
Version: I-S95/S96-V4 
 

 

Victoria 

S95/S96 
 

Návod k použití 
 

 

 
 

 
 
 

 

 



1 
 

Příprava kolovrátku pro práci 

 

Vyjměte složený kolovrátek z 
krabice. 

  

 

Sejměte gumičky, stojan na skaní 
a uvolněte unašeč. Hřídel unašeče 
je zafixována do nylonového 
pouzdra v zadní liště. 
 

  

 

Položte kolovrátek naplocho na 
stůl. Vytáhněte černou západku  
ven a zvedněte zadní lištu nahoru. 
Západku už během vzpřimování 
nemusíte držet vytaženou – 
zapadne na své místo automaticky, 
jakmile se zadní lišta dostane do 
vzpřímené polohy. 
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Nasuňte kryt na konci pedálové 
tyče na kruhovou matici kola a 
zatlačte těsnicí kroužek až na 
hranu krytu. Když umístíte kryt v 
úhlu kruhové matice a budete na ni 
tlačit, kryt snadněji nasadíte. Když 
jej potřebujete sejmout, uvolněte 
těsnicí kroužek a poté s krytem 
kývejte, až se postupně hladce 
uvolní.  
 
 

  

 

Prostrčte osu unašeče skrz celou 
cívku ze té její strany, kde není 
žlábek, a poté ji zasuňte do kladky. 
Žlábek na konci osy unašeče 
zapadne na trn uvnitř otvoru 
kladky. Otáčejte unašečem, dokud 
se žlábek na konci osy unašeče 
nespojí s trnem uvnitř kladky.  
Když se vám to podaří, budete cítit, 
jak unašeč zapadne ještě o kousek 
hlouběji do žlábku a nepůjde vám 
jím otáčet nezávisle 

na kladce. Osa unašeče drží na svém místě díky malému magnetu uvnitř 
kladky. 
 
Umístěte lanko brzdy do drážky cívky a veďte jej okolo háčku. Otáčením 
černého kolíku zvyšujete napětí v lanku, což cívku brzdí v pohybu. Napětí v 
lanku můžete zvyšovat či snižovat podle své potřeby prostým otáčením 
černého kolíku. 
 

 

Skací stojan má uprostřed dírku navíc, kam 
můžete umístit bodec na třetí cívku. Tento 
bodec, stejně jako další cívky, si můžete 
zakoupit jako příslušenství. 
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Předení 

Na kolovrátku Victoria můžete šlapat jedním nebo dvěma chodidly. Mnoho 
lidí používá obě chodidla z důvodu pocitu lehčího šlapání a většího pohodlí. 
Když použijete pouze jedno chodidlo, pak zase získáváte větší flexibilitu v 
umístění kolovrátku dále nebo blíže k vám a můžete také měnit úhel vašeho 
sezení směrem k němu. 
 
Nejdůležitější je sedět u kolovrátku pohodlně a vnímat předení jako relaxaci. 
Dobře se vám bude příst pouze tehdy, když najdete optimální vzdálenost 
mezi svýma rukama a hrdlem unašeče. Unašeč a hrdlo cívky jsou natočeny 
nahoru ve směru přirozené pozice vašich rukou při předení, ale vstup vlákna 
do hrdla unašeče pod jiným úhlem není problém. 
 
Vložte řemen pohonu do jednoho ze tří žlábků v kladce. Největší průměr má 
nejmenší poměr otáčení (1:6). S ním dosáhnete (ve srovnání se stejnou 
rychlostí předení při použití menších průměrů a tedy vyšších poměrů 
otáčení) nejnižšího počtu otáček na centimetr. Když řemen pohonu umístíte 
do drážek koleček s menším průměrem (poměr otáčení 1:9 a 1:13), pak 
získáte vlákno s více otáčkami na centimetr, nebo upředete delší vlákno za 
stejný čas. Čím vyšší je průměr, tím více síly potřebujete na šlapání. Zde 
pak pomůže, když použijete obě chodidla. 
 

 

Veďte startovní vlákno hrdlem 
unašeče, dále skrz očko na 
unašeči až k fixačnímu otvoru v 
cívce. Není důležité, kterou stranu 
unašeče použijete. Udělejte na 
vláknu dvojitý uzlík a vložte jej do 
fixačního otvoru v cívce. Posuňte 
očko na unašeči do místa, kde 
jemně natáhne vlákno ve směru, 
kde je vlákno fixováno v cívce. 

