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WELDPLAST 600/605 
extrudér pro horkovzdušnou svářečku

Blahopřejeme vám k zakoupení svářečky WELDPLAST 600/605.
Vybrali jste si prvotřídní horkovzdušnou svářečku. 
Byla vyvinuta a vyrobena v souladu s nejmodernější technologií v odvětví výroby plastů. 
Byla rovněž vyrobena z vysoce kvalitních materiálů.

Více informací o svářečce WELDPLAST 600/605 naleznete na stránkách www.leister.com

Doporučujeme, abyste vždy měli u sebe návod k použití.

1 Důležité bezpečnostní pokyny

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

Před prvním použitím si přečtěte návod k obsluze. Tyto návody k obsluze vždy uchovávejte spolu se 
zařízením.
Nepředávejte zařízení nikomu jinému bez použití návodu k použití.

Varování

Pod napětím, ohrožení života
V důsledku elektrického napětí hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zařízení se proto smí 
připojovat pouze k zásuvkám a prodlužovacím kabelům s uzemňovacím vodičem. Chraňte extrudér 
před vlhkým a mokrým prostředím. Před uvedením do provozu zkontrolujte napájecí kabel, zástrčku a 
prodlužovací kabel, zda nedošlo k elektrickému nebo mechanickému poškození. Extrudér smí otevírat 
pouze poučený a kvalifikovaný personál.

Riziko popálení 
Nedotýkejte se odkrytých kovových částí ani unikajících plastových materiálů, dokud jsou horké. 
Zařízení by se mělo vždy nejprve nechat vychladnout.  Nikdy nemiřte proudem horkého vzduchu na lidi 
ani na zvířata.

Napětí místního zdroje musí odpovídat nominálnímu napětí uvedenému na zařízení. V případě po-
chybností se obraťte na odpovědnou elektrárenskou společnost.
V případě výpadku síťového napětí musíte vypnout hlavní vypínač.

Riziko popálení
Je nutné vyhnout se riziku přímého kontaktu očí se světelným paprskem LED.

Zařízení by měli obsluhovat vyškolení odborníci nebo pracovníci pod jejich dohledem. Děti nesmějí 
zařízení obsluhovat.

Návod k obsluze (Překlad originálního návodu k obsluze)

https://www.leister.com
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Svářečka WELDPLAST 600/605 je určena pro profesionální svařování termoplastických materiálů vyrobených z PE 
a PP v oblastech
• Konstrukce nádob
• Konstrukce potrubí 
• Konstrukce zařízení
• Konstrukce skládek
• Opravy

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

Postupy svařování a typy materiálů
• Svářečku WELDPLAST 600/605 používejte pouze pro svařování termoplastických materiálů na bázi polyethyle-

nu a polypropylenu. 
(PE-LD, PE-LLD, PE-HD, PP)

1.1 Účel použití

Jakékoli jiné použití než použití uvedené v bodu 1.1 nebo mimo zamýšlené použití je považováno za nesprávné 
použití.

1.2. Nezamýšlené použití

Při svařování s nesprávnými materiály a při svařování při příliš vysoké teplotě mohou být toxické plyny a 
páry nebezpečné.



6

Změny mohou být provedeny bez předchozího upozornění.

2 Technické údaje

WELDPLAST 600
230 V

WELDPLAST 605
230 V

Napětí   V~ 230 230
Výkon W 3680 3680
Frekvence Hz 50/60

Teplota °C plast
°F Vzduch

Maximální 260
Max. 300

Objem vzduchu % 45 – 100

Pohon % 60 – 100

Hladina hluku LpA (dB) < 70 (K = 3 dB)

Úroveň vibrací ah (m/s2) < 2,5 (K = 1,5 m/s2)

Hmotnost (bez napájecí 
šňůry)

kg
libry

12,2
26,9

12,6
27,8

a
b

c Hmotnost (bez svařovací 
boty)

a) mm
palce

809
31,9

b) mm
palce

140
5,5

c) mm
palce

273
10,7



7

Použijte přepravní krabici extrudéru horkovzdušné svářečky, která je součástí dodávky (viz rozsah dodávky 
[4.2]).

3. Přeprava

Dodržujte platné národní předpisy pro přenášení nebo zvedání břemen.
Hmotnost svářečky WELDPLAST 600/605 včetně přepravní krabice je 18 kg (14 kg bez přepravní 
krabice).

Horkovzdušný ventilátor (15) a ohřívaný plášť (10) musejí být před přepravou dostatečně vychladlé

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.
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4 WELDPLAST 600/605

4.1 Typový štítek a označení

4.2. Rozsah dodávky (v případě standardního vybavení)

Příklad:

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

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

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

1 x WELDPLAST 600/605
1 x svařovací bota
1 x přídavná rukojeť (pouze WELDPLAST 600)
1 x stojan (pouze WELDPLAST 600)
1 x speciální rukojeť (pouze WELDPLAST 605)
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WELPLAST 600

WELPLAST 605

1. Hlavní připojovací kabel 
2. Ovládací panel 
3. Upevňovací závit 
4. pouzdra (8 x M8) 
5. Stojan 
6. pro síťovou šňůru 
7. Nastavitelná rukojeť 
8. Držadlo 
9. svařovací bota
10.  Ohřev pláště
11.  Vstup svařovací tyče (dvojstranný)
12. Předehřívací tryska 

