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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. Maximální 
impedance napájecí sítě podle normy EN 61000-3-11 / UL 499 / CSA C22.2 č. 88: Zmax = 0,141 Ω 
+ j 0.088 Ω. V případě pochybností je třeba kontaktovat příslušnou společnost zabývající se dodávkou 
elektrické energie.
Pokud síťové napětí selže, je nutné vypnout hlavní vypínač a pohon (vysunout ventilátor horkého 
vzduchu).

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

Nebezpečí požáru a výbuchu
Nebezpečí požáru a výbuchu způsobené nesprávným použitím automatického svařovacího stroje (napří-
klad přehřátí materiálu), zejména v blízkosti hořlavých materiálů a výbušných plynů.

Nebezpečí popálení
Jestliže jsou trubky a trysky topného tělesa horké, nedotýkejte se jich. Zařízení by se mělo vždy nejprve 
nechat vychladnout. 
Nikdy nemiřte proudem horkého vzduchu na lidi ani na zvířata.

Varování:

Varování

Před prvním uvedením do provozu si přečtěte návod k obsluze.

Kromě bezpečnostních pokynů obsažených v jednotlivých částech tohoto návodu je nutné vždy dodržovat následu-
jící předpisy.

1. Důležité bezpečnostní pokyny

Doporučujeme, abyste vždy měli u sebe návod k použití.

Více informací o svářečce UNIFLOOR 700/300 naleznete na stránkách www.leister.com

Blahopřejeme vám k zakoupení svářečky UNIFLOOR 700/300.
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.

UNIROOF 700/300
Horkovzdušná svářečka

Návod k obsluze (Překlad originálního návodu k obsluze)

https://www.leister.com


5

1.2 Nezamýšlené použití

Jakékoli jiné použití nebo použití nad rámec popsaného typu použití je považováno za neúmyslné použití.

1.1 Účel použití

Svářečka UNIROOF 700/300 je určena pro profesionální použití na plochých střechách a na střechách se sklonem 
do úhlu 30 stupňů.

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

Postupy svařování a typy materiálů
• Překryvné svařování termoplastických těsnicích plechů / elastomerových těsnicích plechů (jako jsou TPO, PVC, 

ECB, modifikované EPDM, EVA, FPO, PIB, PMI, PO, PP).
• Překryvné svařování pro základní spoje.
• Svařování krycích štítových obrub (střešní zábradlí, okapy) do velikosti 100 mm.
• Svařování krycích štítových obrub (střešní zábradlí, okapy).
• Šířky svařování 20, 30, 40 mm.
• Svařování pomocí systému LQS s GPS a automatickou dokumentací dat spoje.

Pokud je zařízení používáno na staveništi, musí

Nedotýkejte se pohyblivých částí. 
Hrozí nebezpečí neúmyslného zachycení a zatažení. Nenoste volné oděvy, jako jsou šály a přehozy. 
Svažte si dlouhé vlasy nebo je chraňte náhlavní soupravou.

Zařízení provozujte jen pod dohledem, jelikož odpadní teplo se dostat k hořlavým materiálům.
Zařízení by měli obsluhovat vyškolení odborníci nebo pracovníci pod jejich dohledem. Děti nesmějí 
zařízení obsluhovat.

Zařízení od zvlhčeného a vlhkého prostředí.

Pro přepravu stroje s přepravní skříní jsou zapotřebí dvě osoby.
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UNIROOF 700
100 V

UNIROOF 700
120 V

UNIROOF 700
220 – 240 V

V~ 100 120 230
W 1500 1800 3680
Hz 50/60
°C
°F

100 – 620
  212 – 1148

% 45 – 100

m/min
ft/min

1 – 10
3.2 – 32.8

LpA (dB) 70 (K = 3 dB)

kg*
lbs*

17.0
37.5

a

c b

Entwurf 1

d

c

ab

Entwurf 2

Master gepfadet

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

475 / 18.7
244 / 9.6

260 / 10.2

UNIROOF 300
100 V

UNIROOF 300
120 V

UNIROOF 300
220 – 240 V

V~ 100 120 230
W 1500 1800 3450
Hz 50/60
°C
°F

100 – 580
  212 – 1076

100 – 600
  212 – 1112

% 45 – 100

m/min
ft/min

1 – 10
3.2 – 32.8

LpA (dB) 70 (K = 3 dB)

kg*
lbs*

17.0
37.5

a

c b

Entwurf 1

d

c

ab

Entwurf 2

Master gepfadet

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

475 / 18.7
244 / 9.6

260 / 10.2

2. Technické údaje

* Včetně 3 závaží.
Podléhá změně bez předchozího upozornění.
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Chcete-li horkovzdušnou svářečku umístit do konkrétní 
pozice, stiskněte vodicí lištu (22, 24) a potom posuň-
te svářečku do požadované pozice pro svařování.

Chcete-li horkovzdušnou svářečku zvednout ručně, 
použijte rukojeť pro přenášení (5).

Před přepravou MUSÍ ventilátory horkého vzduchu (10) vychladnout.

Nikdy neskladujte hořlavé materiály (např. plast, dřevo nebo papír) v přepravní krabici.

Nikdy nepoužívejte rukojeť na přenášení (5) na zařízení nebo na přepravní krabici pro přepravu 
jeřábem.

Nikdy nezvedejte horkovzdušnou svářečku za doplňková závaží (7)!

Dodržujte platné národní předpisy týkající se přenášení nebo zvedání břemen.
Hmotnost svářečky UNIFLOOR 700/300, včetně přepravní krabice je 21,5 kg (17 kg bez přepravní 
krabice, včetně 3 závaží).

3. Přeprava

Při přepravě horkovzdušné svářečky používejte pouze přepravní krabici, která je součástí dodávky (viz  rozsah 
dodávky[4.2]) a rukojeť namontovanou na přepravní krabici.

24

22

5
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1x zařízení UNIROOF 700/300
• 1x závaží, bočně namontované 
• 1x závaží, bočně 
• zaháknuté 1x závaží, připevněno u zadní 
• pohyblivé přepravní nápravy (patent EP3 028 836, v řízení), 220 mm, 
• připevněná vodicí lišta, sklopená 
• rukojeť nahoru, v pouzdře odděleně

1x drátěný kartáč
2x ochranná deska svařování
1x šestihranný klíč, velikost 4
1x bezpečnostní pokyny
1x stručná referenční příručka
1x skládací brožura

Model a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku zařízení (20). Tyto informace přeneste do svých provozních 
pokynů. V případě jakýchkoli dotazů na naše zástupce nebo autorizované servisní středisko společnosti Leister 
vždy odkazujte na tyto informace.

Model:..............................................................................................................................................................

