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WELDPLAST 600/605
teplovzdušná zváračka 

Blahoželáme vám k zakúpeniu zváračky WELDPLAST 600/605.
Vybrali ste prvotriednu teplovzdušnú zváračku. 
Bola vyvinutá a vyrobená v súlade s najnovšou najmodernejšou technológiou v priemysle spracovania plastov.  
Bola tiež vyrobená z vysokokvalitných materiálov.

Viac informácií o zváračke WELDPLAST 600/605 nájdete na adrese www.leister.com

Odporúčame, aby ste vždy uchovávali návod na použitie spolu so zváračkou.

1. Dôležité bezpečnostné pokyny

Okrem bezpečnostných pokynov uvedených v jednotlivých častiach tohto návodu sa musia vždy dodržiavať nasle-
dujúce predpisy.

Pred prvým použitím si prečítajte návod na obsluhu. Tieto prevádzkové pokyny vždy uchovávajte spolu 
so zariadením.
Zariadenie neodovzdávajte nikomu inému bez pokynov na obsluhu.

Varovanie

Nebezpečné napätie, nebezpečenstvo ohrozenia života 
Existuje nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku elektrického napätia. Z tohto dôvodu sa extrudér 
smie pripájať k zásuvkám a predlžovacím káblom iba pomocou ochranného uzemňovacieho vodiča.  
Chráňte zariadenie pred vlhkosťou a mokrými podmienkami. Pred uvedením do prevádzky skontrolujte 
napájací kábel, zástrčku a predlžovací kábel kvôli elektrickému alebo mechanickému poškodeniu. 
Zváračku smie otvárať iba zaškolený a kvalifikovaný personál.

Riziko popálenia 
Nedotýkajte sa odkrytých kovových častí ani unikajúceho materiálu, keď sú horúce. Zariadenie treba 
najprv nechať vychladnúť.  Nemierte prúd horúceho vzduchu na ľudí ani na zvieratá.

Napätie miestneho napájania musí zodpovedať menovitému  napätiu špecifikovanému na zariadení. V 
prípade pochybností je potrebné poradiť sa so zodpovednou elektrárenskou spoločnosťou.
Hlavný vypínač musí byť v prípade výpadku sieťového napätia vypnutý.

Nebezpečenstvo oslnenia
Je potrebné zabrániť priamemu kontaktu so svetelným lúčom LED.

Zariadenie smú obsluhovať len vyškolení odborníci alebo obsluha pod ich dohľadom. Deti nesmú 
obsluhovať zariadenie.

Návod na použitie (Preklad originálneho návodu na použitie)

https://www.leister.com
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Zváračka WELDPLAST 600/605 je určená na profesionálne zváranie termoplastických materiálov vyrobených z PE 
a PP v oblastiach:
• Stavebná konštrukcia
• plavidiel Stavebné zariadenia 
• Stavebné opravy
• na skládkach

Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo spoločnosti Leister. V opačnom prípade sa platnosť akej-
koľvek záruky alebo záruky zruší.

Zváracie postupy a typy materiálov
• Zváračku použite WELDPLAST 600/605 na zváranie termoplastických materiálov len na báze polyetylénu a 

polypropylénu. 
(PE-LD, PE-LLD, PE-HD, PP)

1.1 Určené použitie

Akékoľvek iné použitie, než je uvedené v 1.1 alebo iné než zamýšľané použitie, sa považuje za nesprávne použitie.

1.2 Neurčené použitie

Toxické plyny alebo výpary môžu byť nebezpečné pri zváraní nesprávnymi materiálmi alebo pri zváraní 
pri príliš vysokej teplote.
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Zmeny sa môžu vykonať bez predchádzajúceho upozornenia.

2. Technické údaje

WELDPLAST 600
230 V

WELDPLAST 605
230 V

Napätie   V~ 230 230
Výkon W 3680 3680
Frekvencia Hz 50/60

Teplota °C plast
°F Vzduch

Max. 260
Max. 300

Objem vzduchu % 45 – 100

Pohon % 60 – 100

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

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

Hmotnosť (bez napájacie-
ho kábla)

kg
lbs

12,2
26,9

12,6
27,8

a
b

c Hmotnosť (bez topánky na 
zváranie)

a) mm
palce

809
31,9

b) mm
palce

140
5,5

c) mm
palce

273
10,7
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Použite prepravnú škatuľu extrudéra teplovzdušnej zváračky, ktorá súčasťou dodávky (pozrite rozsah dodávky 
[4.2]).

3. Preprava

Dodržiavajte platné vnútroštátne predpisy týkajúce sa nosenia alebo zdvíhania nákladu.
Hmotnosť zváračky WELDPLAST 600/605 vrátane prepravnej škatule je 18 kg (14 kg bez prepravnej 
škatule).

Teplovzdušný ventilátor (15) a ohrievanie plášťa (10) sa musia pred prepravou nechať dostatočne 
vychladnúť

Horľavé materiály (napríklad plast, drevo alebo papier) nikdy neskladujte v prepravnej škatuli.

Na prepravu žeriavom nikdy nepoužívajte rukoväť na prenášanie (5) na zariadení ani na prepravnej 
škatuli.
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4. WELDPLAST 600/605

4.1 Typový štítok a identifikácia

4.2 Rozsah dodávky (štandardné vybavenie v puzdre)

Príklad:

Model a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku zariadenia (20). Preneste tieto informácie do vašich 
prevádzkových pokynov. V prípade akýchkoľvek otázok na nášho zástupcu alebo autorizované servisné stredisko 
spoločnosti Leister si vždy prečítajte tieto informácie.

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

Sériové číslo: ....................................................................................................................................................

