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Gratulujeme Vám ke koupi horkovzdušného svařovacího automatu VARIANT T1.
Rozhodli jste se pro prvotřídní horkovzdušný svařovací automat, který je vyroben z vysoce kvalitních
materiálů. Tento přístroj byl vyvinut a vyroben na základě nejnovějších svařovacích technologií. Každý
VARIANT T1 je podroben přísné kontrole kvality, dříve než opustí náš podnik ve Švýcarsku.
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Leister  VARIANT T1
Horkovzdušný svařovací automat

•Ručně ovládaný horkovzdušný svařovací automat pro přeplátování, lemové a kédrové sváry plachtových mate-
riálů (PVC a podobné materiály).

•Používejte jen v dobře větraných prostorech

Použití

Návod na obsluhu (originální návod na obsluhu)CZ

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod na obsluhu a uschovej-
te jej pro další použití.

Ohrožení života - při otevírání přístroje mohou být odkryty komponenty a přípoj-
ky pod napětím. Před otevřením přístroje vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Nebezpečí požáru a exploze při neodborném použití horkovzdušných přístrojů,
především v blízkosti hořlavých materiálů a výbušných plynů.

Nebezpečí popálení! Nedotýkejte se horké svařovací trysky. Přístroj nechte
zchladnout. Proud horkého vzduchu nesměřujte na osoby a zvířata.

Varování

Přístroj připojte do zásuvky s ochranným vodičem. Každé přerušení ochran-
ného vodiče v přístroji a mimo přístroj je nebezpečné!  
Používejte výhradně prodlužovací kabel s ochranným vodičem!

Přístroj se musí provozovat pod dohledem. Teplo se může rozšířit i k hořla-
vým materiálům, které se nenacházejí v dohledné vzdálenosti.
Přístroj smí být používán výhradně vyškolenými odborníky, anebo pod jejich
dohledem.  Dětem je použití přístroje zcela zakázáno.

Při použití přístroje na staveništích je pro ochranu osob bezpodmínečně nutné
používat proudový chránič FI.

Jmenovité napětí uvedené na přístroji musí souhlasit se síťovým napětím. Při
výpadku proudu vysuňte horkovzdušné dmychadlo.

Chraňte přístroj před vlhkostí.

Upozornění

Přístroj se nesmí zvedat za přídavné závaží.

FI

230

400
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Leister Process Technologies, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Švýcarsko potvrzuje, že tento výro-
bek v provedení námi uvedeném na trh splňuje požadavky následujících směrnic EU. 
Směrnice: 2006/42, 2004/108, 2006/95
Harmonizované normy: EN 12100-1, EN 12100-2, EN 60204-1, EN 14121-1,

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2
EN 61000-3-2, EN 61000-3-12, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11 (Zmax)
EN 50366, EN 62233, EN 60335-2-45

Kaegiswil, 06.10.2010

Bruno von Wyl Christiane Leister
technický ředitel majitelka společnosti

Elektrické přístroje, příslušenství a obaly odevzdejte k recyklaci odpovídající ochraně životního pro-
středí. Jen pro státy EU: Nevyhazujte elektrické přístroje do domovního odpadu! Podle evropské
směrnice 2002/96 o starých elektrických a elektronických přístrojích a jejího začlenění do národní-
ho práva se musí již nepoužívané elektrické přístroje odděleně shromažďovat a odevzdávat k recyk-
laci odpovídající ochraně životního prostředí.

Likvidace odpadu

Shoda

Technické údaje

Napětí   V~ �230,  �400 (2  LNPE) V~ �230,  �400 (2  LNPE)
Příkon W 3680, 5700 W 3680, 5700
Frekvence Hz 50 / 60 Hz 50 / 60
Teplota °C 100 – 620 plynule °F 212 – 1148 plynule
Pojezd m/min. 1.5 – 18 plynule ft/min 4.9 – 59.1 plynule
Množství vzduchu % 40 – 100 % 40 – 100
Hladina hluku LpA (dB) 70 LpA (dB) 70
Hmotnost kg 22 lbs 48.5
bez kabelu
Rozměry D × Š × V mm 500 × 400 × 195 inch 19.7 × 15.8 × 7.7
Značka shody 2

Bezpečnostní značka 3

Druh certifikace CCA
Třída ochrany I 1

� Napájecí napětí není  přepínatelné
Technické změny vyhrazeny
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Popis přístroje

1. Přívodní síťový kabel
2. Kryt
3. Hlavní vypínač
4. Ovládací prvky
5. Displej 
6. Spouštěcí senzor
7. Závitový kolík pro nastavení

spouštěcího senzoru  
8. Horkovzdušné dmychadlo
9. Svařovací tryska

10. Aretační zarážka pro 
horkovzdušné dmychadlo

11. Přítlačné kolo

12. Kladka odchýlení vzduchu
13. Přídržné zařízení
14. Řídicí kolo
15. Vodící kolečko
16. Přídavné závaží
17. Držadla pro přenášení
18. Šroub s válcovou hlavou
19. Spodní díl vodící tyče
20. Horní díl vodící tyče
21. Upínací páčka 

horního dílu vodící tyče
22. Držák pro síťový kabel
23. Kulatý řemen

24. Upínací páčka 
spodního dílu vodící tyče

25. Seřizovací šroub otočné osy
26. Dopravní kolečka
27. Páka zvedacího zařízení
28. Přídržné držadlo
29. Nastavení úhlu držáku přístroje
30. Aretační šroub svařovací polohy
31. Aretační šroub pro jemné 

nastavení stopy
32. Páka pro jemné nastavení stopy
33. Rukojeť vodící tyče
34. Šablona trysky

Ovládací prvky (4)

Pro zapnutí / vypnutí horkovzdušného svařovacího automatu VARIANT T1

Pojezd   
Nastavení rychlosti pojezdu

Ohřev   
Nastavení teploty svařování

Dmychadlo   
Nastavení množství vzduchu

e-Drive 
e-Drive slouží jako navigátor. 
Má dvě funkce:

Otáčením doleva nebo doprava můžete
nastavit různá menu či hodnoty

Stisknutím potvrdíte nebo aktivujete

Hlavní vypínač (3)

Vodící tyč - volitelně
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Následující piktogramy se zobrazí na displeji a po stisknutí e-Drive     se spustí.