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

Příklad:

4.2 Rozsah dodávky (v případě standardního vybavení)

4.1 Typový štítek a označení

4. Váš UNIROOF 700/300
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1 2 3 4
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20
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4.3 Přehled součástí zařízení

15. Zámek ventilátoru horkého vzduchu
16. Vodicí váleček
17. Upínací deska pro pohyblivou přepravní nápravu
18. Hvězdicový šroub pro odpojení pohyblivé přepravní 

nápravy
19.  Hlavní spínač (spínač zapnutí/vypnutí)
20. Typový štítek s označením modelu a značkou série 
21. Pojistný šroub (vodicí tyč)
22. Spodní díl vodicí tyče
23. Upínací páčka, vodicí tyč, horní díl
24. Vodicí tyč, horní díl
25. Spirálový držák pro napájecí šňůru
26. Tlačný řemen 
27. Vychylovací váleček

1. Napájecí kabel
2. Ovládací panel
3. Kryt
4. Otvor pro připojení držáků / přepravních rukojetí a 

přitahovacích nástrojů svářečky
5. Rukojeť pro přenášení
6. Držák na napájecí kabel  

(s karabinou pro připojení)
7. Další závaží v zadní části / na boku
8. Hnací/přítlačný váleček  

(vydaný patent EP3 028 836)
9. 40 mm svařovací tryska
10.  Ventilátory horkého vzduchu
11. Spouštěcí spínač
12. Otočný mechanismus
13. Přepravní váleček
14. Pohyblivá přepravní náprava  

(přidělený patent EP3 028 836)

1
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9

10

Přidržovací řemen (26), vychylovací váleček (27)

Zámek ventilátoru horkého vzduchu (15)

Ovládací panel (2) UNIROOF 300

Upínací deska pro pohyblivou  
přepravní nápravu (17)

Svařovací tryska (9), ventilátor horkého  
vzduchu (10), spouštěcí spínač (11)

Ovládací panel (2) UNIROOF 700

2627

17

15

11

22



11

A

B

C

Nastavte rozměr „A“ (3 imbusové šrouby)
Nastavte rozměr „B“ (3 imbusové šrouby) 
Nastavte rozměr „C“ (4 Torx šrouby)

A=42 mm +/− 2
B=1–2 mm
C=1 mm

5.1 Nastavení svařovacích trysek

5. Nastavení svářečky UNIROOF 700/300

Znovu nasaďte hnací/přítlačný váleček (8) a svařovací trysku (9) tak, aby odpovídaly požadované šířce svařo-
vání podle potřeby (viz  Změna vybavení pro různé šířky svařování [5.5]).

4 Torx šrouby3 imbusové šrouby3 imbusové šrouby
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• Posuňte spodní díl vodicí tyče (22) pomocí pojistného šroubu (21), poté horní díl vodicí tyče (24) pomocí 
upínací páčky (23) do požadované polohy (úhlu).

• Hmotnost je přenesena na hnací/přítlačný váleček (8).
• Podle potřeby lze připevnit dodatečná závaží (7) zahrnutá v dodávce (závaží na straně 2 kg, závaží vzadu 1,5 

kg kus, celkem 11,5 kg).

5.3 Nastavení vodicí lišty

5.2 Další závaží pro zvýšení kontaktního tlaku

21

22

23

24

11,5 kg10 kg8 kg4,5 kg
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Svařování krycích štítových obrub  
(střešní zábradlí, okapy)

Svařování dnaSvařování blízko okrajů

• Povolte oba šrouby s hvězdicovým úchopem 
(18) pohyblivé přepravní osy (17) na upínací 
desce.

• Přeneste pohyblivou přepravní nápravu (14) do 
požadované polohy (viz obrázek).

• Znovu utáhněte hvězdicový šroub (18) pohyblivé 
přepravní nápravy (17) na upínací desce.

5.4 Jak nastavit pohyblivou přepravní nápravu (patent EP3 028 836, v řízení)

65

14

18

17
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Nechte zařízení vychladnout v režimu Cool-Down (Chlazení).
Před zahájením demontáže se ujistěte, že zařízení bylo vypnuto hlavním vypínačem (19) a že je 
napájecí kabel (1) odpojen od zdroje napájení.

Chcete-li přestavit na jinou šířku svařování, postupujte v souladu s níže popsaným postupem.

Krok 1: Bezpečnostní opatření

5.5 Změna vybavení pro různé šířky svařování

1. Vyšroubujte dva šrouby M4 x 12.
2. Sejměte krycí desku.
3. Vyměňte mezikroužky hnacího/přítlačného válečku (8) a tlačného řemene (26).
4. Namontujte krycí desku.
5. Znovu utáhněte dva šrouby M4 x 12.

Krok 2: Nastavení šířky válečku (platí i pro svařovací trysku o velikosti 20, 30 nebo 40 mm)

Šroub M4 x 12 Mezikroužek hnacího/přítlačného válečku

Mezikroužek hnacího/přítlačného válečku

Mezikroužek pro tlačný řemen

Krycí deska

Hnací/přítlačný váleček 40 mm (8)
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1. Uvolněte 4 Torx šrouby.
2. Odstraňte aktuálně namontovanou svařovací 

trysku (9).
3. Vložte požadovanou svařovací trysku (9).
4. Upravte svařovací trysku (9)  

(viz  Seřízení svařovacích trysek [5.1]).
5. Znovu utáhněte 4 Torx šrouby.

1. Odstraňte tlačný řemen (26).
2. Vyšroubujte dva šrouby M5 x 16.
3. Demontujte sestavu vychylovacího válečku (27).
4. Pomocí dvou šroubů M5 x 16 namontujte rozpěrný 

blok (20 nebo 30 mm).
5. Namontujte sestavu vychylovacího válečku (27).
6. Znovu utáhněte dva šrouby M5 x 16.
7. Namontujte tlačný řemen (26).

Krok 4: Výměna svařovací trysky (20, 30, 40 nebo 
80 mm)

Krok 3: Nasaďte mezilehlý díl pro tlačný řemen.

8

8

26

26

Rozpěrný blok

Šroub M5 x 16

27

94 Torx šrouby

27

27
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Ochrana proti pádu při práci na místech, kde hrozí nebezpečí pádu.

Při svařování krcích střešních štítových obrub (parapety, okapy) musí být horkovzdušná 
svářečka na rukojeť pro přenášení (5) upevněna k zarážce pomocí vodorovných vodicích prvků 
(např. vodicí tyč nebo lanové bezpečnostní systémy) jako ochrana proti pádu. 

S ohledem na bezpečnostní řetěz je třeba dbát na to, aby všechny bezpečnostní prvky (háky karabiny, 
lana) měly minimální nosnost 7 kN v každém směru, který lze předvídat. Pro zavěšení stroje je povinné 
používat karabiny se sponami (otočný zámek nebo se šrouby). Všechny spoje bezpečnostního řetězu 
musí být nainstalovány a zkontrolovány v souladu s pokyny výrobce.

Riziko pro zdraví
Svařování materiálů PVC vytváří škodlivé výpary chloridu vodíku. Horkovzdušná svářečka by se měla 
používat pouze v dobře větraných vnitřních prostorách.
Přečtěte si bezpečnostní list výrobce materiálu a postupujte podle pokynů společnosti. Dávejte pozor, 
aby se materiál během svařování nevznítil.

Nebezpečí požáru a výbuchu 
Nikdy nepoužívejte horkovzdušnou svařovačku na klínové svařování ve výbušném nebo snadno hořla-
vém prostředí. Vždy udržujte dostatečnou vzdálenost od hořlavých materiálů a výbušných plynů.

Varování 
Zařízení se smí používat pouze na vodorovné (střešní sklon do 30°) podpěře odolné proti ohni.

