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LINCOLN ELECTRIC -YRITYS 

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
 
 
Valmistaja ja teknisten asiakirjojen 
omistaja: 
 

 
Lincoln Electric ‐yritys 
22801 St. Clair Ave. 
Cleveland Ohio 44117‐1199 YHDYSVALLAT 
 

Yritys Euroopan yhteisössä: 
 

Lincoln Electric Europe S.L.
c/o Balmes, 89 ‐ 80 2a 
08008 Barcelona ESPANJA 
 

Vakuuttaa, että hitsauslaitteisto: 
 
Tuotenumero: 
 

Ranger 305D CE‐merkinnällä 
 
K2279 (voi sisältää etu‐ ja jälkiliitteitä) 

Täyttää seuraavien Euroopan neuvoston  
direktiivien ja niihin tehtyjen 
täydennysten vaatimukset: 

Konedirektiivi 2006/42/EY
Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU 
Sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskeva direktiivi 
2014/30/EU 

 
 
 

Laitemeludirektiivi 2000/14/EY ulkona käytettävien laitteiden 
melupäästöistä. 

  EN 60974‐1:2012, kaarihitsauslaitteistojen turvavaatimukset, 
teholähteet; 
EN 60974‐10:2014, Kaarihitsauslaitteisto‐Osa 10: Sähkömagneettista 
yhteensopivuutta (EMC) koskevat vaatimukset 
EN ISO 3744:2010, Akustiikka – Äänilähteiden äänitehon tasojen 
määritys käyttämällä äänenpainetta ... heijastava pinta; 
EN 60204‐1:2006, Koneturvallisuus – Koneiden sähkölaitteisto, Osa 1: 
Yleiset vaatimukset;  
EN 12100:2010, Koneturvallisuus – Yleiset suunnitteluperiaatteet, riskin 
arviointi ja riskin pienentäminen. 
 

Tarkastuslaitos (täyttää direktiivin 
2000/14/EY vaatimukset): 
 

LNE – Numero: 0071
ZA de Trappes‐Élancourt 
29, avenue Roger Hennequin 
78197 TRAPPES Cedex 

 
Taattu äänitehon taso: 

 
LWA 97 dB (nettoteho Pel = 7,5 kW) 
 

Mitattu äänitehon taso:  LWA 96 dB (nettoteho Pel = 7,5 kW)
 

CE‐merkintä kiinnitetty kohtaan 15   
 
 
 
 

 
Samir Farah, Valmistaja 
Compliance Engineering Manager 
 

Jacek Stefaniak, Euroopan yhteisön edustaja 
Euroopan tuotepäälikön laitteisto 

7. syyskuuta 2017 
 

8. syyskuuta 2017
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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 
 
RANGER® 305D (CE) (K2279-1, K2279-2, K2279-3) 

OTTOTEHO – DIESELMOOTTORI 

Malli Kuvaus Nopeus (kierr./min) 
Iskutilavuus 

(cm3) 
Käynnistysjärjest

elmä 
Tilavuudet 

Kubota(3) 
D722 

3 sylinteriä, 4 iskua 
15,9 HV (12 kW) 

Nettojakso 
3 000 kierr./min 

vapaasti hengittävä 
vesijäähdytteinen 
Diesel-moottori 

Korkea tyhjäkäynti 
3100 

 
Täysi kuormitus 3000 

 
Alhainen tyhjäkäynti 

2200 

789 12 V:n (DC) akku 
ja käynnistin 

 
(Ryhmä 58: 550 

kylmäkäynnistyste
ho) 

Akkulaturi 
(3,6 l) 

Polttoaine: 45 l 
 

Öljy: 3,2 l 
 

Jäähdyttimen 
jäähdytysaine: 3,6 l

Bore x -isku (mm) 

67 x 68 

NIMELLISTEHO 40°C:SSA – HITSAUSKONE 

Hitsausprosessi 
Hitsausteho  

Virta/Jännite/ 
Kuormitusaikasuhde 

Antotehoalue 

Hitsauksen 
maks.tyhjäkäyntijännite  
nimelliskuormituksella 

(kierr./min) 
Pysyvävoimainen virta (DC) 

Putken virta (DC) 
Touch-Start® TIG 
Vakiojännite (DC) 

250 A / 30 V / 100 % 
250 A / 30 V / 100 % 
250 A / 20 V / 100 % 
250 A / 27 V / 100 % 

20–305 A 
40–300 A 
20–250 A 
14–29 V 

60 V 

NIMELLISTEHO 40°C:SSA – GENERAATTORI 
Lisäteho (1) 

8 500 wattia huippu / 8 000 wattia jatkuva, 50 Hz , 230/400 V, 3-vaihe 
Äänitaso 

Ääniteho: 97 dB Lwa 

FYYSISET MITAT 
Korkeus 

909 mm (2)  
Leveys 
546 mm 

Pituus 
1 524 mm 

Paino 
341 kg 

MOOTTORI 
Voitelu Päästöt Polttoainejärjestelmä Säädin 

Täysi paine 
täydellä 

virtasuodattimella 

Sertifioitu 
EPA Tier 4 -
säädösten 
perusteella 

Mekaaninen polttoainepumppu, automaattinen 
ilmanpoistojärjestelmä, elektroninen 

katkaisusolenoidi, epäsuora polttoaineen 
ruiskutus. 

Mekaaninen säädin 

Ilmanpuhdistin 
Moottorin 

joutopyörä 
Äänenvaimennin Moottorin turvajärjestelmä 

Yksi elementti 
Automaattinen 

joutopyörä 
Äänenvaimennin: valmistettu aluminoidusta 

teräksestä, jonka käyttöikä on pitkä. 

Sammutus alhaisen 
öljynpaineen ja moottorin 

lämpötilan perusteella 
MOOTTORIN TAKUU: 2 vuotta koko moottorille (osat ja työ), 3 vuotta pääkomponenteille (osat ja työ)(3) 

 
KUVAUS 

MALLIN NUMERO K2279-1, K2279-3 (Iso-Britannia) K2279-2 (Eurooppa) 

Vastakkeet 

400 V (3-vaihe) x 1 
230 V (1-vaihe) x 1 

115 V x 1(4) 
14-tappinen liitin 
6-tappinen liitin 

400 V (3-vaihe) x 1 
230 V (1-vaihe) x 2 

14-tappinen liitin 
6-tappinen liitin 

 

Vikavirtasuojakytkin 
4 napaa, 25 A 

(30 mA:n laukaisuvirta) 
4 napaa, 25 A 

(30 mA:n laukaisuvirta) 

Katkaisimet (termo-/magneettikatkaisin) 
3-vaihe, 20 A x 1 
1-vaihe, 15 A x 5 

3-vaihe, 20 A x 1 
1-vaihe, 15 A x 4 

(1)  Nimellisantoteho watteina vastaa volttiampeereja tehokertoimella yksi. Lähtöjännite on ± 10 % kaikilla kuormituksilla 
nimelliskapasiteettiin asti. Hitsauksen aikana käytettävissä oleva lisäteho vähenee. 

(2)  Laske kotelon yläosa lisäämällä 152 mm (6“) pakoputken yläosaan. 
(3) Moottorin takuu voi vaihdella Yhdysvaltojen ulkopuolella. (Katso lisätietoja kohdasta Moottorin takuu.) 
(4)  Keskiotto maadoitettu. 
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Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) 
01/11 

Tämä kone on suunniteltu voimassa olevien direktiivien ja standardien mukaan. Kuitenkin se saattaa tuottaa 
sähkömagneettista häiriötä, joka voi vaikuttaa muihin järjestelmiin, kuten telekommunikaatioon (puhelin, radio, ja 
televisio) ja turvajärjestelmiin. Nämä häiriöt voivat aiheuttaa turvaongelmia niihin liittyvissä järjestelmissä. Lue ja 
ymmärrä tämä kappale eliminoidaksesi tai vähentääksesi koneen kehittämää sähkömagneettisen häiriön määrää. 
 

Tämä kone on tarkoitettu toimimaan teollisuusympäristössä. Jos konetta käytetään kotiolosuhteissa, on 
välttämätöntä huomata muutama asia mahdollisten häiriöiden varalta. Kone on asennettava ja sitä on 
käytettävä tämän käyttöohjeen mukaan. Jos sähkömagneettisia häiriöitä ilmenee, käyttäjän on ryhdyttävä 
korjaaviin toimenpiteisiin niiden eliminoimiseksi, tarpeen vaatiessa Lincoln Electricin avulla. 

 
Ennen koneen asentamista, käyttäjän on tarkistettava, onko työalueella laitteita, joihin voi tulla virhetoimintoja 
sähkömagneettisten häiriöiden takia. Tällaisia laitteita voivat olla: 
 Syöttö- ja hitsauskaapelit, ohjauskaapelit, puhelinkaapelit, jotka ovat työalueen ja koneen lähellä. 
 Radio- ja/tai televisiovastaanottimet ja lähettimet. Tietokoneet ja tietokoneohjatut laitteet. 
 Teollisuusprosessien ohjaus-, ja turvalaitteet. Mittaus-, ja kalibrointilaitteet. 
 Henkilökohtaiset lääkinnälliset laitteet, kuten sydämentahdistin tai kuulokoje. 
 Tarkista työalueen laitteiden sähkömagneettinen suojaus. Käyttäjän on oltava varma, että laitteisto työalueella on 

yhteensopiva. Tämä voi vaatia lisäsuojaustoimenpiteitä. 
 Työalueen mitat riippuvat alueen rakenteesta ja muista toiminnoista. 
 
Pyri vähentämään sähkömagneettisia häiriöitä seuraavien ohjeiden avulla. 
 Liitä kone verkkoon tämän ohjeen mukaisesti. Jos häiriöitä ilmenee, voi olla syytä tehdä lisätoimenpiteitä, kuten 

syöttöön järjestetty suodatus. 
 Hitsauskaapelit tulisi pitää mahdollisimman lyhyinä ja yhdessä. Jos mahdollista, kytke työkappale maahan häiriöiden 

vähentämiseksi. Käyttäjän on varmistuttava, ettei työkappaleen kytkeminen maahan aiheuta ongelmia tai vaaraa 
henkilökunnalle tai laitteille. 

 Kaapeleiden suojaaminen työalueella voi vähentää sähkömagneettista säteilyä työalueella. Tämä voi olla tarpeen 
joissakin tilanteissa. 

 

 VAROITUS 
Tämän tuotteen sähkömagneettinen yhteensopivuusluokitus on EN 60974-10 sähkömagneettisuutta koskevan 
standardin mukaan A ja sen vuoksi tuote on tarkoitettu käytettävästi ainoastaan teollisuusympäristössä. 
 

 VAROITUS 
Luokan A laite ei ole tarkoitettu asuintiloihin, joissa on yleinen matalajänniteverkko. Voi olla vaikeuksia turvata 
sähkömagneettinen yhteensopivuus näissä tiloissa seurauksena johtuneista ja radiotaajuushäiriöistä. 
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Turvallisuus 
03/09 

 VAROITUS 
Konetta saavat käyttää vain pätevät ammattilaiset. Varmista, että vain pätevä ammattilainen tekee koneen asennus-, 
käyttö-, huolto- ja korjaustoimia. Lue tämä käsikirja huolella ja perehdy sen sisältöön ennen kuin käytät laitetta. Jos 
tämän käsikirjan ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla henkilövahinkoja, hengenvaara tai koneen vahingoittuminen. 
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 varoitusmerkki ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi seurata 
vakavia henkilövahinkoja, hengenvaara tai koneen vahingoittuminen. Suojaa itsesi ja muut vakavien 
henkilövahinkojen riskiltä tai hengenvaaralta. 

 

LUE OHJEET JA PEREHDY NIIHIN HYVIN: Lue tämä käsikirja huolella ja perehdy sen sisältöön 
ennen kuin käytät laitetta. Kaarihitsaus voi olla vaarallista. Jos tämän käsikirjan ohjeita ei noudateta, 
seurauksena voi olla henkilövahinkoja, hengenvaara tai koneen vahingoittuminen. 

 

SÄHKÖISKU VOI OLLA HENGENVAARALLINEN: Hitsauskone toimii suurella jännitteellä. Älä 
kosketa hitsauspuikkoa, puristinpidikettä tai liitettyjä työkappaleita, kun koneessa on virta kytkettynä. 
Eristä itsesi puikosta, puristinpidikkeestä ja liitetyistä työkappaleista. 

 

SÄHKÖTOIMINEN LAITE: Katkaise syöttövirta sulakerasian katkaisimesta ennen kuin teet laitteen 
huolto- tai muuta toimia. Maadoita kone noudattamalla paikallisia sähköliitäntäsääntöjä. 

 

SÄHKÖTOIMINEN LAITE: Tarkasta säännöllisesti syöttökaapelit, puikon kaapelit ja puristinpidikkeen 
kaapelit. Jos eriste on vahingoittunut, vaihda kaapeli välittömästi. Älä aseta puikonpidintä valokaaren 
tahattoman syttymisen estämiseksi suoraan hitsauspöydälle tai muulle pinnalle, joka koskettaa 
puristinpidikettä. 

 

SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT VOIVAT OLLA VAARALLISIA: Johtimessa kulkeva sähkövirta luo 
sähkö- ja magneettikenttiä (EMF). Sähkö- ja magneettikentät voivat aiheuta häiriöitä joidenkin 
sydämentahdistimien toiminnassa. Sydämentahdistinta käyttävien hitsaajien on neuvoteltava lääkärin 
kanssa ennen tämän koneen käyttöä. 

 CE-YHTEENSOPIVUUS: Tämä laite täyttää Euroopan yhteisön direktiivien vaatimukset. 

 

HÖYRYT JA KAASUT VOIVAT OLLA VAARALLISIA: Hitsauksen aikana voi muodostua terveydelle 
vaarallisia höyryjä ja kaasuja. Älä hengitä tällaisia höyryjä ja kaasuja. Käyttäjän on poistettava nämä 
riskit huolehtimalla riittävästä ilmanvaihdosta tai johtamalla höyryt ja kaasut pois hengitysalueelta. 

