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KIITOS!  Kiitos siitä, että valitsit Lincoln Electric -tuotteiden LAADUN! 

 Tarkasta, että pakkaus ja laite ovat vahingoittumattomat.  Jos lähetys on vahingoittunut kuljetuksen aikana, ilmoita 
siitä välittömästi jälleenmyyjälle. 

 Merkitse alla olevaan taulukkoon laitekilven tiedot mahdollista myöhempää tarvetta varten.  Mallin nimi, koodi ja 
sarjanumero on merkitty koneen arvokilpeen. 

 

Mallin nimi: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Koodi ja sarjanumero: 

…………………………………………………………………. …………………………………………………………………. 

Päivämäärä ja ostopaikka: 
 

…………………………………………………………………. …………………………………………………………………. 
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Tekniset tiedot 
 

ENSIÖPUOLI 

Yksivaiheinen virransyöttö 230 V 

Taajuus 50/60 Hz 

Todellinen kulutus 16 A 

Maksimikulutus 34,4 A 

Sulake 16 A 

TOISIOPUOLI 

Avoimen piirin jännite 85 V 

Hitsausvirta 5 A ÷ 160 A 

Kuormitusaikasuhde 20% 160 A 

Kuormitusaikasuhde 60 % 100 A 

Kuormitusaikasuhde 100 % 80 A 

MUITA TIETOJA 

Suojaluokka IP 23 

Eristysluokka H 

Paino 7 Kg 

Mitat 265 x 162 x 385 mm 

Eurooppalaiset standardit EN 60974.1 / EN 60974.10 
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Elektromagneettinen yhteensopivuus (EMC) 
01/11 

Tämä kone on suunniteltu noudattaen kaikki oleellisia direktiivejä ja standardeja.  Se voi kuitenkin aikaansaa 
sähkömagneettisia häiriöitä, jotka voivat vaikuttaa muihin järjestelmiin kuten tietoliikenneyhteydet (puhelin, radio ja 
televisio) tai turvajärjestelmät.  Nämä häiriöt voivat aiheuttaa turvaongelmia vaikutuksen alaisissa järjestelmissä.  Lue ja 
ymmärrä tämä osio, jotta poistetaan tai vähennetään tämän koneen aikaansaamaa sähkömagneettisia häiriöitä. 
 

 VAROITUS 

Tämä kone on suunniteltu käytettäväksi teollisuusalueella. Käyttäjän on asennettava ja käytettävä tätä laitteistoa tämän 
käsikirjan ohjeiden mukaisesti. Jos havaitaan mitä tahansa sähkömagneettisia häiriöitä, käyttäjän on huolehdittava 
korjaustoimenpiteistä häiriöiden poistamiseksi ja tarvittaessa pyydettävä apua Lincoln Electriciltä. Tämä laite ei vastaa 
standardin IEC 61000-3-12 vaatimuksia.  Jos se liitetään julkiseen pienjännitejärjestelmään, on laitteen asentajan tai 
käyttäjän vastuulla varmistaa jakeluverkon operaattorilta tarvittaessa, voidanko laite liittää. 
 
Ennen koneen asentamista, käyttäjän on tarkistettava työskentelyalue sekä mahdolliset laitteet, joissa voi ilmetä 
toimintahäiriöitä sähkömagneettisten häiriöiden vuoksi.  Huomioi seuraavat asiat. 

 Syöttö- ja lähtökaapelit, ohjauskaapelit ja puhelinjohdot, jotka ovat työskentelyalueella tai sen tai koneen 
läheisyydessä. 

 Radio- ja/tai televisiolähettimet ja -vastaanottimet.  Tietokoneet tai tietokoneella ohjattavat laitteistot. 

 Teollisten prosessien turva- ja ohjauslaitteistot.  Kalibrointi- ja mittauslaitteistot. 

 Henkilökohtaiset lääkinnälliset laitteet kuten sydämentahdistimet ja kuulolaitteet. 