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

6.1 Pracovní prostředí a bezpečnost

6. Uvedení svářečky UNIROOF 700/300 do provozu
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Varování
Působení gravitace představuje nebezpečí nekontrolovaného pádu nebo propadu. Bod zajištění není 
konstruován tak, aby odolal nárazovému namáhání při náhlém pádu.

V případě nejasností během instalace nebo provozu se obraťte na výrobce.

Varování 
Horkovzdušnou svářečku zajistěte pouze pomocí rukojeti pro přenášení (5).

Varování
Horkovzdušnou svářečku nikdy neupevňujte k jednomu kotevnímu bodu, který umožňuje prověšení lan. 
Připojovací zařízení musí být vždy nastaveno na nejkratší možnou délku, aby nedošlo k pádu přes okraj 
střešního zábradlí.

Před každým použitím a po neobvyklých situacích 
musí rukojeť pro přenášení (5), která se používá k 
upevnění bezpečnostního lana, zkontrolována osobou 
s odbornými znalostmi v této oblasti. Rukojeť pro 
přenášení (5) nesmí vykazovat žádné praskliny, korozi, 
zářezy ani jiné materiálové závady.

Další závaží musí být spolehlivě zajištěna bezpečnost-
ními svorkami (1 vpředu a 1 vzadu) poskytnutými pro 
tento účel.

Doplňková deska
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6.2 Provozní připravenost

Zapojte odlehčení napájecího kabelu (1) do spirálového držáku (25) a poté zkontrolujte základní nastavení 
svařovací trysky (9).

• Jmenovité napětí uvedené na přístroji (viz  technické údaje [2]) musí odpovídat napětí zdroje.
• 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. Vezměte v úvahu potřebný minimální průřez prodlužovacích kabelů podle potřeby.

Místní generátory pro napájení
Pokud jako zdroj napájení používáte místní generátory, ujistěte se, že jsou uzemněné a vybavené jističi zbytkového 
proudu.

Pro jmenovitý výkon hnacích jednotek platí vzorec „2x jmenovitý výstup horkovzdušné svářečky“.

Napájecí šňůra a prodlužovací kabel

V případě výpadku napájení, během přerušení práce 
nebo při chlazení musíte otočit ventilátory horkého 
vzduchu (10) do parkovací polohy, kde by měly 
zapadnout.

Dbejte na to, aby zámek ventilátoru horkého vzdu-
chu (15) zapadl.

15

10

1
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6.3 Umístění zařízení

• Zkontrolujte, zda je svařovaný materiál čistý mezi překrytím na horní i spodní straně.
• Poté zkontrolujte, zda jsou svařovací tryska (9), hnací/přítlačný váleček (8), vychylovací váleček (27) a 

tlačný řemen (26) čisté.
• Otočte ventilátor horkého vzduchu (10)tak, aby zapadl v parkovací poloze.
• Nyní zvedněte horkovzdušnou svářečku za vodicí tyč (22, 24) a přesuňte zařízení do požadované polohy 

svařování.
• Nyní umístěte svařovací desku (viz  rozsah dodávky[4.2]) a pak otočte vodicí váleček (16) směrem dolů.
• Dbejte na to, aby byl vodicí váleček (16) umístěn rovnoběžně s hnacím/přítlačným válečkem (8).

26

27

Svařovací deska

8

168269
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Pokud bylo zařízení předem ponecháno, aby vychladlo, bude následovat statické 
zobrazení nastavených hodnot posledního použitého profilu (při prvním uvedení 
zařízení do provozu se zobrazí základní profil).

V této fázi se topení ještě nezapne.

• Vyberte požadovaný profil svařování nebo definujte jednotlivé parametry svařování. 
• Zapněte ohřev pomocí tlačítka Heating On/Off (Ohřev zap./vyp.) (31).

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

• Jakmile připravíte pracovní oblast a horkovzdušnou svářečku v souladu s popisem, připojte svářečku k napájení.
• Zapněte svářečku pomocí hlavního vypínače (19).

7.1 Spuštění zařízení

7. Provoz svářečky UNIROOF 700
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• Vyčkejte, dokud zařízení nevychladne.
• Zkontrolujte napájecí kabel (1) a zástrčku, zda nejsou elektricky anebo mechanicky poškozeny.
• K čištění svařovací trysky (9) použijte drátěný kartáč.

• Zatáhněte za páčku zámku ventilátoru horkého vzduchu (15), skloňte ventilátor horkého vzduchu (10) a 
naveďte svařovací trysku (9) mezi překrývající se plechy až k zarážce. 

• Hnací motor se automaticky spustí, jakmile je ventilátor horkého vzduchu (10) zapnutý.
• Zařízení můžete také spustit ručně pomocí tlačítka „Drive On/Off“ (Pohon zap./vyp.)(30). 
• Vedení zařízení během svařování
• Horkovzdušnou svářečku veďte za vodicí tyč (22, 24) nebo za rukojeť pro přenášení (5) podél překrytí. 

Nezapomeňte u toho sledovat polohu vodicího válečku(16).
• Během svařování nevyvíjejte tlak na vodicí tyč (22, 24), protože by to mohlo vést k chybám svařování.

Jakmile zapnete ohřev, zobrazí se dynamické zobrazení aktuální teploty vzduchu 
s ukazatelem průběhu (nastavená hodnota a skutečné hodnoty).

• 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.

Pomocí tlačítka Heating on/off (Ohřev zap./vyp.) (31) vypněte ohřev, aby se svařova-
cí tryska (9) ochladila. 

Tím se spustí režim Cool-Down (Chlazení) 

• Ventilátor se automaticky vypne přibližně po 6 minutách.
• Nyní vypněte zařízení hlavním vypínačem (19) a odpojte napájecí kabel (1) z 

elektrické sítě.

• Po dokončení svařování zatáhněte za páčku zámku ventilátoru horkého vzduchu (15), vysuňte ventilátor 
horkého vzduchu(10) až k zarážce (to zastaví hnací motor) a otáčejte jím směrem nahoru, dokud se nezapadne.

• Poté otočte vodicí váleček (16) nahoru.

Začněte svařovat

Příprava na svařování

7.2 Svářecí sekvence

7.4 Vypnutí zařízení / údržba

7.3 Dokončovací svařování
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QG UNIROOF 700/300 / Art. 169.182 / 09.2021

User Manual:
leister.com/uniroof-700

UNIROOF 700/300  
Quick Guide

Download
myLeister App
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1. Otočte ventilátory horkého vzduchu (10) směrem nahoru (zastaví se hnací motor).
2. Vypněte ohřev pomocí tlačítka Heating On/Off (Ohřev zap./vyp.) (31) a počkejte, až skončí proces chlazení 

(přibližně 5 minut).
3. Vypněte hlavní vypínač (19).
4. Vytáhněte zástrčku napájecího napětí

1. Ujistěte se, že je hlavní vypínač (19) vypnutý a ventilátory horkého vzduchu (10) jsou v parkovací poloze. 
Připojte zástrčku napájecího napětí.

2. Zapněte hlavní vypínač (19).
3. Zapněte ohřev pomocí tlačítka Heating On/Off (Ohřev zap./vyp.) (31); počkejte 3 až 5 minut, dokud 

nedosáhnete požadované teploty.
4. Otočte ventilátor horkého vzduchu (10) směrem dolů (stroj se automaticky spustí).

