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KIITOS!  Kiitos, että olet valinnut Lincoln Electric LAATUTUOTTEITA. 
Tarkista pakkaus ja tuotteet vaurioiden varalta. Vaateet mahdollisista kuljetusvaurioista on ilmoitettava välittömästi 

jälleenmyyjälle. 
Täytä vastaisen varalle alla oleva lomake laitteen tunnistusta varten. Löydät mallin, koodin ja sarjanumeron 

konekilvestä. 

 
Mallinimi: 

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

Koodi ja sarjanumero: 

 

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

Päiväys ja ostopaikka 
 

…………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. 
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Tekniset tiedot 
  
VRTEX™ 360 – VIRTUAALINEN HITSAUSOHJAAJA 
 

SYÖTTÖ 

MERKKI/MALLI KUVAUS SYÖTTÖJÄNNITE 
±10%

SYÖTTÖJÄNNITE 
(MAX.) 

K3962-1 
K3962-2 

Vakiotaajuus 
Varataajuus 

115-230 VAC (50-60 HZ) 
115-230 VAC (50-60 HZ)

4A-2A Yksivaihe 
4A-2A Yksivaihe 

 
 VAROITUS 

TÄMÄN TUOTTEEN VAIHTOVIRTAJOHTO ON VARUSTETTU SUOJAMAADOITUKSELLA.  VAIHTOVIRTAJOHDON 
PISTOKE TULEE KYTKEÄ VAIN PISTORASIAAN, JOSSA ON SUOJAMAADOITETTU KOSKETIN. 
 

FYYSISET MITAT (KONE, JOSSA ON MONITORI) 
KORKEUS LEVEYS SYVYYS PAINO 

 
1677 mm 762 mm

 
1067 mm 

 
143 kg 

 
FYYSISET MITAT (JALUSTA) 

KORKEUS LEVEYS SYVYYS PAINO 
2032 mm 991 mm 1194 mm 48 kg 

 
FYYSISET MITAT (RATKAA KONEEN kanssa) 

KORKEUS LEVEYS SYVYYS PAINO 
1829 mm 1220 mm 1829 mm 386 kg 

 
LÄMPÖTILA ALUEET 

KÄYTTÖ LÄMPÖTILA -ALUE VARASTOINTI LÄMPÖTILA -ALUE 
59° - 95° F  15° - 35° C 32° - 149° F  0° - 65° C 

 
SUHTEELLINEN KOSTEUS* KÄYTTÖKORKEUDET 

80% enintään 88° F  / 31° C:n lämpötiloihin 
50% @ 104° F / 40° C 

6562 jalkaa (2000 metriä) 

 
YMPÄRISTÖ 

Tämän tuotteen saastutusaste on 2. 
 

*Hyvin kosteissa ympäristöissä linsseihin saattaa ilmaantua tiivistymistä. Käytä virtuaalilaseja noin 10 minuuttia 
poistaaksesi kosteuden linsseistä. 
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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 
01/11 

 VAROITUS 
Tätä laitetta pitää käyttää koulutuksen saanut henkilökunta. Varmista, että asennus, käyttö, huolto ja korjaus tapahtuvat 
koulutettujen henkilöiden toimesta. Lue ja ymmärrä tämä käyttöohje ennen koneen käyttöä. Tämän käyttöohjeen 
ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuoleman, tai laitteen rikkoutumisen.  
Lue ja ymmärrä seuraavat varoitussymbolien selitykset. Lincoln Electric ei ole vastuullinen vahingoista, jotka aiheutuvat 
virheellisestä asennuksesta, väärästä ylläpidosta tai epänormaalista käytöstä. 
 

 

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

 

LUE JA YMMÄRRÄ OHJEET: Lue ja ymmärrä tämän käyttöohje ennen laitteen käyttöä. Kaarihitsaus 
voi olla vaarallista. Tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia 
henkilövahinkoja, kuoleman tai laitevahinkoja. 

 

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

 

SÄHKÖLAITE: Ennen kuin korjaat tai huollat laitetta, irrota se verkosta. Maadoita laite paikallisten 
määräysten mukaan. 

 

SÄHKÖLAITE: Tarkista säännöllisesti syöttökaapeli ja hitsauskaapelit. 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 ensin lääkärinsä kanssa, ennen laitteen 
käyttöä. 

 

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

 

KEINOTEKOINEN OPTINEN SÄTEILY:  2006/25/EC direktiivin ja EN 12198-standardin vaatimusten 
mukaisesti, laite kuuluu luokkaan 2. Sen vuoksi on käytettävä EN169 standardin 
vaatimuksenmukaista henkilökohtaista suojainta, jonka tummuusaste on enintään 15. 

 

KAASUT JA HUURUT VOIVAT OLLA VAARALLISIA: Hitsaus tuottaa terveydelle haitallisia kaasuja 
huuruja. Vältä hengittämästä näitä kaasua ja huuruja. Näiden haittojen välttämiseksi on käytettävä 
riittävää tuuletusta tai savunpoistoa, jotta kaasut ja huurut eivät joudu hengitykseen. 

 

KAAREN SÄTEILY VOI POLTTAA:  Käytä suojalaseja, joissa on riittävä suodatus ja suojalaseja,  
jotka suojaavat silmät säteiltä ja roiskeilta. Käytä sopivaa vaatetusta liekin kestävästä materiaalista 
suojataksesi itsesi ja avustajasi ihon. Suojaa muu henkilökunta sopivalla ei-palavalla verholla,  
varoita heitä katsomasta kaareen ja altistumasta kaarisäteilylle. 

 

 HITSAUSKIPINÄT VOIVAT AIHEUTTAA TULIPALON TAI RÄJÄHDYKSEN:  Siirrä kaikki palonarat 
materiaalit hitsausalueelta ja pidä sammutin käsillä. Roiskeet voivat lentää pienistä aukoista 
lähialueelle. 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. Pinnat ja materiaalit 
työalueella tai kosketuksissa kappaleeseen voivat palaa. Käytä hanskoja tai pihtejä siirtäessäsi tai 
koskettaessasi työkappaletta. 
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TURVAMERKKI:  Tämä laite soveltuu hitsausvirtalähteeksi ympäristöön, jossa on lisääntynyt 
sähköiskun vaara. 

 

KAASUPULLO VOI RÄJÄHTÄÄ, JOS SE VAURIOITUU: Käytä vain kaasupulloja, jotka sisältävät 
menetelmälle soveltuvaa suojakaasua. Pidä pullo pystyssä ja ketjulla varmistettuna telineessä. Älä 
siirrä kaasupulloa suojakorkki irrotettuna. Älä anna puikonpitimen, maattopuristimen, eikä minkään 
muunkaan osan, jossa on sähkö, koskettaa pulloa. Kaasupullot pitää sijoittaa siten, ettei niille tapahdu 
vahinkoa,  
tai ettei niihin kohdistu hitsauslämpöä tai roiskeita. 

 

LIIKKUVAT OSAT OVAT VAARALLISIA: Tässä koneessa on liikkuvia mekaanisia osia, jotka voivat 
aiheuttaa vakavia vammoja. Pidä kädet, vartalo ja vaatteet loitolla niistä osista koneen käynnistyksen, 
käytön ja huollon aikana. 

 

Asennus 
TÄSSÄ KONEESSA TAI OPPAASSA ESIINTYVÄT GRAAFISET SYMBOLIT  

 
SYÖTTÖTEHO  

 
PÄÄLLÄ 

 

POIS 

 

PIIRIKATKAISIN 

 

SYÖTTÖTEHO 

 
YKSIVAIHE VAIHTOVIRTA 

 

LUE TÄMÄ KÄYTTÄJÄN OPAS 
HUOLELLISESTI 

 

USB 

 

HITSAUSLANGAN SYÖTTÖNOPEUS 
/SÄHKÖVIRTA 

 

VOLTIT 

 

VGA-LÄHTÖ 

 

AUDIOLÄHTÖ 

 
SYÖTTÖJÄNNITE 

 
SYÖTTÖJÄNNITE 

 

SUOJAMAADOITUS 

 

VAROITUS  
 
Tarkista ohjekirjan ohjeet kaikissa 
niissä tapauksissa, missä tämä 
symboli esiintyy. 

RÄJÄHDYS 

VAARALLINEN JÄNNITE 

SÄHKÖISKUN VAARA 

SÄHKÖISKUN VAARA 

 
Lue koko tämä kappale ennen koneen asennusta tai 
käyttöä. 
 

Sijoitus ja ympäristö 
Kone ei toimi vaativissa olosuhteissa. On tärkeää 
noudattaa yksinkertaisia suojausohjeita koneen pitkän 
käyttöiän ja luotettavan toiminnan takaamiseksi. Tämä 
laite on tarkoitettu käytettäväksi 
AINOASTAAN SISÄTILOISSA 
 Koneeseen tulee päästää mahdollisimman vähän 

likaa ja pölyä. Näiden ohjeiden noudattamatta 
jättäminen voi johtaa liian korkeisiin 
käyttölämpötiloihin ja turhiin seisokkeihin. 

 Älä aseta konetta paikkaan, missä monitoriin 
kohdistuu suora auringonvalo.  

 Älä sijoita laitetta säteilevien lämpölähteiden 
läheisyyteen.  

 Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan. Jätä koneen ja 
jalustan ympärille aina vähintään 90 cm tyhjää tilaa. 
Asianmukaisesta tuuletuksesta on huolehdittava. 

 Takaseinässä sijaitsevalla piirikatkaisimen 
kytkimellä katkaistaan syöttövirta. Älä sijoita laitetta 
siten, että piirikytkimen katkaisijaan on vaikea 
päästä käsiksi.  

 Reititä ja suojaa virtakaapeli vähentääksesi sen 
vaurioitumisvaaraa.  

 Yhden tai monen pistokkeen syöksyvirtasuojaa (tai 
syöksyaaltosuojainta) suositellaan käytettäväksi 
koneen suojaamiseksi virtajohdossa kulkevilta 
virtajännitepiikeiltä.  



Suomi  Suomi 5 

 
YMPÄRISTÖ 
 
Säilytä laitetta aina sisätiloissa ja pidä se kuivana. Älä 
sijoita laitetta kosteisiin paikkoihin tai lätäkön päälle. Älä 
koskaan aseta nesteitä koneen päälle. 
 
PINOAMINEN 
VRTEX® 360 -laitetta ei voi pinota.  
 
KAATUMINEN 
Sijoita VRTEX® 360 suoraan kestävälle, tasaiselle 
alustalle.  
 
NOSTAMINEN 
Mikäli VRTEX® 360-laitetta on nostettava, käytä 
nostamiseen kahta hihnaa, kunkin kantavuuden on 
oltava vähintään 500 paunaa (226,8 kg). Älä yritä 
nostaa VRTEX® 360-laitetta, mikäli siihen on 
kiinnitetty lisälaitteita.  

 

 

 VAROITUS 
Nosta vain laitteella, jonka nostokyky on
riittävä. Varmista, että kone on vakaassa
asennossa nostettaessa. Älä käytä laitetta
sen ollessa kiinnitettynä tai kun sitä
nostetaan. PUTOAVA LAITE voi aiheuttaa
vammoja. 

 

SUURTAAJUUSHÄIRIÖSUOJAUS  
 

 VAROITUS 
OLE VAROVAINEN KUN KÄYTÄT KONETTA MUIDEN 
LAITTEIDEN LÄHEISYYDESSÄ. 
•Suurikokoiset laitteet, kuten nosturit, voivat aiheuttaa 
häiriöitä tämän laitteen toimintaan. 
•Tämä laite saattaa aiheuttaa häiriöitä muiden laitteiden 
toiminnalle työskentely/harjoittelualueella.  
•Suurjänniteprosessit, kuten TIG-koneet, voivat 
aiheuttaa häiriötä tämän koneen käytössä.  

 

YLEISKUVAUS 
VRTEX

®
 360 on virtuaalinen hitsauksen 

koulutusjärjestelmä ja VRAW
®

 (Virtuaalinen 
kaarihitsaus)-ratkaisu. Tämä tietokoneohjattu 
interaktiivinen järjestelmä simuloi kaarihitsausta 
käyttämällä realistisia sulagrafiikoita ja ääniä. Tämä 
koulutusjärjestelmä simuloi useita 
kaarihitsausprosesseja runsaiden 

hitsausliitosesimerkkien avulla. VRTEX
®

 360 edustaa 
uuden sukupolven virtuaalihitsauskoulutusta. 
 

RAKENTEELLISET OMINAISUUDET 
 
LAITTEISTOESITTELY: 
 
 Virtuaalinen hitsauskone, jossa on: 

- Monitori  
- Aihiolaatikko (sijaitsee laitteen takana)  
- Virtuaalinen MAG/FCAW-pistooli  
- Virtuaalinen puikkohitsauslaite 
- Virtuaalisen MAG/FCAW-pistoolin pidin 
- Virtuaalisen puikkohitsauslaitteen pidin  
- Virtuaalikypärä, joka on varustettu 

virtuaalilaseilla  
- Varsi  
- Kaiuttimet  
- Viisi virtuaaliaihiota Litteä levy  

T-liitos 
Uraliitos 
2” putki XXS 
6” seinämäpaksuus 40 

 Teline, jossa on:  
- Pylväs 
- Pöytä 
- Tapit  
- Jalusta 
- Painot 

 

 

HIHNAT 
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LAITTEISTON POISTO 
PAKKAUKSESTA: 
TARVITTAVAT TYÖKALUT 
3/8” (9,5 mm)-ruuviavain 
3/16” (4,8 mm)-kuusiotappiavain 
Ristipääruuvitaltta 
 
1. Määritä laitteiston sijoituspaikka. 
  
HUOMAA: Järjestelmä vaatii noin 8’ P x 8’ S x 8’ K 

(2,4 m P x 2,4 m S x 2,4 m K) mittaisen 
tilan. Jätä vähintään 90 cm vapaata tilaa 
kaikkiin suuntiin telineen ja 
virtuaalihitsauslaitteen ympärille. Ota tämän 
lisäksi huomioon, että sijoitat laitteen, missä 
se ei altistu magneettisille kentille, sähköä 
johtaville tai korkeajännitteisille esineille tai 
prosesseille. 

 
HUOMAA: Älä pystytä VRTEX® 360 lähelle korkea 

jännitteisten TIG-koneiden tai 
virtalähteiden läheisyyteen. 
Jos tämäntyyppisiä kohteita on alueella, ne 
voivat aiheuttaa häiriöitä ja lisätä huojuntaa 
ja/tai vääristymää liikkeen seurantaan. 

 
Parhaan tuloksen varmistamiseksi, älä 
asenna VRTEX® 360-konetta 
hitsauslaboratorioon. Virtajohtimet saattavat 
aiheuttaa sähköistä häiriötä, joka yleensä on 
vähäistä. Tästä syystä kaikki hitsausalueesta 
15 metrin säteellä olevat sähkövirta- tai 
valaistusjohtimet on suljettava maadoitetun, 
jäykän metalliletkun sisään. Mikäli VRTEX® 
360-koneeseen aiheutuu häiriötä, käyttäjän 
vastuulla on eristää ja/tai poistaa häiriö. 

 
Järjestelmän suojaaminen virransyötön 
häiriöiltä tai katkeamiselta saattaa vaatia 
katkeamattoman tehonsyötön teholähteen 
(UPS) käyttöä. 

 
On erittäin suositeltavaa käyttää yhden tai 
monen pistokkeen syöksyvirtasuojaa (tai 
syöksyaaltosuojainta) koneen suojaamiseksi 
ei-toivotuilta, turvallisuusrajan ylittäviltä 
jännitteiltä. 

 
USEIDEN JÄRJESTELMIEN ASENNUKSET  
 
Mikäli useiden järjestelmien on toimittava yhdessä 
samassa paikassa, Lincolnin Electricin tehtailla voidaan 
asentaa erillinen taajuuslähetin valmistusprosessin 
yhteydessä.  
 
järjestelmien välisen mahdollisen häiriön poistamiseksi. 
K3962-1 -järjestelmissä on asennettuna 
vakiotaajuuslähde. K3962-2 -järjestelmissä on 
asennettuna varataajuuslähde. Useiden järjestelmien 
asennuksissa K3962-1 ja K3962-2-järjestelmät takaavat 
parhaan toiminnan: 

 
Esimerkiksi: Mikäli 8 järjestelmää asennetaan 
virtuaaliseen hitsauslaboratorioon, vakio- ja 
varataajuuslähteet tulisi sijoittaa alla kuvatulla tavalla. 
 

K3962-1 K3962-2 K3962-1 K3962-2 
    

K3962-2 K3962-1 K3962-2 K3962-1 
    

 
2. Irrota kuljetuslaatikon etuseinän ylempi ja alempi 

levy 3/8” (9,5 mm)-ruuviavaimella. 
 
HUOMAA: Älä irrota takaseinää. 

 
 

1: ETUPUOLI (ylempi) 

2: ETUPUOLI (alempi) 
 
3. Irrota kuusi 3/8” pulttia (kolme puoleltaan) 

kuljetuslaatikon pohjaosasta. 

 
4. Siirrä kuljetuslaatikko varovasti VRTEX® 360:n 

päältä.  
5. Liu’uta kohti koneen takaosaa. Varo vaurioittamasta 

hitsauslaitteen pitimiä, jotka sijaitsevat 
hitsauskoneen molemmilla puolilla.  

6. Poista pylväs (pitkä sylinterinmuotoinen 
pahvilaatikko) varovasti laatikosta.  

 

ÄLÄ IRROTA 
TAKASEINÄÄ 

IRROTA 
ETUSEINÄN 
LEVYT 
VAIHE (2) 

3/8” PULTIT
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A: VAIHE 4 LIU’UTA LAATIKKOA 
B: VAIHE 5 PITIMET 
C: VAIHE 6 SYLINTERINMUOTOINEN 
PAHVILAATIKKO 
 
7. Leikkaa varovasti muovikelmu auki ja poista. 
8. Irrota monitori koneen etuosasta. 

 
 
9. Irrota 3/8”:n ruuviavaimella pohjan takaosasta 

kaksi ruuvia, joilla laite on kiinnitetty 
kuljetuslaatikkoon.  

 
10. Irrota neljä ruuvia takana olevasta puisesta 

kolmiotuesta. 
 

 

 
 
11. Poista puinen kolmiotuki samalla kun varmistat, että 

laite seisoo vakaasti ja turvallisesti.  
12. Vieritä kone varovasti irti alustasta. Saatat tarvita 

luiskaa. 
13. Ota pöytä ja pöydän jalusta laatikosta ja pura 

pakkauksestaan. 
 

 
 

PÖYDÄN & KÄÄNTÖVARREN 
KOKOAMINEN: 
 
1. Aseta vastapainot jalustalle. 
2. Irrota kaksi 1/4” x 20 ristipääruuvia pohjasta 3/16” 

(4,8 mm)–ristipääruuvitaltalla. 
 
HUOMAA: Pidempi ruuvi on ylhäällä. 
 

 

Monitori 

Pöytä 
Ruuvit 

Jalusta 

Painot 

Kaksi ruuvia 

IRROTA RUUVIT 
VAIHE (10) 

IRROTA 
KOLMIOTUKI 
VAIHE (11) 
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3. Aseta punainen pylväs jalustaan kohdistamalla 

pylvään tasainen kohta pohjan reikään. 
 

