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1. Úvod  Vážený zákazníku,  

Váţený zákazníku, velmi nás těší, ţe jste se rozhodl pro výrobek fy M.O.COM a doufáme,ţe tento přístroj 
splní veškeré Vaše poţadavky. 
V této příručce najdete všechny potřebné informace k pouţití přístroje. 

Symboly upozorňující na dodrţování bezpečnosti a opatřeními před nebezpečím, které jsou pouţívány 
v návodu. 

 

 

Upozornění:  

Dávejte pozor: pokyny důleţité při  instalaci, pouţití a údrţbě ! 
 

Pozor:  
Tento symbol poukazuje na moţné poškození předmětů. Postupujte vţdy dle udaných 
pokynů, aby se zabránilo škodám na materiálu, přístroji nebo majetku !   

 

Nebezpečí: 
Tento symbol upozorňuje na moţné nebezpečí osob. Dbejte předepsaných postupů, aby se 

vyloučila moţnost  zranění uţivatele nebo třetí osoby! 

  

Nebezpečí:  
Moţné nebezpečí kvůli vysoké teplotě. 

1.1. Příslušné evropské 

normy  

1.2. Účel - použití 

Zvláštní označení na přístroji 

Výrobek uváděný v této příručce byl konstruován v souladu s nejvyšším bezpečnostním standardem a pro 
obsluhu je vyloučeno jakékoliv nebezpečí, pokud bude postupovat dle následujících pokynů. 

Výrobek odpovídá následujícím evropským normám: 

2006/95/EWG 

2004/108/EWG  

POZOR 
Pouţívání přístroje je povoleno výhradně kvalifikovanému personálu.  V ţádném případě 
nesmí přístroj pouţívat a obsluhovat nevyškolená osoba. 

 

Upozornění:  
Přístroj je určen pro svařování výše uvedených fólií, ţádné jiné 

druhy nesmí být použity! 

 

Přístroj je určen pro profesionální pouţití a smí být uţíván jen pro to upotřebení, pro které byl 

vyprojektován; to znamená pro tepelné svařování a stříhání laminátových fólií, určených pro sterilizaci 

(papír/propylén).  

 

 

 

 
Moţné nebezpečí kvůli vysoké teplotě.  

 

 
Přístroj odpovídá pouţitelným zákonům.  

 

 

Označení k likvidaci zařízení podle EU-pokynů 2002/95/EG, 2002/96/EG a 2003/108/EG.  

 

 
Podívejte se v uţivatelském manuálu.  
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1.3. Význam požití návodu  

1.4. Všeobecné pokyny  

Poznámka  

 

Informace, které jsou obsaţeny v příručce, mohou být změněny bez předběţného oznámení. 

Firma M.O.COM není odpovědná za přímé , nepřímé, případné nebo následné poškození              

nebo jiné škody ohledně dopravy nebo pouţití. Je zakázáno jakékoliv zneuţití předloţených 

informací fy.M.O.COM,jakoţ i písemné certifikace!    

 
® 

 je registrovaná značka M.O.COM.SRL. 

Pro správný výklad tohoto manuálu je rozhodující Italské znění.  

Předloţená příručka má za úkol dodat pokyny pro : 

-Všeobecné znalosti o daném výrobku  
 -Správnoiu instalaci;  
 -jisté a čisté pouţití;  
 -zacházení s nástroji a materiály určenými ke sterilizaci.  
 

Kromě toho najdete v přílohách:  
 -technické vlastnosti produktu;  
 -údrţba přístroje;  
 -analýza problémů a jejich řešení;  

 Výrobek musí být vţdy  pouţíván odpovídajícím způsobem dle předloţené příručky a  předepsaných 

postupů a nikdy pro jiné účely neţ je určeno. 

 Pozor  

-další podklady.  

Uţivatel je zodpovědný za splnění povinností souvisejících s instalací a provozem přístroje. 
Pokud není přístroj bezchybně instalován a udrţován odpovídajícím způsobem, neodpovídá 
výrobce za eventuální rozbití, provozní poruchy nebo škody na předmětech či případné úrazy 
obsluhujícího personálu ! 