7

Aktivní piktogramy

Informační piktogramy

Následující piktogramy se na displeji zobrazují pro informaci.
Svařovací tryska 
se ochlazuje

Kontaktujte autorizované 
servisní středisko

Přístroj v úsporném režimu,
přístroj se po uplynutí dané
doby vypne

Profile

80 %

620

6.0

Profile

80 %

520

6.0

Informační piktogramy

Aktivní piktogramy

Jak spustím horkovzdušný svařovací automat VARIANT T1 ?
1. Zapojte síťový kabel do elektrické sítěobr
2. Hlavní vypínač (3) ZAP
3. Stiskněte tlačítko pojezdu                                                            otočte e-Drive
4. Stiskněte tlačítko ohřevu                                                             otočte e-Drive
5. Stiskněte tlačítko dmychadla                                                       otočte e-Drive
6. Stiskněte e-Drive      nahřívací doba cca 1 – 2 minuty
7. Proveďte zkušební svár podle svařovacího návodu výrobce 

materiálu  a národních norem či směrnic.  Zkontrolujte zkušební svár.
8. Svařování

Jak vypnu horkovzdušný svařovací automat VARIANT T1 ?
1. Stiskněte e-Drive      (obr. 1).
2. Stiskněte e-Drive «Cool down OK»      a cca 4 minuty 

nechte chladit (obr 2).
3. Po ochlazení svařovací trysky (9) vypněte hlavní vypínač (3)

Rychlé info

040

6.0
620
100 %

ON

(Obr. 1) (Obr. 2)

Profile

80 %

520

6.0

Ukazuje, že teplota roste 
Ukazuje, že teplota klesá Sloupec ukazující průběh

Zapnutí ohřevu a dmychadla 
(pokud dmychadlo ještě neběží)
Zastavení pojezdu
Spuštění pojezdu

Potvrzení

Automatické chlazení  
(ohřev vyp., dmychadlo zap.)
Ve struktuře nahoru 
(zpět na předchozí program)

Volba profilů
Uložení změněného jména
Změna jména profilu
Na další stranu
Na předchozí stranu

Profile

Save

Vynulování denní vzdálenostiReset

OFF
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Nastavení polohy přístroje

•Plachtový materiál musí být mezi přeplátováním a na vrchní i spodní straně čistý.
•Svařovací tryska (9), přítlačné kolo (11), kladka odchýlení vzduchu (12) a kulatý řemen (23) stejně jako

přídržné zařízení (13) musí být čisté.
•Není-li horkovzdušný svařovací automat připraven k přepravě, nadzvedněte přístroj pomocí držadla (27) zveda-

cího zařízení. Dopravní kolečka (26) jsou nyní funkční. 
•Přesuňte horkovzdušný svařovací automat do svařovací polohy.
•Pákou (27) snižte horkovzdušný svařovací automat do svařovací polohy. Dopravní Kolečka (26) jsou již bez

funkce, odlehčené.
•Sklopte vodící kolečko (15) dolů
•Vodící kolečko (15) musí být paralelně k přítlačnému kolu (11) (detail C). Detail C

11 15

Připojte přístroj ke jmenovitému napětí. Jmenovité napětí uvedené na přístroji musí souhlasit se
síťovým napětím. 
Při výpadku proudu uveďte horkovzdušné dmychadlo (8) do parkovací polohy.

•Montáž vodící tyče pomocí šroubů s válcovou hlavou (18).
– Uveďte spodní díl vodící tyče (19) do požadované polohy pomocí upínací páčky (24) a

horní díl vodící tyče (20) pomocí upínací páčky (21).
– Pro odlehčení síťového kabelu (1) ho zavěste do držáku (22) na vodící tyči nebo na

podvozku.

18
18

21

19

24

20
22

27
2626

Před přepravou 
páka vlevo

Svařovací poloha
páka vpravo

•Vložte přídavné závaží (16)
(max. dvě přídavná závaží)

Před uvedením do provozu

•Před uvedením přístroje do provozu zkontrolujte síťový kabel (1), zástrčku a prodlužovací kabel, zda
nevykazují elektrické či mechanické poškození. 

• Základní nastavení svařovací trysky (9) se provádí v továrně
•Zkontrolujte základní nastavení svařovací trysky (9)

– Kontrola může být provedena pomocí šablony trysky (34) nebo podle detailu A a B.
Detail A Detail B

129

1 mm34

9

120
230



– Motor pojezdu se automaticky spustí. Bez automatického spuštění (viz. kapitola Otázky a odpovědi, strana 18)
– Stroj lze ručně spustit ovládacími prvky (4) pojezd         a e-Drive        
– Spustíte-li pojezd pomocí         a e-Drive         a následně zasunete svařovací trysku (9), jede horkovzdušný

svařovací automat po vychýlení svařovací trysky (9) o cca 30  cm dále (zpožděné vypnutí pojezdu).
– Horkovzdušný svařovací automat lze za rukojeť vodící tyče (33), držadla pro přenášení (17) nebo přídržné držad-

lo (28) vést podél přeplátování. Při svařování veďte horkovzdušný svařovací automat bez tlaku na rukojeť vodící tyče
(33), držadlo pro přenášení (17) nebo přídržné držadlo (28). Tlak může vést k chybám svařování. 
Sledujte polohu vodícího kolečka (15).

• Ukončení svařování
– Po ukončení svařování vysuňte svařovací trysku (9) ze svařovací polohy doprava pomocí horkovzdušné-

ho dmychadla (8) a nadzvedněte.
– Horkovzdušné dmychadlo (8) posuňte doprava, dokud aretační zarážka (10) nezaskočí do prohloubení

přídržného držadla (28). Horkovzdušné dmychadlo (8) je v parkovací poloze.
– Vysuňte vodící kolečko (15) nahoru

9

Průběh svařování

15

27
26

10

8
10 9

– Snižte dopravní kolečka (26) otočením páky (27). Tím se přítlačné
kolo (11) a kladka (12) odlehčí pro transport.

