
STOJANOVÁ ZÁTKOVAČKA
HOBBY IT



Stojanová hobby zátkovačka je určena výhradně pro zátkování korkových zátek, je 
vhodná pro zátkování většiny standardizovaných lahví od 0,5 l - 1 l a všech korkových 
zátek do rozměru 27 x 48 mm. Uzavření lahve je dosaženo sevřením korku čelistmi a 
jeho zatlačením do lahve. Kapacita závisí na schopnosti obsluhy. Je doporučena pro 
domácí kusové použití.

UPOZORNĚNÍ
Přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze, dříve, než začnete se zátkovačkou pracovat. 
Osoby, které neznají návod k obsluze, nesmí přístroj obsluhovat, stejně jako osoby 
mladší 16 let.
Tento návod k obsluze popisuje použití zátkovačky, její technické vlastnosti, nastavení, 
obsluhu, údržbu a informuje o rizikových faktorech. Návod je nedílnou součástí 
zátkovačky a musí být uchován k případnému pozdějšímu nahlédnutí po celou dobu 
její životnosti. Tato příručka odráží technický stav v době prodeje a zůstává v platnosti 
i v případě pozdějších možných úprav a vylepšení. Výrobce si vyhrazuje právo upravit 
výrobky a návody k obsluze, aniž je vázán upravovat dříve vyrobená zařízení a příručky.

POUŽITÍ
Ruční stojanová zátkovačka IT je určená k zátkování korkových zátek. Je ideálním 
nástrojem pro menší objemy zátkovaných lahví. Svou konstrukcí je předurčena k 
univerzálnímu použití, maximální rozměr zátek 24 x 45 mm a výška lahví 370 mm.

UMÍSTĚNÍ
Při práci musí být zátkovačka umístěna na rovné pevné podložce na suchém místě.

POPIS
Základ stroje tvoří rám z ocelových profi lů s povrchovou úpravou, podstavec pro láhev, 
hlava se zátkovacími čelistmi a ruční zátkovací páka s pístem.

TECHNICKÁ DATA

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Zátkovačka musí stát na rovné podlaze ve stabilní pozici. Během přenášení zátkovačky 
stabilizujte zátkovací páku tak, abyste zabránili nečekanému nárazu nebo deformaci 
zátkovací páky. Nikdy nestrkejte prsty do zátkovacích čelistí, pokud nějakým způsobem 
manipulujete se zátkovací pákou. Nikdy nezátkujte prasklou nebo jinak poškozenou 
láhev. Zabraňte veškerým manipulacím se zátkovačkou, které by mohly, jakkoliv někoho 
poškodit nebo zranit. K zátkování používejte pouze vinné láhve se standardní velikostí 
hrdla.

max. výška šířka max. výška láhve max. rozměr zátky výkon
1400 mm 460 mm 370 mm 24 x 45 mm dle obsluhy

NASTAVENÍ
Upozornění: Každý uživatel zátkovačky má povinnost ověřit, že veškeré operace při 
zátkování byly prováděny správně a zátkovačka byla dokonale seřízena před zátkováním. 
(pozn.: pokud si nejste jisti správným chodem a seřízením zátkovačky, obraťte se na 
svého odborného prodejce nebo servisního technika dodavatele zátkovačky).

1) Nastavení ideální hloubky zatlačení zátky do hrdla láhve provedeme nastavením 
délky zátkovacího pístu pomocí matice na pístu.

Důležité: Píst by měl mít maximální délku pohybu takovou, aby se při dosažení dolní 
polohy vysunul cca o 1 mm z čela zátkovací hlavy.

Upozornění: Při zátkování je nutno brát v úvahu i rozdílnost v kvalitě dodávaných korků, 
která může mít vliv na celý proces zátkování. Výrobce (dodavatel) zátkovačky proto 
nemůže brát záruku za kvalitu zátkování, které může být ovlivněno použitím určitého 
typu zátky.

Nedoporučujeme používat pro zátkování syntetickými zátkami.

NÁVOD NA POUŽITÍ
Zátkovací páku umístěte do horní pozice. Vložte shora korkovou zátku mezi zátkovací 
čelisti. Láhev položte na podstavec a umístěte ji tak, aby hrdlo láhve nasedalo těsně na 
spodní okraj zátkovací hlavy. Táhněte zátkovací páku dolů, dokud nedosáhne zátkovací 
píst spodní polohy, čímž dosáhneme zatlačení zátky do láhve. (pozn.: v případě 
nedostatečného nebo přílišného zatlačení zátky do hrdla láhve provedeme korekci 
zatlačení pomocí regulační matice M). Vraťte zátkovací páku do horní polohy pomalým 
a plynulým pohybem bez přerušení.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Před zátkováním se ujistěte o stabilitě zátkovačky a správném umístnění. Ujistěte se, 
že prostor zátkovací hlavy je čistý. Při procesu zátkování nevkládejte ruce do prostoru 
zátkovací hlavy.

ÚBRŽBA
Po skončení zátkování očistěte čelisti od korkového prachu či případných zbytků korku. 
Před každým použitím promažte všechny čepy a vodící čepy páky vazelínou případně 
olejem pro potravinářské použití.

ZPŮSOB LIKVIDACE NEFUNKČNÍHO VÝROBKU
Výrobek na konci své životnosti je nutno předat specializovaným organizacím, které 
se zabývají separováním použitých materiálů, případně jejich recyklací a nepoužitelné 
výrobky tak ekologicky zlikvidovat v souladu se Zákonem o odpadech. Všechny použité 
materiály jsou recyklovatelné.


