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Návod na obsluhu (Preklad originálneho návodu na obsluhu)SK

Zvárací automat 
LEISTER TWINNY T7/T5

Pred prvým uvedením do prevádzky si bezpodmienečne prečítajte návod na obslu-
hu. Tento návod na obsluhu uschovajte spolu s prístrojom.
Prístroj odovzdávajte iným osobám iba s návodom na obsluhu.

Bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostno-technické upozornenia uvedené v jednotlivých kapitolách tohto 
návodu na obsluhu a nasledujúce nariadenia.

1. Dôležité bezpečnostné upozornenia

Blahoželáme Vám ku kúpe prístroja TWINNY T7/T5.
Rozhodli ste sa pre prvotriedny teplovzdušný zvárací automat. 
Tento bol vyvinutý a vyrobený podľa najnovšieho stavu vedomostí priemyslu spracujúceho plast. Na jeho výrobu 
boli použité vysoko hodnotné materiály.

Varovanie

FI

Opatrne

Nebezpečenstvo ohrozenia života 
Pred otvorením prístroja vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky, aby sa odpojili 
komponenty a prípojky vedúce napätie.

Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu 
Pri neodbornom používaní zváracieho automatu (napr. prehriatie materiálu) a 
hlavne v blízkosti horľavých materiálov a výbušných plynov hrozí nebezpečenstvo 
požiaru a výbuchu.

Nebezpečenstvo popálenia 
Nedotýkajte sa rúry ohrievacieho prvku a dýzy v horúcom stave. Prístroj najskôr 
nechajte vychladnúť. Prúd horúceho vzduchu nesmerujte na ľudí alebo na zvieratá.

Prístroj pripojte do zásuvky s ochranným vodičom.
Každé prerušenie ochranného vodiča vo vnútri alebo mimo prístroja je neprípust-
né. Používajte výhradne predlžovací kábel s ochranným vodičom.

Pri použití prístroja na staveniskách je nutne potrebný prúdový chránič na ochra-
nu personálu, ktorý tam pracuje.

Sieťové napätie uvedené na prístroji sa musí zhodovať so sieťovým napätím 
na mieste. Pri výpadku sieťového napätia vypnite hlavný spínač a teplovzdušné 
dúchadlo otočte do parkovacej polohy.

Prístroj chráňte pred vlhkosťou a mokrom.

Prístroj sa smie prevádzkovať výhradne pod dozorom. Odpadové teplo sa 
môže dostať k horľavým materiálom, ktoré nie sú pod dohľadom.
Prístroj smú prevádzkovať len kvalifikovaní odborníci alebo osoby pod ich 
dohľadom. Používanie prístroja deťmi je v plnej miere zakázané.

Viac informácií o zváracom automate TWINNY a o aplikácii myLeister nájdete na www.leister.com
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TWINNY T7/T5 je určený na zváranie preplátovaním a na konečnú úpravu fólií a tesniacich pásov. Maximálna šírka 
preplátovania je 125 mm. Maximálna šírka zvarového spoja je 50 mm.

Používajte výhradne originálne náhradné diely a príslušenstvo Leister, pretože si inak nebudete môcť uplatniť 
nároky vyplývajúce zo záruky a z ručenia.

Typy a hrúbky materiálov

Ďalšie materiály na požiadanie.

Každé iné použitie alebo použitie prekračujúce tento rozsah sa považuje za použitie v rozpore s určením.

2. Technické údaje

* Napájacie napätie nie je možné prestaviť

Technické zmeny ostávajú vyhradené.

1.1 Použitie v súlade s určením

1.2 Použitie v rozpore s určením

TWINNY T7
230 V

TWINNY T5
230 V

TWINNY T5
120 V

Menovité napätie* V~ 230 230 120
Menovitý výkon W 3400 3400 1800
Frekvencia Hz 50 / 60
Teplota °C

°F
100 - 560

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

ft/min
0,8 – 8

2,6 – 26,2
Spájacia sila max. N/lbf 1000 / 225
Úroveň emisií LpA (dB) 73 (K = 3 dB)
Rozmery (D × Š × V) mm

inch
350 × 360 × 260

13,8 × 14,2 × 10,2

Hmotnosť kg / lbs 10,5 / 23,1 9,5 / 21
Značka zhody
Ochranná trieda I

Materiál Smerná hodnota hrúbky 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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Na prepravu teplovzdušného zváracieho automatu používajte výhradne prepravný box obsiahnutý v rozsahu dodáv-
ky (ako aj rukoväť nachádzajúcu sa na boxe).

Teplovzdušné dúchadlo (19) nechajte pred prepravou bezpodmienečne dostatočne vychladnúť 
(pozri Cool down mode).

V prepravnom boxe nikdy neskladujte horľavé materiály (napr. plast, drevo).

Rukoväte (2) na prístroji alebo na prepravnom boxe nikdy nepoužívajte na prepravu žeriavom.

3. Preprava

4. Váš TWINNY T7/T5

4.1 Typový štítok a identifikácia

4.2 Rozsah dodávky (štandardné vybavenie v kufríku)

4.3 Voliteľné príslušenstvo

Príklad:

Označenie typu a série sú umiestnené na typovom štítku (21) vášho prístroja.
Preneste, prosím, tieto údaje do vášho návodu na obsluhu. Pri všetkých otázkach smerujúcich na naše zastúpenie 
alebo na autorizované servisné miesto spoločnosti Leister sa, prosím, odvolávajte na tieto údaje.

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

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

Na zdvíhanie teplovzdušného zváracieho automatu rukou používajte 
rukoväte (2).

1 x prístroj TWINNY T7/T5 (podľa konfigurácie)
• 1 x drôtená kefa
• 1 x originál návodu na obsluhu
• 1 x preklad originálneho návodu na obsluhu

• Súprava Field-Kit
• Vodiaca tyč
• Rôzne hnacie/prítlačné valčeky
• Rôzne zváracie dýzy

2
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4.4 Prehľad dielov zariadenia

1. Sieťový napájací kábel
2. Rukoväte
3. Ovládacie pole
4. Upínacia páka
5. Aretácia upínacej páky
6. Modul spájacej sily
7. Upínacie rameno
8. Výkyvná hlava
9. Hnacie/prítlačné valčeky hore
10. Vodiaci valček vzadu
11. Hnacie/prítlačné valčeky dole

12. Kontaktovací systém dole
13. Vlečný jazyk
14. Kontaktovací systém hore
15. Zváracia dýza
16. Vodiaci valček vpredu
17. Sklápacia mechanika
18. Aretácia teplovzdušného dúchadla
19. Teplovzdušné dúchadlo
20. Hlavný spínač
21. Typový štítok

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 Prerušenie siete

Teplovzdušné dúchadlo (19) nechajte pred prepravou bezpodmienečne dostatočne vychladnúť 
(pozri Cool down mode).

Menovité napätie uvedené na prístroji sa musí zhodovať so sieťovým napätím na mieste. 
Pri výpadku sieťového napätia vypnite hlavný spínač a teplovzdušné dúchadlo otočte do parkovacej polohy.

Stav prístroja pred
prerušením siete

Doba 
prerušenia siete Stav prístroja po prerušení siete

TWINNY T7 TWINNY T5
Pohon a ohrievanie 
sú zapnuté (proces 
zvárania).

≤ 5 sekúnd
Prístroj beží ďalej bez ochrany proti opakovanému spusteniu s 
rovnakými nastaveniami ako pred prerušením.

Pohon a ohrievanie 
sú zapnuté (proces 
zvárania).

> 5 sekúnd Prístroj sa spustí a na displeji sa zobrazí úvodné zobrazenie.

Prístroj sa nenachádza 
v procese zvárania.

- Prístroj sa spustí a na displeji sa zobrazí úvodné zobrazenie.

