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Pred uvedením do prevádzky si tento návod na použitie pozorne prečítajte
a pozorne uschovajte pre ďalšie použitie.

Leister WELDMAX
Ručný Miniextrúder

NÁVOD NA OBSLUHU (Preklad originálného návodu na obsluhu)

• Zváranie termoplastických materiálov vyrobených z:

PE-HD, PP-H, PP-B, PP-R, PPS.

• Nesmú byť zvárané elektricky vodivé materiály (PE-EL).

• pre oblasť zvárania nádrží, doskových výrobkov a trubiek sú zvary vytvárané podľa DVS 2207 oddiel 4.

• Zvary na fóliových materiáloch pri zváraní izolácií skládok a tesnení starých záťaží je vytváraný zvar podľa DVS
2225 oddiel 4.

Použitie

SK

Varovanie

Ohrozenie života pri otváraní prístroja, pretože môžu byť odkryté komponenty
a prípojky pod napätím. Pred otvorením prístroja vytiahnuť sieťovú zástrčku zo
zásuvky. Elektricky vodivý materiál (napr. PE-EL) sa nesmie zvárať.

Nebezpečenstvo požiaru a explózie pri neodbornom použití ručného extrú-
dera (napr. prehriatie materiálu) predovšetkým v blízkosti horľavých materiálov
a výbušných plynov.

Nebezpečenstvo popálenia! V  horúcom stave sa nedotýkajte ochranného
krytu výhrevného telesa, vzduchovej trysky a vytlačovanej hmoty. Nechajte prí-
stroj vychladnúť. Prúd horúceho vzduchu a  vytlačovanú hmotu nesmerujte
proti osobám ani zvieratám.

FI

230
120

Bezpečnostné upozornenie

Prístroj sa musí používať pod dohľadom. Teplo sa môže rozšíriť i k horľavým
materiálom, ktoré sa nachádzajú v  dohľadnej vzdialenosti. Prístroj smie byť
používaný výhradne vyškolenými odborníkmi alebo pod ich dohľadom.
Deťom je použitie prístroja úplne zakázané.

Pri použití prístroja na staveniskách je pre ochranu osôb bezpodmienečne
nutné používať prúdový chránič FI.

Menovité napätie uvedené na prístroji musí súhlasiť so sieťovým napätím.

Chráňte prístroj pred vlhkosťou a mokrom.
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Napätie V~
Príkon W
Frekvencia Hz
Teplota vzduchu °C
Množstvo vzduchu l/min
Teplota hmoty °C
Výtlak kg/h

Zvárací drôt mm
Rozmery D×Š×V mm
Hmotnosť kg

Značka konformity
Bezpečnostná značka
Druh certifikácie
Trieda ochrany I

Technické údaje

120 ★ 200 ★ 230 ★
1800 2200 2200

50 / 60 50 / 60 50 / 60
max. 400 max. 400 max. 400

300 300 300
max. 270 max. 270 max. 270

0.7

ø 4  ± 0.2 (podľa DVS 2211)
443 ¥ 94 ¥ 255, rukoväť ø 57

3.8 (bez káblu)

★ Pripojovacie napätie sa nedá prepínať

2 2 2
3 3 3

CCA CCA CCA
4 4 4�

Leister Process Technologies, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Švajčiarsko potvrdzuje, že tento
výrobok v prevedení nami uvedenom na trh splňuje požiadavky nasledujúcich smerníc ES.

Smernice: 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 61000-3-2, EN 61000-3-3, 
EN 50366, EN 62233, EN 60335-2-45

Kaegiswil, 07.03.2012

Bruno von Wyl, CTO Beat Mettler, COO

Elektrické prístroje, príslušenstvo a obaly odovzdať k recyklácii zodpovedajúcej za ochranu život-
ného prostredia. Len pre štáty EU: Nevyhadzovať elektrické prístroje do domáceho odpadu!
Podľa európskej smernice 2002/96 o  starých elektrických a  elektronických prístrojoch a  ich
začlenení do národného práva sa musia nepoužívané prístroje oddelene zhromažďovať a odo-
vzdávať k recyklácii zodpovedajúcej za ochranu životného prostredia.

