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

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

konekilvestä. 
 

Mallinimi: 
 

………………...…………………………….………………………………………………………………………………………….. 
Koodi ja sarjanumero: 

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

Päiväys ja ostopaikka: 
 

…………………………………………………………………... ……………………….………………………………………….. 
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Tekniset tiedot 
 

NIMI TIEDOT 

POWERTEC® i250C STANDARD  K14157-1 

POWERTEC® i250C ADVANCED K14157-2 

POWERTEC® i320C STANDARD K14158-1 

POWERTEC® i320C ADVANCED K14158-2 

VIRRANSYÖTTÖ 

 Syöttöjännite U1 EMC-luokka Taajuus 

K14157-1 
K14157-2 
K14158-1 
K14158-2 

Syöttöjännite U1 EMC-luokka Taajuus 

 
400V ± 10% 

3-vaihe 
A 50/60Hz 

K14157-1 
K14157-2 

Syöttöteho nimellistehojaksolla Teho ampeereina I1max Tehokerroin 

K14158-1 
K14158-2 

10,3 kVA @ 60% 
Kuormitusaikasuhde (40°C) 

14,7A 0,85 

NIMELLISTEHO 

  Lepojännite 
Kuormitusaikasuhde 
40°C(perustuu 10 min. 

jaksoon) 
Hitsausvirta Lähtöjännite 

K14157-1 
K14157-2 

GMAW 49Vdc 
60% 250A 26,5Vdc 

100% 195A 23,8Vdc 

FCAW 49Vdc 
60% 250A 26,5Vdc 

100% 195A 23,8Vdc 

SMAW 49Vdc 
60% 250A 30Vdc 

100% 195A 27,8Vdc 

K14158-1 
K14158-2 

GMAW 49Vdc 
40% 320A 30Vdc 

100% 195A 23,8Vdc 

FCAW 49Vdc 
40% 320A 30Vdc 

100% 195A 23,8Vdc 

SMAW 49Vdc 
40% 320A 32,8Vdc 

100% 195A 27,8Vdc 

HITSAUSVIRTA-ALUE 

 GMAW FCAW Puikkohitsaus 

K14157-1 10A÷250A 10A÷250A 20A÷250A 

K14157-2 10A÷250A 10A÷250A 20A÷250A 

K14158-1 10A÷320A 10A÷320A 20A÷320A 

K14158-2 10A÷320A 10A÷320A 20A÷320A 

SUOSITELLUT KAAPELI- JA SULAKEKOOT 

 gR-tyypin sulake tai Z-tyypin piirikatkaisin Virtakaapeli 

K14157-1 16A, 400V AC 4- johtiminen, 2,5mm2 

K14157-2 16A, 400V AC 4- johtiminen, 2,5mm2 

K14158-1 20A, 400V AC 4- johtiminen, 2,5mm2 

K14158-2 20A, 400V AC 4- johtiminen, 2,5mm2 

MITAT 

Paino Korkeus Leveys Pituus 

67 kg 870 mm 540 mm 900 mm 

 

Suojausluokka Käyttöympäristön kosteus (t=20°C) Käyttölämpötila Varastointilämpötila 

IP23 ≤ 90 % -10 ºC:sta +40 ºC:een -25 ºC:sta +55 ºC:een 
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Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) 
11/04 

Tämä kone on suunniteltu voimassa olevien direktiivien ja standardien mukaan. Kuitenkin se saattaa tuottaa 
sähkömagneettista häiriötä, joka voi vaikuttaa muihin järjestelmiin, kuten telekommunikaatioon (puhelin, radio, ja 
televisio) ja turvajärjestelmiin. Nämä häiriöt voivat aiheuttaa turvaongelmia niihin liittyvissä järjestelmissä. Lue ja 
ymmärrä tämä kappale eliminoidaksesi tai vähentääksesi koneen kehittämää sähkömagneettisen häiriön määrää. 
 

 VAROITUS 
Mikäli yleisen matalajänniteverkon impedanssi on Powertec® i250/320:lle yhteisessä kytkentäpisteessä pienempi kuin  
 56,4 mΩ POWERTEC® I250C STANDARD 
 56,4 mΩ POWERTEC® I250C ADVANCED 
 56,4 mΩ POWERTEC® I320C STANDARD 
 56,4 mΩ POWERTEC® I320C ADVANCED 
Tämä laite on yhteensopiva EN 61000-3-12 ja EN 61000-3-11standardien kanssa ja se voidaan liittää yleiseen 
pienjännitejärjestelmään. Laitteen asentajan tai käyttäjän vastuulla on, tarpeen vaatiessa neuvottelemalla verkkotoimittajan 
kanssa, varmistaa, että järjestelmän impedanssi on impedanssia koskevien rajoitusten mukainen. 
 
Pyri vähentämään sähkömagneettisia häiriöitä seuraavien ohjeiden avulla. 
 Liitä kone verkkoon tämän ohjeen mukaisesti. Jos häiriöitä ilmenee, voi olla syytä tehdä lisätoimenpiteitä, kuten 

syöttöön järjestetty suodatus. 
 Hitsauskaapelit tulisi pitää mahdollisimman lyhyinä ja yhdessä. Jos mahdollista, kytke työkappale maahan häiriöiden 

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

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

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

 
 

 VAROITUS 
Laajan elektromagneettisen kentän kohdalla hitsausvirta saattaa vaihdella. 
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Turvallisuus 
01/11 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

SÄHKÖLAITE:  Tarkista syöttökaapeli, elektrodi ja hitsauskaapelit säännöllisesti.  Mikäli havaitset 
eristevikoja, vaihda kaapelit välittömästi.  Älä aseta puikonpidintä suoraan hitsauspöydälle, tai muuhun 
paikkaan, joka on kosketuksessa maattopuristimeen, valokaaren välttämiseksi. 

SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT VOIVAT OLLA VAARALLISIA:  Sähkövirran kulkiessa johtimen läpi, 
muodostuu sähkö-, ja magneettikenttiä (EMF).  EMF-kentät voivat häiritä sydämentahdistimia ja 
henkilön, jolla on sydämentahdistin, pitää neuvotella ensin lääkärinsä kanssa ennen laitteen käyttöä. 

 

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

 

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

 

KAASUT JA HUURUT VOIVAT OLLA VAARALLISIA:  Hitsaus tuottaa terveydelle haitallisia kaasuja ja 
huuruja.  Vältä hengittämästä näitä kaasua ja huuruja.  Näiden haittojen välttämiseksi on huolehdittava 
riittävästä tuuletuksesta tai savunpoistosta, jotta kaasut ja huurut eivät joudu hengitysilmaan. 

 

KAAREN SÄTEILY VOI POLTTAA:  Käytä hitsatessasi tai katsellessasi hitsaamista suojalaseja, joissa 
on riittävä suodatus ja, jotka suojaavat silmät kipinöiltä ja säteiltä.  Käytä sopivaa tulenkestävästä 
materiaalista valmistettua vaatetusta suojataksesi itsesi ja avustajasi ihoa palamasta.  Suojaa muu 
henkilökunta sopivalla ei-palavalla suojalla ja varoita heitä katsomasta kaareen ja altistumasta 
kaarisäteilylle. 

 

HITSAUSKIPINÄT VOIVAT AIHEUTTAA TULIPALON TAI RÄJÄHDYKSEN:  Siirrä kaikki palonarat 
materiaalit hitsausalueelta ja pidä sammutin käsillä.  Roiskeet voivat lentää pienistä aukoista 
lähialueelle.  Älä hitsaa säiliöitä, tynnyreitä tms., ennen kuin on varmistettu, ettei ilmassa ole tulenarkoja 
tai myrkyllisiä kaasuja.  Älä koskaan käytä laitetta, jos huoneessa on syttyviä kaasuja, höyryjä tai 
nesteitä. 

 

HITSATUT KAPPALEET VOIVAT POLTTAA:  Hitsaus tuottaa paljon lämpöä.  Kuumat pinnat ja 
työalueella olevat materiaalit voivat aiheuttaa vakavia palovammoja.  Käytä hanskoja ja pihtejä 
siirtäessäsi tai koskettaessasi työkappaletta. 
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KAASUPULLO VOI RÄJÄHTÄÄ, JOS SE VAURIOITUU:  Käytä vain kaasupulloja, jotka sisältävät 
menetelmälle soveltuvaa suojakaasua.  Pidä pullo pystyssä ja ketjulla varmistettuna telineessä.  Älä 
siirrä kaasupulloa mikäli sen suojakorkki on irti.  Älä anna puikonpitimen, maattopuristimen eikä 
minkään muunkaan osan, jossa on sähköä, koskettaa pulloa.  Kaasupullot tulee sijoittaa paikkaan, 
missä ne eivät pääse vahingoittumaan ja missä niihin ei kohdistu hitsauslämpöä tai roiskeita. 

 

TURVAMERKKI:  Tämä laite soveltuu hitsausvirtalähteeksi ympäristöön, jossa on lisääntynyt 
sähköiskun vaara. 

 
Valmistaja varaa oikeuden muuttaa ja/tai parantaa laitteen ominaisuuksia tarvitsematta päivittää samanaikaisesti 
käyttäjän käsikirjaa. 
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Esipuhe 
Yleiskuvaus 
Hitsauslaitteilla 
POWERTEC® i250C STANDARD  
POWERTEC® i250C ADVANCED 
POWERTEC® i320C STANDARD 
POWERTEC® i320C ADVANCED 
voidaan: 
 GMAW (MIG/MAG)-hitsata  
 FCAW (täytelanka)-hitsata, 
 Puikkohitsata (MMA) 
 
 

Seuraavat lisätarvikkeet on lisätty -koneeseen: 
POWERTEC® i250C STANDARD 
POWERTEC® i250C ADVANCED 
POWERTEC® i320C STANDARD 
POWERTEC® i320C ADVANCED 
 Maakaapeli – 3m 
 Kaasuletku – 2m 
 Paksuudeltaan 1,0/1,2 lisäaineettoman langan 

syöttökela. (asennettu langan syöttölaitteeseen). 
 
Suositellut laitteet, joita käyttäjä voi ostaa, on kuvattu 
luvussa “Lisävarusteet”. 
 
 

Asennus- ja käyttöohjeet 
 
Lue koko tämä kappale ennen koneen asennusta tai 
käyttöä. 
 

Sijoitus ja ympäristö 
Kone toimii ankarassa ympäristössä. On kuitenkin 
tärkeää noudattaa yksinkertaisia suojausohjeita koneen 
pitkän iän ja luotettavan toiminnan takaamiseksi. 
 
 Älä sijoita konetta alustalle, joka on kallellaan 

enemmän kuin 15° vaakatasosta. 
 Älä käytä konetta putkien sulatukseen. 
 Kone on sijoitettava siten, että ilma pääsee 

kiertämää vapaasti ilmaventtiileistä sisään ja ulos. 
Älä peitä konetta paperilla, kankaalla 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 kosteisiin 
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 kappale 
“Elektromagneettinen yhteensopivuus” tästä 
ohjekirjasta. 

 Älä käytä ympäristössä, jonka 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%:n kuormitusaikasuhde 
 

 
6 minuutin hitsaus. 4 minuutin tauko. 

 
Huomattava kuormitusajan pidentäminen aiheuttaa 
lämpösuojan laukeamisen. 

 
 Minuuttia  tai vähennä 

kuormitus-
suhdetta 
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Syöttöjännitteen liitäntä 
 

 VAROITUS 
Vain koulutuksen saanut sähköasentaja saa kytkeä 
hitsauskoneen verkkovirtaan. Asennuksessa on 
noudatettava vallitsevia sähköteknisiä määräyksiä ja 
paikallisia säädöksiä. 
 
Tarkista syöttöjännite, vaiheluku ja taajuus ennen kuin 
kytket koneen käyntiin. Tarkista koneen maadoitusjohto 
koneesta verkkoon. POWERTEC® i250C STANDARD/ 
ADVANCED, POWERTEC® i320C STANDARD/ 
ADVANCED -hitsauskone on kytkettävä oikein 
asennettuun maadoitettuun pistorasiaan. 
Syöttöjännite on 400 Vac, 50/60Hz. Saat lisätietoja 
syöttöjännitteestä tämän käyttöohjeen teknisistä 
tiedoista ja koneen konekilvestä. 
 
Huolehdi, että virtalähteen syöttötehon määrä on riittävä 
koneen normaalia toimintaa varten. Tarvittava hidastettu 
sulake ja kaapelipaksuudet on ilmoitettu tämän 
käyttöohjeen teknisissä tiedoissa.  

