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Leister WELDPLAST S6
nástavec rukojeti

Ru!ní extrudér ke sva"ování termoplast# pomocí sva"ovacího drátu z PE a PP o pr#m$ru 4
a 5 mm (jiné materiály na objednávku) p"i v%rob$ nádr&í, p"ístroj#, montá&i potrubí a skládek.

Nesva"ujte elektricky vodiv% materiál (nap". PE-EL)!

Pou#ití

P"ed uvedením do provozu si pozorn$ p"e!t$te návod k obsluze
a uschovejte jej k dal'ímu pou&ití.

Návod k obsluze (P"eklad originálního návodu k obsluze) CZ

Nebezpe$í ohro#eni #ivota p"i otev"ení p"ístroje! Dojde k odkrytí
sou!ástí a p"ívod# pod nap$tím. P"ed otev"ením p"ístroje odpojte
p"ívodní kabel ze zásuvky. Nesva"ujte elektricky vodiv% materiál
(nap". PE-EL)!
Nebezpe$í po#áru a v"buchu p"i nesprávném pou&ití ru!ního
extrudéru (nap". p"eh"átí materiálu), zejména v blízkosti ho"lav%ch
materiál# a v%bu'n%ch plyn#.

Nenechávejte zapnut" p%ístroj bez dozoru. Teplo m#&e proniknout
k ho"lav%m materiál#m, které se nacházejí mimo dohled. P"ístroj sm$jí
pou&ívat pouze osoby s p%íslu&n"m odborn"m vzd'láním nebo
jiné osoby pod jejich dohledem. D$tem je pou&ití p"ístroje zcela
zakázáno.

P"i pou&ití p"ístroje na staveni'ti je k ochran$ osob nezbytn!
nutn" proudov" chráni".

Jmenovité nap'tí, které je uvedeno na p"ístroji, se musí shodovat
se sí(ov%m nap$tím. V p"ípad$ v%padku sít$ musíte vypnout hlavní
vypína! a pohon (uvolnit aretaci).

Nebezpe$í popálení! Nedot%kejte se hol%ch kovov%ch sou!ástí
a dávkované hmoty v horkém stavu. P"ístroj nechejte vychlad-
nout. Nemi"te proudem horkého vzduchu a dávkovanou hmotou
na jiné osoby nebo zví"ata.

Chra(te p%ístroj p%ed vlhkostí a mokrem.
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V"straha

Pozor

P"ipojujte p"ístroj k zásuvce s ochrann"m vodi$em. Jakékoliv
p"eru'ení ochranného vodi!e uvnit" p"ístroje nebo mimo p"ístroj je
nebezpe!né! Pou#ívejte pouze prodlu#ovací kabely s ochrann"m
vodi$em! Pr)%ez vodi$) min. 3 x 4mm2

1

Pou#ívejte ochranu sluchu!
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Spole!nost Leister Process Technologies, Galileostrasse 10, CH-6056 Kaegiswil/!v"carsko
potvrzuje, &e tento v%robek spl)uje v námi dodaném provedené po&adavky následujících sm$rnic
ES. Sm$rnice: 2004/108, 2006/95
Harmonizované normy: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2, EN 61000-3-11, 

EN 61000-3-12, EN 50366, EN 62233, EN 60335-2-45

Kaegiswil, 15.05.2009

Bruno von Wyl Christiane Leister
Technical Director majitelka firmy

Elektrické ná"adí, p"íslu'enství a obaly se mají odevzdávat k ekologické recyklaci. Pouze
pro zem' EU: Nevyhazujte elektrické ná"adí do b$&ného domovního odpadu! V souladu
s evropskou sm$rnicí 2002/96/ES o pou&it%ch elektrick%ch p"ístrojích a elektronice a její
realizaci v národní legislativ$ musí b%t nepou&itelné elektrické ná"adí shroma&*ováno
odd$len$ a  odevzdáváno k ekologické recyklaci.

