
 
Zgrzewarki LEISTER: 
Zasady bezproblemowej eksploatacji na budowie 
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UWAGA! 
Przed przystąpieniem do konserwacji urządzenia, należy upewnić się, że urządzenie jest 
wychłodzone a przewód zasilający jest odłączony od źródła zasilania. 
 
Podstawowe narzędzia i akcesoria wymagane do konserwacji zgrzewarek to: 
- Wkrętaki Torx 25 i 10 (wymiana grzałki) 
- Wkrętak płaski (ustawienie dyszy) 
- Szczotka druciana (czyszczenie dyszy i ruchomych części mechanicznych) 
- Pędzel (czyszczenie wlotu powietrza dmuchawy) 
- Smar techniczny lub smar w spray-u 

1. CZYSZCZENIE 

Wszystkie ruchome elementy mechaniczne należy regularnie czyścić szczotką drucianą z 
wszelkich osadów i smarować smarem typu WD40. 
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2. Wlot powietrza dmuchawy należy regularnie czyścić pędzlem. 
UWAGA: Urządzenie musi być wyłączone a dysza powinna być skierowana do góry!  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
*Jeżeli praca silnika jest niewłaściwa lub przepływ powietrza jest słaby i podejrzewamy, że 
elementy izolacji (styropian, wełna) dostały się do grzałki lub do silnika, należy zdjąć grzałkę i 
zieloną obudowę dmuchawy i dokładnie przedmuchać podzespoły sprężonym powietrzem.  
 
3. Czysta dysza 
- Dyszę należy na bieżąco czyścić na „gorąco” szczotką drucianą. 
- Jeżeli szczelina wylotowa dyszy zbiła się należy rozszerzyć ją 
płaskim śrubokrętem. 
- Aby uzyskać deklarowaną wydajność, dysza musi być ustawiona 
We właściwej pozycji. 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
4. Korygowanie toru jazdy 
Aby wyregulować tor jazdy należy przekręcić śrubę  
regulacyjną, która znajduje się pod ramieniem rolki  
- Jeśli VARIMAT V2 skręca w lewo, obróć śrubę  
regulacyjną w lewo 
- Jeśli VARIMAT V2 skręca w prawo, obróć śrubę  
regulacyjną w prawo 
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Wymiana grzałki 
UWAGA: Ryzyko poparzenia i porażenia prądem! 
Przed przystąpieniem do wymiany grzałki należy wychłodzić grzałkę a następnie odłączyć 
urządzenie od źródła zasilania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odkręcić 4 śruby TX 25 Zdjąć dyszę                                          Zdjąć rurę mikową 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odkręcić pierścień uziemiający i Ostrożnie wysunąć grzałkę          Założyć nową grzałkę 
następnie zdjąć go razem z uszczelką UWAGA: nie wolno zgiąć  
 pręta termopary! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



str. 5 
 

 
Przewody zasilające 
- Zgrzewarki samojezdne Leister powinny być podłączane do źródła zasilania wyposażonego w 
wyłącznik przeciwporażeniowy. 
- Zalecany minimalny przekrój żyły przewodu dla automatu VARIMAT V/V2 to min. 2,5mm2 
 
 

 
 

W przypadku uszkodzenia elektrycznego lub mechanicznego przewodu, przewód powinien 
być wymienić na nowy przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami. Końcówki 
przeznaczone do montażu na listwie przyłączeniowej i we wtyczce powinny być prawidłowo 
zarobione (Iskrzenie przewodów na wtyczce lub listwie grozi pożarem lub trwałym 
uszkodzeniem urządzenia!) 
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PODSTAWOWE ZASADY BEZPROBLEMOWEJ EKSPLOATACJI 

 

1. Nie zgrzewać w deszczu lub w ujemnych temperaturach! 

Jeżeli z jakiś względów urządzenie pozostanie na dachu – należy bezwzględnie zapewnić 
osłonę przed deszczem.   

