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Jak spustit horkovzdu!n" sva#ovací automat VARIMAT V2?
1. Zapojte zástr!ku p"ívodu elekt"iny do elektrické sít#
2. Nastavte hlavní vypína$ (3) do pozice "ON" 
3. Zmá!kn#te tla!ítko pojezdu                                                 Otá!ením tla!ítka e-Drive 

zvolte rychlost.
4. Zmá!kn#te tla!ítko oh"evu                                                   Otá!ením tla!ítka e-Drive 

zvolte teplotu.
5. Zmá!kn#te tla!ítko e-Drive      P"ístroj se nah"eje za p"ibli$n# 3 - 5 minut
6. Prove%te zku&ební svár v souladu s instrukcemi pro sva"ování, 

dan'mi v'robcem pou$itého materiálu, a národními normami 
!i sm#rnicemi. Odzkou&ejte zku&ební svár.

7. Sva"ování
Jak vypnout horkovzdu!n" sva#ovací automat VARIMAT V2?
1. Stiskn#te otá!ivé tla!ítko e-Drive       (Obr. 1).
2. Stiskn#te «Cool down OK» tla!ítkem e-Drive      a nechte chladit p"ibli$n#

4 minuty (Obr. 2). Dmychadlo se vypne automaticky.
3. Poté, co se vychladí sva#ovací tryska (9), p"epn#te hlavní spína$ (3)

do pozice "OFF"  

Blahop#ejeme Vám k zakoupení automatického horkovzdu!ného sva#ovacího stroje VARIMAT V2!
Vybrali jste si &pi!kov' automatick' horkovzdu&n' sva"ovací stroj vyroben' z materiál( nejvy&&í kvality.
Tento p"ístroj byl vyvinut a vyroben v souladu s nejnov#j&ími technologiemi sva"ování. Ne$ opustí továr-
nu ve )v'carsku prochází ka$d' VARIMAT V2 p"ísnou kontrolou kvality.
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Leister VARIMAT V2
Horkovzdu!n" sva#ovací automat 

•Sva!ování st!e"ních pás# z PVC, TPO, ECB, EPDM, CSPE p!eplátováním u základních svár#. M#$e b%t
pou$it i na sva!ování v blízkosti hran a na nestejné povrchy.

•Sva!ování fólií a modifikovan%ch tkanin p!eplátováním.

Pou$ití

Návod k obsluze (P!eklad originálu návodu k obsluze) CZ

P!ed pou$itím si prosím pozorn& p!e't&te tento návod k obsluze a uschovejte
ho pro dal"í pou$ití.

P#i otev#ení p!ístroje m#$e dojít k ohro$ení $ivota, nebo( se p!itom odkr%vají
komponenty a p!ívody, které jsou pod el.nap&tím. P!ed otev!ením p!ístroje
v$dy odpojte zástr'ku od p!ívodu el.nap&tí. 

P#i nesprávném pou$ití horkovzdu"ného p!ístroje hrozí nebezpe'í po$áru a
v%buchu, zejména v blízkosti ho!lav%ch materiál# a v%bu"n%ch plyn#. 

Nedot"kejte se horké trysky nebo sva!ovacího plátu, mohou zp#sobit
popáleniny. V$dy nechte p!ístroj nejd!íve vychladit. Nemi!te proudem
horkého vzduchu na lidi nebo zví!ata.

Varování

P#ístroj a zástr%ka musí b%t propojeny p!es zemnící ochrann% vodi'. Ka$dé
po"kození zemnícího vodi'e (vnit!ní, vn&j"í) je nebezpe'né! Pou$ívejte pouze
prodlu$ovací kabely a zásuvky se zemnícím ochrann%m vodi'em.

P#ístroj musí b%t provozován pod stál%m dohledem. Teplo m#$e
vznítit ho!lavé materiály mimo va"e zorné pole.
P#ístroj smí b%t provozován pouze kvalifikovan%mi odborníky nebo
pod jejich dozorem. P!ístroj nesmí pou$ívat d&ti. 

V zájmu ochrany osob d#razn& doporu'ujeme zapojení p!ístroje k RCCB
chráni'i p!ed pou$itím na stavb&. 

Stanovené nap&tí uvedené na p!ístroji musí souhlasit se sí(ov%m nap&tím.
EN 61000-3-11; Zmax = 0.115 ! + j 0.072  !. Eventuéln& s dodavatelem (zásobo-
vací firmou) konsultujte.
V p!ípad& v%padku proudu vyjm&te trysku ze sva!ovací pozice!

Chrá&te p#ístroj p#ed vlhkostí a mokrem.

