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Svářečka 
UNIFLOOR 500

Blahopřejeme vám k zakoupení svářečky UNIFLOOR 500.
Vybrali jste si prvotřídní horkovzdušnou svářečku 
Byla vyvinuta a vyrobena v souladu s nejmodernější technologií v odvětví výroby plastů. 
Byl rovněž vyrobena z vysoce kvalitních materiálů.

Více informací o svářečce UNIFLOOR 500 naleznete na stránkách www.leister.com 

Všechny bezpečnostní informace a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

1. Obecné bezpečnostní informace

Varování

Varování:

Nebezpečí pro život Před otevřením zařízení vytáhněte napájecí zástrčku ze zásuvky, protože při 
otevření budou odkryty komponenty a spoje nesoucí napětí.

Nebezpečí požáru a výbuchu Horkovzdušnou svářečku nikdy nepoužívejte ve výbušném nebo snadno 
hořlavém prostředí. Vždy udržujte dostatečnou vzdálenost od hořlavých materiálů a výbušných plynů.

Nebezpečí popálení
Nedotýkejte se trubice topného tělesa, trysky a linoleového ventilu, jsou-li ohřáté. Zařízení by se mělo 
vždy nejprve nechat vychladnout. 
Nemiřte proudem horkého vzduchu na osoby ani zvířata.

Připojte zařízení k zásuvce s ochranným vodičem. Jakékoli přerušení ochranného vodiče uvnitř nebo 
vně zařízení je nebezpečné.
Používejte pouze prodlužovací kabely s ochrannými vodiči.

Napětí místního zdroje musí odpovídat nominálnímu napětí uvedenému na přístroji. Pokud síťové 
napětí selže, je nutné vypnout hlavní vypínač a pohon (vysunout ventilátor horkého vzduchu).

Pokud je zařízení používáno na staveništi, musí 

Zařízení musí být během provozu nepřetržitě monitorováno. Odpadní teplo může přijít do styku s 
hořlavými materiály, které nejsou zobrazeny.
Zařízení smějí obsluhovat pouze vyškolení odborníci nebo pracovníci pod jejich dohledem. Děti 
nesmějí zařízení obsluhovat.

Zařízení od zvlhčeného a vlhkého prostředí.
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UNIFLOOR 500
100 V

UNIFLOOR 500
120 V

UNIFLOOR 500
220 – 240 V

V~ 100 120 230
Hz 50/60 50/60 50/60
W 1500 1800 2300
°C
°F

100 – 560
212 – 1040

% 45 – 100

m/min
ft/min

0.7 – 7.5
2.2 – 24.6

LpA (dB) 70 (K = 3 dB)

kg
lbs

15.5
34.2

a) mm / inch
b) mm / inch
c) mm / inch
d) mm / inch

562 / 22.1
289 / 11.4
440 / 17.3
800 / 31.5

Svářečka UNIFLOOR 500 je určena k profesionálnímu použití při pokládání elastických podlahových krytin.
Uzavření kloubů je možné až do vzdálenosti pěti centimetrů od stěny.

Postupy svařování a typy materiálů
• Tepelné svařování vhodných plastových krytin 
•  Tepelné spojování vhodných přírodních krytin 

Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství společnosti Leister; jinak budou veškeré záruky anebo 
záruční reklamace neplatné.

Jakékoli jiné použití svářečky UNIFLOOR 500 nebo jakékoli jiné použití nad rámec popsaného typu použití je 
považováno za nesprávné použití.

2.1 Účel použití

2.2 Nezamýšlené použití

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

2. Použití

3. Technické údaje
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Při přepravě horkovzdušné svářečky používejte pouze přepravní krabici, která je součástí dodávky (viz rozsah 
dodávky) a rukojeť namontovanou na přepravní krabici.

Chcete-li ručně zvednout poloautomatický horkovzduš-
nou svářečku, použijte rukojeť pro přenášení (5).

Chcete-li umístit horkovzdušnou svářečku, stiskněte 
vodicí lištu (19, 21) a potom tímto způsobem posuňte 
svářečku UNIFLOOR 500 do požadované polohy pro 
svařování.

4. Přeprava

Dodržujte platné národní předpisy týkající se přenášení nebo zvedání břemen.
Hmotnost UNIFLOOR 500 včetně přepravní krabice je 20 kg (15,5 kg bez přepravní krabice).
Pro přepravu s přepravní krabicí jsou vyžadovány dvě osoby.

