
 
NÁVOD NA MONTÁŽ,  

INŠTALOVANIE A ÚDRŽBU. 
Tieto pokyny si uschovajte aj na neskoršie použitie. 

Obsahujú záručné údaje o výrobku. 
 
 
MONTOVANIE A INŠTALÁCIA SAMONAVIJAKA  
Potrebné náradie: plochý skrutkovač, krížový skrutkovač, 
meter, 7mm vrták do steny, elektrická vŕtačka 
 
NASADENIE HADICE NA PRÍVOD VODY 
Obr. 1  
A/ Bočný kryt na jednej strane navijaka je už zložený. 
Navijak položte na mäkký povrch otvorenou stranou nahor.  
B/ Prídržná doska vnútornej spojky hadice je pripevnená 
dvoma skrutkami. Odskrutkujte ich. 
C/ Z vonkajšej časti zaveďte do otvoru plášťa smerom do 
vnútra dvojmetrovú prívodovú hadicu. Odskrutkujte veľkú 
spojovaciu maticu a nasaďte ju na hadicu. Hadicu 
umiestnite pod drážky malej spojky a utiahnite hadicovú 
maticu. Vnútornú spojku hadice naskrutkujte späť na svoje 
miesto.  
D/ Vložte bočný kryt, nasaďte ho. Na voľný koniec hadice 
nasaďte koncovú spojku 2166. Na zavlažovaciu hadicu 
nasaďte spojku s uzáverom 2185. 
 
Ak je dodaná prívodová hadica príliš krátka a nedosiahne 
na vodovodný kohútik, nahraďte ju inou, rovnakej kvality 
s priemerom 13 mm. 
 
ZVOĽTE NAJVHODNEJŠIE MIESTO NA 
INŠTALOVANIE 
Obr. 2 
Navijak je určený len na použitie v exteriéri a nie je vhodný 
na zapojenie do vodovodných kohútikov v interiéri. 
Navijak musí mať dostatočný priestor na otáčanie sa o 180 
stupňov. Na oboch stranách závesného držiaka nechajte 
medzeru 50 cm. 
Ak budete hadicu viesť aj okolo rohov, umiestnite navijak 
aspoň 1m od rohu a použite vodiacu svorku, číslo dielu 
2392 – nie je súčasťou dodávky. 
 
OSADENIE ZÁVESNÉHO DRŽIAKA 
Obr. 3 
Dôležité upozornenie: Držiak sa musí upevniť v zvislej 
polohe. 
Použite 4 dodané kotvičky a skrutky, ktoré sú určené na 
použitie v bežnej tehlovej, betónovej alebo drevenej stene. 
Ak chcete upevniť držiak na iný povrch, použite skrutky 
a kotvičky určené na takýto povrch. 
 
INŠTALOVANIE NAVIJAKA 
Obr. 4 

1. Zadnú časť navijaka dajte do jednej osi so závesným 
držiakom. 

2. Trubicu otočného čapu zasuňte cez navijak a závesný 
držiak od vrchu po spodok 

3. Spojku, určenú na vodovodný kohútik upevnite na 
kohútik a napojte na ňu napájaciu hadicu. 

4. Na koniec zavlažovacej hadice nasaďte trysku 2292. 
Skontrolujte, či sa celý navijak voľne otáča v 180-
stupňovom uhle. Pred prvým použitím pustite vodu 

a nechajte ju chvíľu pretekať navijakom. Skontrolujte, či 
voda nikde neuniká. Ak áno, dané diely pritiahnite. 
Navijak môžete zabezpečiť visiacim zámkom (nie je 
súčasťou dodávky), ktorý ho ochráni počas vašej 
neprítomnosti (obr. 4A). 
Obr. 4B 
Trubica otočného čapu má na vrchu závit, ktorý je určený 
na odloženie privádzajúcej hadice v čase, keď sa 
nepoužíva. 
Na spodnej časti držiaka je odkladací bod, ktorý je určený 
na uloženie príslušenstva, ktoré je na konci hadice. 
 
POUŽÍVANIE BEZPEČNOSTNEJ POISTKY 
Obr. 5 
Bezpečnostnú poistku aktivujete páčkou, ktorá sa nachádza 
na zadnej strane navijaka. Má dve funkcie: 

1. Bráni, aby sa hadica vysunula po tom, ako sa úplne 
navije.  

2. Bráni tomu, aby sa hadica náhodou navinula počas 
používania navijaka. 

Bezpečnostnú poistku spustíte do chodu tak, že otočíte 
páčku na symbol:        

      Poistka je vypnutá, keď páčka ukazuje na 

symbol:  
Z bezpečnostných dôvodov ponechajte poistku počas vašej 
neprítomnosti vždy v zapnutej polohe. 
Pozor: Bezpečnostnú poistku neaktivujte, keď sa 
navijak otáča! 
 
 
BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE NAVIJAKA 

1. Hadicu odmotajte tak, že uvoľníte bezpečnostnú 
poistku (podľa vyššie uvedených pokynov). Chyťte 
koniec hadice a vyťahujte počas chôdze ľubovoľným 
smerom. 

