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TEŞEKKÜRLER!  Lincoln Electric ürünlerinin kalitesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. 
 Lütfen, ambalajda ve ekipmanda hasar olup olmadığını kontrol ediniz.  Nakliye sırasında hasar gören malzemelere ilişkin 

hak talepleri derhal bayiye iletilmelidir. 
 İleride başvurmak amacıyla, ekipman tanıtım bilgilerinizi aşağıdaki tabloya kaydediniz.  Model Adı, Kodu ve Seri Numarası, 

makine anma değerleri levhası üzerinde bulunabilir. 
 

Model Adı: 
 

………………...…………………………….………………………………………………………………………………………….. 
Kod ve Seri numarası: 

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

Satın Alındığı Yer ve Tarih: 
 

…………………………………………………………………... ……………………….…………………………………………..
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Teknik Özellikler 
 

LINC 405 & 635 –S/SA: 
GİRİŞ 

Giriş Gerilimi 
230 / 400V  %10 

Üç Faz 

Anma Çıkışında Giriş Gerilimi 

Frekans 
50/60 Hz 

405-S/SA: 
%35 Çalışma Çevriminde 34 

kVA 

635-S/SA: 
%35 Çalışma Çevriminde 54 

kVA 
40°C'DE ANMA ÇIKIŞI 

Çalışma Çevrimi 
(10 dakikalık periyoda göre) 

Çıkış Akımı 
 

Çıkış Gerilimi 
 

405-S/SA: %35 
%60 
%100 

400A 
315A 
240A 

36,0 Vdc 
33,0 Vdc 
29,0 Vdc 

635-S/SA: %35 
%60 
%100 

670A 
500A 
400A 

44,0 Vdc 
40,0 Vdc 
36,0 Vdc 

ÇIKIŞ ARALIĞI 
Kaynak Akımı Aralığı 

 
Maksimum Açık Devre Gerilimi 

 
405-S/SA: 15A - 400A 405-S/SA: 78 Vdc 
635-S/SA: 15A - 670A 635-S/SA: 78 Vdc 

ÖNERİLEN GİRİŞ KABLOSU VE SİGORTA BOYUTLARI 
Sigorta veya Devre Kesici Boyutu 

 
Giriş Güç Kablosu 

 
405-S/SA: 63A (230V için) Superlag 

40A (400V için) Superlag 
405-S/SA: 4 İletken, 6mm2 

635-S/SA: 100A (230V için) Superlag 
63A (400V için) Superlag 

635-S/SA: 4 İletken, 16mm2 

FİZİKSEL BOYUTLAR
 Yükseklik 

 
Genişlik Uzunluk Ağırlık 

405-S/SA: 640 mm 
(555 mm, tekerleksiz versiyon) 

580 mm 1150 mm 
(700 mm, tutamaksız) 

126 kg 
 

635-S/SA: 670 mm 
(555 mm, tekerleksiz versiyon) 

580 mm 1150 mm 
(700 mm, tutamaksız) 

150 kg 
 

İşletim sıcaklığı 
-10°C ila +40°C 

Depolama Sıcaklığı 
-25°C ila +55°C 
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Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) 
01/11 

Bu makine, ilgili tüm yönerge ve standartlara uygun olarak tasarlanmıştır.  Bununla birlikte, telekomünikasyon cihazları (telefon, 
radyo ve televizyon) gibi diğer sistemleri ve diğer güvenlik sistemlerini etkileyebilecek elektromanyetik bozunumlar üretebilir.  Bu 
bozunumlar, etkilenen sistemlerde güvenlik sorunlarına neden olabilir.  Bu makine tarafından üretilen elektromanyetik bozunumun 
ortadan kaldırılması veya miktarının azaltılması için bu bölümü okuyun ve anlayın. 
 