Nebezpečí vznícení
Před přepravou nechte dmychadla s horkým vzduchem (7) dostatečně vychladnout (viz Režim chla-
zení, UNIFLOOR 500). Nikdy neskladujte hořlavé materiály (např. plast, dřevo nebo papír) v přepravní 
krabici.

Nikdy nepoužívejte přepravní rukojeť (5) na zařízení nebo na přepravní krabici pro přepravu jeřá-
bem.
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5. UNIFLOOR 500

5.1 Typový štítek a označení

5.2 Rozsah dodávky (v případě standardního vybavení)

Příklad:

Číslo dílu a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku (17)zařízení. Při veškerých dotazech našemu zástupci 
nebo autorizovanému servisnímu středisku společnosti Leister vždy použijte tyto informace.

• Svářečka na horký vzduch UNIFLOOR 500  
(složená vodicí lišta)

• Horní část vodicí lišty (v pouzdře odděleně)
• Držák svařovacích drátů
• Boční řezačka (integrovaná v přepravní nápravě)
• Klíč na šestihrannou nástrčnou hlavu (SW3)
• Klíč na šroub pro hlavu torx (T15)
• Skládaná vložka
• Vyrovnávací zařízení
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1

1. Napájecí šňůra
2. Provozní jednotka (viz kapitola 9)
3. Kryt
4. Otvor pro připojení držáků/přepravních rukojetí a 

zabezpečení zařízení 
5. Přenášecí rukojeť
6. Svařovací tryska
7. Horkovzdušný ventilátor
8. Hnací váleček
9. Přepravní váleček
10. Vodicí váleček
11. Přítlačný váleček drátu
12. Oko pro vodicí drát
13. Páčka upínacího válečku drátu
14. Šroub s hvězdicovitým úchopem pro nastavení 

kontaktního tlaku na drát
15. Hlavní vypínač (zap./vyp.)

16. Nástěnný vypínač
17. Typový štítek s označením typu a označením série 
18. Pojistný šroub pro vodicí lištu
19. Spodní vodicí lišta
20. Upínací páčka na vodicí liště
21. Horní část vodicí lišty
22. Spirálový držák pro napájecí šňůru  

(se zacvakávacím hákem)
23. Pojistný šroub pro držák svařovací tyče
24. Držák svařovací tyče
25. Otočná deska
26. Pojistný šroub na otočné desce
27. Boční nůž (v držáku)
28. Linoleový ventil
29. Lišta vodicího drátu

5.3 Přehled součástí zařízení
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6. Ovládací panel UNIFLOOR 500

6.1 Funkční klávesy

Funkční klávesy

Ovládací jednotka (2) UNIFLOOR 500 se skládá z funkčních kláves, kterými můžete aktivovat nebo deaktivovat 
pohon nebo ohřev, tlačítka Confirm (Potvrdit) pro výběr požadovaných hodnot, které mají být nakonfigurovány, a 
také displeje, na kterém se zobrazuje aktuálně zvolené nastavení.

30. Klávesa „Drive On/Off“ (Pohon zap./vyp.)
31. Tlačítko „Heating On/Off“ (Ohřev zap./vyp.)
32. Tlačítko „Mínus/Plus“
33. Tlačítko „Confirm“ (Potvrdit)

Symbol Název Funkce

Tlačítko „Motor on/off“ (Motor 
zap./vyp.) (30) Zapíná a vypíná pohon

Tlačítko „Heating on/off“ (Ohřev 
zap./vyp). (31) Zapíná a vypíná ohřev

Symbol ventilátoru Žádná funkce

Tlačítka Mínus/Plus (32) Nastavuje požadovanou hodnotu v 
krocích po 0,1 m/min., 10 °C nebo 5 %

Tlačítko Confirm (Potvrdit) (33) Přepíná mezi nastavenými hodnotami
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6.2 Zobrazení

6.3 Symboly na stavovém displeji (34)

Displej je rozdělen do čtyř oblastí:

35 Zobrazuje rychlost svařování v m/min. nebo stopách/min.

36 Zobrazení teploty vzduchu ve °C nebo °F

37 Zobrazení objemu vzduchu v %

34 Stavový displej

Během provozu se zobrazí nastavené hodnoty parametrů svařování (pohon v m/min. nebo stopách/min., teplota ve 
stupních Celsia nebo Fahrenheita), objem vzduchu v procentech a případně informační poznámky.