2. Uprzątnąć miejsce pracy! 

Przed rozpoczęciem zgrzewania należy uprzątnąć z dachu resztki wełny i styropianu. 

3. Po skończonej pracy wychładzać zgrzewarki! 

Ustawić temperaturę na minimum i odczekać ok. 5 minut. 

4. Po wychłodzeniu zgrzewarki wyczyścić wlot powietrza! 

5. Rozgrzewać stopniowo! 

Każdorazowo przy porannym rozruchu, po dłuższym przestoju lub pracując w ciężkich 
warunkach, rozgrzewać urządzenie stopniowo, rozpoczynając od 5 minutowego rozruchu z 
podgrzewaniem ustawionym na minimalnej wartości. 

UWAGA: Jeżeli przypuszczamy, że do wnętrza dmuchawy dostała się wilgoć lub woda – przed 
uruchomieniem można spróbować wysuszyć dmuchawę. W tym celu skierować podmuch 
zgrzewarki ręcznej z ustawionym potencjometrem w pozycji 1 w stronę wlotu powietrza 
dmuchawy automatu i dmuchać ciepłym powietrzem przez ok. 5 min.  

6. Nie rzucać urządzeniem i nie przemieszczać go ciągnąc za przewód zasilający! 

7. Stosować wyłącznie profesjonalne przedłużacze o odpowiednim przekroju! 

Przewody zasilające stosowane na budowie powinny posiadać odpowiedni certyfikat.  

8. W przypadku znacznych lub częstych spadków napięcia: 

- Przerwać pracę, zastosować przedłużacz o większym przekroju  i /ub zastosować agregat 
prądotwórczy (moc min. = 150% mocy znamionowej urządzenia). 

9. Regularnie czyścić i smarować! 

Wszystkie ruchome części mechaniczne należy regularnie czyścić i konserwować olejem lub 
smarem technicznym. Luzy elementów ruchomych należy usuwać poprzez dokręcenie 
poluzowanych połączeń lub wymianę części na nową. 

10. Regularne przeglądy to podstawa! 

Co najmniej 2 x w roku przekazać urządzenie do autoryzowanego serwisu celem konserwacji 
i wymiany zużytych części. 
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ROZWIĄZYWANIE PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW 

 

1. URZĄDZENIE DMUCHA ZIMNYM POWIETRZEM 

• Odłącz urządzenie od źródła zasilania i zdemontuj grzałkę (Nie wyjmuj grzałki w deszczu 
oraz z wylotem dmuchawy skierowanym bezpośrednio w kierunku promieni słonecznych). 

• Sprawdź miernikiem czy grzałka jest sprawna – w razie konieczności wymień na nową. 

• Jeśli rura mikowa kruszy się lub jest uszkodzona, wymień ją przy okazji na nową. 

UWAGA: RYZYKO SPALENIA NOWEJ GRZAŁKI 

W przypadku, gdy przyczyną przepalenia się grzałki jest uszkodzony moduł elektroniczny lub 
czujnik temperatury. 

2. ZGRZEWARKA NIE OSIĄGA ZADANEJ TEMPERATURY / TEMPERATURA FALUJE 

• Po wystudzeniu grzałki odłącz urządzenie od źródła zasilania; Przedmuchaj grzałkę 
sprężonym powietrzem lub wymień ją na nową. 

• Jeśli na wtykach grzałki są widoczne ślady zwarcia – wymień grzałkę na nową. 

• Wyczyść pędzelkiem wlot dmuchawy (nie wdmuchuj zanieczyszczeń do wewnątrz 
urządzenia). 

• Sprawdź czy przewody zasilające mają odpowiedni przekrój w stosunku do długości i mocy 
urządzenia oraz czy nie są poskręcane lub mechanicznie uszkodzone.   
Sprawdź czy moc zastosowanego agregatu jest wystarczająca 

3. ZGRZEWARKA SAMOJEZDNA OSIĄGA ZADANE PARAMETRY, LECZ NIE DOGRZEWA 
MATERIAŁU 

Sprawdź, czy: 

• Powierzchnia zgrzewanego materiału jest sucha i czysta. 

