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Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami oraz instrukcjami zawartymi w niniejszej 

instrukcji obsługi i prze-chować tę instrukcję 

 

 

WAŻNE! 

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne ostrzeżenia oraz inne informacje. Przeczytaj i 

zachowaj na później dla celów informacji. 

Ten zawór dozujący: 

zaprojektowany został tak, aby mógł dozować tylko środki smarne na bazie ropy naftowej i 

przeciwzamarzaniowe. Nie należy wykorzystywać tego zaworu dozującego do dozowania 

rozpuszczalnika płynu do spryskiwaczy przednich szyb. 

zaprojektowany został tylko do użytku w pomieszczeniach. 

nie jest on zaprojektowany do instalacji wbudowanych. 

OSTRZEŻENIE 

Następujące ostrzeżenia odnoszą się do konfiguracji, eksploatacji, uziemienia, konserwacji i 

napraw tego wyposażenia. Symbol wykrzyknika ostrzega podając ostrzeżenie ogólne, a symbol 

zagrożenia odnosi się do ryzyka charakterystycznego dla procedury. Należy odnieść się do tych 

ostrzeżeń. Dodatkowo, ostrzeżenia charakterystyczne dla produktu można znaleźć w całym 

ciele tekstu niniejszej instrukcji tam, gdzie dotyczy. 

ZAGROŻENIE WSTRZYKNIĘCIA CIECZY POD SKÓRĘ 

Płyn o wysokim ciśnieniu wydostający się z zaworu dozującego, przewodów elastycznych albo 

przebitych (rozerwanych) elementów może spowodować przebicie skóry. Wygląda to jak zwykle 

przecięcie skóry, lecz jest to poważne obrażenie ciała, które może prowadzić do amputacji. 

Należy natychmiast uzyskać pomoc chirurgiczną. 

Nie wolno kierować zaworu dozującego do ludzi, czy do dowolnej części ich ciała. 

Nie umieszczać swoich dłoni wokół końcówki dyszy zaworu dozującego. 

Nie należy zatrzymywać lub odchylać wycieku dłonią, ciałem, rękawicą czy szmatą. 



  

Kiedy ma miejsce kończenie czynności wtryskiwania smaru, kiedy później ma być wykonywane 

czyszczenie, sprawdzanie lub serwisowanie wyposażenia, należy wykonać procedurę zerowania 

ciśnienia opisaną w niniejszej instrukcji. 

RYZYKO NIEWŁAŚCIWEGO UŻYCIA SPRZĘTU 

Niewłaściwe użycie sprzętu może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała. 

Nie należy obsługiwać urządzenia, gdy jest się zmęczonym albo pod wpływem alkoholu lub 

leków. 

Nie należy przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego lub znamionowej temperatury 

podzespołów układu posiadających najniższe znamionowe temperatury. Patrz Dane techniczne 

podane we wszystkich instrukcjach wyposażenia. 

Stosować rozpuszczalniki płynów w piasku, które są zgodne z częściami wilgotnymi 

wyposażenia. Patrz Dane techniczne podane we wszystkich instrukcjach wyposażenia. Należy 

zapoznać się z ostrzeżeniami producentów płynu i rozpuszczalnika. W celu uzyskania pełnej 

informacji o swoim materiale, należy poprosić o arkusze MSDS od dystrybutora, czy sprzedawcy 

detalicznego. 

Wyposażenie należy kontrolować codziennie. Części zużyte lub uszkodzone należy niezwłocznie 

naprawiać lub wymieniać zastępując je tylko oryginalnymi częściami producenta. 

Nie należy zmieniać lub modyfikować wyposażenia. 

Wyposażenie należy wykorzystywać jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem. W celu uzyskania 

informacji, należy skontaktować się ze swoim dystrybutorem. 

Węże elastyczne i kable należy prowadzić z dala od obszarów ruchu pojazdów, ostrych 

krawędzi, ruchomych części i gorących powierzchni. 

Nie zginać węży elastycznych lub nie związywać lub nie wykorzystywać ich do ciągnięcia 

wyposażenia. 