Bu makine endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.  Konutsal alanda çalıştırmak için, muhtemel 
elektromanyetik bozunumları ortadan kaldırmak amacıyla özel tedbirler alınması gereklidir. Operatör, bu ekipmanı 
bu kılavuzda açıklandığı şekilde kurmalı ve kullanmalıdır.  Herhangi bir elektromanyetik bozunum tespit edilirse, 
operatör, gerekirse Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yardım alarak söz konusu bozunumları ortadan 

kaldırmak üzere düzeltici tedbirler almalıdır. 
 
Makinenin kurulumundan önce operatör, elektromanyetik bozunumlar nedeniyle arızalanabilecek cihazlara karşı çalışma alanını 
kontrol etmelidir.  Aşağıdakiler dikkate alınmalıdır. 
 Çalışma alanının ve makinenin içinde veya yakınında bulunan giriş ve çıkış kabloları, kontrol kabloları ve telefon kabloları. 
 Radyo ve/veya televizyon alıcıları ve vericileri.  Bilgisayarlar veya bilgisayar tarafından kontrol edilen cihazlar. 
 Endüstriyel işlemlere yönelik güvenlik ve kontrol ekipmanları.  Kalibrasyon ve ölçüm ekipmanları. 
 Kalp pili ve işitme cihazı gibi kişisel tıbbi cihazlar. 
 Çalışma alanının içinde veya yakınında çalışan ekipmanların elektromanyetik direncini kontrol edin.  Operatör, alanda 

bulunan tüm ekipmanların uyumlu olduğundan emin olmalıdır.  Bunun için ilave koruma tedbirlerinin alınması gerekebilir. 
 Çalışma alanının ölçüleri, bu alanın yapısına ve burada gerçekleştirilen diğer faaliyetlere bağlı olacaktır. 
 
Makinenin ürettiği elektromanyetik emisyonları azaltmak için aşağıdaki rehber ilkeleri dikkate alın. 
 Makineyi bu kılavuza uygun olarak giriş beslemesine bağlayın.  Bozunumlar meydana gelirse, giriş beslemesini filtrelemek 

gibi ilave tedbirlerin alınması gerekebilir. 
 Çıkış kabloları mümkün olduğunca kısa olmalı ve bir arada tutulmalıdır.  Elektromanyetik emisyonları azaltmak için, 

mümkünse iş parçasını toprağa bağlayın.  Operatör, iş parçasının toprağa bağlanmasının personel ve ekipman için sorun 
veya güvensiz çalışma koşulları yaratmayacağını kontrol etmelidir. 

 Çalışma alanı içerisindeki kabloların blendajlanması, elektromanyetik emisyonları azaltabilir.  Bu, özel uygulamalar için gerekli 
olabilir. 

 

 UYARI 
Sınıf A ekipmanı, elektrik gücünün düşük gerilimli kamusal besleme sisteminden verildiği konut ortamlarında kullanmak üzere 
tasarlanmamıştır. İletilen bozunumlar ve radyo frekansı bozunumları nedeniyle bu konumlarda elektromanyetik uyumluluğun 
sağlanmasında zorluklar yaşanabilir. 
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Güvenlik 
11/04 

 UYARI 
Bu ekipman, yetkin personel tarafından kullanılmalıdır.  Tüm montaj, işletim, bakım ve onarım prosedürlerinin yalnızca yetkin 
kişilerce yapıldığından emin olun.  Bu ekipmanı çalıştırmadan önce bu kılavuzu okuyun ve anlayın.  Bu kılavuzdaki talimatlara 
uyulmaması, ciddi yaralanmalara, can kaybına ve ekipmanın hasara uğramasına neden olabilir.  Lütfen aşağıdaki uyarı 
sembollerine ilişkin açıklamaları okuyun ve anlayın.  Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Lincoln Electric, hatalı montajdan, 
hatalı bakımdan ve uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir. 
 

 

UYARI:  Bu sembol, ciddi yaralanmaları, can kayıplarını ve ekipman hasarını önlemek için talimatlara 
uyulması gerektiğini gösterir.  Kendinizi ve başkalarını, ciddi yaralanma veya ölüme karşı koruyun. 