HUOMAA: Tanko voidaan asettaa paikalleen vain 
yhdessä asennossa. 

 
4. Kiinnitä tanko paikalleen 3/16” (4,8 mm)-

ristipääruuviavaimella asettamalla ruuvit paikalleen 
ja kiristämällä tiukalle. 

5. Ota pylvään kolme T-tappia VRTEX
®

 360-laitteen 
tehdaspakkauksesta.  

 
 

6. Aseta yksi tapeista pylvään kohtaan #6.  
7. Liu’uta pöytä pylväälle yläkautta ja laske se 

edellisessä vaiheessa asetetun tapin varaan.  
8. Aseta toinen tappi pylvään kohtaan #13.  

9. Irrota kääntövarsi VRTEX
®

 360 -laitteen takaa 
irrottamalla kaapelisiteet kääntövarresta ja 
kaapelista. Harmaan johdon tulisi säilyä kytkettynä 

VRTEX
®

 360 -laitteeseen (ÄLÄ KATKAISE 
HARMAATA KAAPELIA!)  

 
 
10. Liu’uta kääntövarsi varovasti pylväälle siten että 

kirjaimet (laipassa) “ABC” ovat ylhäällä ja harmaa 
kaapeli on kääntövarren alaosassa.  

11. Sijoita kolmas T-tappi sopivalle korkeudelle kypärän 

ripustamista varten. 
 

MONITORI: 
Huomaa: käytä aina tehtaan toimittamaa monitoria 

VRTEX® 360-laitteen kanssa. 
1. Poista monitori pahvilaatikosta. 
 

 
 
 

MONITORI (Kiinnitysruuvit): 
 

 
 
2. Irrota monitorin kaapeleiden kaapelisiteet, jotka on 

kiinnitetty monitorin kiinnitystankoon.  
3. Kiinnitä monitori varovasti pylvään 

kiinnityskorvakkeeseen ristipääruuvitaltalla. Kiristä 
neljä ristipääruuvia tiukalle. 

4. Kytke virtakaapeli ja VGA-kaapeli monitoriin.  
 
 

VIRRAN KYTKEMINEN 
JÄRJESTELMÄÄN: 
 
1. Kiinnitä verkkovirtajohto VRTEX® 360-laitteen 

takaseinän pistokkeeseen ja tavalliseen 
pistorasiaan, jonka jännite on 115 - 230 VAC 4 
 - 2 ampeerin teholla. 
 

HUOMAA: Syöksyvirtasuojaa (tai syöksyaaltosuojainta) 
saatetaan tarvita koneen elektronisten osien 
suojaamiseksi verkon syöksyvirtauksilta. 

 
2. Tarkista, että piirikatkaisimen kytkin/kääntövipu on 

On-asennossa (katso kuva “Koneen takaosa”)  
 
LISÄTOIMINNOT: 
 
1. Hitsausaihiot on sijoitettu aihiolaatikkoon, joka 

sijaitsee koneen takana.  

Pöytä 
Kääntövarsi 

Pylväs 

Tapit 

LEIKKAA 
KAAPELISITEET ÄLÄ 
LEIKKAA HARMAATA 
KAAPELIA 

RUUVIT 

SYÖTT-
ÖTEHO VGA 
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KONEEN TAKAOSA 

 
 
2. Hitsaussimulaatio voidaan näyttää ulkoisella näytöllä 

tai projektorilla koneen takana sijaitsevan VGA–
lähdön kautta. Ulkoisen näytön on tuettava 
1024x780:n resoluutiota.  

3. Laitteeseen voidaan kytkeä ulkoiset kaiuttimet 
audioliitännän kautta, joka sijaitsee koneen takana.  

 
 

SEURANTAJÄRJESTELMÄN OSAT: 
 
Magneettinen seurantajärjestelmä koostuu seuraavista 
osista: 
 
 Ohjainyksikkö (virtuaalilaitteen sisällä)  

- Ohjainyksikössä ovat asennon ja suunnan 
laskemiseen tarvittava laitteisto ja 
ohjelmisto.  
 

 Lähde (kääntövarren osa)  
- Lähteessä sijaitsevat muovikuoren sisään 

suljetut elektromagneettiset käämit, jotka 
muodostavat elektromagneettisen kentän. 
Lähde muodostaa järjestelmän 
vertailukehyksen anturin mittauksia varten.  
 

 Anturi (virtuaalisessa MAG/FCAW-pistoolissa, 
virtuaalisessa puikkohitsauslaitteessa ja kypärässä) 
- Lähteessä sijaitsevat muovikuoren sisään 

suljetut elektromagneettiset käämit, jotka 
havaitsevat lähteen muodostavan 
elektromagneettisen kentän. Anturi mittaa 
asennon ja suunnan tarkasti kun se siirtyy 
lähteeseen nähden. Anturi on täysin passiivinen 
eli siinä ei ole kytkettyä aktiivista jännitettä.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syöttökaapelin 
liitin 

Aina ON -
asennossa 

Audioliitin 

VGA-lähtö 
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Käyttö 
 

TUOTEKUVAUS 
 
VRTEX® 360 on vain virtuaalinen kaarihitsauksen 
opettelukone EIKÄ oikea kaarihitsauskone. Noudata 
normaaleja kaarihitsaukseen liittyviä 
turvallisuustoimenpiteitä. Joitakin normaaleja varoituksia 
sisältyy tähän käyttöohjeeseen.  
 
Mikäli laitetta käytetään muulla kuin valmistajan 
määrittämällä tavalla, laitteen ja käyttäjän suojaus 
saattavat heikentyä.  
 
Käyttöpaneeleja ei saa irrottaa muut kuin valtuutetut 
huoltohenkilöt, koska laitteen sisällä olevat osat voivat 
aiheuttaa sähköiskun.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONEEN ETUOSA 
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KÄYTTÖLIITTYMÄN ESITTELY  
 
VRTEX® 360 on virtuaalinen kaarihitsauksen 
opettelukone. Tämä tietokoneperustainen 
koulutusjärjestelmä on koulutuksen työkalu, jonka avulla 
oppilaat voivat harjoitella hitsaustekniikkaansa 
simuloidussa ympäristössä. Se edistää hitsaustaitojen 
tehokasta välittymistä luokkahuoneesta hitsauskojuun, 
samalla kun se vähentää perinteiseen hitsauksen 
harjoitteluun liittyvää materiaalihävikkiä ja 
energiankulutusta.  
 
Katso käyttäjän säätimien ja merkkivalojen sijainti 
kuvasta “KONEEN ETUOSA”. 
 
1. Monitorista opiskelijat voivat katsella asetusnäyttöjä 

ja opiskelijat ja opettajat näkevät siitä käynnissä 
olevan hitsausprosessin. Katselun helpottamiseksi 
monitoria voidaan kääntää. Varmista, että monitorin 
virtakytkin on ON-asennossa ja että vihreä led-valo 
palaa. 

 
2. Ohjaussauvan avulla käyttäjä voi navigoida eri 

vaihtoehtojen välillä siirtämällä valittua punaista 
ruutua ja zoomaamalla tai kääntämällä aihiota 
ohjaajan näkymässä.  

 
3. Koneen etuosassa sijaitsevat värilliset painikkeet 

vastaavat monitorin alareunassa olevia värillisiä 
suorakulmioita kun simulointiohjelma on käynnissä. 
Näiden painikkeiden avulla voidaan suorittaa erilaisia 
toimintoja riippuen komennosta, joka näkyy näytöllä 
vastaavassa ruudussa.  

 
4. Langan syöttönopeuden/sähkövirran 

valintakiekon avulla käyttäjä voi syöttää langan 
syöttönopeuden tai sähkövirran määrän sen mukaan, 
mikä virtuaalinen hitsausprosessi on valittu.  

 
5. Jännitteen valintakiekon avulla käyttäjä voi syöttää 

hitsausjännitteen. Tämän valintakiekon avulla 
voidaan määrittää myös tasoitusarvot kun 
pulssitusprosessi on käytössä.  

 
6. Vasemman- ja oikeanpuoleisten valkoisten näytön 

valintanuolien avulla käyttäjä voi siirtyä näytöstä 
toiseen.  

 
7. Prosessinvalintakytkimellä valitaan eri virtuaalisia 

hitsausprosesseja. (MAG, FCAW tai puikkohitsaus)  
 
8. Napaisuudenvalintakytkimellä määritetään 

kulloinkin valitun prosessin hitsauksen napaisuus. 
(DC+, DC-, tai AC).  

 
9. USB-portin kautta ladataan ohjelmia ja noudetaan 

tietoja järjestelmästä.  
 
10. Avainkytkin sijaitsee ohjauspaneelin oikeassa 

alakulmassa. Kun järjestelmä on 
sisäänkirjautumisnäytössä, opettaja voi työntää 
järjestelmän mukana toimitetun avaimen 
avainlukkoon ja kääntää sitä 90 astetta oikealle. Näin 
ohjaaja pääsee opetustilaan, johon kuuluvat 
Weldometer®, toleranssieditori, valinnat ja 
päivitysnäytöt. 

 
 
 

11. VRTEX® 360-järjestelmä käynnistyy kun vihreää, 
pyöreää painiketta painetaan ja pidetään alas 
painettuna 5 sekunnin ajan.  

 
Huomaa: Vihreällä virtapainikkeella ei voi 
sammuttaa järjestelmää. Sammuta järjestelmä 
valitsemalla punaisesta valikosta vaihtoehto Log Out 
(Kirjaudu ulos) ja Shutdown (Sulje). 

 
12. Punaisella valintapainikkeella hyväksytään 

(vahvistetaan) monitorissa olevat tai korostetut tiedot.  
 
13. Virtuaalisen MAG/FCAW -laitteen pistoolin pidintä 

tulee käyttää virtuaalisen MAG/FCAW-laitteen 
pistoolin säilyttämiseen kun se ei ole käytössä.  

 
14. Virtuaalista puikkohitsaus -laitepidintä tulee 

käyttää virtuaalisen MAG/FCAW –laitteen 
säilyttämiseen kun se ei ole käytössä. 

 

LAITTEISTOTIEDOT: 
 
VIRTUAALINEN MAG/FCAW-PISTOOLI 
Virtuaalisessa -pistoolissa on liipasin, jota käytetään 
MAG- ja FCAW-prosessien simuloinnin aikana 
simuloidun hitsauskaaren sytyttämiseen ja ylläpitoon. 
Virtuaalinen MAG/FCAW-pistooli tulee asettaa oikealla 
puolella olevaan pyöreään pistoolinpitimeen kun pistooli 
ei ole käytössä. 
 

VIRTUAALINEN MAG/FCAW-PISTOOLI 

 
 

 VAROITUS 
Säilytä pistoolia kuvan osoittamalla tavalla jottei se 
vahingoitu.  
 

VIRTUAALINEN MAG/FCAW-PISTOOLI  
(Oikein säilytettynä) 
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VIRTUAALINEN PUIKKOHITSAUSLAITE 
Virtuaalisessa puikkohitsauslaitteessa on tanko, joka 
edustaa hitsauspuikkoa. Tanko vetäytyy taakse kun 
virtuaalinen kaari sytytetään eli se simuloi puikon 
palamista virtuaalisen hitsausprosessin aikana. Kun 
virtuaalinen puikko on palanut tyngäksi, tanko ei enää 
vetäydy eikä käyttäjä voi enää hitsata. Kun käyttäjä 
painaa oranssin toimintojen ja opasteiden painikkeen 
kohtaa ”uusi puikko”, puikko työntyy ulos simuloiden 
uuden puikon asettamista virtuaaliseen 
puikkohitsauslaitteeseen. Kun virtuaalinen 
puikkohitsauslaite ei ole käytössä, se tulee sijoittaa 
virtuaaliseen puikkohitsauslaitteen pitimeen, joka 
sijaitsee virtuaalisen hitsauskoneen vasemmalla 
puolella. 
 
Haluttaessa sytyttää kaari virtuaalisella 
puikkohitsauslaitteella, isketään tai naputetaan 
(puikkohitsauslaitteen) puikon kärkeä aihioon, jota aiot 
hitsata. Kaari katkaistaan siirtämällä virtuaalisen 
puikkohitsauslaitteen puikko irti työkappaleesta. 
 

 VAROITUS 
Kaarta ei tule iskeä liian suurella voimalla, koska kaaren 
käynnistyminen perustuu etäisyyteen. Liian suuren 
voiman käyttö saattaa vahingoittaa virtuaalista 
puikkohitsauslaitetta 
 
Puikon kulmaa voidaan muuttaa puristamalla 
puikkohitsauslaitteen kahvaa. Näin puikko voidaan 
kääntää joko 45:n tai 90 asteen kulmaan. Kun puikko on 
jommassa kummassa asennossa, irrotetaan ote 
kahvasta. Puikko on nyt kiinnitettävä tuohon asentoon. 
Puikon kulmaa ei saa muuttaa kun puikko työntyy 
ulos tai vetäytyy sisään.  
 

VIRTUAALINEN PUIKKOHITSAUSLAITE 

 
 

 VAROITUS 
Laitetta säilytetään kuvan osoittamalla tavalla jottei se 
vahingoitu. 

 
VIRTUAALINEN PUIKKOHITSAUSLAITE  

(Oikein säilytettynä) 

 
 

Kypärä 
 
KYPÄRÄN SÄÄTÖ: PÄÄPANNAN TIUKKUUS 
säädetään painamalla säätörullaa ja kääntämällä 
nappulaa haluttuun kokoon. Tämä painike sijaitsee 
kypärän takana. PÄÄPANNAN YLÄOSAN SÄÄTÖ 
tehdään säätämällä se itselle sopivaksi ja painamalla 
nasta sen kohdalla olevaan reikään, jolloin se lukittuu 
paikalleen. 
 

 
 
1. Kallistus. 
2. Linssit 
3. Pääpannan yläosan säätö 
4. Säätörulla 
5. Kallistuksen säätö 
6. Esi-/jälkisäätö 
7. Työnnä sisään 
 
KALLISTUS: Kallistuksen säätönappula sijaitsee 
kypärän oikealla puolella. Löysytä pääpannan 
oikeanpuoleista kireydensäätönappia ja työnnä 
säätövivun yläpäätä ulospäin kunnes vivun 
pysäytyskieleke on ohittanut syvennykset. Käännä sen 
jälkeen vipua eteen- tai taaksepäin haluamaasi 
kallistuskulmaan. Pysäytyskieleke kytkeytyy jälleen 
automaattisesti kun se vapautetaan ja lukitsee kypärän 
asentoonsa. 
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ETEEN- / TAAKSEPÄINSÄÄTÖ: Tällä säädetään 
käyttäjän kasvojen ja suojalasin välistä etäisyyttä. Tee 
säätö löysyttämällä ulkopuolisia kireydensäätönappuloita 
ja liu'uta eteen- tai taaksepäin ja kiristä uudelleen. 
HUOMAA: Varmista, että molemmat puolet ovat samalla 
korkeudella jotta suojalasit toimivat kunnolla. 

KYPÄRÄN LINSSIT* 
Kypärän sisällä on virtuaalilasit. Näiden virtuaalilasien 
avulla käyttäjä näkee virtuaaliympäristön. Kumpaakin 
linssiä voidaan siirtää vasemmalle tai oikealle käyttäjän 
silmien mukaisesti painamalla niitä kevyesti. Tämän 
lisäksi linssejä voidaan nostaa ylös- tai alaspäin sekä 
työntää eteen- tai taaksepäin parhaan mahdollisen 
asennon löytämiseksi. Käyttäjän tulee varmistaa, että 
linssit ovat kohdistettu silmien mukaisiksi. Linssit tulee 
pitää aina puhtaana. Katso luku D Puhdistus ja huolto.  
 
HUOMAA: Älä irrota tai säädä päähihnan korvanappeja. 
 

 
*Linsseihin saattaa tiivistyä kosteutta hyvin kosteissa 
olosuhteissa. Käytä virtuaalilaseja noin 10 minuutin ajan 
poistaaksesi kosteuden linsseistä. 
 
Kun kypärä ei ole käytössä, se tulee ripustaa 
telineeseen tai asetettava oikeanpuoleiseen laatikkoon 
jotta se ei vahingoitu. 
 
Käytä hitsaushattua ja puhdista pääpanta ennen 
kypärän käyttöä. 
 
Aihiolaatikko 
Fyysiset hitsausaihiot sijaitsevat aihiolaatikossa. 
Kun aihiot eivät ole käytössä ne tulee säilyttää 
laatikossa. Laatikko avataan painamalla ylhäällä olevaa 
syvennystä alaspäin ja vetämällä laatikko ulos. Kullekin 
aihiolle on oma paikkansa laatikossa olevassa 
vaahtomuovikotelossa.  

 
AIHIOLAATIKKO 

 

 
 
Aihiot 
Aihiot edustavat erilaisia työkappaleita, joita käyttäjä voi 
virtuaalisesti hitsata. Virtuaalisen hitsausprosessin 
aikana oppilas saa niistä fyysistä palautetta. 
 
Virtuaalisia aihioita on viisi:  
 
1. Tasainen levy  
2. T-liitos  
3. 3/8” uraliitos, jossa on tukitanko  
4. Läpimitaltaan 2” XXS-putki  
5. Läpimitaltaan 6” seinämän paksuusmitaltaan  

40 -putki  
 

VIRTUAALISET AIHIOT 

 
 
Aihiot, samoin kuin virtuaalinen puikkohitsauslaite ja 
virtuaalinen MAG/FCAW-pistooli on kalibroitu Lincoln 
Electricin tehtaalla. 
 
Jalusta 
Jalusta koostuu pylväästä, varresta, pöydästä, kolmesta 
tapista, alustasta ja kahdesta painosta. Käyttäjien tulee 
itse säätää jalusta virtuaalisen hitsauksen aikana.  
 
Pylväs 
Varsi ja pöytä liukuvat ylös- ja alaspäin ja lepäävät 
laippatappien varassa, jotka on sijoitettu pylvääseen. 
Reikien numerot 0:sta 28:een ilmoittavat hitsausasennon 
ohjelman tarkkuuden suhteen Pöydän tai varren paikan 
sijainti luetaan tunnistamalla sen reiän numero, johon 
tappi on asetettu.  

KORVANAPIT 
Korvanapit 
sijaitsevat 
korvien lähellä 
siten, että 
käyttäjä pystyy 
kuulemaan 
oikeat 
hitsausäänet. 

Linssit 
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PYLVÄS, JOSSA TAPPI ON SIJOITETTU 

NUMEROON 18 

 
TAPIN SIJAINTI 

 
Aihion kohdistaminen kääntövarteen  
Aihiot voidaan sijoittaa kääntövarteen, siten että ne ovat 
alapuolella, horisontaalisessa, pysty- tai pään 
yläpuolisessa asennossa. Kääntövarren etupuolella 
sijaitsevaa painike voidaan vetää ulos, jotta aihiot 
voidaan sijoittaa paikalleen tai irrottaa paikaltaan ja 
työntää sisäänpäin, aihioiden kiinnittämiseksi paikalleen. 
Kääntövarren etupuolta voidaan kääntää alaspäin 45:n 
tai 90 asteen kulmaan, jolloin voidaan suorittaa 
putkenhitsausta 2G- 5G- tai 6G-asennoissa. Kääntövarsi 
voidaan myös kääntää pylvään ympäri, jolloin se sopii 
vasen- tai oikeakätisille hitsaajille tai jolloin sillä voidaan 
simuloida erityisiä hitsaussovelluksia. 
 

