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Seznamte se se všemi varováními a pokyny uvedenými 

v tomto návodu k obsluze a tento návod uschovejte. 

 

DŮLEŽITÉ! 

Tento návod k obsluze obsahuje důležitá varování a jiné informace. Přečtěte si ho pro pozdější 

použití k informativním účelům. 

Tento dávkovací ventil: 

byl navržen tak, aby mohl dávkovat jen mazací prostředky na bázi ropy a přípravky proti 

zamrznutí. Tento dávkovací ventil nepoužívejte k dávkování rozpouštědla, kapaliny do 

ostřikovačů předních skel. 

Byl navržen jen k použití v místnostech. 

Není navržen pro zabudované instalace. 

VAROVÁNÍ 

Následující varování se vztahuje ke konfiguraci, provozu, uzemnění, údržbě a opravám tohoto 

vybavení. Symbol vykřičníku varuje, uvádí obecná varování, symbol ohrožení se vztahuje na riziko 

charakteristické pro proceduru. Tato varování dodržujte. Navíc lze varování charakteristická pro 

produkt najít v celém těle textu tohoto návodu na místech, jichž se to týká. 

NEBEZPEČÍ VSTŘÍKNUTÍ KAPALINY POD KŮŽI 

Kapalina s vysokým tlakem proudící z dávkovacího ventilu, pružných hadic nebo proražených 

(roztržených) součástí může vyvolat proražení kůže. Vypadá jako běžné proříznutí kůže, ale jedná 

se o závažný úraz, který může vést k amputaci. Okamžitě je nutné vyhledat chirurgickou pomoc. 

Nesměřujte dávkovací ventil na lidi nebo na libovolné části jejich těla. 

Neklaďte své ruce kolem koncovky trysky dávkovacího ventilu. 

Únik nezastavujte nebo neodkloňujte rukou, tělem, rukavicí nebo hadrem. 

Když dochází k ukončování činnosti vstřikování maziva a později má být provedeno čištění, 

kontrola nebo servisní údržba vybavení, je nutné provést postup nulování tlaku, popsaný v 

tomto návodu. 



RIZIKO NESPRÁVNÉHO POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ 

Nesprávné použití zařízení může vyvolat úmrtí nebo závažné zranění. 

Zařízení neobsluhujte, pokud jste unaveni nebo pod vlivem alkoholu nebo léků. 

Nepřekračujte maximální pracovní tlak nebo jmenovitou teplotu součástí systému, která má 

nejnižší jmenovitou teplotu. Viz technické údaje uvedené ve všech návodech k vybavení. 

Používejte prášková rozpouštědla kapalin, která jsou kompatibilní s vlhkými částmi vybavení. 

Viz technické údaje uvedené ve všech návodech k vybavení. Seznamte se s varováními 

výrobců kapaliny a rozpouštědla. Pro získání kompletních informací o svém materiálu 

požádejte o listy MSDS distributora nebo maloobchodního prodejce. 

Vybavení každý den kontrolujte. Opotřebované nebo poškozené díly okamžitě opravte nebo 

vyměňte, nahraďte je jen originálními díly výrobce. 

Neměňte nebo neupravujte vybavení. 

Vybavení používejte jen v souladu s určením. Pro získání informací kontaktujte svého 

distributora. 

Pružné hadice a kabely veďte dále od oblasti provozu vozidel, ostrých hran, pohyblivých dílů a 

horkých povrchů. 

Neohýbejte pružné hadice, nesvazujte je nebo je nepoužívejte k tažení vybavení. 

Nepřipusťte, aby se k pracovišti přibližovaly děti a zvířata. 

Postupujte v souladu se všemi uplatňovanými předpisy. 

RIZIKO POŽÁRU A VÝBUCHU 

Když se v pracovní oblasti nacházejí hořlavé kapaliny, jako je benzín a kapalina do ostřikovačů 

předního skla. Mějte na vědomí, že se mohou vznítit nebo vybuchnout hořlavé plyny. Abyste 

pomohli zabraňovat vzniku požáru nebo výbuchu: 

Provozujte vybavení jen na dobře ventilovaném místě. 

