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Česky I Česky 
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DĚKUJEME VÁM, že jste si vybrali kvalitní výrobek společnosti Lincoln Electric. 
 Zkontrolujte obal a zařízení, zda nedošlo k jejich poškození. Jakékoliv materiálové škody vzniklé při přepravě 

reklamujte a informujte ihned dodavatele. 
 Pro snazší použití zadejte své identifikační údaje do tabulky níže. Název modelu, kód, sériové číslo naleznete na 

typovém štítku zařízení. 

 
Název modelu: 

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

Kód a sériové číslo: 
 

………………….……………………………………………….. …………………………………………………….…………….. 
Datum a místo zakoupení: 

 
…………………………………………………………………... ……………………….………………………………………….. 
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Technické údaje 
 

NÁZEV OZNAČENÍ 

INVERTEC 275TP K14243-1 

VSTUP 

 Vstupní napětí U1 Třída EMC 

INVERTEC 
275TP 

400V +/- 15 % 3 fáze A 

I1eff I1max 

9.8A 13.8A 

JMENOVITÝ VÝKON 

 
Pracovní cyklus při 40 °C 

(na základě intervalu 10 minut) 
Výstupní proud I2 

GTAW 

100% 200A 

60% 230A 

40% 270A 

SMAW 

100% 180A 

60% 230A 

35% 250A 

ROZSAH VÝSTUPU 

 Rozsah svařovacího proudu Špičkové napětí naprázdno U0 

GTAW 5 - 270A 
72V 

SMAW 5 - 250A 

ROZMĚRY A HMOTNOST 

 Hmotnost Výška Šířka Délka 

INVERTEC 
275TP 

16 kg 360 mm 230 mm 498 mm 

 

 Třída ochrany Maximální tlak plynu 

INVERTEC 
275TP 

IP23 0,5 MPa (5 bar) 

Provozní teplota Skladovací teplota 

od -10 do +40 °C  od -10 do +55°C 

DOPORUČENÉ ROZMĚRY VSTUPNÍHO KABELU A DIMENZOVÁNÍ POJISTEK 

Pojistka typu gR nebo jistič typu Z Napájecí vodič 

16A, 400 V AC 4 vodiče, 1,5 mm2 
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Informace o konstrukci ECO 
 
Zařízení bylo navrženo tak, aby splňovalo požadavky směrnice 2009/125/ES a nařízení 2019/1784/EU. 
 
Účinnost a spotřeba při nečinnosti: 
 

Označení Název 
Účinnost při max. spotřebě / spotřebě 

při nečinnosti 
Odpovídající model 

K14243-1 INVERTEC 275TP 85% / 19W Žádný odpovídající model 

 
Ke stavu nečinnosti dochází za podmínek uvedených v následující tabulce. 
 

STAV NEČINNOSTI 

Podmínka Přítomnost 

Režim MIG  

Režim TIG X 

Režim STICK  

Po 30 minutách nečinnosti X 

Vypnutý ventilátor X 

 
Hodnoty účinnosti a spotřeby v klidovém stavu byly změřeny metodou a za podmínek definovaných v normě výrobku EN 
60974-1:20XX. 
 
Název výrobce, název výrobku, kódové číslo, číslo výrobku, sériové číslo a datum výroby jsou uvedeny na typovém štítku. 
 

XXXXXXXXXX
Code: XXXXX XXXXXX-X

S/N:  P1YYMMXXXXX

1 2

3 4

5

P1 YY MM XXXXX

5A5A 5B 5D5C

XXXXXXX

 
 
Vysvětlivky: 

1- Název a adresa výrobce 
2- Název výrobku 
3- Kódové číslo 
4- Číslo výrobku 
5- Sériové číslo  

5A – země výroby 
5B – rok výroby 
5C – měsíc výroby 
5D – postupné číslo, pro každý stroj jiné 
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Proces TIG: 
 
V případě procesu TIG závisí spotřeba plynu na ploše průřezu trysky. Pro běžně používané hořáky: 
 
Helium: 14–24 l/min 
Argon: 7-16 l/min 
 
Upozornění: Nadměrné rychlosti průtoku způsobují v proudu plynu turbulence, které mohou mít za následek nasátí 
kontaminace z ovzduší do svařovací lázně. 
 
Upozornění: Boční vítr nebo průvan může narušit ochrannou plynovou vrstvu. V rámci šetření ochranného plynu 
používejte zábrany k zablokování proudění vzduchu. 
 

 

 
Konec životnosti 
 

 
Na konci životnosti je nutné odevzdat výrobek k recyklaci v souladu s požadavky směrnice 2012/19/EU (WEEE). 
Informace o demontáži výrobku a kritických surovinách (CRM, Critical Raw Material) obsažených ve výrobku naleznete 
na webové stránce https://www.lincolnelectric.com/en-gb/support/Pages/operator-manuals-eu.aspx 
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Elektromagnetická slučitelnost (EMC) 
01/11 

Toto zařízení bylo zkonstruováno v souladu se všemi odpovídajícími směrnicemi a normami. Přesto však může generovat 
elektromagnetické rušení, které může ovlivňovat ostatní systémy, například telekomunikační (telefon, rádio, televize) nebo 
jiné bezpečnostní systémy. Takové rušení může způsobovat problémy s bezpečností příslušných systémů. Prostudujte si a 
porozumějte této části, abyste mohli eliminovat nebo snížit míru elektromagnetického rušení generovaného tímto zařízením. 
 

Toto zařízení bylo navrženo tak, aby pracovalo v průmyslovém prostředí. Pro provoz v domácím prostředí je 
nutné dodržovat některá specifická opatření pro eliminování možného elektromagnetického rušení. Operátor 
musí naistalovat a provozovat toto zařízení způsobem popsaným v této příručce. Pokud je zjištěno jakékoliv 
elektromagnetické rušení, musí operátor ihned provést nápravná opatření, aby toto rušení eliminoval, a to v 

případě potřeby s pomocí společnosti Lincoln Electric. 
 

 VAROVÁNÍ 
Za předpokladu, že veřejná nízkonapěťová síť v bodě společného spojení má odpor nižší než: 
 64,8 mΩ pro INVERTEC 275TP 
 
Toto zařízení je v souladu s normami IEC 61000-3-11 a IEC 61000-3-12 a může být připojeno k veřejným systémům 
nízkého napětí. V odpovědnosti instalačního technika nebo uživatele zařízení je zajistit pomocí konzultace s 
provozovatelem napájecí sítě, v případě potřeby, aby impedance systému odpovídala omezením kladeným na impedanci. 
 
Před instalováním zařízení musí operátor zkontrolovat pracoviště, zda se na něm nevyskytují žádné zařízení, která by 
mohla vykázat poruchu v důsledku elektromagnetického rušení. Zvažte následující: 
 Vstupní a výstupní kabely, ovládací a telefonní kabely, které jsou na pracovišti nebo v jeho blízkosti a zařízení. 
 Rádiové a/nebo televizní přijímače a vysílače. Počítače nebo počítačem ovládané zařízení. 
 Bezpečnostní a ovládací zařízení pro průmyslové procesy. Zařízení pro kalibraci a měření. 
 Osobní lékařská zařízení, jako jsou kardiostimulátory a naslouchadla. 
 Zkontrolujte elektromagnetické rušení zařízení, které pracuje na pracovišti nebo v jeho blízkosti. Operátor si musí být 

jist, že veškeré zařízení v prostoru je kompatibilní. To může vyžadovat další ochranná opatření. 
 Rozměry zvažovaného pracoviště závisí na konstrukci prostoru a dalších probíhajících činnostech. 
 