Pomocí tlačítka Confirm (Potvrdit) (33) přepněte mezi parametry svařování a upravte hodnoty individuálně 
pomocí tlačítek se šipkami Minus/Plus (32).

Symbol Význam

Symbol pro režim Cool-Down (Chlazení) 
(viz také  Režim chlazení 10.3) 

Symbol pro režim Eco
Automatický režim úspory energie po předdefinované době 8 minut 
(viz také režim  Eco 10.4)

Symbol pro varovnou poznámku, varovné hlášení nebo chybové hlášení. 
Nechte zařízení vychladnout (viz také  Varování a chybová hlášení 11)

Odkaz na servis.
Symbol chybového hlášení zařízení (hardware). 
Zařízení není nadále připraveno k provozu.  
Kontaktujte autorizované servisní středisko společnosti Leister. 
(Všimněte si příslušného chybového kódu v kapitole  Varování a chybové zprávy 11).
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Aktuální a požadovaná hodnota rychlosti svařování

Skutečná a požadovaná hodnota objemu vzduchu

Teplota svařování je příliš nízká, proces zahřívání.
Šipka nahoru ukazuje, že ještě nebylo dosaženo požadované vyšší teploty. Blikající 
číslo označuje aktuálně dosaženou skutečnou hodnotu (430); níže uvedená hodnota (450) 
zobrazuje požadovanou hodnotu individuálního nastavení.

Teplota svařování je příliš vysoká, proces chlazení.
 Šipka dolů ukazuje, že ještě nebylo dosaženo požadované nižší teploty. Blikající hodnota 
označuje aktuálně dosaženou skutečnou hodnotu (470); níže uvedená hodnota (450) ukazuje 
požadovanou hodnotu individuálního nastavení.

6.4 Symboly na displeji pro rychlost svařování (35)

Vytápění
Kontrolka LED na tlačítku „Heating On/Off“ (Ohřev zap./vyp.) (31) zobrazuje odpovídající podmínky ohřevu.

Stavová kontrolka LED ohřevu 
„On/Off“ (zap./vyp.) (31) Podmínka

Kontrolka LED nesvítí Topení je vypnuto.

Kontrolka ohřevu LED bliká zeleně Ohřev je zapnut. Teplota je mimo toleranční rozsah.

Zelená kontrolka LED Ohřev je zapnut. Teplota je v tolerančním rozsahu.

6.5 Symboly na displeji pro teplotu svařování (36)

6.6 Symboly na displeji pro objem vzduchu (37)

6.7 Stavová kontrolka LED

Ohřev a pohon
Pokud blikají obě kontrolky LED, tlačítka „Heating On/Off“ (Ohřev zap./vyp.) (31) a tlačítka „Drive On/Off“ 
(Pohon zap./vyp.) (30) současně, došlo k chybě (viz kapitola  Varování a chybové zprávy 11).

pohon

Stavová kontrolka LED pohonu 
„zap./vyp.“ (30) Podmínka

Kontrolka LED nesvítí Pohon je vypnut

Zelená kontrolka LED Pohon je zapnut

Kontrolka LED na klávese „Heating On/Off“ (Pohon zap./vyp.) (30) zobrazuje stav pohonu.



11

7. Uvedení svářečky UNIFLOOR 500 do provozu

7.1 Pracovní prostředí a bezpečnost

Bezpečnostní opatření

Napájecí šňůra a prodlužovací kabel

Riziko pro zdraví
Svařování materiálů PVC vytváří škodlivé výpary chloridu vodíku.
Horkovzdušná svářečka by se měla používat pouze v dobře větraných vnitřních prostorách.

Nebezpečí popálení
Nedotýkejte se trubice topného tělesa, trysky a linoleového ventilu, jsou-li ohřáté. Zařízení by se mělo 
vždy nejprve nechat vychladnout. Nemiřte proudem horkého vzduchu na osoby ani zvířata.

Nebezpečí požáru a výbuchu
Nikdy nepoužívejte horký svařovací stroj na klínové svařování ve výbušném nebo snadno hořlavém 
prostředí. Vždy udržujte dostatečnou vzdálenost od hořlavých materiálů a výbušných plynů.

