








Vi vil takke deg for at du valgte et Kristal Fishing produkt. Vi forbedret snellene våre som et resultat av kun-
ders kommentarer og bemerkninger og vi er sikre på at du vil være fornøyd i mange år fremover. 

VIKTIG
LES DENNE INSTRUKSJONEN NØYE FØR TILKOBLING/BRUK.

1. INSTALLASJON
Her vil du finne informasjon om hvordan du installerer Kristal-fiskesnellen:

1. Tilkobling
Den nye Kristal-fiskesnellen har to ledninger, en positiv rød ledning og en negativ svart ledning. Disse led-
ningene må festes til en elektrisk kontakt/tilkobling. Ikke koble til batteriladere, transformatorer, omformere, 
for å unngå skade på de elektroniske kontrollene. For de kundene som velger å koble batteriet direkte til et 
marinebatteri med dyp syklus i gruppe 27, er dette installasjonsalternativet også tilgjengelig. Vi anbefaler å 
bruke 2-polede elektriske kontakter. Forsikre deg om at polariteten opprettholdes til enhver tid når kontak-
tene du bruker blir installert på den nye -fiskesnellen. Vi anbefaler pluggene og kontaktene våre og anbefaler 
ikke sigarettenner-typen, trollingmotorens tilkoblinger eller alligatorklemmer. Ikke bruk husholdningskon-
takter. Dessverre gir ikke alligatorklipps den nødvendige kontakten for riktig drift av fiskesnellen. Videre kan 
alligatorklipp løsne og forstyrre polaritet og forårsake alvorlig skade på fiskesnellen og eller personskade. Det 
er viktig at alle tilkoblinger festes godt til batteriet. Dette gjør at fiskesnellen bruker den nødvendige strøm-
styrken når den er under belastning. Hvis du har en løs tilkobling, vil hjulet ikke gi deg 100% kraft. Hvis du 
velger å koble deg direkte til gruppe 27 dypt syklusbatterier, anbefaler vi at du bruker varmekrympet ringter-
minal.

ADVARSEL: Når du installerer den nye Kristal snellen, må du sørge for riktig elektrisk polaritet! Hvis 
ledningenes polaritet blir snudd, vil det ødelegge fiskesnellen. Det er avgjørende at Positive og Negative 
ledninger blir dirigert og koblet riktig. Kunder som ikke er kjent med 12/24 volt ledninger og installasjon, 
oppfordres sterkt til å inngå en marin elektriker for å fullføre installasjonsprosessen. Skader på grunn av feil 
installasjon dekkes ikke av garantien.

ADVARSEL: Alligatorklemmer skal ALDRI brukes til å koble til noen elektrisk ildspole / mudderuttrekker.

* Wire Gauge Size
Likestrøm er veldig avhengig av avstand til strømkilde så vel som ledningsmåler. De fleste stasjoner krever 
enten 8 eller 10 gauge ledning, 10 er den mest populære. Hvis du ikke er kjent med å velge riktig trådmåler, 
må du ta kontakt med en elektriker for å bestemme ledningsnødvendighetene til fartøyet ditt. Alle snellene 
våre kan være koblet til en 40 AMP-tjeneste.
* Stangfestehjul
Fiskesnellene i 600-serien monteres på båtstenger som vanlige manuelle fiskesneller.
* Linjespoling
For å spole snøret på fiskesnellen, slår du på fiskesnellen med bremse helt av og øker brems til spolingen går 
i inngrep. Vi anbefaler å slå snørefører til midten av spolen, knytte en knute og sette i gang spolen. Samme 
prinsipp gjelder for standardsnelle uten snørefører.



2. Bruk av fiskesnelle (Fig.1) 

AN: Lugs – feste nakkerem.