1 x zváracia topánka WELDPLAST 600/605
1 x zváracia obuv
1 x dodatočná rukoväť (len WELDPLAST 600)
1 x stojan (len WELDPLAST 600)
1 x špeciálna rukoväť (len WELDPLAST 605)
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WELPLAST 600

WELPLAST 605

1. Prípojný sieťový kábel 
2. Ovládací panel
3. Puzdro
4. Upevňovací závit (8 x M8)
5. Stojan 
6. Stojan pre prívodný sieťový kábel
7. Nastaviteľná rukoväť 
8. Rukoväť zariadenia
9. Zváracia topánka
10.  Ohrievanie plášťa
11.  Vstup zváracej tyče (dvojstranný) 
12. Predhrievacia dýza 

13. Svorka prívodu
14. Teplovzdušný prívod
15. Ventilátor horúceho vzduchu
16. Filter 
17. Spínač zap./vyp. pohonu
18. Potenciometer
19. Hlavný spínač
20. Typová doska
21. Ochranná rúrka
22. Upevňovací bod, karabínový napájací kábel
23.  Rukoväť vodiča, 
24. Zaisťovacia skrutka, vodiaca rukoväť

4.3 Prehľad častí zariadenia
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Obrázok 1/Ovládací panel (2)

30. Tlačidlo Pracovné svetlo zap. / 50 %/vyp.

31. Tlačidlo Vyhrievanie zap./vyp.

32. Tlačidlo Znížiť/Zvýšiť

33. Tlačidlo Confirm (Potvrdiť) 

34. Displej 

35. ponuky
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1:11:1

Uvoľnite nastaviteľnú rukoväť (7) otáčaním proti smeru hodinových ručičiek. Nastavte polohu nastaviteľnej 
rukoväte (7) na ochrannej rúrke a znovu ju upevnite otočením rukoväte v smere hodinových ručičiek (7).

Uvoľnite zaisťovaciu skrutku (24), nastavte vodiacu rukoväť (23),dotiahnite zaisťovaciu skrutku (24). 

5. Nastavenia na WELDPLAST 600/605

5.1 Prispôsobenie rukoväte (7)
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6. Uvedenie do prevádzky a prevádzka systému WELDPLAST 600/605

6.1 Pracovné prostredie a bezpečnosť

Varovanie

Upozornenie

Nebezpečné napätie, nebezpečenstvo ohrozenia života
Existuje nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku elektrického napätia. Z tohto dôvodu sa extrudér 
smie pripájať k zásuvkám a predlžovacím káblom iba pomocou ochranného uzemňovacieho vodiča.  
Chráňte zariadenie pred vlhkosťou a mokrými podmienkami. Pred uvedením do prevádzky skontrolujte 
napájací kábel, zástrčku a predlžovací kábel kvôli elektrickému alebo mechanickému poškodeniu.

Riziko popálenia 
Nedotýkajte sa odkrytých kovových častí ani unikajúceho materiálu, keď sú horúce. Zariadenie treba 
najprv nechať vychladnúť.  Nemierte prúd horúceho vzduchu na ľudí ani na zvieratá.

Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu 
spôsobené nesprávnym používaním extrúdera (napr. prehriatím materiálu) a najmä v blízkosti horľavých 
materiálov a výbušných plynov.

Nikdy nepoužívajte zváračku s horúcim vzduchom vo výbušnom alebo ľahko zápalnom prostredí. Vždy 
dodržiavajte dostatočnú vzdialenosť od horľavých materiálov alebo výbušných plynov.

Ručný extrudér umiestnite výlučne na ohňovzdorné povrchy. Diely z horúceho kovu a prúd teplého 
vzduchu musia byť udržiavané v dostatočnej vzdialenosti od podpery a stien.

Zariadenie sa musí počas prevádzky nepretržite monitorovať. Odpadové teplo môže prísť do kontaktu 
s horľavými materiálmi, ktoré nie sú vidieť.

Uistite sa, že ste pri práci v stabilnej polohe. Pripájacie káble a zváracia tyč sa musia dať voľne pohybo-
vať a nesmú brániť používateľovi ani tretím stranám počas práce. (Nebezpečenstvo uviaznutia).
Dodržiavajte príslušné zákonné požiadavky týkajúce sa bezpečnosti pri práci (zabezpečenie personálu a 
zariadení).

Ak sa zariadenie používa na stavenisku, na ochranu personálu pracoviska, musí sa použiť istič 
poruchového prúdu.

Zariadenie smú obsluhovať len vyškolení odborníci alebo obsluha pod ich dohľadom. Deti nesmú 
obsluhovať zariadenie.
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Napájací a predlžovací kábel

Napájanie autonómnymi generátormi napájania

• Napätie v miestnej elektrickej sieti musí zodpovedať menovitému napätiu špecifikovanému na zariadení (pozrite 
si technické údaje [2]).

• Predlžovacie káble musia byť schválené pre miesto použitia (napr. vonku) a musia byť príslušne označené. 
Vezmite do úvahy potrebný minimálny prierez pre predlžovacie káble podľa potreby. Odporúča sa najmenej 2,5 
mm2.

• Pri používaní autonómnych generátorov musí byť generátory uzemnené a vybavené prúdovými ističmi.  
Spoločnosť Leister odporúča generátory s maximálnym celkovým harmonickým skreslením (THD) 5 % alebo 
menej, aby sa predišlo možnému poškodeniu elektroniky.

• Na nominálny výkon generátorov sa vzťahuje vzorec „2 x nominálny výkon použitých zariadení“.
• Zariadenie je možno zapnúť a vypnúť len vtedy, keď je generátor v prevádzke, inak sa môžu poškodiť elektro-

nické komponenty.
• Pred spustením alebo vypnutím generátora odpojte zariadenie od elektrickej siete.

• Položte zariadenie na extrudér teplovzdušnej zváračky na vhodný povrch tak, aby bolo zariadenie stabilné a 
bezpečné. Uistite sa, že teplo extrudéra nevyžaruje žiadnu horľavinu.