 

TALİMATLARI OKUYUN VE ANLAYIN:  Bu ekipmanı çalıştırmadan önce bu kılavuzu okuyun ve anlayın.  Ark 
kaynağı tehlikeli olabilir.  Bu kılavuzdaki talimatlara uyulmaması, ciddi yaralanmalara, can kaybına ve 
ekipmanın hasara uğramasına neden olabilir. 

 

ELEKTRİK ÇARPMASI ÖLÜME NEDEN OLABİLİR:  Kaynak ekipmanı, yüksek gerilim üretir.  Bu ekipman 
çalışırken elektroda, şase pensesine veya bağlı iş parçalarına dokunmayın.  Kendinizi elektroda, şase 
pensesine ve bağlı iş parçalarına karşı yalıtın. 

 

ELEKTRİKLE ÇALIŞAN EKİPMAN:  Bu ekipman üzerinde çalışmadan önce sigorta kutusundaki bağlantı 
kesme şalterini kullanarak giriş gücünü kesin.  Bu ekipmanı yerel elektrik yönetmeliklerine uygun olarak 
topraklayın. 

 

ELEKTRİKLE ÇALIŞAN EKİPMAN:  Giriş, elektrot ve şase pensesi kablolarını düzenli olarak kontrol edin.  
Herhangi bir yalıtım hasarı var ise, kabloyu derhal değiştirin.  Kazara ark parlaması riskini önlemek için elektrot 
pensesini doğrudan kaynak masasının üzerine ya da şase pensesi ile temasta olan bir yüzeye bırakmayın. 

 

ELEKTRİKLİ VE MANYETİK ALANLAR TEHLİKELİ OLABİLİR:  Herhangi bir iletken üzerinden akan elektrik 
akımı, elektrikli ve manyetik alanlar (EMF) oluşturur.  EMF alanları, kalp pili gibi bazı cihazlarda girişime neden 
olabilir ve kalp pili kullanan kaynakçıların bu ekipmanı çalıştırmadan önce bir doktoruna danışması gereklidir. 

 CE UYGUNLUĞU:  Bu ekipman, Avrupa Topluluğu Yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. 

 

DUMAN VE GAZLAR TEHLİKELİ OLABİLİR:  Kaynak işlemi, sağlığa zararlı duman ve gazların ortaya 
çıkmasına neden olabilir.  Bu duman ve gazları solumaktan kaçının.  Operatörler, bu tehlikelerden kaçınmak 
için, duman ve gazları soluma bölgesinin dışına atmak amacıyla yeterli havalandırma veya tahliye sistemleri 
kullanmalıdır. 

 

ARK IŞINLARI YANMAYA NEDEN OLABİLİR:  Kaynak işlemini yaparken veya izlerken gözlerinizi 
kıvılcımlardan ve ark ışınlarından korumak için, uygun filtre ve koruyucu levhalara sahip bir kaynak maskesi 
kullanın.  Cildinizi ve size yardımcı olan kişilerin cildini korumak için, aleve dayanıklı malzemeden üretilmiş 
uygun giysiler kullanın.  Yakında bulunan diğer kişileri, uygun, yanmaz malzemelerden yapılmış paravanlarla 
koruyun ve kendilerini kaynak arkına bakmamaları ve maruz bırakmamaları konusunda uyarın. 

 

KAYNAK KIVILCIMLARI YANGINA VEYA PATLAMAYA NEDEN OLABİLİR :  Yangın tehlikesi arz eden 
malzemeleri kaynak alanından uzaklaştırın ve bir yangın söndürücüyü kolaylıkla erişilebilecek bir yerde 
bulundurun.  Kaynak işlemi esnasında oluşabilecek kıvılcımlar ve sıcak malzemeler, küçük çatlak ve 
açıklıklardan kolaylıkla geçerek yakın bölgelere ulaşabilir.  Yanıcı veya zehirleyici gazları ortamdan tamamen 
uzaklaştıracak uygun önlemlerin alındığından emin olmadan hiçbir bidon, varil, tank yada malzeme üzerinde 
kaynak yapmayın.  Bu ekipmanı kesinlikle yanıcı gazların, buharların yada yanıcı sıvı maddelerin bulunduğu 
yerlerde çalıştırmayın. 