Likvidace

Shoda

Technické údaje
Nap'tí V~ 230
V"kon W 4600
Frekvence Hz 50/60
Mno#ství vzduchu (20°C) l/min 420
Teplota vzduchu °C max. 350
Teplota plastifikace °C max. 260
Hladina emisí LpA (dB) 88
Hladina akustického v"konu LWA (dB) 96
Rychlost zpracování Ø 4 kg/h PE 3.9 – 4.8  PP 3.4 – 4.0 (pr#m$rné hodnoty p"i 50 Hz)
Rychlost zpracování Ø 5 kg/h PE 4.9 – 6.0  PP 4.6 – 5.5 (pr#m$rné hodnoty p"i 50 Hz)
Sva%ovací drát mm Ø 4 / Ø 5
Rozm'ry D ! ! ! V mm 821 ! 116 ! 240 (bez sva"ovací patky)

Hmotnost kg 14 (bez sí(ového kabelu)

Ozna$ení shody 2

Bezpe$nostní ozna$ení 3
Druh certifikace CCA
T%ída ochrany I 1
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Obsluha Ru$ní extrudér Leister WELDPLAST S6

1

3

4

1  Hlavní vypína!  
2  Vypína! pohonu
3  Potenciometr
4  Aretace pohonu
5  Displej
6  Rukoje(
7  Plá'(ov% oh"ev
8  Sva"ovací patka

17  Sva"ovací program
18  Skute!ná hodnota - plast
19  Po&adovaná hodnota - plast
20  Skute!ná hodnota - vzduch
21  Po&adovaná hodnota - vzduch
22  Sloupcov% graf – pohon 
23  Ukazatel rychlosti zpracování 
24  Tla!ítko nabídky 
25  Tla!ítko Back (Zp$t) 
26  Tla!ítko Enter 
27  Tla!ítko Down (Dol#) 
28  Tla!ítko Select (Vybrat) 
29  Tla!ítko Up (nahoru) 
30  Ukazatel stavu pohonu 
31  Kurzor 

9  P"edeh"ívací tryska
10  Trubková svorka
11  Chráni!ka
12  Zavád$ní sva"ovacího drátu
13  Rukoje( p"ístroje
14  Sí(ov% p"ívodní kabel
15  Vodicí rukoje(
16  Ventilátor horkého vzduchu

Popis p%ístroje

24

27 28 29

30

31
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18
19
20
21
22
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25 26

32 Ovládací jednotka 
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Obsluha Ru$ní extrudér Leister WELDPLAST S6

Pracovní prost%edí / bezpe$nost

Ru$ní extrudér se nesmí pou#ívat ve v"bu&ném nebo zápalném prost%edí. P%i
práci pamatujte na bezpe$n" postoj. P%ívodní kabel a sva%ovací drát musejí b"t
voln' pohyblivé a nesm'jí bránit p%i práci u#ivateli ani jin"m osobám.

Ru$ní extrudér pokládejte na neho%lavé podlo#ky! Horké kovové sou$ásti a proud
horkého vzduchu musejí mít dostate$nou vzdálenost od podlo#ky a st'n.

Nastavení rukojeti
1. Otá!ením rukojeti (6) proti sm$ru hodinov%ch ru!i!ek

povolte sev"ení
2. Umíst$te rukojeti (6) do po&adované pracovní polohy
3. Otá!ením rukojeti (6) ve sm$ru hodinov%ch ru!i!ek

obnovte sev"ení.

Pracovi&t'
P"i p"eru'ení sva"ování vypn$te pohon
vypína$em pohonu (2).

Polo&te ru!ní extrudér podle vyob-
razení na stabilní, neho"lavou pod-
lo&ku.

6
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Obsluha Ru$ní extrudér Leister WELDPLAST S6

Napájení proudem

P"i práci s prodlu&ovacím kabelem je nezbytné pou&ití minimálního pr#"ezu 3 x 4 mm2.
Kabel musí b%t certifikován pro dané místo pou&ití (nap". venkovní) a odpovídajícím
zp#sobem ozna!en.
V p"ípad$ pou&ití proudového agregátu k napájení energií platí pro jmenovit% v%kon
proudového agregátu: 2 x jmenovit% v%kon ru!ního extrudéru.

Po zapnutí hlavního vypína$e (1) stiskn$te libovolné tla!ítko na ovládací jednotce (32). Následn$
se p"ístroj bude zah"ívat na poslední nastavenou po&adovanou teplotu. Jakmile je dosa&eno
po&adovan%ch teplot, odpo!ítává systém na ukazateli stavu od 310 vte"in zp$t na nulu. Po
uplynutí tohoto procesu spou't$ní je p"ístroj p"ipraven ke sva"ování (stav P"ipraven*). Ru!ní
extrudér dosáhne provozní teploty za asi 8 minuty.
V p"ípad$ krátkodobého p"eru'ení sí(ového napájení prob$hne proces spou't$ní znovu.