Přečtěte si bezpečnostní list výrobce materiálu a postupujte podle pokynů společnosti. Dávejte pozor, 
aby se materiál během svařování nevznítil.

Zařízení používejte pouze na ohnivzdorných površích.

Kromě toho dodržujte národní zákonné požadavky týkající se bezpečnosti práce (zajištění personálu a 
elektrických zařízení).

• Napětí místního zdroje napětí musí odpovídat jmenovitému napětí uvedenému na zařízení. Pokud 
síťové napětí selže, je nutné vypnout hlavní vypínač a pohon (vysuňte ventilátor horkého vzduchu).

• Napájecí kabel (1) se musí pohybovat volně a nesmí bránit uživateli ani třetím stranám v práci 
(nebezpečí zakopnutí).

• Prodlužovací kabely musejí být schváleny pro místo použití (např. venku) a musejí být odpovídajícím 
způsobem označeny.
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Překážka Stěna

7.2 Provozní připravenost

Zkontrolujte nastavení trysky

Montáž vodicí lišty

• Zkontrolujte nastavení trysky: Tryska musí mít vzdálenost přibližně 2–3 mm od základního materiálu.

1. Uvolněte pojistný šroub vodicí lišty (18).
2.  Sklopte vodicí lištu o 90° a znovu utáhněte pojistný šroub vodicí lišty (18). Zkontrolujte, zda je vodicí lišta 

umístěna v pravých úhlech k zařízení, jinak funkce nástěnného vypínače (16) není zaručena.
3. Zatlačte vodicí lištu nahoře (21) do vodicí lišty dole (19) a zajistěte ji v požadované výšce upínací páčkou 

na vodicí liště (20).

V závislosti na tom, kde se automatická svářečka používá, může být užitečné vodicí lištu zcela rozmontovat. Pokud 
je například překážka (topení nebo podobná) na stěně.

2 
až

 3
 m

m
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Otvor

Váleček svařovací tyče

Montáž držáku svařovací tyče

Montáž válečku svařovací tyče

1. Uvolněte pojistný šroub držáku svařovací tyče (23).
2.  Vložte držák svařovací tyče (24)do otvoru a utáhněte pojistný šroub držáku svařovací tyče (23) 

1. Pojistný šroub na otočné desce (26), otočná deska (25).
2. Umístěte váleček svařovací tyče na držák svařovací tyče (24).
3. Rotační desku (25) zpět na držák svařovací tyče (24). Potom upněte váleček svařovací tyče mezi dvě 

otočné desky (25) co nejpevněji a co nejvíce vystředěně a utáhněte pojistný šroub na otočné desce (26)
současně.
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Svařovací spoj

Svařovací tyč

Páčka

7.3 Umístění zařízení

• Umístěte automatickou svářečku na svařovaný spoj.
• Vodicí váleček (10)musí být umístěn ve svařovacím spoji.
• Složte upínací váleček drátu (11) pomocí páčky upínacího válečku drátu (13).
• Vložte svařovací tyč skrz oko pro vodicí drát (12) a trubici pro vodicí drát (29), protáhněte ji pod přítlač-

ným válečkem drátu (11) a umístěte ji do svařovacího kloubu.
• Spusťte upínací váleček drátu (11) aktivací páčky upínacího válečku drátu (13).
• Zkontrolujte, zda je svařovací tyč správně umístěna ve svařovacím spoji a centrálně pod přítlačným váleč-

kem drátu (11).

• Chcete-li linoleum spárovat, je nutné sklopit lino-
leový ventil (28) (uzavřená záklopka).

• Pro svařování PVC musí být linoleová klapka (28) 
složena nahoru (otevřená klapka).

Uzavřená chlopeň pro linoleum

Otevřená klapka pro PVC

Nedotýkejte se pohyblivých částí
Hrozí nebezpečí zachycení, rozdrcení prstů nebo jiných částí těla. Při práci s páčkou válečku posuvné 
síly drátu nemanipulujte s jinými pohyblivými částmi.

Nebezpečí popálení
Jestliže je linoleový ventil a svařovací tryska horká, nedotýkejte se jich. Otevřete nebo zavřete linoleový 
ventil pouze posunutím černé plastové páčky linoleového ventilu. Při vkládání svařovací tyče buďte 
opatrní.
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7.4 Spuštění UNIFLOOR 500
• Jakmile připravíte pracovní oblast a UNIFLOOR 500 v souladu s popisem, připojte zařízení k síťovému napětí.
• Síťové napětí musí odpovídat napětí na typovém štítku.
• Zapněte zařízení hlavním vypínačem (15).

