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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 fra personskade eller død. 

 

LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN:  Les og forstå bruksanvisningen før utstyret tas i bruk.  
Elektrisk buesveising kan være farlig.  Hvis bruksanvisningen ikke følges kan dette resultere i alvorlig 
personskade, død eller skade på utstyret 

 

ELEKTRISK STØT KAN DREPE:  Elektroden og arbeidstrykket (gods) står under spenning når 
maskinen er slått på.  Ikke berør disse deler med bar hud eller fuktige klær.  Bruk hansker uten hull.  
For å unngå fysisk kontakt til arbeidsstykket og gods/jord skal hele kroppsoverflaten være isolert ved 
bruk av tørre klær.  Ved halvautomatisk eller automatisk trådsveising er tråden, matehjul, sveisehode 
og kontaktrør, under spenning.  Sørg for at godskabelen har god kontakt til arbeidsstykket.  
Tilkoblingen skal være så nær sveisestedet som mulig.  Hold elektrodeholderen, godsklemme, 
sveisekabel og sveisemaskin i god operativ stand.  Reparer defekt isolasjon.  Dypp aldri 
elektrodeholderen i vann for avkjøling.  Bruk sikkerhetsbelte når det arbeides over gulvnivå, for å sikre 
mot fall som følge av elektriske støt. 

 

ELEKTRISK UTSTYR:  Husk alltid å slå av maskinen og koble fra nettspenningen når det skal utføres 
arbeid på sveisemaskinen.  Jording skal være iht. gjeldende regler. 

 

ELEKTRISK UTSTYR:  Hold elektrodeholderen, godsklemme, sveisekabel og sveisemaskin i god 
operativ stand.  Reparer defekt isolasjon.  Dypp aldri elektrodeholderen i vann for avkjøling.  Bruk 
sikkerhetsbelte når det arbeides over gulvnivå, for å sikre mot fall som følge av elektriske støt. 

 

ELEKTRISK OG MAGNETISK FELT KAN VÆRE FARLIG:  Elektrisk strøm som flyter gjennom en 
leder forårsaker elektromagnetiskfelt (EMF).  Alle sveisere bør bruke følgende prosedyre for å 
redusere eksponeringen av EMF.  Legg elektroden og godskabelen sammen, tapes sammen hvis 
mulig.  Ikke kveil elektrodekabelen rundt kroppen.  Ikke plasser deg mellom elektrodekabel og 
godskabel.  Godskabelen tilkobles så nær sveisestedet som mulig.  Ikke arbeid nær 
sveisestrømkilder. 

 CE GODKJENNING:  Dette produktet er godkjent iht.  Europeiske direktiver. 

 

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.  Når det sveises med elektroder som krever spesiell 
ventilasjon, f.eks. rustfrie- og påleggselektroder, eller på bly -, sink- eller kadmiumbelagte stål og 
andre metaller som avgir giftig røyk, er det særdeles viktig å benytte effektive avsug for å holde 
forurensninger under tillatt grenseverdi (TLV-indeks) I små eller trange rom eller ved sveising på 
særlig farlig materiale, kan det være aktuelt med gassmaske.  Sveis ikke i områder nær klorert 
hydrokarbondamp som kommer fra avfetting, rense- eller sprøyteoperasjoner.  Varmen og stråler fra 
lysbuen kan reagere med løsningsdamper og danne fosgen (en svært giftig gass), og andre 
irriterende forbindelser.  Beskyttelsesgass som brukes til sveising kan fortrenge luft og forårsake 
ulykker eller død.  Bruk alltid nok ventilasjon, spesielt i avgrenset område, slik at pusteluften er sikker.  
Følg arbeidsgiverens sikkerhetspraksis. 

 

STRÅLING FRA BUEN KAN SKADE:  Stråling fra buen kan skade øynene og forårsake hudskade.  
Benytt sveisemaske/hjelm med tilstrekkelig lysfiltergrad.  Bør tilsvare EURO standard.  Bruk 
værneutstyr/klær av ikke brennbart materiale.  Vær forsikret om at andre i arbeidsområder er beskyttet 
mot stråling, sprut og varmt metall. 
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SVEISESPRUT KAN FORÅRSAKE BRANN OG EKSPLOSJON:  Brannfarlige ting i området tildekkes 
for å hindre antennelse.  Husk at sprut og varmt materiale fra sveising går lett igjennom små sprekker 
og åpninger.  Unngå sveising nær hydraulikkrør.  Ha brannslokningsapparat klart.  Følg 
bruksanvisningen og sikkerhetsregler før bruk av gassbeholdere for å unngå farlige situasjoner.  Vær 
sikker på at ingen deler av elektrodekretsen berører arbeidsstykket eller jord når det ikke sveises.  
Tilfeldig kontakt kan være årsaken til overoppheting og brannfare.  Ved oppvarming, sveising eller 
skjæring på tanker o.l., må man være sikker på at dette ikke fremkaller giftige eller antennbare 
damper.  Eksplosjon kan oppstå selv om tankene er ”renset”.  Ventiler hult støpegods eller beholdere 
før oppvarming, ved sveising eller skjæring kan de eksplodere.  Sprut slynges ut fra buen, bruk oljefri 
vernekledning slik som skinnhansker, solid forkle, bukser uten oppbrett, høye sko og lue over håret.  
Bruk ørepropper ved sveising i stilling eller trange rom.  Bruk alltid vernebriller med sidebeskyttelse.  
Godskabelen tilkobles arbeidsstykket så nær sveisestedet som mulig.  Hvis godskabelen tilkobles 
metalldeler utenom sveisestedet, øker faren for overoppheting/antennelse og skade på utstyret. 

 

SVEISTE MATERIALER KAN GI BRANNSKADE:  Sveising genererer høy temperatur.  Varme 
materialer og overflater kan gi alvorlige brannskader.  Bruk egnet verktøy og hansker når du skal 
arbeide med varmt materiale. 

 

SIKKERHETS MERKE:  Dette utstyret er tilpasset for bruk i omgivelser hvor man har økt fare for 
elektrisk støt. 

 

GASSFLASKER KAN EKSPLODERE HVIS DE ER SKADET:  Sjekk at beskyttelsesgassen og 
gassregulatoren er riktig for sveiseprosessen.  Alle slanger, fittings, etc.  Må passe for utstyret og 
være i god stand.  Ha alltid gassflaskene i oppreist stilling og sikkert festet til en vogn, eller annen 
stødig festeanordning.  Gassflaskene skal være plassert vekk fra områder hvor de kan bli utsatt for 
slag og i sikker avstand fra skjære-/sveisebue, gnister eller åpen flamme.  Berør aldri gassflasken 
med elektrodeholderen eller med annen gjenstand som står under spenning.  Hold kroppen vekk fra 
ventilutløpet når ventilen åpnes.  Les og følg instruksjonene på gassflasken og tilhørende utstyr. 