 
Zvyšováním napětí brzdicího vlákna, a tím pádem bržděním cívky, můžete 
kontrolovat napětí vlákna. Unašeč se otáčí, protože je spojený s kladkou, a 
to má za následek kroucení vlákna. Dokud vlákno spojuje cívku s 
unašečem, dotud se se cívka bude otáčet společně s ním. Výsledkem je, že 
budete cítit ve vláknu tah a tento tah můžete zvýšit utažením brzdy. Čím 
bude cívka plnější, tím bude těžší a tím pádem bude na brzdu vyvíjet vyšší 
protitlak. Pokud tedy chcete tlak udržet rovnoměrný, budete muset tlak 
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průběžně zvyšovat a brzdu utahovat. To také znamená větší námahu při 
šlapání. Proto vám doporučujeme cívku nepřetěžovat. 
 

Výměnu cívky provedete tak, že vyjmete brzdicí lanko ze žlábku. Pak 
vytáhnete unašeč spolu s cívkou ven z kladky.  
 
Hrdlo cívky má vyjímatelnou bílou nylonovou část. Díky ní máte možnost si 
zvolit mezi průměrem hrdla 8 mm nebo 12 mm. Menší průměr je vhodný pro 
předení jemnějších vláken. 

Tipy pro snazší předení a řešení problémů 

Očko na unašeči můžete posouvat podle své potřeby, abyste cívku 
rovnoměrně naplnili. Způsob posouvání očka je ukázán na obrázcích níže. 
 
K sobě: Od sebe: 

  
 

 

Pokud očko vedoucí vlákno začne 
po cívce příliš snadno klouzat, pak 
jej můžete přitáhnout kleštěmi. 
Očko do nich vložíte v místě 
přechodu kovu do plastu. Protože 
se jedná o paměťový drát, musíte 
stisknout opravdu pevně, aby se 
nevrátil do své staré pozice. Ale 
když stisknete příliš, nelze jej pak 
znovu otevřít. Nejefektivnější tedy 
je postupovat systémem stisknout-
uvolnit-vyzkoušet, a takto 
postupovat tak dlouho, až je očko 
opět optimálně stažené a fungující. 
. 
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Pokud se stane, že se skládací 
mechanismus na zadní stojně 
příliš uvolní, pak je možné jej 
opravit znovunastvením 
zajišťovacího šroubu. Uvolněte 
šroub a natočte jej tak, aby dolní 
část stojny stlačil mírně dozadu. 
Zajišťovací knoflík by měl 
zapadnout dovnitř ve chvíli, kdy se 
stojna šroubu dotkne. Když se 
šroub dostane do své správné 
polohy, pak jej můžete opět 
utáhnout. 
 

 
Pokud nepředete, pak vám doporučujeme, abyste hnací řemen snímali z 
kola a zachycovali jej na kladce v oblasti osy unašeče. 
 
Dbejte na to, aby se v otvoru kladky nehromadila žádná nečistota. Osa 
unašeče by se potom špatně připojovala k magnetu na konci otvoru, který ji 
drží na svém místě. Pokud se do otvoru dostanou nějaké kovové části, pak 
je vyjměte pinzetou a otvor vyčistěte.  
 
Když kolovrátek roztáčíte bez aktuálně nataženého vlákna, může se ozvat 
velmi nepříjemný zvuk. Je výsledkem nadměrných vibrací v cívce, která není 
zpomalovaná předeným vláknem.  
Tento zvuk můžete také zaznamenat v okamžiku, kdy necháte vlákno rychle 
vlát nad cívkou při technice „long draw“. Kapka oleje na konce cívky tento 
problém vyřeší. 

Dostupné příslušenství ke kolovrátku Victoria  

 Cívky navíc 

 Vysokorychlostní set se třemi cívkami (poměr otáčení 1:20) 

 Vysokorychlostní cívka 

 Třetí bodec na rozšíření skacího stojanu o třetí cívku 

 Samostatně stojící skládací navíječ přaden. 

 Samostatně stojící skací stojan s nastavitelnou brzdou na 3 cívky 

 Vyztuženou tašku, kterou lze nosit jako batoh, tašku na rameno nebo 
do ruky 


