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230 V ~ 50 m 3 x 1.5 mm2

100 m 3 x 2.5 mm2

120 V ~ 50 m 3 x 1.5 mm2

100 m 3 x 2.5 mm2

UNIPLAN 300/500 
Horkovzdušný svařovací automat

Gratulujeme Vám ke koupi stroje UNIPLAN 300/500.
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.

Další informace o zařízení UNIPLAN 300/500 naleznete na www.leister.com

• Ručně ovládaný horkovzdušný svařovací automat pro překryté, lemové a kedrové svary plachet z PVC, PE a 
podobných materiálů.

• Zařízení smíte používat pouze v dobře větraných prostorech.
• Šířka svarů 20 mm, 30 mm a 40 mm

Musíte aplikovat zákonné předpisy příslušné země, týkající se ochrany zdraví. 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.

Jakékoli jiné použití nebo použití nad rámec použití v souladu s určením se považuje za použití stroje UNIPLAN 
300/500 v rozporu s určením.

Bezpečnostní pokyny k tomuto přístroji najdete v přiloženém dokumentu „Safety Instructions – Automatic Welders/
Extrusion Welders/Welding Machines“.
Tento dokument je navíc k dispozici u návodů k obsluze na naši webové stránce.

Elektrický připojovací kabel a prodlužovací kabel
• Elektrický připojovací kabel (3) se musí volně pohybovat 

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

• Prodlužovací kabel musí být pro místo použití schválen a 
patřičně označen. Zohledněte popřípadě potřebný mini-
mální průřez prodlužovacího kabelu.

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».

1. Použití

1.1 Použití v souladu s určením

1.2 Použití v rozporu s určením

Doporučujeme uchovávat návod k obsluze vždy v blízkosti stroje.

1.3 Bezpečnostní pokyny

1.4 Napájení energií

do
do
do
do

https://www.leister.com
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2 21 1

UNIPLAN 300 UNIPLAN 500
V~ 120 230 120 230
Hz 50 / 60
W 1800 3450 1800 3450
°C
°F

100 – 620
212 – 327

m/min
ft/min

1 – 16
3.3 – 52.5

mm
inch

20 / 30 / 40
0.8 / 1.2 / 1.6

rpm 12,500 18,000

LpA (dB) 70 (K = 3)

 *
kg
lbs

15
33

16
35

a b

c a) mm / inch 500 / 19.7
b) mm / inch 310 / 12.2
c) mm / inch 300 / 11.8

Technické změny vyhrazeny.

2. Technické údaje

Dodržujte platné národní předpisy pro nošení a zvedání břemen. Pro přepravu horkovzdušných svařovacích 
automatů používejte výhradně přepravní box, který je součástí dodávky, a noste jej za k tomu určené držadlo.

Horkovzdušný ventilátor (9) dosáhne teplotu 650 °C. Před přepravou proto horkovzdušný ven-
tilátor (9) nechejte dostatečně ochladit (viz Cool Down Mode (režim ochlazování)). Hrozí nebezpečí 
popálení a požáru.

V přepravním boxu nikdy neskladujte hořlavé materiály (například plasty, dřevo). Hrozí nebezpečí 
požáru.

Nepoužívejte držadlo pro přenášení (1) na stroji nebo na přepravním boxu nikdy pro přepravu 
jeřábem.

Před přepravou horkovzdušný ventilátor 
(9) nakloňte. K nadzvednutí horkovzdušného 
svařovacího automatu rukou použijte držadlo (1) 
nebo rukojeti (2) na hliníkové skříni.

3. Přeprava

s kartáčky bez kartáčků

* bez přídavného závaží (15) a elektrického připojovacího kabelu (3)
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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.: ........................................................................................................................................................

UNIPLAN 300
• 1 x UNIPLAN 300
• 1 x vodítko pro překrytí (18)
• 1 x bezpečnostní pokyny
• 1 x Quick Guide (Rychlý Návod)
• 1 × hlavní katalog

UNIPLAN 500
• 1 x UNIPLAN 500
• 1 x držadlo/krátká vodicí rukojeť (1)
• 2 x závaží po 1,25 kg (15)
• 1 x vodítko pro překrytí (18)
• 1 x zdvihací zařízení materiálu (19)
• 1 x šroub páky (20)
• 1 x konzola pro vodicí tyč (21)
• 1 x držák závaží hlavní (22)
• 1 x držák závaží rozšířený (23)
• 1 x seřizovací šablona trysky (24)
• 1 x mosazný kartáč (25)
• 1 x bezpečnostní pokyny
• 1 x Quick Guide (Rychlý Návod)
• 1 × hlavní katalog
• 1 x vodítko lemu (45)

4. Stroj UNIPLAN 300/500
4.1 Typový štítek a identifikace

4.2 Rozsah dodávky (standardní vybavení v kufru)
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1. Držadlo/vodicí tyč
2. Rukojeti
3. Elektrický připojovací kabel
4. Ovládací panel
5. Páka automatického zvedání
6. Hnací/přítlačné kolečko
7. Opěrné kolečko
8. Svařovací tryska
9. Horkovzdušný ventilátor
10. Otočná páka
11. Hlavní vypínač

12. Typový štítek
13. Montážní lišta pro příslušenství
14. Odkládací montážní lišta příslušenství
15. Přídavné závaží
16. Přítlačný řemen
17. Napínací zařízení pro přítlačný řemen
18. Guide (vodítko) pro překrytí
19. Zdvihací zařízení materiálu
20. Šroub páky
21. Konzola vodicí rukojeti

4.3 Přehled částí přístroje

Obrázek: UNIPLAN 500

Obrázek: UNIPLAN 300
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4.4 Přerušení elektrického napájení

Při výpadku elektrického napětí musíte vypnout hlavní vypínač a horkovzdušný ventilátor vyklopit do 
parkovací polohy, aby nedošlo k jeho poškození.