Zvažte následující pokyny, které snižují elektromagnetické emise ze zařízení. 
 Připojte zařízení ke vstupnímu napájení podle této příručky. Pokud se vyskytne rušení, může být nutné podniknout další 

bezpečnostní opatření, jako je filtrování vstupního napájení. 
 Výstupní kabely by měly být co nejkratší a umístěny společně co nejblíže k sobě. Pokud je to možné, připojte obrobek k 

uzemnění, abyste snížili elektromagnetické emise. Operátor musí zkontrolovat, zda připojení obrobku k uzemnění 
nezpůsobuje problémy nebo nebezpečné pracovní podmínky personálu nebo zařízení. 

 Stínění kabelů na pracovišti může snížit elektromagnetické emise. To může být nutné pro speciální aplikace. 
 

VÝSTRAHA 
Klasifikace EMC tohoto produktu je třída A, v souladu s normou pro elektromagnetickou slučitelnost EN 60974-10 a proto je 
produkt navržení pouze pro průmyslová prostředí. 
 

VÝSTRAHA 
Toto zařízení třídy A není určeno pro použití v obytných místech, kde je elektrická energie poskytována prostřednictvím 
veřejné nízkonapěťové napájecí sítě. V takových místech mohou vznikat obtíže při zajištění elektromagnetické slučitelnosti 
v důsledku vedených nebo vyzářených rušivých vlivů. 
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Bezpečnost 
01/11 

 VAROVÁNÍ 
Toto zařízení musí být používáno kvalifikovaným personálem. Zajistěte, aby instalace, provoz, údržba a opravy byly 
prováděny pouze kvalifikovaným personálem. Před používáním tohoto zařízení si prostudujte tuto příručku a porozumějte jí. 
Pokud nebudete dodržovat pokyny v této příručce, může to způsobit těžké zranění osob, smrt nebo poškození tohoto 
zařízení. Prostudujte si následující vysvětlení výstražných symbolů a porozumějte jim. Společnost Lincoln Electric není 
odpovědná za škody způsobem nesprávnou instalací, péčí nebo neobvyklým provozem. 
 

 

VÝSTRAHA: Tento symbol označuje, že musíte dodržovat uvedené pokyny, jinak může dojít k těžkému 
zranění osob, smrti nebo poškození tohoto zařízení. Chraňte sebe i ostatní osoby před případným těžkým 
zraněním či úmrtím.  

 

PROSTUDUJTE SI NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY A POROZUMĚJTE JIM: Před používáním tohoto zařízení si 
prostudujte tuto příručku a porozumějte jí. Svařování elektrickým obloukem může být nebezpečné. Pokud 
nebudete dodržovat pokyny v této příručce, může to způsobit těžké zranění osob, smrt nebo poškození 
tohoto zařízení. 

 

ELEKTRICKÝ PROUD MŮŽE ZPŮSOBIT SMRT: Svařovací zařízení generuje vysoká napětí. nedotýkejte 
se elektrody, pracovní svorky nebo připojeného obrobku, pokud je zařízení zapnuto. Izolujte se od 
elektrody, pracovní svorky a připojených obrobků. 

 

ELEKTRICKY NAPÁJENÉ ZAŘÍZENÍ: Než začnete pracovat na tomto zařízení, vypněte napájení pomocí 
odpojovacího spínače na pojistkové skříni. Uzemněte toto zařízení v souladu s místními 
elektrotechnickými předpisy. 

 

ELEKTRICKY NAPÁJENÉ ZAŘÍZENÍ: Pravidelně kontrolujte kabely vstupu, elektrody a pracovní svorky. 
Pokud se vyskytuje jakékoliv poškození izolace, vyměňte ihned kabel. Neumísťujte držák elektrody přímo 
na svařovací stůl nebo jiný povrch, který je v kontaktu s pracovní svorkou, vyhnete se tak riziku 
náhodného zapálení oblouku. 

 

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE MŮŽE BÝT NEBEZPEČNÉ. Elektrický proud protékající jakýmkoliv 
vodičem vytváří elektromagnetické pole (EMF). Pole EMC mohou rušit činnost některých 
kardiostimulátorů a svářeči, kteří mají kardiostimulátory implantované, by měli vše konzultovat se svým 
lékařem, než začnou toto zařízení používat. 

 

SHODA S CE: Toto zařízení splňuje požadavky směrnic Evropského společenství. 

 

UMĚLÉ OPTICKÉ ZÁŘENÍ: V souladu se směrnicí 2006/25/EC a normou EN 12198 je toto zařízení 
kategorie 2. Je povinné používat osobní ochranné pomůcky (OOP) mající filtr s požadovaným stupněm 
ochrany maximálně 15, jak je požadováno normou EN169. 

 

VÝPARY A PLYNY MOHOU BÝT NEBEZPEČNÉ: Svařování může generovat výpary a plyny, které jsou 
nebezpečné pro lidské zdraví. Vyhněte se vdechování výparů a plynů. Chcete-li se vyhnout těmto 
nebezpečím, musíte používat dostatečné větrání nebo odsávání, abyste udržovali výpary a plyny místo 
prostor, ze kterého vdechujete. 

 

ZÁŘENÍ OBLOUKU MŮŽE ZPŮSOBIT POPÁLENINY: Použijte štít se správným filtrem a krycími 
deskami, abyste při svařování nebo pozorování chránili oči před jiskrami a zářením oblouku. Pro ochranu 
pokožky používejte vhodný oděv z trvanlivého, ohnivzdorného materiálu. Chraňte ostatní okolostojící 
osoby vhodným, nehořlavým odstíněním a varujte je, aby nesledovaly oblouk, anebo se nevystavovali 
jeho působení. 
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JISKRY ZE SVAŘOVÁNÍ MOHOU ZPŮSOBIT POŽÁR NEBO VÝBUCH: Odstraňte veškerá nebezpečí 
požáru z prostoru svařování a připravte si hasicí přístroj na snadno dostupné místo. Jiskry a horký 
materiál z procesu svařování mohou snadno proniknout skrze malé trhliny a otvory do sousedních míst. 
Nesvařujte na žádné nádrži, sudu, nádobě nebo materiálu, pokud nebyly podniknuty správné kroky pro 
zajištění, že se v prostoru nenachází žádné hořlavé nebo jedovaté výpary. Nikdy toto zařízení 
nepoužívejte, když jsou v blízkosti přítomny hořlavé výpary nebo hořlavé kapaliny. 

 

SVAŘOVANÉ MATERIÁLY MOHOU HOŘET: Svařování generuje velké množství tepla. Horké povrchy a 
materiály v pracovním prostoru mohou způsobit těžké popáleniny. Při dotyku nebo přesouvání materiálu 
na pracovišti používejte rukavice nebo kleště. 

 

V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ MŮŽE TLAKOVÁ NÁDOBA VYBOUCHNOUT: Používejte certifikované tlakové 
nádoby se stlačeným plynem obsahující pouze správné ochranné plyny pro daný proces a řádně funkční 
regulační ventily, navržené pro dané plyny a tlaky. Vždy udržujte tlakové nádoby ve vzpřímené poloze 
pečlivě zajištěné k pevné podpěře. Nepohybujte ani nepřepravujte tlakové nádoby s plynem s 
demontovanou ochranou krytou. zabraňte kontaktu elektrody, držáku elektrody, pracovní svorky nebo jiné 
elektrické součásti pod proudem v kontaktu s tlakovou nádobou s plynem. Tlakové nádoby s plynem musí 
být umístěny mimo prostory, kde mohou být vystaveny fyzickému poškození nebo vlivům procesu 
svařování, včetně jisker a zdrojů tepla. 