13. Svorka trubice
14. Horkovzdušný kanál 
15. Horkovzdušný ventilátor 
16. Filtr 
17. Přepínač zap./vyp. pohonu 
18. Potenciometr
19. Hlavní vypínač
20. Typový štítek 
21. Ochranná trubice
22. Napájecí šňůra karabiny upevňovacího bodu 
23.  Vodicí rukojeť 
24. Uzamykací šroub vodicí rukojeti

4.3 Přehled součástí zařízení
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Obrázek 1/Ovládací panel (2)

30. Tlačítko Pracovní světlo zap./50 %/vyp. 

31. Tlačítko Ohřev zap./vyp. 

32. Tlačítko Snížit/Zvýšit 

33. Tlačítko Confirm (Potvrdit)

34. Tlačítko Menu (Nabídka)

35. Displej
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1:11:1

Povolte nastavitelnou rukojeť (7) otáčením proti směru hodinových ručiček. Nastavte polohu nastavitelné 
rukojeti (7) na ochranné trubici a znovu ji upevněte otočením ve směru hodinových ručiček nastavitelné rukojeti 
(7).

Povolte pojistný šroub (24), upravte vodicí rukojeť (23), utáhněte pojistný šroub (24). 

5. Nastavení na svářečce WELDPLAST 600/605

5.1 Nastavení rukojeti (7)
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6. Uvedení do provozu a provoz zařízení WELDPLAST 600/605

6.1 Pracovní prostředí a bezpečnost

Varování

Varování

Nebezpečné napětí, ohrožení života 
V důsledku elektrického napětí hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Extrudér se proto smí 
připojovat pouze k zásuvkám a prodlužovacím kabelům s uzemňovacím vodičem. Chraňte extrudér 
před vlhkým a mokrým prostředím. Před uvedením do provozu zkontrolujte napájecí šňůru, zástrčku a 
prodlužovací kabel, zda nedošlo k elektrickému nebo mechanickému poškození.

Nebezpečí popálení 
Nedotýkejte se odkrytých kovových částí nebo unikajících plastových materiálů, dokud jsou horké. 
Zařízení by se mělo vždy nejprve nechat vychladnout.  Nikdy nemiřte proudem horkého vzduchu na lidi 
ani na zvířata.

Nebezpečí požáru a výbuchu 
způsobené nesprávným použitím ventilátoru (například přehřátí materiálu), zejména v blízkosti hořlavých 
materiálů a výbušných plynů.

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

Ruční extrudér umístěte výhradně na ohnivzdorné povrchy. Horké kovové části a teplá tryska musejí být 
udržovány v dostatečné vzdálenosti od podpěry a stěn.

Zařízení musí být během provozu nepřetržitě monitorováno. Odpadní teplo může přijít do styku s hořla-
vými materiály, které nejsou zobrazeny.

Při práci zajistěte, abyste byli ve stabilní poloze. Připojovací kabely a svařovací tyč se musejí pohybovat 
volně a nesmějí bránit uživateli ani třetím stranám při práci. (Nebezpečí zakopnutí)
Dodržujte národní zákonné požadavky o bezpečnosti práce (zabezpečení osob nebo zařízení).

Pokud je zařízení používáno na staveništi, musí se použít jistič poruchového proudu, aby se 
ochránil personál pracoviště.

Zařízení by měli obsluhovat vyškolení odborníci nebo pracovníci pod jejich dohledem. Děti nesmějí 
zařízení obsluhovat.
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Napájecí šňůra a prodlužovací kabel

Napájení s autonomními generátory

• Jmenovité napětí uvedené na přístroji (viz  technické údaje [2]) musí odpovídat napětí zdroje.
• Prodlužovací kabely musejí být schváleny pro místo použití (např. venku) a musejí být odpovídajícím způso-

bem označeny. Vezměte v úvahu potřebný minimální průřez prodlužovacích kabelů podle potřeby. Doporučení 
nejméně 2,5 mm2.

• Při použití autonomních generátorů energie musejí být tyto generátory uzemněny a vybaveny jističi pro rezidu-
ální proud.  
Aby se zabránilo možnému poškození elektroniky, doporučuje společnost Leister napájecí generátory s maxi-
málním celkovým harmonickým zkreslením (THD) 5 % nebo méně.

• Vzorec „2 x jmenovitý výkon použitých zařízení“ se vztahuje na jmenovitý výkon generátorů.
• Zařízení lze zapínat a vypínat pouze tehdy, když generátor běží, jinak mohou být elektronické součásti poško-

zeny.
• Před spuštěním nebo vypnutím generátoru odpojte přístroj od sítě.

• Umístěte extrudér horkovzdušné svářečky na vhodný povrch tak, aby bylo zařízení stabilní a bezpečné. Zajistě-
te, aby teplo extrudéru nevyzařovalo nic hořlavého.