5. Ovládací panel UNIPLAN 500

26 Tlačítko s šipkou „Nahoru“
27 Tlačítko s šipkou „Dolů“
28 Tlačítko ohřev „Zapnuto/vypnuto“
29 Tlačítko pohon „Zapnuto/vypnuto“
30 Stavová LED
31 «e-Drive» («Tlačítko»)
32 Ukazatel funkcí
33 Pracovní ukazatel
 34 Ukazatel stavu „Oblast 1“
35 Ukazatel stavu „Oblast 2“

5.1 Přehled ovládacího panelu UNIPLAN 500

5.2 Funkční tlačítka

Režim klávesnice Aktuální výběr
Pracovní ukazatel

Aktuální výběr na 
ukazateli funkcí

Aktuální výběr 
Nabídka Setup (nastavení)

 

Nahoru (26)
Dolů (27)

Změna položky 
v rámci pracovního 
ukazatele.

Přepnutí ukazatele 
funkcí v rámci pra-
covního ukazatele.

Změní položku v rámci 
nabídky Setup (nastavení).

Ohřev
zap/vyp (28) 

Zapíná / vypíná
ohřev

Zapíná / vypíná
ohřev Žádná funkce

Pohon
zap/vyp (29)

Zapíná / vypíná 
pohon

Zapíná / vypíná 
pohon Žádná funkce
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Stiskněte 
tlačítko 
«e-Drive» 
(31)

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

Zvolená 
funkce se 
provede.

Volba označené položky.

Otočte 
tlačítko 
«e-Drive» 
(31)

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

Změna 
položky 
na ukazateli funkcí.

Změní položku v rámci 
nabídky Setup (nastavení)

Nastavení hodnoty zvolené 
položky

5.3 Stavová kontrolka LED
Ohřev
Kontrolka LED u tlačítka Ohřev „Zapnuto/vypnuto“ (28) zobrazuje příslušný stav ohřevu.

Stav LED (30)
Pohon zap/vyp (29)

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 tolerančním pásmu.

LED bliká červeně Výstražné hlášení ohřevu Viz kapitola Výstražná a chybová 
hlášení (UNIPLAN 500)

LED svítí trvale červeně Chybové hlášení ohřevu Viz kapitola Výstražná a chybová 
hlášení (UNIPLAN 500)

Pohon

Výstražná a chybová hlášení

Stav LED (30)
Ohřev zap/vyp (29)

Stav Příčina

LED nesvítí Pohon je vypnutý

LED svítí trvale zeleně Pohon je zapnutý

LED svítí trvale červeně Pohon má chybu Viz kapitola Výstražná a chybová 
hlášení (UNIPLAN 500)

Jestliže se při provozu pohonu zobrazí výstražné hlášení na ukazateli stavu „Oblast 2“ (35) nebo chybové 
hlášení na pracovním ukazateli (33), bude zobrazeno takto:

LED ohřev a pohon blikají současně 
zeleně Chyba nebo výstraha Viz kapitola Výstražná a chybová 

hlášení (UNIPLAN 500)

Kontrolka LED u tlačítka Pohon „Zapnuto/vypnuto“ (29) zobrazuje příslušný stav pohonu.
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5.4 Symboly ukazatele stavu UNIPLAN 500

5.5 Symboly ukazatele funkcí

Ukazatel stavu „Oblast 1“ (34)/vlevo

5.6 Symboly pracovního ukazatele UNIPLAN 500

Upozornění na 
podpětí v elektrické 
síti

Upozornění na 
přepětí v elektri-
cké síti

Ohřev je zapnutýBlokování tlačítek je aktivo-
váno

Ukazatel stavu „Oblast 2“ (35)

Obecné výstražné upozornění
Viz kapitola Výstražná a chybová hlášení 
(UNIPLAN 500)

Ukazatel stavu je rozdělen na levou a pravou oblast. 

Název profilu
• Zobrazuje název zvoleného aktuálně platného profilu svařování (např. Basic = základní).
• Jestliže název profilu obsahuje více než 6 znaků, zobrazí se po sobě prvních 6 znaků a potom ostatní znaky.

Napětí
• Alternativně k názvu profilu se zobrazí aktuální napětí.

V průběhu provozu jsou zobrazovány požadované hodnoty svařovacích parametrů (pohon 
v m/min,
popřípadě ft/min, teplota ve stupních Celsia, popřípadě Fahrenheita, množství vzduchu 
v procentech, a popřípadě informace (viz Application Mode (aplikační režim): Zobrazení 
aktuálních hodnot).

Pomocí tlačítek s šipkou (26/27) můžete přepínat mezi svařovacími parametry a 
otáčením tlačítka «e-Drive» (31) individuálně přizpůsobovat hodnoty.

Symbol Význam

Rychlost pohonu [m/min / ft/min]

Teplota vzduchu [°C/°F]

Množství vzduchu [%]

Informační okno
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°C500
580

°C565
530

°C35
540

°C580

Přístroje v režimu Standby (pohotovostní režim). 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 kapitola Výstražná a chybová hlášení (UNIPLAN 500)

Výstraha: 
Viz kapitola Výstražná a chybová hlášení (UNIPLAN 500)

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.

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.

Je-li aktivována možnost „Set Values“ (nastavit hodnoty), zobrazuje se skutečná 
teplota (velkými číslicemi) a požadovaná teplota (malými číslicemi).

Je-li deaktivována možnost „Set Values“ (nastavit hodnoty), zobrazují se v provozu 
pouze skutečné hodnoty (velkými číslicemi) namísto pouze požadovaných hodnot 
(velkými číslicemi).

Ochlazování (Cool Down Mode (režim ochlazování))

Chybové hlášení vadné topné těleso
Přístroj již není připravený k provozu. Kontaktujte autorizované servisní centrum 
Leister.
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5.7 Symboly výběru nabídky (displej 42)

Dostupné nabídky zvolte pomocí tlačítek s šipkami (26/27) ovládacího panelu (4).