5. Ovládacie pole TWINNY T7

5.1 Prehľad ovládacieho poľa TWINNY T7

22

23 29

31

30

24

25

26 27 28

22. Tlačidlo „Hore“
23. Tlačidlo „Dole“
24. Tlačidlo Ohrievanie „Zap/Vyp“
25. Tlačidlo Pohon „Zap/Vyp“
26. LED stavu
27. «e-Drive»
28. Zobrazenie funkcie
29. Pracovné zobrazenie
30. Zobrazenie stavu „Oblasť 1“
31. Zobrazenie stavu „Oblasť 2“
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5.2 Tlačidlá funkcií

5.3 LED zobrazenie stavu
Ohrievanie
LED pri tlačidle ohrievania „Zap/Vyp“ (24) zobrazuje príslušný stav ohrievania.

Režim klávesnice Aktuálny výber
Pracovné zobrazenie

Aktuálny výber 
zobrazenia funkcie

Aktuálny výber 
Menu Setup

 

Hore (22)
Dole (23)

Zmena pozície v 
rámci pracovného 
zobrazenia.

Prechod zo zobraze-
nia funkcie na pra-
covné zobrazenie.

Zmení sa pozícia v rámci 
menu Setup.

Ohrievanie
Zap/Vyp (24) 

Spína ohrievanie
Zap/Vyp

Spína ohrievanie
Zap/Vyp

Bez funkcie

Pohon
Zap/Vyp (25)

Spína pohon 
Zap/Vyp

Spína pohon 
Zap/Vyp

Bez funkcie

Stlačenie 
«e-Drive» 
(27)

Nastavená hodnota 
sa priamo prevezme a 
výber sa vráti priamo 
do zobrazenia funkcie.

Zvolená 
funkcia 
sa vykoná.

Navolenie označenej 
pozície.

Otočenie 
«e-Drive» 
(27)

Nastavenie želaných 
požadovaných hodnôt 
v krokoch po 10 °C, 
resp. 
0,1 m/min

Zmena  
pozície v 
zobrazení funkcie.

•  Zmení sa pozícia v rámci 
menu Setup

•  Nastavenie hodnoty 
zvolenej pozície

LED stavu (26)
Ohrievanie Zap/Vyp (24)

Stav Príčina

LED vyp Ohrievanie je vypnuté.

LED bliká na zeleno
Ohrievanie je zapnuté. Teplota je 
mimo rozsahu tolerancie.

LED svieti trvalo na zeleno
Ohrievanie je zapnuté. Teplota je v 
rámci rozsahu tolerancie.

Ak sa počas prevádzky ohrievania vyskytne varovné hlásenie v zobrazení stavu oblasti 2 (31) alebo chybové 
hlásenie v pracovnom zobrazení (29), zobrazí sa toto takto:

LED bliká na červeno Varovné hlásenie ohrievania Pozri varovanie a chybové hlásenie.

LED svieti trvalo na červeno Chybové hlásenie ohrievania Pozri varovanie a chybové hlásenie.
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Pohon

LED stavu (26)
Pohon Zap/Vyp (24) Stav Príčina

LED vyp Pohon je vypnutý

LED svieti trvalo na zeleno Pohon je zapnutý

Ak sa počas prevádzky pohonu vyskytne varovné hlásenie v zobrazení stavu oblasti 2 (31) alebo chybové 
hlásenie v pracovnom zobrazení (29), zobrazí sa toto takto:

LED bliká na červeno
Obmedzenie prúdu pohonu je 
aktívne.

Pozri varovanie a chybové hlásenie.

LED svieti trvalo na červeno Pohon vykazuje chybu. Pozri varovanie a chybové hlásenie.

LED tlačidla ohrievania „Zap/Vyp“ (25) zobrazuje stav pohonu.

5.4 Symboly zobrazenia stavu

5.5 Symboly zobrazenie funkcie

Názov 
uloženej hodnoty

Aktuálne zvolený parameter zvárania. Pri názve s viac ako 6 znakmi sa najskôr 
zobrazí prvých 6 znakov, následne zostávajúce znaky.

230 V Sieťové napätie aktuálne prítomné na zástrčke

001 Aktuálne číslo súboru záznamu údajov zvárania

Zobrazenie stavu „Oblasť 1“ (30)

Dostupné menu zvoľte pomocou «e-Drive» (27) ovládacieho poľa (3).

Podpätie Prepätie

Ohrievanie
(iba pri aktivovanom ohrievaní)

Blokovanie tlačidiel
(iba pri aktívnom blokovaní tlačidiel)

Zobrazenie stavu „Oblasť 2“ (31)

Varovanie prítomné
(pozri kapitolu Varovania a chybové 
hlásenia)

Symbol Význam Symbol Význam

Zvoliť voľné a preddefinované 
recepty

Servisné menu
(dostupné iba prostredníctvom zadania 
hesla)

Uložiť nastavenia

Naspäť do pracovného zobrazenia
(priame opustenie menu)

Vymazať zvolenú pozíciu

Naspäť o jednu úroveň Editovať zvolenú pozíciu

Vynulovať nastavenia alebo počítadlo 
hodín
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Symbol Význam

Rýchlosť pohonu [m/min / ft./min]

Rýchlosť pohonu, zablokovaný [m/min / ft./min]

Teplota vzduchu [°C/°F]

Spájacia sila [N/lbf]

Množstvo vzduchu [%]

Okno informácií

Prístroje v pohotovostnom režime. Po prejdení počítadla sa ohrievanie vypne.

Prístroj vykazuje chybu. Dodatočne sa zobrazí kód chyby 
(prístroj už nie je pripravený na použitie). Kontaktujte autorizované servisné miesto.
Pozri kapitolu „Varovania a chybové hlásenia“

Varovanie: 
Pozri kapitolu „Varovania a chybové hlásenia“

380
160 °C Šípka smerom hore a ukazovateľ pokroku zobrazujú, že ešte nie je dosiahnutá požadovaná  

hodnota (označenie v ukazovateli pokroku) (príliš studené). Blikajúca hodnota je skutočnou 
hodnotou. Hodnota vedľa ukazovateľa pokroku je nastavenou požadovanou hodnotou.

390 °C
380

Šípka smerom dole a ukazovateľ pokroku zobrazujú, že ešte nie je dosiahnutá požadovaná  
hodnota (označenie v ukazovateli pokroku) (príliš horúce). Blikajúca hodnota je skutočnou 
hodnotou. Hodnota vedľa ukazovateľa pokroku je nastavenou požadovanou hodnotou.

385 °C
380

Ak je aktivovaná Set Values (Nastavenie hodnôt), zobrazuje sa skutočná teplota 
(veľkým písmom) a požadovaná teplota (malým písmom). Štandardné nastavenie z 
výroby.

°C380 Ak je Set Values (Nastavenie hodnôt) deaktivovaná, zobrazujú sa v prevádzke iba 
skutočné hodnoty (veľkým písmom) inak iba požadované hodnoty (veľkým písmom).

Proces chladenia (Cool Down Mode)

Chybové hlásenie hardvéru (ohrievací prvok chybný).
Prístroj už nie je pripravený na použitie. Kontaktujte autorizované servisné centrum 
Leister.

5.6 Symboly pracovného zobrazenia
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6. Menu Setup ovládacieho poľa prístroja TWINNY T7
6.1 Prehľad vedenia menu

Dostupné iba v «Advanced Mode (Rozšírený režim)»
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6.2 Zriaďovanie, ukladanie a výber zváracích receptov (Save Recipes)

Váš prístroj TWINNY T7 disponuje deviatimi voľne definovateľnými receptami a receptom „BASIC“
Pomocou Save Recipes (Uložiť recepty) je možné uložiť nastavenia požadovaných hodnôt parametrov pohonu, 
teploty vzduchu a množstva vzduchu
pri zváraní pod voľne zvoliteľným označením (pozri Zadanie názvu receptu).

