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Návod k obsluze (Originální návod k obsluze)CS

LEISTER TWINNY T7/T5 
Svářecí automat

Před uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte návod k obsluze. Tento 
návod k obsluze vždy přechovávejte v blízkosti přístroje.
Přístroj předávejte jiným osobám vždy pouze společně s návodem k obsluze.

Dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní technické pokyny v jednotlivých kapitolách tohoto návodu k obsluze a 
následující ustanovení.

1. Důležité bezpečnostní pokyny

Gratulujeme vám ke koupi přístroje TWINNY T7/T5.
Rozhodli jste se pro prvotřídní horkovzdušný svařovací automat. 
Byl vyvinut a vyroben podle nejaktuálnějšího stavu znalostí v průmyslu zpracování plastů. Pro jeho výrobu byly 
použity vysoce kvalitní materiály.

Varování

FI

Pozor

Smrtelné nebezpečí! 
Před otevřením přístroje jej vytáhněte ze zásuvky, protože se tím odkryjí součásti 
a přípojky pod napětím.

Nebezpečí požáru a výbuchu 
Nebezpečí požáru a výbuchu při nesprávném používání svařovacích automatů 
(např. při přehřátí materiálu), zejména v blízkosti hořlavých materiálů a výbušných 
plynů.

Nebezpečí popálení 
Nedotýkejte se horké trubky topného tělesa a trysky. Přístroj nechejte vždy nejdří-
ve vychladnout. Proud horkého vzduchu nesměřujte na osoby ani zvířata.

Přístroj připojte do zásuvky s ochranným vodičem.
Jakékoliv přerušení ochranného vodiče, ať už v přístroji nebo mimo něj, je nepří-
pustné. Používejte výhradně prodlužovací kabel s ochranným vodičem.

Při použití přístroje na stavbách je kvůli ochraně zde pracujícího personálu 
nezbytně nutno používat proudový chránič FI.

Jmenovité napětí, které je uvedeno na přístroji, se musí shodovat se síťovým 
napětím na místě. Při výpadku síťového napětí se musí vypnout hlavní vypínač a 
horkovzdušné dmychadlo se musí vyklopit do parkovací polohy.

Přístroj chraňte před vlhkostí a mokrem.

Přístroj se smí používat výhradně pod dohledem. Odpadní teplo může pronik-
nout k hořlavým materiálům, které jsou mimo dohled.
Přístroj smějí používat pouze vyškolení odborníci nebo pracovníci pod jejich 
dohledem. Děti nesmějí přístroj používat za žádných okolností.

Bližší informace o přístroji TWINNY a aplikaci myLeister najdete na www.Leister.com
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Návod k obsluze (Originální návod k obsluze)
Přístroj TWINNY T7/T5 je určen pro svařování přeplátovaným svarem a předběžnou montáž fólií a hydroizolačních 
pásů. Maximální šířka přeplátování činí 125 mm. Maximální šířka přeplátování činí 50 mm.

Používejte výhradně originální náhradní díly a příslušenství od firmy Leister, protože jinak nelze uplatnit nároky 
z odpovědnosti za vady a záruku.

Typy a tloušťky materiálů

Další materiály na vyžádání.

Jakékoliv jiné použití nebo použití nad tento rámec je považováno za použití v rozporu s určením.

2. Technické údaje

* Napájecí napětí nelze přepínat

Technické změny jsou vyhrazeny.

1.1 Použití v souladu s určením

1.2 Použití v rozporu s určením

TWINNY T7
230 V

TWINNY T5
230 V

TWINNY T5
120 V

Jmenovité napětí* V~ 230 230 120
Jmenovitý výkon W 3400 3400 1800
Frekvence Hz 50 / 60
Teplota °C

°F
100 - 560

212 - 1040
Množství vzduchu % 45 - 100
Pohon m/min

ft/min
0,8 – 8

2,6 – 26,2
Spojovací síla max. N/lbf 1000 / 225
Emise hluku LpA (dB) 73 (K = 3 dB)
Rozměry (d × š × v) mm

inch
350 × 360 × 260

13,8 × 14,2 × 10,2

Hmotnost kg / lbs 10,5 / 23,1 9,5 / 21
Značka shody
Třída ochrany I

Materiál Orientační hodnota tloušťky materiálu
PE-HD, PP 0.3 mm – 2.5 mm
PVC-P, PE-LD, TPO, FPO 0.3 mm – 3.0 mm
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Pro přepravu horkovzdušných svařovacích automatů používejte výhradně přepravní box, který je součástí dodávky 
(a držadlo pro přenášení namontované na přepravním boxu).

Před přepravou bezpodmínečně nechejte horkovzdušné dmychadlo (19) dostatečně vychladnout 
(viz Cool down mode).

V přepravním boxu nikdy neskladujte hořlavé materiály (např. plast, dřevo).

Nepoužívejte držadla pro přenášení (2) na přístroji nebo na přepravním boxu nikdy pro přepravu 
jeřábem.

3. Přeprava

4. Váš LEISTER TWINNY T7/T5

4.1 Typový štítek a identifikace

4.2 Rozsah dodávky (standardní vybavení v kufru)

4.3 Volitelné příslušenství

Příklad:

Typové a sériové označení jsou uvedeny na typovém štítku (21) vašeho přístroje.
Zapište tyto údaje do svého návodu k obsluze. Při veškerých dotazech na naše zastoupení nebo autorizovanou 
servisní pobočku Leister se vždy odvolávejte na tyto údaje.

Typ: ..................................................................................................................................................................

Sériové č.: ........................................................................................................................................................

K nadzvednutí horkovzdušného svařovacího automatu rukou použijte 
držadla pro přenášení (2).

1 x přístroj LEISTER TWINNY T7/T5 (dle konfigurace)
• 1 x drátěný kartáč
• 1 × originální návod k obsluze
• 1 × překlad originálního návodu k obsluze

• Field-Kit
• Vodicí tyč
• Různé hnací/přítlačné válečky
• Různé svařovací trysky

2
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4.4 Přehled částí přístroje

1. Síťový přívodní kabel
2. Ruční madla
3. Ovládací panel
4. Upínací páka
5. Aretační upínací páka
6. Spojovací modul
7. Upínací rameno
8. Kyvná hlava
9. Hnací/přítlačné válečky nahoře
10. Pojezdový váleček vzadu
11. Hnací/přítlačné válečky dole

12. Kontaktovací systém dole
13. Tažný jazýček
14. Kontaktovací systém nahoře
15. Svařovací tryska
16. Pojezdový váleček vpředu
17. Naklápěcí mechanika
18. Aretace horkovzdušného dmychadla
19. Ventilátor horkého vzduchu
20. Hlavní vypínač
21. Typový štítek

1

3

21 20 3

4

5

6

7

8

11

9

10

17 16

18

19

2

12131415
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4.5 Přerušení síťového napájení

Před přepravou bezpodmínečně nechejte horkovzdušné dmychadlo (19) dostatečně vychladnout 
(viz Cool down mode).

Jmenovité napětí, které je uvedeno na přístroji, se musí shodovat se síťovým napětím na místě. 
Při výpadku síťového napětí se musí vypnout hlavní vypínač a horkovzdušné dmychadlo se musí vyklopit do 
parkovací polohy.

Stav přístroje před
přerušením síťového 
napájení

Doba 
Přerušení síťové-
ho napájení

Stav přístroje po přerušení síťového napájení

TWINNY T7 TWINNY T5
Pohon a ohřev jsou 
zapnuté (proces sva-
řování).