Odstraňte veškeré zdroje vznícení, jako jsou cigarety a přenosné elektrické lampy. 

Udržujte pracoviště čisté, včetně odstraňování hadrů, louží kapalin nebo otevřených nádob s 

benzínem a rozpouštědly. 

V případě výskytu hořlavých plynů nezasouvejte nebo nevyjímejte zástrčky napájecích kabelů 

nebo nerozsvěcujte/nezhasínejte světlo. 



Uzemněte veškeré vybavení na pracovišti. 

Používejte jen pružné uzemněné kabely. 

Pokud se vyskytuje elektrostatické jiskření nebo pociťujte zasažení 

proudem, okamžitě zastavte činnost. Nepoužívejte vybavení, 

dokud se problém nedá identifikovat a napravit. 

Na pracovišti mějte k dispozici hasicí přístroj. 

 

Typická instalace! 

OBR. 1 ukazuje typickou instalaci bubnu k navíjení hadice. 

POPIS KLÁVES 

A Dávkovací ventil s měřením 

B Zavírací ventil kapaliny  

C Hadice 

D Přívodná hadice kapaliny bubnu k navíjení hadice  

E Buben na navíjení hadice 

Proces vynulování tlaku 

Vybavení zůstává pod tlakem, než je tlak ručně vynulován. 

Pro omezení rizika utrpění vážných úrazů kapalinou pod tlakem, náhodného úniku z dávkovacího 

ventilu nebo rozlitou kapalinou postupujte v souladu s tímto postupem nulování tlaku, když: 

obdržíte pokyn k vynulování tlaku, kontrole, očištění nebo údržbě libovolné součásti systému, 

rozvodů nebo čištění trysek kapaliny nebo filtru. 

1. Vypněte napájení čerpadla elektrickým proudem. 

2. Přepněte dávkovací ventil na odpadní nádobu, aby se vynuloval tlak. 

3. Otevřete hlavní odvzdušňovací ventily libovolného typu a drenážní ventily kapaliny v systému. 

4. Nechte otevřený drenážní ventil, než budete připraveni v systému vytvořit tlak. 

Postup instalace 



Pokud jsou rozvod nové nebo se v rozvodech instalace nachází znečištěná kapalina, musíte tato 

vedení před instalováním dávkovacího ventilu s měřičem propláchnout. Znečištěné vedení může vést 

k únikům z ventilu. 

1. Zavřete uzavírající ventil kapaliny (B. OBR. 1) v každé poloze dávkování. 

2. Ujistěte se, že: 

je zavřený hlavní výstupní ventil kapaliny u čerpadla, 

je regulován tlak vzduchu do motoru čerpadla, 

vzdušný ventil je otevřený. 

3. Pomalu otevřete hlavní výstupní ventil kapaliny. 

4. a. Umístěte konec hadice (bez připojeného dávkovacího 

ventilu) do nádoby pro použitý olej. 

b. Zajistěte hadici v nádobě tak, aby se nevysouvala z 

nádoby během proplachování. 

c. Pokud existuje několik poloh dávkování, nejdříve proveďte propláchnutí pro polohu dávkování 

nejdále od čerpadla a následně pracujte směrem k čerpadlu. 

5. Pomalu otevřete uzavírající ventil kapaliny (B. OBR. 1) v poloze dávkování. Proplachujte 

dostatečným množstvím oleje, abyste zajistili, že je celý systém čistý. Zavřete ventil. 

6. Opakujte krok 5 ve všech polohách dávkování. 

Připojení hadice k měřiči 

1 Proveďte postup nulování tlaku, 

2. Naneste těsnící hmotu na vnější závity spoje pružné hadice. Zašroubujte spoj pružné hadice do 

kloubu (1) a silně dotáhněte (OBR. 2) 

Před zavedením kapaliny do systému se ujistěte, že těsnící hmota na závity vytvrdla shodně s pokyny 

výrobce. Proveďte postup nulování tlaku, 

 

Instalování prodlužovacího nástavce a trysky na měřiči 

1. Zašroubujte trubku prodlužovacího nástavec (2) do přívodu 

měřiče, minimálně na tři celé otáčky. (OBR. 3). Nepoužívejte 

Spoj pružné hadice  

 

OBR. 2 

OBR. 1 



spojku se zámkem nebo ruční odpojovací trysku. Na měřiči 

používejte automatickou trysku, jinak se měřič může poškodit. 