 Tarkista työskentelyalueella tai sen läheisyydessä käytettävän laitteiston sähkömagneettinen häiriönsieto.  Käyttäjän 
on varmistettava, että kaikki alueella olevat laitteistot ovat yhteensopivia.  Se voi edellyttää lisäsuojaustoimia. 

 Arvioitavan alueen mitat vaihtelevat rakennuksen alueen rakenteiden ja muiden käynnissä olevien toimintojen 
perusteella. 

 
Huomioi seuraavat ohjeet koneen aiheuttamien sähkömagneettisten säteilypäästöjen vähentämiseksi. 

 Liitä kone syöttölähteeseen tämän käsikirjan ohjeiden mukaisesti.  Jos tapahtuu häiriöitä, on mahdollisesti 
huolehdittava lisävarotoimista kuten syöttölähteen suodattamisesta. 

 Lähtökaapelit on pidettävä mahdollisimman lyhyinä ja ne on sijoitettava yhteen.  Jos mahdollista, yhdistä työkappale 
maadoitukseen, jotta vähennetään sähkömagneettisia säteilypäästöjä.  Käyttäjän on tarkistettava, että työkappaleen 
liittäminen maadoitukseen ei aiheuta ongelmia tai vaarallisia käyttöolosuhteita henkilökunnalle ja laitteistolle. 

 Kaapelien suojaus työskentelyalueella voi vähentää sähkömagneettisia säteilypäästöjä.  Tämä voi olla tarpeen 
tietyille sovelluksille. 

 

 VAROITUS 
A-luokan laitteistoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa, joihin toimitetaan sähkövirtaa julkisella 
pienjännitejärjestelmällä. Sähkömagneettisen yhteensopivuuden varmistaminen voi olla hankalaa näissä sijaintipaikoissa 
johtumisesta ja radiotaajuuksista aiheutuvien häiriöiden takia. 
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Turvallisuus 
01/11 

 VAROITUS 

Laitetta saavat käyttää vain pätevät ammattilaiset.  Varmista, että vain pätevä ammattilainen tekee laitteen asennus-, 
käyttö-, huolto- ja korjaustoimia.  Lue tämä käsikirja huolella ja perehdy sen sisältöön ennen kuin käytät laitetta.  Tämän 
käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuoleman tai tämän laitteen 
vahingoittumisen.  Lue seuraavien varoitusmerkkien selitykset ja perehdy niihin hyvin.  Lincoln Electric ei vastaa 
vahingoista, jotka aiheutuvat koneen virheellisestä asennuksesta, virheellisestä käsittelystä tai virheellisestä käytöstä. 
 

 

VAROITUS:  Tämä symboli tarkoittaa, että ohjeita on noudatettava vakavien henkilövahinkojen, 
kuoleman tai tämän laitteen vahingoittumisen välttämiseksi.  Suojaa itsesi ja muut vahinkojen ja 
kuoleman varalta. 

 

LUE OHJEET JA PEREHDY NIIHIN HYVIN:  Lue ja sisäistä tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöä.  
Kaarihitsaus voi olla vaarallista.  Tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa 
vakavia henkilövahinkoja, kuoleman tai tämän laitteen vahingoittumisen. 

 

SÄHKÖISKU VOI TAPPAA:  Hitsauslaite kehittää korkean jännitteen.  Älä koske puikkoon, 
maattopuristimeen tai työkappaleeseen kun laite on käynnissä.  Eristä itsesi puikosta, 
maattopuristimesta ja työkappaleesta. 

 

SÄHKÖLAITE:  Katkaise sähkövirta sulakelaatikon katkaisimesta ennen laitteelle suoritettaviin 
toimenpiteisiin ryhtymistä.  Maadoita laite paikallisten määräysten mukaan. 