ON-OFF-bryter (IN): På ytterste høyre side av baksiden av Kristal Reel, finner du ON-OFF-bryteren. Når 
denne bryteren er slått på, begynner hjulet å hale opp linjen, og det vil fortsette å gjøre det til bryteren er satt 
i AV-stilling. Dette er en 2-stillingsbryter. Når du bruker bryteren, må du passe på å IKKE skyve bryteren inn, 
da dette vil knekke bryteren. PÅ-AV-bryteren er ment å skyves opp eller skyves ned, aldri inn. På pro-brenn-
bare hjul kan denne bryteren være eller ikke være til stede.

Momentary Switch (JG): Trykkbryter bryter er plassert lengst til venstre på baksiden av Kristal snallen. Den-
ne bryteren slår på fiskesnellen når den holdes i PÅ-stilling. Fiskesnellen vil slå seg av når bryteren slippes. I 
likhet med ON-OFF-bryteren, fungerer Momentary Switch med en opp og ned bevegelse, den må aldri sky-
ves inn, da en slik bevegelse vil skade bryteren. På variabel hastighet (hastighetskontroll og programmerbar) 
fungerer knappen JG bare når IN er aktivert.

AC: klikker. Under spakdraget finner du klikkmekanismen. For å bruke det, trekk og vri klikningshodet 180 
grader. For å koble ut, vri igjen 180 grader. Klikkeren har to viktige funksjoner. Først å gi en hørbar alarm 
når en fisk sitrter på kroken og for det andre gjør at hjulet kan lagres i fri spole når den ikke er i bruk. Klik-
keren deaktiveres når klikkerbryteren trekkes ut og dreies mot klokken. Dette gir mulighet for full fri spole. 
Hvis linjen skal slippes med klikkeren koblet ut, anbefaler vi å bruke litt brems, eller bruke hanskene dine 
for å kontrollere hastigheten på lineutslipp. Hvis linjen slippes ut uten litt brems, vil et fuglerede med flettet 
spektralinje bli resultatet, så dette anbefales ikke. Klikker aktiveres når klikknappen trekkes ut og dreies med 
urviseren, slik at knappen trykkes inn. I denne posisjonen vil du høre klikkeren når linjen slippes ut.

Spakdrag (FR): Bruk spaken FR og forhåndsinnstilt PS for å øke eller redusere trykket.

FU: Alle våre Kristal-snaller er sikringsbeskyttet. En sikring vil utløses når snellens strømstyrkeuttak oversti-
ger strømstyrken til selve sikringen. Den vanligste årsaken til sprengte sikringer er ved bunnapp mens fiske-
snellen er slått på. Vi anbefaler å bruke brytevekter for å forhindre tap av snøre. For å skifte ut sikringen, vri 
ganske enkelt sikringsholderhodet. Bytt alltid ut med samme sikringstype med samme strømstyrke og karak-
teristikk (GG o AM).

VG: Avhengig av hvilken modell fiskesnelle du velger, kan en variabel hastighetskontroll forhåndsjusteres. 
Den variable hastighetskontrollen fungerer omtrent som volumkontrollen på en radio. Når knappen dreies 
med klokken øker hastigheten på spolen når den dreies mot klokken, reduseres hastigheten, og når klikket 
høres helt til motsatt side av moturs med urviseren, er den variable hastighetskontrollen AV og fiskesnellen 
slutter å spole. En lett summende støy er normal når du reduserer hastigheten.
MA: Det manuelle håndtaket på hjulene i Kristal M-serien gjør det mulig å bruke hjulet i tre forskjellige mo-
dus:

- A - Helt elektrisk
- B - Helt manuelt
- C - Power Assist (veivhåndtak med elektrisk motor på).
Det manuelle håndtaket på Kristal M-serien fiskesnelle haler inn når det dreies mot klokken. Giret er et kraf-
tig gir med 1: 1-forhold for stor fisk som som sverdfisk og tunfisk Eller for eksempel kveite. Håndtaket vårt 
svinger mot klokken. Ikke tvang til å vri deg fremover, da det kan skade lagrene.
 
DISP: D og SD instruksjoner for programmerbare modeller er tilgjengelige i neste avsnitt.