FI

230

400

Upozorn'ní

P!ístroj nesmí b%t zdvihán za p!ídavné záva$í.

V2!
lity.
vár-
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Leister Process Technologies, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Switzerland potvrzuje, !e tento
v"robek v provedení daném námi do prodeje, spl#uje po!adavky následujících sm$rnic EU. 
Sm$rnice: 2006/42, 2004/108, 2006/95
Harmonizované normy: EN 12100-1, EN 12100-2, EN 60204-1, EN 14121-1,

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

Kaegiswil, 28.01.2010

Bruno von Wyl Christiane Leister
Technick" %editel Majitel

Elektroná%adí, p%íslu&enství a obaly by m$ly b"t vráceny k op$tovnému zhodnocení nepo&kozujícímu
!ivotní prost%edí. Pouze pro zem! EC: Nevyhazujte elektroná%adí do domovního odpadu! Podle
evropské sm$rnice '. 2002/96 o elektrickém a elektronickém odpadu a národních zákon( musí b"t
neupot%ebitelné elektroná%adí p%edáno k op$tovnému zhodnocení nepo&kozujícímu !ivotní prost%edí.

Likvidace

Prohlá"ení o shod!

Technické údaje

Nap!tí V~ 200, 230,  400 ! V~ 200,   230,  400 !
V#kon W 4200, 4600, 5700 W 4200, 4600, 5700
Kmito$et Hz 50 / 60 Hz 50 / 60
Teplota °C 100 – 620 plynule °F 212 – 1148 plynule
Rychlost m/min. 0.7 – 12 plynule ft/min 2.3 – 39.4 plynule
P%ítlak N cca 190 (2 záva!í) N cca.190 (2 záva!í)
Mno&ství vzduchu % 50 – 100 % 50 – 100
Úrove' emisí LpA (dB) 70 LpA (dB) 70
Hmotnost kg 35 lbs 77
bez p%ívodního kabelu
Rozm!ry D ! ( ! V mm 650 ! 430 ! 330 inch 25 ! 17 ! 13
Zna$ka shody 2

Zna$ka schválení 3

Schéma osv!d$ení CCA
T%ída ochrany I 1

Technické údaje a specifikace se mohou zm!nit bez p%edchozího oznámení.
! Sí)ové nap!tí se nesmí m!nit.
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Popis p!ístroje

1 P!ívodní sí"ov# kabel 
2 Kryt
3 Hlavní spína$
4 Ovládací prvky
5 Displej
6 Senzor pojezdu
7 Areta$ní %roub
8 Horkovzdu%né dmychadlo
9 Sva!ovací tryska

10 Dr&ák p!ístroje
11 Areta$ní páka
12 Kyvn# válec

13 'roub pro nastavení stopy
14 Zadní pojezdov# válec
15 Vodící kole$ko
16 Nastavitelné pojezdové kolo
17 Pojezdové kolo
18 Vodící kole$ko
19 Spínací pru&ina vodícího kole$ka
20 Kulisa
21 Rastr nastavení p!ístroje
22 P!ídavné záva&í
23 Koncové záva&í
24 Dr&adlo pro p!ená%ení

25 'roub imbusov#
26 Spodní díl vodící ty$e
27 Horní díl vodící ty$e
28 Utahovací pá$ka

horní $ásti dr&adla
29 Dr&ák pro sí"ov# kabel
30 Kulat# !emen
31 Clamping screw,

lower guide bar
32 Kryt $idla pojezdu
33 Drát(n# kartá$
34 Plech pro nasazení trysky

Ovládací prvky (4)

Pro zapnutí a vypnutí horkovzdu%ného sva!ovacího automatu VARIMAT V2

Drive 
Nastavení rychlosti pojezdu

Heating 
Nastaveni teploty sva!ování

Blower
Nastavení mno&ství vzduchu

e-Drive 
Oto$né tla$ítko e-Drive slou&í jako navigátor.
Má dv( funkce:

Otá$ejte doleva nebo doprava pro nastavení
jednotliv#ch program) a hodnot
Stiskn(te pro potvrzení a aktivaci

Hlavní spína" (3)

12
30 13

32 7 6
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3
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5
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30 15 1215
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Vyjmutí VARIMATU V2 z p!epravního boxu:
Otev!ete víko p!epravního boxu.
Otev!ete boky p!epravního boxu.
Open clamping screw, lower guide bar (31) and move lower guide bar (26) into required position;
tighten clamping screw, lower guide bar (31
Povolte aretaci horní "ásti vodící ty"e (28), 
Nastavte po"adovanou v#$ku horní %ásti vodící ty"e (27) a utáhn#te pá"ku (28) na horní %ásti vodící ty%e.
Opatrn& vyjm&te horkovzdu$n# sva!ovací automat VARIMAT V2 z p!epravního boxu.

