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KIITOS! Kiitos, että valitsit Lincoln Electricin LAATUTUOTTEEN. 
 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 i380C ADVANCED K14180-1 

POWERTEC i450C ADVANCED K14181-1 

VIRRANSYÖTTÖ 

 Syöttöjännite U1 EMC-luokka Taajuus 

K14180-1 
400V ± 15%, 3-vaihe A 50/60Hz 

K14181-1 

 

 Syöttöteho (40°C) Teho ampeereina I1max Tehokerroin 

K14180-1 17,1 kVA @ 40% Kuormitusaikasuhde 26A 0,92 

K14181-1 20,7 kVA @ 80% Kuormitusaikasuhde 29,8A 0,92 

NIMELLISTEHO 

  Tyhjäkäyntijännite 

Kuormitusaika-
suhde 40°C 

(perustuu 10 min. 
jaksoon) 

Hitsausvirta Lähtöjännite 

K14180-1 

GMAW 
54Vdc (huippu) 
48Vdc (RMS) 

40% 380A 33,0Vdc 

60% 320A 30,0Vdc 

100% 240A 26,0Vdc 

FCAW 
54Vdc (huippu) 
48Vdc (RMS) 

40% 380A 33.0Vdc 

60% 320A 30,0Vdc 

100% 240A 26,0Vdc 

SMAW 
54Vdc (huippu) 
48Vdc (RMS) 

40% 380A 35,2Vdc 

60% 320A 32,8Vdc 

100% 240A 29,6Vdc 

 

K14181-1 

GMAW 
60Vdc (huippu) 
49Vdc (RMS) 

80% 450A 36,5Vdc 

100% 420A 35,0Vdc 

FCAW 
60Vdc (huippu) 
49Vdc (RMS) 

80% 450A 36.5Vdc 

100% 420A 35,0Vdc 

SMAW 
60Vdc (huippu) 
49Vdc (RMS) 

80% 450A 38,0Vdc 

100% 420A 36,8Vdc 

HITSAUSVIRTA-ALUE 

 GMAW FCAW SMAW 

K14180-1 20A÷380A 20A÷380A 10A÷380A 

K14181-1 20A÷450A 20A÷450A 10A÷450A 

SUOSITELLUT KAAPELI- JA SULAKEKOOT 

 Sulaketyyppi: Aikaviive tai katkaisintyyppi D Virtakaapeli 

K14180-1 25A, 400V AC 4- johtiminen, 2,5mm2 

K14181-1 32A, 400V AC 4 Conductor, 4,0mm2 

MITAT 

 Paino Korkeus Leveys Pituus 

K14180-1 69,2 kg 870 mm 560 mm 900 mm 

K14181-1 80,4 kg 870 mm 560 mm 900 mm 



Suomi  2 Suomi 

LANGAN SYÖTTÖNOPEUDET / LÄPIMITTA 

 WFS-alue Syöttökelat Syöttökelan läpimitta 

K14180-1 1 ÷ 20,32m/min 4 Ø37 

K14181-1 1 ÷ 22 m/min 4 Ø37 

 

 Lisäaineettomat langat Alumiinilangat Täytetyt langat 

K14180-1 0,8 ÷ 1,4 mm 1,0 ÷ 1,2 mm 0,9 ÷ 1,2 mm 

K14181-1 0.8÷1.6m 1.0 ÷ 1.6 mm 0.9 ÷ 1.6 mm 

 

 Suojausluokka Suurin kaasunpaine 
Käyttöympäristön kosteus 

(t=20°C) 

K14180-1 
IP23 0,5MPa (5 baaria) ≤ 90 % 

K14181-1 

 

 Käyttölämpötila Varastointilämpötila 

 K14180-1 
-10 ºC – +40 ºC -20 ºC – +55 ºC 

K14181-1 
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Ekosuunnittelutiedot 
 
Laitteisto on suunniteltu siten, että se olisi direktiivin 2009/125/EY ja säännöksen 2019/1784/EU mukainen. 
 
Tehokkuus ja tyhjäkäyntikulutus: 
 

Sisältö Nimi 
Tehokkuus maksimivirrankulutuksella / 

Tyhjäkäyntikulutus 
Vastaava malli 

K14180-1 
POWERTEC i380C 

ADVANCED 
86,2% / 29W Ei vastaavaa mallia 

K14181-1 
POWERTEC i450C 

ADVANCED 
88,3% / 29W Ei vastaavaa mallia 

 
Tyhjäkäyntitilaa esiintyy olosuhteissa, jotka on eritelty taulukossa alla 
 

TYHJÄKÄYNTITILA 

Tila Esiintyminen 

MIG-tila X 

TIG-tila  

STICK-tila  

Ei toimintaa 30 min aikana  

Tuuletin pois päältä X 

 
Tehokkuusarvo ja kulutus tyhjäkäyntitilassa on mitattu tuotestandardissa EN 60974-1:20XX määriteltyjä menettelytapoja 
ja ehtoja noudattaen 
 
Valmistajan nimen, tuotenimen, koodinumeron, tuotenumeron, sarjanumeron ja valmistuspäivän voi katsoa arvokilvestä. 
 

XXXXXXXXXX
Code: XXXXX XXXXXX-X

S/N:  P1YYMMXXXXX

1 2

3 4

5

P1 YY MM XXXXX

5A5A 5B 5D5C

XXXXXXX

 
 
Jossa: 

1- Valmistajan nimi ja osoite 
2- Tuotteen nimi 
3- Koodinumero 
4- Tuotenumero 
5- Sarjanumero  

5A- valmistusmaa 
5B- valmistusvuosi 
5C- valmistuskuukausi 
5D- juokseva numerointi, eri jokaisessa koneessa 
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Tyypillinen kaasun käyttö MIG/MAG-laitteilla: 

Materiaali-
tyyppi 

Langan 
halkaisija  

[mm] 

DC elektrodi 
positiivinen Langansyöttö 

[m/min] 
Suojakaasu 

Kaasuvirtaus 
[l/min] Virta  

[A]  
Jännite  

[V] 
Hiili, 

niukkaseosteinen 
teräs 

0,9 ÷ 1,1 95 ÷ 200 18 ÷ 22 3,5 – 6,5 Ar 75 %, CO2 25 % 12 

Alumiini 0,8 ÷ 1,6 90 ÷ 240 18 ÷ 26 5,5 – 9,5 Argon 14 ÷ 19  

Austeniittinen 
ruostumaton 

teräs 
0,8 ÷ 1,6 85 ÷ 300 21 ÷ 28 3 - 7 

Ar 98 %, O2 2 % /  
He 90 %, Ar 7,5 % CO2 2,5 

% 
14 ÷ 16  

Kupariseos 0,9 ÷ 1,6 175 ÷ 385 23 ÷ 26 6 - 11 Argon 12 ÷ 16 

Magnesium 1,6 ÷ 2,4 70 ÷ 335 16 ÷ 26 4 - 15 Argon 24 ÷ 28 

 
TIG-prosessi: 
 
TIG-hitsausprosessissa kaasun käyttöön vaikuttaa suuttimen poikkipinta-ala. Yleisesti käytetyille polttimille: 
 
Helium: 14-24 l/min 
Argon: 7-16 l/min 
 
Huomaa: Liialliset virtausmäärät aiheuttavat turbulenssia kaasuvirrassa, jolloin ilman epäpuhtauksia voi imeytyä 
hitsisulaan. 
 
Huomaa: Sivutuuli tai työkappaleen liikkuminen voi rikkoa suojakaasun kattoalueen. Säästä suojakaasua estämällä 
ilmavirta suojalevyllä. 
 

 

 
Käyttöiän loppu 
 

 
Kun tuotteen käyttöikä tulee täyteen, tuote on hävitettävä ja kierrätettävä direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukaisesti. 
Tietoa tuotteen hävittämisestä ja kriittisistä raaka-aineista (CRM) on saatavilla osoitteesta 
https://www.lincolnelectric.com/en-gb/support/Pages/operator-manuals-eu.aspx 
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Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) 
11/04 

Tämä kone on suunniteltu voimassa olevien direktiivien ja standardien mukaan. Se saattaa kuitenkin aiheuttaa 
sähkömagneettisia häiriöitä, jotka voivat vaikuttaa muihin järjestelmiin, kuten tiedonsiirtoon (puhelin, radio, ja televisio) 
ja turvajärjestelmiin. Nämä häiriöt voivat aiheuttaa turvaongelmia niihin liittyvissä järjestelmissä. Lue huolellisesti tämä 
kappale eliminoidaksesi tai vähentääksesi koneen aiheuttamien sähkömagneettisten häiriöiden määrää. 
 

 VAROITUS 
Oletetaan, että yleisen pienjännitejärjestelmän impedanssi on liitäntäpisteessä alle: 
 56,4 mΩ POWERTEC i380C ADVANCED; 
 23 mΩ POWERTEC i380C ADVANCED. 
 