9

8
1099

11
12

15

28

• Příprava
Proveďte zkušební svár podle svařovacího návodu výrobce materiálu  a národních norem či
směrnic. Zkontrolujte zkušební svár.

– Nastavte svařovací parametry pojezdu, ohřevu a dmychadla (kapitola 1, Pracovní režim) 
– Musí být dosažena svařovací teplota (doba ohřevu cca 1–  2 min.)

• Zahájení svařování
– Sklopte vodící kolečko (15) dolů
– Lehce zahýbejte s horkovzdušným dmychadlem (8), dokud se aretační zarážka (10) nevysune z pro-

hloubení. Okamžitě zasuňte horkovzdušné dmychadlo (8). 
POZOR: Jestliže budete horkovzdušným dmychadlem (8) hýbat příliš daleko, dotknete se svařovací
tryskou (9) přítlačného kola (11). Horkovzdušné dmychadlo (8) takto nelze zasunout. 

– Lehce nadzvedněte plachtový materiál v oblasti vodícího kolečka a zasunutím horkovzdušného dmycha-
dla (8) najeďte svařovací tryskou (9) mezi překrývající se plachty až na doraz.

– Po ukončení svařování vypněte ohřev pomocí e-Drive             (2 x stisknout), tím dojde k ochlazení svařovací
trysky (9) a dmychadlo se po cca 4 minutách automaticky vypne (kapitola 1.8, Chlazení).

– Vypněte hlavní vypínač (3)
Vytáhněte síťový kabel z elektrické sítě.

– Vyčistěte svařovací trysku (9) mosazným kartáčem

OFF

120
230
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Kombinace tlačítek

Hlavní vypínač ZAP

Tlačítka pojezdu a ohřevu držte stisknutá
a současně zapněte hlavní vypínač ZAP

ReleaseRelease

Profile

80 %

620

6.0

ReleaseRelease

1 1 
2
3

Pracovní režim 
kapitola 1

Nastavení profilů
kapitola 2

Před přepravou

• Vysuňte vodící kolečko (15) nahoru.
•Horkovzdušné dmychadlo (8) posuňte doprava, dokud aretační zarážka (10) nezaskočí do prohloube-

ní přídržného držadla (28). Horkovzdušné dmychadlo (8) je v parkovací poloze.
•Snižte dopravní kolečka (26) otočením páky (27). Tím se přítlačné kolo (11) a kladka (12) odlehčí pro

transport.

27
26 11

12
15 108

10

28

Pojíždění Nošení

ON

ON
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1.2 Pracovní displej   
• Stisknutím e-Drive      se spustí ohřev a dmychadlo, a zobrazení

nastavené hodnoty přejde na pracovní displej.
• Při ohřívání svařovací trysky (9) se tato činnost zobrazí na displeji (5)

prostřednictvím sloupce ukazujícího průběh, šipka          (nahoru) a sku-
tečnou hodnotou svařovací teploty (blikající) (obr. 5).
Je-li dosažena nastavená hodnota svařovací teploty, šipka a sloupec
ukazující průběh se již nezobrazují (obr. 6).

• Je-li síťové napětí mimo (+/-  15%) zadané jmenovité napětí, objeví
se střídavě symbol         s naměřeným podpětím/přepětím a s nasta-
veným množstvím vzduchu. Jestliže je množství vzduchu 100  %,
zobrazí se blikající symbol          s naměřeným podpětím/přepětím
(obr. 7).
(Možné jen u VARIANT T1 230  V~).

Podpětí/přepětí může ovlivnit výsledek svařování!

• Jestliže po určitou definovanou dobu nestisknete žádné tlačít-
ko a svařovací tryska (9) NENÍ ve svařovací poloze, zobrazí 
se menu úsporného režimu (kapitola 1.9 Úsporný Režim).

• Jestliže je svařovací tryska (9) v parkovací poloze, lze zvolit menu chlazení (kapitola 1.8, 
Chlazení) nebo profily (kapitola 1.7, Volba profilů) otočením e-Drive        .

• Je-li svařovací tryska (9) zasunutá, oba body menu                                na displeji (5) zmizí a již je
není možné zvolit.

• Ochlazování svařovací trysky (9) je indikováno vyplněným sloupcem ukazujícím průběh, 
šipka        (dolů) a blikající skutečnou hodnotou svařovací teploty na displeji (5) (obr. 8).

Profile

620

6.0

Profile

80 %

520

6.0

Profile

620

6.0

Profile

80 %

520

6.0

Profile

1. Pracovní režim

1.1 Zobrazení nastavené hodnoty (po zapnutí přístroje)a)
Hlavní vypínač (3) ZAP
• Po zapnutí přístroje se na displeji (5) objeví naposledy nastavené hodnoty (obr. 3).
• V tomto menu jsou ohřev, dmychadlo a pojezd vypnuty.
• Uživatel zde může pomocí ovládacích prvků (4) provést všechna nastavení,  která

jsou popsána v následujících kapitolách.
• Je-li však teplota topných těles při zapnutí větší než 80°C, přejde zobrazení ihned do

režimu chlazení ( kapitola 1.8 Chlazení), ve kterém vždy dmychadlo pracuje na plný
výkon a tím ochlazuje svařovací trysku (9). Z tohoto režimu lze stisknutím e-Drive
kdykoliv z   novu přejít do pracovního režimu. 

• Dosáhne-li teplota topných těles při chlazení 60°C, běží dmychadlo ještě 2 minuty a
nakonec se automaticky vypne. Displej (5) přejde zpět na zobrazení nastavené hod-
noty (obr. 3). 

• Otočením e-Drive         na profily je možné zvolit různé svařovací profily (obr. 4; kapi-
tola 1.7, Volba profilů).