Likvidácia odpadu

Zhoda

Technické zmeny vyhradené
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Popis prístroja

Zobrazenie panelu obsluhy 
s digitálnymi ukazovateľmi

1. Zváracia príložka 
2. Upevňovacie skrutky zváracej príložky (4x)
3. Držiak zváracej príložky
4. Upevňovacie skrutky držiaku zváracej 

príložky (2x)
5. Predhrevná tryska
6. Upevňovacia skrutka predhrevnej trysky
7. Hrdlo výtlaku taveniny
8. Ochranná trubka výhrevného článku
9. Rukoväť

10. Vzduchový filter
11. Kryt prístroja
12. Sieťový kábel
13. Hlavný vypínač
14. Tlačidlo posuvu

15. Otvor pre vsúvanie drôtu
16. Otvor výtlaku drobných nečistôt
17. Digitálny ukazovateľ skutočnej hodnoty

teploty hmoty 
18. Digitálny ukazovateľ nastavenej hodnoty

teploty hmoty
19. Potenciometer nastavenia teploty hmoty
20. Digitálny ukazovateľ skutočnej hodnoty

teploty vzduchu
21. Digitálny ukazovateľ nastavenej hodnoty

teploty vzduchu
22. Potenciometer nastavenia teploty vzduchu
23. Potenciometer nastavenia rýchlosti 

zváraného drôtu

2

5

8
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• Podľa potreby a typu zvaru vložiť zodpovedajúci zváraciu príložku (1).
• Prístroj zapojiť do elektrickej sieti.
• Zapnúť hlavný vypínač (13).

Na digitálnom ukazovateli skutočnej teploty vzduchu (20) sa krátko zobrazí číslo verzie  softvéru.
• Nastaviť požadované hodnoty teploty vzduchu a hmoty.

– Potenciometer teploty vzduchu (22), digitálny ukazovateľ nastavenej teploty vzduchu (21).
 – Potenciometer teploty hmoty (19), digitálny ukazovateľ nastavenej teploty hmoty (18).
 – Posun nastaviť na stupeň 2.
 – Potenciometer teploty hmoty (19) a vzduchu (22) je nastavený v pozícii „OFF“ (vypnuté).

• Upozornenie
– Zvoliť takú teplotu, aby nedochádzalo k prehriatiu hmoty zváracieho drôtu.
– Pri prehriatí taveniny v prístroji vzniká nebezpečenstvo požiaru!

• Pokiaľ hmota v prístroji nedosiahne hodnotu nastavenej teploty (všetky údaje na digitálnych ukazovateľoch
blikajú), nie je možné zapnúť posuv drôtu (ochrana prístroja).

• Po  dosiahnutí nastavenej teploty, digitálny ukazovateľ skutočnej teploty (17) prestane blikať a je možné
začať so zváraním. 

• Podľa druhu zváracieho materiálu a vplyvu okolia (teplota prostredia) je odblokovanie posuvu drôtu resp.
doba nahrievania hmoty v prístroji príslušne predĺžená
– Skontrolovať : po spustení prístroja musí byť hmota vo zváracom hrote  plastifikovaná.

• Po ukončení zvárania odstrániť z  otvoru príložky (1) kliešťami ľahkým ťahom zvyšok zatuhnutej hmoty.

Prevádzkové podmienky

Zváracie polohy

V / X zvar Kútový zvar
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• Stlačením tlačidla posuvu (14) je spustené zariadenie na posuv zváracieho drôtu.
– Opätovným stlačením tlačidla posuvu (14) sa posuv drôtu vypína.

• Potenciometrom rýchlosti posuvu drôtu (23) nastaviť požadovanú rýchlosť posuvu drôtu podľa zvolenej
geometrie zvaru. 