P!eprava VARIMATU V2 v p!epravním boxu:
Opatrn& ze strany naje'te s horkovzdu$n#m sva!ovacím automatem VARIMAT V2 do p!epravního boxu.
Uvoln#te aretaci a zasu$te horní "ást vodící ty"e (28) 
Utáhn#te pá"ku horní "ásti vodící ty"e (28)
Open clamping screw, lower guide bar (31) and move guide bar (27) into transport position;
clamping screw, lower guide bar (31)
Zav!ete boky p!epravního boxu.
Zav!ete víko p!epravního boxu.

P!eprava:
P!i p!eprav& dr"te p!epravní box za dr"adlo

1
2
3

4

5

5
4

3

2
1

6

P!epravní box

K transportu horkovzdu$ného sva!ovacího automatu VARIMAT V2 pou"ijte kufru ur%eného pro
p!ístroj, kter# je sou%ástí dodávky. Kufr je vybaven dr"adlem a transportními vále%ky.

VARIMAT V2 se nesmí zvedat za p!ídavné (22) ani ukon%ovací záva%í (23).
Dr"adla kufru ur%eného pro p!ístroj, stejn& jako madlo pro p!ená&ení (24) a
vodicí ty" (27) horkovzdu$ného automatu nepou"ívejte k transportu je!ábem.
Pro ru%ní zvedání horkovzdu$ného sva!ovacího automatu pou"ívejte madlo pro
p!ená&ení (24) a vodicí ty" (27).
P!ed p!epravou p!ístroje VARIMAT V2 nechejte vychladit sva!ovací trysku (9)

1 2

3 4 5 6

27

24

22

23
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Pokud se motor pohonu automaticky nenastartuje po spu!t"ní sva!ovací
trysky (9) do sva#ovací pozice, je pravd"podobn" !patn" nastaven senzor pojezdu.
Jak v takovém p!ípad" postupovat: 
•Nastavte senzor pojezdu (6) následovn":

– Vypn"te hlavní spína# (3)
– Odmontujte kryt senzoru (32)  (Remove drive sensor covering (32)
– Posu$te horkovzdu!né dmychadlo (8) a% po levou zará%ku
– Areta#ní pá#ka (11) se musí voln" pohybovat
– Povolte areta#ní $roub (7) pojezdového senzoru
– Posu%te senzor pojezdu (6) po dr&áku p!ístroje (10); D'LE(ITÉ: rozsah nastavení 0,2 - 0,5mm
– P#itáhn"te areta#ní $roub pro senzor pojezdu (7)
– P#imontujte kryt senzoru (32) (Mount drive sensor covering (32)
– Vysu$te horkovzdu$né dmychadlo (8) a% po zará%ku a oto&te sm"rem nahoru 
– Prov"#te funk&nost

Pokud se pohon stále automaticky nezapíná, kontaktujte autorizované servisní centrum.

P!íprava provozu

P!ítla#ná síla

•P#ed uvedením do provozu zkontrolujte, jestli nedo!lo k elektrickému nebo 
mechanickému po!kození p#ívodního sí'ového kabelu nebo zástr&ky. 

•Move lower guide bar (26) into the required position using clamping screw, 
lower guide bar (31) and upper guide bar (27) using clamping lever, upper 
guide bar (28)

•Zachy'te o&ko na p!ívodním sí)ovém kabelu (1) na dr&ák (29).
•Zkontrolujte základní nastavení sva!ovací trysky (9) (viz obr. B a C).
•Nastavení pro manipulaci

 – Zdvihn"te vodící kole#ko (18).
– Odleh&ete nastavitelné pojezdové kolo (16) zvednutím vodící ty#e (27).
– Posu$te nastavitelné pojezdové kolo (16) lehk(m tlakem na spínací pru&inu (19)

sm"rem doleva (obrázek D).
– Vysu$te horkovzdu$né dmychadlo (8) zata%ením za areta#ní páku (11) a 

otá&ením sm"rem nahoru a% do zablokování. 
Stanovené nap"tí uvedené na p#ístroji musí souhlasit se sí'ov(m nap"tím. 

Detail D

Obrázek A

• P#ítla&ná síla je p#ená!ena na kyvn* válec (12)
• Podle pot#eby p#idejte p!ídavné záva&í (22) a koncové záva&í (23)

(viz. obrázek A).