Profile

80 %

620

6.0

(Obr. 3)

Profile

(Obr. 4)

(Obr. 5)

(Obr. 7)

(Obr. 6)

(Obr. 8)

ON
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1. Pracovní režim

1.3 Nastavení rychlosti pojezdu
• Tlačítkem pojezdu         lze přizpůsobit rychlost pojezdu. Rychlost lze nastavit otoče-

ním e-Drive v krocích po 0.1 m/min, od 1.5  m/min – 18.0  m/min. Toto nastave-
ní lze provést při zapnutém nebo vypnutém pojezdu. Jestliže během 3 sekund
neprovede žádné zadání ovládacími prvky (4), uloží se nová rychlost pojezdu. 
Na displeji (5) se zobrazí nastavená hodnota nebo chlazení (obr. 9).

• Pokud není svařovací tryska (9) ve svařovací poloze, objeví se na levém dolním
okraji displeje (5) symbol (Start)                   . 

• Stisknutím e-Drive      je možné zapnout pojezd, objeví se symbol (Stop)                  . 
Rychlost pojezdu lze nastavovat přímo otočením e-Drive        .

• Opětovným stisknutím e-Drive      se provede povel Stop, pojezd se vypne. Na displeji se zobrazí nasta-
vená hodnota nebo chlazení.

• Je-li během 3 sekund stisknuto tlačítko pojezdu       , přejde zobrazení na jiné menu (viz kapitola 1.6
Měření délek, počítadlo dmychadla a pojezdu).

• Tlačítkem ohřevu         nebo dmychadla          lze přejít do příslušného menu.

620

6.0

1.4 Nastavení svařovací teploty
• Tlačítkem ohřevu       lze měnit svařovací teplotu. Svařovací teplotu je možné

nastavit v krocích po 10°C od 100°C – 620°C otáčením e-Drive         . Nastavení
se uloží po 3 sekundách, pokud nebude během těchto 3 sekund stisknuto žádné
tlačítko (obr. 10). 

• Jestliže bylo toto menu vyvoláno ze zobrazení nastavené hodnoty, je možné stisk-
nutím e-Drive      spustit ohřev a dmychadlo. Je-li zapnutý ohřev, lze zvolit menu
chlazení (kapitola 1.8, Chlazení) (obr. 11).

• Tisknete-li tlačítko ohřevu          po dobu 3 sekund, objeví se síťové napětí pod rychlo-
stí pojezdu. Tento dotaz je možný jen ze pracovního displeje (kapitola 1.2).
(Možné jen u VARIANT T1 230  V~).

• Tlačítkem pojezdu         nebo dmychadla         lze přejít do příslušného menu.

100 %

620

6.0

Profile

80 %

520

6.0

(Obr. 9)

(Obr. 10)

(Obr. 11)
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1. Pracovní režim

1.5 Nastavení množství vzduchu
• Tlačítkem dmychadla          ze měnit množství vzduchu. Množství vzduchu je možné

nastavit v krocích po 5 % od 40% – 100% otáčením e-Drive         . Nastavení se uloží
po 3 sekundách, pokud nebude během těchto 3 sekund stisknuto žádné tlačítko.
Jestliže je množství vzduchu nastaveno na 100%, neobjeví se na displeji (5) žádné
zobrazení (obr 12).

• Jestliže bylo toto menu vyvoláno ze zobrazení nastavené hodnoty, je možné stisknutím
e-Drive      spustit ohřev a dmychadlo.

• Menu chlazení je možné zvolit stisknutím e-Drive       
(kapitola 1.8 Chlazení). 

• Tlačítkem pojezdu          nebo ohřevu          ze přejít do příslušného menu.

100 %

620

6.0

1.6 Měření délek, počítadlo dmychadla a pojezdu
• Toto menu (obr. 13) se objeví, pokud tisknete tlačítko pojezdu         minimálně 3 sekundy.
• Menu zobrazuje veškeré provozní doby a vzdálenost, kterou přístroj od zapnutí urazil.

Celková vzdálenost (zde: 1034 m) je neměnitelná a ukazuje celkovou uraženou trasu
od uvedení do provozu.

• Denní vzdálenost (zde: 012  m) se nenuluje automaticky, nýbrž ji může uživatel přes  
stisknutím e-Drive      vrátit na nulu.

• Hodnoty času «Time» se týkají provozní doby jednotlivých komponentů přístroje.
Zobrazuje se provozní doba dmychadla «Blow» (zde: 043:58) a pojezdu «Drive» (zde:
020:10). Celková provozní doba «Total» počítá hodiny a minuty (zde: 143:12), během nichž je hlavní
vypínač (3) zapnutý.

• Pokud stisknutím e-Drive zvolíte      zpětnou šipku                    , dostanete se zpět do menu, ze kterého jste
stiskli tlačítko pojezdu         .

Reset

(Obr. 13)

(Obr. 12)

Reset
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1.7 Volba profilů
• Je-li aktivováno zobrazen í                    vpravo dole na displeji (5), můžete stisknu-

tím e-Drive      nahrát profily. Nakonec se objeví zobrazení  «Select Profile». Otáče-
ním e-Drive         můžete vybrat profil. Profily FREE 1, 2 a 3 si může nadefinovat sám
uživatel (viz kapitola 2 Nastavení profilů). Všechny ostatní profily mají pevně přiřaze-
né hodnoty a uživatel si je nemůže sám nadefinovat (obr. 14).

• Otáčením e-Drive          je možné na displeji (5) vlevo nebo vpravo dole aktivovat
šipky. 
Šipka doprava                    při stisknutí e-Drive      na následující 
stranu (obr. 15).
Šipka doleva                    při stisknutí e-Drive      na předchozí
stranu (obr. 16).

• Aktivujete-li zpětnou šipku otočením e-Drive , dosta-
nete se po stisknutí e-Drive       zpět do menu, ze kterého jste zvo-
lili menu Profily (obr. 15).

Proveďte zkušební svár podle svařovacího návodu výrobce materiálu  a národních norem či s
měrnic. Zkontrolujte zkušební svár.