• Nyní zapněte ohřev (tlačítko „Heating On/Off“ (Ohřev zap./vyp., 31).

Po připojení se krátce zobrazí úvodní obrazovka na displeji provozní jednotky s 
číslem aktuální verze softwaru. 
 

Pokud se zařízení nechá předem vychladnout, bude následovat statické zobrazení 
nastavených hodnot pro poslední nastavené parametry svařování.

V této fázi jsou ohřev, ventilátor a pohon vypnuty.
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7,5 Svářecí sekvence

Příprava na svařování

Příprava na svařování

Během procesu svařování

• Před zahájením práce se ujistěte, že bylo dosaženo teploty svařování (doba 
zahřívání je 3–5 minut).

• Nyní proveďte testovací svary v souladu s pokyny výrobce materiálu anebo 
národními normami nebo předpisy a zkontrolujte výsledky. Podle potřeby upravte 
profil svařování.

• Proces svařování je zahájen stisknutím tlačítka „Drive On/Off“ (Pohon zap./vyp.)“ (30). Ventilátor se 
nastaví na přednastavený objem vzduchu a po asi 5 sekundách se automaticky sníží. Pohon se spustí automa-
ticky.

• Zkontrolujte proces svařování.
• Vodicí váleček (10) musí být veden ve spoji.
• V závislosti na drátu bude viditelný svařovací lem. V případě potřeby opravte nastavení.

Rychlost svařování, teplota vzduchu a objem vzduchu se neustále monitorují.
Pokud se skutečná hodnota odchyluje od nastavené hodnoty podle jednotlivých nastavení, zobrazí se na pracov-
ním displeji (viz také  kapitola 6.4–6.6 „Zobrazovací symboly“).

Jakmile zapnete ohřev, uvidíte dynamické zobrazení aktuální teploty vzduchu 
(nastavená hodnota a skutečná hodnota). Lze nastavit všechny parametry svařování 
(rychlost svařování, teplotu a objem vzduchu).

Nedotýkejte se hnacího válečku 
 Hrozí nebezpečí neúmyslného zachycení a zatažení. Nenoste oděvy, jako jsou šály a přehozy. Svažte si 
dlouhé vlasy nebo je chraňte náhlavní soupravou.
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7.6 Vypnutí zařízení/údržba

Vypněte ohřev pomocí tlačítka „Heating On/Off“ (Ohřev zap./vyp.) (31).

Dokončovací svařování

Nástěnný spínač (16)
• V případě kontaktu se stěnou nebo jinými překážkami se pohon zastaví a dmychadlo horkého vzduchu se auto-

maticky otočí do klidové polohy.

Tlačítko „Drive On/Off“ (Pohon zap./vyp.) (30)
• Proces svařování se také zastaví stisknutím tlačítka „Drive On/Off“ (Pohon zap./vyp.) (30). Ventilátor 

horkého vzduchu se automaticky otočí do klidové polohy.

Pokud po 1,5 minutě od konce svařování nestisknete žádné tlačítko, objem vzduchu se automaticky sníží na 45 %. 
Během dalšího procesu svařování se objem vzduchu vrací zpět na dříve nastavenou hodnotu.

• Vyčkejte, dokud zařízení nevychladne.
• Zkontrolujte napájecí kabel (1) a zástrčku, zda nejsou elektricky anebo mechanicky poškozeny.
• Vyčistěte svařovací trysku (6)drátěným kartáčem (dostupný jako volitelná výbava).

Po dokončení svařování vypněte ohřev tlačítkem „Heating On/Off“ (Ohřev zap./
vyp.) (31).
• Zařízení se přepne do režimu chlazení.
• Ventilátor se automaticky vypne přibližně za 6 minut. 
• Potom odpojte napájecí kabel (1) ze sítě.
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8. Stručný průvodce UNIFLOOR 500

8.1 Zapnutí/Spuštění

8.2 Vypnutí

1. Zkontrolujte polohu vodicí tyče. Lišta by měla být umístěna v pravých úhlech ke stroji.
2.  Připojte zástrčku napájecího kabelu (1).
3. Zapněte hlavní vypínač (15).
4.  Zapněte ohřev pomocí tlačítka „Heating On/Off“ (Ohřev zap./vyp.) (31); počkejte 3 až 5 minut, dokud nedo-

sáhnete požadované teploty.
5. Spusťte upínací váleček drátu (11) pomocí páčky upínacího válečku drátu (13).
6.  K zapnutí pohonu použijte tlačítko „Drive On/Off“ (Pohon zap./vyp.) (30).

