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

jälleenmyyjälle. 
 Tulevaisuutta varten täytä alla oleva lomake laitteen tunnistusta varten. Mallin, Koodin ja Sarjanumeron voit löytää 

konekilvestä. 
 

Mallinimi: 
 

………………...…………………………….…………………………………………………………………………………………..
Koodi ja Sarjanumero: 

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

Päiväys ja Ostopaikka: 
 

…………………………………………………………………... ……………………….…………………………………………..
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Turvallisuus 
11/04 

 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 päällä.  Eristä itsesi puikosta, elektrodista ja 
maattopuristimesta ja työkappaleesta. 

 

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

 

SÄHKÖLAITE:  Tarkista säännöllisesti syöttökaapeli ja hitsauskaapelit.  Mikäli on 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 
henkilö jolla on sydämentahdistin pitää neuvotella ensin lääkärinsä kanssa, ennen laitteen käyttöä. 

 CE YHTEENSOPIVUUS:  Tämä laite yhteensopiva EU:n direktiivien kanssa. 

 

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 
materiaali hitsausalueelta ja pidä sammutin lähellä.  Roiskeet voivat lentää pienistä aukoista 
lähialueelle. Älä hitsaa säiliöitä, tynnyreitä tms, ennen kuin on tehty ennakoivat toimenpiteet, ettei 
läsnä ole räjähdysvaarallista tai myrkyllistä kaasua. Älä koskaan käytä laitetta, kun läsnä on syttyvää 
kaasua tai nestettä. 

 

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. 

 

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 hattu 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. 
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Asennus ja Käyttöohjeet 
Lue koko tämä kappale ennen koneen asennusta tai 
käyttöä. 
 

Sijoitus ja Ympäristö 
Kone voi toimia ankarassa ympäristössä.  Kuitenkin, on 
tärkeää noudattaa yksinkertaisia suojausohjeita pitkän 
iän ja luotettavan toiminnan takaamiseksi. 
 
 Älä sijoita konetta alustalle, joka on kallellaan vaa- 

katasosta enemmän kuin 15°. 
 Älä käytä konetta putkien sulatukseen. 
 Kone on sijoitettava siten, että vapaa ilmankierto 

on mahdollinen ilmaventtiileistä sisään ja ulos.  Älä 
peitä konetta paperilla, vaatteilla tai rievuilla, kun 
se on kytketty päälle. 

 Koneen sisälle joutuvan lian ja pölyn määrä on 
pidettävä mahdollisimman pienenä. 

 Koneen suojausluokka on IP23.  Pidä kone 
mahdollisimman kuivana äläkä sijoita sitä kostei- 
siin paikkoihin tai lätäkön päälle. 

 Sijoita kone etäälle radio-ohjatuista laitteista.  
Normaali toiminta voi haitata lähellä olevien radio-
ohjattujen laitteiden toimintaa ja voi aiheuttaa 
loukkaantumisia tai konerikkoja.  Lue 
"Elektromagneettinen yhteensopivuus" tästä 
ohjekirjasta. 

 Älä käytä ympäristössä, jossa lämpötila on 
korkeampi kuin 40°C. 

 

Kuormitettavuus ja ylikuumeneminen 
Koneen kuormitusaikasuhde on käyttöajan 
prosenttiosuus 10 minuutin ajanjaksossa, jolloin konetta 
voidaan käyttää ilmoitetulla hitsausvirralla. 
 
Esimerkki:  60% kuormitusaikasuhde: 

 
6 minuutin hitsaus. 4 minuutin tauko. 

 
Huomattava kuormitusajan pidentäminen aiheuttaa 
lämpösuojan laukeamisen. 
 
Kone on suojattu termostaatilla ylikuumenemiselta.  
Kun kone ylikuumenee se sammutetaan ja 
lämpösuojavalo (langansyöttölaitteen etupanelissa) 
syttyy.  Kun kone on jäähtynyt turvalliseen lämpötilaan, 
lämpösuojavalo sammuu ja normaali toiminta on jälleen 
mahdollista.  Huomaa:  Turvallisuussyistä toiminta ei 
palaudu, jos poltinliipaisinta ei ole vapautettu. 
 

 
 Minuutja tai vähennä 

kuormitussuh-detta
 

 

Syöttöliitäntä 
Tarkista langansyöttölaitteeseen kytkettävän 
virtalähteen syöttöjännite, vaihemäärä ja taajuus.  
Sallittu virtalähteen syöttöjännite on ilmoitettu 
langansyöttölaitteen konekilvessä.  Tarkista 
maadoitusjohtojen liitäntä virtalähteeltä 
jännitelähteeseen. 

 

Kaasuliitäntä 
Kaasupullo on varustettava sopivalla virtaussäätimellä.  
Kun kaasupullo virtaussäätimineen on turvallisesti 
asennettu, liitä kaasuletku säätimestä koneen 
kaasuliittimeen.  Katso kohtaa [1] kuvassa 2.  
Langansyöttölaitteeseen voidaan liittää kaikki 
soveltuvat suojakaasut mukaanlukien hiilidioksidi, 
argonja helium ja maksimi paine on 5,0 bar. 
 

Lähtöliitännät 
Katso kohtaa [9] kuvassa 1. 
 

Säätimet ja Toimintaominaisuudet 
 

 
Kuva 1. 

 
1. Vasen näyttöikkuna:  Näyttää 

langasyöttönopeuden tai virran. 
 
2. Vasen nuppi:  Säätää vasemman näytön arvoa. 
 
3. MSP4 näyttöikkuna:  Näyttää yksityiskohtaiset 

hitsaus – ja diagnostiikkatiedot. 
 
4. Asetusnuppi:  Muuttaa arvoa MSP4 näytössä. 
 
5. Vasen nappi:  Vaihtaa MSP4 näyttöä hitsaustavan 

tai kaariohjauksen välillä. 
 
6. 12-napainen liitin:  liitin kaukosäätimelle tai työntö-

veto pistoolille. 
 
7. Vesiliitäntä:  Lämmin vesi polttimelta. 
 
8. Vesiliitäntä:  Kylmä vesi polttimelle. 
 
9. EURO liitin. 
 
10. Oikea nappi:  Vaihtaa MSP4 näytön näyttämään 

aloitus- tai lopetusvaihtoehtoja. 
 
11. Asetus:  Palaa kun langansytö on asetettu. 
 
12. Lämpösuoja:  Palaa, kun syöttö ylikuumenee. 
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13. Oikea nuppi:  Säätää arvoa oikeassa näytössä. 
 
14. Oikea näyttöikkuna:  Näyttää jännitteen tai trimmin. 
 

 
Kuva 2. 

 
1. Kaasuliitin:  Liitäntä kaasuletkua varten. 
 
2. 5-nastainen liitin:  ArcLink liitäntä virtalähteelle. 
 
3. Pikaliitin:  Liitin hitsausvirralle. 
 
4 - 5. Pikaliittimet:  Jos käytetään vesijäähdytettyjä 

polttimia, liitä vesiletkut jäähdyttimestä tähän.  
Katso polttimen ja jäähdyttimen ohjeita 
suosituksista jäähdytysnesteelle ja 
virtausarvoille. 