8.2 Vypnutí

8.1 Zapnutí/Spuštění

8. Stručná referenční příručka UNIROOF 700
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30

34

31

32

33

32

Symbol Název Na pracovním displeji (41) V nabídce po stisknutí 
tlačítka (34) krátce stiskněte

Tlačítko „Drive On/Off“ 
(Pohon zap./vyp.) (30)

Výběr řádku při  
úpravách textu

Tlačítko Heating on/off 
(Ohřev zap./vyp.) (31)

Výběr řádku při  
úpravách textu

Tlačítka Plus/minus (32)

krátce stiskněte
Nastavuje požadovanou hodnotu 
v krocích po 0,1 m/min., 10 °C 
nebo 5 %

Změna polohy/nabídky, 
nastavení parametrů

stiskněte a podržte Rychlé nastavení požadované 
hodnoty

Změna polohy/nabídky, 
nastavení parametrů

Tlačítko Confirm (Potvrdit) 
(33)

Nastavená hodnota se použije 
a zobrazí se ve výběru nabídky 
(42).

Provede se požadovaná 
funkce nebo nabídka.

Tlačítko Menu (Nabídka) 
(34) Přepnutí do oblasti nabídky Návrat na pracovní displej

Vícenásobné přiřazení funkčních tlačítek Ovládací panel (2) / Zobrazení symbolů

30. Tlačítko Drive On/Off (Pohon zap./vyp.)

31. Tlačítko Heating on/off (Ohřev zap./vyp)

32. Tlačítka Back/reduce (Zpět/snížit) a Advance/
increase (Dopředu/zvýšit)

33. Tlačítko Confirm (Potvrdit)

34. TlačítkoMenu (Nabídka)

Ovládací panel (2) tvoří tlačítka funkcí, kterými ovládáte různé funkce nabídky, a displej, kde se zobrazuje 
odpovídající zvolené nastavení, možnosti nabídky nebo hodnoty provozu.

9.1 Tlačítka funkcí

9. Ovládací panel svářečky UNIROOF 700
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40 Stavový displej

41 Pracovní displej

Nyní můžete pomocí tlačítek Minus/Plus (32) nastavit 
požadovanou teplotu. Pokud nezadáte žádné další 
hodnoty, kurzor automaticky přeskočí zpět na symbol 
teploty. Pomocí tlačítek Minus/Plus (32) zvolte další 
parametr svařování, pokud je to požadováno.

Stisknutím tlačítka Minus (32) zvolte teplotu a poté 
stiskněte tlačítko Confirm (Potvrdit) (33).

Příklad nastavení teploty svařování

Nastavení parametrů svařování před svařováním proveďte následovně:

Displej je rozdělen do dvou oblastí:

9.3 Nastavení parametrů svařování

9.2 Zobrazení
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Stavová obrazovka 1 / levá 
oblast

Název profilu

Zobrazuje název vybraného aktuálně platného profilu svařování (například Basic 
(Základní)). Pokud název profilu obsahuje více než 6 znaků, zobrazí se nejdříve 
prvních 6 znaků, jeden za druhým, a poté zbývajících 6 znaků. Systém poté 
zobrazí prvních 6 znaků.

Napětí Zobrazení napájecího napětí

Stavová obrazovka 2 / 
pravá oblast

Nyní stiskněte tlačítko Potvrdit (33). 

Nyní můžete pomocí tlačítek Minus/Plus (32) nastavit 
požadovanou hodnotu. Pokud nezadáte žádné další 
hodnoty, kurzor automaticky přeskočí zpět na ikonu 
Drive (Pohon), pokud není zapnutý režim Info. 

Během procesu svařování je kurzor vždy na ikoně Drive (Pohon). Rychlost svařování 
můžete kdykoli upravit pomocí tlačítek Minus/Plus (32).
Pokud chcete nastavit další parametr, nejprve stiskněte tlačítko Potvrdit (33). Poté 
můžete vybrat požadovaný parametr pomocí tlačítka Minus (32).

Zastavení zařízení při 
aktivní výstraze

WLAN Vytápění

PodpětíPříjem dat GPSRežim Eco

PřepětíZáznam datExistující varování

Stavová obrazovka je rozdělena do levé (1) a pravé oblasti (2).

9.4 Symboly na stavovém displeji (zobrazení 40)
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Symbol rychlost pohonu/svařování [m/min nebo ft/min]

Symbol teploty vzduchu [°C nebo °F]

Symbol objemu vzduchu [%]

Teplota svařování je příliš nízká, šipka procesu zahřívání naho-
ru a ukazatel průběhu ukazují, že požadované vyšší teploty zatím 
nebylo dosaženo. Blikající číslo nad ukazatelem průběhu označuje 
aktuálně dosaženou skutečnou hodnotu (345); hodnota vpravo od 
ukazatele (440) zobrazuje nominální hodnotu vybraného profilu 
svařování nebo individuálního nastavení.

Teplota svařování je příliš vysoká, šipka procesu ochlazování 
dolů a ukazatel průběhu ukazují, že požadované nižší teploty zatím 
nebylo dosaženo. Blikající hodnota nad ukazatelem průběhu ozna-
čuje aktuálně dosaženou skutečnou hodnotu (485); hodnota vpravo 
od ukazatele (440) zobrazuje nominální hodnotu vybraného profilu 
svařování nebo individuálního nastavení.

Symbol pro režim Cool-Down (Chlazení)

Symbol chybového hlášení hardwaru. 
Zařízení není nadále připraveno k provozu. Kontaktujte autorizova-
né servisní středisko společnosti Leister. (Všimněte si příslušného 
chybového kódu v části  Varování a chybové zprávy).

Symbol pro chybové hlášení hardwaru (topný článek je vadný).
Zařízení není nadále připraveno k provozu. Kontaktujte autorizované 
servisní středisko společnosti Leister.

Symbol pro varovné hlášení o přehřátí. Nechte zařízení vychlad-
nout.

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 (viz  režim Info: Zobrazit aktuální 
hodnoty [10.10]).

Mezi parametry svařování můžete přepínat pomocí tlačítek Minus/Plus (32). Stisknu-
tím tlačítka Confirm (Potvrdit) (33) lze individuálně nastavit příslušný parametr tlačítky 
Minus/Plus (32).

9.5 Symboly na pracovním displeji (zobrazení 41)
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Příklad: Výběr programů

Poznámka: Stiskem tlačítka  Menu (Nabídka) (34) se vrátíte na pracovní displej v každé položce nabídky.

10.1 Přehled navigace v nabídce svářečky UNIROOF 700

10. Nastavení a funkce softwaru svářečky UNIFLOOR 700
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Vypnutí zobrazení cílové a skutečné hodnoty (viz  10.4)

Zapnutí režimu ECO (viz  10.5)
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Vypnutí záznamu dat (viz  10.6)

Zapnutí Pokročilého režimu (viz  10.7)
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Pokud aktivujete pokročilý režim (Advanced), jsou k dispozici další informace a 
možnosti nastavení.