 

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. 
 
Maskinen er beskyttet mot overoppheting av en 
termostat.  Når maskinen blir for varm slås 
sveiestrømmen av, og det termiske indikator lyset på 
front panelet vil lyse.  Når maskinen har kjølt seg ned vil 
indikator lyset slukke og maskinen kan tas i bruk. 
NB;  Av sikkerhets messige grunner vil ikke maskinen 
starte igjen om ikke pistolens avtrekker slippes. 
 

 
 Minutter  Eller senk 

intermittensen
 

 

Nettilkobling 
Undersøk spenning, fase og frekvens på strømmkilden 
som skal kobles til trådmateren. tillatt inngangs 
spenningen fra stømmkilden står på trådmaterens 
typeskiltet.  Kontroler att jordet nettilkoblingen er i 
orden. 
 

Gass tillkobbling 
Gass sylinderen som tas i bruk må ha regulator med 
flow meter.  Når gass sylinderen er på plass, kan gass 
slangen fra regulatoren tillkobbles gassinntaket på 
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maskinen.  Se punkt [1] i figur 2.  Trådmateren er lavet 
for alle tilgjengelige dekkgasser inkludert Co2,argon og 
helium til maks trykk på 5 bar. 
 

Maskinkontakter 
Se punkt [9] i figur 1. 
 

Betjeningsbrytere/Funksjoner 
 

 
Figur 1. 

 
1. Venstre display vindu:  Viser trådhastigheten eller 

Ampere. 
 
2. Venstre knott:  justerer verdien i venstre vindu. 
 
3. MSP4 Display vindu:  Viser detaljert sveise og 

diagnose informasjon. 
 
4. Innstillings knott:  Endrer verdiene i MSP4 

displayet. 
 
5. Venstre trykknapp:  Endrer MSP4 displayet så det 

viser sveiseprosess eller buekontroll. 
 
6. 12-pins kontakt:  Kontakt for fjernstyring og push-

pull pistol. 
 
7. Vann kjøling tillkobblig:  Varmt vann fra pistolen. 
 
8. Vann kjøling tillkobblig:  Kalt vann til pistolen. 
 
9. EURO kontakt. 
 
10. Høyre trykknapp:  Endrer MSP4 displayet så det 

viser start mulighetene eller avsluttnings 
mulighetene. 

 
11. Ferdig:  Lyser når trådmateren er oppkobblet. 
 
12. Termisk:  Lyser når materen overopphetes. 
 
13. Høyre knott:  Justerer verdien i høyre display. 
 
14. Høyre display vindu:  Viser volt eller trimming. 
 

 
Figur 2 

 
1. Gass kontakt:  Kontakt for gass slange. 
 
2. 5-pin kontakt:  ArcLink tillkobbling til strømmkilden. 
 
3. DIX kontakt:  Sveisestrøm tillkobbling 
 
4 - 5. Hurtig koblinger:  Om vannkjølt  pistol benyttes 

skal ,vannslangene fra kjøleren tillkobbles her.  
Les retningslinjer for pistol og vannkjøler for 
anbefalt kjøleveske og trykk. 

 

 
Figur 3. 

 
1. Mate hjul:  4 hjuls mateverk med 37mm mate hjul. 
 
2. Kald mating/Gass test bryter:  Bryteren betjener 

trådmating og gasstest uten att sveisestrømmen er 
slått på. 

 
3. Tråd spole feste:  Maks 15 kg spoler i plastikk, stål 

og fiber for 51mm spindel kan benyttes. 
 

 ADVARSEL 
Linc Feed trådmatere må kun benyttes med døren riktig 
lukket under sveising. 
 
Ikke benytt håndtaket til å flytte Linc Feed under arbeid. 
 

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. 
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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. 
 
Makinen kan ta opp til 15kg (300mm) spoler. 
 

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. 
 

 
Figur 4. 

 
20. Beskyttelsesdeksel. 
21. Justeringsskrue M10. 
22. 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 
 

 ADVARSEL 
Elektrisk støt kan drepe 
 Slå av nettspenningen til strømmkilden før 

innstalering eller bytting av matehjul og/eller liner. 
 Berør ikke elektriske ledende deler. 
 Når tråden mates frem ved hjelp av pistolens 

avtrekker,er kontaktrøret og mateverket spennings 
førende til arbeidsstykket og jord og kan forbli slik i 
flere sekunder etter at pistolens avtrekker slippes. 

 Ikke benytt utstyret med deksel, paneler eller 
beskyttelser fjærnet eller åpnet. 

 Bare kvalifisert personell skal utføre vedlikeholds 
arbeid. 

 
Matetrykket justeres ved at: justeringsmutteren skrues 

MED klokken for økt matetrykk, og MOT klokken for 
mindre matetrykk. 
 
Trykkrullens arm kontrollerer kraften trykkrullene har 
mot tråden: 

 Aluminiums tråd:  mellom 1 og 3 
 Innershield tråd:  mellom 3 og 4 
 Stål,rustfrie trader: mellom 4 og 6 

 
 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 gassmunstykket og kontaktrøret fra pistolen. 
 
Sett bryteren for kaldmating/gass test [2] (se Figur 3.) til 
posisjon for kaldmating og hold den i posisjon til tråden 
kommer ut av kontaktrøret til pistolen. 
 
Innstill trådhastigheten til ca. 10m/min ved hjelp av 
knappen til høyre [2] (se Figure1.). 
 

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

 ADVARSEL 
Når sveisetråden er ferdig matet igjennom 
sveisepistolen, skru "AV" strømkilden før kontatktrør og 
gassmunnstykke settes på plass. 
 

Bytte av Matehjul 
Maskinen blir levert med matehjulene 1.0 og 1.2mm.  
For andre dimmensjoner finnes det andre matehjul å få 
kjøpt.  Se avsnittet tilleggsutstyr.  For bytte av matehjul: 
 Skru strømkilden AV. 
 Vipp ut trykkarmen på mateverket [32]. 
 Skru løs festeskruene [33]. 
 Åpne beskyttelsesdekselet [34]. 
 Bytt matehjulene [35] til den dimmensjonen tråd 

som skal benyttes. 
 