 

 
Kuva 3. 

 
1. Langansyöttöyksikkö:  4-pyräsyöttö varustettu 

37mm syöttöpyörillä. 
 
2. Kylmäsyöttö/ kaasukokeilu kytkin:  Tämä kytkin 

mahdollistaa langansyötön tai kaasuvirtauksen 
ilman hitsausta. 

 
3. Lankakelat:  Maksimi 15kg kelat.  Voidaan käyttää 

muovi, teräs ja kuitukeloja, jotka sopivat 51mm 
karalle. 

 
 VAROITUS 

Linc Feed langansyöttölaitteita pitää käyttää kaikki 
luukut suljettuina hitsauksen aikana. 
 
Älä käytä kahvaa Linc Feedin liikutteluun hitsauksen 
aikana. 
 

Langan Asentaminen 
Avaa koneen sivulevy. 
 

Avaa kiinnityshattu. 
 
Asenna lankakela akselille, siten että kela pyörii 
myötäpäivään, kuin lankaa syötetään 
langansyöttölaitteeseen. 
 
Varmistu, että kelan asentotappi osuu kelassa olevaan 
reikään. 
 
Ruuvaa kiinnityshattu takaisin akselille. 
 
Asenna syöttörulla, jossa on lankahalkaisijaa vastaava 
ura. 
 
Vapauta langan pää, katkaise taivutettu pää pois ja 
viilaa pää juohevaksi. 
 

 VAROITUS 
Langan terävä pää voi olla vahingoksi. 
 
Pyöritä kelaa myötäpäivään ja pujota pää 
langansyöttölaitteeseen ja Euroliittimeen saakka. 
 
Säädä puristuspaine sopivaksi. 
 

Kelajarrun Säätö 
Kelan turhan pyörimisen estämiseksi on napa 
varustettu jarrulla. 
 
Asäätö tapahtuu kääntämällä M10, ruuvia mikä sijaitsee 
kiinnityshatun alla. 
 

 
Kuva 4. 

 
20. Kiinnityshattu. 
21. Säätöruuvi M10. 
22. Jousi. 
 
Kun ruuvia käännetään myötäpäivään, jousi kiristyy ja 
samalla suurenee jarrumomentti. 
 
Kun ruuvia käännetään vastapäivään, jousi löystyy ja 
samalla jarrumomentti pienenee. 
 
Säädön jälkeen ruuvaa takaisin kiinnityshattu. 
 

Rullien Puristusvoiman Säätö 
 

 VAROITUS 
SÄHKÖISKU VOI TAPPAA. 
 Sammuta virtalähde pääkytkimestä ennen 

syöttörullien ja/tai ohjausputkien asennusta tai 
vaihtoa. 

 Älä koske jännitteellisiin osiin. 
 Kun syötät lankaa kylmänä poltinliipaisimesta, 

lanka ja syöttölaite ovat jännitteellisiä 
työkappaleeseen ja maahan nähden ja voivat 
jäädä jännitteellisiksi useaksi sekunniksi sen 
jälkeen kun liipaisin on vapautettu. 

 Älä käytä kansia, paneleita tai ohjaimia poistettuna 
tai avonaisina. 

 Vain pätevöitynyt henkilökunta saa tehdä 
korjaustyötä. 
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Puristusvoima säädetään kääntämällä säätömutteria 
myötäpäivään, kun halutaan listätä painetta ja 
vastapäivään, kun halutaan vähentää painetta. 
 
Painevarsi säätelee painetta lankaan syöttöpyörien 
välityksellä.  Painevarren oikea säätö antaa parhaan 
hitsaustuloksen.  Säädä  painevarsi seuraavasti: 
 Alumiinilangat:   1 - 3 
 Täytelangat:    3 - 4 
 Teräs,ruostumattomat langat:  4 - 6 
 

 VAROITUS 
Jos paine on liian pieni, rullat liukuvat langan päällä.  
Jos paine on liian suuri, lanka voi muokkaantua, mikä 
voi aiheuttaa syöttöongelmia.  Paine on syytä säätää 
oikein.  Vähennä painetta vähitellen kunnes lanka juuri 
alkaa liukua ja sitten kiristä kääntämällä ruuvia yksi 
kierros. 
 

Langan Syöttäminen Pistooliin 
Liitä sopiva pistooli  Euroliittimeen.  Pistoolin 
kuormitettavuus ja koneen kuormitettavuuden pitäisi 
vastata toisiaan. 
 
Poista kaasuhajotin ja kosketussuutin 
hitsauspistoolista. 
 
Käännä kylmäsyöttö / kaasukokeilukytkin [2] (katso 
kuva 3.) asentoon "Cold Inch" ja pidä tässä asennossa 
kunnes lanka tulee ulos kosketussuuttimesta 
pistoolista. 
 
Aseta langansyöttönopeus asentoon n. 10m/min 
vasemmalla nupilla [2] (katso kuva 1). 
 

 VAROITUS 
Älä pidä käsiä tai kasvoja lähellä poltinpäätä, kun syötät 
lankaa. 
 

 VAROITUS 
Kun lanka on syötetty pistooliin, käännä pääkytkin 
“OFF“ asentoon ennenkuin asetat kaasuhajoittimen ja 
kosketussuuttimen takaisin. 
 

Syöttöpyörien Vaihto 
Kone on tehtaalla varustettu 1.0 ja 1.2mm:n langalle 
soveltuvilla syöttöpyörillä.  Muille halkaisijoille on 
olemassa sopivat pyöräsarjat (kts kappaletta Varusteet 
sopivan sarjan tilaamiseksi).  Seuraavassa pyörien 
vaihtoproseduuri: 
 Katkaise koneesta jännite. 
 Vapauta painovipu [32]. 
 Ruuvaa irti kiinnityshattu [33]. 
 Irroita suojalevy [34]. 
 Vaihda pyörät [35], jotka soveltuvat langalle. 
 

 VAROITUS 
Langoille, joiden halkaisija on suurempi kuin 
1.6mm, pitää vaihtaa seuraavat osat: 
 Syöttökonsolin syöttöputket [36] ja [37]. 
 Euroliittimen syöttöputki [38]. 

 
 Aseta paikalleen suojalevy [34]. 
 Ruuvaa kiinnitysruuvit [33] kiinni. 
 

 
Kuva 5. 

 

Hitsaus aaltomuototeknologian 
virtlähteillä 
 

 VAROITUS 
Tuotteen käytettävyys joka on valmistettu käyttäen 
hitsausohjelmia on yksinomaa käyttäjän/rakentajan 
vastuulla.  Monet muuttujat, jotka eivät ole Lincoln 
Electric Companyn hallinnassa vaikuttavat näillä 
ohjelmilla saatavaan lopputulokseen.  Nämä muuttujat 
sisältyvät, mutta eivät  rajoitu hitsausproseduuriin, levyn 
koostumukseen ja lämpötilaan, hitsin muotoon, 
valmistusmenetelmiin ja käyttövaatimuksiin.  
Saatavissa oleva hitsausohjelmavalikoima saattaa olla 
riittämätön kaikkiin sovellutuksiin ja käyttäjä on yksin 
vastuussa hitsausohjelmavalinnasta. 
 
