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TAKK!  For at du har valgt et KVALITETSPRODUKT fra Lincoln Electric. 
 Kontroller emballsjen og produktet for feil eller skader. Eventuelle feil eller transportskader må umiddelbart 

rapporteres dit du har kjøpt din maskin. 
 For fremtidig referanse og for garantier og service, fyll ut den tekniske informasjonen nedenfor i dette avsnittet. 

Modell navn, Kode & Serie nummer finner du på den tekniske platen på maskinen. 
 

Modell navn: 
 

………………...…………………………….………………………………………………………………………………………….. 
Kode & Serie nummer: 

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

Kjøps dato og Sted: 
 

…………………………………………………………………... ……………………….………………………………………….. 
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Tekniske Spesifikasjoner 
 

NAVN INDEKS 

LF 33 K14030-1W 

STYRESPENNING TRÅDHASTIGHET (WFS) 

34-44 Vac 1.0-20 m/min 

KAPASITET VED 40°C 

INTERMITTENS 
(basert på en 10 min. periode) 

Sveisestrøm 

100% 385 A 

60% 500 A 

STRØMOMRÅDE 

Strømområde Maksimal tomgangsspenning 

20-500 A 113 Vdc eller Vac topper 

TRÅDDIAMETER (mm) 

Kompakttråd Rørtråder Aluminiumtråder 

0.6 til 1.6 1.2 til 2.4 1.0 til 1.6 

DIMENSJONER 

Høyde Bredde Lengde Vekt 

440 mm 270 mm 636 mm 17 Kg 

ANNET 

Beskyttelsesklasse Maksimalt gasstrykk 

IP23 0,5 MPa (5 bar) 

 

Driftstemperatur Lagringstemperatur 

–10°C til +40°C -25°C til +55°C 
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Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC) 
11/04 

Denne maskinen er utformet i samsvar med alle relevante direktiver og standarder. Utstyret kan imidlertid generere 
elektromagnetiske forstyrrelser som kan påvirke andre systemer som telekommunikasjon (telefon, radio og fjernsyn) eller 
andre sikkerhetssystemer. Disse forstyrrelsene kan forårsake sikkerhetsproblemer i de berørte systemene. Les og forstå 
dette avsnittet for å eliminere eller redusere mengden elektromagnetisk forstyrrelse som er generert av denne maskinen. 
 

Denne maskinen har blitt utformet til å drives på et industrielt område.  Vær oppmerksom på at det kan 
oppstå forstyrrelser fra sveise- eller skjærestrømkilden, og ekstra tiltak kan bli nødvendige når strømkilden 
brukes i privathus o.l. Brukeren er ansvarlig for at utstyret installeres og brukes slik som beskrevet i denne 
bruksanvisningen.  Hvis elektromagnetiske forstyrrelser oppdages, er det brukeren av sveiseutstyret som har 

ansvaret for å løse problemet, med assistanse fra Lincoln Electric hvis det er nødvendig. 
 
Før installasjon av sveiseutstyret skal brukeren foreta en vurdering av potensialet for elektromagnetiske forstyrrelser 
i nærliggende områder. Vurder følgende: 
 Tilførselskabler, kontrollkabler og telefonkabler som er i eller i nærheten av arbeidsområdet og maskinen. 
 Radio- og/eller TV-sendere og -mottakere. Datamaskiner eller datastyrt utstyr. 
 Sikring og kontrollutstyr for industriprosesser. Utstyr for kalibrering og måling. 
 Personlig medisinsk utstyr som pacemakere og høreapparater. 
 Kontroller elektromagnetisk immuniet for utstyr som betjenes i eller i nærheten av arbeidsområdet. Operatøren må 

være sikker på at alt utstyr i området er kompatibelt. Dette kan kreve ytterligere vernetiltak. 
 Størrelsen på arbeidsområdet som må vurderes, avhenger av konstruksjonen til bygningen og andre aktiviteter som 

finner sted. 
 