Stroj UNIPLAN 500 má více než 15 volně definovatelných receptů a recept „BASIC“.
Pomocí „Save Recipes“ (uložit recept) můžete ukládat nastavení požadovaných hodnot svařovacích parametrů 
pohonu, teploty vzduchu a množství vzduchu pod libovolně zvoleným názvem (viz kapitola Zadání názvu receptu).

Vytvoření nového receptu
1. Nastavení požadovaných hodnot [pracovní ukazatel, «e-Drive» (31)]
2. Zvolte nabídku „Nastavení“ a potvrďte [výběr z nabídky, «e-Drive»( (31)]
3. Zvolte nabídku „Save Recipes“ (uložit recept) [výběr z nabídky, «e-Drive» (31)]
4. Zvolte nabídku „User defined“ (definováno uživatelem) a potvrďte [výběr z nabídky, «e-Drive» (31)]
5. Zvolte nabídku „Upravit zvolenou položku“ a potvrďte [výběr z nabídky, «e-Drive» (31)]
6. Zadejte požadovaný název receptu, na klávesnici stiskněte „Enter“ (viz Zadání názvu receptu) a potvrďte 

[výběr z nabídky, «e-Drive» (31)]
7. Zvolte nabídku „Uložit“ a potvrďte [výběr z nabídky, «e-Drive» (31)]

Váš nově nastavený recept je nyní uložen a lze jej kdykoli vyvolat pod zadaným názvem.

6. Nabídka Setup (nastavení) ovládacího panelu UNIPLAN 500

Symbol Význam Symbol Význam

Zapnout/vypnout pohon Vyvolat servisní nabídku (pouze s heslem)

Zvolit uložený profil svařování Upravit aktuální nastavení/aktuální profil

Přizpůsobit nastavení Uložit aktuální nastavení/aktuální profil

Jdi na úvodní obrazovku (Home) Vymazat aktuální nastavení/aktuální profil

Jdi na předchozí náhled/o úroveň zpět Zahájit ochlazování

Resetovat na tovární nastavení (reset)

6.1 Nastavení, uložení a výběr receptů svařování (Save Recipes (uložit recept))



13

 

Úprava stávajícího receptu
1. Nastavení požadovaných hodnot [pracovní ukazatel, «e-Drive» (31)]
2. Zvolte nabídku „Nastavení“ a potvrďte [výběr z nabídky, «e-Drive»( (31)]
3. Zvolte nabídku „Save Recipes“ (uložit recept) [výběr z nabídky, «e-Drive» (31)]
4. Vyberte upravovaný recept a potvrďte [výběr z nabídky, «e-Drive»( (31)]
5. Zvolte funkci „Uložit“, „Upravit zvolenou pozici“ nebo „Vymazat“ a potvrďte [výběr z nabídky, «e-Drive» (31)]
6. Jestliže bylo zvoleno „Upravit vybranou pozici“, zadejte libovolně zvolitelný název receptu podle výše pop-

saných kroků 6 a 7

Volba receptu
• Zvolením ikony „Recepty“ v ukazateli funkcí (32) přejdete do nabídky „Select Recipes“ (volba receptu).
• Nastavte kurzor tlačítky s šipkou (26/27)na požadovaný recept a potvrďte voličem «e-Drive» (31).
• Když změníte požadované hodnoty ve vámi vytvořených receptech v průběhu provozu, nebudou v receptu 

uloženy. Při restartu přístroje se objeví opět hodnoty uložené v receptu.
• Jestliže chcete při restartu přístroje použít naposledy použité požadované hodnoty, musíte zvolit předem 

naprogramovaný recept „BASIC“.
• Aktuálně vybraný recept se zobrazí na  ukazateli stavu „Oblast 1“ (34).

Váš nově nastavený recept je nyní uložen a lze jej kdykoli vyvolat pod zadaným názvem.

V režimu klávesnice je možné definovat názvy s maximálně 12 znaky.

6.2 Zadání názvu receptů

Režim klávesnice Výběr znaků (36) Výběr symbolů (37)

Nahoru (26)
Dolů (27) Vertikální výběr znaků

Otočte tlačítko 
«e-Drive» (31) Horizontální výběr znaků Horizontální výběr symbolů

Stiskněte 
tlačítko «e-Dri-
ve» (31)

Potvrdit zvolené znaky Potvrdit zvolené symboly
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32

32  

37

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 (32) 

V základním nastavení přejdete přes nabídku „Setup“ (nastavení) k uložení profilu, k funk-
ci Standby (pohotovostní) (režim „Eco Mode“ (pohotovostní režim)) a k režimu Advanced 
Mode (rozšířené možnosti). 

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

6.3 Základní nastavení a Advanced Mode (rozšířené možnosti)

Jestliže motor je vypnutý, ohřev vody je aktivován a v průběhu intervalu definovaného 
v režimu „Eco Mode“ (Pohotovostní režim) nestisknete žádné tlačítko, přístroj přejde 
automaticky do zobrazení Standby (pohotovostní). Jestliže v průběhu dalších 180 s není 
stisknuto tlačítko «e-Drive» (31), ohřev se automaticky přepne do režimu Cool Down 
Mode (režim ochlazování). Potom se na displeji zobrazí Standby (pohotovostní). Když 
stisknete tlačítko  «e-Drive» (31), dojde k přepnutí do pracovního režimu.

Režim Standby (pohotovostní) není při dodávce přístroje aktivován.
Požadovaný časový interval můžete definovat individuálně tak, že zvolíte nabídku 
Eco-Mode pomocí tlačítka «e-Drive» (31) a potom nastavíte požadovanou hodnotu 
tlačítkem «e-Drive» (31).