• Źródło zasilania generuje odpowiednią moc i czy przekrój zastosowanego przedłużacza jest 
odpowiedni w stosunku do długości i mocy urządzenia. 

• Sprawdź, czy opona dociskowa zgrzewarki nie jest zużyta lub mechanicznie uszkodzona. 

• Wyczyść na ciepło dyszę szczotką drucianą i sprawdź czy znajduje się we właściwej pozycji 
(w większości zgrzewarek automatycznych prawidłowe ustawienie to: szczelina wylotowa 
równolegle do koła dociskowego w odległości 1 – 1,5 cm; zewnętrzna krawędź dyszy 
wysunięta 1,5 – 2mm w stosunku do zewnętrznej krawędzi koła dociskowego; 

4. URZĄDZENIE SŁABO DMUCHA / OBROTY SILNIKA FALUJĄ / WYDAJNOŚĆ 
URZĄDZENIA PONIŻEJ NORMY 

• Po wystudzeniu grzałki odłącz urządzenie od źródła zasilania; 

• Wyczyść wlot dmuchawy pędzelkiem (nie wdmuchuj zanieczyszczeń kompresorem do 
wewnątrz dmuchawy!). 

• Zdemontuj grzałkę i przedmuchaj ją sprężonym powietrzem. 

• Sprawdź pod obciążeniem wydajność źródła zasilania oraz czy zastosowany przedłużacz 
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ma odpowiedni przekrój w stosunku do swej długości oraz do mocy znamionowej 
urządzenia. 

• Sprawdź czy wylot dyszy nie jest zgnieciony; rozszerz szczelinę płaskim śrubokrętem. 

5. URZĄDZENIE JEDZIE ZA WOLNO / SKRĘCA 

• Jeśli zielony pasek separacyjny jest luźny, wymień go na nowy. 

• Skoryguj tor jazdy śrubą regulacji. 

6. PRZEDŁUŻACZ NAGRZEWA SIĘ 

• Sprawdź jakość połączenia we wtyczkach. 

• Sprawdź czy przedłużacz nie jest pokręcany lub uszkodzony 

• Wymień przedłużacz na nowy o przekroju żył min. 2,5mm2 

7. KOMUNIKAT "MAINTENANCE REQUIRED" / "SERVICE REQUIRED 

W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu „Maintenance required” w trakcie 
trwania okresu gwarancyjnego należy dostarczyć urządzenie do autoryzowanego punktu 
serwisowego. Niedostarczenie urządzenia do autoryzowanego serwisu stanowi podstawę do 
utraty gwarancji. 

W pozostałych przypadkach kontynuowanie pracy jest możliwe wyłącznie na ryzyko i 
odpowiedzialność użytkownika sprzętu. 

8. KOMUNIKAT "ERROR L1-....15” 

UNIROOF AT VARIMAT V2 VARIMAT V i UNIROOF E 

0001: Przegrzanie 

0020: Uszkodzona grzałka 

0004: Uszkodzona elektronika 

0008: Uszkodzona termopara 

0002: za wysokie/ za niskie 
napięcie 

0100: uszkodzony silnik 
dmuchawy 

0200: uszkodzony wyświetlacza 

Err01: Uszkodzona termopara 

Err02: Uszkodzona grzałka 

Err04: Uszkodzony Triak/i 

Err08: Uszkodz. silnik dmuchawy 

Err40: Spadek napięcia pow.25% 

W urządzeniach wyprod. przed 
2009 rokiem analiza komunikatów 
Error 100, 101 i 102 wymaga 
notowania objawów i analizy 
pracy urządzenia dlatego nie jest 
możliwe określenie   

 

UWAGA: 
Ze względu na procedurę serwisową, w tym konieczność kalibracji urządzenia, informujemy, że 
samodzielne naprawy, również w oparciu o identyfikację numeru komunikatu, mogą być 
wykonywane we własnym zakresie wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność użytkownika. 
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