For å redusere elektromagnetisk stråling fra maskinen skal du følge disse retningslinjene. 
 Koble maskinen til inngangsforsyningen i henhold til denne håndboken. Hvis forstyrrelser oppstår kan det være 

nødvendig med ekstra tiltak, f.eks. installering av nettfilter. 
 Utgangskablene skal være så korte som mulig, og plasseres sammen så nær hverandre som mulig. Hvis det er 

mulig, skal du koble arbeidsstykket til jord for å redusere elektromagnetisk stråling. Operatøren må sjekke at 
tilkobling av arbeidsstykket til jord ikke vil forårsake problemer som usikre driftsforhold for personell og utstyr. 

 Skjerming av kabler i arbeidsområdet kan redusere elektromagnetisk stråling. Dette kan være nødvendig ved 
spesielle anvendelser. 

 

 ADVARSEL 
EMC-klassifisering av dette produktet er klasse A i samsvar med standarden for elektromagnetisk kompatibilitet 
EN 60974-10 og derfor er produktet designet til å brukes kun i et industrielt miljø. 
 

 ADVARSEL 
Klasse A utstyr er ikke ment for bruk i private hjem hvor elektrisiteten er levert av offentlige lavspenningsanlegg. Det kan 
eventuelt oppstå problemer med å sikre elektromagnetisk kompatibilitet på slike steder, grunnet ledede eller utstrålte 
forstyrrelser. 
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Sikkerhetsregler 
11/04 

 ADVARSEL 
Dette utstyret skal kun brukes av kvalifisert personell.  Forsikre deg om at all oppkobling, bruk, vedlikehold og reparasjon 
er utført av kvalifisert personell. Les og forstå denne bruksanvisningen før utstyret tas i bruk. Hvis bruksanvisningen ikke 
følges kan dette resultere i alvorlig personskade, død eller skade på utstyret.  Les og forstå de følgende eksempler og 
Advarsels- symboler. Lincoln Electric er ikke ansvarlig for skader som er forårsaket av: feil installasjon, dårlig vedlikehold 
eller unormal bruk. 
 

 

ADVARSEL: Dette symbolet indikerer at bruksanvisningen må følges for å unngå alvorlige personskader, 
død eller skade på utstyret. Beskytt deg selv og andre mot alvorlig personskade eller død.  

 

LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN Les og forstå denne håndboken før du bruker utstyret. 
Buesveising kan være farlig. Hvis bruksanvisningen ikke følges kan dette resultere i alvorlig personskade, 
død eller skade på utstyret. 

 

ELEKTRISK STØT KAN DREPE: Sveiseutstyr genererer høye spenninger. Ikke ta på elektroden, 
arbeidsklemmen eller tilkoblede arbeidsstykker når dette utstyret er slått på. Isoler deg fra elektroden, 
arbeidsklemmen og tilkoblede arbeidsstykker. 

 

ELEKTRISK UTSTYR: Slå av strømmen med bryteren ved sikringsboksen før det utføres arbeid på dette 
utstyret. Dette utstyret skal jordes iht. lokale elektrisitetsforskrifter. 

 

ELEKTRISK UTSTYR: Undersøk jevnlig strømforsyningen, elektroden og kabler til arbeidsklemmer. Hvis 
det er skader på isolasjonen til kabelen, skal den skiftes ut umiddelbart. For å unngå risikoen for utilsiktet 
lysbuetenning må du ikke plassere elektrodeholderen direkte på sveisebordet eller på noe annet underlag 
som er i kontakt med arbeidsklemmen. 

 

ELEKTROMAGNETISKE FELT KAN VÆRE FARLIGE: Elektrisk strøm som går gjennom en leder, 
danner elektromagnetiske felter (EMF). EMF kan forstyrre enkelte pacemakere. Sveisere som har 
pacemaker, skal rådføre seg med lege før de bruker dette utstyret. 

 

CE-SAMSVAR: Dette produktet er i samsvar med EU-direktiver. 

 

KUNSTIG OPTISK STRÅLING: I henhold til kravene i direktiv 2006/25/EF og standarden EN 12198, er 
utstyret i kategori 2. Det er påkrevd å bruke personlig verneutstyr (PVU) som har filter med 
beskyttelsesklasse opp til maksimum 15, som er påkrevd i henhold til standarden EN169. 

 

RØYK OG GASS KAN VÆRE FARLIG: Ved sveising kan det dannes helsefarlig røyk og gass. Unngå å 
puste inn denne røyken og gassen. Bruk god ventilasjon og/eller punktavsug for å holde røyken og 
gassen borte fra pustesonen. 