6.4 Pohotovostní režim (Eco Mode)
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V „Duty Info“ (základní informace) získáte informace o době chodu vašeho stroje UNIPLAN 500.
Přejděte pomocí  tlačítka «e-Drive» (31)  do nabídky „Nastavení“ a svou volbu potvrďte. Nyní nastavte pomocí 
tlačítka «e-Drive» (31)  položku „Advanced Mode“ (rozšířené možnosti) na „On“ (zapnuto) a potom zvolte „Duty 
Info“ (základní informace).

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

6.5 Duty Info (základní informace) (pouze v režimu Advanced Mode (rozšířené možnosti))

V „General Info“ (všeobecné informace) máte k dispozici informace o verzi softwaru a údaje 
o okamžiku výroby.

Přejděte pomocí  tlačítka «e-Drive» (31)  do nabídky „Nastavení“ a svou volbu potvrďte. 
Nastavte pomocí tlačítka «e-Drive» (31)  položku „Advanced Mode“ (rozšířené možnosti) na 
„On“ (zapnuto) a zvolte General Info (všeobecné informace).

Výstražná hlášení se pro každý jednotlivý případ zobrazují v ukazateli stavu Oblast 2 (35). 
V nabídce „Warnings“ (výstrahy) se zobrazí, jaký typ poruchy nastal. Jakmile bude porucha 
odstraněna, záznam zmizí.

Přejděte pomocí  tlačítka «e-Drive» (31)  do nabídky „Nastavení“ a svou volbu potvrďte. 
Nastavte pomocí tlačítka «e-Drive» (31)  položku „Advanced Mode“ (rozšířené možnosti) na 
„On“ (zapnuto) a pak zvolte „Warnings“ (výstrahy).

Přejděte pomocí tlačítka «e-Drive» (31)  do položky Setup (Nastavení) a svou volbu 
potvrďte. Nyní nastavte pomocí tlačítka «e-Drive» (31)  položku „Advanced Mode“ 
(rozšířené možnosti) na „On“ (zapnuto) a pak zvolte „Machine Setup“ (nastavení stroje).

Jednotka: Nastavení měrného systému (metrický nebo imperiální) pro Unit Speed a Unit 
Heat.
LCD Contrast: Přizpůsobit kontrast LCD displeje
LCD Backlight: Přizpůsobit podsvícení LCD displeje
Key Backlight: Přizpůsobit podsvícení klávesnice ovládacího panelu (4)

6.6 General Info (všeobecné informace) (pouze v režimu Advanced Mode (rozšířené možnosti))

6.7 Warnings (výstrahy) (pouze v režimu Advanced Mode (rozšířené možnosti))

6.8 Machine Setup (nastavení stroje) (pouze v režimu Advanced Mode (rozšířené možnosti))
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5 sec

1 ×

Jestliže si přejeta zobrazit přehled relevantních informací, jako je elektrické napětí, vytížení 
ohřevu atd., zvolte nabídku „Nastavení“ a potvrďte svou volbu. Nyní aktivujte režim „Appli-
cation Mode“ (aplikační režim).

Všechny dostupné informace (symbol i) se nyní zobrazí v pracovním ukazateli (33) (viz 
Symboly pracovního ukazatele). 

6.9 Zobrazení aktuálních hodnot – režim Application Mode (aplikační režim) (pouze v Advanced Mode 
(rozšířené možnosti))

Jestliže jste aktivovali funkci „Set Values“ (nastavit hodnoty), zobrazí se skutečné hodnoty 
velkými číslicemi a požadované hodnoty malými číslicemi v pracovním ukazateli (33). 
Tento stav platí pro rychlost a teplotu. Jestliže funkce je deaktivována, zobrazí se pouze 
požadované hodnoty.
Funkce „Set Values“ (nastavit hodnoty) je aktivována z výroby.

Přejděte pomocí tlačítka «e-Drive» (31)  do nabídky „Nastavení“ a svou volbu potvrďte. 
Nyní nastavte „Advanced Mode“ (rozšířené možnosti) na „On“ (zapnuto) a pak zvolte 
„Reset to defaults“ (reset na standardní nastavení).

Pomocí této funkce vrátíte všechny individuálně nastavené hodnoty zpět na tovární nasta-
vení. Reset se týká jak nastavení (Setup (nastavení)), tak receptů.
Svou volbu potvrďte tlačítkem vlevo dole (Reset na tovární nastavení/reset).

6.10 Set Values (nastavit hodnoty) (pouze v režimu Advanced Mode (rozšířené možnosti))

6.11 Reset to defaults (reset na standardní nastavení) (v režimu Advanced Mode (rozšířené možnosti))

6.12 Zobrazení denní vzdálenosti

Jakmile pohon běží, zobrazí se denní vzdálenost. Denní vzdálenost lze vyvolat následujícím způsobem:

Najeďte pomocí šipek „Nahoru“ (26) a „Dolů“ (27) kurz-
orem na rychlost na pracovním ukazateli (33).
Přidržte tlačítko «e-Drive» (31) stisknuté po dobu 5 s.
Na ukazateli rychlosti se nyní zobrazují hodnoty denní 
vzdálenosti a celkové vzdálenosti.
Krátkým stisknutím tlačítka «e-Drive» (31) se znovu zobrazí 
rychlost na pracovním ukazateli (33).
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A

B

C

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

Přístroj UNIPLAN 500 má funkci blokování tlačítek. Tato funkce zablokuje čtyři tlačítka a tlačítko «e-Drive» (31) 
na ovládacím panelu (4). Současným stisknutím tlačítek s šipkou  (26/27) a přidržením na minimálně 2 sekundy 
se blokování tlačítek aktivuje, popřípadě deaktivuje. Při aktivním blokování tlačítek se tento stav zobrazí ve stavové 
liště.