Tämä laitteisto on standardien IEC 61000-3-11 ja IEC 61000-3-12 mukainen, ja se voidaan yhdistää yleiseen 
pienjännitejärjestelmään. Asentajan tai käyttäjän vastuulla on varmistaa, tarvittaessa konsultoiden jakeluverkon operaattoria, 
että järjestelmän impedanssi noudattaa impedanssirajoituksia. 
 
Pyri vähentämään sähkömagneettisia häiriöitä seuraavien ohjeiden avulla. 
 Liitä kone verkkoon tämän ohjeen mukaisesti. Jos häiriöitä ilmenee, lisätoimenpiteet voivat olla tarpeen, mm. syöttöön 

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

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

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

 

 VAROITUS 
Luokan A laitetta ei ole tarkoitettu asuintiloihin, joissa on yleinen pienjänniteverkko. Sähkömagneettisen yhteensopivuuden 
turvaaminen voi olla vaikeaa näissä tiloissa johtuneista ja säteilevistä häiriöistä johtuen. 

 
 

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

 VAROITUS 
Tätä laitetta saa käyttää koulutuksen saanut henkilökunta. Varmista, että ainoastaan alalle koulutetut, pätevät henkilöt 
suorittavat asennuksen, käytön, huollon ja korjauksen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöä. Tämän 
käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuoleman tai laitteen rikkou-
tumisen. Lue huolellisesti 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 henkilöt 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 muodostaa korkean jännitteen. Älä koske puikkoon tai 
maattopuristimeen, tai työkappaleeseen kun laite on päällä. Eristä itsesi puikosta maattopuristimesta ja 
työkappaleesta. 

 

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

 

SÄHKÖLAITE: Tarkista säännöllisesti syöttökaapeli ja hitsauskaapelit. 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 lääkärinsä kanssa ennen laitteen käyttöä. 

 

CE-YHTEENSOPIVUUS: Tämä laite on EU:n laitedirektiivien mukainen. 

 

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

 

KAASUT JA HÖYRYT VOIVAT OLLA VAARALLISIA: Hitsaus tuottaa terveydelle haitallisia kaasuja ja 
höyryjä. Vältä hengittämästä näitä kaasua ja höyryjä. Näiden haittojen välttämiseksi on huolehdittava 
riittävästä tuuletuksesta tai savunpoistosta, jotta kaasut ja höyryt 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. 
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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 suojakäsineitä 
ja pihtejä siirtäessäsi tai koskettaessasi työkappaletta. 

 

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. 

 

LIIKKUVAT OSAT OVAT VAARALLISIA: Tässä koneessa on liikkuvia mekaanisia osia, jotka voivat 
aiheuttaa vakavia vammoja. Pidä kädet, vartalo ja vaatteet loitolla niistä osista koneen käynnistyksen, 
käytön ja huollon aikana. 

 

KUUMA JÄÄHDYTYSAINE VOI POLTTAA IHOA: Varmista aina, että jäähdytysaine ei OLE KUUMAA 
ennen kuin huollat jäähdytintä. 

 

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

 
Valmistaja varaa oikeuden muuttaa ja/tai parantaa laitteen ominaisuuksia ilman, että käyttöohjetta päivitetään. 
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Johdanto 
 

Yleiskuvaus 
POWERTEC i380C ADVANCED, POWERTEC i450C 
ADVANCED mahdollistaa: 
 GMAW- (MIG/MAG), 
 FCAW- (Flux-Cored), 
 SMAW (MMA) -hitsaamisen. 
 

Seuraavat varusteet on lisätty 
POWERTEC i380C ADVANCED, POWERTEC i450C 
ADVANCED -laitteeseen 
 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 haastavassa 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 

kiertämään vapaasti ilmaventtiileistä sisään ja ulos. 
Älä peitä konetta paperilla, kankaalla tai rievuilla, 
kun siihen on kytketty virta. 

 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 vesilätäkön päälle. 

 Sijoita kone etäälle radio-ohjatuista laitteista. Normaali 
toiminta voi haitata lähellä olevien radio-ohjattujen 
laitteiden toimintaa ja voi aiheuttaa loukkaantumisia tai 
konerikkoja. Lue sähkömagneettista yhteensopivuutta 
käsittelevä kappale 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 
 

 
Hitsaamista 6 minuuttia. 4 minuutin tauko. 

 
Huomattava kuormitusaikasuhteen pidentäminen 
aiheuttaa lämpösuojan laukeamisen. 

 
 Minuuttia  tai vähennä 

kuormitusaika
suhdetta 

 

 

Syöttöjännitteen liitäntä 
 

 VAROITUS 
Vain koulutuksen saanut sähköasentaja saa kytkeä 
hitsauskoneen verkkovirtaan. Asennuksessa on 
noudatettava vallitsevia sähköteknisiä määräyksiä ja 
paikallisia säädöksiä. 
 
Tarkista tulojännite, vaihe ja taajuus, jotka syötetään 
tähän koneeseen ennen koneen kytkemistä päälle. 
Varmista maadoitusjohtojen yhdistäminen koneesta 
syöttölähteeseen. Hitsauslaite 
POWERTEC i380C ADVANCED, POWERTEC i450C 
ADVANCED täytyy liittää äskettäin asennettuun liitäntään, 
jossa on maadoitusnasta. 
Syöttöjännite on 400 Vac 50/60Hz. Saat lisätietoja 
syöttöjännitteestä tämän käyttöohjeen teknisistä tiedoista 
ja koneen konekilvestä. 
 
Varmistu, että verkon teho riittää koneen 
normaalitoimintaan. Välttämätön hidas sulake tai katkaisin 
ja kaapelikoot 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 kohtia [3], [4] ja [6]. 
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Säätimet ja toimintaominaisuudet 
 
Etuseinä 

 
Kuva 1. 

 
1. Käyttöliittymän kansi. Kansi, joka suojaa 

käyttöliittymää. U7-käyttöliittymä on kuvattu 
erillisessä kappaleessa. 

 
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 
ja ilmaisee, 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. Kaukosäätimen liittimen pistoke: Kaukosäädinsarjan 

asentamista varten. Tähän liittimeen voidaan kytkeä 
kaukosäädin. Katso "Lisävarusteet" -luku. 

 
6. EURO-pistoke: Hitsauspistoolin kytkemiseksi 

(GMAW-/ FCAW-prosessi). 
 
7. Pikakytkentäliitin: Jäähdytysnesteen 

lähtöliitin (johtaa jäähdytysnesteen 
polttimeen/pistooliin). 
 

8. Pikakytkentäliitin: Jäähdytysnesteen tuloliitin 
(johtaa lämmenneen jäähdytysnesteen 
polttimesta/pistoolista). 

 

Takaseinä 

 
Kuva 2. 

 
10. Langan vuorauksen tulo: Mahdollistaa vuorauksen 

asentamisen hitsauslangalle, joka toimitetaan 
kelapaketissa. 

 
11. Ketju: Suojaa kaasupulloa. 
 
12. Kaasuletku 
 
13. Maakaapeli 
 
14. Kansikannatin: Asenna jäähdyttimen 

kaapelipidikkeen kannatin. 
 
15. Pikakytkentäliitin: Jäähdytysaineen syöttö 

(johtaa jäähdytysnesteen 
polttimeen/pistooliin). 

 
16. Pikakytkentäliitin: Jäähdytysaineen poisto 

(johtaa lämmenneen jäähdytysaineen 
polttimesta/pistoolista). 

 
17. Syöttöpistoke: CO2-kaasulämmitinsarjalle (ks. 

”Lisätarvikkeet”-kappale). 
 
18. Syöttökaapeli (5m): Kiinnitä tämän ohjekirjan arvon 

mukainen pistoke käytettävään kaapeliin voimassa 
olevien standardien mukaan. Liitännän saa tehdä 
vain pätevä asentaja. 

 
19. Kaasuliitin: Kaasujohdon liitin. 
 
20. Kaasun virtauksensäätimen liitin: Kaasun 

virtauksensäädin on ostettavissa erikseen. 
Katso “Lisätarvikkeet”-kappale. 
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Laitteen sisäiset säätimet 

 
Kuva 3. 

 
21. Kylmäryömintä- / kaasunpoistokytkin: Tällä 

kytkimellä voidaan syöttää lankaa tai poistaa kaasua 
kytkemättä syöttöjännitettä. 

 
22. USB-liitäntä Type A: 

USB-muistitikkuliitäntä: Koneiden ohjelmiston 
päivitykseen ja huoltotarkoitukseen. 

 
23. Kelalla oleva hitsauslanka (GMAW / FCAW -

hitsaukseen Laitteeseen ei kuulu kelalla 
olevaa hitsauslankaa. 