Askeleet hitsausvirtalähteen käytössä vaihtelevat 
riippuen järjestelmän käyttäjäliittymästä.  Virtalähteen 
joustavuus sallii käyttäjän räätälöidä parhaan 
suorituskyvyn. 
 Ensiksi, harkitse haluttua hitsausprosessia ja 

hitsattavaa kohdetta.  Valitse lanka, 
halkaisija,suojakaasu ja prosessi (MIG/MAG, 
puikko, jne.). 

 Toiseksi, etsi ohjelma, joka parhaiten vastaa  
haluttua hitsausprosessia.  Vakio virtalähteen 
mukana toimitettu ohjelmisto sisältää laajan 
valikoiman yleisiä prosesseja ja kattaa 
tavallisimmat tarpeet.  Kaikki säädöt tehdään 
käyttäjäliittymästä.  Johtuen erilaisista 
konfiguraatiovaihtoehdoista, järjestelmässäsi ei 
välttämättä ole kaikkia seuraavia säätöjä. 

 
Riippumatta olemassaolosta, kaikki säädöt on esitetty 
alla. 
 

Puikkohitsaus 
Puikkohitsausta käytetään usein 
ulkoilmarakentamisessa, putkihitsauksissa ja 
korjauksiassa.  Langansyöttönopeus ohjaa virtaa, 
lähdön ohjausta ja kaarivoimaa.  Puikkohitsauksessa, 
langansyöttölaite asettaa hitsausparametrit ja 
syöttölaite on toimettomana.  “Volts”-”Trim” säätöä 
käytetään kytkemään virtalähteen lähtö päälle ja pois 
(ON / OFF) (katso kuvaa alla). 
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S t i c k

C C  S t i c k

 
Kuva 6. Puikkohitsaus näyttö 

 

TIG hitsaus 
SpeedTec on erinomainen kosketus-TIG hitsaukseen.  
Langansyöttönopeus ohjaa virtaa.  TIG hitsauksen 
aikana, langansyöttölaite asettaa hitsausparametrit ja ja 
syöttölaite on toimettomana.  The “Volts”-”Trim” säätöä 
käytetään kytkemään virtalähteen lähtö päälle ja pois 
(katso kuva alla). 
 

O F F5

TIG

3

 
Kuva 7. TIG hitsaus näyttö 

 

MIG/MAG synerginen hitsausnäyttö 
Synergiset CV ohjelmat sisältävät ihanteellisen 
jännitteen, joka parhaiten sopii useimmille 
proseduureille.  Käytä tätä jännitettä aloituspisteenä ja 
säädä mikäli on tarpeen. 
 

1 7. 51. 2 7

S t e e l             1. 0 mm

C V         C O 2

1 0

 
Kuva 8. MIG/MAG synerginen hitsausnäyttö 

 
Synergic CV jännite näyttö 
Kun jännitenuppia käännetään, näyttö näyttää ylä- tai 
alaviivaa osoittaen jos jännite on yli tai alle ihanteellisen 
jännitteen. 
 
 Esiasetettu jännite yli ihanteellisen jännitteen  

(yläviiva näytössä) 

 
 
 Esiasetettu jännite ihantellisessa arvossa 

(ei viivaa näytössä) 

 
 
 Esiasetettu jännite alle ihanteellisen jännitteen  

(alaviiva näytössä) 

 
 

MSP4 toiminta 
Vasen nappi:  

Hitsaustapa 

Lanka Kaasu 
Lankakoko 

0.8 1.0 1.2 1.6 
Teräsl CO2 93 10 20 24 
Teräs Ar(seos) 94 11 21 25 

Ruostumaton Ar(seos) 61 31 41 --- 
Ruostumaton Ar/He/CO2 63 33 43  

Alu 4043 Ar --- 148 71 --- 
Alu 5356 Ar --- 151 75 77 

Täytelanka Kaasusuoj.   155  
 

Kaariohjaus 
Toiminta-alue Kuvaus 
Pinch efekti 

(-10.0 to +10.0) 
Pinch ohjaa kaariominaisuuksia 
lyhytkaarihitsauksessa. 

 
Muisti 

Toiminta-alue Kuvaus 
Job1.Job8 Mahdollistaa valitun hitsaustavan 

muistamisen. 
 
Oikea nappi: 

Aloitusvaihtoehdot  
Toiminta-alue Kuvaus 

Esivirtausalue 0-25.0 
sekuntia 

Säätää ajan suojakaasuvirtaukselle kun 
liipaisinta on painettu ja ennen kuin 
lankaa syötetään.  

Run-in lang. syött. nop.
pois, 1 - 12 m/min 

Run-in asettaa langansyöttönopeuden 
liipaisinpainalluksesta siihen saakka 
kunnes kaari on syttynyt  

Aloitusproseduuri Aloitusproseduuri  ohjaa langansyöttöä, 
jännitettä, määrätyn ajan enen 
hitsausta.  Aloitusajan kuluessa, kone 
muuttaa arvot esiasetettuun 
hitsausproseduuriin. 

 
Lopetusvaihtoehdot 

Vaikutus/alue Kuvaus 
Pisteajastin 0 - 120.0 

sekuntia 
Säätää aikaa, jolloin hitsaus jatkuu 
vaikka liipaisin on vielä painettuna.  
Tällä vaihtoehdolla ei ole vaikutusta 4-
askel liipaisintoiminnassa. 

Jälkivirtausaika 0 - 
25.0 sekuntia 

Säätää aikaa, jolloin suojakaasu virtaa, 
kun kaari on sammunut. 

Jälkipalo Jälkipaloaika on kaariaika, jolloin kaari 
palaa langansyötön loputtua.  Se estää 
lankaa tarttumasta sulaan ja 
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valmistelee langanpäätä seuraavaan 
aloitukseen. 

Kraateriproseduuri Kraateriproseduuri ohjaa langansyöttöä 
ja jännitettä määrätyn ajan hitsauksen 
lopussa, kun liipaisin on vapautettu.  
Kraateriajan kuluessa, kone vaihtaa 
hitsausproseduurista 
kraateriproseduuriin. 

 
2/4 Askeltoiminta 

Vaikutus / alue  Kuvaus 
2-askel, 4-askel Valinta2-askel ja 4-askeltoiminnan 

välillä. 
 

2- askel 4- askel- liipaisintoiminta 
2-askel - 4-askel kytkin vaihtaa pistoolin liipaisimen 
toiminnan.  2-askel liipaisintoiminta kytkee ja katkaisee 
hitsauksen suoraan liipaisimesta.  4-askel 
liipaisintoiminta sisältää ‘liipaisinlukitus’ mahdollisuuden 
ja antaa kyvyn ohjata aikaa kaarialoituksessa ja 
kraateritoiminnassa.  Paina painonappia kotelon 
etuosassa ja vaihda 2-askel ja 4-askel toiminnan välillä.  
2-askel, 4-askel liipaisintoiminalla ei ole vaikutusta, kun 
hitsataan puikolla tai kaaritaltataan. 
 