Nie zezwalać na zbliżanie się dzieci i zwierząt w pobliże miejsca pracy. 

Postępować zgodnie z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami. 

RYZYKO POŻARU I WYBUCHU 



  

Kiedy w obszarze roboczym obecne są łatwopalne płyny, takie jak benzyna i płyn do 

spryskiwaczy przedniej szyby, należy mieć świadomość że łatwopalne gazy mogą się zapalić lub 

wybuchnąć. Aby dopomóc w zapobieżeniu powstaniu pożaru lub wybuchu należy: 

Eksploatować wyposażenie tylko w dobrze wentylowanym miejscu. 

Eliminować wszelkie źródła zapłonu, takie jak papierosy i przenośne lampy elektryczne. 

Utrzymywać miejsce pracy w stanie czystym, włącznie z usuwaniem szmat, rozlewisk cieczy lub 

otwartych pojemników rozpuszczalników i benzyny. 

Kiedy występują łatwopalne gazy, nie należy wkładać lub wyjmować wtyczek przewodów 

zasilania lub włączać/wyłączać światła. 

Uziemić wszelkie wyposażenie w miejscu pracy. 

Stosować jedynie przewody elastyczne uziemione. 

Jeżeli występuje iskrzenie elektrostatyczne lub odczuwa się porażenie prądem, należy 

natychmiast zatrzymać działanie. Nie należy używać wyposażenia dopóki nie uda się 

zidentyfikować i skorygować problemu. 

Przechowywać w miejscu pracy działającą gaśnicę przeciwpożarową. 

  



  

Typowa instalacja! 

RYS. 1 pokazuje typową instalację bębna do nawijania węża. 

KLAWISZ OPIS 

A Zawór dozujący z pomiarem 

B Zawór zamykającego płynu C Wąż  

D Wąż wlotowy płynu bębna do nawijania węża  

E Bęben do nawijania węża 

Procedura zerowania ciśnienia 

Wyposażenie pozostaje pod ciśnieniem, zanim ciśnienie nie zostanie 

wyzerowane ręcznie. 

W celu zredukowania ryzyka odniesienia poważnych obrażeń ciała od 

płynu znajdującego się pod ciśnieniem, przypadkowego wypływu z 

zaworu dozującego lub rozlewanego płynu, należy postępować 

zgodnie z tą Procedurą zerowania ciśnienia, gdy: 

otrzymacie Państwo instrukcję 

wyzerowania ciśnienia, sprawdzenia, 

oczyszczenia lub serwisowania 

dowolnego wyposażenia układu, instalacji 

lub czyszczenia dysz płynu, albo filtru. 

1. Wyłączyć zasilanie pompy prądem elektrycznym. 

2. Przełączyć zawór dozujący na pojemnik odpadów, aby wyzerować ciśnienie. 

3. Otworzyć zawory główne odpowietrzające dowolnego typu i zawory drenażowe płynu w 

układzie. 

4. Pozostawić otwarty zawór drenażowy, zanim nie będzie Państwo w gotowości do 

wytworzenia ciśnienia w układzie. 

Procedura instalacji 

RYS 1 



  

Jeśli instalacja jest nowa lub w przewodach instalacji znajduje się zanieczyszczony płyn, przed 

zainstalowaniem zaworu dozującego z miernikiem, należy przepłukać te przewody. 

Zanieczyszczone przewody mogą powodować wycieki z zaworu. 

1. Zamknąć zawór zamykający płynu (B, RYS. 1) w każdej pozycji dozowania. 

2. Należy się upewnić, że: 

zamknięty jest główny zawór wylotowy płynu przy pompie, 

regulowane jest ciśnienie powietrza do silnika pompy, 

zawór powietrza jest otwarty. 

3. Powoli otworzyć główny zawór wylotowy płynu. 

4. a. Umieścić koniec węża (bez podłączonego zaworu dozującego) w pojemniku dla zużytego 

oleju. 

b. Zabezpieczyć wąż w pojemniku tak, by nie wysunął się on z pojemnika w trakcie płukania. 

c. Jeśli istnieje kilka pozycji dozowania, należy najpierw płukać dla pozycji dozowania najdalszej 

od pompy, a następnie pracować w kierunku do pompy. 