Vytvorenie nového receptu

1. Zriadenie želaných požadovaných hodnôt [pracovné zobrazenie, «e-Drive» (27)]
2. Výber a potvrdenie menu Setup (Nastavenia) [výber menu, ««e-Drive» (27)]
3. Výber menu Save Recipes (Uložiť recepty) [výber menu, ««e-Drive» (27)]
4. Výber a potvrdenie menu User-defined (Definované používateľom) [výber menu, ««e-Drive» (27)]
5. Výber a potvrdenie menu Editácia zvolenej pozície [výber menu, ««e-Drive» (27)]
6. Zadanie želaného názvu receptu, výber klávesnice Enter (pozri Zadanie názvu receptu) a potvrdenie [výber 

menu, «e-Drive» (27)]
7. Výber a potvrdenie menu Save (Uložiť) [výber menu, ««e-Drive» (27)]

Váš novo vytvorený recept je teraz uložený a kedykoľvek ho je možné vyvolať pod zadaným názvom.

Prispôsobenie existujúceho receptu

1. Zriadenie želaných požadovaných hodnôt [pracovné zobrazenie, «e-Drive» (27)]
2. Výber a potvrdenie menu Setup (Nastavenia) [výber menu, «e-Drive» (27)]
3. Výber menu Save Recipes (Uložiť recepty) [výber menu, ««e-Drive» (27)]
4. Výber a potvrdenie receptu určeného na prispôsobenie [výber menu, «e-Drive» (27)]
5. Výber a potvrdenie funkcie Save (Uložiť), Editácia zvolenej pozície alebo Delete (Vymazať) [výber menu, 

««e-Drive» (27)]
6. Keď bola zvolená Editácia zvolenej pozície, zadajte voľne zvoliteľný názov receptu podľa hore opísaných krokov 

6 a 7
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Výber receptu
• Navolením ikony „Navoliť voľné a preddefinované recepty“ v zobrazení funkcie (28) sa dostanete do menu 

„Select Recipes“ (Navoliť recepty).
• Kurzor nastavte tlačidlami „Hore“ a „Dole“ (22/23) na želaný recept a potvrdenie vykonajte pomocou «e-Dri-

ve» (27).
• Ak zmeníte požadované hodnoty vo vami vytvorených receptoch počas prevádzky, tieto sa v recepte neuložia. 

Pri novom spustení prístroja sa opäť zobrazia hodnoty uložené v recepte.
• Ak chcete pri novom spustení prístroja použiť naposledy použité požadované hodnoty, musíte zvoliť vopred 

naprogramovaný recept „BASIC“.
• Aktuálne zvolený recept sa zobrazí v zobrazení stavu „Oblasť 1“ (30). Výnimku tvorí recept „BASIC“. Ak je tento 

zvolený, potom sa v zobrazení stavu (30) zobrazí iba sieťové napätie.

6.3 Zadanie názvu receptu
Prostredníctvom režimu klávesnice je možné definovať názov s max. 12 znakmi. 

Režim klávesnice Výber znaku (32) Výber symbolu (33)

 

Hore (22)
Dole (23) Vertikálny výber znaku

Otočenie 
«e-Drive» (27) Horizontálny výber znaku Horizontálny výber symbolu

Stlačenie 
«e-Drive» (27) Potvrdenie vybraných znakov Potvrdenie vybraných symbolov

28

32

Prepínanie medzi písaním veľkých a malých písmen

 Presunutie pozície kurzora v názve

Pridanie medzery

Vymazanie jednotlivého znaku (znak vľavo od kurzora)

Výberom tohto symbolu prechod na
zobrazenie funkcie (28) 

33



82

Ak je motor vypnutý, ohrievanie aktivované a počas doby definovanej v bode „Interval 
standby“ sa nestlačí žiadne tlačidlo, prejde prístroj automaticky do pohotovostného 
zobrazenia (Standby). Ak sa počas nasledujúcich 180 sekúnd nestlačí «e-Drive» (27), 
prepne sa ohrievanie automaticky do Cool Down Mode. Následne sa na displeji zobrazí 
Standby. Ak sa stlačí «e-Drive» (27), prepne sa do pracovného režimu.

Pohotovostný režim (Standby) nie je aktivovaný pri dodaní prístrojov.
Želaný časový interval môžete stanoviť individuálne tým, že navolíte menu Standby pomo-
cou «e-Drive» (27) a potom nastavíte želanú hodnotu pomocou «e-Drive» (27).

6.4 Pohotovostný režim (Standby)

V základnom nastavení sa prostredníctvom menu Setup dostanete do uloženia profilu, k 
funkcii Standby, ako aj k režimom Application Mode a Advanced Mode. 

V režime Advanced Mode sú k dispozícii ďalšie informácie a možnosti nastavenia.

Funkcie „Kap. Duty Info“ až „Kap. Reset to defaults“ sú k dispozícii iba v režime Advanced Mode.

6.5 Základné nastavenie a Advanced Mode (Rozšírený režim)

V Duty Info získate údaje k dobe chodu vášho prístroja TWINNY T7.
Pomocou «e-Drive» (27) prejdite do menu Setup (Nastavenia) a potvrďte váš výber. Teraz pomocou «e-Drive» 
(27) nastavte režim Advanced Mode (Rozšírený modul) na On a potom zvoľte Duty Info.

Hours Drive: aktuálna doba chodu pohonu
Hours Blower: aktuálna doba chodu dúchadla
Hours Machine: aktuálna doba chodu stroja
Day Distance: Prejdená vzdialenosť od posledného vynulovania (musí sa vynulovať manuál-
ne)
Total Distance: Prejdená vzdialenosť od uvedenia prístroja do prevádzky

6.6 Duty Info (Informácia o dobe chodu)
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V bode General Info (Všeobecné informácie) sú k dispozícii informácie o verzii softvéru, ako 
aj údaje k času výroby.

Pomocou «e-Drive» (27) prejdite do menu Setup (Nastavenia) a potvrďte váš výber. Pomo-
cou «e-Drive» (27) nastavte režim Advanced Mode (Rozšírený modul) na On (Zap) a potom 
zvoľte General Info (Všeobecné informácie).

Pomocou «e-Drive» (27) prejdite do menu Setup (Nastavenia) a potvrďte váš výber. Teraz pomocou «e-Drive» 
(27) nastavte režim Advanced Mode na On a následne zvoľte Machine Setup.

Ak si želáte vidieť prehľad relevantných informácií, ako sieťové napätie, vyťaženie ohrievania 
atď., zvoľte menu Setup (Nastavenia) a potvrďte váš výber. Teraz aktivujte režim Application 
Mode.

Varovné hlásenia sa zobrazujú jednotlivo v zobrazení stavu (31). Ak sa vyskytne varovanie, 
môžete naďalej pracovať bez obmedzení. V menu Warnings (Varovania) sa zobrazuje, aký 
druh poruchy je prítomný. Ak je porucha odstránená, záznam zhasne.

Pomocou «e-Drive» (27) prejdite do menu Setup (Nastavenia) a potvrďte váš výber. Pomo-
cou «e-Drive» (27) nastavte režim Advanced Mode (Rozšírený modul) na On (Zap) a potom 
zvoľte Warnings (Varovania).

Všetky dostupné informácie (symbol i) sa teraz zobrazia v pracovnom zobrazení (29) 
(pozri Symboly pracovného zobrazenia). Informačné pole sa vždy zobrazuje pod poľom pre 
množstvo vzduchu.