Nastavení senzoru pojezdu

OFF

120
230

2212

2322

Obrázek B

Obrázek C

Obrázek D

18 16

129

19

1 mm

32 7 11 106

3 8

139.550_Varimat_V2_02_11_Deutsch_Varimat_V_09.03.qxd  28.03.11  14:11  Seite 53



54

Prove!te zku"ební svár v souladu s instrukcemi pro sva#ování, dan$mi v$robcem pou%itého
materiálu, a národními normami &i sm'rnicemi. Odzkou"ejte zku"ební svár.

•  Nastavte parametry pro sva!ování, topení a dmychadlo (kapitola 1, pracovní re"im) 
• Musí b#t dosa"eno sva!ovací teploty (doba nah!átí cca. 3-5 min).
•Zatáhn$te areta&ní páku (11), sni"te polohu horkovzdu"ného dmychadla (8) a naje%te mezi p!ekryt#mi

pruhy a" po zará"ku. Hnací motor se spustí automaticky.
Bez automatického spu&t$ní, viz Nastavení senzoru pojezdu

•P!ístroj je mo"né spustit ru'n$ pomocí ovládacích prvk( (4) Drive           a otá'ivého tla'ítka e-Drive          
•Horkovzdu&n# sva!ovací automat je pomocí vodící ty&e (27) veden podél p!eplátování. B$hem sva!ování na vodící ty& (27)

nevyvíjejte "ádn# tlak, to by mohlo vést k vadnému sva!ování. Kontrolujte polohu vodícího kole&ka (18)
•Po sva!ování zatáhn$te za areta&ní páku (11), vysu(te horkovzdu&né dmychadlo (8) a" po zará"ku a oto'te

jej nahoru k bodu zasunutí.
•Po ukon'ení sva!ování pou"ijte tla'ítko e-Drive             (stiskn$te 2x) pro vypnutí topení.

Tak se sva#ovací tryska (9) vychladí a dmychadlo se automaticky vypne po zhruba 4 minutách (sekce 1.8, chlazení)
•Vypn$te hlavní spína& (3) 

P#ívodní sí)ov$ kabel (1) z elektrické energie odpojit. 
(Disconnect power supply cord (1) form the line/mains.)

•Sva#ovací trysku (9) 'ist$te pomocí drát'ného kartá&e (33)

Polohování p#ístroje

•  Naklopte horkovzdu&n# sva!ovací automat tlakem na vodící ty& (27) a popoje%te na místo sva!ování.
•  Sejm$te plech pro nasazení trysky (34) z dr"áku a umíst$te podle obrázku E

VAROVÁNÍ: Plech pro nasazení trysky (34) m)"e b#t sejmut z dr"áku pouze chladn# .
• Uvoln$te posuvné pojezdové kolo (16) zvednutím vodící ty&e (27)
•  Lehk#m tlakem na spínací pru%inu (19) posu(te nastavitelné pojezdové kolo (16) sm$rem doleva

dokud se nezastaví.
•  Sklopte vodící kole&ko (18)
•Vodící kole&ko (18) musí b#t nastaveno rovnob$"n$ s hranou kyvného válce (12) (viz obrázek F)
•Prove%te zku&ební chod
•Pro opravu stopy nastavte "roub pro nastavení stopy (13) (viz obrázky G a F a pokyny na horkovzdu&ném

sva!ovacím automatu)

Obrázek F Obrázek G Obrázek H

Postup sva#ování

Obrázek E

OFF

!

12 1218 13 12 13
34

34

120
230
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Kombinace ovládacích prvk!

Zapn!te hlavní spína" ( pozice "ON")

Stla"te sou"asn! tla"ítka oh#evu a
dmychadla p#i zapnutém hlavním spína"i.

Pracovní re"im
Kapitola 1

Nastavení profilu
Kapitola 2

1. Pracovní re"im

1.1 Displej nastavení (po zapnutí p#ístroje)
Hlavní spína$ (3) zapnut% ( pozice "ON")
• Po zapnutí p#ístroje se na displeji (5) zobrazí poslední nastavené hodnoty (Obr. 3).
• V tomto menu jsou topení, dmychadlo a pohon vypnuty.
• U$ivatel m%$e pou$ít ovládací prvky (4) pro provedení v&ech nastavení popsan'ch v

následujících kapitolách.
• Pokud je p#i zapnutí p#ístroje teplota topného t!lesa vy&&í ne$ 80°C, displej se

okam$it! p#epne do Re$imu chlazení (sekce 1.8, Chlazení), ve kterém  pracuje
dmychadlo v$dy na pln' v'kon a tak se chladí sva#ovací tryska (9). Z tomto re$imu
je mo$né kdykoliv p#epnout zp!t na pracovní re$im. 