 

VALOKAARISÄTEET VOIVAT POLTTAA: Käytä maskia, jossa on asianmukaiset suodatin ja 
peitelevyt. Ne suojaavat silmiä kipinöiltä ja valokaarisäteiltä hitsauksen tai tarkastelun aikana. Käytä 
asianmukaisia vaatteita, jotka on tehty kestävistä ja tulenkestävistä materiaaleista ja jotka suojaavat 
käyttäjän ja pelastajien ihoa. Suojaa lähellä oleskelevat henkilöt sopivalla syttymättömällä suojuksella 
ja varoita heitä katsomasta valokaareen tai altistumasta valokaarelle. 

 

HITSAUSKIPINÄT VOIVAT AIHEUTTAA TULIPALON TAI RÄJÄHDYKSEN: Poista hitsausalueelta 
palovaaralliset tekijät ja varmista, että alueella on palosammutin valmiina käyttöön. Hitsauskipinät ja 
hitsausprosessin aikana muodostuvat kuumat materiaalit voivat helposti työntyä pienistä halkeamista 
ja aukoista viereisille alueille. Älä hitsaa tankkeja, rumpuja, säiliöitä tai mitään materiaaleja ennen kuin 
olet tehnyt vaiheittaiset toimet sen varmistamiseksi, ettei alueella ole syttyvien tai myrkyllisten 
höyryjen vaaraa. Älä koskaan käytä tätä konetta, jos alueella on syttyviä kaasuja tai höyryjä tai palavia 
nesteitä. 

 

HITSATUT MATERIAALIT VOIVAT AIHEUTTAA PALOVAMMOJA: Hitsauksen aikana muodostuu 
paljon lämpöä. Työalueen kuumat pinnat ja materiaalit voivat aiheuttaa vakavia palovammoja. Käytä 
käsineitä ja pihtejä, kun kosketat tai siirrät materiaaleja työalueella. 

 

TURVAMERKKI: Kone soveltuu virran tuottamiseen hitsausta varten olosuhteissa, joissa sähköiskun 
vaara on tavanomaista suurempi. 
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JOS KAASUPULLO VAHINGOITTUU, SE VOI RÄJÄHTÄÄ: Käytä painekaasupulloja, joissa on 
asianmukainen kaasu prosessia varten ja asianmukaiset säätimet käytettyä kaasua ja painetta varten. 
Pullojen on aina oltava pystysuorassa asennossa ja ketjuilla kiinnitettyjä kiinteään tukeen. Älä siirrä tai 
kuljeta kaasupulloja, jos suojakansi ei ole paikallaan. Puikko, puikonpidin, puristinpidike tai muu 
jännitteinen osa ei saa koskettaa kaasupulloa. Sijoita kaasupullot etäälle alueilta, joilla ne ovat 
vaarassa kolhiintua tai vahingoittua hitsausprosessissa aiheutuvien kipinöiden, lämpölähteiden tai 
muiden seikkojen seurauksena. 

 

LIIKKUVAT OSAT voivat aiheuttaa vahinkoja. Älä käytä konetta, jos huoltoluukut ovat auki tai 
suojukset ovat pois paikaltaan. Pysäytä kone ennen huoltoa. Pysyttele etäällä liikkuvista osista. 
Huolehdi siitä, että kaikki koneen turvalaitteet, suojukset ja laitteet ovat paikallaan ja hyvässä 
kunnossa. Pidä kädet, hiukset, vaatteet ja työkalut etäällä kiilahihnoista, vaihteista, tuulettimista ja 
kaikista muista liikkuvista osista koneen käynnistys-, käyttö- ja korjaustoimien aikana. 

 

Älä lisää polttoainetta lähellä valokaarta, joka luokitellaan avotuleksi, tai moottorin ollessa käynnissä. 
Pysäytä moottori ja anna sen jäähtyä ennen polttoaineen lisäämistä. Roiskunut polttoaine ei saa 
höyrystyä ja syttyä, jos sitä joutuu moottorin kuumille pinnoille. Älä roiskuta polttoainetta, kun täytät 
säiliötä. Jos polttoainetta roiskuu, pyyhi se pois. Älä käynnistä moottoria, ennen kuin höyryt ovat 
poistuneet kokonaan. 

 

Älä irrota jäähdyttimen painekantta yli kiehahtamisen estämiseksi, jos moottori on kuuma. 

 

Asennus- ja käyttöohjeet 
 
Lue koko seuraava osa ennen koneen asennusta tai 
käyttöä. 

 VAROITUS 
Älä yritä käyttää konetta, ennen kuin olet lukenut 
huolella läpi hitsauskoneen mukana toimitetun moottorin 
valmistajan käsikirjan. Se sisältää tärkeitä turvaohjeita, 
yksityiskohtaisia koneen käynnistys-, käyttö- ja huolto-
ohjeita sekä varaosaluettelon. 

SÄHKÖISKU voi olla hengenvaarallinen: 
 Estä ihoa tai märkiä vaatteita koskettamasta 

jännitteisiä osia tai hitsauspuikkoa. 
 Eristä itsesi työkappaleesta ja maadoita  
 Käytä aina kuivia ja eristäviä käsineitä. 

MOOTTORIN PÄÄSTÖT voivat olla 
hengenvaarallisia: 
 Käytä konetta avoimella, hyvin ilmastoidulla alueella 

tai johda moottorin päästöt pois. 

LIIKKUVAT OSAT voivat aiheuttaa vahinkoja: 
 Älä käytä konetta, jos huoltoluukut ovat auki tai 

suojukset ovat pois paikaltaan. 
 Pysäytä kone ennen huoltoa. 
 Pysy etäällä liikkuvista osista 
 
Katso lisävaroitusohjeet tämän käyttäjän käsikirjan 
alusta. 
 
Koneen asennus-, käyttö- tai huoltotoimia saa tehdä vain 
pätevä ammattilainen. 
 

Yleiskuvaus 
RANGER 305D (CE) on dieselmoottorilla toimiva 
monitoiminen (DC) hitsausvirtalähde ja 
vaihtovirtageneraattori. Moottori käyttää generaattoria, 
joka syöttää kolmivaihevirtaa tasavirtahitsauspiiriin ja 
kolmivaihe- ja yksivaihevirtaa 
vaihtovirtalisälähtöliitäntöihin. Tasavirtahitsauksen 
ohjausjärjestelmä käyttää Chopper Technology (CT TM) 
-huipputekniikkaa, joka tuottaa ylivoimaisen 
hitsaussuorituskyvyn. 
 

Sijainti ja ilmanvaihto 
Hitsauskone on sijoitettava siten, että puhdas ja raikas 
ilma virtaa esteettömästi jäähdytysaukkoihin eikä mikään 
rajoita ilmanpoistoaukkojen toimintaa. Hitsauskone on 
lisäksi sijoitettava siten, että moottorin pakokaasut 
ohjautuvat asianmukaisesti pois alueelta. 
 

Pinoaminen 
RANGER 305D (CE) -koneita ei voi asettaa pinoon 
päällekkäin. 
 

Käyttökulma 
Moottorit on suunniteltu toimimaan tasolla, jolla 
saavutetaan optimaalinen suorituskyky. Jatkuvan käytön 
enimmäiskulma on 20 astetta kaikkiin suuntiin ja 35 
astetta väliaikaisesti (alle 10 minuuttia yhtämittaisesti) 
kaikkiin suuntiin. Jos moottoria käytetään kulmassa, 
öljyn normaalin kapasiteetin (TÄYSI) mukainen taso 
kampikammiossa on tarkastettava ja se on pidettävä 
yllä. 
Kun hitsauskonetta käytetään kulmassa, polttoaineen 
tehollinen kapasiteetti on hieman pienempi kuin 
määritetty 45 litraa (12 gallonaa). 
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Nostaminen 
Kone painaa noin 374 kg (824 lbs), kun polttoainesäiliö 
on täynnä. Koneeseen on asennettu nostokahva, jota on 
käytettävä aina koneen nostossa. 

 VAROITUS 
Putoava kone voi aiheuttaa vahinkoja. 
 Nosta vain laitteella, jonka 

nostokapasiteetti on riittävä. 
 Varmista ennen nostamista, että kone on 

vakaa. 
 Älä nosta konetta käyttämällä nostokahvaa, jos 

koneessa on kiinnitettynä perävaunun tai 
kaasupullon kaltainen raskas varuste. 

 Älä nosta konetta, jos nostokahva on vahingoittunut. 
 Älä käytä konetta, jos se roikkuu nostokahvasta. 
 

Käyttö korkealla meren pinnasta 
Jos konetta käytetään korkealla meren pinnasta, 
nimellisantoteho voidaan joutua laskemaan uudelleen. 
Laske maksimiteho vähentämällä sallittua kuormitusta 
2,5–3,5 % jokaista 305 m:ä kohden (1 000 ft). Uusien 
EPA-sääntöjen ja muiden paikallisten päästösääntöjen 
takia muutokset, joita moottoriin voidaan tehdä korkeilla 
alueilla, on rajoitettu Yhdysvalloissa ja eräissä Euroopan 
maissa. Käyttöä yli 1 828 m:n (6 000 ft) korkeudessa on 
voitu rajoittaa moottorin heikon suorituskyvyn tai liian 
runsaiden pakokaasusavujen takia. Ota yhteyttä 
valtuutettuun Kubota-moottorien huoltoliikkeeseen sen 
selvittämiseksi, voiko moottoriin tehdä muutoksia 
korkealla sijaitsevilla alueilla käyttöä varten. 
 

Käyttö korkeassa lämpötilassa 
Kun konetta käytetään yli 40 °C:n lämpötilassa, 
hitsauskoneen nimellisantoteho on laskettava uudelleen. 
Laske nimellinen enimmäisantoteho vähentämällä 
hitsauskoneen sallittua kuormitusta 2 volttia portaittain 
jokaista 10 °C:sta kohden, joka ylittää 40 °C 
 

Kylmäkäynnistys 
Kun akku on täyteen ladattu ja öljy on oikealla tasolla, 
moottorin pitäisi käynnistyä hyvin jopa –15 °C:ssa. Jos 
moottori on käynnistettävä usein –5 °C:n lämpötilassa tai 
sitä alemmassa lämpötilassa, siihen voidaan asentaa 
kylmäkäynnistysapulaitteet. Suosittelemme käyttämään 
dieselpolttoainetta nro 1D polttoaineen nro 2D asemesta, 
kun lämpötila on alle –5 °C. Anna moottorin lämmetä 
ennen kuormitusta tai korkealle tyhjäkäynnille kytkemistä. 

 VAROITUS 
HUOMAUTUS: Käynnistys erittäin kylmällä säällä voi 
edellyttää tavallista pitempää hehkutulpan käyttöä. 
Eetteriä tai muita käynnistysnesteitä ei saa käyttää 
missään olosuhteissa! 
 

Hinaaminen 
Tarkasta jälleenmyyjältä, mitä perävaunua suositellaan 
käyttöön koneen hinaamiseen ajoneuvon avulla tiellä, 
laitoksessa ja pihalla. Jos käyttäjä käyttää muuta 
perävaunua kuin Lincoln-perävaunua, hän vastaa siitä, 
etteivät kiinnitysmenetelmä ja käyttö aiheuta 
turvallisuusriskiä tai vahingoita hitsauskonetta. 
Seuraavat tekijät on otettava huomioon: 
 Suunnittele perävaunun kapasiteetti suhteessa 

Lincoln-koneeseen ja todennäköisiin 
kiinnitysjärjestelmiin. 

 Tue ja kiinnitä hitsauskoneen pohja kunnolla niin, 
ettei kehykseen kohdistu kohtuutonta kuormitusta. 

 Aseta kone perävaunuun siten, että se on vakaassa 
asennossa sekä sivu- että pystysuunnassa 
siirtämisen aikana ja pysyy tukevasti paikallaan 
käyttö- tai huoltotoimien aikana. 

 Tyypilliset käyttöolosuhteet, kuten kuljetusnopeus, 
ja perävaunun käyttöalustan kovuus; 
ympäristöolosuhteet, kuten huolto. 

 Yhdenmukaisuus käyttöpaikan 
kansallisten/paikallisten lakien kanssa. 

 

Asennus ajoneuvoon 

 VAROITUS 
Virheellisesi asennetut keskitetyt kuormat voivat 
heikentää ajoneuvon ohjattavuutta ja vahingoittaa 
renkaita tai muita osia. 
 Kuljeta tätä konetta käyttämällä vain huollettavia 

ajoneuvoja, jotka on laskettu ja suunniteltu 
asianomaisia kuormituksia varten. 

 Hajauta, tasapainota ja kiinnitä kuormat siten, että 
ajoneuvo toimii vakaasti käyttöolosuhteissa. 

 Älä ylitä jousituksen, akselien ja renkaiden kaltaisille 
osille laskettuja enimmäisnimelliskuormituksia. 

 Asenna koneen perusta ajoneuvon metallialustalle 
tai -kehykselle. 

 Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita. 
 

Moottorin huolto ennen koneen käyttöä 
Lue tämän koneen mukana toimitetut moottorin käyttö- 
ja huolto-ohjeet. 

 VAROITUS 
 Pysäytä moottori ja anna sen jäähtyä ennen 

polttoaineen lisäystä. 
 Älä tupakoi polttoaineen lisäämisen aikana. 
 Täytä polttoainesäiliö kohtuullisella nopeudella, älä 

lisää liikaa polttoainetta. 
 Pyyhi roiskunut polttoaine pois ja odota, että höyryt 

poistuvat, ennen moottorin käynnistämistä. 
 Huolehdi siitä, etteivät kipinät ja liekki kosketa 

säiliötä.  
 
 

Öljy  
Kone toimitetaan moottorin kampiakseli täytettynä 
laadukkaalla SAE 10W-30 -öljyllä, joka täyttää 
dieselmoottorien CG-4- tai CH-4-luokituksen vaatimukset. 
Tarkista öljymäärä ennen moottorin käynnistämistä. Jos 
öljyä ei ole öljytikun maksimerkkiin asti, lisää tarvittaessa 
öljyä. Tarkista öljymäärä neljän käyttötunnun välein 
ensimmäisten 50 käyttötunnin ajan. Katso moottorin 
käyttäjän käsikirjasta suositukset erikoisöljyistä ja 
sisäänajoa koskevat tiedot. Öljynvaihtoväli vaihtelee öljyn 
laadun ja käyttöympäristön mukaan. Katso moottorin 
käyttäjän käsikirjasta lisätietoja asianmukaisesta huollosta 
ja huoltoväleistä. 
 
