
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

ELEKTRICKÝ NAVIJAK 

PM-WE-650, PM-WE-1200 

 

 
 
 

ORIGINÁLNY NÁVOD 
 

 



 

 

 

MONTÁŽ 

Štandardná verzia navijaka je vybavená úchytmi, pomocou ktorých ho môžete 
upevniť na štvorcové, obdĺžnikové i okrúhle profily s rozmerom 48 mm (obr. 
1). Presvedčte sa, že je navijak  veľmi pevne a stabilne pripevnený. Trám, na 
ktorom je navijak pripevnený, musí byť špeciálne prepočítať špecialista- 
konštruktér. Skontrolujte inštaláciu pred umiestnením zariadenia. 

Vaša elektroinštalácia (zásuvky) musia spĺňať príslušné bezpečnostné 
parametre. V prípade pochybností zverte kontrolu elektroinštalácie 
profesionálnemu elektrikárovi. Zásuvka musí byť uzemnená. Elektroinštalácia 
musí byť vybavená bezpečnostným vypínačom a dvojpólovým ističom. 

 
 
Kladnica (obr. 2) 
 
Pre montáž kladnice vytiahnite kolík spájajúci hák s krúžkom. Umiestnite 
lanko medzi dve osi a následne zasuňte kolík späť. Kladnica tohto typu 
umožňuje zdvojnásobiť nosnosť, ale spomaľuje tiež rýchlosť dvíhania a výšku 
zdvihu zníži o polovicu. 
 



 

 

 
 
TESTY 
 
Po montáži alebo kvôli pravidelným prehliadkam technického stavu 
zariadenia vykonajte tieto testy: Bez zaťaženia skontrolujte, či smery tlačidiel 
(obr. 1) (A) zodpovedajú smerom dvíhania a spúšťania a či horná lišta 
mechanizmu (B) spúšťania /dvíhania správne namotáva lanko na bubon. 
Zariadenie nepoužívajte na spúšťanie ani dvíhanie, ak je lanko krivo alebo ak 
sa lišta nepohybuje správne pri navíjaní lanka. Mohlo by to viesť k poškodeniu 
pohonu alebo k poraneniu. 
 
Dvihnite cca 125 kg do výšky 10 cm a záťaž nechajte visieť. Náklad by mal 
ostať v rovnakej výške. 
 
Náklad niekoľkokrát dvihnite hore a spustite dole. Na poslednej zastávke by 
sa náklad mal udržať a nezosunúť o viac ako 10 cm. Väčší pokles nákladu 
znamená, že sa lanko nesprávne navíja alebo že je poškodený systém 
brzdenia. V takom prípade kontaktujte servis. Posun o niekoľko milimetrov je 
normálny. 
 
ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
 
- Zariadenie nesmú používať deti alebo postihnuté osoby. 
- Operátor zariadenia musí byť zaškolený a poznať riziká, ktoré sa s týmto 
zariadením spájajú. 
- Zabráňte nadmernému pohybu tretích osôb v priestore so zariadením. 
- Pred každou činnosťou opatrne skontrolujte, či je lanko správne navinuté na 
bubne (obr. 3). 
- Pred spustením zariadenia skontrolujte činnosť tlačidiel na ovládacom 
paneli. 



 

 

- VŠÍMAJTE SI MAXIMÁLNU ZAŤAŽITEĽNOSŤ NAVIJAKA A NIE HÁKA. 
PREŤAŽENIE JE ZAKÁZANÉ. 
- Nikdy úplne nerozviňte lanko. Vždy nechávajte navinuté lanko na bubne 
aspoň na dvakrát, aby sa lanko mohlo navíjať správnym smerom a aby  
tlačidla vždy ukazovali správny smer. 
- Nevyťahujte viac ako 14 m lanka. 

