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VAROVÁNÍ: Nerespektování 
bezpeãnostních pfiedpisÛ pfii práci s 
horkovzdu‰n˘m zafiízením mÛÏe vést k 

poÏáru, v˘buchu, úderu elektrick˘m proudem 
nebo popálení. Pfieãtûte si pfied pouÏitím návod k 
obsluze a dodrÏujte vÏdy bezpeãnostní pfiedpisy. 
Návod k obsluze uloÏte a neinstruované osobû jej 
pfied pouÏitím dejte.

VAROVÁNÍ: Chybnû zapojené síÈové 
zástrãky mou vést k Ïivotnû 
nebezpeãnému úderu elektrick˘m 

proudem. SíÈovou zástrãku nechte pfiipojit ke 
kabelu pouze odborníkem.
VAROVÁNÍ: Po‰kozené tûleso nebo otevfien˘ 
stroj mÛÏe vést k Ïivotu nebezpeãnému úderu 
elektrick˘m proudem. Stroj neotvírejte a 
po‰kozen˘ stroj neuvádûjte do provozu. 
Nanavrtávejte tûleso, napfi. k upevnûní firemního 
‰títku. Pfied kaÏdou prací na stroji vytáhnûte 
síÈovou zástrãku.
VAROVÁNÍ: Po‰kozen˘ pfiipojovací kabel mÛÏe 
vést k Ïivotu nebezpeãnému úderu elektrick˘m 
proudem. Pravidelnû pfiipojovací kabel kontrolujte. 
Stroj s po‰kozen˘m kabelem neuvádûjte do 
provozu. Po‰kozen˘ kabel nechte vÏdy nahradit 
odborníkem. Neomotávejte kabel okolo stroje a 
chraÀte jej pfied olejem, teplem a ostr˘mi hranami. 
Nenoste stroj za kabel a nepouÏívejte jej k vytaÏení 
zástrãky ze zásuvky.
Pfii nasazení stroje na stavbách a venku pouÏijte 
pro ochranu osob proudov˘ chrániã (FI).

VAROVÁNÍ: Práce za de‰tû nebo ve 
vlhkém popfi. mokrém prostfiedí mÛÏe 
vést k Ïivotnû nebezpeãnému úderu 

elektrick˘m proudem. Zohlednûte povûtrnostní 
pomûry. UdrÏujte stroj such˘. Pokud stroj 
nepouÏíváte, uskladnûte jej v suchu.

VAROVÁNÍ: Nebezpeãí v˘buchu! 
Horkovzdu‰né dm˘chadlo mÛÏe hofilavé 
kapaliny a plyny v˘bu‰nû zapálit. 

Nepracujte v prostfiedí ohroÏeném explozí. Pfied 
zaãátkem práce prozkoumejte okolí. Nepracujte v 
blízkosti nebo pfiímo na pohonn˘ch hmotách nebo 
plynov˘ch nádobách ani pokud jsou tyto prázdné.

VAROVÁNÍ: Nebezpeãí poÏáru! Horko 
mÛÏe zasáhnout a zapálit hofilavé 
materiály, jeÏ se neviditelné ukr˘vají za 

bednûním, ve stropech, podlahách nebo 
dfievûn˘ch prostorech. Pfied zaãátkem práce 
zkontrolujte pracovní oblast a pfii nejasné situaci 
upusÈte od nasazení horkovzdu‰ného stroje. Stroj 
nedrÏte del‰í dobu smûrovan˘ na stejné místo. 
Provozujte stroj vÏdy pod dohledem.

VAROVÁNÍ: Nebezpeãí otravy! Pfii 
opracování umûl˘ch hmot, lakÛ ãi 
podobn˘ch materiálÛ vznikají plyny, 

které mohou b˘t agresivní nebo jedovaté. 
ZabraÀte vdechování par, i pokud se tyto zdají 
nezávadné. Dbejte vÏdy na dobré vûtrání 
pracovního místa nebo noste ochrannou d˘chací 
masku.

VAROVÁNÍ: Nebezpeãí poranûní! Proud 
horkého vzduchu mÛÏe poranit osoby 
nebo zvífiata. Dotyk horké trubky 

topného prvku nebo trysky vede k popálení 
kÛÏe. ZadrÏte dûti a jiné osoby daleko od stroje. 
Trubky topného prvku a trysky se v horkém stavu 
nedot˘kejte. NepouÏívejte stroj k zahfiátí kapalin 
nebo vysu‰ení pfiedmûtÛ a materiálÛ, které se 
pÛsobením horkého vzduchu niãí.

VAROVÁNÍ: Nebezpeãí poranûní! 
Neúmysln˘ rozbûh nebo neãekané 
zapnutí topení po inicializaci omezovaãe 

teploty mÛÏe vést k poranûní. Pfiesvûdãte se, Ïe 
je spínaã pfii pfiipojení na elektrickou síÈ vypnut˘. 
Vypnûte stroj, kdyÏ zareagoval omezovaã teploty.