 

KAYNAKLI MALZEME YAKABİLİR:  Kaynak sırasında yüksek miktarda ısı açığa çıkar.  Çalışma alanındaki 
sıcak yüzeyler ve malzemeler ciddi yanıklara neden olabilir.  Çalışma alanındaki malzemelere dokunurken 
veya bu malzemeleri taşırken eldiven ve pense kullanın. 

 

GÜVENLİK İŞARETİ:  Bu ekipman, elektrik çarpması riskinin yüksek olduğu ortamlarda gerçekleştirilen 
kaynak işlemleri için gerekli olan gücü sağlamaya uygundur. 
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Üretici, kullanıcı kılavuzunu güncellemeksizin tasarımlarda değişiklikler ve/veya iyileştirmeler yapma hakkını saklı tutar. 
 

Kurulum ve Operatör Talimatları 
 
Makineyi kurmadan veya çalıştırmadan önce bu bölümün 
tamamını okuyun. 
 

Konum ve Ortam 
Bu makine, zorlu ortam koşulları altında çalışacaktır.  
Bununla birlikte, makinenin uzun ömürlü olmasını ve güvenilir 
bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla basit önleyici 
tedbirlerin alınması önemlidir. 
 
 Bu makineyi yatayda 15 dereceden daha fazla eğime 

sahip bir yüzey üzerinde bulundurmayın veya 
çalıştırmayın. 

 Bu makineyi boruların buzunu çözmek için kullanmayın. 
 Bu makine, havalandırma kanallarına giren veya 

buradan çıkan hava hareketini kısıtlayıcı herhangi bir 
engel olmaksızın, serbest temiz hava sirkülasyonunun 
bulunduğu ortamlarda tutulmalıdır.  Makine çalışır 
durumda iken, üzeri kağıt, bez ya da benzeri 
malzemelerle örtülmemelidir. 

 Makinenin içine giren kir ve toz en aza indirilmelidir. 
 Makineniz IP23 koruma sınıfına sahiptir.  Makinenizi 

mümkün olduğunca kuru tutun ve ıslak zemin veya su 
birikintisi üzerine koymayın. 

 Makinenizi radyo dalgası ile kontrol edilen cihazlardan 
uzak bir yerde bulundurun.  Makinenin normal kullanımı, 
radyo dalgası ile kontrol edilen yakındaki cihazların 
çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir ve bu, 
yaralanmalara veya ekipman hasarına neden olabilir.  
Bu kılavuzdaki elektromanyetik uygunluk bölümünü 
okuyun. 

 Makinenizi, ortam sıcaklığı 40°C’den fazla olan yerlerde 
kullanmayın. 

 

Çalışma Çevrimi ve Aşırı Isınma 
Bir kaynak makinesinin çalışma çevrimi, kaynakçının 
makineyi anma kaynak değerinde çalıştırabileceği 10 
dakikalık bir döngü içerisindeki zaman yüzdesidir. 
 
%60 çalışma çevrimi: 

 
6 dakika süreyle kaynak. 4 dakika süreyle mola. 

 
Çalışma çevriminin aşırı uzatılması, termal koruma 
devresinin etkinleştirilmesine neden olacaktır. 
 
Kaynak makinesi bir termostat ile aşırı ısınmaya karşı 
korunur.  Makine aşırı ısındığında makinenin çıkışı "KAPALI" 
konuma geçecek ve Termal Gösterge Lambası "AÇIK" 
konuma geçecektir.  Makine, güvenli bir sıcaklığa 
soğutulduğunda Termal Gösterge Işığı sönecektir ve makine 
normal çalışmasına devam edebilir. 
 

