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NÁVOD K POUŽITÍ 
 

Naviják s hadicí na stlačený vzduch, 30 m 

 
 

Vážený zákazníku, 

 

děkujeme, že jste se rozhodl pro zakoupení našeho produktu. 

Prosím věnujte pozornost tomuto návodu a pozorně si jej prostudujte předtím, než začnete 

se samotnou montáží nebo použitím produktu. Zabráníte tím případnému poškození výrobku 

nebo Vašemu poranění při neodborné manipulaci s výrobkem. V případě, že výrobek se 

rozhodnete předat jinému uživateli, musí být tento návod předán společně s ním. 

 

 

POPIS PRODUKTU 

 

Tento nástěnný hadicový naviják na stlačený vzduch byl navržen pro vzduchové hadice a 

jeho účelem je bezpečné a uspořádané uložení hadice. 

Mohou být připevněné ke zdi nebo stropu a jsou otočné o 180 stupňů. 

S pružinovým mechanismem lze hadici stlačeného vzduchu uzamknout ve třech polohách 

na každém metru a automaticky ji srolovat. 

 

VÝSTRAHA 

 

1. Před použitím si pozorně přečtěte tyto pokyny a dodržujte všechny Instrukce. 

Uschovejte tyto pokyny na bezpečném místě pro budoucí použití. 

2. Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený. 

3. Výrobek technicky neupravujte. 

4. Neopravujte výrobek sami. Máte-li dotazy nebo se vyskytnou jakékoliv závady, 

okamžitě kontaktujte náš zákaznický servis. 

5. Před prováděním jakýchkoliv úprav, výměny příslušenství nebo před servisem 

odpojte cívku hadice od přívodu stlačeného vzduchu. 

6. Hadici nikdy nepokládejte na ostré hrany. 



7. Před každým použitím zkontrolujte, zda není hadice poškozená. 

8. Chraňte produkt před teplem a ohněm. 

9. Nesměřujte stlačený vzduch z hadice během provozu na hadici stlačeného vzduchu 

ani na ostatní lidé. 

10. Vypněte přívod vzduchu, odpojte naviják od přívodu vzduchu a pokud ho 

nepoužíváte, uvolněte z něj tlak. 

11. Hadici stlačeného vzduchu vždy naviňte zpět do bubnu, pokud není v provozu. 

12. Neodpojujte produkt od přívodu vzduchu taháním za připojovací hadici. 

13. Udržujte děti a neoprávněné osoby mimo pracovní prostor. 

14. Vždy noste protiprachovou masku, ochranné brýle a protiskluzovou bezpečnostní 

obuv, 

15. když používáte naviják hadice. 

16. Nenechte naviják používat děti. 

17. Nepoužívejte výrobek, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. 

18. Nenoste pytlovité oblečení nebo šperky. 

19. Nepřipojujte hadici k přívodu vzduchu s tlaky přesahujícími 180 PSI. 

20. Nepoužívejte kyslík, oxid uhličitý, hořlavé plyny ani lahvový plyn jako zdroj vzduchu 

pro tento produkt. 

21. Nepřipojujte výrobek k přívodu vzduchu před instalací. 

 

SEZNAM DÍLŮ 

 

A. 1 x naviják s hadicí na stlačený vzduch 

B. 2 x roztahovací čepy 

 

 
 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

• délka hadice na stlačený vzduch: 30 m 

• délka připojovací hadice: 2 m 

• vnější průměr hadice stlačeného vzduchu: 15 mm 

• vnitřní průměr hadice na stlačený vzduch: 9,5 mm 

• pracovní tlak: ≤ 18 bar 

• tlak při roztržení: 24 bar 

• průměr vsuvky a hrdla: 3/8 '' 

• teplota: -5/+45 °C 

 



MONTÁŽ 

 

1. K umístění vyberte místo bez elektrického vedení nebo jiných překážek.  

2. Ujistěte se, že je montážní povrch dostatečně stabilní, aby unesl váhu navijáku 

hadice. 

3. Umístěte montážní držák na povrch, kde má být držák připevněn. 

4. Na této ploše označte polohy otvorů pro šroubové spojení rozpínacího šroubu. 

 
5. Doporučuje se, aby montážní výška byla alespoň 1 m. 

6. Vyvrtejte otvory na označených místech a ujistěte se, že otvory odpovídají 

roztahovacím šroubům. Otvory by měly být 51 mm hluboké s průměrem 11 mm. 

7. Připevněte montážní hmoždinku ke zdi pomocí dodaných roztahovacích šroubů. 

8. Zkontrolujte, zda lze hadici plynule vytáhnout a zda se hadice automaticky navine 

zpět. 

 

OBSLUHA 

 

1. Připojte připojovací hadici k přívodu vzduchu a hadici stlačeného vzduchu k 

pneumatickému nástroji. 

2. Uchopte kulovou zarážku a vytáhněte hadici ven. 

3. Chcete-li hadici zafixovat na určitém místě, hadici vytáhněte a nechte ji zastavit v 

požadované poloze. K dispozici jsou 2 - 3 uzamykací polohy na každém metru 

hadice. 

4. Chcete-li hadici odemknout, nejprve ji vytáhněte a uvolněte a nechte ji se o kus vrátit. 

5. Poté se hadice automaticky navine, dokud kulová zarážka nenarazí na pouzdro 

bubnu. 

 

Poznámka: 

Vypněte přívod vzduchu, odpojte naviják od přívodu vzduchu a uvolněte tlak a vzduch z 

hadice, než ji necháte srolovat do bubnu. 

Nechte hadici, aby se sama srolovala do bubnu. 

 

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 

 

Někdy se hadice nemusí po úplném vytažení automaticky vrátit zpět. 

V tomto případě podržte a vytáhněte hadici ke žluté výstražné značce, která je viditelná, 

pokud je hadice zcela vytažená. Poté se hadice nezačne navinovat zpět. 

 

 

  



ÚDRŽBA 

 

Před prováděním servisu nebo testováním zkontrolujte, zda je tlak v hadici na stlačený 

vzduch zcela odstraněn. 

Hadici a kryt čistěte vlhkým hadříkem. 

Do bubnu nestříkejte vodu ani jiné tekutiny. 

Buben nechejte opravovat pouze výrobcem nebo odborníkem. 

Buben uchovávejte na suchém a chladném místě, mimo dosah dětí. 

 

 


