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Montážní návod 
Lajnovačka za mokra 
>Roll-Liner> 
Obj. č.: 1986 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek Haspo.  Abyste se mohli z tohoto výrobku 

dlouho těšit, obdržíte níže důležité pokyny pro vaši bezpečnost, používání a údržbu 
zařízení. Přečtěte si prosím celý tento návod dříve, než zahájíte montáž, resp. 
začnete výrobek používat. 

 

1. Obsah dodávky: 

Prosím zkontrolujte kompletnost následně uvedeného obsahu dříve, než 
začnete s montáží.   

 

Obsah celkem: 
 

Kusů Popis 

1 nádrž 

1 rukojeť 

2 držák rukojeti 

1 lajnovací válec 

1 nanášecí válec s gumovým potahem 

2 ruční kolečko 

2 kryt kolečka 

2 kolečko 
  

1 montážní návod 
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Ventil 

2. Všeobecné: 
Doporučujeme provést montáž na vhodné podložce, aby nedošlo k poškrábání 
profilů! 
Na ochranu rukou případně použijte během montáže rukavice.  

 
Odstraňte pojistky pro přepravu (vázací pásky) na lajnovacím válci a obalový 
materiál z nádrže.  

 
K montáži potřebujete následující nářadí/pomocné prostředky: 

- 2 očkové/stranové klíče 10 mm 
 

3. Montáž: 

a) Montáž koleček: 
Postavte nádrž na zem, aby byly obě osy vpravo a vlevo volně přípustné. Osy 
namažte vhodným tukem. Následně nasaďte na obou stranách vždy 1 kus 
kolečka. Dbejte přitom na to, aby ventily byly na vnějších stranách koleček. 

 
 

 
 

Pro zajištění koleček nasaďte na obou stranách kryty koleček na konce os. 
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čep 

zde naplňte 
písek 

b) Montáž lajnovacího válce: 
Nejprve vyjměte již namontovanou závlačku, čep a podložku na lajnovacím válci. 
Poté umístěte lajnovací válec mezi držáky vpředu na nádrži tak, aby otvory byly 
v zákrytu. Protáhněte čep držákem a lajnovacím válcem.  

 

 
Nasaďte podložku na protilehlé straně držáku na čep a zaveďte závlačku k zajištění 
lajnovacího válce otvorem na čepu.  

 

 

 
c) Montáž nanášecího válce: 

Vyjměte gumovou ucpávku na nanášecím válci a válec naplňte otvorem zcela 
pískem. Následně otvor gumovou ucpávkou opět pevně zavřete.  
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zde případně 
nastavte seřiz. 
šroub 

zde případně 
nastavte seřiz. 
šroub 
 

držáky rukojeti 

velký otvor 

trubka musí 
směřovat k 
vnitřní straně 

Nyní volně přiložte nanášecí válec mezi držáky na spodní lajnovací válec. 
Seřizovací šrouby, které se nacházejí na obou stranách držáků, slouží k vedení 
nanášecího válce. Ty případně trochu seřiďte, aby nanášecí válec běžel 
uprostřed a lehce.  

 

 
d) Montáž rukojeti: 

Na 2 kusech držáků rukojeti se nachází vždy na dolním plochém konci trochu 
větší otvor. Držák rukojeti zavěste tímto otvorem vždy po stranách na čep vzadu 
na nádrži.  Poté vyrovnejte naproti ležící menší otvor, aby byl v zákrytu s 
otvorem na nádrži. Dbejte přitom na to, aby navařená čtyřhranná trubka 
směřovala k vnitřní straně rukojeti. Pro upevnění držáku zašroubujte vždy 1 kus 
ručního kolečka otvorem do závitu na nádrži a pevně dotáhněte.  
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demontujte 
šroub, 
matici, 
podložku  

 
 

 
délku ramena lze 
volitelně nastavit  

Demontujte šrouby, podložky a matice předmontované na držácích rukojeti a 
nasaďte konce čtyřhranné trubky do obou držáků. Poté nasaďte vždy 1 kus 
podložky na 1 kus šroubu, šroub poté volitelně (podle požadované délky) 
prostrčte jedním ze tří otvorů. Ze zadní strany nasaďte právě tak vždy 1 kus 
podložky, našroubujte matici a pevně dotáhněte.  

 

 

4. Způsob práce, regulace množství barvy a čištění: 
Nejprve namíchejte barvu (např. barva pro značení za mokra) podle pokynů 
výrobce. Jelikož se značení spustí, jakmile začnete lajnovačkou pohybovat, 
doporučujeme postavit lajnovačku na požadovanou pozici ještě před plněním 
namíchané barvy. 

Směs barvy bude systémem válců 
nanášena na trávu. Směs naplňte shora do 
nádrže. Intenzitu barvy a tím i spotřebu lze 
regulovat nastavitelným systémem kartáčů. 
Pro regulaci množství barvy otáčejte 
ručním kolečkem umístěným nad kartáčem, 
až bude nanášeno požadované množství 
barvy, k tomu účelu přitom pojíždějte 
vozíkem.  

 

Upozornění: Pokud si značení momentálně nepřejete, nakloňte lajnovačku 
dozadu, aby lajnovací válec byl ve vzduchu.  

Po ukončení značení odstraňte zbylou 
směs barvy z nádrže. Povolte vypouštěcí 
šroub umístěný na dnu nádrže a směs 
barvy zachyťte do vhodné nádoby. Nádrž 
a válce omyjte vodou a osušte měkkou 
utěrkou dosucha.  

 
 

 
Na držácích lajnovacích válců je vpředu 
vlevo umístěn háček. Ten lze v případě 
potřeby (např. při značení kruhů) použít 
k zavěšení šňůry.  

 
 
 
 
 

 
vypouštěcí 
šroub 

otočte ručním kolečkem 
pro nastavení množství 
barvy 

 

háček 
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5. Údržba, skladování a bezpečnostní pokyny: 

Kontrolujte pravidelně pevné dotažení šroubů na lajnovačce za 
mokra. Sledujte případná poškození komponent a opotřebené 
díly vyměňte.  

 

Upozornění: Vzhledem k nepřetržitě probíhající kontrole kvality 
našich výrobků se mohou vyskytnout technické změny.  

 

Přeprava/skladování: Je nutné zamezit stohování/posouvání. 
Tento způsob skladování nebo přepravy nevyhnutelně vede 
k poškozením. Dbejte na to, aby lajnovačka při používání nebo 
skladování stála na vodorovném podkladu, aby neodjela.    

 
Hygienická opatření: Po použití doporučujeme kompletní 
dezinfekci povrchu. K tomuto účelu použijte pouze vhodné 
dezinfekční prostředky. Jejich vhodnost případně otestujte 
předem na skrytém místě na výrobku.  

 
K čištění povrchů používejte pouze vodu, nikdy nepoužívejte 
alkohol ani agresivní chemikálie! Poté lajnovačku usušte 
dosucha měkkou utěrkou. 

 
Likvidace: Na konci životnosti musí být tento výrobek a jeho 
příslušenství odborně zlikvidovány u příslušné místní recyklační 
společnosti. Odborná likvidace přispěje k tomu, aby se zamezilo 
negativním dopadům na životní prostředí a zdraví a podporuje 
recyklaci materiálů a surovin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorská práva vyobrazení a textů v tomto návodu náležejí společnosti Haspo Sportgeräte GmbH & Co. KG.                                         
Jejich využití není dovoleno, resp. až po dohodě. 