 
 Dakika  veya görev 

çevrimini azalt 
 

 

Giriş Besleme Bağlantısı 
Kurulum ve şebeke prizi soketi uygun kurallara göre 
yapılmalı ve korunmalıdır. 
 
Makineyi çalıştırmadan önce, makineye beslenen giriş 
gerilimini, fazı ve frekansı kontrol edin.  Makineden giriş 
kaynağına giden topraklama kablolarının bağlantısını 
doğrulayın.  İzin verilen giriş gerilimleri 3x230V ve 3x400V 
50Hz'tir (400V: varsayılan fabrika ayarı).  Giriş beslemesi 
hakkında daha fazla bilgi için bu kılavuzun teknik özellik 
bölümüne ve makinenin anma değerleri levhasına bakın. 
 
Ana besleme gerilimini değiştirmek gerekiyorsa: 
 Giriş kablosunun ana beslemeyle bağlantısının 

kesildiğinden ve makinenin KAPALI konuma 
getirildiğinden emin olun. 

 Üst paneli makineden sökün. 
 X12'yi aşağıdaki şemaya göre tekrar bağlayın. 

 
 Üst paneli değiştirin. 
 
Giriş bağlantısında sağlanan güç miktarının, makinenin 
normal çalışabilmesi için yeterli olduğundan emin olun.  
Gereken gecikmeli sigorta (veya "D" özelliklerine sahip devre 
kesici) ve kablo boyutları, bu kılavuzun teknik özellikler 
bölümünde verilmiştir. 
 
Aşağıdaki resimlerde 1, 3, 12 ve 13 numaralı noktalara 
bakın. 
 

Çıkış Bağlantıları 
Aşağıdaki resimlerde 5, 10 ve 11 numaralı noktalara bakın. 
 

Kontrol ve İşletim Özellikleri 
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1. Güç Göstergesi:  Giriş gerilimi bağlandıktan ve güç 

şalteri açıldıktan sonra, makinenin kaynak yapmak için 
hazır olduğunu bildirmek üzere bu ışık yanacaktır. 

 
2. Termal Aşırı Yük Göstergesi:  Makine aşırı ısındığında 

ve çıkış kapatıldığında bu lamba yanacaktır.  Ortam 
sıcaklığı 40°C'nin üzerindeyse veya makinenin çalışma 
döngüsü aşıldığında bu meydana gelebilir.  Dahili 
bileşenlerin soğumasına izin vermek için makineyi açık 
bırakın, lamba kapandığında normal çalışma 
mümkündür. 

 
 Termostatik fan:  fan, ayrıca termal koruma devresi 

tarafından kontrol edilebilir.  Bu modda, fan 
yalnızca soğutma gerekli olduğunda çalışır.  Bu 
özellik enerji tasarrufu sağlar ve aynı zamanda 
makine içine çekilen kir ve diğer havayla taşınan 
parçacık miktarını en aza indirir.  Termostatik fan 
varsayılan fabrika ayarlarında kapatılmıştır.  
Etkinleştirmek istiyorsanız: 
 Giriş kablosunun ana beslemeyle bağlantısının 

kesildiğinden ve makinenin KAPALI konuma 
getirildiğinden emin olun. 

 Üst paneli makineden sökün. 
 X13'ü aşağıdaki şemaya göre tekrar bağlayın: 

 
 Üst paneli değiştirin. 

 
3. Güç açma/kapama Anahtarı:  Makineye giden giriş 

gücünü kontrol eder. 
 
4. Sıcak Başlangıç Kontrolü (yalnızca LINC ### -SA):  Sıcak 

Başlangıç, arkın kolay ve güvenilir bir şekilde 
oluşturulmasına yardımcı olan, örtülü elektrot 
kaynağının (MMA) başlangıcı sırasında çıkış akımındaki 
geçici bir artıştır.  Artan akımın seviyesini ayarlamak için 
potansiyometre kullanılır. 

 
5. Negatif Hızlı Bağlantı Kesme:  Kaynak devresi için 

negatif çıkış konektörü. 
 