• Prístroj tlačidlom posuvu (14) zapnúť a vytlačiť malé množstvo hmoty.
• Výtlak  hmoty vypnúť tlačidlom posuvu (14).
• Na miesto zvaru priložiť predhrievnú trysku (5).
• Kývavým pohybom predhriať miesto zvaru.
• Nasadiť prístroj na takto pripravené miesto a zapnúť tlačidlo posuvu (14). 
• Urobiť skúšobný zvar.
• Nastaviť prístroj podľa potreby..
• Pozor

Pokiaľ je digitálny ukazovateľ zvolenej teploty vzduchu (21) nastavený na vyššiu hodnotu než digitálny
ukazovateľ zvolenej teploty hmoty (18) a prístroj beží dlhšiu dobu bez posuvu drôtu, stúpa teplota na
digitálnom ukazovateli skutočnej teploty hmoty (17) pri nezmenenom digitálnom nastavení zvolenej
hodnoty teploty vzduchu (21). Je potrebné tomuto stavu zabrániť, pretože dochádza k tepelnému roz-
kladu materiálu. Pokiaľ je spustené podávanie zváracieho drôtu, vyrovná sa teplota hmoty na nastavenú
výšku.

• Po ukončení zvárania nechať prístroj vychladiť. Nastaviť potenciometer 19 a 22 do pozície "OFF" – vypnuté.

POZOR! Nebezpečenstvo popálenia!
• Výmena príložky nesmie byť vykonávaná na chladnom prístroji.
• Prístroj ohriaty na prevádzkovú teplotu vypnúť a odpojiť od elektrickej siete.
• Povolením skrutiek držiaka zváracej príložky (4) zložiť držiak zváracej príložky (3) z krycej trubky

výhrevného článku (8) (použiť rukavice).
• Pri každej výmene zváracej príložky vyčistiť hrdlo výtlaku taveniny (7) od zvyšku zváracieho materiálu 

(viď Údržba).
• Nasadiť zodpovedajúci držiak zváracej príložky (3).
• Držiak zváracej príložky (3) sa dá nastaviť štyrmi smermi vždy pootočením o 90°.
• Zváracia príložka (1) môže byť povolením pripevňovacích skrutiek oddelená od držiaka zváracej príložky

(3) (napr. pre potrebu jej opracovania). 
• Zapnúť prístroj opäť do elektrickej siete a začať prácu.

• Tlačidlom posuvu (14) zapnúť prístroj.
• Nový drôt kolmo zrezaný zaviesť do otvoru pre vsúvanie drôtu (15).
• Prístroj nechať bežať pokiaľ hrdlom výtlaku taveniny (7) sa nevytlačuje kvalitatívne jednoliata roztavená

hmota.

Výmena zváracieho drôtu

Výmena zváracej príložky

Priebeh zvárania
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• Blokácia zváraného drôtu
– Pokiaľ je zváraný drôt zablokovaný mimo prístroj, podávacie zariadenie sa pretáča naprázdno, aby bolo

zabránené poškodeniu prístroja.
– Uvoľniť podávanie zváracieho drôtu popr. zmerať toleranciu priemeru drôtu.
– Zapnúť prístroj tlačidlom posuvu (14).
– Zvárací drôt zaviesť rukou do otvoru pre vsúvanie drôtu (15).
– Zvyšky zváracieho drôtu sa odstránia čistiacim otvorom (16).
– POZOR: Pre odstránenie zvyškov zváracieho drôtu nesmú byť použité žiadne nástroje alebo prípravky.

• Pokiaľ zvárací drôt nie je ďalej podávaný, existuje možnosť drôt spätne z prístroja odstrániť.
– Vypnúť podávanie drôtu tlačidlom posuvu (14).
– Potenciometer nastavenia teploty vzduchu (22) a potenciometer nastavenia teploty hmoty (19)

nastaviť do polohy "OFF" – vypnuté.
– Po cca 2 sekundách stlačiť tlačidlo posuvu (14) a stroj naštartuje spätný chod konštantnej rýchlosti.
– Ľahkým ťahom za zvyšok drôtu je možno drôt odstrániť.
– Na záver vypnúť posuv stlačením tlačidla posuvu (14).
– Potenciometrom teploty vzduchu (22) a potenciometrom teploty hmoty (19) nastaviť požadované

hodnoty teplôt.
– Záverom zaviesť nový zvárací drôt a stlačiť tlačidlo posuvu (14).