• Zkontrolujte, zda je svařovaný materiál čistý.
• Potom zkontrolujte, zda je svařovací bota (9) čistá.
• Zkontrolujte, zda je předehřívací tryska (12) ve správné poloze a utažena.
• Zkontrolujte napájecí šňůru (1)  a zástrčku, zda nejsou elektricky anebo mechanicky poškozeny.

6.2 Příprava zařízení

6.3 Spuštění zařízení
• Jakmile připravíte pracovní oblast a horkovzdušnou svářečku v souladu s popisem, 

připojte svářečku k napájení.
• Zapněte horkovzdušnou svářečku pomocí hlavního vypínače (18).

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

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

V této fázi se topení ještě nezapne.

• Nyní vyberte vhodný vzorec svařování (viz 9.3) nebo individuálně nastavte parametry 
svařování. 

• Ohřev můžete ovládat pomocí tlačítka Heating On/Off (Ohřev zap./vyp.) (31). 
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6.4 Svářecí sekvence

Příprava na svařování

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

• Stisknutím spínače zapnutí/vypnutí pohonu (16) začne plastový pohon vytlačovat vloženou svařovací tyč.
• Před vlastním svařovacím procesem vytlačte nějaký materiál bez svařování. 
• Během procesu svařování veďte extrudér tak, aby byl stabilní. Předehřívací tryska musí ohřívat 

svařované povrchy.
• Nikdy nezavádějte svařovací tyč do obou vkládacích bodů svařovací tyče (11) současně. Extrudér vždy 

provozujte se svařovací tyčí.

Jakmile zapnete ohřev (tlačítko 31 Heating On/Off (Ohřev zap./vyp.), uvidíte se dy-
namické zobrazení aktuální teploty vzduchu s ukazatelem průběhu (nastavená 
hodnota a skutečné hodnoty).

Plastová jednotka je stále uzamčena.

Pokud je SKUTEČNÁ teplota plastu o 30 °C nižší než POŽADOVANÁ teplota, spustí se 
5minutový časovač. Po uplynutí časového limitu je plastový disk aktivován.

Nyní bylo dosaženo teploty plastu a vzduchu. Jednotka plastu je aktivována. 
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6.5 Dokončení svařování

6.6 Vypnutí zařízení/údržba

• Chcete-li výstup plastu zastavit, stiskněte hlavní vypínač měniče (16).  Pomalu otočte svařovací botu smě-
rem od svařovacího spoje. 

• Vytáhněte veškerý materiál, který zbývá v otvoru pro svařovací botu.

• Odřízněte svařovací tyč.
• Vytáhněte zbývající materiál z otvoru svařovací boty. 

Vypněte vzduchové/plastové ohřívače tlačítkem (31). Aktivuje se režim chlazení.

• Všimněte si, že ohřívač pláště (10) zůstává po určitou dobu po dokončení 
režimu chladnutí horký.

• Ventilátor se automaticky vypne přibližně po 6 minutách.
• Nyní vypněte zařízení hlavním vypínačem (18) a odpojte napájecí kabel (1) z 

elektrické sítě.
• Vyčkejte, dokud zařízení nevychladne.
• Zkontrolujte napájecí kabel (1)  a zástrčku, zda nejsou elektricky anebo mecha-

nicky poškozeny.
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QG WELDPLAST 600/605 / Art. 170.895 / 06.2021

User Manual:
leister.com/DLP-Weldplast-605

WELDPLAST 600/605  
Quick Guide

Download
myLeister App

1 5

1

2 3

5

42

3

6 min

4

10 min

7. Stručná referenční příručka WELDPLAST 600/605

7.1 Zapnutí/Spuštění

7.2 Vypnutí

1. Zajistěte, aby byl hlavní vypínač (18) vypnut a připojte zástrčku napájecího kabelu
2. Zapněte hlavní vypínač (18). 
3. Zapněte ohřev pomocí tlačítka Heating On/Off (Ohřev zap./vyp.) (31); počkejte 10 minut, dokud nedosáhnete 

požadované teploty.
4.  Veďte svařovací tyč do vstupního bodu svařovací tyče (11) a zapněte pohon plastu (16) pomocí spínače 

zapnutí/vypnutí pohonu

1. Odřízněte svařovací tyč.
2. Při vypnutém pohonu plastu vyčistěte otvor svařovací boty.
3.  Vypněte ohřev pomocí tlačítka Heating On/Off (Ohřev zap./vyp.) (31) a počkejte, až skončí proces chlazení 

(přibližně 5 minut).
4. Vypněte hlavní vypínač (18).Pozor: Plášť zůstává nějakou dobu horký.
5.  Vytáhněte zástrčku napájecího napětí
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8. Ovládací panel zařízení WELDPLAST 600/605

8.1 Tlačítka funkcí

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

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

Symbol Název Na pracovním displeji V nabídce po stisknutí 
tlačítka (33) stiskněte

Tlačítko Work light (Pra-
covní osvětlení)
On/50%/Off (Zap./50 %/
Vyp. (30)

Tlačítko Heating On/Off 
(Ohřev zap./vyp.) (31)

Tlačítka Reducing/increasing (Snížení/Zvýšení) (32)

Krátce stiskněte Nastavení požadované hodnoty 
po 5 °C nebo 5% krocích

Změna polohy/nabídky, 
nastavení parametrů

Stiskněte a podržte Rychlé nastavení požadovaných 
hodnot

Změna polohy/nabídky, 
nastavení parametrů

Tlačítko Confirm (Potvrdit) 
(33)

Použije se nastavená hodnota a 
zobrazí se ve výběru nabídky.