3. SLIK BRUKER DU FISKESNELLEN
UTSLIPP AV LINJEN
Linjen frigjøres ved å slippe dra. Løsningen av brems oppnås ved å trykke på den øverste knappen på spaken, 
og flytte spaken tilbake mot baksiden av fiskesnellen. Bremsen blir deretter økt ved å øke trinnvise innstillin-
ger når du skyver spaken mot fronten av fiskesnellen. Du kan bremse snørefarten ved å bremse gradvis eller 
bruke hånden mens du bruker hanske. Forsikre deg om at skjermen er slått på for å starte tellingen av linjen 
som er sluppet.

Å HALE INN SNØRET
Når du er klar til å hale inn snøret, må du passe på at du ikke har satt seg i bunnen. Hvis dette er tilfelle, må 
du frigjøre den uten å gå inn på fiskesnellens motor. Når festet i bunnen slipper, haler du snøret. Ikke enga-
sjer motoren for å bekjempe fisken. Hvis fisken kjemper, la den løpe, juster justeringen til 7 til 15 kg. Når den 
slutter å ta snøre, slå av motoren.

KUN FOR HASTIGHETSMODELLER
Slå på IN. Aktiver dra etter behov. Når snøret er oppe, slå av vippeknappen. Du kan også hale inn snøre med 
å skyve på JG.

VARIABLE HASTIGHETSMODELLER
Slå på IN. Drei knappen for å justere hastigheten. Aktiver brems etter behov. Når du er ferdig, kan du slå av 
vippebryter. Når du haler snøre med lav hastighet, kan du omgå den kontrollerende hastighetsknappen og nå 
maksimal hastighet ved å trykke på JG.

PROGRAMMERBARE MODELLER

For å hale inn snøre, må du velge hentemodus ved å trykke på A (Automatisk) eller M (Manuell). For neste 
informasjon om de pro-brennbare modellene, se neste avsnitt.

4. DIGITAL D-MODELL (fig. 5)

Kontrollbordet har 4 knapper for å programmere funksjonene:

Knapp A: PÅ / AV automatisk henting og autostopp øverst. Hold inne i 2 sekunder, og du aktiverer program-
meringsmenyen.

Knapp S: veksler mellom autostop og Jigging-funksjonen.

Knapp A / J: du kan veksle mellom Autostop og Jigging.

Knapp M: M-knappen overstyrer de programmerbare modusene og lar sportsfiskeren styre snella 100% ma-
nuelt.



PROGRAMMERING
Ved å holde knappen A trykket, får du tilgang til menyen (fig. 6).
Ved å trykke på A velger du måleenhet (Meters eller Yards), ved å trykke på S velger du snøre lb-vekt. J / A 
lar deg velge andelen av spolen du vil fylle. Ved å trykke på knappen M lagrer du innstillingene og går ut av 
pro-grammeringsmodus.
Du får tilgang til en annen meny (fig. 7). Hvis snellen allerede er fyllt med snøre, trykker du på M for å gå ut 
av menyen og avslutte programmeringsmodus. Hvis snellen ikke har noen snøre på, for å fylles med snøre, 
må du trykke på A en gang. Trykk A en gang til for å koble inn fiskesnellen. Du kan avbryte snørelastingen 
og starte denne funksjonen når som helst ved å trykke på knapp A. Når denne funksjonen er fullført, er fiske-
snellen automatisk klar til å fungere normalt.

NORMAL OPERASJON

For å spole inn snøre, må du velge halemodus ved å trykke på J / A. Du kan velge mellom jevn haling (Auto-
stop) eller ved å legge til timing av pausene (Jigging). Du kan se alternativene dine ved å trykke S.

Automatisk stoppmodus (fig. 8)
Du kan velge type autostop ved å trykke på knappen S: NORM eller SAFE. NORM vil hale inn 95% av snø-
ret, som først ble sluppet ut, før den automatisk stopper. Hvis du velger SAFE-modus, stopper den det inhalte 
snøret på 90%. Vi anbefaler sistnevnte innstilling hvis du ikke bruker en snørefører.