• Skontrolujte, či je zváraný materiál čistý.
• Potom skontrolujte, či je zváriaca topánka (9) čistá.
• Skontrolujte, či je predhrievacia dýza (12) v správnej polohe a utiahnutá.
• Skontrolujte elektrické a mechanické poškodenie napájacieho kábla (1) a zástrčky.

6.2 Príprava zariadenia

6.3 Spustenie zariadenia
• Keď pripravíte pracovnú oblasť a teplovzdušnú zváračku v súlade s popisom, pripojte 

zariadenie k elektrickej sieti.
• Použite hlavný spínač (19) na zapnutie teplovzdušnej zváračky.

Po spustení sa na displeji nakrátko zobrazí štartovacia obrazovka s číslom 
verzie aktuálneho vydania softvéru a označením zariadenia.

Ak sa zariadenie vopred nechalo vychladnúť, bude nasledovať statické zobrazenie 
nastavených hodnôt naposledy používaného profilu (profil Basic (Základné) sa zobrazí pri 
prvom uvedení zariadenia do prevádzky).

V tejto fáze ešte nie je zapnuté ohrievanie.

• Teraz vyberte vhodný zvárací vzorec (pozrite časť 9.3) alebo nastavte parametre 
zvárania individuálne. 

• Teraz zapnite ohrievanie pomocou tlačidla Heating On/Off (Zap./vyp. ohrievania (31). 
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6.4 Postupnosť zvárania

Príprava na zváranie

• Teraz vykonajte testovacie zvary v súlade s pokynmi výrobcu materiálu alebo vnútroštátnymi normami alebo 
nariadeniami a skontrolujte výsledky. Podľa potreby upravte profil zvárania.

• Stlačením spínača zapnutia/vypnutia pohonu (16) začne pohon plastu vytláčať vloženú zváraciu tyč.
• Pred samotným procesom zvárania vytlačte nejaký materiál bez zvárania. 
• Počas zvárania veďte extrudér tak, aby bol stabilný. Predhrievacia dýza musí ohrievať povrchy, ktoré 

sa majú privariť.
• Zváraciu tyč nikdy nezavádzajte do oboch vsúvacích bodov zváracej tyče (11) súčasne. Extrudér vždy pre-

vádzkujte so zváracou tyčou.

Ihneď po zapnutí ohrievania (Tlačidlo 31 Heating On/Off) sa zobrazí dynamické zo-
brazenie aktuálnej teploty vzduchu a plastu s indikátorom priebehu (nastavená 
hodnota a aktuálna hodnota).

Pohon plastu je stále uzamknutý.

Ak je SKUTOČNÁ teplota plastu 30 °C pod POŽADOVANOU teplotou, spustí sa 5-mi-
nútový časovač. Po uplynutí doby časovača je pohon plastu aktivovaný.

Dosiahli ste teplotu plastu a vzduchu. Pohon plastu je aktivovaný. 
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6.5 Dokončenie zvárania

6.6 Vypnutie zariadenia/údržba

• Ak chcete zastaviť výstup plastu, stlačte spínač zapnutia/vypnutia pohonu (16).  Zváraciu topánku pomaly 
otočte smerom od zvarového spoja. 

• Vytiahnite všetok zvyšný materiál z otvoru zváracej topánky.

• Odrežte zváraciu tyč.
• Vytiahnite všetok zvyšný materiál z otvoru zváracej topánky. 

Pomocou tlačidla (31) vypnite ohrievače vzduchu/plastu. Je aktivovaný režim ochla-
dzovania.

• Upozorňujeme, že ohrievač plášťa (10) zostáva po dokončení režimu ochladzova-
nia určitý čas horúci.

• Ventilátor sa automaticky vypne približne po 6 minútach.
• Teraz vypnite zariadenie pomocou hlavného vypínača (18) a odpojte napájací 

kábel (1) od elektrickej siete.
• Počkajte, kým zariadenie nevychladne.
• Skontrolujte elektrické alebo  mechanické poškodenie napájacieho kábla (1) a 

zástrčky.
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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
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42

3

6 min

4

10 min

7. Stručná referenčná príručka WELDPLAST 600/605

7.1 Zapnutie/Spustenie

7.2 Vypnutie

1. Skontrolujte, či je hlavný vypínač (18) vypnutý a pripojte zástrčku z vypínača napájacieho kábla
2. na hlavnom spínači (18).
3. Zapnite ohrievanie tlačidlom zapnutia/vypnutia ohrievania (31); počkajte 3 až 5 minút, kým sa nedosiahne 

požadovaná teplota.
4.  Zaveďte zváraciu tyč do vstupného bodu zváracej tyče (11) a zapnite pohon plastu (16) spínačom zapnu-

tia/vypnutia pohonu

1. Odrežte zváraciu tyč.
2. Keď je pohon plastu vypnutý, vyčistite otvor zváracej topánky.
3.  Ohrievanie vypnite tlačidlom zapnutia/vypnutia ohrevu (31) a počkajte na dokončenie procesu chladenia 

(približne 5 minút).
4. Vypnite hlavný vypínač (18).Upozornenie: Ohrievanie plášťa zostáva na určitú dobu horúce.
5.  Odpojte elektrickú zástrčku
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33
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8. Ovládací panel WELDPLAST 600/605

8.1 Tlačidlá funkcií

Ovládací panel (2) pozostáva z tlačidiel funkcií, ktorými ovládate rôzne funkcie ponuky, a displeja, na ktorom 
sa zobrazujú príslušné zvolené nastavenia, možnosti ponuky alebo hodnoty platné pre prevádzkový čas.

