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Návod k použití přístroje určeného k nanášení lepidel. 
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Výrobce: Otakar Hrdina-VMsystem 
                                 Tvardkova 1021 
                                 Ústí nad Orlicí 56201                           Tel:464600565 
                                 IČO:43511643                                   Mob:603352504 
                                 DIČ:CZ7303263671                          www.vmsystem.eu 
                
Označení/výrobní číslo přístroje:  Přístroj k nanášení lepidel  
                                                                 TYP: VMG1 
                                                                  NO: 01.12.G1 
 
Popis přístroje a použití: 
-přístroj je určen pro nanášení lepidla z integrovaného zásobníku o objemu 200ml, pomocí rukojeti s ručním  
 ventilem ukončeným koncovou jehlou  
-přístroj je v základním provedení vhodný k nanášení většiny druhů lepidel, včetně lepidel určených k lepení  
  obtížných plastů  
-jedná se o přístroj který využívá jako zdroj energie stlačený vzduch 
-vstupní tlak vzduchu je min.:0,4MPa / 4L/min.vstupní tlak přístroje je 0,2MPa a doporučený nanášecí tlak je 
  0,02Mpa 
 



 
 
                                                                                                                                                II. 
Zapnutí přístroje: 
 
-před zapnutím přístroje obsluha zkontroluje uzavření zásobníku, připojení přístroje k rozvodu stlačeného 
vzduchu, případně jej zapojí a zapne hlavní vypínač přístroje, který je umístěn na čelní straně zařízení, 
pootočením o devadesát stupňů 0-1 (obr.1) 
 
Pozor!pokud je zjištěna jakákoli neshoda se správnou funkcí přístroje, nesmí být přístroj až do 
odstranění závady používán. 
 
Obsluha zařízení: 
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-Uzpůsobení nanášecího tlaku lepidla: 
 
-při změně hustoty lepidla může být potřeba uzpůsobit množství nanášeného lepidla 
-změna se provede změnou tlaku vzduchu manometru nanášecího tlaku (obr.2-levý manometr), základní  
 nastavení je 0,02MPa 
-zvýšením tlaku se zvýší i množství nanášeného lepidla a naopak 
-manometry jsou přístupné po odstranění vrchního krytu přístroje, upevněného čtyřmi šrouby M4 a upínkami  
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-Doplnění lepidla: 
 
-vypnout přístroj hlavním vypínačem přístroje, který je umístěn na čelní straně zařízení, pootočením o devadesát  
 stupňů 0-1 (obr.1) 
- odpojit přístroj od přívodu stlačeného vzduchu 
-uvolnit matice upínek a otočit o ccá devadesát stupňů (obr.3) 
-odejmout zátku zásobníku lepidla (obr.4) 
-dolít lepidlo po max. výšku zápichu uvnitř zásobníku 
-zkontrolovat, zda nedošlo k polití zásobníku lepidlem, popřípadě jej očistit 
-nasadit zpět na zásobník zátku 
-otočit upínky zpět o ccá devadesát stupňů, nad zátku zásobníku 
-utáhnout matice upínek 
- připojit přístroj k přívodu stlačeného vzduchu 
-zapnout přístroj hlavním vypínačem přístroje, který je umístěn na čelní straně zařízení, pootočením o devadesát  
 stupňů 0-1 (obr.1) 
 
 
 
-Vypuštění kondenzátu: 
-v případě, že přístroj pracuje připojen na okruh stlačeného vzduchu(obr.5), který není zbaven kondenzátu, je  
 možné že kondenzát bude odloučen až ve filtru přístroje 
-vypuštění kondenzátu se provede stlačením kovového výčnělku v tělese filtru (obr.5) za připojení přístroje 
  k přívodu stlačeného vzduchu 
 

Matice upínky 

Upínka 
Zátka 
zásobníku 
lepidla 

Šroub s 
otvorem 



                                                                                                                                                 IV. 

 
                                                                                                                                                                                                                        Obr.4 
                                

       
                                                                                                                                                                                                                        Obr.5            

Zátka zásobníku 
lepidla 

Zápich-
max.hladina 

Vstup 
stlačeného 
vzduchu 
DN 7,2 



                                                                                                                                                   V. 
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                        Obr.6 
 
 
-Zkrácení, výměna hadičky: 
- v případě nesprávné funkce přístroje způsobené neprůchodností způsobené zaschnutím lepidla je nutné vyměnit 
či zkrátit hadičku vedení lepidla 
-hadička je na obou koncích upevněna pomocí převlečeného O kroužku utaženého šroubem s otvorem (obr.3) 
v zátce zásobníku, nebo nátrubkem se závitem (obr.6) v rukojeti 
-vytažení nebo výměny hadičky v rukojeti,  lze provést povolením vymezovacího šroubu a povolením nátrubku, 
povytažením, nebo výměnou hadičky, a zpětným nasazením hadičky s následným utažením vymezovacího 
šroubu a nátrubku 
-vytažení nebo výměny hadičky v nádobě,  lze provést povolením šroubu, povytažením, nebo výměnou hadičky, 
a zpětným nasazením hadičky s následným utažením šroubu 
-v nádobě musí být hadička ponechána v délce dosahující dna nádoby 
-rukojetí musí být hadička protažena až ke konci nátrubku, co nejblíže vyústění nátrubku do koncové jehly  
  
 

Vypnutí zařízení:  
-vypnutí přístroje provede obsluha vypnutím hlavního vypínače přístroje, který je umístěn na čelní straně 
zařízení, pootočením o devadesát stupňů 0-1 (obr.1) 
-v případě poruchy přístroje, nebo zjištění jeho nesprávné funkce je obsluha povinna neprodleně vypnout přístroj 
hlavním vypínačem, zajistit jej proti zapnutí a nahlásit zjištěnou skutečnost zodpovědné osobě 
 
Pozor! je zakázáno používat přístroj pokud u něj byla zjištěna jakákoli neshoda se správnou funkcí, nebo 
závada až do doby než bude závada odstraněna.   
 
Pozor! před zahájením jakéhokoliv seřizování a údržby přístroje je nutné odpojit přístroj od přívodu 
stlačeného vzduchu. 
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Zpětné připojení přístroje k přívodu stlačeného vzduchu je možné až po úplném dokončení seřizování a 
údržby a je nutné dodržet postup viz. zapnutí přístroje. 
 
Je zakázáno provádět na přístroji jakékoli změny nebo úpravy. 
 
Přístroj není strojem a zařízením, ani tlakovou nádobou ve smyslu zákona č.22/1997 Sb. 
Ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
Soupis dílů k opotřebení: 
1-o-kroužek těsnění hadičky 
2-o-kroužek těsnění zátky zásobníku lepidla 
3-hadička vedení lepidla 
4-nátrubek 