• Kdy$ b!hem chlazení poklesne teplota topného t!lesa pod 60°C, bude dmychadlo 
pracovat po dobu dal&ích dvou minut a potom se automaticky vypne. Displej se 
p#epne zp!t na Displej nastavení (Obr. 3). 

• Oto"ení tla"ítka e-Drive         umo$(uje v'b!r r%zn'ch profil% sva#ování
(Obr.4; sekce1.7, V'b!r profil%).

(Obr. 3)

(Obr.4)

ON

ON

ON
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1. Pracovní re!im

1.2 Pracovní displej 
• Zmá!knutím otá!ivého tla!ítka e-Drive         spustíte topení a

dmychadlo. Displej nastavení p"ejde do Pracovního displeje.
•  Zah"ívání sva"ovací trysky (9) je na displeji (5) ozna!eno

postupující stupnicí a #ipkou (nahoru) spole!n$ s blikající 
hodnotou aktuáln$ dosa%ené teploty.

•  Dojde-li ke kolísání nap$tí (+/- 15%) mimo stanovenou nominální
hodnotu (200 V, 230 V, 400 V), je to znázorn$no blikajícím 

symbolem spolu s hodnotou nam$reného podp$tí/p"ep$tí.
Je-ku mno%ství vzduchu pod 100%, procentualní znázorn$ní se
zm$ní spolu se        symbolem.

V#sledek sva"ování m$!e b#t ovlivn%n kolísáním nap%tí.
• Pokud po vymezenou dobu není zmá!knuto %ádné tla!ítko 

(a sva"ovací tryska (9) NENÍ ve sva"ovací pozici), displej p"ejde
do pohotovostního re%imu (sekce 1.9, Pohotovostní re%im).

• Pokud sva"ovací tryska není zalo%ena, mohou b&t pomocí 
pooto!ení tla!ítka e-Drive zvoleny re%imy
Chlazení (sekce 1.8, Chlazení) nebo Profily (sekce 1.7, V&b$r profilu)

• Pokud je sva"ovací tryska (9) zalo%ena, tyto dva re%imy z                            displeje (5) zmizí a nemohou
b&t zvoleny.

•  Kdy% se sva"ovací tryska (9) chladí, je to znázorn$no na displeji !árou stupnice a #ipkou
(dol') spole!n$ s blikající hodnotou aktuáln$ dosa%ené teploty na displeji (5).
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1. Pracovní re!im

1.3 Nastavení rychlosti pojezdu
• Rychlost pojezdu m!"e b#t upravována pomocí tla$ítka Drive          s p%esností

0.1 m/min. od 0.7 n/min. do 12.0 m/min. Toto nastavení m!"e b#t uskute$n&no 
zapnutím nebo vypnutím pohonné jednotky  

• INení-li sva"ovací tryska (9) v pracovní pozici, symbol                      se objeví v levé dolní
$ásti displeje (5).

• Pohonná jednotka m!"e b#t spu't&na stisknutím otá$ivého tla$ítka e-Drive,     ,
na$e" se objeví následující symbol     . Rychlost pojezdu m!"e b#t p%ímo 
regulována pooto$ením tla$ítka e-Drive

• Op&tovn#m stisknutí otá$ivého tla$ítka e-Drive          se provede p%íkaz k zastavení (Stop), kter# vypne
pohonnou jednotku. Displej zobrazí Displej nastavení nebo Chlazení.

• Není-li do 3 sekund pomocí ovládacích prvk# (4) zadána "ádná hodnota, bude p%ijata nov&
nastavená rychlost. 
Displej (5) zobrazí re"im Nastavení nebo Chlazení.

• Tisknete-li tla$ítko Drive         po dobu 3 sekund, displej zobrazí dal'í menu (sekce 1.6, m&%ení délky,
po$ítadlo dmychadla a pojezdu). 

• Do p%íslu'ného menu m!"ete p%ejít i stiknutím tla$ítka Oh%evu         nebo Dmychadla         

Stop

1.4 Nastavení teploty sva"ování
• Teplota sva%ování m!"e b#t zm&n&na tla$ítkem Oh%evu         .Teplota sva%ování m!"e

b#t zvy'ována/sni"ována po 10°C v rozsahu od 100°C do 620°C pooto$ením
tla$ítka e-Drive          . Nastavení je ulo"eno po 3 vte%inách , jestli"e po tuto dobu není
zmá$knuto jakékoliv jiné tla$ítko. 

• Je-li toto menu zvoleno z Displeje nastavení, je mo"né spustit topení a dmych-
adlo stisknutím otá$ivého tla$ítka e-Drive.       Jakmile je topení spu't&no, m!"e
se spustit chlazení (sekce 1.8, Chlazení).