Viacnásobné priradenie tlačidiel funkcií na ovládacom paneli (2)/Zobrazenie symbolov

Symbol Názov Na pracovnom displeji Po stlačení tlačidla v ponu-
ke stlačte (33)

Tlačidlo Pracovné svetlo
zap. /50 %/vyp. (30)

Tlačidlo Heating On/Off 
(Ohrievanie zap./vyp. (31)

Tlačidlá Reducing/increasing (Znížiť/Zvýšiť) (32)

Krátko stlačte Nastavenie požadovanej hodnoty 
v krokoch po 5 °C alebo 5 %

Zmena polohy/zmena ponuky, 
nastavenie parametrov

Stlačte a podržte Rýchle nastavenie požadovaných 
hodnôt nastavenej hodnoty

Zmena polohy/zmena ponuky, 
nastavenie parametrov

Tlačidlo Confirm (Potvrdiť) 
(33)

Nastavená hodnota sa použije a 
zobrazí v ponuke, ktorú vyberiete.

Vykoná sa požadovaná funk-
cia alebo ponuka.

Tlačidlo Menu (Ponuka) 
(34) Prepnutie do oblasti ponuky Späť na pracovný displej

30. Tlačidlo Pracovné svetlo zap. /50 %/vyp.

31. Tlačidlo Heating On/Off (Vyhrievanie zap./vyp.

32. Tlačidlo Reduce/Increase (Znížiť/Zvýšiť)

33. Tlačidlo Confirm (Potvrdiť)

34. Tlačidlo Menu (Ponuka) 

35. Displej
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8.2 Displej

8.3 Nastavenie parametrov zvárania

Displej je rozdelený na štyri oblasti:

Pri nastavovaní parametra zvárania pred zváraním postupujte nasledovne:

Príklad nastavenia teploty zvárania

• Stlačením tlačidla Minus (32)
• vyberte teplotu plastu a potom stlačte tlačidlo 

Confirm (Potvrdiť) (33). 

• Pomocou tlačidiel Minus/Plus (32)nastavte požado-
vanú cieľovú hodnotu teploty

• Kurzor automaticky preskočí späť na symbol teploty 
pomocou tlačidla

• Minus/Plus (32) Vyberte nasledujúci parameter 
zvárania

41 Pracovné zobrazenie

40 Zobrazenie stavu
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8.4 Symboly na stavovom displeji (Displej 40)

Stavový displej je rozdelený na ľavú (1) a pravú oblasť (2).

Varovanie prítomné Zaznamenávanie údajov Prepätie

Režim Eco Príjem údajov GPS Nedostatočné napätie

OhrievanieWLAN Zapnutie upozornenia na 
zastavenie zariadenia

• Počas procesu zvárania je možné kedykoľvek upraviť vytláčanie plastu pomocou 
potenciometra (18)  

• medzi 60 a 100 %. Ak chcete nastaviť iné parametre počas procesu zvárania, 
stlačením tlačidla Minus/Plus (32) vyberte parametre, ktoré chcete nastaviť

• Stlačte tlačidlo Confirm (Potvrdiť) (33)
• a potom pomocou tlačidla Minus/Plus (32) 
• bez ďalšieho zadania nastavte požadovanú cieľovú hodnotu. Kurzor sa automaticky prepne späť na symbol teploty

Stavový displej 1 / vľavo

Názov profilu

Zobrazuje názov aktuálne platného profilu zvárania (napríklad Basic - základný). 
Ak názov profilu obsahuje viac ako 6 znakov, prvých 6 znakov sa zobrazí ako prvé, 
jeden za druhým, a potom zvyšných 6 znakov. Systém potom zobrazí prvých 6 
znakov.

Napätie Zobrazenie napájacieho napätia

Displej stavu 2 / vpravo
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8.5 Symboly na pracovnom displeji (Displej 35)

Počas prevádzky nastavené hodnoty parametrov zvárania (vysunutie v %, teplota 
v °C alebo °F, objem vzduchu v % a v prípade potreby aj informačné poznámky 
(pozrite  Režim použití: Zobrazujú sa aktuálne hodnoty).

• Parametre zvárania môžete zmeniť stlačením tlačidla Minus/Plus (32) 
• po stlačení tlačidla Confirm (Potvrdiť) (33), pričom zvolený parameter je možno 

individuálne upraviť stlačením tlačidla Minus/Plus (32) 

Symbol vysunutia plastu [%]

Symbol teploty plastu [°C alebo °F]

Symbol teploty vzduchu [°C alebo °F]

Symbol objemu vzduchu [%]

Teplota zvárania je príliš nízka, proces zahrievania.
• Šípka smerujúca nahor a indikátor priebehu ukazujú, či ešte 

nebola dosiahnutá vyššia teplota 
• Blikajúca hodnota na lište priebehu ukazuje aktuálnu skutočnú 

hodnotu (205) 
• Hodnota napravo od lišty (230) označuje nastavenú hodnotu 

zvoleného profilu zvárania alebo individuálneho nastavenia

Teplota zvárania je príliš vysoká, proces ochladzovania.
• Šípka nadol a indikátor priebehu ukazujú, že ak ešte nebola 

dosiahnutá požadovaná nižšia teplota, 
• blikajúca hodnota nad pruhom ukazuje aktuálne dosiahnutú 

hodnotu (240)
• Hodnota napravo od pruhu (215) ukazuje cieľovú hodnotu zvole-

ného profilu zvárania alebo individuálneho nastavenia

Symbol pre režim chladenia

Symbol chybového hlásenia hardvéru.
• Zariadenie už nie je pripravené na použitie 
• Obráťte sa na autorizované servisné stredisko Leister Service 

Center (pozrite si príslušný kód chyby v časti  Varovanie a 
chybové hlásenia)

Symbol chybového hlásenia hardvéru (prvok ohrievania je chybný).
• Zariadenie už nie je pripravené na použitie
• Kontaktujte servisné centrum Leister Service Center

Symbol varovného hlásenia pre prehriatie.
• Zariadenie nechajte vychladnúť.