AIHION ASETTAMINEN PAIKALLEEN / IRROTUS 

 
 

 VAROITUS 
Älä käytä liikaa voimaa asettaessasi aihioita paikalleen 
tai irrottaessasi niitä kääntövarresta.  
 

KÄÄNTÖVARREN KÄÄNTYMINEN 

 
 
Pöytä 
Pöydän avulla voidaan lisätä vakautta ja opetella oikeaa 
kehon asentoa. Jalusta tukee telinettä ja sen takana on 
painoja lisäämässä vakautta. Pöytä voidaan kääntää 
pois tieltä kun se ei ole käytössä. 
 

 VAROITUS 
Älä käytä telinettä tai pöytää mikäli jalustan painot eivät 
ole kunnolla paikoillaan. 

 
PÖYDÄN KÄÄNTYMINEN 

 
 
Virran kytkeminen järjestelmään: 
 
1. Sen jälkeen kun olet koonnut laitteiston ja olet 

tutustunut käyttäjän säätimiin, voit ryhtyä 
käyttämään järjestelmää.  

2. Kytke verkkojohto pistorasiaan. 
3. Paina etuseinässä olevaa pyöreää vihreää 

painiketta, kunnes siihen syttyy valo ja kuulet 
tuulettimien käyvän koneen sisällä (noin 5 sekunnin 
kuluessa).  

ASENTO C ASENTO A 

ASENTO B 
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PYÖREÄN VIHREÄN PAINIKKEEN SIJAINTI 

 
 
4. Järjestelmä käynnistyy.  
5. Odota muutama minuutti, kunnes monitorissa näkyy 

järjestelmän sisäänkirjautumisnäyttö.  
 

SISÄÄNKIRJAUTUMISNÄYTTÖ 

 
 
Järjestelmän kokoonpanotiedot 
Virtuaalilaitteen kokoonpanotietoja määritettäessä, 
käyttäjän on määritettävä hitsausparametrit (esim. 
virtuaalisen MAG-laitteen langan syöttönopeus), 
toleranssieditorin määrittämissä rajoissa. Järjestelmään 
on asetettu tehtaalla Lincolnin oletustoleranssit. 
Lincolnin oletustoleransseja voidaan tarkastella 
toleranssieditorilla tai ne voidaan tarkistaa 
hitsausprosessin oletusasetusten taulukosta (mikäli 
käytetään oletusasetuksia) jotka löytyvät tämän 
KÄYTTÖ-luvun lopusta. Hitsausprosessin 
oletusasetukset ovat saatavissa sähköisessä muodossa 
USB-muistitikulla, joka toimitetaan VRTEX® 360–
järjestelmän mukana. 
 
Käyttäjät voivat kuitenkin asettaa ja käyttää omia 
toleranssejaan opettaessaan aloittelevia hitsaajia. 
Toleransseilla määritetään myös, miten käyttäjä 
pisteytetään sellaisten parametrien suhteen kuin 
työskentelykulma, hitsauskulma, hitsausnopeus, asento, 
kosketinkärjen etäisyys työkappaleeseen tai kaaren 
pituus. Järjestelmä ohjaa käyttäjän seuraavien 
asetusnäyttöjen läpi:  
 
 Sisäänkirjautuminen 
 Hitsaussauman valinta  
 Prosessin valinta  
 Telineen kokoaminen  
 Ympäristö  
 Kaasun asetus  
 Hitsauskoneen asetukset  

 Opettajan näkymä  
 Hitsaajan näkymä  
 LASER (Live Action Student Evaluation Report)  
 
Järjestelmän mukana toimitetun avaimen avulla käyttäjä 
pääsee ohjaajan tilaan, jossa on lisätietoja ja muita 
asetussivuja.  
 
 Weldometer®  
 Toleranssieditori  
 Lisäasetukset  
 Päivitys  
 Lisenssitiedot  
 

Sisäänkirjautumisnäyttö: 
Yleiskatsaus 
Tällä sivulla käyttäjä voi: 
 
 Syöttää käyttäjänimen 
 Valita kielen “Oranssi painike” 
 Valita brittiläisen mittajärjestelmän tai 

metrijärjestelmän yksiköt “Sininen painike” 
 Sulkea järjestelmän “Punainen valikkopainike” 
 Siirtyä seuraavaan asetusnäyttöön “Vihreä 

painike” 
 Theory “Keltainen painike” 
 
1. Näytön näppäimistöllä 
Käyttäjä kirjoittaa nimensä ohjaussauvan ja virtuaalisen 
hitsauskoneen punaisen valintapainikkeen avulla. 
Käyttäjä voi navigoida ohjaussauvan avulla 
näppäimistöllä ja valita kirjaimia. Valittu kirjain syötetään 
nimen syöttöruutuun painamalla punaista 
valintapainiketta. Virtuaalinäppäimistön käynnistyessä 
isot kirjaimet on valittuna jolloin ensimmäinen kirjain on 
automaattisesti iso kirjain. Käyttäjä voi halutessaan valita 
shift- tai lock-asennon (vastaa normaalissa 
näppäimistössä caps lock-asentoa). Jos käyttäjä tekee 
kirjoitusvirheen, hän voi valita taaksepäin osoittavan 
nuolen ja poistaa viimeksi kirjoittamansa kirjaimen.  
 

SISÄÄNKIRJAUTUMISNÄYTTÖ 

 
 
2. Kieli 
Painamalla oranssia kielivalikkopainiketta näyttöön 
ilmestyy luettelo kielistä, joita ohjelmisto tukee. Haluttu 
kieli valitaan siirtämällä ohjainsauva sen kohdalle. 
Valitse kieli painamalla punaista valintapainiketta. 
 
Poistu kielenvalintavalikosta painamalla oranssia 
kielenvalikkopainiketta uudelleen. Järjestelmä tallentaa 
valitun kielen ja käynnistyy seuraavan kerran 
automaattisesti valitunkielisenä. 
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3. Mittayksiköt 
Sinistä yksikkövalikkopainiketta painamalla näyttöön 
ilmestyy mittajärjestelmän valintanäyttö. Valitse 
haluamasi mittayksikkö siirtämällä ohjainsauva sen 
kohdalle. Vahvista valinta painamalla punaista 
valintapainiketta. Voit poistua mittayksikön 
valintavalikosta painamalla sinistä painiketta uudelleen. 
Sen mukaan, valitaanko metrinen vai brittiläinen 
järjestelmä, käyttöliittymä ottaa käyttöön valitun 
mittajärjestelmän. Järjestelmä tallentaa valitun 
mittajärjestelmän ja käyttää valittua mittajärjestelmää 
automaattisesti seuraavan kerran käynnistyessään. 
Järjestelmä käyttää taulukossa B.1 esitettyjä 
mittayksiköitä. 
 
4. Valikko 
Oppilas voi sulkea järjestelmän punaisella 
valikkopainikkeella. Mikäli käyttäjä valitsee järjestelmän 
sulkemisen, näyttöön ilmestyy alivalikko, jossa kysytään, 
onko käyttäjä varma, että hän haluaa sulkea 
järjestelmän. Tämän kehotteen ansiosta käyttäjä ei voi 

vahingossa sulkea järjestelmää. Mikäli käyttäjä valitsee 
vaihtoehdon “Kyllä”, VRTEX® 360 sulkeutuu. 
 

 VAROITUS 
VRTEX® 360 TULEE SULKEA AINA KÄYTTÄEN TÄTÄ 
TAPAA. Mikäli näin ei tehdä, järjestelmä saattaa 
vahingoittua.  
 
5. Jatka 
Kun käyttäjä on syöttänyt nimensä ja tehnyt yllä luetellut 
valinnat, hän voi jatkaa asetusten tekoa painamalla 
ohjaintaulun vihreää painiketta. 
 
6. USB:n merkkivalo 
Näytön oikeassa yläkulmassa oleva pyöreä USB-kuvake 
osoittaa, että koneen etuseinään on asetettu USB-
muistitikku. Läpikuultava kuvake osoittaa, ettei USB-
muistitikku ole käytössä. Vihreä kuvake ilmoittaa, että 
USB-muistitikku on paikallaan koneen etuseinässä. 
 

 
TAULUKKO B.1 

MITTAYKSIKÖT 
Brittiläinen Metrinen 

Lyh. Yksityiskohdat Lyh. Yksityiskohdat 

Aihion paksuus in. tuumaa mm millimetriä 

Kaasun virtausnopeus CFM kuutiojalkaa minuutissa LPM litraa minuutissa 

Langan syöttönopeus IPM tuumaa minuutissa MPM metriä minuutissa 

Weldometer™ - perusmetalli lbs naulaa kg kiloa 

Weldometer™ - kaasu VV kuutiojalkaa l litraa 

Weldometer™ - kulutustarvikkeet lbs naulaa kg kiloa 

 
 
 



Suomi  Suomi 17 

7. Theory-painikkeen näyttö 
 
Yleiskatsaus 
THEORY-painike on tarkoitettu auttamaan käyttäjää 
tutustumaan siihen lisäsisältöaineistoon, kuviin ja 
tietoihin, jotka liittyvät työskentelykohteeseen liittyvään 
sovelluksen osaan. Näihin tietoihin pääsee käsiksi 
VRTEX® 360-laitteen etuosassa sijaitsevalla keltaisella 
THEORY-painikkeella. Tällä painikkeella oppilas pääsee 
perehtymään erilaisiin, eri näytössä käytettävien 
hitsaustermien visuaalisiin ja määritelmätietoihin. 
Kullakin sivulla mainitut hitsaustermit on lueteltu näytön 
vasemmassa reunassa olevissa ruuduissa. Käyttäjä 
valitsee termin VRTEX® 360:n ohjainsauvalla, minkä 
jälkeen näyttöön avautuu kyseisen termin kuvaus. Kun 
käyttäjä on tutustunut THEORY-näytön tietoihin, hän voi 
poistua näytöstä painamalla THEORY-painiketta 
uudelleen. 
 

THEORY -NÄYTTÖ 

 
 
Hitsaussauman valintanäyttö: 
 
Yleiskatsaus 
Käyttäjä valitsee, minkälaisen hitsaussauman hän 
haluaa hitsata virtuaalisesti. Ensin käyttäjä valitsee 
sauman ja asennon. Ohjaussauvalla ja punaisella 
valintapainikkeella valitaan saumatyyppi ja asento, johon 
se hitsataan. Valitun aihion pyörivä näyttö osoittaa 
ylemmän alueen. Joissakin kokoonpanoissa käyttäjä saa 
valita käyttämänsä materiaalin paksuuden. Käyttäjä 
valitsee materiaalin paksuuden ohjaussauvalla ja 
punaisella valintapainikkeella. Tiedot tuettujen 
saumakokoonpanoista löytyvät taulukosta B.2. 

SAUMAN VALINTANÄYTTÖ 

 

 
Valikko 
Valitsemalla Logout-vaihtoehdon, käyttäjä pääsee 
sisäänkirjautumisnäyttöön, jossa ei näy käyttäjän nimeä. 
 
Takaisin 
Valitsemalla Back –vaihtoehdon, käyttäjä pääsee 
takaisin edelliseen näyttöön.  
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TAULUKKO B.2 

     MAG   
PUIKKO-
HITSAUS  FCAW 

 Asento Paksuus (in) Paksuus (mm)
Lyhyt 
kaari 

Aksiaalinen 
roiske Pulssi STT E7018 E6010 E6013 

Suoja-
kaasu 

L
E

V
Y

 

Tasainen 1/4 6 X X   X X X X 

2F 
10 GA. 3 X      X  

1/4 6 X        
3/8 10  X   X X  X 

3F ylös 
1/4 6 X        

3/8 10     X X  X 

3F alas 10 GA. 3 X      X  

4F 
10 GA. 3       X  

1/4 6 X        
3/8 10     X X  X 

1G 3/8 10 X X   X X X X 

2G 3/8 10 X X   X X X X 

3G 3/8 10 X X   X X X X 

4G 3/8 10 X    X X X X 

P
U

T
K

I 

2G 
2" XXS 50     X    

6" sein.paks. 40 150   X X X X  X 

5G 
2" XXS 50     X    

6" sein.paks. 40 150   X X X X  X 

6G 
2" XXS 50     X    

6" sein.paks. 40 150   X X X X  X 

 

Prosessin valintanäyttö: 
 
Yleiskatsaus 
Tässä näytössä käyttäjä voi valita hitsausprosessin. 
Käyttäjä voi siirtyä virtuaalisten MAG-, FCAW-, ja 
puikkohitsausprosessien välillä siirtämällä hitsauskoneen 
etuosassa olevaa prosessikytkintä. Valittavissa olevat 
prosessit on kuvattu hitsaussauman valintataulukossa. 
Mikäli valitun materiaalin/paksuuden prosessi ei ole 
tuettu, se näkyy näytössä harmaana eikä sitä voida 
valita. Eri aliprosesseja voidaan valita käyttämällä 
ohjainsauvaa ja painamalla punaista valintapainiketta tai 
vihreää Jatka-painiketta. 
 
Käyttäjä näkee ruudun yläreunassa valitun aihion 
sijainnin ja paksuuden. Kun käyttäjä jatkaa simuloinnin 
ohjelmointia, lisätietoja ilmestyy näiden tietojen oikealle 
puolelle, jolloin käyttäjä voi nähdä aiemmin tekemänsä 
valinnat. 
 

PROSESSIN VALINTANÄYTTÖ 

 
 

Valikko 
Valitsemalla Logout-vaihtoehdon, käyttäjä pääsee 
sisäänkirjautumisnäyttöön, jossa ei näy käyttäjän nimeä. 
 
Aihion tyypin vaihto 
Valitsemalla vaihtoehdon Change Coupon Type 
(Muuta aihion tyyppiä) käyttäjä pääsee takaisin 
kokoonpanon valintanäyttöön.  
 
Takaisin 
Valitsemalla Back–vaihtoehdon, käyttäjä pääsee 
takaisin edelliseen näyttöön. 
 

Telineen asetusnäyttö: 
Yleiskatsaus 
 
Ohjelmistolle on syötettävä oikeat VR -järjestelmän 
telineen tiedot, jotta VRTEX® 360 kykenee toimimaan 
oikein kaikissa virtuaalihitsauksen käyttökohteissa. 
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TELINEEN ASETUSNÄYTTÖ 

 
 
Aihion asetus paikalleen 
Aseta yksi virtuaalisen hitsauslaitteen aihioista 
haluamaasi asentoon telineeseen. Varmista, että aihio 
on kunnolla paikallaan urassa ja lukitse aihion sen 
jälkeen paikalleen työntämällä varren päässä olevaa 
painiketta. Aihio irrotetaan vetämällä painike pois 
lukituksesta, minkä jälkeen aihio voidaan irrottaa. Kun 
järjestelmä on käytössä, aihio tulee aina olla lukittuna 
paikalleen jotta järjestelmä toimii tarkasti.  
 

AIHIO (EI-LUKITUSSA ASENNOSSA) 

 
 

Pöydän/varren kääntö 
 
Siirrä hitsauslaitteen pöytä ja varsi haluamaasi paikkaan 
käyttääksesi niitä haluamassasi asennossa ja 
valitsemasi hitsaussauman tekoon. Nosta tai laske vartta 
tai pöytää pitämällä vartta/pöytää paikallaan ja vedä ulos 
sitä tukeva tappi. Aseta pöytää tai vartta tukeva tappi 
haluamallesi korkeudelle ja laske pöytä/varsi tapin 
varaan. Mikäli et tarvitse pöytää, käännä se pois tieltä 
oikealle tai vasemmalle. Myös varsi voidaan kääntää 
pöydän vasemmalle (A), keskelle (B) tai oikealle (C) 
puolelle. 

 
KÄÄNTÖVARREN KÄÄNTYMINEN 

 
PÖYDÄN KÄÄNTYMINEN 

 
Tappien asennot 
Halutessasi asettaa telineen haluamaasi asentoon tee 
näin: Syötä telineen asetusnäytössä ohjainsauvan ja 
punaisen valintapainikkeen avulla pöydän ja varren 
korkeuden asettamiseksi numerot, jotka ilmaisevat 
tappien sijoituksen. Asetusnäytön oikeassa reunassa 
oleva kuva liikkuu vasemmalla puolella tehtyjen 
valintojen mukaisesti. Jos taulukko on ”pois”-asennossa, 
syötä taulukon korkeusarvoksi 0. Syötä sen jälkeen 
varren kääntöasento A (vasen), B (keskellä), tai C 
(oikea). Varren asennon kirjain kohdistuu pystysuoran 
tappinumerotarran kanssa. Alla olevassa kuvassa näkyy 
varren korkeutena 18 ja kääntöasentona A.  

ASENTO A ASENTO C 

ASENTO B 
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TAPIN ASENNOT 18 A 

 
TAPIN SIJAINTI 

 
Huomaa: Mikäli taulukon korkeusosoitinta ei voi 

ohjelmassa siirtää pylvääseen merkittyyn 
pöydän korkeuteen, siirrä varren korkeuden 
osoittimen asentoa ohjelmassa korkeammalle 
ja yritä uudelleen. 

 
Määritä aihion asento telineessä telineen asetusnäytön 
aihion kääntö-osiossa. Punainen nuoli osoittaa, mille 
puolelle aihiota hitsaus tehdään. 
Putkihitsausmäärityksissä aihion käännön sijaista 
määritetään kääntövarren kulma. Varren kulmaa voidaan 
säätää irrottamalla varren päässä oleva tappi, 
kääntämällä vartta 45 tai 90 astetta 
alkuperäisasennostaan ja asettamalla tappi takaisin 
paikalleen. Tämä tehdään vain 2G-, 5G- ja 6G-
putkihitsauksissa. 
 

TELINEEN ASETUSNÄYTTÖ (PUTKI) 

 
 
Telineen tulisi vastata näytössä näkyvää jalustan kuvaa 
sen jälkeen kun edellä kuvatut valinnat on tehty. Voit 
jatkaa painamalla vihreää Jatka-painiketta. Näyttöön 
ilmestyy telineen tarkistusnäyttö. Näytön tarkoituksena 
on varmistaa, että virtuaalisen hitsauslaitteen telineen 
komponentit ovat samat kuin ruudussa. Kun tarkistus on 
tehty, paina vihreää Jatka-painiketta uudelleen. 

 
YLEISNÄKYMÄ TELINEEN ASETUSNÄYTÖSTÄ 

 
Takaisin 
Valitsemalla Back–vaihtoehdon, käyttäjä pääsee 
takaisin edelliseen näyttöön. 
 
Ympäristönäyttö:  
Yleiskatsaus 
VRTEX® 360:een on ohjelmoitu useita erilaisia 
virtuaalisia hitsausympäristöjä. Haluttu ympäristö 
valitaan siirtämällä ohjaussauvaa oikealle tai 
vasemmalle ja painamalla sen jälkeen punaista 
valintapainiketta tai vihreää Jatka-painiketta. 
 

YMPÄRISTÖNÄYTTÖ 

 
 
Valikko 
Valitsemalla Logout-vaihtoehdon, käyttäjä pääsee 
sisäänkirjautumisnäyttöön, jossa ei näy käyttäjän nimeä. 
 