Profile

80 %

620

6.0

1 
3

2
1 1 
2

1 
2

1 
2
3

1 
2
3
1 
2

Profile

1. Pracovní režim

1.8 Chlazení (Cool Down)
• Pokud vyberete symbol                    stisknutím e-Drive      (obr. 17), objeví se menu

«Cool down OK?» (obr. 18). Po stisknutí e-Drive      se aktivuje symbol OK vpravo
dole na displeji (5). Tím se zahájí proces chlazení. 

• Během procesu chlazení se zvýší množství vzduchu na 100% a zobrazí se momen-
tální svařovací teplota (obr. 19). 
Sníží-li se svařovací teplota pod 60°C, běží dmychadlo ještě 2 minuty, a po uplynu-
tí této doby se automaticky vypne. 
Displej přejde na zobrazení nastavené hodnoty.

• Při stisknutí e-Drive      během procesu chlazení se spustí ohřev
a na displeji (5) se objeví pracovní displej (kapitola 1.2 Pracov-
ní displej).

• Je-li menu chlazení aktivní, je možné ručně zapnout/vypnout
pojezd tlačítkem pojezdu         . 
Tlačítka ohřev        a dmychadlo         nemají žádnou funkci.

Profile

80 %

520

6.0

240

(Obr. 14)

(Obr. 15) (Obr. 16)

(Obr. 17)

(Obr. 18) (Obr. 19)
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1.9 Úsporný Režim (Standby)
• Pokud není svařovací tryska (9) ve svařovací poloze a nedojde během doby

úsporného režimu stanovené uživatelem ke stisknutí tlačítka, spustí se po uplynutí
odpočítávání (obr. 20) automaticky režim chlazení.  
A zahájí se proces chlazení.

• Pokud před uplynutím odpočítávání (180 sekund) stisknete e-Drive    , přejde dis-
plej (5) do pracovního displeje (viz kapitola 1.2 Pracovní displej).

• Nastavení doby úsporného režimu (kapitola 2.3, Nastavení úsporného režimu).

1. Pracovní režim

1.10 Chybová hlášení
• Dojde-li k chybné funkci horkovzdušného sva-

řovacího automatu VARIANT T1, objeví se na
displeji (5) hlášení, opatřené navíc kódem
chyby (Error). Tento kód odpovídá přesnému
popisu chyby, jež je patrný z následujícího
seznamu.

• U chyby 02 a 40 se zobrazí zvláštní symboly
• U všech ostatních chyb se zobrazí symbol klíče jako požadavek pro provedení servisu

Error Druh chyby
Err00 Vadná řídicí elektronika
Err01 Přerušení nebo zkrat teplotní sondy
Err02 Vadné topné těleso / elektronika (přerušení v jednom/obou vinutích)
Err04 Vadný Triac (může být vadný jeden nebo oba)
Err08 Vadný motor dmychadla
Err40 Podpětí 25% (síťové napětí 75%) jen VARIANT T1 230  V~

(Obr. 20)

2. Nastavení profilů

2.1 Kombinace tlačítek pro nastavení profilů
Tlačítka pojezdu a ohřevu držte stisknutá
a současně zapněte hlavní vypínač

ReleaseRelease

1 1 
2
3

ON
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2.2 Tvorba profilů
• V Nastavení profilů si můžete založit 3 individuální profily, u kte-

rých můžete volně nastavit název a všechny tři parametry pojezd
, ohřev        , dmychadlo         a nakonec můžete tyto údaje ulo-

žit stisknutím e-Drive       (obr. 21). 
• Různé body menu lze zvolit prostřednictvím ovládacích prvků (4).

Po stisknutí e-Drive       se vrátíte zpět do výběru Nastavení profilů.
• Aktivujete-li symbol ABC otočením e-Drive          , dosta-

nete se po stisknutí e-Drive      do menu Jméno profilu (obr. 22). 
• V menu Jméno profilu lze otočením e-Drive         vybrat znaky  

_  / .  /  A až Z  /  0 až 9, stejně jako šipky doleva nebo doprava 
a symboly uložit                     nebo zpět                    .

• Změna jména profilu 
–  Otočením e-Drive          můžete vybrat šipky doleva nebo 

doprava. Je-li šipka doprava aktivována stisknutím e-Drive      , 
poskočí pozice ve jménu profilu o jeden znak (černý) doprava. 
Je-li šipka doleva aktivována stisknutím e-Drive      , poskočí 
pozice ve jménu profilu o jeden znak (černý) doleva (obr. 23).

– Otočením e-Drive          ze vybrat požadovaný znak  ( _  / .  /  A až Z  /  0 až 9). Stisknete-li 
e-Drive      , znak označený ve jménu profilu černě, se nahradí znakem, který jste před 
tím vybrali. 

• Uložení nebo zamítnutí jména profilu
– Zvolíte-li otočením e-Drive         symbol uložit                    , uloží se po stisknutí e-Drive      jméno profilu. 

– Zvolíte-li otočením e-Drive symbol zpět                    , jméno profilu bude po stisknutí e-Drive       zamít-
nuto (neuloží se).

2. Nastavení profilů

1 1 
2
3

1 %

62

6

(Obr. 21) (Obr. 22)

Save

G

1 

J K
S T

U X Y Z
2 534 6789

(Obr. 23)

Proveďte zkušební svár podle svařovacího návodu 
výrobce materiálu  a národních norem či směrnic.  
Zkontrolujte zkušební svár.

2.3 Nastavení úsporného režimu (Standby)
• Doba úsporného režimu definuje čas, který musí uplynout (není-li stisknuto žádné tla-

čítko a svařovací tryska (9) není ve svařovací poloze), než se automaticky spustí proces
chlazení (viz kapitola 1.8 Chlazení).

– Otočením e-Drive          lze nastavit čas od 5 – 120 minut. Z výroby je nastaveno 
40 minut.

• Po stisknutí e-Drive      se vrátíte zpět do výběru Nastavení profilů.