Provede se požadovaná 
funkce nebo nabídka.

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

30. Tlačítko Work light On/50%/Off (Pracovní světlo 
zap./50 %/vyp.

31. Tlačítko Heating On/Off (Ohřev zap./vyp.)

32. Tlačítko Reduce/Increase (Snížit/Zvýšit)

33. Tlačítko Confirm (Potvrdit)

34. Tlačítko Menu (Nabídka)

35. Display (Displej)
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8.2 Displej

8.3 Nastavení parametrů svařování

Displej je rozdělen do dvou oblastí:

Přizpůsobení parametrů svařování před svařováním proveďte následovně:

Příklad nastavení teploty svařování

• Stisknutím tlačítka Minus (32)
• vyberte teplotu plastu a stiskněte tlačítko Confirm 

(Potvrdit) (33). 

• Nastavte požadovanou hodnotu cílové teploty 
pomocí tlačítka Minus/Plus (32) 

• kurzor automaticky přeskočí zpět na symbol teploty
• s tlačítky Minus/Plus (32) Vyberte další parametr 

svařování

41 Working display (Pracovní displej)

40 Status display (Stavový displej)



19

8.4 Symboly na stavovém displeji (zobrazení 40)

Stavový displej je rozdělen do levé (1) a pravé oblasti (2).

Existující varování Data Recording (Záznam 
dat)

Overvoltage (Přepětí)

Eco mode (Režim Eco) GPS data reception (Příjem 
dat GPS)

Undervoltage (Pod-
pětí)

VytápěníWLAN Stop Device on Alert (Za-
stavit zařízení při výstraze) 
je zapnuto

• Během procesu svařování může být vytlačování plastu kdykoli nastaveno pomocí 
potenciometru (18)  

• mezi 60 a 100 %, další parametry nastavíte během procesu svařování stisknutím 
tlačítka Minus/Plus (32) a výběrem parametrů, které mají být nastaveny

• Stiskněte tlačítko Confirm (Potvrdit) (33)
• a nastavte požadovanou cílovou hodnotu tlačítkem Minus/Plus (32) 
• bez dalšího zadání. Kurzor se automaticky přepne zpět na symbol teploty

Stavový displej 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 potom zbývajících 6 znaků. Systém potom 
zobrazí prvních 6 znaků.

Napětí Zobrazení napájecího napětí

Stavový displej 2 / pravá 
oblast
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8.5 Symboly na pracovním displeji (Zobrazení 35)

Během provozu jsou nastaveny hodnoty parametrů svařování (vysunutí v %, teplota 
v °C nebo °F, objem vzduchu v % a v případě potřeby informačními poznámkami (viz 

 Application Mode: Showing current values (Režim aplikace: Zobrazení aktuálních 
hodnot).

• Změňte parametry svařování stisknutím tlačítka Minus/Plus (32) 
• Po stisknutí tlačítka Confirm (Potvrdit) (33) lze zvolený parametr individuálně 

upravit stisknutím tlačítka Minus/Plus (32) 

Symbol vysunutí plastu [%]

Symbol teploty plastu [°C nebo °F]

Symbol teploty vzduchu [°C nebo °F]

Symbol objemu vzduchu [%]

Teplota svařování je příliš nízká, proces zahřívání.
• Šipka nahoru a indikátor průběhu ukazují, zda ještě nebylo 

dosaženo vyšší teploty 
• Blikající hodnota nad indikátorem průběhu ukazuje aktuální 

skutečnou hodnotu (205) 
• Hodnota vpravo od tyče (230) ukazuje bod nastavení vybraného 

profilu svařování nebo individuálního nastavení

Teplota svařování je příliš vysoká, proces chlazení.
• Šipka dolů a indikátor průběhu ukazují, že pokud ještě nebylo 

dosaženo požadované nižší teploty, 
• blikající hodnota nad sloupcem označuje skutečnou hodnotu 

(240)
• napravo od sloupce (215) označuje cílovou hodnotu vybraného 

svařovacího profilu nebo individuálního nastavení

Symbol režimu chlazení

Symbol chybového hlášení hardwaru 
• Zařízení již není připraveno k použití 
• Kontaktujte autorizované servisní středisko společnosti Leister 

(poznamenejte si příslušný chybový kód v části  Varování a 
chybová hlášení)

Symbol  chybového hlášení hardwaru  (topný článek je vadný).
• Zařízení již není připraveno k použití
• Kontaktujte servisní středisko společnosti Leister

Symbol varovného hlášení o přehřátí.
• Nechte zařízení vychladnout.
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9. Nastavení a funkce softwaru svářečky WELDPLAST 600/605

9.1 Základní nastavení navigace v nabídce Overview (Přehled)

Stisknutím tlačítka  Menu (34) přejdete na položky nabídky Basic Settings (Základní nastavení).