 

Aby se zamezilo nebezpečným situacím, při nichţ by mohlo dojít ke škodám vůči personálu nebo 

materiálu, je třeba dodrţovat následující bezpečnostní opatření:  

-Pouţívejte výhradně doporučené čistící prostředky.  
-Nepolévejte přístroj vodou ani ţádnou jinou tekutinou, nebo vznětlivými substancemi;  

-Neouţívejte přístroj v blízkosti plynu nebo výbušných par  

  Nebezpečí 

Před kaţdou údrţbou nebo čistícím zásahem vţdy vypněte přívod el.proudu. 

- Ujistěte se, ţe elektrické připojení odpovídá platným legislativním předpisům;  

- Neodstraňujte žádné polepy nebo štítky, pokud je nutné zaţádejte o nové.  

- Pouţívejte výhradně originální náhradní díly.  

Pozor  

ZA NEDODRŢENÍ VÝŠE UVEDENÝCH POKYNŮ VÝROBCE NEODPOVÍDÁ 
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2. Obsah balení  Poznámka  

Při obdrţení produktu překontrolujte, ţe obal není poškozen/narušen.  

Poté co balení otevřete, překontrolujte:  

- zásilka odpovídá specializaci objednávky viz. přiloţené doklady);  

- není zřetelné ţádné poškození.  

 2.1. Rozměry a hmotnost  
Rozměry a hmotnost  MILLSEAL PLUS  

Výška    260 mm 

Šířka    600 mm 

Hloubka    300mm 
Celková hmotnost  8 kg 

 

Poznámka  

V případě špatné dodávky, chybějících dílů nebo jakéhokoliv poškození informujte prosím 

neprodleně a výhradně Vašeho dodavatele a dopravce, který dodávku provedl.  

Poznámka 

Při kaţdém transportu přístroje pouţijte originální obal výrobku. Pouţití jiného obalu při 

transportu přístroje by mohlo vést k poškození výrobku 

2.2. Popis obsahu  

  

1 Barra fermo-carta 

2 č. 2 Montáţní šrouby 

3 č. 4 rozdělovače folií   

4 Inbusový klíč k montáţi 

5 Horizontální nosič fólií 

6 Boční nosiče rolí 

7 Dokumentace a CD s obsluhou 

8 Svařovačka fólií Millseal Plus 

 9 Manipulační tácek 

10 Přívodní šňůra 

11 č. 2 Pojistky 

Poznámka 

Záruční list uschovejte dohromady s prodejním dokladem (fakturou) na výrobek. 

D
E

UT
S
C
H  
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3. Popis výrobku 

3.1. Obecné charakteristiky  

Millseal Plus je svařovací přístroj fy.  M.O.COM., který patří k řadě parních sterilizátorů Millennium.  

Je to malý přístroj s elegantním designem, je velmi příjemný pro obsluhu a také spolehlivý při intenzivním 

pouţívání.  

Millseal Plus je proto zajímavým řešením pro kaţdého uţivatele, který potřebuje profesionální kvalitní 

přístroj s vynikajícím poměrem cena / výkon. 

.  Millseal Plus je elektronicky ovládaný svařovací přístroj s šířkou sváru 12mm. Tento bezpečně snáší 

sterilizační proces v moderním přístroji, vybaveném frakciovaným předvakuem a zaručuje stálou sterilitu 

jednotlivých balení. 

Díky automatickému nastavení teploty můţe být ohřev sváru účinně sledován a je zaručen vysoký a 

konstantní výkon.  

Pevná konstrukce z plastu a hliníku ta jako ergonomický a jednoduchý design zajišťuje hygienu na vysoké 

úrovni, Nízká hmotnost a malé rozměry zabezpečují optimální stabilitu během pouţití. To vše nabízí 

produkt, který splňuje poţadavky denně v oblasti medicíny  

Poznámka  

Popis bezpečnostních předpisů najdete v PŘÍLOZE A (technické parametry) 

Pro bezporuchový provoz  svařovacího přístroje je prvním a základním prvkem jeho kvalitní  odborná 

instalace; tímto způsobem se vyloučí moţné poruchy přístroje a poškození. 

D
E
UT
S
C
H  

Vypínač 

Vypínač 
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3.2 Popis (s rozměry)  
  
  

  

  

 
 

 Papierhalter  

Centrovací pomůcka 

Drţák papírových rolí 

Role papíru pro autoklávy 

Drţadlo noţe 

LED. kontrolka 

Vypínač 

Svařovací páka 

Zástrčka pro napájecí kabel s pojistkovým pouzdrem 
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Prosíme Vás o to, abyste pokyny, uvedené v průběhu této kapitoly svědomitě dodrţovali 4. Instalace  

Poznámka 

Technická zákaznická sluţba M.O.COM (viz příloha Z) je Vám k dispozici pro všechny případy 

a další  informace. 