 

SÄHKÖLAITE:  Tarkista syöttökaapeli, puikko ja maattopuristimen johdot säännöllisesti.  Mikäli 
havaitset eristevikoja, vaihda kaapelit välittömästi.  Älä aseta puikonpidintä suoraan hitsauspöydälle, 
tai muuhun paikkaan, joka on kosketuksessa maattopuristimeen, valokaaren välttämiseksi. 

 

SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT VOIVAT OLLA VAARALLISIA:  Sähkövirran kulkiessa johtimen 
läpi, muodostuu sähkö- ja magneettikenttiä (EMF).  EMF-kentät voivat häiritä sydämentahdistimia ja 
henkilön, jolla on sydämentahdistin, pitää neuvotella lääkärinsä kanssa ennen laitteen käyttöä. 

 

CE-YHTEENSOPIVUUS:  Tämä laite täyttää EU:n direktiivien vaatimukset. 

 

KEINOTEKOINEN OPTINEN SÄTEILY:  Direktiivin 2006/25/EY ja standardin 
EN 12198 vaatimusten mukaan, laitteisto kuuluu luokkaan 2.  Sen vuoksi on pakollista käyttää 
henkilönsuojainta, joka sisältää suodattimen suojausasteella enintään 15 kuten vaaditaan 
standardissa EN169. 

 

HÖYRYT JA KAASUT VOIVAT OLLA VAARALLISIA:  Hitsauksen aikana voi muodostua terveydelle 
vaarallisia höyryjä ja kaasuja.  Älä hengitä tällaisia höyryjä ja kaasuja.  Näiden haittojen välttämiseksi 
on huolehdittava riittävästä tuuletuksesta tai savunpoistosta, jotta kaasut ja höyryt eivät joudu 
hengitysilmaan. 

 

KAAREN SÄTEILY VOI POLTTAA:  Käytä maskia, jossa on asianmukaiset suodatin- ja peitelevyt. Ne 
suojaavat silmiä kipinöiltä ja valokaarisäteiltä hitsauksen tai sen katselemisen aikana.  Käytä sopivaa 
tulenkestävästä materiaalista valmistettua vaatetusta suojataksesi itsesi ja avustajasi ihoa palamasta.  
Suojaa muu henkilökunta sopivalla syttymättömällä suojalla ja varoita heitä katsomasta kaareen ja 
altistumasta kaarisäteilylle. 

 

HITSAUS KIPINÄT VOIVAT AIHEUTTAA TULIPALON TAI RÄJÄHDYKSEN:  Siirrä kaikki palonarat 
materiaalit hitsausalueelta ja pidä sammutin käsillä.  Hitsauskipinät ja hitsausprosessin aikana 
muodostuvat kuumat materiaalit voivat helposti työntyä pienistä halkeamista ja aukoista viereisille 
alueille.  Älä hitsaa säiliöitä, tynnyreitä tms., ennen kuin on varmistettu, ettei ilmassa ole tulenarkoja tai 
myrkyllisiä kaasuja.  Älä koskaan käytä laitetta, jos huoneessa on syttyviä kaasuja, höyryjä tai 
nesteitä. 

 

HITSATUT KAPPALEET VOIVAT POLTTAA:  Hitsaus tuottaa paljon lämpöä.  Kuumat pinnat ja 
työalueella olevat materiaalit voivat aiheuttaa vakavia palovammoja.  Käytä käsineitä ja pihtejä, kun 
kosketat tai siirrät materiaaleja työalueella. 
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TURVAMERKKI:  Tämä laite soveltuu hitsausvirtalähteeksi ympäristöön, jossa on lisääntynyt 
sähköiskun vaara. 

 

KAASUPULLO VOI RÄJÄHTÄÄ, JOS SE VAURIOITUU:  Käytä painekaasupulloja, joissa on 
asianmukainen kaasu prosessia varten ja asianmukaiset säätimet käytettyä kaasua ja painetta varten.  
Pidä pullo pystyssä ja ketjulla varmistettuna telineessä.  Älä siirrä kaasupulloa hattu irrotettuna.  Älä 
anna puikonpitimen, maattopuristimen, eikä minkään muunkaan osan, jossa on sähkö, koskettaa 
pulloa.  Sijoita kaasupullot etäälle alueilta, joilla ne ovat vaarassa kolhiintua tai vahingoittua 
hitsausprosessissa aiheutuvien kipinöiden, lämpölähteiden tai muiden seikkojen seurauksena. 