Unit (Jednotka): nastavenie meracieho systému (metrický alebo imperiálny) pre Unit Speed, Unit 
Heat a Unit Force
Unit Speed (Jednotka rýchlosti): individuálne nastavenie použitej jednotky pre Speed (metrická/
imperiálna)
Unit Heat (Jednotka ohrievania): individuálne nastavenie použitej jednotky pre Heat (metrická/
imperiálna)
Unit Force (Jednotka sily): individuálne nastavenie použitej jednotky pre Force (metrická/imperi-
álna)
LCD Contrast (Kontrast LCD): prispôsobenie kontrastu LCD displeja
LCD Backlight (Podsvietenie LCD): prispôsobenie podsvietenia LCD displeja
Key Backlight (Podsvietenie klávesnice): prispôsobenie podsvietenia klávesnice ovládacieho 
poľa (3)

6.7 General Info

6.9 Machine Setup (Nastavenie stroja) 

6.10 Zobrazenie aktuálnych hodnôt (Application Mode)

6.8 Warnings



84

Keď ste aktivovali funkciu Set Values (Nastavenie hodnôt) zobrazuje sa skutočná teplota 
(veľkým) a požadovaná teplota (malým) v pracovnom zobrazení (29). To platí analogicky 
pre rýchlosť pohonu (m/min). Ak je funkcia deaktivovaná, zobrazujú sa iba požadované 
hodnoty.
Pre parameter Spájacia sila sa vždy zobrazuje skutočná hodnota.
Funkcia Set Values (Nastavenie hodnôt) je aktivovaná z výroby.

Pomocou «e-Drive» (27) prejdite do menu Setup (Nastavenia) a potvrďte váš výber. Režim 
Advanced Mode teraz nastavte na On (Zap) a následne zvoľte Reset to defaults (Reset na 
výrobné nastavenia).

Pomocou tejto funkcie obnovte všetky individuálne nastavené hodnoty na nastavenia z 
výroby. Reset sa týka Setup (Nastavenia), ako aj receptov.
Váš výber potvrďte tlačidlom vľavo dole (Reset to defauls / Obnoviť na nastavenia z výroby / 
Reset).

6.11 Set Values (Nastavenie hodnôt)

6.12 Reset to defaults (Reset na výrobné nastavenia)

6.13 Zobrazenie dennej vzdialenosti
Hneď ako pohon beží a v pracovnom zobrazení (29) sa zobrazuje sila vyššia ako 200 N, zaznamenáva sa zváraná 
vzdialenosť. Dennú vzdialenosť je možné vyvolať takto:

• Pomocou tlačidiel so šípkou „Hore“ (22) a „Dole“ (23) 
nastavte kurzor na rýchlosť v pracovnom zobrazení 
(29).

• Tlačidlo «e-Drive» (27) podržte stlačené 5 sekúnd.
• V zobrazení rýchlosti sa teraz zobrazujú hodnoty dennej 

vzdialenosti a celková vzdialenosť.
• Krátkym stlačením «e-Drive» (27) sa opäť zobrazí 

rýchlosť v pracovnom zobrazení (29).

5 s

1 ×

V prevádzke zvárania
• Počas zvárania je pracovné zobrazenie Rýchlosť zablokované.
• Krátkym stlačením «e-Drive» (27) sa uvoľní nastavenie rýchlosti.
• Tlačidlo «e-Drive» (27) podržte stlačené 5 sekúnd.
• V zobrazení rýchlosti sa teraz zobrazujú hodnoty dennej vzdialenosti a celková vzdialenosť.
• Krátkym stlačením «e-Drive» (27) sa opäť zobrazí rýchlosť v pracovnom zobrazení (29).
• Po opustení zobrazenia dennej vzdialenosti sa opäť zablokuje zobrazenie funkcie rýchlosti.
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Váš prístroj TWINNY T7 disponuje „LQS“ (Leister Quality System) funkciou na zaznamenávanie údajov zvárania. 
Pomocou tejto funkcie sa zaznamenáva rýchlosť, teplota a spájacia sila počas zvárania v rámci celej dĺžky zvarové-
ho spoja v zadanom intervale vzdialenosti. Ďalšie informácie nájdete v príslušnom návode na obsluhu na stránke 
www.leister.com.

Prístroj pripojte do zásuvky s ochranným vodičom. Každé prerušenie ochranného vodiča vo vnútri 
alebo mimo prístroja je neprípustné. Používajte výhradne predlžovací kábel s ochranným vodičom.

Menovité napätie uvedené na prístroji sa musí zhodovať so sieťovým napätím na mieste. Pri výpadku 
sieťového napätia vypnite hlavný spínač a teplovzdušné dúchadlo otočte do parkovacej polohy.

Agregáty na napájanie el. energiou
Pri použití agregátov na napájanie el. energiou dbajte, prosím, na to, aby boli agregáty uzemnené a vybavené 
prúdovým chráničom.
Pre menovitý výkon agregátov platí vzorec „2 × menovitý výkon teplovzdušného zváracieho automatu“.

Sieťový napájací kábel a predlžovacie káble
• Sieťový napájací kábel (1) musí byť voľne pohyblivý a pri 

práci nesmie prekážať používateľovi ani tretím osobám (ne-
bezpečenstvo zakopnutia).

• Predlžovacie káble musí mať povolenie pre miesto použitia 
(napr. vo vonkajších priestoroch) a musia byť príslušne ozna-
čené. V prípade potreby zohľadnite potrebný minimálny prierez 
pre predlžovací kábel.

Teplovzdušný zvárací automat sa môže používať iba vo vonkajších alebo v dobre vetraných priestoroch.
Teplovzdušný zvárací automat nikdy nepoužívajte vo výbušnom alebo v ľahko zápalnom prostredí a 
vždy dodržiavajte potrebný odstup od horľavých materiálov alebo výbušných plynov.
Prečítajte si bezpečnostný list výrobcu príslušného materiálu a dodržiavajte jeho pokyny. Dávajte pozor 
na to, aby ste počas zvárania nespálili materiál.

Vynulovanie dennej vzdialenosti
Dennú vzdialenosť je možné vynulovať iba vtedy, keď je vypnutý pohon.

6.14 Blokovanie tlačidiel
Prístroj TWINNY T7 disponuje blokovaním tlačidiel. Toto zablokuje štyri tlačidlá a «e-Drive» (27) na ovládacom 
paneli (3). Súčasným stlačením tlačidiel „Hore“ a „Dole“ (22/23) počas minimálne 2 sekúnd sa aktivuje, resp. 
deaktivuje blokovanie tlačidiel. Pri aktívnom blokovaní tlačidiel sa toto zobrazuje v stavovej lište.

7. Uvedenie prístroja TWINNY T7 do prevádzky

• V bode menu Duty Info (Informácia o dobe chodu) (pozri kapitolu 
Duty Info) zvoľte riadok Day Distance (Denná vzdialenosť).

• Kurzor potom automaticky označí ikonu „Vynulovať počítadlo 
hodín“. Túto potvrďte pomocou «e-Drive» (27)

• Počítadlo hodín je teraz vynulované.

7.1 Pracovné prostredie a bezpečnosť

7.2 Nastavenie parametrov zvárania
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Pri použití prístroja na staveniskách je nutne potrebný prúdový chránič na ochranu personálu, ktorý 
tam pracuje.

POZOR!
Pri prekročení maximálnej spájacej sily 1 000 N sa môžu vyskytnúť mechanické poškodenia.

Nebezpečenstvo stlačenia 
V dôsledku mechanicky pohyblivých dielov hrozí nebezpečenstvo stlačenia. Teplovzdušný zvárací 
automat držte výhradne za určené rukoväte.

Spustenie prístroja
• Teplovzdušný zvárací automat zapnite prostredníctvom hlavného spínača (20), keď ste 

pracovné prostredie a teplovzdušný zvárací automat pripravili podľa popisu.
• Po spustení sa na displeji na krátku dobu zobrazí úvodné zobrazenie s číslom verzie 

aktuálneho vydania softvéru, ako aj označenie prístroja.
• Pokiaľ mohol prístroj predtým vychladnúť, nasleduje statické zobrazenie požadovaných 

hodnôt naposledy použitého receptu (pri prvom uvedení prístroja do prevádzky sa 
zobrazuje recept Basic).