Takaisin 
Valitsemalla Back–vaihtoehdon, käyttäjä pääsee 
takaisin edelliseen näyttöön. 
 
Kaasun määrittelynäyttö: 
Yleiskatsaus 
Tässä näytössä valitaan kaasusekoitus ja kaasun 
virtausnopeus. Oikea, toleranssieditorin mukainen 
kaasuseos ja virtausnopeus on syötettävä. Mikäli arvot 
eivät ole hyväksyttäviä, järjestelmä huomauttaa siitä 
seuraavassa näytössä ja käyttäjän on mahdollisesti 
palattava edelliseen näyttöön ja muutettava valintaa.  
 
Kaasuseos valitaan ohjaussauvan ja punaisen 
valintapainikkeen avulla. Käytettävissä olevat 
kaasuseokset näkyvät alla olevassa kaasun 
määrittelynäytössä.  
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Virtausnopeus valitaan ohjaussauvan avulla. Valitse 
nopeus painamalla punaista valintapainiketta tai jatka 
painamalla vihreää Jatka-painiketta. 
 

KAASUN MÄÄRITTELYNÄYTTÖ 

 
 
Valikko 
Valitsemalla Logout-vaihtoehdon, käyttäjä pääsee 
sisäänkirjautumisnäyttöön, jossa ei näy käyttäjän nimeä. 
 
Takaisin 
Valitsemalla Back–vaihtoehdon, käyttäjä pääsee 
takaisin edelliseen näyttöön. 
 

Hitsauskoneen asetusnäyttö: 
Yleiskatsaus 
Käyttäjän on syötettävä järjestelmään oikea 
hitsausprosessi ja prosessiasetukset, joihin kuuluvat 
langan syöttönopeus, sähkövirta, jännite, napaisuus ja 
tasoitus, mikäli tarpeen. Kuten kaasun 
määrittelynäytössäkin, käyttäjän on syötettävä 
toleranssieditorin mukaiset arvot. Mikäli arvot eivät ole 
oikeat, järjestelmä huomauttaa niistä väärien 
hitsausasetusten näytössä kun vihreää asetusten 
tarkistuspainiketta painetaan.  
 
Langan syöttönopeutta tai sähkövirtaa muutetaan langan 
syöttönopeuden/sähkövirran valintakiekolla. Asetus 
näkyy valintakiekon yläpuolella olevassa näytössä. 
 
Jännitettä muutetaan langan jännitteen valintakiekolla. 
Asetus näkyy valintakiekon yläpuolella olevassa 
näytössä. Joissakin prosesseissa jännitettä ei voi 
asettaa etukäteen, jolloin näyttö on tyhjä. 
 

HITSAUSKONEEN ASETUSNÄYTTÖ 

 

 
Napaisuuden valitsin 
Voit vaihtaa napaisuuden valintakytkimellä. Voit valita 
jonkin seuraavista: 
 
• AC 
• DC+ 
• DC- 
 
Jos käytetään toleranssien oletusarvoja, 
hitsausprosessin oletusasetukset löytyvät tästä 
käyttöoppaasta.  
 
Kun hitsausparametriasetukset on tehty, paina vihreää 
asetusten tarkistuspainiketta. Mikäli olet antanut arvoja, 
jotka eivät vastaa toleranssieditorin määrityksiä, 
näyttöön ilmestyy virheellisten hitsausasetusten näyttö. 
 
Virheelliset asetukset on korjattava. Mikäli asetukset 
ovat oikein ja painat vihreää asetusten 
tarkistuspainiketta, monitoriin ja kypärän stereovisiiriin 
ilmestyy hitsaajan näkymä. Tämän jälkeen visuaalinen 
hitsaus voidaan aloittaa.  
 

VIRHEELLISTEN HITSAUSASETUSTEN NÄYTTÖ 

 
 

OIKEIDEN HITSAUSASETUSTEN NÄYTTÖ 
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Valikko 
Valitsemalla Logout-vaihtoehdon, käyttäjä pääsee 
sisäänkirjautumisnäyttöön, jossa ei näy käyttäjän nimeä. 
 
Takaisin 
Valitsemalla Back–vaihtoehdon käyttäjä pääsee takaisin 
edelliseen näyttöön. 
 
Virtuaalisen hitsauksen yleisnäkymä 
Kun käyttäjä hitsaa, tarkkailijat voivat nähdä monitorissa 
hitsaajan näkymän, LASER-näytön tai opettajan näytön. 
Hitsaajan näkymässä näkyy, mitä hitsaaja näkee 
virtuaalilaseilla kun hänellä on kypärä päässään. 
LASER-näytössä näkyy reaaliaikainen graafi 
valmistuvasta hitsistä ja siinä näkyy hänen 
pisteytyksensä jos hitsaaja valitsee vaihtoehdon “lopeta 
vaihe”. Opettajan näkymässä toinen käyttäjä voi 
zoomata lähemmäksi tai kauemmaksi aihiosta ja 
pyörittää sitä nähdäkseen hitsatun rakenteen eri 
kulmista reaaliaikaisesti. 
 
Ruudun ylemmät osat 
Toleranssieditorilla määritetty hitsaustekniikka ja muu 
prosessin yksityiskohdat näkyvät ruudun oikeassa 
yläkulmassa. 
 

Painikkeet 
Valikko 
Valitsemalla Logout-vaihtoehdon, käyttäjä pääsee 
sisäänkirjautumisnäyttöön, jossa ei näy käyttäjän nimeä. 
 
Oranssi toiminto- ja opastepainike 
Oranssilla toimintopainikkeella voidaan suorittaa 
seuraavat toiminnot: 
 
 Puhdistus 
 Tasoitus  
 Karkaisu  
 Uusi puikko  
 “Silmälalasilinssi” – Off, 1,25X, 1,5X, 1,75X, 2X  
 Siirtymänopeuden visuaalinen opaste  
 CTWD (Kosketinkärjen etäisyys työkappaleeseen) 

visuaalinen opaste  
 Kaaren pituuden visuaalinen opaste  
 Hitsausnopeuden/työskentelykulman visuaalinen 

opaste  
 KOHDISTUS 
 Sivuttaissiirto 
 Kuvio 

 
Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain jos ne sisältyvät 
hitsausprosessiin.  

 
Clean (Puhdistus) poistaa hitsauskuonan. Trim 
(Leikkaus) katkaisee virtuaalisen MAG- tai virtuaalisen 
FCAW-langan. Quench (Karkaisu) simuloi metallin 
nopeaa jäähdyttämistä. New Stick (Uusi puikko) 
pidentää virtuaalisen puikkohitsauskoneen hitsauspuikon 
tietynpituiseksi simuloiden käytettyä puikkoa. 

 
 

Visuaaliset opasteet 
Visuaalisten opasteiden avulla käyttäjät oppivat 
nopeammin. Hitsausnopeus, kosketinkärjen etäisyys 
työkappaleeseen, kaaren pituus ja hitsaus-
/työskentelykulman opasteet osoittavat, käyttääkö 
käyttäjä toleranssieditorilla asetettuja toleransseja. 
Yleensä nämä opasteet ovat värikoodattuja sekä esitetty 
symboleina. Kun opasteet ovat punaisia, ne ilmaisevat, 
että ne ovat toleranssirajojen ulkopuolella. Keltaiset 
opasteet ilmaisevat, että ollaan lähellä toleransseja, 
muttei optimaalisella tasolla. Vihreät opasteet ilmaisevat, 
että ollaan toleranssirajojen sisällä ja lähellä optimitasoa. 
 
“Silmälasin linssi” suurentaa käyttäjän kypärän sisällä 
ja hitsaajan näkymässä näkemän kuvan. Käyttäjä voi 
valita asetuksiksi Off (ei suurennosta), 1,25X, 1,5X, 
1,75X, 2X valitsemalla suurennoksen punaisella 
valintapainikkeella. 
 
Travel Speed (Hitsausnopeus) tuo hitsausnopeuden 
opasteen näkyville. Tämä opaste sijaitsee virtuaalisen 
MAG/FCAW-pistoolin tai virtuaalisen 
puikkohitsauslaitteen sivulla. Tässä opasteessa 
käytetään värikoodausta ilmaisemaan hitsausnopeutta.  
 
Huomaa: Tavoitteena on pitää nuoli graafin keskellä, 

jolloin se myös säilyy vihreänä. 
 

HITSAUSNOPEUDEN VISUAALINEN OPASTE 
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CTWD (Kosketinkärjen etäisyys työkappaleeseen)-
opastetta voidaan käyttää vain virtuaalisissa MAG ja 
FCAW-prosesseissa. Tässä opasteessa käytetään 
värikoodausta, jolla ilmaistaan oikea kosketinkärjen 
etäisyys työkappaleeseen. Tavoitteena on pitää vihreän 
nuolen kärki samalla linjalla kuin ”H”-palkki ja pitää nuoli 
vihreänä.  
 
 

CTWD (Kosketinkärjen etäisyys työkappaleeseen) 

 
 
Arc Length (Kaaren pituuden) opaste on muuten 
samanlainen kuin CTWD (Kosketinkärjen etäisyys 
työkappaleeseen) opaste, mutta edustaa kaaren pituutta 
virtuaalisessa puikkohitsausprosessissa. Tavoitteena on 
pitää nuolen kärki viivalla ja pitää nuoli vihreänä. 
 
Travel/Work Angle (Hitsausnopeuden/ 
työskentelykulman) opastetta voidaan käyttää 
puikkohitsaus-, MAG- tai FCAW-prosesseissa. 
Tavoitteena on saada ympyrä ristikon keskelle ja pitää 
väri vihreänä.  
 

HITSAUSNOPEUS/TYÖSKENTELYKULMA 

 
 
Aim (Kohdistus)-opastetta voidaan käyttää 
virtuaalisissa puikkohitsaus-, MAG- tai FCAW-
prosesseissa. Tämän opasteen tavoitteena on asettaa 
virtuaalinen MAG/FCAW-pistooli tai 
virtuaalinen puikkohitsauslaite siten että kohdistusopaste 
on kapea vihreä viiva. Tämä ilmaisee, että hitsaus 
tehdään oikeaan paikkaan tai oikeassa asennossa. 

KOHDISTUS 

 
 
Whip (Sivuttaissiirto)-opastetta voidaan käyttää E6010 
VR puikkohitsausprosessissa. Opaste auttaa 
opiskelijoita käyttämään oikeaa ajoitusta 
sivuttaissiirtoliikkeissä, sula-ajan käytössä ja 
sivuttaissiirrossa. Opaste osoittaa oikean 
sivuttaissiirtotekniikan siten, että vihreän, ulkopuolisen 
renkaan (ajoitus) sisällä on vihreä keskusta (sula ja 
sivuttaissiirtoaika). 
 

SIVUTTAISSIIRTO 

 
 
Weave (Kuviointi-) opastetta voidaan käyttää 
virtuaalisissa puikkohitsaus-, MAG- tai FCAW-
prosesseissa, mutta sitä voidaan käyttää vain, mikäli 
toleranssieditorissa mainittu tekniikka on 
sivuttaissiirtotyyppinen. Opasteen tavoitteena on sijoittaa 
kuviointi siten, että ulkoinen rengas on vihreä (hyvä 
kuviointiväli), jonka sisällä on vihreä sisärengas (hyvä 
kosketuskulma edellisten hitsien hitsisauman 
ulkoreunoissa). 
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KUVIOINTI 

 
 
New Coupon (Uusi aihio) 
Painamalla sinistä uuden aihion valikkopainiketta 
saadaan välittömästi käytössä olevan tilalle uusi, 
hitsaamaton aihio. Tämä on nopea tapa aloittaa alusta 
käyttäen samaa kokoonpanoa ja prosessia, mutta se 
poistaa kaikki vaiheet aihiosta ja graafit LASER -
näytöstä. 
 
Näytön valkoiset valintanuolet 
Painamalla näytön valkoisia valintanuolia käyttäjä voi 
siirtyä LASER-näytöstä, opettajan näkymään tai 
hitsaajan näkymään. 
 

Hitsaajan näkymä-näyttö  
Yleiskatsaus 
Tässä näytössä näkyy virtuaalinen näkymä sellaisena 
kuin kypärää käyttävä käyttäjä näkee sen.  
 

Opettajan näkymä-näyttö  
Yleiskatsaus 
Tässä näytössä näkyvät aihio ja virtuaalinen hitsi 
reaaliaikaisena. Tarkkailija voi kääntää aihiota tai 
zoomata lähemmäksi tai kauemmaksi aihiosta. Tässä 
näkymässä näkyvät myös käytettävä virtuaalinen 
MAG/FCAW-pistooli tai virtuaalinen puikkohitsauslaite. 
 
Aihiota käännetään ohjaussauvalla. Punaista 
valintapainiketta painamalla saadaan ohjaussauvan 
toiminto vaihdetuksi kääntämisestä zoomaukseen. 
Zoomaustilassa voidaan ohjaussauvan avulla zoomata 
lähemmäs tai kauemmas. 
 
HUOMAA: Näkymien vaihtaminen monitorissa ei 

muuta käyttäjän näkymää kypärässä.  
 

OPETTAJAN NÄKYMÄ (HUONO HITSI) 

 
 

LASER-NÄYTTÖ 
(Live Action Student Evaluation Report) 
Yleiskatsaus 
Tässä näytössä näkyy opiskelijan hitsaussuorituksen 
kokonaisarvio. Tässä näytössä näkyvät yksityiskohtaiset 
tiedot opiskelijan hitsaustekniikasta kunkin vaiheen 
osalta. 

LASER -NÄYTTÖ (HYVÄ HITSI) 

 
 

LASER -NÄYTTÖ (HORISONTAALINEN HITSI)  
EI HITSIÄ 

 
 

LASER -NÄYTTÖ (HYVÄ PYSTYSUORA HITSI) 
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LASER-NÄYTTÖ 
(GRAAFI, PUUTTEELLISUUDET, HITSAUSVIRHEET, JNE.) 

 
 
TEKNIIKKAPARAMETRIT 
Ruudun vasemmassa yläreunassa näkyvät seurattavat tekniikkaparametrit ja näitä parametreja edustava graafi näkyy 
ruudun oikealla puolella. Kun käyttäjä hitsaa, kustakin parametrista syntyy graafinen esitys, missä graafin viivan väri on 
sama kuin tekniikkaparametrin ruudussa. Esimerkiksi, “asento” on sinisessä ruudussa ja sitä ilmaisee sininen viiva. 
Graafin vasen puoli edustaa aihion vasenta puolta ja oikea puoli aihion oikeaa puolta. Pystysuorissa hitseissä graafia 
käännetään siten, että se on pystysuora, jolloin alapuoli edustaa aihion alapuolta ja yläpuoli aihion yläpuolta. Graafi 
ilmaisee myös, miten lähellä parametri oli ideaaliarvoa. Ideaaliarvo näkyy punaisena viivana graafin keskellä. Tämä arvo 
määritetään toleranssieditorin asetuksilla. Ylempi ja alempi valkoinen viiva esittävät enimmäis- ja vähimmäisarvoja, 
joiden sisällä parametrin tulisi olla. Myös nämä arvot määritetään toleranssieditorin asetuksilla. Kaikki yläpuolisen 
valkoisen tai alapuolisen valkoisen viivan menevä on toleranssirajojen ulkopuolella. Mitä lähempänä käyttäjä on 
ideaaliviivaa, sitä parempi hitsi on. Kukin parametri voidaan ottaa pois näkyvistä graafista tai asettaa näkymään 
valitsemalla parametri ohjaussauvalla ja painamalla punaista valintapainiketta. Sivuttaissiirto- ja kuviointiparametrit ovat 
myös näkyvissä graafeina kun järjestelmässä on määritetty käytettäväksi näitä hitsaustekniikoita (katso Toleranssieditori-
kappale). Käytössä ovat seuraavat tekniikkaparametrit (Katso taulukko B.3) 
 

TAULUKKO B.3 

PARAMETRI 

PALKKI 
SIVUTTAIS-

SIIRTO KUVIOINTI  

MAG 
tai 

FCAW 

PUIKKO-
HITSAUS

PUIKKO-
HITSAUS 

E6010 
vain 

MAG 
tai 

FCAW 

PUIKKO-
HITSAUS 

 

 

 

Asento x x x x x  
CTWD 
(Kosketinkärjen 
etäisyys 
työkappaleeseen) x   x   

Kaaren pituus  x x  x  

Työskentelykulma x x x x x  

Hitsauskulma x x x x x  

Hitsausnopeus x x     

Käsnien väli   x    

Sivuttaissiirtoaika   x    

Sula-aika   x    

Kuvion leveys    x x  

Kuvionnin ajoitus    x x  

Kuvioiden väli    x x  
 
 
 

HITSAUSTEKNIIKAN 
GRAAFI 

HITSAUSVIRHEEN 
OSOITIN 
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Position (Asema) on käyttäjän ideaalinen hitsin juuren 
sijaintipaikka. Tämä paikka voi muuttua kunkin vaiheen 
jälkeen. Tehtäessä kuvioita, ihannepaikan katsotaan 
olevan kuvion keskilinjan kohdalla. 
 
Kosketuskärjen etäisyys työkappaleseen (CTWD) 
(virtuaalisessa MAG- ja FCAW-laitteessa) ja kaaren 
pituus (virtuaalisessa puikkohitsauslaitteessa) ovat 
etäisyydet virtuaalisen MAG/FCAW-pistoolin 
kosketuskärjestä tai virtuaalisesta 
puikkohitsauslaitteesta tasoon, joka kulkee ideaalisen 
sijaintipaikan läpi. 
 

 
 

 
 
Work Angle (Työskentelykulma) on hitsauspuikon ja 
työkappaleen välinen kulma nähtynä alla olevan kuvan 
mukaisena työskentelykulmana. 
 

 
TYÖSKENTELYKULMA 

 

 
Travel Angle (Hitsauskulma) on hitsauspuikon ja 
työkappaleen välinen kulma hitsaussuuntaan. Näytön 
oikeassa yläkulmassa näkyy, tulisiko käyttäjän työntää 
tai vetää. Mikäli käyttäjä työntää kun hänen pitäisi vetää, 
käyttäjä ei saa täysiä pisteitä. Putkihitsauksessa tämä on 
hitsauspuikon ja putken tangentin välinen kulma 
kyseisessä kohdassa.  
 

 
HITSAUSKULMA 

 
Travel Speed (Hitsausnopeus) määrittää, miten 
nopeasti hitsauspuikko liikkuu suhteessa 
työkappaleseen.  
 