 
24. Sulake F1: Käytä 2A/400V (6,3x32mm) hidasta 

sulaketta 
 
25. Langan syöttöjärjestelmä: 4-rullainen langan 

syöttömekanismit pikavaihdettavilla syöttörullilla. 
 
26. Napaisuuden vaihdon riviliitin (GMAW / FCAW-SS -

hitsaukseen): Tässä riviliittimessä voidaan asettaa 
hitsauksen napaisuus (+, -), joka mainitaan 
hitsauspistoolin yhteydessä. 

 
27. Hitsauslankakelan tuki: Enintään 16kg painavat kelat. 

Voidaan käyttää 51 mm:n karalle sopivia muovisia, 
teräksisiä ja kuitukeloja. 
Huomaa: Muovisessa jarrutusmutterissa 
on vasemmanpuoleinen kierre. 
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Opastusnäytön merkinnät 
 
Taulukko 1. Symbolien kuvaus 

 

Hitsausprosessin 
valinta 

3 .. .

 
Hitsausohjelman valinta 

 
SMAW-prosessi (MMA) 

 

GMAW-prosessi 
(MIG/MAG) 

 
FCAW-prosessi 

 

Palauta 
käyttäjämuistista 

 

Tallenna 
käyttäjämuistiin  

Käyttäjäasetukset 
 

Lisäasetukset 

 
Ohjelmointi 

 
Kaarivoima A

 

Kuumastartti 

 
Pisarasäätö t1

 
Esivirtausaika t2

 
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 

 
Käytönhallinta 

 
Virhe 

 
Poistu-painike 

 
Vahvistuspainike 

min
in

 

Langan syöttönopeus 
[tuumaa/min] V  

Hitsausjännite A  
Hitsausvirta 

 
Lukittu   min

m
 

Langan syöttönopeus 
[m/min] 

 
Aseta kieli 

 
Tuki 

 

Ohjelmointiasetusten 
näyttö 

 
Vakio paneelinäkymä 

 
Lisäpaneelinäkymä 

 
Valitse kohde 

 
 

Ota käyttöön/pois 
käytöstä työtila tai 
valitse töitä  

Ota käyttöön/pois 
käytöstä töiden 
tallennus 

 

Lukitse 

 
Hitsaushistoria 

 
 

Tallenna 
 

Hitsauslokit 

 
SnapShot 

 
 

Lataa 
 

Huoltovalikko 

 
Jäähdytin     
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Käyttöliittymä laajennettu (U7) 

 
Kuva 4. 

 
34. Näyttö: 7” TFT -näyttö näyttää hitsausprosessin 

parametrit. 
 

35. Vasemmanpuoleinen säädin: Asettaa arvon näytön 
vasempaan yläkulmaan. Peruuta valinta. Palaa 
edelliseen valikkoon. 

 
36. Oikea säädin: Asettaa arvon näytön oikeaan 

yläkulmaan. Muutosten vahvistaminen. 
 
37. Painike: Paluu päävalikkoon. 
Käyttäjille on pääsy kahteen eri käyttöliittymänäkymään: 
 Vakionäkymä (Kuva 5.) 
 Laajempi näkymä (Kuva 6.) 
 
Valitse käyttöliittymän näkymä: 
 Paina painiketta [37] tai oikeanpuoleista säädintä 

[36]. 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] korostaaksesi 

“Configuration” -kuvaketta. 
 Paina oikeanpuoleista säädintä [36] 

vahvistaaksesi valinnan. 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] 

korostaaksesi “UI look” -kuvaketta. 
 Paina oikeanpuoleista säädintä [36] 

vahvistaaksesi valinnan. 
 Valitse yksi näkymistä (Vakio – Kuva 5. tai laajempi – 

Kuva 6.). 
 Paina painiketta [37] tai vasemmanpuoleista 

säädintä [35] palataksesi päävalikkoon. 
 

Taulukko 2. Eri näyttönäkymiä 

 
Kuva 5. 

 

 
Kuva 6. 

 

Käyttöliittymän toiminnot 
Komponentit 
38. Tilapalkki. 
39. Virran mitattu arvo: 
40. Jännitteen mitattu arvo: 
41. Parametriarvo (langan 

syöttönopeus tai virta) 
vasemmanpuoleisella 
säätimellä säädettynä [35]. 

42. Parametriarvo 
(jännite, trimmaus tai teho) 
oikeanpuoleisella säätimellä 
säädettynä [36]. 

43. Hitsausparametrin visualisointi. 
44. Hitsausparametripalkki. 
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Tilapalkki 

 
Kuva 7. 

 
A). Tietoja aktiivisesta hitsaustilasta 
B). 2/4 vaihe 
C). USB-liitäntä 
 
Hitsausparametripalkki 
Hitsausparametripalkissa voidaan: 
 Vaihtaa hitsausohjelma. 
 Muuttaa aallonmuodon säätöarvoa. 
 Vaihtaa pistoolin laukaisutoiminto (GMAW,FCAW, 

SMAW). 
 Lisätä tai piilottaa toimintoja ja hitsausparametreja – 

käyttäjän asetukset 
 Muuttaa asetuksia 
 
Taulukko 3. GMAW ja FCAW -hitsausparametrien 
palkki 

Symboli Kuvaus 

 
Hitsausprosessin valinta 

 
Tuki 

 

Pistoolin liipaisimen 
toiminnon muuttaminen 

 
Pisarasäätö 

 
Ohjelmointivalikko (Asetukset) 

 
Käyttäjäasetukset 

 

 VAROITUS 
Saatavuusparametrit riippuvat valitusta hitsausohjelmasta/ 
prosessista. 
 
Taulukko 4. Puikkohitsausparametrien palkki 

Symboli Kuvaus 

 

Hitsausprosessin valinta 

 
Tuki 

 
Kaarivoima 

A
 

Kuumastartti 

 
Ohjelmointivalikko (Asetukset) 

 
Käyttäjäasetukset 

Hitsausohjelman valinta 
Hitsausohjelman valinta: 
 Paina painiketta [37] tai oikeanpuoleista säädintä 

[36] päästäksesi hitsausparametrien palkkiin. 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] korostaaksesi 

kuvaketta “Hitsausprosessin valinta". 
 Vahvista painamalla oikeanpuoleista säädintä [36]. 

 
Kuva 8. 

 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] korostaaksesi 

kuvaketta “Valitse hitsausohjelma”. 

 
Kuva 9. 

 
 Vahvista painamalla oikeanpuoleista säädintä [36]. 

 
Kuva 10. 

 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] korostaaksesi 

ohjelman numeroa. 
 Vahvista painamalla oikeanpuoleista säädintä [36]. 
 

 VAROITUS 
Listat käytettävissä olevista ohjelmista riippuvat virtaläh-
teestä. 
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Mikäli hitsausohjelman numeroa ei tiedetä, sitä voidaan 
etsiä. Tällöin suoritetaan seuraavat vaiheet: 
 
 Hitsausprosessi 

 
 Puikon 

lankatyyppi 

 
 Puikon langan 

läpimitta 

 
 Suojakaasu 

 
 

Tuki 
Siirry tukivalikkoon seuraavasti: 
 Paina painiketta [37] tai oikeanpuoleista säädintä 

[36] päästäksesi hitsausparametrien palkkiin. 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] korostaaksesi 

kuvaketta “Tuki”. 
 Vahvista painamalla oikeanpuoleista säädintä [36]. 
 
Tukivalikko mahdollistaa tietojen saamisen 
seuraavista kohdista: 
 Lisävarusteet: 

 Kelat alumiinilangalle 
 Kelat fluxed core -langalle 
 Kelat teräs/ruostumattomalle teräslangalle 
 TIG-polttimet 
 Elektrodi ja pyöreä kaapeli 
 MIG/MAG LINC PISTOOLI Vakio 

 Vinkkejä: 
 Ohjeet 
 Hitsausmuuttujat vaikuttavat MIG:iin 

 

Käyttäjäasetukset 
Siirry käyttäjäasetuksiin: 
 Paina painiketta [37] tai oikeanpuoleista säädintä 

[36] päästäksesi hitsausparametrien palkkiin. 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] korostaaksesi 

kuvaketta “Asetukset”. 
 Vahvista painamalla oikeanpuoleista säädintä [36]. 

 
Kuva 11. 