• V tomto štádiu ešte nie je zapnuté ohrievanie.

Nastavenie spájacej sily
• Uvoľnite aretáciu nastavovacieho krúžku (34) na module spájacej sily (6) a otočte nastavovací krúžok 

(35) na module spájacej sily (6) až na maximálne otvorenie upínacieho ramena (7).
• Dva testovacie pásy (36) zváraného materiálu položte na seba medzi horné a dolné hnacie/prítlačné val-

čeky (9/11) a zatvorte upínaciu páku (4).
• Otáčajte za nastavovací krúžok (35) modulu spájacej sily (6), kým sa horné a dolné hnacie/prítlačné 

valčeky (9/11) ľahko nedotknú testovacích pásov (36).
• Odblokujte aretáciu upínacej páky (5) a otvorte upínaciu páku (4).
• Otáčajte za nastavovací krúžok (35) v otvorenom stave modulu spájacej sily (6), kým sa nebude zhodovať 

spájacia sila zobrazovaná na displeji pri zatvorenej upínacej páke (4) a želaná spájacia sila vložených testova-
cích pásov (36). Na tento účel sa musí upínacia páka opakovane otvoriť a zatvoriť.

• Zablokujte aretáciu nastavovacieho krúžku (34) na module spájacej sily (6), aby sa spájacia sila nemohla 
neúmyselne prestaviť.

FI

Upínacia páka (4) otvorenáUpínacia páka (4) zatvorená

4 5

34

6

7

36 11

35

9
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1:1

Rýchlosť zablokovaná

Nastavenie rýchlosti, teploty a množstva vzduchu pred zváraním
• Ak je pohon vypnutý, nastavia sa parametre zvárania – teplota, množstvo vzduchu a rýchlosť v pracovnom 

zobrazení (29) takto:
• Pomocou tlačidiel so šípkou „Hore“ (22) a „Dole“ (23) môžete nastaviť kurzor na želané pracovné zobraze-

nie (29).
• Otočením «e-Drive» (27) nastavte požadovanú hodnotu. Nastavená hodnota sa okamžite prevezme.
• Po 5 sekundách alebo stlačením «e-Drive» (27) sa prepne do zobrazenia funkcie.

Nastavenie rýchlosti, teploty a množstva vzduchu počas zvárania
• Ak je pohon zapnutý, nastavia sa parametre zvárania – teplota, množstvo vzduchu a rýchlosť v pracovnom 

zobrazení (29) takto:
• Počas zvárania je pracovné zobrazenie rýchlosti zablokované a kurzor sa nachádza v poli pre rýchlosť pohonu.
• Krátkym stlačením «e-Drive» (27) uvoľníte nastavenie rýchlosti a otočením «e-Drive» (27) je možné zmeniť 

požadovanú rýchlosť.
• Po 5 sekundách alebo stlačením «e-Drive» (27) sa opäť aktivuje blokovanie.
• Pomocou tlačidiel so šípkou „Hore“ (22) a „Dole“ (23) môžete nastaviť kurzor na pracovné zobrazenie nasta-

venia ohrievania alebo vzduchu. Otočením «e-Drive» (27) nastavte požadovanú hodnotu zvoleného parametra. 
Nastavená hodnota sa okamžite prevezme.

Rýchlosť uvoľnená

Teplovzdušné dúchadlo (19) v polohe 
zvárania

Teplovzdušné dúchadlo (19) v parkova-
cej polohe

7.3 Príprava zvárania
• Maximálna šírka preplátovania je 125 mm.
• Izolačné pásy musia byť medzi prekrytím, ako aj na vrchnej a spodnej strane čisté a suché.

• Skôr ako sa použije zvárací automat, musia sa vykonať skúšobné zvárania podľa návodu na 
zváranie od výrobcu materiálu a národných noriem alebo smerníc. Skúšobné zvárania sa 
musia prekontrolovať.

• Pozor: Ak je vyhrievanie zapnuté, prístroj ale nezvára alebo sa prístroj nachádza v režime Cool down 
mode, musí byť teplovzdušné dúchadlo (19) v parkovacej polohe. V opačnom prípade sa môže 
prístroj poškodiť.

7.4 Priebeh zvárania



88

Spustenie zvárania

Nebezpečenstvo popálenia 
Nedotýkajte sa rúry ohrievacieho prvku a dýzy v horúcom stave. Prístroj najskôr nechajte vychladnúť. 
Prúd horúceho vzduchu nesmerujte na ľudí alebo na zvieratá.

• Potom čo ste nastavili všetky parametre zvárania podľa vašich zadaní, spustite ohrieva-
nie a pohon. 

• Ohrievanie spustite prostredníctvom tlačidla Ohrievanie Zap/Vyp (24), pohon 
prostredníctvom tlačidiel Pohon Zap/Vyp (25). Tlačidlo Ohrievanie Zap/Vyp (24) je 
potrebné stlačiť na 2 sekundy. 

• Hneď ako je ohrievanie zapnuté, zaznie akustický signál, rozsvieti sa LED stavu a 
na displeji sa na krátku dobu zobrazí „Heating on“. Na displeji získate dynamické 
zobrazenie aktuálnej teploty vzduchu s ukazovateľom pokroku (požadovaná a skutočná 
hodnota).

• Dbajte na to, aby bola dosiahnutá teplota zvárania, skôr ako začnete s prácou (doba 
ohrevu predstavuje 3 − 5 minút).

• Teplovzdušný zvárací automat zaveďte do prekrytých plastových pásov.
• Potiahnite páku aretácie teplovzdušného dúchadla (18), spustite teplovzdušné 

dúchadlo (19) a zváraciu dýzu (15) zaveďte medzi prekryto položené pásy až na 
doraz. Zabezpečte, aby sa páka aretácie teplovzdušného dúchadla (18) zaistila v 
polohe zvárania.

• Zatvorte upínaciu páku (4) tak, aby sa zaistila aretácia upínacej páky (5).
• V stavovom riadku (30/31) sa k zobrazeniu sieťového napätia zobrazuje striedavo 

číslo súboru.

Pohyblivých dielov sa nesmiete dotýkať. 
Hrozí nebezpečenstvo nechceného zachytenia a vtiahnutia. Nenoste voľné diely odevu, ako šály 
alebo šatky. Dlhé vlasy si zviažte a chráňte pokrývkou hlavy.

Počas zvárania
• Teplovzdušný zvárací automat je možné počas procesu zvárania viesť pozdĺž prekrývania prostredníctvom 

rukovätí (2), upínacej páky (4) alebo voliteľnej vodiacej tyče.
• Rýchlosť zvárania, množstvo vzduchu a teplotu vzduchu je možné zmeniť kedykoľvek počas zvárania (pozri 

kapitolu Nastavenie rýchlosti, teploty a množstva vzduchu počas zvárania).

Ukončenie zvárania
• Odblokujte aretáciu upínacej páky (5) a upínaciu páku (4) otvorte krátko pred koncom zvarového spoja. 

Hnací/prítlačný valček hore (9) a hnací/prítlačný valček dole (11) nesmú nikdy bežať priamo na sebe.
• Následne potiahnite páku aretácie teplovzdušného dúchadla (18), zváraciu dýzu (15) vyveďte z prekrývania 

a vychýľte teplovzdušné dúchadlo (19) do parkovacej polohy. 
• Zabezpečte, aby sa páka aretácie teplovzdušného dúchadla (18) zaistila v parkovacej polohe.

Pozor: Ak je vyhrievanie zapnuté, prístroj ale nezvára alebo sa prístroj nachádza v režime Cool down mode, musí 
byť teplovzdušné dúchadlo (19) v parkovacej polohe. V opačnom prípade sa môže prístroj poškodiť.
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7.5 Vypnutie prístroja

• Vypnite pohon a ohrievanie pomocou tlačidiel Pohon Zap/Vyp (25) a Vyhrievanie 
Zap/Vyp (24). Tlačidlo Ohrievanie Zap/Vyp (24) je potrebné stlačiť na 2 sekundy.