 

POHYBLIVÉ SOUČÁSTI JSOU NEBEZPEČNÉ: Ve stroji se nacházejí pohyblivé mechanické součásti, 
které mohou způsobit zranění. Udržujte ruce, tělo a oděvní součásti mimo tyto součásti stroje během jeho 
spouštění, provozu nebo údržby. 

HF 
UPOZORNĚNÍ: Vysoká frekvence použitá pro bezkontaktní zažehnutí oblouku při svařování TIG 
(GTAW), může rušit provoz nedostatečně stíněného počítačového zapalování, středisek EDP a 
průmyslových robotů, nebo může způsobit úplnou havárii systému. Svařování TIG (GTAW) může rušit 
elektronické telefonní sítě a příjem rádiového a televizního vysílání. 

 

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKA: Toto zařízení je vhodné pro provádění napájení pro svařovací operace 
prováděné v prostředí se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem. 

 
Výrobce si vyhrazuje právo na změny a/nebo zlepšení konstrukce bez současného zaznamenání změny v uživatelské 
příručce. 
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Úvod 
 
INVERTEC 275TP je zdrojem napájení pro GTAW a SMAW. 
 
Kompletní balení obsahuje: 
 Zdroj napájení 
 USB s návodem k obsluze 
 Štítek Lincoln 
 Plynová hadice 

Doporučené vybavení, které si může uživatel zakoupit, je 
uvedeno v kapitole „Příslušenství“. 
 
 
 
 
 
 

Pokyny k instalaci a obsluze 
 
Před instalováním nebo používáním zařízení si 
prostudujte celou tuto kapitolu. 
 
Podmínky používání 
Toto zařízení je určeno k práci v nepříznivých 
podmínkách. Je však důležité podniknout následující 
jednoduchá preventivní opatření a dodržovat je, aby byla 
zajištěna dlouhá životnost a spolehlivý provoz zařízení. 
 Neumísťujte zařízení ani jej neprovozujte na povrchu 

se sklonem větším než 15° od vodorovné polohy. 
 Nepoužívejte zařízení pro roztavování trubek. 
 Zařízení musí být umístěno na takovém místě, kde je 

zajištěna volná cirkulace čistého vzduchu bez 
omezení pro pohyb vzduchu. Nezakrývejte zařízení 
papírem, látkami nebo hadry, pokud je zapnuté. 

 Je nutné minimalizovat nečistoty a prach, které by 
mohly nasáty dovnitř zařízení. 

 Toto zařízení má stupeň ochrany IP23. Udržujte 
zařízení v suchu a neumísťujte jej na mokrou zem 
nebo do kaluží. 

 Umístěte zařízení mimo strojní zařízení dálkově 
ovládané po rádiové frekvenci. Normální provoz 
může nepříznivě ovlivnit činnost blízko umístěného 
strojního zařízení dálkově ovládaného po rádiové 
frekvenci a způsobit zranění nebo poškození 
zařízení. Prostudujte si část věnovanou 
elektromagnetické slučitelnosti uvedenou v této 
příručce. 

 Zařízení neprovozujte v místech, kde je okolní teplota 
vyšší než 40 °C: 

 
Pracovní cyklus a přehřívání 
Pracovní cyklus svařovacího zařízení představuje 
procento času z 10 minut, po který může svářeč ovládat 
jednotku se jmenovitým proudem. 
 
Příklad: 60 % pracovní cyklus: 

 
Svařování po dobu 

6 minut. 
Přestávka po dobu 

4 minut. 
 
Nadměrné prodlužování pracovního cyklu způsobí, že se 
aktivuje okruh tepelné ochrany. 

 
 Minuty  nebo snížení 

pracovního 
cyklu 

 

 

Připojení vstupních přívodů 
 

VÝSTRAHA 
Svařovací zařízení může k napájecí síti připojovat pouze 
kvalifikovaný elektrotechnik. Instalace musí být 
provedena v souladu s příslušnými národními 
elektrotechnickými předpisy a místními zákony. 
 
Před zapnutím zařízení zkontrolujte vstupní napětí, fáze 
a frekvenci dodávanou do tohoto zařízení. Zkontrolujte 
připojení zemnicích vodičů od zařízení ke vstupnímu 
zdroji. Svářečka INVERTEC 275TP musí být připojena 
ke správně instalované zásuvce se zemnícím kolíkem. 
Vstupní napětí je 400 V, 50/60 Hz. Další informace o 
vstupním napájení naleznete v části věnované 
technickým specifikacím v této příručce a na typovém 
štítku zařízení. 
 
Ujistěte se, že hodnoty síťového napájení dostupného z 
napájecího zdroje jsou odpovídající pro normální provoz 
zařízení. Typ ochrany (zpožděné pojistky) a velikost 
kabelů jsou uvedeny v kapitole Technické údaje v této 
příručce. 
 

 VAROVÁNÍ 
Svařovací zařízení může být napájeno z generátor s 
výstupním výkonem alespoň o 30 % vyšším, než je 
příkon svařovacího zařízení. 
 

VÝSTRAHA 
Při napájení zařízení z generátoru zajistěte, aby zařízení 
bylo nejprve vypnuto, až poté lze vypnout generátor, 
jinak dojde k poškození svařovacího zařízení! 
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Ovládací prvky a funkční zařízení 
 

Přední panel INVERTEC 275TP 

 
Obr. 1 

 
1. Výstupní záporná zásuvka pro svařovací obvod  
 
2. Výstupní kladná zásuvka pro svařovací obvod: 

Zásuvka pro připojení hořáku TIG 
 
3. Zásuvka hořáku C5B 
 
4. Plynová rychlospojka Pro připojení plynového 

potrubí hořáku  
 
5. Konektor dálkového ovládání Pro připojení sady 

dálkového ovládání  
 
6. Uživatelské rozhraní: Viz část „Uživatelské 

rozhraní“. 
 
7. Konektor USB 
 

Zadní panel INVERTEC 275TP 

 
Obr. 2 

 
1. Plynová rychlospojka: Pro připojení 

plynového potrubí. 
 
2. Spínač napájení:  

 VAROVÁNÍ 
Stroj umožňuje použití všech vhodných stínících plynů s 
maximálním tlakem 5 barů. 
 

Uživatelské rozhraní 
 

 
Obr. 3 

 
1. Displej: 5” TFT displej zobrazuje parametry procesu 

svařování. 
 
2. Levé tlačítko: Domů a zpět 
 
3. Centrální knoflík: Přístup k parametrům a jejich 

ověření stisknutím knoflíku 
 
4. Pravé tlačítko: Přístup ke konkrétnímu parametru 

aktuální vybrané stránky. 
 

2 

1 

2 

7 

5 

3 

1 

4 
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Hlavní menu 
 

 
Obr. 4 

 
V hlavní nabídce jsou možné 3 volby 
 GTAW: povolení vstupu do nabídky TIG Home 
 SMAW: povolení vstupu do nabídky MMA Home 
 Informace: Vstup do této sekce umožňuje uživateli 

nastavit různé parametry zdroje napájení. 
 

Popis nabídky Domů 
 

 
Obr. 5 

 
1. V oblasti „Primární nastavení“ se zobrazí typ 

procesu a odpovídající informace, jako je typ 
oblouku pro TIG a typ režimu MMA (Soft, Crisp 
atd…). 

 
Pokud je vybrán režim „Režim řízeného nastavení“, 
v části se zobrazí všechny vstupy. 

 
2. „Stavový řádek“ poskytuje další informace, jako je 

volba blokování spouště, stav dálkového ovládání. 
 
