
NÁVOD K OBSLUZE ULW 73 PF 
 

Hlavní část navíječky 
a) držák odvíjené cívky s přítlačnou osou 
b) držák měřění 
c) měřící kolečko 
d) vodící očko 
e) ohebné vodící očko 
f) konzole pro upevnění držáku 
multiplikátoru 

       g) středící trn 
 h) návlek hnacího kotouče 

       ch) hnací T 
i) kryt motoru 
j) displej a klávesnice (počítadlo) 
k) otvory pro konzolu přítlačného kotouče 
l) elektronika motoru 
 

m) konzola přítlačného kotouče 
n) kužel odvíjecí cívky 
o) držák multiplikátorů a muškařských navijáků 
p) jistící šrouby 
r) tyč odvíjení dlouhá 
s) tyč odvíjení krátká 
t) regulační pedál 
u) ohebné vodící očko malé 
v) západka držáků 
p) upevňovací šrouby 
y) držáky navijáků 
z) hnací koutouč 
 

 
 

 

Uvedení do provozu 
- Postavte držák měření (b) do svislé polohy a zajistěte pevně křídlovou maticí 
- Držák měřícího kolečka upevněte v nejvyšším bodě křídlovou maticí. 
- Připojte pedál (t) pomocí kabelu . 
- Zapojte napájecí kabel do zásuvky 220-230V, 50Hz. 
- Poté se rozsvítí displej. 



                                        

Programování digitálního počítadla a klávesnice (j) 

 
 
 Displej                                                                                                 
 Kontrolní světlo 
 Číslice 
 Tlačítko START 
 Tlačítko RESET 
 Přepínač rychlosti 
 Přepínač směru otáčení 

 

 

 

 

 

 

 
1. Navíjení vlasce od nuly. 

- Počítadlo se uvádí do chodu stlačením tlačítka START . Dojde k rozsvícení kontrolky 
MOTOR, která signalizuje, že počítadlo je připraveno k navíjení. 

- Na displeji digitálního počítadla svítí 0.0 a můžeme převíjet vlasec do 999,9m. 
- Pokud během navíjení stlačíme jednou tlačítko RESET, přerušíme chod elektromotoru, ale na 

displeji zůstane údaj o naměřeném množství vlasce. 
- Po opětovném stlačení tlačítka RESET vynulujeme počítadlo. 

 
 
2. Navíjení přesně zvolené délky. 

- Na displeji digitálního počítadla zadáme požadovanou délku vlasce (maximálně však 999,9m) 
- Počítadlo se uvádí do chodu stlačením zeleného tlačítka START. Dojde k rozsvícení kontrolky 

MOTOR, která signalizuje, že počítadlo je připraveno k navíjení. 
- Během navíjení dochází k odpočtu zvolené délky až k 0.0. Po dosažení 0.0 dojde 

k automatickému zastavení elektromotoru. 
- Pokud během navíjení stlačíme jednou červené tlačítko RESET, přerušíme chod 

elektromotoru, ale na displeji zůstane údaj o množství vlasce, které je třeba ještě navinout. 
- Potom můžeme pokračovat dále v navíjení po stisknutí tlačítka START, nebo vynulovat 

počítadlo stlačením tlačítka RESET, a tím navíjení ukončit. 

 

Navíjení přímo na multiplikátor nebo muškařský naviják 
 

- Odvíjenou cívku upevněte do držáku odvíjené cívky (a) zajistěte přitlačením přítlačné osy.  
Optimální odpor cívky docílíte tlakem přítlačné tyče (r).  

- Odvíjenou cívku uvolníte tlakem na západku držáků (v) 
- Měřící kolečko (c) spusťte na cívku uvolněním křídlové matice. 
-      Z desky navíječky odejměte konzolu přítlačného kotouče (m) 
- Zasuňte hnací T (ch) do otvoru uprostřed hnacího kotouče (z). 
- Nasuňte na konzoly pro upevnění držáku multiplikátoru  (f), držák multiplikátorů a 

muškařských navijáků (o). Pohyblivé očko (u) musí směřovat k odvíjené cívce. 
- Upevněte naviják pomocí držáků navijáků (y) a poté nastavte základnu (o) tak, aby střed 

otáčení kličky navijáku byl co nejpřesněji  oproti středu otáčení hnacího T (ch) (svisle i 
vodorovně).  

- Provlečte vlasec z cívky vodícím očkem (d) a následně pohyblivým očkem (u) a připevněte na 
cívku navijáku.  



- U levorukých multiplikátorů je potřeba vést vlasec buď vrchem za využití řadiče nebo zadní 
částí bez využití řadiče.Vlasec vrstvíte pomocí pohyblivého očka (u). Pravoruké multiplikátory 
navíjíte pomocí řadiče pokud je jim vybaven, jinak používáte pohyblivé vodící očko. 

- Nastavte hnací T (ch) tak, aby otáčelo kličkou navijáku. 
- Nastavte počítadlo dle návodu výše. Nastavte správný směr otáčení pomocí přepínače (u1). 

Pro velké navijáky nastavte nižší rychlost pomocí přepínače (u1). 

- Plynule zvyšujte otáčky pomocí pedálu (6).                
 

                         Navíjení cívek smekacích navijáků 
- Odvíjenou cívku upevněte do držáku odvíjené cívky (a) zajistěte přitlačením přítlačné tyče (r).  

Optimální odpor cívky docílíte tlakem přítlačné tyče (r).  
             Odvíjenou cívku uvolníte tlakem na západku držáků (v) 

- Vsuňte středící trn (g) do otvoru v hnacím kotouči (z). 
- Na desku navíječky připevněte konzolu přítlačného kotouče (m) a zajistěte křídlovým 

šroubem. 
- Umístěte cívku navijáku mezi hnací kotouč  a přítlačnou gumu tak, aby střed cívky byl na 

špičce středícího trnu (g). Přitlačte přítlačnou gumu.. 
- Provlečte vlasec vodícím očkem (d), poté pohyblivým očkem (f) a poté připevněte na cívku. 
- Nastavte směr otáčení jako pro levoruké multiplikátory. Nastavte počítadlo dle návodu výše. 
- Plynule zvyšujte otáčky pomocí pedálu (t). 
- Pomocí pohyblivého vodícího očka (f) klaďte vlasec rovnoměrně na cívku. 
- Cívku uvolníte tlakem na západku držáků (v). 



 
 

                             

                             

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