 ADVARSEL 
For tråddiametere større enn 1.6mm, må følgende 
deler byttes ut: 
 Trådføringer inn [36] og [37] trådfører ut. 
 Trådføringsrøret i Eurokoblingen [38]. 

 
 Sett på plass og fest beskyttelseslokket [34] til 

matehjulene. 
 Skru lokket fast med skruene [33]. 
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Figur 5. 

 

Sveis med strømkilde som har 
kurveform teknologi 
 

 ADVARSEL 
Service vennligheten av ett produkt eller strukturen for 
bruken av sveise programmene er og må være ene og 
alene ansvaret til brukeren.  Mange variabler utenfor 
kontolen til The Lincoln Electric Company vil påvirke 
resultatet til brukeren når disse programmene benyttes.  
Disse variabllene er innkludert men ikke begrenset til 
sveise prosedyrene, material kjemi og temperatur, 
avsett utforming,produksjons metoder og service 
bestemelser.  Det tillgjengelige reportuaret av sveise 
program behøver ikke å passe for alle aplikasjoner.  
Brukeren se ene og alene ansvarlig for valget av sveise 
programmer. 
 
Stegene for betjening av strømkilden vil variere 
avhengig av brukerens interface til å sveise systemet 
fleksibiliteten til strømkilden lar brukeren tilpasse 
opprasjonen til den beste ytelsen. 
 Ta først i betraktning valgt sveisemetode og delene 

som skal sveises.  Velg en elektrode, diameter 
dekkgass og prosess.(MMA,TIG eller MIG). 

 Velg så det programmet i sveise software som best 
passer til den valgte sveise prosessen.  Standard 
software som er sent med strømmkilden omfatter 
en stor mengde av standard prosesser og vil møte 
de fleste behov. all justering blir gjort på brukerens 
interface.  På grunn av forskjellig konfigurasjons 
muligheter på ditt system kan det hende att du ikke 
har alle de følgende justeringer. 

 
Likegyldig annvendelighet, alle kontroller er beskrevet 
nedenfor. 
 

SMAW (elekrode) Sveising 
SMAW er som oftest brukt til utendørs konstruksjoner, 
rørsveising og generelt reparasjon.  Kontrollen for 
trådhastigheten justerer sveisestrømmen (A) og bue 
trykk.  Under SMAW sveising vil trådmateren innstille 
sveise parameterne og matehjulene vil gå i tomgang.  
”Spenning”-”Trim”kontrollen blir benyttet til å slå 
sveiestrømmen av og på.(se Figuren under) 
 

O F F5

S t i c k

C C  S t i c k

 
Figur 6. SMAW (electrode) sveise display 

 

GATW (TIG) sveising 
SpeedTec er utmerket til berøringsstart TIG sveising.  
Kontrollen for trådhastigheten justerer sveisestrømmen 
(A).  Under SMAW sveising vil trådmateren innstille 
sveise parameterne og matehjulene vil gå i tomgang.  
”Spenning”-”Trim”kontrollen blir benyttet til å slå 
sveiestrømmen av og på.(se Figuren under) 
 

O F F5

TIG

3

 
Figur 7.GTAW (TIG) Display 

 

GMAW (MIG) Synergisk sveise display 
Synergisk CV program har en form på tomgangs 
spenning som er best egnet for de fleste prosedyrer.  
Bruk denne spenningen som en start punkt og juster 
om ønskelig for personlige behov. 
 

1 7. 51. 2 7

S t e e l             1. 0 mm

C V         C O 2

1 0

 
Figur 8.GMAW (MIG) Synergisk sveise display 

 
Synergisk CV spennings disålay 
Når knotten for spenning roteres, vil displayet vise en 
øvre eller nedre linje som indikerer om spenningen er 
over eller under den ideelle spenningen. 
 

 Innstilt spenning høyere en den ideelle 
spenningen (øvre linje vises) 
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 Innstilt spenning lik den ideelle spenningen 
(ingen linje vises) 

 
 

 Innstilt spenning under den ideelle spenningen 
(nedre linje vises) 

 
 

MSP4 Betjening 
Venstre Knott: 

Sveise metode 

Elektrode Gass 
Tråd diameter 

0.8 1.0 1.2 1.6 
Stål CO2 93 10 20 24 
Stål Ar(mix) 94 11 21 25 

Rustfritt Ar(mix) 61 31 41 --- 
Rustfritt Rustfritt 63 33 43  
Alu 4043 Ar --- 148 71 --- 
Alu 5356 Ar --- 151 75 77 
Rør tråd Dekk gass   155  
 

Bue kontrol 
Efekt/Område Beskrivelse 

Pinch Efekt 
(-10.0 to +10.0) 

Pinch efekten kontrolerer bue 
karakterestikken under short-arc sveising 

 
Minne 

Efekt/Område Beskrivelse 
Job1..Job8 Memorerer valgte sveise metode. 

 
Høyre knott:  

Oppstart muligheter 
Efekt/Område Beskrivelse 

Gassforstrømmings tid 
0-25.0 sekunder 

Innstiller tiden for dekkgassen fra 
avtrekkeren er aktivert til tråden 
kommer. 

Run-in WFS 
 

Fra 1 til 12 m/min 

Run-in justerer trådhastigheten fra 
avtrkkeren er aktivert til en bue er 
etablert 

Staert prosedyre Start prosedyren kontrollerer 
trådhastigheten og spenningen i en 
spesifisert tid i starten av sveisen.  
Under start tiden vil maskinen justere 
seg opp eller ned fra start prosedyren til 
den forhands innstilte sveise 
prosedyren. 

 
Avsluttings muligheter. 

Efekt/Område Beskrivelse 
Punkt timer 

0 til 120.0 sekunder 
Justerer tiden for sveising selv om 
avtrekkeren er sluppet.  Denne 
muligheten har ingen effekt på 4 takts 
pistoler. 

Gass etterstrømming 
0 til 25.0 sekunder 

Justerer tiden som dekkgassen løper 
etter at sveise strømmen er slått av. 

Tillbakebrann Tillbakebrannstiden er den tiden som 
sveisestrømmen fortsetter etter att 

trådmatingen er stanset.  Dette forhindrer 
tråden i å fryse fast i smeltebadet og 
preparerer enden av tråden for restant. 

Krater fyllings 
prosedyre 

Krater prosedyren kontrollerer 
trådhastigheten og spenningen for en 
spesifisert tid etter at sveisingen er 
avsluttet og avtrekkeren er sluppet.  
Under krater fyllings tiden, vil maskinen 
justere seg opp eller ned fra 
sveiseprosedyren til krater fyllings 
prosedyren. 