 VAROITUS 
Hitsauslaitteen virtalähteenä voi olla generaattori, jonka 
syöttöteho on vähintään 30% suurempi kuin 
hitsauslaitteen ottoteho. 

 VAROITUS 
Kun käytät generaattoria virtalähteenä, katkaise virta 
ensin hitsauslaitteesta ennen generaattorin 
sammuttamista, jottei hitsauslaite vahingoitu! 
 

Lähtöliitännät 
Katso jäljempänä olevan kuvan kohteita [3], [4] ja [5]. 
 

Säätimet ja toimintaominaisuudet 
 
Etupaneeli  
Vakiomalli 

 
Kuva 1. 

 

1. U0 Käyttöliittymä: Katso luku “Käyttöliittymät”. 
 
2. Virtakytkin ON/OFF (I/O): Säätelee koneen 

ottotehoa. Varmista, että virtalähde on kytketty 
verkkovirtaan ennen kuin kytket laitteeseen virran 
(“I”). Sen jälkeen kun ottoteho on kytketty ja 
virtakytkin käännetty on-asentoon, merkkivalo syttyy 
ilmaisten että kone on hitsausvalmiudessa. 

 
3. Hitsausvirtapiirin negatiivisen lähdön 

istukka: Johdolla/ maadoitusjohtimella 
varustetun puikonpitimen kytkentään. 

 
4. Hitsausvirtapiirin positiivisen lähdön istukka: 

Johdolla/ maadoitusjohtimella varustetun 
puikonpitimen kytkentään. 

 
5. EURO-pistoke: Hitsauspistoolin kytkemiseksi 

(GMAW-/ FCAW-prosessi). 
 

Etupaneeli 
Edistynyt malli 

 
Kuva 2. 

 
6. U7 Käyttöliittymä: Katso luku Käyttöliittymät. 
 
7. Kaukosäätimen liittimen pistoke: Kaukosäädinsarjan 

asentamista varten. Tähän liittimeen voidaan kytkeä 
kaukosäädin. Katso “Lisävarusteet” -luku. 
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Takapaneeli 
 

 
Kuva 3. 

 
8. Lankasuuttimen sisäänmeno: Tähän voidaan 

asentaa suutin kelapakkauksessa toimitettua 
hitsauslankaa varten. 

 
9. Ketju: Kaasupullon suojaamista varten. 
 
10. Syöttökaapeli (5m): Kiinnitä tässä ohjekirjassa 

annetun arvon mukainen pistoke käytettävään 
kaapeliin, voimassa olevien standardien mukaan. 
Liitännän saa tehdä vain pätevöitynyt henkilö.  

 
11. Syöttöliitin: Hiilidioksidikaasun lämmitinsarjaa varten 

(Katso “Lisätarvikkeet”-kappale). 
 
12. Kaasuliitin: Kaasujohdon liitin. 

 
 
13. Kaasun virtauksensäätimen liitin: Kaasun 

virtauksensäädin on ostettavissa erikseen. (Katso 
“Lisätarvikkeet”-kappale). 

 
14. Kaasuletku 
 
15. Maakaapeli 
 

Sisäiset säätimet 

 
Kuva 4. 

 
16. Kelalla oleva hitsauslanka (GMAW- / FCAW-

hitsaukseen): Laitteeseen ei kuulu kelalla olevaa 
hitsauslankaa.  

 
17. Hitsauslankakelan tuki: Enintään 16kg painavat 

kelat. Voidaan käyttää 51 mm:n karalle sopivia 
muovisia, teräksisiä ja kuitukeloja. 
Huom: Muovisessa jarrumutterissa on vasenkätiset 
kierteet. 

 
18. Kylmäryömintä- / kaasunpoistokytkin: tällä kytkimellä 

voidaan syöttää lankaa tai poistaa kaasua 
kytkemättä syöttöjännitettä. 

 
19. Langan syöttölaitteen syöttöjärjestelmä: 4-kelaan 

langansyöttömekanismi, jossa nopeasti vaihdettavat 
syöttörullat.  

 
20. Napaisuuden vaihdon riviliitin (GMAW-/ FCAW-SS- 

prosessiin): Tässä riviliittimessä voidaan asettaa 
hitsauksen napaisuus (+, -), joka mainitaan hitsaus-
pistoolin yhteydessä (Katso “Lisätarvikkeet”-kappale). 

 
21a. A-tyypin USB-liitin (vain edistyneet mallit): 

USB-muistitikun liitäntää varten. Koneen 
ohjelmistopäivityksiin ja huoltoon. 

 
21b. Sulake F1:  

Käytä 1A/400V (6,3x32mm) hidasta sulaketta. 
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Vakiokäyttöliittymä (U0) 

 
Kuva 5. 

 
22. Näytöt:  

 Vasemmanpuoleinen näyttö: Näyttää 
langansyöttönopeuden tai hitsausvirran 
voimakkuuden. Näyttää hitsauksen aikana 
senhetkisen hitsausvirran voimakkuuden. 

 Oikeanpuoleinen näyttö: Näyttää 
hitsausjännitteen voltteina tai tasoitusarvona. 
Näyttää hitsauksen aikana senhetkisen 
hitsausjännitteen voimakkuuden. 

 
23. Oikeanpuoleinen säädin: Tällä säädetään 

oikeanpuoleisen näytön arvoja. 
 
24. Vasemmanpuoleinen säädin: Tällä säädetään 

vasemmanpuoleisen näytön arvoja. 
 
25. Oikeanpuoleinen painike: Tällä voidaan vierittää, 

muuttaa ja asettaa hitsausparametreja. 
 
26. Vasemmanpuoleista painike: Tällä voidaan muuttaa 

hitsausprosessia. 
27. Ylikuumenemisvalo: ilmaisee, että moottori on 

ylikuormittunut tai että jäähdytys ei ole riittävä. 
 

28. Tila-LED: Kaksivärinen valo, joka ilmoittaa 
järjestelmävirheistä. Laitteen toimiessa normaalisti 
valo palaa vihreänä. Virhekoodit on selitetty 
taulukossa 1. 

 

 VAROITUS 
Tilavalo vilkkuu vihreänä ja joskus punaisena ja vihreänä 
minuutin ajan kun kone käynnistetään ensimmäistä 
kertaa. Kun virtalähteeseen kytketään virta, saattaa kulua 
jopa 60 sekuntia ennen kuin kone on hitsausvalmis. 
Kyseessä on normaali tilanne, koska kone suorittaa 
alustustoimintoja. 
 

Taulukko 1. 

LED-valo Tila 

Selitys 

Koskee vain koneita, jotka 
käyttävät tiedonsiirrossa ArcLink® 

-protokollaa 
Tasainen vihreä Järjestelmä OK. Virtalähde on 

toiminnassa ja kommunikoi 
normaalisti kaikkien toimivien 
oheislaitteiden kanssa. 

Vilkkuva vihreä Vilkkuu kun laite käynnistyy tai 
järjestelmäasetukset palautetaan ja 
ilmaisee, että virtalähde kartoittaa 
(tunnistaa) 
kunkin järjestelmään kuuluvan 
laitteen. Normaali ensimmäisten 1-10 
sekunnin aikana virran kytkemisen 
jälkeen tai mikäli järjestelmän 

Vuorotellen 
vihreä ja 
punainen 

Mikäli tilavalot vilkkuvat jonakin 
vihreän ja punaisen yhdistelmänä, 
virtalähteessä on virhetilanne. 
 
Yksittäiset koodinumerot vilkkuvat 
punaisena siten, että kunkin numeron 
välillä on pitkä tauko. Jos näkyvissä 
on useampia koodeja, niiden välissä 
palaa vihreä valo. Tarkista virhekoodi 
ennen koneen sammuttamista. 
 
Jos virhetilanne syntyy, yritä poistaa 
virhe sammuttamalla kone, odota 
muutama sekunti ja käynnistä 
uudelleen. Mikäli virhetila ei poistu, 
tarvitaan huoltoa. Ota yhteys 
lähimpään valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen tai Lincoln 
Electricin huoltoon ja ilmoita 

Tasainen 
punainen 

Ilmaisee, etteivät virtalähde ja siihen 
kytketty laite kommunikoi. 

 
29. LED -merkkivalo: Ilmaisee, että 

langansyöttönopeuden arvo on 
vasemmanpuoleisessa näytössä. 

 
30. LED -merkkivalo: Ilmaisee, että 

vasemmanpuoleisessa näytössä oleva arvo on 
ilmaistu ampeereina. 

 
31. LED -merkkivalo: Ilmaisee, että oikeanpuoleisen 

näytön arvo on voltteja. 
32. Hitsausohjelmien merkkivalot: lamput ilmaisevat 

aktiivisena olevan hitsaustilan. Parametrien 
kuvaukset ovat taulukossa 2. 

 
33. Hitsausparametrien merkkivalot: lamput ilmaisevat 

aktiivisena olevat hitsausparametrit. Parametrien 
kuvaukset ovat taulukossa 3.  
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Hitsausprosessin muuttaminen 
Yksi kuudesta manuaalisesta hitsausohjelmasta voidaan 
ottaa nopeasti käyttöön - taulukko 2. 
 
Taulukko 2. Manuaaliset hitsaustilat: 

Symboli LED Prosessi 

 
GMAW 

 
 

GMAW MIX 

 
 

GMAW CO2 

 
 

GMAW AR 

 
FCAW 

 
 

FCAW MIX 

 
 

FCAW CO2 

 
Puikkohitsaus 

 

Puikkohitsaus 

 
Hitsausprosessin asettaminen: 

 Valitse sopiva hitsausohjelma painamalla 
vasemmanpuoleista painiketta [26] - 
hitsausohjelman ilmaisin [32] ensimmäisen 
hitsausohjelman merkkivalo [32] syttyy. 

 Paina vasemmanpuoleista painiketta [26] 
uudelleen, hitsausohjelman ilmaisin siirtyy 
seuraavaan kuvassa seuraavaan tilaan. 

 

 VAROITUS 
Vaihdon aikana näyttöjen ruuduissa näkyy “hiipivä viiva”. 
 

U0-käyttöliittymän pikakäyttö- ja 
ohjelmointivalikko 
Käyttäjillä on mahdollisuus valita kahdesta 
valikkotasosta: 
 Pikavalinta – perustason valikossa tehdään 

hitsausparametrien asetukset. 
 Ohjelmointivalikko – edistyneiden toimintojen valikko, 

laiteohjelmointitaso. 
 

 VAROITUS 
Valikkoa ei voi käyttää mikäli järjestelmä hitsaa tai mikäli 
järjestelmässä on virhe (tila-LED ei pala tasaisen 
vihreänä). 
Se, mitkä parametrit ovat käytettävissä pikavalinta- ja 
ohjelmointivalikossa, riippuu valitusta hitsausohjelmasta/ 
hitsausprosessista. 
Kun on käynnistetty uudelleen, käyttäjän asetukset 
palautuvat. 
 
Parametrien valintatila – parametrin nimi vilkkuu 
vasemmanpuoleisessa näytössä. 
 
Parametriarvojen muuttamistila – parametrin arvo 
vilkkuu oikeanpuoleisessa näytössä. 
 
Pikavalinta 
Pikavalintaparametrin asetus (taulukko 3): 
 Valitse tila painamalla oikeanpuoleista painiketta. 
 Aseta parametrin arvo kääntämällä oikeanpuoleista 

painiketta. 
 Palaa päävalikkoon painamalla vasemmanpuoleista 

painiketta. 
 

 VAROITUS 
Mikäli käyttäjä ei paina vasemmanpuoleista painiketta, 
järjestelmä palaa automaattisesti päävalikkoon muutaman 
sekunnin kuluttua. 

 
 



Suomi 10 Suomi 

Taulukko 3. Pikavalintavalikon oletusasetukset 
Parametri  Määritelmä 

 

 

Induktanssi – säätelee kaaren ominaisuuksia 
lyhytkaarihitsauksessa siten, että 0,0:aa 
suuremmalla induktanssilla kaari palaa “kireämmin” 
(enemmän roiskeita) ja alle 0,0:n asetuksella kaari 
palaa pehmeämmin (vähemmän roiskeita). 
 Säätöalue: -10 - +10. 
 Tehdasasetus, Pisarasäätö ei ole käytössä.  

 

2-vaihe - 4-vaihe vaihtaa pistoolin liipaisimen 
toimintaa. 
 2-vaiheinen liipaisimen käyttö käynnistää ja 

pysäyttää hitsauksen reagoiden välittömästi 
liipaisimen painamiseen. Hitsausprosessi on 
käynnissä pistoolin painamisen aikana. 