2-askel liipaisin 
2-askel liipaisintoiminta on tavallisin.  Painettaessa 
liipaisinta, hitsausjärjestelmä (virtalähde ja 
langansyöttölaite) menee kaarialoitussekvenssin läpi ja 
päähitsauspararametreihin.  Hitsaus jatkuu niin pitkään 
kuin pistoolin liipaisin on painettuna.  Kun liipaisin 
vapautetaan, järjestelmä menee lopetussekvenssin 
läpi. 
 
4- askel liipaisin 
4- askel liipaisintoiminta antaa hitsaajalle 
lisäohjausmahdollisuuden hitsaussekvenssille.  4-askel 
liipaisintoiminta mahdollistaa aloitusajan, hitsaus ja 
lopetusajan.  Sitä voidaan käyttää myös liipaisin- 
lukitukseen. 
 
Esimerkki 1: 
2 askel liipaisin: Yksinkertainen toiminta 
Yksinkertaisin toiminta tapahtuu 2-askel liipaisimella ja 
aloitus, kraateri ja jälkipalotoiminnat asetettu OFF 
asentoon (katso alla olevaa kuvaa).  Tällä sekvenssillä: 
 ESIVIRTAUS:  Suojakaasu alkaa virrata heti, kun 

liipaisinta painetaan. 
 RUN-IN:  Kun esivirtausaika loppuu, virtalähde 

siirtyy hitsausvirtaan ja lanka kulkee työkappaletta 
kohti Run-In nopeudella.  Jos kaari ei syty 1,5 
sekunnissa, langansyöttö hyppää 
hitsauslangansyöttöön. 

 HITSAUS:  Virtalähde ja langansyöttö jatkuvat niin 
kauan kuin liipaisinta pidetään painettuna. 

 JÄLKIVIRTAUS:  Kun liipaisin vapautetaan, 
virtalähde ja langansyöttölaite kytkeytyvät OFF 
asentoon.  Suojakaasu jatkaa virtaamista kunnes 
jälkivirtausaika loppuu. 

On

Off

Off

Off

Weld

Weld

Run-in

Shielding
Gas

Power
Source
Output

WFS

Idle Preflow Run-in Weld Postflow Idle

Tr
ig
ge

r 
Pu

lll
ed

Ar
c 
Es
ta
bl
ish

ed

Tr
ig
ge

r 
Re

le
as

ed

2 Step Trigger
Start = Off
Crater = Off
Burnback = Off
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Esimerkki 2: 
2 askel liipaisin: Parannettu kaaren aloitus ja 
lopetus. 
Kaaren aloituksen ja lopetuksen säätö ovat tavallisia 
menetelmiä roiskeiden vähentämiseksi ja hitsilaadun 
parantamiseksi.  Tämä voidaan aikaansaada 
asettamalla aloitus ja jälkipalon säätö haluttuihin 
arvoihin ja kraateritoiminta asetetaan OFF asentoon  
(katso kuvaa alla).  Tässä sekvenssissä: 
 ESIVIRTAUS  Suojakaasu alkaa virrata heti kun 

liipaisinta painetaan. 
 RUN-IN:  Kun esivirtaus loppuu, virtalähde menee 

aloitusvirtaan ja langansyöttö kulkee työkappaletta 
kohti Run-In nopeudella.  Jos kaari ei ole syttynyt 
1.5 sekuntiin, virtalähde ja langansyöttölaite 
hyppäävät hitsausasetuksiin. 

 STARTTI & UPSLOPE:  Kun lanka koskettaa 
työkappaletta ja kaari syttyy, molemmat sekä 
virtalähde että langansyöttölaite siirtyvät vähitellen 
hitsausarvoihin starttiaikana.  Aika, jona siirtyminen 
tapahtuu kutsutaan UPSLOPEksi. 

 HITSAUS:  Upslopen jälkeen, virtalähteen lähtö ja 
langansyöttönopeus jatkavat hitsausarvoilla. 

 JÄLKIPALO:  Kun liipaisin vapautetaan, 
langansyöttö loppuu ja koneen virta jatkuu 
jälkipalon ajan.  

 JÄLKIVIRTAUS:  Seuraavaksi koneen virta lakkaa 
ja suojakaasuvirtaus jatkuu kunnes jälkivirtausaika 
loppuu. 
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Esimerkki 3: 
2 askel liipaisin:  Räätälöity kaaren aloitus, kraateri 
ja kaaren lopetus. 
Joskus on edullista  asettaa arvot kaaren aloitukselle, 
kraateriajalle ja kaaren lopetukselle arvot ihanteelliseen 
lopputulokseen pääsemiseksi.  Monesti 
alumiinihitsauksessa kraateriohjaus on välttämätöntä 
hyvän hitsin aikaansaamiseksi.  Tämä aikaansaadaan 
asettamalla aloitus, kraateri ja jälkipalotoiminnoille 
sopivat arvot (katso kuvaa alla).  Tällä sekvenssillä: 
 ESIVIRTAUS:  Suojakaasu alkaa virrata heti kun 

liipaisinta on painettu. 
 RUN-IN:  Kun esivirtausaika on loppunut, 

virtalähde siirtyy aloitusvirtaan ja lanka lähestyy 
työkappaletta Run-In syöttönopeudella.  Jos kaari 
ei syty 1,5 sekunnissa, virtalähde ja 
langansyöttölaite hyppäävät hitsausasetuksiin. 

 STARTTI & UPSLOPE:  Kun lanka koskettaa 
työkappaletta ja kaari syttyy, molemmat sekä 
virtalähde että langansyöttölaite siirtyvät vähitellen 
hitsausarvoihin starttiaikana.  Aika, jona siirtyminen 
tapahtuu kutsutaan UPSLOPEksi. 

 HITSAUS:  Upslopen jälkeen, virtalähteen lähtö ja 
langansyöttönopeus jatkavat hitsausarvoilla. 

 KRAATERI & DOWNSLOPE:  Kun liipaisin 
vapautetaan, langansyöttö ja virtalähde siirtyvät 
vähitellen kraateriarvoihin kraateriajan kuluessa.  
Siirtymisaikaa hitsausarvoista kraateriarvoihin 
kutsutaan DOWNSLOPEksi. 

 JÄLKIPALO:  Kun kraateriaika loppuu, 
langansyöttö loppuu ja virta jatkuu jälkipaloajan. 

 JÄLKIVIRTAUS:  Seuraavaksi virta katkeaa ja 
suojakaasu jatkaa virtaamista kunnes 
jälkivirtausaika lakkaa. 
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Esimerkki 4: 
4 askel liipaisin: liipaisin lukitus 
4 askel liipaisin voidaa konfiguroida liipaisin 
lukitukseen.  Liipaisinlukitus lisää hitsaajan mukavuutta 
kun tehdään pitkiä hitseja sallimalla vapauttaa liipaisin 
kun aloituspainallus on tehty.  Hitsaus loppuu, kun 
liipaisinta painetaan toistamiseen ja vapautetaan  tai jos 
kaari katkeaa (katso kuvaa alla).  Tällä sekvenssillä: 
 ESIVIRTAUS:  Suojakaasu alkaa virrata heti kun 

liipaisinta on painettu. 
 RUN-IN:  Kun esivirtausaika on loppunut, 

virtalähde siirtyy aloitusvirtaan ja lanka lähestyy 
työkappaletta Run-In syöttönopeudella.  Jos kaari 

ei syty 1,5 sekunnissa, langansyöttölaite hyppää 
hitsausasetuksiin. 