Ve výchozím nastavení použijte nabídky Settings (Nastavení) pro přístup ke vzorcům, 
nastaveným hodnotám zobrazení, režimu Eco Mode (Ekologický režim), LQS a Advan-
ced Mode (Rozšířený režim).

Program (viz 9.3)
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Zapnutí režimu ECO (viz  9.5)

Zapnutí záznamu dat (viz  9.6)

Vypnutí zobrazení cílové a skutečné hodnoty (viz 9.4)

Zapnutí pokročilého režimu 

Poznámka: Stisknutím tlačítka  Menu (Nabídka) (34) se vrátíte na pracov-
ní displej v každé položce nabídky.
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Aktivace WLAN (viz  9.7)

Zapnutí rozšířeného režimu

9.2 Základní nastavení navigace v režimu Advance Mode (Rozšířený režim)

Pokud aktivujete rozšířený režim , jsou k dispozici další informace a možnosti 
nastavení. 
WLAN, nastavení stroje, informační režim, počítadlo, obecné informace, varování

Nastavení stroje (viz  9.8)
Příklad: Nastavení času
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Varování (viz  9.12)

Poznámka: Stisknutím tlačítka  Menu (Nabídka) (34) se vrátíte na pracov-
ní displej v každé položce nabídky.

Zapnutí informačního režimu (viz  9.9)

Obecné informace (viz  9.11)

Počítadlo (viz  9.10)
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9.3 Programy

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

Pomocí tlačítek Mínus/Plus (32) vyberte požadovaný 
program. Stisknutím tlačítka Potvrdit (33) potvrďte 
přijetí programu. Otevřete nabídku stisknutím tlačítka 
Menu (Nabídka) (34)Zobrazí se nápis Poznámka pro 
testovací svařování

Chcete-li název upravit, stiskněte tlačítko Confirm (Potvrdit) (33) s tlačítky Mínus/Plus (32). Pomocí tlačítek Minus/
Plus (32) vyberte znaky nebo číslice a potvrďte tlačítkem Confirm (Potvrdit) (33). Změna řádku tlačítkem Work light 
(Pracovní světlo) (30) nebo Heater (Ohřívač) (31)ukončí editor znaků a uloží symbol zaškrtnutí názvu a přijme jej 
tlačítkem Confirm (Potvrdit) (33).

Program si můžete vytvořit sami v položce nabídky New (Nový).
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Parametry vlastních programů můžete kdykoli upravit.
Provedete to v nabídce Recipes (Programy), kde zvolíte podnabídku Edit (Upravit) stisknutím tlačítka Minus (32). 
Po stisknutí tlačítka Potvrdit (33) se zobrazí všechny upravitelné programy. 
Pomocí tlačítka Minus (32) vyberte program, který chcete upravit, a stiskněte tlačítko Confirm (Potvrdit) (33). 
Pomocí tlačítka Minus (32) vyberte parametr, který chcete upravit, a stiskněte tlačítko Confirm (Potvrdit) (33).
Potom nastavte požadovanou hodnotu pomocí tlačítek Minus/Plus (32). 
Chcete-li nastavenou hodnotu přijmout, stiskněte tlačítko Confirm (Potvrdit) (33).
Chcete-li nastavení uložit, pomocí tlačítka Minus (32), vyberte  položku nabídky Save Recipe (Uložit program) a 
potom stiskněte tlačítko Confirm (Potvrdit) (33). 

9.4 Zobrazení nominálních hodnot (nastavení hodnot)

Tovární nastavení aktivováno
Pokud nechcete na pracovním displeji zobrazit nastavenou hodnotu a skutečnou 
hodnotu, můžete funkci Set Values (Nastavené hodnoty) vypnout stisknutím tlačítka 
Confirm (Potvrdit) (33).

Je-li aktivována funkce Set Values (Nastavené hodnoty) (tovární nastavení), na 
pracovním displeji se zobrazí skutečná teplota (vysoká) a cílová teplota (nízká).

To platí i pro vytlačení plastu (%) a objem vzduchu (%).
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9.5 Režim Eco

Vypnuto v továrním nastavení 

• Povolte režim Eco mode (Režim Eco) stisknutím tlačítka Confirm (Potvrdit (33) 
• Časový pro režim Eco a časovač pohotovostního režimu lze individuálně nakonfi-

gurovat výběrem hodnoty, kterou chcete upravit tlačítky Minus/Plus (32) 
• po stisknutí tlačítka Confirm (Potvrdit) (33), požadovanou hodnotu lze nastavit 

individuálně pomocí tlačítek Minus/Plus (32) 
• Stisknutím tlačítka Confirm (Potvrdit) (33) je nastavená hodnota přijata.

Pokud extrudér zůstane pod časovým intervalem určeným v časovači ECO, když je 
aktivován režim Eco, dojde automaticky ke změně na režim Eco. Objem vzduchu se 
automaticky sníží na minimum a cílová teplota vzduchu se sníží o 30 °C. Na pracov-
ním displeji se zobrazí režim Eco s příslušným symbolem.

Provozní stav lze kdykoli znovu aktivovat tlačítkem pohonu (17)  nebo 
jedním ze tří tlačítek.