≤ 5 s
Přístroj poběží dál bez ochrany proti opětovnému rozběhu se 
stejným nastavením jako před přerušením.

Pohon a ohřev jsou 
zapnuté (proces sva-
řování).

> 5 s Přístroj se spustí a na displeji se objeví úvodní zobrazení.

Přístroj se nenachází ve 
svářecím procesu.

- Přístroj se spustí a na displeji se objeví úvodní zobrazení.

5. Ovládací panel TWINNY T7

5.1 Přehled Ovládací panel TWINNY T7

22

23 29

31

30

24

25

26 27 28

22. Tlačítko „Nahoru“
23. Tlačítko „Dolů“
24. Tlačítko Ohřev “Zap/Vyp“
25. Tlačítko Pohon “Zap/Vyp“
26. LED dioda Stav
27. «e-Drive»
28. Ukazatel funkcí
29. Pracovní ukazatel
30. Ukazatel stavu „Oblast 1“
31. Ukazatel stavu „Oblast 2“
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5.2 Funkční tlačítka

5.3 Stavová kontrolka LED
Ohřev
LED u  tlačítka Ohřev „Zap/Vyp“ (24) indikuje příslušný stav ohřevu.

Režim klávesnice Aktuální výběr
Pracovní ukazatel

Aktuální výběr na 
ukazateli funkcí

Aktuální výběr 
Menu Setup

 

Nahoru (22)
Dolů (23)

Změna položky 
v rámci pracovního 
ukazatele.

Přepnutí ukazatele 
funkcí v rámci pra-
covního ukazatele.

Změní položku v rámci 
menu Setup.

Ohřev
zap/vyp (24) 

Sepne ohřev
zap/vyp

Sepne ohřev
zap/vyp

Žádná funkce

Pohon
zap/vyp (25)

Sepne pohon 
zap/vyp

Sepne pohon 
zap/vyp

Žádná funkce

Stiskněte 
«e-Drive» 
(27)

Nastavená hodnota 
se přímo převezme 
a výběr přeskočí přímo 
zpět do ukazatele 
funkcí.

Zvolená 
funkce se 
provede.

Volba označené položky.

Otočte 
«e-Drive» 
(27)

Nastavení požadované 
hodnoty v krocích po 
10 °C, resp. 
0,1 m/min

Změna 
položky 
na ukazateli funkcí.

•  Změní položku v rámci 
menu Setup

•  Nastavení hodnoty 
zvolené položky

Stav LED (26)
Ohřev Zap/Vyp (24)

Stav Příčina

LED nesvítí Ohřev je vypnutý.

LED bliká zeleně
Ohřev je zapnutý. Teplota je mimo 
toleranční pásmo.

LED svítí trvale zeleně
Ohřev je zapnutý. Teplota je v tole-
rančním pásmu.

Zobrazí-li se během ohřevu výstražné hlášení na ukazateli stavu Oblast 2 (31) nebo chybové hlášení na 
pracovním ukazateli (29), bude zobrazeno následujícím způsobem:

LED bliká červeně Výstražné hlášení ohřevu Viz výstrahu a chybové hlášení.

LED svítí trvale červeně Chybové hlášení ohřevu Viz výstrahu a chybové hlášení.
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Pohon

Stav LED (26)
Pohon Zap/Vyp (25)

Stav Příčina

LED nesvítí Pohon je vypnutý

LED svítí trvale zeleně Pohon je zapnutý

Zobrazí-li se během provozu pohonu výstražné hlášení na ukazateli stavu Oblast 2 (31) nebo chybové hlášení 
na pracovním ukazateli (29), bude zobrazeno následujícím způsobem:

LED bliká červeně
Proudové omezení pohonu je 
aktivní.

Viz výstrahu a chybové hlášení.

LED svítí trvale červeně Pohon má nějakou chybu. Viz výstrahu a chybové hlášení.

LED u  tlačítka Pohon „Zap/Vyp“ (25) indikuje příslušný stav pohonu.

5.4 Symboly stavového ukazatele

5.5 Symboly ukazatele funkcí

Název 
uložené hodnoty

Aktuálně zvolené parametry svařování. U názvů s více než 6 znaky se zobrazí 
nejprve prvních 6 znaků a potom zbývající znaky.

230 V Aktuální síťové napětí na síťovém konektoru

001 Aktuální číslo souboru záznamu dat svařování

Ukazatel stavu „Oblast 1“ (30)

Dostupné nabídky zvolte pomocí voliče «e-Drive»( 27) ovládacího panelu (3).

Podpětí Přepětí

Ohřev
(pouze při aktivním ohřevu)

Blokování tlačítek
(pouze při aktivním blokování tlačítek)

Ukazatel stavu „Oblast 2“ (31)

Existuje výstražné hlášení
(viz kap. Výstražná a chybová hlášení)

Symbol Význam Symbol Význam

Volné a předdefinované recepty 
profilů

Servisní menu
(je k dispozici pouze po zadání hesla)

Nastavení Uložit

Zpět na pracovní ukazatel
(přímé opuštění menu)

Smazat vybranou položku

O úroveň zpět Editovat vybranou položku

Návrat k výchozím nastavením nebo 
vynulování počitadla hodin
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Symbol Význam

Rychlost pohonu [m/min / ft/min]

Rychlost pohonu zablokována [m/min / ft/min]

Teplota vzduchu [°C/°F]

Spojovací síla [N/lbf]

Množství vzduchu [%]

Informační okno

Přístroje v pohotovostním režimu. Po odpočítání počitadla se ohřev vypne.

Přístroj má nějakou chybu. Navíc se zobrazí kód chyby 
(přístroj již není připravený k provozu). Kontaktujte autorizované servisní středisko.
Viz kapitolu „Výstrahy a chybová hlášení“

Výstraha: 
Viz kapitolu „Výstrahy a chybová hlášení“

380
160 °C

Šipka směrem nahoru a indikátor průběhu ukazují, že požadované hodnoty 
(značka na indikátoru průběhu) ještě nebylo dosaženo (příliš studený přístroj). Bli-
kající hodnota je skutečná hodnota. Hodnota vedle indikátoru průběhu je nastavená 
požadovaná hodnota.

390 °C
380

Šipka směrem dolů a indikátor průběhu ukazují, že požadované hodnoty (značka na 
indikátoru průběhu) ještě nebylo dosaženo (příliš horký přístroj). Blikající hodnota 
je skutečná hodnota. Hodnota vedle indikátoru průběhu je nastavená požadovaná 
hodnota.

385 °C
380

Je-li aktivována možnost Set Values (Nastavit hodnoty), zobrazuje se skutečná 
teplota (velkými číslicemi) a požadovaná teplota (malými číslicemi). Standardní 
nastavení z výroby.

°C380
Je-li deaktivována možnost Set Values (Nastavit hodnoty), zobrazují se v provozu 
pouze skutečné hodnoty (velkými číslicemi), jinak jen požadované hodnoty (malými 
číslicemi).

Ochlazování (Cool Down Mode)

Chybové hlášení Hardware (vadné topné těleso).
Přístroj již není připravený k provozu. Kontaktujte autorizované servisní centrum 
Leister.

5.6 Symboly pracovního ukazatele
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6. Menu Setup ovládacího panelu TWINNY T7
6.1 Přehled ovládání pomocí nabídky

K dispozici pouze v režimu «Advanced Mode» (Rozšířené možnosti)
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6.2 Nastavení, uložení a výběr receptů svařování (Save Recipes)

Přístroj TWINNY T7 má devět volně definovatelných receptů a recept „BASIC“
Pomocí funkce Save Recipes můžete ukládat nastavení požadovaných hodnot svařovacích parametrů pohon, 
teplota vzduchu a
množství vzduchu pod libovolně zvoleným názvem (viz kapitola Zadání názvu receptů).