3. „Přednastavený proud“ označuje aktuální hodnotu 

nakonfigurovanou svařovačkou a během svařování 
hodnotu svařovacího proudu. 

 
4. „Napětí“: Indikace svařovacího napětí. 
 
5. „Sekundární nastavení“ umožňují uživateli zobrazit 

aktuální hodnoty parametrů sekvence svarů. 
 
6. „Kontextová tlačítka /štítky kodérů“, informuje 

uživatele o funkcích spojených s knoflíkem a tlačítky. 
 

Primární nastavení 

Stavový řádek  

Přednastavený 
proud 

Napětí 

Sekundární nastavení 

Štítky kontextových tlačítek / kodérů 
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Proces svařování GTAW 
 

 
 
Chcete-li zvolit proces v režimu TIG, vyberte ikonu 
GTAW a stiskněte knoflíkové tlačítko. 
 
Domů 

 
Obr. 6 

 
1. Přístup do částí „Hlavní menu“, stisknutím tohoto 

tlačítka se vrátíte zpět. 
 
2. Stisknutím tlačítka nastavíte všechny parametry 

aktuálního procesu. 
Otáčením knoflíku nastavte hodnotu svařovacího 
proudu. 

 
3. Přístup k části „Paměti“. Viz část věnovaná tomuto 

tématu. 
 
Konfigurace parametrů 
Obloukový náraz 

 
Obr. 7 

 
Výběr typu obloukového nárazu: HF nebo Dotkněte se 
tlačítka Start, vyberte příslušnou nabídku a stiskněte 
knoflík. 
 

 
Obr. 8 

 
Vyberte požadovaný typ oblouku. 
 
Konfigurace sekvence svařování 

 
Obr. 9 

 
Zvolte nabídku „Sekvence svařování“ a nakonfigurujte 
následující parametry: 
 Doba před plynem 
 Spuštění proudu 
 Doba náběhu 
 Svařovací proud 
 Doba snižování náběhu 
 Ukončit proud 
 Poplynový 
 

 
Obr. 10 

 
Pro každý parametr dosáhněte pomocí knoflíku příslušné 
části svařovací sekvence a stiskněte tlačítko knoflíku. 
 

1 2 3 
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Pulzní režim 

 
Obr. 11 

 
Pro aktivaci/deaktivaci pulsního režimu zvolte nabídku 
„Pulse“ (Pulz). 
 

 
Obr. 12 

 
Po aktivaci se na levé straně objeví některé další ikony: 
 Frekvence pulsu 
 Proud pozadí (procento svařovacího proudu) 
 Pracovní cyklus. 
 
Typ blokování spouště. 

 
 
Pro změnu způsobu správy spouštěcího spínače na 
hořáku zvolte „trigger Interlock“ (blokování spouště). 
Stiskem tlačítka vyberte požadované tlačítko: 
 2-STEP 
 4-STEP 
 2KROKOVÝ RESTART 
 4KROKOVÝ RESTART 
 4 Úroveň STEP-Bi 
 BOD 
 TFT 
 
Další popis naleznete ve vyhrazené části. 
 

Spouštěcí sekvence TIG 
Svařování metodou TIG lze provádět ve dvoukrokovém 
nebo čtyřkrokovém režimu. Níže jsou vysvětleny 
specifické operační sekvence pro režimy spouštění. 
 
Vysvětlivky použitých symbolů: 

 Tlačítko hořáku 

 Výstupní proud 

 
Předproud plynu 

 

Plyn 

 
Dodatečný průtok plynu 

 
Dvoukroková spouštěcí sekvence 
Při dvoukrokovém režimu spouštění a zvoleném režimu 
svařování TIG proběhne následující sekvence svařování. 

 
 
1. Sekvenci spustíte stisknutím a podržením spouště 

hořáku TIG. Stroj otevře plynový ventil a spustí 
průtok stínícího plynu. Po uplynutí doby před 
prouděním se pro vyčištění vzduchu z hadice 
hořáku zapne výstup stroje. V tomto okamžiku se 
spustí oblouk podle zvoleného režimu svařování. Po 
spuštění oblouku se výstupní proud zvyšuje řízenou 
rychlostí nebo dobou náběhu, dokud není dosaženo 
svařovacího proudu. 
 
Pokud dojde k uvolnění spouště hořáku během doby 
stoupání, oblouk se okamžitě zastaví a výstup stroje 
se vypne. Uvolněte spoušť hořáku TIG a přestaňte 
svařovat. Stroj nyní bude řízenou rychlostí snižovat 
výstupní proud nebo dobu poklesu, dokud nebude 
dosaženo proudu Crater a výstup stroje se nevypne. 

 
Po vypnutí oblouku zůstane plynový ventil otevřený, aby 
pokračoval tok ochranného plynu k horké elektrodě a 
obrobku. 
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Jak je uvedeno výše, je možné během klesání podruhé 
stisknout a podržet spoušť hořáku TIG, aby se ukončila 
funkce klesání a výstupní proud zůstal na hodnotě 
proudu Crater. Po uvolnění spouště hořáku TIG se 
výstup vypne a začne běžet doba po průtoku. Tato 
operační sekvence, 2 kroky s vypnutým restartem, je 
výchozím nastavením z výroby. 
 
Dvoukroková spouštěcí sekvence s možností restartu 
Pokud je v nabídce nastavení povolena možnost 
dvoukrokového restartu, proběhne následující sekvence: 

 
1. Stisknutím a podržením spouště hořáku TIG 

spustíte výše popsanou sekvenci. 
2. Uvolněním spouště hořáku TIG zahájíte klesání. 

Během této doby stiskněte a podržte spoušť hořáku 
TIG, abyste znovu zahájili svařování. Výstupní 
proud se bude opět kontrolovaně zvyšovat, dokud 
nebude dosažen svařovací proud. Tuto sekvenci lze 
opakovat tolikrát, kolikrát je třeba. Po dokončení 
svařování uvolněte spoušť hořáku TIG. Po dosažení 
proudu Crater se výstup stroje vypne. 

 

Čtyřkroková spouštěcí sekvence 
Při čtyřkrokovém režimu spouštění a zvoleném režimu 
svařování TIG proběhne následující sekvence svařování. 

 
1. Sekvenci spustíte stisknutím a podržením spouště 

hořáku TIG. Stroj otevře plynový ventil a spustí 
průtok stínícího plynu. Po uplynutí doby 
předběžného průtoku se pro vyčištění vzduchu z 
hadice hořáku zapne výstup stroje. V tomto 
okamžiku se spustí oblouk podle zvoleného režimu 
svařování. Po spuštění oblouku bude výstupní 
proud na úrovni počátečního proudu. Tento stav lze 
udržovat tak dlouho, jak je to nutné. 

 
Pokud není startovací proud nutný, nedržte spoušť 
hořáku TIG, jak je popsáno na začátku tohoto kroku. 
V tomto stavu stroj při spuštění oblouku přejde z 
kroku 1 do kroku 2. 

 
2. Uvolněním spouště hořáku TIG se spustí funkce 

nahoru. Výstupní proud se bude zvyšovat řízenou 
rychlostí nebo dobou nárůstu, dokud nebude 
dosaženo Svařovacího proudu. Pokud dojde ke 
stisknutí spouště hořáku během doby stoupání, 
oblouk se okamžitě zastaví a výstup stroje se 
vypne.  

 
3. Po dokončení hlavní části svaru stiskněte a podržte 

spoušť hořáku TIG. Stroj nyní snižuje výstupní 
proud řízenou rychlostí nebo dobou poklesu, dokud 
není dosaženo proudu Crater. 