Pomocí tlačítek Minus/Plus (32) zvolte požadovaný program. Stisknutím tlačítka 
Confirm (Potvrdit) (33) přijmete příslušný program. 
Nabídku opustíte stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) (34).
Zobrazí se zpráva, že je nutné provést testovací svar.

Programy, které jste si uložili, naleznete v části Select (Zvolit). Program vyberete 
stisknutím tlačítka Confirm (Potvrdit) (33). Pokud nejsou k dispozici žádné programy, 
můžete vytvářet programy nové s pomocí příkazu New.

Z výchozího nastavení prostřednictvím nabídky Settings (Nastavení)máte přístup k 
programům, zobrazení nastavených hodnot, režimu Eco a režimu Advanced (Pokro-
čilý). 

10.3 Programy

10.2 Základní nastavení a Pokročilý režim
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Pro změnu názvu stiskněte tlačítko Confirm (Potvrdit) (33). 

Pomocí tlačítek Minus/Plus (32) vyberte znaky nebo číslice a potvrďte tlačítkem  
Confirm (Potvrdit) (33). Změna vedení pomocí tlačítek drive (pohon) (30) nebo 
heating (topení) (31). 

Chcete-li uložit vybraný název a ukončit editor znaků, vyberte zaškrtávací znaménko 
a poté jej přijměte tlačítkem Confirm (Potvrdit) (33). 

Program si můžete vytvořit sami pod položkou nabídky New (Nový).
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Je-li aktivována funkce Set Values (Nastavené hodnoty) (tovární nastavení), na pra-
covním displeji (41) se zobrazí aktuální teplota (vysoká) a cílová teplota (nízká).

To platí analogicky pro pohon (m/min) nebo objem vzduchu (procenta).

Tovární nastavení aktivováno
Pokud nechcete na pracovním displeji (41) zobrazit požadovanou hodnotu a sku-
tečnou hodnotu, můžete funkci Set Values (Nastavené hodnoty) vypnout stisknutím 
tlačítka Confirm (Potvrdit) (33).

10.4 Zobrazení cílových hodnot (nastavené hodnoty)

Parametry vlastních receptů můžete kdykoli upravit.
To provedete v nabídce Recipes (Programy), kde zvolte podnabídku Edit (Upravit) (32) Minus (32). 
Stiskněte Confirm (Potvrdit) (33) 
Zobrazí se všechny nastavitelné programy. 
Pomocí tlačítka Minus (32) zvolte program, který chcete upravit. 
Stiskněte tlačítko Confirm (Potvrdit) (33) 
Použijte tlačítko Minus (32) k volbě parametru, který chcete upravit, a poté stiskněte tlačítko Confirm (Potvrdit) (33) 
Požadovanou hodnotu můžete nyní nastavit pomocí tlačítek Minus/Plus (32).
Nastavená hodnota přijmete tlačítkem Confirm (Potvrdit) (33). 
Chcete-li nastavení uložit, pomocí tlačítka Minus (32) zvolte položku nabídky Save Recipe (Uložit program) a poté 
stiskněte tlačítko Confirm (Potvrdit) (33).
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Chcete-li zapnout záznam dat, stiskněte tlačítko 
Confirm (Potvrdit) (33) 

Zvolte položku nabídky LQS v nabídce stisknutím tlačítka Minus (32). Poté stiskněte 
tlačítko Confirm (Potvrdit) (33) 

10.6 Nastavení pro záznam dat LQS

Po vypršení pohotovostního časovače bez aktivity se spustí proces chlazení.
Proces můžete přerušit tlačítkem Heating on/off (Ohřev zap./vyp) (31) .

Pokud jste aktivovali režim Eco a zařízení zůstane neaktivní po nastavenou dobu, 
automaticky se přepne do pohotovostního režimu. Objem vzduchu se automaticky 
sníží na 45 %. Na pracovním displeji (41) se zobrazí pohotovostní režim s příslušným 
symbolem.

Vypnuto v továrním nastavení 
Můžete aktivovat tlačítko Confirm (Potvrdit) (33). Požadovaný časový interval můžete 
nastavit individuálně výběrem hodnoty, kterou chcete upravit, pomocí tlačítek Minus/
Plus (32). Stiskněte tlačítko Confirm (Potvrdit) (33). Hodnotu můžete nyní nastavit 
jednotlivě pomocí tlačítek Minus/Plus (32). Chcete-li nastavenou hodnotu přijmout, 
stiskněte tlačítko Confirm (Potvrdit) (33). 

10.5 Režim Eco
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Zvuková výstraha

Monitorované svařování

Pokud je zapnuta funkce Zvuková výstraha (Audible 
Alarm), ozve se při překročení mezní hodnoty zvuková 
výstraha. 
Chcete-li aktivovat funkci Zvuková výstraha, vyberte 
v nabídce položku Audible Alarm (Zvuková výstraha) 
stisknutím tlačítka Minus (32) a poté stiskněte tlačítko 
Confirm (Potvrdit) (33). 
 
Pokud není povolena funkce Zastavit zařízení při výstra-
ze, můžete nastavit odchylky limitu výstrahy jednotlivě.

Pokud je zapnutá funkce Monitorované svařování 
Monitored Welding, zaznamenávají se mezní hodnoty 
zaznamenaných parametrů svařování.
Vyberte tlačítko Minus (32). 
Pak stiskněte tlačítko Confirm (Potvrdit) (33).

Zastavit zařízení při výstraze

Jednotlivě nastavená odchylka limitu pro rychlost, ohřev a vzduch, když je vypnuta funkce Zastavit zařízení při 
výstraze.
Vyberte mezní hodnotu, kterou chcete nastavit, stisknutím tlačítka Minus (32) a poté stiskněte tlačítko Confirm 
(Potvrdit) (33). Pomocí tlačítka Minus/Plus (32) nastavte mezní hodnotu.

Pokud je zapnuta funkce Zastavit zařízení při výstraze (Stop Device on Alert), topení a pohon se vypnou, pokud 
dojde k překročení mezní hodnoty. Jsou zadány mezní hodnoty.
Maximální přípustná teplotní odchylka ventilátoru horkého vzduchu je 10 °C. Přípustná odchylka otáček pohonu je 
4 % a rychlosti ventilátoru 4 %.
Pokud je limitní hodnota překročena, stroj se automaticky zastaví po 30 sekundách. Symbol Zastavit zařízení při 
výstraze se zobrazuje na stavovém displeji (40).
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Název spoje
Stisknutím tlačítka Minus (32) vyberte položku Seam 
Name (Název spoje) a poté stiskněte tlačítko Confirm 
(33) (Potvrdit).

Chcete-li název upravit, stiskněte tlačítko Confirm 
(Potvrdit) (33). 
Pomocí tlačítek Minus/Plus (32) vyberte znaky nebo 
číslice a potvrďte tlačítkem Confirm (Potvrdit) (33). 
Změna vedení pomocí tlačítek drive (pohon) (30) nebo  
heating (topení) (31). 
Chcete-li uložit vybraný název a ukončit editor znaků, 
vyberte zaškrtávací znaménko a poté jej přijměte 
tlačítkem Confirm (Potvrdit) (33). 