 

BUESTRÅLER KAN BRENNE:  Bruk beskyttelsesskjerm med riktig filter og beskyttelsesplater for å 
beskytte øynene mot gnister og buestråling når du sveiser eller observerer. For å beskytte huden, bruk 
passende klær laget av slitesterkt, brannsikkert materiale. Beskytt annet personell i nærheten med egnet 
flammesikker skjerming og varsle dem om at de ikke må se på buen eller eksponere seg selv for buen. 
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GNISTER FRA SVEISINGEN KAN FORÅRSAKE BRANN ELLER EKSPLOSJON: Fjern brannfarlige 
gjenstander fra sveiseområdet og sørg for å ha et brannslukningsapparat lett tilgjengelig. Det kan fort skje 
at det kommer gnister fra sveisingen og varme materialer fra sveiseprosessen gjennom små sprekker og 
åpninger til nærliggende områder. Ikke utfør sveisearbeid på tanker, tønner, containere eller annet 
materiell før du har iverksatt passende tiltak for å sikre at det ikke kommer brennbar eller giftig damp. Ikke 
bruk dette utstyret hvis det finnes brennbar gass, damp eller flytende væsker i nærheten. 

 

SVEISEDE MATERIALER KAN GI BRANNSKADE:  Sveising genererer høy temperatur.  Varme 
materialer og overflater kan gi alvorlige brannskader.  Bruk hansker og tang når du skal berøre eller flytte 
materialer i arbeidsområde. 

 

SYLINDEREN KAN EKSPLODERE HVIS DEN SKADES:  Bruk bare trykkluftflasker som inneholder riktig 
dekkgass som er riktig for sveiseprosessen og riktige regulatorer som er designet for gassen og trykket 
som brukes.  Gassflasker skal alltid oppbevares stående og sikkert festet til en fastmontert støtte.  
Gassflasker må aldri flyttes eller transporteres hvis beskyttelseshetten er fjernet.  Berør aldri gassflasken 
med elektrodeholderen, arbeidsklemmen eller eventuelt andre elektrisk ledende del.  Gassflaskene skal 
plasseres unna områder hvor de kan bli utsatt for fysisk skade og i sikker avstand fra sveiseprosesser 
med gnistdannelse og varmekilder. 

 

BEVEGELIGE DELER ER FARLIGE: Det finnes bevegelige mekaniske deler i denne maskinen som kan 
forårsake alvorlig skade. Hold hender, kropp og klesplagg borte fra disse delene når maskinen startes, 
brukes eller gjøres service på. 

 

SIKKERHETSMERKE:  Dette utstyret er egnet for å levere strøm til sveising som utføres på steder med 
økt fare for elektrisk støt. 

 
Produsenten forbeholder seg retten til å utføre endringer og/eller forbedringer av designen uten samtidig å måtte 
oppgradere bruksanvisningen. 
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Installasjon og Brukerinstruksjon 
 
Les hele denne manualen før maskinen tas i bruk. 
Brukeren er ansvarlig for at installasjon og bruk av 
utstyret gjøres iht. produsentens instruksjoner. 
 

Plassering og omgivelser 
Denne maskinen kan brukes under de fleste forhold, 
men det er viktig at enkle forholdsregler følges for å 
sikre lang levetid og pålitelig drift. 
 
 Ikke plasser eller bruk denne maskinen på underlag 

som heller 15° eller mer fra horisontalplanet. 
 Maskinen skal ikke brukes til tining av frossene rør. 
 Maskinen må plasseres der det er fri sirkulasjon av 

ren luft, slik at luftstrømmen flyter fritt og ikke 
hindres.  Dekk ikke maskinen med papir, kluter eller 
filler når den er i bruk. 

 Støv og skitt som kan trekkes inn i maskinen bør 
holdes på et minimum. 

 Denne maskinen har beskyttelsesklasse IP23.  Hold 
maskinen tørr og beskyttet mot regn og snø, plasser 
den aldri på et våt underlag eller i en dam. 

 Plasser maskinen vekk fra utstyr som er 
elektromagnetisk følsomt.  Normal bruk kan påvirke 
og skade elektronisk utstyr i umiddelbar nærhet.  
Les avsnittet om Elektromagnetisk kompatibilitet. 