Jigging Mode (Fig. 9)
I Jigging-innstillingen, ved å trykke på knappen S flere ganger, vil du bli vist forskjellige valg øverst til venstre 
på displayet. Jigging-funksjonen fungerer ikke i dybder under 60 fot.
Når du har valgt halemodus, enten i Autostop eller Jigging, for å starte halingen, trykker du bare på knapp 
A. Hvis du vil stoppe den, trykker du på A igjen. Juster brems etter behov. Når du haler inn snøret på nytt, 
kan du se på displayet hvor mye linje som skal hales, snelle omdreiningene og en gjennomsnittshastighet på 
de siste 20 sekundene (fig. 10). Når fiskesnellen stopper, kan du trekke de siste meterne ved bruk av manuell 
modus.

Manuell innstilling
Ved å trykke på M blir fiskesnellen slått på, og trykk den igjen for å bli slått av. Når du betjener snellen ved å 
trykke på M, vil du ikke ha Auto-stop eller Jigging-funksjonene tilgjengelige.

Du kan NULLSTILL TELLEREN ved å trykke på S og J / A samtidig.



5. DISPLAY SD-MODELL (fig. 11)
De programmerbare funksjonene som er tilgjengelige på snellene til Kristal D-serien, er som følger:

• Digital linjeteller
• Autostop
• Auto Jigging
• Radio fjernkontroll

Kristal display er beleilig plassert på oversiden av fiskesnellen. På høyre side av displayet er det 4 knapper.
Knapp A: ON / OFF aktiverer automatiske funksjoner. Hvis du holder den nede i 2 sekunder, åpner du pro-
grammeringsmenyen. Trykk på A på menyen for å bekrefte valget.
Knapp S: Ved å bruke S-knappen kan du bla gjennom skjermalternativene. Skjermen viser kanskje dybden, 
hastigheten og spolen svinger. Hvis du holder den nede i 2 sekunder, åpner du programmeringsmenyen til 
Jigging eller Autostop. S-knappen blar opp til menyen.
Knapp P: velger innstillingstypen som er i bruk: au-tostop eller Jigging. I alternativmenyen blar du ned.
Knapp M: ON / OFF manuelt alternativ. M-knappen overstyrer de programmerbare modusene og lar sports-
fiskeren betjene fiskesnellenn 100% gang på gang. I menyen annullerer M alternativet og fører deg til forrige 
meny.

PROGRAMMERING
I hovedmenyen holder du A i 2 sekunder for å komme til menyen (fig. 12), bruk S og P for å bla og A for å 
godta alternativet eller lagre innstillingen. Trykk M til du kommer til hovedmenyen for å gå ut.

OPPSETT
Hensikten med dette første trinnet er å konfigurere språket, måleenheten og skjerminnstillinger som kontrast 
og bakgrunnsbelysning og noen andre funksjoner. Bruk S & P-knappene til å bla opp og ned for alternativet, 
når det er uthevet, trykk på A-knappen for å velge valget. Trykk M for å gå tilbake til forrige meny.

KONTRAST: angir kontrasten.
BAKLYS: angir belysningsintensiteten for baklyset.
ENHET: Meter eller føtter.
SPRÅK: velger blant engelsk, italiensk, spansk, fransk.
AUTOPROTECTION: Hvis hjulet blir slått på uten bruk (spolen slås ikke), kan denne funksjonen slå den av. 
RADIO COMMAND: lar deg programmere fjernkontrollen. Du kan stille den til å aktivere M- eller A-knap-
pen.
EXIT: tar deg til forrige meny.



STANDARDPROGRAMMERING
Forenklet meny som aktiverer programmeringen selv om linjen er forhåndsinlastet.
LBS LINE: Det er her den flettede linjen for testen legges inn.
% LINE: prosent av linjen lastet på spole: fyll 100%, 3/4 75% osv.