Save

Save
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•Není dosažena nastavená teplota (indikace teploty bliká)
– Zkontrolujte síťové napětí
– Snižte množství vzduchu
– Snižte teplotu

•Horkovzdušné dmychadlo nelze zaaretovat ve svařovací poloze
– Kulový tlačný element se musí nastavit následujícím způsobem:
– Ochlaďte svařovací trysku (9)

(strana 14, 1. Pracovní režim, 1.8 Chlazení)
– Uveďte svařovací trysku (9) do svařovací polohy
– Lehce utáhněte šroub (30) šroubovákem, 

potom otočte šroub (30) o cca 1/2 otočení zpět.

Otázky a odpovědi   Chyba – Příčina – Náprava

•Stroj se automaticky vypíná
– V úsporném režimu se stroj po uplynutí nastaveného času automaticky vypne 

(z výroby je nastaveno 40 minut). 
V případě potřeby zvyšte dobu úsporného režimu (strana 16, 2. Nastavení profilů, 2.3 Nastavení úsporného
režimu).

•Kvalita svařování je nedostatečná
– Zkontrolujte rychlost pojezdu, svařovací teplotu a množství vzduchu
– Vyčistěte svařovací trysku (9) drátěným kartáčem
– Svařovací tryska (9) je špatně nastavená 

Nastavte svařovací trysku (9) následujícím způsobem:
Ochlaďte svařovací trysku (9) (strana 14, 1. Pracovní režim, 1.8 Chlazení)
Uvolněte šrouby s vnitřním šestihranem na držáku přístroje .
Kývavými pohyby nastavte úhel horkovzdušného dmychadla (8).
Svařovací tryska (9) musí (šipka L) přiléhat k šabloně trysky (34) a (šipka R) k podkladu.
Utáhněte šrouby s vnitřním šestihranem na držáku přístroje.
Umístěte šablonu trysky (34). Všimněte si stupnice na šabloně trysky (34).
Uveďte horkovzdušné dmychadlo (8) do svařovací polohy.
Uvolněte seřizovací šrouby otočné osy (25).
Zarovnejte horkovzdušné dmychadlo (8) paralelně k šabloně trysky (34)
Utáhněte seřizovací šrouby otočné osy (25)
Odstraňte šablonu trysky (34) a proveďte zkušební svár.

40
m

m

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L

A B C D E F

G H J K L 20 mm 

40 mm 

9 30

L R



•Horkovzdušný svařovací automat odjíždí ze sváru (svařování přeplátová-
ním)
– Proveďte jemné nastavení stopy řídicího kola (14) následujícím způsobem:
– Ochlaďte svařovací trysku (9) (strana 14, 1. Pracovní režim, 1.8 Chlazení)
– Vypněte hlavní vypínač (3)
– Vytáhněte síťový kabel z elektrické sítě
– Odstraňte přídavné závaží (16)
– Překlopte svařovací automat na bok
– Uvolněte aretační šroub pro jemné nastavení 

stopy (31) a páku pro jemné nastavení stopy (32)
posuňte do požadované polohy

– Utáhněte aretační šroub pro jemné nastavení stopy (31)
– Uveďte horkovzdušný svařovací automat do 

svařovací polohy
– Vložte přídavné závaží (16)
– Uveďte horkovzdušný svařovací automat opět 

do provozu 
– Proveďte zkušební svár

18

6 7

39

Pokud se motor pojezdu stále automaticky nespouští, kontaktujte servisní středisko.

Otázky a odpovědi   Chyba – Příčina – Náprava

9

9

8

14

•Šířka sváru není konstantní
– Proveďte jemné nastavení vodícího kolečka následujícím 

způsobem:
– Ochlaďte svařovací trysku (9) 

(strana 14, 1. Pracovní režim, 1.8 Chlazení)
– Uveďte svařovací trysku (9) do svařovací polohy
– Uvolněte šroub s vnitřním šestihranem na vodícím kolečku (15)
– Posuňte vodící kolečko (15) do požadované polohy
– Utáhněte šroub s vnitřním šestihranem
– Proveďte zkušební svár

159

31

31

OFF

OFF

•Automatické spouštění nefunguje
Pokud se motor pojezdu nespustí automaticky po zasunutí svařovací trysky (9), je možná špatně nastave-
ný spouštěcí senzor (6).
– Nastavte spouštěcí senzor (6) následujícím způsobem:
– Ochlaďte svařovací trysku (9) (strana 14, 1. Pracovní režim, 1.8 Chlazení)
– Vypněte hlavní vypínač (3)
– Pomocí horkovzdušného dmychadla (8) otočte svařovací trysku (9) do svařovací polohy a nechte ji

zapadnout.
– Nastavte spouštěcí senzor (6) na závitovém kolíku (7) pomocí imbusového klíče;  

DŮLEŽITÉ: Spouštěcí vzdálenost 0.2 – 0.5 mm
– Zkontrolujte funkci
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•Demontáž
– Sundejte kulatý řemen (23).
– Odstraňte přítlačné kolo (11) uvolněním šroubu (35). 
– Odstraňte přírubu kulatého řemenu (36) uvolněním šroubu (37).

•Montáž
– Namontujte přírubu kulatého řemenu (36) na přítlačné 

kolo (11) a upevněte ji šroubem (37).
– Nasuňte přítlačné kolo (11) na hřídel až na doraz.
– Upevněte přítlačné kolo (11) pomocí šroubu (35).
– Namontujte kulatý řemen (23).

9

3

11

35

11

2336
37

Změna vybavení – přítlačné kolo

Výměna 20 mm přítlačného kola za 40 mm nebo obráceně.

Nechte ochladit svařovací trysku (9) (viz kapitola 1.8). Výměna vybavení se
smí provádět jen ve studeném stavu svařovací trysky (9).

Vytáhněte síťový kabel (1) z elektrické sítě.

Vypněte hlavní vypínač (3)

37 35

•Demontáž
– Odstraňte svařovací trysku (9) uvolněním čtyř šroubů (38).

•Montáž
– Nasuňte svařovací trysku (9) na topné těleso a izolační trubku.