Vytvoření nového receptu

1. Nastavení požadovaných hodnot [pracovní ukazatel, «e-Drive»( (27)]
2. Zvolte položku Setup (Nastavení) a potvrďte [výběr z nabídky, «e-Drive»( (27)]
3. Zvolte položku Save Recipes (uložení receptů) [výběr z nabídky, «e-Drive»( (27)]
4. Zvolte položku User-defined (definováno uživatelem) a potvrďte [výběr z nabídky, «e-Drive»( (27)]
5. Zvolte položku Editovat zvolenou položku a potvrďte [výběr z nabídky, «e-Drive»( (27)]
6. Zadejte požadovaný název receptu, na klávesnici stiskněte Enter (viz Zadání názvu receptů) a potvrďte [výběr 

z nabídky, «e-Drive»( (27)]
7. Zvolte položku Uložit a potvrďte [výběr z nabídky, «e-Drive»( (27)]

Váš nově nastavený recept je nyní uložen a lze ho kdykoliv vyvolat pod zadaným názvem.

Úprava stávajícího receptu

1. Nastavení požadovaných hodnot [pracovní ukazatel, «e-Drive»( (27)]
2. Zvolte položku Setup (Nastavení) a potvrďte [výběr z nabídky, «e-Drive»( (27)]
3. Zvolte položku Save Recipes (uložení receptů) [výběr z nabídky, «e-Drive»( (27)]
4. Vyberte upravovaný recept a potvrďte [výběr z nabídky, «e-Drive»( (27)]
5. Zvolte funkci Save (uložit), Editovat vybranou položku nebo Delete (smazat) a potvrďte [výběr z nabídky,  

«e-Drive»( (27)]
6. Pokud bylo zvoleno Editovat vybranou položku, zadejte libovolně zvolitelný název receptu podle výše 

popsaných kroků 6 a 7
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Volba receptu
• Zvolením ikony „Výběr volných a předdefinovaných receptů“ v ukazateli funkcí (28) se dostanete do menu 

„Select Recipes“ (Volba receptu).
• Najeďte kurzorem pomocí tlačítek „Nahoru“ a „Dolů“ (22/23) na požadovaný recept a potvrďte voličem 

«e-Drive» (27).
• Pokud změníte požadované hodnoty ve Vámi vytvořených receptech během provozu, nebudou v receptu 

uloženy. Při restartu přístroje se objeví opět hodnoty uložené v receptu.
• Chcete-li při restartu přístroje použít naposledy použité požadované hodnoty, musíte zvolit předprogramovaný 

recept „BASIC“.
• Aktuálně vybraný recept se zobrazí vlevo na ukazateli stavu  „Oblast 1“ (30). Výjimku tvoří recept „BASIC“, 

pokud je vybrán ten, objeví se na ukazateli stavu (30) pouze síťové napětí.

6.3 Zadání názvu receptů
V režimu klávesnice je možné definovat názvy s maximálně 12 znaky. 

Režim klávesnice Výběr znaků (32) Výběr symbolů (33)

 

Nahoru (22)
Dolů (23) Vertikální výběr znaků

Otočte 
«e-Drive» (27) Horizontální výběr znaků Horizontální výběr symbolů

Stiskněte 
«e-Drive» (27) Potvrdit zvolené znaky Potvrdit zvolené symboly

28

32

Přepínání mezi velkými a malými písmeny

 Posun pozice kurzoru v názvu

Vložení mezery

Vymazání jednotlivého znaku (znak nalevo od kurzoru)

Výběrem tohoto symbolu se přejde na
Ukazatel funkcí (28) 

33
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Je-li vypnutý motor, aktivován ohřev a během doby definované v režimu „Standby“ jako 
interval nestisknete žádné tlačítko, přejde přístroj automaticky do zobrazení Standby. 
Pokud během dalších 180 s není stisknuto «e-Drive» , ohřev se automaticky přepne do 
režimu Cool Down Mode (ochlazování). Následně se na displeji zobrazí Standby. Pokud se 
stiskne «e-Drive» (27), dojde k přepnutí do pracovního režimu.

Režim Standby není při dodávce přístroje aktivován.
Požadovaný časový interval můžete definovat individuálně tak, že zvolíte nabídku Standby 
pomocí «e-Drive» (27) a pak požadovanou hodnotu nastavíte voličem «e-Drive» (27).

6.4 Pohotovostní režim (Standby)

V základním nastavení se dostanete přes nabídku Setup k uložení profilu, k funkci Stand-
by i k režimům Application Mode a Advanced Mode. 

V režimu Advanced Mode jsou k dispozici další informace a možnosti nastavení.

Funkce z „kap. Duty Info“ až „kap. Reset to defaults“ jsou k dispozici pouze v režimu Advanced Mode.

6.5 Základní nastavení a Advanced Mode (Rozšířené možnosti)

V Duty Info získáte informace o době chodu vašeho přístroje TWINNY T7.
Přejděte pomocí «e-Drive» (27)  do položky Setup (Nastavení) a svou volbu potvrďte. Nyní nastavte pomocí 
«e-Drive» (27)  položku Advanced Mode (Rozšířené možnosti) na On (zapnuto) a pak zvolte Duty Info.

Hours Drive: aktuální doba chodu pohonu
Hours Blower: aktuální doba chodu dmychadla
Hours Machine: aktuální doba chodu stroje
Day Distance: Ujetá vzdálenost od posledního resetu/vynulování (musí být resetováno 
ručně)
Total Distance: Ujetá dráha od uvedení přístroje do provozu

6.6 Duty Info (Základní informace)
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V General Info (Všeobecné informace) máte k dispozici informace o verzi softwaru i údaje o 
okamžiku výroby.

Přejděte pomocí «e-Drive» (27)  do položky Setup (Nastavení) a svou volbu potvrďte. Nyní 
nastavte pomocí «e-Drive» (27)  položku Advanced Mode (Rozšířené možnosti) na On 
(zapnuto) a pak zvolte General Info (Všeobecné informace).

Přejděte pomocí «e-Drive» (27)  do položky Setup (Nastavení) a svou volbu potvrďte. Nyní nastavte pomocí «e-Drive» 
(27)  položku Advanced Mode (Rozšířené možnosti) na On (zapnuto) a pak zvolte Machine Setup (Nastavení stroje).

Přejete-li si zobrazit přehled relevantních informací jako je síťové napětí, vytížení ohřevu 
atd., zvolte nabídku Setup (Nastavení) a svou volbu potvrďte. Nyní aktivujte režim Applicati-
on Mode.

Výstražná hlášení se pro každý jednotlivý případ zobrazují v ukazateli stavu (31). Pokud je 
vydáno výstražné hlášení, můžete bez omezení pracovat dál. V menu Warnings (Výstrahy) se 
zobrazí, jaký typ poruchy nastal. Jakmile bude porucha odstraněna, záznam zmizí.

Přejděte pomocí «e-Drive» (27)  do položky Setup (Nastavení) a svou volbu potvrďte. Nyní 
nastavte pomocí «e-Drive» (27)  položku Advanced Mode (Rozšířené možnosti) na On 
(zapnuto) a pak zvolte Warnings (Výstrahy).

Všechny dostupné informace (symbol i) se nyní zobrazí v pracovním ukazateli (29) (viz 
Symboly pracovního ukazatele). Informační pole se vždy zobrazí pod polem pro množství 
vzduchu.

