
Ru ní dávkovací pistole
pro vte inová lepidla

1506477

Návod k obsluze
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íprava pistole a vložení lahvi ky

Krok 1
Zkontrolujte spodní ást hadi ky pro
dávkování lepidla, jestli je istá a
nezaprášená. (Viz šipka)

Krok 2
Odšroubujte z lahvi ky s lepidlem
(velikost 20 g) uzáv r s tryskou

Krok 3
Našroubujte lahvi ku s lepidlem
do uzáv ru na pistoli, otá ejte p i
tom lahvi kou a uzáv r p idržte
klešt mi. (Viz šipka)

Krok 4
Nastavte uzáv r lahvi ky na pistoli
tak, aby šla lahvi ka vložit do
držáku. (Viz šipka)
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Krok 5

Lahvi ka je nyní vložena do držáku na
pistoli

Krok 6

Vyjm te hadi ku na dávkování
lepidla z drážky v horní ásti
pistole

Krok 7

Jemn  hadi ku p itla te a srovnejte
tak, aby byla na prost edku kladi ek
oto ného mechanismu

Krok 8

itiskn te t men (viz šipka) na
hadi ku a pevn  jej zatla te.

Krok 9
Zajist te t men držící hadi ku tak,
že povytáhnete zajiš ovací kolík (viz
šipka) a p etáhnete ho p es konec

menu.
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Krok 10

Pomocí erné sv rky a šroubku
upevn te hadi ku pro p ívod
vzduchu. (Viz šipky)

Krok 11

Vybere vhodnou dávkovací jehlu a
nasa te ji na závitovou koncovku
na konci dávkovací hadi ky.
Zatla te tuto koncovku i hadi ku
do odpovídajících drážek v horní
ásti pistole

Krok 12

Otá ejte velkým kole kem ve sm ru
šipek, ud lejte 20 až 40 otá ek,
dokud se produkt z lahvi ky
nedostane hadi kou až do jehly. Tím
je ru ní pistole vte inová lepidla

ipravena k provozu.

Nastavení dávkovaného množství lepidla

 Pro nastavení dávky stiskn te
spouš  dozadu až na doraz a
podržte

 Stiskn te se izovací kolík (viz
šipky) sm rem dovnit

 Stále tiskn te spouš  a
otá ejte kolíkem dokud
nezapadne do jedné ze šesti
drážek, které ur ují velikosti
dávky. Potom uvoln te spouš
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 Dávkování pak probíhá jednoduše stisknutím a uvoln ním
spoušt

 Nejlepšího výsledku dosáhneme tak, že stiskneme spouš  a
necháme na konci jehly vytvo it kapku lepidla. Jakmile se kapka
vytvo í, naneseme ji na lepený povrch a uvolníme spouš

Typická velikost dávky dle viskozity produktu a nastavení
Lepidlo Nastavení

6
maximum

Nastavení
5

Nastavení
4

Nastavení
3

Nastavení
2

Nastavení
1
minimum

Loctite 401
110 mPas

9 mg 7 mg 6 mg 4,5 mg 3 mg 1 mg

Loctite 415
1500 mPas

6,5 mg 5 mg 4,5 mg 3,5 mg 2,5 mg 1 mg

Vým na systému hadi ek

Krok 1

Odšroubujte z lahvi ky (velikost 20 g)
s lepidlem uzáv r s tryskou

Krok 2

Našroubujte uzáv r systému
hadi ek na lahvi ku a utáhn te,
aby dob e t snil

Krok 3

Nastavte uzáv r do správné
polohy
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Krok 4

Navi te produktovou hadi ku na
kladi ky oto ného mechanismu
z pravé strany a hadi ku na vzduch
z levé strany. Uzáv r lahvi ky (viz
šipka) nastavte tak, aby šel i
s lahvi kou zasunout do držáku
lahvi ky.

Krok 5

Jemn  hadi ku p itla te a srovnejte
tak, aby byla na prost edku kladi ek
oto ného mechanismu

Krok 6

itiskn te t men na hadi ku a
pevn  jej zatla te. Zajist te t men
držící hadi ku tak, že povytáhnete
zajiš ovací kolík a p etáhnete ho

es konec t menu.

Krok 7

Nasa te jemn  vzduchovou hadi ku
do p íslušné drážky. Pomocí erné
sv rky a šroubku hadi ku upevn te.
(Viz šipky)

Krok 8

itiskn te t men na vzduchovou hadi ku
a pevn  jej zatla te. Zajist te t men držící
vzduchovou hadi ku tak, že povytáhnete
zajiš ovací kolík a p etáhnete ho p es
konec t menu. (Viz šipky)
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Krok 9

Vybere vhodnou dávkovací jehlu a
nasa te ji na závitovou koncovku
na konci dávkovací hadi ky.
Zatla te tuto koncovku i hadi ku do
odpovídajících drážek v horní ásti
pistole

Krok 10

Otá ejte velkým kole kem ve sm ru
šipek, ud lejte 20 až 40 otá ek, dokud
se produkt z lahvi ky nedostane
hadi kou až do jehly. Tím je ru ní
pistole na vte inová lepidla p ipravena
k provozu.

Krok 11

Dávkování pak probíhá jednoduše
stisknutím a uvoln ním spoušt .
Stiskneme spouš  a necháme na
konci jehly vytvo it kapku lepidla.
Jakmile se kapka vytvo í, naneseme
ji na lepený povrch a uvolníme
spouš

Náhradní díly

Systém s ernou hadi kou PN 1506478

Dávkovací jehly
Loctite. K dostání
v r zném provedení a

zných velikostech.    Systém s irou hadi kou PN 1506479
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Možná závady a jejich odstran ní

Závada Pravd podobná
ina

Odstran ní závady

Pistole nedávkuje
lepidlo

- Systém hadi ek
není správn
nainstalován

- Dávkovací jehla je
ucpaná

- Znovu pe liv  nainstalujte
systém hadi ek podle popisu
výše
TIP – P i instalaci hadi ku
jemn  natáhn te

- Vym te dávkovací jehlu

Dávkování kapek je
obtížné

- Dávkovací jehla je
íliš malá

- Použijte v tší jehlu
- P estavte se izovací kolík
velikosti dávky na menší
nastavení
- Tiskn te spouš  pistole
pomalu
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