 
4. Tento proud Crater lze udržovat tak dlouho, jak je 

třeba. Po uvolnění spouště hořáku TIG se výstup 
stroje vypne a začne běžet doba po průtoku. 

 
Jak je zde znázorněno, po 
rychlém stisknutí a 
uvolnění spouště hořáku 
TIG z kroku 3A je možné 
stisknout a podržet spoušť 
hořáku TIG ještě jednou, 
aby se ukončila doba 
poklesu a výstupní proud 
zůstal na úrovni proudu 
Crater. Po uvolnění 
spouště hořáku TIG se 
výstup vypne. 
 
Tato sekvence operací, 4 kroky s vypnutým restartem, je 
výchozím nastavením z výroby. 
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Čtyřkroková spouštěcí sekvence s možností restartu 
Pokud je v nabídce nastavení povolen čtyřkrokový 
restart, proběhne u kroků 3 a 4 následující sekvence 
(kroky 1 a 2 se volbou restartu nemění): 

 
3. Stiskněte a podržte spoušť hořáku TIG. Stroj nyní 

snižuje výstupní proud řízenou rychlostí nebo dobou 
poklesu, dokud není dosaženo proudu Crater. 

 
4. Uvolněte spoušť hořáku TIG. Výstupní proud se 

opět zvýší na hodnotu Svařovací proud, stejně jako 
v kroku 2, a bude pokračovat ve svařování. 

 
Pokud je svar zcela dokončen, použijte místo výše 
popsaného kroku 3 následující postup. 
 
3A. Rychle stiskněte a uvolněte spoušť hořáku TIG. Stroj 
nyní bude řízenou rychlostí snižovat výstupní proud nebo 
dobu poklesu, dokud nebude dosaženo proudu Crater a 
výstup stroje se nevypne. Po vypnutí oblouku se spustí 
doba po průtoku. 
 
Jak je zde znázorněno, po 
rychlém stisknutí a 
uvolnění spouště hořáku 
TIG z kroku 3A je možné 
stisknout a podržet spoušť 
hořáku TIG ještě jednou, 
aby se ukončila doba 
poklesu a výstupní proud 
zůstal na úrovni proudu 
Crater. Po uvolnění 
spouště hořáku TIG se 
výstup opět zvýší na 
svařovací proud jako v 
kroku 4, aby bylo možné pokračovat ve svařování. Po 
dokončení hlavní části svaru přejděte ke kroku 3. 
 
Jak je znázorněno na 
obrázku, po rychlém 
stisknutí a uvolnění 
spouště hořáku TIG z 
kroku 3A je možné opět 
rychle stisknout a uvolnit 
spoušť hořáku TIG 
podruhé, čímž se ukončí 
doba poklesu a svařování 
se zastaví. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-kroková dvouúrovňová spouštěcí sekvence 

 
 
Po výběru této sekvence se vpravo objeví nová ikona 
umožňující nastavit aktuální hodnotu druhé úrovně. V 
tomto příkladu bude úroveň proudu na pozadí činit 25 % 
hodnoty svařovacího proudu. 
 
Při této sekvenci se oblouk spouští stejně jako při 
sekvenci 4S, to znamená, že kroky 1 a 2 jsou stejné. 
 
3. Rychle stiskněte a uvolněte spoušť hořáku TIG. 

Přístroj přepne úroveň proudu z A1 na A2 (proud 
pozadí). Při každém opakování této spouštěcí akce 
se aktuální úroveň přepne mezi dvěma úrovněmi. 

3A. Po dokončení hlavní části svaru stiskněte a podržte 
spoušť hořáku TIG. Stroj nyní snižuje výstupní proud 
řízenou rychlostí nebo dobou poklesu, dokud není 
dosaženo proudu Crater. Tento proud Crater lze 
udržovat tak dlouho, jak je třeba. 
 
POZNÁMKA: Možnost Restart a funkce Pulse nejsou 
pro sekvenci Bi-Level Trigger k dispozici. 
 
Bodová sekvence. 

 
 
V bodové sekvenci spouštěč (krok 1) spustí svařovací 
sekvenci. Na rozdíl od ostatních parametrů není konec 
cyklu závislý na spouštěcí akci: čas nastavený na 
uživatelském rozhraní automaticky zahájí fázi poklesu 
sklonu. 
 
Časová konfigurace se nachází mezi šipkami (2) a (3). 
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Po výběru možnosti Spot se zobrazí nová ikona pro 
konfiguraci času. 
 
Systém Tack pro tenkou sekvenci 
Tack pro tenkou sekvenci je velmi podobný bodové 
sekvenci, ale nejsou přítomny fáze náběhu a poklesu 
sekvence svařování. Proud přímo dosahuje 
svařovacího proudu. 
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Proces svařování SMAW 
 

 
Obr. 13 

 
Chcete-li zvolit proces v režimu tyčového řezání, vyberte 
ikonu SMAW a stiskněte knoflíkové tlačítko. 
 
Domů 

 
Obr. 14 

 
1. Přístup do části „Hlavní menu“, stisknutím tohoto 

tlačítka se vrátíte zpět do „Hlavní menu“. 
 
2. Stisknutím tlačítka nastavíte všechny parametry 

aktuálního procesu. 
Otáčením knoflíku nastavte hodnotu svařovacího 
proudu. 

 
3.  Přístup k části „Paměti“. Viz část věnovaná tomuto 

tématu. 
 
4. „Sekundární nastavení“ Uživatel může přímo na 

„Úvodní stránce“ vidět aktuální hodnoty parametrů. 
 
Konfigurace parametrů 
Režimy lepení 
 

 
Obr. 15 

 
Chcete-li změnit režimy lepení, vyberte příslušnou 
nabídku a stiskněte tlačítko. 

 
Obr. 16 

 
Stroj umožňuje uživateli používat režim 4 lepení: 
 Měkký: Pro svařování s nízkým výskytem rozstřiku. 

Funkce Horký start a Síla oblouku jsou 
předdefinované a nelze je měnit. 

 Crisp: Pro agresivní svařování se zvýšenou stabilitou 
oblouku 

 Manuální: uživatel má plnou kontrolu nad parametry 
Síla oblouku a Horký start. 

 Pulzní: uživatel může definovat frekvenci, stupeň a 
svařovací proud. 

 
Horký start 
Jedná se o dočasné zvýšení počátečního svařovacího 
proudu. To pomáhá rychle a spolehlivě zapálit oblouk. 
 

 
Obr. 17 

 
Zvolte „Horký start“, stiskněte knoflíkové tlačítko, změňte 
hodnotu a opětovným stisknutím ji potvrďte. 
 
Jednotka je v procentech. V tomto příkladu se počáteční 
proud rovná svařovacímu proudu s přídavkem 40 % 
svařovacího proudu.  
 
Příklad: pokud je svařovací proud 100 A, proud Horký 
start bude 40 %. 
 

3 2 1 

4 
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Síla elektrického oblouku 
Jedná se o dočasné zvýšení výstupního proudu při 
běžném svařování tyčí. Toto dočasné zvýšení 
výstupního proudu slouží k odstranění přerušovaných 
spojení mezi elektrodou a svarovou lázní, ke kterým 
dochází při běžném svařování tyčí. 
 

 
Obr. 18 

 
Ochrana proti ulpívání 
Tuto funkci nemůže uživatel měnit. 
 
