφν να οπλιςτοφν
επάνω ςτα «καρχαριάκια» και όςα επιπλζον λάςτιχα φζρει το ψαροτοφφεκο. Το πλικοσ,
το μικοσ και το μζγεκοσ των λάςτιχων που μποροφν να οπλιςτοφν, κακορίηεται πάντοτε
από το μοντζλο του κάκε ψαροτοφφεκου και τα τεχνικά του χαρακτθριςτικά. Για τα
μοντζλα με ράουλα, γυρίςτε το ψαροτοφφεκο ζτςι ϊςτε να βλζπετε το κάτω μζροσ του
και αγκιςτρϊςτε τον ςχοινοδζτθ του λάςτιχου ςτο πρϊτο άγκιςτρο (κοντά ςτθν κεφαλι
του ψαροτοφφεκου). Στθν ςυνζχεια γυρίςτε το ςτθν μπροςτινι του όψθ και οπλίςτε το
λάςτιχο με τον ίδιο τρόπο που περιγράφτθκε προθγουμζνωσ. Γυρίςτε ξανά ςτθν πίςω
πλευρά του ψαροντοφφεκου, και ολοκλθρϊςτε τθν διαδικαςία όπλιςθσ μεταφζροντασ το
λάςτιχο ςτο δεφτερο άγκιςτρο ζτςι ϊςτε να κερδίςετε παραπάνω δφναμθ βολισ.
2.

ΑΦΟΠΛΚΣΕ ΣΟ ΨΑΡΟΝΣΟΤΦΕΚΟ ΜΕΑ ΣΟ ΝΕΡΟ (ΧΩΡΚ ΝΑ ΡΚΞΕΣΕ ΒΟΛΗ):
Φοράτε πάντοτε τα κατάλλθλα γάντια υποβρφχιου ψαρζματοσ, και τθν αντίςτοιχθ ςτολι
θ οποία κα πρζπει να διακζτει τθν κατάλλθλθ επιφάνεια όπλιςθσ για το ψαροτοφφεκο.
a. Τοποκετιςτε το τακοφνι του ψαροτοφφεκου κόντρα ςτο ςτικοσ ςασ ι κοντά ςτθν
κοιλιακι χϊρα, και πάντοτε επάνω ςτθν κατάλλθλθ επιφάνεια τθσ καταδυτικισ ςασ
ςτολισ (ςε αυτι τθν φάςθ το ψαροτοφφεκο δεν πρζπει να είναι ςτραμμζνο προσ άλλουσ
ανκρϊπουσ κοντά ςασ)
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b. Τραβιξτε το λάςτιχο με τα δφο ςασ χζρια προσ τθν μεριά ςασ και αποδεςμεφςτε τουσ
ςχοινοδζτεσ από τα «καρχαριάκια» τθσ βζργασ. Στθν ςυνζχεια μθν το αφιςετε να
εκτονωκεί απότομα, αλλά αργά και ςτακερά οδθγιςτε το λάςτιχο μζχρι να φκάςει ςτο
αρχικό του μικοσ.
c. Εάν το ψαροτοφφεκο διακζτει παραπάνω του ενόσ λάςτιχα, επαναλάβετε τθν παραπάνω
διαδικαςία με κακζνα από αυτά ξεχωριςτά.