 

Polttoaine 
Käytä vain dieselpolttoainetta. 

 VAROITUS 
Lisää polttoainesäiliöön puhdasta ja tuoretta 
polttoainetta. Säiliön tilavuus on noin 45 l. 

 VAROITUS 
HUOMAUTUS: Polttoaineen sulkuventtiili sijaitsee esi-
/kiintoainessuodattimessa. Sen pitäisi olla kiinni, kun 
hitsauskonetta ei käytetä pitkään aikaan. 
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Moottorin jäähdytysjärjestelmä 

 VAROITUS 
Moottorin jäähdytysilma imetään pohjan sivuilta ja 
poistetaan jäähdyttimen ja rungon takaosan kautta. 
Ilman imu- ja poistotoimintojen on voitava toimia 
vapaasti. Rungon takaosassa on oltava vähintään 0,6 m 
vapaata tilaa ja pohjan molemmilla sivuilla vähintään 40 
cm vapaata tilaa ennen pystysuoraa pintaa. 
 

Akkuliitäntä 

 VAROITUS 
Noudata varovaisuutta, koska akkuneste on voimakas 
happo. Se voi polttaa ihoa ja vahingoittaa silmiä. 
 
Kone toimitetaan siten, että negatiivinen akkukaapeli on 
kytkettynä irti. Varmista, että KÄYNNISTYS-PYSÄYTYS-
kytkin on PYSÄYTYS-asennossa. Kytke negatiivinen 
akkukaapeli negatiiviseen liittimeen akussa ja kiristä 
käyttämällä 13 mm:n hylsyä tai kiintoavainta. Työtä voi 
helpottaa, jos irrotat jäähdytysaineen ylivuotopullon. 
Vedä pulloa ylöspäin niin, että se irtoaa kannakkeesta. 
 
Huomautus: Koneessa on nesteellä täytetty akku; jos 
konetta ei käytetä useaan kuukauteen, akku voi vaatia 
lisälatauksen. Varmista akun latauksen yhteydessä, että 
napaisuus on oikea. 
 

Äänenvaimentimen ulostulo / 
kipinäsammutin 
Lisätoimintona on kipinäsammuttimen tehtävä. 
Kipinäsammutin suojaa äänenvaimentimen ulostuloa ja 
vaimentaa entisestään ääntä. Poista laatikosta ja 
asenna pidikkeen avulla ohjeiden mukaisesti. 
Virheellinen kipinäsammutin voi vahingoittaa moottoria ja 
heikentää suorituskykyä. 

 VAROITUS 
Virheellinen kipinäsammutin voi vahingoittaa moottoria ja 
heikentää suorituskykyä. 
 

Kauko-ohjain 
Koneessa on 6-tappinen ja 14-tappinen liitin. 6-
tappiseen liittimeen yhdistetään K857- tai K857-1-kauko-
ohjain. TIG-hitsauksessa siihen yhdistetään Amptrol 
K870 -poljin tai Amptrol K963-3 -käsiohjain. Kun 
valittuna on CC-STICK-, DOWNHILL PIPE- tai CVWIRE-
tila ja kun kauko-ohjain on yhdistettynä 6-tappiseen 
liittimeen, automaattisen mittalaitteen avulla toimiva piiri 
siirtää automaattisesti ANTOTEHON ohjauksen 
hitsauskoneesta kauko-ohjaimeen. 
 
Kun valittuna on TOUCH START TIG -tila ja kun 
Amptrol-ohjain on yhdistettynä 6-tappiseen liittimeen, 
ANTOTEHON valintalaitteella asetetaan Amptrol-
ohjaimen TEHONHALLINNAN maksimitehoalue. 
 
Langansyötön ohjauskaapeli kytketään suoraan 14-
tappiseen liittimeen. Kun valittuna on CV-WIRE-tila ja 
kun ohjauskaapeli on kytkettynä 14-tappiseen liittimeen, 
automaattisen mittalaitteen avulla toimia piiri poistaa 
antotehon ohjauksen automaattisesti käytöstä ja ottaa 
langansyöttöjännitteen hallinnan käyttöön. 

 VAROITUS 
HUOMAUTUS: Kun 14-tappiseen liittimeen on kytketty 
langansyöttöjärjestelmä, jossa on sisäinen hitsausjännitteen 
ohjaus, 6-tappiseen liittimeen ei saa kytkeä mitään. 
 

Sähköliitännät 
Koneen maadoitus 
Tämä kannettava moottoritoiminen hitsauskone tuottaa 
itse tarvitsemansa energian, joten sen runkoa ei tarvitse 
maadoittaa, ellei konetta ole yhdistetty sähkökytkentöihin 
tiloissa (talossa, myymälässä jne.). 
 
Vaarallisten sähköiskujen estämiseksi muiden laitteiden, 
joihin tämä moottoritoiminen hitsauskone syöttää virtaa, 
on täytettävä jäljempänä esitetyt vaatimukset: 

 VAROITUS 
 Laitteet on yhdistettävä hitsauskoneen runkoon 

käyttämällä maattopistoketta. 
 Laitteissa on oltava kaksinkertainen eristys. 
 Konetta ei saa maadoittaa putkeen, joka sisältää 

räjähtäviä tai palavia materiaaleja. 
 
Jos hitsauskone on asennettu rattaille tai perävaunuun, 
runko on yhdistettävä sähköisesti ajoneuvon 
metallirunkoon. Yhdistä koneen maattonasta ajoneuvon 
runkoon kuparijohdolla, joka on kooltaan #8 tai sitä 
suurempi. Jos moottoritoiminen hitsauskone yhdistetään 
sähkökytkentöihin tiloissa, kuten talossa tai myymälässä, 
hitsauskoneen runko on yhdistettävä järjestelmään 
maadoittamalla. Katso lisäohjeita yhdistämisestä 
kohdasta Valmiustilan virtaliitännät. 
 
Jos kone on maadoitettava, pääsäännön mukaan se on 
yhdistettävä kuparijohdolla (#8 tai sitä suurempi) 
kiinteään maadoituspisteeseen, kuten metalliseen 
vesiputkeen, joka kulkee vähintään 30 m (10 ft) 
maaperässä ja jossa ei ole eristettyjä liitoskohtia, tai 
rakennuksen tehokkaasti maadoitettuun metallirunkoon. 
 

Merkillä  merkitty koneen maattonasta sijaitsee 
hitsauskoneen etuosassa. 
 

Hitsausliittimet 
Koneessa on vuorokytkin, jolla voidaan valita ”kuuma” 
hitsausliitin WELD TERMINALS ON 
(HITSAUSLIITTIMET KÄYTÖSSÄ) -tilassa tai ”kylmä” 
hitausliitin REMOTE (ETÄKÄYTTÖ) -tilassa. 
 

Hitsauksen lähtökaapelit 
Kun moottori on sammuksissa, yhdistä puikko ja 
käyttökaapelit antonastoihin. Hitsausprosessi määrää 
hitsauspuikon kaapelin napaisuuden. Liittimet on 
tarkastettava säännöllisesti ja kiristettävä 19 mm:n 
kiintoavaimella. 
 
Alla olevassa taulukossa on lueteltu kaapelien koot ja 
pituudet nimellistehon ja kuormitusaikasuhteen mukaan. 
Pituus tarkoittaa etäisyyttä hitsauskoneesta 
työkappaleeseen ja takaisin. Pitkien kaapelien halkaisija 
on suurempi jännitehäviön vähentämiseksi. 
 

Hitsauspuikon ja käyttökaapelien yhteen laskettu 
pituus 

Kaapelin pituus Kaapelin koko 
nimellisteholla 305 A ja 

kuormitusaikasuhteella 35 %
0–30 metriä 1/0 AWG 

30–46 metriä 2/0 AWG 
46–61 metriä 3/0 AWG 
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Kaapelin asennus 
Asenna hitsauskaapeli koneeseen seuraavasti: 
1. Dieselmoottorin on oltava sammutettuna (OFF) 

ennen hitsauskaapelien asennusta. 
2. Irrota laippamutterit antoliittimistä. 
3. Yhdistä puikonpidin ja käyttökaapelit hitsauksen 

antoliittimiin. Liittimet on merkitty rungon etuosaan. 
4. Kiristä laippamutterit kunnolla. 
5. Varmista, että hitsattava metallikappale (työkappale) 

on kunnolla yhdistetty työkappaleen 
puristinpidikkeeseen ja kaapeliin. 

6. Tarkista ja kiristä liittimet säännöllisesti. 

 VAROITUS 
 Löysät liitännät voivat aiheuttaa antoliittimien 

ylikuumenemisen. Liittimet voivat jopa sulaa. 
 Älä aseta hitsauskaapeleita ristikkäin antoliittimen 

liitännässä. Huolehdi siitä, että kaapelit ovat eristetyt 
ja erillään toisistaan. 

 

Lisäteho 
Lisätehon kapasiteettina on 8 500 W:n huipputeho ja 8 
000 W:n jatkuva teho 50 Hz:ssä, 3-vaihevirta. Lisätehon 
nimelliskapasiteetti watteina vastaa volttiampeereja 
tehokertoimella yksi. Suurin sallittu teho 400 V:n (AC) 
lähtöjännitteellä on 12 A. Lähtöjännite on ± 10 % kaikilla 
kuormituksilla nimelliskapasiteettiin asti. 
 

Valmiustilan virtaliitännät 
Kone soveltuu väliaikaisen, puskuri- tai varavirran 
tuottamiseen noudattamalla valmistajan 
huoltosuosituksia. 
 
Kone voidaan asentaa pysyväksi puskurivirtalähteeksi, 
jolloin jännite on 400 VAC, kolmivaihevirta, 12 A:n 
käyttöteho. 
 
Sähköliitännät saa tehdä vain toimiluvan saanut 
sähköasentaja, jolla on asiantuntemusta virran 
käyttöönotosta tietyssä asennuksessa ja joka noudattaa 
kaikkia voimassa olevia sähkösäännöksiä. 
 
 Varmista, että kuormitus on rajoitettu vastaamaan 

RANGER® 305D (CE) -koneen kapasiteettia. 

 VAROITUS 
 Vain toimiluvan ja sertifikaatin saanut koulutettu 

sähköasentaja saa kytkeä koneen tilojen tai 
asuintilojen sähköjärjestelmiin. Varmista seuraavat 
asiat: 

 Asennus on kansallisten sähkösäännösten ja 
kaikkien muiden voimassa olevien 
sähkösäännösten mukainen. 

 Tilat on eristetty eikä takaisinkytkentää 
apujärjestelmään voi tapahtua. Joidenkin lakien 
mukaan tilat on eristettävä ennen generaattorin 
yhdistämistä tiloihin. Tarkista paikalliset 
vaatimukset. 

Lincoln-sähkölangansyöttäjien liitäntä 
LN-15-liitäntä RANGER® 305D (CE) -koneeseen 
Liitäntäohjeet koskevat LN-15-liitäntää sekä valokaari- 
että ohjauskaapelimalleissa. LN-15-liitännässä on 
sisäinen kosketin. Hitsauspuikkoon ei kytkeydy virtaa 
ennen liipaisimen sulkemista. Kun liipaisin suljetaan, 
lankaa alkaa syöttyä ja hitsausprosessi käynnistyy. 
 
 Sammuta hitsauskone. 
 Kytke hitsauspuikon positiivinen kaapeli hitsauskoneen 

plusliittimeen ”+” ja käyttökaapeli hitsauskoneen 
miinusliittimeen ”–”. Kytke hitsauspuikon negatiivinen 
kaapeli hitsauskoneen miinusliittimeen ”–” ja 
käyttökaapeli hitsauskoneen plusliittimeen ”–”. 

 
Valokaarimalli: 
 Kiinnitä yksi johdin LN-15-liitännän edestä 

työkappaleeseen käyttämällä johtimen päässä olevaa 
jousipidikettä. Se on ohjausjohdin, joka syöttää virtaa 
langansyöttömoottoriin; se ei siirrä hitsausvirtaa. 

 Aseta WELD TERMINALS (HITSAUSLIITTIMET) -
kytkin WELD TERMINALS ON (HITSAUSLIITTIMET 
KÄYTÖSSÄ) -asentoon. 

 
Ohjauskaapelimalli 
 Kytke ohjauskaapeli moottoritoimisen 

hitsauskoneen ja syöttäjän välille. 
 Aseta MODE (TILA) -kytkin CV-WIRE-asentoon. 
 Aseta WELD TERMINALS (HITSAUSLIITTIMET) -

kytkin REMOTELY CONTROLLED (ETÄOHJAUS) -
asentoon. 

 Aseta WIRE FEEDER VOLTMETER 
(LANGANSYÖTTÄJÄN JÄNNITEMITTARI) -
kytkimen asetukseksi joko "+" tai ”–" hitsauspuikon 
käytetyn napaisuuden mukaan. 

 Aseta ARC CONTROL (VALOKAAREN HALLINTA) 
-nappula aloitusasentoon ”0” ja säädä sopivaksi. 

 Aseta IDLE (TYHJÄKÄYNTI) -kytkin AUTO-
asentoon. 0 

 
LN-25-liitäntä RANGER® 305D (CE) -koneeseen 

 VAROITUS 
Sammuta hitsauskone ennen sähkökytkentöjen tekemistä. 
 
LN-25-liitäntää voidaan käyttää yhdessä sisäisen 
kontaktin kanssa tai ilman sitä RANGER® 305D (CE) -
koneessa. Katso asianmukainen kytkentäkaavio. 
HUOMAUTUS: LN-25 (K431) -etäohjausmoduulia ja 
(K432) etäohjauskaapelia ei suositella käytettäväksi 
liitännöissä RANGER 305D (CE) -koneeseen. 
 
 Sammuta hitsauskone. 
 Kytke hitsauspuikon positiivinen kaapeli LN-25-

liitännästä hitsauskoneen plusliittimeen ”+” ja 
käyttökaapeli hitsauskoneen miinusliittimeen ”–”. 
Kytke hitsauspuikon negatiivinen kaapeli LN-25-
liitännästä hitsauskoneen miinusliittimeen ”–” ja 
käyttökaapeli hitsauskoneen plusliittimeen ”+”. 