1. Vypněte pohon tlačítkem „Drive On/Off“ (Pohon zap./vyp.) (30) (1a) nebo nástěnným vypínačem (16) (1b).
2. Upínací váleček drátu (11) s  páčkou upínacího válečku drátu (13).
3.  Vypněte ohřev pomocí tlačítka „Heating On/Off" (Ohřev zap./vyp.) (31).
4.  Počkejte na konec procesu ochlazování (přibližně 5 minut).
5.  Vypněte hlavní vypínač (15).
6.  Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu (1).
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9. Nastavení UNIFLOOR 500

9.1 Nastavení dráhy
• Zkontrolujte vyrovnání vodicího válce (10), svařovací trysky (6) a přítlačného válečku drátu (11). 

Tyto tři součásti musí být v souladu.
• Zvedněte upínací váleček (11) drátu pomocí páčky upínacího válečku drátu (13). 
• Položte vyrovnávací zařízení (zahrnuté v rozsahu dodávky) na podlahu a položte na něj horkovzdušnou 

svářečku, jak je znázorněno na obrázku níže.
• Otočte horkovzdušný nástroj (7) ručně k dolní zarážce.
• Zkontrolujte, zda je svařovací tryska (6) rovnoběžná s odpovídající drážkou ve vyrovnávacím zařízení.
• Pokud ne, povolte čtyři šestihranné šrouby (40) pomocí dodaného klíče (T15) a vyrovnejte trysku tak, aby 

byla rovnoběžně s drážkou. Provedete to tak, že horkovzdušný nástroj (7) můžete otáčet nahoru a dolů podle 
potřeby. Potom znovu utáhněte čtyři šrouby.

• Povolte pojistný šroub přítlačného válečku drátu (38) pomocí dodaného šestihranného klíče (SW3).
• Pomocí páčky přítlačného válečku drátu (13) snižte přítlačný váleček drátu (11) a v případě potřeby jej 

zarovnejte bočně tak, aby vodicí váleček (10), svařovací tryska (6) a přítlačný váleček drátu (11) byly 
vycentrovány v příslušné drážce vyrovnávacího zařízení.

• Utáhněte pojistný šroub upínacího válečku drátu (3).
• Zkontrolujte vyrovnání lišty vodicího drátu (29) s přítlačným válečkem drátu (11). Spodní část  

trubice vodicího drátu (29) musí být vycentrována na přítlačný váleček drátu (11).
• Pokud není orientace trubice vodicího drátu (29) správná, uvolněte pojistný šroub lišty vodicího drátu (39).
• Vyrovnejte trubici vodicího drátu (29) a znovu utáhněte pojistný šroub trubice vodicího drátu (39).

Nebezpečí popálení
Nedotýkejte se trubice topného tělesa, trysky a linoleového ventilu, jsou-li ohřáté. Zařízení by se mělo 
vždy nejprve nechat vychladnout.

Před přípravou zařízení UNIFLOOR 500 odpojte napájecí kabel (1) od zařízení.
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9.2 Tlak drátu

Nastavení tlaku drátu
• Síla vyvíjená na svařovací tyč přítlačným válečkem drátu (11) během procesu svařování může být nastavena 

pomocí šroubu s hvězdicovitým úchopem pro nastavení tlaku drátu (14).
• Otáčením šroubu po směru hodinových ručiček zvyšte kontaktní tlak drátu a otočením proti směru hodino-

vých ručiček jej omezte (všimněte si také symbolů +/- na hlavě šroubu). Síla vyvíjená tlakovou pružinou na 
přítlačný váleček drátu (11)se tím zvyšuje nebo snižuje.

• Zvýšením nebo snížením kontaktního tlaku drátu optimalizujte proces svařování pro různé průměry svařovacích 
tyčí a materiálů.

• V každém případě by měl být účinek nastavení kontaktního tlaku vodiče na výsledek svařování ověřen vhodný-
mi zkušebními svary.