 
Käyttäjän asetusvalikko mahdollistaa lisätoiminnon ja/tai 
parametrien asettamisen hitsausparametrien palkkiin 
[44]: 
 
Taulukko 5. Käyttäjäasetuksien valikko 

Symboli Kuvaus 

t1
 

Esivirtaus 

t2
 

Jälkivirtaus 

 
Takaisinpaloaika 

 
Pistehitsaus 

 
Käyttö WFS-tilassa 

 
Aloitustoiminto 

 
Kraateritoiminto 

A/B
 

A/B-toiminto 

 
Lataa muisti 

  
Tallenna muistiin 

 
USB-muisti 

 

 VAROITUS 
Jotta parametrien tai toimintojen arvoja voidaan muuttaa, 
niiden kuvakkeet täytyy lisätä hitsausparametripalkkiin 
[44]. 
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Parametrin tai toiminnon lisääminen 
hitsausparametripalkkiin [44]: 
 Siirry käyttäjän asetuksiin (katso kuva 11). 
 Valitse ohjelmointisäätimellä [36] sen parametrin tai 

toiminnon kuvake, jonka haluat lisätä hitsausparamet-
ripalkkiin [44], esimerkiksi käyttö WFS-tilassa. 

 
Kuva 12. 

 
 Vahvista painamalla oikeanpuoleista säädintä [36]. 

Run-in WFS -kuvake tulee näkyviin. 

 
Kuva 13. 

 

 VAROITUS 
 Poista kuvake - Paina oikeanpuoleista säädintä [36] 

vielä uudelleen. 
 Poistu asetusvalikosta – Paina vasenta painiketta [35]. 
 
 Valitut parametrit tai toiminto lisätään 

hitsausparametripalkkiin [44]. 

 
Kuva 14. 

 

Parametrin tai toiminnon poistaminen 
hitsausparametripalkista [44]: 
 Siirry käyttäjäasetuksiin. 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] korostaaksesi 

parametri- tai toimintokuvaketta, joka on lisätty 
hitsausparametrien palkkiin [44]. 

 
Kuva 15. 

 
 Paina oikeanpuoleista säädintä [36] – Valitsemasi 

kuvake häviää näytön alareunasta. 

 
Kuva 16. 

 
 
 Valitut parametrit tai toiminto katoavat 

hitsausparametripalkista [44] 

 
Kuva 17. 
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Esivirtausaika tällä säädetään aikaa, jonka 
suojakaasu virtaa sen jälkeen, kun liipaisinta 
on painettu ja ennen langan syöttöä. 

 Säädä aluetta: 0:sta (OFF) 25 sekuntiin 
(tehdasasetus on asetettu Auto-tilaan). 

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

 Säädä aluetta: 0:sta (OFF) 25 sekuntiin 
(tehdasasetus on asetettu Auto-tilaan). 

 
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. 
 Säädä aluetta: OFF-tilasta 0,25 sekuntiin 

(tehdasasetus on asetettu Auto-tilaan). 
 

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

vaihetilassa. 
 Säädä aluetta: 0:sta (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. 

 Säädä aluetta: minimistä maksimiin WFS 
(tehdasasetus on asetettu Auto-tilaan). 

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

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

A/B -toiminto - hitsausprosessia voidaan 
muuttaa nopeasti. Muutos vaiheiden välillä 
voidaan tehdä: 

 Kahden eri hitsausohjelman välissä. 
 Eri asetukset samalla ohjelmalle. 
 

Lataa muisti 
Ottaa käyttöön muistiin tallennettuja 
ohjelmia käyttäjä-muistista. 

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

palkkiin. 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] korostaaksesi 

Lataa muisti -kuvaketta. 
 Vahvista painamalla oikeanpuoleista säädintä [36] – 

Lataa muisti -valikko näkyy näytöllä. 
 Valitse ohjelmointisäätimellä [36] se muistinumero, 

josta hitsausohjelma otetaan käyttöön. 
 Vahvista valinta – paina oikeanpuoleista painiketta 

[36]. 
 

Tallenna muistiin: Tallenna hitsausohjelmat 
parametreineen yhteen viidestäkymmenestä 
käyttäjämuistista. 

Tallenna muistiin: 
 Lisää Tallenna muistiin -kuvake 

hitsausparametrien palkkiin. 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] korostaaksesi 

Tallenna muistiin -kuvakkeen. 

 
Kuva 18. 

 
 Vahvista painamalla oikeanpuoleista säädintä [36] – 

Tallenna muistiin -valikko näkyy näytöllä. 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä korostaaksesi 

muistinumeroa, johon ohjelma tallennetaan. 

 
Kuva 19. 

 

A/B

t2

t1
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 Vahvista valinta – Paina ja pidä painettuna 
3 sekunnin ajan Oikeanpuoleinen säädin [36]. 

 
Kuva 20. 

 
 Rename job (Nimeä työ uudelleen) – Käännä 

oikeanpuoleista säädintä [36] valitaksesi: numerot 0-
9, kirjaimet A-Z, a-z. Paina oikeanpuoleista säädintä 
[36] vahvistaaksesi nimen ensimmäisen merkin. 

 Seuraavat merkit valitaan samalla tavalla. 
 Työn vahvistamiseksi ja palataksesi takaisin 

päävalikkoon, paina painiketta [37] tai 
vasemmanpuoleista säädintä [35]. 

 
USB 
Kun USB-tallennuslaite on liitetty USB-
porttiin- käyttäjällä on pääsy: 

 
Taulukko 6. USB-valikko 

Symboli Kuvaus 

 
 

Tallenna 

 
 

Lataa 

 
Save (Tallenna)- seuraavat tiedot voidaan tallentaa 
USB-muistitikulle: 
 
Taulukko 7. Tallenna ja palauta valinta 

Symboli Kuvaus 

 

Nykyiset hitsausasetukset 

 

Lisäparametrien ohjelmointi (P -valikko) 

M
 

Kaikki käyttäjän muistiin 
tallennetut hitsausohjelmat  

 

Yksi käyttäjämuistiin 
tallennetuista hitsausohjelmista 

 

Tallenna tiedot USB -laitteelle seuraavasti: 
 Liitä USB-tikku hitsauslaitteeseen. 
 Lisää USB-kuvake hitsausparametrien palkkiin [44]. 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] korostaaksesi 

kuvaketta “USB”. 

 
Kuva 21. 

 
 Vahvista painamalla oikeanpuoleista säädintä [36] – 

USB-valikko näytetään näytöllä. 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] korostaaksesi 

kuvaketta “Tallenna” 

 
Kuva 22. 

 
 Paina oikeanpuoleista säädintä [36] päästäksesi 

tallennusvalintaan – tallennusvalikko näkyy näytöllä. 

 
Kuva 23. 
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 Luo tai valitse tiedosto, johon tietojen 
kopiot tallennetaan. 

 Näyttö näyttää Tallenna tiedot –valikon USB-
muistitikulla. 

 
Kuva 24. 

 
 Valitse ohjelmointisäätimellä [11] USB-muistitikun 

tiedostoon tallennettavien tietojen kuvake. 
Esimerkki: ohjelmointivalikon kuvake. 

 
Kuva 25. 

 
 Vahvista painamalla oikeanpuoleista säädintä [36]. 

 
Kuva 26. 

 
 Vahvista ja tallenna tiedot USB-muistitikulle 

valitsemalla tarkistusmerkki ja painamalla 
oikeanpuoleista painiketta [36]. 

 Poistu USB-valikosta - paina vasemmanpuoleista 
painiketta [37] tai irrota USB-muistitikku USB-
portista. 

 

Load – palauttaa tiedot USB-laitteelta 
koneen muistiin. 
Tietojen lataaminen USB-muistitikulta: 

 Liitä USB-tikku hitsauslaitteeseen. 
 Lisää USB-kuvake hitsausparametrien palkkiin [44]. 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] korostaaksesi 

kuvaketta “USB”. 

 
Kuva 27. 

 
 Vahvista painamalla oikeanpuoleista säädintä [36] – 

USB-valikko näytetään näytöllä. 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] korostaaksesi 

kuvaketta “Lataa”. 

 
Kuva 28. 

 
 Paina oikeanpuoleista säädintä [36] päästäksesi 

lataustoimintoon – latausvalikko näkyy näytöllä. 
 Valitse sen tiedoston nimi, joka sisältää 

käyttöliittymään ladattavat tiedot. Valitse tiedoston 
kuvake ohjelmointisäätimellä [36]. 

 
Kuva 29. 
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 Vahvista tiedoston valinta painamalla 
oikeanpuoleista painiketta [36]. 

 Näytössä näkyy lataa tiedot –valikko USB-
muistitiukulta käyttöliittymään. 

 Valitse oikealla säätimellä [36] ladattavien 
tietojen kuvake. 

 
Kuva 30. 

 
 Vahvista tietojen valinta painamalla 

oikeanpuoleista säädintä [36]. 

 
Kuva 31. 

 
 Vahvista ja lataa tiedot USB-muistitikulle 

valitsemalla tarkistusmerkki ja painamalla 
oikeanpuoleista painiketta [36]. 

 
Kuva 32. 

 
 Poistu USB-valikosta - paina vasemmanpuoleista 

painiketta [37] tai irrota USB-muistitikku 
USB-portista. 