Nastavení svařovací trysky (8)
• Základní nastavení svařovací trysky (8) se provádí v továrně.
• Zkontrolujte základní nastavení svařovací trysky (8).

Kontrolu můžete provést pomocí měrky trysky (24) nebo podle detailu A a B.

Před uvedením do provozu zkontrolujte elektrický připojovací kabel (3) a zástrčku a prodlužovací kabel, jestli 
nejsou mechanicky poškozené. Poškozené elektrické připojovací kabely a zástrčky nesmíte použít, hrozí nebezpečí 
zásahu elektrickým proudem.
Jestliže horkovzdušný svařovací automat používáte na stole, musíte jej trvale kontrolovat, aby nespadl ze stolu.
Při používání delší dobu na podlaze doporučujeme z ergonomických důvodů použít dlouhou vodicí tyč. Tato tyč je 
součástí příslušenství.

Vyberte v položce nabídky „Duty Info“ (základní informace) (viz kapito-
la Duty Info) řádek „Day Distance“ (denní vzdálenost).
Kurzor pak automaticky označí ikonu „Resetovat počitadlo hodin“. 
Potvrďte ji tlačítkem  «e-Drive»( (31)
Nyní je počitadlo hodin resetováno.

6.13 Blokování tlačítek

7. Uvedení do provozu přístroje UNIPLAN 500
7.1 Připravenost k provozu

A = 45 +/− 5 mm
B = 1 – 2 mm
C = 1 mm
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1 2 3 4

38

17 16 6

Montáž vodicí tyče (1)
• Vodicí tyč (1) ) namontujte pomocí šroubu páky (20) a nastavte do požadované polohy

Nasaďte přídavné závaží (15)
• Namontujte držák základního závaží (22), popřípadě držák rozšířeného závaží (23), nasaďte závaží (15) 

(max. Sedm přídavných závaží)

Nastavení vodítka pro překrytí (18)
Kladka na vodítku pro překrytí (18) má 4 značky

Nastavení rozjezdového spínače
Uvolněte upevnění rozjezdového spínače (38) a podle potřeby jej 
posuňte. Posunutí doleva způsobí větší zpoždění pohonu, posunutí doprava 
zkrácení. Tímto způsobem lze zvýšit nebo snížit předehřev v oblasti 
spuštění.

Nastavení přítlačného řemenu (16)
Zkontrolujte polohu přítlačného řemenu (16). Přítlačný řemen (16) musí 
být paralelně k hnacímu/přítlačnému kolečku (6). Popřípadě musíte 
seřídit napínací zařízení pro přítlačný řemen (17).

1: Nepoužito
2: Značka překrytí 40, 30, 20 mm (tovární nastavení)
3: Nepoužito
4: Značka páska 40 mm
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7.2 Spuštění přístroje

Přístroj připojte k zásuvce s ochranným vodičem. Jakékoliv přerušení ochranného vodiče uvnitř 
nebo na povrchu přístroje je nepřípustné. Používejte výhradně prodlužovací kabel s ochranným 
vodičem.

Jmenovité napětí, které je uvedeno na přístroji, se musí shodovat se síťovým napětím na místě. Při 
výpadku elektrického napětí musíte vypnout hlavní vypínač (11) a horkovzdušný ventilátor (9) 
vyklopit do parkovací polohy, aby nedošlo k jeho poškození.

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

Sklopte horkovzdušný ventilátor (9) do parkovací polohy a horkovzdušný svařovací 
automat připojte do elektrické sítě.

Zapněte horkovzdušný svařovací automat hlavním vypínačem (11).

Po spuštění se na displeji krátce zobrazí úvodní obrazovka s číslem aktuální verze softwa-
ru a označením přístroje.

Pokud mohl předtím přístroj vychladnout, následuje statické zobrazení požadovaných 
hodnot naposled použitého profilu (při prvním uvedení přístroje do provozu se zobrazí 
Profil Basic).

V tomto stádiu ještě není zapnutý ohřev!

Nyní zvolte vhodný profil svařování nebo individuálně určete svařovací parametry (viz 
Nastavení svařovacích parametrů).
Nyní zapněte ohřev ( tlačítko Ohřev zapnuto/vypnuto, 28).

Potom proveďte testovací svary podle návodu k svařování výrobce materiálu a/nebo podle národních norem nebo 
směrnic a výsledky zkontrolujte. V případě potřeby profil svařování upravte.

U přístroje UNIPLAN 500 můžete požadované hodnoty tří svařovacích parametrů kdykoli individuálně regulovat 
také při běžném provozu.

Vybrat:
Vyberte parametr, který se má změnit, tlačítky s šipkou (26/27).

Zobrazení:
Zvolená oblast je zvýrazněna tmavým pozadím.

Nastavení:
Otáčením tlačítka «e-Drive» (31) přizpůsobte požadovanou hodnotu svým požadavkům.

Postupujte přitom takto:

7.3 Nastavení svařovacích parametrů
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Umístění přístroje
• Zkontrolujte, jestli svařovaný materiál je mezi překrytím čistý jak na 

horní, tak na dolní straně.
• Potom zkontrolujte, jestli jsou čisté svařovací tryska (8), hnací/

přítlačné kolečko (6) a přítlačný řemen (16).
• Nyní nadzvedněte horkovzdušný svařovací automat pomocí zvedacího 

zařízení (5) a najeďte přístrojem do požadované svařovací polohy.
• Otočte potom kladku vodítka pro překrytí (18) směrem dolů.
• Dejte pozor na to, aby kladka vodítka pro překrytí (18) byla umístěna 

rovnoběžně s vnější hranou přítlačného válečku (6).