6. Hafıza özellikli Dijital Kaynak Akımı Göstergesi (yalnızca 

LINC ### -SA):  Kaynak yapılırken oluşan kaynak akımı 
değerini gösterir; kaynak sonrasında ortalama kaynak 
akımını göstermeye devam eder. 

 
7. Çıkış Akımı Kontrolü :  Çıkış akımını (aynı zamanda 

kaynak sırasında) ayarlamak için kullanılan 
potansiyometredir. 
 LINC 405:  15A  400A 
 LINC 635:  15A  670A 

 
8. Lokal/Uzaktan Kumanda Anahtarı:  K10095-1-15M ve 

K870 Uzaktan Kumanda Birimi, bu makine ile 
kullanılabilir.  Çıkış Akım kontrolünü makine Çıkış 
Kontrolünden (nokta 7) K10095-1-15M veya K870'e ve 
tam tersine değiştirir. 

 
9. Ark Kuvveti Kontrolü (yalnızca LINC ### -SA):  Normal 

kaynak işlemi sırasında meydana gelen kaynak 
banyosu ile elektrot arasındaki kısa devre bağlantılarını 

ortadan kaldırmak amacıyla çıkış akımının geçici olarak 
arttırıldığı, örtülü elektrot kaynağı (MMA) sırasında 
kullanılan bir işlevdir. 

 
10. Uzaktan Kontrol Bağlantısı:  Uzaktan kontrol 

kullanılıyorsa, uzaktan konektöre bağlanacaktır. 
 
11. Pozitif Hızlı Bağlantı Kesme:  Kaynak devresi için pozitif 

çıkış konektörü. 
 
12. Mod Anahtarı (yalnızca LINC ### -SA):  Bu anahtar, 

makinenin kaynak modlarını değiştirir.  LINC ### -SA iki 
kaynak moduna sahiptir: Örtülü Elektrot (MMA) ve Lift 
TIG (GTAW). 
 
Mod anahtarı Örtülü Elektrot konumunda iken, 
aşağıdaki kaynak özellikleri etkinleştirilir: 
 Sıcak Başlangıç (Hot Start) 
 Ark Kuvveti (Arc Force) 
 Yapışma Önleyici (Anti-Sticking):  Bu, operatörün 

bir hata yapması ve elektrotun iş parçasına 
yapışması durumunda makinenin çıkış akımını 
azaltan bir işlevdir.  Akımdaki bu düşüş, operatörün 
elektrot pensesine zarar verebilecek büyük 
kıvılcımlar oluşturmaksızın elektrotu elektrot 
pensesinden ayırabilmesine imkan tanır. 

 
Mod anahtarı Lift TIG konumunda iken, örtülü elektrot 
kaynağı işlevleri devre dışı bırakılır ve makine Lift TIG 
kaynağına hazır hale gelir.  Lift TIG, düşük akımlı bir 
kısa devre oluşturmak amacıyla öncelikle TIG torç 
elektrodunun iş parçasına bastırılması ile TIG kaynağına 
başlanan bir yöntemdir.  Daha sonra TIG arkını 
başlatmak amacıyla elektrot iş parçasından kaldırılır. 

 

 
LINC 405 

 

 
LINC 635 
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13. Güç Giriş Soketi:  Besleme fişini, bu kılavuzda belirtilen 

şekilde makineye göre sınıflandırılmış olan mevcut giriş 
kablosuna bağlar ve geçerli tüm standartlara uygundur.  
Bu bağlantı yalnızca yetkin bir kişi tarafından 
gerçekleştirilecektir. 

 
14. Kapalı delik:  48Vac soket K14027-1 için. 
 
15. Kapalı delik:  48Vac soketi K14027-1'i koruyan devre 

kesicisi için. 
 