 

VAROITUS: Laitteen vakaus taataan vain enintään 10°:n kallistukseen saakka 

 

VAROITUS: Hitsaus-/leikkuulaitetta tulee käyttää vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti. Sitä ei tule 
koskaan käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuten akun lataukseen, jäätyneiden vesiputkien 
sulattamiseen, tilojen lämmittämiseen lämmityslähteitä lisäämällä jne. 

 
Valmistaja varaa oikeuden tehdä muutoksia ja/tai parannuksia muotoiluun päivittämättä samalla käyttäjän ohjekirjaa. 
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Asennus- ja käyttöohjeet 
 

Tekninen kuvaus 
 

Kuvaus 
Järjestelmään kuuluu moderni tasavirtageneraattori 
metallien hitsaukseen. Se saadaan aikaan 
vaihtovirtasuuntaajaa käyttämällä. Tämän 
erikoisteknologian avulla on mahdollista valmista 
kompakteja ja kevyitä generaattoreita, jotka ovat myös 
erittäin tehokkaita. Säätömahdollisuus, tehokkuus ja 
energiankulutus tekevät laitteesta erinomaisen työkalun, 
joka soveltuu päällystetyllä puikolla tapahtuvaan ja 
GTAW (TIG) -hitsaukseen. 
 

Kuormitusaikasuhde ja ylikuumeneminen 
Kuormitusaikasuhde on prosenttimäärä 10 minuutista 
40°C:n ympäristön lämpötilassa, jossa yksikkö voi 
hitsata nimellistehonsa mukaisesti ilman 
ylikuumenemista. Jos yksikkö ylikuumenee, syöttö 
keskeytyy ja ylikuumenemisen merkkivalo syttyy. 
Tilanteen ratkaisemiseksi sinun on odotettava viisitoista 
minuuttia, että yksikkö jäähtyy. Vähennä 
virranvoimakkuutta, jännitettä tai kuormitusaikasuhdetta 
ennen kuin alat taas hitsata (katso sivua III). 
ÄLÄ YLITÄ MAKSIMITYÖJAKSOA. TYYPPIKILVESSÄ 
MÄÄRITETYN TYÖJAKSON YLITTÄMINEN VOI 
JOHTAA VIRTALÄHTEEN VAURIOITUMISEEN JA 
TAKUUN MITÄTÖITYMISEEN. 
 

Volttiampeerikäyrät 
Volttiampeerikäyrät näyttävät hitsausvirtalähteen 
maksimaaliset jännite- ja ampeerituottokyvyt. Muiden 
asetusten käyrät ovat näytettyjen käyrien alla (katso sivu 
III). 
 

Asennus 
 
Tärkeää: lue turvaohjeet ennen laitteen liitäntää, 
valmistelua tai käyttöä. 
 

Virtalähteen liittäminen verkkovirran syöttöön 
JOS VIRTALÄHDE SAMMUTETAAN 
HITSAUSTOIMENPITEIDEN AIKANA, LAITE SAATTAA 
VAURIOITUA VAKAVASTI. 
Tarkista, että pistorasiassa on sulake, joka vastaa 
virtalähteen arvokilvessä kerrottuja ominaisuuksia. 
Kaikki virtalähdemallit on suunniteltu kompensoimaan 
tehonsyöttövaihteluita. Kun muutokset ovat + 15 %, 
tuloksena syntyvä hitsausvirran vaihtelu on +- 0,2 %. 