2. Navijak má automatickú zábranu, ktorá zaisťuje 
hadicu v dĺžke, ktorú potrebujete – nenavinie sa teda 
späť. Pri každom odvinutom metri hadice budete 
počuť štyri klapnutie zarážky.  

  Keď odviniete požadovanú dĺžku hadice, zastavte sa 
a pomaly hadicu odviňte, kým nezapočujete štyri 
klepnutia zarážky. To je signál, že hadica je zaistená 
v tejto dĺžke. Teraz ju môžete podľa potreby 
zabezpečiť bezpečnostnou poistkou. 

3. Ak potrebujete hadicu posunúť ďalej – odistite 
bezpečnostnú poistku, ak je zaistená – chyťte 
hadicu, potiahnite ju a zopakujte zaisťovací proces. 

4. Automatická zarážka sa uvoľňuje zatiahnutím hadice 
v smere od navijaka po štyroch zaklapnutiach. PRI 
NAVÍJANÍ HADICE S ŇOU MUSÍTE ÍSŤ SPAŤ K 
NAVIJAKU.  

 
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 
Aby ste zabránili poškodeniu materiálov alebo zraneniu 
osôb: 
! NIE: 
Keď sa hadica navíja, nepúšťajte ju z rúk. Vždy s ňou 
choďte späť k navijaku. 
Hadicu nepúšťajte z rúk, kým nezapočujete signál 
automatického zaistenia zarážkou. 
Keď je navijak v chode, nikdy do otvoru hadice nestrkajte 
prsty ani iné predmety. 
Neskúšajte vyskrutkovať skrutky z plášťa navijaka. 
! ÁNO:  
Pred zimou odmontujte navijak zo steny, aby ste zabránili 
jeho poškodeniu mrazom. 



Priestor pod navijakom udržiavajte v suchu, čím eliminujete 
riziko pošmyknutia sa. 
Keď navijak nepoužívate, zavrite prívod vody. 

TIPY 
Obr. 6 
Ak sa hadica správne nenavíja a vodovodný kohútik je 
otvorený: 

! znížte tlak v hadici – buď zatvorte prívod vody, alebo 
ponechajte vodu voľne hadicou pretekať a vy s jej 
koncom kráčajte späť k navijaku 

! ak sa na niekoľkých posledných metroch zníži sila 
navíjania, zdvihnite koniec hadice nad úroveň svojho 
(Vášho) pásu 

! s hadicou choďte späť k navijaku, ako je to 
znázornené na obrázku č.6 

Ak sa nedá pri úplne navinutej hadici aktivovať 
páčka bezpečnostnej poistky, potiahnite ju, až kým 
nezapočujete štyri klapnutia. Hadica ostane 
v takejto polohe a môžete zapnúť páčku 
bezpečnostnej poistky. 
 
ÚDRŽBA 
Obr. 7 
Unikanie vody vo vnútri navijaka 
Ak voda uniká zo strany prívodu vody, zložte bočný kryt 
tak, že zasuniete plochý skrutkovač do drážky. 
Ak voda uniká zo spoja hadice, utiahnite jej maticu.  
Ak voda uniká z dolnej časti spojky hadice, dodržte 
nasledujúce pokyny: 

1. Vyskrutkujte dve skrutky, ktoré upevňujú spojku 
hadice. 

2. Vymeňte “O“ krúžok (náhradný diel č. Z73045). “O“ 
krúžok natrite vazelínou.  

3. Dotiahnite maticu hadice. 
4. Všetko opäť zmontujte. 

Nastavenie napínania hadice 
Pružina napínania hadice je nastavená výrobcom 
a nevyžaduje ďalšie úpravy. 
Výmena hadice 
Ak sa poškodí 20 m hadica na zalievanie, nesnažte sa ju 
opraviť. Spotrebiteľské služby Hozelock ponúkajú náhradnú 
súpravu a návod na použitie. Kontaktujte ich a požiadajte 
o diel č. Z21915. 
Súprava závesného držiaka 
Ak sa poškodí závesný držiak alebo trubica otočného čapu, 
je k dispozícii náhradná súprava. Kontaktujte spotrebiteľské 
služby a požiadajte o diel Z21925. 
Informácie o produktoch a náhradných dieloch 
Informácie o produktoch a náhradných dieloch získate na 
www.hozelock.com 
 
ZÁRUČNÉ PODMIENKY 
Na tento samonavijak sa vzťahuje dvojročná záruka na 
chyby, ktoré vznikli počas výrobného procesu alebo na 
chyby materiálu. 
Na túto hadicu sa vzťahuje 15 ročná záruka na chyby 
vzniknuté počas výrobného procesu alebo na chyby 
materiálu.  
Dôkladne si uschovajte doklad o kúpe. 
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OBRAZOVÁ PRÍLOHA 
 

OBSAH NÁZOV ČÍSLO DIELU 
A Hlavné telo 93273 
B Trubica otočného čapu 83360 
C Konzola držiaka 83359 
D Tryska 2292 
E Prívodná hadica 93411 
F Kotvičky 53025 – 4 kusy 
G Skrutky 53097 – 4 kusy 
H Spojka pre kohútik a závit (v prípade potreby s adaptérom) 2175 
I Spojka s uzáverom 2185 
J Koncová spojka hadice 2166 
K Bočný kryt 83304 