 HITSAUS:  Virtalähde ja langansyöttölaite jatkavat 
hitsausarvoilla.  Hitsaus jatkuu kun liipaisinta 
painetaan toisen kerran. 

 JÄLKIVIRTAUS:  Kun liipaisin vapautetaan toisen 
kerran, virtalähde ja langansyöttölaite siirtyvät 
OFFasentoon.  Suojakaasuvirtaus jatkuu kunnes 
jälkivirtausaika loppuu. 
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Esimerkki 5: 
4 askel liipaisin: Manuaali ohjaus startti- ja 
kraateriajalle ja jälkipalo päällä. 
4 askel liipaisin sekvenssi antaa suurimman 
joustavuuden, kun startti, kraateri ja jälkipalotoiminnot 
ovat aktiivisia.  Tämä on suosittu valinta, kun hitsataan 
alumiinia ja tarvitaan lisälämpöä aloituksessa ja 
vähemmän lämpoä kraateritoiminnassa.  4 
askelliipaisin, hitsaaja valitsee starttiajan, hitsausajan ja 
kraateriajan käyttämällä liipaisinta.  Jälkipalo vähentää 
langan tarttumista sulaan hitsauksen lopussa ja 
vaikuttaa langan pään muotoon ja seuraavaan 
aloitukseen. (katso kuvaa alla).  Tällä sekvenssillä: 
 ESIVIRTAUS:  Suojakaasu alkaa virrata heti kun 

liipaisinta on painettu. 
 RUN-IN:  Esivirtausajan jälkeen, virtalähde siirtyy 

starttivirtaan ja lanka kulkee työkappaletta kohti 
RUN-IN nopeudella.  Jos kaari ei syty 1,5 
sekunnissa, virtalähde ja langansyöttölaite 
hyppäävät hitsausarvoihin. 

 STARTTI:  Virtalähde hitsaa startti 
langansyöttönopeudella ja jännitteellä kunnes 
liipaisin vapautetaan. 

 UPSLOPE:  Upslopen ajan, virtalähteen lähtö ja 
langansyöttönopeus siirtyvät vähitellen 
hitsausrvoihin aloitusaikana.  Aikajaksoa 
aloitusasetuksista hitsausasetuksiin kutsutaan 
UPSLOPEksi. 

 HITSAUS:  Upslopen jälkeen, virtalähteen lähtö ja 
langansyöttönopeus jatkavat hitsausarvoilla  

 DOWNSLOPE:  Kun liipaisin vapautetaan, 
langansyöttönopeus ja hitsausvirta siirtyvät 
vähitellen kraateriarvoihin kraateriajan kuluessa.  
Tätä aikaa hitsausarvoista kraateriarvoihin 
kutsutaan DOWNSLOPEksi. 

 KRAATERI:  Kraateritoiminnan aikana, virtalähde 
jatkaa virta-arvolla jonka määrää 
kraaterilangansyöttö ja jännite. 

 JÄLKIPALO:  Kun liipaisin vapautetaan, 
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langansyöttönopeus on OFF asennossa ja koneen 
virta jatkuu jälkipaloajan. 

 JÄLKIVIRTAUS:  Seuraavaksi, koneen lähtö on 
OFF asennossa ja suojakaasu jatkaa virtaamista 
kunnes jälkikaasuvirtausaika on kulunut. 
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ASETUS MENU 
Asetusmenu mahdollistaa pääsyn 
asetuskonfiguraatioon.  Tallennettuna 
asetuskonfiguraatio on käyttäjäparametrejä, jotka 
yleensä tarvitsee asettaa vain asennuksen yhteydessä.  
Arvot on ryhmitelty seuraavasti: 
 P.1 - P.99 ei-turvatut parametrit (aina säädettäviä). 
 P.101 - P.199 diagnostiikka parametrit (aina vain 

luettavia). 
 P.501 - P.599 turvatut parametrit (pääsy vain pc:n 

tai palm sovellutuksen kautta). 
 
Pääsemiseksi asetusmenuun, paina oikeata ja vasenta 
nappia MSP4 paneelissa samanaikaisesti.  Huomaa 
että asetusmenuun ei päästä hitsauksen aikana, tai jos 
on virhe (tilaled ei ole vakaa vihreä).  Muuta vilkkuvan 
parametrin arvoa pyörittämällä asetusnuppia. 
 
Parametrin muuttamisen jälkeen on välttämätöntä 
painaa oikeanpuoleista nappia uuden asetuksen 
tallentamiseksi.  Painamalla vasenta nappia tehty 
muutos hylätään.  Poistuaksesi asetusmenusta milloin 
vain, paina oikeaa ja vasenta nappia MSP4 panelissa 
samanaikaisesti.  Vaihtoehtoisesti, 1 minuutin 
toimettomuus aiheuttaa poistumisen asetusmenusta. 
 

Ei-turvatut parametrit. 
P.0  Paina vasenta nappia poistuaksesi 
asetusmenusta. 
 
P.1  Langansyöttöyksiköt 
 Metric = m/min syöttönopeusyksikkö 
 English = in/min syöttönopeusyksikkö (oletus) 
 
P.2  KAARI näyttötapa 
 Amps = Vasen näyttö näyttää virran hitsauksen 

aikana. (oletus) 
 WFS = Vasen näyttö näyttää 

langansyöttönopeuden hitsauksen aikana. 
 
P.4  Liipaisinmuistin kutsu 
 Enable = Muistien 2 – 6 valinta nopeilla liipaisin 

pulsseilla on käytössä, kun lisävaruste 

kaksoisproseduuri / muistipaneli on asennettu.  
Muistin kutsu poltinliipaisimella tapahtuu nopeasti 
painamalla ja vapauttamalla liipaisin 
muistinumeron osoittaman määrän.  Esimerkiksi 
muistin 3 kutsu tapahtuu painamalla ja 
vapauttamalla nopeasti liipaisin 3 kertaa.  
Liipaisinmuistia voidaan kutsua vain, kun 
järjestelmä ei hitsaa. 

 Disable = Muistivalinta voidaan suorittaa vain 
lisävarusteesta kaksoisproseduuri / muistipanelista 
(oletus). 

 
P.5  Liipaisin proseduurin vaihto  
 Pikaliipaisin = mahdollistaa vaihdon proseduurin 

A:n ja proseduurin B :n välillä hitsauksen aikana.  
Lisävaruste kaksoisproseduuri / muisti paneli 
tarvitaan.  Toiminta: 
 Valitse proseduuri “GUN” muistipanelista. 
 Aloita hitsaus painamalla pistooliliipaisinta.  

