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      Fishpartner                  
           Type  CL 211  
 
      Helautomatisk juksamaskin 

                                             
 
 
Liten og lett juksamaskin som tilfredsstiller alle krav til effektivitet og brukervennlighet. 
 
 Lett å montere og demontere. 
 Enkel å betjene. 
 Driftsikker. 
 Vedlikeholdsfri. 

 Hermetisk tett. 
 Bruker lite strøm. 
 Prisvennlig. 

 
 
                              Innstillingsknapper og brytere. 

 
                                                       FANGST 
Med denne knappen reguleres følsomheten for at maskinen skal registrere fisk. Innstilt på en stor 
verdi vil føre til at det skal mer fisk på, før opphalingsfunksjonen trer i kraft. Når det skjer vil det 
grønne signallys kommer på, og en alarm høres. En passende verdi å starte med kan være ca.  2 . 
Hvis man får opphaling uten at det er fisk på, kanskje ved at båten beveger seg i sjøen, så må man 
prøve å stille mer på denne knappen. Kanskje øke med en halv delstrek. Etter hvert finner man den 
riktige verdien. Hvis det er litt dårlig vær må den vanligvis stilles høyere enn hvis det er stille. 
 
                                                  PROGRAM 
Med denne venderen kan man velge hvordan maskinen skal fiske. ”MAN” vil si manuell 
dybdeinnstilling. Her kan man bruke knappen ”FISKEDYBDE INN”  når maskinen befinner seg på 
den ønskede dybden, eller man kan innstille direkte med rattet ”INST. DYBDE”.     ”AUTO” vil si 
at maskinen stopper ved bunnen, drar opp og innstiller fiskedybden der. ”AKKAR” er et 
spesialprogram for akkarfiske. Her går maskinen automatisk ut igjen når den er kommet opp med 
fisk. Ved ”SØKING” går maskinen til bunnen og starter fisket der, men ved visse intervaller 
minsker den fiskedybden oppover. 
 
 
 
 



                                                HOVEDBRYTER 
Denne har 4 posisjoner. Foruten ”AV” fins det to posisjoner av ”PÅ”. Den første er lav hastighet og 
den andre er høy hastighet. Posisjonen ”OPP” brukes fortrinnsvis til å kjøre nylongut inn på snellen. 
Her bør koblingen være innstilt svakt så den lett slurer. 
 
                                                    VAR. HIL 
Denne venderen er variabel hil. Det vil si at maskinen gjør korte stopp når den hiler oppover. I 
posisjon ”0” er det ingen ”var.hil”.  I posisjonene ”1” og  ”2” har man ”var. hil” med litt forskjellig 
avstand mellom stoppene. Posisjon 2 har også litt lenger stopp. Setter man venderen i ”ST” stopper 
motoren. Denne kan brukes hvis man skal  DORGE  eller hvilken som helst situasjon hvor man 
ønsker å stoppe motoren. 
 
OBS:  Pass på at ikke venderen har posisjonen ”ST” under vanlig fiske. 

Da vil motoren ikke starte. 
 
                                                    KOBLING 
Med denne innstillingsknappen kan man innstille styrken på koblingen, før den begynner å slure. 
Vær oppmerksom på at den ikke innstilles for sterk. Da kan man lett slite fisken løs. 
 
                                                       BREMSE 
Denne knappen brukes for å redusere hastigheten ut, spesielt ved et litt tungt søkke. 
 
Det er viktig å ha innstilt litt fast bremsekraft på nedtur.  
 
Ellers vil man få slakk i linen som lett kan føre til problemer, og kanskje ”vase på snella”. Og ved 
automatisk bunnfiske vil snella snurre videre når bunnen er nådd. Ved slike problemer må man 
forsøke å stille på litt mer bremse. Ofte er det ikke mye som skal til. Forsøk med en halv  delstrek. 
 
  
                                                      HIL- LENGDE 
Med denne kan man innstille lengden på juksa eller hil- bevegelsene. 
Fra ca. 2 favner og oppover. Ved max, hiler den helt opp til båten. 
   