AVANSERT PROGRAMMERING (Fig. 13)
Brukes hvis du bruker IKKE-flette linjer som Dacron, Monel osv. Denne programmeringen viser en stjerne * 
på toppen av displayet. Må stilles inn før du legger inn linjen, og den nøyaktige lengden må legges inn.

Du vil nå se alternativene for avanserte menyer:
BRUK SISTE KONFIGURASJON: bruker de siste innstillingene.
LAST INN SNØRE: når du velger dette alternativet, går du til en ny meny. Trykk på S-knappen for å be-
gynne å laste inn snøre. Hvis du trenger å stoppe spolingen av en eller annen grunn, kan dette oppnås ved 
å trykke på P-knappen. Når du er klar til å fortsette å spole, trykker du bare på S men-tonet, så fortsetter 
spolen. Når linjen er spolet, bekreft innstillingen ved å trykke på A. Når linjen spoles, må du stille inn meng-
den snøre som er lastet, trykk på A for å bekrefte, og deretter med S & P angi mengden snøre som er lastet 
og bekreft med A. En oppsummering vil vises rpms og fot / mt lastet (fig. 14). Trykk A igjen for å bekrefte og 
lagre. Hvis alt er lagret, mens stjernen vises.
LEGG TIL SNØRE: samme prosedyre som før, men linjen som lades vil legge til tidligere programmerte 
innstillinger.

NORMAL BRUK
For å hente linjen, må du bruke P-knappen for å velge om du vil hente med autostopmodus eller med Jig-
ging-modus (se øverst til høyre i di-splay - Fig. 15).

Automatisk stoppmodus
Ved å trykke på A-knappen kan du starte linjegjenvinningen etter å ha stilt dra først, er auto-stoppet aktivert. 
Linjen vil stoppe basert på innstillingene du har programmert i menyene.
Du kan stille inn autostopmodus. Velg og hold inne S-knappen på hovedmenyen, AutoStop Menu vises nå, 
og du vil merke at det er tre valg:
ENKEL
Hvis du velger dette alternativet, kan du hente 50-75-90-95% av den utbetalte linjen. Stopp i den prosentan-
delen du ønsker, og trykk på A-knappen for å lagre og avslutte.
AVANSERT MENY
Hvis du velger dette alternativet, vil du åpne en annen meny (fig. 16) med tre alternativer:
RETRIEVAL: Dette lar deg justere prosenten av henting. Du kan justere prosentandelen fra 0% til 100%.
STOPP TIL: ved å velge dette alternativet ved å bruke den neste menyen (fig. 17), kan du legge inn målerne / 
føttene når linjen skal stoppe.
EXIT: bringer deg til forrige meny
VIKTIG: Hos Kristal anser vi en 95% linjeinnhenting som et “sikkerhetsnivå” for å forhindre skade på 
svivlene dine, så vel som stangspisser. Dette nummeret kan justeres, men vi anbefaler ikke mindre enn 95% 
for bekymringsfri drift. Hvis du velger en verdi større enn 95% eller mindre enn 50 fot, vil du se en advarsel. 
Hvis du fortsatt vil fortsette, trykker du bare på A for å bekrefte valget.