5. Powoli otworzyć zawór zamykający płynu (B, RYS. 1) w pozycji 

dozowania. Płukać dostateczną ilością oleju aby zapewnić, iż cały układ 

jest czysty. Zamknąć zawór. 

6. Powtarzać krok 5 przy wszystkich pozycjach 

dozowania. 

Podłączanie węża do miernika 

1. Wykonać procedurę zerowania ciśnienia, 

2. Nałożyć masę uszczelniającą na gwinty zewnętrzne złączki węża elastycznego. Wkręcić 

złączkę węża elastycznego w przegub (1) i silnie 

dokręcić (RYS. 2) 

Przed wprowadzeniem płynu do układu, należy 

się upewnić czy masa uszczelniająca do gwintów 

uległa utwardzeniu zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

RYS 2 

RYS 3 

Złączka węża elastycznego  



  

Instalacja przedłużki i dyszy na mierniku 

1. Wkręcić rurkę przedłużającą złączkę (2) w wylot miernika na co najmniej trzy pełne obroty. 

(RYS. 3). Nie należy używać sprzęgu z blokadą lub ręcznej dyszy odcinającej. Na mierniku należy 

stosować dyszę automatyczną lub miernik może ulec uszkodzeniu. 

2. Wkręcić nową dyszę (3) na rurkę przedłużającą, za pomocą klucza płaskiego maszynowego, 

klucza nastawnego. Dokręcić ją pewnie. 

Dyszę należy dokręcać jedynie kluczem maszynowym płaskim umieszczanym w miejscach 

spłaszczeń tulei dyszy. 

Nie należy demontować tulei z dyszy. Zdemontowanie będzie miało negatywny wpływ na 

parametry dyszy. 

4. Otworzyć zawory zamykające wszystkich pozycji dozowania (B, RYS. 3) i uruchomić pompę, 

aby wytworzyć ciśnienie w układzie. Patrz Obsługa - dla uzyskania informacji na temat 

prawidłowej obsługi miernika. Aby zapewnić dokładność dozowania, należy usunąć całe 

powietrze z przewodów płynu i zaworu dozowania, zanim zacznie się go używać. Ustawić 

wydatek układu zgodnie z żądanym wydatkiem, który zwykle wynosi 5,6 l/min. Nie należy 

przekraczać wydatku wynoszącego 19 l/min. 

Nastawianie miernika i instrukcje obsługi 

1. Podstawowy współczynnik i warunek pracy: 

1000 psi (7 MPa, 69 bar) maksymalne ciśnienie robocze 5 gal/min (19 I/min.) Maksymalny 

wydatek 

Zasilanie prądem 

elektrycznym 

AC6V Doprowadzenie oleju: 1/2” BSP Domyślna  

Jednostka miary 

L 

Domyślny współczynnik 

dokładności  

0,5000 Wydatek 1-30 l/min Ciśnienie pękania 140 bar 

Dokładność pomiaru ±0,5% Min. ciśnienie robocze 0,7 bar Maks. ciśnienie 

robocze 

70 bar 



  

2. WYŚWIETLACZ LCD 

1. Wyświetla sumę całkowitą podlegającą zerowaniu, sumę całkowitą skumulowaną oraz 

współczynnik skali 

2. Wyświetla jednostkę miary  

3. Wyświetlacz aktualnie dodanej ilości 

4. “MANUAL” jest wskaźnikiem dostarczanego zwykle modelu, a nie wstępnie ustawioną w 

modelu ikoną rozładowanej baterii 

5. “SET” jest wskaźnikiem dla ustawienia jednostki miary lub zaprogramowanego wstępnie 

wydatku  

6. “TOTAL” jest wskaźnikiem całkowitej podawanej ilości cieczy  

7. “TRIP” jest wskaźnikiem dla aktualnego wydatku. 