Blokování motoru

Doba blokování rozb$hu: 310 sekund

Oh"ev Voln% motor P"ipraven *
Ukazatel stavu
pohonu (30)

Oh!ev do dosa"ení
po"adované hodnoty

Uvoln#ní motoru P!ipraven ke sva!ování

Spu&t'ní 
Kontrola teploty zabra)uje rozb$hu studeného ru!ního extrudéru.

1
FI
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Obsluha Ru$ní extrudér Leister WELDPLAST S6

P%íprava ke sva%ování

Úvodní okno
Na displeji (5) se po zapnutí ru!ního extrudéru
hlavním vypína$em (1) zobrazí název p"ístroje
a aktuální verze softwaru. Úvodní okno se
zobrazuje tak dlouho, dokud nestisknete
libovolné tla!ítko na ovládací jednotce (32).

Pracovní okno
V pracovním okn$ se zobrazují aktuální
nastavené parametry.

24

30

31
27

17
18
19
20
21
22
23

29

25 26

28

Funkce pracovního okna
V%b$r nabídky
Nastavení kontrastu
Oh"ev zapnut/vypnut
Zm$na pozice kurzoru
V%b$r hodnoty [+]
V%b$r hodnoty [-]

Funkce tla$ítek

• Pracovní okno

• V"b'r nabídky

Funkce v"b'ru nabídky
V%b$r nabídky / zp$t do pracovního okna
Zp$t do pracovního okna (zm$na nebude ulo&ena!)
V%b$r a zp$t do pracovního okna
V%b$r
Kurzor nahoru / vybraná hodnota +
Kurzor dol# / vybraná hodnota –

Tla!ítka se aktivují lehk%m klepnutím.

Software a navád'ní pomocí nabídek
Ru!ní sva"ovací extrudér Weldplast je vybaven komfortním ovládacím softwarem, kter%
usnad)uje u&ivateli práci a manipulaci s extrudérem.
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Nastavení zpracovávaného mno#ství
Na základ$ tvaru svaru m#&ete vzájemn$ sladit zpracovávané mno&ství a dobu p"edeh"ívání.
• P"ednastavení na displeji

– Stisknutím tla$ítka Select (28) p"esu)te kurzor do polohy «SPEED» (Rychlost).
– Pomocí tla$ítek Up (29) nebo Down (27) ur!ete maximální zpracovávané mno&ství (60 a&

100 %) (je znázorn$no prost"ednictvím sloupcového grafu pohonu (22))

• P"esné nastavení b$hem sva"ování
– Maximální nastavené zpracovávané mno&ství (nap". 85 %) m#&ete otá!ením potencio-

metru (3) sní&it na minimum

Zpracovávané mno&ství je závislé na pou&ité tlou'(ce drátu. Je-li zpracovávané mno&ství
udávané na displeji «60» a nastavení «Minimum» na potenciometru p"íli' velké, musíte p"ejít na
nejbli&'í men'í tlou'(ku drátu.

Obsluha Ru$ní extrudér Leister WELDPLAST S6

Nastavení parametr) v pracovního okn' 
Kurzor (31) informuje o tom, které parametry lze nastavovat. Po zapnutí se kurzor nachází v
poloze «SPEED» (Rychlost). V pracovním okn$ m#&ete pomocí tla$ítka Select (28) vybírat
následující parametry a pomocí tla$ítek Up (29) a Down (27) m$nit jejich hodnoty.

3

22

P%íklad
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Nastavení teplot pastu a vzduchu
• Stisknutím tla!ítka Select (28) p"emíst$te kurzor do polohy «PLAST» nebo «AIR» (Vzduch) 
• Nastavte teplotu pomocí tla!ítka Up (29) nebo Down (27)

Kontrola parametr) sva%ování
Po&adované a skute!né hodnoty teplot vzduchu a plastu jsou
trvale kontrolovány. Pokud se skute!ná teplota odch%lí od p"í-
slu'né po&adované hodnoty (hodnota mimo toleran!ní
pásmo), bude tato skute!nost signalizována zm$nou stavu
na ukazateli stavu pohonu (30). Pokud to bude nutné, bude
motor pohonu p"echodn$ blokován. Jakmile budou po&adované
a skute!né hodnoty teplot vzduchu a plastu op$t v rámci
toleran!ního pásma, zobrazí se na ukazateli stavu pohonu
(30) v%zva «Press any Key» (Stiskn$te libovolné tla!ítko).
Musíte stisknout libovolné tla!ítko na ovládací jednotce (32),
!ím& op$t aktivujete motor pohonu (ochrana proti op$tovnému
rozb$hu). Mo&né ukazatele stavu a toleran!ní pásma jsou
z"ejmé z následující grafiky nebo tabulky.