 
2/4 takts metode 

Efekt/Område Beskrivelse 
2-takt, 4-takt Valg mellom 2-takt og 4-takt metode for 

sveising. 
 

2-Takt 4-Takt – Avtrekker betjening 
Bryteren for 2-takt, 4-takt endrer funksjonen på 
pistolens avtrekker. 2-takt funksjonen slår 
sveisestrømmen av og på ved hjelp av pistolens 
avtrekker, 4-takt funksjonen gjør så avtekkeren kan 
slippes uten at sveisestrømmen brytes og må betjenes 
på nytt for å slå av sveisestrømmen.  Den gir også 
muligheten til å kontrollere tidsforbruket i start av buen 
og kraterfyllings stegene. trykk inn knappen på 
maskinens front for å velge mellom 2og 4 takt bruk. 2-
takt, 4-takt knappen har ingen funksjon når det sveises 
med SMAW eller CAG prosedyrer. 
 
2-takt avtrkker 
2-takt metoden er den mest brukte.  Når avtrekkeren 
trykkes inn, vil sveise systemet(strømmkilden og 
tråmateren) gå igjennom buens start sekvens og over i 
sveiseparameterne.  Sveise systemet vill fortsette å 
sveise så lenge avtrekkeren holdes inne.  Når 
avtrekkeren slippes, vil sveisesystemet gå igjennom 
stegene for å avslutte sveise buen. 
 
4- takt avtrekker. 
4-takt bruken gir sveiseren tilleggs kontroll i sveise 
sekvensen. 4-takt bruken gir sveiseren muligheten til å 
velge bue start, sveising og bue avsluttings tid.  Kan 
også innstilles og brukes som sperre. 
 
Eksempel 1: 
2 takt avtrekker: Enkel bruk 
Den enkleste bruken er med 2 takt avtrekker mens 
start, krater og tilbakebranns funksjoner er slat av.  (Se 
figuren under) 
 FORSTRØMMING:  Dekkgassen begynner å 

strømme med engang pistolens avtrekker betjenes. 
 RUN-IN:  Etter forstrømming tiden er utløpt 

regulerer strømmkilden sveisestrømmen til 
innstilt verdi og tråden mates igjennom 
pistolen med den valgte innkjørings 
hastigheten.  Om buen ikke tennes innen 1,5 
sekunder, vil trådhastigheten øke til innstilt 
trådhastighet. 

 SVEISING:  Sveisestrømmen og 
trådhastigheten løper nå etter innstilte verdier 
til avtrekkeren på pistolen betjenes. 

 Etterstrømming:  Så snart avtrekkeren 
slippes vil sveisestrømm og trådhastighet slås av.  
Dekkgassen vil fortsette til innstilt etterstrømmings 
tid er utløpt. 
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Burnback = Off
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Eksempel 2 
2 takt avtrekker: Forbedrer bue start og avslutning. 
En vanlig metode for å redusere sveisesprut og 
forbedre sveiseresultatet er å skreddersy buestart og 
stopp.  Dette kan gjøres ved att start og tilbakebrans 
funksjonene settes til ønsket verdi og kraterfylling slåes 
av.(se figuren under).  For denne sekvensen: 
 FORSTRØMMING:  Dekkgassen begynner å 

strømme med engang pistolens avtrekker betjenes. 
 RUN-IN:  Etter forstrømming tiden er utløpt 

regulerer strømmkilden sveisestrømmen til innstilt 
verdi og tråden mates igjennom pistolen med den 
valgte innkjørings hastigheten.  Om buen ikke 
tennes innen 1,5 sekunder, vil trådhastigheten øke 
til innstilt trådhastighet. 
 START & UPSLOPE:  Når tråden berører 

arbeidsstykket og buen er tent, vil sveisestrøm 
og trådhastighet justere seg til de innstilte 
verdier under oppstart tiden.  Tidsperioden 
justeringen tar startinnstillingen til 
sveiseinnstillingen kalles upslope. 

 SVEISING:  Sveisestrømmen og 
trådhastigheten løper nå etter innstilte verdier 
til avtrekkeren på pistolen betjenes. 

 TILLBAKEBRANN:  Så snart avtekkeren er 
sluppet vil trådhastigheten slåes av og 
sveisestrømmen vil fortsette i den innstilte 
tillbakebrannstiden. 

 Etterstrømming:  Så snart avtrekkeren 
slippes vil sveisestrømm og trådhastighet slås av.  
Dekkgassen vil fortsette til innstilt etterstrømmings 
tid er utløpt. 
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Eksempel 3: 
2 takt avtrekker:  Skreddersydd buestart,kraterfylling og 
bue avsluttning. 

Noen ganger er det en fordel og spesifikt innstille 
buestart, kraterfylling og bue avslutning for en ideell 
sveis.  Mange ganger ved sveising av aluminiums 
kraterfylling er det nødvendig med god kontroll får å få 
en god sveis.  Dette gjøres ved å innstille start, 
kraterfylling og tillbakebranns funksjonene til ønskede 
verdier(se figuren under): 
 FORSTRØMMING:  Dekkgassen begynner å 

strømme med engang pistolens avtrekker betjenes. 
 RUN-IN:  Etter forstrømming tiden er utløpt 

regulerer strømmkilden sveisestrømmen til innstilt 
verdi og tråden mates igjennom pistolen med den 
valgte innkjørings hastigheten.  Om buen ikke 
tennes innen 1,5 sekunder, vil trådhastigheten øke 
til innstilt trådhastighet. 

 START & UPSLOPE:Når tråden berører 
arbeidsstykket og buen er tent, vil sveisestrøm og 
trådhastighet justere seg til de innstilte verdier 
under oppstart tiden.  Tidsperioden justeringen tar 
startinnstillingen til sveiseinnstillingen kalles 
upslope. 

 SVEISING:  Sveisestrømmen og trådhastigheten 
løper nå etter innstilte verdier til avtrekkeren på 
pistolen betjenes. 

 KRATERFYLLING & DOWNSLOPE:  Så snart 
avtekkeren er sluppet vil bade trådhastighet og 
sveisestrøm justere seg ned til kraterfyllings 
innstilling under kraterfyllimgs tiden. 

 TILLBAKEBRANN:  Når kraterfyllingen er klar vil 
trådhastigheten slåes av og sveisestrømmen vil 
fortsette i den innstilte tillbakebrannstiden. 