Zazn. interval
Zvolte položku nabídky Rec. Interval (Zazn. interval) 
stisknutím tlačítka Minus (32). Pak stiskněte tlačítko 
Confirm (Potvrdit) (33).
Pomocí tlačítka Minus/Plus (32) nastavte hodnotu 
interval záznamu. Chcete-li nastavenou hodnotu 
přijmout, stiskněte tlačítko Confirm (Potvrdit) (33).

Pojmenování spojů
Stisknutím tlačítka Minus (32) vyberte položku Seam 
Naming (Pojmenování spojů) a poté stiskněte tlačítko 
Confirm (33) (Potvrdit). 
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Volná paměť

Počet souborů

Zvolte položku nabídky Free Memory (Volná paměť) stisknutím tlačítka Minus (32). 
Zobrazí se volná kapacita paměti.

Zvolte položku nabídky stisknutím tlačítka Minus (32). 
Zobrazí se počet zaznamenaných souborů.

GPS poloha
Zvolte položku nabídky GPS Position (GPS poloha) 
stisknutím tlačítka Minus (32). Poté stiskněte tlačítko 
Confirm (Potvrdit) (33) 

Tlačítkem Minus/Plus (32) si můžete prohlédnout údaje 
o poloze GPS, pokud existuje připojení k satelitu.

Symbol příjmu GPS je zobrazen na stavovém displeji 
(40). Pokud je symbol vyplněn černě, satelity byly nale-
zeny. Pokud symbol není vyplněn, satelity se hledají.

GPS
Vypnuto v továrním nastavení. 

Chcete-li zapnout GPS, vyberte položku nabídky GPS 
stisknutím tlačítka Minus (32) a poté stiskněte tlačítko 
Confirm (Potvrdit) (33). Souřadnice GPS spojů jsou nyní 
zobrazeny v protokolu svařování.
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10.7 Nastavení Pokročilého režimu (Advanced mode)

Příklad: Aktivovat WLAN

Stiskněte 4krát
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Zapnutí informačního režimu

Příklad: Nastavení času
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Obecné informace

Resetování počítadla vzdálenosti
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Chcete-li zapnout WLAN, stiskněte  
tlačítko Confirm (Potvrdit) (33) 

Vypnuto v továrním nastavení.

Vyberte položku nabídky WLAN stisknutím tlačítka Minus (32). Poté stiskněte tlačítko 
Confirm (Potvrdit) (33) 

10.8 Nastavení bezdrátového připojení

Poznámka: Stiskem tlačítka  Menu (Nabídka) (34) se vrátíte na pracovní 
displej v každé položce nabídky.

Pokud jste aktivovali Pokročilý režim (Advanced Mode), jsou k dispozici další 
možnosti nabídky.

Varování
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Kontrast LCD displeje

Nastavení data a času

Vyberte položku nabídky LCD Contrast stisknutím 
tlačítka Minus (32). Pak stiskněte tlačítko Confirm 
(Potvrdit) (33).
Pomocí tlačítka Minus/Plus (32) nastavte kontrast. 
Chcete-li nastavenou hodnotu přijmout, stiskněte 
tlačítko Confirm (Potvrdit) (33).

Vyberte položku nabídky Date & Time (Datum a čas) 
stisknutím tlačítka Minus (32). Pak stiskněte tlačítko 
Confirm (Potvrdit) (33).
Zde můžete nastavit hodinu, minutu, rok, měsíc a den. 
Pomocí tlačítek Minus/Plus (32) zvolte hodnotu, kterou 
chcete změnit. Pak stiskněte tlačítko Confirm (Potvrdit) 
(33). Poté nastavte požadovanou hodnotu pomocí tla-
čítek Minus/Plus (32). Poté uložte nastavenou hodnotu 
stisknutím tlačítka Confirm (Potvrdit) (33) 

Zvolte položku nabídky Machine Settings (Nastavení 
stroje) stisknutím tlačítka Minus (32). Poté stiskněte 
tlačítko Confirm (Potvrdit) (33) 

10.9 Nastavení stroje

Jednotka
Vyberte položku nabídky Unit (Jednotka) stisknutím tlačítka Minus (32). Poté stiskněte tlačítko Confirm (Potvrdit) 
(33). 

Zde můžete vybrat jednotky zobrazení: metrické nebo imperiální.
Svou volbu nastavte stisknutím tlačítka Confirm (Potvrdit) (33). Pokud chcete změnit pouze jednu jednotku, použij-
te tlačítko Minus (32), čímž vyberte požadovanou jednotku, a poté stiskněte tlačítko Confirm (Potvrdit) (33) 
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Tlačítko podsvícení

Podsvícení LCD displeje 

Zvolte položku nabídky Key Backlight (Podsvícení kláves-
nice) stisknutím tlačítka Minus (32). Stisknutím tlačítka 
Confirm (Potvrdit) (33) můžete zapnout nebo vypnout 
osvětlení klávesnice.

Vyberte možnost nabídky LCD Backlight wh (Podsvícení 
LCD displeje bílé) nebo LCD Backlight rd (Podsvícení 
LCD displeje červené) a potvrďte stiskem tlačítka Minus 
(32). Pak stiskněte tlačítko Confirm (Potvrdit) (33).
Pomocí tlačítka Minus/Plus (32) nastavte intenzitu bí-
lého nebo červeného podsvícení. Chcete-li nastavenou 
hodnotu přijmout, stiskněte tlačítko Confirm (Potvrdit) 
(33).

Obnovit výchozí nastavení
Zvolte položku nabídky Reset to defaults (Obnovit výchozí nastavení) stisknutím tlačítka Minus (32). Stiskněte tla-
čítko Confirm (Potvrdit) (33) a poté tlačítko Plus (32). Pokud nyní stisknete tlačítko Confirm (Potvrdit) (33), všechna 
nastavení se vrátí na tovární nastavení.
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Chcete-li denní počítadlo vynulovat, vyberte položku nabídky Trip Distance (Ujetá vzdálenost) stisknutím tlačítka 
Minus (32). Stiskněte tlačítko Confirm (Potvrdit) (33) a poté tlačítko Plus (32). Denní počítadlo vynulujete opětov-
ným stisknutím tlačítka Potvrdit (33).

Vyberte položku nabídky Duty Info (Informace o výkonu) 
stisknutím tlačítka Minus (32). Poté stiskněte tlačítko 
Confirm (Potvrdit) (33) 

Zobrazí se provozní doba stroje, pohonu a ventilátoru.
Na dvou řádcích níže můžete vidět vzdálenosti ujeté 
za den a za celkovou dobu běhu. Denní počítadlo lze 
vynulovat.

Chcete-li aktivovat Informační režim, postupujte  
následovně:

Vyberte tlačítko Minus (32). 
Aktivujete stisknutím tlačítka Confirm (Potvrdit) (33).

Vypnuto v továrním nastavení.

Pokud je aktivován Informační režim (Info Mode), zobrazí se na pracovní úrovni další 
informace.

Zobrazí se následující informace:
• Rychlost v rozlišení 1 cm/min 
• Využití kapacity topného výkonu v procentech a teploty v rozlišení 1 °C
• Okolní teplota
• Přívodní napětí v rozlišení 1 V 

10.11 Informace o výkonu

10.10 Informační režim
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11. Varování a chybová hlášení svářečky UNIROOF 700

Typ zprávy Zobrazení Kód chyby Popis a opatření

Varování ---

Příklad výstražného symbolu na stavo-
vém displeji (33).