Příprava svařování
• Po zapnutí ohřevu se zobrazí dynamické zobrazení aktuální teploty 

vzduchu indikátorem průběhu (požadované a skutečné hodnoty).
• Dbejte na to, aby svařovací teplota byla dosažena dříve, než začnete 

s prací (doba nahřívání je 3 − 5 minut).
• Nyní spusťte horkovzdušný svařovací automat pomocí zvedacího 

zařízení (5).
• Nadzvedněte trochu horní plachtu za automatem a táhněte páku zdvi-

hacího zařízení materiálu (19) ve směru horkovzdušného ventilátoru, 
dokud plachta nedoléhá na páku. Tímto způsobem je zajištěno, že 
tryska může zajet mezi obě plachty.

Zahájení svařování
• Stiskněte páku naklápěcího mechanismu (10), horkovzdušný ventilátor (9) se automaticky spustí dolů a 

svařovací tryska zajede mezi plachty.
• Páka zdvihacího zařízení materiálu (19) je při vyklopení automaticky aktivována a uvolní spodní páku. 
• Hnací motor se spustí automaticky, jakmile se horkovzdušný ventilátor (9) sklopí.

Můžete pohon kdykoli spustit ručně pomocí tlačítka Pohon Zapnuto/vypnuto (29).

7.4 Průběh svařování
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Vedení přístroje při svařování
Veďte horkovzdušný svařovací automat za vodicí tyč (1) nebo na skříni podél překrytí a dávejte přitom trvale pozor 
na polohu kladky vodítka pro překrytí (18).

Veďte horkovzdušný svařovací automat bez působení tlaku, aby při svařování nevznikaly chyby.

Kontrola parametrů při provozu
Rychlost svařování, teplota a množství vzduchu jsou sledovány průběžně.
Když se skutečná hodnota liší od požadované hodnoty podle profilu svařování nebo individuálních nastavení, 
zobrazí se to
Pracovním ukazateli (33).

Po svařování stiskněte  páku naklápěcího mechanismu (10) až na doraz. Přitom dojde k zastavení horkov-
zdušného ventilátoru (9) a pohon se zastaví. 
Potom sklopte kladku vodítka pro překrytí (18) směrem nahoru a horkovzdušný svařovací automat zvedněte 
pomocí zvedacího zařízení (5).

Skutečná hodnota odpovídá 
požadované hodnotě.

Skutečná hodnota teploty 
vzduchu je nižší než požadova-
ná hodnota.

Ohřev je signalizován blikáním; 
šipka ukazuje nahoru, indikátor 
průběhu vizualizuje stupeň 
teploty, které by se mělo 
dosáhnout.

Skutečná hodnota teploty 
vzduchu
je vyšší než požadovaná 
hodnota.

Ochlazování je signalizováno 
blikáním; šipka ukazuje dolů, 
indikátor průběhu vizualizuje 
stupeň teploty, které by se 
mělo dosáhnout.

7.5 Ukončení svařování

7.6 Vypnutí přístroje

• Vypněte ohřev pomocí tlačítka Ohřev Zapnuto/vypnuto (28). 
• Na displeji se zobrazí „Heating off“ (ohřev vypnuto) a po stisknutí tlačítka «e-Drive» 

se přístroj přepne do režimu Cool Down Mode (viz režim Cool Down Mode (režim 
ochlazování)).

• Ventilátor se po cca 5 minutách automaticky vypne. 
• Potom vypněte přístroj hlavním vypínačem (11) a odpojte elektrický připojovací 

kabel (3) od elektrické sítě.

• Vyčkejte, až přístroj vychladne.
• Zkontrolujte elektrický připojovací kabel (3) a zástrčku, jestli nejsou 

elektricky a/nebo mechanicky poškozeny. Poškozené elektrické připojovací 
kabely a zástrčky nesmíte použít, hrozí nebezpečí zásahu elektrickým 
proudem.

• Vyčistěte svařovací trysku (8) mosazným kartáčem.
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8. Výstražná a chybová hlášení (UNIPLAN 500)

Výstražná hlášení se pro každý jednotlivý případ zobrazují v ukazateli stavu (34) nebo na pracovním ukazate-
li (33). Jestliže existuje výstražné hlášení, můžete popřípadě pracovat dále.

Jestliže se vyskytne chybové hlášení, už nemůžete dále pracovat. Ohřev se automaticky vypne, zapne se 
ventilátor a pohon se zablokuje. Na pracovním ukazateli (33) se vzápětí zobrazí příslušný kód chyby.
Konkrétní informace o druhu chyby nebo výstrahy si můžete kdykoli zobrazit pomocí nabídky „Nastavení“ pod 
položkou „Warnings“ (výstrahy).

Druh 
hlášení Zobrazení

Kód chyby/
výstražné 
hlášení

Popis

Výstraha

Ambient  
temperature Okolní teplota je příliš vysoká

Undervoltage Napětí v elektrické síti je příliš nízké

Overvoltage Napětí v elektrické síti je příliš vysoké

Chyba

0001 Nadměrná teplota přístroje
Řešení: Nechte přístroj ochladit

0020 Vadné topné těleso
Řešení: Vyměňte topné těleso

Chyba 
(kontaktujte 
servisní cent-
rum Leister)

0002 Přepětí nebo podpětí elektrického napětí v síti
0004 Chyba hardwaru
0008 Termočlánek je vadný
0080 Chyba agregátu automatu
0100 Chyba motoru ventilátoru
0200 Chyba komunikačního modulu
0400 Chyba pohonu
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9. Ovládací panel UNIPLAN 300

9.1 Přehled ovládacího panelu UNIPLAN 500

39. Tlačítko Pohon „Zapnuto/vypnuto“ se stavovou 
kontrolkou LED
40. Tlačítko Ohřev „Zapnuto/vypnuto“ se stavovou 
kontrolkou LED
41. Tlačítko Mínus
42. Tlačítko Potvrdit
43. Tlačítko Plus
44. Zobrazovací pole
 Skutečné hodnoty se zobrazují velkými číslicemi, 
požadované hodnoty malými. Na levém okraji je zo-
brazen kurzor, na pravém okraji jednotka parametru.