2. Zašroubujte novou trysku (3) na prodlužující trubku s pomocí 

plochého klíče, nastavitelného klíče. Pevně ji dotáhněte. 

Trysku dotahujte jen plochým klíčem umístěným na místech 

zploštění pouzdra trysky. 

Pouzdro z trysky nedemontujte. Demontáž by měla negativní vliv 

na parametry trysky. 

4. Otevřete uzavírací ventily ve všech polohách dávkování (B, 

OBR. 3) a spusťte čerpadlo, aby se v systému vytvořil tlak. Viz 

Obsluha - pro získání informací o správné obsluze měřiče. 

Pro zajištění přesnosti dávkování odstraňte z potrubí 

kapaliny a dávkovacího ventilu veškerý vzduch předtím, než 

ho začnete používat. Nastavte výkon systému podle 

požadovaného výkonu, který obvykle stanoví 5,6 l/min. 

Nepřekračujte výkon 19 l/min. 

OBR. 3 



Nastavení měřiče a návod k obsluze 

1. Základní součinitel a podmínka práce: 

1000 psi (7 MPa, 69 bar) maximální pracovní tlak 5 gal/min (19 I/min) maximální výkon 

Napájení 

elektrickým 

proudem 

AC6V Počátečně 

naprogramovaná 

data 

4L  Výchozí měrná 

jednotka 

L 

Výchozí součinitel 

přesnosti  

0,5000 Výkon 1-30 l/min Tlak praskání 140 bar 

Přesnost měření ± 0,5% Min. pracovní tlak 0,7 bar Max.. pracovní 

tlak 

70 bar 

2. LCD DISPLEJ 

1. Zobrazuje množství zcela podléhající nulování, celkové naakumulované množství a součinitel 

stupnice 

2. Zobrazuje měrnou jednotku 

3. Vstupně naprogramované množství vsádky 

4. “MANUAL” je ukazatel běžně dodávaného modelu a ne vstupně nastavený na modelu 

5. “AUTO” je ukazatel setrvávání v modelu programování 

6. Ikona vybití baterie 

7. “SET” je ukazatel nastavení měrné jednotky nebo navržení vstupního výkonu  

8. “TOTAL” je ukazatel celkového podaného množství kapaliny  

9. “TRIP” je ukazatel pro aktuální výkon. 

3. Funkční charakteristika: 



3.1 Když je baterie vybitá, objeví se na pravé dolní straně LCD displeje blikající signál. Prohlédněte si 

ho, prosím, na následující fotografii: 

3.2 V režimu nastavení displeje, systém vejde do režimu automatického 

dávkování, pokud má místo jen operace dávkování. 

3.3 Úvodně naprogramovaný rozsah: 0-999, který je 

necyklický. V režimu vstupního programování bude 

dávkování zavíráno automaticky přepnutím na 5 sekund 

během procesu, pokud chybí olej. Po dávkování v režimu 

vstupního programování bude na levé straně nad LCD 

displejem blikat “OK”. 

4. Funkční tlačítka:  

A. Levé tlačítko šipka nahoru: {Poznámka překladatele: 

Symbol A na obrázku by měl být vlevo, symbol B vpravo} 

Klikněte na levé tlačítko šipka nahoru, abyste postupně 

vzestupně nastavovali; pro rychlé nastavení dat stiskněte levé 

tlačítko šipka nahoru. 

B. Pravé tlačítko šipka dolů: 

Klikněte na pravé tlačítko šipka dolů, abyste postupně 

sestupně nastavovali; pro rychlé nastavení dat stiskněte pravé 

tlačítko šipka dolů. 

C. Tlačítko Stop-Key: 

C.1 V režimu dávkování: stisknutí tohoto tlačítka umožní 

kontrolu aktuálně dodaného množství “Trip” a součet 

celkového dodaného množství “Total” 

C.2 V režimu nastavení součinitele: klikněte na toto tlačítko 

pro změnu režimu nastavení měrných jednotek, režim 

nastavení součtu celkového množství a režim nastavení 

kalibrace; 

Blikající 

kontrolka 

Displej baterií 



C.3 V režimu nastavení kalibrace: po změně součinitel 

několikrát stiskněte toto tlačítko, pro uložení součinitele. 