  



  

3. Charakterystyka funkcjonalna: 

3.1 Kiedy bateria jest rozładowana, u dołu z prawej strony wyświetlacza LCD, pojawi się 

migający sygnał. Proszę obejrzeć następujące zdjęcie:  

3.2 W trybie ustawień wyświetlacza, system wejdzie w tryb dozowania 

automatycznego, jeśli ma miejsce tylko operacja dozowania. 

3.3 Zakres wstępnie programowany: 0-999, który jest 

niecykliczny. W trybie wstępnego programowania, 

dozowanie będzie zamykane automatycznie poprzez 

przełączanie na 5 sekund podczas procesu, jeśli brakuje 

oleju. Po dozowaniu w trybie wstępnego 

programowania, z lewej strony nad wyświetlaczem LCD 

będzie migać “OK”. 

4. Przyciski funkcyjne: 

A. KLAWISZ: 

a.1 W trybie dozowania: naciśnięcie tego klawisza przez 

krótki czas umożliwi sprawdzenie aktualnie dodanej 

ilości “Trip” oraz sumę całkowitą dodanej ilości “Total” 

a.2 W trybie ustawień współczynnika: kliknąć ten 

przycisk, aby zmieniać model ustawień jednostek miary, 

model ustawień sumy całkowitej ilości i model ustawień 

kalibracji; 

a.3 W modelu ustawień kalibracji: po zmianie 

współczynnika, kilkakrotnie naciśnij ten klawisz, aby 

zapisać współczynnik. 

B. RESET 

W modelu dozowania: kliknąć ten przycisk, aby 

przywrócić zero dla aktualnie dodanej ilości “Trip”. W 

modelu ustawień kalibracji: kliknąć ten przycisk, aby 



  

zwiększać dane jedna po drugiej. Naciśnij ten przycisk, 

aby szybko zwiększyć dane 

c. TOTAL:  

W modelu ustawień jednostki miary: kliknąć ten przycisk, aby zmienić jednostkę miary. L, QT, 

PT, Gal W modelu ustawień kalibracji: kliknąć ten przycisk, aby zmienić miejsce migania dla 

danych. 

D. Przycisk Ukryty: 

Wykorzystując twardy okrągły przedmiot, o średnicy 3 mm 

lub większej, kliknąć ukryty przycisk wciskając przedmiot 

przez otwór prowadzący; program może wrócić do 

pierwotnego stanu, ale ilość TOTAL nie może być 

wyzerowana. 

E. RESET+TOTAL: 

W modelu dozowania, naciśnięcie równocześnie przycisku 

Reset i przycisku TOTAL przez co najmniej 3 do 5 sekund, 

może spowodować wejście w stan ustawień kalibracji. 

  

Lampka 

migająca 

Wyświetlacz baterii 

Przycisk Ukryty 

Punkt zerowania 



  

5. Obsługa dozowania ręcznego oraz kroki:  

5.1 Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć. Upewnić się, czy urządzenie nie 

znajduje się w trybie ustawień. 

5.2 Naciśnij klawisz Reset, aby wyzerować. 

Nacisnąć wyzwalacz raz po raz ręką, aż pistolet znajdzie się w stanie 

dozowania i zliczania ilości. 

5.3 Dokładność nie ulegnie zmianie po wciskaniu od czasu do czasu przycisków start i stop 

dozowania np. 8.L jako ilość dozowana jednorazowo. 

6. Wybór jednostki miary 

Jako standard są cztery międzynarodowe jednostki miar, tzn., L=Litr, GAL=Galon, QT=Kwarta, 

PT=Pinta. Kiedy wybiera się jednostkę miary, należy równocześnie wcisnąć klawisz RESET oraz 

TOTAL przez co najmniej 3 do 5 sekund, wejść w model Settings (Ustawień) za pomocą klawisza 

KEY. 

Obserwując migającą strzałkę w dół, kliknąć przycisk RESET i zmienić jednostkę miary  

(patrz następujące zdjęcie).  

 

 

7. Programowanie kalibracji: 

7.1 Korekcja współczynnika dokładności 



  

W celu lepszego korzystania wstępnie  miernika, prosimy wyregulować lub skorygować 

współczynnik dokładności zgodnie z następującym wzorem, kiedy ma miejsce pierwsza operacja 

dozowania oleju. 