Jedná se o funkci, která sníží výstupní proud stroje na 
nízkou úroveň, pokud obsluha udělá chybu a přiloží 
elektrodu k obrobku. Toto snížení proudu umožňuje 
obsluze vyjmout elektrodu z držáku elektrody bez vzniku 
velkých jisker, které by mohly držák elektrody poškodit. 
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Příslušenství 
 
Konfigurace příslušenství a svítilen je přístupná z 
domovské nabídky stisknutím knoflíku, výběrem ikony 
„Dálkové ovládání“ a opětovným stisknutím knoflíku. 
 

 
 
Po aktivaci se vpravo od ikony „Dálkové ovládání“ objeví 
nová ikona s názvem „Vzdálený dosah“. 
 

 
 
Ruční dálkové ovládání 
Použitelné pro procesy GTAW a SMAW. 
 
Zobrazený proud odpovídá poloze potenciometru 
dálkového ovládání od minimálního po maximální proud. 
 
Minimální a maximální hodnotu lze definovat v položce 
„Vzdálený rozsah“. Ve výše uvedeném příkladu je 
minimální proud 5 A a maximální 270 A pro GTAW a 250 
A pro SMAW.  
 
Nožní pedál 
Lze použít pouze při GTAW. 
 
V případě výběru je maximální proud nastaven na 
stránce „Domů“ pomocí knoflíku. Minimální proud je 
stejně jako u „Ručního dálkového ovládání“ nastaven 
v sekci Rozsah dálkového ovládání. 
 
Jak moc sešlápnete pedál, tak moc se sníží proud. 
 
Potenciometrický hořák 
Lze použít při GTAW a SMAW 
 
„Potenciometrický hořák“ se chová stejně jako „Nožní 
pedál“. 
 

Proudový hořák NAHORU-DOLŮ 
Lze použít pouze při GTAW. 
 
Jsou identifikovány tři provozní režimy, které odpovídají 
různým stavům stroje: 
 Před svařováním: stisknutím tlačítka NAHORU nebo 

DOLŮ dojde ke změně hodnoty nastaveného proudu. 
 Při svařování: stisknutí tlačítka NAHORU nebo DOLŮ 

způsobí změnu hodnoty nastaveného proudu ve 
všech fázích svařovacího procesu s výjimkou 
startovacích funkcí, kde je funkce NAHORU/DOLŮ 
maskována. 

 Před/Po průtoku: stisknutím tlačítka NAHORU nebo 
DOLŮ dojde ke změně hodnoty nastaveného proudu. 

 
Změna se provede dvěma způsoby v závislosti na čase 
stisknutí tlačítka: 
 Funkce kroku 

Stisknutím tlačítka NAHORU/DOLŮ na minimální 
dobu 200 ms a jeho uvolněním dojde ke 
zvýšení/snížení nastaveného proudu o 1 A. 

 Funkce rampy  
Stisknutím tlačítka NAHORU/DOLŮ na dobu delší 
než 1 s se nastavený proud začne zvyšovat/snižovat 
s rampou (5 A/s). Pokud stisknete na více než 5 s, 
zvyšujte/snižujte s rampou (10 A/s). 

Aktuální rampa skončí po uvolnění dříve stisknutého 
tlačítka NAHORU/DOLŮ 
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Paměti 
 
Svařovací proces a všechny parametry, které patří k 
cyklu, lze uložit do paměťového slotu, aby bylo možné je 
později vyvolat. 
 
Nabídka „Paměti“ je přístupná jak pro proces TIG, tak pro 
proces Stick z „nabídky Domů“. 

 
Obr. 19 

 
Do nabídky pamětí se dostanete stisknutím pravého 
tlačítka. 

 
Obr. 20 

 
1. V horní části stránky paměti jsou zobrazena aktuální 

nastavení, která budou uložena. 
 
2. Pomocí knoflíku je možné procházet nahoru nebo 

dolů a vybrat prázdný nebo použitý paměťový slot. 
Pokud je slot již použit, zobrazí se parametry 
spojené se zálohou. 

 
3. Chcete-li použít prázdný slot, vyberte možnost 

„Přidat novou paměť“. 
 
4. Stisknutím tlačítka knoflíku vyvoláte proces a 

odpovídající parametry uložené ve zvoleném slotu. 
 
5. Chcete-li uložit aktuální nastavení do paměti, 

stiskněte pravé tlačítko a podržte je až do konce 
ukládání. 

 

 
Obr. 21 

 
Pokud tlačítko uvolníte před koncem procesu ukládání, 
slot se nevymaže.  
 

1 

2 

3 
4 

5 
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Řízené nastavení 
 
Řízené nastavení je funkce, která automaticky 
konfiguruje zdroj napájení podle sady vstupních údajů: 
 Typ plechu 
 Tloušťka 
 Typ kloubu 
 Průměr wolframu 
 
Na základě těchto dat bude zdroj napájení automaticky 
nakonfigurován tak, aby získal nejvhodnější parametr pro 
konfiguraci. 
 
Aktivace nastavení průvodce 
Vedené nastavení lze aktivovat v nabídce „Možnosti 
systému“ a poté v nabídce „Nastavení režimu svařování“. 
 
V „Manuálním režimu“ je pomoc deaktivována. 
Stisknutím knoflíku jej aktivujete 
 

 
 
Použití průvodce nastavením 

 
 
Když je aktivován režim Průvodce, domovská stránka se 
upraví podle: 
 Přidání seznamu všech vstupních údajů do části 

„Primární nastavení“. 
 Přednastavení definované hodnoty proudu. 
 Modifikace aktuální pásky s rozsahem. 
 
Primární nastavení: 
Pro změnu a konfiguraci vstupních parametrů stiskněte 
tlačítko ovládání a přejděte na požadovaný parametr. 
Poté stiskněte knoflíkové tlačítko pro ověření. 
 

 
 

Po úpravě parametrů se výstupní svařovací proud 
automaticky přizpůsobí dané aplikaci. 
 
Páska s aktuálním rozsahem 
Stroj automaticky nastaví nejlepší aktuální hodnotu. 
Kolem této hodnoty je také možné nastavit proud. 
Jakmile proud zůstane ve správném rozsahu 
svařovacího proudu pro danou aplikaci,  
 

 
 
Pokud proud překročí rozsah svařování navrhovatele, 
páska se změní na červenou, což uživateli signalizuje, že 
aktuální výběr není nejvhodnější. 
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Nabídka systému 
 
Parametry 
Chcete-li nakonfigurovat parametry zdroje napájení, 
vyberte ikonu „Informace“. 
 

 
 
Po kliknutí na „Informace“ budou k dispozici tři řádky: 
 Nastavení režimu svařování 
 Pokročilá nastavení  
 Systémové informace 
 
Nastavení režimu svařování 
Viz část „Řízené nastavení“ 
 
Pokročilé nastavení. 
V této části: 
 Zařízení pro snížení napětí (Vrd) lze 

aktivovat/deaktivovat 
 Konfigurace chladiče. 
 
Systémové informace. 
V této části se zobrazí revize softwaru. 
 
Aktualizace softwaru. 
Software bude vydán během životnosti zdroje napájení a 
přinese nové funkce. 
 
Pro upgrade softwaru vložte USB klíč ve formátu FAT32 
s novým softwarovým balíčkem na kořen USB klíče. 
 

 
 
Zobrazí se první vyskakovací okno. Zrušte to. 

 
 
Druhé okno vás vyzve k přijetí instalace nového 
softwaru. Stisknutím tlačítka „Potvrdit“ spustíte postup 
instalace. 
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Připojení plynu 
 VAROVÁNÍ 

 

 Při poškození může PLYNOVÁ LÁHEV
explodovat. 

 Plynovou láhev vždy bezpečně upevněte
ve vzpřímené poloze ke stěnovému
stojanu na lahve nebo k tomu určenému
vozíku na lahve. 

