
 
 

  Děkujeme vám, že jste se rozhodli k zakoupení rybářského navijáku v našem e-shopu. 
Doporučujeme vám prostudovat níže uvedený návod k použití, díky kterému můžete 
předejít případnému poškození navijáku nevhodným zacházením. Je zde také uvedeno 
několik dobrých tipů, jak s navijáky zacházet. 

 
NAVIJÁK - NÁVOD K POUŽITÍ 

 
1. Naviják upevněte do drážky prutu tak, aby díl po upevnění byl pevně upnut. Při vkládání 
do úchytu prutu dbejte na to, aby nedošlo ke zlomení nebo poškození nohy navijáku. Upínací 
část prutu se může u jednotlivých typů prutů lišit svou velikostí a tvarem. Neupravujte 
upínací díl navijáku podle velikosti upínacího dílu prutu. Broušením nebo jinak provedenými 
úpravami můžete poškodit upínací část navijáku tak, že bude nutné vyměnit celé tělo – 
komoru navijáku.  
 
2. Kličku navijáku upevněte do polohy pro navíjení vlasce. Kličku lze upevnit na pravou i 
levou stranu navijáku vytočením aretačního šroubku kličky. Tento aretační šroubek – matka 
je kombinací materiálů plat – kov. Povoluje a utahuje vždy pouze rukou (ne kleštěmi) – 
přiměřenou silou. Může dojít k poškození – stržení závitu k upevnění – aretace kličky. 
 
3. Překlopte rukou překlapěč navijáku a vlasec, který chcete navinout, upevněte na cívku 
navijáku. 
Překlopte překlapěč navijáku a prsty lehce napněte navíjený vlasec mezi cívkou navijáku a 
balením s vlascem. Otáčením kličky navijáku naviňte potřebné množství vlasce. Otáčením 
kličky navijáku naviňte potřebné množství vlasce. Cívku nenavíjejte až po okraj. Vlasec se 
může samovolně při překlopení odvíjet z cívky a problémy mohou nastat i při nahazování. 
Cívku navijáku vyměníte stlačení body uprostřed cívky, anebo vytočením šroubení cívky 
(podle typu navijáku) 
 
4. Při nahození vlasce z navijáku překlopte překlapěč a prsty přidržujte vlasec. Prsty uvolněte 
z vlasce při nahození – švihem prutu. 
Po nahození a odvinutí potřebného množství vlasce k lovu překlopte překlapěč. Překlapěč 
navijáku překlopíte otočením kličky navijáku, anebo jej lze překlopit zpět rukou (prodlužuje 
se životnost mechanizmu překlapěče). 
Zkontrolujte, zda vlasec je správně uprostřed rolničky navijáku. 
 
5. Brzdu navijáku seřizujte podle způsobu lovu a síly vlasce. Správným seřazením brzdy 
navijáku eliminujete opotřebení – přetržení vlasce a poškození – zlomení prutu. Brzdu nikdy 
neutahujte naplno. 
 



6. Po ukončení lovu naviják otřete do sucha a očistěte od mechanických nečistot (zbytky 
krmení, písek, bahno atd.). Povolte brzdu navijáku a sklopte kličku navijáku. Používejte 
přepravní obal na pruty – navijáky.  
 
7. Použití navijáku s volnoběžnou brzdou (baitrunner). Sklopením – přepnutím páčky 
volnoběžné brzdy na zadní části navijáku dojde k odpojení – vyřazení přední brzdy z činnosti. 
Tato funkce slouží pouze k seřízení odvíjení vlasce z cívky při náhlém záběru ryby tak, aby 
nedošlo ke ztrátě prutu s navijákem, anebo při silnějším proudění vody. 
Přední brzdu uvedeme v činnost zatočením kličkou (samovolné překlopení), anebo rukou 
(menší opotřebení). Zadní část určenou k seřízení volnoběžné brzy nedotahujte na doraz, aby 
nedošlo k poškození – stržení.  
 
8. při mořském rybolovu vždy po ukončení lovu očistěte naviják mokrou houbou nebo 
hadříkem namočené ve sladké (pitné) vodě, ne v mořské! Nestříkejte na naviják proudem 
vody! Naviják neponořujte do vody! Po očištění vodou otřete naviják do sucha nejlépe 
hadříkem, který je lehce navlhčen olejem na šicí stroje, nebo WD40. Po celkovém ukončení 
lovu (zájezdu) neukládejte naviják na příští rok bez kontroly a vyčištění v autorizovaném – 
doporučeném servisu rybářských potřeb (zejména po prvním použití!). 
Pokud to není výrazně označeno u typu navijáku v tomto záručním listu, nejedná se o naviják 
určený pro mořský rybolov. 
 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY pro používání navijáku 
 

1. Záruční doba se poskytuje na dobu 24 měsíců od data prodeje vyznačeného na 
daňovém dokladu vystaveném prodejcem 

2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a chybné zpracování dílů výrobku. V případě 
záruční opravy se záruka prodlužuje o dobu opravy výrobku. 

3. Oprava v záruční době se může provádět pouze v autorizovaném servisu dodavatele-
distributora kontaktujte Sumcaři.cz. 

4. Při nedodržení návodu k použití neodpovídá dodavatel-distributor za vady způsobené 
nesprávnou manipulací – použití navijáku a zákazník ztrácí nárok na záruční opravu. 

5. S vyčištěním a promazáním navijáku se obraťte na servis (není součástí záručních 
oprav). 

6. Při uplatnění záruční opravy kontaktujte Sumcaři.cz 
7. Případnou reklamaci uplatňujte u Sumcaři.cz 

 

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA TYTO PŘÍPADY POŠKOZENÍ 
NAVIJÁKU: 

1. mechanické poškození navijáku způsobené nárazem nebo pádem na zem 
2. opotřebení navijáku běžným používáním (poškrábáním či poškozením povrchu 

navijáku). 
3. vlastní oprava nebo úprava provedená v záruční době 
4. ztráta některého z dílů navijáku 
5. zanedbání údržby navijáku 
6. nedodržení návodu k použití 



7. některý naviják je dodáván s informačním návodem servisního sestavení navijáku. 
Tento návod je pouze orientační a není určen k vlastní opravě v záruční době. 

8. Kapacita cívek jednotlivých prutů navijáků je vyznačena na obalu. 
9. Za vadu nelze považovat změnu vlastností výrobku, která vznikla v průběhu záruční 

doby v důsledku nesprávného používání, skladování, opotřebení, popřípadě 
nesprávného zásahu. 

10. Veškeré záruční opravy uplatňujte u Sumcaři.cz, kde jste naviják zakoupili. 
 Reklamace posuzuje náš servisní technik nebo technik dovozce navijáku. 
 
Jsme rádi, že jste si návod k použití přečetli až dokonce. Věříme, že při správném zacházení 
se zakoupeným navijákem budete nadmíru spokojeni a dosáhnete svých vysněných úlovků. 
Váš prodejce Sumcaři.cz 