Unit (Jednotka): Nastavení měrného systému (metrický nebo imperiální) pro Unit Speed, Unit 
Heat a Unit Force
Unit Speed: individuální nastavení použité jednotky pro Speed (rychlost) (metrické/imperiální)
Unit Heat: individuální nastavení použité jednotky pro Heat (ohřev) (metrické/imperiální)
Unit Force:: individuální nastavení použité jednotky pro Force (síla) (metrické/imperiální)
LCD Contrast (Kontrast LCD): Přizpůsobit kontrast LCD displeje
LCD Backlight (Podsvícení LCD): Přizpůsobit podsvícení LCD displeje
Key Backlight (Podsvícení klávesnice): Přizpůsobit podsvícení klávesnice ovládacího 
panelu (3)

6.7 General Info (Všeobecné informace)

6.9 Machine Setup (Nastavení stroje) 

6.10 Zobrazení aktuálních hodnot (Application Mode)

6.8 Warnings (Výstrahy)
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Pokud jste aktivovali možnost Set Values (Nastavit hodnoty), zobrazí se skutečná teplota 
(velkými číslicemi) a požadovaná teplota (malými číslicemi) na pracovním ukazateli (29). 
To platí analogicky pro rychlost pohonu (m/min). Je-li funkce deaktivována, znázorní se 
pouze požadované hodnoty.
Pro parametr spojovací síla se vždy zobrazí skutečná hodnota.
Funkce Set Values (Nastavit hodnoty) je aktivována z výroby.

Přejděte pomocí «e-Drive» (27)  do položky Setup (Nastavení) a svou volbu potvrďte. Nyní 
nastavte položku Advanced Mode (Rozšířené možnosti) na On (zapnuto) a pak zvolte Reset 
to defaults (Návrat k továrnímu nastavení).

Pomocí této funkce vrátíte všechny individuálně nastavené hodnoty zpět na nastavení 
z výroby. Reset (vynulování nastavení) se týká jak Setup (nastavení), tak i receptů.
Svou volbu potvrďte tlačítkem vlevo dole (Zpět na nastavení z výroby/Reset).

6.11 Set Values (Nastavit hodnoty)

6.12 Reset to defaults (Návrat k továrnímu nastavení)

6.13 Zobrazení denní vzdálenosti
Jakmile pohon běží a na pracovním ukazateli (29) se zobrazuje síla větší než 200N, zaznamenává se svařená 
vzdálenost. Denní vzdálenost lze vyvolat následujícím způsobem:

• Najeďte pomocí šipek „Nahoru“ (22) a „Dolů“ (23) 
kurzorem na rychlost na pracovním ukazateli (29).

• Přidržte «e-Drive» (27) 5 sek. stisknutý.
• Na ukazateli rychlosti se nyní zobrazují hodnoty denní 

vzdálenosti a celkové vzdálenosti.
• Krátkým stisknutím «e-Drive» (27) se znovu zobrazí 

rychlost na pracovním ukazateli (29).

5 sek.

1 ×

V režimu svařování
• Během svařování je pracovní ukazatel rychlosti zablokován.
• Krátkým stisknutím «e-Drive» (27) se se nastavení rychlosti uvolní.
• Přidržte «e-Drive» (27) 5 sek. stisknutý.
• Na ukazateli rychlosti se nyní zobrazují hodnoty denní vzdálenosti a celkové vzdálenosti.
• Krátkým stisknutím «e-Drive» (27) se znovu zobrazí rychlost na pracovním ukazateli (29).
• Po opuštění ukazatele denní vzdálenosti se ukazatel funkce rychlosti opět zablokuje.
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Přístroj TWINNY T7 disponuje funkcí pro záznam svařovacích dat v podobě „LQS“ (Leister Quality System). Pomocí 
této funkce se zaznamenává rychlost, teplota a spojovací síla během svařování po celé délce svaru v definovaných 
distančních intervalech. Další informace najdete v příslušném návodu k obsluze na adrese www.leister.com.

Přístroj připojte k zásuvce s ochranným vodičem. Jakékoliv přerušení ochranného vodiče uvnitř 
nebo na povrchu přístroje je nepřípustné. Používejte výhradně prodlužovací kabel s ochranným vodi-
čem.
Jmenovité napětí, které je uvedeno na přístroji, se musí shodovat se síťovým napětím na místě. Při 
výpadku síťového napětí se musí vypnout hlavní vypínač a horkovzdušné dmychadlo se musí vyklopit 
do parkovací polohy.

Napájecí agregáty
Při použití napájecích agregátů dbejte na to, aby byly agregáty uzemněny a byly vybaveny proudovým chráničem.
Pro jmenovitý výkon agregátů platí vzorec „2× jmenovitý výkon horkovzdušného svařovacího automatu“.

Síťový přívodní kabel a prodlužovací kabel
• Síťový přívodní kabel (1) se musí volně pohybovat a 

nesmí bránit uživateli ani třetím osobám při práci (nebezpečí 
zakopnutí).

• Prodlužovací kabel musí být pro místo použití (např. venku) 
schválen a patřičně označen. Případně zohledněte potřebný 
minimální průřez prodlužovacího kabelu.

Horkovzdušný svařovací automat se smí používat pouze venku nebo v dobře větraných prostorech.
Nikdy nepoužívejte horkovzdušný svařovací automat v prostředí ohroženém výbuchem nebo ve snadno 
vznětlivém prostředí a vždy udržujte odstup od hořlavých materiálů nebo výbušných plynů.
Přečtěte si bezpečnostní list od výrobce materiálu a dodržujte v něm uvedené pokyny. Dávejte pozor na 
to, abyste materiál během procesu svařování nespálili.

Reset denní vzdálenosti
Denní vzdálenost lze resetovat jen tehdy, když je pohon vypnut.

6.14 Blokování tlačítek
Přístroj TWINNY T7 disponuje funkcí blokování tlačítek. Tato funkce zablokuje čtyři tlačítka a «e-Drive» (27) 
na ovládacím panelu (3). Současným stisknutím obou tlačítek „Nahoru“ a „Dolů“ (22/23) a přidržením na 
minimálně 2 sekundy se blokování tlačítek aktivuje, příp. deaktivuje. Při aktivním blokování tlačítek se tento stav 
zobrazí ve stavové liště.

7. Uvedení do provozu TWINNY T7

• Vyberte v položce nabídky Duty Info (Základní informace) (viz 
kapitola Duty Info) řádek Day Distance (denní vzdálenost).

• Kurzor pak automaticky označí ikonu „Resetovat počitadlo hodin“. 
Tu potvrďte voličem «e-Drive»( (27)

• Nyní je počitadlo hodin resetováno.

7.1 Pracovní prostředí a bezpečnost

7.2 Nastavení parametrů svařování
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Při použití přístroje na stavbách je kvůli ochraně zde pracujícího personálu nezbytně nutno používat 
proudový chránič FI.

POZOR!
Při překročení maximální spojovací síly 1000 N může dojít k mechanickému poškození

Nebezpečí pohmoždění 
Od mechanicky pohyblivých dílů hrozí nebezpečí pohmoždění. Horkovzdušný svařovací automat držte 
výhradně za držadlo pro přenášení, které je k tomu určeno.

Spuštění přístroje
• Jakmile budete mít připraveno pracovní prostředí i horkovzdušný svařovací automat 

podle popisu, můžete horkovzdušný svařovací automat zapnout pomocí hlavního 
vypínače (20).