 
 
VIRTALÄHTEEN TOIMINNAN 
KESKEYTYMISEN VÄLTTÄMISEKSI 
TARKISTA ENNEN 
VERKKOPISTOKKEEN 
KYTKEMISTÄ, ETTÄ VERKKOVIRTA 
VASTAA HALUTTUA 
VERKKOVIRTASYÖTTÖÄ. 

 
 

 VAROITUS 
Tämä laite ei vastaa standardin IEC 61000-3-12 
vaatimuksia. Jos se liitetään julkiseen 
pienjännitejärjestelmään, on laitteen asentajan tai 
käyttäjän vastuulla varmistaa jakeluverkon operaattorilta 
tarvittaessa, voidaanko laite liittää. 

 
TÄTÄ LUOKAN A LAITETTA EI OLE TARKOITETTU 
KÄYTTÖÖN ASUINPAIKOISSA, JOISSA SÄHKÖVIRTA 
SAADAAN JULKISISTA PIENJÄNNITTEISISTÄ 
VOIMANSYÖTTÖJÄRJESTELMISTÄ. 
SÄHKÖMAGNEETTISEN YHTEENSOPIVUUDEN 
VARMISTAMINEN VOI OLLA HANKALAA NÄISSÄ 
SIJAINTIPAIKOISSA JOHTUMISESTA JA SÄTEILYSTÄ 
AIHEUTUVIEN HÄIRIÖIDEN TAKIA. 
 

 
On-off (päälle/pois) -kytkin: Tällä kytkimellä on 
kaksi asentoa: PÄÄLLÄ eli ON = I ja POIS 
PÄÄLTÄ eli OFF = O. 
 

 
Hitsauslaite on suunniteltu käytettäväksi 
generaattorista. 
Ennen kuin liität hitsauslaitteen generaattoriin, sinun on 
tarkistettava, että generaattori vastaa seuraavia teknisiä 
ominaisuuksia: 

 230V 50/60 Hz -pistorasia voi antaa hitsaukseen 
riittävästi tehoa. Katso hitsauslaitteessa olevaa 
merkintää. 

 pistorasia antaa häiriintymätöntä RMS-jännitettä, 
joka on välillä 180-280 V. 

 pistorasia antaa häiriintymätöntä huippujännitettä, 
joka on välillä 230-420 V. 

 pistorasia antaa vaihtojännitettä, jonka taajuus on 
välillä 50-60 Hz. 

Yllä olevien ohjeiden noudattamista suositellaan. Muuten 
hitsauslaite voi vaurioitua. 
 

Virtalähteen asetuspaikka 
Jos paikalla on bensiiniä tai haihtuvia nesteitä, 
erikoisasennusta saatetaan edellyttää. Ota yhteyttä 
asianmukaisiin viranomaisiin. Asetuspaikkaa valittaessa 
on otettava huomioon seuraavat ohjeet: 

 Työntekijällä on oltava esteetön pääsy ohjaimiin ja 
laitteen liitäntöihin. 

 Tarkista, että virtalähteen liitännän pistorasian 
virtakaapeli ja sulake soveltuvat virtalähteen 
virtavaatimuksiin. 

 Älä aseta laitetta rajoitettuihin ja suljettuihin 
paikkoihin. Virtalähteen tuuletus on erittäin tärkeää. 
Vältä pölyisiä tai likaisia paikkoja, joissa pöly tai muu 
lika voi imeytyä järjestelmään. 

 Laite (mukaan lukien liitäntäjohdot) ei saa tukkia 
käytäviä tai estää muun henkilökunnan työtä. 

 Aseta virranlähde turvallisesti, jotta se ei kaatuisi tai 
kippaisi. Ota huomioon ylös asetetun laitteen 
putoamisvaara. 

 

Laitteen liitäntä ja valmistelu puikkohitsausta 
varten 
SAMMUTA HITSAUSLAITE ENNEN LIITÄNTÖJEN 
TEKEMISTÄ. 
Liitä kaikki hitsausvarusteet turvallisesti tehonhäviöiden 
ennaltaehkäisemiseksi. Noudata annettuja turvaohjeita 
huolellisesti. 