 Kiinnitä yksi johdin LN-25-liitännän edestä 
työkappaleeseen käyttämällä johtimen päässä olevaa 
jousipidikettä. Se on ohjausjohdin, joka syöttää virtaa 
langansyöttömoottoriin; se ei siirrä hitsausvirtaa. 

 Aseta MODE (TILA) -kytkin CV-WIRE-asentoon. 
 Aseta WELD TERMINALS (HITSAUSLIITTIMET) -

kytkin WELD TERMINALS ON (HITSAUSLIITTIMET 
KÄYTÖSSÄ) -asentoon 

 Aseta ARC CONTROL (VALOKAAREN HALLINTA) 
-nappula aloitusasentoon ”0” ja säädä sopivaksi. 
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 Aseta IDLE (TYHJÄKÄYNTI) -kytkin AUTO-
asentoon. Kun koneella ei hitsata, RANGER® 305D 
(CE) -koneen moottori toimii alhaisella 
tyhjäkäyntinopeudella. Jos käytössä on LN-25-
liitäntä, jossa on sisäinen kosketin, hitsauspuikkoon 
ei kytkeydy virtaa ennen liipaisimen sulkemista. 

 Kun liipaisin suljetaan, tehoa mittaava piiri siirtää 
RANGER 305D (CE) -koneen moottoriin korkeaan 
tyhjäkäyntinopeuteen. Lankaa alkaa silloin syöttyä 
ja hitsausprosessi käynnistyy. Kun hitaus pysähtyy, 
moottori palaa takaisin alhaisen 
tyhjäkäyntinopeuden tilaan noin 12 sekunnin 
kuluessa, ellei hitsausta aloiteta uudelleen. 

 VAROITUS 
Jos käytössä on LN-25-liitäntä, jossa ei ole sisäistä 
kosketinta, hitsauspuikkoon kytkeytyy virta, kun 
RANGER® 305D (CE) käynnistetään. 
 
LN-742- ja Cobramatic-liitäntä RANGER® 305D 
(CE) -koneeseen 
 Sammuta hitsauskone. 
 Katso kytkentäohjeet asianmukaisesta 

kytkentäkaaviosta jäljempänä olevassa käsikirjan 
osassa. 

 

Lisäteho 
Käynnistä moottori ja aseta JOUTOPYÖRÄN 
ohjauskytkin haluttuun toimintatilaan. Täysi teho on 
käytettävissä kaikilla hitsauksen hallinta-asetuksilla, jos 
hitsausvirtaa ei ole vähennetty. 

Moottorin käyttö  
Toimet ennen moottorin käynnistämistä: 
 Varmista, että kone on tasaisella alustalla. 
 Avaa moottorin yläosan ja sivujen huoltoluukut, 

irrota öljytikku ja pyyhi öljytikku puhtaaksi puhtaalla 
liinalla. Aseta öljytikku takaisin paikalleen ja tarkasta 
öljymäärä tikusta. 

 Lisää (tarvittaessa) öljyä, kunnes sitä on 
maksimitason verran. Älä lisää liian paljon öljyä. 
Sulje moottorin luukku. 

 Tarkista jäähdyttimestä jäähdytysaineen sopiva 
taso. (Täytä tarvittaessa.) 

 Katso moottorin omistajan käsikirjasta tiedot 
erikoisöljyistä ja jäähdytysainesuosituksista. 

 
 

Lisää polttoaine 

 VAROITUS 
DIESELPOLTTOAINE voi aiheuttaa 
tulipalon. 
 Pysäytä moottori polttoaineen 

lisäämisen ajaksi. 
 Älä tupakoi polttoaineen lisäämisen aikana. 
 Huolehdi siitä, etteivät kipinät ja liekki kosketa säiliötä. 
 Valvo polttoaineen lisäämistä 
 Pyyhi roiskunut polttoaine pois ja odota, että höyryt 

poistuvat, ennen moottorin käynnistämistä. 
 Älä lisää polttoainetta liian paljon säiliöön. Polttoaineen 

laajenemisen seurauksena sitä voi vuotaa yli. 
VAIN DIESELPOLTTOAINETTA. 

 
 Irrota polttoainesäiliön kansi. 
 Täytä säiliö noin 100 mm:n (4”) korkeudelle 

täyttöaukon kaulasta, jotta polttoaineelle jää tilaa 
laajentua (seuraa polttoainemittaria täytön aikana). 

ÄLÄ LISÄÄ POLTTOAINETTA SÄILIÖÖN NIIN 
PALJON, ETTÄ SITÄ VUOTAA YLI. 

 Aseta polttoainesäiliön kansi takaisin ja kiristä 
kunnolla. 

 Katso moottorin omistajan käsikirjasta polttoaineisiin 
liittyvät erikoissuositukset. 

 

Sisäänajojakso 
Kaikki moottorit käyttävät hieman öljyä sisäänajojakson 
aikana. Dieselmoottorilla toimivan RANGER® 305D (CE) 
-koneen sisäänajojakso on noin 50 käyttötuntia. 
 
Tarkista öljymäärä neljän tunnin välein sisäänajojakson 
aikana. Vaihda öljy ensimmäisen 50 käyttötunnin jälkeen. 
Vaihda öljy sen jälkeen aina 100 käyttötunnin välein. 
Vaihda öljysuodatin, kun vaihdat öljyn toisen kerran. 

 VAROITUS 
Kuormita RANGER® 305D (CE) -konetta 
sisäänajovaiheessa vain kohtuullisilla kuormilla. Älä 
anna koneen käydä pitkään tyhjäkäynnillä. Ennen kuin 
pysäytät moottorin, poista kaikki kuormat ja anna 
moottorin jäähtyä useita minuutteja. 
 

Säätimet ja käyttöominaisuudet 
Hitsaussäätimet 

Kuva 1 

1. Antotehon ohjaus: ANTOTEHON valintalaitetta 
käytetään lähtöjännitteen tai -virran esiasetusta 
varten neljän hitsaustilan digitaalimittareiden 
näyttämällä tavalla. Kun valittuna on CC-STICK- tai 
CV-WIRE-tila ja kun kauko-ohjain on yhdistettynä 6-
tappiseen tai 14-tappiseen liittimeen, automaattisen 
mittalaitteen avulla toimiva piiri siirtää 
automaattisesti ANTOTEHON ohjauksen 
hitsauskoneesta kauko-ohjaimeen. 

 
Kun valittuna on DOWNHILL PIPE -tila ja kun 
KAUKO-OHJAIN on yhdistettynä 6-tappiseen tai 14-
tappiseen liittimeen, ETÄOHJAUKSEN 
ANTOTEHON OHJAUKSEN maksimitehoalue 
asetetaan ANTOTEHON OHJAUKSEN avulla. 
 
Esimerkki: 
Kun hitsauskoneen ANTOTEHON OHJAUKSEN 
arvoksi asetetaan 200 A, ETÄOHJAUKSEN 
tehoalueeksi tulee 40–200 A täyden 40–300 A:n 
asemasta. Kun tehoalue on täydellistä tehoaluetta 
pienempi, virtaa ja antotehoa voidaan säätää 
tarkemmin. 
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Kun valittuna on CV-WIRE-tila ja langansyöttäjä voi 
säätää jännitettä ja ohjauskaapeli on kytkettynä 14-
tappiseen liittimeen, automaattisen mittalaitteen 
avulla toimia piiri poistaa ANTOTEHON 
OHJAUKSEN automaattisesti käytöstä ja ottaa 
langansyöttöjännitteen ohjauksen käyttöön. 
 
Kun valittuna on TOUCH START TIG -tila ja kun 
Amptrol-ohjain on yhdistettynä 6-tappiseen 
liittimeen, ANTOTEHON ohjauksella asetetaan 
Amptrol-ohjaimen TEHONHALLINNAN 
maksimitehoalue. 

 
2. Antotehon digitaalimittarit: Digitaalimittareiden avulla 

lähtöjännite (CV-WIRE-tila) tai teho (CC-STICK-, 
PIPE- ja TIG-tilat) voidaan asettaa ennen hitsausta 
käyttämällä ANTOTEHON ohjauksen valintalaitetta. 
Hitsauksen aikana mittari näyttää todellisen 
lähtöjännitteen (V) ja tehon (A). Muistitoiminto 
näyttää molempien mittarien lukemat seitsemän 
sekuntia sen jälkeen, kun hitaus on pysäytetty. 
Käyttäjä voi siten tarkastaa, mikä todellinen teho ja 
jännite oli juuri ennen hitsauksen pysäyttämistä.  
Näytön ollessa pidossa vasemmanpuoleisin 
desimaalipilkku vilkkuu näytöissä. Mittarien tarkkuus 
on +/– 3 %. 

 
3. Hitsaustilan valintakytkin: (Valittavana on neljä 

hitsaustilaa)  
 CV-WIRE 
 DOWNHILL PIPE 
 CC-STICK 
 TOUCH START TIG 

 
4. Valokaaren ohjaus: VALOKAAREN OHJAUKSEN 

valintalaite on käytössä CV-WIRE-, CC-STICK- ja 
DOWNHILL PIPE -tiloissa, ja sillä on eri toimintoja 
näissä tiloissa. Tämä säädin ei ole käytössä TIG-
tilassa. 
 
 CC-STICK-tila: Tässä tilassa VALOKAAREN 

OHJAUKSEN valintalaite asettaa oikosulkuvirran 
(valokaarivoima) puikkohitsauksen aikana. Näin 
valokaari voidaan säätää pehmeäksi tai kovaksi. 
Kun valintalaitteessa vaihdetaan arvosta –10 
(pehmeä) arvoon +10 (kova), oikosulkuvirta 
kasvaa ja estää puikkoa tarttumasta levyyn 
hitsauksen aikana. Se voi lisätä myös roiskeiden 
määrää. VALOKAAREN OHJAUKSEN arvoksi on 
suositeltavaa asettaa mahdollisimman pieni arvo, 
jolla puikko ei tartu. Aseta ensin arvoksi 0. 

 
 DOWNHILL PIPE -tila: Tässä tilassa 

VALOKAAREN OHJAUKSEN valintalaite 
asettaa oikosulkuvirran (valokaarivoima) 
puikkohitsauksen aikana. Näin valokaari 
voidaan säätää pehmeäksi tai hieman 
voimakkaammin leikkautuvaksi (kovaksi). Kun 
valintalaitteessa vaihdetaan arvosta –10 
(pehmeä) arvoon +10 (kova), oikosulkuvirta 
kasvaa ja käyttöön tulee voimakkaasti 
leikkautuva valokaari. Voimakkaasti 
leikkautuvaa valokaarta suositaan tavallisesti 
pohjapalkoissa ja kuumissa palkoissa. 
Pehmeää valokaarta suositaan täyttö- ja 
kansipalkoissa, joissa hitsausjäljen hallinta ja 
kerrostuminen (raudan ”pinoutuminen”) ovat 
nopean kuljetusnopeuden alaisuus. 
VALOKAAREN OHJAUKSEN arvoksi on 
suositeltavaa asettaa aluksi 0. 

 CV-WIRE-tila: Tässä tilassa VALOKAAREN 
OHJAUKSEN kääntäminen vastapäivään 
arvosta –10 (pehmeä) arvoon +10 (kova) 
muuttaa valokaaren pehmeästä ja leveästä 
kovaksi ja kapeaksi. Se toimii 
induktanssin/pinteen säätimenä. Parhaiten 
toimiva asetus vaihtelee menetelmän ja 
käyttäjän mieltymysten mukaan. Aseta ensin 
arvoksi 0. 

 
5. Hitsauksen lähtöliittimet laippamutterilla: 

Liitäntäpiste hitsauspuikkoa ja käyttökaapeleita 
varten. 

 

6. Maattonasta : Liitäntäpiste koneen rungon 
yhdistämiseksi maadoituspisteeseen. 

 
7. 14-tappinen liitin: Liittimen avulla langansyöttäjän 

ohjainkaapelit voidaan kiinnittää RANGER® 305D 
(CE) -koneeseen. Sisältää kontaktin sulkupiirin ja 
automaattista mittalaitetta käyttävän etäohjauspiirin, 
yhteensopiva 42 V:n jännitteen kanssa. 
Etäohjauspiiri toimii samalla tavalla kuin 6-tappinen 
liitin. Huomautus: 14-tappinen liitin ei ole 
yhteensopiva 120 V:n jännitteen kanssa. 

 
8. 6-tappinen liitin: Liittimen avulla voidaan kytkeä 

valinnainen etäohjauslaite. Sisältää automaattista 
mittalaitetta käyttävän etäohjauspiirin. 

 
9. Hitsausliittimien kytkin: WELD TERMINALS ON 

(HITSAUSLIITIMET KÄYTÖSSÄ) -asennossa 
antoteho on sähköisesti kuuma koko ajan. 
REMOTELY CONTROLLED (ETÄOHJAUS) -
asennossa antotehoa ohjataan langansyöttäjällä tai 
Amptrol-ohjaimella. Antoteho on sähköisesti 
sammutettuna, kunnes etäkytkintä painetaan. 

 
10. Langansyöttäjän jännitemittarin kytkin: Sovittaa 

langansyöttäjän jännitemittarin napaisuuden 
hitsauspuikon napaisuuteen. 

 

Moottorin säätimet 

 
Kuva 2 

 
11. RUN/STOP (Käynnistys/pysäytys) -kytkin: RUN 

(KÄYNNISTYS) -asennossa moottoriin kytkeytyy 
virta ennen käynnistystä. STOP (PYSÄYTYS) -
asennossa moottori pysähtyy. Öljynpaineen 
suojakytkin estää akun ehtymisen, jos kytkin 
jätetään RUN (KÄYNNISTYS) -asentoon eikä 
moottori ole käynnissä. 

 
12. Hehkutulppa-painike:  

Painiketta painamalla aktivoidaan hehkutulpat. 
Hehkutulppia ei saa aktivoida yhtäjaksoisesti yli 20 
sekunnin ajan. 

 

13. START (STARTTI) painike:  
Kytkee virran käynnistysmoottoriin moottorin 
käynnistämiseksi. 
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14. Joutopyörän kytkin: Kytkimellä on seuraavat kaksi 
asentoa: 
1) HIGH (KORKEA) -asennossa moottori käy 

suurella tyhjäkäyntinopeudella, ja moottorin 
säädin ohjaa sitä. 

