
tel.: 00421 (0)34 7746006 
fax.: 00421 (0)34 7746008 
e-mail: kovian@kovian.sk  
web: www.kovian.sk   
address: Športová 749 
                900 61 Gajary 
                Slovakia   

  

 
 

Stručný návod na použití portálu s náhradními díly  
www.kovianportal.cz  

 
Vážení zákazníci,  
připravili jsme pro Vás nový portál zaměřený na snadnější vyhledávání náhradních dílů 
k pohonům KEY Automation a NICE.  
 
Věříme, že oceníte jednoduchost a přehlednost tohoto portálu. Tento stručný návod Vám 
v krátkosti představí základní funkce portálu.  
 

 
 
Na úvodní obrazovce si v levém menu nejdřív zvolíte výrobce a následně druh a typ pohonu.  

https://bit.ly/KOVIANPORTALCR
https://bit.ly/KOVIANPORTALCR
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V našem případě si pro účely prezentace zvolíme pohon KEY Automation – KEY Posuvné – 
SUN4024. Po kliknutí na daný pohon se přesunete přímo do okna s pohonem.  

 
V levé části je očíslovaný seznam náhradních dílů pro pohon SUN4024 a vpravo se nachází 
nákres pohonu s náhradními díly. Je na Vás, jestli náhradní díl vyhledáte v seznamu, nebo na 
něj kliknete přímo v nákresu.   
Pokud kurzorem myši přejedete v nákresu nad číslo náhradního dílu, zobrazí se Vám okno 
s popisem náhradního dílu.  
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V ukázce zobrazujeme náhradní díl číslo 13. 

 
Po kliknutí na dané číslo náhradního dílu se Vám otevře okno s náhradním dílem, který 
budete moct hodit do nákupního košíku v rámci kovianportálu.  
Tímto způsobem můžete do košíku naházet i několik náhradních dílů pro různé pohony.  
 
Ovládací prvky pod nákresem: 

Slouží k přiblížení nákresu. Stejně tak je možné nákres přiblížit i kolečkem na myši. 
 
 Slouží k oddálení nákresu. Stejně tak je možné nákres oddálit i kolečkem na myši. 
 
Přizpůsobí velikost zobrazení Vaší obrazovce. Obnoví původní zobrazení.  
 
Tisk nákresu a seznamu náhradních dílů pro zvolený pohon. Ideální řešení, pokud 
potřebujete seznam dílů např. pro zákazníka.  
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Košík kovianportal.cz: 
Pokud máte nějaký náhradní díl v košíku, stačí, když v záložce kliknete na košík.  

 
Na stránce kovianportal.cz vidíte zobrazené doporučené maloobchodní ceny pro vaše koncové zákazníky. 

Vybrané náhradní díly můžete objednat přímo přes KOVIAN.CZ: 
Objednávka přímo přes kovian.cz stisknutím tlačítka – Přenést do košíku na kovian.cz 
Po stisknutí tlačítka se Vám otevře nové okno se stránkou kovian.cz a náhradní díly se Vám 
automaticky přenesou do košíku. Následně nakupujete standardně přímo přes košík. 
 

 
V případě, že budete mít nějaký dotaz, neváhejte nás kontaktovat přímo na online chatu, 
který je umístěný jak na stránce kovianportal.cz, tak i na stránce kovian.cz.  

 
 

Na funkcích stránky kovianportal.cz budeme i v budoucnu neustále pracovat. Pokud byste měli nějaké podněty na 
vylepšení portálu napište nám na mail: support@kovian.sk. 

mailto:support@kovian.sk