 Maskinen bør ikke brukes i omgivelser med 
temperatur høyere en 40°C. 

 

Intermittens og overoppheting 
Intermittensen på en sveisemaskine er målt i prosent av 
tid, i en 10 minutters periode.  Dette er tiden og 
amperen man kan sveise med maskinen før den 
trenger en pause. 
 
 
Eksempel:  60% Intermittens: 

 
Sveising i 6 minutter. Pause i 4 minutter. 

 
Overskrides intermittensen på maskinen vil 
termostatsikringen slå ut, og stoppe prosessen. 
 

Nettilkobling 
Sjekk volt, fas og frekvens på strømkilden som 
mateverket skal kobles til.  Anbefalte parameter står på 
mateverket.  Sjekk også jordkabel fra strømkilden til 
nettet. 
 

Gass Tilkobling 
Koble til gassflasken med en riktig regulator.  Skru fast 
slangen og tilkoblingen til mateverket.se fig [11].  
Mateverket kan bruke disse dekkgassene CO, Argon 
og Helium med max trykk 5.0 bar. 
 

Maskinkontakter 
Se fig. [1] . 

Betjeningsbrytere/Funksjoner 
 

 
 
1. Eurokobling:  For tilkobling av sveisepistol. 
 
2. Knapp for WFS (Wire Feed Speed) 

Trådmatingshastighet:  Denne bryteren regulerer 
trådmatehastigheten fra 1.0 til 20 m/min. 

 
 ADVARSEL 

Før sveiseprossessen begynner og du stiller 
kaldmatingshastigheten [15], vil dette også påvirke 
matehastigheten under sveising. 
 
3. Volt Bryter:  Innstilling av sveise Volt. 
 
4. Fjernkontroll Bryter:  Her kan du koble fjernkontroll 

som styrer Volt [3]. 
 
5. Kontakt for fjernkontroll:  Hvis det skal benyttes en 

fjernkontroll, skal denne kobles til her (se tilbehør 
for bestillingsnr). 

 
6. Hurtigkoblinger (For vannkjølte modeller):  For 

tilkobling av sveisepistoler. 
 

Varmt vann fra pistolen. 
 

 

Kaldt vann fra pistolen. 
 

 
7. Digitalt Display A:  Viser faktiske sveisestrøm (A), o 

getter sveising, gjennomsnittet.  Når WFS verdien 
er endret [2], viser displayet innstilt verdi WFS (i 
m/min). 

 
8. Digitalt Display V:  Viser faktiske Verdi av sveise 

Volt (V), o getter sveising gjennomsnitt volten.  Når 
WFS er endret [2], er displayet blankt. 
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9. Hurtigkoblinger (For vannkjølte modeller):  Når 

man bruker vannkjøltepistoler kobles de til her.  Se 
bruksanvisning for anbefalte parameter. 

 
10. Maskinkontakt:  For sveisestrøm og polaritet. 
 
11. Gassventil:  For tilkobling av gasslangen fra 

regulatoren. 
 
12. Amphenol kontakt:  8-Pins kontakt for styrestrøm 

fra strømkilden. 
 

 
 
13. Bryter for 2-/4-takt:  Denne velger 2-takt eller 4-takt 

bryterbetjening.  Bruken av 2-T/4-T er beskrevet 
nedenfor: 

 

 
 

↑ Pistolavtrekkeren trykket inn 

↓ Pistolavtrekkeren sluppet ut 

 
A. Sveisestrøm. 
B. Burnback tid. 
C. WFS Trådhastighet. 
G. Dekkgass. 

 

14. Bryter for kaldmating / gasspyling:  Med denne 
bryteren kan du kaldmate tråden, eller 
gjennomspyle med dekkgass uten at det står 
strøm/spenning på maskinkontaktene. 

 
15. Knapp for justering av (run in) trådhastighet:  Her 

justeres hastigheten på tråden før den treffer 
platen.  Den kan justeres fra 0.1 til 1.0 av den 
innstilte verdien satt på "Wire Feed Speed" 
trådmatingshastigheten [2]. 

 
16. Bryter for Burnback (trådutstikk):  Denne bryteren 

regulerer utstikket av tråd fra kontaktrøret etter 
avsluttet sveising.  Justeringsmulighet 8 til 250ms. 