 Plynovou láhev uchovávejte mimo místa,
kde by mohlo dojít k jejímu poškození,
zahřátí nebo elektrickým obvodům, abyste
zabránili možnému výbuchu nebo požáru. 

 Láhev udržujte mimo dosah svařování
nebo jiných elektrických obvodů pod
napětím. 

 Nikdy nezvedejte svářečku s připojenou
lahví. 

 Nikdy nedovolte, aby se svařovací
elektroda dotýkala láhve. 

 Hromadění stínícího plynu může poškodit
zdraví nebo způsobit smrt. Používejte v
dobře větraném prostoru, aby se
zabránilo hromadění plynu. 

 Pokud plynovou láhev nepoužíváte,
důkladně uzavřete ventily, aby
nedocházelo k únikům. 

 

 VAROVÁNÍ 
Svařovací stroj podporuje všechny vhodné ochranné 
plyny při maximálním tlaku 5,0 bar. 
 

 VAROVÁNÍ 
Před použitím se ujistěte, že plynová láhev obsahuje plyn 
vhodný pro daný účel. 
 
 Vypněte vstupní napájení na svařovacím zdroji. 
 Na plynovou láhev nainstalujte správný regulátor 

průtoku plynu. 
 Připojte plynovou hadici k regulátoru pomocí 

hadicové svorky. 
 Druhý konec plynové hadice připojte k plynovému 

konektoru na zadním panelu zdroje nebo přímo k 
rychlospojce umístěné na zadním panelu zdroje. 

 Připojte pomocí vyhrazeného propojovacího kabelu 
(viz kapitola „Příslušenství“) podavač drátů a zdroj 
napájení. 

 Na svařovacím zdroji zapněte vstupní napájení. 
 Otevřete ventil plynové lahve. 
 Upravte průtok stínícího plynu regulátoru plynu. 
 Průtok plynu zkontrolujte pomocí funkce Plynové 

profukování. 
 

Přeprava a zvedání 
 

 

 VAROVÁNÍ 
Padající zařízení může způsobit zranění 
osob a poškození zařízení. 

 
Během přepravy a zvedání jeřábem dodržujte následující 
pravidla: 
 Zařízení obsahuje prvky uzpůsobené k přepravě. 
 Zvedejte zařízení pomocí vhodného zvedacího 

zařízení s dostatečnou únosností. 

 VAROVÁNÍ 
Zdroj napájení nelze v žádném případě zvednout. 
 

Údržba 
 VAROVÁNÍ 

Pro jakoukoliv údržbu, modifikace nebo opravy se 
doporučuje kontaktovat nejbližší technické servisní 
středisko nebo společnost Lincoln Electric. Opravy nebo 
modifikace prováděné neoprávněným servisem nebo 
personálem znamenají, že záruka výrobce nebo 
neplatná a nebude poskytnuta. 
 
Jakékoliv znatelné poškození by mělo být ihned 
nahlášeno a opraveno. 
 
Pravidelná údržba (každodenní) 
 Zkontrolujte stav izolace, kabelů, připojení pracovních 

a napájecích vodičů. Pokud se vyskytuje jakékoliv 
poškození izolace, ihned vodič vyměňte. 

 Odstraňte odstřik z trysky svařovací pistole. Odstřik 
by mohl bránit průtoku ochranného plynu k oblouku. 

 Zkontrolujte stav svařovací pistole: v případě potřeby 
ji vyměňte. 

 Zkontrolujte stav a provoz ventilátoru chlazení. 
Udržujte otvory pro proudění vzduchu průchodné. 

 
Pravidelná údržba (každých 200 provozních hodin, 
minimálně jednou ročně) 
Proveďte pravidelné údržbu a navíc k tomu následující 
kroky: 
 Udržujte stroj v čistotě. Pomocí proudu suchého 

vzduchu (nízký tlak) odstraňte prach z vnějšího a 
vnitřního povrchu skříně. 

 Pokud je to nutné, vyčistěte a dotáhněte všechny 
svařovací svorky. 

 
Četnost operací údržby se může lišit v souladu s 
pracovním prostředím, kde je zařízení umístěno. 
 

 VAROVÁNÍ 
Nedotýkejte se součásti pod proudem. 
 

 VAROVÁNÍ 
Před vyjmutím pouzdra musí být stroj vypnutý a napájecí 
kabel musí být odpojen od síťové zásuvky. 
 

 VAROVÁNÍ 
Před každou údržbou nebo servisem musí být zařízení 
odpojeno od síťového napájení. Po každé opravě 
proveďte správné testy, aby byla zajištěna bezpečnost 
zařízení. 
 



Česky 22 Česky 

Zásady pomoci zákazníkům 
Předmětem činnosti společnosti Lincoln Electric 
Company je výroba a prodej výrobků vysoké kvality: 
svařovacího zařízení, přídavných materiálů a zařízení 
pro řezání. Náš záměr je vyhovět požadavkům našich 
zákazníků a předčít jejich očekávání. Příležitostně 
mohou kupující požadovat od společnosti Lincoln Electric 
informace nebo rady ohledně použití našich výrobků. 
Reagujeme na dotazy našich zákazníků na základě 
nejvhodnějších informací, které v té době máme k 
dispozici. Společnost Lincoln Electric nemůže takové 
rady zaručit ani poskytnout a nepřejímá žádnou 
odpovědnost s ohledem na takové informace nebo rady. 
Výslovně odvoláváme jakoukoliv záruku libovolného 
druhu, včetně záruky vhodnosti pro specifický účel 
zákazníka, s ohledem na takové informace nebo rady. S 
ohledem na praktické úvahy také nemůžeme přejmout 
jakoukoliv odpovědnost za aktualizováno nebo opravu 
takových informací nebo rad, jakmile byly poskytnuty, a 
takové poskytnutí informací nebo rady také nevytváří, 
nerozšiřuje ani nemění jakoukoliv záruku poskytovanou 
vzhledem k prodeji našich produktů. 
Lincoln Electric je zodpovědný výrobce, ale volba a 
použití specifického výrobku prodávaného firmou Lincoln 
Electric je plně pod kontrolou a zůstává plnou 
zodpovědností zákazníka. Mnoho proměnných mimo 
kontrolu Lincoln Electric ovlivňuje výsledek získaný při 
použití těchto typů metod výroby a požadavků na použití. 
Předmět změn – tyto informace jsou přesné podle našich 
nejlepších znalostí v době tisku. Využijte web 
www.lincolnelectric.com pro jakoukoliv aktualizaci 
informací. 
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Chybové kódy a odstraňování problémů 
 
Pokud k chybě dojde a zůstane, chybová hlášení se 
zobrazí červeně. 

 
 
Stisknutím tlačítka se zobrazí číslo kódu chyby. 
 
Během chyby je nová svařovací sekvence zablokována, 
dokud nezůstane důvod chyby. 

 

Když chyba zmizí, je nyní možné chybu potvrdit 
stisknutím knoflíku. Chybová zpráva na pozadí se změní 
na bílou 

 
 
Tabulka 2 ukazuje seznam základních chyb, které se 
mohou objevit. Chcete-li získat úplný seznam chybových 
kódů, kontaktujte servis Lincoln Electric. 
 
 
 
 
 

 

„Hotovo“, je 
možné 
spustit 
novou 

sekvenci

Chyb
ový 
kód

Typ 
chyby 
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Tabulka 1 Chybové kódy 
Chybový 

kód Příznaky Příčina Doporučený postup 

36 Stroj se vypnul, protože 
se přehřál. 

Systém zjistil úroveň teploty 
přesahující běžný provozní limit 
systému. 