Příliš vysoké napájecí napětí. Současně 
se střídavě zapne červené podsvícení 
LCD modulu. 

Chyba 0008

Symbol chyby a text poznámky (chyba č. 
0008 / Nadměrná teplota) na pracovním 
displeji. 
Řešení: Nechte přístroj vychladnout.

Pokud se vyskytne varování, můžete i nadále pracovat převážně bez omezení. 

Jakmile se zobrazí chybová zpráva, na rozdíl od varovné zprávy není možné v práci pokračovat.Ohřev se automa-
ticky vypne a pohon je zablokovaný. Na pracovním displeji (41) se okamžitě zobrazí příslušný chybový kód.

Konkrétní informace týkající se typu chyby nebo varování lze vyvolat kdykoli, včetně zobrazení v nabídce Settings 
(Nastavení) v části Show Warnings (Zobrazit varování).

Zvolte položku nabídky Warnings (Varování) 

Minus (32). Poté stiskněte tlačítkoConfirm (Potvrdit) 
(33) 

Nyní se zobrazí všechna varování.

Vyberte položku nabídky |General Info (Obecné 
informace) stisknutím tlačítka Minus (32). Pak stiskněte 
tlačítko Confirm (Potvrdit) (33).

Zobrazí se následující informace:

• Verze softwaru HMI a PCU
• Datum výroby stroje 
• Sériové číslo

10.12 Obecné informace



45

Chyba 0020

Symbol chyby a text poznámky  
(Chyba č. 0020 / Vadné topné těleso)  
na pracovním displeji. 
Řešení: Vyměňte topné těleso.

Chyba (s adresou 
servisního stře-
diska společ-
nosti Leister dle 
potřeby)*

0002 Podpětí/přepětí

0004 Chyba hardwaru

0008 Vadný termočlánek

0100 Ventilátor je vadný

0200 Chyba komunikačního modulu

0400 Chyba pohonu

*Kontaktujte servisní středisko společnosti Leister.
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Stroj se automaticky zapne po zapnutí ventilátorů:
• Pokud je teplota vzduchu při zapnutí přístroje vyšší než 100 °C – k čemuž může dojít například při odpojení 

zařízení od zdroje napájení bez provedení chlazení – zařízení se automaticky přepne do režimu Cool-Down 
(Chlazení). Proces chlazení je dokončen, když je teplota vzduchu nižší než 100 °C po dobu 2 minut. 

Stroj se automaticky vypne:
• V pohotovostním režimu se topení automaticky vypne po uplynutí času, který uživatel uložil (viz také  Pohoto-

vostní režim [10.5]).

Nedostatečná kvalita výsledků svařování:
• Zkontrolujte rychlost pohonu, teplotu svařování a objem vzduchu.
• Vyčistěte svařovací trysku (9) drátěným kartáčem (viz  Údržba [7.4])
• Svařovací tryska (9) je nesprávně nastavena (viz  Nastavení svařovacích trysek [5.1]).

Pokud po 5 minutých nebylo nastavené teploty svařování stále dosaženo:
• Zkontrolujte napájecí napětí
• Snižte objem vzduchu

Zařízení se neposouvá vpřed rovně:
• Vyrovnejte vodicí váleček (16) tak, aby byl rovnoběžný a lineární k hnacímu/přítlačnému válečku (8) 

(viz  svářecí sekvence [7.2]).
• Přepravní váleček (13) k pohyblivé přepravní nápravě (14)  

(viz  Seřízení pohyblivé přepravní nápravy [patent EP3 028 836, v řízení] [5.4])

12. Časté dotazy, příčiny a akce svářečky UNIFLOOR 700

8 141316
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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.

Zapněte ohřev pomocí tlačítka Heating On/Off (Ohřev zap./vyp.).

Po připojení se krátce zobrazí úvodní obrazovka provozní jednotky (2) spolu s 
číslem verze aktuálního softwaru a označením zařízení. 

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).

• Před zahájením práce se ujistěte, že bylo dosaženo teploty svařování (LED přesta-
ne blikat). 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.

Příprava na svařování

• Jakmile připravíte pracovní oblast a horkovzdušnou svářečku v souladu s popisem, připojte svářečku k napájení.
• Zapněte svářečku pomocí hlavního vypínače (19).

13.2 Svářecí sekvence

13.1 Spuštění zařízení

13. Provoz svářečky UNIROOF 300
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Vyčkejte, dokud zařízení nevychladne.

Začněte svařovat
• Zatáhněte za páčku zámku ventilátoru horkého vzduchu (15), skloňte ventilátor horkého vzduchu (10) a 

naveďte svařovací trysku (9) mezi překrývající se plechy až k zarážce. 
• Hnací motor se automaticky spustí, jakmile je ventilátor horkého vzduchu (10) zapadnutý. 

Vedení zařízení během svařování
• Horkovzdušnou svářečku veďte za vodicí tyč (22, 24) nebo za rukojeť pro přenášení (5) podél překrytí. 

Nezapomeňte u toho sledovat polohu vodicího válečku (16).
• Během svařování nevyvíjejte tlak na vodicí tyč (22, 24), protože by to mohlo vést k chybám svařování.

• Po dokončení svařování vytáhnětezámek ventilátoru horkého vzduchu (15), vysuňte ventilátory horkého 
vzduchu (10) k zarážce a otáčejte jimi směrem nahoru, dokud nezapadnou.

• Poté otočte vodicí váleček (16) nahoru.

Nyní vypněte zařízení hlavním vypínačem (19) a odpojte napájecí kabel (1) z 
elektrické sítě.
Zkontrolujte napájecí kabel (1) a zástrčku, zda nejsou elektricky anebo mechanicky 
poškozeny.
K čištění svařovací trysky (9) použijte drátěný kartáč.

• Pomocí tlačítka Heating (Ohřev) (31) vypněte ohřev, aby se svařovací tryska (9) 
ochladila.

Ventilátor se automaticky vypne přibližně za 6 minut.

13.3 Dokončovací svařování

13.4 Vypnutí zařízení / údržba
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QG UNIROOF 700/300 / Art. 169.182 / 09.2021

User Manual:
leister.com/uniroof-700

UNIROOF 700/300  
Quick Guide

Download
myLeister App

1

2 3

4

1

2 3

4

1

5 min

3

2

4

1. Otočte ventilátory horkého vzduchu (10) směrem nahoru (zastaví se hnací motor).
2. Vypněte ohřev pomocí tlačítka Heating On/Off (Ohřev zap./vyp.) (31).
3. Počkejte na konec procesu ochlazování (přibližně 5 minut).
4. Vypněte hlavní vypínač (19).
5. Vytáhněte zástrčku napájecího napětí

1. Ujistěte se, že je hlavní spínač (19) vypnutý a ventilátor horkého vzduchu (10) je v  
parkovací poloze. Připojte zástrčku napájecího napětí.

2. Zapněte hlavní vypínač (19).
3. Zapněte ohřev pomocí tlačítka Heating On/Off (Ohřev zap./vyp.) (31); počkejte 3 až 5 minut, dokud 

nedosáhnete požadované teploty.
4. Otočte ventilátor horkého vzduchu (10) 

14.2 Vypnutí

14.1 Zapnutí/Spuštění

14. Stručná referenční příručka UNIROOF 300
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32

33

32

31

30

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

Tlačítko Confirm (Potvrdit) (33) Přepíná mezi nastavenými hodnotami.