2) AUTO-asennossa joutopyörä toimii seuraavasti: 
 Kun HIGH (KORKEA) -asennosta vaihdetaan 

AUTO-asentoon tai kun moottori käynnistetään, 
moottori toimii täydellä nopeudella noin 12 
sekuntia ja siirtyy sitten alhaiseen 
tyhjäkäyntinopeuteen. 

 Kun hitsauspuikko koskettaa työkappaletta tai 
tehoa kulutetaan valaistukseen tai työkaluihin 
(vähintään noin 100 W), moottori kiihdyttää ja 
toimii täydellä nopeudella. 

 Kun hitsaus keskeytetään tai kun 
vaihtovirtakuorma sammutetaan, noin 12 
sekunnin kiinteä viive alkaa. Jos hitsausta ei 
aloiteta tai vaihtovirtakuorma kytkeydy 
uudelleen ennen viiveajan päättymistä, 
joutopyörä laskee moottorin nopeuden 
alhaiselle tyhjäkäyntinopeudelle. 

 Moottorin nopeudeksi tulee uudelleen korkea 
tyhjäkäyntinopeus, kun hitsauskuormitus tai 
vaihtovirtakuorma kytkeytyy uudelleen. 

 
15. Sähköinen polttoainemittari: Ilmaisee tarkasti ja 

luotettavasti säiliössä olevan polttoaineen määrän. 
 
16. Moottorin käyttötuntimittari: Näyttää kokonaisajan, 

jonka moottorin on ollut käynnissä. Tämä mittari on 
kätevä määritetyn huoltotoimen ajoittamisessa. 

 
17. Moottoria suojaava varoitusvalo: Varoitusvalo varoittaa 

alhaisesta öljynpaineesta ja/tai jäähdytysaineen liian 
korkeasta lämpötilasta. Valo on sammuksissa, kun 
järjestelmät toimivat kunnolla. Varoitusvalo syttyy, kun 
RUN-STOP (KÄYNNISTYS-PYSÄYTYS) -kytkin on 
kytkettynä ON-asennossa ennen moottorin 
käynnistämistä. Jos moottoria suojaava varoitusvalo tai 
akun latauksen merkkivalo eivät sammu pian moottorin 
käynnistämisen jälkeen, sammuta moottori välittömästi 
ja määritä syy. 

 

Moottorin käynnistäminen 
1. Irrota kaikki pistokkeet, jotka on kytketty 

vaihtovirtavastakkaisiin. 
2. Aseta joutopyörän kytkin AUTO-

asentoon.  
3. Aseta RUN/STOP (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) -

kytkin RUN (KÄYNNISTYS) -asentoon. 
4. Paina Glow Plug (Hehkutulppa) -painiketta ja pidä 

se painettuna 5–10 sekuntia. 
5. Paina Glow Plug (Hehkutulppa) -painiketta ja 

START (KÄYNNISTÄ) -painiketta samanaikaisesti, 
kunnes moottori käynnistyy tai 10 sekuntia kuluu. 

6. Vapauta moottorin START (KÄYNNISTÄ) -painike 
heti, kun moottori käynnistyy. 

7. Vapauta hehkutulppapainike, kun moottoria suojaava 
varoitusvalo sammuu tai enintään 5 lisäsekuntia kuluu. 

8. Moottori toimii täydellä tyhjäkäyntinopeudella noin 
12 sekuntia ja siirtyy sitten alhaiseen 
tyhjäkäyntinopeuteen. Anna moottorin lämmetä 
alhaisella tyhjäkäyntinopeudella useita minuutteja 
ennen kuormitusta ja/tai suurelle 
tyhjäkäyntinopeudelle kytkemistä. Anna moottorin 
lämmetä normaalia kauemmin, jos sää on kylmä. 

Huomautus: Jos yksikkö ei käynnisty, odota 30 sekuntia 
ja toista vaiheiden 4–7 mukaiset toimet 

 VAROITUS 
 Älä anna käynnistysmoottorin käydä yhtäjaksoisesti 

yli 20 sekuntia. 
 Älä paina START (KÄYNNISTYS) -painiketta, kun 

moottori on käynnissä. Se voi vahingoittaa 
rengaspyörää ja/tai käynnistysmoottoria. 

 Jos moottoria suojaava varoitusvalo tai akun 
latauksen merkkivalo eivät sammu pian moottorin 
käynnistämisen jälkeen, sammuta moottori 
välittömästi ja määritä syy. 

 
Huomautus: Kun käynnistät RANGER® 305D (CE) -
koneen ensimmäisen kerran tai pitkän varastointivälin 
jälkeen, käynnistyminen kestää normaalia kauemmin. 
Syynä on se, että polttoainepumpun on täytettävä 
polttoainejärjestelmä. 
 

Moottorin pysäyttäminen 
Poista kaikki hitsaus- ja lisätehokuormat ja anna 
moottorin käydä alhaisella tyhjäkäyntinopeudella 
muutaman minuutin niin, että moottori jäähtyy. 
 
PYSÄYTÄ moottori asettamalla RUN-STOP 
(KÄYNNISTYS-PYSÄYTYS) -kytkin PYSÄYTYS-asentoon. 
 
Huomautus: Polttoaineen sulkuventtiili sijaitsee 
polttoaineen esisuodattimen päällä. Kytke polttoaineen 
sulkuventtiili polttoaineen esisuodattimen päällä. 
 

RANGER® 305D (CE) -KONEEN TYYPILLINEN 
POLTTOAINEEN KULUTUS 

 Kubota D722 
Litraa/tunti  

Käyttöaika, kun 
45 litraa/tunti 

Alhainen tyhjäkäynti – ei 
kuormaa  
2 200 kierr./min 

0,92 49,38 

Suuri tyhjäkäynti – ei 
kuormaa  
3 100 kierr./min 

1,62 28,07 

DC hitsauksen antoteho 
250 A, kun 30 V 

3,42 13,30 

DC hitsauksen antoteho 
225 A, kun 25 V 

2,92 15,55 

8 000 wattia, 3-vaihe 3,35 13,54 
5 000 wattia, 3-vaihe 2,65 17,12 
3 000 wattia, 3-vaihe 2,19 20,78 
 

Hitsauskoneen käyttö 
Kuormitusaikasuhde 
Kuormitusaikasuhde tarkoittaa sen ajan prosenttiosuutta, 
jonka kuorma on kytkettynä 10 minuutin jakson aikana. 
Jos kuormitusaikasuhde on esimerkiksi 60 %, kuormitus 
kestää 6 minuuttia ja kuormitusta ei ole 4 minuutin 
aikana 10 minuutin jakson kuluessa. 
 
RANGER® 305D (CE) -konetta voidaan käyttää yhdessä 
laajan tasavirtapuikkojen valikoiman kanssa. MODE 
(TILA) -kytkimellä voidaan määrittää seuraavat kaksi 
puikkohitsausasetusta: 
 
CONSTANT CURRENT- ELI CC-STICK -hitsaus 
(vakiovirtahitsaus) 
Tilakytkimen CC-STICK-asento on suunniteltu vaaka- ja 
pystysuuntaiseen hitsaukseen käyttämällä kaikentyyppisiä 
puikkoja, erityisesti niukkavetyisiä puikkoja. 
 
ANTOTEHON OHJAUKSEN valintalaite säätää 
puikkohitsauksen täydellisen lähtötehoalueen. 
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VALOKAAREN OHJAUKSEN valintalaite asettaa 
oikosulkuvirran (valokaarivoima) puikkohitsauksen 
aikana. Näin valokaari voidaan säätää pehmeäksi tai 
kovaksi. Kun valintalaitteessa vaihdetaan arvosta –10 
(pehmeä) arvoon +10 (kova), oikosulkuvirta kasvaa ja 
estää puikkoa tarttumasta levyyn hitsauksen aikana. Se 
voi lisätä myös roiskeiden määrää. VALOKAAREN 
OHJAUKSEN arvoksi on suositeltavaa asettaa 
mahdollisimman pieni arvo, jolla puikko ei tartu. Aseta 
ensin arvoksi 0. 
 
DOWNHILL PIPE (STICK) -puikkohitsaus 
MODE (TILA) -kytkimen DOWNHILL PIPE -asento on 
tarkoitettu kaltevuuden hallitsemiseen, kun putki 
hitsataan ”poissa asennosta" ja ”alaspäin kallellaan” ja 
käyttäjä haluaa hallita tehotasoa muuttamalla valokaaren 
pituutta. 
ANTOTEHON OHJAUKSEN valintalaite säätää 
puikkohitsauksen täydellisen lähtötehoalueen. 
VALOKAAREN OHJAUKSEN valintalaite asettaa 
oikosulkuvirran (valokaarivoima) puikkohitsauksen 
aikana. Näin valokaari voidaan säätää pehmeäksi tai 
hieman voimakkaammin leikkautuvaksi (kovaksi). Kun 
valintalaitteessa vaihdetaan arvosta –10 (pehmeä) 
arvoon +10 (kova), oikosulkuvirta kasvaa ja käyttöön 
tulee voimakkaasti leikkautuva valokaari. Voimakkaasti 
leikkautuvaa valokaarta suositaan tavallisesti 
pohjapalkoissa ja kuumissa palkoissa. Pehmeää 
valokaarta suositaan täyttö- ja kansipalkoissa, joissa 
hitsausjäljen hallinta ja kerrostuminen (raudan 
”pinoutuminen”) ovat nopean kuljetusnopeuden alaisuus. 
VALOKAAREN OHJAUKSEN arvoksi on suositeltavaa 
asettaa aluksi 0. 

TIG-HITSAUS 
MODE (TILA) -kytkimen TOUCH START TIG -asetus on 
tarkoitettu DC TIG (Tungsten Inert Gas) -hitsausta 
varten. Hitsaus aloitetaan ottamalla ensin ANTOTEHON 
OHJAUKSEN valintalaitteessa haluttu teho käyttöön ja 
koskettamalla volframilla työkappaletta. Kun volframi 
koskettaa työkappaletta, jännite tai teho on hyvin pieni 
eikä yleensä tapahdu volframin saastumista. Volframi 
nostetaan varovaisesti työkappaleesta keinuvalla 
liikkeellä, jolloin muodostuu kaari. 
 
Pysäytä kaari yksinkertaisesti nostamalla TIG-poltin irti 
työkappaleesta. Kun kaaren jännite on noin 30 volttia, 
kaari poistuu ja kone siirtyy automaattisesti uudelleen 
kosketuskäynnistyksen tehotasolle. Kaaren voi 
muodostaa uudelleen koskettamalla uudelleen 
työkappaletta. Kaari voidaan käynnistää tai pysäyttää 
myös Amptrol-ohjaimella tai kaaren 
käynnistyskytkimellä. Katso lisätietoja seuraavista 
kappaleista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TYYPILLISET TEHOALUEET(1) VOLFRAMIPUIKOILLE(2) 

Volframipuikon 
halkaisija (mm) 

DCEN (-) DCEP (+) 
Arvioitu argonkaasun virtaus 

Virtausnopeus (C.F.H.) (l/min) TIG-POLTIN 
Suuttimen koko (4), 

(5) 1 %, 2 % torioitu 
Volframi 

1 %, 2 % torioitu 
Volframi 

Alumiini  Ruostumaton teräs 

0,25 
0,50 
1,0 

 
1,6 

 
2,4 
3,2 

 
4,0 
4,8 
6,4 

2-15 
5-20 

15-80 
 

70-150 
 

150-250 
250-400 

 
400-500 
500-750 

750-1000 

(3) 
(3) 
(3) 

 
10-20 

 
15-30 
25-40 

 
40-55 
55-80 

80-125 

3-8 
5-10 
5-10 

 
5-10 

 
13-17 
15-23 

 
21-25 
23-27 
28-32 

(2-4) 
(3-5) 
(3-5) 

 
(3-5) 

 
(6-8) 

(7-11) 
 

(10-12) 
(11-13) 
(13-15) 

3-8 
5-10 
5-10 

 
9-13 

 
11-15 
11-15 

 
13-17 
18-22 
23-27 

(2-4) 
(3-5) 
(3-5) 

 
(4-6) 

 
(5-7) 
(5-7) 

 
(6-8) 

(8-10) 
(11-13) 

#4, #5, #6 
 
 
 
#5, #6 
 
#6, #7, #8 
 
 
#8, #10 

(1) Käytettynä yhdessä argonkaasun kanssa. Tehoalueita on pienennettävä, jos käytössä on argon-heliumsuojakaasu tai puhdas 
heliumsuojakaasu. 

(2) American Welding Society (AWS) on luokitellut volframipuikot seuraavasti: 
Puhdas EWP 
1 % torioitu EWTh-1 
2 % torioitu EWTh-2 

Cerium-volframipuikkoja käytetään nykyään yleisesti 2 %:n torioidun volframin asemesta vaihto- ja tasavirtakohteissa, vaikka AWS ei 
ole tätä vielä hyväksynyt. 
 
(3) DCEP ei ole yleisessä käytössä näissä kokoluokissa. 
(4) TIG-polttimen suuttimien ”kokoluokat” kerrotaan 1/16-tuumalla: 

# 4 = 6 mm 
# 5 = 8 mm 
# 6 = 10 mm 
# 7 = 11 mm 
# 8 = 12,5 mm 
#10 = 16 mm 

(5) TIG-polttimen suuttimet on tyypillisesti valmistettu alumina-keramiikasta. Erikoiskohteissa voidaan tarvita laavasuuttimia, jotka eivät 
rikkoudu yhtä herkästi, mutta jotka eivät kestä korkeita lämpötiloja ja suuria kuormitusaikasuhteita. 

 



 

Suomi  Suomi 12

Kun valittuna on TOUCH START TIG -tila ja kun 
Amptrol-ohjain on yhdistettynä 6-tappiseen liittimeen, 
ANTOTEHON valintalaitteella asetetaan Amptrol-
ohjaimen TEHONHALLINNAN maksimitehoalue. 
 
Valokaaren ohjaus ei ole käytössä TIG-tilassa. 
 