DE
UT
SC
H  

Pozor 

Elektrický systém musí být vybaven uzemněním.  

- Svařovací přístroj instalujte na rovnou plochu a nechejte dostatečný manipulační 
prostor a mezeru pro odvětrání.  

  

4.1. Všeobecné bezpečnostní 
předpisy 

Ujistěte se, ţe pevnost nosné plochy je dostatečně stabilní, aby unesla váhu přístroje a rolí. 

(max.15 kg). 

 (max. 15 kg);  
 -Neinstalujte přístroj v blízkosti umyvadla nebo dřezu, aby se vyloučila moţnost kontaktu s  

 s vodou nebo kapalinou;  coţ by mohlo představovat moţnost vzniku zkratu či  
 jiné nebezpečí pro obsluhu přístroje. 

 Neinstalujte přístroj do vlhkých nebo spatně větratelných místností;  
 Neinstalujte přístroj v místnosti, v nichţ je předpoklad vzniku plynu nebo hořlavých nebo výbušných par. 
 Instalujte přístroj tak, aby přívodní kabel v celém svém průběhu do zástrčky v přístroji nebyl přelomený 
nebo přetočený. 
  

  

 ;  
 Installieren Sie das Gerät so, dass das Zuleitungskabel entlang seines Verlaufs zur Steckdose nicht 
geknickt oder abgeklemmt wird.  

Poznámka 

Přístroj pouţívejte výhradně pouze s dodaným přívodním kabelem; za případnou záměnu 

zástrčky zodpovídá výhradně uţivatel.  

Napojte přívodní kabel přímo do zástrčky. Nepouţívejte ţádné prodluţovací šnůry, mezizásuvky 

nebo jiné přídavné zařízení.  

4.2. Elektrické připojení  Přístroj musí být připojen v souladu s platnými předpisy, dle jeho odpovídajícímu výkonu a musí být 
vybaven zemnícím jištěním. 
Zástrčka musí být chráněna vhodným způsobem pomocí volícího spínače, který je vybaven 
magnetotepelným  diferenciálním vypínačem. 

Napojte dodaný přívodní kabel do síťové zdířky na zadní straně přístroje.  

4.3. Příprava přístroje  1. Opatrně vyjmout součásti přístroje z obalu  

2. Drţák papírových rolí (A) zastrčit do odpovídajících zářezů. 

    Oba šrouby (B) pomocí přiloţeného inbus klíče (C) dotáhnout.  
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3. Drţák rolí (D) do konzoly (A) zastrčit a přitom přezkoušet, ţe otvor na konci trubice je umístěn správně 

na konzoli (A). Sedí správně na stávajících zubech (E). 

 Lištu pro drţení papíru (F)  na příslušné místo (G) nasunout.  

 

4. Nasadit odkládací plochu (H) do odpovídajících dráţek (I).  
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5. Napojení napájecího kabelu (J).  

D
E

UT
S
C
H  

6. Svařovačka je nyní připravena k pouţití.  
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4.4.  Montáž papírových rolí - Zasuňte papírovou roli na trubici drţáku papírových rolí.  

- zasuňte trubici papírových rolí zpět do ramen drţáku papírových rolí (jak je popsáno v předchozí 

sekci), ujistěte se, ţe je z vrchu na papírové roli polypropylénová folie. Dejte pozor, aby folie byla 

zastrčena a provlečena pod lištou pro drţení papíru.  

- Na závěr nasaďte centrovací pomůcky.  

D
E

UT
S
C
H  



12 

 

1. Příprava:  5. Provoz 

D
E
UT
S
C
H  

- Ujistěte se, ţe svařovací páka (B) je v horní pozici. Zapněte přístroj pomocí 

vypínače (A),  který je umístěn na zadní straně přístroje  

- Přední zelené LED světýlko (C) se rozbliká.  

- Odporové těleso je vyhříváno a teplota stoupá. Kdyţ je dosaţeno optimální 

teploty pro svařování , zůstane přední zelené LED světýlko stále svítit a zazní 

akustický signál 

 2. Založení papírové folie:  

- Provlečte papírovou roli pod lištu pro drţení papíru a krytem topného  tělesa; pak táhněte folii 

dokud nebudete mít potřebnou délku. (podívejte se na kapitolu 5.3)  

- Je doporučeno, aby délka vytaţené folie byla stejná jako délka instrumentu plus 8 cm. Aby bylo 

zajištěno, ţe svár bude kvalitní. 