 Etterstrømming:  Så snart avtrekkeren 
slippes vil sveisestrømm og trådhastighet slås av.  
Dekkgassen vil fortsette til innstilt etterstrømmings 
tid er utløpt. 
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Eksempel 4: 
4 Takt avtekker: Avtrekker spærre 
4 takt avtrekker kan konfigureres som en avtrekker 
spærre.  Etter betjening av avtekkeren slippes den 
igjen, dette er en fordel når man skal sveise lenge.  
Sveisingen stoppes ved att avtrekkeren trykkes inn 
igjen og slippes, eller at buen brytes på annen måte (se 
figur nedenfor).  For denne sekvensen: 
 FORSTRØMMING: Dekkgassen begynner å 

strømme med engang pistolens avtrekker betjenes. 
 RUN-IN:  Etter forstrømming tiden er utløpt 
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regulerer strømmkilden sveisestrømmen til innstilt 
verdi og tråden mates igjennom pistolen med den 
valgte innkjørings hastigheten.  Om buen ikke 
tennes innen 1,5 sekunder, vil trådhastigheten øke 
til innstilt trådhastighet. 

 SVEISING:  Sveisestrømmen og trådhastigheten 
løper nå etter innstilte verdier til avtrekkeren på 
pistolen betjenes. 

 Etterstrømming:  Så snart avtrekkeren 
slippes vil sveisestrømm og trådhastighet slås av.  
Dekkgassen vil fortsette til innstilt etterstrømmings 
tid er utløpt. 
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Eksempel 5: 
4 Takt avtrekker:  Manuell kontroll av start og 
kraterfyllings tid med tillbakebrann på. 

4 takt avtrekker sekvens gir den mest fleksible 
løsningen når start, kraterfylling og tillbakebrann er 
active.  Dette er ett populært valg ved aluminiums 
sveising forde ekstra varme kan være ønskelig under 
start og mindre varme ved kraterfylling.  Ved 4 takt 
avtrekker kan sveiseren velge tiden for sveising ved 
start og kraterfylling.  Tilbakebranns funksjonen 
reduserer muligheten for att tråden fryser fast i 
smeltebadet når sveisen avsluttes og gir derfor en god 
restant. 
 FORSTRØMMING:  Dekk gass begynner å 

strømme Med en gang avtrekkeren betjenes. 
 RUN-IN:  Etter forstrømming tiden er utløpt 

regulerer strømmkilden sveisestrømmen til innstilt 
verdi og tråden mates igjennom pistolen med den 
valgte innkjørings hastigheten.  Om buen ikke 
tennes innen 1,5 sekunder, vil trådhastigheten øke 
til innstilt trådhastighet. 

 START:  Strømkilden sveiser med innstilt WFS og 
spenning intill avtrekkeren slippes. 

 UPSLOPE:  Under upslope, vil sveise strømmen 
og trådhastigheten justere seg til de innstilte 
verdier under starten.  Tidsperioden innjusteringen 
tar fra innstilte startverdier til innstilte sveiseverdier 
kalles UPSLOPE. 

 SVEISING: Sveisestrømmen og trådhastigheten 
løper nå etter innstilte verdier. 

 DOWN SLOPE: Så snart avtrekkeren slippes vil 
trådhastigeten og sveisestrømmen justere seg ned 
til kraterfyllings innstilling.  Tidsperioden som 
justeringen tar fra innstilte sveiseparametere til 
innstilte kraterfyllings verdier kalles DOWN 
SLOPE. 

 KRATERFYLLING:  Under kraterfylling vil 
strømkilden fortsette å levere sveisestrøm til 
kraterfyllingens innstilte verdier av WFS og 
spenning. 

 TILLBAKEBRANN:  Når avtrekkeren slippes vil 
trådhastigheten slåes av og sveisestrømmen vil 
fortsette i den innstilte tillbakebrannstiden. 

 Etterstrømming:  Så vil sveisestrømm og 
trådhastighet slås av.  Dekkgassen vil fortsette til 
innstilt etterstrømmings tid er utløpt. 
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INNSTILLINGS MENYEN 
Innstillings menyen gir adgang til innstillings 
konfigurasjonen.  Lagret i innstillings konfigurasjon 
ligger bruker parameterne som vanligvis bare skal 
innstilles under innstalasjonen.  Parameterne er grupert 
som følger: 
 P.1 til P.99 er ubeskyttede parameter (kan alltid 

justeres). 
 P.101 til 199 diagnostiske parameter (kan bare 

avleses). 
 P.501 til P.599 beskyttede parameter (tilgjengelige 

bare igjennom a.p.c. eller palm søknad). 
 
For å åpne innstillings menyen trykk inn den høyre og 
venstre trykknappen på MSP4 panelet samtidig.  Legg 
merke til at innstillings menyen ikke kan åpnes om 
maskinen sveiser, eller det er en feil (indikasjons LED 
lyser ikke konstant grønt) Verdiene kan endres ved å vri 
på ”SET” innstillings knappen. 
 
Etter att parameterne er endret må man trykke 
innknappen til høyre for å lagre den nye innstillingen.  
Ved og trykker inn den venstre knappen kanselleres 
endringen.  For nårsom helst å kunne gå ut av 
innstillings menyen, trykk samtidig høyre og venstre 
knapp på MSP4 panelet.  Alternativt vil 1 minutt stans 
uten å betjene noe også ta deg ut av menyen. 
 

Ubeskyttede parametere. 
P.0  Trykkpå den venstre knappen for å gå ut av 
innstillings menyen. 
 
P.1  WSF betegnelser 
 Metrisk = m/min trådhastighet 
 Engelsk = in/min tråd hastighet (standard verdi) 
 
P.2  Bue display bruk 
 Amps = Venstre display viser ampere under 
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sveising (standard verdi) 
 WFS = Venstre display viser trådhastig under 

sveising. 
 
P.4  Avtrekker minne avlesning 

Enable = Valg av mine 2 til 6 med hurtig trigger 
puls er mulig når ønsket dobbelt prosedyre/minne 
panel er innstalert.  For å hente opp minne med 
avtrekkeren, trykk raskt inn avtrekkeren det antall 
ganger som tilsvarer minne nummeret.  For 
eksempel om minne nr.3 skal hentes opp, trykkes 
avtrekkeren raskt inn 3 ganger, Avtrekker minne 
opp henting kan kun benyttes når det ikke sveises. 

 Disable = Minne delen funksjonerer bare ved hjelp 
av knappene på det doble prosedyre/ 
minnepanelet (standard verdi) 

 
P.5  Avtrekker prosedyre endring 
 Hurtig avtrekk = Tillater valg mellom:  Prosedyre A 

og prosedyre B under sveising.  Det doble 
prosedyre/ minnepanel må være installert for å 
kunne operere: 
 Velg prosedyre “GUN” på minnepanelet. 
 Start sveisingen ved å betjene avtrekkeren.  