 Laita valittu puikko puikonpitimeen. 

 Liitä maadoitusjohtoliitin negatiiviseen (-) 
pikaliittimeen (viite 6 - kuva 1 sivu 6.) ja 
työstökappaleen maadoituspitimeen hitsausalueen 
lähellä. 

 Liitä puikonpitimen liitin positiiviseen (+) pikaliittimeen 



Suomi 6 Suomi 

(viite 5 - kuva 1 sivu 6.).  

 Käytä yllä mainittua liitäntää suoran napaisuuden 
hitsauksessa; käänteistä napaisuutta varten käännä 
liitäntä. 

 Säädä hitsausvirtaa ampeerin valitsimesta (viite 2 – 
kuva 1 sivu 6.). 

 5.    Paina valokytkintä laittaaksesi virtalähteen 
päälle (viite 1 - kuva 1 sivu 6.). 

 

 HUOMAUTUS 
Jos virtalähde sammutetaan hitsaustoimenpiteiden 
aikana, laite saattaa vaurioitua vakavasti. 
 
Virtalähteeseen on asennettu kiinnitarttumista estävä 
laite, joka kytkee virran pois päältä tehon oikosulun 
tapauksessa tai puikon tarttuessa kiinni, jolloin tämä 
voidaan irrottaa helposti työkappaleesta. 
Tämä laite kytkeytyy toimintaan, kun generaattoriin 
syötetään virtaa myös alun tarkistusjakson aikana. Siksi 
kaikkia tässä vaiheessa tapahtuvia kuormituksen 
syöttöjä tai oikosulkuja pidetään vikoina ja ne johtavat 
lähtötehon pois päältä kytkemiseen. 
 

Laitteen liitäntä ja valmistelu TIG-
volframikaasukaarihitsausta varten 
SAMMUTA HITSAUSLAITE ENNEN LIITÄNTÖJEN 
TEKEMISTÄ. 
Liitä kaikki hitsausvarusteet turvallisesti tehonhäviöiden 
ennaltaehkäisemiseksi. Noudata annettuja turvaohjeita 
huolellisesti. 

 Aseta tarvittava puikko ja suutin puikonpitimeen 
(tarkista puikon kärjen ulottuma ja tila). 

 Liitä maadoitusjohtoliitin positiiviseen (+) 
pikaliittimeen (viite - kuva 1 sivu 6) ja 
työstökappaleen maadoituspitimeen hitsausalueen 
lähellä. 

 Liitä polttimen liitin pikaliitettävään negatiiviseen (-) 
liittimeen (viite 6 - kuva 1 sivu 6.). 

 Liitä polttimen kaasuletku kaasusylinterin lähtöön. 

 Paina valokytkintä laittaaksesi virtalähteen päälle 
(viite 1 - kuva 1 sivu 6.). 

 Tarkista, ettei ole kaasuvuotoja. 

 Säädä hitsausvirtaa ampeerin valitsimesta (viite 2 – 
kuva 1 sivu 6.). 

Tarkista kaasun jakelu; käännä kaasusylinterin nuppia 
virtauksen säätämiseksi. 
 

 HUOMAUTUS 
Sähköhitsauskaari syttyy koskettamalla kevyesti 
työkappaletta puikolla (raapaisusytytys). 
 

 HUOMAUTUS 
Ulkotiloissa tai tuulisessa säässä työskenneltäessä 
suojakaasuvirtausta on suojattava. Muuten se voi hävitä, 
jolloin hitsauksessa ei ole suojaa. 

Toiminnot 
 

Etupaneeli 
Kuva 1 
 

 

 Liitä maadoitusjohdin työkappaleen negatiiviseen 
liittimeen (-) (viite 6 - kuva 1 sivu 6.) 

 Liitä polttimen liitin pikaliitettävään positiiviseen (+) 
liittimeen (viite 5 - kuva 1 sivu 6.). 