• Zobrazenie „Heating off“ sa zobrazí na displeji a prístroj prejde do režimu Cool down 
mode (pozri Cool down mode).

• Dúchadlo sa automaticky vypne po cca 6 minútach. 
• Prístroj následne vypnite pomocou hlavného spínača (20) a sieťový napájací kábel 

(1) odpojte z elektrickej siete. 

• Vyčkajte, kým prístroj nevychladne.
• Prekontrolujte sieťový napájací kábel (1) a zástrčku na prítomnosť 

elektrického a/alebo mechanického poškodenia.
• Zváraciu dýzu (15) a hnacie/prítlačné valčeky (9/11) vyčistite pomo-

cou drôtenej kefy. 
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8. Varovanie a chybové hlásenie (TWINNY T7)

Varovania a chybové hlásenia sa jednotlivo zobrazujú v zobrazení stavu (31) alebo v pracovnom zobrazení (29). 
Ak sa vyskytne varovanie, môžete naďalej pracovať bez obmedzení.

Pri výskyte chybového hlásenia však už nemôžete pokračovať v práci. Ohrievanie sa automaticky vypne, 
dúchadlo sa zapne a pohon sa zablokuje. Zobrazenie príslušného kódu chyby sa realizuje ihneď v pracovnom 
zobrazení (29).
Konkrétne informácie k druhu chyby alebo varovania je možné kedykoľvek vyvolať aj prostredníctvom menu Setup 
(Nastavenia) v bode Warnings.

Druh 
hlásenia Zobrazenie kódu chyby /

varovného hlásenia Popis chyby

Varovanie

Ambient Temperatur Teplota prostredia je príliš vysoká

Undervoltage Podpätie

Overvoltage Prepätie

Max. Force Exceeded Max. upínacia sila prekročená

Drive Overcurrent Obmedzenie prúdu pohonu

Chyba

0001.XXXX
Nadmerná teplota prístroja
Riešenie: Prístroj nechajte vychladnúť

0002.XXXX
Prepätie alebo podpätie sieťového napätia
Riešenie: Kontrola zdroja napätia

0020.XXXX
Ohrievací prvok chybný
Riešenie: Vymeniť ohrievací prvok

90
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Chyba 1

0004.XXXX Chyba hardvéru

0008.XXXX Ohrievací prvok chybný

0200.XXXX Chyba komunikačného modulu

0400.XXXX Chyba pohonu

1 Kontaktujte servisné centrum Leister
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37

38 42

414039

37. Tlačidlo Pohon „Zap/Vyp“ s LED stavu
38. Tlačidlo Ohrievanie „Zap/Vyp“ s LED stavu
39. Tlačidlo „Mínus“
40. Tlačidlo „Potvrdenie“
41. Tlačidlo „Plus“
42. Zobrazovacie polia 

Skutočné hodnoty sa zobrazujú veľkým 
písmom, požadované hodnoty malým písmom. 
Pri ľavom okraji sa nachádza kurzor, pri pravom 
okraji jednotka parametrov.

9. Ovládacie pole TWINNY T5

9.1 Symboly

9.2 LED zobrazenie stavu

Ohrievanie
LED pri tlačidle ohrievania „Zap/Vyp“ (38) zobrazuje príslušný stav ohrievania.

Symbol Význam

Blokovanie tlačidiel aktívne

Cool down mode
Symbol pre proces chladenia

Chyba prítomná
Pozri kapitolu Chybové hlásenia (TWINNY T5)

Servis

LED stavu
Ohrievanie Zap/Vyp (38) Stav

LED vyp Ohrievanie je vypnuté.

LED bliká na zeleno Ohrievanie je zapnuté. Teplota je mimo rozsahu tolerancie.

LED svieti trvalo na zeleno Ohrievanie je zapnuté. Teplota je v rámci rozsahu tolerancie.
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Pohon
LED tlačidla ohrievania „Zap/Vyp“ (37) zobrazuje stav pohonu.

Ohrievanie a pohon
Ak obidve LED tlačidla Ohrievanie „Zap/Vyp“ (38) a tlačidla Pohon „Zap/Vyp“ (37) blikajú súčasne, potom sa 
vyskytla chyba (pozri kapitolu Chybové hlásenie).

• Tlačidlá Pohon „Zap/Vyp“ (37) a Ohrievanie „Zap/Vyp“ (38) držte stlačené a prístroj 
zapnite prostredníctvom hlavného spínača (20) Na displeji sa teraz zobrazí „UNIT“.

• Potvrdenie vykonajte pomocou potvrdzovacieho tlačidla (40) a pomocou tlačidiel 
Mínus / Plus (39/41) nastavte želané jednotky.

• Potvrdenie vykonajte pomocou potvrdzovacieho tlačidla (40) a pomocou tlačidla Plus 
(41) zvoľte „SAVE“ (ULOŽIŤ). Potvrdenie vykonajte pomocou potvrdzovacieho tlačidla 
(40), jednotky sú teraz uložené.

Prístroj sa následne automaticky reštartuje.

Jednotky pre rýchlosť zvárania a pre teplotu je možné zmeniť.
Teplota: °C alebo °F

Rýchlosť: 
m
min alebo 

ft
min

Prístroj TWINNY T5 disponuje blokovaním tlačidiel. Toto zablokuje päť tlačidiel na ovládacom paneli. Stlačením 
obidvoch tlačidiel Mínus (39) a Plus (41) počas minimálne 3 sekúnd sa aktivuje, resp. deaktivuje blokovanie 
tlačidiel. Pri aktívnom blokovaní tlačidiel sa toto zobrazuje pri ľavom hornom okraji displeja.

9.3 Nastavenie jednotiek parametrov

9.4 Blokovanie tlačidiel

LED stavu
Pohon Zap/Vyp (37) Stav

LED vyp Pohon je vypnutý

LED svieti trvalo na zeleno Pohon je zapnutý
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10. Uvedenie prístroja TWINNY T5 do prevádzky

Prístroj pripojte do zásuvky s ochranným vodičom. Každé prerušenie ochranného vodiča vo vnútri 
alebo mimo prístroja je neprípustné. Používajte výhradne predlžovací kábel s ochranným vodičom.

Menovité napätie uvedené na prístroji sa musí zhodovať so sieťovým napätím na mieste. Pri výpadku 
sieťového napätia vypnite hlavný spínač a teplovzdušné dúchadlo otočte do parkovacej polohy.

Agregáty na napájanie el. energiou
Pri použití agregátov na napájanie el. energiou dbajte, prosím, na to, aby boli agregáty uzemnené a vybavené 
prúdovým chráničom.
Pre menovitý výkon agregátov platí vzorec „2 × menovitý výkon teplovzdušného zváracieho automatu“.

10.2 Nastavenie parametrov zvárania

Sieťový napájací kábel a predlžovacie káble
• Sieťový napájací kábel (1) musí byť voľne pohyblivý a pri 

práci nesmie prekážať používateľovi ani tretím osobám (ne-
bezpečenstvo zakopnutia).

• Predlžovacie káble musia mať povolenie pre miesto použitia 
(napr. vo vonkajších priestoroch) a musia byť príslušne ozna-
čené. V prípade potreby zohľadnite potrebný minimálny prierez 
pre predlžovací kábel.

Teplovzdušný zvárací automat sa môže používať iba vo vonkajších alebo v dobre vetraných priestoroch.
Teplovzdušný zvárací automat nikdy nepoužívajte vo výbušnom alebo v ľahko zápalnom prostredí a 
vždy dodržiavajte potrebný odstup od horľavých materiálov alebo výbušných plynov.
Prečítajte si bezpečnostný list výrobcu príslušného materiálu a dodržiavajte jeho pokyny. Dávajte pozor 
na to, aby ste počas zvárania nespálili materiál.