• Po spuštění se na displeji krátce zobrazí úvodní obrazovka s číslem aktuální verze 
softwaru a označením přístroje.

• Pokud mohl předtím přístroj vychladnout, následuje statická indikace požadovaných 
hodnot naposled použitého receptu (při prvním uvedení přístroje do provozu se zobrazí 
recept Basic).

• V tomto stádiu ještě není zapnutý ohřev.

Nastavení spojovací síly
• Povolte aretaci nastavovacího prstence (34) na spojovacím modulu (6) a otáčejte nastavovacím 

prstencem (35) na spojovacím modulu (6) až do maximálního otevření upínacího ramena (7).
• Položte dva testovací proužky (36) svařovaného materiálu přes sebe mezi horní a dolní hnací/přítlačné 

válečky (9/11) a upínací páku (4) sevřete.
• Otáčejte nastavovacím prstencem (35) na spojovacím modulu (6), až horní a dolní hnací/přítlačné 

válečky (9/11) lehce sevřou testovací proužky (36).
• Odblokujte aretaci upínací páky (5) a otevřete upínací páku (4).
• Otáčejte nastavovacím prstencem (35) v rozevřeném stavu  spojovacího modulu (6) , až spojovací síla 

zobrazená na displeji bude shodná při sevřené upínací páce (4) a s vloženými testovacími proužky (36) 
s požadovanou spojovací silou. Přitom musíte upínací páku opakovaně otevřít a zavřít.

• Zablokujte aretaci nastavovacího prstence (34) na spojovacím modulu (6), aby nebylo možné spojovací sílu 
neúmyslně přenastavit.

FI

Upínací páka (4) otevřenaUpínací páka (4) sevřena

4 5

34

6

7

36 11

35

9
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1:1

Rychlost zablokována

Nastavení rychlosti, teploty a množství vzduchu před svařováním
• Je-li pohon vypnutý, nastavují se parametry svařování teplota, množství vzduchu a rychlost na pracovním 

ukazateli (29) následujícím způsobem:
• Pomocí šipek „Nahoru“ (22) a „Dolů“ (23) můžete kurzorem najet na požadovaný pracovní ukazatel (29).
• Otáčením «e-Drive» (27) nastavte požadovanou hodnotu. Nastavená hodnota se okamžitě převezme.
• Po 5 s nebo po stisknutí «e-Drive» (27) se displej přepne na ukazatele funkcí.

Nastavení rychlosti, teploty a množství vzduchu během svařování
• Je-li pohon zapnutý, nastavují se parametry svařování teplota, množství vzduchu a rychlost na pracovním 

ukazateli (29) následujícím způsobem:
• Během svařování je pracovní ukazatel rychlosti zablokován a kurzor se nachází v poli rychlost pohonu.
• Krátkým stisknutím «e-Drive» (27) uvolníte nastavení rychlosti a otáčením «e-Drive» (27) můžete požadovanou 

rychlost změnit.
• Po 5 s nebo po stisknutí «e-Drive» (27) se opět aktivuje blokace nastavení.
• Pomocí tlačítek se šipkou „Nahoru“ (22) a „Dolů“ (23) můžete kurzorem najet na pracovní ukazatel ohřev 

nebo vzduch. Otáčením «e-Drive» (27) nastavte požadovanou hodnotu vybraného parametru. Nastavená 
hodnota se okamžitě převezme.

Rychlost uvolněna

Horkovzdušné dmychadlo (19) ve svařo-
vací poloze

Horkovzdušné dmychadlo (19) v parko-
vací poloze

7.3 Příprava ke svařování
• Maximální šířka přeplátování činí 125 mm.
• Hydroizolační pásy musí být mezi přeplátováním i mezi horní a spodní stranou čisté a suché.

• Dříve než začnete svařovací automat používat, je třeba provést testovací svary podle 
návodu ke svařování výrobce materiálu a národních norem nebo směrnic. Testovací svary je 
třeba zkontrolovat.

• Pozor: Pokud je ohřev zapnutý, ale přístroj nesvařuje nebo je v režimu Cool down mode (chlazení), 
musí být horkovzdušné dmychadlo (19) v parkovací poloze. Jinak se přístroj může poškodit.

7.4 Průběh svařování
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Zahájení svařování

Nebezpečí popálení 
Nedotýkejte se horké trubky topného tělesa a trysky. Přístroj nechejte vždy nejdříve vychladnout. 
Proud horkého vzduchu nesměřujte na osoby ani zvířata.

• Po nastavení všech parametrů svařování podle vašich vlastních specifikací spusťte 
ohřev a pohon. 

• Ohřev lze spustit tlačítkem Ohřev Zap/Vyp (24), pohon pomocí tlačítek Pohon Zap/
Vyp (25). Tlačítko Ohřev Zap/Vyp (24) musíte podržet stisknuté 2 s. 

• Jakmile je ohřev zapnut, zazní akustický signál, stavová kontrolka LED se rozsvítí a 
na displeji se krátce objeví "Heating on". Na displeji se objeví dynamické zobrazení 
aktuální teploty vzduchu s indikátorem průběhu (požadované a skutečné hodnoty).

• Dbejte na to, aby bylo dosaženo svařovací teploty dříve, než začnete pracovat (doba 
nahřívání činí 3 − 5 minut).

• Zaveďte horkovzdušný svařovací automat do překrývajících se plastových pásů.
• Vytáhněte páčku aretace horkovzdušného dmychadla (18), sklopte horkovzdušné 

dmychadlo (19) dolů a zaveďte svařovací trysku (15) mezi přes sebe položené 
pásy až na doraz. Zajistěte, aby páčka aretace horkovzdušného dmychadla (18) 
zaskočila do svařovací polohy.

• Sevřete upínací páku (4), aby aretace upínací páky (5) zaskočila.
• Ve stavovém řádku (30/ 31) se alternativně k zobrazení síťového napětí zobrazí číslo 

příslušného souboru.

Je zakázáno dotýkat se pohyblivých dílů. 
Hrozí riziko nechtěného zachycení a vtažení. Nenoste volné části oděvu, jako jsou šály nebo šátky. 
Dlouhé vlasy si svažte nebo je chraňte pokrývkou hlavy.

Během svařování
• Horkovzdušný svařovací automat můžete během svařování vést pomocí madel (2), pomocí upínací páky (4) 

nebo volitelné vodicí tyče podél přeložení.
• Rychlost svařování, množství a teplotu vzduchu můžete během svařování kdykoliv měnit (viz kapitola Nastavení 

rychlosti, teploty a množství vzduchu během svařování).

Ukončení svařování
• Odblokujte aretaci upínací páky (5) a otevřete upínací páku (4) krátce před koncem svaru. Hnací/přítlačné 

válečky nahoře (9) a Hnací/přítlačné válečky dole (11) nesmějí nikdy ležet přímo na sobě.
• Poté vytáhněte páčku aretace horkovzdušného dmychadla (18), vytáhněte svařovací trysku (15) z překrytí 

a odklopte horkovzdušné dmychadlo (19) do parkovací polohy. 
• Zajistěte, aby páčka aretace horkovzdušného dmychadla (18) zaskočila do parkovací polohy.

Pozor: Pokud je ohřev zapnutý, ale přístroj nesvařuje nebo je v režimu Cool down mode (chlazení), musí být 
horkovzdušné dmychadlo (19) v parkovací poloze. Jinak se přístroj může poškodit.
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7.5 Vypnutí přístroje

• Vypněte pohon a ohřev pomocí tlačítek Pohon Zap/Vyp (25) a Ohřev Zap/Vyp (24). 
Tlačítko Ohřev Zap/Vyp (24) musíte podržet stisknuté 2 s.