RANGER® 305D (CE) -konetta voidaan käyttää laajasti 
vaihtelevissa DC TIG -hitsauskohteissa. Yleisesti Touch 
Start -kosketusaloitustoiminto mahdollistaa aloituksen 
ilman saastumista ja käyttämättä korkeataajuksista 
yksikköä. K930-2 TIG -moduulia voidaan käyttää 
yhdessä RANGER® 305D (CE) -koneen kanssa. Tiedot 
asetuksista ovat ohjeellisia. 
 
RANGER® 305D (CE) -koneen asetukset, kun sitä 
käytetään yhdessä K930-2 TIG -moduulin kanssa 
Amptrol-ohjaimella tai valokaarikäynnistyskytkimellä: 
 Aseta MODE (TILA) -kytkin TOUCH START TIG -

asentoon. 
 Aseta IDLER (JOUTOPYÖRÄ) -kytkin AUTO-

asentoon. 
 Aseta WELD TERMINALS (HITSAUSLIITTIMET) -

kytkin REMOTELY CONTROLLED (ETÄOHJAUS) -
asentoon. Solid state (Vakaa tila) -kontakti on silloin 
auki ja puikko on ”kylmä”, kunnes Amptrol-ohjainta 
tai kaarikäynnistyskytkintä painetaan. 

 
Kun käytät TIG-moduulia, RANGER 305D (CE) -laitteen 
ANTOTEHON ohjauksella määritetään TIG-moduulin tai 
siihen mahdollisesti yhdistetyn Amptrol-ohjaimen 
TEHONHALLINNAN maksimialue. (Katso yllä oleva 
taulukko). 
 

CV-Wire-hitsaus 
Yhdistä langansyöttäjä Ranger 305D (CE) -koneeseen 
tässä osassa kohdassa ASENNUSOHJEET esitettyjen 
ohjeiden mukaisesti. 
 
Kun RANGER® 305D (CE) -konetta käytetään CV-WIRE-
tilassa, MIG-hitsauksessa (gas metal arc welding) voidaan 
käyttää laajaa valikoimaa ydintäytelankoja (Innershield ja 
Outershield) ja kiinteitä lankoja. Hitsausta voidaan 
hienosäätää käyttämällä VALOKAAREN OHJAUSTA. 
VALOKAAREN OHJAUKSEN kääntäminen myötäpäivään 
arvosta –10 (pehmeä) arvoon +10 (kova) muuttaa 
valokaaren pehmeästä ja leveästä kovaksi ja kapeaksi. Se 
toimii induktanssin/pinteen säätimenä. Parhaiten toimiva 
asetus vaihtelee menetelmän ja käyttäjän mieltymysten 
mukaan. Aseta ensin valintalaitteen arvoksi 0. 
Menetelmien on aina oltava koneen nimellisarvojen 
rajoissa kaikissa hitsauspuikoissa. Katso lisätietoja 
hitsauspuikoista sivulta www.Lincolnelectric.com tai 
aihetta käsittelevästä Lincolnin julkaisusta. 
 

Kaaritalttaus 
RANGER® 305D (CE) -konetta voidaan käyttää rajoitettua 
kaaritalttausta varten. Aseta MODE (TILA) -kytkin CC-
STICK-asentoon ja VALOKAAREN OHJAUKSEN arvoksi 
+10, jotta suorituskyky on optimaalinen. 
 
Määritä ANTOTEHON OHJAUS -painikkeella antoteho 
halutulle tasolle kaaritalttauksessa käytettyä hitsauspuikkoa 
varten seuraavan taulukon nimellisarvojen mukaisesti: 

Hiilen halkaisija 
(mm) 

Tehoalue  
(DC, positiivinen puikko) (A) 

3,2 60–90 
4,0 90–150 
4,75 200–250 

Lisäteho 
Käynnistä moottori ja aseta JOUTOPYÖRÄN 
ohjauskytkin haluttuun toimintatilaan. Täysi teho on 
käytettävissä kaikilla hitsauksen hallinta-asetuksilla, jos 
hitsausvirtaa ei ole vähennetty. 
 
Samanaikainen hitsaus ja lisätehokuormat 
Hitsauksen aikana käytettävissä oleva 3-vaihelisäteho 
vähenee. (Katso alla oleva taulukko.) 

Hitsausteho 
(A) 

Sallittu teho (W) 
(Tehokerroin yksi) 

Sallittu lisäteho, 
kun 400 V, 
3-vaihe (A) 

0 8 000 12 
50 6 500 9 
100 5 000 7 
150 3 500 5 
200 2 000 3 
250 0 0 

 

Lisävarusteet 
Kentällä asennettavat vaihtoehdot / 
lisävarusteet 
K704-lisävarustesarja – sisältää 10 m (35 ft) 
elektrodikaapelia ja 9 m (30 ft) käyttökaapelia, 
pääsuojuksen, puristinpidikkeen ja puikonpitimen. 
Kaapelien nimellisarvo on 400 A ja kuormitusaikasuhde 
100 %. 
K857 7,6 m tai K857-1 30,4 m Kauko-ohjain - 
Kannettavan kauko-ohjaimen valintalaitteen alue on 
sama kuin hitsauskoneen antotehon ohjauksessa. 
Kätevä 6-tappinen pistoke helpottaa kytkemistä 
hitsauskoneeseen. 
 

Huolto 

 VAROITUS 
 Anna huoltotoimet ja vianmääritys pätevien 

ammattilaisten tehtäväksi. 
 Sammuta moottori ennen kuin teet koneen 

sisäpuolelle kohdistuvia toimia tai huollat moottoria. 
 Poista suojukset vain silloin, kun se on 

välttämätöntä huollon suorittamiseksi. Asenna ne 
takaisin paikalleen, kun olet tehnyt tarvittavat 
huoltotoimet. Jos koneesta puuttuu suojuksia, hanki 
niiden tilalle uudet Lincoln-tuotteiden 
vähittäismyyjältä. (Katso osaluettelon 
käyttöoppaasta.) 

 Lue tämän käsikirjan alussa olevat ja moottorin 
omistajan käsikirjassa esitetyt turvallisuustiedot 
ennen tämän koneen käsittelemistä. 

 Huolehdi siitä, että kaikki koneen turvalaitteet, 
suojukset ja laitteet ovat paikallaan ja hyvässä 
kunnossa. Pidä kädet, hiukset, vaatteet ja työkalut 
etäällä vaihteista, tuulettimista ja kaikista muista 
liikkuvista osista koneen käynnistys-, käyttö- ja 
korjaustoimien aikana. 

 
Huoltorutiinit 
Täytä jokaisen käyttöpäivän lopuksi polttoainesäiliö 
kondensaation minimoimiseksi säiliössä. Jos polttoaine 
loppuu, likaa kertyy helposti polttoainejärjestelmään. 
Tarkasta lisäksi kampiakselin öljymäärä ja lisää öljyä 
tarvittaessa. 
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Moottorin huoltoa vaativat komponentit 
Kubota D722 -dieselmoottori 

Komponentti Valmistus- ja osanumero 
Öljysuodatin Kubota 70000-15241 
Ilmasuodatinelementti Donaldson P822686 
Polttoainesuodatinelementti Kubota 15231-43560 
Akku Kubota-ryhmä 58, 550 CCA 
Hihna Kubota 15881-97011 
Hehkutulpat Kubota 16851-65512 
Polttoaineen rivisuodatin Kubota 12581-43012 

 
Taajuus Huoltotoimi 

Päivittäin tai 
ennen moottorin 
käynnistämistä 

Täytä polttoainesäiliö. 
Tarkista öljymäärä. 
Tarkista jäähdytysaineen määrä. 
Tarkista, etteivät ilmanpuhdistinelementissä 
ja kotelossa ole likaisia, löysällä olevia tai 
vahingoittuneita osia. 
Tarkista, ettei ilmanottoletkussa ole 
halkeamia tai löysiä liitoskohtia. 
Tarkista, etteivät ilmanotto-
/ilmanpoistoalueet ja jäähdytin ole likaiset. 
Puhdista tarvittaessa. 
Tarkista vaihtosuuntimen hihnan kireys ja 
kuluminen. 

 
Huoltovälit 
Noudata seuraavia huolto- ja kunnossapito-ohjeita. Alla 
olevassa taulukossa esitetyt voiteluaineen vaihtovälit 
koskevat API-luokituksen mukaisia CF-, CE- ja CD-
voiteluöljyjä, kun käytössä on vähärikkinen polttoaine. 
Jos CF-4- tai CG-4-voiteluöljyä käytetään yhdessä 
voimakkaasti rikkipitoisen polttoaineen kanssa, vaihda 
voiteluöljy taulukossa esitettyä tiheämmin 
käyttöolosuhteiden mukaan vaihdellen. 
Huoltovälit Komponentit  
50 tunnin 
välein 

Tarkasta polttoainelinjat ja puristusliitokset.  

75 tunnin 
välein 

Vaihda moottoriöljy  

100 tunnin 
välein 

Tarkasta/puhdista ilmanpuhdistinelementti 
ja Vacuator™-venttiili. 

*1 

Puhdista polttoainesuodatin.  
Tarkista akun akkunesteen määrä.  
Tarkista tuulettimen hihnan kireys.  

150 tunnin 
välein 

Tarkista jäähdytin ja letkujen 
puristusliitokset. 

 

Vaihda öljysuodattimen kasetti.  
Tarkista ilmanottolinjat.  

200 tunnin 
välein 

Vaihda ilmasuodatinelementti. *1
*2 

400 tunnin 
välein 

Vaihda polttoainesuodatinelementti.  

500 tunnin 
välein 

Poista kiintoainekset polttoainesäiliöstä.  
Puhdista vesivaippa (jäähdyttimen 
sisäpuoli). 

 

Vaihda tuulettimen hihna.  
1 tai 2 
kuukauden 
välein 

Lataa akku.  

800 tunnin 
välein 

Tarkista venttiilin välys. *3 

1 500 
tunnin 
välein 

Tarkista polttoaineen ruiskutussuuttimen 
ruiskutuspaine. 

*3 

3 000 
tunnin 
välein 

Tarkista ruiskutuspumppu. *3 
Tarkista polttoaineen ruiskutuksen ajastin. *3 

2 vuoden 
välein 

Vaihda akku.  
Vaihda jäähdyttimen letkut ja puristusliitin.  
Vaihda polttoaineputket ja puristimet.  
Vaihda jäähdyttimen jäähdytysaine (L.L.C.). *4 
Vaihda ilmanottolinja.  

 

Tärkeitä tietoja 
 Nämä toimet on tehtävä ensimmäisen 50 käyttötunnin 
jälkeen. 
*1 Ilmanpuhdistin on tarkastettava/puhdistettava 
useammin, jos olosuhteet ovat normaalia pölyisemmät. 
*2 Noudata osassa D esitettyjä ilmanpuhdistimen huolto-
ohjeita ja asennusvinkkejä. 
*3 Neuvottele paikallisen KUBOTA-moottorien 
jälleenmyyjän kanssa tästä huollosta. 
*4 Vaihda vain tarvittaessa. 
 
Katso moottorin omistajan käsikirjasta tarkat takuuehdot. 
 

Moottoriöljyn vaihtaminen  
Poista moottorista öljy, kun moottori on lämmin. Näin öljy 
poistuu nopeasti ja täydellisesti. Öljysuodattimen vaihto 
samanaikaisesti öljynvaihdon kanssa on suositeltavaa. 
 Varmista, että yksiköstä on virta katkaistuna. Irrota 

negatiivinen akkukaapeli turvallisuuden 
varmistamiseksi. 

 Vedä alaosan pohjassa oleva öljyntyhjennysletku ja 
venttiili akun käyttöpaneelissa olevan reiän läpi 
hitsauskoneessa. 

 Irrota tyhjennysventtiilin kansi. Paina venttiili sisään 
ja kierrä vastapäivään. Avaa vetämällä ja valuta öljy 
sopivaan astiaan hävittämistä varten. 

 Sulje tyhjennysventtiili painamalla se sisään ja 
kiertämällä myötäpäivään. Asenna kansi takaisin 
paikalleen. 

 Lisää kampiakseliin öljyä tikun maksimimerkkiin asti. 
Käytä suositeltua öljyä (katso moottorin käyttöopas TAI 
moottorin huoltotarra TAI tiedot jäljempänä). Asenna 
öljyntäyttöaukon kansi paikalleen ja kiristä se hyvin. 

 Työnnä öljyntyhjennysletku ja venttiili takaisin 
paikalleen yksikössä, kytke negatiivinen akkukaapeli 
ja sulje luukut ja moottorin yläsuojus ennen yksikön 
käynnistämistä uudelleen. Pese kädet 
saippuavedellä käytetyn moottoriöljyn käsittelyn 
jälkeen. Hävitä käytetty moottoriöljy 
ympäristöystävällisellä tavalla. Suosittelemme 
viemään öljyn tiiviissä säilössä paikalliseen 
huoltopisteeseen tai kierrätyskeskukseen. ÄLÄ heitä 
öljyä roskiin, kaada maahan tai kaada viemäriin. 

 
Moottoriöljyn täyttökapasiteetit 
Ilman öljynsuodattimen vaihtoa: 3,2 litraa 
 
Kun öljynsuodatin vaihdetaan: 3,2 litraa 
 
Käytä dieselmoottoreihin tarkoitettua moottoriöljyä, joka 
täyttää API-huoltoluokituksen CC/CD/CE/CF/CF-4/CG-4 
tai CH-4. 
ACEA E1/E2/E3. Tarkista aina öljysäiliössä olevasta 
API-huoltotarrasta, että se sisältää oikeat kirjaimet. 
(Huomautus: S-laadun öljyä ei saa käyttää 
dieselmoottoreissa, koska ne voivat vahingoittaa 
moottoria. S- ja C-laadun huoltoluokitukset täyttävien 
öljyjen käyttäminen ON sallittua. 
SAE 10W30 -öljyä suositellaan yleisesti käyttöön 
kaikissa lämpötiloissa –15–40 ˚C (5–104 ˚F). Katso 
moottorin omistajan käsikirjasta lisätietoja öljyn 
viskositeettia koskevista suosituksista. 
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Öljysuodattimen vaihtaminen 
 Poista öljy 
 Irrota öljysuodatin öljysuodattimen avaimella ja 

valuta öljy sopivaan astiaan. Hävitä käytetty 
suodatin. Huomautus: Noudata suodattimen 
irrotuksessa huolellisuutta, jotta et vahingoita 
polttoainelinjoja. 