- K tomu můţe slouţit centimetrové měřítko na odkládací ploše.  
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3. Svařování jednoho konce a řezání  

- Sniţte pozici páky z pozice 1 do pozice 2. Zelená LED dioda (C) se rychle zeleně rozbliká, do té doby 

neţ je ukončen proces svařování. Ten je oznámen akustickým signálem.  

- Pomocí jezdícího noţe uřeţte fólii.  
- Páku (B) z pozice 2 vraťte do výchozí pozice 1. 
- Přední LED dioda bude opět svítit stálým zeleným světlem, akustický signál bude  
ukončen. Sáček je nyní u konce  zapečetěný. 

Poznámka  

Páku nezvedejte po prvním zaznění akustického signálu, počkejte  aţ se rozezní další signál  

a LED dioda bude blikat červeně.  

Nebezpečí  

Nestrkejte prsty do svařovací zóny po celou dobu co je svařovačka zapnutá nebo krátce po 

jejím vypnutí. 

Nebezpečí 

Nikdy nestrkejte prsty pod řezací nůţ.  

D
E

UT
S
C
H  

Nebezpečí 

Nenechávejte papír zastrčen  ve svařovací zóně pokud není přístroj pouţíván.  
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4. Další zpracování a dohotovení svařovacího obalu 

Do otevřené (nesvařené) části sáčku vloţte nástroj, přičemţ dbejte pokynů kapitoly „ Příprava 

materiálu „ (viz následující kapitola). 

Nesvařenou část sáčku vloţte do svařovací zóny asi centimetr daleko (F), svařte sáček. 

Těsnost sáčku je zajištěna a je připraven k popsání.  

Poznámka  

Pokud není přístroj pouţíván déle neţ 30 minut, přejde přístroj automaticky do  

STANDBY-MODU a příkon je vypnut. STANDBY-STATUS je znázorněn pravidelně zeleně 

blikající Led diodou. Aby byl přístroj uveden opět do provozu, musí být  svařovací páka  dána 

dolů a opět nahoru. Přístroj zapne vyhřívání svařovací lišty (zelená LED dioda bliká). Počkejte 

dokud přístroj neobnoví opět optimální teplotu  (zelená  LED dioda svítí stálým zeleným 

světlem), Poté je přístroj připraven k pouţití.  
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6. Příprava svařovaného 

materiálu 

6.1. Zpracování materiálu  

6.2. Čištění instrumentů   

6.3. Vložení materiálu do 

sáčků  

Sterilizace lze povaţovat za efektivní, spolehlivé a opakovatelné, pokud byly nástroje a materiály ošetřeny 

vhodným způsobem. Dále musí být správně umístěna uvnitř sterilizační komory. Tyto podmínky jsou 

důleţité tím více, kdyţ  jsou nástroje umístěny v sáčcích. 

Je třeba zdůraznit, ţe organické zůstatky nebo substance, které vznikají při zubařské praxi jsou ţivnou 

půdou pro vznik mikroorganismů. Tomuto můţe zabránit parní sterilizace.  

Špatné rozloţení nástrojů zabraňuje správné cyrkulaci vzduchu kolem nich a pronikání páry do dutin atd. 

To můţe vést k nemoţnosti sterilizace. 

Uvedli jsme zde níţe základní úkoly, které by měl uţivatel znát, tak aby se jeho vědomosti ještě více 

prohloubily.  

Při manipulaci s kontaminovaným materiálem je důleţité dodrţovat následující:  

- Noste vţdy rukavice přiměřené tloušťky;  

- Umývejte si ruce germicidními čistícími přípravky:  

- Pro přepravu nástrojů, vţdy pouţívejte zásobník;  

- Nikdy nepřemisťujte nástroje přímo v rukách;  

- Zacházejte se špičatými nebo ostrými nástroji opatrně, aby jste minimalizovali moţnost infekce;  

- Mějte seznam poloţek, které nemusí být sterilizovány nebo neprošli sterilizací;  

- Umyjte si důkladně ruce po sundání rukavic.  

Všechny sterilizované materiály a instrumenty musí být správně čisté a nesmí na nich být ţádné zbytky 

(organických a anorganických materiálů, papírových kousků, vaty cementu, atd..)  