 

Asetukset ja ohjelmointivalikko 
Siirry asetus- ja ohjelmointivalikkoon: 
 Paina painiketta [37] tai oikeanpuoleista säädintä 

[36] päästäksesi hitsausparametrien palkkiin. 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] 

korostaaksesi ohjelmointikuvaketta. 
 Vahvista painamalla oikeanpuoleista säädintä [36]. 

 
Kuva 33. 

 
Taulukko 8. Ohjelmointivalikko 

Symboli Kuvaus 

 

Asettaa muistien enimmäiskoon 

 

Määrittää näytön ohjelmointiasetukset 

 

Säätää kirkkaustason 

 

Lukitseminen/avaus 

 

Työtila 

 

Aseta kieli 

 

Tehdasasetusten palautus 

 

Näytä ohjelmisto- ja laitteistotiedot. 

 

Siirry ohjelmointivalikkoon 

 

Jäähdytinvalikko 

 

Huoltovalikko 
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Limits – mahdollistaa operaattorin 
asettavan päähitsausparametrien rajat 
valitussa työssä. Operaattori voi säätää 
parametriarvoa määritettyjen rajojen sisällä. 

 
Huomaa: Enimmäiskoko voidaan asettaa vain käyttäjän 
muistiin tallennetuille ohjelmille. 
 
Rajoja voidaan asettaa seuraaville: 
 Hitsausvirta 
 Langan syöttönopeus 
 Hitsausjännite 
 Aallonmuodon säädöt 
 
Aseta alue: 
 Siirry asetus- ja ohjelmointivalikkoon. 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] 

korostaaksesi “Rajat” -kuvaketta. 

 
Kuva 34. 

 
 Paina oikeanpuoleista säädintä [36] valinnan 

vahvistamiseksi. Luettelo saatavilla olevalla työllä 
näytetään ruudulla. 

 
Kuva 35. 

 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] 

korostaaksesi työtä. 
 Vahvista painamalla oikeanpuoleista säädintä [36]. 

 
Kuva 36. 

 

 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] valitaksesi 
 parametrin, joka muutetaan. 

 Vahvista painamalla oikeanpuoleista säädintä [36]. 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] muuttaaksesi 

arvoa. Paina oikeanpuoleista säädintä [36] 
valinnan vahvistamiseksi. 

 Kuva 37. näyttää parametrien vaihtamisen 
 vaikutuksen. 

 
Kuva 37. 

 
 Paina painiketta [37] poistuaksesi, 

muutokset tallennetaan. 
 

Näytön ohjelmointi 
Saatavilla on kaksi näytön ohjelmointia: 
 
 

 
Taulukko 9. Näytön ohjelmointi 

Vakionäkymä 

 

Laajempi näkymä 

 
Näytön määrityksen asettaminen: 
 Siirry asetus- ja ohjelmointivalikkoon. 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] korostaaksesi 

Näytön ohjelmointi -kuvaketta. 

 
Kuva 38. 
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 Paina ohjelmointisäädintä [36]. Näytön ohjelmointi -
kuvake ilmestyy näyttöön. 

 
Kuva 39. 

 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] valitaksesi 

näytön ohjelmoinnin. 
 

Kirkkaustaso 
 mahdollistaa näytön kirkkauden säädön 

0 - 10. 

 
Kuva 40. 

 
Käytönhallinta 
Tämä toiminto mahdollistaa seuraavat 
toiminnot 

 
Taulukko 10. Pääsynhallinta 

Symboli Kuvaus 

 

PIN 

 

Lukitse toiminto 

 

Ota työt käyttöön/pois käytöstä 

 

Valitse työt 

 

Lock– salasanan asetus. Aseta salasana 
näin: 
 Siirry asetus- ja ohjelmointivalikkoon. 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] 

korostaaksesi Lukitse-kuvaketta. 

 
Kuva 41. 

 
 Paina oikeanpuoleista säädintä [36]. Salasana-

asetusvalikko näkyy näytöllä. 

 
Kuva 42. 

 
 Käännä oikeanpuoleista säädintä [36] valitaksesi: 

numerot 0-9, 
 Paina oikeanpuoleista säädintä [36] vahvistaaksesi 

salasanan ensimmäisen merkin. 
 Seuraavat numerot valitaan samalla tavalla. 
 
Huomaa: Viimeisen merkin asettamisen jälkeen 
järjestelmä poistuu automaattisesti. 
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Lock function – mahdollistaa joiden 
toimintojen lukitsemisen/avaamisen 
hitsausparametrien palkissa. Lukitse 
toimintoja: 

 Siirry asetus- ja ohjelmointivalikkoon. 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] korostaaksesi 

Lukitse toiminto -kuvaketta. 

 
Kuva 43. 

 
 Paina oikeanpuoleista säädintä [36]. Lukitse toiminto 

-valikko näkyy näytöllä. 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] korostaaksesi 

toimintoa (esim. “Advanced setup”). 

 
Kuva 44. 

 
 Paina oikeanpuoleista säädintä [36]. Valitun 

parametrin kuvake katoaa näytön alaosasta (Kuva 
45.). Myös tämä parametri katoaa 
hitsausparametrien palkista [44]. 

 
Kuva 45. 

 
Huomaa: Toiminnon avaamiseksi käyttäjän tulee tehdä 
samat vaiheet kuin toimintojen lukitsemisessa. 
 

Ota työt käyttöön/pois käytöstä – 
mahdollistaa töiden kytkemisen pois/päälle 
toimintoon Tallenna muistiin. 
Ota työt käyttöön/pois käytöstä: 

 Siirry asetus- ja ohjelmointivalikkoon. 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] korostaaksesi 

kuvaketta: 

 
Kuva 46. 

 
 Paina oikeanpuoleista säädintä [36] valinnan 

vahvistamiseksi. Ota työt käyttöön/pois käytöstä 
näkyy näytöllä. 

 
Kuva 47. 

 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] korostaaksesi 

työn numeroa. Valitun työn kuvake katoaa 
näytön alaosasta. 

 
Kuva 48. 
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Huomaa: töitä, jotka ovat pois käytöstä, ei voida käyttää 
“Tallenna muistiin” -toiminnossa – näytetty kohdassa 
Kuva 49. (työ 2 ei ole saatavilla). 

 
Kuva 49. 

 
Valitse tehtävät työhön – voit valita, mitkä 
työt ovat käytössä, kun työtila aktivoidaan. 
Valitse työt työtilaan: 
 Siirry asetus- ja ohjelmointivalikkoon. 

 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] 
korostaaksesi kuvaketta. 

 
Kuva 50. 

 
 Vahvista painamalla oikeanpuoleista säädintä [36]. 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] korostaaksesi 

työn numeroa. 
 Vahvista painamalla oikeanpuoleista säädintä [36] – 

valitun parametrin kuvake tulee näkyviin 
näytön alaosaan. 

 
Kuva 51. 

 
 Paina painiketta [37] palataksesi päävalikkoon. 
 

Job Mode – Käyttäjä voi käyttää vain 
valittuja töitä. 
Huomaa: Ensinnäkin käyttäjän täytyy valita 
töitä, joita voidaan käyttää työtilassa 

(Access Control -> Select Jobs for Job Work) 
Aktivoi työtila: 
 Siirry asetus- ja ohjelmointivalikkoon. 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] korostaaksesi 

työtilan kuvaketta. 

 
Kuva 52. 

 
 Paina oikeanpuoleista säädintä [36]. Työtilavalikko 

näkyy näytöllä. 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] korostaaksesi 

jotakin alla näytetyissä kuvissa olevaa vaihtoehtoa. 
X - Peruuta työtila 
 - Aktivoi työtila 

 
Kuva 53. 

 
 Vahvista painamalla oikeanpuoleista säädintä [36]. 
 
Huomaa: Aktivoidun työtilan jälkeen tämän toiminnon 
kuvake näytetään hitsausparametrien palkissa. 
Myös Lataa muisti- ja Tallenna muistiin -valinnat 
estetään tässä tilassa. 
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Set Language – Käyttäjä voi valita 
käyttöliittymän kielen (englanti, puola, 
suomi, ranska, saksa, espanja, italia, 
hollanti, romania). 

Aseta kieli: 
 Siirry asetus- ja ohjelmointivalikkoon. 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] korostaaksesi 

Aseta kieli -kuvaketta. 

 
Kuva 54. 

 
 Paina oikeanpuoleista säädintä [36]. 

Kielivalikko näkyy näytöllä. 

 
Kuva 55. 

 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] 

valitaksesi kielen. 
 Vahvista valinta – paina oikeanpuoleista 

säädintä [36]. 
 

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

asetukset häviävät. 
Tehdasasetusten palauttaminen: 
 Siirry asetus- ja ohjelmointivalikkoon. 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] korostaaksesi 

Palauta tehdasasetukset -kuvakkeen. 