Leister Process Technologies, Riedstrasse, CH-6060 Sarnen/Schweiz potvrzuje, Ïe tento v˘robek v 
provedení daném námi do provozu splÀuje poÏadavky následujících smûrnic ES. Smûrnice: 
89/336/EHS, 73/23/EHS. Harmonizované normy: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 
EN 60335-2-45.
6060 Sarnen, 01.09.2005

Elektronáfiadí, pfiíslu‰enství a obaly by mûly b˘t dodány k opûtovnému zhodnocení 
nepo‰kozujícímu Ïivotní prostfiedí. Pouze pro zemû EU: Nevyhazujte elektronáfiadí do domovního 
odpadu! Podle evropské smûrnice 2002/96/ES o star˘ch elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízeních a 
jejím prosazení v národních zákonech musí b˘t neupotfiebitelné elektronáfiadí rozebrané 
shromáÏdûno a dodáno k opûtovnému zhodnocení nepo‰kozujícímu Ïivotní prostfiedí.

 Bezpeãnostní pfiedpisy

Prohlá‰ení o shodû

Likvidace

Christiane Leister, Owner
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1. Tryska *, nástrãná  1.1. Tryska *, ‰roubovací  2. ·roub  3. Trubice topného prvku pro nástrãné trysky * 
3.1. Trubice topného prvku pro ‰roubovací trysky *  4. Chlazená ochranná trubice  5. Teplotní stupnice 
6. Odkládací gumová patka  7. Kabel síÈového pfiipojení  8. SíÈov˘ spínaã  9. Vzduchov˘ filtr 
10. Potenciometr pro nastavení teploty  11. Digitální displej

Tento horkovzdu‰n˘ stroj je pfii dodrÏení bezpeãnostních pfiedpisÛ a pouÏití originálního pfiíslu‰enství 
Leister urãen ke v‰em horkovzdu‰n˘m pouÏitím uveden˘m v tomto návodu k obsluze.

Dotyk horké trysky mÛÏe vést k tûÏkému popálení. Pfied nasazením pfiípadnû v˘mûnou trysky 
nechte stroj zcela ochladit nebo pouÏijte vhodn˘ nástroj.
Spadnutá tryska mÛÏe pfiedmût zapálit. Trysky musí b˘t na stroji namontovány pevnû a spolehlivû.
Horká tryska mÛÏe zapálit podloÏku. OdloÏte horkou trysku pouze na Ïáruvzdornou podloÏku.
Nesprávná nebo vadná tryska mÛÏe vést k odrazu horkého vzduchu a po‰kodit stroj. PouÏívejte 
pouze pro Vá‰ stroj vhodné originální trysky podle tabulky.

U strojÛ s nástrãnou tryskou *:
Trysku 1 nasuÀte na trubici topného prvku 3 a ‰roub 2 utáhnûte.
U strojÛ se ‰roubovací tryskou *:
Trysku 1.1 na‰roubujte na trubici topného prvku 3.1 a utáhnûte pomocí stranového klíãe SW 17.
* Tryska není obsahem dodávky!

Technická data

TRIAC S TRIAC PID
Napûtí [V] 42 100 120 200 230 42 100 120 200 230
Frekvence [Hz] 50/60 50/60
V˘kon [W] 1000 1400 1600 1400 1600 1000 1400 1600 1400 1600
Teplota [°C] 20 – 700 20 – 600

[°F] 70 – 1290 70 – 1110
MnoÏství vzduchu [l/min] 230 230
(20°C) [cfm] 8 8
Hmotnost s 
kabelem

[kg] 1,3 1,4
[lbs] 2,8 3,0

Rozmûry L x Ø [mm] 340 x 90, drÏadlo Ø 56 340 x 90, drÏadlo Ø 56
Tfiída ochrany II/  (dvojitá izolace) II/  (dvojitá izolace)
Hladina emisí LpA [dB] 65 65

Prvky stroje

Urãující pouÏití

PouÏití
Svafiování termoplastÛ a téÏ jednotliv˘ch elastoplastÛ a elastomerov˘ch bitumenÛ ve tvaru desek, trubek, 
profilÛ, tûsnících páskÛ, povrstven˘ch tkanin, fólií, pûn, dlaÏdic a pásÛ. MoÏné jsou následující postupy: 
svafiování pfiekrytím, drátem, páskem, topn˘m prvkem a tavné pomocí trysek Leister
Nahfiívání pro tvarování, oh˘bání a napojování termoplastick˘ch polotovarÛ
Su‰ení vodou navlhãen˘ch povrchÛ
Smr‰tûní smr‰Èovacích hadiãek, pájen˘ch spojek a téÏ jako zabalení elektrokomponentÛ
Pájení mûdûn˘ch trubek, pájen˘ch spojek a kovov˘ch fólií
Rozmrazování zamrzl˘ch vodovodních potrubí
Aktivace / povolení bezrozpou‰tûdlov˘ch lepících materiálÛ a tavn˘ch lepidel
Zapalování dfievûn˘ch tfiísek, papíru, uhlí a slámy v ohni‰tích