Systemet vil nå sveise med prosedyre A 
innstilling. 

 Under sveising, slipp og betjen avtrekkeren 
fort, systemet skifter da til B innstillingen. 

 Slipp avtrekkeren for å stoppe sveisingen.  Når 
neste sveis startes vil systemet start opp med 
prosedyre A. 

 Integral TrigProc = Benytt integrert avtrekker + 
prosedyre bryteren når Lincoln Dual Schedule 
pistol brukes.  Når 2 takt benyttes, vil systemet 
opperere identisk med eksternt  bryter valg.  Ved 4 
takt: 
 Velg proseyre “GUN”(pistol) på mine panelet. 
 Start sveisingen ved å betjene avtrekkeren.  

Systemet vil sveise med prosedyres A 
innstillinger. 

 Under sveising, slipp raskt avtrekkeren og 
press den inn igjen. systemet vil nå gå over til 
prosedyre B innstillinger. 

 Slipp avtrekkeren for å stoppe sveisingen.  Når 
neste sveis begynner, vil systemet starte med 
prosedyre A igjen. 

 Ekstern bryter = Dual Procedure valg som bare kan 
gjøres ved hjelp av trykknappen på minne panelet 
eller med en Dual Procedure pistol.(standard 
verdi). 

 
P.6  Push Pull pistol, motorstopp faktor regulering 
Motorstopp faktoren kontrollerer stoppvridningen på 
Push Pull pistolens motor.  Trådmateren er fabrikk 
innstilt til ikke å stoppe om det ikke er for stor motstand 
på tråden igjennom systemet.  Motorstopp faktoren kan 
reduseres for å forhindre tråd problemer.  Redusering 
av motorstopp faktoren kan lettere forårsake for mye 
tillbakebrand av tråden og inn i kontaktrøret.  Om du får 
problem med tråden, undersøk andre alternativer for du 
justerer motorstopp faktoren.  Innstilte verdier for 
motorstopp faktoren er 75, med ett innstillings område 
på 5 – 100. 
 Benytt VOLT/TRIM knappen for justering av 

motorstopp faktoren,Øking av motorstopp faktoren 
øker vridnings momentet, minsking av motorstopp 
faktoren minsker vridnings momentet.Øk ikke 
vridnings momentet mer enn nødvendig.  Ett høyt 
vridnings momentet forårsaker tråd probllemer,ett 
lavt vridnings momentet forårsaker tillbakebrand av 

tråden og inn i kontaktrøret 
 Press den hyre knappen for å lagre innstillingen. 
 
P.7  Push Pull pistol,pistolens utlignings justering 
Push Pull pistolens utlignings kalibrering, justerer 
trådmater hastigheten på matemotoren.  Prosedyren 
skal kun benyttes når andre justeringer ikke løser push-
pull mate problemene.  Ett rpm meter skal benyttes når 
pull pistolens motor skal utlignings kalibreres.  For å 
gjennomføre utlignings prosedyre: 
 Åpne press rule armen for både pull og push 

trådmater 
 Innstill trådmate hastigheten til 200rpm. 
 Fjærn tråden fra pull materen. 
 Hold rpm meteret på matehjulet i pull pistolen. 
 Betjen avtrekkeren på push- pull pistolen. 
 Mål rpm på pull motoren.  Rpm skal da ligge 

mellom 115 og 125 rpm.  Om nødvendig, minskes 
kalibreringen for å minske hastigheten på pull 
motoren eller økes for høyere hastighet.  
Kalibrerings område er -30 til +30 med 0 som den 
innstilte verdi. 

 Trykk på knappen til høyre får å lagre den nye 
innstillingen. 

 
P.8  TIG gass kontroll ( to innstillinger) 
 1. Ventil(manuell), den interne solenoiden vil ikke 

bli aktivert under TIG sveising, gassen blir manuelt 
kontrollert av en ekstern ventil. 

 2. Solenoid ( auto), den interne gass solenoiden vil 
slå seg av og på automatisk under TIG sveising 
som følger: 
 Forstrømings tid kan ikke stilles fra MSP4. 
 Etterstrømmings tid kan stilles fra MSP4 ”End 

Options” fra ”OFF” av til 10,0 sek. 
 Innstillingen på etterstrømmings tiden 

beholdes selv om man bytter mellom MIG og 
TIG prosessene. 

 Når maskinenes sveisestrøm av/på er 
kontrollert av den høyre encoderen, vil gassen 
starte når wolframelektroden berører 
arbeidstykket og stoppe etter gass 
etterstrømming tiden når buen brytes. 

 Når maskinenes sveisestrøm av/på er 
kontrollert via en buestart bryter eller en 
fotregulator, vil gassen starte når maskinen 
slåes på og stoppe etter gassetterstrømings 
tiden når den slås av. 

 
P.9  Kraterfylling forsinkelse 
Kraterfylling forsinkelse benyttes når kraterfyllings 
sekvens ikke ønskes under korte heftsveiser.  Om 
avtrekkeren slippes før kraterfyllings forsinkelsetiden 
utløper droppes kraterfyllings sekvensen.  Om 
avtekkeren slippes etter ,løper kraterfyllings sekvens 
som normalt. 
 Verdier = Av(OFF) til 10,0 sekunder (OFF er 

standard verdi) 
 
P.11  Innstilling av timer 
Denne menyen blir benyttet for å justere timer verdiene 
for Upslope, Downslope og retenning av buen.  Press 
den høyre knappen får åpne innstilling av timer meny.  
Drei knappen for å velge ønsket timer og press inn den 
høyre knappen.  Juster verdien til timeren ved å dreie 
knappen.  Press inn den venstre MSP4 knappen får 
låse verdien og gå ut.  Fortsett å justere de andre 
timerne om nødvendig, press så den venstre knappen 
for å gå ut av innstilling av timer menyen. 
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P.12  Kjøre muligheter 
Denne menyen blir benyttet for å endre kjøre 
mulighetene på en vogn, inkludert start og stopp 
funksjoner.  Bruk den høyre MSP4 knappen for å 
komme inn i kjøre mulighet menyen og roter encoderen 
for å velge start og stopp funksjoner.  Press inn den 
høyre MSP4 knappen for ønsket valg.  Press inn den 
venstre MSP4 knappen for å bekrefte valget og gå ut.  
Roter encoderen for valg av andre muligheter, eller 
press inn den venstre MSP4 knappen får gå ut av 
menyen. 
 
