
Montáž vznášajúceho sa kresla

Pánsky salón
Má salón, čas a nikto ho nezastaví. 

Originál

1. Základová doska

3. Vznášadlová páka

5. Kormidlo

4. Pohonový agregát

Kreslo

2. Fúkač lístia

1. Základová doska
1   Koberec

2    Ochranná doska  (obalená preglejková 
doska, 2 cm), 188 cm × 126 cm 

3    Rám (sieťotlačová doska, 2 cm), vonkajší 
rozmer 188 cm x 126 cm, 
vnútorný rozmer 168 cm x 106 cm

4   Jazierková fólia, 218 cm × 156 cm

Príprava materiálu

1   Zaobstaraj si koberec želaného rozmeru. Vyrež do koberca 
dve diery ako na obrázku. 

2   Vystrihni ochrannú dosku zo sieťotlačovej dosky. Vyrež 
do rohov dosky dve diery s priemerom 7 cm, 13 cm od okrajov. 
Vyvŕtaj do základovej dosky diery na skrutky. Odstup medzi jed-
notlivými dierami: cca 15 cm. Vzdialenosť od okraja: 5 cm. 

3   Vystrihni rám zo sieťotlačovej dosky. Pílou vyrež vnútornú 
stranu rámu.

4   Zadováž si jazierkovú fóliu adekvátnej veľkosti. Vyrež na 
každom okraji do fólie 3 diery s priemerom cca 5 cm.

Montáž

1. Polož rám na fóliu tak, aby okraje fólie trčali v rovnakej miere 
na všetkých stranách. Obaľ rám trčiacimi okrajmi fólie a upevni 
ich lepiacou páskou o rám. 

2. Rovnako postupuj na všetkých stranách. Na spodnej strane 
nechaj trochu vôle na prispôsobenie fólie.

3. Polož na rám ochrannú dosku a priskrutkuj ju k nemu. Môžeš 
napríklad použiť skrutky do dreva so zapustenou hlavou,  
4 mm x 40 mm. Ten istý typ skrutiek sa hodí aj na ďalšie spojenia 
drevených častí. Koberec môžeš pripevniť pomocou obojstrannej 
pásky. Diery musia byť vyrezané presne nad sebou.
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2. Fúkač lístia  

3. Vznášadlová páka
Drevené dielce  
(sieťotlačová doska, 2 cm)

1   20 cm x 12 cm

2   18 cm x 3,5 cm

3   20 cm x 3,5 cm

4   20 cm x 20 cm (2 Ks)

5   7 cm x 7 cm

6    Vznášadlová páka  
(porisko sekery), 80 cm dlhá

1    Fúkač lístia

2   Vypínač

3   Rúra ohnutá do 67°, 75 mm. 
Rozmer rúry prispôsob typu použitého 
fúkača lístia.

Príprava materiálu

1    Zadováž si fúkač lístia. Čím výkonnejší bude, o to viac zábavy 
ťa čaká.

2    Zadováž si vypínač, podľa typu fúkača lístia. 

3   Na fúkač napoj rúru ohnutú do 67° uhla.

Montáž

Pripevni plechovú konzolu spolu s oceľovým lankom tak, aby sa 
pomocou neho dal ovládať vypínač. V prípade potreby otvor kryt a 
prepoj oceľové lanko s vypínačom.

Pozor: Pri narušení vonkajšieho krytu prístroja zaniká za daných 
okolností záruka od výrobcu.

Príprava materiálu 

1  až  5  dielec si priprav z 2 cm sieťotlačovej dosky. Vyvŕtaj 
do jednotlivých dielcov diery, ako sú zobrazené na obrázku.

3   Priprav na bokoch otvory, cez ktoré budeš viesť oceľové 
lanko (podľa nákresu).

6   Zhotov vznášadlovú páku z poriska sekery. Prevŕtaj porisko 
a po oboch stranách pripoj oceľové lanko, ktoré prevlečieš 
otvorom. 

Princíp fungovania 

Na pripevnenie vznášadlovej páky budeš potrebovať schránku, do 
ktorej vložíš páku a napojíš oceľové lanká. Tie pripojíš k fúkaču 
lístia tak, aby sa dali regulovať pomocou vypínača. 

Montáž

1. Oba otvory na oceľové lanká priprav tak, aby boli v rovnakej 
výške ako otvory na vznášadlovej páke. 

2. Zoskrutkuj dohromady jednotlivé drevené dielce.

3. Pretiahni oceľové lanko cez bočný dielec krytu.

4. Pripevni oceľové lanko k vznášadlovej páke. Pripevni 
vznášadlovú páku závitovou tyčou, ktorá bude slúžiť ako os páky. 
Závitovú tyč upevni pomocou matice s podložkou. Napoj oceľové 
lanko k vznášadlovej páke. Tip: Pripevni oceľové lanko  
k vznášadlovej páke pomocou lepiacej pásky, aby sa neuvoľnilo.

5. Pripoj druhé oceľové lanko k páke rovnakým spôsobom.

6. Pripoj zadnú stranu krytu a upevni ju pomocou matice  
s podložkou o závitovú tyč aj na druhej strane. Priskrutkuj hore  
na kryt dielec, ktorý bude obmedzovať vôľu páky.