• Stisknete-li tla$ítko Oh%evu         do 3 sekund, displej se zm&ní a objeví se hodnota
sí(ového nap&tí pod pohonnou jednotkou. Tuto volbu je mo"né provést pouze z
racovního re"imu ( sekce 1.2 ). 

• Mno"ství vzduchu je automaticky redukováno, je-li teplota svá%ení nastavena na 500°C
a více. Nicmén& u"ivatel m!"e upravit mno"ství vzduchu i manuáln& pou"itím tla$ítka 
Dmychadla         (sekce 1.5).
Objeví-li se u hodnoty mno"ství vzduchu hv&zdi$ka                  , není u" déle mo"né
ajistit dosa"ení nastavené teploty svá%ení. 

• Mezi p%íslu'n#mi menu se m!"ete pohybovat stisknutím tla$ítka pohonu           nebo dmychadla
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1. Pracovní re!im

1.5 Nastavení mno!ství vzduchu
•Mno!ství vzduchu m"!e b#t upraveno pomocí Tla$ítka dmychadla         Mno!ství 

vzduchu m"!e b#t upravováno po 5% v rozsahu od 50% do 100% pooto$ením 
tla$ítka  e-Drive.           Nastavení je ulo!eno po 3 vte%inách , jestli!e po tuto dobu není 
stisknuto jakékoliv jiné tla$ítko. Je-li mno!ství vzduchu nastaveno na 100% displej (5)
tuto informaci nezobrazuje.

• Mno!ství vzduchu je automaticky redukováno, je-li teplota svá%ení nastavena na
500°C a více. Mno!ství vzduchu m"!e b#t manuáln& nav#'eno pooto$ením tla$ítka
e-Drive         .  Objeví-li se u hodnoty mno!ství vzduchu hv&zdi$ka,                   není  dosa!ení nastavené
teploty svá%ení zabezpe$eno. 

• Je-li toto menu zvoleno z Displeje nastavení, m"!ete spustit topení a dmychadlo stisknutím otá$ivého
tla$ítka e-Drive       . 

• Re!im chlazení m"!e b#t zvolen stisknutím otá$ivého tla$ítka e-Drive           (sekce 1.8, Chlazení)
• Mezi p%íslu'n#mi menu se m"!ete pohybovat stisknutím tla$ítka pohonu         nebo dmychadla

1.6 M"#ení délky, po$ítadlo dmychadla a pojezdu
• Dr!íte-li tla$ítko pohonu stisknuté alespo( 3 sekundy,         zobrazí se toto menu (Obr. 6) 
• Toto menu zobrazuje ve'keré provozní doby a vzdálenost, kterou za%ízení ujelo

od zapnutí. Celková vzdálenost (zde zobrazeno: 1034m) nem"!e b#t upravena a
znázor(uje celkovou vzdálenost ujetou od spu't&ní.

• Denní vzdálenost (zde zobrazeno: 012m) není resetována automaticky, ale musí b#t
anulována u!ivatelem pomocí «Reset» stisknutím otá$ivého tla$ítka e-Drive.

• Hodnoty $asu se t#kají provozních dob jednotliv#ch sou$ástí p%ístroje. Hodnoty $asu
jsou p%i%azeny k dmychadlu «Blow» (zde znázorn&no: 043:58) a k pohonu «Drive»
(zde znázorn&no: 020:10). Hodnota «Total» $asu odkazuje na provozní dobu. Zaznamenává hodiny
a minuty (zde zobrazeno: 143:12), po které je zapnut# hlavní spína$ (3).

• Je-li stisknutím oto$ného tla$ítka e-Drive        zvolena zp&tná 'ipka, budete navráceni                     do menu,
ze kterého bylo zvoleno Tla$ítko pohonu

(Obr. 6)
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1.7 Volba profilu
• Je-li v pravé dolní !ásti displeje (5) aktivován, profily mohou b"t spou#t$ny

stisknutím otá!ivého tla!ítka e-Drive       .  Pooto!ením tla!ítka e-Drive           lze zvolit
profil. Profily Free Adj. 1, 2 a 3 jsou voln$ nastavitelné u%ivatelem (kapitola 2,
Nastavení profilu). Zbylé profily mají pevn$ p&ednastavené hodnoty a nemohou b"t 
u%ivatelem m$n$ny.

• Pooto!ením tla!ítka e-Drive          aktivujete pravou nebo levou #ipku na spodní
!ásti displeje (5).
Pomocí pravé #ipky                         a zmá!knutím otá!ivého tla!ítka
e-Drive       p&ejdete na následující stranu.
Pomocí levé #ipky         a stisknutím otá!ivého tla!ítka
e-Drive       p&ejdete na p&ede#lou stranu.