P.13  Justering av bue kraften 
Benytt denne menyen for innstilling av bue kraft verdien 
for start, sveising eller kraterfylling.  Press inn den 
høyre MSP4 knappen for å åpne menyen og roter for å 
velge start, sveis eller kraterfylling.  Press inn den 
høyre MSP4 og roter får å innstille ønsket verdi.  Press 
inn den venstre MSP4 knappen får ønsket verdi og gå 
ut.  Fortsett å justere bue kraften til ønsket verdi, press 
inn den venstre MSP4 knappen for å gå ut av menyen. 
 
P.14  Endring av vekt for tilsett 
Denne muligheten vil bare vise seg når programmet 
Production Monitoring benyttes.  Benytt disse 
parameterne for å endre pakke vekten til tilsett 
materialet. 
 
P.16  Push-Pull pistol knapp 
 Gun Pot Enabled = Tråd mater hastigheten blir 

alltid kontrollert av potentiometeret på push-pull 
pistolens handtak(standard Verdi). 

 Gun Pot Disabled = Tråd mater hastigheten blir 
alltid kontrollert av den venstre display knappen på 
trådmateren. 

 Gun Pot Proc A = Når prosedyre A benyttes er 
trådhastigheten kontrollert av potentiometret på 
push-pull pistolens handtak.  Når prosedyre B 
benyttes kontrolleres trådhastigheten av venstre 
display knapp på tråd materen. 

 
P.25  Joystick konfigurasjon 
Den nye analoge og digitale pistol kontrollen har en 
joystick som gjør at brukeren kan endre til forskjellige 
innstillinger på pistolen, istedenfor å gå til panelet på 
maskinen.  P.25 benyttes til å endre bruken for 
joysticken.  I alle konfigurasjoner vil opp og ned 
posisjonen på joysticken kontrollere trådhastigheten, 
både under sveising og når man ikke sveiser.P.25 blir 
benyttet til å endre bruken av høyre og venstre posisjon 
på joysticken. 
 Når P.25 er innstilt på “Trim/Volts/etc.”, vil den 

høyre og venstre joystick posisjonen justere 
trimmingen på buelengden, bue spenning, effekt 
eller STT bakgrunns strøm basert på den valgte 
sveise metoden.  For eksempel, når en ikke 
synergisk STT sveise metode er valgt, vil den 
venstre og høyre joystick posisjonen justere 
bakgrunns strømmen.  Når en effekt metode 
velges vil den vestre og høyre joystick posisjonen 
justere effekten (kW). 

 Når P.25 er innstilt på “Memory+Trim/etc.”, vil den 
venstre og høyre joystick posisjonen velge et 
bruker minne når det ikke sveiser og justere 
trim/spenning/effekt/STT bakgrunnstrøm under 
sveising. 

 Når P.25 er innstilt på“Procedure A/B”, vil den 
venstre og høyre joystick posisjonen bli benyttet for 
å velge mellom prosedyre A og B, både under 

sveising og når man ikke sveiser.  Den venstre 
joystick posisjonen velger prosedyre A og den 
høyre joystick posisjonen velger prosedyre B. 

 

Dianose parametere 
P.80  Søking fra knott 
Disse parameterne skal kun benyttes ved diagnose.  
Når strømkretsen sluttes vil P.80 avtomatisk gå tilbake 
til False: 
 False = Søking etter elektrode (67) og 

arbeidstykket (21) er bestemt av DIP bryteren i 
systemet. 

 True = Søking etter elektrode (67) og arbeidstykket 
(21) blir målt på sveisemskinens kontakter og DIP 
bryterens innstilling blir overstyrt. 

 
P.99  Viser Test mulighetene 
Mange sveise tabeller inkluderer spesielle metoder for 
testing og service av sveise systemet.  Innstill disse 
parameterne på YES for å vise alle test metodene.  Når 
strømkilden slåes av ,vil de viste test parameterne 
automatisk bli satt tilbake til “NO”. 
 
P.100  Viser diagnose mulighetene 
Diagnosen er bare benyttet får betjene Power Wave 
systemet. 
 YES = Viser P.101 til P.500 innstillings menyer. 
 No = Bare P.0 til P.100 blir vist I innstillings 

menyen. 
 
P.101  Hendelses loger 
Press den høyre MSP4 knappen for å se hendelses 
loger.  Vri encoderen for å velge ønsket objekt og trykk 
inn den høyre MSP4 knappen igjen.  Forskjellige 
software informasjoner vil da vise seg. trykk inn den 
venstre MSP4 knappen for å gå ut av programmet. 
 
P.102  Ødeleggende loger 
Press inn den høyre MSP4 knappen får å se de 
ødeleggende logene,Vri encoderen for å velge ønsket 
metode og press så inn den høyre MSP4 knappen.  
Forskjellige software informasjoner vil da vise seg. trykk 
inn den venstre MSP4 knappen for å gå ut av 
programmet. 
 
P.103  Software versjon. 
Press inn den høyre MSP4 knappen får å se vilken 
software som ligger i hver enkelt modul(p.c.board) Vri 
encoderen for å velge ønsket metode og press så inn 
den høyre MSP4 knappen.  Panelet vil da vise hoved 
software versjonen som er lastet ned i modulen.  Trykk 
inn den venstre MSP4 knappen for å gå ut av 
programmet. 
 
P.104  Hardware versjon 
Press inn den høyre MSP4 knappen får å se vilken 
hardware som ligger i hver enkelt modul(p.c.board).  Vri 
encoderen for å velge ønsket metode og press så inn 
den høyre MSP4 knappen.  Panelet vil da vise hoved 
hardware versjonen som er lastet ned i modulen.  Trykk 
inn den venstre MSP4 knappen for å gå ut av 
programmet. 
 
P.105  Sveise Software 
Press inn den høyre MSP4 knappen får å se vilke 
sveise software versjon som ligger i sveisestrømkilden.  
Trykk inn den venstre MSP4 knappen for å gå ut av 
programmet. 
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P.106  Ethernet IP Addresser 
Press inn den høyre MSP4 knappen får å se IP 
adresser fra Ethernet som er lagt inn.Om ikke Ethernet 
er innstalert,vil displayet vise ”No Enet Found".  Trykk 
inn den venstre MSP4 knappen for å gå ut av 
programmet. 
 
P.107  Strømkilden 
Press inn den høyre MSP4 knappen får å se hvilke type 
strømkilde som er kobbelet til kontrollboksen.  Trykk inn 
den venstre MSP4 knappen for å gå ut av programmet. 
 