 
 
 
- Ak je lanko opotrebované, vymeňte ho za rovnaké alebo za lanko 
s podobnými technickými parametrami. Pred výmenou kontaktujte servis 
- UPOZORNENIE! POHON NAVIJAKU NEMÁ ISTENIE PROTI PREHRIATIU. 
NEDVÍHAJTE NÁKLAD NASILU A NECHAJTE POHON VYCHLADNÚŤ. 
- Horná vodiaca lišta je zariadenie, ktoré umožňuje blokovanie príliš vysokého 
zdvihu nákladu. Pri prevádzke zdvihu sledujte výšku a snažte sa ručne vypnúť 
zariadenie skôr, ako to urobí poistka hornej vodiacej lišty. 
- Počas dvíhania nákladu s ním nepohybujte. 
- Dbajte na to, aby boli ostatné osoby v bezpečnej vzdialenosti od zariadenia. 
- Za neprítomnosti operátora nenechávajte náklad zavesený dlho na navijaku. 
 - Pri zapínaní nákladu používajte ochranné rukavice. Počas dvíhania 
a spúšťania nákladu nedržte lanko holými rukami. 
- Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od nákladu, predídete tam možným 
úrazom. 
- Navijak nevystavuje vplyvu dažďa alebo vlhka. 
- Pravidelne vykonávajte prehliadky podľa intenzity využívania zariadenia, 
minimálne však raz ročne.  
 
ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA 
 
- Pravidelne kontrolujte stav lanka a správne navíjanie na bubon. 
- Kontrolujte upevnenie zariadenia. 
- Kvôli neštandardnej údržbe vopred kontaktujte servis. 
Všetky opravy vnútorných častí zverte odborníkom. 
 
 



 

 

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH 
PORUCHY PRÍČINY OPRAVA 

Stláčaním tlačidiel sa 

zariadenie nespustí 

1- Elektrický konektor 

je poškodený 

2- Káble alebo 

priechodky sa mohli 

pretrhnúť alebo 

zavzdušniť 

3- Mohlo sa poškodiť 

tepelné zabezpečenie 

4- V dôsledku dlhodobej 

nečinnosti sa mohla 

„zapiecť“ brzda 

5- Nefunkčný 

kondenzátor 

1- Skontrolujte, či je 

konektor zapojený do 

zásuvky, ktorá je pod 

napätím a či sú ističe 

zapnuté a v dobrom 

technickom stave 

2- Skontrolujte káble, 

spoje a poistky 

3- Počkajte, kým pohon 

nevychladne a opätovne 

skúste zapnúť tlačidlá 

4- Stlačte niekoľkokrát 

tlačidlo, aby ste uvoľnili 

brzdu 

5- Vymeňte 

kondenzátor 

Vyťahovanie nákladu 

nie je plynulé 

1- Náklad je ťažší ako 

uvedené maximum 

2- Motor je veľmi 

horúci 

3- Poškodený 

kondenzátor 

1- Znížte hmotnosť 

nákladu 

2- Počkajte, kým motor 

nevychladne 

3- Vymeňte 

kondenzátor 

Brzda nefunguje, náklad 

má tendenciu padať 

Opotrebovaná brzda Vymeňte opotrebované 

časti (objednať v 

servise) 

Lanko je predreté alebo 

popraskané 

 Vymeňte lanko 

(objednať v servise) 

 

  



 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

MODEL: PM-WE-650 

Napájanie: 230V~50Hz 

Výkon: 650W 

Maximálny zdvih: 125 kg, (na 

kladnici 250 kg) 

Rýchlosť zdvihu: 8m/min (na 

kladnici 4m/min) 

Lanko: 11m, priemer 3,0 mm 

Pracovný čas: činnosť motora 2,5 

min / prestávka 7,5 min. 

IP 54 

Trieda ochrany proti poraneniu el. 

prúdom 1 

Hlučnosť: LPA=58dB (A) 

Hmotnosť: 11,4 kg 

 

MODEL: PM-WE-1200 

Napájanie: 230V~50Hz 

Výkon: 1200W 

Maximálny zdvih: 300 kg, (na 

kladnici 600 kg) 

Rýchlosť zdvihu: 8m/min (na 

kladnici 4m/min) 

Lanko: 12m, priemer 4,5 mm 

Pracovný čas: činnosť motora 2,5 

min / prestávka 7,5 min. 

IP 54 

Trieda ochrany proti poraneniu el. 

prúdom 1 

Hlučnosť: LPA=58dB (A) 

Hmotnosť: 17,6 kg 

 

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

 

UPOZORNENIE! 