Nowy współczynnik dokładności = Stary współczynnik dokładności x Wskaźnik korekcji “K” 

Wskaźnik korekcji “K”= Wyświetlana dozowana ilość ÷ Ilość 

7.2 Kroki korekcji:  

7.2.1 Zmierzyć dozowaną ilość za pomocą standardowego pomiaru, przykład: Jeśli dozowana 

ilość wynosi 1,6 L, a wyświetlana ilość wynosi 1,52 L , 

K=1,6 / 1,52 = 1,0526 

7.2.2 Nacisnąc równocześnie klawisze RESET +TOTAL przez co najmniej 3 do 5 sekund. 

Wyświetlić bieżącą “CAL” za pomocą klawisza KEY, przykładowo: współczynnik dokładności 

wynosi 0,5360 (zapisz te dane) 

7.2.3 Oblicz nowy współczynnik korekcji: 

0,5360 x 1,0526 = 0,5642 

W jaki sposób wprowadzić 0,5642 jako CAL. 

W statusie ustawień kalibracji, kliknąć i przesunąć rejestr migających danych, przemieścić 

migające dane za pomocą przycisku TOTAL, ustawić dane narastająco za pomocą przycisku 

RESET zamieniając kolejno 3 na 6, 6 na 4, 0 na 2. 

Po korekcji, wprowadzić dane klawiszem KEY, by potwierdzić i zapisać dane 

ustawień. 

Równocześnie wcisnąć klawisze RESET oraz TOTAL przez co najmniej 3 do 5 

sekund. 

Wrócić do trybu dozowania oleju, by zakończyć korekcję. 

 

Widok w rozwinięciu oraz lista części 



  

 

 

Pozycj

a 

Opis Ilość Pozycj

a 

Opis Ilość 

YQ 01 prawa pokrywa uchwytu 1 YQ 27 koło zębate 2 

YQ 02 wkręt 8 YQ 28 kołek 2 

YQ 03 pojemnik baterii 1 YQ 29 pierścień uszczelniający o-ring 1 

YQ 04 pokrywa pojemnika baterii 1 YQ 30 pokrywa miernika 1 

YQ 05 wkręt 1 YQ 31 wkręt 1 

YQ 06 wkręt 2 YQ 32 wkręt  

YQ 07 pokrywa przyrządu 

pomiarowego 

1 YQ 33 PCB 1 

YQ 08 adapter 1 YQ 34 pokrywa miernika 1 

YQ 09 pokrywa przyrządu 

pomiarowego 

1 YQ 35 płytka szklana 1 

YQ 10 adapter 1 YQ 36 wkręt  

YQ 11 uchwyt 1 YQ 37 wkręt  



  

YQ 12 wyzwalacz 1 YQ 38 alex 1 

YQ 13 sprężyna 1 YQ 39 filtr 1 

YQ 14 lewa pokrywa uchwytu 1 YQ 40 pierścień uszczelniający o-ring  

YQ 15 blok wyzwalacza 1 YQ 41 pierścień uszczelniający o-ring 1 

YQ 16 kołek wyzwalacza 1 YQ 42 pokrywa filtru 1 

YQ 17 blokada wyzwalacza 1 YQ 43 pierścień uszczelniający o-ring 1 

YQ 18 pierścień uszczelniający o-ring 2 YQ 44 sprężyna powrotna 1 

YQ 19 adapter 1 YQ 45 pierścień uszczelniający o-ring 1 

YQ 20 wkręt 2 YQ 46 adapter 1 

YQ 21 korpus miernika 1 YQ 47 adapter  

YQ 22 wkręt 2 YQ 48 PCB 1 

YQ 23 wkręt 2 YQ 49 płytka dolna 1 

YQ 24 płytka dolna miernika 1 YQ 50 wkręt 2 

YQ 25 dysza elastyczna 1 YQ 51 osłona gumowa 1 

YQ 26 kołek magnetyczny 2    
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