• Na displeji se objeví zobrazení „Heating off“ a přístroj se přepne do režimu Cool down 
mode (viz Cool down mode).

• Dmychadlo se po cca 6 minutách automaticky vypne. 
• Pak přístroj vypněte hlavním vypínačem (20) a odpojte síťový přívodní kabel (1) od 

elektrické sítě. 

• Vyčkejte, až přístroj vychladne.
• Zkontrolujte síťový přívodní kabel (1) a zástrčku ohledně elektrického 

a/nebo mechanického poškození.
• Očistěte svařovací trysku (15) a hnací/přítlačné válečky (9/11) 

drátěným kartáčem. 
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8. Výstraha a chybové hlášení (TWINNY T7)

Výstražná hlášení se pro každý jednotlivý případ zobrazují v ukazateli stavu (31) nebo na pracovním ukazate-
li (29). Pokud je vydáno výstražné hlášení, můžete bez omezení pracovat dál.

Dojde-li však k chybovému hlášení, už nemůžete dál pracovat. Ohřev se automaticky vypne, zapne se dmy-
chadlo a pohon se zablokuje. Na pracovním ukazateli (29) se vzápětí zobrazí příslušný kód chyby.
Konkrétní informace o druhu chyby nebo výstrahy si můžete kdykoliv zobrazit i přes položku Nastavení Warnings.

Druh 
hlášení Zobrazení Kód chyby /

výstražné hlášení Popis chyby

Výstraha

Ambient Temperatur Okolní teplota je příliš vysoká

Undervoltage Podpětí

Overvoltage Přepětí

Max. Force Exceeded Max. upínací síla překročena

Drive Overcurrent Proudový limit pohonu

Chyba

0001.XXXX
Nadměrná teplota přístroje
Řešení: Nechte přístroj ochladit

0002.XXXX
Přepětí nebo podpětí síťového napětí
Řešení: Zkontrolujte zdroj napětí

0020.XXXX
Vadné topné těleso
Řešení: Vyměňte topné těleso

123
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Chyba 1

0004.XXXX Hardwarová chyba

0008.XXXX Termočlánek je vadný

0200.XXXX Chyba komunikačního modulu

0400.XXXX Chyba pohonu

1 Kontaktujte servisní centrum Leister
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37

38 42

414039

37. Tlačítko Pohon “Zap/Vyp“se stavovou 
kontrolkou LED

38. Tlačítko Ohřev “Zap/Vyp“ se stavovou 
kontrolkou LED

39. Tlačítko „Minus“
40. Tlačítko „Potvrdit“
41. Tlačítko „Plus“
42. Pole displeje 

Skutečné hodnoty se zobrazují velkými 
číslicemi, požadované hodnoty malými. Na 
levém okraji je zobrazen kurzor, na pravém 
okraji jednotka parametru.

9. Ovládací panel TWINNY T5

9.1 Symboly

9.2 Stavová kontrolka LED

Ohřev
Kontrolka LED u  tlačítka Ohřev „Zap/Vyp“ (38) indikuje příslušný stav ohřevu.

Symbol Význam

Blokování tlačítek aktivní

Ochlazování (Cool Down Mode)
Symbol pro ochlazování

Došlo k chybě
Viz kapitola Chybová hlášení (TWINNY T5)

Servis

Stav kontrolky LED
Ohřev Zap/Vyp (38) Stav

LED nesvítí Ohřev je vypnutý.

LED bliká zeleně Ohřev je zapnutý. Teplota je mimo toleranční pásmo.

LED svítí trvale zeleně Ohřev je zapnutý. Teplota je v tolerančním pásmu.
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Pohon
Kontrolka LED u  tlačítka Pohon „Zap/Vyp“ (37) indikuje příslušný stav pohonu.

Ohřev a pohon
Pokud blikají obě kontrolky LED u tlačítka Ohřev “Zap/Vyp“ (38) i u tlačítka Pohon “Zap/Vyp“ (37) současně, 
došlo k chybě (viz kapitola Chybová hlášení).

• Přidržte tlačítka Pohon „Zap/Vyp“ (37) a Ohřev  „Zap/Vyp“ (38) stisknutá a zapněte 
přístroj hlavním vypínačem (20). Na displeji se nyní objeví „UNIT“.

• Potvrďte tlačítkem Potvrdit (40) a nastavte pomocí tlačítek Minus / Plus (39/41) 
požadované jednotky.

• Potvrďte je tlačítkem Potvrdit (40) a navolte pomocí tlačítka Plus (41) „SAVE“ (Uložit). 
Potvrďte tlačítkem Potvrdit (40), tím jsou jednotky uloženy.

Přístroj se poté automaticky znovu spustí.

Jednotky pro rychlost svařování a pro teplotu je možno změnit.
Teplota: °C nebo °F

Rychlost: 
m
min nebo 

ft
min

Přístroj TWINNY T5 disponuje funkcí blokování tlačítek. Tato funkce zablokuje pět tlačítek na ovládacím panelu. 
Současným stisknutím obou tlačítek Minus (39) a Plus (41) a přidržením na minimálně 3 sekundy se blokování 
tlačítek aktivuje, příp. deaktivuje. Při aktivním zablokování tlačítek se tento stav zobrazí v levém horním okraji 
displeje.

9.3 Nastavení jednotek parametrů

9.4 Blokování tlačítek

Stav kontrolky LED
Pohon Zap/Vyp (37) Stav

LED nesvítí Pohon je vypnutý

LED svítí trvale zeleně Pohon je zapnutý
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10. Uvedení do provozu TWINNY T5

Přístroj připojte k zásuvce s ochranným vodičem. Jakékoliv přerušení ochranného vodiče uvnitř 
nebo na povrchu přístroje je nepřípustné. Používejte výhradně prodlužovací kabel s ochranným vodi-
čem.
Jmenovité napětí, které je uvedeno na přístroji, se musí shodovat se síťovým napětím na místě. Při 
výpadku síťového napětí se musí vypnout hlavní vypínač a horkovzdušné dmychadlo se musí vyklopit 
do parkovací polohy.

Napájecí agregáty
Při použití napájecích agregátů dbejte na to, aby byly agregáty uzemněny a byly vybaveny proudovým chráničem.
Pro jmenovitý výkon agregátů platí vzorec „2× jmenovitý výkon horkovzdušného svařovacího automatu“.

10.2 Nastavení parametrů svařování

Síťový přívodní kabel a prodlužovací kabel
• Síťový přívodní kabel (1) se musí volně pohybovat a 

nesmí bránit uživateli ani třetím osobám při práci (nebezpečí 
zakopnutí).

• Prodlužovací kabel musí být pro místo použití (např. venku) 
schválen a patřičně označen. Případně zohledněte potřebný 
minimální průřez prodlužovacího kabelu.

Horkovzdušný svařovací automat se smí používat pouze venku nebo v dobře větraných prostorech.
Nikdy nepoužívejte horkovzdušný svařovací automat v prostředí ohroženém výbuchem nebo ve snadno 
vznětlivém prostředí a vždy udržujte odstup od hořlavých materiálů nebo výbušných plynů.
Přečtěte si bezpečnostní list od výrobce materiálu a dodržujte v něm uvedené pokyny. Dávejte pozor na 
to, abyste materiál během procesu svařování nespálili.

10.1 Pracovní prostředí a bezpečnost

Při použití přístroje na stavbách je kvůli ochraně zde pracujícího personálu nezbytně nutno používat 
proudový chránič FI.