16. Sigorta:  Bu sigorta Fan Devresini korur. 

Örtülü Elektrot Kaynağı (MMA) 
Örtülü Elektrot (MMA) yöntemi ile kaynak işlemine başlamak 
için, aşağıdaki işlemler yapılmalıdır: 
 
 Kaynak kablosu fişlerini çıkış soketlerine takın ve 

yerlerinde kilitlemek için çevirin. 
 Şase kablosunu, şase pensesi ile birlikte kaynak 

parçasına bağlayın. 
 Elektrot tutucusuna uygun kaplanmış bir elektrot 

bağlayın. 
 Şebeke fişini çıkış şebeke soketine bağlayın. 
 Lokal/Uzaktan Kumanda Anahtarını gerekli konuma 

ayarlayın: lokal veya uzaktan. 
 Güç açma/kapama şalterini açın. 
 Çıkış Akım Kontrolü düğmesi ile istenen kaynak akımını 

ayarlayın. 
 Uygun kurallara uyarak kaynak işlemine 

başlayabilirsiniz. 
 

Bakım 
 

 UYARI 
Her türlü bakım ve onarım işlemleri için Lincoln Electric 
markalı kaynak makinelerinin tamiri konusunda Kaynak 
Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından yetkilendirilen en 
yakın teknik servis merkezi ile irtibata geçilmesi önerilir.  
Yetkili olmayan servis merkezleri tarafından bakım veya 
onarım yapılması, üretici garantisini geçersiz hale getirecektir. 
 
Bakım işlemlerinin sıklığı, makinenin bulunduğu çalışma 
ortamına göre farklılık gösterebilir. 
 
Gözle görülür tüm hasarlar derhal bildirilmelidir. 
 
Rutin bakım (her gün) 
 Kablo ve bağlantıların sağlamlığını kontrol edin.  

Gerekirse değiştirin. 
 Soğutma fanının durumunu ve çalışmasını kontrol edin.  

Hava akış yuvalarını temiz tutun. 
 
Periyodik bakım (her 200 çalışma saatinde bir, 
ancak en geç yılda bir kez) 
Rutin bakım işlemini gerçekleştirin ve buna ek olarak: 
 Makineyi temiz tutun.  Kuru (ve düşük basınçlı) bir hava 

akışı kullanarak, harici muhafazadan ve kabinin 
içerisinden tozu temizleyin. 

 Tüm vidaları kontrol edin ve sıkın. 
 

 UYARI 
Her bakım ve servis işlemi öncesinde şebeke besleme ağının 
makine ile bağlantısı kesilmelidir.  Her onarım sonrasında, 
güvenli çalıştığından emin olmak için uygun testleri 
gerçekleştirin. 
 