Resetujte kontaktní tlak vodiče na tovární nastavení
• Chcete-li resetovat kontaktní tlak drátu na výchozí tovární nastavení, můžete použít páčku pro resetování 

kontaktního tlaku drátu (41). Ve výchozím nastavení je kontaktní tlak drátu ve středním rozsahu.
• Otáčejte šroubem s hvězdicovitým úchopem (14) proti směru hodinových ručiček, aby se pod hlavou 

šroubu vytvořilo několik milimetrů vzduchu.
• Otočením páčky resetování upnutí drátu (41) pod hlavou šroubu s hvězdicovitým úchopem upravte upínací 

tlak drátu (14) (poloha nastavení).
• Otáčejte šroubem s hvězdicovitým úchopem (14) po směru hodinových ručiček a nastavujte kontaktní tlak 

drátu, dokud se nedotkne páčky resetování kontaktu s drátem (41).
• Otočte páčku pro resetování tlaku drátu (41) zpět (základní poloha).

Páčka resetování tlaku vodiče v základní poloze Páčka resetování tlaku vodiče v poloze nastavení
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10. Nastavení a funkce softwaru UNIFLOOR 500

10.1 Nastavení jednotek parametrů 

10.2 Nastavení parametrů svařování

• Přidržte stisknutá tlačítka „Drive On/Off“ (Pohon zap./vyp.) (30) a „Heating 
On/Off“ (Ohřev zap./vyp.) (31) a připojte napájecí kabel k síti. Na displeji se 
zobrazí „UNIT“ (Jednotka).

• Stisknutím tlačítka Confirm (Potvrdit) (33) potvrďte a nastavte požadované 
jednotky pomocí tlačítek Plus/Minus (32).

• Stisknutím tlačítka Confirm (Potvrdit) (33) potvrďte a pomocí tlačítek Minus/
Plus (32) vyberte možnost SAVE (ULOŽIT). Stisknutím tlačítka Confirm (Potvr-
dit) (33) se jednotky uloží

 

Zařízení se automaticky restartuje.

Jednotky pro rychlost svařování a teplotu lze nastavit.
Teplota: °C  nebo °F

Rychlost:  m
min.  nebo   stopa

min.

Nastavené hodnoty tří parametrů svařování můžete regulovat jednotlivě, a to i během provozu.
Během provozu se vybraný rozsah automaticky přepne po 5 sekundách zpět na řádek rychlostí svařování.

Vyberte:
Pomocí tlačítka Confirm (Potvrdit) (31) vyberte požadovanou hodnotu pro 
pohon, teplotu nebo vzduch.

Prohlášení:
Vybraná oblast je označena po straně

Nastavení:
Pomocí kláves Plus/Minus (32) upravte vybranou požadovanou hodnotu tak, aby 
odpovídala vašim požadavkům.

Postupujte následovně:
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10.3 Režim chlazení

10.4 Režim úspory energie – režim Eco

Během procesu chlazení nelze nastavené hodnoty měnit a ohřev je vypnut. Pokud je teplota vzduchu 
při zapnutí zařízení vyšší než 60 °C, zařízení se automaticky přepne do režimu chlazení. Tento režim je 
ukázán na stavovém displeji (34) příslušným symbolem displeje.

Proces chlazení je dokončen, když je teplota vzduchu nižší než 100 °C po dobu 2 minut.
Má-li se ohřev znovu zapnout, musíte stisknout tlačítko „Heating On/Off“ (Ohřev zap./vyp.) (31).

Pokud po zapnutí ohřevu nestisknete po dobu 8 minut žádné tlačítko, spotřebič se automaticky přepne 
do úsporného režimu (režim Eco). Tento režim je označen příslušným symbolem na stavovém displeji 
(34). V úsporném režimu se teplota vzduchu sníží na 350 °C, aby se zabránilo zbytečnému ohřevu 
zařízení a prostředí.

Režim Eco se ukončí stisknutím tlačítka „Drive On/Off“ (Pohon zap./vyp.) (30) nebo tlačítka „Hea-
ting On/Off“ (Ohřev zap./vyp.) (31).
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Na displeji ovládací jednotky (2) se zobrazí chybová hlášení.

Pokud se zobrazí chybová zpráva, nemůžete pokračovat v práci.