Obsluha Ru$ní extrudér Leister WELDPLAST S6

*. Ukazatel stavu Vlastnosti stavu
1 P"ipraven* P"ístroj p"ipraven ke sva"ování
2 Voln% motor Odchylka parametr# sva"ování > 10°C
3 Oh"ev Odchylka parametr# sva"ování > - 30°C, motor pohonu blokován 
4 310s Doba blokování rozb$hu 310 s, motor pohonu blokován
5 P"íli' hork% Odchylka parametr# sva"ování > + 30°C, motor pohonu blokován

6
Stiskn$te libovolné 
tla!ítko

P"ipraven ke sva"ování, motor pohonu je v'ak aktivován a& po stisknutí 
libovolného tla!ítka na ovládací jednotce (32)

30
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Zahájení sva%ování

• Podle pot"eby namontujte odpovídající sva%ovací patku (8)
• Nastavte potenciometr (3) na max.
• Jakmile bude dosa&eno provozní teploty (stav P"ipraven*), m#&ete zahájit sva"ování
• Stiskn$te vypína$ pohonu (2)
• Zave*te sva"ovací drát o pr#m$ru 4 nebo 5 mm do pr)vlaku sva%ovacího drátu (12)
• Sva"ovací drát je automaticky vta&en sva%ovacího drátu (12). Podávání drátu

musí probíhat bez odporu

• P"eru'te podávání hmoty pomocí vypína$e pohonu (2)
• Nasm$rujte p%edeh%ívací trysku (9) na sva"ovanou oblast
• K%vav%mi pohyby p"edeh"ejte sva"ovanou oblast
• Nami"te p"ístroj na p"ipravenou sva"ovanou oblast a op$t stiskn$te vypína$ pohonu (2)
• Prove*te testovací svar v souladu s návodem ke sva"ování poskytnut%m v%robcem

materiálu a národními normami nebo sm$rnicemi
• Zkontrolujte testovací svar
• Podle pot"eby p"izp#sobte nastavení teploty a zpracovávané mno&ství 
• P"i del'ím sva"ování m#&ete zajistit vypína$ pohonu (2) pomocí aretace pohonu (4)

a nastavit tak re&im trvalého provozu

Vypnutí p%ístroje
• Povolte aretaci pohonu (4) a uvoln$te vypína$ pohonu (2). Odstra)te sva"ovan%

materiál ze sva"ovací patky tak, aby p"i dal'ím spu't$ní nedo'lo k po'kození sva"ovací
patky

• Vypn$te oh"ev tla$ítkem Enter (26)
• Nechejte p"ístroj vychladnout
• Vypn$te hlavní vypína$ (1)

Obsluha Ru$ní extrudér Leister WELDPLAST S6

POZOR!
Nikdy nezavád'jte sva%ovací drát sou$asn' do obou pr)vlak). P%ístroj
pou#ívejte v#dy s vlo#en"m sva%ovacím drátem.
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Obsluha Ru$ní extrudér Leister WELDPLAST S6

Aktivace blokování tla$ítek

1. Nabídka

2. Blokování tla!ítek

3. Aktivace

Pokud bylo aktivováno blokování tla!ítek, 
zobrazí se na displeji symbol blokování tla!ítek. 

Blokování m#&ete kdykoliv zru'it takto:

Deaktivace blokování tla$ítek

1. Back

2. Reset

3. Vybrat

Potvrzení tla!ítkem Select musí b%t provedeno
bezprost"edn$ po resetování! 

Dal&í nastavení

Nastavení kontrastu
Za nep"ízniv%ch sv$teln%ch podmínek a p"i kolísání okolní teploty m#&ete v pracovním okn$
nastavit pomocí tla$ítka Back (25) kontrast displeje.

Zapnutí/vypnutí oh%evu
P"i del'ím p"eru'ení (v pohotovostním stavu) m#&ete v pracovním okn$ vypnout oh"ev plastu a
vzduchu pomocí tla$ítka Enter (26).

Blokování
tla$ítek

aktivováno

11



Obsluha Ru$ní extrudér Leister WELDPLAST S6

Navád'ní pomocí nabídek

Nabídka 

Nabídka

V%b$r

Vybrat

Funkce 

V%b$r

Vybrat

A zp$t Zp$t do  
pracovního 
okna V%b$r

12



Obsluha Ru$ní extrudér Leister WELDPLAST S6

Nabídka

Vybrat program

V%b$r

Vstup

Programování parametr) sva%ování

Ru!ní extrudér je vhodn% pro zpracování následujících typ# termoplast#:  
• PP/PE-HD/PE-LD
1 – 3 obsahují p"ednastavené hodnoty, které lze b$hem sva"ování p"izp#sobovat. 
Úpravy se neukládají!