Pozorne si prečítajte všetky pokyny 

Nedodržanie ktoréhokoľvek uvedeného pokynu môže zapríčiniť poranenie el. 

prúdom, spôsobiť požiar a/alebo iné vážne telesné poranenie. Spojenie 

„elektrické zariadenie“ používané v texte znamená zariadenie napájané 

z elektrickej siete (pomocou kábla alebo bezdrôtovo pomocou batérií). 

 

TIETO POKYNY USCHOVAJTE 

1) Prevádzkové miesto 

a)  Prevádzkové musí byť poupratované a čisté. Na neuprataných 

a zle osvetlených miestach je riziko nehody vyššie. 

b)  Elektrické zariadenia nepoužívajte na miestach s rizikom 

výbuchu, napríklad v blízkosti horľavých látok, plynov alebo 

prachu.  Elektrické zariadenia vytvárajú iskry, ktoré môžu 

zapáliť prach. 



 

 

c)  Deti a iné osoby sa nesmú nachádzať v blízkosti pracujúceho 

elektrického zariadenia. Nepozornosť užívateľa môže spôsobiť 

stratu kontroly nad zariadením. 

 

2) Elektrická bezpečnosť 

a)  Zástrčka elektrického zariadenia musí byť vhodná pre daný typ 

zásuvky. V žiadnom prípade neprerábajte zástrčku. 

Nepoužívajte žiadne spájacie prvky so zariadeniami, ktoré 

musia byť uzemnené. 

 Používajte len originálne zástrčky, znížite tak riziko poranenia el. 

prúdom. 

b)  Vyhýbajte sa kontaktu s uzemnenými predmetmi ako potrubia, 

radiátory, mikrovlnné rúry a chladiace zariadenia. V prípade 

dotýkania sa uzemnených zariadení je riziko poranenia el. prúdom 

vyššie. 

c)  Nevystavujte elektrické zariadenia pôsobeniu dažďa alebo 

vlhkosti. Voda, ktorá sa dostane do zariadenia, zvyšuje riziko 

poranenia elektrickým prúdom. 

d)  Napájací kábel používajte správne. Nikdy ho nepoužívajte na 

prenášanie alebo ťahanie zariadenia alebo na vyťahovanie 

zástrčky zo zásuvky. Poškodenie alebo narezanie kábla zvyšuje 

riziko poranenia el. prúdom. Kábel nenechávajte v blízkosti 

tepelných zdrojov, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých 

prvkov. 
e) Počas práce s elektrickým zariadením v otvorenom priestore 

používajte vhodný predlžovací kábel. Používanie predlžovacieho 

kábla pri práci v otvorenom priestore znižuje riziko poranenia el. 

prúdom. 

 

3) Osobná bezpečnosť 

a) Pri práci s elektrickým zariadením buďte sústredený a racionálne 

si naplánujte vykonávané úlohy. Elektrické zariadenia nesmú 

obsluhovať osoby, ktoré sú unavené alebo pod vplyvom 

omamných látok, alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri 

práci so zariadením môže zapríčiniť vážne úrazy. 



 

 

b) Používajte ochranné pomôcky. Vždy noste ochranné okuliare. 

Používanie ochranných pomôcok, prilby, protišmykových topánok, 

drevených dosiek, znižuje riziko poranenia. 

c) Vyhýbajte sa prenášaniu zariadenia. Prenášanie zariadenia 

s pohyblivými ťažkými prvkami môže spôsobiť nehodu. 

d)  Pred zapojením zariadenia odstráňte všetky druhy regulačných 

kľúčov. Ponechanie regulačného kľúča v pohyblivej časti zariadenia 

môže spôsobiť poranenie. 

e) Nebuďte od zariadenia príliš vzdialený. Po celý čas zachovajte 

stabilnú polohu. Vhodná vzdialenosť od zariadenia Vám umožní 

dobre ho ovládať aj v neočakávaných situáciách. 

f) Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev ani bižutériu. Vlasy, odev 

a rukavice držte v dostatočnej vzdialenosti od pohyblivých častí 

zariadenia. Voľný odev, bižutéria alebo dlhé vlasy môžu pohyblivé 

časti zariadenia vtiahnuť.  

g) Ak je zariadenie vybavené systémom odvádzania prachu, mal by 

byť založený a správne používaný. 
 