POZOR: Izolační trubka musí být z bezpečnostních důvodů 
namontována mezi topným tělesem a svařovací tryskou (9).

– Upevněte svařovací trysku (9) pomocí čtyř šroubů (38).
– Nastavte svařovací trysku (9) (viz strana 17, kapitola Otázky a

odpovědi).

9

3

9

Změna vybavení – svařovací tryska

Výměna 20 mm svařovací trysky za 40 mm nebo obráceně.

Nechte ochladit svařovací trysku (9) (viz kapitola 1.8). Výměna vybavení se
smí provádět jen ve studeném stavu svařovací trysky (9).

Vytáhněte síťový kabel (1) z elektrické sítě.

Vypněte hlavní vypínač (3)

38

Topné těleso

Izolační trubka

9

230
400

230
400
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Přestavba na svařování lemu

Nechte ochladit svařovací trysku (9) (viz kapitola 1.8). Výměna vybavení se smí
provádět jen ve studeném stavu svařovací trysky (9).

Vytáhněte síťový kabel (1) z elektrické sítě.

Vypněte hlavní vypínač (3)

•Demontáž
– Sundejte kulatý řemen (23).
– Odstraňte přítlačné kolo (11) uvolněním šroubu (35)

(obr. A). 
– Odstraňte přírubu kulatého řemenu (36) uvolněním šroubu (37) 

(obr. B).
– Sundejte kladku (12) uvolněním šroubu (41).

(obr. C a D).
– Odstraňte přídržné zařízení (13) uvolněním hvězdicového

kolečka (39) (obr. E).
– Sundejte vodící kolečko (15) uvolněním šroubu (40)

(obr. F).

9

3

37

•Montáž
– Nasaďte přítlačné kolo (11) a posuňte jej až na doraz.
– Upevněte přítlačné kolo (11) pomocí šroubu (35).
– Upevněte přídržné zařízení lemu  /  kédru (42) pomocí 

šroubu kladky (41) (obr. G).
– Nasuňte lemovací / kédrový díl (43) (obr. H) a upevněte

šroubem (40).

1135

4243
4140

35

(Obr. A)

37

(Obr. B) (Obr. C) (Obr. D)

(Obr. E)

41

12

41

39

13

(Obr. F)

40

15

11

(Obr. G)

41 42

(Obr. H)

43

230
400
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Nastavení svařování lemu

•Základní nastavovací poloha, lemovací / kédrový díl
– Uvolněte šroub s vnitřním šestihranem (40).
– V případě potřeby nastavte lemovací / kédrový díl (43) posu-

nutím  na 20 mm nebo 40 mm. 
– Upevněte lemovací / kédrový díl (43) pomocí šroubu s

vnitřním šestihranem (40).

•Nastavení přeplátování - šířka lemu, lemovací / kédrový díl
– Uvolněte oba šrouby s vnitřním šestihranem (44). 
– V případě potřeby lze posunutím plynule nastavit požadovanou

šířku lemu přeplátování. 
– Utáhněte opět oba šrouby s vnitřním šestihranem (44).

•Nastavení přídržného zařízení lemu / kédru
– Uvolněte šroub (45) pro nastavení přídržného zařízení lemu / kédru.
– Bočně posuňte přídržné zařízení lemu /  kédru (42) paralelně 

k přítlačnému kolu (11).
– Přídržné zařízení lemu  /  kédru (42) sklopte dolů tak, aby přídržné

zařízení lemu /  kédru (42) lehce přiléhalo k přeplátování kédru a abys-
te mohli najet svařovací tryskou (9) mezi překrývající se plachty.

– Utáhněte šroub (45) pro nastavení přídržného zařízení lemu / kédru.

43
40

40 mm 20 mm

44 44

45

40

42
11

42

9

Proveďte zkušební svár podle svařovacího návodu výrobce materiálu  a národních norem či
směrnic. Zkontrolujte zkušební svár.
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Přestavba na dutý lem (do 70 mm)

Nechte ochladit svařovací trysku (9) (viz kapitola 1.8). Výměna vybavení se smí
provádět jen ve studeném stavu svařovací trysky (9).

Vytáhněte síťový kabel (1) z elektrické sítě.

Vypněte hlavní vypínač (3)

•Demontáž
Viz kapitola Přestavba na svařování lemu.

•Montáž
– Nasaďte přítlačné kolo (11) a posuňte jej až na doraz.
– Upevněte přítlačné kolo (11) pomocí šroubu (35).
– Nasuňte lemovací / kédrový díl (43) (obr. H) a upevněte 

jej šroubem (40).

1135

43 40

(Obr. H)

43

Nastavení dutého lemu (do 70 mm)

Proveďte zkušební svár podle svařovacího návodu výrobce materiálu  a národních norem či
směrnic. Zkontrolujte zkušební svár.

• Základní nastavovací poloha, lemovací / kédrový díl, viz kapitola Nastavení svařování lemu.
• Nastavení přeplátování - šířka lemu, lemovací / kédrový díl, viz kapitola Nastavení svařování lemu.

230
400
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Přestavba na svařování kédru (kédrová šňůra)

Nechte ochladit svařovací trysku (9) (viz kapitola 1.8). Výměna vybavení se smí
provádět jen ve studeném stavu svařovací trysky (9).

Vytáhněte síťový kabel (1) z elektrické sítě.

Vypněte hlavní vypínač (3)

•Demontáž
Viz kapitola Přestavba na svařování lemu.

•Montáž
– Namontujte vedení kédru (46) na přítlačné kolo (11)

a upevněte jej šroubem (48).
– Nasaďte přítlačné kolo (11) a posuňte jej až na doraz.
– Upevněte přítlačné kolo (11) pomocí šroubu (35).
– Upevněte přídržné zařízení lemu  /  kédru (42) pomocí 

šroubu kladky (41) (obr. G).
– Nasuňte lemovací / kédrový díl (43) (obr. H) a 

upevněte jej šroubem (40).

11

35

46

47 48

4243 4140

Nastavení svařování kédrového lemu (kédrová šňůra)

Proveďte zkušební svár podle svařovacího návodu výrobce materiálu  a národních norem či
směrnic. Zkontrolujte zkušební svár.