Jigging Mode
Jigging-modus er et ganske interessant alternativ, som kan brukes til andre kreative sportsfiskemuligheter enn 
bare Jigging. Line trekker, og tar en pause, hva er mer attraktivt for fisk enn et løp, et stopp og et løp igjen? 
Jigging-modus kan også brukes til å trekke teasere. Tenk på å bruke “Jigging-modus” på en pin-teaser eller en 
snik, eller til og med en “high speed” -lure. Hvis du triller med 8 knop, og trekker en høyhastighets lure med 
Jigging-modus, er du nå høyhastighets troling uten høy hastighet. Når det gjelder Kristal, er vi her for å gi deg 
alternativer som gir deg muligheten til å utvide fi skhorisonten gjennom personlig kreativitet og applikasjo-
ner.
A-knappen brukes til å aktivere Jigging Mode. Når du trykker på A-knappen i Jigging Mode, vil snøret hales 
på Jigging måte basert på innstillingsprogrammet.
Du kan angi Jigging-modus. Velg og hold inne S-knappen på hovedmenyen. Denne menyen gir deg følgende 
forskjellige menyalternativer:
ENKEL
Den enkle menyen har flere forhåndsinnstilte linjeinnstillinger du kan velge, ved å bruke S og P-knappen kan 
du bla opp til ønsket valg. Når du har fullført valget, trykker du bare på A-knappen for å lagre innstillingen. 
Jigging-modus fungerer ikke i dybder under 60 fot.
AVANSERT
Lar deg få de fleste valg når det gjelder å tilpasse Jigging-funksjonene. I denne menyen (fig. 18) er det følgen-
de alternativer:
SEKUNDER: hvor mange sekunder går det mellom Jigs. Når du er ferdig med antall sekunder du vil bruke, 
trykker du bare på A.
FT: Denne innstillingen brukes til å bestemme hvor mange fotlinje du vil hente per trekk / jiggebevegelse.
STOPP TIL: Denne innstillingen er der du vil at Jigging-funksjonene skal stoppe. Vær forsiktig når du setter 
dette tallet. Det siste du ønsker er en pilk med en krok som flyr ut av vannet.
EXIT: bringer deg til forrige meny.
OBS: Vi anbefaler ikke mindre enn 50 fot. Hvis du velger en verdi som er mindre enn 50 fot, kan linjen treffe 
stangspissen og vil ikke tilby en riktig sikkerhet for den. Hvis du velger en verdi under 50 fot i STOP TO-me-
nyen, vil du se en advarsel. Hvis du fremdeles vil fortsette, trykker du bare på A for å bekrefte valget.

Manuell innstilling
Ved å trykke på M blir fiskesnellenn slått på, og trykk den igjen for å bli slått av. Når du betjener snellen ved å 
trykke på M, vil du ikke ha Auto-stop eller Jigging-funksjonene tilgjengelige.
NULSTILLING AV TELLEREN
Ved å holde S og P samtidig i noen sekunder vil du tilbakestille telleren. Telleren vil IKKE gå inn i negative 
tall!
MERKNAD: Kristal-linjetelleren gir omtrentlige målinger basert på mengden linjeutbetaling. Line out er 
ikke alltid lik den faktiske vanndybden, vinkler og strømmer spiller også en rolle. I tillegg vil diameteren på 
fi-shing-linjen som brukes av brukeren også påvirke nøyaktigheten til linjetelleren.

6. VEDLIKEHOLD 
Etter bruk må du skylle av fiskesnellenn med fritt flytende ikke-presset ferskvann. Denne skyllingen skal om-
fatte stangens hjulsete, rumpeseksjonen så vel som føringene. Når den er skylt, kan fiskesnellenn og stangen 
tørkes med et mykt bomullshåndkle, og et belegg av ethvert ikke-brennbart beskyttelsesmiddel som Super 
Slick Stuff, CRC eller Nano-teknologiprodukt kan påføres. Når du skal rengjøre fiskehjulene, må du aldri bru-
ke såpe. Såpe vil redusere overflatespenningen til vannet, slik at salt kan gjennomsyre fiskesnellenne.
Ikke oppbevar med forsiden opp, da kondens og rennende vann kan sette seg i nærheten av veksler. Oppbe-
vares i en halv horisontal stilling. Oppbevar som alltid på det tørreste stedet. Ta av dra når du lagrer fiskesnel-
lenn for å unngå at alle bevegelige komponenter henger seg fast, forårsaker en treg og rykkete dra.
Ingen fiskehjul skal noen gang plasseres på en stangholder som blir gjennomvåt med saltvann når du løper 
offshore. Saltvann under trykk SKAL ødelegge alle spoler som er utsatt for disse forholdene. Når du løper, 
anbefales nøye plassering av hjulene og / eller bruk av et hjuldeksel. Alle båter er forskjellige, noen våtere enn 
andre, det er viktig å være kjent med tørkeområdene til båten, det er i disse områdene hjulene skal holdes når 
du kjører.