Dime Spacing (Käsnien väli) on etäisyys yhdestä 
jähmettyneestä hitsi sulasta toiseen. (vain 
sivuttaissiirtotekniikassa) 
 
Whip Time (Sivuttaissiirtoaika) on aika, jonka käyttäjä 
käyttää sivuttaissiirto liikettä, tai ei jälkipurista 
hitsaussulassa. (vain sivuttaissiirtotekniikassa) 
 
Dwell Time (Jälkipuristusaika) on aika, jonka käyttäjä 
käyttää jälkipuristukseen tai pitää virtuaalista 
hitsauspuikkoa virtuaalisessa sulassa. (vain 
sivuttaissiirtotekniikassa) 
 
Width of Weave (Kuvion leveys) on etäisyys reunasta 
toiseen, jossa virtuaalinen MAG/FCAW-pistooli tai 
virtuaalinen puikkohitsauslaite on kohdistettuna 
tehtäessä yksi sivuttaissiirto kuviointisarjassa, jonka 
tuloksena hitsi syntyy (vain kuviointitekniikka) 
 
Weave Timing (Kuvionnin ajoitus) on aika, jonka 
kestää saada valmiiksi yksi sivulta toiselle tapahtuva 
kuviointiliike. (ainoastaan kuviointitekniikka) 
 
Weave Spacing (Kuvioiden väli) on hitsauksen 
yleissuunnassa yhden kuviointijakson etäisyys 
kuviointisarjassa, jonka tuloksena hitsi syntyy. (vain 
kuviointitekniikka) 

Kosketuskärjen 
etäisyys 
työkappaleseen 
(CTWD)

Kaaren 
pituus 
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Vaihenumero 
Vaihenumero näkyy ruudun keskiosan vasemmassa 
reunassa. Katseltava vaihenumero vaihdetaan 
siirtymällä ohjaussauvalla kyseisen vaihenumeron 
kohdalle ja vaihdetaan siirtymällä ohjaussauvalla 
vasemmalle tai oikealle. Putkihitsauksessa tiedot 
näkyvät samalla tavalla kaksiulotteisessa näytössä siten, 
että putki ikään kuin avataan ja asetetaan tasaiselle 
alustalle. Käyttäjä voi valita, haluaako hän katsella koko 
putkea vai yhtä putken neljännestä. Haluttu putken alue 
valitaan ohjaussauvalla.  
 
Hitsaussuunta 
Hitsaussuunta näkyy näytön keskiosan oikeassa 
reunassa. Kun käyttäjä aloittaa hitsaamisen, järjestelmä 
havaitsee hitsaussuunnan ja näyttöön ilmestyy suuntaa 
osoittava nuoli. Järjestelmä ennakoi nämä suunnat 
visuaalisia opasteita varten. Visuaalinen opaste muuttuu 
automaattisesti käytettävän hitsaussuunnan mukaiseksi 
kun kaari on syttynyt. 
 
Hitsauspalon kuvaus 
Suoritetun vaiheen kuva ilmestyy ruudun keskiosaan.  
 
Hitsausvirheen osoitin  
Ruudun vasemmassa alakulmassa luetellaan 
mahdolliset hitsausvirheet. Kun oppilas käyttää 
virheellistä hitsaustekniikkaa, siitä aiheutuu erityisiä 
hitsausvirheitä hitsiin. Kyseiseen kohtaan ilmestyy viiva, 
joka osoittaa hitsausvirheet. Esimerkiksi liian pitkä kaari 
aiheuttaa huokoisuutta. 
 
Mahdollisia hitsausvirheitä ovat: 
 
 Vajaa hitsautumissyvyys/tunkeuma  
 Kuonasulkeuma  
 Huokoisuus  
 Alikoneistus  
 Huono hitsipalon sijoittuminen 
 Väärä hitsin koko  
 Korkea kupu/Liikaa hitsiainetta  
 Vajaa kupu/Liian vähäinen täyttö 
 Liialliset roiskeet  
 Läpisulaminen/läpipalaminen 
 
 

 
 
 

Vaiheen lopetus 
Kun käyttäjä painaa vihreää “End Pass (Vaiheen 
lopetus)” -valikkopainiketta, vaihe pisteytetään, hitsistä 
otetaan valokuva ja hitsausvirheiden prosentuaalinen 
osuus lasketaan. Mikäli käyttäjä on kytkenyt 
laitteeseen USB-laitteen, “Vaiheen lopetus”–
painikkeen painaminen tallentaa myös 
automaattisesti oppilaan raportin hitsauskoneen 
etuseinässä olevalle USB-muistilaitteelle. Mikäli 
koneessa ei ole USB-muistitikkua, näytön oikeassa 
yläkulmassa olevan USB-kuvakkeen päälle ilmestyy 
punainen ympyrä , jonka päällä on risti. Se ilmoittaa 
myös, että oppilaan raporttia ei ole tallennettu. “Vaiheen 
lopetus”–painikkeen painamisen jälkeen kuluu noin 10 
sekuntia tiedoston tallentumiseen. Oppilaiden 
raportteja ei tallenneta VRTEX® 360-laitteelle. Mikäli 
raporttia ei tallenneta USB-laitteelle hitsauksen aikana, 
ja tehdään uusi hitsi, edellisen hitsin tiedot häviävät.  
 
Tulos 
Kunkin parametrin pisteet lasketaan näytön oikeassa 
yläkulmassa. Mitä lähempänä parametrin tulos on 
ideaaliarvoa, sitä parempi tulos on (100 on paras). 
Pisteytysosion alaosassa näkyvä kokonaispistemäärä 
lasketaan kunkin parametrin keskiarvona. Suurimman 
mahdollisen pistemäärän saavuttamiseksi, hitsi on 
tehtävä koko aihion pituudelta.  
 
Oppilaan raportti 
Oppilaan raportti on PDF–tiedosto, jossa esitetään 
graafi, hitsausvirheet, hitsipalon kuvaus, tulos ja muita 
hitsiä koskevia tietoja. PDF-tiedosto voidaan tulostaa tai 
arkistoida toiselta tietokoneelta jotta oppilaan edistymistä 
voidaan seurata. Alla olevassa PDF-tiedostossa näkyy 
oppilaan raportti. 

 
 
Huippu- ja taustavirta 
Nämä hitsausparametrit näkyvät LASER-näytössä kun 
oppilas käyttää STT-hitsausprosessia. Näitä asetuksia ei 
voida muuttaa, mutta ne mainitaan järjestelmässä jotta 
oppilas voi tutustua termeihin. 
 

Ohjaajan tila 
Yleiskatsaus 
Ohjaajan tilassa käyttäjät voivat katsella Weldometer®-
ohjelmaa, käyttää toleranssieditoria ja asettaa muita 
asetuksia. Päästäkseen ohjaajan tilaan, käyttäjän on 
palattava ensin sisäänkirjautumisnäyttöön. 
Tämä voidaan useimmissa näytöissä tehdä valitsemalla 
valikko, sitten logout (uloskirjautuminen) ja valitsemalla 
sen jälkeen vaihtoehto “yes” (kyllä). Tämän jälkeen 
käyttäjän on asetettava avain hitsauskoneen etupuolella 
olevaan avaimenreikään ja kääntää avainta 90 astetta 
oikealle. Ohjaajan tilasta voidaan poistua painamalla 
valikon oranssia paluu-painiketta. 
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Ohjaajan näkymä sisältää seuraavat osiot: 

 Lisäasetukset  Weldometer® 
 Päivitys  Toleranssit 
 Lisenssitiedot   

 
OHJAAJAN NÄKYMÄ 

 
 
Lisäasetukset 
Ohjaajan tilan Valinnat-näkymässä käyttäjä voi muuttaa 
käyttäjän käyttöliittymän ja hitsausäänten äänentasoa. 
Äänentasoa muutetaan kääntämällä ohjaussauvaa 
vasemmalle tai oikealle ja painamalla sen jälkeen 
valintapainiketta. Äänentasolla 0 järjestelmä mykistyy 
kun taas äänentaso 10 on korkein.  
 

Päivitys 
Yleiskatsaus 
Ohjaajan tilan päivitys-näkymässä käyttäjä voi päivittää 
ohjelmistonsa tai päivittää erityiset kokoonpanotiedot 
hitsauskoneen etuseinässä olevalta USB-muistitikulta. 
Tätä napsauttamalla avautuu kaksi 
valintamahdollisuutta: 

Ohjelmiston päivitys 
Kokoonpanotiedoston päivitys 

 
Ohjelmisto 
Valitsemalla tämän vaihtoehdon käyttäjä voi noutaa 
uudemman ohjelmistoversion, mikäli sellainen on 
saatavilla hitsauskoneen etuseinässä olevalta USB-
laitteelta. Päivittäminen eri version saattaa aiheuttaa 
järjestelmän sulkeutumisen tai uudelleenkäynnistymisen.  
 
Päivityksen tekemisen jälkeen järjestelmä saatetaan 
joutua sulkemaan ja käynnistämään uudelleen jotta 
muutokset astuvat voimaan.  
 
Kokoonpanotiedosto 
Valitsemalla tämän vaihtoehdon käyttäjä voi noutaa 
kokoonpanotietojen muutokset hitsauskoneen 
etuseinässä olevalta USB-laitteelta. Tätä vaihtoehtoa 
käytetään vaihdettaessa järjestelmän osia.  

Lisenssitiedot 
VRTEX® 360 on täysiverinen virtuaalinen 
kaarihitsauksen harjoitteluratkaisu. Koska VRTEX® 360 
on tietokonepohjainen järjestelmä, se tarjoaa käyttäjälle 
ominaisuuksia ja toimintoja, jotka ovat lisensioituja tai 
käytettävissä kun niitä käytetään koneessa. 
 
Eräs esimerkki tällaisesta on VRTEX® 360:n Desert 
Base -ympäristö. Mikäli VRTEX® 360:een lisätään uusi 
hitsauspuikko tai hitsausprosessi, se otetaan käyttöön 
myös lisensoituna ominaisuutena. VRTEX® 360:n 
lisensoidut ominaisuudet ovat MAC-osoitekohtaisia tai 
kunkin tietokoneen osoitteeseen määritettyjä.  

LISENSSITIETONÄYTTÖ 

 
 
Tämä tarkoittaa, että koneella, jossa on erilaisia 
ohjelmistoversioita, voi olla erilaisia käytössä olevia 
ominaisuuksia tai toimintoja. Lisenssinäyttö on 
nähtävissä ohjaajan tilassa. Siinä luetellaan 
ominaisuudet, jotka on otettu käyttöön tai toiminnassa 
kyseisessä VRTEX® 360-harjoittelujärjestelmässä sekä 
koneen MAC-osoite. Käyttäjä voi vierittää luetteloa 
nähdäkseen koko luettelon. 
 
Lisenssinäytössä näkyvät myös varatut pisteet, joihin 
voidaan ladata uusi parannuksia VRTEX® 360-
ohjelmistopäivitysohjelman avulla. 
 
Lisätietoja VRTEX® 360 –päivitysohjelmasta on 
saatavissa paikalliselta Lincoln Electricin edustajalta tai 
Lincoln Electric Automation Division-yksiköstä. 
Automation Division-yksikön puhelinnumero on 1-
216-481-8100. 
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Weldometer® 
Yleiskatsaus 
 
Weldometer® pitää kirjaa virtuaalisten 
kulutustarvikkeiden, perusmateriaalin ja kaasun 
kulutuksesta. Tämän tiedon avulla voidaan seurata 
säästöjä materiaalien ja kustannusten osalta, joita syntyy 
kun käytetään virtuaalista hitsauksen harjoittelua. 
Weldometer® seuraa materiaalien kulutusta ja kaariaikaa 
“laskurilla” (viimeksi nollattu) ja virtuaalijärjestelmän 
elinkaaresta. 
 
Arc Time (Kaariaika) pitää kirjaa aikamäärästä 
(tunnit:minuutit:sekunnit), jona oppilailla on kaari 
sytytettynä kunkin prosessin yhteydessä.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WELDOMETER® 
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Base Metal (Perusmetalli) pitää kirjaa siitä, kuinka 
monta virtuaalista aihiota on käytetty ja mikä on niiden 
yhteispaino. Huomaa, että 3/8”:n levyssä on uraliitoksia 
sekä T-liitoksia, kun taas levyssä 10GA ja 1/4" on sekä 
T-liitoksia ja harjoittelulevyjä. 
 
Gas (Kaasu) pitää kirjaa virtuaalisen kaasun 
kulutuksesta.  
 
Consumables (Kulutustarvikkeet) pitää kirjaa kunkin 
virtuaalisen kulutustarviketyypin yhteispainosta. Siinä 
näkyy myös, kuinka monta virtuaalista 
puikkohitsauspuikkoa on käytetty. 
 
Näytön alareunassa simuloitu hitsausaika pitää kirjaa 
siitä, kuinka kauan yksikkö on ollut käynnissä (aika 
tunteina:minuutteina:sekunteina). 
 
Mittarin nollaus 
Reset Trip (Mittarin nollaus)–painikkeen painaminen 
tyhjentää kaikki mittarisarakkeessa näkyvät tiedot. 
Tämän ansiosta ohjaaja voi saada tiedot virtuaalisista 
materiaalisäästöistä tietyltä ajanjaksolta.  
 
Tallenna 
Jos laitteeseen on kytketty USB-muistilaite, valitsemalla 
vaihtoehdon “save to file” (tallenna tiedostoksi) käyttäjä 
voi tallentaa kaikki Weldometer®-tiedot tiedostoksi. Kun 
tiedosto on tallennettu, käyttäjä voi viedä USB-laitteen 
toiseen tietokoneeseen tai tulostimeen tulostamista 
varten tai hän voi lähettää sen sähköpostina, kopioida 
sen, tallentaa toiselle koneelle tai katsella tiedostoa.  
 
Takaisin 
Valitsemalla Back–vaihtoehdon, käyttäjä pääsee 
takaisin edelliseen näyttöön. 
 

Toleranssieditori  
Yleiskatsaus 
Toleranssieditorin avulla käyttäjä voi muokata 
järjestelmäasetuksia sopimaan oletusasetuksia 
paremmin omaan opetussuunnitelmaansa.  
 
VRTEX® 360:ssa on Lincolnin “oletushitsausparametrit” 
valmiiksi asennettuina. Opettaja voi muokata näitä 
parametreja vastaamaan tiettyä hitsaussovellusta tai –
tekniikkaa. Hitsausparametrit, joita voidaan muokata 
ovat: 
 
 Hitsauslangan syöttönopeus 
 Syöttöjännite  
 Sähkövirta  
 Kaasuseos  
 Kaasun virtausnopeus  
 
Tekniikkaparametrien ideaaliarvoasteikkoa voidaan 
myös muokata: 
 
 Asento  
 Kosketinkärjen etäisyys työkappaleeseen 

(CTWD)/Kaaren pituus 
 Työskentelykulma  
 Hitsauskulma  
 Hitsausnopeus  
 Sivuttaissiirto  
 Kuvio 

TOLERANSSIT 

 
 

 VAROITUS 
Toleranssieditorin asetusten muuttaminen vaikuttaa 
merkittävällä tavalla järjestelmän toimintaan kuten 
pisteytykseen, visuaalisiin opasteisiin ja hitsausvirheisiin. 
Toleranssieditorin asetusten muuttamisessa on oltava 
huolellinen, jotteivät ne edusta epärealistisia 
hitsaustilanteita.  
 
Toleranssiasetusten valinta 
Tässä näytössä näkyvät kaikki yksikköön tallennetut 
toleranssiasetukset. Kaikkiin yksiköihin määritetään 
tehtaalla oletusasetukset. Mikäli käyttäjä luo useita 
tolreranssitiedostoja, käytettävä tiedosto valitaan 
painamalla punaista valintapainiketta. Tämä vaikuttaa 
visuaalisiin opasteisiin, graafeihin, hitsausvirheisiin ja 
pisteytykseen. Tässä näytössä näkyvät myös käytössä 
olevat toleranssiasetukset. 
 
Ladattavan toleranssin valinta 
Tässä näkyvät kaikki USB-laitteeseen tallennetut 
toleranssit. Tiedostoja voidaan siirtää VRTEX® 360:een 
tai siitä pois USB-muistivälineellä. 
 
Back (Takaisin) 
Valitsemalla Back–vaihtoehdon, palataan 
sisäänkirjautumisnäyttöön. 
 
Edit (Muokkaa) 
Tämä valikkopainike vaikuttaa toleranssin 
asetusnäytössä näkyvään tiedostoon. Valikko sisältää 
seuraavat vaihtoehdot: 
 
• Luo uusi  
• Tallenna  
• Kopioi  
• Poista  
• Nimeä uudelleen  
 
Valitsemalla Create New-vaihtoehdon (Luo uusi) 
luodaan uusi tiedosto laitteeseen. Tiedosto luodaan 
käyttäen oletusasetuksia. Kun käyttäjä painaa tätä 
painiketta, hänen eteensä avautuu näppäimistöruutu, 
missä hän voi antaa tiedostolle uuden nimen. 
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Valitsemalla Save to File-vaihtoehdon (Tallenna 
tiedostoksi) nykyinen tiedosto tallennetaan USB-
muistilaitteelle, mikäli USB -laite on liitettynä koneen 
etuseinään. 
 
Valitsemalla Copy-vaihtoehdon (Kopioi) luodaan kopio 
toleranssin asetusnäytössä olevasta tiedostosta. Kopio 
nimetään samalla nimellä, minkä lisäksi nimen jälkeen 
on korotettu numero. 
 
Valitsemalla Delete-vaihtoehdon (Poista) näyttöön 
ilmestyy kysymys “are you sure” (”oletko varma”). 
Näytössä näkyvä tiedosto poistetaan valitsemalla 
vaihtoehto yes (kyllä). Käyttäjä voi peruuttaa toiminnon 
valitsemalla vaihtoehdon no (ei) tai painamalla peruutus-
painiketta. 
 
Valitsemalla Rename-vaihtoehdon (Nimeä uudelleen) 
käyttäjän eteen avautuu näppäimistöruutu, missä hän 
voi muuttaa nykyisen tiedoston nimen. 
 
USB Edit (USB-muokkaus) 
Tämä valikko koskee vain USB-muistivälineellä olevia 
tiedostoja. Mikäli ladattavan toleranssin valintanäytössä 
on tiedostonimi, valitsemalla tästä valikosta vaihtoehdon 
valinnat, toiminto kohdistuu kyseiseen tiedostoon. 
Valikko sisältää seuraavat vaihtoehdot: 
 
 Kopioi luetteloon  
 Poista  
 Nimeä uudelleen  
 Lataa USB-muistilaitteesta  
 
Valitsemalla Copy to List-vaihtoehdon (Kopioi 
luetteloon)valittavan toleranssin valintanäytössä oleva 
tiedosto kopioidaan ja tallennetaan VRTEX® 360:een. 
 
Valitsemalla Delete-vaihtoehdon (Poista) näyttöön 
ilmestyy kysymys “oletko varma”. Valittavan toleranssin 
valintanäytössä näkyvä tiedosto poistetaan valitsemalla 
vaihtoehto yes (kyllä). Käyttäjä voi peruuttaa toiminnon 
valitsemalla vaihtoehdon no (ei) tai painamalla peruutus-
painiketta. 
 
Valitsemalla Rename-vaihtoehdon (Nimeä uudelleen) 
käyttäjän eteen avautuu näppäimistöruutu, missä hän 
voi muuttaa nykyisen tiedoston nimen. 
 
Valitsemalla Load-vaihtoehdon (Lataa) käyttäjä saa 
nähdäkseen luettelon USB-muistivälineellä olevista 
tiedostoista. Nimet näkyvät valittavan toleranssin 
valintanäytössä. Käyttäjän on valittava tämä ruutu 
kyetäkseen näkemään, mitä USB-muistilaitteella on. 
 

Toleranssien näppäimistöruutu 
Yleiskatsaus 
Tässä käyttäjä voi nimetä tai nimetä uudelleen 
tiedostoja. 

 
TOLERANSSIT (NÄPPÄIMISTÖRUUTU) 

 
 

VALITUT TOLERANSSIT (OLETUKSET) 

 
Takaisin 
Paluu-näppäintä painamalla käyttäjä palaa edellisen 
sivun näyttöön.  
 