 
Kuva 56. 

 
 Paina oikeanpuoleista säädintä [36]. Palauta 

tehdasasetukset-valikko ilmestyy näyttöön. 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] 

korostaaksesi valintamerkintää. 

 
Kuva 57. 

 
 Vahvista valintasi – paina oikeanpuoleista 

painiketta [36]. Tehdasasetukset on palautettu. 
 

Laitetilan tiedot 
 
 
Saatavissa olevat tiedot: 

 Ohjelmistoversio 
 Laitteistoversio 
 Hitsausohjelmisto 
 Ethernetin IP-osoite 
 Virtalähteen protokolla 
 Tapahtumalokit 
 Virhelokit. 
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Lisäasetukset 
Tämä valikko mahdollistaa pääsyn laitteen 
ohjelmointiparametreihin. 

Aseta ohjelmointiparametrit: 
 Siirry asetus- ja ohjelmointivalikkoon. 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] korostaaksesi 

“Ohjelmointivalikko”-kuvaketta. 

 
Kuva 58. 

 
 Paina ohjelmointisäädintä [36]. Ohjelmointivalikko 

ilmestyy näyttöön. 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] valitaksesi 

sen parametrin numeron, jota haluat muuttaa, 
kuten esimerkiksi P001 – sillä voidaan muokata 
langansyöttölaitteen yksiköitä, Tehdasasetus: 
"Metric" = m/min. 

 
Kuva 59. 

 
 Paina oikeanpuoleista säädintä [36]. 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] 

korostaaksesi in/min (English/Imperial). 

 
Kuva 60. 

 
 Vahvista valinta – paina oikeanpuoleista 

painiketta [36]. 
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Taulukko 11. Ohjelmointiparametrit 
P.0 Poistuminen valikosta Tästä voidaan poistua valikosta 

P.1 Langan syöttönopeuden (WFS) 
yksiköt 

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

P.4 Muistin käyttöönotto 
liipaisimella 

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

liipaisimesta ja vapauttamalla se. 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.5 Prosessin muuttamistapa Tällä vaihtoehdolla määritetään, miten kaukosäätimellä tehtävä toiminnon 
valinta (A/B) suoritetaan. Valittu toiminto voidaan muuttaa kaukosäätimellä 
seuraavilla tavoilla: 
 "External Switch" (ulkoinen kytkin)(oletus) = Kaksoistoiminto voidaan 

tehdä vain ristikytkinpistoolilla tai kaukosäätimellä. 
 "Quick Trigger" = (pikaliipaisin) = Tässä voidaan vaihtaa toiminnosta A 

toimintoon B hitsattaessa 2-vaiheisessa tilassa. Edellytyksenä on, 
että käytössä on ristikytkinpistooli tai kaukosäädin. Käyttö: 
 Valitse vaihtoehto " WFS/Proced. A-B" parametrissa P025 

asettaaksesi parametrit A- ja B-toiminnoille. 
 Aloita hitsaus vetämällä pistoolin liipaisimesta. Järjestelmä hitsaa 

käyttäen A-toiminnon asetuksia. 
 Vapauta ja vedä hitsauksen aikana pistoolin liipaisimesta. 

Järjestelmä vaihtaa B-toiminnon asetuksiin. Toista toiminto 
siirtyäksesi takaisin 
A-toiminnon asetuksiin. Toiminto voidaan toistaa niin monta kertaa 
kuin tarvitaan hitsauksen aikana. 

 Lopeta hitsaus vapauttamalla liipaisin. Kun seuraava hitsi tehdään, 
järjestelmä aloittaa jälleen käyttämällä A-toiminnon asetuksia. 

 "IntegralTrigProc" = Tällä valinnalla voidaan siirtyä A-toiminnosta 
B-toimintoon hitsattaessa 4-vaiheisessa tilassa. Hitsattaessa 
2-vaiheisessa tilassa, järjestelmä toimii samalla tavoin kuin 
käytettäessä ulkoista kytkintä. Käyttö 4-vaiheisessa tilassa: 
 Valitse vaihtoehto " WFS/Proced. A-B" parametrissa P025 

asettaaksesi parametrit A- ja B-toiminnoille. 
 Aloita hitsaus vetämällä pistoolin liipaisimesta. Järjestelmä hitsaa 

käyttäen A-toiminnon asetuksia. 
 Vapauta ja vedä hitsauksen aikana pistoolin liipaisimesta. 

Järjestelmä vaihtaa B-toiminnon asetuksiin. Toista toiminto 
siirtyäksesi takaisin 
A-toiminnon asetuksiin. Toiminto voidaan toistaa niin monta kertaa 
kuin tarvitaan hitsauksen aikana. 

Lopeta hitsaus vapauttamalla liipaisin. Kun seuraava hitsi tehdään, 
järjestelmä aloittaa jälleen käyttämällä A-toiminnon asetuksia. 

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: 

1. Vapauta veto- ja työntölankojen syöttömoottoreiden painevarret. 
2. Aseta langansyöttönopeudeksi 200 ipm. 
3. Poista lanka langansyöttölaitteesta 
4. Pidä kierroslukumittaria syöttökelaa vasten vetopistoolissa. 
5. Vedä työntö-vetopistoolin liipaisimesta. 
6. Mittaa vetomoottorin kierrosluku. Lukeman tulisi olla 115 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. 
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P.9 Kraateriviive Tällä vaihtoehdolla ohitetaan kraaterivaihe tehtäessä lyhyitä 
silloitushitsauksia. Mikäli liipaisin vapautetaan ennen hitsausajan 
päättymistä, kraateritoiminto ohitetaan ja hitaus päättyy. Mikäli liipaisinta 
painetaan hitsausajan loppuun saakka, kraaterivaihe toimii normaalisti 
(mikäli se on käytössä). 
 OFF (0) -10,0 sekuntia (oletus = Off) 

P.17 Kaukosäädintyyppi Tällä vaihtoehdolla valitaan, minkä tyyppistä analogista kaukosäädintä 
käytetään. Digitaaliset kaukosäätimet (ne joissa on digitaalinäyttö) 
ohjelmoituvat automaattisesti. 
 "Push-Pull Gun" = Käytä tätä asetusta, kun teet MIG-hitsausta 

käyttäen työntö-vetopistoolia, jonka langansyöttönopeutta säädellään 
potentiometrillä (tämä asetus on taaksepäin yhteensopiva parametrin 
"P.17 Gun Selection" = PushPull) kanssa. 

 "TIG Amp Control" = Käytä tätä asetusta kun teet TIG-hitsausta 
käyttäen jalalla tai kädellä säädettävä hitsausvirran säädintä (Amptrol). 
TIG-hitsauksen aikana käyttöliittymän ylemmällä vasemmanpuoleisella 
säätimellä säädetään suurin käytettävissä olevan hitsausvirran määrä 
kun TIG-ampeerisäädin on suurimassa asetuksessa. 

 "Stick/Gouge Rem." = Käytä tätä asetusta, kun teet puikkohitsausta tai 
kaaritalttausta käyttämällä kaukosäädintä. Puikkohitsauksen aikana 
käyttöliittymän ylemmällä vasemmanpuoleisella säätimellä säädetään 
suurin käytettävissä olevan hitsausvirran määrä kun puikkohitsauksen 
kaukosäädin on suurimassa asetuksessa. Kaaritalttauksen aikana 
ylempi vasemmanpuoleinen säädin ei ole käytössä ja kaaritalttauksen 
virranvoimakkuus säädetään kaukosäätimellä. 

 "All Mode Remote" = Tällä vaihtoehdolla kaukosäädintä voidaan 
käyttää kaikissa hitsaustiloissa, mikä on useimpien 6- tai 7-nastaisella 
kaukosäätimellä varustettujen hitsauslaitteiden toimintatapa. 

 "Joystick MIG -pistooli " (Eurooppalainen oletus) = Käytä tätä asetusta, 
kun MIG-hitsataan painettavalla MIG-pistoolilla, jossa on joystick-
ohjaus. Puikko, TIG ja talttaushitsausvirrat asetetaan käyttöliittymässä. 
Huomaa: Laitteissa, joissa ei ole 12-nastaista liitintä, "Joystick MIG 
Gun" -asetukset eivät tule näkyviin. 