Vedlikehold 
 

 ADVARSEL 
For vedlikehold og/eller reparasjoner kontaktes Lincoln 
Electric, eller et godkjent Lincoln Electric 
serviceverksted.  Dersom service og/eller reparasjoner 
utføres av ikke autorisert personale eller –verksted 
dekkes dette ikke av Lincoln Electric garantibetingelser. 
 
Frekvensen på vedlikeholdet av maskinen er avhenging 
av hvor mye den benyttes og av miljøet maskinen står i. 
 
Skader på maskinen bør repareres umiddelbart. 
 
Vedlikehold 
 Sjekk isolasjonen og till koblingen for sveise og 

jordings kabel til sveisestrømkilden. 
 Fjern sveisesprut fra gassmunnstykket på 

sveisepistolen.  Sveisespruten kan hindre 
dekkgassen fra å nå smeltebadet. 

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

 Kontroller at kjøleviften går og at luften har fri flyt 
igjennom luft inn/uttak. 

 
Periodisk vedlikehold 
Utfør den dagligen vedlikeholdsrutinen og i tillegg: 
 Tørk av maskinen og blås med tørr trykkluft med 

lavt trykk.  Blås også rent inne i kabinettett. 
 Sjekk alle till koblinger og endre om nødvendig. 
 Kontroller og trekk til alle skruer. 
 

 ADVARSEL 
Trekk ut nettledningen når vedlikehold/ service skal 
utføres.  Etter hver reperasjon kontroller at alt virker og 
er i orden. 
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Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC) 
11/04 

Dette produktet er produsert i samsvar med EU-direktiver / normer for Elektromagnetisk Kompatibilitet EMC.  
Elektromagnetisk stråling kan påvirke mange elektroniske utstyr; annet nærliggende sveiseutstyr, radio- og TV- 
mottagere, numerisk styrte maskiner, telefonsystemer, datamaskiner etc.  Når strålingen blir mottatt av annet utstyr, kan 
denne strålingen forstyrre utstyret.  Les og forstå dette avsnittet for å redusere eller eliminere elektromagnetiske 
strålinger forårsaket av dette utstyret. 
 

Denne maskinen har blitt laget for bruk i et Industrielt miljø.  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 installasjon og bruk av utstyret gjøres iht. produsentens 
instruksjoner.  Hvis elektromagnetiske forstyrrelser oppdages er det brukeren av sveiseutstyret som har 
ansvaret for å løse problemet, med teknisk assistanse fra produsenten.  Modifiser ikke dette utstyret uten 

godkjennelse fra Lincoln Electric. 
 
Før installasjon av sveiseutstyret, skal brukeren foreta en vurdering av potensialet for elektromagnetiske problemer i 
nærliggende områder.  Vurder følgende: 
 Andre tilførselskabler, kontrollkabler, signaler- og telefonkabler; over, under og i nærheten av sveisestrømkilden. 
 Radio, TV sender og mottaker.  Datamaskiner og kontrollutstyr. 
 Kritisk sikkerhetsutstyr, dvs. Sikring av industri.  Utstyr for kalibrering av måleinstrumenter. 
 Helsen til folk omkring; dvs. Brukere av pacemaker; høreapparater. 
 Immuniteten til andre apparater i området.  Brukeren skal forsikre seg om at sveiseutstyret kan samkjøres (er 

kompatibelt) med annet utstyr i området.  Det kan da være nødvendig med ekstra sikkerhetstiltak. 
 Tid på dagen som sveisingen eller andre aktiviteter, skal foregå.  Størrelsen av omliggende område avhenger av 

utførelsen av bygningen og andre aktiviteter som finner sted der omliggende område kan stekke seg utenfor 
avgrensningen av lokalitetene. 

 
Metoder for redusering av elektromagnetisk stråling fra maskinen. 
 Sveiseutstyret skal kobles til nettet iht. produsentens anbefalinger.  Hvis forstyrrelser oppstår kan det være 

nødvendig med ekstra tiltak, f.eks. installering av nettfilter.  Det bør overveies å skjerme nettledningen i metallfolie 
o.l. for permanent installert utstyr. 

 Kablene skal holdes så korte som mulig, og legges så nær hverandre, og så nær gulvet som mulig.  En 
sammenkobling til jord kan redusere stråling i noen tilfeller, men ikke bestandig.  En bør prøve å unngå jording av 
arbeidsstykket, da jordingen vil øke risikoen for uhell for operatøren, eller ødeleggelse av annet utstyr. 

 Selektiv skjerming og beskyttelse av andre kabler og utstyr i omkringliggende områder kan redusere problemer med 
forstyrrelser.  Dette kan være nødvendig ved spesielle applikasjoner. 

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

 
 

Tekniske Spesifikasjoner 
 

STYRESPENNING TRÅDHASTIGHET (WFS) 
34-44 Vdc 0.75-22 m/min 

KAPASITET VED 40°C
Intermittens 

(basert på en 10 min. periode) 
 

100% 
60% 

Sveisestrøm 
 
 

385 A 
500 A 

STRØMOMRÅDE
Strømområde 

5-500 A 
Maksimal tomgangsspenning 

113 Vdc eller Vac topper 
TRÅDDIAMETER (mm)

Kompakttråd 
0.6 til 1.6 

Rørtråder 
1.0 til 2.0 

Aluminiumtråder 
1.0 til 1.6 

DIMENSJONER
Høyde 

440 mm 
Bredde 
270 mm 

Lengde 
636 mm 

Vekt 
17 Kg 

Driftstemperatur 
–10°C til +40°C 

Lagringstemperatur 
-25°C til +55°C 
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WEEE 
07/06 

N
o

rs
k

 

 

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. 
 

Elektrisk Skjema 
 

Vis til reserve dels manualen som følger maskinen. 
 

Tilleggsutstyr 
 

K10349-PG-xM Kabelpakker (gasskjølt).  Tilgjengelig i 5, 10,15, 20, 25 eller 30m. 
K10349-PGW-xM Kabelpakker (vannkjølt).  Tilgjengelig i 5, 10,15, 20, 25 eller 30m. 
K10158 Plastikkadapter for 15-kg spoler (Leveres med som standard). 
K10343 Adapter for Innershieldpistol. 

 

LF 45:  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 

 
KP14017-1.6R 
KP14017-2.4R 

Rørtråd: 
1.0-1.6mm 
1.6-2.4mm 

 
KP14017-1.2A 
KP14017-1.6A 

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

 