 Puhdista suodattimen kanta ja levitä uuden 
suodattimen tiiviisteeseen puhdasta moottoriöljyä. 

 Ruuvaa uusi suodatin paikalleen käsin, kunnes 
tiiviste koskettaa kantaa. Kiristä suodatin 
öljysuodattimen avaimella kiertämällä sitä 
ylimääräiset 1/2 tai 7/8 kierrosta. 

 Lisää kampiakseliin määritetty määrä suositeltua 
moottoriöljyä. Asenna öljyntäyttöaukon kansi 
paikalleen ja kiristä se hyvin. 

 Käynnistä moottori ja tarkista, ettei öljysuodatin 
vuoda. 

 Pysäytä moottori ja tarkista öljymäärä. Lisää 
tarvittaessa öljyä tikun maksimirajaan asti. 

 VAROITUS 
Älä koskaan käytä moottoribensiiniä tai liuottimia, joiden 
leimahduspiste on alhainen, ilmanpuhdistinelementin 
puhdistuksessa. Seurauksena voi olla tulipalo tai räjähdys. 

 VAROITUS 
Älä koskaan käytä moottoria, jos ilmanpuhdistin ei ole 
paikallaan. Saasteet, kuten pöly ja lika, kuluttavat 
nopeasti moottorin joutuessaan siihen. 
 

Ilmanpuhdistin 
Dieselmoottorissa on kuivatyyppinen ilmanpuhdistin. Älä 
koskaan lisää siihen öljyä. Huolla ilmanpuhdistinta 
seuraavasti: 
 Vaihda elementti uuteen vähintään 200 käyttötunnin 

välein ja sitä tiheämmin, jos olosuhteet ovat pölyiset. 
 

Jäähdytysjärjestelmä 

 VAROITUS 
KUUMA JÄÄHDYTYSAINE voi polttaa 
ihoa. 
 
 Älä irrota kantta, jos jäähdytin on 

kuuma. 
 
Tarkista jäähdytysaineen määrä jäähdyttimestä ja 
täyttöpullosta. Jos taso on lähellä LOW-minimimerkintää 
tai sen alle, lisää 50/50-suhteessa jäätymisenestoainetta 
ja vettä. Älä täytä liuosta yli FULL-maksimimerkin. Irrota 
jäähdyttimen kansi ja lisää jäähdytysainetta 
jäähdyttimeen. Täytä jäähdyttimen täyttöaukon kaulassa 
olevan putken yläosaan asti. Täyttöaukossa on myös 
termostaatin kotelosta tuleva liitosletku. 
 
Avaa jäähdyttimen venttiili jäähdytysaineen poistamista 
varten. Avaa jäähdyttimen kansi, jotta aine pääsee 
valumaan kokonaan pois. (Kiristä venttiili ja täytä 
jäätymisenestoaine-vesiluoksella suhteessa 50/50.) 
Käytä autolaatuista (vähäsilikaattinen) 
etyleeniglykolijäätymisenestoainetta. 
Jäähdytysjärjestelmän kapasiteetti on 3,6 l. Purista 
jäähdyttimen ylä- ja alaletkuja täyttämisen aikana, jotta 
ilma poistuu järjestelmän jäähdytysaineesta. Asenna 
jäähdyttimen kansi paikalleen ja kiristä se. 

 VAROITUS 
Sekoita aina jäätymisenestoaine ja puhdas hanavesi 
liuokseksi ennen jäähdyttimeen lisäämistä. Tässä 
moottorissa on erittäin tärkeää käyttää koko vuoden ajan 
liuosta suhteessa 50/50. Se jäähdyttää tehokkaasti 
lämpimällä säällä ja suojaa jäätymiseltä –37 °C:n 
lämpötilaan asti. 
 
Jos jäähdytysliuoksessa on yli 50 % etyleeniglykolia, 
moottori voi ylikuumeta ja vahingoittua. Jäähdytysaineliuos 
on sekoitettava ennen jäähdyttimeen lisäämistä. 
 
Poista säännöllisesti lika jäähdytysrivoista. 
 
Tarkista säännöllisesti tuulettimen hihna ja jäähdyttimen 
letkut. Vaihda osat uuteen, jos niiden kunto on 
heikentynyt. 
 

Tuulettimen hihnan kiristäminen 
Jos tuulettimen hihna on löysällä, moottori voi 
ylikuumeta ja akun varaus loppua. Tarkista kireys 
painamalla hihnaa keskeltä vetopyörien välistä. 
Poikkeama saa olla noin 6 mm, kun kuorma on 9 kg. 
 
Polttoaine 
 
Täytä jokaisen käyttöpäivän lopuksi polttoainesäiliö 
kondensoitumisen ja lian aiheuttaman saastumisen 
estämiseksi polttoainelinjassa. Älä täytä liian täyteen; 
jätä tilaa polttoaineen laajenemista varten. 
 
Käytä vain tuoretta nro 2 -laadun DIESEL-polttoainetta. 
Älä käytä polttoöljyä. 
 
Katso moottorin käyttäjän käsikirjasta 
polttoainesuodattimen vaihto-ohjeet. 
 

Polttoainejärjestelmän ilmaaminen 
Polttoainejärjestelmä on ehkä syytä ilmata, jos 
polttoainesuodatin tai polttoainelinjat on irrotettu, 
polttoainesäiliö on tyhjentynyt tai konetta ei ole käytetty 
pitkään aikaan. Polttoaineen sulkuventtiili on suositeltavaa 
sulkea, kun konetta ei käytetä pitkään aikaan. 
 
Tämän hitsauskoneen mukana toimitetussa Kubota D722 
-moottorissa on automaattinen ilmausmekanismi, joka 
auttaa poistamaan ilman mekaanisesta 
polttoainepumppujärjestelmästä. Tavallisesti venttiiliruuvia 
tai polttoainelinjan liitintä ei tarvitse avata ilman 
poistamiseksi polttoainejärjestelmästä. Käytä pumpun 
ilmausvipua käynnistyksen apuna, kun konetta ei ole 
käytetty pitkään aikaan tai kun polttoaine on loppunut. 

 VAROITUS 
Henkilövahinkojen estämiseksi ilmausta ei saa tehdä, 
kun moottori on kuuma. Polttoainetta voi silloin läikkyä 
kuumalle pakosarjalle, mistä aiheutuu tulipalon vaara. 
 
Ilmaa polttoainejärjestelmä seuraavasti: 
 Täytä polttoainesäiliö polttoaineella. 
 Avaa polttoaineen sulkuventtiili (kahvan 

pystyasento) polttoainesuodattimen päällä. 
 Käynnistä moottori painamalla käynnistyspainiketta 

45 sekuntia. 
 Tarkista, virtaako polttoaine molempien 

polttoainesuodattimien läpi. 
 Noudata normaaleja KÄYNNISTYSMENETELMIÄ. 
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Polttoainesuodatin 
 Tarkista, ettei polttoainesuodattimeen ja 

polttoaineen esisuodattimeen ole kerääntynyt vettä 
tai kiintoaineksia. 

 Vaihda polttoainesuodatin, jos siihen on kertynyt 
liikaa vettä tai kiintoaineksia. Tyhjennä polttoaineen 
esisuodatin. 

 VAROITUS 
YLINOPEUS ON VAARALLISTA. Koneen suurin sallittu 
tyhjäkäyntinopeus on 3 150 kierr./min kuormittamattomana. 
ÄLÄ tee muutoksia säätimen komponentteihin tai asetuksiin 
tai muihin kohteisiin maksiminopeuden suurentamiseksi. 
Jos konetta käytetään maksiminopeutta suuremmalla 
nopeudella, seurauksena voi olla henkilövahinkoja tai 
koneen vahingoittuminen. 
 

Muutokset moottoriin 
Vain Lincolnin huoltokeskus tai valtuutettu huoltopiste 
saa tehdä muutoksia moottoriin. 
 

Akun huolto 
Irrota negatiivinen ja positiivinen akkukaapeli, kun haluat 
päästä käsiksi akkuun. Irrota akun luukussa olevat 4 
ruuvia ruuvitaltalla tai 10 mm:n hylsyllä. Irrota akun 
kannakkeessa olevat 2 mutteria 11 mm:n avaimella tai 
hylsyllä. Vedä akku irti hitsauskoneesta 

 VAROITUS 
AKUSTA LÄHTEVÄT KAASUT voivat 
räjähtää. 
Huolehdi siitä, ettei akun lähellä ole 
kipinöitä eikä liekkejä eikä polteta 
savukkeita. 
 
RÄJÄHDYKSEN estäminen seuraavissa tapauksissa: 
 UUSI AKKU ASENNETAAN – irrota ensimmäisenä 

negatiivinen kaapeli vanhasta akusta ja yhdistä se 
viimeisenä uuteen akkuun. 

 AKKULATURIN KYTKEMINEN – irrota akku 
hitsauskoneesta irrottamalla ensin negatiivinen 
kaapeli, irrottamalla sitten positiivinen kaapeli ja 
irrottamalla lopuksi kaapelikenkä. Kun asennat laturin 
takaisin paikalleen, yhdistä negatiivinen kaapeli 
viimeisenä. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta. 

 LISÄLATAUKSEN KÄYTTÄMINEN — yhdistä ensin 
positiivinen johdin akkuun, yhdistä sitten 
negatiivinen johdin akun negatiiviseen johtimeen 
moottorin jalustassa. 

 AKKUHAPPO voi polttaa silmiä ja ihoa – käytä 
suojakäsineitä ja suojalaseja ja 
noudata varovaisuutta, kun 
työskentelet lähellä akkua. 

 Noudata akkuun painettuja ohjeita. 
 

Akun puhdistaminen 
Puhdista akku pyyhkimällä se kostealla liinalla, kun akun 
pinta on likainen. Jos liittimet ovat syöpyneet, irrota 
akkukaapelit ja pese liittimen ammoniakkiliuoksella tai 
liuoksella, jossa on 113 g leivontasoodaa ja 0,946 litraa 
vettä. Varmista, että akun kennotulpat (jos käytössä) ovat 
tiiviit eikä liuosta pääse kennoihin. Huuhtele puhdistuksen 
jälkeen akun ulkopinta, akkutila ja akun ympäristö 
puhtaalla vedellä. Levitä akun liittimiin ohut kerros 
vaseliinia tai sähköä johtamatonta rasvaa syöpymisen 
estämiseksi. Pidä akku puhtaana ja kuivana. Jos akkuun 
kertyy kosteutta, varaus voi purkautua normaali 
nopeammin ja akun käyttöaika voi lyhetä. 
 

Akkunesteen määrän tarkastaminen 
Jos nestettä on vähän kennoissa, täytä ne täyttöaukon 
kaulaan asti tislatulla vedellä. Lataa akku uudelleen. Jos 
nestettä on vähän vain yhdessä kennossa, tarkasta 
tiiviys. 
 

Akun lataaminen 
Kun lataat akun, käynnistät apukaapelien avulla tai 
yhdistät muusta syystä akkukaapelit akkuun, varmista 
napaisuus. Virheellinen napaisuus voi vahingoittaa 
latauspiiriä. RANGER® 305D (CE) -koneen 
positiivisessa akkuliittimessä (+) on punainen liitinsuojus. 
 
Jos lataat akun käyttämällä ulkoista laturia, irrota ensin 
negatiivinen kaapeli ja irrota sitten positiivinen kaapeli 
ennen laturin johtimien kiinnittämistä. Kun akku on 
latautunut, kytke ensin positiivinen akkukaapeli ja sitten 
vasta negatiivinen kaapeli. Muussa tapauksessa 
sisäisen laturin komponentit voivat vahingoittua. 
Noudata laturin asetusten määrittämisessä ja 
latausajassa akkulaturin valmistajan ohjeita. 
 

Kipinäsammuttimen huoltaminen 
Puhdista 100 tunnin välein tai kahdesti vuodessa sen 
mukaan, mikä ehdoista täyttyy ensin. 
 Pysäytä moottori ja anna sen jäähtyä. 
 Löysää pidikettä ja irrota kipinäsammutin koneesta. 
 Irrota lukkomutteri kipinäsammuttimen kotelon 

yläosasta ja nosta kansi pois. 
 Irrota levyt ja puhdista tarvittaessa teräsharjalla. 
 Tarkista, ettei levyissä ja kotelossa ole reikiä tai 

halkeamia. Vaihda vahingoittuneet osat. 
 Kokoa ja asenna takaisin äänenvaimentimen 

ulostuloputkeen. 

 VAROITUS 
ÄÄNENVAIMENNIN VOI OLLA KUUMA 
 

Hitsauskoneen/generaattorin huolto 
Varastointi: Siirrä RANGER® 305D (CE) varastoon 
puhtaalle, kuivalle ja suojatulle alueelle. 
 
Puhdistaminen: Puhalla generaattori ja säätimet 
säännöllisesti puhtaiksi matalapaineisella ilmalla. Tee 
puhdistus vähintään kerran viikossa erityisesti likaisissa 
olosuhteissa. 
 
Harjojen irrotus ja vaihto: Harjat ja liukurenkaat 
kuluvat ja tummuvat hieman normaalissa käytössä. 
Tarkasta harjat generaattorin huollon yhteydessä. 

 VAROITUS 
Älä yritä kiillottaa liukurenkaita, kun moottori on 
käynnissä. 