21

9. Nastavenia a funkcie softvéru WELDPLAST 600/605

9.1 Prehľad ponuky, navigácia, základné nastavenia

Stlačením tlačidla  Menu (Ponuka) (34) prejdete na položky ponuky Basic Settings (Základné nastavenia).

Z predvoleného nastavenia môžete pomocou ponuky Settings (Nastavenia) 
pristupovať k vzorcom, zobrazeniu nastavených hodnôt, úspornému režimu, LQS a 
rozšírenému režimu.

Program (pozrite  9.3)



22

Zapnutie režimu ECO (pozrite časť  9.5)

Vypnutie zaznamenávania údajov (pozrite časť  9.6)

Vypnutie zobrazenia cieľovej a skutočnej hodnoty (pozrite časť  9.4)

Zapnutie rozšíreného režimu 

Poznámka: Stlačením tlačidla  Menu (Ponuka) (34) sa vrátite na pracovnú 
obrazovku v každej položke ponuky.
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Aktivácia siete WLAN (pozrite časť  9.7)

Zapnutie rozšíreného režimu

9.2 Prehľad ponuky, navigácia v rozšírenom režime

Ak aktivujete rozšírený režim, sú k dispozícii ďalšie informácie a možnosti nastavenia. 
WLAN, nastavenia stroja, režim informácií, počítadlo, všeobecné informácie, varo-
vania

Nastavenia prístroja (pozrite  9.8)
Príklad: Nastavenie času
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Varovania (pozrite  9.12)

Poznámka: Stlačením tlačidla  Menu (Ponuka) (34) sa vrátite na pracovnú 
obrazovku v každej položke ponuky.

Zapnutie režimu ECO (pozrite časť  9.9)

Všeobecné informácie (pozrite  časť 9.11)

Počítadlo (pozrite  9.10)



25

9.3 Programy

Programy Uložené programy nájdete v časti Select (Výber).Ak chcete vybrať program, 
stlačte tlačidlo Confirm (Potvrdiť) (33).
Ak nie sú k dispozícii žiadne programy, môžete vytvoriť programy v časti New (Nové)

Pomocou tlačidiel Minus/Plus (32) vyberte požadovaný 
program. Stlačením tlačidla Confirm (Potvrdiť) (33) 
prijmite program. Ukončite ponuku stlačením tlačidla 
Menu (Ponuka) (34) Poznámka pre test zvárania

Ak chcete upraviť názov, stlačte tlačidlo Confirm (Potvrdiť) (33) s tlačidlami Minus/Plus (32). Vyberte znaky alebo 
číslice a prijmite tlačidlom Confirm (Potvrdiť) (33). Zmena riadku pomocou tlačidla Work light (Pracovné svetlo) (30) 
alebo tlačidla Heater (Ohrievač) (31)  Na ukončenie editora znakov a uloženie začiarknutia názvu použite tlačidlo 
Confirm (Potvrdiť) (33).

V položke ponuky New (Nová) môžete vytvoriť program.



26

Parametre vlastných programov môžete kedykoľvek upraviť.
V ponuke Recipes (Programy) vyberte podponuku Edit (Upraviť) stlačením tlačidla Minus (32).  
Po stlačení tlačidla Confirm (Potvrdiť) (33) sa zobrazia všetky editovateľné programy. 
Pomocou tlačidla Minus (32) vyberte program, ktorý chcete upraviť, a stlačte tlačidlo Confirm (Potvrdiť) (33). 
Pomocou tlačidla Minus(32) vyberte parameter, ktorý chcete upraviť, a stlačte tlačidlo Confirm (Potvrdiť) (33).
Potom nastavte požadovanú hodnotu pomocou tlačidiel Minus/Plus (32). 
Stlačením tlačidla Confirm (Potvrdiť) (33) potvrdíte nastavenú hodnotu.
Ak chcete nastavenie uložiť, pomocou tlačidla Minus (32) vyberte položku ponuky Save Recipe (Uložiť program) a 
potom stlačte tlačidlo Confirm (Potvrdiť) (33) 

9.4 Zobrazenie nominálnych hodnôt (nastavené hodnoty)

Aktivované z výroby
Ak nechcete na pracovnom displeji zobraziť nastavenú hodnotu a skutočnú hodnotu, 
môžete deaktivovať nastavené hodnoty stlačením tlačidla Confirm (Potvrdiť) (33).

Ak je aktivovaná funkcia Set Values (Nastavené hodnoty) (nastavenie z výroby), na 
pracovnom displeji sa zobrazí skutočná teplota (vysoká) a cieľová teplota (nízka).

To platí aj pre vytlačovanie plastu (%) a objem vzduchu (%).
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9.5 Režim Eco

Vypnuté vo výrobe 

• Aktivujte režim Eco stlačením tlačidla Confirm (Potvrdiť) (33) 
• Časový interval pre časovač Eco a Standby (Pohotovostný režim) je možno indivi-

duálne nakonfigurovať výberom hodnoty, ktorá sa má upraviť, stlačením tlačidla 
Minus/Plus (32), 

• po stlačení tlačidla Confirm (Potvrdiť) (33) sa požadovaná hodnota dá nastaviť 
individuálne stlačením tlačidla Minus/Plus (32) 

• Stlačením tlačidla Confirm (Potvrdiť) (33) sa nastavená hodnota prijme

Ak extrudér zostane v čase stanovenom v časovači ECO, keď je aktivovaný režim 
Eco, automaticky sa vykoná zmena režimu Eco. Objem vzduchu sa automaticky zníži 
na minimum a cieľová teplota vzduchu sa zníži o 30 °C. Na pracovnom displeji sa 
zobrazí úsporný režim s príslušným symbolom.

