
Universaalne ümbris UNIBOX M is on mõeldud kajaloodide PRAKTIK 6M, 6S hoiustamiseks, transpordiks ja kasutamiseks 
kalastamise ajal.

1. Avaus patareipesa jaoks koos anduriga (edaspidi andur) 

2. Avaus anduri Uniboxi küljest eemaldamiseks 

3. Avaus kajaloodi kinnitamiseks, kui Unibox asetseb  
 vertikaalselt (kaelas) 

4. Avaus kajaloodi kinnitamiseks, kui Unibox asetseb  
 horisontaalselt 

5. Lisaavaus kajaloodi korpuse kinnitamiseks  

6. Külgmine lisaavaus kajaloodi korpuse kinnitamiseks 

7. Avaus soovitud pikkusega rihma kinnitamiseks

LOODI HOIUSTAMINE JA TRANSPORT
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Aseta kajalood nii, et kaabelühendus jääb ülespoole. 

2. Keri kaabel päripäeva Uniboxi serva ümber, eelistatult  
 ülekatmata. 

3. Sisesta andur altpoolt avausse (1) ja aseta andur seadme  
 korpuse kõrvale Uniboxi. 
 
Kajaloodi Uniboxist välja võtmine toimub vastupidises 
järjekorras. 

RIHMA ABIL KAJALOODI UNIBOXI 
KINNITAMINE

Kajaloodi saab rihmaga turvaliselt Uniboxi külge kinnitada 
ning mugavalt talvel jääaugu kõrvale või suvel paadipingile 
asetada, samuti röövkala püüdes vertikaalasendis kasutada 
nii, et ekraan on nägemisulatuses ja käed on vabad.

1. Tõmba rihm läbi augu (6), siis sisse (5) ja välja läbi (3).
2. Tõmba rihm läbi seadmel oleva spetsiaalse augu, tõmba  
 seade läbi silmuse ja kinnita rihm seadme külge.

Kui kajalood on rihmaga Uniboxi külge kinnitatud, saab 
kajaloodi asendit muuta nii, et infoekraan on hästi nähtav:

Aseta rihm ümber kaela ja kohanda rihma pikkust nii, et 
seadme ekraan on nägemisulatuses hästi nähtav.

Uniboxis olevat kajaloodi saab hõlpsasti riputada telki, 
jääpuuri külge ja mujale. Kasutusvõimalusi on mitmeid.

Kui seade on Uniboxi kinnitatud, on kajalood välja kukkumise 
ja edasise võimaliku vee alla vajumise eest kaitstud.

Kui jää on õhuke, saab Uniboxi serva ümber kerida lisarihma 
ja selle spetsiaalsete aukude abil (7) soovitud pikkuses 
fikseerida.
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Kajaloodi hoiustamisel ja 
transportimisel Uniboxiga on 
soovitav asetada see ekraan 
allapoole.

Kajaloodi Uniboxi asetamise 
järjekord:

•	 Horisontaalne asend  
 (jääaugu lähedal,  
 paadipingil)

•	 Vertikaalne asend 
 (röövkala püüdes)


