
RYBÁRSKY PRÚT
návod na použitie / záručný list

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie rybárskeho prúta 
distribuovaného spoločnosťou             . Pred prvým použitím si po- 
zorne prečítajte Návod na použitie. Návod obsahuje postupy, praktické 
rady, ako aj doporučenia pri jeho používaní. Nedodržanie pokynov 
uvedených v návode, môže vážne poškodiť Váš prút. Takéto poškode-
nie výrobku nie je považované za závadu spôsobenú vadou materiálu, 
výroby či distribúcie a nebude bezplatne odstránená.V prípade akých-
koľvek pripomienok k návodu, alebo k výrobku nás prosím kontaktujte 
na e-mailovej adrese moss.sk@moss.sk.

M.R. Štefánika 297/11
050 01 Revúca

Slovenská republika
www.moss.sk

Záručný list je dokladom umožňujúcim uplatniť práva používateľa v 
zmysle zákonných ustanovení. Na prúty distribuované našou 
spoločnosťou sa vzťahuje 24 mesačná záručná doba. Záruka začína 
plynúť dňom zakúpenia výrobku. Vzťahuje sa výhradne na produkty 
distrubuované našou spoločnosťou. Akékoľvek závady spôsobené 
vadou materiálu, vinou výrobcu, alebo predajcu budú bezplatne 
odstránené v čase trvania záruky. Výmena produktu za nový môže 
nastať po trojnásobne neuskutočnenej náprave, alebo v prípade 
nemožnej nápravy poškodeného produktu. 
Spoločnosť MOSS.SK sa zaväzuje vykonať záručnú opravu v termíne 
do 28 dní od obdržania poškodeného výrobku do spoločnosti 
MOSS.SK, s.r.o.

Prajeme Vám veľa rybárskych úspechov a príjemne strávený čas pri 
vode s Vašim novým prútom.

UPOZORNENIE
Pri uplatňovaní práv na záručnú opravu odovzdajte prosím Váš 
výrobok očistený od nečistôt, kompletný, v pôvodnom obale s 
vyplneným záručným listom a dokladom o zakúpení výrobku. Dátum 
predajcom potvrdeného záručného listu musí byť zhodný s dátumom 
uvedeným na doklade o kúpe výrobku. V opačnom prípade záruka na 
výrobok nebude uznaná.
Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené užívaním výrobku v 
rozpore s jeho určením, mechanické poškodenia, alebo neoprávnený 
zásah do výrobku inou osobou ako autorizovaným servisným stredis-
kom firmy MOSS.SK.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY



Dbajte na dôkladné rozloženie a zloženie prúta. Pri rozkladaní prútov 
dbajte na to, aby spoje dielov nevykazovali akúkoľvek vôľu.  Teleskop-
ické prúty rozkladajte od najvyššieho dielu (špička prúta) až k najspod-
nejšiemu. Nikdy nerozkladajte teleskopický prút tak, že ním švihnete a 
diely sa rozložia samé! Pri skladaní prútov uchopte obidva diely, ktoré 
sa chystáte rozpojiť  a pootočte ich proti sebe, čím diely uvoľníte. Diely 
v žiadnom prípade nedržte za vodiace očká. Teleskopické prúty 
neskladajte úderom do zeme!

Naviják upevnite do držiaka na rybárskom prúte pomocou doťahovacej 
matice. Dotiahnutie matice je nutné vykonať opatrne, aby nedošlo k 
poškodeniu držiaka. 

Nepoužívajte zostavy udice, alebo nástrahy ťažšie ako je doporučená 
vrhacia záťaž udaná výrobcom na rybárskom prúte.

V prípade zavadenia zostavy udice o prekážku, neuvoľňujte zostavu 
napínaním prúta cez vlasec, pretože môže dôjsť k poškodeniu blanku, 
alebo jeho vinutia.

Pri zdolávaní ryby nepreťažujte prút, využívajte brzdný systém navijaka.

Úlovok z vody nevyberajte ťahom prúta, pri vyberaní úlovku používajte 
vždy podberák.

Po skončení lovu očistite prút od nečistôt, umyte ho s pridaním 
neveľkého množstva mydlovej vody. Po umytí prút dôkladne osušte a až 
tak ho uskladnite.

Pre transport prútov doporučujeme používať púzdra chrániace prúty 
pred nárazmi a mechanickým poškodením. Akýkoľvek mechanický 
náraz môže spôsobiť následné zlomenie prútu pri rybolove.

Prút neohýbajte ručne uchopením za špičku! Toto napätie je pre prút 
neprirodzené a hrozí jeho zlomenie. Ručné ohýbanie prúta je možné 
len uchopením vlasca prechádzajúceho všetkými očkami, čím 
simulujeme prirodzenú záťaž.

NÁVOD NA POUŽITIE
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Blanky prútov sú vyrobené z uhlíkových vlákien, ktoré sú 
elektricky vodivé! Nepoužívajte preto prút v blízkosti elektrických 
vedení ani počas búrky!

Podpis a pečiatka predajcu:Model: 

Dátum zakúpenia:

Záručný servis

* záručný list si starostlivo uschovajte

Pozáručný servis