9.2 Symboly

9.3 Stavová kontrolka LED

Ohřev
Kontrolka LED u tlačítka Ohřev „Zapnuto/vypnuto“ (40) zobrazuje příslušný stav ohřevu.

Symbol Význam

Cool Down Mode (režim ochlazování)
Symbol pro ochlazování

Výstražné a chybové hlášení
Viz kapitola Výstražná a chybová hlášení (UNIPLAN 300)

Údržba 
Viz kapitola Údržba (UNIPLAN 300)

Stav kontrolky LED
Ohřev zap/vyp (40) 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 „Zapnuto/vypnuto“ (39) zobrazuje příslušný stav pohonu.

Ohřev a pohon
Když blikají obě kontrolky LED tlačítka Ohřev „zap/vyp“ (40) také u tlačítka Pohon „zap/vyp“ (39) současně, 
došlo k chybě (viz kapitola Výstražná a chybová hlášení (UNIPLAN 300)).

Přidržte tlačítka Pohon „Zapnuto/vypnuto“ (39) a Ohřev „Zapnuto/vypnuto“ (40) 
stisknuta a zapněte přístroj hlavním vypínačem (11). Na displeji se nyní objeví „UNIT“.
Potvrďte tlačítkem Potvrdit (42) a nastavte pomocí tlačítek Plus/Mínus (41/43) požado-
vané jednotky.
Potvrďte je tlačítkem Potvrdit (42) a zvolte pomocí tlačítka Plus (41) „SAVE“ (Uložit). 
Potvrďte tlačítkem Potvrdit (42), tím jsou jednotky uloženy.

Přístroj se potom automaticky znovu spustí.

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

Rychlost: m
min nebo ft

min

9.4 Nastavení jednotek parametrů

Stav kontrolky LED
Pohon Zapnuto/vypnuto 
(37)

Stav

LED nesvítí Pohon je vypnutý

LED svítí trvale zeleně Pohon je zapnutý
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10. Uvedení do provozu UNIPLAN 300

Před uvedením přístroje do provozu zkontrolujte elektrický připojovací kabel (3), zástrčku a prodlužovací kabel, 
jestli nejsou elektricky nebo mechanicky poškozené. Poškozené elektrické připojovací kabely a zástrčky nesmíte 
použít, hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem.
Jestliže horkovzdušný svařovací automat používáte na stole, musíte jej trvale kontrolovat, aby nespadl ze stolu.
Při používání delší dobu doporučujeme z ergonomických důvodů použít dlouhou vodicí tyč. V sortimentu 
příslušenství jsou krátké (použití na stole) a dlouhé (použití na podlaze) vodicí tyče.

Nastavení svařovací trysky (8)
Viz kapitola 7.1

Nastavení vodítka pro překrytí (18)
Viz kapitola 7.1

Nastavení rozjezdového spínače
Viz kapitola 7.1

Nastavení přítlačného řemenu (16)
Viz kapitola 7.1

• Když máte připraveno pracovní prostředí a horkovzdušný svařovací automat podle 
popisu, zapněte jej hlavním vypínačem (11). 

• 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

Přístroj připojte k zásuvce s ochranným vodičem. Jakékoliv přerušení ochranného vodiče uvnitř 
nebo na povrchu přístroje je nepřípustné. Používejte výhradně prodlužovací kabel s ochranným 
vodičem.

Jmenovité napětí, které je uvedeno na přístroji, se musí shodovat se síťovým napětím na místě. Při 
výpadku elektrického napětí musíte vypnout hlavní vypínač a horkovzdušný ventilátor vyklopit do 
parkovací polohy, aby nedošlo k jeho poškození.

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

10.1 Připravenost k provozu

10.2 Spuštění přístroje

10.3 Nastavení svařovacích parametrů
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Když je pohon vypnutý, svařovací parametry teplota, množství vzduchu a rychlost se 
nastavují na zobrazovacích polích (44) takto:
Pomocí tlačítka Potvrdit (42) najedete kurzorem na požadovaný parametr.
Pomocí tlačítek Minus/Plus (41/43) nastavíte hodnoty zvolených parametrů.

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

• Po zapnutí ohřevu se zobrazí dynamické zobrazení aktuální teploty vzduchu (požadova-
ná a skutečná hodnota).

• Dbejte na to, aby svařovací teplota byla dosažena dříve, než začnete s prací (doba 
nahřívání je 3 − 5 minut).

• Složte horní plachtu za přítlačný kolečkem trochu nahoru. Tímto způsobem je 
zajištěno, že tryska může zajet mezi obě plachty. 

Zahájení svařování

• Stiskněte páku naklápěcího mechanismu (10), horkovzdušný ventilátor (9) se automaticky spustí dolů a 
svařovací tryska zajede mezi plachty.

• Hnací motor se spustí automaticky, jakmile se horkovzdušný ventilátor (9) sklopí.

Můžete pohon kdykoli spustit ručně pomocí tlačítka Pohon „Zapnuto/vypnuto“ (39).

Vedení přístroje při svařování

Veďte horkovzdušný svařovací automat za skříň podél překrytí a dávejte přitom stále pozor na polohu kladky 
vodítka pro překrytí (18).

Veďte horkovzdušný svařovací automat bez působení tlaku, aby při svařování nevznikaly chyby.

10.4 Průběh svařování

Příprava svařování
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Kontrola parametrů při provozu

Rychlost svařování, teplota a množství vzduchu jsou sledovány průběžně. Jestliže se skutečná hodnota liší od 
požadované hodnoty zvolených nastavení, tento stav se zobrazí v pracovním ukazateli (44).

Skutečná hodnota odpovídá 
požadované hodnotě.