 VAROITUS 
Vain Lincoln Electricin tehtaalla koulutetut työntekijät 
saavat tehdä huolto- ja korjaustoimet. Koneeseen ilman 
hyväksyntää tehdyt korjaukset voivat olla riski 
asentajalle ja koneen käyttäjälle ja aiheuttaa 
tehdastakuun raukeamisen. Noudata kaikkia 
turvallisuusohjeita ja tee kaikki vaaditut 
turvallisuustoimet oman turvallisuutesi varmistamiseksi 
ja sähköiskun estämiseksi. 
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Asiakaspalvelun periaatteet 
Lincoln Electric Companyn toimiala on korkealaatuisten 
hitsauslaitteistojen, kulutustavaroiden ja 
leikkauslaitteiden valmistus ja myynti. Haasteenamme 
on vastata asiakkaiden tarpeisiin ja ylittää heidän 
odotuksensa. Joskus asiakkaat saattavat kysyä Lincoln 
Electriciltä neuvoja tai tietoja ostamiensa tuotteiden 
käytöstä. Vastaamme asiakkaille parhaan, tuolloin 
hallussamme olevan tiedon perusteella. Lincoln Electric 
ei voi antaa takuuta näiden neuvojen perusteella eikä 
ota vastuuta näiden tietojen ja neuvojen osalta. Me 
emme myönnä minkäänlaista nimenomaisia tai oletettuja 
takeita näiden tietojen ja ohjeiden soveltuvuudesta 
johonkin asiakkaan tiettyyn käyttötarkoitukseen. 
Käytännöllisistä syistä emme voi myöskään ota mitään 
vastuuta päivityksestä tai korjaamisesta näiden tietojen 
tai neuvojen antamisen jälkeen, eikä näiden tietojen tai 
neuvojen antaminen luo tai laajenna tai muuta 
myymiemme tuotteiden takuuta 
Lincoln Electric on vastuullinen valmistaja, mutta 
Lincolnin myymien erityisten tuotteiden valinta ja käyttö 
on yksinomaan asiakkaan valvonnassa ja täysin 
asiakkaan vastuulla. Monet Lincoln Electricin 
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat muuttujat 
vaikuttavat tämän tyyppisissä valmistusmenetelmissä ja 
palveluvaatimuksissa saatujen tulosten soveltamiseen. 
Tiedot ovat muutoksen alaisia – Tämä tieto on 
paikkansa pitävää julkaisuhetkellä hallussamme olleen 
tiedon perusteella. Saat päivitettyjä tietoja verkko-
osoitteesta www.lincolnelectric.com . 
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Kaaviot 
 

Moottoritoimiset hitsauskoneet/LN-25 valokaarikytkentäkaaviossa, kun käytössä 
lisävarusteena saatava K857-kauko-ohjain 
 

 VAROITUS 
 Älä käytä konetta, jos paneelit ovat auki. 
 Irrota NEGATIIVINEN (-) akkujohdin ennen huoltotoimia. 
 Älä kosketa jännitteisiä osia. 
 
 

 VAROITUS 
 Pidä suojukset paikallaan. 
 Pysyttele etäällä liikkuvista osista. 
 Koneen asennus-, käyttö- tai huoltotoimia saa tehdä vain pätevä ammattilainen. 
 
 
 

 
 
A. HITSAUSKAAPELIEN KAPASITEETIN ON VASTATTAVA VÄLITTÖMIEN JA TULEVIEN KÄYTTÖKOHTEIDEN 

TEHOA JA KUORMITUSAIKASUHDETTA. KATSO KÄYTTÖOPAS. 
B. YHDISTÄ HITSAUSKAAPELIT ANTONASTOIHIN NIIN, ETTÄ NAPAISUUS ON HALUTUNLAINEN. ASETA 

LANGANSYÖTTÄJÄN JÄNNITEMITTARIN KYTKIN ELEKTRODIKAAPELIN NAPAISUUTTA VASTAAVALLA 
TAVALLA. 

C. ASETA MODE (TILA) -KYTKIN CV-WIRE-ASENTOON. 
D. ASETA HITSAUSLIITTIMIEN KYTKIN WELD TERMINALS ON (HITSAUSLIITIMET KÄYTÖSSÄ) -ASENTOON. 
E. ASETA JOUTOPYÖRÄKYTKIN AUTO- TAI HIGH (KORKEA) -ASENTOON TARPEEN MUKAAN. 
 
            S24787-1 

TYÖKAPPA
LEESEEN ELEKTRODIKAAPELI 

TYÖKAPPA
LEESEEN 

TYÖKAPPALEEN 
PIDIKKEEN 
JOHDIN 

VALINNAINEN K857 
KAUKO-OHJAIN 
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Moottoritoimiset hitsauskoneet/LN-25 valokaarikytkentäkaaviossa, kun käytössä 
lisävarusteena saatava K444-1-kauko-ohjain 
 

 VAROITUS 
 Älä käytä konetta, jos paneelit ovat auki. 
 Irrota NEGATIIVINEN (-) akkujohdin ennen huoltotoimia. 
 Älä kosketa jännitteisiä osia. 
 
 

 VAROITUS 
 Pidä suojukset paikallaan. 
 Pysyttele etäällä liikkuvista osista. 
 Koneen asennus-, käyttö- tai huoltotoimia saa tehdä vain pätevä ammattilainen. 
 
 
 

 
 
A. HITSAUSKAAPELIEN KAPASITEETIN ON VASTATTAVA VÄLITTÖMIEN JA TULEVIEN KÄYTTÖKOHTEIDEN 

TEHOA JA KUORMITUSAIKASUHDETTA. KATSO KÄYTTÖOPAS. 
B. YHDISTÄ HITSAUSKAAPELIT ANTONASTOIHIN NIIN, ETTÄ NAPAISUUS ON HALUTUNLAINEN. ASETA 

LANGANSYÖTTÄJÄN JÄNNITEMITTARIN KYTKIN ELEKTRODIKAAPELIN NAPAISUUTTA VASTAAVALLA 
TAVALLA. 

C. ASETA MODE (TILA) -KYTKIN CV-WIRE-ASENTOON. 
D. ASETA HITSAUSLIITTIMIEN KYTKIN WELD TERMINALS ON (HITSAUSLIITIMET KÄYTÖSSÄ) -ASENTOON. 
E. ASETA JOUTOPYÖRÄKYTKIN AUTO- TAI HIGH (KORKEA) -ASENTOON TARPEEN MUKAAN. 
 
            S24787-2 
 
 
 
 
 
 

TYÖKAPPA
LEESEEN ELEKTRODIKAAPELI 

TYÖKAPPA
LEESEEN 

TYÖKAPPALEEN 
PIDIKKEEN 
JOHDIN 

VALINNAINEN K444-1 
KAUKO-OHJAIN 
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Moottoritoimisen hitsauskoneen/LN-742 kytkentäkaavio 
 

 VAROITUS 
 Älä käytä konetta, jos paneelit ovat auki. 
 Irrota NEGATIIVINEN (-) akkujohdin ennen huoltotoimia. 
 Älä kosketa jännitteisiä osia. 
 
 

 VAROITUS 
 Pidä suojukset paikallaan. 
 Pysyttele etäällä liikkuvista osista. 
 Koneen asennus-, käyttö- tai huoltotoimia saa tehdä vain pätevä ammattilainen. 
 
 
 

 
 

 VAROITUS 
Jos tyhjäkäyntinopeutta kasvatetaan lisäämällä moottorin kierroslukua säätimen asetukseen tehdyillä muutoksilla tai 
ohittamalla kaasuvivusto, langansyöttäjän jännite kasvaa. Seurauksena voi olla ohjauspiirin vahingoittuminen. Moottorin 
säätimen asetukset on tehty valmiiksi tehtaalla – ÄLÄ MUUTA kierroslukua moottoritoimisen hitsauskoneen 
käyttöoppaassa lueteltuja kierroslukuja suuremmaksi. 
 
A. HITSAUSKAAPELIEN KAPASITEETIN ON VASTATTAVA VÄLITTÖMIEN JA TULEVIEN KÄYTTÖKOHTEIDEN 

TEHOA JA KUORMITUSAIKASUHDETTA. KATSO KÄYTTÖOPAS. 
B. YHDISTÄ HITSAUSKAAPELIT ANTONASTOIHIN NIIN, ETTÄ NAPAISUUS ON HALUTUNLAINEN. ASETA 

LANGANSYÖTTÄJÄN JÄNNITEMITTARIN KYTKIN ELEKTRODIKAAPELIN NAPAISUUTTA VASTAAVALLA 
TAVALLA. 

C. ASETA MODE (TILA) -KYTKIN CV-WIRE-ASENTOON. 
D. ASETA HITSAUSLIITTIMIEN KYTKIN REMOTLY CONTROLLED (ETÄOHJAUS) -ASENTOON. 
E. ASETA JOUTOPYÖRÄKYTKIN AUTO- TAI HIGH (KORKEA) -ASENTOON TARPEEN MUKAAN. 
 
            S24787-13 
 
 

ELEKTRODIKAAPELI 
LANGANSYÖTTÖYKSI
KKÖÖN

TYÖKAPPA
LEESEEN 

K1819-10-
OHJAUSKAAPELI 

LN-742-
SYÖTTÖKAAPELIPISTOKKEESEEN 
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Moottoritoimiset hitsauksoneet/K930 TIG-moduulin kytkentäkaavio 
 

 VAROITUS 
 Älä käytä konetta, jos paneelit ovat auki. 
 Irrota NEGATIIVINEN (-) akkujohdin ennen huoltotoimia. 
 Älä kosketa jännitteisiä osia. 
 
 

 VAROITUS 
 Pidä suojukset paikallaan. 
 Pysyttele etäällä liikkuvista osista. 
 Koneen asennus-, käyttö- tai huoltotoimia saa tehdä vain pätevä ammattilainen. 
 
 

 

 
 

 VAROITUS 
Jos tyhjäkäyntinopeutta kasvatetaan lisäämällä moottorin kierroslukua säätimen asetukseen tehdyillä muutoksilla tai 
ohittamalla kaasuvivusto, langansyöttäjän jännite kasvaa. Seurauksena voi olla ohjauspiirin vahingoittuminen. Moottorin 
säätimen asetukset on tehty valmiiksi tehtaalla – ÄLÄ MUUTA kierroslukua moottoritoimisen hitsauskoneen 
käyttöoppaassa lueteltuja kierroslukuja suuremmaksi. 
 

A. HITSAUSKAAPELIEN KAPASITEETIN ON VASTATTAVA VÄLITTÖMIEN JA TULEVIEN KÄYTTÖKOHTEIDEN 
TEHOA JA KUORMITUSAIKASUHDETTA. KATSO KÄYTTÖOPAS. 

B. YHDISTÄ HITSAUSKAAPELIT ANTONASTOIHIN NIIN, ETTÄ NAPAISUUS ON HALUTUNLAINEN. 
C. ASETA MODE (TILA) -KYTKIN TIG-ASENTOON. 
D. ASETA ANTOTEHON OHJAUSKYTKIN REMOTE CONTROL (KAUKO-OHJAIN) -ASENTOON. 
E. ASETA JOUTOPYÖRÄKYTKIN AUTO- TAI HIGH (KORKEA) -ASENTOON TARPEEN MUKAAN. 

 
            S24787-9 

SÄÄDIN 
VIRTAUSMITTARI 

ARGONKAASU 
PULLO 

KAASUN 
SYÖTTÖLII
TTIMEEN 

K936-1 
OHJAUSKAAPELI 

HITSAUSPUIKKO 

TYÖKAPPALEESEEN 

K870-AMPTROL-POLJIN 
 TAI 
K963-1-AMPTROL-KÄSIOHJAIN 
 TAI 
K814-VALOKAARIKÄYNNISTYSKYTKIN 
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Moottoritoiminen hitsauskone/K1587-1 Cobramatic-kytkentäkaavio 
 

 VAROITUS 
 Älä käytä konetta, jos paneelit ovat auki. 
 Irrota NEGATIIVINEN (-) akkujohdin ennen huoltotoimia. 
 Älä kosketa jännitteisiä osia. 
 
 

 VAROITUS 
 Pidä suojukset paikallaan. 
 Pysyttele etäällä liikkuvista osista. 
 Koneen asennus-, käyttö- tai huoltotoimia saa tehdä vain pätevä ammattilainen. 
 
 
 

 
 

 VAROITUS 
Jos tyhjäkäyntinopeutta kasvatetaan lisäämällä moottorin kierroslukua säätimen asetukseen tehdyillä muutoksilla tai 
ohittamalla kaasuvivusto, langansyöttäjän jännite kasvaa. Seurauksena voi olla ohjauspiirin vahingoittuminen. Moottorin 
säätimen asetukset on tehty valmiiksi tehtaalla – ÄLÄ MUUTA kierroslukua moottoritoimisen hitsauskoneen 
käyttöoppaassa lueteltuja kierroslukuja suuremmaksi. 
 
A. HITSAUSKAAPELIEN KAPASITEETIN ON VASTATTAVA VÄLITTÖMIEN JA TULEVIEN KÄYTTÖKOHTEIDEN 

TEHOA JA KUORMITUSAIKASUHDETTA. KATSO KÄYTTÖOPAS. 
B. ASETA LANGANSYÖTTÄJÄN JÄNNITEMITTARI PLUSASENTOON ”+”. POSA-START-TOIMINTO EI TOIMI, JOS 

TÄTÄ KYTKINTÄ EI ASETETA ELEKTRODIKAAPELIN NAPAISUUTTA VASTAAVALLA TAVALLA. 
C. ASETA MODE (TILA) -KYTKIN CV-WIRE-ASENTOON. 
            S24787-10 
 
 

ELEKTRODIKAAPELI 
LANGANSYÖTTÖLAATIKKOON 

TYÖKAPPA
LEESEEN 

COBRAMATIC-LANGANSYÖTTÖLAATIKON 
SYÖTTÖKAAPELIPISTOKKEESEEN 
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SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITEROMU (WEEE) 
07/06 

S
u

o
m

i 

 

Älä hävitä sähkö- ja elektroniikkalaitteita normaalin sekajätteen mukana! 
Euroopan unionin sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) antaman direktiivin 2012/19/EY 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 

Lisätietoja varaosista löydät verkkosivulta osoitteesta: https://www.lincolnelectric.com/LEExtranet/EPC/ 
 

Valtuutetut huoltoliikkeet 
09/16 

 Ostajan on otettava yhteyttä valtuutettuun Lincolnin valtuutettuun huoltoliikkeeseen kaikkia Lincolnin takuukauden 
aikana tehtyjä valituksia koskevissa kysymyksissä. 

 Ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun Lincolnin tekniseen huoltoliikkeeseen tai käy verkkosivulla osoitteessa 
www.lincolnelectric.com/en-gb/Support/Locator.  

 

Sähkökaavio 
 
Katso lisätietoja kohdasta Sähkökaaviot. 
 
 
 