Spuštění přístroje
• Jakmile budete mít připraveno pracovní prostředí i horkovzdušný 

svařovací automat podle popisu, můžete horkovzdušný svařovací 
automat zapnout pomocí hlavního vypínače (20).

• Po spuštění se na displeji krátce zobrazí úvodní obrazovka s číslem 
aktuální verze softwaru a označením přístroje.

• Pokud mohl předtím přístroj vychladnout, následuje statické 
zobrazení naposledy nastavených požadovaných hodnot

• V tomto stádiu ještě není zapnutý ohřev.

FI
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Je-li pohon vypnutý, nastavují se svařovací parametry teplota, množství vzduchu a rych-
lost na polích ukazatele (42) následujícím způsobem:
• Pomocí tlačítka Potvrdit (40) můžete kurzorem najet na požadovaný parametr.
• Pomocí tlačítek Minus / Plus (39/41) je možno hodnoty navolených parametrů 

pozměnit.

Při zapnutém pohonu se svařovací parametry nastaví přesně stejně a ihned se převezmou. 
Kurzor se za 5 s po zadání automaticky opět přepne do řádku rychlosti pohonu.

POZOR!
Při překročení maximální spojovací síly 1000 N může dojít k mechanickému poškození

Nebezpečí pohmoždění 
Od mechanicky pohyblivých dílů hrozí nebezpečí pohmoždění. Horkovzdušný svařovací automat držte 
výhradně za držadlo pro přenášení, které je k tomu určeno.

Nastavení spojovací síly
Spojovací modul (6) u přístroje TWINNY T5 zabraňuje u sváření materiálů tloušťky do 3 mm, aby se dala nastavit 
příliš velká spojovací síla. Pro tenčí tloušťky materiálů působí menší síla, pro silnější tloušťky materiálů působí větší 
síla. Otáčením nastavovacího prstence (43) je možno spojovací sílu ještě lehce zvětšit nebo zmenšit. Chcete-li 
přenastavit spojovací sílu, postupujte následujícím způsobem:

• Odblokujte aretaci upínací páky (5) a otevřete upínací páku (4).
• Odblokujte aretaci nastavovacího prstence (44).
• Otáčejte nastavovacím prstencem (43) na spojovacím modulu (6). Otáčením ve směru označeném "+" 

se spojovací síla zvýší, otáčením ve směru označeném "–" se sníží. Nastavovacím prstencem (43) na 
spojovacím modulu (6) se dá otočit maximálně o 360°.

• Pokud je nastavena požadovaná spojovací síla, zmenšete znovu aretaci nastavovacího prstence (44).

Upínací páka (4) otevřenaUpínací páka (4) sevřena

4

4 4 5 44

6

43

Nastavení rychlosti, teploty a množství vzduchu před svařováním
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10.3 Příprava ke svařování
• Maximální šířka přesahu činí 125 mm.
• Hydroizolační pásy musí být mezi přeplátováním i mezi horní a spodní stranou čisté a suché.

Horkovzdušné dmychadlo (19) ve svařo-
vací poloze

Horkovzdušné dmychadlo (19) v parko-
vací poloze

• Dříve než začnete svařovací automat používat, je třeba provést testovací svary podle 
návodu ke svařování výrobce materiálu a národních norem nebo směrnic. Testovací svary je 
třeba zkontrolovat.

• Pozor: Pokud je ohřev zapnutý, ale přístroj nesvařuje nebo je v režimu Cool down mode (chlazení), 
musí být horkovzdušné dmychadlo (19) v parkovací poloze. Jinak se přístroj může poškodit.

10.4 Průběh svařování

1:1

Zahájení svařování

Je zakázáno dotýkat se pohyblivých dílů. 
Hrozí riziko nechtěného zachycení a vtažení. Nenoste volné části oděvu, jako jsou šály nebo šátky. 
Dlouhé vlasy si svažte nebo je chraňte pokrývkou hlavy.

Nebezpečí popálení 
Nedotýkejte se horké trubky topného tělesa a trysky. Přístroj nechejte vždy nejdříve vychladnout. 
Proud horkého vzduchu nesměřujte na osoby ani zvířata.

• Po nastavení všech parametrů svařování podle vašich vlastních specifikací spusťte 
ohřev a pohon. 

• Ohřev lze spustit tlačítkem Ohřev Zap/Vyp (38), pohon pomocí tlačítek Pohon Zap/
Vyp (37). Tlačítko Ohřev Zap/Vyp (38) musíte podržet stisknuté 2 s.

• Jakmile je ohřev zapnut, rozsvítí se stavová kontrolka LED. Na displeji se objeví vedle 
požadované teploty šipka, která ukazuje nahoru, skutečná teplota stoupá.

• Dbejte na to, aby bylo dosaženo svařovací teploty dříve, než začnete pracovat (doba 
nahřívání činí 3 − 5 minut).

• Zaveďte horkovzdušný svařovací automat do překrývajících se plastových pásů.
• Vytáhněte páčku aretace horkovzdušného dmychadla (18), sklopte horkovzdušné 

dmychadlo (19) dolů a zaveďte svařovací trysku (15) mezi přes sebe položené 
pásy až na doraz. Zajistěte, aby páčka aretace horkovzdušného dmychadla (18) 
zaskočila do svařovací polohy.

• Sevřete upínací páku (4), aby aretace upínací páky (5) zaskočila.
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Druh 
hlášení Zobrazení Kód chyby /

výstražné hlášení Popis chyby

Chyba

0001
Nadměrná teplota přístroje
Řešení: Nechte přístroj ochladit

0004 Hardwarová chyba

0008 Termočlánek je vadný

0400 Chyba pohonu

Během svařování
• Horkovzdušný svařovací automat můžete během svařování vést pomocí madel (2), pomocí upínací páky (4) 

nebo volitelné vodicí tyče podél přeložení.
• Rychlost svařování, množství a teplotu vzduchu můžete během svařování kdykoliv měnit (viz kapitola Nastavení 

rychlosti, teploty a množství vzduchu).

Ukončení svařování
• Odblokujte aretaci upínací páky (5) a otevřete upínací páku (4) krátce před koncem svaru. Hnací/přítlačné 

válečky nahoře (9) a hnací/přítlačné válečky dole (11) nesmějí nikdy ležet přímo na sobě.
• Poté vytáhněte páčku aretace horkovzdušného dmychadla (18), vytáhněte svařovací trysku (15) z překrytí 

a odklopte horkovzdušné dmychadlo (19) do parkovací polohy. 
• Zajistěte, aby páčka aretace horkovzdušného dmychadla (18) zaskočila do parkovací polohy. 
• Pozor: Pokud je ohřev zapnutý, ale přístroj nesvařuje nebo je v režimu Cool down mode (chlazení), musí být 

horkovzdušné dmychadlo (15) v parkovací poloze. Jinak se přístroj může poškodit.

10.5 Vypnutí přístroje

• Vypněte pohon a ohřev pomocí tlačítek Pohon Zap/Vyp (37) a Ohřev Zap/Vyp (38). 
Tlačítko Ohřev Zap/Vyp (38) musíte podržet stisknuté 2 s.

• Na displeji se objeví zobrazení „Heating off“ a přístroj se přepne do režimu Cool down 
mode (viz Cool down mode).

• Dmychadlo se po cca 6 minutách vypne. 
• Pak přístroj vypněte hlavním vypínačem (20) a odpojte síťový přívodní kabel (1) od 

elektrické sítě. 

