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Děkujeme, že jste si vybrali námi dodávaný přístroj pro svařování sterilizačních folii Lisa 
Mseal 12.  
Naše firma je Vám kdykoli připravena zodpovědět dotazy týkající se tohoto přístroje. 
Rádi bychom Vás upozornili, že pro správné používání přístroje je potřeba si přečíst návod a 
postupovat podle něj. Přejeme Vám pohodlnou práci s Vaším novým přístrojem.  
 
1 Vybalení přístroje 

Zkontrolujte, zda je obal nepoškozen, otevřete jej a zkontrolujte, zda balení obsahuje: 
Vlastní přístroj, napájecí kabel a veškeré vyobrazené díly.    
 

2 Všeobecné doporučení 
Tato příručka obsahuje informace  
- k správné instalaci 
– pro bezpečnou a spolehlivou funkci přístroje 
– pro průběžnou údržbu 
Přístroj může být používán jen pro svařování sterilizačních folii, jejich řezání z rolí a 
ne pro jiné účely. 
Uživatel je odpovědný za správnou instalaci, provoz a užívání přístroje. 
Pokud není přístroj používán správně, nebo není pravidelně a správně udržován, 
výrobce neručí za poškození zařízení, nebo obsluhujícího personálu. 
Příručka je nedílnou součástí přístroje a musí být k dispozici obsluhujícímu personálu. 
Přístroj smí obsluhovat pouze odborný personál.  
 

3 Výrobce W&H Sterilizace dává 12 měsíců záruku na Mechanické a elektrické díly 
přístroje. Záruka platí nejdéle 24 měsíců od expedice z výrobního závodu a začíná 
dnem převzetí přístroje zákazníkem. 
Záruka je platná pouze po předložení řádně vyplněného záručního listu s uvedením 
výrobního čísa přístroje a data převzetí zákazníkem.   
Záruka neplatí na chyby , nebo vady způsobené: 
- Nesprávnou instalací 
- Nedostatečnou nebo nesprávnou údržbou 
– Nevhodnou manipulací, nebo úpravami 
– Nesprávným používáním přístroje 
– Nedbáním doporučení této příručky 
Případné závady přístroje neopravňují k výměně celého přístroje. 
Opravy v záruce jsou prováděny na náklady W&H Sterilizace, ne však náklady na 
balení a transport . 
 



4 Instalace 
Svářečka folií Lisa Mseal 12 byla testována a vyzkoušena ve výrobním závodě. Při 
instalaci dbejte následujících pokynů. 
– Přístroj postavte na rovnou plochu, tak aby umístění umožňovalo pohodlnou práci. 
– Přístroj neumisťujte vedle dřezu, kontakt s vodou by mohl způsobit elektrický zkrat. 
– Neumisťujte jej ani v blízkosti zdrojů tepla. 
– Prostor ve kterém je přístroj umístěn musí být přirozeně odvětrávaný. 
– Ujistěte se, že napájecí kabel není přiskřípnut, a že volně vede do zásuvky. 
– Zasuňte napájecí kabel do zásuvky, prístroj je připravený provozu. 
Přístroj je možno též připevnit na zeď (viz vyobrazení na str. 6 orig. Návodu) 
 

5 Bezpečnost 
Před použitím elektronické svářečky folií Lisa Mseal 12 se seznamte 
s bezpečnostními předpisy. Jen tak je možno zabránit poškození přístroje nebo 
obsluhy. 
Varování: Nedotýkejte se prsty oblasti sváření, když je přístroj zapnut, nedávejte prsty 
pod nůž odřezávače folií. 
Přístroj a jeho okolí udržujte v suchu a čistotě. 
Nerozebírejte přístroj, pokud je připojen k napájení. Pokud potřebujete přístroj vyčistit, 
vyjměte vidlici ze zásuvky.  
Pokud otíráte přístroj vlhkým hadrem, ujistěte se, že je vidlice vytažena ze zásuvky. 
Před zapnutím zbavte přístroj vlhkosti. 
Ujistěte se, že zásuvka je v souladu s předpisy místa užívání uzemněna a napájení 
odpovídá informaci na výrobním štítku. 
Neodstraňujte výstražné etikety ani výrobní štítek. 
Používejte jen originální náhradní díly. 
Pokud máte nějaké problémy s funkcí přístroje, nejprve hledejte řešení v kapitole 
Hledání a odstraňování chyb. 
 