Pozor: použitý drôt kolmo zrezať.
– Zvoliť pomalú rýchlosť posuvu.
– Keď začne vytláčanie plastifikovanej hmoty zo zváracej príložky (1) je prístroj opäť pripravený k prevádzke.

• Hlásenie poruchy na digitálnom displeji
– Pokiaľ sa behom prevádzky prístroja vyskytne chyba, je zobrazená na displeji.
– Prístroj po zadaní kódu poruchy dať do opravy do autorizovaného servisu firmy Leister.

Prevádzkové poruchy a opatrenia

Na digitálnom ukazovateli skutočnej hodnoty teploty hmoty (17) a  na digitálnom ukazovateli 
skutočnej teploty vzduchu (20) sa zobrazí ERR.

Na digitálnom ukazovateli nastavenej hodnoty teploty vzduchu (21) sa objaví nasledujúce hlásenia:

LO V regulačnom obvode pre vzduch sa nenachádza žiadna chyba

L1 Prerušená sonda teploty alebo prekročená teplota vzduchu
L2 Porucha vyhrievania vzduchu alebo skrat teplotnej sondy vzduchu
L3 Prehriatie výhrevného telesa, porucha fotoodporu
L6 Prekročenie teploty riadiacej elektroniky

Na digitálnom ukazovateli nastavenia teploty hmoty (18) sa zobrazí nasledujúce hlásenie:

PO V regulačnom obvode pre hmotu sa nenachádza žiadna chyba

P1 Prerušenie teplotnej sondy alebo prekročenie teploty hmoty

P2 Porucha plastifikátora hmoty alebo skrat teplotnej sondy hmoty
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• Smie byť používané iba príslušenstvo firmy Leister.

• Vzduchový filter (10) pri znečistení vyčistiť štetcom alebo vymeniť.
• Hrdlo výtlaku taveniny (7) vyčistiť od zvyšku hmoty pri každej výmene příložky.
• Sieťový kábel a zástrčku pri zlomení alebo mechanickom poškodení vymeniť.

• Pri minimálnej dĺžke uhlíkov sa automaticky vypne motor dúchadla. Nechať preskúšať prístroj autorizova-
ným servisom firmy Leister. Životnosť uhlíkov je cca 1000 prevádzkových hodín.

• Po cca 1000 prevádzkových hodinách nechať skontrolovať stav uhlíkov motora pohonu autorizovaným 
servisom.

• Všetky opravy nechať previesť iba autorizovaným servisom firmy Leister. Oprava  sa uskutočňuje do 24
hodín iba originálnymi dielami firmy Leister.

• Na tento prístroj je poskytnutá základná záruka jeden (1) rok od dátumu nákupu (doložením faktúry alebo
dodacieho listu). Vzniknuté škody budú odstránené dodaním náhradného dielu alebo opravou. Výhrevné
telesá sú z tejto záruky vylúčené.

• Škody, vychádzajúce z prirodzeného opotrebovania, nadmerného zaťažovania, či neodbornej manipulácie sú
zo záruky vylúčené.

• Nárok na záruku zaniká u prístrojov, ktoré boli zákazníkom prestavané alebo pozmenené.

Údržba

Záruka

Servis a opravy

Príslušenstvo
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Vaše autorizované servisné stredisko:

WELDPLAST SK s.r.o.
Kamenná cesta 91
010 01  Žilina

Tel. predajňa: +421 415 166 068, +421 904 444 155
Tel. servis: +421 948 339 226
Email: info@weldplast.sk
Web: www.weldplast.sk

Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil/Switzerland

Tel. +41-41662 74 74   
Fax +41-41662 74 16    
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