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1 Sestavení 
Před zahájením nanášení je nutné naplnit zásobník na pastu.  

1. Naplňte zásobník dostatečným množstvím pasty. 

2. Uzavřete zásobník koncovkou propojenou hadičkou s digitálním dávkovačem (obr. 1). 

 

 
Obr. 1 Sestavení zásobníku na pastu 

2 Nastavení modu dispenzeru 

 
Obr. 2 Přední panel dispenzeru 

Tento digitální dávkovač může pracovat ve třech režimech: 

1. Manuální – v tomto režimu dispenzer dávkuje pastu, pokud je stlačen nožní pedál. 

2. Časovač – v tomto režimu dispenzer po stisku nožního pedálu dodá předem definované 

množství pasty. 

3. Cyklický – v tomto režimu dispenzer po stisku nožního pedálu dodá předem definované 

množství pasty, poté zařízení vyčká po předem definovanou dobu a celý proces opakuje. 

K přepínanání jednotlivých modů využijte tlačítko „MODE“ 
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3 Nastavení množství pasty 
Množství pasty je definováno délkou intervalu, po kterou je pasta z dispenzeru vylučována. Tento parametr je 

možné nastavit pokud se nacházíte v modu „časovač“.  

1. Pro nastavení zmáčkněte tlačítko „SET“. Poté první číslice na displeji začne blikat. 

2. Použijte tlačítka ▼ a ▲ k nastavení požadované hodnoty. 

3. K nastavení další číslice použijte tlačítko ◄. 

4. Po nastavení všech číslic použijte tlačítko ◄, poté začne blikat desetinná tečka. Použijte tlačítka ▼ a 

▲ k nastavení pozice desetinné tečky. 

5. Nakonec zmáčkněte tlačítko „EXIT“ 

Množství dávkované pájecí pasty lze také ovlivnit nastavením vstupního tlaku pomoci regulátoru stlačeného 

vzduchu (viz obr. 2). 

4 Nastavení prodlevy mezi jednotlivými dávkami pasty 
Tento parametr je možné nastavit, pokud se nacházíte v modu „cyklický“.  

1. Pro nastavení zmáčkněte tlačítko „SET“. Poté první číslice na displeji začne blikat. 

2. Použijte tlačítka ▼ a ▲ k nastavení požadované hodnoty. 

3. K nastavení další číslice použijte tlačítko ◄. 

4. Po nastavení všech číslic použijte tlačítko ◄, poté začne blikat desetinná tečka. Použijte tlačítka ▼ a 

▲ k nastavení pozice desetinné tečky. 

5. Nakonec zmáčkněte tlačítko „EXIT“ 

5 Nastavení  množství pasty v „manuálním“ modu 
Tento parametr je možné nastavit, pokud se nacházíte v modu „manuální“. Velikost časového intervalu je 

možné ovlivnit pouze změnou pozice desetinné tečky. 

1. Pro nastavení zmáčkněte tlačítko „SET“. Poté začne blikat desetinná tečka. Použijte tlačítka ▼ a ▲ 

k nastavení pozice desetinné tečky. 


