
Návod pre montáž a použitie nerezového navíjacieho zariadenia: 

 

navíjacie zariadenie je dodávané v 3 prevedeniach 

- pevný 

- prenosný 

- pojazdný 

 

Tieto výrobky sú vyrábané z leštenej nerezovej ocele a plastových častí. Navíjacia tyč je 

vyrobená z eloxovaného hliníka. Súčasťou dodávky je kompletná sada s príslušnými 

komponentami pre zaistenie pevného napojenia plachty, remeňov a navíjacej tyče. 

 

Kompletné navijákové sady obsahujú: nerezové stojany, navíjaciu tyč, sadu remeňov 

a príchytiek pre upevnenie solárnej plachty. 

 

Montáž teleskopickej tyče: 

1. Najprv vybaľte z krabíc teleskopické tyče. 

2. Povoľte všetky fixačné skrutky na teleskopickej tyči a zasuňte mosadzné zaisťovacie 

valčeky do drážky zasúvacích tyčí. Po nastavení požadovanej dĺžky zaistite tyč 

utiahnutím skrutiek proti valčekom na každom konci hlavnej tyče. Tyč by mala byť 

dlhšia ako šírka bazénu o cca 15-30 cm na každom konci. 

3. Nasuňte do drážky požadovaný počet plastových kompletov pre uchytenie plachty. 

Plastové komplety by mali byť od seba vzdialené cca 50 cm po celej dĺžke plachty. 

 

Pripevnenie k nohám navijáku: 

1. Nasuňte teleskopickú tyč do plastových upevňovacích výliskov. 

2. Zaistite teleskopickú tyč na každej strane dvomi nerezovými skrutkami priloženými 

ku kompletu navijáku. 

 

Pripevnenie plachty k navijáku pomocou kompletov: 

1. Zastrihnite solárnu plachtu podľa rozmerov bazénu pri hladine tak, aby bolo možné 

navíjať plachtu bez trenia o stenu bazénu. 

2. Plastovými kompletmi pripevnite plachtu k remeňom navíjacej tyče, tak aby plastové 

príchytky neboli ďalej ako 4 cm od okraja plachty. 

3. Nastavte príslušné diaľky remeňov, aby plachta ležala celá na hladine 

 

Umiestnenie navijáku: 

Naviják umiestnite čo najbližšie k hrane bazénu, tak zariadenie pracuje najlepšie a nehrozí 

poškodenie plachty o hranu bazénu. Ak máte pevné navíjacie zariadenie pripevnite ho 

pomocou hmoždiniek a skrutiek priložených k navijáku čo najbližšie k hrane bazénu. Dbajte 

na presný pravý uhol, ktorý musia zvierať stojan navijáku s okolitou dlažbou. 

Naviják i plachtu pravidelne umývajte čistou vodou, aby ste zabránili usadzovaniu 

chemických nečistôt. 

 

Záručná doba je 24 mesiacov na všetky typy  navíjacích zariadení. Záruka sa nevzťahuje na 

mechanické poškodenie navíjacieho zariadenia. 