• Aktivujete-li zp$tnou #ipku                    oto!ením tla!ítka e-Drive
aktiviert, budete stisknutím otá!ivého tla!ítka e-Drive        navráceni
zp$t do menu, ze kterého jste zvolili Profile menu.

Prove!te zku"ební svár v souladu s instrukcemi pro sva#ování, dan$mi v$robcem pou%itého
materiálu, a národními normami &i sm'rnicemi. Odzkou"ejte zku"ební svár.

1. Pracovní re%im

1.8 Chlazení p#ístroje
• Je-li zvolen symbol                       stisknutím otá!ivého tla!ítka e-Drive , zobrazí se menu

«Cool down OK ?». Stisknutím otá!ivého tla!ítka e-Drive se aktivuje symbol OK v
pravé dolní !ásti displeje (5), !ím% se spustí proces chlazení.

• B$hem chlazení se mno%ství vzduchu zv"#í na 100% a jsou zobrazovány momentální
teploty sva&ování. 
Pokud teplota klesne pod 60 °C, dmychadlo pob$%í po dobu dal#ích 2 minut a poté
se automaticky vypne. Displej p&ejde do Displeje nastavení.

• Po stisknutí otá!ivého tla!ítka e-Drive        Po stisknutí otá!ivého
tla!ítka e-Drive

• Je-li chlazení aktivní, m'%e b"t pohon zapnut/vypnut manuáln$ 
pomocí Tla!ítka pohonu  
Po tuto dobu Tla!ítko oh&evu          a Tla!ítko dmychadla          
nemají %ádnou funkci.
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2.1 Tvorba profilu
• V menu nastavení profil! mohou b"t vytvo#eny 3 samostatné 

profily, ve kter"ch mohou b"t v$echny t#i parametry voln% na
staveny a poté ulo&eny stisknutím otá'ivého tla'ítka e-Drive

• Pomocí ovládacích prvk! (4) mohou b"t vybrány jednotlivé polo&ky 
menu. Stisknutím otá'ivého tla'ítka e-Drive        se navrátíte k nasta
vení profilu.

Prove!te zku"ební svár v souladu s instrukcemi pro sva#o-
vání, dan$mi v$robcem pou%itého materiálu, a národními normami &i sm'rnicemi. Odzkou"ej-
te zku"ební svár.

2. Nastavení profil( (viz kombinace tla&ítek)

1.9 Pohotovostní re%im
• Pokud sva#ovací tryska (9) není zalo&ena ve sva#ovací pozici a není po ur'enou 

dobu aktivován &ádn" ovládací prvek, spustí se po uplynutí doby pohotovostního 
re&imu re&im chlazení.

• Je-li oto'né tla'ítko e-Drive        stisknuto p#ed uplynutím doby odpo'tu 
pohotovostní re&imu (180 sekund), displej se navrátí do v"chozí pozice.

• Pro nastavení doby pohotovostního re&imu (sekce 2.2, nastavení pohotovostního re&imu)

1. Pracovní re%im

1.10 Chybová hlá"ení
• Pakli&e se na automatickém horkovzdu$ném

sva#ovacím automatu VARIMAT V2 vyskytne
porucha, objeví se na displeji (5) zpráva dopro-
vázená kódem chyby. Tento kód znázor(uje
p#esn%j$í definici chyby viz ní&e.

• V p#ípad% chyby 02 a chyby 40 jsou
znázorn%ny samostatné symboly.

•        V p#ípad% vá&n%j$ích poruch zazní varovn" zvukov" signál.
•       Je-li rozdíl mezi nastavenou a aktuální teplotou v%t$í ne& 20°C, zazní varovn" zvukov" signál.
•V p#ípad% jin"ch odchylek se zobrazí servisní v"zva se symbolem francouzského klí'e.

Chyba Typ chyby
Err01 P#eru$ení nebo zkrat na sond%
Err02 Porucha na topném t%lese (p#eru$ení na jednom nebo obou vinutích)
Err04 Porucha na triaku (jeden nebo oba triaky jsou porouchané)
Err08 Porucha dmychadla
Err40 Podp%tí 25% (napájecí nap%tí 75%)
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2.2 Nastavení pohotovostního re!imu
• Zde je mo!né nastavit dobu pohotovostního re!imu. 

– Pooto"ením tla"ítka e-Drive         je mo!né nastavit dobu v rozmezí od 5 do 120 minut.
V#robcem je p$ednastaveno 40 minut.

• Stisknutím otá"ivého tla"ítka e-Drive         se navrátíte k nastavení profilu.

• P$ístroj se sám vypíná
– -P$ístroj se sám vypne po uplynutí nastavené doby pohotovostního re!imu. (tovární nastavení je 40 minut).

