
 

 

Návod k použití 

Svářečka folií 
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Pokyny pro každodenní obsluhu 

 

 

 

 

 



1. Části stroje 

 

1. Tlačná rukojeť 

2. Kryt 

3. Zatavovací deska (topná deska) 

4. Kotouč fólie 

5. Řezačka fólie 

6. Držák fólie 

7. Řezná hrana fólie 

8. Pryžová lišta 

9. Forma 

10. Vypínač 

11. Regulátor teploty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Instalace a použití 

2.1 Svářečka folií je navržena speciálně pro zatavování podnusů s potravinami. Použití stroje je 

jednoduché a vyznačuje se automatickým řezáním fólie. Formu ve stroji lze snadno měnit 

podle různých tácků. Stroj je vyroben z nerezové oceli 304 a splňuje hygienické požadavky 

na potraviny. 

2.2 Instalace stroje 

Stroj umístěte na vhodnou pracovní plochu, například stabilní stůl, lavici nebo vozík se 

zablokovatelnými koly. Musí rovněž stát na volném, dobře osvětleném místě.  

2.3 Instalace fólie 

Kotouč fólie nasaďte na držák kotouče v zadní části stroje. Fólii z kotouče shora ručně 

odviňte tak, aby byla pod držákem fólie. Vezměte do úvahy, že se na tácek nataví vnitřní 

strana fólie. 

2.4 Ohřev 

Zkontrolujte, zda je stroj zapojen do zásuvky, a poté jej zapněte síťovým vypínačem. 

Svařovací teplotu je třeba všeobecně nastavit na 160–170 stupňů. Po 6–10 minutách ohřevu je 

stroj připraven k práci. (Normální doby a teploty svařování závisejí na typu fólie. Za 

předpokladu stejného výkonu svařování jsou pro vyšší teploty potřebné kratší doby zatavení a 

pro nižší teploty delší doby zatavení). 

2.5 Návod pro regulátor teploty 

 

A.  Přepínací tlačítko pro nastavení teploty a aktuální teplotu 

B.  Tlačítko pro snížení nastavené teploty 

C.  Tlačítko pro zvýšení nastavené teploty 

D. Rozsvícený indikátor „SP“ znamená, že je ovládací rozhraní aktuálně na nastavení teploty. 

E. Rozsvícený indikátor „OUT“ znamená, že aktuální teplota stoupá. 



 

2.6 Provoz 

Před prvním spuštěním stroje si přečtěte celou příručku. Poté budete připraveni ke spuštění 

zatavování tácků, a to následujícím způsobem: 

1. Uložte naplněný tácek do formy. 

2. Přes tácek přetáhněte fólii. 

3. Rukojetí stlačte kryt ručně směrem dolů. 

4. Vyčkejte 2-5 sekund, dokud se zatavení nedokončí. 

5. Po dokončení zatavení rozevřete kryt a vyjměte tácek. 

 

 

3. Bezpečnost 

3.1 Bezpečnost obsluhy 

Před zahájením práce si přečtěte celou tuto příručku. Vezměte do úvahy, že veškerá elektrická 

zařízení, nejsou-li správně používána, mohou způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo 

zranění osob. Vždy pečlivě dodržujte tyto pokyny, abyste minimalizovali riziko nehod. 

3.2 Bezpečnost stroje 

Stroj je vybaven vysoce kvalitním, bezpečným a spolehlivým regulátorem teploty OMRON. 

3.3 Elektrická bezpečnost 

Vaše napájecí svorkovnice musí být uzemněna a chráněna proti elektrickému svodovému 

 proudu. 

4. Údržba 

4.1 Čištění 

Po použití očistěte stroj vlhkou utěrkou a běžným saponátem. (Upozornění: neoplachujte stroj 

vodou ani nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.) Je-li stroj zanesený, odstraňte ze 

zatavovací desky veškeré zbytky potravin měkkou houbou nebo měkkým kartáčem a běžným 

saponátem. (Upozornění: formu nemyjte v myčce na nádobí.) 

4.2 Opravy 

V případě závady stroj ihned zastavte a odpojte ze zásuvky. Projděte si často kladené dotazy a 

rozbor závad. Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého místního prodejce. 

4.3 Náhradní díly 

Po delší době používání budete možná potřebovat některé náhradní díly. Můžete si je objednat 

u svého místního prodejce. 

 

5. Často kladené dotazy 

D: Mohu vyměnit formu? 

O: Ano. Výměna formy je snadná. Stačí starou formu vyzvednout a vložit novou. Dejte pozor, 

abyste se nepopálili o topnou desku. 

D:Mohu použít stejnou formu pro tácky různých tvarů? 

O: Obvykle nikoli. Je to možné pouze tehdy, má-li forma jednu přihrádku a vnější rozměry 

různých tácků jsou naprosto stejné. 



D: Kde si mohu objednat nové formy? 

O: S objednávkou nových forem se obraťte na svého místního prodejce. 

D: Mohu použít stejnou zatavovací fólii pro různé tácky? 

O: Pro optimální výkon jsou tácky a zatavovací fólie speciálně sladěny. 

 

 

 

6. Rozbor závad 

6.1 Problém: Stroj nezatavuje nebo je zatavení nedostatečné.  

A. Příčina: Forma je obrácena dnem vzhůru, s pryžovou lištou otočenou dolů. 

Řešení: Otočte formu. 

B. Příčina: Na formě chybí pryžové lišty. 

Řešení: Nasaďte nové pryžové lišty. 

C. Příčina: V pryžové liště je mezera. 

Řešení: Nastavte pryžovou lištu. 

D. Příčina: Kotouč zatavovací fólie není ve správné poloze. 

Řešení: Otočte kotouč zatavovací fólie, aby byla vnitřní strana fólie otočena během zatavování 

směrem k tácku. 

E. Příčina: Materiál kotouče zatavovací fólie a tácku nejsou sladěny. 

Řešení: Vyměňte kotouč zatavovací fólie. 

F. Příčina: Teplota je příliš nízká. 

Řešení: Zvyšte teplotu. 

G. Příčina: Doba zatavení je příliš krátká. 

Řešení: Nechte kryt v zavřené poloze delší dobu. 

6.2 Problém: Stroj nelze spustit.  

A. Příčina: Stroj není připojen k napájení nebo není zapnut. 

Řešení: Připojte stroj k napájení a zapněte ho. 

6.3 Problém: Zatavovací fólie se neuřízne.  

A. Příčina: Řezná hrana fólie u nože chybí nebo je poškozená. 

Řešení: Nasaďte nové pryžové lišty nebo staré otočte. 

B. Příčina: Nůž je špinavý, tupý nebo poškozený. 

Řešení: Očistěte nůž nebo požádejte o výměnu prodejce. 



SERVISNÍ SLUŽBA: 

 

Jestliže jste vše zkontrolovali a problém stále trvá, obraťte se na naši servisní službu a 

neprovádějte žádné opravy sami. 

 

Pro servisní středisko si připravte tyto informace: 

 

 

 Typ poruchy (co nejpřesněji)  

 Model výrobku (viz štítek) 

 Sériové číslo (viz štítek)  

 Název provozovny, kde se výrobek nachází 

 Kontaktní osoba 

 Datum a rok zakoupení 

 Datum, kdy je možné navštívit zákazníka 

 V případě záruky - záruční list NOSRETI velkoobchod s.r.o. 

 

 

INFORMACE O SERVISNÍM STŘEDISKU PODÁ: 

 

 