• Vyčkejte, až přístroj vychladne.
• Zkontrolujte síťový přívodní kabel (1) a zástrčku ohledně elektrického 

a/nebo mechanického poškození.
• Očistěte svařovací trysku (15) a hnací/přítlačné válečky (9/11) 

drátěným kartáčem. 

11. Chybová hlášení
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12. Nastavení na přístroji TWINNY T7/T5

Než se na svařovací automat budou montovat komponenty nebo se budou z něj demontovat, musí být 
přístroj ochlazen a hlavní spínač musí být vypnut. Síťový přívodní kabel musí být odpojen od sítě.

12.1 Výměna přítlačných válečků
V závislosti na použití můžete pro přístroj TWINNY použít různé hnací /přítlačné válečky (9/11) (viz příslušenství).

Demontáž horního hnacího/přítlačného válečku (9):
Pořadí č. 1 - 7

Montáž horního hnacího/přítlačného válečku (9):
Obrácené pořadí č. 7 - 1

1. Šrouby s válcovou hlavou (4x) 
2. Ochranný plech kyvné hlavy
3. Závitové kolíky
4. Osa 
5. Pojistný kroužek 
6. Přítlačné kolečko 
7. Hnací osa s lícovaným perem 

Demontáž dolního hnacího/přítlačného válečku (11):
Pořadí č. 1 - 5

Montáž dolního hnacího/přítlačného válečku (11):
Obrácené pořadí č. 5 – 1

1. Šrouby s válcovou hlavou 
2. Kryty válečků
3. Šroub s válcovou hlavou
4. Podložka 
5. Přítlačné kolečko

5

4
3

1

2

1

4

2

3

7

6

5
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2

1

Demontáž svařovací trysky (15):
Pořadí č. 1 - 2

Montáž svařovací trysky (15):
Obrácené pořadí č. 2 - 1

1. Montážní šrouby
2. Svařovací tryska

Pozor: Pokud je svařovací tryska namontována, musí se 
vždy mezi svařovací trysku a topný článek vložit izolační 
trubka.

12.2 Výměna svařovací trysky
V závislosti na použití můžete pro přístroj TWINNY použít různé svařovací trysky (15) (viz příslušenství).
Odklopte svařovací dmychadlo (19) pro výměnu svařovací trysky (15) do parkovací polohy.

Demontáž vodicího válečku vzadu (10):
Pořadí č. 1 - 4
Montáž Field-Kit vzadu:
Pořadí č. 5 - 10

Demontáž Field-Kit vzadu:
Pořadí č. 10 - 5
Montáž vodicího válečku vzadu (10):
Pořadí č. 4 - 1

1. Šroub se šestihrannou hlavou
2. Podložka
3. Pouzdro
4. Váleček malý
5. Šroub s válcovou hlavou
6. Podložka
7. Pouzdro
8. Váleček velký
9. Výložník
10. Šroub se šestihrannou hlavou

1

5

7
6

8
9

10

2
3

4
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12.3 Montáž Field-Kit
Pokud je pro svařovací automat zapotřebí větší prostor na zemi nebo větší vodicí válečky, můžete standardní vodicí 
válečky nahradit sadou Field-Kit.

Demontáž vodicího válečku vpředu (16):
Pořadí č. 1 - 2
Montáž Field-Kit vpředu:
Pořadí č. 3 - 8

Demontáž Field-Kit vpředu:
Pořadí č. 8 - 3
Montáž pojezdového válečku vpředu (16):
Pořadí č. 2 - 1

1. Šroub s válcovou hlavou (2x)
2. Váleček malý
3. Šroub s válcovou hlavou (2x)
4. Podložka (2x)
5. Pouzdro (2x)
6. Váleček velký (2x)
7. Výložník (2x)
8. Šroub s válcovou hlavou (2x)

12.4 Montáž vodicí tyče
Pomocí vodicí tyče je možno svařovací automat vést se vzpřímenou polohou těla.

Montáž vodicí tyče:
Opačné pořadí č. 1 - 5

Demontáž vodicí tyče:
Pořadí č. 5 - 1

1. Šroub s válcovou hlavou (2x)
2. Podložka (2x)
3. Držák
4. Spojovací trubka
5. Madlo
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• Používejte výhradně originální náhradní díly a příslušenství od firmy Leister, protože jinak nelze uplatnit nároky 
z odpovědnosti za vady a záruku.

• Více informací na www.leister.com.

• Opravy nechte provádět výhradně autorizovanými servisními středisky Leister.
• Pro čištění přístroje nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
• Autorizovaná servisní střediska Leister zaručí do 24 hodin odbornou a spolehlivou opravu pomocí originálních 

náhradních dílů v souladu se schématy zapojení a katalogy náhradních dílů. 
• Adresu svého autorizovaného servisního střediska naleznete na poslední stránce.
• Více informací na www.leister.com.
• Pokud se na svařovacím automatu objeví po zapnutí hlášení Servisní interval, musí se svařovací automat 

zkontrolovat autorizovaným servisním střediskem firmy Leister.

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil/Švýcarsko, potvrzuje, že výrobky v provedeních, v 
nichž jsme je uvedli na trh, splňují požadavky následujících směrnic EU.
Směrnice:  2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65
Harmonizované normy:  EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, 

EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 29.8.2018

   
  Bruno von Wyl, CTO Christoph Baumgartner, GM

Elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly se musí ekologicky recyklovat. Pouze pro členské státy 
EU: Elektrické spotřebiče nikdy nevyhazujte do domovního odpadu. 

18. Likvidace

• Pro tento stroj platí práva ohledně záruky nebo odpovědnosti za vady, poskytnutá přímým odbytovým partnerem 
/ prodejcem od data koupě.

• V případě záručního nároku nebo nároku z odpovědnosti za vady (prokázání fakturou nebo dodacím listem) jsou 
výrobní vady nebo chyby při zpracování odstraněny odbytovým partnerem prostřednictvím dodávky náhradních 
dílů nebo opravou.

• Další záruční nároky nebo nároky z odpovědnosti za vady jsou vyloučeny v rámci kogentního práva.
• Škody vzniklé přirozeným opotřebením, přetížením nebo neodbornou manipulací jsou z odpovědnosti za vady 

vyloučeny.
• Topná tělesa jsou vyloučena z odpovědnosti za vady nebo záruky.
• U přístrojů, na nichž kupující provedl úpravy nebo změny, nebo v případě použití jiných než originálních dílů 

příslušenství Leister nelze uplatnit žádné záruční nároky nebo nároky z odpovědnosti za vady.

• Společnost Leister Technologies AG a její autorizovaná servisní střediska nabízejí bezplatné kurzy pro různé aplikace.

13. Příslušenství

14. Servis a opravy

15. Školení

16. Záruka

17. Shoda





Your authorised Service Centre is:

Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil/Switzerland
Tel. +41 41 662 74 74 
Fax +41 41 662 74 16 
www.leister.com
sales@leister.com
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WELDPLAST ČR s.r.o.
www.weldplast.cz, www.leister.cz

Dělnická 786/38
170 00 Praha 7

Žarošice 312
696 34 Žarošice
Tel. prodejna: +420 518 631 557
Tel. servis: +420 606 021 819
E-mail: zarosice@weldplast.cz

Tel. prodejna: +420 272 706 819
Tel. servis: +420 724 970 989
E-mail: praha@weldplast.cz

WELDPLAST SK s.r.o.
www.weldplast.sk, www.leister.sk

Kamenná cesta 91
010 01 Žilina
Tel. prodejna: +421 415 166 068
Tel. servis: +421 948 339 226
E-mail: zilina@weldplast.sk