Dôležité: Obe oceľové lanká musia byť pripojené k fúkačom lístia.
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Oceľové lanko, 170 cm

Závitová tyč, napr. 
M12 x 100 mm
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4. Pohonový agregát

5. Kormidlo

Drevené dielce (sieťotlačová doska, 2 cm)

1   Bočná stena 69 x 25 cm (4 ks)

2   Dno stojana 27 x 18 cm (6 ks)

3   Pohonové fúkače (fúkače lístia, 4 ks)

Príprava materiálu

1   Priprav si bočnú dosku so zošikmenou hornou a dolnou 
stranou.

2   Priprav si dno stojana. 

3   Zadováž si pohonové fúkače (fúkače lístia). Urob rovnaký 
vypínač ako pri fúkači lístia. Napoj fúkaciu rúru. 

Princíp fungovania 

Oba pohonové agregáty pozostávajú z rovnakých stojanov, 
na ktoré sú napojené fúkače lístia. Pomocou agregátov sa 
vznášadlové kreslo dostane do pohybu. Riadenie kresla spočíva  
v obsluhe pohonových pák na pravej a ľavej strane. 

Montáž

1. Zoskrutkuj dohromady oba stojany z horeuvedených drevených 
dielcov. Navŕtaj diery na skrutky do jednotlivých dielcov.  
Na zoskrutkovanie môžeš použiť skrutky do dreva so zapustenou 
hlavou, 4 mm x 40 mm.

2. Najprv vsaď spodné dúchadlo do stojana. Dúchadlo musíš 
otočiť o 180°, aby sa dalo zo spodnej strany priskrutkovať. Dĺžku 
skrutiek zvoľ podľa tvaru krytu. Skrutky môžu byť pripevnené len  
k vonkajšej časti krytu.

3. Napokon pripevni horné dúchadlo k stojanu pomocou skrutiek.

Príprava materiálu

1   2   3  dielce si priprav z 2 cm sieťotlačovej dosky  
a navŕtaj do nich diery (ako na nákrese).

3   Priprav na bokoch otvory, cez ktoré budeš viesť oceľové 
lanko (podľa nákresu).

4   Zhotov kormidlo z poriska sekery. Prevŕtaj porisko  
a po oboch stranách pripoj oceľové lanko, ktoré prevlečieš 
otvorom. 

Montáž

1. Oba otvory na oceľové lanká priprav tak, aby boli v rovnakej 
výške ako otvory na kormidle. 

2. Zoskrutkuj dohromady jednotlivé drevené dielce.

3. Prevleč oceľové lanko cez zadný otvor na kormidle. Pripevni 
kormidlo závitovou tyčou, ktorá bude slúžiť ako os páky. Napoj 
oceľové lanko k závitovej tyči na kormidle. Tip: Pripevni oceľové 
lanko ku kormidlu pomocou lepiacej pásky, aby sa neuvoľnilo. 

4. Aby kormidlo pružilo, pripevni zo zadnej strany ťažnú pružinu. 
Rovnakým postupom napoj predné oceľové lanko ku kormidlu.

5. Pripevni prednú časť krytu pomocou matice a podložky. 

Dôležité: Obe oceľové lanká musia byť pripojené k pohonnému 
agregátu.
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Drevené dielce  
(sieťotlačová doska, 2 cm)

1   29 cm x 3 cm

2   40 cm x 9 cm

3   40 cm x 3 cm

4   Kormidlo (porisko sekery), 45 cm dlhé



Záverečná montáž
Ukotvi kreslo podľa možností k základovej doske. Možnosti 
ukotvenia sa líšia podľa zvoleného kresla. 

Tip: Ukotvi kreslo napevno až po vyskúšaní chodu stroja.  
Kreslom môžeš vyvážiť celkovú konštrukciu prístroja.

Pripoj oba pohonné agregáty k obom stranám kresla  
a k základovej doske pomocou skrutiek. 

Upevni obe kormidlá ku kreslu tak, aby boli ľahko ovládateľné. 
Pripoj oceľové lanká k pohonným agregátom. 

Tip: Dávaj pozor, aby si oceľové lanká nezalomil. 

Pripevni oba fúkače lístia na dané miesta a vsaď zahnuté rúry 
do vopred pripravených otvorov. Priskrutkuj dúchadlá pomocou 
montážnej dierovanej pásky k základovej doske.

Pripevni vznášadlovú páku s napojenými oceľovými lankami do 
prednej časti základovej dosky.



Materiál a náradie

NáradieMateriál
	 Akumulátorový	fúkač	lístia
	 Porisko	sekery
	 Obojstranná	lepiaca	páska	
	 Závitová	tyč
	 Montážna	dierovaná	páska
	 Matica
	 Páska	na	opravy
	 Rúra	ohnutá	do	67°	uhla
 Skrutka
	 Preglejková	doska
	 Jazierková	fólia
	 Podložka

Ešte zostáva zaobstarať

	 Oceľové	lanko
	 Kreslo
	 Koberec
	 Ťažnú	pružinu	

	 Akumulátorový	skrutkovač
	 Kobercový	nôž
	 Pilník
	 Kotúčová	píla
	 Dierovacia	píla
	 Fixka
	 Vidlicový	kľúč
	 Uhlová	brúska
	 Skladací	meter

Vznášajúce	sa	kreslo