Prevádzkový stav možno kedykoľvek znovu aktivovať tlačidlom pohonu (17)
 alebo jedným z troch tlačidiel.

Po uplynutí času nečinnosti časovača v pohotovostnom režime sa spustí proces chla-
denia. Proces môžete prerušiť tlačidlom Heating On/Off (Ohrievanie zap./vyp) (31).

Ak je aktivovaný režim Eco, počas procesu ohrievania sa najprv zapne ohrievanie plastu. Ohrievač vzduchu je stále 
vypnutý. Keď ohrievač plastu dosiahne SKUTOČNÚ teplotu 20 °C pred nastavenou CIEĽOVOU teplotou, spustí sa 
5-minútový odpočítavací časovač extrudéra. Súčasne je ohrievač vzduchu zapnutý. 
Oba ohrievače sú pripravené na použitie s plastom a vzduchom až do konca časovača odrátavania. Objem vzdu-
chu sa aktivuje podľa nastavenia.

Časovač ECO

Časovač pohotovostného režimu
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• Vyberte požadovanú limitnú hodnotu stlačením tlačidla Minus (32) a potom stlačte tlačidlo Confirm (Potvrdiť) 
(33). 

• Pomocou tlačidla Minus/Plus (32) nastavte limitnú hodnotu.

• Ak je zapnuté Monitored Welding (Monitorované 
zváranie), zaznačia sa limitné hodnoty zaznamena-
ných parametrov zvárania.

• V ponuke stlačením tlačidla Minus (32) vyberte 
položku ponuky Monitored Welding (Monitorované 
zváranie), 

• potom stlačte tlačidlo Confirm (Potvrdiť) (33).

• Ak je funkcia Audible Alarm (Zvukový alarm) zap-
nutá, pri prekročení limitnej hodnoty zaznie zvukový 
alarm.

• Ak chcete aktivovať zvukový alarm, vyberte položku 
ponuky Audible Alarm (Zvukový alarm) stlačením 
tlačidla Minus (32) a potom stlačte tlačidlo Confirm 
(Potvrdiť) (33). 

Monitorované zváranie

Zvukový alarm

9.6 Nastavenia zaznamenávania údajov LQS

• V ponuke  stlačením tlačidla Minus (32) vyberte položku ponuky LQS, 
• potom stlačením tlačidla Confirm (Potvrdiť) (33), 
• zapnite zaznamenávanie údajov a stlačte tlačidlo Confirm (Potvrdiť) (33). 
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• Stlačením tlačidla Minus (32) vyberte položku 
ponuky Rec. Select Interval (Vybrať interval), potom 
stlačte tlačidlo Confirm (Potvrdiť) (33) 

• s tlačidlami Minus/Plus (32) Nastavte hodnotu pre 
interval nahrávania, 

• potom stlačením tlačidla Confirm (Potvrdiť) (33) 
prijmite nastavenú hodnotu

Interval záznamu

• Stlačením tlačidla Minus (32) vyberte možnosť 
Seam Naming (Pomenovanie spojov) a potom 
stlačte tlačidlo Confirm (Potvrdiť) (33)

Pomenovanie spojov

• Stlačením tlačidla Minus (32) vyberte možnosť 
Seam Naming (Pomenovanie spojov) a potom 
stlačte tlačidlo Confirm (Potvrdiť) (33) 

• Ak chcete upraviť názov, stlačte tlačidlo Confirm 
(Potvrdiť) (33) 

• s tlačidlami Minus/Plus (32) Vyberte znaky alebo 
číslice, potom pomocou tlačidla Confirm (Potvrdiť) 

• prijmite zmenu s tlačidlom Drive (Pohon) (30) alebo 
tlačidlom Heating (Ohrievanie) (31), 

• čím ukončíte editor znakov a uložíte zvolený názov, 
vyberte značku začiarknutia a prijmite tlačidlom 
Confirm (Potvrdiť) (33).

Pomenovanie spojov
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Vypnuté vo výrobe 

• Ak chcete zapnúť GPS, vyberte položku ponuky 
GPS v ponuke stlačením tlačidla Minus (32) a 
potom stlačte tlačidlo Confirm (Potvrdiť) (33).

Súradnice zvarov GPS sú teraz zobrazené v protokole 
zvárania.

GPS

• V ponuke stlačením tlačidla Minus (32) vyberte 
položku ponuky GPS position (Poloha GPS a potom 
stlačte tlačidlo Confirm (Potvrdiť) (33) 

• Pri existujúcom satelitnom pripojení sú údaje o 
polohe GPS viditeľné po stlačení tlačidla Minus/
Plus (32). 

• Symbol príjmu GPS sa zobrazí na stavovom 
displeji (40).  

• Ak je symbol vyplnený čiernou farbou, satelity sa 
našli. 

• Ak symbol nie je vyplnený, satelity sa hľadajú.

Poloha GPS

• Vyberte položku ponuky Number of Files (Počet súborov) stlačením tlačidla Minus 
(32).

Zobrazí sa počet zaznamenaných súborov.

• Vyberte položku ponuky Free Memory (Voľná pamäť) stlačením tlačidla Minus 
(32).

Zobrazí sa kapacita voľnej pamäte.

Počet súborov

Voľná pamäť
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9.7 Nastavenia siete WLAN

• Vyberte položku ponuky WLAN stlačením tlačidla Minus (32), potom stlačte 
tlačidlo Confirm (Potvrdiť) (33). 

Vypnuté vo výrobe

• Ak chcete zapnúť sieť WLAN,  stlačte tlačidlo 
Confirm (Potvrdiť) (33)

9.8 Nastavenia stroja

• Vyberte položku ponuky Machine Settings (Nasta-
venia stroja) stlačením tlačidla Minus (32), potom 
stlačte tlačidlo Confirm (Potvrdiť) (33). 

