
MAGNETFIKSAATOR „ PRAKTIK“
Kasutusjuhend

Paljudel nii professionaalsetel kui harrastuskalameestel seostub edukas kalapüük juba ammu 
kajalokatsiooniseadmega Praktik. Üha rohkem inimesi soovib ise katsetada uudsete tehnoloogiate 
kõiki eeliseid ja võimalusi. See on kaasa toonud sonarite populaarsuse kiire tõusu kalastajate hulgas.

Ettevõte Praktik-NC tegeleb kodumaiste kajaloodide väljatöötamise ja tootmisega. Töös võetakse 
arvesse igasuguse tasemega kalastajate huvisid ja nõudmisi. Eraldi on välja töötatud unikaalsed 
komplektid, mis on mõeldud just suviseks või talviseks kalapüügiks. Need komplektid erinevad 
peamiselt hüdrolokaatori elementide kinnituse, konstruktsiooni ja tööpõhimõtte poolest, mis sõltuvad 
konkreetsetest töötingimustest. 

Monitori kõige paremaks kinnitusvahendiks 
peetakse õigusega magnetfiksaatorit Praktik. 
See koosneb:  

• laiast kummeeritud rihmast reguleeriva tak 
 jakinnisega lukuga (1)
• roostevabast metallplaadist (2)
• võimsast neodüümmagnetist (3)
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Niisugune kinnitus annab võimaluse paigaldada 
seadme monitor kõige nähtavamasse kohta. 
Fiksaator väldib seadme kukkumist maha või 
vette, kaitstes sonari tundlikke elemente. 

Kõige optimaalsemad külmal ajal 
kalapüüdmiseks on talvised kajaloodid Praktik: 
ER-6 ja ER-6 Pro. Lasknud anduri jää alla, 
saab kasutaja võimaluse tema pilgu eest 
jääga varjatud veekogu üksikasjalikult tundma 
õppida. Niisugune miniarvuti annab kalastajale 
ammendavad andmed põhjastruktuuri, veekogu 
sügavuse ja kala olemasolu kohta eeldatava 
kalapüügi konkreetses paigas. 

Kodumaiste kajaloodide hind on vaieldamatult 
välismaiste analoogide omast odavam. 
Vaatamata sellele on niisugune suurepärane 
seade siiski tarvis kinnitada võimalikult turvaliselt. 

VALMISTAME MAGNETFIKSAATORI 
KASUTAMISEKS ETTE

Soovitame teil valmistada magnetfiksaator 
kasutamiseks ette kodustes tingimustes juba 
enne kalalesõitu. 
Seda tehakse järgmiselt:

• Kleepige metallplaat korralikult seadme külge,  
 võttes sellelt enne maha kaitsekile. 
• Kui seade on olnud kasutuses, siis eemaldage  
 plaadiga ühendamise kohalt esmalt võimalik  
 rasvasus.  

Järgmised 
tegevused tuleb ette 
võtta juba vahetult 
jääl olles. Rihma 
koos seadmega 
võib kalastaja soovi 
korral kinnitada käe 
või jala külge.

• Tõmmake rihm tihedalt riiete peale selle  
 küljega, mis tagab libisemisvastase toime. 
• Fikseerige rihm takjakinnisega, seejärel  
 kinnitage seade magneti külge. 
• Sobitage kinnitusest välja ulatuvad kruvid  
 plaadi aukudega. Nüüd ei saa isegi järsud  
 liigutused kajaloodi nihkumiseni viia. 

Selleks, et talvine ja suvine kalapüük 
annaksid teile suure hulga positiivseid 
emotsioone ja soliidse saagi, ärge unustage 
endaga kaasa võtta kajaloodi PRAKTIK koos 
kindla magnetkinnitusega ja spetsiaalse 
vutlariga „Praktik“.