ΤΝΣΗΡΗΗ:
Μετά από κάκε χριςθ, ξεπλζνετε το ψαροντοφφεκο και όλα του τα εξαρτιματα με φρζςκο
νερό. Ξεπλζνετε ςχολαςτικά και προςεκτικά τον μθχανιςμό καςζτασ και το καροφλι.
Αφοφ ξεπλφνετε με νερό, αφιςτε το ψαροντοφφεκο ςε ζναν καλά αεριηόμενο χϊρο για να
ςτεγνϊςει.
Μθν αποκθκεφετε ποτζ το ψαροντοφφεκό ςασ ςε πλαςτικζσ ςακοφλεσ, αεροςτεγϊσ κλειςτζσ
κικεσ ι δοχεία.
Τα λάςτιχα πρζπει να αντικακίςτανται με καινοφργια τουλάχιςτον μια φορά τον χρόνο. Σε
περίπτωςθ δε, που εμφανίηουν ςθμάδια ρωγμϊν, ηθμιϊν ι ςκαςιμάτων θ αντικατάςταςθ τουσ
πρζπει να είναι άμεςθ.
Η βζργα πρζπει να αντικακίςταται μετά από εκτεταμζνθ χριςθ, πράγμα που ςθμαίνει ότι θ
εγκοπι ςυγκράτθςισ τθσ ςτο πίςω άκρο ι τα «καρχαριάκια» όπλιςθσ ςτο επάνω μζροσ, ζχουν
αρχίςει να παρουςιάηουν ςθμάδια φκοράσ, ζχουν παραμορφωκεί ι ζχουν μικρζσ ρωγμζσ. Εάν
ζχει γίνει χριςθ του εξολκζα για να απελευκερωκεί θ βζργα από κάποιο κόλλθμα (πχ εάν είχε
μπλοκάρει μζςα ςε βράχια, ςτον πυκμζνα κτλ), απαιτείται για λόγουσ αςφαλείασ να
αντικαταςτακεί από μία καινοφργια. Κατά τθν χριςθ του εξολκζα υπάρχουν αυξθμζνεσ
πικανότθτεσ να ςπάςει ι να παραμορφωκεί θ εγκοπι ςυγκράτθςισ τθσ βζργασ ςτο πίςω άκρο.
Ακριβϊσ για αυτόν το λόγο θ “Azure” δεν ςυνιςτά τθν χριςθ εξολκζα.
 Εάν το ψαροντοφφεκο είναι καλυμμζνο εξωτερικά με λάδι τικ, κα πρζπει ανά τακτά χρονικά
διαςτιματα να ξαναφρεςκάρετε με ζνα πζραςμα λαδιοφ τικ. Το λάδι teak κα πρζπει να
εφαρμόηεται με ζνα ςτεγνό πανί, ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται ζνα γυαλιςτερό φινίριςμα τθσ
επιφάνειασ του ψαροτοφφεκου. Τυχόν γρατςουνιζσ και γδαρςίματα μποροφν να εξαφανιςτοφν
με τθν χριςθ ενόσ πολφ ψιλοφ γυαλόχαρτου και το φρεςκάριςμα τθσ επιφάνειασ με λάδι τικ.
 Εάν το ψαροτοφφεκο είναι καλυμζνο με το ειδικό βερνίκι καλάςςθσ τθσ “Azure” δεν απαιτείται
καμία απολφτωσ εργαςία ςυντιρθςθσ του. Για τυχόν μικρζσ αμυχζσ, μπορεί να γίνει
περιοριςμζνθ τοπικι χριςθ λαδιοφ τικ. Σε περίπτωςθ όμωσ που το ψαροντοφφεκο ζχει υποςτεί
εκτεταμζνα γδαρςίματα και φορζσ, μπορεί να φρεςκαριςτεί πλιρωσ και να ξαναγυαλιςτεί με
νζα ςτρϊςθ ειδικισ ρθτίνθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ “Azure”. Εφόςον ζχει προθγθκεί ςχετικι
επικοινωνία, το ψαροτοφφεκο μπορεί να ςταλεί ςτθν διεφκυνςθ τθσ “Azure” για
ανακαταςκευι.
Ο μθχανιςμόσ καςζτασ ενδζχεται να φκαρεί μετά από εκτεταμζνθ χριςθ. Κάτι τζτοιο κα
επθρεάςει τθν αςφαλι και ορκι λειτουργία του ςυςτιματοσ απελευκζρωςθσ τθσ καςζτασ με
αποτζλεςμα τθν δθμιουργία επικίνδυνων κα αναςφαλϊν καταςτάςεων. Σε μια τζτοια
περίπτωςθ, ο μθχανιςμόσ καςζτασ πρζπει άμεςα να αντικακίςταται με ζναν καινοφργιο. Υπό
κανονικζσ ςυνκικεσ και χριςθ, ο μθχανιςμόσ καςζτασ πρζπει να αντικακίςταται κάκε τζςςερα
με πζντε (4-5) χρόνια ι ακόμθ και πιο ςφντομα εάν υπάρχει θ παραμικρι αμφιβολία για τθν
καλι του κατάςταςθ. Σε περίπτωςθ ζντονθσ χριςθσ (12 μινεσ το χρόνο), πρζπει να
αντικακίςταται ςτα τρία (3) χρόνια , για λόγουσ αςφαλείασ. Το ίδιο ακριβϊσ ςυμβαίνει και με
τθν βζργα (βλ. ςελ.2 «ΡΟΣΟΧΗ» ), εκτόσ και αν διαπιςτωκεί νωρίτερα φκορά ςτθν εγκοπι
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ςυγκράτθςισ τθσ ςτο πίςω άκρο, ι ζχουν εμφανιςτεί παραμορφϊςεισ ι διαβρϊςεισ ι ρωγμζσ,
πράγμα που επιβάλει τθν άμεςθ αντικατάςταςθ τθσ βζργασ. Εάν αγνοθκεί θ ζγκαιρθ
αντικατάςταςθ όλων αυτϊν των μεταλλικϊν ςτοιχείων, ενδζχεται να προκφψουν επικίνδυνεσ
και αναςφαλείσ καταςτάςεισ. Σε κάκε περίπτωςθ, εάν νοιϊκετε τθν παραμικρι αμφιβολία, θ
“AZURE” μπορεί να ελζγξει και να εκτιμιςει τθν κατάςταςθ των μεταλλικϊν αυτϊν ςτοιχείων,
εφόςον τθσ ηθτθκεί.
 Πλα τα εξαρτιματα του κάκε ψαροτοφφεκου μποροφν να αντικαταςτακοφν,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ξφλινθσ λαβισ ςε περίπτωςθ ςπαςίματοσ/ηθμιάσ
ΟΛΕΣ ΟΚ ΕΓΑΣΚΕΣ ΕΡΚΣΚΕΥΗΣ ΚΑΚ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ (ΕΞΑΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΡΑΑΡΑΝΩ ΕΞΚ
ΣΗΜΕΚΩΝ) ΡΕΡΕΚ ΝΑ ΡΑΓΜΑΤΟΡΟΚΟΥΝΤΑΚ ΑΡΟΚΛΕΚΣΤΚΚΑ ΚΑΚ ΜΟΝΟ ΑΡΟ ΤΗΝ “AZURE”.