• Vyberte položku ponuky Data & Time (Údaje a čas)  
stlačením tlačidla Minus (32), potom stlačte tlačidlo 
Confirm (Potvrdiť) (33), 

• hodinu, minútu, rok, mesiac a deň
• pomocou tlačidiel Minus/Plus (32), vyberte hod-

notu, ktorú chcete upraviť, stlačte tlačidlo Confirm 
(Potvrdiť) (33), potom stlačte

• požadovanú hodnotu s tlačidlami Minus/Plus (32), a
• použite nastavenú hodnotu stlačením tlačidla 

Confirm (Potvrdiť) (33) 

Nastavenie dátumu a času
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• Vyberte položku ponuky Unit (Jednotka) stlačením tlačidla Minus (32). Stlačte tlačidlo Confirm (Potvrdiť) (33),
•  nyní vyberte jednotku displeje: nastavte metrickú alebo imperiálnu
• hodnotu stlačením tlačidla Confirm (Potvrdiť) (33)
• na zmenu jednotky, vyberte požadovanú hodnotu tlačidlom Minus (32), potom stlačte tlačidlo Confirm (Potvrdiť) 

(33). 

• Ak chcete zapnúť pracovné osvetlenie, vyberte položku ponuky Work Light (Pracovné osvetlenie) stlačením 
tlačidla Minus (32) a potom stlačte tlačidlo Confirm (Potvrdiť) (33). 

• Vyberte možnosť Switch on work light (Zapnúť pracovné osvetlenie): Vyberte Motor Release (Uvoľnenie motora), 
Always ON (Vždy ZAP. alebo Always OFF (Vždy VYP.)

• a potom stlačením tlačidla Minus (32) vyberte požadovanú jednotku, potom stlačte tlačidlo Confirm (Potvrdiť) (33) 
• a tlačidlom Minus/Plus (32) nastavte intenzitu pracovného svetla v %, 
• stlačením tlačidla Confirm (Potvrdiť) (33), potvrďte nastavenú hodnotu

Jednotka

Pracovné osvetlenie

• Vyberte položku ponuky LCD Contrast (Kontrast LCD) stlačením tlačidla Minus 
(32), potom stlačte tlačidlo Confirm (Potvrdiť) (33), 

• stlačte tlačidlo Minus/Plus (32), kontrast je možno nastaviť
• stlačením tlačidla Confirm (Potvrdiť) (33), potom potvrďte nastavenú hodnotu

Kontrast displeja LCD
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• Vyberte položku ponuky LCD contrast (Kontrast LCD) v ponuke stlačením tlačidla 
Minus (32), potom stlačte tlačidlo Confirm (Potvrdiť) (33), 

• stlačte tlačidlo Minus/Plus (32), kontrast je možno nastaviť 
• stlačením tlačidla Confirm (Potvrdiť) (33), potom prijmite nastavenú hodnotu

• V ponuke vyberte položku ponuky LCD contrast rd (Kontrast LCD rd) stlačením 
tlačidla Minus (32), potom stlačte tlačidlo Confirm (Potvrdiť) (33), 

• stlačte tlačidlo Minus/Plus (32), kontrast je možno nastaviť
• stlačením tlačidla Confim (Potvrdiť) (33), potom prijmite nastavenú hodnotu

• V ponuke stlačením tlačidla Minus (32) vyberte 
položku ponuky tlačidlo Backlight (Podsvietenie) 

• stlačením tlačidla Confirm (Potvrdiť) (33) Zapnite 
alebo vypnite osvetlenie klávesnice.

Podsvietenie displeja

Podsvietenie displeja LCD rd

Tlačidlo podsvietenia
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• Stlačením tlačidla Minus (32) vyberte položku ponuky Reset to defaults (Obnoviť predvolené nastavenia).
• Potom stlačte tlačidlo Confirm (Potvrdiť) (33) a tlačidlo Plus (32) 
• a potom stlačením tlačidla Confirm (Potvrdiť) (33), nastavte znova všetky nastavenia na výrobné nastavenia.

Režim diaľkového ovládania je aktuálne neaktívny.

Obnovenie predvoleného nastavenia

Režim diaľkového ovládania

• V ponuke stlačením tlačidla Minus (32) vyberte položku ponuky Service Intvl. (h) (Interval servisu (hod.)) 
• potom stlačte tlačidlo Confirm (Potvrdiť) (33) a tlačidlo Plus (32) 
• a potom stlačte tlačidlo Menu (Ponuka) (34), nastavte znova počítadlo hodín na zobrazenie servisnej údržby na 0

Interval servisu (hod.)
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9.9 Informačný režim

9.10 Informácie o prevádzke

Vypnuté vo výrobe

• Ak je aktivovaný režim Info Mode (Informačný režim), na pracovnej úrovni sa 
zobrazia ďalšie informácie.

Zobrazia sa nasledujúce informácie:
• Rýchlosť motora plastu v ot./min.
• . Ohrievanie ventilátora; kapacita ohrievacieho výkonu v %, ako aj SKUTOČNÁ a 

CIEĽOVÁ teplota v °C
• Ohrievaný plast A; kapacita ohrievacieho výkonu v %, ako aj SKUTOČNÁ a 

CIEĽOVÁ teplota v °C
• Ohrievaný plast B; využitie kapacity v %, ako aj SKUTOČNÁ a CIEĽOVÁ teplota v 

°C

• V ponuke stlačením tlačidla Minus (32) vyberte 
položku ponuky Info Mode (Informačný režim), 

• následným stlačením tlačidla Confirm (Potvrdiť) (33) 
aktivujte režim Info Mode (Informačný režim).

• Vyberte položku ponuky Duty Info (Informácie o 
prevádzke) stlačením tlačidla Minus (32) a stlačte 
tlačidlo Confirm (Potvrdiť) (33).