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

Je-li zapnutý režim Eco, během procesu ohřevu se nejprve zapne ohřev plastu. Ohřev vzduchu je stále vypnut. 
Když ohřev plastu dosáhne SKUTEČNÉ teploty 20 °C před nastavením CÍLOVÉ teploty, začne odpočítávání 5 minut 
do spuštění extrudéru. Současně se zapne ohřev vzduchu. 
Oba ohřívače jsou připraveny pro plast a vzduch až do konce odpočítávání časovače. Objem vzduchu se aktivuje 
podle nastavení.

Časovač ECO

Časovač pohotovostního režimu
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• Vyberte mezní hodnotu, kterou chcete nastavit, stisknutím tlačítka Minus (32) a potom stiskněte tlačítko 
Confirm (Potvrdit) (32). 

• Pomocí tlačítka Minus/Plus (32) nastavte mezní hodnotu.

• Pokud je zapnuta funkce Monitored welding (Moni-
torované svařování), zaznamenávají se překročené 
hodnoty zaznamenaných parametrů svařování.

• V nabídce stisknutím tlačítka Minus (32) vyberte 
Monitored welding (Monitorované svařování),

• stiskněte tlačítko Confirm (Potvrdit) (33).

• Pokud je zapnuta funkce Audible Alarm (Zvuková 
výstraha), ozve se při překročení mezní hodnoty 
zvuková výstraha.

• Chcete-li aktivovat zvukový alarm, vyberte v 
nabídce položku Audible Alarm (Zvukový alarm)
stisknutím tlačítka Minus (32) a stiskněte tlačítko 
Confirm (Potvrdit) (33). 

Monitorované svařování

Zvuková výstraha

9.6 Nastavení záznamu dat LQS

• V nabídce stisknutím tlačítka Minus (32) vyberte položku nabídky LQS a 
• stisknutím tlačítka Potvrdit (33) 
• zapněte záznam dat, stiskněte tlačítko Potvrdit (33). 
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• Stisknutím tlačítka Minus (32) vyberte položku 
nabídky Rec. Select Interval (Vybrat interval), potom 
stiskněte tlačítko Confirm (Potvrdit) (33) 

• Tlačítkem Minus/Plus (32) nastavte hodnotu 
intervalu záznamu

• a stisknutím tlačítka Confirm (Potvrdit) (33) přijměte 
nastavené hodnoty

Záznam intervalu

• Stisknutím tlačítka Minus (32) vyberte položku 
Seam Naming (Pojmenování spoje) a stiskněte 
tlačítko Confirm (Potvrdit) (33).

Pojmenování spoje

• Stisknutím tlačítka Minus (32) vyberte položku 
Seam Naming (Pojmenování spojů) a potom stisk-
něte tlačítko Confirm (33) (Potvrdit). 

• Chcete-li název upravit, stiskněte tlačítko Confirm 
(Potvrdit) (33) 

• a tlačítka Minus/Plus (32) Vyberte znaky nebo 
číslice, pomocí tlačítka Potvrdit (33) 

• potvrďte změnu tlačítkem Pohon (30) nebo tlačít-
kem Ohřev (31) 

• ukončete editor znaků a uložte zvolený název, 
vyberte zaškrtnutí a přijměte tlačítkem Confirm 
(Potvrdit) (33).

Pojmenování spoje
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Vypnuto v továrním nastavení 

• Chcete-li zapnout GPS, vyberte položku nabídky 
GPS stisknutím tlačítka Minus (32) a stiskněte 
tlačítko Confirm (Potvrdit) (33).

Souřadnice GPS spojů jsou nyní zobrazeny v protokolu 
svařování.

GPS

• V nabídce stisknutím tlačítka Minus (32) vyberte 
položku nabídky GPS position (Poloha GPS) a 
stiskněte tlačítko Confirm (Potvrdit) (33) 

• Při stávajícím satelitním připojení se data GPS 
zobrazí stisknutím tlačítka Minus/Plus (32). 

• Symbol příjmu GPS je zobrazen na stavovém 
displeji (40).

• Pokud je symbol vyplněn černě, satelity byly 
nalezeny. 

• Pokud symbol není vyplněn, satelity se hledají.

Poloha GPS

• Vyberte položku nabídky Number of Files (Počet souborů) v nabídce stisknutím 
tlačítka Minus (32).

Zobrazí se počet zaznamenaných souborů.

• Vyberte položku nabídky Free Memory (Volná paměť) stisknutím tlačítka Minus 
(32).

Zobrazí se volná kapacita paměti.

Počet souborů

Volná paměť
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9.7 Nastavení WLAN

• Vyberte položku nabídky WLAN v nabídce stisknutím tlačítka Minus (32) a stisk-
něte tlačítko Confirm (Potvrdit) (33). 

Vypnuto v továrním nastavení

• Chcete-li zapnout WLAN, stiskněte tlačítko 
Confirm (Potvrdit) (33)

9.8 Nastavení stroje

• Vyberte položku nabídky Machine Settings 
(Nastavení stroje)stisknutím tlačítka Minus (32), a 
stiskněte tlačítko Confirm (Potvrdit) (33). 