 4-vaihetilassa voit jatkaa hitsaamista vaikka 
liipaisin vapautetaan. Hitsaus loppuu kun 
liipaisinta painetaan uudelleen. 4-vaihetilassa 
voidaan tehdä pitkiä hitsejä. 
 

 Huomaa: 4-vaihetta ei voida käyttää 
pistehitsauksessa.  

 

Käyttö WFS-tilassa tällä säädetään langan 
syöttönopeus alkaen hetkestä, jolloin liipaisinta 
painetaan kaaren syttymiseen asti. 
 Tehdasasetus, Käyttö WFS-tilassa ei ole 

käytössä. 
 Säätöalue: minimistä 3,81m:iin minuutissa 

(150 tuumaa/min). 

 

Takaisinpaloaika – aikamäärä, jonka hitsauksen 
antovirta jatkuu sen jälkeen kun langan syöttölaite 
lopettaa langan syöttämisen. Se estää langan 
tarttumisen sulaan ja valmistelee langan pään 
valmiiksi seuraavan kaaren syttymistä varten. 
 Tehdasasetus, takaisinpaloajaksi on asetettu 

AUTO. 
 Säätöalue: 0:sta (OFF) 0,25 sekuntiin. 

 
Ohjelmointivalikko: 
Ohjelmointiparametrien asettaminen: 
 Siirtyäksesi valikkoon, paina vasemman- [26] ja 

oikeanpuoleista [25] painiketta samanaikaisesti. 
 Aseta parametrin arvo kääntämällä 

vasemmanpuoleista painiketta [23]. 
 Vahvista valinta painamalla oikeanpuoleista 

painiketta [25]. 
 Valitse parametrin arvo kääntämällä oikeanpuoleista 

painiketta [24].  
 Vahvista valinta painamalla oikeanpuoleista 

painiketta [25]. 

 Palaa aiempaan valikkoon painamalla 
vasemmanpuoleista painiketta [26] ja vahvista valittu 
arvo. 

 VAROITUS 
Halutessasi poistua valikosta siten, että muutokset 
tallentuvat, paina vasemman- [26] ja oikeanpuoleista [25] 
painiketta samanaikaisesti. 
Mikäli konetta ole käytetty minuuttiin, valikosta poistutaan 
ilman että muutokset tallentuvat. 
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Taulukko 4. Ohjelmointivalikon oletusasetukset 

Parametri Määritelmä 

 

Pisteajastin – säätää ajan, jonka hitsaus jatkuu, vaikka 
liipaisinta vedetään edelleen. Tämä toiminto ei toimi 
liipaisimen 4-vaihetilassa. 

 

 

Kraateritoiminto – kraateritoiminnon asetustoiminnon 
käyttöönotto/käytöstä poisto: 
 ON (KÄYTÖSSÄ) (tehdasasetus) – Kraateria voidaan 

säätää. Kraateritoiminnon asetustoiminto tehdään 
oikeanpuoleisella painikkeella. Kraaterin säädön aikana 
LED -merkkivalo [25] palaa. 

 OFF (EI KÄYTÖSSÄ) – Kraateritoiminnon asetustoiminto 
ei ole käytössä. Painettuasi oikeanpuoleista painiketta 
kraateritoiminnon asetustoiminto ohitetaan. 

 

Esivirtausaika tällä säädetään aikaa, jolloin suojakaasu 
virtaa sen jälkeen kun liipaisinta on painettu, ennen langan 
syöttöä. 
 Tehdasasetus, esivirtausajaksi on asetettu 0 sekuntia. 
 Säätöalue: 0 1 sekunnista 25 sekuntiin

 

Jälkivirtausaika tällä säädetään aikaa, jolloin suojakaasu 
virtaa sen jälkeen kun hitsauksen syöttövirta sammutetaan. 
 Tehdasasetus, jälkivirtausajaksi on asetettu 0 sekuntia. 
 Säätöalue: 0,1 sekunnista 25 sekuntiin. 

 

Kaari-/katoamisaika – Tällä vaihtoehdolla voidaan katkaista 
virta mikäli kaari ei syty tai mikäli se häviää tietyksi ajaksi. 
Virheilmoitus Error 269 ilmestyy näyttöön mikäli kone 
suorittaa aikakatkaisun. Jos arvoksi on asetettu OFF (ei 
käytössä), hitsausvirta ei katkea mikäli kaari ei syty eikä 
hitsausvirta katkea mikäli kaari katoaa. Liipaisimella voidaan 
kuumasyöttää lankaa (oletus). Mikäli arvoa on määritetty, 
hitsausvirta katkeaa mikäli kaari ei syty tietyn ajan kuluessa 
liipaisimen vetäisemisestä tai mikäli liipaisinta vedetään 
kaaren katoamisen jälkeen. Häiritsevien virheiden 
välttämiseksi, aseta kaaren aloitus/katoamisvirheajaksi sopiva 
arvo määritettyäsi kaikki hitsausparametrit (langan 
sisäänsyöttönopeus, hitsauslangan nopeus, sähköinen 
puikonpidennys jne.). 
 OFF (0) -10,0 sekuntia (oletus = Off) 
Huomaa: Tämä parametri ei ole käytössä puikko-, TIG- tai 
kaaritalttauksen aikana. 

 

 Näytön kirkkaus – tällä voidaan säätää näyttöjen 
kirkkaustaso. Säätöalue: 1 - 10, missä 5 on oletusarvo. 

 

Säätöhidastus – tässä määritetään, miten kauan säätöarvot 
näkyvät hitsin tekemisen jälkeen: 
 “Off” (tehdasasetus) – viimeisimmät tallentuneet 

säätöarvot vilkkuvat 5 sekunnin ajan hitsin tekemisen 
jälkeen ja palaavat sen jälkeen nykyiseen näyttötilaan. 

 “On” – viimeisimmät tallentuneet säätöarvot vilkkuvat 
jatkuvasti siihen saakka kunnes säädintä tai 
valintapainiketta painetaan tai kaari sytytetään. 

 

Langansyöttönopeuden (WFS) yksiköt – tässä voidaan 
muuttaa langansyöttönopeuden yksiköiden arvoja: 
 CE (tehdasasetus) = m/min; 
 US = in/min. 

 

Kuumastartti – Prosentuaalinen arvo hitsausjännitteen 
nimellisarvosta kaarihitsauksen aloitusjännitettä käytettäessä. 
Säätimellä säädetään lisätyn jännitteen tasoa ja se helpottaa 
kaarihitsauksen aloitusjännitteen määritystä. 
 Säätöalue: 0 - +10. 
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Kaarivoima - Hitsausvirran voimakkuutta lisätään hetkellisesti 
oikosulkusillan poistamiseksi puikon ja työkappaleen väliltä. 
Alhaisemmilla arvoilla saadaan aikaiseksi heikompi 
oikosulkuvirta ja pehmeämpi kaari. Korkeampia arvoja 
käytettäessä oikosulkuvirta on voimakkaampi ja tehokkaampi 
kaari ja mahdollisesti enemmän roiskeita. 
 Säätöalue: -10 - +10. 

 

Tehdasasetusten palauttaminen – tässä voidaan palauttaa 
tehdasasetukset. 

 
 

 

Näytä ohjelmistoversio – tässä voidaan katsella 
käyttöliittymän ohjelmistoversion tietoja. 
 Ensimmäinen näyttö näyttää valittujen parametrien 

vaikutukset. 
 Toinen näyttö näyttää valittujen parametrien muokkausten 

vaikutukset. 
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Opastusnäytön merkinnät 
 
Taulukko 5. Symbolien kuvaus 

 
Hitsausprosessin valinta 

 
Hitsausohjelman valinta 

 

Puikkohitsausprosessi 
(MMA) 

 

GMAW (MIG/MAG)-
prosessi  

FCAW -prosessi 
 

Ota käyttöön koneen 
muistista 

 
Tallenna koneen muistiin 

 
Käyttäjän asettaminen 

 

Edistyneiden toimintojen 
asettaminen 

 
Ohjelmointi 

 
Kaarivoima 

 
Kuumastartti 

 
Pisarasäätö 

 
Esivirtausaika 

 
Jälkivirtausaika 

 
Takaisinpaloaika 

 
Käyttö WFS-tilassa 

 

Pistoolin liipaisimen 
toiminnon valinta  
(2-vaihe / 4-vaihe) 

 
Muistin kokorajoitukset 

 
2- vaihe 

 
Kraateritoiminto 

 

Pistehitsauksen 
asetukset  

4- vaihe 
 

Aloitustoiminto 

 
Kylmäsyöttö 

 
Kirkkaustaso 

 

Tehdasasetusten 
palautus 

 

Ohjelmisto- ja 
laitteistotietojen katselu  

A/B-toiminto 
 

USB-muisti 

 
Tarkistusmerkki 

 
Poistomerkintä 

 
Lukitseminen/avaus 

 
Virhe 

 
Poistu-painike 

 
Vahvistuspainike 

 

Langan syöttönopeus 
tuumaa [in/min]  

Hitsausjännite 
 

Hitsausvirta 

 
Lukittu 

 
Ei lukittu 

 

Langan syöttönopeus 
in [m/min] 

 

Kielen valinta 
 

Tuki 
 

Ohjelmointiasetusten 
näyttö 

 

Vakiokäyttöliittymän 
näkymät 

 

Edistyneen 
käyttöliittymän näkymät 

 

Asiakohdan valinta 

 

Ota töiden tila 
käyttöön/pois käytöstä 
tai valitse työt töiden 
tilaan  

Ota töiden tallennus 
käyttöön/pois käytöstä 

 

Lukko 

 

Hitsaushistoria 
 

 

Tallenna 

 

Huoltohitsauslokit 

 

Kuva 

 

Lataa 
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Edistynyt käyttöliittymä (U7) 

 
Kuva 6. 

 
34. Näyttö: 7” TFT-näytössä näkyvät hitsausprosessin 

parametrit. 

35. Vasemmanpuoleinen painike: Tällä asetetaan arvo 
näytön vasemmassa yläkulmassa. Valinnan 
peruutus. Paluu edelliseen valikkoon. 

 
36. Oikeanpuoleinen painike: Tällä asetetaan arvo 

näytön oikeassa yläkulmassa. Muutosten vahvistus. 
 
37. Painike: Tällä palataan päävalikkoon. 
 
Käyttäjillä on mahdollisuus valita kahdesta 
käyttöliittymänäkymästä: 
 Vakionäkymä (Kuva 7.) 
 Edistynyt näkymä (Kuva 8.) 
 
Käyttöliittymän näkymän valinta: 
 Paina painiketta [37] tai oikeanpuoleista painiketta 

[36]. 
 Valitse oikeanpuoleisella painikkeella [36] 

“Ohjelmointi”-kuvake. 
 Vahvista valinta painamalla oikeanpuoleista 

painiketta [36]. 
 Valitse oikeanpuoleisella painikkeella [36] 

“Käyttöliittymänäkymä”-kuvake. 
 Vahvista valinta painamalla oikeanpuoleista 

painiketta [36]. 
 Valitse jompi kumpi näkymistä (Vakio – kuva 7 tai 

edistynyt – kuva 8). 
 Palaa päävalikkoon painamalla painiketta [37] tai 

vasemmanpuoleista painiketta [35]. 
 
Taulukko 6. Eri näyttöjen näkymät 

44

38

39

41 42

40

 
Kuva 7. 

38

39

41 42

43

44
 

Kuva 8. 

Käyttöliittymän osien toiminnot 

38. Tilapalkki. 
39. Virran mitattu arvo. 
40. Jännitteen mitattu arvo. 
41. Vasemmanpuoleisella 

painikkeella [35] säädetty 
parametrin arvo (langan 
syöttönopeus tai virta).  

42. Oikeanpuoleisella painikkeella 
[36] säädetty parametrin arvo 
(jännite, tasoitus tai teho). 

43. Hitsausparametrin näyttö . 
44. Hitsausparametripalkki. 
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Tilapalkki 

 
Kuva 9. 

 
 A) Aktiivista hitsaustilaa koskevia tietoja  
B) 2/4-vaihe 
C) USB-käyttöliittymä 
 
Hitsausparametripalkki 
 
Hitsausparametripalkissa voidaan: 
 Muuttaa hitsausohjelmaa. 
 Muuttaa aallonmuodon säätöarvoa. 
 Muuttaa pistoolin liipaisimen toimintaa (GMAW, 

FCAW, puikkohitsaus). 
 Lisätä tai piilottaa toimintoja ja hitsausparametreja – 

käyttäjän asetus 
 Asetusten muutos 
 
Taulukko 7. GMAW -ja FCAW-hitsausparametrien 
palkki 

Symboli Kuvaus 

Hitsausprosessin valinta 

 

Tuki 

 

Pistoolin liipaisimen toiminnon 
muuttaminen 

 

Pisarasäätö 

 

Ohjelmointivalikko (asetus) 

 

Käyttäjän asettaminen 

 

 VAROITUS 
Parametrien saatavuus riippuu valitusta 
hitsausohjelmasta/ hitsausprosessista. 