 
Müşteri Destek Politikası 
Lincoln Electric Co. yüksek kaliteye sahip kaynak 
ekipmanlarının, sarf malzemelerinin ve kesme ekipmanının 
üretimi ve satışı konusunda faaliyet göstermektedir. 
Hedefimiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve 
beklentilerinin ötesine geçmektir. Müşterilerimiz, ihtiyaç 
duymaları halinde Lincoln Electric markalı ürünlerin kullanımı 
hakkında Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den öneri 
veya bilgiler talep edebilir. Söz konusu tarihte sahip 
olduğumuz en iyi bilgilere dayanarak müşterilerimize yanıt 
veriyoruz. Askaynak, bu gibi tavsiyelerle ilgili garanti verecek 
bir konumda değildir ve bu tür bilgi ya da tavsiyeler ile ilgili 
olarak herhangi bir yükümlülük üstlenmez. Söz konusu bilgi 
veya tavsiyeye ilişkin olarak, herhangi bir müşteriye yönelik 
belirli bir amaca uygunluğun garanti edilmesi de dahil olmak 
üzere bu tür tüm garantileri açıkça reddediyoruz. Uygulama 
bağlamında, söz konusu bilgi veya tavsiye verildikten sonra 
bunların güncellenmesi veya düzeltilmesine ilişkin herhangi 
bir sorumluluk üstlenmemekteyiz ve bilgi veya tavsiyenin 
verilmesi, ürünlerimizin satışına ilişkin herhangi bir garantiyi 
oluşturmamakta, genişletmemekte veya değiştirmemektedir. 
Lincoln Electric Co., faaliyet gösterdiği alanın gerekli kıldığı 
tüm sorumlulukları yerine getirerek üretim yapan bir 
kuruluştur. Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 
satışı yapılan Lincoln Electric markalı ürünlerin seçimi ve 
kullanımı ise tamamen müşterinin kontrolü ve münhasır 
sorumluluğu altındadır. Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'nin ve Lincoln Electric Co.'nun kontrolü dışında kalan 
birçok husus, bu üretim yöntemleri ve servis gereklerinin 
uygulanmasında elde edilen sonuçları etkilemektedir. 
Değişikliğe Tabidir – Bu bilgiler, basım tarihinde bilgimiz 
dahilinde doğrudur. Lütfen güncellenmiş bilgiler için 
www.askaynak.com.tr adresini ziyaret edin. 
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WEEE 
07/06 
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Elektriksel ekipmanları normal atıklarla birlikte bertaraf etmeyin! 
Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlara (WEEE) dair 2012/19/EC sayılı Avrupa Yönergesi ve bu yönergenin ulusal 
kanun uyarınca uygulanmasına göre, kullanım ömrünü tamamlayan elektriksel ekipmanlar, ayrı olarak toplanmalı ve 
çevreye uyumlu bir geri dönüşüm tesisine geri götürülmelidir.  Ekipmanın sahibi olarak, onaylanan toplama 
sistemlerine ilişkin bilgileri yerel temsilcimizden alabilirsiniz. 
Bu Avrupa Yönergesini uygulayarak, çevre ve insan sağlığını koruyacaksınız! 

 

Yedek Parçalar 
12/05 

Parça Listesi okuma talimatları 
 Bu yedek parça listesini, kod numarası belirtilmemiş makineler için kullanmayınız.  Kod numaraları belirtilmemiş tüm yedek 

parçalar için Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Teknik Hizmetler Departmanı ile irtibata geçin. 
 Size özel makine koduna yönelik parçanın nerede bulunduğunu tespit etmek amacıyla donanım resmi sayfasını ve 

aşağıdaki tabloyu kullanın. 
 Yalnızca donanım sayfasında belirtilen başlık numarası altındaki sütunda "X" ile işaretlenen parçaları kullanın (# işareti, bu 

basımda bir değişiklik yapıldığını gösterir). 
 
Öncelikle, yukarıdaki Parça Listesi okuma talimatlarını okuyun, daha sonra makine ile birlikte verilen, resim ile açıklanmış parça 
numarası çapraz referansını içeren "Yedek Parça" kılavuzuna bakın. 
 

Yetkili Servis Mağaza Konumu 
09/16 

 Alıcı, Lincoln Electric tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde talep edeceği kusurlarla ilgili başvurusunu Lincoln 
Electric markalı kaynak makinelerinin tamiri konusunda Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından yetkilendirilen 
Teknik Servislerle irtibata geçerek yapmalıdır. 

 Lincoln Electric markalı kaynak makineleri konusunda Yetkili Teknik Servis bilgisine ulaşmak için yerel satış temsilcinizle 
irtibata geçin veya www.askaynak.com.tr adresini ziyaret edin. 

 

Elektrik Şeması 
 
Makine ile birlikte verilen "Yedek Parça" kılavuzuna bakın. 
 

Önerilen Aksesuarlar 
 
E/H-400A-70-5M Örtülü Elektrotlar için Tutucu ile birlikte Kaynak Kablosu, 5 m. 
GRD-400A-70-5M Şase Pensesi ile birlikte Toprak Kablosu, 5m. 
GRD-600A-95-5M Şase Pensesi ile birlikte Toprak Kablosu, 5m. 
K10095-1-15M El Amptrolü. 
K870 Ayak Amptrolü. 
K14027-1 48Vac soket (1500W) kiti. 
K14039-1 Lift TIG kaynak kiti (yalnızca LINC ### -S). 

 
 
 
 