10.1 Pracovné prostredie a bezpečnosť

Pri použití prístroja na staveniskách je nutne potrebný prúdový chránič na ochranu personálu, ktorý 
tam pracuje.

Spustenie prístroja
• Teplovzdušný zvárací automat zapnite prostredníctvom hlavného 

spínača (20), keď ste pracovné prostredie a teplovzdušný zvárací 
automat pripravili podľa popisu.

• Po spustení sa na displeji na krátku dobu zobrazí úvodné zobraze-
nie s číslom verzie aktuálneho vydania softvéru, ako aj označenie 
prístroja.

• Pokiaľ mohol prístroj predtým vychladnúť, nasleduje statické zobra-
zenie požadovaných hodnôt naposledy použitého receptu

• V tomto štádiu ešte nie je zapnuté ohrievanie.

FI
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Ak je pohon vypnutý, nastavia sa parametre zvárania – teplota, množstvo vzduchu a 
rýchlosť v zobrazovacích poliach (42) takto:
• Pomocou potvrdzovacieho tlačidla (40) môžete kurzor nastaviť na želaný parameter.
• Pomocou tlačidiel Mínus / Plus (39/41) môžete prestavovať hodnoty navoleného 

parametra.

Pri zapnutom pohone sa parametre zvárania nastavujú rovnako a ihneď sa prevezmú. 
Kurzor prejde 5 sekúnd po zadaní automaticky opäť do riadku rýchlosti pohonu.

POZOR!
Pri prekročení maximálnej spájacej sily 1 000 N sa môžu vyskytnúť mechanické poškodenia.

Nebezpečenstvo stlačenia 
V dôsledku mechanicky pohyblivých dielov hrozí nebezpečenstvo stlačenia. Teplovzdušný zvárací 
automat držte výhradne za určené rukoväte.

Nastavenie spájacej sily
Modul spájacej sily (6) na TWINNY T5 zabraňuje pri zváraní hrúbkam materiálu do 3 mm, aby sa mohla nastaviť 
príliš vysoká spájacia sila. Pre tenšie materiály dosadá menšia spájacia sila, pre hrubšie materiály vyššia spájacia 
sila Otáčaním za nastavovací krúžok (43) je možné spájaciu silu ešte mierne zvýšiť alebo zvýšiť. Na prestavenie 
spájacej sily postupujte takto:

• Odblokujte aretáciu upínacej páky (5) a otvorte upínaciu páku (4).
• Odblokujte aretáciu nastavovacieho krúžku (44).
• Otáčajte za nastavovací krúžok (43) modulu spájacej sily (6). Otáčaním do smeru zobrazeného pomocou 

"+" sa zvyšuje spájacia sila, do smeru zobrazeného pomocou "–" sa sila znižuje. Nastavovací krúžok (43) 
modulu spájacej sily (6) je možné otočiť maximálne o 360°.

• Ak je nastavená želaná spájacia sila, potom opäť zablokujte aretáciu nastavovacieho krúžku (44).

Upínacia páka (4) otvorenáUpínacia páka (4) zatvorená

4

4 4 5 44

6

43

Nastavenie rýchlosti, teploty a množstva vzduchu pred zváraním
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10.3 Príprava zvárania
• Maximálna šírka preplátovania je 125 mm
• Izolačné pásy musia byť medzi prekrytím, ako aj na vrchnej a spodnej strane čisté a suché.

Teplovzdušné dúchadlo (19) v polohe 
zvárania

Teplovzdušné dúchadlo (19) v parkova-
cej polohe

• Skôr ako sa použije zvárací automat, musia sa vykonať skúšobné zvárania podľa návodu na 
zváranie od výrobcu materiálu a národných noriem alebo smerníc. Skúšobné zvárania sa 
musia prekontrolovať.

• Pozor: Ak je vyhrievanie zapnuté, prístroj ale nezvára alebo sa prístroj nachádza v režime Cool down 
mode, musí byť teplovzdušné dúchadlo (19) v parkovacej polohe. V opačnom prípade sa môže 
prístroj poškodiť.

10.4 Priebeh zvárania

1:1

Spustenie zvárania

Pohyblivých dielov sa nesmiete dotýkať. 
Hrozí nebezpečenstvo nechceného zachytenia a vtiahnutia. Nenoste voľné diely odevu, ako šály 
alebo šatky. Dlhé vlasy si zviažte a chráňte pokrývkou hlavy.

Nebezpečenstvo popálenia 
Nedotýkajte sa rúry ohrievacieho prvku a dýzy v horúcom stave. Prístroj najskôr nechajte vychladnúť. 
Prúd horúceho vzduchu nesmerujte na ľudí alebo na zvieratá.

• Potom čo ste nastavili všetky parametre zvárania podľa vašich zadaní, spustite ohrieva-
nie a pohon. 

• Ohrievanie spustite prostredníctvom tlačidla Ohrievanie Zap/Vyp (38), pohon 
prostredníctvom tlačidiel Pohon Zap/Vyp (37). Tlačidlo Ohrievanie Zap/Vyp (38) je 
potrebné stlačiť na 2 sekundy.

• Hneď ako je zapnuté ohrievanie, rozsvieti sa LED stavu. Na displeji sa vedľa požadova-
nej teploty zobrazí šípka, ktorá ukazuje nahor, skutočná teplota stúpa.

• Dbajte na to, aby bola dosiahnutá teplota zvárania, skôr ako začnete s prácou (doba 
ohrevu predstavuje 3 − 5 minút).

• Teplovzdušný zvárací automat zaveďte do prekrytých plastových pásov.
• Potiahnite páku aretácie teplovzdušného dúchadla (18), spustite teplovzdušné 

dúchadlo (19) a zváraciu dýzu (15) zaveďte medzi prekryto položené pásy až na 
doraz. Zabezpečte, aby sa páka aretácie teplovzdušného dúchadla (18) zaistila v 
polohe zvárania.

• Zatvorte upínaciu páku (4) tak, aby sa zaistila aretácia upínacej páky (5).
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Druh 
hlásenia Zobrazenie kódu chyby /

varovného hlásenia Popis chyby

Chyba

0001
Nadmerná teplota prístroja
Riešenie: Prístroj nechajte vychladnúť

0004 Chyba hardvéru

0008 Ohrievací prvok chybný

0400 Chyba pohonu

Počas zvárania
• Teplovzdušný zvárací automat je možné počas procesu zvárania viesť pozdĺž prekrývania prostredníctvom 

rukovätí (2), upínacej páky (4) alebo voliteľnej vodiacej tyče.
• Rýchlosť zvárania, množstvo vzduchu a teplotu vzduchu je možné zmeniť kedykoľvek počas zvárania (pozri 

kapitolu Nastavenie rýchlosti, teploty a množstva vzduchu).

Ukončenie zvárania
• Odblokujte aretáciu upínacej páky (5) a upínaciu páku (4) otvorte krátko pred koncom zvarového spoja. 

Hnací/prítlačný valček hore (9) a hnací/prítlačný valček dole (11) nesmú nikdy bežať priamo na sebe.
• Následne potiahnite páku aretácie teplovzdušného dúchadla (18), zváraciu dýzu (15) vyveďte z prekrývania 

a vychýľte teplovzdušné dúchadlo (19) do parkovacej polohy. 
• Zabezpečte, aby sa páka aretácie teplovzdušného dúchadla (18) zaistila v parkovacej polohe. 
• Pozor: Ak je vyhrievanie zapnuté, prístroj však nezvára alebo sa prístroj nachádza v režime Cool down mode, 

musí byť zváracia dýza (15) v parkovacej polohe. V opačnom prípade sa môže prístroj poškodiť.

