
Návod k obsluze stroje na opravu plastové výztuže
 multifunkčního nárazníku

1.TECHNICKÉ PARAMETRY

Vstupní napětí Vstupní proud Příkon Výstupní napětí Výstupní proud Hmotnost 
110(v) 
220(v)

0,5 (A) 0–50 (w) 0-5(v) 0-15 (A) 0,83 (kg)

2. BEZPEČNOSTNÍ ZÁLEŽITOSTI

• Napájení této jednotky by mělo být připojeno do zásuvky s uzemněním.
• Svařovací hlava generuje během provozu stroje vysokou teplotu, aby se zabránilo náhodnému 

zranění.
• Po dokončení práce se hořák a svařovací hlava ochladí a poté shromáždí.
• Ve stroji je vysoké napětí, zkontrolujte jej pod vedením profesionálů.

3. NÁVOD K OBSLUZE

• Pro připojení vyberte zástrčku 220/110
• Po zapnutí napájení se rozsvítí LED na přední straně a stroj se rozsvítí a stroj je v pohotovostním 

režimu.

4. PROVOZNÍ OPRAVA

• Vyberte vhodný hřebík a vložte ocas do dvou otvorů v hlavě svítilny.
• Vyberte tloušťku a materiál plastu. Stisknutím spínače zahřejte pájecí tyč na správnou teplotu, 

zatlačte svařovací hřebík do požadované polohy a zapněte a vypněte podle teploty svařovacího 
hřebu pro nastavení teploty.

• Hladce odřízněte hlavu stěrače na dvou pólech hořáku, stiskněte spínač, v tomto okamžiku se 
hlava stěrače zahřeje, aby se ořízla a vyhladila. (POZNÁMKA: KDYŽ TEPLOTA NENÍ VÍCE 
NEŽ 5 SEKUND, PŘERUŠOVANÉ OHŘÍVÁNÍ JE NEJLEPŠÍ, JINAK SE STROJ PŘEHŘÍVÁ 
A SHOŘÍ)
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5. ANALÝZA PORUCH A NÁVRHY ŘEŠENÍ

Porucha Příčina Řešení
kontrolka po zapnutí nesvítí napájení není správně připojeno zkontrolujte, zda je připojení 

správné
stiskněte spínač hořáku bez 
zahřívání

spínač hořáku je rozbitý
topná transformátorová skupina je 
rozbitá

zkontrolovat a vyměnit
zkontrolovat a vyměnit

nestabilní vytápění napájení je nestabilní
svařovací hřeb není v dobrém 
kontaktu s hrotem

zkontrolujte napájení
vyměňte svařovací hřebík

6. VÝBĚR SVAŘOVACÍCH HŘEBÍKU PRO SVAŘOVÁNÍ PLASTU

                                                      Výběr typu svařovacího hřebu pro ohnutí plastu

                                                                                     Patentovaný design štěrbiny, odstraňte ručně

7. HLAVNÍ POUŽITÍ SVAŘOVACÍ PISTOLE NA PLASTY 

nárazník, židle, větrák, nůžky

  8. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Horkovzdušná pistole, různé záplaty 50x, nůž, štípací kleště.
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