 
VARMISTA, ETTÄ NÄMÄ LIITÄNNÄT ON KIRISTETTY 
KUNNOLLA. NÄIN VÄLTYT TEHOHÄVIÖLTÄ JA 
YLIKUUMENEMISELTA. 
 

 Käytä ohjausnuppia (viite 2 - kuva 1 sivu 6.) 
hitsausvirran säätämiseksi. 

 Valokytkimen (viite 1 - kuva 1 sivu 6.) on oltava ON-
tilassa eli päällä (lampun valo) ennen kuin hitsausta 
voidaan aloittaa. 

 Etupaneelissa olevan keltaisen LED-valon (viite 3 - 
kuva 1 sivu 6.) syttyminen kertoo viasta, joka estää 
laitteen toiminnan. 

 
Keltainen LED-valo kertoo kahdesta vikatyypistä: 

 liian intensiivisen kuormitusaikasuhteen 
aikaansaama ylikuumeneminen. Tässä tapauksessa 
keskeytä hitsaus ja jätä virtalähde päälle, kunnes 
LED-valo sammuu. 

 virransyöttö liian korkea/alhainen. 

 Tässä tapauksessa odota, että LED-valo sammuu, 
mikä merkitsee syöttöjännitteen normalisoitumista, ja 
jatka sitten hitsausta. 
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Huolto 
 

 HUOMAUTUS 
Kytke irti virta ennen huoltoa. Huolto on suoritettava 
useammin raskaissa toimintaolosuhteissa. 
 
Suorita seuraavat toimenpiteet kolmen (3) 
kuukauden välein: 

 Vaihda etiketit, joita ei enää voi lukea. 

 Puhdista hitsausliittimet ja kiristä ne. 

 Vaihda vaurioituneet kaasuputket. 

 Vaihda tai korvaa halkeilleet kaapelit ja johdot. 
 
Suorita seuraavat toimenpiteet kuuden (6) 
kuukauden välein: 

 Poista pöly generaattorin sisältä puhaltamalla kuivaa 
ilmaa. 

 Tee tämä toimenpide useasti erittäin pölyisissä 
paikoissa työskennellessäsi. 

 

Virtalähteen käsittely ja kuljetus 
 
TYÖNTEKIJÄN TURVALLISUUS: HITSAUSKYPÄRÄ - 
KÄSINEET - KENGÄT, JOISSA KORKEAT 
JALKAPÖYDÄT. 
HITSAUSVIRRANLÄHTEEN PAINO ON ENINTÄÄN 25 
KG, JOTEN TYÖNTEKIJÄ KYKENEE 
KÄSITTELEMÄÄN SITÄ. LUE SEURAAVAT 
TURVAOHJEET HUOLELLA. 
Laitetta on helppo nostaa, kuljettaa ja käsitellä, vaikkakin 
seuraavia menetelmiä on noudatettava: 

 Yllä mainittuja toimenpiteitä voidaan tehdä 
virranlähteen kahvasta. 

 Kytke aina irti virranlähde ja varusteet 
verkkovirransyötöstä ennen nosto- tai 
käsittelytoimenpiteitä. 

 Älä raahaa, vedä tai nosta laitetta kaapeleista. 
 
 