Taulukko 8. Puikkohitsauksen parametripalkki 

Symboli Kuvaus 

 

Hitsausprosessin valinta 

 

Tuki 

 

Kaarivoima 

 

Kuumastartti 

 

Ohjelmointivalikko (asetus) 

 

Käyttäjän asettaminen 

 

Hitsausohjelman valinta 
Hitsausohjelman valinta: 
 Siirry hitsausparametripalkkiin painamalla painiketta 

[37] tai vasemmanpuoleista painiketta [36].  
 Valitse “Hitsausprosessin valinta”-kuvake 

oikeanpuoleisella painikkeella [36]. 
 Vahvista valinta painamalla oikeanpuoleista 

painiketta [36].  

 
Kuva 10. 

 
 Valitse “Hitsausohjelman valinta”-kuvake 

oikeanpuoleisella painikkeella [36]. 

 
Kuva 11. 

 
 Vahvista valinta painamalla oikeanpuoleista 

painiketta [36].  
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Kuva 12. 

 
 Valitse ohjelman numero oikeanpuoleisella 

painikkeella [36]. 
 Vahvista valinta painamalla oikeanpuoleista 

painiketta [36].  
  

 VAROITUS 
Käytettävissä olevat ohjelmat riippuvat virtalähteestä. 
 
Mikäli et tiedä hitsausohjelman numeroa, voit etsiä sitä. 
Tällöin suoritetaan seuraavat vaiheet: 
 Hitsausprosessi 

 Puikon 
lankatyyppi 

 

 
 Puikon langan 

läpimitta 
 

 
 Suojakaasu 

 

Tuki 
Tukivalikkoon siirtyminen: 
 Siirry hitsausparametripalkkiin painamalla painiketta 

[37] tai vasemmanpuoleista painiketta [36]. 
 Valitse “Tuki”-kuvake oikeanpuoleisella painikkeella 

[36]. 
 Vahvista valinta painamalla oikeanpuoleista 

painiketta [36].  
 
Tukivalikossa voit saada tietoja seuraavista seikoista: 

 Lisävarusteet: 
- Alumiinilankojen kelat 
- Täytettyjen lankojen kelat 
- Teräksisten/ruostumattomien teräslankojen 

kelat 
- TIG-polttimet 
- Puikko & maakaapeli 
- MIG/MAG LINC-PISTOOLI vakio 

 Vihjeitä ja neuvoja: 
- Opasohjelma 
- Hitsausmuuttujat vaikuttavat MIG-hitsaukseen 

 

Käyttäjän asetus 
Käyttäjän asetusvalikkoon siirtyminen: 
 Siirry hitsausparametripalkkiin painamalla painiketta 

[37] tai vasemmanpuoleista painiketta [36].  
 Valitse “Asetukset”-kuvake oikeanpuoleisella 

painikkeella [36]. 
 Vahvista valinta painamalla oikeanpuoleista 

painiketta [36].  

 
Kuva 13. 

 
Käyttäjän asetukset-valikossa voit lisätä toimintoja ja/tai 
parametreja hitsausparametripalkkiin [44]. 
 



Suomi 17 Suomi 

Taulukko 9. 

Symboli Kuvaus 

 

Esivirtaus 

 

Jälkivirtaus 

 

Takaisinpaloaika 

 

Pistehitsaus 

 

Käyttö WFS-tilassa 

 

Aloitustoiminto 

 

Kraateritoiminto 

 

A/B-toiminto 

 

Lataa muistista 

 

Muistin tallennus 

 

USB-muisti 

 

 VAROITUS 
Jotta parametrien tai toimintojen arvoja voidaan muuttaa, 
niiden kuvakkeet täytyy lisätä hitsausparametripalkkiin 
[44]. 
 
Parametrin tai toiminnon lisääminen 
hitsausparametripalkkiin [44]: 
 Siirry käyttäjän asetuksiin (katso kuva 13). 
 Valitse oikeanpuoleisella painikkeella [36] sen 

parametrin tai toiminnon kuvake, jonka haluat lisätä 
hitsausparametripalkkiin [44], esimerkiksi Käyttö 
WFS-tilassa. 

 
Kuva 14. 

 

 Vahvista valinta painamalla oikeanpuoleista 
painiketta [36]. Käyttö WFS-tilassa-kuvake ilmestyy 
palkkiin. 

 
Kuva 15. 

 

 VAROITUS 
Jos haluat poistaa kuvakkeen, paina oikeanpuoleista 
painiketta [36] uudelleen. 
Jos haluat poistua Käyttäjän asetukset-valikosta – paina 
vasemmanpuoleista painiketta [35] 
 
 Valittujen parametrien tai toimintojen kuvakkeet on 

lisätty hitsausparametripalkkiin [44]. 
 

 
Kuva 16. 

 
Parametrin tai toiminnon poistaminen 
hitsausparametripalkista [44]: 
 Siirry käyttäjän asetuksiin. 
 Valitse oikeanpuoleisella säätimellä [36] sen 

parametrin tai toiminnon kuvake, joka on lisätty 
hitsausparametripalkkiin [44]. 

 

 
Kuva 17. 

 
 Paina oikeanpuoleista säädintä [36] – Valitsemasi 

kuvake häviää näytön alareunasta. 
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Kuva 18. 

 
 Valitut parametrit tai toiminto katoavat 

hitsausparametripalkista [44]. 
 

 
Kuva 19. 

 
Esivirtausaika tällä säädetään aikaa, jolloin 
suojakaasu virtaa sen jälkeen kun liipaisinta 
on painettu, ennen langan syöttöä. 

 Säätöalue: 0 sekunnista (OFF) 25 sekuntiin 
(tehdasasetus asetetaan Auto-tilassa). 

 
 

Jälkivirtausaika tällä säädetään aikaa, 
jolloin suojakaasu virtaa sen jälkeen kun 
hitsauksen syöttövirta sammutetaan. 

 Säätöalue: 0 sekunnista (OFF) 25 sekuntiin 
(tehdasasetus asetetaan Auto-tilassa). 

 
Takaisinpaloajan säädin säätää 
aikamäärän, jonka hitsauksen antovirta 
jatkuu sen jälkeen kun langan syöttölaite 

lopettaa langan syöttämisen. Se estää langan 
tarttumisen sulaan ja valmistelee langan pään valmiiksi 
seuraavan kaaren syttymistä varten. 
 Säätöalue: 0 sekunnista (OFF) 0,25 sekuntiin 

(tehdasasetus asetetaan Auto-tilassa). 
 

Pisteajastin säätää ajan, jonka hitsaus jatkuu, 
vaikka liipaisinta vedetään edelleen. Tämä 
toiminto ei toimi liipaisimen 4-vaihetilassa. 
 Säätöalue: 0 sekunnista (OFF) 

120 sekuntiin (tehdasasetus on OFF). 

 VAROITUS 
Pisteajastin ei toimi liipaisimen 4-vaihetilassa. 

Käyttö WFS-tilassa tällä säädetään langan 
syöttönopeus alkaen hetkestä, jolloin 
liipaisinta painetaan kaaren syttymiseen asti. 

 Säätöalue: minimistä suurimpaan 
langansyöttönopeuteen (tehdasasetus asetetaan 
Auto-tilassa). 

Käynnistystoiminto – säätelee 
langansyöttönopeutta ja jännitettä (tai 
tasoitusarvoja) tietyn ajan hitsauksen 

aloittamisen jälkeen. Käynnistyksen aikana koneen virta 
nousee tai laskee käynnistystoiminnosta esiasetettuun 
hitsaustoimintoon. 
 Säätöalue: 0:sta (OFF) 10 sekuntiin. 
 

Kraateritoiminnolla säädellään 
langansyöttönopeutta (tai arvoa 
ampeeriyksikköinä) tai jännitettä (tai 

tasoitusarvoa) tietyn ajan kuluessa hitsauksen päätyttyä 
sen jälkeen kun liipaisin on vapautettu. Kraateriajan 
aikana koneen virta nousee tai laskee 
hitsausprosessista kraateritoimintoon. 
 Säätöalue: 0:sta (OFF) 10 sekuntiin. 
 

A/B -toiminnossa hitsausprosessia voidaan 
muuttaa nopeasti. Muutos vaiheiden välillä 
voidaan tehdä: 
 Kahden eri hitsausohjelman välissä. 

 Saman ohjelman kahden eri asetuksen välillä. 
 

Tallenna muistiin: Tallentaa 
hitsausohjelmia parametreineen yhteen 
viidestäkymmenestä käyttäjän muistista. 

Muistiin tallennus: 
 Lisää käyttäjän muistin tallennuksen kuvake 

hitsausparametripalkkiin. 
 Valitse Tallenna muistiin-kuvake oikeanpuoleisella 

painikkeella [36]. 

 
Kuva 20. 

 
 Vahvista valinta painamalla oikeanpuoleista 

painiketta [36] – Tallenna muistiin-valikko ilmestyy 
näyttöön. 

 Valitse oikeanpuoleisella säätimellä sen muistin 
numero, johon haluat tallentaa ohjelman. 

 
Kuva 21. 

 
 Vahvista valinta painamalla oikeanpuoleista 

painiketta [36]. 
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Kuva 22. 

 
Työn uudelleen nimeäminen – valitse numerot 0-9, 
kirjaimet A-Z., a-z kääntämällä oikeanpuoleista 
painiketta [36]. Vahvista nimen ensimmäinen kirjain 
painamalla oikeanpuoleista painiketta [36]. 
 Seuraavat kirjaimet valitaan samalla tavalla. 
 Vahvista työn nimi ja palataksesi päävalikkoon 

painamalla painiketta [37] tai vasemmanpuoleista 
painiketta [35]. 

 
Lataa muistista 
Ottaa käyttöön käyttäjän tallentamia 
ohjelmia muisti. 

Hitsausohjelman käyttöön otto käyttäjän muistista: 
Huomaa: Ennen kuin ohjelma voidaan ottaa käyttöön, se 
täytyy tallentaa käyttäjän muistiin 
 Lisää Lataa muistista-kuvake 

hitsausparametripalkkiin [27]. 
 Valitse Lataa muistista-kuvake oikeanpuoleisella 

painikkeella [36]. 
 Vahvista painamalla oikeanpuoleista [36] – Lataa 

muistista-valikko ilmestyy näyttöön. 
 Valitse oikeanpuoleisella painikkeella [36] se muistin 

numero, josta hitsausohjelma otetaan käyttöön. 
 Vahvista valinta – paina oikeanpuoleista painiketta 

[36]. 
 

USB 
Kun USB-tallennusväline on kytketty USB-
porttiin käyttäjällä on valittavissa: 

 
Taulukko 10. USB-valikko 

Symboli Kuvaus 

 
 

Tallenna 

 
 

Lataa 

 
Tallenna - seuraavat tiedot voidaan tallentaa USB-
muistitikulle: 
 

Taulukko 11. Tallenna ja palauta valinta  
Symboli Kuvaus 

 

Käytössä olevat hitsausasetukset 

 

Edistyneiden parametrien ohjelmointi (P-
valikko) 

 

Kaikki käyttäjän muistiin tallennetut 
hitsausohjelmat  

M1

M50
 

Jokin käyttäjän muistiin tallennetuista 
hitsausohjelmista 

 
Tietojen tallentaminen USB-välineelle: 
 Kytke USB-muistitikku hitsauskoneeseen.  
 Lisää USB-kuvake hitsausparametripalkkiin [44]. 
 Valitse “USB”-kuvake oikeanpuoleisella painikkeella 

[36]. 

 
Kuva 23. 

 
 Vahvista valinta painamalla oikeanpuoleista 

painiketta [36] – USB-valikko ilmestyy näyttöön. 
 Valitse “Tallennus”-kuvake oikeanpuoleisella 

painikkeella [36]. 

 
Kuva 24. 

 
 Valitse tallennusvaihtoehto painamalla 

oikeanpuoleista painiketta [36] – Tallennus-valikko 
ilmestyy näyttöön. 
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Kuva 25. 

 
 Luo tai valitse tiedosto, johon kopiot tiedoista 

tallennetaan. 
 Näytössä näkyy vaihtoehto tietojen tallennus USB-

muistitikulle. 