(Obr. G)

41 42

(Obr. H)

43

• Základní nastavovací poloha, lemovací / kédrový díl, viz kapitola Nastavení svařování lemu.

• Nastavení přeplátování - šířka lemu, lemovací / kédrový díl, viz kapitola Nastavení svařování lemu.

• Nastavení přídržného zařízení lemu / kédru, viz kapitola Nastavení svařování lemu.

• Nastavení vedení kédru
– Uvolněte šroub (47) a posunutím nastavte šířku 

kédrové šňůry.
– Utáhněte šroub (47).
– Uvolněte šroub (48) a posunutím 

vedení kédru (46) nastavte vzdálenost k 
přítlačnému kolu (11).

– Utáhněte šroub (48).

41
47

48
11

Vzdálenost přítlačného
kola od vedení kédru Kédrová šňůra

Šířka kédrové šňůry

41
11

230
400
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Přestavba na svařování kédru (předvyrobený kédr) 

Nechte ochladit svařovací trysku (9) (viz kapitola 1.8). Výměna vybavení se smí
provádět jen ve studeném stavu svařovací trysky (9).

Vytáhněte síťový kabel (1) z elektrické sítě.

Vypněte hlavní vypínač (3)

•Montáž
– Namontujte vedení kédru (46) na přítlačné kolo (11) a 

upevněte jej šroubem (48).
– Nasaďte přítlačné kolo (11) a posuňte jej až na doraz.
– Upevněte přítlačné kolo (11) pomocí šroubu (35).
– Upevněte přídržné zařízení lemu  /  kédru (42) pomocí 

šroubu kladky (41) (obr. G).
11

35

46

47 48

42 41

Nastavení svařování kédrového lemu (předvyrobený kédr) 

Proveďte zkušební svár podle svařovacího návodu výrobce materiálu  a národních norem či
směrnic. Zkontrolujte zkušební svár.

(Obr. G)

41 42

• Nastavení přídržného zařízení lemu / kédru, viz kapitola Nastavení svařování lemu.
• Vedení kédru - nastavení, viz kapitola Nastavení svařování kédrového lemu (kédrová šňůra).

11
35

23

36

12
13 39

41

•Demontáž
– Sundejte kulatý řemen (23).
– Odstraňte přítlačné kolo (11) uvolněním šroubu (35)

(obr. A).  
– Sundejte přírubu  kulatého řemenu (36) uvolněním 

šroubu (37) (obr. A).
– Odstraňte kladku (12) uvolněním šroubu (41) 

(obr. C a D).
– Odstraňte přídržné zařízení (13) uvolněním hvězdicového

kolečka (39) (obr. E).

37

35

(Obr. A)

37

(Obr. C) (Obr. D) (Obr. E)

41

12

41 39

13

11
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Výrobek č. 141.891 VARIANT T1, 230 V/40 mm tryska, s eurozástrčkou
Výrobek č. 141 892 VARIANT T1, 230 V/20 mm tryska, s eurozástrčkou
Výrobek č. 141 893 VARIANT T1, 400V/40 mm tryska, s CEE (5P) zástrčkou (3LNPE)
Výrobek č. 141 894 VARIANT T1, 400V/20 mm tryska, s CEE (5P) zástrčkou (3LNPE)

Z technických a bezpečnostních důvodů smí být používáno výhradně příslušenství společnosti Leister.
Výrobek č. 142.650 Kompletní lemovací / kédrová sada Výrobek č. 139.438 Přídavné závaží   
Výrobek č. 140.530 Lemovací / kédrový díl Výrobek č. 137.843 Rukojeť horního dílu vodící tyče
Výrobek č. 142.221 Přídržné zařízení Výrobek č. 116.798 Mosazný kartáč
Výrobek č. 141.326 Vedení kédru Výrobek č. 142.705 Přepravní box

•Firma Leister Process Technologies a její autorizovaná servisní střediska nabízí bezplatné svařovací kurzy
a výcviky. Informace na www.leister.com.

• Přívod vzduchu u horkovzdušného dmychadla (8) je při znečištění třeba vyčistit kartáčem
• Vyčistěte svařovací trysku (9) mosazným kartáčem
• Zkontrolujte případné elektrické a mechanické poškození přívodního síťového kabelu (1) a zástrčky

• Dosáhne-li počítadlo pojezdu 400 h resp. počítadlo dmychadla 2000 h, objeví se na dis-
pleji (5) při dalším zapnutí hlavního vypínače (3) hlášení «Maintenance servicing».
Toto hlášení se zobrazí po dobu 10 sekund a nelze jej pomocí ovládacích prvků (4) pře-
skočit.

• Opravy smí provádět výhradně autorizovaná servisní střediska firmy Leister. Tato
servisní střediska zajišťují 24 hodin denně odborný a spolehlivý servis oprav za použi-
tí originálních náhradních dílů podle schémat zapojení a seznamů náhradních dílů. 

• Na tento přístroj je poskytnuta základní záruka jeden (1) rok od data nákupu (doložení fakturou nebo dodacím listem).
Vzniklé škody budou odstraněny dodáním náhradního dílu nebo opravou. Topná tělesa jsou z této záruky vyjmuty. 

• Další nároky jsou vyloučeny. 
• Škody, vycházející z přirozeného opotřebení, nadměrného zatěžování či neodborné manipulace jsou ze záruky

vyloučeny. 
• Nárok na záruku zaniká u přístrojů, které byly zákazníkem přestavěny nebo pozměněny.

Provedení Leister  VARIANT T1

Záruka

Příslušenství

Školení

Servis a opravy

Údržba
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Vaše autorizované servisní středisko je:

© Copyright by Leister
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WELDPLAST ČR s.r.o.
Dělnická 786/38
170 00 Praha 7 - Holešovice
Česká republika
Tel. +420 272 706 819    
Fax +420 272 706 820    
www.leister.cz
www.weldplast.cz
info@weldplast.cz