C.4 V režimu vstupního programování dávkování: Pokud jste v 

režimu dávkování, lze dávkování zastavit 

C.5 Stisknutí tohoto tlačítka na minimálně 3 až 5 sekund může 

změnit režim dávkování MANUAL (ruční) a režim dávkování 

AUTO (automatické) 

D. RESET 

V režimu dávkování klikněte na toto tlačítko pro obnovení nuly 

pro aktuálně dodávané množství “Trip”. V režimu nastavení 

kalibrace: klikněte na toto tlačítko pro obnovení dřívějšího 

součinitele přesnosti. 

E. Convert: 

V režimu nastavení měrné jednotky klikněte na toto tlačítko 

pro změnu měrné jednotky. L, QT, PT, Gal. 

V režimu kalibrace klikněte na toto tlačítko pro změnu místa blikání dat. 

F. Skryté tlačítko: 

Použijte tvrdý kulatý předmět s průměrem 3 mm nebo větší, klikněte na skryté tlačítko zaražením 

předmětu přes přivádějící otvor, program lze vrátit do původního stavu, ale množství TOTAL nemůže 

být vynulováno. 

G. Reset+ Conver 

V režimu dávkování stiskněte zároveň tlačítka Reset a Convert na minimálně 3 až 5 sekund a vstupte 

do stavu nastavení součinitele 

  

Tlačítko Skrytý 

Bod nulování 



5. Obsluha ručního dávkování a kroky:  

Pozor: 

a. V režimu vstupního programování bude dávkování zavíráno automaticky přepnutím na 5 sekund 

během procesu, pokud chybí olej.  

B. Po dávkování v režimu vstupního programování bude na levé straně nad LCD 

displejem blikat “OK”. 

5.1 Vyberte režim auto stisknutím tlačítka STOP-KEY na minimálně 3 až 5 sekund, 

následuje vstup do režimu automatického dávkování.  

5.2 Zvyšujte naprogramované údaje s pomocí levého tlačítka nahoru, 

naprogramované programy lze snižovat s pomocí pravého tlačítka dolů, např. 

5,0 L 

5.3 Pro vynulování stiskněte tlačítko Reset. 

Stiskněte spoušť jednou rukou. Uvolněte spoušť, až pocítíte, že došlo k spuštění. 

Pistole se nachází ve stavu dávkování a sčítání množství. 

5.4 Po dávkování vstupně naprogramovaného množství systém zastaví automatické 

dávkování. Vlevo nad displejem se objeví signál “OK”. 

Pozor: Pro zastavení dávkování během práce stiskněte tlačítko STOP-KEY nebo spoušť. Aktuální 

množství bude zobrazováno na LCD displeje, např. 3,28 L. Znovu stiskněte spoušť. Pistole bude 

pokračovat v dávkování. 

6. Obsluha ručního dávkování a kroky: 



6.1 Vyberte režim auto stisknutím tlačítka STOP-KEY na minimálně 3 až 5 sekund, následuje vstup do 

režimu ručního dávkování. 

6.2 Pro vynulování stiskněte tlačítko Reset.  

Stiskněte spoušť opakovaně rukou, až se pistole ocitne ve stavu dávkování a sčítání množství. 

6.3 Přesnost se nezmění po stisknutí tlačítek start a stop 8. L jako jednorázově dávkované množství. 

 

  



 

7. Výběrné měrné jednotky 

Standardní jsou čtyři mezinárodní měrné jednotky, tzn., L=Litr, GAL=Galon, QT=Kvarta, PT=Pinta. Při 

výběru měrných jednotek stiskněte zároveň tlačítko šipky vlevo a vpravo na minimálně 3 až 5 sekund, 

vstup do režimu SET (nastavení) s pomocí středového tlačítka. Při pozorování blikající šipky dolů 

klikněte na pravé tlačítko šipky dolů a změňte měrnou jednotku (viz následující fotografie). 