 
Kuva 26. 

 
 Valitse ohjelmointisäätimellä [11] USB-muistitikun 

tiedostoon tallennettavien tietojen kuvake. Esimerkki: 
ohjelmointivalikon kuvake. 

 
Kuva 27. 

 
 Vahvista valinta painamalla oikeanpuoleista 

painiketta [36]. 

 
Kuva 28. 

 

 Vahvista ja tallenna tiedot USB-muistitikulle 
valitsemalla tarkistusmerkki ja painamalla 
oikeanpuoleista painiketta [36]. 

 Poistu USB-valikosta painamalla 
vasemmanpuoleista painiketta [37] tai irrottamalla 
USB-muistitikku USB-portista. 

 
Lataa – tietojen lataus USB-muistitikulta 
koneen muistiin. 
Tietojen lataaminen USB-muistitikulta: 
 Kytke USB-muistitikku 

hitsauskoneeseen.  
 Lisää USB-kuvake hitsausparametripalkkiin [44]. 
 Valitse “USB”-kuvake oikeanpuoleisella painikkeella 

[36]. 

 
Kuva 29. 

 
 Vahvista valinta painamalla oikeanpuoleista 

painiketta [36] – USB-valikko ilmestyy näyttöön. 
 Valitse “Lataa”-kuvake oikeanpuoleisella painikkeella 

[36]. 

 
Kuva 30. 

 
 Valitse latausvaihtoehto painamalla oikeanpuoleista 

painiketta [36] –latausvalikko ilmestyy näyttöön. 
 Valitse sen tiedoston nimi, joka sisältää 

käyttöliittymään ladattavat tiedot. Valitse tiedoston 
kuvake oikeanpuoleisella painikkeella [36]. 

 
Kuva 31. 
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 Vahvista tiedoston valinta painamalla 
oikeanpuoleista painiketta [36]. 

 Näytössä näkyy USB-muistitikulta koneen 
käyttöliittymään ladattavien tiedostojen valikko. 

 Valitse ladattavan tiedoston kuvake 
oikeanpuoleisella painikkeella [36]. 

 
Kuva 32. 

 
 Vahvista tiedoston valinta painamalla 

oikeanpuoleista painiketta [36]. 

 
Kuva 33. 

 
 Vahvista ja lataa tiedosto USB-muistitikulta 

valitsemalla tarkistusmerkkikuvake ja painamalla 
oikeanpuoleista painiketta [36]. 

 
Kuva 34. 

 
 Poistu USB-valikosta painamalla 

vasemmanpuoleista painiketta [37] tai irrottamalla 
USB-muistitikku USB-portista. 

 

Asetus- ja ohjelmointivalikko 
Siirtyminen asetus- ja kokoonpanovalikkoon: 
 Siirry hitsausparametripalkkiin painamalla painiketta 

[37] tai vasemmanpuoleista painiketta [36].  
 Valitse “Ohjelmointi”-kuvake oikeanpuoleisella 

painikkeella [36]. 
 Vahvista valinta painamalla oikeanpuoleista 

painiketta [36]. 

 
Kuva 35. 

 
Taulukko 12. 

Symboli Kuvaus 

 

Asettaa muistien enimmäiskoon 

 

Määrittää näytön kokoonpanoasetukset 
 

 

Säätää kirkkaustason 

 

Lukitseminen/avaus 

 

Työtila 

 

Kielen valinta 

 

Tehdasasetusten palautus 

 

Ohjelmisto- ja laitteistotietojen katselu. 

 

Siirtyminen ohjelmointivalikkoon 

 

Huoltovalikko 

 
Rajat – tässä käyttäjä voi asettaa valitun työn 
hitsauksen pääparametrien rajat. Käyttäjä voi 
säätää parametrin arvoa asetuissa rajoissa. 
 

Huomaa: Rajat voidaan asettaa vain käyttäjän muistiin 
tallennetuille ohjelmille. 
 
Rajat voidaan asettaa: 
 Hitsausvirralle 
 Langan syöttönopeudelle 
 Hitsausjännitteelle 
 Aallonmuodon säädöille 
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Säätöalueen määrittäminen: 
 Siirry asetus- ja kokoonpanovalikkoon. 
 Valitse “Rajat”-kuvake oikeanpuoleisella painikkeella 

[36]. 

 
Kuva 36. 

 
 Vahvista valinta painamalla oikeanpuoleista 

painiketta [36] – Luettelo saavilla olevista töistä 
ilmestyy näyttöön. 

 
Kuva 37. 

 
 Valitse työ oikeanpuoleisella painikkeella [36]. 
 Vahvista valinta painamalla oikeanpuoleista 

painiketta [36]. 

 
Kuva 38. 

 
 Valitse muutettava parametri oikeanpuoleisella 

painikkeella [36].  
 Vahvista valinta painamalla oikeanpuoleista 

painiketta [36]. 
 Muuta arvoa oikeanpuoleisella painikkeella [36]. 

Vahvista valinta painamalla oikeanpuoleista 
painiketta [36]. 

 Kuvassa 39 näkyy parametrin muutoksen vaikutus. 

 
Kuva 39. 

 
 Poistu siten että muutokset tallentuvat painamalla 

painiketta [37]. 
Näytön kokoonpanoasetuksille 
Käytettävissä on kaksi eri 
kokoonpanoasetusta: 
 

Taulukko 13. 

 

Vakionäkymä 

 

Edistyneiden toimintojen näkymä 

 
Kokoonpanoasetuksen määritys: 
 Siirry asetus- ja kokoonpanovalikkoon. 
 Valitse Näytön kokoonpano-kuvake 

oikeanpuoleisella painikkeella [36]. 

 
Kuva 40. 

 
 Paina oikeanpuoleista painiketta [36]. Näytön 

kokoonpano-kuvake ilmestyy näyttöön. 

 
Kuva 41. 

 
 Valitse näytön kokoonpano oikeanpuoleisella 

painikkeella [36]. 
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Kirkkaustaso 
- voit säätää näytön kirkkautta asteikolla 
0:sta 10:een. 

 

 
Kuva 42. 

 
Käyttöoikeuksien hallinta 
Tällä toiminnolla voidaan  
 

 
Taulukko 14. 

Symboli Kuvaus 

 

Lukko 

 

Lukitustoiminto 

 

Töiden käyttöön otto/pois otto 
käytöstä 

 

Töiden valinta työtehtävää varten 

 
Lukko – tällä voidaan asettaa salasana. 
Salasanan asettaminen: 
 
 

 Siirry asetus- ja kokoonpanovalikkoon. 
 Valitse Lukko-kuvake oikeanpuoleisella painikkeella 

[36]. 

 
Kuva 43. 

 
 Paina oikeanpuoleista painiketta [36]. Salasanan 

asetusvalikko ilmestyy näyttöön. 

 
Kuva 44. 

 
 Valitse jokin numeroista 0-9 kääntämällä 

oikeanpuoleista painiketta.  
Vahvista salasanan ensimmäinen kirjain painamalla 
oikeanpuoleista painiketta [36]. 

 Seuraavat numerot valitaan samalla tavalla. 
 
Huomaa: Viimeisen merkin valinnan jälkeen järjestelmä 
poistuu valikosta automaattisesti. 
 

Lukkotoiminto – tällä voidaan 
lukita/vapauttaa eräitä hitsausparametripalkin 
toimintoja. Toimintojen lukitus: 
 

 Siirry asetus- ja kokoonpanovalikkoon. 
 Valitse Lukko-kuvake oikeanpuoleisella painikkeella 

[36]. 

 
Kuva 45. 

 
 Paina oikeanpuoleista painiketta [36]. 

Lukkotoiminnon valikko ilmestyy näyttöön. 
 Valitse toiminto oikeanpuoleisella painikkeella [36] 

“(esimerkiksi “Edistyneiden toimintojen 
asettaminen”). 

 
Kuva 46. 

 
 Paina oikeanpuoleista painiketta [36]. Valitun parametrin 

kuvake häviää näytön alareunasta (kuva 47). Myös tämä 
parametri häviää hitsausparametripalkista [44]. 
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Kuva 47. 

 
Huomaa: Toiminnon vapauttamiseksi käyttäjän on 

tehtävä samat vaiheet kuin toimintoa 
lukittaessa. 
Töiden käyttöön otto/pois otto käytöstä – 
tässä voidaan töitä ottaa pois käytöstä/ottaa 
käyttöön käytettäväksi Tallenna muistiin-

toiminnossa.  
Töiden käyttöön otto/pois otto käytöstä: 
 Siirry asetus- ja kokoonpanovalikkoon. 
 Valitse kuvake oikeanpuoleisella painikkeella [36]: 

 
Kuva 48. 

 
 Vahvista valinta painamalla oikeanpuoleista 

painiketta [36] – Töiden käyttöön otto/pois-valikko 
ilmestyy näyttöön. 

 
Kuva 49. 

 
 Valitse työn numero oikeanpuoleisella painikkeella 

[36]. Valitun työn kuvake häviää näytön alareunasta. 

 
Kuva 50. 

 
Huomaa: Käytöstä pois otetut työt eivät voi käyttää 
kuvassa 51 näkyvää “Tallenna muistiin”-toimintoa (työ 2 
ei ole saatavissa).  

 
Kuva 51. 

 
Töiden valinta työtehtävää varten – tässä 
voidaan valita, mitkä työt otetaan käyttöön 
kun työtila aktivoidaan. 
Töiden valinta työtehtävää varten: 

 Siirry asetus- ja kokoonpanovalikkoon. 
 Valitse kuvake oikeanpuoleisella painikkeella [36]. 

 
Kuva 52. 

 
 Vahvista valinta painamalla oikeanpuoleista 

painiketta [36].  
 Valitse työn numero oikeanpuoleisella painikkeella 

[36].  
 Vahvista valinta painamalla oikeanpuoleista 

painiketta [36]. Valitun parametrin kuvake ilmestyy 
näytön alareunaan.
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Kuva 53. 

 
 Palaa päävalikkoon painamalla painiketta [37].  

Työtila – käyttäjä voi käyttää vain valittuja 
töitä. 
Huomaa: Käyttäjän on ensiksi valittava työt, 
joita voidaan käyttää työtilassa 

(Käyttöoikeudet -> valitse töitä työtehtävää varten) 
Työtilan aktivointi: 
 Siirry asetus- ja kokoonpanovalikkoon. 
 Valitse Työtila-kuvake oikeanpuoleisella painikkeella 

[36]. 

 
Kuva 54. 

 Paina oikeanpuoleista painiketta [36]. Työtilan 
valikko ilmestyy näyttöön. 

 Valitse jokin vaihtoehto alla näkyvästä kuvasta 
oikeanpuoleisella painikkeella [36]. 
X - Peruuta työtila 
 - Aktivoi työtila 

 
Kuva 55. 

 
 Vahvista valinta painamalla oikeanpuoleista 

painiketta [36]. 
 
Huomaa: Kun työtila on aktivoitu, tämän toiminnon 
kuvake ilmestyy hitsausparametripalkkiin.  
Myös lataa muistista- ja muistin tallennusvaihtoehdot on 
estetty tässä tilassa. 

Kielen valinta – käyttäjä voi valita 
käyttöliittymän kielen (englanti, puola, suomi, 
ranska, saksa, espanja, italia, hollanti, romania). 
Kielen valinta: 

 Siirry asetus- ja kokoonpanovalikkoon. 
 Valitse Kielen valinta-kuvake oikeanpuoleisella 

painikkeella [36]. 

 
Kuva 56. 

 
 Paina oikeanpuoleista painiketta [36]. Kielivalikko 

ilmestyy näyttöön.  

 
Kuva 57. 

 
 Valitse kieli oikeanpuoleisella painikkeella [36]. 
 Vahvista valinta painamalla oikeanpuoleista 

painiketta [36].  
 

Tehdasasetusten palautus 
Huomaa: Kun tehdasasetukset on 
palautettu, käyttäjän muistiin tallennetut 

asetukset häviävät. 
Tehdasasetusten palauttaminen: 
 Siirry asetus- ja kokoonpanovalikkoon. 
 Valitse Palauta tehdasasetukset-kuvake 

oikeanpuoleisella painikkeella [36]. 

 
Kuva 58. 

 
 Paina oikeanpuoleista painiketta [36]. Palauta 

tehdasasetukset-valikko ilmestyy näyttöön. 
 Valitse tarkistusmerkki oikeanpuoleisella painikkeella 

[36] .
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Kuva 59. 

 
 Vahvista valintasi painamalla oikeanpuoleista 

painiketta [36]. Tehdasasetukset on palautettu. 
 