Volná nastavení 1 – 4 jsou p"edem nastavena z v%roby a lze je voln$ programovat. Parametry
z#stávají ulo&eny i po vypnutí p"ístroje.

Nastavení zpracovávaného mno#ství
• Stisknutím tla$ítka Select (28) p"emíst$te kurzor do polohy «SPEED» (Rychlost).
• Pomocí tla$ítka Up (29) nebo Down (27) nastavte zpracovávané mno&ství (60 a& 100).

Nastavení teplot plastu a vzduchu
• Stisknutím tla$ítka Select (28) p"emíst$te kurzor do polohy «PLAST» nebo «AIR» (Vzduch).
• Nastavte teplotu pomocí tla$ítka Up (29) nebo Down (27).

Aktuáln$ nastaven% sva%ovací program (17) je viditeln% v pracovním okn$.

Volné
nastavení
1 – 4

Sva%ovací program Po#. hodnota pro plast [°C] Po#. hodnota pro vzduch [°C]
Volné nastavení 1 – 4 230 260
Prg1 PE-LD 220 260
Prg2 PE-HD 230 260
Prg3 PP 240 260
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Obsluha Ru$ní extrudér Leister WELDPLAST S6

• Demontá#

P"ístroj zah"át% na provozní teplotu vypn$te a odpojte od elektrické sít$

– Po povolení sv'racích &roub) (35) sejm$te sva%ovací patku (8) s dr#ákem sva%ovací
patky (34) z trysky extrudéru (36)

– Trysku extrudéru (36) p"i ka&dé v%m$n$ sva"ovací patky o!ist$te od zbytk# sva"ování;
p"itom se ujist$te, &e je pevn$ p"i'roubovaná

– Po povolení upev(ovacích &roub) (33) sejm$te sva%ovací patku (8) z dr#áku sva%ovací
patky (34)

• Montá#
– Namontujte sva%ovací patku (8) uzp#sobenou pro dan% svar na dr&ák sva%ovací

patky (34) pomocí upev(ovacích &roub) (33)
– Sva%ovací patky (8) a dr#ák sva%ovací patky (34) musejí b%t dob"e uta&eny sv'racími
&rouby (35)

Pracujte pouze v rukavicích odoln"ch proti vysok"m teplotám.
Nebezpe$í popálení!

V"m'na sva%ovací patky 
• V%m$nu sva"ovací patky je nutno provád$t na p"ístroji zah"átém na provozní teplotu.

8  Sva"ovací patka
33  Upev)ovací 'roub
34  Dr&ák sva"ovací patky 

35  Sv$rací 'roub
36  Tryska extrudéru

35
88 33

36

35 34

35
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Chybová hlá&ení

Pokud dojde k chyb$, zobrazí se tato na ukazateli stavu (30) (nap". Motor je p"eh"át%).

Zobrazení symbolu 

P"i v%skytu chyby se vypíná oh"ev vzduchu a plastu i motor pohonu! 

Pokud se tak nestane, musíte p"ístroj ihned odpojit od elektrické sít$! 

Dal&í postup p%i zobrazení na ukazateli stavu pohonu (30)

• Poznamenejte si chybov% kód
• Povolte aretaci pohonu (4) a uvoln$te vypína$ pohonu (2).
• Vypn$te hlavní vypína$ (1)

P"ístroj znovu zkontrolujte, uve*te jej do provozu a dbejte na to, aby nedo'lo
k vn$j'ímu p"eh"ívání ru!ního extrudéru

• Plast, kter% z#stal ve 'nekovém dopravníku, pokud mo&no odstra)te
• Pokud k závad$ dojde znovu, musíte p"ístroj odeslat ke kontrole do servisního st"ediska

s uvedením chybového kódu.

ErrXX

ErrXX

Err04

Ochrana pohonu proti p%eh%ívání
Pokud dojde k p"eh"átí pohonu vn$j'ími vlivy nebo p"i p"íli' nízké teplot$ plastu, vypne interní
teplotní jisti! pohon (viz ).