Pokud nejsou tyto pravidla dodrţovány můţe být sterilizační proces neefektivní a sterilizátor tak i 

instrumenty mohou být nenávratně poškozeny.  

Pro efektivní čištění:  

- Opláchněte nástroje okamţitě po pouţití pod tekoucí vodou;  

- Roztřiďte nástroje podle jejich materiálů (uhlíková ocel, nerezová ocel, chrom, hliník, atd.), aby 

se zamezilo elektrolitické oxidové redukci;  

- Následně proveďte čištění pomocí  směsi vody a desinfekčního přípravku v ultrazvukové 

čističce tak jak doporučuje výrobce.  

- Důkladně opláchněte a překontrolujte nástroje zda jsou úplně čisté; pokud o nejous dostatečně 

čisté opakujte čištění nebo je dočistěte ručně.  

- Správně osušte.  

Před sterilizací si přečtěte pokyny výrobce  instrumentů materiálů a překontrolujte jakékoli neslučitelnosti.  

Postupujte přesně podle pokynů na čistících prostředcích a návodů k obsluze zařízení na čištění nástrojů 

a přístrojů pro automatické mazání.  

Pouţití papírových obálek (sáčků) umoţňuje optimální sterilizaci a také dlouho dobou sterilitu.  

Dodrţujte tyto pokyny:  

- Vkládejte instrumenty do sáčků jednotlivě nebo se ujistěte, ţe jsou ze stejného materiálu.  

- Sáčky uzavřete pomocí svařovacího přístroje.  

- Nepouţívejte kovové ostré předměty nebo jiné materiály, které by nemohly zaručit dlouhodobou 

sterilitu;  

- Umístěte sáčky tak aby správně cyrkuloval vzduch, aby nevznikali ţádné vzduchové bubliny, 

které by zamezovaly správnému průniku páry.  

- Pokud je to moţné, umísťujte sáčky ve svislé poloze.  

- Nikdy nepokládejte sáčky na sebe.  
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Příloha A Technické specifikace  

Souhrnná tabulka  

Data o provozu naleznete na zadní straně přístroje.  

Bezpečnostní pokyny  Pro svařovací přístroj platí bezpečnostní předpisy, jejichţ krátký popis ve stručnosti zde uvádíme :  

- Síťové jištění  ( viz údaje v souhrnné tabulce ) 

Ochrana  přístroje před vnitřními elektrickými poruchami. 

Způsob účinnosti :  přerušení dodávky elektrického proudu.  

- Automatické vypnutí tepelného okruhu. Poté co je proveden svár a je zapomenuto na zpětné  

zvednutí páky  je tepelný okruh automaticky vypnut. Tato akce je signalizována akustickým signálem a 

červeně blikající LED diodou.  

- Design, který zabraňuje přiskřípnutí prstů 

Ochrana před moţným sevřením prstů během obsluhy páky. 

- Automatický Standby-System  

Pokud není přístroj více neţ 30 minut pouţíván, přejde automaticky do módu  přestávky a příkon 

topného tělesa je vypnut. Tato automatizace chrání přístroj před jeho přehřátím, pokud ho zapomenete 

po pouţití vypnout, zároveň tato automatizace slouţí k významné úspoře energie. 

- Ochranný řezací nůž.  
Exkluzivní design řezacího noţe, z vnějšku plně nepřístupného. 

 

 
Přístroj Svařovací přístroj 

Typ MILLSEAL PLUS 

Výrobce                 M.O.COM.S.r.l. 
    Via delle Azalee, 1 20090   BUCCINASCO 
(MI) – ITALIEN 

Přívodní napětí 220 / 240 Vac 

Síťová frekvence 50-60 Hz 

Síťové jištění F 3, 15A 250V 

Jmenovitý výkon 150 W 

Třída izolace Třída I 

Instalační kategorie Kategorie II 

Oblast pouţití Pouţívání ve vnitřních prostorách 

Pracovní podmínky provozu  
Relativní vlhkost :    80% (max.) bez 
kondenzační vody 

Vnější rozměry (bez rolí) (š x h x v ) 474 x 374 x 200 mm 

Netto hmotnost 7 kg 

Druh sváru Kontinuální cyklus a konstantní teplota 

Jmenovitá provozní teplota svařovacího tělesa 180ºC 

Šířka sváru  12 mm 

Maximální délka řezu  role 300 mm 

Materiál ke svařování  Papír / polypropylénová folie 

Maximální průměr role 200 mm 

Maximální šířka role 300 mm 

Nasazení fólie v přístroji Polypropylénová fólie leţí nahoře 
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Příloha C - Údržba  

Všeobecně 

Čištění 

Výměna čepelky  

Výměna tepelné pojistky  

Likvidace na konci životnosti 

přístroje  

Přístroj nevyţaduje ţádnou zvláštní údrţbu; pouze doporučujeme pravidelné čištění ze strany 

uţivatele. 