Jatka 
Valitsemalla vaihtoehdon continue (jatka), käyttäjä 
pääsee toleranssien kokoonpanon valintanäyttöön ellei 
hän ole ollut uudelleen nimeämässä tiedostoa, jolloin 
hän palaa edelliselle sivulle. 
 

Toleranssien yhteiskokoonpano 
Valintaruutu 
 
Yleiskatsaus 
Käyttäjä valitsee, mitä kokoonpanoa hän haluaa 
muokata. 
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TOLERANSSIEN KOKOONPANON VALINTA 

 
 
Valikko 
 
Valitsemalla Logout-vaihtoehdon (Kirjaudu ulos) ja sen 
jälkeen alivalikosta vaihtoehdon yes (kyllä), käyttäjä 
palaa takaisin sisäänkirjautumisnäyttöön. 
 
Valitsemalla Change Process-vaihtoehdon (Vaihda 
prosessia) käyttäjä palaa takaisin toleranssien 
prosessien valintanäyttöön. 
 
Takaisin 
Valitsemalla Back –vaihtoehdon käyttäjä pääsee 
takaisin edelliseen näyttöön. 
 
Jatka 
Valitsemalla Continue –vaihtoehdon (Jatka) käyttäjä 
siirtyy toleranssien prosessien valintanäyttöön.  
 

Toleranssien prosessien valintanäyttö 
Yleiskatsaus 
Käyttäjä valitsee, mitä prosessia hän haluaa muokata. 
 

TOLERANSSIEN PROSESSIEN VALINTANÄYTTÖ 

 
 
Valikko 
Valitsemalla Logout-vaihtoehdon (Kirjaudu ulos) ja sen 
jälkeen alivalikosta vaihtoehdon yes (kyllä), käyttäjä 
palaa takaisin sisäänkirjautumisnäyttöön hitsaustilassa. 
 
Valitsemalla Change Coupon Type-vaihtoehdon 
(Vaihda aihiota) käyttäjä palaa toleranssien prosessien 
valintanäyttöön. 

 
Takaisin 
Valitsemalla Back-vaihtoehdon (Paluu) käyttäjä palaa 
toleranssien prosessien valintanäyttöön. 
 
Jatka 
Valitsemalla Continue –vaihtoehdon (Jatka) käyttäjä 
siirtyy toleranssien laitteistoasetusten näyttöön 
 

Toleranssien muokkaus 
Yleiskatsaus 
Käyttäjä voi muokata toleranssien arvoja. Muokkaus 
tehdään seuraavasti: 
1) Muutettava laitteistoasetus tai parametri valitaan 

ohjaussauvalla.  
2) Painetaan punaista valintapainiketta.  
3) Arvo muutetaan ohjaussauvalla. Muutokset 

tallennetaan painamalla vihreää aseta toleranssit-
painiketta.  

 
Toleransseja voidaan muuttaa seuraavissa näytöissä: 
 
 Toleranssien laitteistoasetusten näyttö  
 Toleranssien kaasunäyttö  
 Toleranssien hitsaustekniikan parametrien näyttö  
 Toleranssien Malli ja kohdistus-näyttö  
 Toleranssien sivuttaissiirto- ja hitsausnopeus-näyttö  
 Toleranssien kuvio-näyttö  
 
Seuraava & edellinen 
Käyttäjä voi siirtyä nuolinäppäimillä eri toleranssien 
muokkausnäyttöjen välillä. 
 
Valittu kokoonpano ja prosessi näkyvät ruudun 
yläreunassa.  
 
Ruudun oikeassa yläreunassa näkyy muokattavan 
toleranssin nimi. 
 
Ideaaliset arvot edustavat ideaalisen hitsaustekniikan 
parametreja. Mikäli käyttäjä hitsaa käyttäen ideaaliseksi 
arvioitua tekniikkaa, hän saa parhaat mahdolliset pisteet. 
Ideaaliset arvot näkyvät LASER -näytössä punaisena 
viivana. +/- -asetusten muuttaminen muuttaa LASER -
näytössä valkoisilla viivoilla merkittyä hyväksyttävää 
toleranssia. 
+/- -rajojen puitteissa käytetty hitsaustekniikka on 
hyväksyttävä, mutta arvioidaan heikommaksi mitä 
etäämmällä se on ideaaliarvosta. Esimerkiksi 
työskentelykulma, jonka ideaaliarvo on 45 astetta ja +/- 
of 10 asteen muutos merkitsee, että käyttäjä voi käyttää 
35:n ja 55:n asteen välillä olevaa kulmaa ja aikaansaada 
hyväksyttävän hitsin.   
 
Asetukset, jotka eivät ole käytettävissä valitussa 
prosessissa, ovat harmaita eikä niitä voida muuttaa.  
 
Valikko 
Tämä on sama kuin toleranssin kokoonpanon 
valintanäyttö. 
 
Takaisin 
Painamalla paluu-painiketta käyttäjä palaa edelliseen 
näyttöön eikä muutoksia tallenneta. 
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Edellinen vaihe 
Edellisen vaiheen painikkeella vaihdetaan muokattavaa 
vaihetta. Mikäli kyseessä on ensimmäinen vaihe, tätä 
vaihtoehtoa ei voida valita. Muokattavan vaiheen 
numero näkyy ruudun oikeassa yläkulmassa.  
 
Seuraava vaihe 
Seuraavan vaiheen painikkeella vaihdetaan 
muokattavaa vaihetta. Mikäli kyseessä on ensimmäinen 
vaihe, tätä vaihtoehtoa ei voida valita. 
 

Toleranssien laitteistoasetusten näyttö 
 
TOLERANSSIEN LAITTEISTOASETUSTEN NÄYTTÖ 

 
 
Yleiskatsaus 
Tässä näytössä käyttäjä voi muokata seuraavia 
hitsausparametreja:  
 
 Langan syöttönopeus  
 Sähkövirta  
 Jännite 
 Napaisuus 
 

Toleranssien kaasunäyttö 
Yleiskatsaus 
Tässä näytössä voidaan muokata: 
 
 Valittua kaasuseosta  
 Kaasun virtausnopeus  
 

TOLERANSSIEN KAASUNÄYTTÖ 

 
 

Toleranssien hitsaustekniikan 
parametrinäyttö  
Yleiskatsaus 
Tässä näytössä voidaan muokata: 
 
 Kosketinkärjen etäisyys työkappaleeseen 

(CTWD)/Kaaren pituus 
 Työskentelykulma  
 Hitsauskulma  
 

TOLERANCSSIEN HITSAUS TEKNIIKAN 
PARAMETRINÄYTTÖ 

 
 
Huomaa: Vetohitsauksessa hitsauskulman tulisi aina olla 

pienempi kuin 90 astetta. Hitsauskulma 
työntöhitsauksessa tulisi aina olla suurempi 
kuin 90 astetta. 
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Toleranssien muoto ja kohdistus-
näyttö  
Yleiskatsaus 
Tässä näytössä käyttäjä voi muuttaa käytettävää muotoa 
(palkki, ruutukuvio, suora kuvio, sivuttaissiirto, 
kolmiokuvio) ja hitsijuuren sijainti. X- ja Y-arvot muuttaa 
hitsipalon sijaintipaikkaa. Se vaikuttaa LASER-näytön 
asema-parametriin. +/--arvo määrittää, kuinka etäälle 
ideaalisesta sijaintipaikasta oppilas voi asettaa 
hitsauspuikon ennen kuin tuloksena on väärän paikkaan 
sijoitettu hitsi. 
 

TOLERANSSIEN MUOTO JA KOHDISTUS-NÄYTTÖ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HITSIN SIJOITTAMISEN KOORDINAATTITAULUKKO (SIJAINTI) 

 
 T-LIITOS  PUTKI  URA 
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Toleranssien sivuttaissiirron ja 
hitsausnopeuden näyttö  
Yleiskatsaus 
Tässä näytössä käyttäjä voi muokata 
sivuttaissiirtotekniikkaan ja hitsausnopeuteen liittyviä 
parametreja kuten: 
 
 Käsnien väli  
 Sivuttaissiirtoaika  
 Sula-aika  
 Hitsausnopeus  
 
SIVUTTAISSIIRRON & HITSAUSNOPEUDEN NÄYTTÖ 

 
 

Toleranssien kuviointi-näyttö 
Yleiskatsaus 
Tässä näytössä käyttäjä voi muokata 
kuviointihitsaustekniikaa kuten: 
 
 Kuvion leveys  
 Kuvionnin ajoitus  
 Kuvioiden väli  
 

TOLERANSSIEN KUVIOINTI-NÄYTTÖ 

 

 

VRTEX® 360 Extensions™ päivitys 2 
 
VRTEX® 360 Extensions-päivitysohjelma on tehty 
VRTEX® 360:n ominaisuuksien ja toiminnallisuuksien 
laajentamiseksi ja tehostamiseksi. VRTEX® 360 – 
päivitysohjelma voidaan ostaa Lincoln Electriciltä. 
Päivityspaketit lähetetään suoraan asiakkaille, jotka 
ostavat ne, yhdessä tukikirjallisuuden, materiaalien ja 
opetusohjelmaosien kanssa, joita on tarkoitus käyttää 
hitsauksen harjoitteluympäristössä. Lisätietoja VRTEX® 
360-ohjelmasta voi saada ottamalla yhteyttä 
osoitteeseen: The Lincoln Electric Company - 
Automation Division at 22221 St. Clair Avenue, 
Cleveland, OH 44117-2522, soittamalla numeroon 
1(888) 935-3878 tai sähköpostitse osoitteesta: 

vrtex@lincolnelectric.com. 
 
Lisätietoja on saatavissa verkko-osoitteesta 
http://www.vrtex360.com/ 
 

TAIVUTUSTESTI 
Yleisesittely: 
Monet hitsaussäännöt edellyttävät taivutustestin 
suorittamista eräänä hitsaajien pätevöitymistestinä 
noudatettaessa hitsausprosessimäärityksiä. Lisäämällä 
virtuaalisen taivutustestin VRTEX® 360:een, oppilas voi 
nähdä syyn, miksi taivutustesti onnistui tai epäonnistui. 
Tämä toiminnallisuus parantaa myös opettajan 
työkaluvalikoimaa vahvistamalla luokassa tapahtuvaa 
opetusta ja tarjoamalla oppilaalle mahdollisuuden 
onnistua tai epäonnistua virtuaalisessa ympäristössä 
ennen kuin hän joutuu astumaan oikeaan hitsauskoppiin, 
mikä säästää sekä aikaa ja rahaa. 
 
Virtuaalisen taivutustestin todistus on osoitus oppilaan 
saavutuksista tietyllä koulutuksen tasolla. 
Taivutustestitodistus lisää myös oppilaiden 
hitsauskoulutuksen opiskelumotivaatiota. 
 
BEND TEST (TAIVUTUSTESTI)-sovellus on otettu 
käyttöön, koska on haluttu tarjota käyttäjälle 
mahdollisuus nähdä hitsaustulostaan simuloimalla 
materiaalia rikkovaa testausmenetelmää, jota käytetään 
monissa verstaissa ja kouluissa taivutustestin nimellä. 
Virtuaalinen taivutustesti antaa käyttäjälle välittömät 
tulokset hitsinsä laadusta taivuttamalla hitsiä180º. Kun 
käyttäjä on saanut valmiiksi ura- tai putkihitsin 
TAIVUTUSTESTI-valinta ilmestyy näyttöön samaan 
paikkaan kuin vihreä CONTINUE-painike. Käyttäjä voi 
valita testin painamalla vihreää TAIVUTUS TESTI -
painiketta sen jälkeen kun hitsi on valmis. 
 
HUOMAA: Pienahitsejä ei voida taivuttaa VRTEX® 

360:lla. 
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CONTINUE-painike muuttuu 
BEND TEST-painikkeeksi 
(Taivutustesti) kun hitsi on 
valmis. 

 
Näytteiden valitsemien taivutustestiin: 
 
Käyttäjä voi valita taivutettavan “A” tai “B”-näytteen 
ohjaussauvalla.  
 

Näyte A 

 
 

Näyte B 

 
 

 
Juuren tai pinnan valinta: 
 
Valitse ohjaussauvalla joko ROOT- (juuri)t tai FACE 
(pinta)-taivutus. Valittuasi haluamasi näytteen, käynnistä 
taivutustesti painamalla punaista SELECT-painiketta. 
 

JUURI 

 
 

PINTA 
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Sen jälkeen kun ensimmäinen näyte on taivutettu, paina 
valkoista NEXT- tai PREV-nuolinäppäintä ja valitse 
taivutettava. 
 

ALOITA TAIVUTUS VIHREÄLLÄ 

 
 

TAIVUTTAA 

 
 

VALKOINEN “NEXT-” TAI “PREV-” PAINIKE 

 
 

 
Taivutettua näytettä voidaan myös kääntää 
ohjaussauvalla, jotta sitä voidaan tarkastella lisää 
silmämääräisesti. Pintataivutus visuaalinen tarkastus 
hyväksytty. 
 

Pintataivutus visuaalisesti hyväksytty 

 
 
EI-LÄPÄISTY TAIVUTUSTESTI: 
 
VRTEX® 360 tarkistaa hitsin myös visuaalisesti ennen 
kuin se antaa luvan taivuttaa. Mikäli hitsi läpäisee 
visuaalisen tarkistuksen, käyttäjä voi jatkaa 
taivutustestiä. Mikäli hitsi ei läpäise tarkistusta, ruudun 
oikeassa reunassa sijaitsevaan tietoruutuun ilmestyy 
mm. tieto epäonnistumisprosentista. Hitsin 
epäonnistuminen mitataan kolmen eri osatekijän 
suhteen eli vajaa hitsautumissyvyys, huokoisuus ja 
kuonasulkeuma. Mikäli käyttäjä ei saa taivutustestiä 
onnistuneesti suoritetuksi, hänen raportissaan ei ole 
virtuaalisen taivutustestin todistusta. 
 

Tuskin hyväksyttävä 
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Ei-hyväksytty 

 
 

Juuritaivutuksen epäonnistumisen prosenttimäärät  

 
 

Kääntö ohjaussauvalla juuritaivutuksen 
epäonnistuminen 

 
 

POISTUMINEN TAIVUTUS TESTISTÄ: 
 
Taivutustestisovelluksesta poistutaan painamalla 
punaista MENU-painiketta ja valitsemalla ohjaussauvalla 
vaihtoehto YES ja painamalla sen jälkeen punaista 
SELECT-painiketta, minkä jälkeen käyttäjä pääsee 
takaisin LASER-näyttöön. 
 

POISTU PAINAMALLA PUNAISTA  
MENU-PAINIKETTA 

 
MIKÄLI HALUAT VARMASTI POISTUA, PAINA 
PUNAISTA SELECT-PAINIKETTA 
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TODISTUS: 
 
TAIVUTUSTESTITODISTUS sijaitsee OPPILAAN 
RAPORTISSA, joka voidaan tallentaa USB-
muistilaitteelle ja ottaa se esiin sieltä, mikäli VRTEX® 
360:n etuseinässä on kytkettynä USB-muistilaite 
virtuaalisen taivutustestin suorittamisen aikana. 
 

Näyte A juuri taivutus ja B pinta taivutus 
yksityiskohtaiset tulokset 

 
 

Taivutustestitodistus 

 

PISTEYTYSOSIOT: 
Yleisesittely: 
Hitsattuaan jakson käyttäjä voi nyt nähdä, onko kukin 
puute/hitsausvirhe hyväksyttävien normien (hyväksytty) 
rajoissa vai eikö (ei-hyväksytty). VRTEX® 360:ssa 
käytössä olevat hyväksyttävät normit kutsutaan nimellä 
pisteytysosiot. Opettajat voivat opettajan tilassa ottaa 
käyttöön haluamansa pisteytysosion (eli, AWS D1.1 tai 
ASME). Hyväksymis-/hylkäämismerkinnät ilmestyvät 
LASER –näyttöön niitä koskevien vaiheiden osalta 
(pisteytysosiot eivät kata kaikkia VRTEX® 360:n hitsejä). 
 
SCORING MODULE (PISTEYTYSOSIO)-ominaisuutta 
voidaan käyttää kun käyttäjä haluaa hitsauksensa 
arvioitavaksi ASME:n tai AWS D1.1-normeilla. Tämä 
valinta voidaan tehdä OPETTAJAN TILAAN opettajan 
avaimella. Oltaessa sisäänkirjautumisnäytössä 
käännetään avainta 90º oikealle. Ohjaussauvalla 
valitaan kohta SCORING MODULE (pisteytysosio), joka 
sijaitsee opettajan tilan näytön oikeassa alakulmassa. 
Osion valinnat avataan punaisella SELECT-painikkeella. 
Ohjaussauvalla valitaan jokin vaihtoehdoista ASME:n 
normien mukaisesti tai D1.1-normien mukaisesti tai ei 
mitään. Normi valitaan punaisella SELECT-painikkeella. 
Paluu sisäänkirjautumisnäyttöön tapahtuu painamalla 
oranssia BACK-painiketta (paluu) kahdesti. 
 

Opettajan tila (Pisteytysosiot) 

 
Pisteytysosioiden valintapainike 
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Pisteytysosion normien valinta  

 
 
Yleisesittely: 
Visuaaliset opasteet ja toiminnot, jotka käyttäjä on 
valinnut, ilmestyvät nyt kuvakkeina LASER-näyttöön 
hitsausvirheet-ikkunan alle. Kuvakkeet säilyvät 
passiivisina kunnes käyttäjä päättää käyttää visuaalista 
opastetta tai toimintoa. Kuvakkeet muuttuvat aktiivisiksi 
kun opastetta tai toimintoa on käytetty. 
 

LASER–näytön kuvake passiivisena  

 
Valitsee visuaalisen opasteen tai toiminnon  

 
 

 
Valitsee visuaalisen opasteen tai toiminnon 

 
 

PANOROINTITILA: 
 
Yleisesittely: 
Panorointinäkymä-toiminto parantaa opettajan 
edellytyksiä katsella hitsausrakennetta oppilaan 
hitsatessa ja kyetä paremmin opettamaan oppilaalle 
oikeaa hitsaustekniikkaa. Käytössä on nyt kolme tilaa: 
rotate (kääntö), zoom (zoomaus) ja pan (panorointi). 
 
Panorointitilassa käyttäjä voi siirtää opettajan näytössä 
hitsattavaa kohdetta haluamaansa suuntaan. Tämän 
ominaisuuden ansiosta sekä opettaja että oppilas voivat 
paremmin nähdä hitsattavan kohteen paremmin. 
Panorointitila otetaan käyttöön ottamalla näyttöön 
opettajan näkymä valkoisilla NEXT- tai PREV-nuolilla. 
PAN-valinta tehdään punaisella SELECT-painikkeella ja 
työkappaletta siirretään ruudulla ohjaussauvalla. 
 