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 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, jos kaari ei syty tai se häviää 
tietyksi ajaksi. Virheilmoitus Error 269 ilmestyy näyttöön, mikäli kone 
suorittaa aikakatkaisun. Jos arvoksi on asetettu OFF (ei käytössä), 
hitsausvirta ei katkea, jos kaari ei syty eikä hitsausvirta katkea mikäli kaari 
katoaa. Liipaisimella voidaan kuumasyöttää lankaa (oletus). Jos arvoa ei 
ole määritetty, hitsausvirta katkeaa mikäli kaari ei syty tietyn ajan kuluessa 
liipaisimen vetäisemisestä tai jos 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. 
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P.25 Ohjainsauvan ohjelmointi Tällä vaihtoehdolla voidaan muuttaa ohjainsauvan vasemman- tai 
oikeanpuoleisen asennon toimintaa: 
 "Disable Joystick" = Ohjainsauva ei ole käytössä. 
 "WFS/Trim" = Ohjainsauvan vasemman- tai oikeanpuoleisella 

asennolla säädellään kaarenpituuden tasoitusarvoja, kaaren jännitettä, 
tehoa tai STT® -hitsauksen taustavirtaa valitun hitsaustilan mukaisesti. 
Jos esimerkiksi hitsaustilaksi on valittu ei-synerginen STT® -hitsaustila, 
vasemman- tai oikeanpuoleisella ohjainsauvan asennoilla säädellään 
taustavirtaa. Jos tilaksi on valittu teho (Power), vasemman- tai 
oikeanpuoleisella ohjainsauvan asennoilla säädellään tehoa (kW). 

 "WFS/Job" (memory) = Vasemman- tai oikeanpuoleisella ohjainsauvan 
asennoilla voidaan: 
 Valita käyttäjämuisti, kun koneella ei hitsata. 
 Säätää tasoitusarvoja/jännitettä/tehoa/STT-hitsauksen taustavirtaa 

hitsauksen aikana. 
 "WFS/Procedure A-B" = Ohjainsauvan vasemman- tai 

oikeanpuoleisella asennolla valitaan joko prosessi A tai B, joko 
hitsauksen aikana tai kun koneella ei hitsata. Vasemmanpuoleisessa 
asennossa valitaan toiminto A, oikeanpuoleisessa toiminto B. 

Huomaa: Kaikissa muissa asetuksissa paitsi "Disable Joystick" 
(ohjainsauva ei käytössä), ohjainsauvan ylä- ja ala-asennoilla säädellään 
langansyöttönopeutta, sekä hitsattaessa että kun koneella ei hitsata. 

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 

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

P.323 Järjestelmän päivitys Tämä parametri on aktiivinen vain, kun USB-muistitikku 
(päivitystiedostolla) on liitetty USB-liitäntään. 
 Cancel – palaa ohjelmointiparametrien valikkoon 
 Accept – käynnistää päivitysprosessin 
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Jäähdytinvalikko 
 
 
 

 VAROITUS 
Jäähdytinvalikko on saatavilla, kun jäähdytin on yhdistetty. 
 

 
Kuva 61. 

 
Taulukko 12. Jäähdytysvalikko 

Symboli Kuvaus 

 

Asetukset 

 

Täyttö 

 
Jäähdyttimen asetukset – Tämä toiminto 
mahdollistaa seuraavat jäähdytintilat: 
 

 
Taulukko 13. Jäähdytintilojen asetukset 

Symboli Kuvaus 

 

Automaattinen 

 

Off 

 

On 

 
Katso lisätietoja jäähdyttimen ohjekirjasta. 
 

Huoltovalikko 
Tästä pääsee erityisiin huollon 
erityistoimintoihin. 

 

 VAROITUS 
Huoltovalikko on käytettävissä, kun USB-tallennuslaite 
on yhdistetty. 
 

 
Kuva 62. 

 
Taulukko 14. Huoltovalikko 

Symboli Kuvaus 

 

Hitsauslokit 

 

Hitsaushistoria 
 

 

SnapShot 

 
Service weld logs (Hitsauslokit) – 
mahdollistaa hitsausparametrien 
tallennuksen, joita käytettiin 
hitsauksen aikana. 

Siirry valikkoon: 
 Varmistu, että USB-laite on liitetty hitsauslaitteeseen. 
 Siirry asetus- ja ohjelmointivalikkoon. 
 Käytä oikeanpuoleista säädintä [36] 

korostaaksesi huoltovalikon kuvaketta 
 Paina oikeanpuoleista säädintä [36] – 

tallennusprosessi käynnistyy. 

 
Kuva 63. 
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 Jatka painamalla oikeanpuoleista säädintä [36]. 

 
Kuva 64. 

 
 Poistu painamalla vasenta säädintä [35] 

tai painiketta [37]. 
 Tallennuskuvake tulee näkyviin 

tilapalkkiin [38]. 
 
Huomaa: Lopeta tallennus menemällä huoltovalikkoon 
ja paina Hitsauslokit -kuvaketta uudelleen 
 

Weld history – tallentamisen jälkeen 
hitsausparametrit tallennetaan USB-laitteen 
kansioon. Siirry hitsaushistoriaan: 

 Varmistu, että USB-laite on liitetty. 
 Siirry asetus- ja ohjelmointivalikkoon. 
 Mene kohtaan Service Menu → Weld History 

 
Kuva 65. 

 
 Paina oikeanpuoleista säädintä [36] päästäksesi 

Weld history – käytettyjen parametrien luettelo: 
 Hitsausnumero 
 Keskiarvo WFS 
 Keskiarvo virta [A] 
 Keskiarvo jännite [V] 
 Kaariaika [s] 
 Hitsausohjelman numero 
 Työn numero/nimi 

 

SnapShot - luo tiedosto, joka sisältää tarkan 
ohjelmoinnin ja virheenjäljitystiedot, jotka on 
kerätty jokaisessa POWERTEC i380C 

ADVANCED, POWERTEC i450C ADVANCED -
moduulissa. 
Tämä tiedosto voidaan lähettää Lincolnin sähköiseen 
tukeen, jossa ratkaistaan mahdolliset ongelmat, 
joita käyttäjä ei voi itse ratkaista. 
 
SnapShotin ottaminen: 
 Varmistu, että USB-laite on liitetty. 
 Mene kohtaan Configuration → Service Menu → 

Snapshot 

 
Kuva 66. 

 
 Paina oikeanpuoleista säädintä [36] käynnistääksesi 

Snapshot-prosessin. 

 
Kuva 67. 
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GMAW- jaFCAW -hitsausprosessi 
epäsynergisessä tilassa 
Epäsynergisen tilan aikana langan syöttönopeus 
ja hitsausjännite eivät riipu parametreista ja käyttäjän 
täytyy asettaa ne. 
 
Hitsauksen aloitus GMAW tai FCAW-SS -prosessissa: 
 Määritä hitsauksessa käytettävän langan napaisuus. 

Tarkista asia lankojen tiedoista. 
 Kytke GMAW / FCAW -prosessissa käytettävä 

kaasujäähdytetyn pistoolin syöttöliitin 
Euro-liittimeen [6]. 

 Käytettävästä langasta riippuen kytke maakaapeli 
[13] lähtöliittimeen [3] tai [4]. Katso [26] kohta - 
napaisuuden vaihdon riviliitin. 

 Kiinnitä maadoitusjohto [13] maadoituspuristimella 
työkappaleeseen. 

 Asenna tarvittava hitsauslanka paikalleen. 
 Asenna tarvittava syöttökela paikalleen. 
 Varmista tarvittaessa (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-hitsaus) tai suojakansi 
(FCAW -hitsaus). 

 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 [21] 
 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. 
 

Epäsynergiselle tilalle voidaan asettaa: 
 Langan syöttönopeus, WFS 
 Hitsausjännite 
 Takaisinpaloaika 
 Käyttö WFS-tilassa 
 Esivirtausaika/ Jälkivirtausaika 
 Pisteaika 
 2-vaihe / 4-vaihe 
 Aloitustoiminto 
 Kraateritoiminto 
 Aallonmuodon säätö: 

 Pisarasäätö 
 

GMAW- ja 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): 
 Langan syöttönopeus WFS 
 
Hitsausjännitettä voidaan tarpeen vaatiessa säätää 
± 10V 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 
 Aloitustoiminto 
 Kraateritoiminto 
 Aallonmuodon säätö: 

 Pisarasäätö 
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SMAW-hitsausprosessi 
POWERTEC i380C ADVANCED, POWERTEC i450C 
ADVANCED -hitsauskoneessa ei ole 
puikkohitsauksessa tarvittavaa puikonpidintä, mutta 
se on saatavissa erikseen. Katso luku "Lisävarusteet". 
 
Hitsauksen aloitus puikkohitsausprosessissa: 
 Sammuta ensin kone. 
 Määritä hitsauksessa käytettävän puikon napaisuus. 