Laitetilan tiedot 
 
 
 

Saatavissa olevat tiedot: 
 Ohjelmistoversio 
 Laitteistoversio 
 Hitsausohjelmisto 
 Ethernetin IP-osoite 
 Virtalähteen protokolla 
 Tapahtumalokit 
 Virhelokit. 
 

Edistyneiden toimintojen asettaminen  
Tässä valikossa voidaan asettaa ja muokata 
laitteen ohjelmointiparametreja.  

Ohjelmointiparametrien asetus: 
 Siirry asetus- ja kokoonpanovalikkoon. 
 Valitse “Ohjelmointivalikko”-kuvake oikeanpuoleisella 

painikkeella [36]. 

 
Kuva 60. 

 
 Paina ohjelmointisäädintä [36]. Ohjelmointivalikko 

ilmestyy näyttöön. 
Valitse ohjelmointisäätimellä [36] sen parametrin 
numero, jota haluat muuttaa, kuten esimerkiksi P.1 – 
sillä voidaan muokata langansyöttölaitteen yksiköitä, 
Tehdasasetus: “Metric” = m/min.

 
Kuva 61. 

 
 Paina oikeanpuoleista painiketta [36]. 
 Valitse oikeanpuoleisella painikkeella [36] kohta 

“English” = in/min. 

 
Kuva 62. 

 
 Vahvista valinta – paina oikeanpuoleista painiketta 

[36]. 
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Taulukko 15. Ohjelmointiparametrit 
P.0 Poistuminen valikosta Tästä voidaan poistua valikosta 

P.1 Langan syöttönopeuden 
(WFS) yksiköt 

Tässä voidaan muuttaa langansyöttölaitteen yksiköitä: 
 Metrinen (Tehdasasetus) = m/min; 
 Englantilainen = in/min. 

P.4 Muistin käyttöön otto 
liipaisimella 
 

Tällä valinnalla muisti voidaan ottaa käyttöön vetämällä nopeasti liipaisimesta 
ja vapauttamalla se: 
 “Enable” = Muistien 2 – 9 valinta vetämällä nopeasti hitsauspistoolin 

liipaisimesta ja vapauttamalla sen. Kun haluat ottaa käyttöön muistin 
pistoolin liipaisimella, vedä ja vapauta liipaisin nopeasti muistin numeroa 
vastaavan lukumäärän verran. Esimerkiksi muisti 3 otetaan käyttöön 
vetämällä vapauttamalla liipaisin 3 kertaa. Muisti voidaan ottaa käyttöön 
liipaisimella vain mikäli hitsaus ei ole käynnissä. 

 “Disable” (ei käytössä) (tehdasasetus) = Muisti valitaan käyttöpaneelin 
painikkeilla. 

P.7 Pistoolin poikkeaman 
säätö 

Tällä valinnalla voidaan kalibroida työntö-vetopistoolin vetomoottorin 
langansyöttönopeus. Tämä tulisi tehdä vain mikäli mitkään muut 
korjaustoimenpiteet eivät ratkaise työntö-vetosyötön ongelmaa. Vetopistoolin 
moottorin poikkeaman kalibrointiin tarvitaan kierroslukumittari. Kalibrointi 
suoritetaan seuraavasti:  
Vapauta veto- ja työntölankojen syöttömoottoreiden painevarret. 

1. Aseta langansyöttönopeudeksi 200 ipm. 
2. Poista lanka langansyöttölaitteesta 
3. Pidä kierroslukumittaria syöttökelaa vasten vetopistoolissa. 
4. Vedän työntö-vetopistoolin liipaisimesta. 
5. Mittaa vetomoottorin kierrosluku. Lukeman tulisi olla 115:n ja 125 rpm:n 

välillä. Vähennä kalibrointiasetusta tarpeen vaatiessa hidastaaksesi 
vetomoottoria tai lisää sitä nopeuttaaksesi moottoria. 

 Kalibrointiasteikko on -30 - +30, siten, että 0 on oletusarvo. 

P.9 Kraateriviive Tällä vaihtoehdolla ohitetaan kraaterivaihe tehtäessä lyhyitä silloitushitsauksia. 
Mikäli liipaisin vapautetaan ennen hitsausajan päättymistä, kraateritoiminto 
ohitetaan ja hitsaus päättyy. Mikäli liipaisinta painetaan hitsausajan loppuun 
saakka, kraaterivaihe toimii normaalisti (mikäli se on käytössä). 
 OFF (0) -10,0 sekuntia (oletus = Off) 

P.20 Näytä tasoitusarvot 
jännitteenä 

Tällä valinnalla määritetään, miten tasoitusarvot näytetään 
 “No” (tehdasasetus) = Tasoitusarvot näytetään hitsausasetuksissa 

määritetyssä muodossa. 
 “Yes” = Kaikki tasoitusarvot näytetään jännitteenä. 
Huomaa: Tämä vaihtoehto ei ole ehkä käytettävissä kaikissa koneissa. 
Virtalähteen on tuettava tätä toiminnallisuutta, muussa tapauksessa tämä 
vaihtoehto ei näy valikossa. 

P.22 Kaaren 
aloitus/katoamisvirheaika 

Tällä vaihtoehdolla voidaan katkaista virta mikäli kaari ei syty tai mikäli se 
häviää tietyksi ajaksi. Virheilmoitus Error 269 ilmestyy näyttöön mikäli kone 
suorittaa aikakatkaisun. Jos arvoksi on asetettu OFF (ei käytössä), 
hitsausvirta ei katkea mikäli kaari ei syty eikä hitsausvirta katkea mikäli kaari 
katoaa. Liipaisimella voidaan kuumasyöttää lankaa (oletus). Mikäli arvoa on 
määritetty, hitsausvirta katkeaa mikäli kaari ei syty tietyn ajan kuluessa 
liipaisimen vetäisemisestä tai mikäli liipaisinta vedetään kaaren katoamisen 
jälkeen. Häiritsevien virheiden välttämiseksi, aseta kaaren 
aloitus/katoamisvirheajaksi sopiva arvo määritettyäsi kaikki hitsausparametrit 
(langan sisäänsyöttönopeus, hitsauslangan nopeus, sähköinen 
puikonpidennys jne.). Myöhempien muutosten estämiseksi kaaren aloitus/ 
katoamisvirheaika-asetuksissa, asetusvalikko tulisi lukita valitsemalla Power 
Wave Manager-ohjelman kohdassa Preference Lock (asetusten lukitus) = Yes 
(kyllä). 
Huomaa: Tämä parametri ei ole käytössä puikko-, TIG- tai kaaritalttauksen 
aikana. 

P.28 Näytä työpiste 
ampeereina-vaihtoehto 

Tässä määritetään, miten työpisteen arvot näytetään: 
 “No” (tehdasasetus) = Työpiste näytetään hitsausasetuksissa määritetyssä 

muodossa. 
 “Yes” = Kaikki työpisteen arvot näytetään virranvoimakkuutena. 
Huomaa: Tämä vaihtoehto ei ole ehkä käytettävissä kaikissa koneissa. 
Virtalähteen on tuettava tätä toiminnallisuutta, muussa tapauksessa tämä 
vaihtoehto ei näy valikossa. 
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P.80 Jännitteen mittaus 
virtalähteestä 

Tätä vaihtoehtoa käytetään vain laitetilan tutkimiseen. Mikäli virtaa 
kierrätetään, tämä vaihtoehto ohitetaan automaattisesti.  
 “False” (oletus) = Jännite mitataan automaattisesti valitun hitsaustilan ja 

muiden koneen asetusten mukaisesti. 
 “True” = Jännitteen mittaus pakotetaan tehtäväksi virtalähteen “nastoista”. 

P.81 Puikon napaisuus Tätä vaihtoehtoa käytetään DIP-kytkinten sijasta työkappaleen ja puikon 
tunnistuskaapeleiden ohjelmointiin. 
 “Positive” (oletus) = Useimmissa GMAW (MIG/MAG)-hitsausprosesseissa 

käytetään plusnapaisia puikkoja. 
 “Negative” = Useimmissa GTAW- ja joissakin suojakaasuprosesseissa 

käytetään miinusnapaisia puikkoja. 

P.99 Näytetäänkö testaustilat? Tätä käytetään laitteen kalibrointiin ja testaukseen. 
 “No” (tehdasasetus) = Ei käytössä; 
 “Yes” = Tällä voidaan valita testaustiloja. 
Huomaa: Kun laite on uudelleenkäynnistetty, parametri P099 on “NO”. 

P.323 Järjestelmän päivitys Tämä parametri on aktiivinen vain kun USB-muistitikku (jolla on 
päivitystiedostot) on kytketty USB-porttiin.  
 Peruuta– paluu ohjelmointiparametrien valikkoon 
 Hyväksy– päivitysprosessi käynnistyy 
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Huoltovalikko 
Tästä pääsee huollon erikoistoimintoihin. 
 

 VAROITUS 
Huoltovalikko on käytettävissä jos USB-tallennusväline on 
kytkettynä. 
 

 
Kuva 63. 

 
Taulukko 16. 

Symboli Kuvaus 

 
 

Huoltohitsauslokit 

 
 

Hitsaushistoria 
 

 

Kuva 

 
Huoltohitsauslokit – näihin voidaan 
tallentaa hitsauksessa käytetyt 
hitsausparametrit. 
Valikkoon siirtyminen: 

 Varmista, että USB-tallennusväline on kytketty 
hitsauskoneeseen 

 Siirry asetus- ja kokoonpanovalikkoon. 
 Valitse Huoltovalikko-kuvake oikeanpuoleisella 

painikkeella [36].  
 Vahvista tietojen valinta painamalla oikeanpuoleista 

painiketta [36] - tallennusprosessi käynnistyy. 

 
Kuva 64. 

 
 Jatka painamalla oikeanpuoleista painiketta [36]. 

 
Kuva 65. 

 
 Poistu painamalla vasemmanpuoleista 

painiketta [35] tai painiketta [37]  
 Tallennusikoni ilmestyy tilapalkkiin [38]. 
 
Huomaa: Lopeta tallennus siirtymällä 
huoltovalikkoon ja painamalla Huoltohitsauslokit -
kuvaketta uudelleen  
 

Hitsaushistoria – tallennuksen jälkeen 
hitsausparametrit tallennetaan USB-laitteen 
kansioon. Päästäksesi hitsaushistoriaan: 
 Varmista, että USB-tallennusväline on 

kytketty. 
 Siirry asetus- ja kokoonpanovalikkoon. 
 Siirry Huoltovalikkoon → Hitsaushistoria 

 
Kuva 66. 

 
 Mene kohtaan Hitsaushistoria painamalla 

oikeanpuoleista painiketta [36] –käytettyjen 
parametrien lista: 
- Hitsausnumero 
- Keskimääräinen langansyöttönopeus 
- Keskimääräinen virta [A] 
- Keskimääräinen jännite [V] 
- Kaariaika [s] 
- Hitsausohjelman numero  
- Työn numero/nimi 
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Kuva- luo tiedoston jossa ovat 
Yksityiskohtaiset ohjelmointi- ja 
virheidenpoistotiedot kerättynä kustakin 
POWERTEC® I250C/ I320C ADVANCED-

laitteen moduulista.  
Tämä tiedosto voidaan lähettää Lincoln Electricin  
tukeen, jossa etsitään ratkaisua kaikkiin niihin 
kysymyksiin  
joita käyttäjä ei kykene itse helposti ratkaisemaan.  
 
Kuvan ottaminen: 
 Varmista, että USB-tallennusväline on kytketty. 
 Siirry kohtaan Kokoonpano → Huoltovalikko → Kuva 
 

 
Kuva 67. 

 
 Käynnistä kuvanottoprosessi painamalla 

oikeanpuoleista painiketta [36]. 

 
Kuva 68. 

Hitsaus ei-synergisellä GMAW- ja-, 
FCAW-prosessilla 
Hitsattaessa ei-synergisessä tilassa langansyöttönopeus 
ja hitsausjännite tai työ ovat itsenäisiä parametreja ja 
käyttäjän on asetettava ne. 
 
Hitsauksen aloitus MIG/MAG- tai FCAW-SS- 
prosessissa:  
 Määritä hitsauksessa käytettävän langan napaisuus. 

Tarkista asia lankojen tiedoista.  
 Kytke GMAW / FCAW prosessissa käytettävä 

kaasujäähdytetyn pistoolin syöttöliitin Euro-liittimeen 
[5].  

 Käytettävästä langasta riippuen, kytke maakaapeli 
[15] lähtöliittimeen [3] tai [4]. Katso [20] kohta - 
napaisuuden vaihdon riviliitin.  