Tlačítka funkcí

30. Tlačítko Drive On/Off (Pohon zap./vyp.) 

31. Tlačítko Heating on/off (Ohřev zap./vyp.)

32. Tlačítka Plus/Minus

33. Tlačítko Confirm (Potvrdit)

15.1 Tlačítka funkcí

15. Ovládací jednotka svářečky UNIROOF 300
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Symbol pro režim Cool-Down (Chlazení)

Symbol pro varovnou poznámku, varovné hlášení nebo chybové hlášení: 
Nechte přístroj vychladnout. 
(viz také část  Varování/symboly, kde naleznete informace o varováních a chy-
bových hlášeních 17])

Odkaz na servis.

• Symbol chybového hlášení hardwaru. 
Zařízení není nadále připraveno k provozu. Kontaktujte autorizované  
servisní středisko společnosti Leister. 
(Všimněte si příslušného chybového kódu v části  Varování a chybové zprávy [17]).

Stavový displej

15.3 Symboly na stavovém displeji (zobrazení 34)

15.2 Zobrazení

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 hodnoty upravujte jednotlivě pomocí 
tlačítek se šipkami Minus/Plus (32).

34 Stavový displej

37 Zobrazení objemu vzduchu v %

36 Zobrazení teploty vzduchu ve °C nebo °F

35 Zobrazuje rychlost svařování v m/min. nebo stopách/min.  
(směr pohonu).
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Vytápění a pohon
Pokud dvě kontrolky LED tlačítkaHeating on/off (Ohřev zap./vyp.) (31) a tlačítka Drive On/Off (Pohon zap./vyp.) (30) 
současně blikají, je přítomna chyba (viz část  Chybová zpráva [17]).

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

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

Kontrolka LED nesvítí Pohon je vypnut

LED svítí zeleně Pohon je zapnut

pohon

15.7 Stavová kontrolka LED

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 toleranci.

LED svítí zeleně Ohřev je zapnut. Teplota je v rámci tolerance.

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

15.6 Symboly na displeji pro objem vzduchu (zobrazení 37)

15.5 Symboly displeji pro teplotu svařování (zobrazení 36)

• 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.

• Teplota svařování je příliš nízká, šipka nahoru procesu zahřívání ukazuje, že 
požadované vyšší teploty zatím nebylo dosaženo. Blikající číslo označuje aktuálně do-
saženou skutečnou hodnotu (430); níže uvedená hodnota (450) zobrazuje požadovanou 
hodnotu individuálního nastavení.

Skutečná a požadovaná hodnota objemu vzduchu

Aktuální a požadovaná hodnota rychlosti svařování
Šipka na displeji pro rychlost svařování indikuje směr pohonu.

15.4 Symboly na displeji pro rychlost svařování (zobrazení 35)
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Postupujte následovně:

Vyberte:
Pomocí tlačítka Confirm (Potvrdit) (33) vyberte požadovanou hodnotu pro pohon, 
teplotu nebo vzduch.

Prohlášení:
Vybraná oblast je označena po straně.

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

Nastavené hodnoty tří parametrů svařování můžete regulovat jednotlivě, a to i během provozu.
Během provozu se vybraný rozsah automaticky přepne zpět na řádek rychlosti svařování (35).

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

Rychlost:  m
min.  nebo stopa

min.

• 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 nyní zobrazí 
UNIT (JEDNOTKA).

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

• Stisknutím tlačítka Confirm (Potvrdit) (33) potvrďte a pomocí tlačítek Minus/
Plus (32) vyberte možnost SAVE (ULOŽIT). Potvrďte stisknutím tlačítka Confirm 
(Potvrdit) (33). Jednotky se pak uloží.

Zařízení se automaticky restartuje.

16.2 Nastavení parametrů svařování

16.1 Nastavení jednotek parametrů

16. Nastavení a funkce softwaru svářečky UNIFLOOR 300
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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 část  Zobrazovací symboly teploty sváření [15.5]).

Během procesu chlazení je ohřev vypnut. Během procesu chlazení nelze nastavené hodnoty měnit.

Pokud je teplota vzduchu při zapnutí zařízení vyšší než 60 °C, zařízení se automaticky přepne do režimu Cool-
-Down (Chlazení).

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).

16.4 Sledování parametrů svařování pro dobu provozu

16.3 Režim chlazení
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17. Varování a chybová hlášení svářečky UNIROOF 300

Chybová skupina Popis Opatření

0001 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 Tepelný prvek /  
topný článek Kontaktujte servisní středisko společnosti Leister.

0100 Motor ventilátoru Kontaktujte servisní středisko společnosti Leister.

0400 Hnací motor Kontaktujte servisní středisko společnosti Leister.

VENTILÁTOR Karbonové kartáče na motor 
ventilátoru.

Objeví se po 1400 provozních hodinách. Je nutné 
vyměnit karbonové kartáče motoru ventilátoru.

Varování:

Příklad:

Chyba

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.
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18. Časté dotazy, příčiny a akce svářečky UNIFLOOR 300

Nedostatečná kvalita výsledků svařování:
• Zkontrolujte rychlost pohonu, teplotu svařování a objem vzduchu.
• Vyčistěte svařovací trysku (9) drátěným kartáčem (viz  Údržba [13.4]).
• Nesprávně nastavená svařovací tryska (9) (viz  Nastavení svařovacích trysek [5.1]).

Pokud po 5 minutých nebylo nastavené teploty svařování stále dosaženo:
• Zkontrolujte napájecí napětí.
• Snižte objem vzduchu.

Zařízení se neposouvá vpřed rovně:
• Vodicí váleček (16) tak, aby byl rovnoběžný a lineární k hnacímu/přítlačnému válečku (8)  

(viz  Svářecí sekvence [13.2]).
• Přepravní váleček (13) na pohyblivé přepravní nápravě (12)  

(viz  Seřízení pohyblivé přepravní nápravy [vydaný patent EP3 028 836] [5.4]).

8 141316
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22. Záruka

21. Školení

20. Servis a opravy

19. Příslušenství

• 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, nelze využít záruky ani záruční reklamace.

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

Více informací naleznete na www.leister.com.

Opravy musí být provedeny výhradně autorizovanými servisními centry společnosti Leister.
Servisní centra společnosti Leister zaručují profesionální a spolehlivou servisní opravu do 24 hodin. Používají 
originální náhradní 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.

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

Více informací naleznete na www.leister.com.
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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/EC, 2014/30/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU
Harmonizované EN ISO 12100, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 55014-1, EN 55014-2,  
normy:  EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-6-2, ETSI EN 300 328,  
 EN IEC 63000

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

Kaegiswil, 14. duben 2021

Bruno von Wyl, technický ředitel  Christoph Baumgartner, generální manažer

23. Prohlášení o shodě

Elektrické nářadí nelikvidujte s domácím odpadem. 

Elektrická zařízení, příslušenství a obaly by měly být recyklovány způsobem šetrným k životnímu 
prostředí. 
  

24. Likvidace
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