 
Dodrţujte v kaţdém případě všechny uvedené předcházející pokyny. 

.  Při výměně náhradních dílu vyţadujte a pouţívejte pouze a  výhradně originální náhradní díly !!! 

  

 

Nebezpečí 

Vţdy, kdyţ budete provádět jakoukoliv údrţbu přístroje, nezapomeňte vytáhnout zástrčku 

přívodního kabelu ze zásuvky. 

 Pozor 

Dříve neţ začnete provádět údrţbu přístroje, vţdy nechte přístroj vychladnout. 

Povrchové plochy přístroje čistěte pouze vodou a zvlhčeným čistým bavlněným ubrouskem s neutrálním 

čisticím prostředkem. 

 

Poznámka  

 Nesmí být pouţity ţádné prostředky, které obsahují ISOOPROPYLALKOHOL 
 (2-PROPANOLO, ISOPROPANOL).  
  Nesmí být pouţity produkty, které obsahuji chlor (bělidlo).  
  Nesmí být pouţity produkty, které obsahují FENOLY.  

 

      - Neumývejte nikdy přístroj proudem tekoucí vody, ani tlakovou vodou, ani pomocí sprchy.“ 
Případné vniknutí vlhkosti do vnitřních elektrických součástek by mohlo způsobit nevratné zkrácení 
provozu přístroje. 

Osušte dobře povrch a odstraňte zbývající zbytky nečistot.  

Vţdy pamatujte na následující pokyny:  

- Nepouţívejte žádné  abrazivní ubrousky, kovové kartáčky ( nebo jiné abrazivní materiály )  
nebo výrobky pro čištění kovů, ať uţ pevné nebo tekuté. 

Čepelku měňte pravidelně, nebo při obtíţích s řezáním folii. Kontaktujte prosím technickou podporu 

(podívejte se na přílohu Z)  

Tepelná pojistka se nachází v pojistkovém pouzdře u zásuvky 

přívodního kabelu.  

-Vytáhněte zástrčku přívodního kabelu.  

- Vytáhněte přihrádku s pojistkou pomocí 

šroubováku.  

- Nahraďte stávající pojistku za novou se stejnými 

parametry (Příloha A).  

Podle směrnic 2002/95/EG, 2002/96/EG a 2003/108/  EG o omezení pouţívání nebezpečných látek v 

elektrických a elektronických zařízení pro likvidaci je zakázáno likvidovat tyto přístroje jako domácí odpad. 

Tyto přístroje musí být umístěny do sběrných dvorů. Při koupi nového rovnocenné zařízení, je povinen 

prodejce převzít staré zařízení a předat ho k likvidaci. Likvidace musí být šetrná k ţivotnímu prostředí, 

Části zařízení mohou být  znovu pouţity. Symbol na kterém je přeškrtnuta popelnice, označuje zařízení, 

které nemůţe být na konci ţivotnosti likvidováno jako komunální odpad.. 

 

Pozor!  

Při nesprávné likvidaci přístroje,  jsou sankce určeny místními předpisy..  
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Příloha D – Řešení problémů  

Pokud svařovací přístroj nefunguje, proveďte prosím následující kontroly před tím, neţ zavoláte technickou podporu:  

 

Poznámka: Máte-li jakýkoliv další problém, obraťte se na svého servisního technika a sdělte mu typ svařovacího přístroje a výrobní 

číslo.  

Tyto údaje najdete na typovém výrobním štítku na zadní straně přístroje !!! 

Hlášení obsluze přístroje 

 

 
Hlášení Důvod  Opatření 

LED je zelená a bliká Přístroj se nachází v zahřívací fázi.  Počkejte aţ bude ukončena zahřívací fáze.  

LED je zelená a svítí stále  Přístroj je připraven k provozu   

LED je zelená a rychle bliká 
Svařovací páka je ve spodní poloze a přístroj 
je v provozu  

Očekávejte akustický signál, zvedněte páku 
a odeberte sáčky.  