 

 
 
17. Matehjul:  4-Hjuls matehjul 37mm. 
 
18. Trådspole spindel:  Max 15kg spoler.  Kan bruke 

plastikk, stål og fiber spoler med 51mm spindel.  
Også Readi-Reel med adapter. 

 
 ADVARSEL 

Hold spoledekselet lukket under sveising. 
 

Montering av Sveisetråd 
Åpen opp sidedekselet på trådmateren. 
 
Skru AV spolefesteskruen på spolenavet. 
 
Sett spolen på spolenavet slik at det roterer med 
klokken. 
 
Forsiker deg om at spolepinnen til spolebremsen er i 
hullet på spolen. 
 
Skru PÅ spolefesteskruen på spolenavet igjen. 
 
Forsiker deg om at du har rett type matehjul og rett 
spordiameter. 
 
Ta løs tråden fra spolen og klipp av trådenden som er 
bøyd med en avbiter. 
 

 ADVARSEL 
Spiss tråd kan skade. 
 
Roter spolen med klokken og tre tråden igjennom 
mateverket og ut i eurokoblingen. 
 
Juster matetrykket på trykkhjulene. 
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Justering av Spolebrems 
For å forhindre at sveisetråden spinner seg av 
trådspolen selv, er spindelen utstyrt med en 
spolebrems. 
 
Justering skjer ved at man skrur på den M10 skruen 
som er plassert i midten av spindelen, den er dekket av 
et beskyttelsesdeksel som også må fjernes. 
 

 
 
19. Beskyttelsesdeksel. 
20. Justeringsskrue M10. 
21. Trykkfjær. 
 
Skru M10 justeringsskruen MED klokken og bremsen 
går PÅ hardere, og holder igjen spolen mere. 
 
Skru M10 justeringsskruen MOT klokken og bremsen 
slipper OPP, og spolen glir lettere. 
 
Etter justering husk å sette på plass 
beskyttelsesdekselet. 
 

Justere Matetykk 
Matetrykket justeres ved at: justeringsmutteren skrues 
MED klokken for økt matetrykk, og MOT klokken for 
mindre matetrykk. 
 

 ADVARSEL 
Hvis matetrykket er for lavt, vil matehjulet spinne på 
tråden i mateverket og du får dårlig trådmating.  Hvis 
matetrykket er for høyt kan dette deformere tråden og 
du får problemer med trådmatingen.  Rett matetrykk får 
du ved å slippe opp matetrykket slik at mateverket så 
vidt begynner å spinne på tråden, så skrus 
justeringsmutteren en runde. 
 

Tråden Igjennom Mateverket 
Monter rett type sveisepistol til eurokoblingen.  
Strømtåligheten til sveisepistolen bør matche størrelsen 
på sveisemaskinen. 
 
Fjern gassmunnstykket og kontaktrøret fra 
sveisepistolen. 
 
Still inn trådmatingshastigheten til ca. 10m/min ( WFS) 
med bryter [2]. 
 
Vipp på bryteren for kaldmating (Cold Inch / Gas Purge) 
[14] og hold denne til tråden kommer ut av 
sveisepistolen. 
 

 ADVARSEL 
Vær forsiktig, og hold sveisepistolen vekk fra ansiktet 
og ikke ha hånden foran åpningen på svanehalsen når 
sveisetråden kommer ut. 
 

 ADVARSEL 
Skru av maskinen når du bytter reservedeler. 
 

Sveising med MIG / MAG metoden 
For å starte å sveise MIG/MAG med manuell innstilling 
av sveiseparameterne bør du: 
 Slå på strømkilden. 
 Få tråden igjennom sveisepistolen med "Cold Inch" 

bryteren [14]. 
 Sjekke dekkgassen med "Gas Purge" bryteren [14]. 
 Still in anbefalte parameter volt [3] og trådmating 

med WFS bryter [2]. 
 Følg gjeldende lover og regler.  Du kan nå begynne 

og sveise.  Lykke til! 
 