Skutečná hodnota teploty 
vzduchu je nižší než požadovaná 
hodnota. Ohřev je signalizován 
blikáním; šipka ukazuje nahoru.

Skutečná hodnota teploty 
vzduchu je vyšší než požado-
vaná hodnota. Ochlazování je 
signalizováno blikáním; šipka 
ukazuje dolů.

10.5 Ukončení svařování 

Po svařování stiskněte páku naklápěcího mechanismu (10) až na doraz. Přitom dojde k zastavení horkov-
zdušného ventilátoru (9) a pohon se zastaví. 
Potom sklopte kladku vodítka pro překrytí (18) směrem nahoru a horkovzdušný svařovací automat zvedněte 
pomocí zvedacího zařízení (5).

10.6 Vypnutí přístroje

Vypněte ohřev tlačítkem Ohřev „Zapnuto/vypnuto“ (40). 
Přístroj přejde do režimu Cool Down Mode (režim ochlazování)
Ventilátor se po cca 5 minutách automaticky vypne. 
Potom vypněte přístroj hlavním vypínačem (11) a odpojte elektrický připojovací 
kabel (3) od elektrické sítě.

• Vyčkejte, až přístroj vychladne.
• Zkontrolujte elektrický připojovací kabel (3) a zástrčku, jestli nejsou elektricky a/nebo 

mechanicky poškozeny. Poškozené elektrické připojovací kabely a zástrčky nesmíte použít, hrozí 
nebezpečí zásahu elektrickým proudem.

• Vyčistěte svařovací trysku (8) mosazným kartáčem.
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Druh 
hlášení Zobrazení Chybový kód/

výstražné hlášení Popis

Error 
(Chyba)

0001 Nadměrná teplota přístroje
Řešení: Nechte přístroj ochladit

0004 Hardwarová chyba

0008 Termočlánek je vadný

0400 Chyba pohonu

11. Výstražná a chybová hlášení UNIPLAN 300

Když je dosažen interval údržby přístroje, po ohlášení rozběhu se zobrazí „Blower“ (Venti-
látor) nebo „Drive“ (Pohon). Hlášení zmizí automaticky po 10 sekundách nebo jej lze přímo 
potvrdit stisknutím tlačítka Potvrdit (42). Přístroj musíte nutně dopravit do servisního 
střediska.

12. Údržba UNIPLAN 300
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Stroj po zapnutí zapne automaticky ventilátor:
• Jestliže teplota vzduchu při zapnutí přístroje je vyšší než 100 °C, přístroj se automaticky přepne do režimu 

Cool Down Mode (režim ochlazování). Ochlazování se ukončí, když teplota vzduchu je 2 minuty pod 100 °C.

Stroj se automaticky vypne:
• V režimu Standby (pohotovostní) se ohřev automaticky vypne po době uložené uživatelem (viz také režim 

Standby (pohotovostní režim)). Tento stav je možný pouze u zařízení UNIPLAN 500.

Špatná kvalita svaru:
• Zkontrolujte rychlost pohonu, svařovací teplotu a množství vzduchu.
• Očistěte svařovací trysku (9) drátěným kartáčem (viz Údržba).
• Svařovací tryska (9) je chybně nastavená (viz Nastavení svařovací trysky).

Ani po 5 minutách není ještě dosaženo nastavené svařovací teploty:
• Zkontrolujte síťové napětí
• Snižte množství vzduchu

Změna šířky svaru:
• Další informace ke změně šířky svaru vám poskytne místní distributor.

• Safety Instructions – Automatic Welders/Extrusion Welders/Welding Machines (číslo výrobku: 129.102)

13. Časté otázky, příčiny a nápravná opatření 

14. Další platné dokumenty
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EU declaration of conformity 
(in terms of the EC machinery directive 2006/42/EC; Appendix II A) 
 
Leister Technologies AG 
Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Switzerland 
 
as manufacturer hereby declares that the product 
 
Designation: Hot Air Welder 
 
Type: UNIPLAN 300, UNIPLAN 500 
 
is in conformity with the provisions of the following EU directives: 
 
EU directives  2006/42/EC (Machinery Directive) 
 2014/30/EU  (EMC Directive)   
 2011/65/EU (RoHS Directive) 
 
The following harmonised standards have been applied: 
 
Harmonised standards  EN ISO 12100:2010 
 EN 55014-1:2017 
 EN 55014-2:2015 
 EN 61000-3-2:2014 
 EN 61000-3-3:2013 
 EN 61000-6-2:2005 
 EN 62233:2008 
 EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 
 EN 60335-2-45:2002 + A1:2008 + A2:2012 
 EN 50581:2012 
 
Authorised documentation representative: Thomas Schäfer, Manager Product Conformity 
 
Kaegiswil, 02.07.2019 
 
 
 
………………………………… ………………………………… 
Bruno von Wyl Christoph Baumgartner 
(Chief Technical Officer) (General Manager) 

15. Prohlášení o shodě
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®

 Prodejní a servisní centrum

Záruka

• Pro tento přístroj platí práva ohledně záruky nebo odpovědnosti za vady, poskytnutá přímým odbytovým part-
nerem/prodejcem od data koupě. V případě nároku ze záruky nebo nároku z odpovědnosti za vady (prokázání 
fakturou nebo dodacím listem) jsou výrobní vady nebo chyby při zpracování odstraněny odbytovým partne-
rem prostřednictvím dodávky náhradních dílů nebo opravou. Topná tělesa jsou vyloučena z odpovědnosti za 
vady nebo záruky.

• Další nároky ze záruky 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.
• U přístrojů, na nichž kupující provedl úpravy nebo změny, nelze uplatnit žádné nároky ze záruky nebo nároky 

z odpovědnosti za vady.

https://www.leister.com
mailto:sales%40leister.com?subject=
https://www.leister.com
https://www.leister.com/de/plastic-welding/hand-tools/vertriebsnetz-ltag-pw
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