 

8. Programování kalibrace 

8.1 Korekce součinitele přesnosti 

Pro lepší vstupní využití měřiče, prosím, upravte nebo zkorigujte součinitel přesnosti shodně s 

následujícím vzorem před první operací dávkování oleje. 

Nový součinitele přesnosti = Starý součinitel přesnosti x Ukazatel korekce 

“K” 

Ukazatel korekce “K” = Zobrazované dávkované množství ÷ Zobrazované 

množství 

 

8.2 Kroky korekce: 

8.2.1 Změřte dávkované množství s pomocí standardního měření, příklad: 

Pokud dávkované množství stanoví 1,6 L a zobrazené množství stanoví 1,52 L 

K=1.6÷1.52=1,05626 

 



 

8.2.2 Stiskněte zároveň tlačítka Reset Bottom + Convert na minimálně 3 až 5 sekund. Zobrazte 

aktuální “CAL” s pomocí tlačítka STOP-KEY, na příklad: součinitel přesnosti stanoví 0,5360 (uložit tyto 

údaje) 

 

 

8.2.3 Vypočítejte nový součinitel korekce: 

0,5360 x 1,0526 = 0,5642 

Jak lze zadat 0,5642 jako CAL. 

Ve stavu “SET-CAL” klikněte a posuňte rejstřík blikajících dat, nastavte data vzestupně s pomocí 

levého tlačítka šipka nahoru nebo sestupně s pomocí pravého tlačítka šipka dolů, postupně změňte 

3 na 6, 6 na 4, 0 na 2. Po korekci zadejte údaje tlačítkem STOP-KEY pro potvrzení a uložení dat 

nastavení. Zároveň držte stisknutá tlačítka levé a pravé šipky na minimálně 3 až 5 sekund. Pro 

zakončení korekce se vraťte do režimu dávkování oleje. 

 

Náhled v rozvinutí a seznam dílů 



 

 

POLOŽKA POPIS MNO

ŽSTVÍ 

POLOŽKA POPIS MNOŽ

STVÍ 

YQ 01 pravý kryt madla 1 YQ 30 ozubené kolo 2 

YQ 02 vrut 8 YQ 31 kolík 2 

YQ 03 komora baterie 1 YQ 32 těsnící O-kroužek 1 

YQ 04 kryt komory baterií 1 YQ 33 kryt měřiče 1 

YQ 05 šroub 1 YQ 34 šroub 1 

YQ 06 šroub  YQ 35 šroub  

YQ 07 kryt měřících zařízení 1 YQ 36 PCB 1 

YQ 08 adaptér 1 YQ 37 kryt měřiče 1 

YQ 09 kryt měřících zařízení 1 YQ 38 skleněná destička 1 

YQ 10 adaptér 1 YQ 39 šroub  

YQ 11 držáky 1 YQ 40 šroub  

YQ 12 spoušť 1 YQ 41 alex 1 



YQ 13 pružina 1 YQ 42 filtr 1 

YQ 14 levý kryt madla 1 YQ 43 těsnící O-kroužek 1 

YQ 15 blok spouště 1 YQ 44 těsnící O-kroužek 1 

YQ 16 Kolík spouště 1 YQ 45 těsnící O-kroužek 1 

YQ 17 blokování spouště 1 YQ 46 kryt filtru 1 

YQ 18 těsnící O-kroužek  YQ 47 těsnící O-kroužek 1 

YQ 19 adaptér 1 YQ 48 zpětná pružina 1 

YQ 20 šroub  YQ 49 pouzdro hřídele 1 

YQ 21 korpus měřiče 1 YQ 50 pružina hřídele 1 

YQ 22 šroub  YQ 51 těsnící O-kroužek 1 

YQ 23 elektroventil 1 YQ 52 adaptér 1 

YQ 24 šroub  YQ 53 kolík 1 

YQ 25 kryt ventilu 1 YQ 54 šroub  

YQ 26 šroub  YQ 55 PCB 1 

YQ 27 dolní destička měřiče 1 YQ 56 dolní destička 1 

YQ 28 pružná tryska 1 YQ 57 šroub 2 

YQ 29 magnetický kolík 2 YQ 58 gumový kryt 1 
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