Panorointitilan NEXT- tai PREV-nuolipainike 
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Punainen Select-painike, jolla valitaan  

PAN-vaihtoehto ja ohjaussauva 

 
 

VRTEX® 360 Extensions™-päivitys 3 
 
VRTEX® 360 Extensions™-päivitysohjelma on tehty 
VRTEX® 360:n ominaisuuksien ja toiminnallisuuksien 
laajentamiseksi ja tehostamiseksi. VRTEX® 360 – 
päivitysohjelma voidaan ostaa Lincoln Electriciltä. 
Päivityspaketit lähetetään suoraan asiakkaille, jotka 
ostavat ne, yhdessä tukikirjallisuuden, materiaalien ja 
opetusohjelmaosien kanssa, joita on tarkoitus käyttää 
hitsauksen harjoitteluympäristössä. Lisätietoja VRTEX® 
360-ohjelmasta oi saada ottamalla yhteyttä 
osoitteeseen: The Lincoln Electric Company - 
Automation Division at 22221 St. Clair Avenue, 
Cleveland, OH 44117-2522, soittamalla numeroon 
1(888) 935-3878 tai sähköpostitse osoitteesta: 
vrtex@lincolnelectric.com 
 
Lisätietoja on saatavissa verkko-osoitteesta 

http://www.vrtex360.com/ 
 

LISENSSISOPIMUS: 
 
Yleisesittely: 
Lisenssisopimus on sopimus ehdoista, joiden puitteissa 
Lincoln Electric myöntää Lincolnin asiakkaaksi 
ohjelmiston oston yhteydessä rekisteröityneelle 
liiketoimintayksikölle (“Ohjelmiston käyttöluvan haltija”), 
rajoittamattoman luvan käyttää ohjelmistoa ja 
dokumentaatiota, jotka toimitetaan VRTEX® 360 Virtual 
Reality Welding Trainer-laitteen lisenssin mukana. Tässä 
myönnetty lisenssi on rajattu koskemaan kyseisen 
VRTEX® 360 Virtual Reality Welding Trainer-laitteen 
ohjelmiston asennusta, jonka käyttöluvan haltija on 
rekisteröinyt asianmukaisesti Lincoln-yhtiön kanssa. 
 
Tämä on ensimmäinen näyttö, joka ilmestyy näkyviin 
kun ohjelmistopäivitys on tehty. Aiemmissa päivityksissä 
järjestelmä siirtyi suoraan opettajan tilan lisenssisivulle. 
Tässä päivityksessä käyttäjän on hyväksyttävä 
käyttöehdot ennen kuin hän voi siirtyä eteenpäin.  
 
Sopimuksen lukeminen: 
Käyttäjä voi lukea Loppukäyttäjän lisenssisopimuksen 
(EULA) kokonaisuudessaan siirtymällä sivulta toiselle 
kääntämällä ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin ja näin 
varmistaen että hän on lukenut kunkin sivun huolellisesti. 

 
Ehtojen hyväksyminen tai hyväksymättä 
jättäminen: 
Kun käyttäjä on lukenut loppukäyttäjän 
lisenssisopimuksen (EULA) kokonaan kääntämällä 
ohjaussauvaa vasemmalle tai oikealle, hän voi valita 
vaihtoehdon “I have read the EULA and agreed to its 
terms” (olen lukenut loppukäyttäjän lisenssisopimuksen 
ja hyväksyn sen ehdot) ja siirtyä eteenpäin tai valita 
vaihtoehdon “I do not agree” (En hyväksy), jolloin kone 
sammuu. Kun käyttäjä on tehnyt päätöksensä, hän 
valitsee vaihtoehdon punaisella “Select”-painikkeella. 
 
Jos käyttäjä valitsee vaihtoehdon “I do not agree” (En 
hyväksy), kone sammuu. Valitsemalla vaihtoehdon “I 
have read the EULA and agreed to its terms” (olen 
lukenut loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ja hyväksyn 
sen ehdot) käyttäjä siirtyy lisenssinäyttöön (“License”). 
 
HUOMAA: Käyttäjä ei voi jatkaa on VRTEX® 360-

laitteen käyttöä ennen kuin hän on 
HYVÄKSYNYT lisenssisopimuksen. 

 
Loppukäyttäjän lisenssisopimus (EULA) 

Valitse 
ohjaussauvalla 
vaihtoehto “I have 
read the EULA and 
agreed to its terms” 
(olen lukenut 
loppukäyttäjän 
lisenssisopimuksen 
ja hyväksyn sen 
ehdot) ja vahvista 
valinta punaisella 
”Select”-
painikkeella. 

 
Lisenssinäyttö: 
Lisenssinäytössä käyttäjä voi tarkastella käytössä olevan 
ohjelmistoversion vapautettuja, lyhyellä kuvauksella 
varustettuja päivityksiä. Käyttäjä voi siirtyä 
ohjaussauvalla ryhmästä (“Sets”) toiseen. Ryhmissä 
luetellaan vapautetut päivitykset ja mainitaan joitakin 
pian tulossa olevia päivityksiä. Käyttäjä voi tarkastella 
kutakin vapautettua lisenssiä valitsemalla lisenssin 
siirtämällä ohjaussauvaa vasemmalle ja oikealle ja 
tarkastella kunkin päivityksen osia siirtämällä 
ohjaussauvaa ylös ja alas. 
 
Loppukäyttäjän lisenssisopimuksen 
tulostaminen: 
Käyttäjä voi tulostaa loppukäyttäjän lisenssisopimuksen 
myöhempiä tarpeita varten. Kun käyttäjä on valinnut 
vaihtoehdon “I have read the EULA and agreed to its 
terms” (olen lukenut loppukäyttäjän lisenssisopimuksen 
ja hyväksyn sen ehdot), käyttäjä siirtyy VRTEX® 360-
ohjelmassa käyttäjän lisenssinäyttöön, missä hän voi 
tarkastella ja tulostaa pdf-muotoisen version 
sopimuksesta. 
 
Kun käyttäjä on hyväksynyt loppukäyttäjän 
lisenssisopimuksen ehdot hän voi tarkastella pdf-
muotoista loppukäyttäjän lisenssisopimusta painamalla 
valkoista “EULA”-nuolta, joka sijaitsee värillisten 
painikkeiden palkin kummassakin päässä, VRTEX® 
360:n etupuolella. Nuolta painamalla käyttäjä saa 
nähdäkseen kopion, jonka hän voi tallentaa ja tulostaa. 
Käyttäjä pääsee palaamaan takaisin lisenssitietojen 
näyttöön painamalla valkoisia “License”-tekstillä 
varustettuja nuolia tai painamalla oranssia “Back” –
painiketta, joka sijaitsee värillisten painikkeiden palkissa.  
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LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUKSEN 
ESIIN SAAMINEN 
 
Loppukäyttäjän lisenssisopimus voidaan tallentaa USB-
muistilaitteelle kytkemällä USB-muistilaite opettajan 
avaimenreiän vieressä sijaitsevaan USB-porttiin ja 
painamalla sinistä “Save to USB”-painiketta (Tallenna 
USB:lle), joka löytyy värillisten painikkeiden palkista. 
Näytön oikeassa yläkulmassa on passiivinen USB-
kuvakkeen kuva. Kun USB-laite on tunnistettu, kuvake 
muuttuu vihreäksi ja vilkkuu kun tietoja siirretään. Kun 
tiedonsiirto on tehty, USB-muistilaite irrotetaan VRTEX® 
360:sta ja viedään tietokoneeseen, johon on kytketty 
tulostin ja tulostetaan asiakirja sillä. 
 
HUOMAA: Tulostaminen suoraan ei ole mahdollista 

VRTEX® 360:sta. 
 

Alumiinihitsauksen simulointi: 

 
 
Yleisesittely: 
VRTEX 360:n alumiinin MAG-ominaisuuden ansiosta 
järjestelmä voi simuloida alumiinin MAG-prosessin 
näkymää, ääntä, hitsausvirheitä, laiteasetuksia ja 
teoriamäärityksiä. Alumiini MAG simuloi T-liitosten 
pulssitus- ja ruiskuhitsaamista (2F ja 3F) ja 
urahitsaamista (1G, 2G ja 3G) 3/8”:n ja 
paksuusnumeroltaa 10:n paksuisella materiaalilla. Tässä 
koulutuksessa käytettävä hitsauspuikko on 
SuperGlaze™ 4043-puikko ja perusmateriaali on 6061-
seoksen alumiini. 
 
Alumiinihitsien valinta: 
Yleinen määritys tapahtuu samoin kuin matalahiilisen 
teräksen hitseille. Käyttäjä kirjautuu kirjautumisnäytössä 
(“Sign in”) ohjaussauvan ja punaisen valintapainikkeen 
avulla. Kun käyttäjän nimi on ilmestynyt nimiruutuun, 
painetaan vihreää “Continue”-painiketta. Tällöin käyttäjä 
siirtyy liitoksen valinta (“Joint Selection”)-näyttöön. 
Näytössä on joitakin uusia sovelluksia uuden 
ohjelmistopäivityksen ansiosta. Käyttäjän tulee 
ensimmäiseksi panna merkille, että liitoksen 
valintaruudussa on punaiset nuolet.  
 

 
Materiaalin valintanuolet 

 
Liitos pyörii tässä ruudussa. Kun haluttu liitos on valittu 
ohjaussauvalla ja punaisella “Select”-painikkeella ja 
mikäli liitos on sellainen, jossa voidaan simuloida 
alumiinihitsausta, käyttäjä voi siirtyä ohjaussauvalla 
vasemmalle tai oikealle ja valita joko matalahiilisen 
teräksen tai alumiinin. Liitokset, joissa alumiinia voidaan 
käyttää, ovat 2F, 3F, 1G, 2G ja 3G. Kun käyttäjä on 
valinnut hitsattavaksi alumiiniliitoksen, hän voi myös 
valita materiaalin paksuuden. VRTEX® 360:ssa on 
valittavana kahta eri materiaalipaksuutta. Ne ovat 3/8” ja 
paksuusnumeroltaan 10:n paksuisia alumiinilevyjä “F”- 
eli pienahitsejä varten. Kun käyttäjä on valinnut 
materiaalin paksuuden, ohjelma siirtyy prosessin 
valintanäyttöön. 
 
Alumiinihitsauksessa valittavana ovat MAG-ruiskusiirto 
tai MAG-pulssitussiirto. Käännä “Process Selector” –
kytkin (prosessin valintatkytkin), joka sijaitsee VRTEX® 
360:n etupuolella MAG-asentoon. Ruisku- tai 
pulssitushitsauksen valinta tehdään siirtämällä 
ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin ja vahvistamalla valinta 
punaista “Select” –painiketta. Tämän jälkeen voidaan 
jatkaa normaalin määritysprosessin tekoa.  
 
Alumiinihitsauksessa käytettävä kaasuseos on 100% 
Argon. 100%:n Argon valitaan siirtämällä ohjaussauvaa 
ylöspäin ja vahvistamalla valinta painamalla punaista 
“Select”-painiketta. Seuraavaksi määritetään kaasun 
virtausnopeus. Lisätietoa valitussa liitoshitsauksessa 
käytettävästä suositellusta virtausnopeudesta löytyy 
hitsausprosessimäärityksistä. Tämän jälkeen voidaan 
jatkaa normaalin määritysprosessin tekoa. 
 

Kaasun valintanäyttö 

 
HUOMAA: Kaikissa liitoksissa tai 

materiaalipaksuuksissa ei ole mahdollista 
käyttää alumiinihitsauksen simulaatiota. 
Saat lisätietoja tästä 
hitsausprosessimäärityksien kirjasta. 
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Aluminiinin teoriaosuus: 
Teoria on osa käytössä olevasta Theory-sovelluksesta. 
Päästäksesi käsiksi alumiinin Theory-osioon 
haluamassasi näytössä, paina keltaista “Theory” –
painiketta, joka sijaitsee värillisten painikkeiden palkissa. 
Painamalla tätä painiketta näyttöön ilmestyy “Theory”-
valikko. Käyttäjä voi selailla kunkin näytön eri termejä ja 
määrityksiä siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin. 
 

Uusi alumiiniteoria 

 
 

TOISTOTILA: 
Yleisesittely: 
VRTEX 360:n videon toisto-ominaisuus tarjoaa 
käyttäjälle mahdollisuuden katsella virtuaalinen 
hitsausvideo uudelleen sen jälkeen kun hitsaus on saatu 
valmiiksi. Tämän toiminnon ansiosta opettaja ja oppilaat 
voivat parantaa taitojaan toistamalla tehtyjä hitsauksia 
eri katselukulmista ja keskustelemalla tekniikasta. 
 
Hitsien toisto: 
Kun hitsi on saatu valmiiksi, painetaan vihreää “Jakson 
lopetus”-painiketta, joka sijaitsee värillisten painikkeiden 
palkissa. Kun hitsi on arvosteltu, painetaan punaista 
“Menu”-painiketta (Valikko), joka sijaitsee värillisten 
painikkeiden palkissa. Toistotila (“Replay Mode”) 
valitaan siirtämällä ohjaussauvaa ylöspäin ja tila 
aktivoidaan painamalla punaista “Select” –painiketta. 
Näin käyttäjä pääsee suoraan katselemaan hitsinsä 
uudelleen. Käyttäjä voi toiston aikana vaihtaa hitsaajan 
näkymästä, opettajan kameraan tai LASER-näyttöön 
valkoisilla “Prev-” ja “Next”-nuolilla, jotka sijaitsevat 
värillisten painikkeiden palkissa. Käyttäjä voi pysäyttää 
toiston painamalla vihreää “Pause” –painiketta (Tauko), 
joka sijaitsee värillisten painikkeiden palkissa. Käyttäjä 
voi toistaa hitsin niin usein kuin hän haluaa painamalla 
oranssia “Reset”-painiketta (Nollaus), joka sijaitsee 
värillisten painikkeiden palkissa. Videon pysäyttämisen 
ansiosta käyttäjä ja opettaja voivat tutkia kulmia ja 
liikkeitä useista näkökulmista. Tämän ansiosta käyttäjä 
voi nähdä sen, mitä opettaja näkee hitsauksen aikana. 
Käyttäjä voi myös nähdä, mitkä virheliikkeet aiheuttivat 
virheellisen tuloksen.  

 
Toistotilan valinta 

 
 
Videon toistotilasta poistutaan painamalla punaista 
“Menu”-painiketta, joka sijaitsee värillisten painikkeiden 
palkissa, minkä jälkeen valitaan vaihtoehto “Exit Weld 
Replay.” (Poistu hitsin toistosta). Ohjaussauvalla valitaan 
“Yes” ja vahvistetaan valinta painamalla punaista 
“Select”-painiketta. 
 

OPPIMISTASOT: 
Yleisesittely: 
VRTEX 360:n oppimistasot- tai toleranssitasto-
toiminnossa on hitsauskoulutuksen tarpeisiin 3 
taitotasoa (aloittelijan taso, keskitaso ja edistynyt taso). 
Kun taidot ja kyvyt lisääntyvät, opettaja voi ottaa 
käyttöön erilaisia tasoja, joilla haastaa oppilaita, pitää 
heidän mielenkiintonsa yllä ja sitoutuneena opiskeluun. 
 
Default (Oletus): 
Oletusasetukset ovat alkuperäiset VRTEX 360:een 
laaditut asetukset. Ne ovat yleisasetuksia, joilla 
opetetaan oppilaille oikeita hitsauskulmia, -etäisyyksiä ja 
-liikkeitä. Lisätietoja löytyy yksikön mukana toimitetusta 
käyttäjän käsikirjasta. 
 

Toleranssin oletusvalinta 

 
 
Entry Level (Aloittelijan taso): 
Aloittelijan oppimistaso on suunniteltu aloittelevan 
hitsaajan opetukseen. Toleranssiasetukset ovat hiukan 
helpommat, minkä ansiosta aloittelija voi perehtyä 
hitsausliikkeisiin. Ne ovat hieman vaativammat kuin 
oletusasetukset, mutta niiden avulla opetetaan samoja 
yleisiä tekniikoita. 
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Aloittelijan tason toleranssin valinta 

 
 
Intermediate (Keskitaso): 
Keskitason oppimistaso on suunniteltu hieman 
vaativammaksi kuin aloittelijan taso. Tämä taso on 
tarkoitettu oppilaalle, jolla on jo jonkinlaista 
hitsauskokemusta. 
 

Keskitason toleranssin valinta 

 
 
Advanced (Edistynyt): 
Edistynyt-oppimistaso on kaikkein vaativin. Tämä taso 
on tarkoitettu oppilaille, joilla on paljon 
hitsauskokemusta. Tämä taso on kaikista vaativin ja 
taso, jossa on kaikista vaikeinta saada hyvät pisteet. 
Toleranssit on asetettu hyvin tiukoiksi, mikä pakottaa 
käyttäjän lähes täysin hallitsemaan hitsauksen kulmat, 
etäisyyden ja liikkeen. 
 

Edistyneen toleranssiasetus 

 

 
Pääsy oppimistasoille: 
Sisäänkirjautumisnäytössä käännetään opettajan 
avainta neljänneskierros oikealle. Kun on siirrytty 
opettajan tilaan, valitaan ohjaussauvaa oikealle 
siirtämällä vaihtoehto “Tolerance”-ryhmä ja vahvistetaan 
valinta painamalla punaista “Select”–painiketta. 
Toleranssin valintaruutu avautuu toleranssiryhmän 
alapuolelle. Oppimistasolta toiselle voidaan siirtyä 
kääntämällä ohjaussauvaa vasemmalle tai oikealle. 
 
Oppimistason valinta: 
Kun toleranssi on valittu punaisella Select-painikkeella, 
käyttäjä voi siirtyä oppimistasosta toiseen 
ohjaussauvalla. Toleranssin valintaruudussa on neljä 
vaihtoehtoa, joiden vieressä on lukon kuva. Lukko 
ilmaisee, että toleranssia ei voi muuttaa. Neljä tasoa 
ovat ”Oletus”, ”Aloittelija”, ”Keskitaso” ja ”Edistynyt”. 
Haluttu oppimistaso aktivoidaan punaisella “Select” –
painikkeella, minkä jälkeen näyttöön ilmestyy 
kehoteruutu, jossa kysytään, onko tehty oppimistason 
valinta aiottu taso. Oppimistason valinta vahvistetaan 
painamalla punaista “Select” –painiketta uudelleen.  
 
Tähän ruutuun ilmestyvät muutkin käyttäjän luomat 
asetukset. Käyttäjä pääsee käsiksi näihin asetuksiin ja 
voi muuttaa niitä, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. 
Oppimistasot on tarkoitettu opettaa oppilaille 
edistymistä, aloittaen aloittelijan tasosta ja siirtyen 
keskitason kautta edistyneen tasolle kunnes he 
hallitsevat täysin hitsausliikkeet. 
 
Poistuminen oppimistasoilta:  
Kun oppimistaso on valittu, painetaan kahdesti oranssia 
“Back”-painiketta, joka sijaitsee värillisten painikkeiden 
palkissa. Tällöin ohjelma palaa 
sisäänkirjautumisnäyttöön. Oppiminen voidaan aloittaa 
noudattamalla käyttöönottotoimenpiteitä. 
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VRTEX® 360 –Hitsausprosessin oletusasetukset 

WPS # 
Virtuaalinen 

hitsausprosessi  
Kulutustarviketyyppi Lincoln-tuote Kaasuseos Kaasu-virta(CFH) Asento Mat'l (in) 

Hitsauslangan 
syöttönopeus (tuumaa 

minuutissa) tai sähkövirta 
Jännite Napais. 