6 Popis přístroje 
Lisa Mseal 12 je nový revoluční přístroj pro sváření sterilizačních folií, který svařuje 
dlouhodobě konstantní teplotou a svárem o šířce 12 mm za jakéhokoli napětí sítě (v 
rámci povolené tolerance). 
Lisa Mseal 12 je přístroj s moderním vzhledem ergonomicky navržený pro snadnou 
obsluhu a čištění. Přístroj se dodává s integrovaným držákem folií vhodným pro role 
100 a 200m o maximální šířce 310mm. 
Nová v tomto přístroji uplatněná technologie umožňuje snížení spotřeby proudu, 
krátké doby svařování bey chlazení mezi svary. Lisa Mseal 12 odpovídá plně 
evropským předpisům pro svařování sterilizačních folií. 
 

7 Technická data: 
Jmenovité napájení      230 V (na přání též 110V)/50Hz 
Výkon        100 W 
třída isolace       1 
Pojistky      2 ks 5x20 –T4 A  
Hmotnost      7,4kg 
Šíře sváru      12 mm 
Svařovací technika     konstantní teplotou 
Šíře sváru      310 mm 
 
 



8 Používání 
– Před zapnutím se ujistěte, že je přístroj zapojen do uzemněné zásuvky. 
Spněte hlavní spínač vlevo na přístroji. Kontrolka vpředu se rozsvítí zeleně když 
svařovací odpor dosáhne potřebné teploty. 
– Nasaďte sterilizační roli tak aby folie vedla mezi dvěma značkami. 
– Páku skloňte dopředu na doraz. Po ukončení svaru se ozve zvukový signál a 
kontrolka se rozsvítí červeně. 
– Vraťte páku zpět do horní polohy. Kontrolka se zbarví zpět do zelena. Přístroj je 
připraven pro další svar. Pokud by páka nebyla zvednuta, topné těleso se 
automaticky vypne, aby nedošlo k přepálení folie a ton zní dokud není páka vrácena 
do horní polohy. 
 
 

9 Čistění přístroje 
Přístroj čistěte zvenčí vlhkým hadrem, nejprve však vyjměte vidlici ze zásuvky. Před 
opětovným zapojením se ujistěte, že je přístroj zcela suchý. 
Přístroj nepotřebuje žádnou zvláštní péči.  
Údržba a výměny jednotlivých částí přísluší odborné servisní organizaci. 
 

10 Řešení problémů 
 
Prosvětlený spínač nesvítí:  Žádné napájení  Počkat 

Pojistky u napájení  Vyměnit 
Vadná kontrolka  Vyměnit 

 
Kontrolka se nerozsvítí:  Vadná deska elektroniky Vyměnit 
      LED nefunguje  Vyměnit 
      Topné těleso nefunguje Vyměnit 
  
Přístroj sváří, kontrolka svítí zeleně Vadný mikrospínač  Vyměnit 
  
Topné těleso sváří, ale svár není Nedostatečný tlak  Zkontrolovat  
 správně proveden       upevnění  
          silikonové gumy 
      Silikon opotřeben  Vyměnit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dodává, záruční a pozáruční servis zajišťuje: 
 
Dentamechanik sro.    tel: +420 38 635 1165 
U Pily 581     fax:+420 38 636 0114 
370 01  České Budějovice 
www.dentamechanik.cz 
info@dentamechanik.cz  