Tarkista asia puikon tiedoista. 
 Käytettävästä langasta riippuen kytke maakaapeli 

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

 
Taulukko 15. Napaisuus 

   Lähtöliitin 

N
A

P
A

IS
U

U
S

 

D
C

 (
+

) Johdolla varustettu puikonpidin 
SMAW-hitsaukseen 

[4] 
 

Maakaapeli [3]  

D
C

 (
+

) Johdolla varustettu puikonpidin 
SMAW-hitsaukseen 

[3]  

Maakaapeli [4] 
 

 
 Kiinnitä maadoitusjohto maadoituspuristimella 

työkappaleeseen. 
 Asenna tarvittava puikko puikonpitimeen. 
 Kytke syöttövirta. 
 Aseta SMAW-hitsausohjelma. 
 Hitsausparametrien asetus. 
 Hitsauskone on nyt hitsausvalmis. 
 Voit aloittaa hitsauksen. Noudata hitsatessasi 

työterveyden ja –turvallisuuden periaatteita. 
 
SMAW-ohjelmalle voidaan asettaa: 
 Hitsausvirta 
 Virtajohdon syöttöjännitteen kytkeminen/sammutus 
 Aallonmuodon säädöt: 

 KAARIVOIMA 
 KUUMASTARTTI 

 

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

pyörii myötäpäivään, kun hitsauslankaa [14] 
syötetään langansyöttölaitteeseen. 

 Varmista, että kelan kohdistustappi menee kelassa 
olevaan kiinnitysreikään. 

 Kierrä holkin kiinnityskansi takaisin paikalleen. 
 Asenna syöttörulla, jonka ura on saman levyinen 

kuin langan läpimitta. 
 Irrota hitsauslangan pää ja leikkaa taivutettu pää 

siten, ettei siinä ole särmiä. 
 

 VAROITUS 
Hitsauslangan terävä pää saattaa aiheuttaa vammoja. 
 
 Pyöritä kelaa vastapäivään 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 68. 

 
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. 
 
Kun säätö on valmis, kiinnitä kiinnityskansi 
takaisin paikalleen. 
 

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. 
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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 kylmäsyöttö/kaasunpoistokytkintä 

kylmäsyöttöasennossa. 
 Kun kytkin vapautetaan, kela ei kelaudu auki. 
 Säädä kelajarrun teho oikein. 
 Sammuta hitsauskone. 
 Asenna tarvittava kosketinkärki paikalleen. 
 Hitsausprosessista ja pistoolityypistä riippuen 

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

 

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

Syöttökelojen vaihto 
 

 VAROITUS 
Käännä syöttöteho pois ennen asennusta tai syöttökelo-
jen vaihtamista. 
 
POWERTEC i380C ADVANCED, POWERTEC i450C 
ADVANCED on varustettu V1.0/V1.2 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 69. 

 

Kaasuliitos 
Kaasusylinteri täytyy asentaa oikeanlaisella 
virtaussäätimellä. Kun kaasusylinteri virtaussäätimellä 
on asennettu asianmukaisesti, liitä kaasuletku 
säätimestä koneen kaasutulon liittimeen. 
 

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

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

 VAROITUS 
Kaasupullo voidaan kiinnittää koneen hyllyyn, mutta kaa-
supullon korkeus ei saa olla yli 43 in/1,1 m. Katso kuvaa 
19. Koneen hyllyyn kiinnitetty kaasupullo on kiinnitettävä 
koneeseen ketjulla. 
 

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

 VAROITUS 
Kaasupullo voidaan kiinnittää koneen hyllyyn, mutta kaa-
supullon korkeus ei saa olla yli 43 in/1,1 m. Katso kuvaa 
19. Koneen hyllyyn kiinnitetty kaasupullo on kiinnitettävä 
koneeseen ketjulla. 
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Huolto 
 VAROITUS 

Kaikissa huoltoon, muutoksiin tai huoltoon liittyvissä asi-
oissa 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 pistoolin kunto: vaihda tarvittaessa. 
 Tarkista jäähdytintuulettajan kunto ja toiminta. 

Pidä ilmasäleikkö puhtaana. 
 
Määräaikaishuolto (joka 200. 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 sammu-
tettava ja virtajohto on irrotettava pistorasiasta. 
 

 VAROITUS 
Verkkovirta pitää katkaista ennen huoltoa ja korjausta. 
Suorita jokaisen korjauksen jälkeen tarpeelliset testit 
turvallisuuden takaamiseksi. 
 

Asiakaspalvelun periaatteet 
Lincoln Electric Companyn toimiala on korkealaatuisten 
hitsauslaitteistojen, kulutustavaroiden ja leikkaus-laitteiden 
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. Emme myönnä minkäänlaista nimenomaisia tai 
oletettuja takeita näiden tietojen ja ohjeiden soveltuvuu-
desta johonkin asiakkaan tiettyyn käyttötarkoitukseen. 
Käytännöllisistä syistä emme voi myöskään ottaa 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 yksin-
omaan asiakkaan hallinnassa ja täysin asiakkaan vastuulla. 
Monet Lincoln Electricin vaikutus-mahdollisuuksien ulko-
puolella olevat muuttujat vaikuttavat tämän tyyppisissä 
valmistusmenetelmissä ja palveluvaatimuksissa saatujen 
tulosten soveltamiseen. 
Tiedot voivat muuttua – Tämä tieto on paikkansa pitävä 
julkaisuhetkellä hallussamme olevien tietojen perusteella. 
Saat päivitettyjä tietoja osoitteesta 
www.lincolnelectric.com . 
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WEEE-direktiivi 
07/06 

S
u

o
m

i 

 

Älä hävitä sähkölaitteita sekajätteiden mukana! 
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19 / EY ja sen 
kansallisen lainsäädännön mukaisen täytäntöönpanon mukaisesti sähkölaitteet, jotka ovat käyttöikänsä 
lopussa, on kerättävä erikseen ja palautettava kierrätyslaitokseen. Laitteiden omistajana sinun on selvitettävä, 
mihin laitteet toimitetaan alueellasi. 
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 yhteyttä Lincoln Electric huolto-osastoon 

koskien koodeja, jotka eivät ole listassa. 
 Asennuskuvan ja alla olevan taulukon avulla voidaan 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 varaosalistaa, joka toimitetaan koneen mukana. Lista sisältää kuvalla 
varustetun varaosalistan. 
 

REACH 
11/19 

Tiedonanto asetuksen (EY) N: o 1907/2006 33 artiklan 1 kohdan mukaisesti - REACH 
Jotkut tämän tuotteen sisällä olevat osat sisältävät: 
Bisfenoli-A:ta, BPA,  EC 201-245-8, CAS 80-05-7 
Kadmiumia,   EC 231-152-8, CAS 7440-43-9 
Lyijyä,    EC 231-100-4, CAS 7439-92-1 
Fenolia, 4-nonyyli-, haarautunut, EC 284-325-5, CAS 84852-15-3 
Yli 0,1% w/w homogeenisessä materiaalissa. Nämä aineet sisältyvät REACH asetuksen erityistä huolta aiheuttavien 
aineiden luetteloon. 
Tuotteesi voi sisältää yhden tai useamman luetelluista aineista. 
Turvallisen käytön ohjeet: 
 käytä valmistajan ohjeiden mukaan, pese kädet käytön jälkeen, 
 pidä poissa lasten ulottuvilta, älä laita suuhun, 
 Hävitä paikallisten määräysten mukaisesti. 

 

Valtuutetut huoltoliikkeet 
09/16 

 Ostajan on otettava yhteyttä valtuutettuun Lincolnin 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 koneen mukana toimitettua varaosalistaa. 
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Lisävarusteet 
 
K10095-1-15M KAUKO-OHJAIN 

K2909-1 6-/12-NASTAINEN ADAPTERI 

K14172-1 12-NASTAINEN KAUKOOHJAINPAKETTI 

K14175-1 KAASUVIRTAUSMITTARIN PAKETTI 

K14176-1 KAASULÄMMITINPAKETTI 

K14182-1 COOLARC 26 -JÄÄHDYTIN 

R-1019-125-1/08R ADAPTERI PUOLATYYPILLE S200 

K10158-1 ADAPTERI PUOLATYYPILLE B300 

K363P SOVITIN PUOLATYYPILLE READI-REEL® 

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

E/H-400A-70-5M HITSAUSPUIKKO 400A/70MM² - 5 M 

MIG/MAG-POLTTIMET 

W10429-36-3M LGS2 360 G-3.0M MIG-PISTOOLI, ILMAJÄÄHDYTTEINEN 

W10429-36-4M LGS2 360 G-4.0M MIG-PISTOOLI, ILMAJÄÄHDYTTEINEN 

W10429-36-5M LGS2 360 G-5.0M MIG-PISTOOLI, ILMAJÄÄHDYTTEINEN 

W10429-505-3M LGS2 505W3.0M MIG-PISTOOLI, VESIJÄÄHDYTTEINEN 

W10429-505-4M LGS2 505W4.0M MIG-PISTOOLI, VESIJÄÄHDYTTEINEN 

W10429-505-5M LGS2 505W5.0M MIG-PISTOOLI, VESIJÄÄHDYTTEINEN 

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 ø0,6-1,6 

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 
 


