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Návod k obsluze  

 

vakuové balicí stroje řady T 

verze: 1 program 

 

BEZPEČNOST a upozornění  

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo zranění způsobené tím, že nebyly 

přesně dodrženy všeobecné bezpečnostní pokyny a pokyny v této příručce, nebo v důsledku 

neopatrnosti při instalaci, používání, údržbě a opravě strojů typové řady uvedené v tomto či 

doprovodném dokumentu.   

Majitele stroje je zodpovědný za všech okolností dodržovat místně příslušné bezpečnostních 

předpisů a pokynů. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pokyny, jak je uvedeno v této 

příručce.  

• Každý uživatel by se měl seznámit s informacemi v této příručce a postupovat podle pokynů. 

• Vždy uschovejte manuál v blízkosti stroje.  

• Tato příručka je určena pro uživatele.  
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NASTAVENÍ STROJE 

Zapnutí/vypnutí stroje ON/OFF                                            

Zobrazení displeje po zapnutí stroje   

Nastavení času vakuování:                                      

• symbol funkce vakuování    

Klávesami   nebo  nastavujeme požadovaný čas. Stiskněte jednu z kláves pro 

zobrazení aktuálního nastaveného času. 

Stiskněte   pro zvýšení (vyšší vakuum) nebo  pro snížení času odsávání (nižší 

vakuum).  

Potvrďte nastavený čas vakuování klávesou  
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Nastavení času svařování:                                      

• symbol funkce svařování    

Klávesami   nebo  nastavujeme požadovaný čas. Stiskněte jednu z kláves pro 

zobrazení aktuálního nastaveného času. 

Stiskněte   pro zvýšení (delší čas svařování) nebo  pro snížení času svařování 

(kratší doba svařování).  

Potvrďte nastavený čas vakuování klávesou  

Provoz stroje:  

Stroj pracuje automaticky. Vakuový sáček vložíme do vakuové komory a uzavřením víka se 

spustí automaticky cyklus balení. Stroj pracuje dle nastavených hodnot. Poté, co dojde k 

tepelnému svaření sáčku, vývěva vypne, komora se zpětně napustí vzduchem a víko se 

automaticky otevře.  

Ukončení balení: 

Po ukončení balení a stisknutí klávesy  displej zobrazí symbol   

            

Uzavřete víko, stroj provede automatické odloučení kapalin z olejové náplně vakuové 

vývěvy. Displej bude zobrazovat symbol  
  

Po dokončení cyklu se víko otevře a stroj se automaticky vypne.  
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ÚDRŽBA 

Pravidelná a důkladná údržba předchází poruchám, prodlužuje životnost stroje a zaručuje 

optimální hygienu balení.  

Varování  

• Vždy odpojte stroj při provádění údržby nebo opravy od sítě.  

• Nikdy nepoužívejte vysokotlaké přístroje k čištění strojů, protože to může způsobit 

nenapravitelné škody na stroji a elektronice.  

• Použijte vlhký hadřík s roztokem mýdla k čištění pláště a víka stroje. Vyčistěte ovládací panel 

suchým hadříkem.  

• Nikdy nepoužívejte chemikálie k čištění stroje!!!  

• Plynové vzpěry nesmí vykazovat poškození – hrozí poškození víka stroje. V případě poškození 

plynových vzpěr musí být vyměněny. Kontaktujte svého prodejce.  

Čištění   

Vyčistěte víko a stěny vakuové komory vlhkým hadříkem, věnujte pozornost těsnění ve víku.  

Nečistěte syntetickým čistícím prostředkem!  

Zahřejte vývěvu za účelem zabránění oxidace v čerpadle vývěvy - cyklus je zapnut automaticky 

po vypnutí stroje a zavření víka. Kondenzovaná voda v oleji se odpaří.  

Týdenní údržba  

• Olej - zkontrolovat hladinu oleje, hladina by měla být ve min. ve 2/3 olejoznaku. 

Používejte správný olej: můžete zakoupit prostřednictvím svého prodejce.  

• Svařovací lišta - zkontrolujte stav teflonové pásky, v případě poškození je nutné ji 

vyměnit. • Těsnění přítlačné - zkontrolujte stav pryžového těsnění, v případě poškození je 

nutné jej vyměnit.  

Měsíční údržba  

• Olej - zkontrolujte stav oleje. Poznámka: Výměna oleje je vhodná po 500 hodinách provozu. 

Pokud se stroj nepoužívá často, výměna oleje je doporučena min. 1 x za 12 měsíců.  

Roční údržba  

• Vakuová hadice a potrubí - zkontrolujte stav vakuové hadice a potrubí, a nahraďte je, je-li to 

nezbytné.  

• Těsnění víka a přítlačné těsnění - zkontrolujte stav a nahraďte v případě potřeby.  

• Plynové vzpěry ve víku - zkontrolujte stav a nahraďte v případě potřeby  

Upozornění:  

V ohřátém stavu je olej zpěněný a mléčný. Nejedná se o závadu, po zchladnutí je olej opět 

čirý a hladina ustálená.    
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Svařovací lišta  

• Vyčistěte denně přítlačné těsnění proti svařovací liště, aby jste zajistily optimální svařování 

obalů.  

• Pro bezchybný provoz musí být teflonová páska bez poškození.  

• Pokud je svařovací drát či teflonová páska poškozena, vyměňte je ihned.  

• Zkontrolujte přítlačné těsnění. To je vyrobeno ze silikonu, který má obecně dlouhou životnost 

a není proto třeba jej často měnit. Nicméně, když je spálené, vyměňte je.  

• Mějte vždy tyto spotřební díly skladem. 

 

Elektrické zapojení 
Příkon, napětí, frekvence Viz identifikační štítek 
Maximální možná odchylka -+10% 

 

Připojení plynu (za příplatek) 
Maximální tlak 1 bar 
Složení plynu Nevýbušné (kyslík), korozivní, nekontaminované 
Připojení Nátrubek 

 

Tlakový vzduch pro extra přítlak lišty (pouze modely M a D) 
Maximální přípustný tlak 1 bar 
složení Suchý stlačený vzduch 
Přpojení Nátrubek 

Doporučené podmínky 

Doporučená teplota +5 až +30oC 
Přepravní teplota -25 až +55oC 
Vlhkost 30% až 95% (bez kondenzace) 
Umístění Uvnitř, vodorovně, od stěn, atd. 

 

Obecné  

• Údaje o elektrickém napětí nebyly v tomto souhrnu uvedeny, jelikož jsou závislé na zdroji 

elektrické energie v zemi, kde je stroj používán.  Informace o nich najdete na 

identifikačním štítku stroje. 

• Užitný prostor ve vakuové komoře je závislý na počtu svařovacích lišt a jejich pozici.  

každá lišta zmenšuje užitný prostor asi o 50 mm. 

• Stanovené míry a váhy se týkají standardních modelů stroje. 
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