
Hosszú, merev kísérıbotok 
ML53-94 Csúcsok MP26-28, 32-36, 41-44 

Az AMBUTECH botokat csak azok használhatják, akik részt vettek egy elismert hosszú botos 

tréning kurzuson egy hivatalos Mozgás Felügyelıvel. Ezek a botok nem alkalmasak a testsúly 

elbírására. 

Alumínium Kísérıbotok 
Az ML53-62-ig és ML78-88-ig a kísérıbotok hengeres csúccsal vannak ellátva. Az ML63-

ML77-ig, az ML89 és az ML90-es kísérıbotok pedig toll csúccsal vannak ellátva. A botokba 

helyezhetı csúcsokról további információkért lapozzon az útmutató megfelelı részéhez. 

Grafit Kísérıbotok 

Az ML78-ML88-as és ML91-ML94-es kódú botok 20%-kal világosabbak az alumínium 

botoknál, valamint a hengeres csúcsok kampóval vannak ellátva, melyeket az alul felsorolt 

csúcsok bármelyikével helyettesíthet. 

Csere csúcsok 

MP26 Fehér hengeres csúcs 

MP27 Fehér toll csúcs 

MP28 Fehér pillecukor csúcs 

MP32 Fehér nagymérető hengeres csúcs 

MP33 Narancssárga pillecukor csúcs 

MP34 Zöld pillecukor csúcs 

MP35 Narancssárga toll csúcs 

MP36 Zöld toll csúcs 

MP41 Fém lapított gömb csúcs 

MP43 Golyó csúcs 

 „Eyelet” stílusú csúcs behelyezése 

Elıször távolítsa el a régi fejet a botból úgy, hogy kihúzza a csúcsot a bot végébıl addig, míg a 

csomó meg nem jelenik a zsinór végén. Csúsztasson egy tollat a csomó és a bot közé. Ezután 

lazítsa meg a zsinórt a csúcs végénél és húzza ki a hurkot a csúcsból. 

Az új csúcs behelyezéséhez főzze át a zsinórt az új csúcs lyukán. Húzza át a hurkot a bot 

csúcsán és húzza szorosra. Ezután távolítsa el a tollat, így a rugalmas zsinór magától 

visszahúzza a csúcsot a botba. 

Figyelem! 
Ezek a botok kizárólag AMBUTECH csúcsokkal használhatóak. 

 „Hook” (kampó) stílusú csúcs behelyezése 

Kérjük, kövesse az „Eyelet” stílusú csúcsok behelyezésénél alkalmazott instrukciókat. 

Csúsztasson egy tollat a csomó és a bot közé. Ezután akassza be az új csúcsot a zsinórba, majd 

távolítsa el a régi csúcsot. Végül távolítsa el a tollat, így a rugalmas zsinór magától visszahúzza 

a csúcsot a botba. 

Javítás: kérjük, NE próbálja meg magától megjavítani a botot! 