4) Obsluha a údržba zariadenia 

a) Nedoťahujte zariadenie príliš silno. Na opravy používajte len na 

to určené zariadenia, vhodné pre daný typ činnosti. Použitím 
vhodného zariadenia bude Vaša práca vykonaná lepšie a bezpečnejšie. 

b) Nepoužívajte elektrické zariadenie, ktoré nemá funkčný vypínač. 

Zariadenie, ktoré nie je možné vypnúť pomocou vypínača, nie je 

bezpečné a táto porucha musí byť odstránená. 

c) Pred pristúpením k akýmkoľvek činnostiam, napríklad k výmene 

príslušenstva, musíte zariadenie odpojiť od siete. To sa týka aj 

uskladnenia nepoužívaného zariadenia. Znížite tým riziko 

nepredpokladaného spustenia zariadenia.  

d)  Elektrické zariadenia musia byť uskladnené mimo dosahu detí 

a iných osôb, ktoré ich nepoznajú a nevedia ich obsluhovať. 
Obsluha elektrických zariadení osobami, ktoré nepoznajú ich spôsob 

fungovania nie je bezpečná. 

e) Vykonávajte požadovanú údržbu zariadenia. Kontrolujte 

správnosť nastavenia pohyblivých častí, ktorých poškodenie a iné 

nedostatky môžu zapríčiniť nesprávnu prevádzku. Poškodené 



 

 

zariadenie odovzdajte servisnému stredisku na opravu. Mnoho 

nehôd je spôsobených nesprávnou údržbou zariadenia. 

f)  Zariadenia určené na rezanie musia byť naostrené a zbavené 

nečistôt. Správne naostrený nástroj sa nebude ohýbať a jednoduchšie 

sa používa. 

g) Elektrické zariadenie, príslušenstvo, vrtáky a pod. sa musia 

používať v súlade s týmito pokynmi a v súlade s vykonávanou 

prácou, pričom je potrebné zohľadniť podmienky daného 

prostredia. Ak budete zariadenie používať na činnosť, na ktorú 

nie je určené, vystavujete sa riziku nehody. 

 

5) Servis 

a) Zariadenie môžu opravovať len osoby s príslušnými 

kvalifikáciami pomocou výhradne identických originálnych 

náhradných dielcov. Tak zabezpečíte plnú bezpečnosť pri prevádzke 

zariadenia. 

 

 
 

Odstraňovanie použitých zariadení 

 

Po skončení používania nevyhadzujte tento produkt do 

normálneho komunálneho odpadu, ale odovzdajte ho do 

zberného dvora na recykláciu elektrických a elektronických 

zariadení. Informuje Vás o tom symbol uvedený na 

produkte, v návode na obsluhu alebo na obale. Vďaka 

druhotnému využitiu, použitiu materiálov alebo vďaka iným 

formám využitia opotrebovaných zariadení sa významne 

pričiníte o ochranu nášho životného prostredia. 

 
 

Údaje o dovozcovi: 

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna  

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97  

42-400 Zawiercie 

 

 

 

  



 

 

VYHLÁSENIE O ZHODE CE 

 

My,  P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna  

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97  

42-400 Zawiercie 

vyhlasujeme s plnou zodpovednosťou, že výrobok: 

názov: ELEKTRICKÝ NAVIJAK 

model: PM-WE-650, PM-WE-1200 

značka: POWERMAT 

spĺňa všetky požiadavky smerníc: 

2006/42/ES 2006/95/ES 

a je zhodný so štandardmi alebo štandardnou formou dokumentov: 

EN 14492-2  EN  60204-32   

Osoby zodpovedné za prípravu technickej dokumentácie: 

Krzystof Wolek, Krystian Bijak 

Posledné dve čísla roku, v ktorom bolo uvedené označenie CE: 11 

 

Miesto vystavenia:     POWERMAT T.M.K. BIjak Sp. Jawna 

Zawiercie      Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97 

Dátum vystavenia:     42-400 Zawiercie 

2012.02.25      Krzystof Wolek  Krystian Bijak 

 

 