φμβολα:
Επιδεικνύει κίνδςνο. Επιδεικνύει επίζηρ επικίνδςνερ ζςνθήκερ και αναζθαλείρ
καηαζηάζειρ, πος μποπούν να θέζοςν ηην αζθάλεια και ζωμαηική ακεπαιόηηηα
ανθπώπων ζε κίνδςνο και πίζκο. Επιδεικνύει ηην ςποσπέωζη ηος σπήζηη για ηην
καηανόηζη και εθαπμογή ηων μέηπων πος αναθέπονηαι για ηην αποθςγή αςηών ηων
κινδύνων.
Επιδεικνύει διαδικαζίερ πος ππέπει να εθαπμοζηούν για ηην αποθςγή επικίνδςνων
ζςνθηκών και καηαζηάζεων, για ηην αποθςγή ζημιών ζε ανθπώποςρ, ζώα ή ανηικείμενα,
και για ηην αποθςγή αλλοίωζηρ ηων ηεσνικών διαηάξεων αζθαλείαρ και ηεσνικών
σαπακηηπιζηικών ηος πποϊόνηορ.
Επιδεικνύει ιδιαίηεπα ζημανηικέρ πληποθοπίερ πος οθείλει να εθαπμόζει και να ακολοςθεί
ο σπήζηηρ ηος πποϊόνηορ.

ΠΡΟΕΧΣΕ...ΚΑΣΑΔΤΘΕΙΣΕ ΜΕ ΑΦΑΛΕΙΑ
Η ομάδα “AZURE”
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ANNEX
Βιματα για το ςωςτό setup των ψαροτοφφεκων:
1. Πάντα να χρθςιμοποιείται βζργεσ εξοπλιςμζνεσ με «καρχαριάκια». Σο νάιλον νιμα
είναι προτιμότερο να βρίςκεται ςυνδεδεμζνο επάνω ςτο κατάλλθλο «καρχαριάκι»
(photo #1).
2. Σο νάιλον νιμα πρζπει να περνά κάτω από τον ςχοινοδθγό και ενδιάμεςα από τθν
βζργα και τον δεφτερο ςχοινοδθγό (photo #2).
3. Σο νάιλον νιμα από τον δεφτερο ςχθνοδθγό πρζπει να τεντϊνεται προσ τθν
αυτόματθ μθχανικι ςχοινοπιάςτρα (photo #3).
4. Σο νάιλον νιμα από τθν αυτόματθ μθχανικι ςχοινοπιάςτρα (photo #4) πρζπει να
τεντϊνεται μζςω του τρίτου ςχοινοδθγοφ (photo #5) και με τθ χριςθ του μουλινζ
ςφίγγοντάσ το. Για διπλάςιο μικοσ βολισ το νάιλον νιμα μπορεί να περαςτεί ξανά
από τθν αυτόματθ μθχανικι ςχοινοπιάςτρα, κάτω από τον τρίτο ςχοινοδθγό, και
φςτερα να τεντωκεί με τθ του μουλινζ ςφίγγοντάσ το. τισ photo #4 & #1, το νάιλον
νιμα είναι περαςμζνο δφο φορζσ.

Photo #1

Photo #2

Photo #4

Photo #3

Photo #5
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5. τισ παρακάτω φωτογραφίεσ παρουςιάηεται θ ςωςτι τοποκζτθςθ των ςχοινοδετϊν
(ςχοινζνιεσ ι μεταλλικζσ καμπάνεσ) επάνω ςτα «καρχαριάκια» τθσ βζργασ.
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