MontáÏ trysky
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Kabel síÈového pfiipojení a zástrãku zkontrolujte, zda nejsou mechanicky po‰kozené! 
Dbejte síÈového napûtí: síÈové napûtí musí souhlasit s údaji na typovém ‰títku stroje. ProdluÏovací kabely 
musí mít prÛfiez min. 2 x 1,5 mm2.

Zapnutí:
Nastavte spínaã 8 na I. Nastavte potenciometr 10 dle potfieby, viz smûrné hodnoty na teplotní 
stupnici 5. Nahfiívací doba ãiní ca. 3 min.
Nastavte spínaã 8 na I. Nastavte potenciometr 10 dle potfieby. Nastavená a skuteãná teplota se 
zobrazí na displeji 11. Nahfiívací doba ãiní ca. 2 min. Kontrola teploty se provádí podle smûrnice 
DVS 2207-3.

Vypnutí:
Pro ochlazení otoãte potenciometr 10 do polohy 0. KdyÏ je stroj ochlazen, nastavte spínaã 8 na 0.

Pracovní pokyny
– Leister Process Technologies a téÏ servisní místa nabízejí zdarma kurzy v oblasti pouÏití.
– Proveìte testovací svafiování podle návodu ke svafiování v˘robce materiálu a národních norem nebo 

smûrnic. Testovací svafiování zkontrolujte. Svafiovací teplotu podle potfieby pfiizpÛsobte.

Ukazatel teploty: Chybové hlá‰ení:

Opatfiení pfii ohlá‰ení chyby:
Otoãte potenciometr do polohy 0 nebo stroj oddûlte na ca. 5 sekund od síÈového napûtí (automatick˘ reset).
Nechte stroj ochladit. Zkontrolujte prÛchod vzduchu / vzduchov˘ filtr a síÈové napûtí. Potenciometr opût 
nastavte na poÏadovanou hodnotu popfi. stroj opût pfiipojte na síÈové napûtí.
Zobrazí-li se poté znovu chybové hlá‰ení, zkontaktujte servisní místo a udejte kód chyby.

– Zkontrolujte vedení síÈového pfiipojení a zástrãku, zda nejsou pfieru‰eny a mechanicky 
po‰kozeny.

– Pfied kaÏdou prací na stroji: vytáhnûte síÈovou zástrãku.
– Stroj a vûtrací otvory udrÏujte vÏdy ãisté, abyste dobfie a bezpeãnû pracovali.
– Smí b˘t pouÏito pouze originální pfiíslu‰enství Leister.
– Vzduchov˘ filtr 9 pfii zneãi‰tûní vyãistûte ve vypnutém stavu pomocí ‰tûtce. Po‰kozené nebo silnû 

zneãi‰tûné filtry vymûÀte.
– Pfii dosaÏení minimální délky uhlíkÛ se motor ventilátoru automaticky vypne. Provozní doba uhlíkÛ ãiní 

ca. 1600 hodin. Uhlíky nechte vymûnit autorizovan˘m servisním místem Leister.
Pokud stroj pfies peãlivé v˘robní a zku‰ební postupy jednou vypadne, nechte opravu provést v 
autorizovaném servisním místû Leister.

Pro tento stroj existuje zásadní záruka jeden (1) rok od data prodeje (dokladem je faktura nebo dodací list).
Vzniklé vady budou odstranûny náhradní dodávkou nebo opravou. Topné ãlánky jsou z této záruky 
vylouãeny.
Dal‰í poÏadavky jsou, s v˘hradou zákonn˘ch ustanovení, vylouãeny.
Po‰kození, jeÏ souvisí s pfiirozen˘m opotfiebením, pfietíÏením nebo nesprávn˘m zacházením, jsou ze 
záruky vylouãeny.
Îádn˘ nárok nemají stroje, jeÏ byly kupujícím pfiestavûny nebo pozmûnûny.

Uvedení do provozu

 Digitální displej / chybová hlá‰ení

A

B

A B

B

skuteãná hodnota
poÏadovaná hodnota
rozli‰ení 5 °C nebo 10 °F

Chybové hlá‰ení
kód chyby

ÚdrÏba, servis a opravy

Záruka

Zmûny vyhrazeny



Leister Process Technologies
Riedstrasse
CH-6060 Sarnen/Switzerland
phone +41 41 662 74 74
fax      +41 41 662 74 16

sales@leister.com

Your authorised Service Centre is:

www.leister.com
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