                                                              
                               Noen andre funksjoner med Fishpartner. 
Hvis maskinen ”kjenner” noe som kan tyde på at det er fisk fast på nedtur vil den sjekke det med å 
dra noen få meter opp, før den eventuelt fortsetter ned, eller alternativt drar opp fisken. 
Det er knappen fangst som avgjør hvor mye fisk som skal være på før maskinen kobler inn 
opphalingsfunksjonen og drar opp. Hvis det kommer fisk på, men mindre enn innstillingen fangst 
tilsier vil ikke opphalingsfunksjonen inntre. I stedet får man et kort alarm- pip, og det vises i det 
nederste displayet omtrent hvor mye fisk som er på. Dette er bare kun en retningsgivende verdi og 
er ikke ment som noen nøyaktig opplysning. Hvis verdien er veldig liten er fisken også liten, eller 
det kan rett og slett være et falskt fangst- signal på grunn av at båten slingrer litt. Hvis det er nok 
fisk på vil opphalingsfunksjonen koble inn, den grønne lampen tennes og man får et lengre 
lydsignal. Også nå vil man se omtrentlig hvor mye fisk det er. Hvis verdien er null eller veldig lite 
kan det være et falsk signal for fisk. I så fall kan maskinen selv etter en stund slippe ned igjen, og 
man sparer mye tid med at den drar helt opp til båten. Hvis det i denne situasjonen likevel skulle 
være en liten fisk på vil hastigheten på nedtur bli litt mindre enn vanlig, og det kan føre til at 
maskinen likevel drar opp til båten. 
                                           
 
 
                                                             



                                                   Favner / meter 
Man kan velge at telleverket teller i favner eller meter. For å skifte over fra det ene til det andre gjør 
man slik: 
Slå på maskinen. Trykk inn trykknappen ”fiskedybde inn” og hold den inne. Ta et kort trykk på 
knappen ”opphaling”. 
 
                                     Klargjøring av maskinen 
Når man skal plassere nylongut på snellen er det gunstig å ha koblingen innstilt svak. For å innstille 
koblingen til ønsket styrke kan man gjøre slik: 
Sett knappen ”kobling” på null. Med høgre hand holder man snellen fast. Bruk venstre hand og sett 
hovedbryteren i posisjon ”opp”. Drei knappen ”kobling” sakte mot høyre til man kjenner at 
koblingen begynner å ta. 
Slå maskinen av og knyt fast.  
Sett maskinen igjen på ”opp” og vinsj inn ønsket lengde nylon på snellen. 
Når dette er gjort kan man igjen holde snellen fast og innstill koblingen til den styrke man ønsker 
under fisking. Ikke still den for sterk, da kan man lett slite fisken løs. Det er meningen at den skal 
slure når belastningen kommer til en viss verdi.  
Slå maskinen av og knyt fast fiskeredskapen. 
 

                               Maskinens bruk 
Det kreves alltid litt øvelse for å utnytte maskinen optimalt. 
Men en uvant bruker kan benytte denne prosedyren for å lett komme i gang med fisket. 
Knappene kan settes slik: 
 Fangst 2  
 Program Man 
 Innst dybde 10 
 Var. Hil 1 
 Kobling 5 
 Brems 0 
 Hil lengde 4 
Før man slår maskinen på må man plassere sniken i passende avstand fra båten der man ønsker den 
skal stoppe når den kommer opp. Slå på maskinen. Stoppunktet blir her i denne posisjonen. En liten 
stund vises spenningen på anlegget i det øverste displayet. 
 
Start ved å trykke på ”utløserbryter”. 
Maskinen løser ut og går ned. Vanligvis blir hastigheten for stor, og første gangen må man stille litt 
opp på knappen ”bremse” for å bremse ned hastigheten ut. 
Når maskinen er kommet ned til den dybden man ønsker å fiske, for eksempel 40 meter, trykker 
man på ”fiskedybde inn”. Denne dybden blir nå låst i det nederste displayet, og dette er nå den 
aktuelle fiskedybden. Hver gang maskinen kommer ned til denne dybden kobler hilfunksjonen inn. 
Den hiler nå oppover med en lengde som er avhengig av innstillingen på knappen ”hillengde”. 
Etter hvert kan man finjustere disse innstillingene etter som man finner nødvendig. 
 
 
   Noen tekniske data. 
 
Vekt:        14 kg. 
Total lengde/ høyde/ dybde:                              33/ 27/ 30 cm 
Strømforbruk 12 volt utgave ( gjennomsnitt ved fiske)  5 ampere 
Strømforbruk 24 volt utgave                                             2,5 ampere 
Linekapasitet  (line 1,4 mm)             ca. 500 meter 
 



                                                          Montering 
I praksis brukes det mange forskjellige måter å montere maskinene, avhengig av båttype o.s.v. 
Vi kan levere et standard dekkfeste og utligger som vist her. 
 
 

 
 

                             