Ochrana pohonu proti rozb'hu
Motor pohonu je zaji't$n proti samovolnému spu't$ní po v%skytu chyb, nap". p"eh"átí.
Na ukazateli stavu pohonu (30) se zobrazí v%zva «Press any key» (Stiskn$te libovolné tla-
!ítko), zatímco motor pohonu z#stává zablokovan%. Po odstran$ní chyby stiskn$te libovol-
né tla!ítko na ovládací jednotce (32). Na ukazateli stavu pohonu (30) zmizí v%zva «Press
any key» (Stiskn$te libovolné tla!ítko).

M#&ete pokra!ovat v práci.

Err04

Err04

Postup v p%ípad' chyby Ru$ní extrudér Leister WELDPLAST S6

P"ístroj rozpoznává následující závady:  

Zobrazen" symbol Druh chyby
Err01 P"íli' vysoká teplota vzduchu nebo vadná teplotní sonda
Err02 P"íli' vysoká teplota plastu nebo vadná teplotní sonda 
Err04 P"íli' vysoká teplota vinutí motoru, motor je p"eh"át%
Err08 P"eh"ívání topného !lánku pro oh"ev vzduchu nebo v%padek motoru ventilátoru 
Err10 P"íli' vysoká teplota elektroniky
Err40 Zkrat teplotní sondy pro snímání teploty plastu

Pokud dojde k n$kolika chybám sou!asn$, nap". a , zobrazí se symbol . 
Dal'í kombinace jsou ozna!eny písmeny A, B, C, D, E a F, nap". a oddíl .Err0AErr02Err08

Err06Err04Err02
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P%íslu&enství Ru$ní extrudér Leister WELDPLAST S6

Smí se pou&ívat pouze p%íslu&enství dodané firmou Leister.

P%enosná odvíje$ka drátu  
• Za"ízení je ur!eno pro dva svitky drátu o pr#m$ru 300 mm
• K zaji't$ní optimálního odvíjení drátu musíte sva"ovací drát provléknout p"íslu'n%m okem (41) 

41

Sortiment sva%ovacích patek WELDPLAST S6 standard
Spole!nost Leister Process Technologies nabízí pro v'echny b$&né tvary svar# odpovídající
sva"ovací patky v r#zn%ch velikostech:

Polotovar Svar V Koutov" svar P%eplátovan" svar
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• Zkontrolujte, zda nedo'lo k mechanickému a elektrickému po'kození p%ívodního
kabelu (14) a zástr!ky.

• Trysku extrudéru (32) musíte p"i ka&dé v%m$n$ sva"ovací patky o!istit od zbytk#
sva"ovaného materiálu.

• Opravy nechejte provád$t v%hradn$ v autorizovan"ch servisech spole$nosti Leister.
Tyto servisy vám zaru!í poskytnutí "ádné a spolehlivé opravy do 24 hodin s pou&itím ori-
ginálních náhradních díl# podle schémat zapojení a seznam# náhradních díl#.

• Pokud se na za"ízení WELDPLAST S6 zobrazí po zapnutí p"í-
stroje servisní displej se servisním kódem 1, musí provést
autorizovan" servis spole$nosti Leister kontrolu stavu uhlík#
a p"ípadn$ vym$nit uhlíkové kartá!ky pohonu.

• Okno s hlá'ením m#&ete opat skr%t pomocí tla!ítka Select 
(28)          .

• S ru!ním extrudérem m#&ete je't$ chvíli pracovat.
• Pokud nevym$níte uhlíkové kartá!ky b$hem stanovené lh#ty,

bude pohon aktivní do dosa&ení mechanického dorazu uhlík#.
Na displeji se nezobrazí &ádné chybové hlá'ení, pohon se v'ak
ji& nerozb$hne.

• Na tento p"ístroj poskytujeme obecnou záruku v trvání (1) roku od data nákupu (doklad –
faktura nebo dodací list). Vzniklé závady budou odstran$ny náhradní dodávkou nebo
opravou. Topné !lánky jsou z této záruky vyjmuty. 

• Dal'í nároky, s v%hradou zákonn%ch ustanovení, jsou vylou!eny. 
• Na 'kody zp#sobené p"irozen%m opot"ebením, p"et$&ováním nebo nesprávn%m pou&itím

se záruka nevztahuje.
• Nároky na poskytnutí záruky se nevztahují na p"ístroje, které zákazník p"estav$l nebo zm$nil. 

Technické zm'ny vyhrazeny

Záruka

Údr#ba

Servis a opravy
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Va'e autorizované servisní st"edisko:

Leister Process Technologies
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil/+v%carsko
Tel. +41 41 662 74 74   
Fax +41 41 662 74 16    
www.leister.com
sales@leister.com
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