Järjestelmä hitsaa proseduuri A asetuksilla. 
 Hitsauksen aikana, nopeasti vapauta ja sitten 

paina pistooliliipaisinta.  Järjestelmä vaihtaa 
proseduuri B asetuksiin.  Vapauta liipaisin 
lopettaaksesi hitsauksen.  Kun seuraava 
hitsaus tehdään, järjestelmä aloittaa 
proseduuri A:lla.  

 Integral TrigProc = käytä integraali liipaisinta+ 
proseduurivaihtoa kun käytät  Lincoln kaksois 
ohjelmapistoolia.  Kun ollaan 2-askeleessa, 
järjestelmä toimii samalla tavoin kuin ulkoisessa 
kytkin valinnassa.  Toiminta  4-askeleessa: 
 Valitse proseduuri “GUN” muistipanelista. 
 Aloita hitsaus painamalla poltinliipaisinta.  

Järjestelmä hitsaa proseduuri A:n asetuksilla.  
 Hitsauksen aikana, vapauta nopeasti ja sitten 

paina liipaisinta.  Järjestelmä vaihtaa 
proseduurin B asetuksiin.  Vapauta liipaisin 
lopettaaksesi hitsauksen.  Kun tehdään 
seuraava hitsi, järjestelmä aloittaa jälleen 
proseduuri A:lla. 

 Ulkoinen kytkin = Kaksois proseduuria voidaan 
käyttää vain muistipanelinapista tai 
kaksoisproseduuripistoolista (oletus). 

 
P.6  Työntöveto pistooli, sakkauskerroin säätö  
Sakkauskerroin ohjaa työntömoottorin momenttia kun 
käytetään työntövetopistoolia.  Langansyöttölaite on 
tehdasasetettu niin ettei lanka pysähdy ellei 
langansyötölle tule suurta vastusta.  Sakkauskerrointa 
voidaan pienentää, jolloin lanka pysähtyy helpommin ja 
mahdollisesti estää lankasotkujen syntyminen.  
Kuitenkin, pieni sakkauskerroin voi aiheuttaa moottorin 
pysähtymisen hitsauksen aikana, mikä aiheuttaa langan 
kiinipalamisen suuttimeen.  Jos lankasotkuja syntyy, 
tarkista muut syöttöongelmat ennen sakkauskertoimen 
säätämistä.  Oletusarvo sakkauskertoimelle on 75, ja 
alue on 5 - 100.  Sakkauskertoimen muuttaminen: 
 Käytä VOLTS/TRIM nuppia säätääksesi 

sakkauskerrointa.  Sakkauskertoimen lisääminen 
nostaa moottorin momenttia ja vähentäminen 
pienentää moottorin momenttia.  Älä lisää 
sakkauskerrointa enemmän kuin on tarpeen.  Suuri 
sakkauskerroin voi lisätä lankasotkujen määrää ja 
pieni sakkauskerroin voi aiheuttaa langan 
palamista suuttimeen.  

 Paina oikeaa nappia tallettaaksesi uuden 
asetuksen. 

 
P.7  Työntö vetopistooli, pistooli siirron säätö 
Työntövetopistoolin siirron kalibrointi säätää 
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vetomoottorin langansyöttöä.  Proseduuri pitäisi tehdä 
vain silloin kun muut mahdolliset korjaukset eivät 
ratkaise syöttöongelmia.  Kierroslukumittari tarvitaan 
vetomoottorin siirron kalibrointiin.  
Kalibrointiproseduurin suorittaminen: 
 Vapauta painovarsi molemmista työntö ja 

vetomoottoriyksiköistä. 
 Aseta langansyöttönopeus 200 rpm. 
 Irroita lanka vetolaitteesta. 
 Pidä kierroslukumittaria syöttörullassa pistoolin 

vetolaitteessa. 
 Paina pistooliliipaisinta. 
 Mittaa  kierrosluku vetomoottorissa.  Kierrosluku 

pitäisi olla 115 - 125 rpm.  Jos on tarpeen, vähennä 
kalibrointiasetusta hidastaaksesi vetomoottoria, tai 
lisää kalibrointiasetusta nopeuttaaksesi moottoria.  
Kalibrointialue on  is -30 - +30, ja 0 on oletusarvo. 

 Paina oikeaa nappia tallentaaksesi uuden 
asetuksen. 

 
 P.8  TIG kaasuohjaus (kaksi asetusta) 
 1. "Venttiili (manuaalinen)", sisäinen solenoid ei 

toimi TIG hitsauksessa, kaasuvirtausta ohjataan 
manuaalisesti ulkoisella venttiilillä. 

 2. "Solenoidi (automaattinen)", sisäinen solenoidi 
aukeaa automaattisesti TIG hitsauksessa 
seuraavasti: 
 Esivirtausaika ei ole käytettävissä MSP4:stä. 
 Jälkivirtausaika on käytettävissä MSP4:stä 

"Lopetusvaihtoehdoilla" on alue OFF - 10.0 
sekuntia. 

 Jälkivirtausaika on voimassa vaihdettaessa 
MIG ja TIG menetelmiä. 

 Kun koneen lähtöä ohjataan oikealla 
enkooderilla, kaasuvirtaus ei ala ennenkuin 
volfram kärki koskettaa työkappaletta, 
kaasuvirtaus lakkaa jälkikaasuvirtausajan 
jälkeen kaaren sammuttamisen jälkeen. 

 Kun koneen lähtöä ohjataan kaaren 
aloituskytkimellä tai jalkasäätimellä, kaasu 
alkaa virrata kun lähtö on kytketty päälle ja 
loppuu kun jälkivirtausaika on loppunut kun 
lähtö on kytketty pois päältä.  

 
P.9  Kraateriviive 
Käytä kraateriviivettä hypätäksesi kraaterisekvenssin 
yli, kun teet lyhyitä siltahitsejä.  Jos liipaisin 
vapautetaan ennenkuin kraateriviive aika loppuu, silloin 
kaaterisekvenssi hypätään yli.  Jos liipaisin vapautetaan 
myöhemmin, kraateritoimintasekvenssi toimii 
normaalisti. 
 Arvot = OFF - 10.0 sekuntia (OFFon oletus). 
 
P.11  Ajastimien asetus 
Tätä menua käytetään Upslope, Downslope ja Restrike 
ajastinarvojen säätämiseen.  Paina oikeata nappia 
päästäksesi  Set Timer menuun.  Pyöritä nuppia 
valitaksesi säädettävän ajastimen ja paina oikeata 
nappia.  Säädä ajastimen arvoa kääntämällä nuppia.  
Paina vasenta MSP4 nappia asettaaksesi arvon ja 
poistuaksesi.  Jatka muiden ajastimien säätöä tarpeen 
mukaan ja sitten paina vasenta nappia poistuaksesi 
ajastimien asetusmenusta. 
 