LED krátce bliká zeleně kaţdých 5 sekund  

Přístroje se nachází v PAUSE módu, poté co 
nebyl 30 minut pouţíván  Páku sníţit a opět zvýšit, aby se přistroj 

přepnul opět do normálního provozu.  

Současně svítí zelená i červená LED dioda.  
Přístroj signalizuje poruchu v topném 
systému.  

Vypněte přístroj a znovu zapněte přístroj. 
Pokud se tato chyba bude vyskytovat častěji 
zavolejte prosím technickou podporu. 
(příloha Z).  

 Celý proces je kompletní.  Zvednout páku a odeprat sáčky.  

LED je červená a stále svítí, zní signalizační 
tón.  

Přístroj byl zapnut, kdyţ byla svařovací páka 
ve spodní poloze.  

Zvednout  páku  
Svařovací páka je dříve dole neţ je dosaţeno 
správné teploty.  

 

 
Problém Možná příčina Návrh řešení  

 Zástrčka přívodního kabelu není zasunuta ve 
zdířce.  

Zastrčte zásuvku správně do zdířky.  

Svařovací přístroj se nezapne . 
Zástrčka není pod proudem.  

Zkontrolujte moţnou příčinu výpadku proudu 
a odstraňte ji.  

 Termomagnet a/nebo diferenciální vyoínač 
zařízení je v poloze OFF.  

Nastavte vypínač do pozice ON.  

 Tepelná pojistka je spálená 
Vyměňte tepelnou pojistku (podívejte se na 
přílohu C - údrţba)  

Při zapnutí přístroje nebliká LED kontrolka.  

LED kontrolka nefunguje.  
Kontaktujte technickou podporu (podívejte 
se na přílohu Z).  

Odporové těleso je spálené.  

Vadná elektronická deska.  

Svařování fólií probíha, ale LED kontrolka 
zůstává zelená (nerozsvítí se červená) Vadný mikrospínač na koncovém vypínači.  

Kontaktujte technikou podporu (podívejte se 
na přílohu Z)  

 Nedostatečný tlak v oblasti sváru.  

Kontaktujte technikou podporu (podívejte se 
na přílohu Z) 

Svařovaní fólií je nedostačující.  Poškozený profil ze silikonové pryţe.  

Odpor nedosahuje potřebnou provozní 
teplotu  

Fólie se těţce řeţeou.  Poškozená čepelka.  

Kontaktujte technikou podporu (podívejte se 
na přílohu Z) 
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Příloha G – Prohlášení o shodě 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ  
DECLARATION OF CONFORMITY  

DECLARATION DE CONFORMITE 
KONFORMITÄTSBESCHEINIGUNG 
DECLARACION DE CONFORMIDAD  

 

 

 

 
9120.MOO
M ISO 
9001:2008  

9124.MOOM ISO 13485:2003  Applicazione delle Direttive CE 2006/95 – 2004/108.  

  Application of the EC Directives 2006/95 - 2004/108.  

  Application des Directives CE 2006/95 - 2004/108.  

  Anwendung der EG Vorschriften 2006/95 - 2004/108.  

  Aplicación de las Directivas CE 2006/95 - 2004/108.  

 



20 

 

 

Dodatek Z – technická podpora Pro každý nábrh na technický zásah do výrobku nejen během záruční 

doby, ale taky potom se obracejte na svého servisního technika nebo prodejce, který Vám výrobek dodal 

Technický servis M.O.COM je zákazníkům k dispozici, aby poskytl informace a přání v souvislosti 

s daným výrobkem, rovněţ tak doporučení a rady k otázkám sterilizace horkou párou. 

Tato sluţba je pod následující adresou:  

M.O.COM. Srl   

Zákaznická sluţba  

Via delle Azalee, 1 

20090 Buccinasco (MI) 

ITALY  

Tel. (+39) 02-45701505 Fax 

(+39) 02-45701258 e-mail 

at@mocom.it website 

www.mocom.it  

Aby bylo moţno trvale zvyšovat kvalitu výrobků a nabízených slţeb, prosíme Vás, abyste posílali své 

případné komentáře a/nebo doporučení poštou nebo na následující E-mailovou adresu:  

uc@mocom.it (prodejní oddělení)  

Děkujeme Vám za Vaši podporu .  