•Nedostate"ná kvalita sva$ování.
– Zkontrolujte nastavení rychlosti pojezdu, teplotu sva$ování a mno!ství vzduchu.
– O"ist%te sva"ovací trysku (9) pomocí drát#ného kartá$e (33)
– -Sva"ovací tryska (9) je &patn% nastavená (viz P$íprava provozu, strana 38) 

•Není dosa!eno nastavené teploty
– Mno!ství vzduchu je p$íli& velké
– Nedostate"né nap%tí

•Nefunguje automatick# start pojezdu
– Nastavte senzor pojezdu (viz strana 38)

•P$ístroj nejede rovn%
– Polohování p$ístroje (viz strana 39)

•U hodnoty mno!ství vzduchu se objevuje hv%zdi"ka
– Dmychadlo není na ur"ené k$ivce, ale v manualním re!imu (viz k$ivka dmychadla)

•Pro" se automaticky upravuje mno!ství vzduchu u teplot nad 500 °C ? (viz k$ivka dmychadla)'  
– P$i p$íli& velkém mno!ství vzduchu nelze dosáhnout po!adované teploty.

%asto pokládané dotazy        Chyba - P"í$ina - Náprava

K"ivka dmychadla VARIMAT&V2

Mn
o!

sv
í v

zd
uc

hu
 V

 [%
]

Teplota sva"ování T  [°C]

Ur"ená
k$ivka
Automatick#
re!im

Manuální
re!im

2. Nastavení profil' (viz kombinace tla$ítek)
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Artikl !. 137.821 VARIMAT V2, CEE zástr!ka 400 " V~ / 5700 " W
Artikl !. 138.982 VARIMAT V2, bez zástr!ky 230 " V~ / 4600 " W
Artikl !. 138.108 VARIMAT V2, euro zástr!ky 230 " V~ / 4600 " W
Artikl !. 139.734 VARIMAT V2, japonská zástr!ka 200 " V~ / 4200 " W

Smí b!t pou"íváno pouze originál p#íslu$enství Leister % !
Artikl !. 139.048 P#epravní box (obsa$eno v dodávce)
Artikl !. 138.817 Drát%n& kartá! (osa$eno v dodávce)
Artikl !. 132.429 Sva#ovací plech (obsa$eno v dodávce)
Artikl !. 107.067 P#ídavné záva$í 
Artikl !. 113.995 Tryska s b#ity (TPO) 30 mm
Artikl !. 113.600 Tryska s b#ity (TPO) 40 mm
Artikl !. 110.714 Set pro údr$bu

•Firma Leister Process Technologies a její autorizovaná servisní st#ediska nabízejí ke sv&m p#ístroj'm bezplatné
svá#ecí kurzy a (kolení.
Informace na www.leister.com.

•P#ívod vzduchu na horkovzdu$ném dmychadle (8) musí b&t p#i zne!i(t%ní !i(t%n pomocí kartá!e
•Sva#ovací trysku (9) !ist%te pomocí drát&ného kartá'e (33)
•Kontrolujte, nedo(lo-li k elektrickému !i mechanickému po(kození

p#ívodního kabelu (1) a zástr!ky

•Dosáhne-li po!itadlo pojezdu 400 hodin nebo po!ítadlo dmychadla 2000 hodin, objeví se p#i
dal(ím zapnutí hlavního spína!e zpráva "Maintance servicing". Tato zpráva se zobrazuje po
dobu 10 vte#in a nelze ji p#esko!it ovládacími prvky (4)

•Provedení oprav zadávejte v&hradn% autorizovan&m servisním st#edisk(m Leister.
Ta zaru!í spolehlivé provedení odborné opravy b&hem 24 hodin s pou$itím 
originálních náhradních díl' podle schémat zapojení a kusovník' náhradních díl'.

•Pro tento stroj existuje záruka jeden (1) rok od data prodeje (dokladem je faktura nebo dodací list).
•Vzniklé vady budou odstran%ny náhradní dodávkou nebo opravou. Topné !lánky jsou z této záruky vy)aty.

Dal(í nároky jsou s v&hradou zákonn&ch ustanovení vylou!eny.
•Vady, je$ vznikly p#irozen&m opot#ebením, p#etí$ením nebo nesprávn&m zacházením, jsou ze záruky vylou!eny.
•Nárok na záruku není p#iznán u p#ístroj', je$ byly kupujícím p#estav%ny nebo pozm%n%ny.

Záruka

Servis a opravy

Typy p#ístroje Leister VARIMAT V2

P#íslu$enství

)kolení

Údr"ba
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