 Kiinnitä maadoitusjohto maadoituspuristimella 
työkappaleeseen.  

 Asenna tarvittava hitsauslanka paikalleen.  
 Asenna tarvittava syöttökela paikalleen. 
 Varmista tarpeen vaatiessa (GMAW-prosessi), että 

suojakaasu on kytketty. 
 Käynnistä kone. 
 Paina pistoolin laukaisinta syöttääksesi lankaa 

pistoolin läpi kunnes lanka tulee ulos kierteisestä 
päästä. 

 Asenna tarvittava kosketinkärki paikalleen. 
 Hitsausprosessista ja pistoolityypistä riippuen, 

asenna joko suutin (GMAW-prosessi) tai suojakansi 
(FCAW). 

 Sulje vasemmanpuoleinen paneeli. 
 Hitsauskone on nyt hitsausvalmis. 
 Voit aloittaa hitsauksen. Noudata hitsatessasi 

työterveyden ja –turvallisuuden periaatteita. 
 

 VAROITUS 
Pidä pistoolin kaapeli mahdollisimman suorana, kun 
asetat puikkoa kaapelin läpi. 
 

 VAROITUS 
Älä koskaan käytä viallista pistoolia. 
 
 Tarkista kaasun virtaus kaasunpoistokytkimellä [18]. 
 Sulje langansyöttölaitteen ovi. 
 Sulje lankakelankotelo. 
 Valitse oikea hitsausohjelma. 
 Huomaa: Käytettävissä olevat ohjelmat riippuvat 

virtalähteestä. 
 Hitsausparametrien asetus. 
 Hitsauskone on nyt hitsausvalmis. 
 

 VAROITUS 
Hitsauslangan syöttöyksikön ja hitsauslankakelan kotelon 
on oltava kunnolla kiinni hitsauksen aikana. 
 

 VAROITUS 
Pidä pistoolin kaapeli mahdollisimman suorana, kun 
hitsaat tai asetat puikkoa kaapelin läpi. 
 

 VAROITUS 
Älä taita tai vedä kaapelia terävien nurkkien ympärille. 
 
 Voit aloittaa hitsauksen. Noudata hitsatessasi 

työterveyden ja –turvallisuuden periaatteita. 
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Ei-synergisessä tilassa voidaan valita: 
 Langansyöttönopeus 
 Hitsausjännite 
 Takaisinpaloaika 
 Käyttö WFS-tilassa 
 Esivirtausaika/ Jälkivirtausaika 
 Pisteaika 
 2-vaihe / 4-vaihe 
 Aloitustoiminto 
 Kraateritoiminto 
 Aallonmuodon säätö: 

 Pisarasäätö 
 

GMAW- tai FCAW-prosessin käyttö 
synergisessä tilassa vakiojännitteellä 
Synergisessä tilassa käyttäjä ei säädä hitsausjännitettä. 
Koneen ohjelmisto huolehtii oikeasta hitsausjännitteestä. 
Tämä arvo saadaan koneen muistiin tallennetuista 
tiedoista (syöttötiedot): 
 Langansyöttönopeus 
 
Hitsausjännitettä voidaan tarpeen vaatiessa säätää 
oikeanpuoleisella säätimellä [36]. Kun oikeanpuoleista 
säädintä käännetään, näytössä näkyy positiivinen tai 
negatiivinen palkki, joka ilmaisee, onko jännite 
ihannearvon ylä- vai alapuolella. 
 
Tämän lisäksi käyttäjä voi manuaalisesti asettaa: 
 Jälkipalo 
 Käyttö WFS-tilassa 
 Esivirtausaika/ Jälkivirtausaika 
 Pisteaika 
 2-vaihe / 4-vaihe 
 Toiminnon käynnistys (vain edistyneet mallit) 
 Kraateritoiminto 
 Aallonmuodon säätö: 

 Pisarasäätö 
 

Puikkohitsausprosessi 
POWERTEC® i250C/i320C STANDARD/ ADVANCED -
koneissa ei ole puikkohitsausprosessissa tarvittavaa 
puikonpidintä, mutta se on saatavissa erikseen. 
 
Hitsauksen aloitus puikkohitsausprosessissa:  
 Sammuta ensin kone.  
 Määritä hitsauksessa käytettävän puikon napaisuus. 

Tarkista asia puikon tiedoista.  
 Käytettävästä langasta riippuen, kytke maakaapeli 

[15] ja puikonpidike lähtöliittimeen [3] tai [4] ja lukitse 
ne. Katso taulukko 17.  

 
Taulukko 17. 

   Lähtöliitin 
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D
C

 (
+

) Johdolla varustettu 
puikonpidin [4] 

 

Maakaapeli [3]  

D
C

 (
+

) 

Johdolla varustettu 
puikonpidin [3]  

Maakaapeli [4] 
 

 
 Kiinnitä maadoitusjohto maadoituspuristimella 

työkappaleeseen. 
 Asenna tarvittava puikko puikonpitimeen. 
 Kytke syöttövirta. 

 Valitse puikkohitsausohjelma. 
 Hitsausparametrien asetus. 
 Hitsauskone on nyt hitsausvalmis. 
 Voit aloittaa hitsauksen. Noudata hitsatessasi 

työterveyden ja –turvallisuuden periaatteita. 
 
Puikkohitsausta varten voidaan asettaa: 
 Hitsausvirta 
 Virtajohdon syöttöjännitteen kytkeminen/sammutus 
 Aallonmuodon säädöt: 

 KAARIVOIMA 
 KUUMASTARTTI 

Hitsauslangan lisääminen 
 Sammuta kone. 
 Avaa koneen oikeanpuoleinen paneeli. 
 Irrota holkin lukitusmutteri. 
 Aseta kela siten, että lanka on holkilla siten että kela 

pyörii vastapäivään kun hitsauslankaa syötetään 
langansyöttölaitteeseen. 

 Varmista, että kelan kohdistustappi menee kelassa 
olevaan kiinnitysreikään. 

 Kierrä holkin kiinnityskansi takaisin paikalleen. 
 Asenna syöttörulla, jonka ura on samanlevyinen kuin 

langan läpimitta. 
 Irrota hitsauslangan pää ja leikkaa taivutettu pää 

siten, ettei siinä ole särmiä. 
 

 VAROITUS 
Hitsauslangan terävä pää saattaa aiheuttaa vammoja. 
 
 Pyöritä lankakelaa vastapäivää ja syötä langan pää 

langansyöttölaitteeseen Euro-liittimeen saakka. 
 Säädä langansyöttölaitteen kelaan kohdistama 

voima oikein. 
 

Holkin jarrutusmomentin säädöt 
Holkki on varustettu jarrulla jotta hitsauslanka ei pääse 
vahingossa kelautumaan. 
Säädöt tehdään jarrun M8-säätöruuvilla, joka löytyy 
holkin rungon sisäpuolelta kun holkin kiinnityskansi on 
avattu. 

 

 
Kuva 69. 

 
45. Kiinnityskansi. 
46. M8-säätöruuvin säätö. 
47. Puristusjousi. 
 
Kääntämällä M8-säätöruuvia myötäpäivään jousen 
jännitys lisääntyy ja voit lisätä jarrutusmomenttia. 
 
Kääntämällä M8-säätöruuvia vastapäivään jousen 
jännitys vähenee ja voit pienentää jarrutusmomenttia. 
 
Suoritettuasi säädön, kiinnitä kiinnityskansi takaisin 
paikalleen. 
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Painekelan voiman säätäminen 
Painevarsi säätelee syöttökelojen lankaan kohdistamaa 
voimaa. 
Painevoimaa säädetään kääntämällä säätömutteria 
myötäpäivään, mikäli painetta halutaan lisätä ja 
vastapäivään, mikäli painetta halutaan vähentää. 
Painevarren voiman oikea säätö takaa parhaan 
mahdollisen hitsaustuloksen. 

 

 VAROITUS 
Mikäli kelapaine on liian alhainen, rulla liukuu langan 
päällä. Mikäli paine on liian suuri, lanka saattaa vääntyä, 
mikä aiheuttaa ongelmia hitsauspistoolissa. Paineen 
voima tulee säätää oikein. Vähennä painetta hitaasti siten, 
että lanka lähtee liukumaan syöttökelalla ja lisää sen 
jälkeen painetta hitaasti kääntämällä säätömutteria yhden 
kierroksen. 
 

Hitsauspuikkolangan syöttö 
hitsauspolttimeen 
 Sammuta hitsauskone. 
 Kiinnitä hitsauksessa tarvittava pistooli euroliittimeen. 

Pistoolin ja hitsauskoneen nimellisparametrien tulee 
olla yhteensopivat. 

 Irrota suutin pistoolista ja kosketinkärjestä tai 
suojakärjestä ja kosketinkärjestä. Suorista sen 
jälkeen pistooli. 

 Käynnistä hitsauskone. 
 Pidä kylmäryömintä- / kaasunpoistokytkintä 

kylmäryömintäasennossa. 
 Kun kytkin vapautetaan, langan ei tulisi kelautua 

takaisinpäin. 
 Säädä kelajarrun teho oikein. 
 Sammuta hitsauskone. 
 Asenna tarvittava kosketinkärki paikalleen. 
 Hitsausprosessista ja pistoolityypistä riippuen, 

asenna joko suutin (GMAW-prosessi) tai suojakansi 
(FCAW). 

 

 VAROITUS 
Suojaa silmäsi ja pidä kätesi poissa pistoolin päästä kun 
lanka tulee ulos pistoolin kierteisestä päästä. 
 

Syöttökelojen vaihto 
 

 VAROITUS 
Sammuta virtalaite ennen syöttökelojen asentamista tai 
vaihtoa. 
 
POWERTEC® i250C STANDARD/ ADVANCED,  
POWERTEC® i320C STANDARD/ ADVANCED -
hitsauskone on varustettu läpimitaltaan 1,0:n ja 1,2 
mm:n teräslangan syöttökelalla. Muita lankakokoja 
varten on saatavilla syöttökelapakkauksia (katso luku 
“Lisätarvikkeet”) ja noudata ohjeita: 
 Sammuta virta. 
 Avaa 4 kelan lukitus kääntämällä 4:ää 

langankuljettimen pikavaihtimen pyörää [52]. 
 Vapauta painekelan vivut [53]. 

Vaihda syöttökelat [51] yhteensopiviksi käytettävän 
langan kanssa. 

 

 VAROITUS 
Varmista, että myös pistoolin suuttimen ja kosketinkärjen 
koot vastaavat valitun langan kokoa. 
 

VAROITUS 
Jos langan halkaisija on suurempi kuin 1,6 mm, 
seuraavat osat on vaihdettava: 
 Syöttökonsolin ohjainputki [49] ja [50]. 
 Euroliittimen ohjainputki [48]. 
 
 Lukitse 4 uutta kelaa kääntämällä 4 pikavaihdon 

kuljettimen vaihdetta [52]. 
 Syötä lanka käsin lankakelalta ohjainputken läpi, 

ohjainrullien ja euroliittimen ohjainputken kautta 
pistoolin suuttimeen. 

 Lukitse painekelan vivut [53]. 
 

 
Kuva 70. 

 

Kaasuliitos 
Koneeseen on asennettava asianmukaisella 
virtaussäätimellä varustettu kaasusylinteri. Sen jälkeen 
kun olet asentanut virtaussäätimellä varustetun 
kaasusylinterin turvallisesti paikalleen, kytke kaasuletku 
säätimestä koneen kaasunsyöttöliittimeen. 
 

 VAROITUS 
Hitsauskoneessa voidaan käyttää kaikkia soveltuvia 
suojakaasuja kuten hiilidioksidi-, argon- ja heliumkaasuja, 
joiden maksimipaine voi olla 5,0 baaria. 
 

 VAROITUS 
Kiinnitä kaasupullo aina kunnollisesti pystyasentoon 
seinässä tai vaunussa olevaan erityiseen pitimeen. Muista 
sulkea kaasupullo lopetettuasi hitsaamisen. 
 

 VAROITUS 
Kaasupullo voidaan kiinnittää koneen hyllyyn, mutta 
kaasupullon korkeus ei saa olla yli 43 in/1,1 m. Koneen 
hyllyyn kiinnitetty kaasupullo on kiinnitettävä koneeseen 
ketjulla. 
 

 VAROITUS 
Kiinnitä kaasupullo aina kunnollisesti pystyasentoon 
seinässä tai vaunussa olevaan erityiseen pitimeen. Muista 
sulkea kaasupullo lopetettuasi hitsaamisen. 
 