Asiakaspalvelupolitiikka 
 
Lincoln Electric Companyn liiketoiminta muodostuu 
laadukkaiden hitsauslaitteistojen, hitsauspuikkojen ja 
leikkuulaitteistojen valmistuksesta ja myynnistä. 
Haasteenamme on kohdata asiakkaiden tarpeet ja ylittää 
heidän odotukset. Joskus ostajat saattavat pyytää 
Lincoln Electric -yhtiöltä neuvoja tai tietoja tuotteiden 
käytöstä. Vastaamme asiakkaillemme kyseisellä hetkellä 
parhaan käytössämme olevan tiedon pohjalta. Lincoln 
Electric ei kykene antamaan takuuta tai vastaamaan 
kyseisistä neuvoista eikä se ota mitään vastuuta 
kyseisten tietojen ja neuvojen osalta. Kiistämme 
eksplisiittisesti kaiken tämän tyyppisen takuun, mukaan 
lukien mikä tahansa takuu sopivuudesta asiakkaan 
erityistarkoituksiin kyseisten tietojen tai neuvojen osalta. 
Käytännöllisesti katsoen, me emme voi myöskään ottaa 
vastuuta kyseisten tietojen tai neuvojen päivityksestä 
niiden antamisen jälkeen eikä kyseisten tietojen tai 
neuvojan antaminen aikaansaa, lisää tai muuta mitään 
takuuta tuotteiden myyntiin liittyvää takuuta. 
Lincoln Electric on vastuullinen valmistaja, mutta Lincoln 
Electric Companyn myymien erityistuotteiden valinta ja 
käyttö on yksinomaan asiakkaan hallittavissa ja 
vastuulla. Monet Lincoln Electric Companyn hallinnan 
ulkopuolella olevat tekijät vaikuttavat saataviin tuloksiin, 
kun sovelletaan tällaisia valmistusmenetelmiä ja 
huoltovaatimuksia. 
Mahdolliset muutokset – Nämä tiedot ovat 
asianmukaisia painatushetkellä saatavilla olevien 
parhaiden tietojemme pohjalta. Katso päivitetyt tiedot 
osoitteesta www.lincolnelectric.com . 
 
 

http://www.lincolnelectric.com/
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SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITEROMU (WEEE) 
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Älä hävitä sähkö- ja elektroniikkalaitteita normaalin sekajätteen mukana! 
Euroopan unionin sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) antaman direktiivin 2012/19/EU ja sen 
kansallisesti voimaan saatettujen sääntöjen mukaisesti sähkö- ja elektroniikkalaitteet on kerättävä 
erikseen niiden käyttöiän päätyttyä ja toimitettava kierrätyspisteeseen.  Koneen omistajana voit pyytää 
tietoja hyväksytyistä keräysjärjestelmistä paikalliselta edustajaltamme. 
Noudattamalla EU-direktiiviä voit suojella ympäristöä ja ihmisten terveyttä! 

 

Varaosat 
12/05 

Osaluettelon lukuohjeet 

 Älä käytä tätä osaluetteloa, jos koneen koodia ei ole mainittu.  Ota yhteyttä Lincoln Electricin huolto-osastoon, jos 
luettelosta puuttuu jokin koodinumero. 

 Määritä kokoonpanosivun kuvien ja jäljempänä olevan taulukon avulla kohta, jossa osa sijaitsee koodin perusteella 
tunnistettavassa koneessa. 

 Käytä vain osia, jotka on merkitty X:llä otsikkonumeron sarakkeeseen kokoonpanosivulla (# ilmaisevat muutoksen 
tässä painoversiossa). 

 
Lue ensin edempänä esitetyt osaluetteloa koskevat ohjeet ja katso sitten lisätietoja koneen mukana toimitetusta 
varaosaoppaasta, joka sisältää kuvien ja osanumeroiden ristiviitteet. 
 

Valtuutettujen huoltopisteiden sijainti 
09/16 

 Ostajan on otettava yhteys valtuutettuun Lincoln-huoltopisteeseen (Lincoln Authorized Service Facility, LASF), jos 
havaitaan mikä tahansa puute Lincolnin takuuaikana. 

 Ota yhteys paikalliseen Lincoln-jälleenmyyjään lähimmän LASF-huoltopisteen löytämiseksi tai etsi se verkkosivulta 
www.lincolnelectric.com/en-gb/Support/Locator. 

 

Sähkökaavio 
 
Katso koneen mukana toimitettu varaosaopasta 
 

Lisävarusteet 
 
Käänny alueen myyntiedustajien tai jälleenmyyjän puoleen. 
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