1 PUIKKOHITSAUS 1/8" E6010 (3,2 mm) Fleetweld 5P+ NA NA Tasainen 1/4" (6 mm) 90 (±5) NA DC (-) 

2,3,4 PUIKKOHITSAUS 1/8" E6010 (3,2 mm) Fleetweld 5P+ NA NA 2F, 3F ylös, 4F 3/8" (10 mm) 90 (±5) NA DC (-) 

5,6,7,8 PUIKKOHITSAUS 1/8" E6010 (3,2 mm) Fleetweld 5P+ NA NA 1G, 2G, 3G ylös, 4G 3/8" (10 mm) 90 (±5) NA DC (-) 

9 PUIKKOHITSAUS 1/8" E7018 (3,2 mm) Excalibur 7018 NA NA Tasainen 1/4" (6 mm) 125 (±5) NA DC (-) 

10,11,12 PUIKKOHITSAUS 1/8" E7018 (3,2 mm) Excalibur 7018 NA NA 2F, 3F ylös, 4F 3/8" (10 mm) 125 (±5) NA DC (-) 

13,14,15,16 PUIKKOHITSAUS 1/8" E7018 (3,2 mm) Excalibur 7018 NA NA 1G, 2G, 3G ylös, 4G 3/8" (10 mm) 125 (±5) NA DC (-) 

17 PUIKKOHITSAUS 1/8" E6013 (3,2 mm) Fleetweld 37 NA NA Tasainen 1/4" (6 mm) 100 (± 5) NA AC 

18 PUIKKOHITSAUS 1/8" E6013 (3,2 mm) Fleetweld 37 NA NA 2F 10 GA. (2,5 mm) 100 (± 5) NA AC 

19 PUIKKOHITSAUS 1/8" E6013 (3,2 mm) Fleetweld 37 NA NA 3F alas 10 GA. (2,5 mm) 125 (±5) NA AC 

20 PUIKKOHITSAUS 1/8" E6013 (3,2 mm) Fleetweld 37 NA NA 4F 10 GA. (2,5 mm) 100 (± 5) NA AC 

21,22 PUIKKOHITSAUS 1/8" E6013 (3,2 mm) Fleetweld 37 NA NA 1G, 2G 3/8" (10 mm) 110 (±5) NA AC 

23,24 PUIKKOHITSAUS 1/8" E6013 (3,2 mm) Fleetweld 37 NA NA 3G, 4G 3/8" (10 mm) 90 (±5) NA AC 

25 PUIKKOHITSAUS 1/8" E6010 (3,2 mm) Fleetweld 5P+ NA NA 2G putki 6" (150 mm) 

Juuri: 80 (±5) 

NA DC (-) Kuuma: 100 (± 5) 

Täyttö/Cap: 80 (±5) 

26 PUIKKOHITSAUS 1/8" E6010 (3,2 mm) Fleetweld 5P+ NA NA 5G putki ylös 6" (150 mm) 

Juuri: 80 (±5) 

NA DC (-) Kuuma: 100 (± 5) 

Täyttö/Cap: 80 (±5) 

27 PUIKKOHITSAUS 1/8" E6010 (3,2 mm) Fleetweld 5P+ NA NA 6G putki ylös 6" (150 mm) 

Juuri: 80 (±5) 

NA DC (-) Kuuma: 100 (± 5) 

Täyttö/Cap: 80 (±5) 

28 PUIKKOHITSAUS 

1/8" E6010 (3,2 mm) Fleetweld 5P+ 

NA NA 2G putki 6" (150 mm) 

Juuri: 90 (±5) 

NA DC (-) 
3/32" E7018 (2,4 mm) Excalibur 7018 

Kuuma: 100 (± 5) 

Täyttö/Cap: 80 (±5) 

29 PUIKKOHITSAUS 

1/8" E6010 (3,2 mm) Fleetweld 5P+ 

NA NA 5G putki ylös 6" (150 mm) 

Juuri: 90 (±5) 

NA DC (-) 
3/32" E7018 (2,4 mm) Excalibur 7018 

Kuuma: 100 (± 5) 

Täyttö/Cap: 80 (±5) 

30 PUIKKOHITSAUS 

1/8" E6010 (3,2 mm) Fleetweld 5P+ 

NA NA 6G putki ylös 6" (150 mm) 

Juuri: 90 (±5) 

NA DC (-) 
3/32" E7018 (2,4 mm) Excalibur 7018 

Kuuma: 100 (± 5) 

Täyttö/Cap: 80 (±5) 

31 PUIKKOHITSAUS 

1/8" E6010 (3,2 mm) Fleetweld 5P+ 

NA NA 2G putki 2" (50 mm) 

Juuri: 90 (±5) 

NA DC (-) 
3/32" E7018 (2,4 mm) Excalibur 7018 

Kuuma: 100 (± 5) 

Täyttö/Cap: 80 (±5) 

32 PUIKKOHITSAUS 

1/8" E6010 (3,2 mm) Fleetweld 5P+ 

NA NA 5G putki ylös 2" (50 mm) 

Juuri: 90 (±5) 

NA DC (-) 
3/32" E7018 (2,4 mm) Excalibur 7018 

Kuuma: 100 (± 5) 

Täyttö/Cap: 80 (±5) 

33 PUIKKOHITSAUS 

1/8" E6010 (3,2 mm) Fleetweld 5P+ 

NA NA 6G putki ylös 2" (50 mm) 

Juuri: 90 (±5) 

NA DC (-) 
3/32" E7018 (2,4 mm) Excalibur 7018 

Kuuma: 100 (± 5) 

Täyttö/Cap: 80 (±5) 

34 PUIKKOHITSAUS 3/32" E7018 (2,4 mm) Excalibur 7018 NA NA 2G putki 2" (50 mm) 
TIG juuri: NA 

NA DC (-) 
Täyttö/Cap: 80 (±5) 

35 PUIKKOHITSAUS 3/32" E7018 (2,4 mm) Excalibur 7018 NA NA 5G putki ylös 2" (50 mm) 
TIG juuri: NA 

NA DC (-) 
Täyttö/Cap: 80 (±5) 

36 PUIKKOHITSAUS 3/32" E7018 (2,4 mm) Excalibur 7018 NA NA 6G putki ylös 2" (50 mm) 
TIG juuri: NA 

NA DC (-) 
Täyttö/Cap: 80 (±5) 

37 MAG - S 0,035" ER70S-6 (1,0 mm) SuperArc L-56 75/25 25-35 (12-16,5 l/min) Tasainen 1/4" (6 mm) 250 (+ 5) (6,3 m/min) 18 DC (-) 

38,39 MAG - S 0,035" ER70S-6 (1,0 mm) SuperArc L-56 75/25 25-35 (12-16,5 l/min) 2F, 3F alas 10 GA. (2,5 mm) 250 (+ 5) (6,3 m/min) 18 DC (-) 

40 MAG - S 0,035" ER70S-6 (1,0 mm) SuperArc L-56 75/25 25-35 (12-16,5 l/min) 2F 1/4" (6 mm) 375 (+ 5) (9,5 m/min) 20 DC (-) 

41 MAG - S 0,035" ER70S-6 (1,0 mm) SuperArc L-56 75/25 25-35 (12-16,5 l/min) 3F ylös 1/4" (6 mm) 275 (+ 5) (7,0 m/min) 18 DC (-) 

42 MAG - S 0,035" ER70S-6 (1,0 mm) SuperArc L-56 75/25 25-35 (12-16,5 l/min) 4F 1/4" (6 mm) 325 (+ 5) (8,2 m/min) 19 DC (-) 

43 MAG - S 0,035" ER70S-6 (1,0 mm) SuperArc L-56 75/25 25-35 (12-16,5 l/min) 1G 3/8" (10 mm) 350 (+ 5) (8,9 m/min) 20 DC (-) 

44 MAG - S 0,035" ER70S-6 (1,0 mm) SuperArc L-56 75/25 25-35 (12-16,5 l/min) 2G 3/8" (10 mm) 320 (+ 5) (8,0 m/min) 19.5 DC (-) 

45 MAG - S 0,035" ER70S-6 (1,0 mm) SuperArc L-56 75/25 25-35 (12-16,5 l/min) 3G ylös 3/8" (10 mm) 250 (+ 5) (6,3 m/min) 17.9 DC (-) 

46 MAG - S 0,035" ER70S-6 (1,0 mm) SuperArc L-56 75/25 25-35 (12-16,5 l/min) 4G 3/8" (10 mm) 270 (+ 5) (6,8 m/min) 18 DC (-) 

47 MAG - ruisku 0,045" ER70S-6 (1,2 mm) SuperArc L-56 90/10 25-40 (12-19 l/min) Tasainen 1/4" (6 mm) 400 (+ 5) (10,0 m/min) 27 DC (-) 

48 MAG - ruisku 0,045" ER70S-6 (1,2 mm) SuperArc L-56 90/10 25-40 (12-19 l/min) 2F 3/8" (10 mm) 375 (+ 5) (9,5 m/min) 26.5 DC (-) 

49 MAG - ruisku 0,045" ER70S-6 (1,2 mm) SuperArc L-56 90/10 25-40 (12-19 l/min) 1G 3/8" (10 mm) 370 (+ 5) (9,4 m/min) 26.5 DC (-) 

50 MAG- pulssitus 0,045" ER70S-6 (1,2 mm) SuperArc L-56 90/10 25-40 (12-19 l/min) 2G 3/8" (10 mm) 130 (+ 5) (3,3 m/min) 0,95(tasoitus) DC (-) 

51 MAG- pulssitus 0,045" ER70S-6 (1,2 mm) SuperArc L-56 90/10 25-40 (12-19 l/min) 3G ylös 3/8" (10 mm) 130 (+ 5) (3,3 m/min) 0,95(tasoitus) DC (-) 

52 
MAG - STT 0,045" ER70S-6 (1,2 mm) SuperArc L-56 100% Co2 25-35 (12-16,5 l/min) 2G putki 

6" (150 mm) 
130 - 150 (3,3-3,8 m/min) NA 

DC (-) 
MAG- pulssitus 0,045" ER70S-6 (1,2 mm) SuperArc L-56 90/10 25-40 (12-19 l/min) 2G putki 125-130 (3,2-3,3 m/min) 0,95(tasoitus) 

53 
MAG - STT 0,045" ER70S-6 (1,2 mm) SuperArc L-56 100% Co2 25-35 (12-16,5 l/min) 5G putki alas 

6" (150 mm) 
130 - 150 (3,3-3,8 m/min) NA 

DC (-) 
MAG- pulssitus 0,045" ER70S-6 (1,2 mm) SuperArc L-56 90/10 25-40 (12-19 l/min) 5G putki ylös 125-130 (3,2-3,3 m/min) 0,95(tasoitus) 

54 
MAG - STT 0,045" ER70S-6 (1,2 mm) SuperArc L-56 100% Co2 25-35 (12-16,5 l/min) 6G putki alas  

6" (150 mm) 
130 - 150 (3,3-3,8 m/min) NA 

DC (-) 
MAG- pulssitus 0,045" ER70S-6 (1,2 mm) SuperArc L-56 90/10 25-40 (12-19 l/min) 6G putki ylös 125-130 (3,2-3,3 m/min) 0,95(tasoitus) 

55 MAG - ruisku ER 4043 SuperGlaze 4043 100 Ar 25-35 2F 3/8" (10 mm) 385 (+ 5) 26 DC + 

56 MAG- pulssitus ER 4043 SuperGlaze 4043 100 Ar 25-35 2G 3/8" (10 mm) 375 (+ 5) 1,1 (katkaisu) DC + 

57 MAG - ruisku ER 4043 SuperGlaze 4043 100 Ar 25-35 1G 3/8" (10 mm) 375 (+ 5) 26 DC + 

58 MAG- pulssitus ER 4043 SuperGlaze 4043 100 Ar 25-35 2F 10 GA. (2,5 mm) 240 (+ 5) 1,1 (katkaisu) DC + 

59 MAG- pulssitus ER 4043 SuperGlaze 4043 100 Ar 25-35 3F 3/8" (10 mm) 240 (+ 5) 1,05 (katkaisu) DC + 

60 MAG- pulssitus ER 4043 SuperGlaze 4043 100 Ar 25-35 2F 3/8" (10 mm) 290 (+ 5) 1,1 (katkaisu) DC + 

61 MAG- pulssitus ER 4043 SuperGlaze 4043 100 Ar 25-35 3G ylös 3/8" (10 mm) 350 (+ 5) 1,05 (katkaisu) DC + 

62 FCAW - G 0,045" E71T-1 (1,2 mm) UC 71A85 75/25 40-50 (19-23,5 l/min) Tasainen 1/4" (6 mm) 275 (+ 5) (7,0 m/min) 25 DC (-) 

63,64,65 FCAW - G 0,045" E71T-1 (1,2 mm) UC 71A85 75/25 40-50 (19-23,5 l/min) 2F, 3F ylös, 4F 3/8" (10 mm) 275 (+ 5) (7,0 m/min) 25 DC (-) 

66,67,68,69 FCAW - G 0,045" E71T-1 (1,2 mm) UC 71A85 75/25 40-50 (19-23,5 l/min) 1G, 2G, 3G ylös, 4G 3/8" (10 mm) 275 (+ 5) (7,0 m/min) 25 DC (-) 

70 
MAG - STT 0,045" ER70S-6 (1,2 mm) SuperArc L-56 100% Co2 25-35 (12-16,5 l/min)

2G putki 6" (150 mm) 
130 - 150 (3,3-3,8 m/min) NA 

DC (-) 
FCAW - G 0,045" E71T-1 (1,2 mm) UC 71A85 75/25 40-50 (19-23,5 l/min) 275 (+ 5) (7,0 m/min) 25 

71 
MAG - STT 0,045" ER70S-6 (1,2 mm) SuperArc L-56 100% Co2 25-35 (12-16,5 l/min) 5G putki alas 

6" (150 mm) 
130 - 150 (3,3-3,8 m/min) NA 

DC (-) 
FCAW - G 0,045" E71T-1 (1,2 mm) UC 71A85 75/25 40-50 (19-23,5 l/min) 5G putki ylös 275 (+ 5) (7,0 m/min) 25 

72 
MAG - STT 0,045" ER70S-6 (1,2 mm) SuperArc L-56 100% Co2 25-35 (12-16,5 l/min) 6G putki alas 

6" (150 mm) 
130 - 150 (3,3-3,8 m/min) NA 

DC (-) 
FCAW - G 0,045" E71T-1 (1,2 mm) UC 71A85 75/25 40-50 (19-23,5 l/min) 6G putki ylös 275 (+ 5) (7,0 m/min) 25 

73 FCAW - S 5/64" E71T-8 (2,0 mm) NR- 232/233 NA NA Tasainen 1/4" (6 mm) 140 (+ 5) (3,5 m/min) 20 DC- 

74,75 FCAW - S 5/64" E71T-8 (2,0 mm) NR- 232/233 NA NA 2F, 3F ylös 3/8" (10 mm) 155 (+ 5) (4,0 m/min) 21 DC- 

76 FCAW - S 5/64" E71T-8 (2,0 mm) NR- 232/233 NA NA 4F 3/8" (10 mm) 145 (+ 5) (3,7 m/min) 20 DC- 

77,78 FCAW - S 5/64" E71T-8 (2,0 mm) NR- 232/233 NA NA 1G, 2G 3/8" (10 mm) 130 (+ 5) (3,3 m/min) 21 DC- 

79 FCAW - S 5/64" E71T-8 (2,0 mm) NR- 232/233 NA NA 3G ylös 3/8" (10 mm) 125 (+ 5) (3,2 m/min) 19.5 DC- 

 
 
 
 



Suomi  Suomi 46 

 

Huolto ja puhdistus 
 
VIRTUAALILASIT 
 
Laitteiston mahdollisimman hyvän toiminnan kannalta on 
tärkeää pitää virtuaalilasit kunnossa. Virtuaalilasit tulee 
pyyhkiä aika ajoin nukkaamattomalla laitteen mukana 
toimitettavalla linssien puhdistusliinalla. Näin voidaan 
poistaa sormenjäljet linsseistä. Voit käyttää 
pyyhkimiseen myös linssiliinaa (jonka saa esim. 
valokuvausliikkeestä). Paperipyyhkeet tai talouspyyhkeet 
voivat naarmuttaa tai vaurioittaa linssejä eikä niitä tulisi 
käyttää. Älä käytä nesteitä virtuaalilasien pyyhkimiseen. 
Virtuaalilaseja ei tulisi puhdistaa puhdistusnesteillä. Älä 
käytä isopropyylialkoholia tai alkoholia sisältäviä nesteitä 
linssien tai muovia sisältävien osien puhdistukseen. 
Pölyn poistoon voi käyttää myös kameran 
paineilmapuhaltimella. 
 
Satunnaisesti saattaa ilmetä tarvetta puhdistaa kypärä 
sisäpuolelta. Huolehdi, etteivät virtuaalilasit joudu 
kosketuksiin minkäänlaisten edellä kuvattujen haitallisten 
materiaalien kanssa. 
 
Virtuaalilaseja tulee säilyttää puhtaassa ja kuivassa 
paikassa, suojassa suoralta auringonpaisteelta. Vältä 
likaisia ja hiekkaisia paikkoja, koska niissä optiikka 
saattaa naarmuuntua ja vaurioittaa virtuaalilasien 
mekaanista säätö toimintoa. 
 
Monitori 
 

 VAROITUS 
Monitori ei ole kosketusnäyttö ja voi vaurioitua, mikäli 
siihen kosketaan tai sitä koputellaan jollakin esineellä. 
Ole huolellinen puhdistaessasi monitorin näyttöä. Käytä 
vain pehmeää kuivaa kangasta (puuvillaa tai flanellia). 
Vältä kemikaalien tai liuottimien (alkoholi, bensiini, 
happamia tai emäksisiä liuotusaineita sisältävät 
puhdistusaineet) käyttöä. Vältä rakeisten tai hankaavien 
puhdistusvälineiden käyttöä. 

 

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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WEEE 
07/06 

 

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.  

S
u

o
m
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Älä hävitä sähkölaitteita sekajätteiden mukana! 
Noudatettaessa Euroopan Unionin Direktiiviä 2012/19/EY Sähkölaite- ja Elektroniikkajätteestä  
(WEEE) ja toteutettaessa sitä sopusoinnussa kansallisen lain kanssa, sähkölaite, joka on tullut 
elinkaarensa päähän pitää kerätä erilleen ja toimittaa sähkö- ja elektroniikkaromujen keräyspisteeseen. 
Lisätietoja tämän tuotteen käsittelystä, keräämisestä ja kierrätyksestä saa kunnan 
ympäristöviranomaisilta. 
Noudattamalla tätä Euroopan Unionin direktiiviä, autat torjumaan haitallisia ympäristö-  
ja terveysvaikutuksia! 
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Sähkökaavio 
K3962 - Series 

HUOMAA: Nämä kaaviot ovat vain viitteellisiä. Kaavio ei saata kuvata tarkasti kaikkia tämän käsikirjan kattamia koneita. 
Kunkin koodin oma kaavio on kiinnitetty koneen sisälle yhteen sen kotelointilevyistä. Kunkin koodin oma kaavio on 
kiinnitetty koneen sisälle yhteen sen kotelointilevyistä. Jos et saa selvää kytkentäkaaviosta, pyydä sen tilalle uusi 
ottamalla yhteyttä huolto-osastoon. Anna laitteen koodinumero. 