Ohřev se vypne automaticky a pohon je zablokován. Příslušné chybové kódy se zobrazí okamžitě na displeji ovlá-
dací jednotky (2). První čtyři číslice označují skupinu chyb. Druhé čtyři číslice označují podrobnou chybu.

Příklad:

Chybová skupina Popis Opatření

Počet Měření teploty elektroniky Teplota > 90 °C. Nechte zařízení vychladnout

0004 Napájecí napětí
Zapojte zařízení do jiné zásuvky. Pokud se chyba 
stále zobrazuje, obraťte se na servisní středisko 
společnosti Leister.

0008 Termočlánek/topný článek Kontaktujte servisní středisko společnosti Leister

Bezpečnost Motor ventilátoru Kontaktujte servisní středisko společnosti Leister

0400 Hnací motor Kontaktujte servisní středisko společnosti Leister

11. Varování a chybová hlášení svářečky UNIFLOOR 500



24

Stroj se automaticky zapne po zapnutí ventilátorů:
• Pokud je teplota vzduchu při zapnutí přístroje vyšší než 100 °C, zařízení se automaticky přepne do režimu 

chlazení. Proces ochlazování je dokončen, když je teplota vzduchu nižší než 60 °C po dobu 2 minut. 

Nedostatečná kvalita výsledků svařování:
• Zkontrolujte rychlost pohonu, teplotu svařování a objem vzduchu.
• Vyčistěte svařovací trysku (6) drátěným kartáčem (viz Údržba).
• Svářecí tryska (6) je nesprávně nastavena (viz Nastavení svařovacích trysek).

Po maximálně 5 minutách nebylo nastavené teploty svařování stále dosaženo:
• Zkontrolujte napájecí napětí.
• Snižte objem vzduchu.

Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství Leister; jinak bude jakákoli záruka nebo záruční reklamace 
neplatná.

Více informací naleznete na www.leister.com.

Opravy budou přiřazeny výhradně autorizovaným servisním centrům společnosti Leister. Servisní centra společnos-
ti Leister zaručují profesionální a spolehlivou servisní opravu do 24 hodin s originálními náhradními díly v souladu 
s elektrickými schématy a seznamy náhradních dílů. Adresu autorizovaného servisního střediska naleznete na 
poslední stránce tohoto návodu k obsluze.

Více informací naleznete na www.leister.com.

Společnost Leister Technologies AG a její autorizovaná servisní centra nabízejí svářečské kurzy a školení.

Více informací naleznete na www.leister.com.

12. Časté dotazy, příčiny a opatření pro svářečku UNIFLOOR 500

13. Příslušenství

14. Servis a opravy

15. Školení
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Od data zakoupení se uplatní záruka nebo záruční práva udělená pro toto zařízení partnerem/prodejcem přímé 
distribuce.

V případě záruční reklamace (ověření fakturou nebo dodacím listem), budou chyby ve výrobě nebo zpracování 
opraveny prodejním partnerem prostřednictvím náhradní dodávky nebo opravy.

Jiné záruky nebo záruční nároky jsou vyloučeny v rámci závazných právních předpisů.
Záruka se nevztahuje na škody způsobené přirozeným opotřebením, přetížením nebo nesprávnou manipulací.

Topná tělesa jsou vyloučena ze záručních povinností nebo záruk.
U zařízení, která byla převedena nebo vyměněna kupujícím nebo pro která byly použity neoriginální náhradní díly 
Leister, neexistují žádné záruky ani záruční reklamace.

16. Záruka

18. Likvidace 

Elektrická zařízení nelikvidujte spolu s domácím odpadem!

Elektrická zařízení, příslušenství a obaly by měly být podrobeny recyklaci  
šetrné k životnímu prostředí.

17. Prohlášení o shodě

Společnost Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil, Švýcarsko potvrzuje, že tento 
produkt splňuje požadavky následujících směrnic EU v modelech, které jsme dali k dispozici k zakoupení.
Směrnice: 2006/42/ES, 2014/30/EU, 2011/65/EU 
Harmonizované 
normy:  EN ISO 12100, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2,  

 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 62233, EN 63000

Jméno oprávněného zástupce pro dokumentaci: Thomas Schäfer, manažer pro shodu produktů

Kaegiswil, 12/02/2020

Bruno von Wyl, CTO  Christoph Baumgartner, generální ředitel
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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
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