7. TILBEHØR
Vi tilbyr mange tilbehør som følger:
NIVÅVIND/Snørefører (se fig. 2 - fig. 3)
Nivåvinden må bare brukes til bunnfisk. Ikke bruk mens du triller. Du må smøre det varme girsystemet lett 
med korrosjon X, T – 9 eller Marine CRC. Hold sporene rene og fjern fett eller smuss som er bygd opp. Ikke 
bruk nivåvinden til å frigjøre linjen. Kjør den over guiden til svart deksel. Når du er klar til å hente linjen, 
må du sørge for å justere linjen etter hjulet. Løft linjen under og rundt rattet. DFM fungerer best når linjen er 
under spenning. Ikke bruk under trolling eller hvis du fisker etter sverdfisk på dagtid eller andre holdninger 
der linjen kan ha mye slakk. Siden DFM er en mekanisk enhet, må den smøres spesielt i begynnelsen.
LINE COUNTER (se fig. 4).
Du må sløyfe linjen under og rundt rattet. Etter bruk, tilbakestill telleren og skyll med ferskvann og spray litt 
korrosjon X, T-9 eller CRC. Telleren inkluderer adaptere som passer til stenger med forskjellig diameter. Pas-
ser gjennomføringer ved å lese størrelsen inni den. Stram til med en unbrakonøkkel. Ikke tilbakestill telleren 
med linjen på den og forårsaker trykk på akselen.

8. PROBLEMER
Ikke strøm?
Kontroller polariteten på tilkoblingene. Forsikre deg om at sikringen ikke brennes på grunn av kabling i ver-
sjon. På Digital-modellene må du forsikre deg om at telleren ikke er på 0. Hvis den er det, trykk på knappen 
M.
Fiskesnellenn har ingen kraft
Sjekk ledningene. Forsikre deg om at ledningsmåleren er passende og at ledningsføringen ikke er for lang. Et 
batteri som mangler lading kan være årsaken. Også feil bruk av stikkontakter.
Nivåvinden kommer av rattet
Les igjen riktig bruk.
Sikringen dukker opp
Sjekk ledningene. Inversjonen av polaritet vil føre til at sikringen brenner. Amperage of the reels er valgt for 
å gi motoren maksimal beskyttelse. Hvis det brenner ofte, kan det være for mye belastning, noe som betyr at 
fiskesnellenn du bruker kan være underdimensjonert til applikasjonen.
Jeg mister fangsten
Du bruker kanskje for mye drag og fart og snurrer av fisken. Reduser dra slik at den glir av og til.
Jeg kjenner et lett sjokk
Våre enheter er 12 Volt og kan ikke overføre høy og farlig elektrisk strøm. Noen ganger er det en statisk strøm 
som bygger seg opp på metallkomponentene som tømmes.

9. GARANTI
Vi tilbyr ett års garanti mot fabrikasjonsfeil på elektrisk motor og komponenter, deler og arbeidskraft. De 
elektroniske komponentene er garantert i 90 dager. Hvis det foreligger et garantikrav, må du kontakte et serti-
fisert og autorisert reparasjonssenter som viser bevis for kjøp og angi feilens art. Vi forbeholder oss retten til å 
inspisere og avgjøre om det er et gyldig krav. Vi kan reparere eller erstatte varen etter eget skjønn. Frakt- eller 
fraktutgifter er ikke inkludert. Følg retningslinjene i denne håndboken for å annullere garantien. Feil lednin-
ger og polaritet reversering vil brenne sikringen og / eller motoren og kan skade dra og motorlager og ikke 
dekkes av garantien. Vi anbefaler et årlig vedlikehold på hjulene som vi kan utføre til en veldig rimelig pris. 
Åpningen av enheten vil annullere garantien.