P.12  Kulkuvaihtoehdot 
Tätä menua käytetään muuttamaan kulkuvaihtoehtoja 
vaunulle, mukaan lukien aloitus ja lopetustoiminnot.  
Paina MSP4:n oikeaa nappia päästäksesi 
kulkuvaihtoehtoihin ja pyöritä enkooderia valitaksesi 

joko aloitus tai lopetusvaihtoehdot.  Paina MSP4:n 
oikeaa nappia valitaksesi vaihtoehdon.  Paina MSP4:n 
vasenta nappia asettaaksesi arvon ja poistuaksesi.  
Pyöritä enkooderia valitaksesi muut vaihtoehdot, tai 
paina vasenta MSP4 nappia poistuaksesi menusta. 
 
P.13  Kaarivoiman säätö 
Käytä tätä menua säätääksesi kaarivoima-arvot 
aloitukselle, hitsaukselle ja kraaterille.  Paina MSP4:n 
oikeata nappia päästäksesi menuun ja pyöritä nuppia 
valitaksesi joko aloituksen lopetuksen tai kraaterin.  
valitse joko aloitus, hitsaus tai kraateri.  Paina oikeaa 
MSP4 nappia ja sitten pyöritä nuppia haluttuun arvoon.  
Paina vasenta MSP4 nappia asettaaksesi arvon ja 
poistuaksesi.  Jatka kaarivoiman säätämistä muille 
toiminnoille ja sitten paina vasenta MSP4 nappia 
poistuaksesi menusta. 
 
P.14  Resetetoi lisäainepaino 
Tämä parametri tulee esiin vain järjestelmissä, jotka 
käyttävät tuotantovalvontaa.  Käytä tätä parametria 
resetoidaksesi alkupaino lisäainepakkaukselle. 
 
P.16  Työntövetopistoolin nuppi 
 Gun Pot Enabled = langansyöttönopeutta ohjataan 

aina potentiometristä työntövetopistoolista (oletus). 
 Gun Pot Disabled = langansyöttönopeutta ohjataan 

aina vasemmasta näyttönupista langansyöttö-
laitteessa. 

 Gun Pot Proc A = Kun ollaan proseduuri A:ssa, 
langansyöttönopeus asetetaan työntövetopistoolin 
nupista.  Kun ollaan proseduuri B:ssä, 
langansyöttönopeus asetetaan vasemmasta 
näyttönupista langansyöttölaitteessa. 

 
P.25  Joystick konfiguraatio 
Uusi analoginen ja digitaalinen pistooliohjaus sisältää 
joystickin, joka mahdollistaa käyttäjän muuttaa erilaisia 
asetuksia pistoolista kuin että käyttää käyttäjäliittymää.  
P.25:ä voidaan käyttää muuttamaan joystickin 
käyttäytymistä.  Kaikissa konfiguraatioissa, ylös ja alas 
joystickin asennot säätävät langansyöttönopeutta, 
hitsauksen aikana tai ei-hitsauksessa.  P.25 :ä 
käytetään uudelleenkonfiguroimaan oikeata ja vasenta 
joystick asentoa.  
 Kun P.25 asetetaan “Trim/Volts/etc.”, vasen ja 

oikea joystick asennot säätävät Kaarenpituus 
trimmiä, kaarijännitettä, tehoa tai STT taustavirtaa 
riippuen valitusta hitsausmoodista.  Esimerkiksi, 
kun ei-synerginen STT hitsausmoodi on valittu, 
vasen ja oikea joystick asento säätävät 
taustavirtaa.  Kun Power moodi on valittu, vasen ja 
oikea joystick asento säätää tehoa (kW). 

 Kun P.25 on asetettu “Memory+Trim/etc.”, vasen ja 
oikea joystick asento valitsee käyttäjämuistin, kun 
ei hitsata ja säätää Trim/Voltage/Power/STT 
taustavirtaa kun hitsataan. 

 Kun P.25 on asetettu“Procedure A/B”, vasen ja 
oikea joystick asentoa käytetään valitsemaan 
proseduuria A ja B, kun hitsataan ja kun ei hitsata.  
Vasen joystick asento valitsee proseduurin A, 
oikea joystick asento valitsee proseduurin B. 

 

Diagnostiikka parametrit 
P.80  Tunnistus nastoista 
Käytä tätä parametria vain diagnostiikkatarkoituksiin.  
Kun tehoa syklisoidaan, P.80 resetoidaan 
automaattisesti False asentoon. 
 False = Langan (67) ja työkappaleen(21) tunnistus 
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päätellään järjestelmän DIP kytkimistä. 
 True = Langan (67) ja työkappaleen(21) tunnistus 

mitataan virtalähteen nastoista ja DIP kytkin 
asetukset jätetään huomiotta.  

 
P.99  Näytä testimoodit 
Monet hitsaus taulukot sisältävät erikoismoodit 
hitsausjärjestelmän testaukseen ja huoltoon.  Aseta 
tämä parametric asentoon YES näyttääksesi kaikki 
testimoodit.  Kun virtalähde kytketään pois päältä,  
Show Test Modes parametri automaattisesti palaa 
takaisin asentoon "NO". 
 
P.100  Näytä diagnostiikka 
Diagnostiikkaa käytetään vain Power Wave 
järjestelmän huoltoon. 
 Yes = Näyttää P.101 - P.500  SETUP menussa. 
 No = Vain P.0 - P.100 näytetään SETUP menussa. 
 
P.101  Tapahtumalokit 
Paina oikeaa MSP4 nappia katsoaksesi 
tapahtumalokeja.  Pyöritä enkooderia valitaksesi 
lukukohteen ja paina sitten oikeaa MSP4 nappia.  
Monenlaisia ohjelmatietoja tulee esiin 
näppäintapahtumista.  Paina vasenta MSP4 nappia 
poistuaksesi.   
 
P.102  Kohtalokkaat lokit 
Paina MSP4 nappia katsoaksesi kohtalokkaita lokeja.  
Pyöritä enkooderia valitaksesi luettavan moduulin ja 
sitten paina oikeata MSP4 nappia.  Monenlaisia 
ohjelmatietoja tulee esiin kriittisistä moduli toiminnoista.  
Paina vasenta MSP4 nappia poistuaksesi. 
 
P.103  Ohjelmaversio  
Paina oikeata MSP4 nappia katsoaksesi ohjelmaa, joka 
on ladattu jokaiseen moduliin (p.c. levy).  Pyöritä 
enkooderia valitaksesi luettavan moduulin ja sitten 
paina oikeaa MSP4 nappia.  Paneli näyttää modulin 
ladatun pääohjelmaversion.  Paina vasenta MSP4 
nappia poistuaksesi. 
 
P.104  Hardware versio 
Paina oikeata MSP4 nappia katsoaksesi jokaisen 
modulin hardware (p.c. levy) version.  Pyöritä 
enkooderia valitaksesi luettavan moduulin ja sitten 
paina oikeaa MSP4 nappia.  Paneli näyttää modulin 
hardware version.  Paina vasenta MSP4 nappia 
poistuaksesi. 
 
P.105 Hitsausohjelmisto 
Paina oikeata MSP4 nappia katsoaksesi 

hitsausohjelmistoversiota virtalähteessä.  Paina 
vasenta MSP4 nappia poistuaksesi. 
 