Bytte av Matehjul 
Mateverket er utstyrt med matehjul for 1.0 og 1.2mm.  
For andre typer matehjul se under tilbehør.  Nedenfor 
er matehjuls bytte anvisning: 
 Skru av strømkilden. 
 Vipp ut trykkarmen på mateverket [22]. 
 Skru løs festeskruene [23]. 
 Åpne beskyttelsesdekselet [25]. 
 Bytt matehjulene [24] til den dimmensjonen tråd 

som skal benyttes. 
 

 ADVARSEL 
For tråddiameter større enn 1.6mm må følgende deler 
skiftes: 
 Trådføringer inn [26] og [27] trådfører ut. 
 Trådføringsrøret i Eurokoblingen [28]. 
 
 Sett på plass og  fest beskyttelseslokket [25] til 

matehjulene. 
 Skru lokket fast med skruene [23]. 
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Vedlikehold 
 ADVARSEL 

For reparasjoner, modifikasjoner eller vedlikehold 
anbefales det å kontakte nærmeste tekniske 
serviceverksted eller Lincoln Electric. Reparasjoner og 
modifikasjoner som utføres av uautorisert service eller 
personell vil føre til at produsentens garanti går tapt. 
 
Skader på maskinen må rapporteres og repareres 
umiddelbart. 
 
Daglig vedlikehold 
 Sjekk tilstanden til isolasjonen og tilkoblingen av 

arbeidsledninger og strømledningen. Hvis det er 
skader på isolasjonen til kabelen, skal den skiftes ut 
umiddelbart. 

 Fjern sprut fra sveisepistolens dyse. Sveisespruten 
kan hindre dekkgassen fra å nå lysbuen. 

 Sjekk sveisepistolen og delene.  Bytt deler eller 
pistol hvis nødvendig. 

 Sjekk tilstanden og funksjonen av kjøleviften. Hold 
luftstrømåpningene rene. 

 
Periodisk vedlikehold (hver 200 arbeidstimer eller 
minst 1 gang i året) 
Utfør den daglige vedlikeholdsrutinen og i tillegg: 
 Hold maskinen ren. Blås med tørr trykkluft (med lavt 

trykk) for å fjerne støv utvendig og blås også rent 
inne i kabinettet. 

 Rengjør og stram til alle sveiseklemmer hvis 
nødvendig. 

 
Frekvensen på vedlikeholdet av maskinen er avhengig 
av hvor mye den benyttes og av miljøet maskinen står i. 
 

 ADVARSEL 
Ikke berør strømførende deler. 
 

 ADVARSEL 
Før huset kan fjernes, må maskinen slås av og 
strømledningen må trekkes ut fra stikkontakten. 
 

 ADVARSEL 
Trekk ut nettledningen når vedlikehold/ service skal 
utføres. Etter hver reparasjon kontroller at alt virker og 
er i orden. 
 

Kundeassistanse policy 
Lincoln Electric Company driver med produksjon og salg 
av høykvalitets sveiseutstyr, forbruksmateriell og 
skjæreutstyr. Vår utfordring er å oppfylle behovene til 
våre kunder og overgå deres forventninger. Ved behov 
kan kundene be Lincoln Electric om råd eller informasjon 
vedrørende bruken av våre produkter. Vi besvarer våre 
kunder ut fra den beste informasjonen vi innehar på det 
aktuelle tidspunktet. Lincoln Electric kan ikke garantere 
slike råd, og påtar seg intet ansvar med hensyn til slik 
informasjon eller slike råd. Vi frasier oss uttrykkelig 
enhver garanti av noe slag, inkludert enhver garanti for 
egnethet til ethvert av kundens bestemte formål, med 
hensyn til slik informasjon eller råd. Ut fra en praktisk 
vurdering kan vi heller ikke påta oss noe ansvar for å 
oppdatere eller korrigere slik informasjon eller slike råd 
når de har blitt gitt, og formidling av informasjon eller råd 
medfører heller ikke utstedelse, utvidelse eller endring av 
noen garanti med hensyn til salget av våre produkter. 
Lincoln Electric er en ansvarlig produsent, men valg og 
bruk av spesifikke produkter solgt av Lincoln Electric er 
utelukkende innenfor kundens kontroll, og forblir 
utelukkende kundens ansvar. Mange variabler utenfor 
Lincoln Electric sin kontroll påvirker resultatene man 
oppnår ved å bruke disse fabrikasjonsmetodene og 
servicekravene. 
Kan endres - denne informasjonen er korrekt ut fra vår 
beste kunnskap på tidspunktet for trykking. Se 
www.lincolnelectric.com for eventuell oppdatert 
informasjon. 
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WEEE 
07/06 