• V nabídce vyberte položku nabídky Data & Time 
(Data a čas) stisknutím tlačítka Minus (32), stiskně-
te tlačítko Confirm (Potvrdit) (33), 

• hodinu, minutu, rok, měsíc a den, vyberte pomocí 
tlačítek

•  Minus/Plus (32) vyberte hodnotu, kterou chcete 
upravit, stiskněte tlačítko Confirm (Potvrdit) (33) a 
stiskněte 

• požadovanou hodnotu pomocí tlačítka Minus/Plus 
(32). 

• Nastavenou hodnotu použijete stisknutím tlačítka 
Potvrdit (33) 

Nastavení data a času
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• Vyberte položku nabídky Unit (Jednotka) stisknutím tlačítka Minus (32). Stiskněte tlačítko Potvrdit (33),
• nyní vyberte jednotku displeje: nastavte metrickou nebo imperiální
• hodnotu stisknutím tlačítka Potvrdit (33), 
• změňte jednotku, vyberte požadovanou jednotku pomocí tlačítka Minus (32) a stiskněte tlačítko Potvrdit (33). 

• Chcete-li zapnout pracovní světlo, vyberte položku nabídky Work Light (Pracovní světlo) stisknutím tlačítka 
Minus (32) a stiskněte tlačítko Confirm (Potvrdit) (33). 

• Vyberte možnost Zapnout pracovní světlo: Vyberte možnost Motor Release (Uvolnění motoru), Always ON (Vždy 
zapnuto) nebo Always OFF (Vždy vypnuto)

• a pomocí tlačítka Minus (32) vyberte požadovanou jednotku, stiskněte tlačítko Confirm (Potvrdit) (33) Tlačítkem
• Minus/Plus (32) nastavte intenzitu pracovního světla v % 
• stisknutím tlačítka Confirm (Potvrdit) (33), přijměte nastavenou hodnotu

Jednotka

Pracovní světlo

• V nabídce vyberte položku nabídky LCD Contrast (Kontrast LCD) stisknutím tlačít-
ka Minus (32), stiskněte tlačítko Confirm (Potvrdit) (33), 

• stiskněte tlačítko Minus/Plus (32). Kontrast lze nastavit stisknutím
•  tlačítka Confirm (Potvrdit) (33) a přijetím nastavené hodnoty

Kontrast displeje LCD
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• V nabídce vyberte položku nabídky LCD Contrast (Kontrast LCD) stisknutím tlačít-
ka Minus (32), potom stiskněte tlačítko Confirm (Potvrdit) (33), 

• stiskněte tlačítko Minus/Plus (32), kontrast lze nastavit 
• stisknutím tlačítka Confirm (Potvrdit) (33) a potvrzením nastavené hodnoty

• V nabídce vyberte položku nabídky LCD contrast rd (Kontrast LCD rd) stisknutím 
tlačítka Minus (32), potom stiskněte tlačítko Confirm (Potvrdit) (33), 

• stiskněte tlačítko Minus/Plus (32), kontrast lze nastavit
• stisknutím tlačítka Confirm (Potvrdit) (33) a potvrzením nastavené hodnoty

• V nabídce stisknutím tlačítka Minus (32) vyberte 
položku nabídky tlačítko Backlight (Podsvícení)

• Stisknutím tlačítka Potvrdit (33) zapnete nebo 
vypnete osvětlení klávesnice.

Podsvícení displeje LCD

Podsvícení displeje LCD

Tlačítko podsvícení
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• V nabídce stisknutím tlačítka Minus (32) vyberte položku nabídky Reset to defaults (Nastavit znovu výchozí 
hodnoty.

• Potom stiskněte tlačítko Potvrdit (33) a tlačítko Plus (32) 
• a potom stisknutím tlačítka Potvrdit (33), znovu nastavte všechna nastavení na tovární nastavení.

Režim dálkového ovládání je aktuálně neaktivní.

Obnovení výchozího nastavení

Režim dálkového ovládání

• V nabídce stisknutím tlačítka Minus (32) vyberte položku nabídky Service Intvl. (h) (Interval servisu) (hod.), 
• potom stiskněte tlačítko Confirm (Potvrdit) (33) a tlačítko Plus (32) 
• a stisknutím tlačítka Menu (34) nastavte znovu počítadlo hodin pro obrazovku Maintenance Servicing (Servisní 

údržba) na 0

Interval servisu (hod.)
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9.9 Informační režim

9.10 Informace o provozu

Vypnuto v továrním nastavení

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

Zobrazí se následující informace:
• Rychlost motoru plastu v ot./s 
• Blower heating (Ohřev ventilátoru); kapacita výkonu ohřevu v % stejně jako 

SKUTEČNÁ a CÍLOVÁ teplota v °C
• Heating plastic (Ohřev plastu) A; kapacita výkonu ohřevu v % stejně jako SKU-

TEČNÁ a CÍLOVÁ teplota v °C
• Heating  plastic (Ohřev plastu) B; využití kapacity v % stejně jako SKUTEČNÁ a 

CÍLOVÁ teplota °C

• V nabídce stisknutím tlačítka Minus (32) vyberte 
položku nabídky Info Mode (Informační režim), 

• následným stisknutím tlačítka Confirm (Potvrdit) 
(33)aktivujte režim Info Mode.