10.5 Vypnutie prístroja

• Vypnite pohon a ohrievanie pomocou tlačidiel Pohon Zap/Vyp (37) a Vyhrievanie 
Zap/Vyp (38). Tlačidlo Ohrievanie Zap/Vyp (38) je potrebné stlačiť na 2 sekundy.

• Zobrazenie „Heating off“ sa zobrazí na displeji a prístroj prejde do režimu Cool down 
mode (pozri Cool down mode).

• Dúchadlo sa automaticky vypne po cca 6 minútach. 
• Prístroj následne vypnite pomocou hlavného spínača (20) a sieťový napájací kábel 

(1) odpojte z elektrickej siete. 

• Vyčkajte, kým prístroj nevychladne.
• Prekontrolujte sieťový napájací kábel (1) a zástrčku na prítomnosť 

elektrického a/alebo mechanického poškodenia.
• Zváraciu dýzu (15) a hnacie/prítlačné valčeky (9/11) vyčistite pomo-

cou drôtenej kefy. 

11. Chybové hlásenia
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12. Nastavenia na TWINNY T7/T5

Skôr ako sa demontujú alebo namontujú komponenty na zváracom automate, musí byť prístroj vy-
chladnutý a hlavný spínač vypnutý. Sieťový napájací kábel musí byť odpojený od siete.

12.1 Výmena prítlačných valčekov
Podľa použitia je možné na prístroji TWINNY použiť rôzne hnacie/prítlačné valčeky (9/11) (pozri príslušenstvo).

Demontáž horného hnacieho/prítlačného valčeka 
(9):
Poradie č. 1 – 7

Montáž horného hnacieho/prítlačného valčeka (9):
Obrátené poradie č. 7 – 1

1. Skrutka s valcovou hlavou (4x) 
2. Ochranný plech výkyvnej hlavy
3. Závitové kolíky
4. Oska 
5. Poistný krúžok 
6. Prítlačný valček 
7. Hnacia oska s lícovaným perom 

Demontáž dolného hnacieho/prítlačného valčeka 
(11):
Poradie č. 1 – 5

Montáž dolného hnacieho/prítlačného valčeka (11):
Obrátené poradie č. 5 – 1

1. Skrutky s valcovou hlavou 
2. Kryt valčekov
3. Skrutka s valcovou hlavou
4. Podložka 
5. Prítlačný valček

5

4
3

1

2

1

4

2

3

7

6

5



99

2

1

Demontáž zváracej dýzy (15):
Poradie č. 1 – 2

Demontáž zváracej dýzy (15):
Obrátené poradie č. 2 – 1

1. Montážne skrutky
2. Zváracia dýza

Pozor: Ak je namontovaná zváracia dýza, musí byť medzi 
zváraciu dýzu a ohrievací prvok vždy vložená izolačná 
rúra.

12.2 Výmena zváracej dýzy
Podľa použitia je možné na prístroji TWINNY použiť rôzne zváracie dýzy (15) (pozri príslušenstvo).
Teplovzdušné dúchadlo (19) vychýľte na účely výmeny zváracej dýzy (15) do parkovacej polohy.

Demontáž vodiaceho valčeka vzadu (10):
Poradie č. 1 – 4
Montáž súpravy Field-Kit vzadu:
Poradie č. 5 – 10

Demontáž súpravy Field-Kit vzadu:
Poradie č. 10 – 5
Montáž vodiaceho valčeka vzadu (10):
Poradie č. 4 – 1

1. Skrutka so šesťhrannou hlavou
2. Podložka
3. Puzdro
4. Valček malý
5. Skrutka s valcovou hlavou
6. Podložka
7. Puzdro
8. Valček veľký
9. Rameno
10. Skrutka so šesťhrannou hlavou

1

5

7
6

8
9

10

2
3

4
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12.3 Montáž súpravy Field-Kit
Keď sa pre zvárací automat vyžaduje vyššia svetlá výška alebo väčšie vodiace valčeky, môžete štandardné valčeky 
vymeniť za súpravu Field-Kit.

Demontáž vodiaceho valčeka vpredu (16):
Poradie č. 1 – 2
Montáž súpravy Field-Kit vpredu:
Poradie č. 3 – 8

Demontáž súpravy Field-Kit vpredu:
Poradie č. 8 – 3
Montáž vodiaceho valčeka vpredu (16):
Poradie č. 2 – 1

1. Skrutka s valcovou hlavou (2x)
2. Valček malý
3. Skrutka s valcovou hlavou (2x)
4. Podložka (2x)
5. Puzdro (2x)
6. Valček veľký (2x)
7. Rameno (2x)
8. Skrutka s valcovou hlavou (2x)

12.4 Montáž vodiacej tyče
Pomocou vodiacej tyče je možné viesť zvárací automat pri vzpriamenom držaní tela.

Montáž vodiacej tyče:
Obrátené poradie č. 1 – 5

Demontáž vodiacej tyče:
Poradie č. 5 – 1

1. Skrutka s valcovou hlavou (2x)
2. Podložka (2x)
3. Držiak
4. Spojovacia rúra
5. Rukoväť

5

4

3

2
1

3

1

2
1

4
5

6
7

8
7

6
5

4
3
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• Používajte výhradne originálne náhradné diely a príslušenstvo Leister, pretože si inak nebudete môcť uplatniť 
nároky vyplývajúce zo záruky a z ručenia.

• Ďalšie informácie získate na stránke www.leister.com.

• Opravy sa smú vykonávať výlučne prostredníctvom autorizovaných servisných miest spoločnosti Leister.
• Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.
• Servisné miesta spoločnosti Leister zabezpečia do 24 hodín odborný a spoľahlivý opravný servis s originálnymi 

náhradnými dielmi podľa schém zapojení a zoznamov náhradných dielov. 
• Adresu vášho autorizovaného servisného miesta nájdete na poslednej strane.
• Ďalšie informácie získate na stránke www.leister.com.
• Ak sa na zváracom automate zobrazí po zapnutí prístroja zobrazenie pre servisný interval, musí sa zvárací 

automat prekontrolovať autorizovaným servisným miestom spoločnosti Leister.

Spoločnosť Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil/Švajčiarsko, potvrdzuje, že výrobky vo 
vyhotovení, ktoré sme uviedli na trh, spĺňajú požiadavky nasledujúcich smerníc EÚ.
Smernice:  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

V Kaegiswile dňa 29. 8. 2018

   
  Bruno von Wyl, CTO Christoph Baumgartner, GM

Elektrické prístroje, príslušenstvo a obaly je potrebné odovzdať na ekologickú recykláciu. Len pre 
štáty EÚ: Elektrické prístroje, prosím, nikdy nevyhadzujte do domového odpadu. 

18. Likvidácia

• Pre tento prístroj platí záruka a záručné práva poskytované priamym zmluvným predajcom/predajcom od 
dátumu nákupu.

• Pri nároku na záruku alebo záručné práva (dôkaz predložením účtenky/faktúry alebo dodacieho listu) chyby 
spôsobené počas výroby alebo spracovania zmluvný predajca vyrieši náhradnou dodávkou alebo opravou.

• Ďalšie nároky na záruku alebo záručné práva sú v rámci kogentného práva vylúčené.
• Škody vzniknuté v dôsledku prirodzeného opotrebovania, preťaženia alebo neodbornej manipulácie, sú vylúčené 

zo záručného plnenia.
• Ohrievacie prvky sú vylúčené zo záruky alebo ručenia.
• Pri prístrojoch, ktoré boli kupujúcim prestavané alebo zmenené, ako aj pri použití neoriginálnych dielov príslu-

šenstva Leister neexistujú nároky na záruku ani na záručné plnenie.

• Spoločnosť Leister Technologies AG, ako aj jej autorizované servisné miesta ponúkajú kurzy pre rôzne použitia.

13. Príslušenstvo

14. Servis a opravy

15. Školenie

16. Záručné plnenie

17. Zhoda





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

© Copyright by Leister
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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




