NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU NAVÍJECÍHO MECHANISMU
pro stožáry Super Lux a Super Windtracker Lux
Navíjecí mechanismus(dále jen naviják) pracuje na principu západka–západkové kolo a je charakteristický tím, že v prùbìhu
vytahování vlajky nahoru je slyšet charakteristické klapání západky na západkovém kole.
Klika navijáku má ètvercový profil, který pøechází do válcového profilu s délkou 10 mm.

Bìhem obsluhy navijáku je tøeba dodržovat následující zásady:
1

Vytahování vlajky na stožár zaèíná odemknutím zámeèku na tìle stožáru a zasunutím kliky do ètvercového otvoru do momentu
vycítìní lehkého odporu, který tvoøí spojka se západkou
Pøi otáèení klikou doprava vytahujeme vlajku na stožár a slyšíme charakteristický klapot západky do západkového kola (pokud není
slyšet tento zvuk, je klika pøíliš hluboko vložena do ètvercového otvoru a došlo k rozpojení západkového mechanismu).
2

Spouštìní vlajky na stožár zaèíná odemknutím zámeèku na tìle stožáru a zasunutím kliky do ètvercového otvoru do momentu
vycítìní lehkého odporu, který tvoøí spojka se západkou. Kliku zasuneme na doraz a tím dojde k rozpojení západkového
mechanismu, který ještì ulehèíme mírným pootoèením kliky ve smìru hodinových ruèièek. Rozpojení západkového mechanismu
a uvolnìní západky nám dovolí volnì toèit klikou doleva bez charakteristického klapotu západkového mechanismu a volné
spouštìní vlajky.
3 Válcový konec kliky je tøeba pravidelnì jemnì mazat vazelínou za úèelem snížení tøení mezi jednotlivými souèástmi.
Údržba a ošetøování stožáru:
Spojující souèásti (šrouby, matice, podložky) u sklopné patky je tøeba po každé demontáží nebo pravidelnì min. každých 6
mìsícù mazat vazelínou nebo mazacím olejem, aby nedošlo k jejímu zatuhnutí a rezavìní.
Pravidelnì1 mìsíènì je potøeba zkontrolovat a provést:
- napnutí PES lanka a provést pøípadné dotažení.
- promazání otoèných èástí, zámku mazacím olejem.
- u typu Super Lux a SW Lux spustit vlajku dolu a znovu vytáhnout nahoru a to provést 2x za sebou za úèelem odstranìní
zatuhnutí navíjecího mechanismu.
- èištìní povrchu stožáru lze provádìt bìžným èistícím prostøedkem.
Jednou roènì je nutno vyjmout navíjecí mechanismus a otoèný váleèek vyèistit a promazat.

Nedodržování výše zmínìných provozních zásad mùže vést k poškození navijáku a ke ztrátì záruky.