 
Kast ikke elektriske artikler sammen med vanlig søppel. 
I følge det europeiske direktivet for Elektronisk Søppel og Elektriske Artikler 2012/19/EC (Waste Electrical 
and Electronic Equipment, WEEE) skal alt avfall kildesorteres og leveres på godkjente plasser i følge loven.  
Godkjente retur plasser gis av lokale myndigheter. 
Ved å følge det europeiske direktivet bidrar du til å bevare naturen og den menskelige helse. 

 

Deleliste 
12/05 

Instruksjon for deleliste 
 Ikke bruk denne delelisten hvis code nummeret for maskinen ikke står på listen.  Kontakt Lincoln Electric 

Serviceavd. for maskiner med code utenfor listen. 
 Bruk sprengskissen og pos. nr. på assembly page nedenfor for å finne de riktige delene til din maskin. 
 Bruk kun de delene som er merket med "X" i den kolonnen som det henvises til på siden med assembly page (# 

indikerer endring). 

 
Les først deleliste instruksjonen ovenfor, referer deretter til reserve dels listen som følger maskinen, som inne holder et 
bilde med dele nr. og kryss referanse. 
 

REACH 
11/19 

Kommunikasjon i samsvar med artikkel 33.1 av forskrift (EC) nr. 1907/2006 – REACH. 
Noen deler inne i dette produktet inneholder: 
Bisfenol A,  EC 201-245-8, CAS 80-05-7 
Kadmium,  EC 231-152-8, CAS 7440-43-9 
Bly,   EC 231-100-4, CAS 7439-92-1 
Fenol, 4-nonyl-, grenet, EC 284-325-5, CAS 84852-15-3 
i mer enn 0,1 % w/w i homogent materiale. Disse stoffene er inkludert i "Kandidatlisten over stoffer av svært høy 
bekymring for autorisering" i REACH. 
Ditt bestemte produkt kan inneholde ett eller flere av de opplistede stoffene. 
Instruksjoner for sikker bruk: 
 Bruk i henhold til produsentens anvisninger, vask hendene etter bruk; 
 oppbevares utilgjengelig for barn, ikke putt i munnen, 
 kastes i henhold til lokale forskrifter. 

 

Lokalisering av autoriserte serviceforretninger 
09/16 

 Kjøperen må kontakte et autorisert Lincoln servicecenter (LASF) om alle defekter som påberopes i garantiperioden 
til Lincoln.  

 Kontakt din lokale Lincoln salgsrepresentant for hjelp til å lokalisere en LASF eller gå til  
www.lincolnelectric.com/en-gb/Support/Locator. 

 

Elektrisk Skjema 
 
Vis til reserve dels manualen som følger maskinen. 
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Tilleggsutstyr 
 

K10347-PG-xxM Kabelpakker (gasskjølt).  Tilgjengelig i 5, 10 eller 15m. 

K10347-PGW-xxM Kabelpakker (vannkjølt).  Tilgjengelig i 5, 10 eller 15m. 

K10370-PG-xxM Kabelpakker (gasskjølt).  Tilgjengelig i 5, 10 eller 15m. 

K10158 Plastikkadapter for 15-kg spoler. 

K14032-1 Kraftig undervogn hjul sett. 

K14034-1 Fjernregulator hånd (sveise spenning og trådmaterhastighet WFS). 

LF 33:  4 hjuls mateverk med 4 drivhjul 

 
KP14017-0.8 
KP14017-1.0 
KP14017-1.2 
KP14017-1.6 

Kompakttråd: 
0,6 ÷ 0,8mm 
0,8 ÷ 1,0mm 
1,0 ÷ 1,2mm 
1,2 ÷ 1,6mm 

 
KP14017-1.2A 
KP14017-1.6A 

Aluminium: 
1.0 ÷ 1.2mm 
1.2 ÷ 1.6mm 

 
KP14017-1.1R 
KP14017-1.6R 

Rørtråd: 
1.0 ÷ 1.2mm 
1.2 ÷ 1.6mm 

 
 