10. TJENESTESENTER
Hvis du får problemer, trenger tilleggsinformasjon eller trenger veiledning, ikke nøl med å kontakte våre ver-
densomspennende tekniske kundestøttesentre.
Verdensomspennende:
Kristal Fiske
åpent fra tirsdag til lørdag
fra 8:00 til 12:00 & 14:00 til 18:00 (GMT +1) Tlf. +39.0175.88636
Faks +39.0175.88015
E-post: info@kristalfishing.it
I USA:
e-post: techsupport@erramarine.com
eller ring +1 305 718 8880
M-F 9:00 til 17:30 EST.
Forsikre deg om at modellnummeret er praktisk før du ringer.

ELEKTRISKE FISKESNELLE SIKKERHETSREGLER
LES OG FORSTÅ ALLE INSTRUKSJONER - Lagre disse instruksjonene
- Hvis du ikke følger alle instruksjonene nedenfor, kan det føre til alvorlig personskade. -
Fiskeområdet må holdes rent og godt opplyst. Rotete områder innbyr til ulykker. Ikke bruk strømfiskesnel-
lenr i eksplosive omgivelser, for eksempel i nærvær av brennbare væsker, gasser eller støv. Kraftspoler kan 
skape gnister som kan antenne støv eller røyk. Hold tilskuere, barn og besøkende borte mens du bruker en 
strømspole. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen.
Elektrisk sikkerhet: kontakt en kvalifisert elektriker for å installere et polarisert stikkontakt. Før du kobler til 
fiskesnellenn, må du være sikker på at utløpsspenningen som leveres er innenfor spenningen som er merket 
på fiskesnellenn. Ikke bruk "AC-merket spenning". Oppbevar fiskesnellenn på et tørt sted etter bruk. Ikke 
bruk ledningen. Bruk aldri ledningen til å bære hjulene eller dra pluggen fra en stikkontakt. Hold ledningen 
vekk fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Bytt ut skadede ledninger umiddelbart. Skadede led-
ninger øker risikoen for elektrisk støt. Koble støpselet fra strømkilden før du gjør justeringer, skifter tilbehør 
eller lagrer verktøyet. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for å starte spolen ved et uhell. 
Oppbevar tomgangsfiskesnellenr utilgjengelig for barn og andre utrente personer. Elektriske hjul er farlige i 
hendene på utrente brukere.
Personlig sikkerhet: Vær våken, se hva du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker en strømspole. Ikke bruk 
hjul mens du er trøtt eller påvirket av medisiner, alkohol eller medisiner. Et øyeblikk med uoppmerksomhet 
mens du bruker kraftfiskesnellenr kan føre til alvorlig personskade. Kle deg ordentlig. Ikke bruk løse klær el-
ler smykker. Inneholder langt hår. Hold håret, klærne og hanskene dine borte fra bevegelige deler. Løse klær, 
smykker eller langt hår kan fanges i bevegelige deler. Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.
Unngå utilsiktet start. Forsikre deg om at bryteren er “AV” før du kobler til den. Bære hjul med fingeren på 
bryteren eller koble hjulene som har bryteren “ON” innbyr til ulykker.
Ikke overdriv. Hold riktig fotfeste og balanse til enhver tid. Riktig fotfeste og balanse muliggjør bedre kontroll 
av fiskesnellenn i uventede situasjoner.
Utvikle en periodisk vedlikeholdsplan for fiskesnellenn.
Bruk bare tilbehør som er anbefalt av produsenten for din modell. Tilbehør som kan være egnet for ett elek-
trisk hjul, kan bli farlig når det brukes på et annet elektrisk hjul. 

SERVICE
Service på elektriske fiskesneller må kun utføres av kvalifisert Kristal-reparasjonspersonell. Service eller ved-
likehold utført av ikke-kvalifisert personell kan annullere garantien og forårsake personskader.
Bruk bare produsentens anbefalte reservedeler når du utfører service på en fiskesnelle. Følg instruksjonene i 
vedlikeholdsseksjonen i denne håndboken.
Bruk av uautoriserte deler eller unnlatt å følge vedlikeholdsinstruksjoner kan føre til fare for elektrisk støt, 
personskade eller skade på fiskesnellen.