 VAROITUS 
Kaasupullo voidaan kiinnittää koneen hyllyyn, mutta 
kaasupullon korkeus ei saa olla yli 43 in/1,1 m. Koneen 
hyllyyn kiinnitetty kaasupullo on kiinnitettävä koneeseen 
ketjulla. 
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Huolto 
 VAROITUS 

Kaikissa huoltoon, muutoksiin tai huoltoon liittyvissä 
asioissa suositellaan yhteydenottoa lähimpään tekniseen 
huoltoliikkeeseen tai Lincoln Electric-huoltoon. Korjauksen 
tai muutoksen, jonka on tehnyt ei-valtuutettu huolto tai 
henkilöstö, mitätöi valmistajan myöntämän takuun. 
 
Havaitut viat tulee raportoida ja korjata välittömästi. 
 
Rutiinihuolto (joka päivä) 
 Tarkista maadoitusjohdon eristyksen ja liitäntöjen ja 

syöttökaapelin eristyksen kunto. Jos eristyksessä on 
vikaa, vaihda johto välittömästi. 

 Poista roiskeet hitsauspistoolin suuttimesta. Roiskeet 
voivat haitata suojakaasuvirtausta kaaritilaan. 

 
 Tarkista hitsauspistoolin kunto: vaihda jos on 

tarpeen. 
 Tarkista jäähdytintuulettajan kunto ja toiminta. Pidä 

ilmasäleikkö puhtaana. 
 
Määräaikaishuolto (joka 200:s työtunti, mutta 
vähintään kerran vuodessa) 
Suorita rutiinihuolto ja lisäksi: 
 Pidä kone puhtaana. Käytä kuivaa (ja 

matalapaineista) puhallusilmaa, poista pöly koneen 
ulkopinnoilta ja sisäpuolelta. 

 Tarpeen vaatiessa puhdista ja kiristä kaikki 
hitsausIiittimet. 

 
Huollon tarve voi riippua ympäristöstä, johon kone on 
sijoitettu. 
 

 VAROITUS 
Älä koske osiin, joissa on sähkövirta. 
 

 VAROITUS 
Ennen kuin avaat hitsauskoneen kotelon, laite on 
sammutettava ja maadoitusjohto on irrotettava 
pistorasiasta. 
 

 VAROITUS 
Verkkokaapeli pitää irrottaa ennen huoltoa ja korjausta. 
Jokaisen korjauksen jälkeen suorita soveltuvat testit 
turvallisuuden takaamiseksi. 

Asiakaspalvelun periaatteet 
Lincoln Electric Companyn toimiala on korkealaatuisten 
hitsauslaitteistojen, kulutustavaroiden ja 
leikkauslaitteiden valmistus ja myynti. Haasteenamme 
on vastata asiakkaiden tarpeisiin ja ylittää heidän 
odotuksensa. Joskus asiakkaat saattavat kysyä Lincoln 
Electriciltä neuvoja tai tietoja ostamiensa tuotteiden 
käytöstä. Vastaamme asiakkaille parhaan, tuolloin 
hallussamme olevan tiedon perusteella. Lincoln Electric 
ei voi antaa takuuta näiden neuvojen perusteella eikä 
ota vastuuta näiden tietojen ja neuvojen osalta. Me 
emme myönnä minkäänlaista nimenomaisia tai oletettuja 
takeita näiden tietojen ja ohjeiden soveltuvuudesta 
johonkin asiakkaan tiettyyn käyttötarkoitukseen. 
Käytännöllisistä syistä emme voi myöskään ota mitään 
vastuuta päivityksestä tai korjaamisesta näiden tietojen 
tai neuvojen antamisen jälkeen, eikä näiden tietojen tai 
neuvojen antaminen luo tai laajenna tai muuta 
myymiemme tuotteiden takuuta 
Lincoln Electric on vastuullinen valmistaja, mutta 
Lincolnin myymien erityisten tuotteiden valinta ja käyttö 
on yksinomaan asiakkaan valvonnassa ja täysin 
asiakkaan vastuulla. Monet Lincoln Electricin 
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat muuttujat 
vaikuttavat tämän tyyppisissä valmistusmenetelmissä ja 
palveluvaatimuksissa saatujen tulosten soveltamiseen. 
Tiedot ovat muutoksen alaisia – Tämä tieto on 
paikkansa pitävää julkaisuhetkellä hallussamme olleen 
tiedon perusteella. Saat päivitettyjä tietoja verkko-
osoitteesta www.lincolnelectric.com . 
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WEEE 
07/06 
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Älä hävitä sähkölaitteita sekajätteiden mukana! 
Euroopan Unionin Sähkölaite- ja elektroniikkalaiteromua ( WEEE ) koskevan direktiivin 2012/19/EY 
noudattaminen ja sen soveltaminen sopusoinnussa kansallisen lain kanssa edellyttää, että sähkölaite, 
joka on tullut elinkaarensa päähän, tulee kierrättää erikseen ja toimittaa sähkö- ja elektroniikkaromujen 
keräyspisteeseen. Saat lisätietoja tämän tuotteen asianmukaisesta kierrätyksestä paikallisilta 
ympäristöviranomaisilta. 
Noudattamalla tätä Euroopan Unionin direktiiviä, autat torjumaan haitallisia ympäristö- ja 
terveysvaikutuksia! 

 

Varaosaluettelo 
12/05 

Osaluettelo, lukuohje 
 Älä käytä tätä osaluetteloa koneeseen, jonka koodinumero ei ole listassa. Ota tällaisissa tapauksissa yhteyttä 

Lincoln Electricin huolto-osastoon. 
 Voit asennuskuvan ja alla olevan taulukon avulla määrittää, missä osa sijaitsee. 
 Käytä vain osia, jotka on merkitty “X”:llä asennussivua ilmoittavassa sarakkeessa (# osoittaa tähän painokseen 

tehdyn muutoksen). 
 
Lue ensiksi yllä olevat ohjeet, katso sen jälkeen “Spare Part”-listaa, joka toimitetaan koneen mukana. Lista sisältää kuvalla 
varustetun varaosalistan. 

REACh 
11/19 

Tiedonanto REACH-asetuksen (EY) nro 1907/2006 artiklan 33.1 mukaisesti. 
Jotkin tämän tuotteen sisäosat sisältävät seuraavia aineita: 
bisfenoli A, BPA,     EC 201-245-8, CAS 80-05-7 
kadmiumi A, BPA,    EC 231-152-8, CAS 7440-43-9 
lyijy A, BPA,      EC 231-100-4, CAS 7439-92-1 
Fenoli-4-nonyyli, haaroittunut, EC 284-325-5, CAS 84852-15-3 
enemmän kuin 0,1 % w/w homogeenisessä aineessa. Nämä aineet sisältyvät REACH-asetuksen "Ehdokasluetteloon 
aineista, jotka ovat erittäin huolestuttavia lupaa varten". 
Jokin tietty tuote saattaa sisältää yhtä tai useampaa lueteltua ainetta. 
Turvallisen käytön ohjeet: 
 Käyttö valmistajan ohjeiden mukaan: pese kädet käytön jälkeen, 
 pidettävä lasten ulottumattomissa, ei saa laittaa suuhun, 
 hävitä paikallisten määräysten mukaisesti. 

 

Valtuutetut huoltoliikkeet 
09/16 

 Ostajan on otettava yhteyttä valtuutettuun Lincolnin valtuutettuun huoltoliikkeeseen kaikkia Lincolnin takuukauden 
aikana tehtyjä valituksia koskevissa kysymyksissä. 

 Ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun Lincolnin tekniseen huoltoliikkeeseen tai käy verkkosivulla osoitteessa 
www.lincolnelectric.com/en-gb/Support/Locator. 

 

Sähkökaavio 
 
Katso “Spare Part”-listaa, joka toimitetaan koneen mukana. 
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Varusteet 
 

K10095-1-15M KAUKOSÄÄDIN 

K2909-1 6-NASTAINEN/12-NASTAINEN ADAPTERI 

K14172-1 12-NASTAINEN KAUKOSÄÄDINSARJA (PTI250C/I320C ADV) 

K14173-1 NAPAISUUDENVAIHTOSARJA (PTI250C/I320C STD/ADV) 

K14174-1 OHJAUSPANEELIN KANSISARJA (PTI250C/I320C STD/ADV) 

K14175-1 KAASUVIRTAUSMITTARISARJA (PTI250C/I320C STD/ADV) 

K14176-1 KAASULÄMMITINSARJA (PTI250C/I320C STD/ADV) 

K14177-1 KARJAPUSKURIN ASENNUSSARJA (PTI250C/I320C STD/ADV) 

K10158-1 ADAPTERI KELATYYPILLE B300 

K363P ADAPTERI READI-REEL®-KELATYYPILLE 

K14091-1 KAUKOSÄÄDIN MIG LF45PWC300-7M (CS/PP) 

K10413-360GC-4M KAASUJÄÄHDYTETTY RISTIKYTKINPISTOOLI 4M (335A 60%) 

LINC GUN™ 

W10429-24-3M LGS2 240 G-3.0M ILMAJÄÄHDYTETTY MIG-PISTOOLI 

W10429-24-4M LGS2 240 G-4.0M ILMAJÄÄHDYTETTY MIG-PISTOOLI 

W10429-24-5M LGS2 240 G-5.0M ILMAJÄÄHDYTETTY MIG-PISTOOLI 

W10429-25-3M LGS2 250 G-3.0M ILMAJÄÄHDYTETTY MIG-PISTOOLI 

W10429-25-4M LGS2 250 G-4.0M ILMAJÄÄHDYTETTY MIG-PISTOOLI 

W10429-25-5M LGS2 250 G-5.0M ILMAJÄÄHDYTETTY MIG-PISTOOLI 

W10429-36-3M LGS2 360 G-3.0M ILMAJÄÄHDYTETTY MIG-PISTOOLI 

W10429-36-4M LGS2 360 G-4.0M ILMAJÄÄHDYTETTY MIG-PISTOOLI 

W10429-36-5M LGS2 360 G-5.0M ILMAJÄÄHDYTETTY MIG-PISTOOLI 

LISÄAINEETTOMIEN LANKOJEN KELASARJA 

KP14150-V06/08 KELASARJA 0,6/0,8VT FI37 4KPL VIHREÄ/SININEN 

KP14150-V08/10 KELASARJA 0,8/1,0VT FI37 4KPL SININEN/PUNAINEN 

KP14150-V10/12 KELASARJA 1,0/1,2VT FI37 4KPL PUNAINEN/ORANSSI 

KP14150-V12/16 KELASARJA 1,2/1,6VT FI37 4KPL ORANSSI/KELTAINEN 

KP14150-V16/24 KELASARJA 1,6/2,4VT FI37 4KPL KELTAINEN/HARMAA 

KP14150-V09/11 KELASARJA 0,9/1,1VT FI37 4KPL 

KP14150-V14/20 KELASARJA 1,4/2,0VT FI37 4KPL 

ALUMIINILANKOJEN KELASARJA 

KP14150-U06/08A KELASARJA 0,6/0,8AT FI37 4KPL VIHREÄ/SININEN 

KP14150-U08/10A KELASARJA 0,8/1,0AT FI37 4KPL SININEN/PUNAINEN 

KP14150-U10/12A KELASARJA 1,0/1,2AT FI37 4KPL PUNAINEN/ORANSSI 

KP14150-U12/16A KELASARJA 1,2/1,6AT FI37 4KPL ORANSSI/KELTAINEN 

KP14150-U16/24A KELASARJA 1,6/2,4AT FI37 4KPL KELTAINEN/HARMAA 

TÄYTETTYJEN LANKOJEN KELASARJA 

KP14150-V12/16R KELASARJA 1,2/1,6RT FI37 4KPL ORANSSI/KELTAINEN 

KP14150-V14/20R KELASARJA 1,4/2,0RT FI37 4KPL 

KP14150-V16/24R KELASARJA 1,6/2,4RT FI37 4KPL KELTAINEN/HARMAA 

KP14150-V09/11R KELASARJA 0,9/1,1RT FI37 4KPL 

KP14150-V10/12R KELASARJA 1,0/1,2RT FI37 4KPL PUNAINEN/ORANSSI 

LANKAOHJAIMET 

0744-000-318R LANKAOHJAINSARJA SININEN Ø0,6-1,66 

0744-000-319R LANKAOHJAINSARJA PUNAINEN Ø1,8-2,8 

D-1829-066-4R EURO-LANKAOHJAIN Ø0,6-1,6 

D-1829-066-5R EURO-LANKAOHJAIN Ø1,8-2,8 
 