 Zkontrolujte, že proces nepřekračuje limit 
pracovního cyklu stroje. 

 Zkontrolujte, zda nastavení zajišťuje 
správné proudění vzduchu kolem 
systému a skrz něj. 

 Zkontrolujte, zda je systém řádně 
udržován, včetně odstranění 
nahromaděného prachu a nečistot ze 
sacích a výstupních žaluzií. 

 Uživatelské rozhraní zobrazuje informace 
o tom, kdy se stroj ochladí. Chcete-li 
pokračovat ve svařování, stiskněte levý 
knoflík nebo spusťte svařování spouští 
hořáku. 

37 Stroj se vypnul, protože 
se přehřál. 

Systém zjistil úroveň teploty 
přesahující běžný provozní limit 
systému. 

 Zkontrolujte, že proces nepřekračuje limit 
pracovního cyklu stroje. 

 Zkontrolujte, zda nastavení zajišťuje 
správné proudění vzduchu kolem 
systému a skrz něj. 

 Zkontrolujte, zda je systém řádně 
udržován, včetně odstranění 
nahromaděného prachu a nečistot ze 
sacích a výstupních žaluzií. 

 Uživatelské rozhraní zobrazuje informace 
o tom, kdy se stroj ochladí. Chcete-li 
pokračovat ve svařování, stiskněte levý 
knoflík nebo spusťte svařování pomocí 
spouště hořáku. Chvíli počkejte, aby zdroj 
energie vychladl. 

266 Pochodeň je příliš 
teplá. 

Ve vodním hořáku neproudí žádná 
kapalina 

 Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny a 
doplňte kapalinu, pokud je příliš nízká. 

 Zkontrolujte správné připojení chladicího 
okruhu. 

 

 VAROVÁNÍ 
Pokud z jakéhokoli důvodu testovacím postupům nerozumíte nebo nejste schopni testy/opravy bezpečně provést, obraťte 
se před pokračováním na místní autorizovaný servis Lincoln, který vám poskytne technickou pomoc při řešení problémů. 
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WEEE 
07/06 

 

Nelikvidujte elektrické zařízení společně s normálním domovním odpadem. 
Na základě dodržování evropské směrnice 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních (WEEE) a její implementaci v souladu s národními právními předpisy, musí být elektrická 
zařízení, která dosáhla konce své životnosti, shromážděna odděleně a odevzdána do ekologicky vhodného 
recyklačního zařízení. Jako vlastník zařízení byste měli obdržet informace o schváleném recyklačním 
systému od svého místního zástupce. 
Dodržováním této evropské směrnice budete chránit životní prostředí a zdraví osob. 

 

Náhradní součásti 
12/05 

Pokyny pro čtení seznamu součástí 
 Nepoužívejte tento seznam součástí pro zařízení, pokud zde není uvedeno jeho kódové označení. Pokud zde není 

jeho kódové označení uvedeno, kontaktujte servisní oddělení společnosti Lincoln Electric. 
 Použijte obrázek se stránkou sestavy a tabulku níže a stanovte, kde je příslušná součást umístěna pro vaše specifické 

zařízení určené podle kódu. 
 Používejte pouze součásti označení „X“ ve sloupci pod číslem záhlaví odkazovaným pro stránku sestavy (# označuje 

změnu v tomto tisku). 

 
Nejprve si přečtěte pokyny pro seznam součástí uvedené výše, pak postupujte podle „Katalogu náhradních součástí“ 
dodaného k zařízení, který obsahuje křížové reference s číslem součásti a popisným obrázkem. 
 

REACh 
11/19 

Komunikace v souladu s článkem 33.1 nařízení (ES) č. 1907/2006 – REACh. 
Některé části obsažené v tomto produktu obsahují: 
Bisphénol A, BPA, EC 201-245-8, CAS 80-05-7 
Kadmium, EC 231-152-8, CAS 7440-43-9 
Olovo, EC 231-100-4, CAS 7439-92-1 
Fenol, 4-nonyl-, větvený, EC 284-325-5, CAS 84852-15-3 
v objemu vyšším než 0,1 % w/w v homogenním materiálu. Tyto látky jsou zahrnuty do „Seznamu potenciálních látek velmi 
důležitého významu určených k povolování“, nařízení REACh. 
Váš specifický produkt může obsahovat jednu nebo více uvedených látek. 
Pokyny pro bezpečné použití: 
 používejte podle pokynů výrobce, po použití si omyjte ruce; 
 udržujte mimo dosah dětí, nevkládejte do úst; 
 likvidujte v souladu s místními předpisy. 

 

Umístění autorizovaných servisních středisek 
09/16 

 Kupující musí kontaktovat autorizované servisní zařízení společnosti Lincoln (LASF) v případě jakékoliv poruchy 
reklamované v rámci záruční doby poskytované společností Lincoln.  

 Kontaktujte svého místního obchodního zástupce společnosti Lincoln, který vám pomůže najít LASF, nebo přejděte na 
stránku  
www.lincolnelectric.com/en-gb/Support/Locator. 

 

Schémata elektrického zapojení 
 
Postupujte podle „Katalogu náhradních součástí“ dodaného k zařízení. 
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Příslušenství 
 

TIG PRÉMIOVÉ HOŘÁKY VZDUCH 5mt 8mt 

PROTIG IIIS 10 RL  W000382715-2 W000382716-2 

PROTIG IIIS 20 RL W000382717-2 W000382718-2 

PROTIG IIIS 30 RL  W000382719-2 W000382720-2 

PROTIG IIIS 40 RL  W000382721-2 W000382722-2 

PROTIG NGS 10 EB  W000278394-2 W000278395-2 

PROTIG NGS 20 EB  W000278396-2 W000278397-2 

PROTIG NGS 30 EB  W000278398-2 W000278399-2 

PROTIG NGS 40 EB  W000278400-2 W000278401-2 

TIG PRÉMIOVÉ HOŘÁKY VODA 5mt 8mt 

PROTIG IIIS 35W RL  W000382725-2 W000382726-2 

PROTIG IIIS 40W RL  W000382727-2 

PROTIG NGS 35W EB  W000278404-2 000278405-2 

PROTIG NGS 40W EB  W000278406-2 W000278407-2 

TIG HOŘÁKY VZDUCH 4mt 8mt 

WTT2 9 RL  W000278879 W000278922 

WTT2 9 EB  W000278875 

WTT2 17 RL  W000278884 W000278917 

WTT2 17 EB  W000278882 W000278919 

WTT2 26 RL  W000278890 W000278913 

WTT2 26 EB  W000278887 W000278915 

TIG HOŘÁKY VODA 4mt 8mt 

WTT2 18W RL  W000278898 W000278899 

WTT2 18W EB  W000278896 W000278901 

WTT2 20W RL  W000278894 W000278905 

WTT2 20W EB  W000278892 W000278909 

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HOŘÁKŮM   

Horizontální potenciometr WP10529-3  

Vertikální potenciometr WP10529-4  

Tlačítka nahoru a dolů WP10529-2  

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 

Ruční dálkové ovládání K10095-1-15M 

Nožní dálkové ovládání K870 

MOŽNOSTI   

Coolarc 27 K14334-1  

Freezcool ( 9,6 l chladicí kapaliny) W000010167  

Cart 24 W000355730  

Prodlužovací kabel 15 m (*) K14148-1  

 
Varování: Zvětšení délky hořáku nebo zpětných kabelů nad maximální délku stanovenou výrobcem zvyšuje riziko úrazu 
elektrickým proudem. 
 
(*) Lze použít pouze 2 prodlužovací kabely o maximální celkové délce 45 m. 
 
 
 