• Vyberte položku nabídky Duty Info (Informace o 
provozu) stisknutím tlačítka Minus (32) a potom 
stiskněte tlačítko Confirm (Potvrdit) (33).

Zobrazí se provozní doba stroje, pohonu a ventilátoru.

9.11 Obecné informace
• Vyberte položku nabídky General Info (Obecné 

informace) stisknutím tlačítka Minus (32) a potom 
stiskněte tlačítko Confirm (Potvrdit) (33).

Zobrazí se následující informace:
• Verze softwaru HMI a PCU
• Datum výroby stroje 
• Sériové číslo
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9.12 Výstrahy a chybová hlášení

• Vyberte položku nabídky Warnings (Varování) stisk-
nutím tlačítka Minus (32) a potom stiskněte tlačítko 
Confirm (Potvrdit) (33).

Nyní se zobrazí všechna varování.

V případě varování můžete pokračovat v práci bez omezení.

Jakmile se zobrazí chybová zpráva, na rozdíl od varovné zprávy není možné v práci pokračovat. Ohřev se vypne 
automaticky a pohon je zablokován. Na pracovním displeji se bez prodlení zobrazí odpovídající chybové kódy.

Konkrétní informace o typu chyby nebo varování lze vyvolat kdykoli, včetně zobrazení v nabídce Settings (Nastave-
ní) v části Show Warnings (Zobrazit varování).

Typ zprávy Zobrazení Kód chyby Popis a opatření

Varování ---

Příklad výstražného symbolu na stavo-
vém displeji (40) 

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

Chyba

0008

Symbol chyby a text poznámky (chyba č. 
0008 / Nadměrná teplota) na pracovním 
displeji.

Řešení: Nechte přístroj vychladnout.

0020

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

Řešení: Vyměňte topné těleso.
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Chyba (s adresou 
střediska Leister 
Service Center 
podle potřeby)*

0002 Podpětí/přepětí

0004 Chyba hardwaru

0008 Vadný termočlánek

0100 Ventilátor je vadný

0200 Chyba komunikačního modulu

0400 Chyba pohonu

*Kontaktujte středisko Leister Service Center.
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Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství Leister; jinak bude jakákoli záruka nebo záruční reklamace 
neplatná.

Více informací naleznete na webu www.leister.com.

10. Příslušenství

11. Údržba

Před prováděním jakékoli údržby nebo opravy odpojte přístroj od zdroje napájení a 
nechte jej vychladnout.

11.1 Mazání kuličkového ložiska s axiální drážkou

11.2. Čištění filtrů (16)

Po 500hodinovém provozu hnacího motoru se na ovládacím panelu (2) zobrazí 
zpráva Maintenance Servicing (Údržba a údržba).

Filtry (16) je třeba čistit jednou týdně kartáčem.

Kuličkové ložisko s axiální drážkou musí být namazáno 
každých 500 hodin.
Když je měnič v chodu, promažte maximálně 1 cm3 
maziva pomocí mazací pistole.

Opětovné nastavení servisní zprávy: Viz  část 9.8 
Nastavení stroje

https://www.leister.com
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Opravy musejí být provedeny výhradně autorizovanými servisními centry společnosti Leister.
Servisní centra společnosti Leister zaručují profesionální a spolehlivou servisní opravu do 24 hodin s originálními 
náhradními díly v souladu s elektrickými schématy a seznamy náhradních dílů.

Více informací naleznete na webu www.leister.com.

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

Více informací naleznete na webu www.leister.com.

12. Servis a opravy

13. Školení

14. Prohlášení o shodě

Společnost Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil, Švýcarsko potvrzuje, že tento 
produkt splňuje požadavky následujících směrnic EU v modelech, které jsme dali k dispozici k zakoupení.
Směrnice: 2006/42/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 61000-6-2, CS IEC 63000

Kaegiswil, 27.01.2022

Bruno von Wyl, technický ředitel  Christoph Baumgartner, generální manažer

15. Likvidace

Elektrická zařízení nelikvidujte spolu s domácím odpadem.
Elektrická zařízení, příslušenství a obaly by měly být recyklovány způsobem šetrným k životnímu pro-
středí.  Při likvidaci našich výrobků dodržujte národní a místní předpisy.

https://www.leister.com
https://www.leister.com
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• Od data zakoupení se uplatní záruka nebo záruční práva udělená pro toto zařízení partnerem/prodejcem přímé 
distribuce.

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

• Jiné záruky nebo záruční nároky jsou vyloučeny v rámci závazných právních předpisů.
• Záruka se nevztahuje na škody způsobené přirozeným opotřebením, přetížením nebo nesprávnou manipulací.
• Topná tělesa jsou vyloučena ze záručních povinností nebo záruk.
• U zařízení, která byla převedena nebo vyměněna kupujícím nebo pro která byly použity neoriginální náhradní 

díly Leister, nelze využít záruky ani záruční reklamace.

Záruka

Prodejní a servisní středisko

https://www.leister.com
mailto:sales%40leister.com?subject=
http://www.leister.com
https://www.leister.com/Services/Sales-and-Service-Points