P.106  Ethernet IP osoite 
Paina oikeata MSP4 nappia katsoaksesi Ethernet levyn 
IP osoitteen.  Jos Ethernet levyä ei ole asennettu, 
näyttö esittää "No Enet Found".  Paina vasenta MSP4 
nappia poistuaksesi. 
 
P.107  Virtalähde 
Paina oikeaa MSP4 nappia katsoaksesi virtalähteen 
tyyppiä, joka on kytketty ohjauslaatikkoon.  Paina 
vasenta MSP4 nappia poistuaksesi. 
 

Huolto 
 

 VAROITUS 
Kaikissa ylläpito ja huoltoasioissa suositellaan 
yhteydenottoa lähimpään Lincoln Electric huoltoon.  
Ylläpito tai korjaus, jonka on tehnyt ei-valtuutettu huolto 
mitätöi valmistajan myöntämän takuun. 
 
Huollon tarve voi riippua ympäristöstä, johon kone on 
sijoitettu. 
 
Havaitut viat tulee raportoida välittömästi. 
 
Rutiinihuolto 
 Tarkista eristyksen kunto ja hitsauskaapelien sekä 

syöttökaapelien liitännät. 
 Poista roiskeet hitsauspistoolin suuttimesta.  

Roiskeet voivat haitata suojakaasuvirtausta 
kaaritilaan. 

 Tarkista pistoolin kunto: vaihda jos on tarpeen. 
 Tarkista jäähdytintuulettajan kunto ja toiminta.  

Pidä ilmasäleikkö puhtaana. 
 
Määräaikaishuolto 
Suorita rutiinihuolto ja lisäksi: 
 Pidä kone puhtaana.  Käytä kuivaa (ja 

matalapaineista) puhallusilmaa, poista pöly koneen 
ulkopinnoilta ja sisäpuolelta. 

 Tarkista kaikkien liitosten kunto ja vaihda tarpeen 
mukaan. 

 Tarkista ja kiristä kaikki ruuvit. 
 

 VAROITUS 
Verkkokaapeli pitää irroittaa ennen huoltoa ja korjausta. 
Jokaisen korjauksen jälkeen suorita soveltuvat testit 
turvallisuuden takaamiseksi. 
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Elektromagneettinen Yhteensopivuus (EMC) 
11/04 

Tämä kone on suunniteltu voimassa olevien direktiivien ja standardien mukaan.  Kuitenkin se saattaa tuottaa 
elektromagneettista 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 elektromagneettisen häiriön määrää. 
 

VAROITUS:  Tämä kone on tarkoitettu toimimaan teollisuusympäristössä.  Jos konetta käytetään kotiolo-
suhteissa on välttämätöntä huomata muutama asia mahdollisten häiriöiden varalta.  Kone on asennettava 
ja sitä on käytettävä tämän käyttöohjeen mukaan.  Jos elektromagneettisia häiriöitä ilmenee, käyttäjän on 
ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin niiden eliminoimiseksi, jos on tarpeen Lincoln Electricin avulla. 

 
Ennen koneen asentamista, käyttäjän on tarkistettava työalue laitteista, joihin voi tulla virhetoimintoja 
elektromagneettisten häiriöiden takia.  Ota huomioon seuraava: 
 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 terveyslaitteet, kuten sydäntahdistin tai kuulokoje. 
 Tarkista työalueen laitteiden elektromagneettinen immuniteetti.  Käyttäjän on oltava varma, että laitteisto työalueella 

on yhteensopiva.  Tämä voi vaatia lisäsuojaustoimenpiteitä. 
 Työalueen mitat riippuvat alueen rakenteesta ja muista toiminnoista. 
 
Harkitse seuraavia ohjeita elektromagneettisten häiriöiden vähentämiseksi: 
 Liitä kone verkkoon tämän ohjeen mukaisesti.  Jos häiriöitä tapahtuu, voi olla syytä tehdä lisätoimenpiteitä, kuten 

syöttöön järjestetty suodatus. 
 Hitsauskaapelit pitäisi pitää mahdollisimman lyhyinä ja yhdessä.  Jos mahdollista yhdistä työkappale maahan 

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

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

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

 
 

Tekniset Tiedot 
 

SYÖTTÖJÄNNITE LANGANSYÖTTÖNOPEUS  
34-44 Vdc 0.75-22 m/min 

KUORMITETTAVUUS 40°C:ssä
Kuormitusaikasuhde 

(Perustuu 10 min. jaksoon) 
 

100% 
60% 

Hitsausvirta 
 
 

385 A 
500 A 

VIRTA-ALUE
Hitsausvirta-alue 

5-500 A 
Maksimi Tyhjäkäyntijännite 

113 Vdc tai Vac huippu 
LANKAHALKAISIJAT (mm)

Umpilangat 
0.6 to 1.6 

Täytelangat 
1.0 to 2.0 

Alumiinilangat 
1.0 to 1.6 

MITAT
Korkeus 
440 mm 

Leveys 
270 mm 

Pituuus 
636 mm 

Paino 
17 Kg 

Käyttölämpötila 
–10°C to +40°C 

Varastointilämpötila 
-25°C to +55°C 
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WEEE 
07/06 

S
u

o
m

i 

 

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 kielteiset ynpäristö- ja terveysvaikutukset! 

 

Varaosaluettelo 
12/05 

Osaluettelo, lukuohje 
 Älä käytä tätä osaluetteloa koneeseen, jonka koodinumero ei ole listassa.  Ota yhteyttä Lincoln Electric huolto-

osastoon mistä tahansa koodista, joka ei ole listassa. 
 Käytä asennuskuvaa ja alla olevaa taulukkoa määrittääksesi, missä osa sijaitsee. 
 Käytä vain osia, jotka on merkitty "X":llä asennussivua ilmoittavassa sarakkeessa (# ilmoittaa muutoksesta tässä 

painoksessa). 
 
Ensiksi, lue ylläolevat ohjeet, sitten katso "Spare Part" listaa joka toimitetaan koneen mukana, joka sisältää kuvalla 
varustetun varaosalistan. 
 

Sähkökaavio 
 
Katso "Spare Part" listaa, joka toimitetaan koneen mukana. 
 
 
 

Varusteet 
 
K10349-PG-xM Välikaapeli (kaasu), saatavissa 5, 10, 15m:n pituisena. 
K10349-PGW-xM Välikaapeli (kaasu, vesi), saatavissa 5, 10, 15m:n pituisena. 
K10158 Muoviadapteri 15 kg:n keloille. 
K10343 Innershield poltin adapteri. 

 
LF 45:  Pyöräsarjat ja ohjausputket 4 – pyörävetolaitteisiin. 

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

Umpilangat: 
0,6-0,8mm 
0,8-1,0mm 
1,0-1,2mm 
1,2-1,6mm 

 
KP14017-1.6R 
KP14017-2.4R 

Täytelangat: 
1.0-1.6mm 
1.6-2.4mm 

 
KP14017-1.2A 
KP14017-1.6A 

Alumiinilangat: 
1,0-1,2mm 
1,2-1,6mm 

 


