
 

 

KARTU GARANSI 

Produk ini telah diperiksa dan dijamin mutunya oleh . 

Manakala terdapat kerusakan akibat pemakaian sewajarnya, maka pembeli yang 

memenuhi syarat berhak meminta ganti berupa produk yang serupa tanpa dikenakan 

biaya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pembelian. 

SYARAT 

1. Kerusakan yang ditanggung adalah batangnya patah (bukan penyok) akibat 

tarikan yang wajar 

2. Pemakaian sewajarnya adalah tarikan yang wajar terhadap string (tali) untuk 

melepaskan anak panah. Bukan tarikan yang bertujuan untuk mengetes kekuatan 

busur. Pemakaian juga dianggap tidak wajar apabila dipakai oleh pengguna yang 

berusia/berkekuatan lebih dari ketentuan yang diterakan di busur. 

3. Pembeli menukarkan seluruh bagian produk (busur, tali, maupun handel 

pegangan) yang rusak untuk dapat diberikan produk yang baru tanpa dikenakan 

biaya tambahan. 
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 PANDUAN KESELAMATAN. 

JANGAN MENARIK TALI TANPA ANAK PANAH. 

Sering kali orang menariknya sampai maksimal sehingga dikhawatirkan 

membuat busurnya patah atau talinya putus. 

JANGAN MEMASANG ANAK PANAH DENGAN MENGHADAPKAN BUSURNYA KE 

DEPAN, HADAPKANLAH KE BAWAH 

Terutama bagi pemula, kadang anak panah terlepas tanpa sengaja dan bisa 

melukai orang di depannya 

PASTIKAN DI DEPAN ANDA KOSONG TIDAK ADA ORANG/HEWAN 

Pasanglah pembatas mengelilingi arena panahan karena anak kecil/hewan dapat 

melintas tak terduga. Jangan meletakkan target sasaran di dekat pintu/jalan. 

LEPASLAH TALI (SESUAI PETUNJUK) JIKA LAMA TIDAK DIPAKAI  

Hal ini untuk menghindari pengenduran tali atau pembengkokan busur, terutama 

yang terbuat dari PVC.  

BUSUR INI KHUSUS UNTUK KELOMPOK USIA (KEKUATAN) TERTENTU, JANGAN 

DIGUNAKAN OLEH YANG LEBIH BESAR/KUAT, SEBAB KEMUNGKINAN BISA 

PATAH/PUTUS. 

Perhatikanlah kekuatan busur, jangan dipinjamkan sembarangan. 

SIMPANLAH DI TEMPAT AMAN DARI JANGKAUAN ANAK. 

Pemakaian tanpa pengawasan dapat menyebabkan penyalahgunaan yang 

berbahaya. Bagaimanapun, panah bisa disalahgunakan untuk senjata. Pemiliknya 

harus bertanggung jawab. 

SELALU IRINGI DENGAN DZIKIR 

Awali kegiatan dengan basmalah dan akhiri dengan hamdalah, agar diridhoi 

Allah SWT dan dijaga dalam kebaikan. Ini adalah olah raga sunnah yang mulia, 

maka berlakulah yang pantas. 
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 PANDUAN MELEPAS/MEMASANG TALI BUSUR.  

  
Letakkan busur dengan tali menghadap 

ke kanan, kaitkan dengan kaki kanan. 

Lalu masukkan kaki kiri di antara busur 

dan tali.  

Posisi kaki kanan lebih maju dibanding 

kaki kiri, sedangkan ujung atas busur 

dipegangi dengan tangan kiri. 

  
Tangan kiri hanya mendorong, 

sedangkan untuk mengambil tali gunakan 

tangan kanan 

Dorong busur ke samping kanan, sembari 

tangan kanan melepas tali dari 

pengaitnya. 

  

Ingat! Busur didorong ke samping, bukan 

ke bawah. Yang menjadi tumpuan ada 

lengkungan busur, bukan ujungnya. 

Bila menekan busur ke lantai (ke arah 

bawah, bukannya ke samping) dapat 

menyebabkan busur patah/terpereset. 
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PANDUAN PEMAKAIAN BUSUR UNTUK PEMULA.  

Kategori  Usia   Berat tarikan ideal (DW)  

 Anak kecil   (usia 8 hingga 10)  4–6 kg 

 Anak besar  (usia 11 hingga 13)  4–7 kg 

 Remaja   (usia 14 hingga 17)  6–8 kg 

 Pemuda   (usia 18 hingga 20)  7–10 kg 

 Wanita dewasa     7–12 kg 

 Pria dewasa     10–13 kg 

Keterangan     1 kg = 0,453 lbs 

Kode Produk: 

 

 

Pembuatan tanggal: 

 