Zobrazí sa doba chodu stroja, pohonu a ventilátoru.

9.11 Všeobecné informácie
• Vyberte položku ponuky General Info (Všeobecné 

informácie) stlačením tlačidla Minus (32) a stlačte 
tlačidlo Confirm (Potvrdiť) (33).

Zobrazia sa nasledujúce informácie:
• Verzia softvéru HMI a PCU
• Dátum výroby extrudéra
• sériové číslo
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9.12 Varovania a chybové hlásenia

• Vyberte položku ponuky Warnings (Varovania) v po-
nuke stlačením tlačidla Minus (32) a stlačte tlačidlo 
Confirm (Potvrdiť) (33).

Zobrazia sa všetky varovania.

V prípade varovania môžete pokračovať v práci bez obmedzení.

Na rozdiel od výstražného hlásenia nie je možné pokračovať v činnosti, keď sa objaví chybové hlásenie. 
Ohrievanie sa automaticky vypne a pohon sa zablokuje.  Ohrievanie sa automaticky vypne a pohon je zablo-
kovaný. Zobrazenie príslušných chybových kódov na displeji pokračuje bez oneskorenia.

Konkrétne informácie týkajúce sa typu chyby alebo varovania je možné vyvolať kedykoľvek, a to aj prostredníctvom 
ponuky Settings (Nastavenia) v časti Show Warnings (Zobraziť varovania).

Typ správy Displej Kód chyby Opis a opatrenia

Varovanie ---

Príklad varovania na stavovom displeji 
Status display (Stavový displej) (40) 

Príliš vysoké napájacie napätie. Napájacie 
napätie je príliš vysoké. Súčasne sa strie-
davo zapína a vypína červené podsviete-
nie modulu LCD

Chyba

0008

Symbol chyby a text poznámky (Chyba č. 
0008/Nadmerná teplota) na pracovnom 
displeji.

Riešenie: Nechajte zariadenie vychladnúť

0020

Symbol chyby a text poznámky (Chyba 
č. 0020/Chyba ohrievacieho telesa) na 
pracovnom displeji.

Riešenie: Vymeňte ohrievacie teleso
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Chyba (podľa 
potreby s adresou 
Servisného 
centra spoločnosti 
Leister)*

0002 Podpätie/prepätie

0004 Hardvérová chyba

0008 Chyba ohrievacieho telesa

0100 Chyba ventilátora

0200 Chyba komunikačného modulu

0400 Chyba pohonu

*Kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Leister
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Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo spoločnosti Leister. V opačnom prípade sa platnosť akej-
koľvek záruky alebo záruky zruší.

Viac informácií nájdete na stránke www.leister.com.

10. Príslušenstvo

11 Údržba

Pred vykonaním akejkoľvek údržby alebo opravy odpojte zariadenie od zdroja napája-
nia a nechajte ho vychladnúť.

11.1 Mazacie guľôčkové ložisko axiálnej drážky

11.2 Čistenie filtrov (16)

Po 500 hodinách prevádzky hnacieho motora sa na ovládacom paneli (2) zobrazí 
hlásenie Maintenance Servicing (Údržba a servis).

Filtre (16) by sa mali čistiť kefou raz týždenne.

Axiálne drážkované guľôčkové ložisko sa musí prema-
zať každých 500 hodín.
Keď je pohon spustený, mazacou pištoľou premažte 
maximálne množstvo 1 cm3 maziva.

Resetovanie servisnej správy: Pozrite si  časť 9.8 
Nastavenia stroja

https://www.leister.com
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Opravy môžu vykonávať výlučne autorizované servisné strediská Leister Service Center.
Servisné strediská Leister Service Center  zaručujú profesionálnu a spoľahlivú opravu do 24 hodín s originálnymi 
náhradnými dielmi v súlade so schémami zapojenia a zoznamami náhradných dielov.

Viac informácií nájdete na stránke www.leister.com.

Spoločnosť Leister Technologies AG a jej autorizované servisné strediská ponúkajú zváracie kurzy a úvodné 
školiace kurzy.

Viac informácií nájdete na stránke www.leister.com.

12. Servis a opravy

13. Školenie

14 Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Leister Technologies AG,◦Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil, Švajčiarsko potvrdzuje, že tento 
výrobok spĺňa požiadavky nasledujúcich smerníc EÚ v modeloch, ktoré sú uvedené na trh.
Smernice: 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, EN IEC 63000

Kaegiswil, 01.27.2022

Bruno von Wyl, CTO  Christoph Baumgartner, generálny riaditeľ

15 Likvidácia

Elektrické zariadenia nelikvidujte spolu s domácim odpadom.
Elektrické zariadenia, príslušenstvo a obaly je potrebné zrecyklovať ekologicky šetrným spôsobom.  Pri 
likvidácii našich produktov dodržiavajte vnútroštátne a miestne predpisy.

https://www.leister.com
https://www.leister.com
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• Záruka na toto zariadenie poskytnutá partnerom pre priamu distribúciu/obchodníkom platí odo dňa zakúpenia.
• V prípade reklamácie (potvrdenej faktúrou alebo dodacím listom) opraví predajný partner chyby výroby alebo 

spracovania prostredníctvom výmeny dodaného zariadenia alebo jeho opravy.
• Ostatné nároky spojené s reklamáciami sú vylúčené tak, ako to určujú záväzné právne predpisy.
• Na poškodenie spôsobené prirodzeným opotrebovaním, preťažením alebo nesprávnou manipuláciou sa nevzťa-

huje záruka.
• Prvky ohrevú vylúčené zo záručných povinností alebo záruk.
• Na zariadenia, ktoré kupujúci upravil alebo zmenil, alebo na ktoré sa použili neoriginálne náhradné diely od 

spoločnosti Leister, sa nevzťahujú žiadne záruky.

Záruka

Predajné a servisné stredisko

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

