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TÄNAME! Täname, et olete langetanud otsuse Lincoln Electric'i toodete KVALITEEDI kasuks. 
 Kontrollige pakendi ja seadme võimalikke kahjustusi. Transpordi käigus viga saanud kaubast tuleb tarnijat 

viivitamatult teavitada. 
 Märkige allolevasse tabelisse teie seadet identifitseeriv teave juhuks, kui seda peaks edaspidi vaja minema. Mudeli 

nime, koodi ja seerianumbri leiate seadme nimeplaadilt. 

 
Mudeli nimi: 

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

Kood ja seerianumber: 
 

………………….……………………………………………….. …………………………………………………….…………….. 
Ostukoht ja -kuupäev: 

 
…………………………………………………………………... ……………………….………………………………………….. 
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Tehnilised andmed 
 

NIMI INDEKS 

INVERTEC 275TP K14243-1 

SISEND 

 Sisendpinge U1 EMC klass 

INVERTEC 
275TP 

400 V ± 15%, 3-faasiline A 

I1eff I1max 

9.8A 13.8A 

NIMIVÕIMSUS 

 
Käidutsükkel 40 °C 

(10-minutilise vahemiku põhjal) 
Väljundvool I2 

GTAW 

100% 200A 

60% 230A 

40% 270A 

SMAW 

100% 180A 

60% 230A 

35% 250A 

VÄLJUNDVAHEMIK 

 Keevitamisvoolu vahemik Avatud ahela tipp-pinge U0 

GTAW 5 - 270A 
72V 

SMAW 5 - 250A 

MÕÕTMED JA KAAL 

 Kaal Kõrgus Laius Pikkus 

INVERTEC 
275TP 

16 kg 360 mm 230 mm 498 mm 

 

 Kaitseklass Maksimaalne gaasirõhk 

INVERTEC 
275TP 

IP23 0,5 MPa (5 bar) 

Töötemperatuur Hoiustamistemperatuur 

-10°C kuni +40°C  -25°C kuni +55°C 

SOOVITATAV SISENDKAABLI JA KAITSME SUURUS 

Sulavkaitse tüüp gR või kaitselüliti tüüp Z Toitejuhe 

16A, 400V AC 4 juhti, 1,5 mm2 
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ECO kujunduse teave 
 
See seade on loodud vastama direktiivile 2009/125/EÜ ja määrusele 2019/1784/EL. 
 
Tõhusus ja voolutarve jõudeolekus. 
 

Indeks Nimi 
Tõhusus maksimaalse voolutarbimise / 

jõudeoleku voolutarbimise juures 
Vastav mudel 

K14243-1 INVERTEC 275TP 85% / 19W Vastav mudel puudub 

 
Jõudeolek esineb allpool olevas toodud tabelis kirjeldatud tingimusel 
 

JÕUDEOLEK 

Olek Kohalolek 

MIG-režiim  

TIG-režiim X 

STICK-režiim  

Pärast 30-minutilist pausi X 

Ventilaator väljas X 

 
Jõudeoleku tõhususe ja tarbimise väärtus on mõõdetud tootestandardis EN 60974-1:20XX määratletud meetodi ja 
tingimuste abil. 
 
Tootja nimi, toote nimi, kood, tootekood, seerianumber ja tootmiskuupäev on leitavad andmesildilt. 
 

XXXXXXXXXX
Code: XXXXX XXXXXX-X

S/N:  P1YYMMXXXXX

1 2

3 4

5

P1 YY MM XXXXX

5A5A 5B 5D5C

XXXXXXX

 
 
Koht: 

1- Tootja nimi ja aadress 
2- Toote nimi 
3- Kood 
4- Tootekood 
5- Seerianumber  

5A- tootmisriik 
5B- tootmisaasta 
5C- tootmiskuu 
5D- muutuv number, mis on igal seadmel erinev 
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TIG-protsess: 
 
TIG-keevituse protsessi puhul sõltub gaasikasutus düüsi läbilõike alast. Levinud põletite puhul on see järgnev. 
 
Heelium: 14–24 l/min 
Argoon: 7-16 l/min 
 
Märkus. Liigne voolukiirus põhjustab gaasijoa turbulentsi, mis võib tõmmata keevisvanni õhusaastet. 
 
Märkus. Külg- või tõmbetuul võib segada kaitsegaasi katvust; kaitsegaasi säästmise huvides kasutage õhuvoolu 
takistamiseks sirmi. 
 

 

 
Käitlemine 
 

 
Toote eluea lõpus tuleb see viia ümbertöötlemisele vastavalt direktiivile 2012/19/EL (WEEE), teavet toote 
demonteerimise ja selles leiduva kriitilise tähtsusega tooraine (CRM) kohta leiate veebilehelt 
https://www.lincolnelectric.com/en-gb/support/Pages/operator-manuals-eu.aspx 
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Elektromagnetiline ühilduvus (EMC) 
01/11 

See seade on konstrueeritud vastavalt kõigile asjakohastele direktiividele ja standarditele. Sellele vaatamata võib see 
põhjustada elektromagnetilisi häiringuid, mis võivad mõjutada telekomiseadmeid (telefonid, raadiod, telerid) ja 
ohutussüsteeme. Need häiringud võivad tekitada ohtlikke tõrkeid mõjutatud seadmete töös. Lugege ja mõistke seda 
peatükki, et vältida ja vähendada selle seadme poolt põhjustatud elektromagnetilisi häiringuid. 
 

See seade on ette nähtud kasutamiseks tööstuslikes tingimustes. Kodumajapidamises kasutamise korral tuleb 
järgida teatud ettevaatusabinõusid võimalike elektromagnethäirete kõrvaldamiseks. Seadme kasutaja peab 
seadme paigaldama ja seda kasutama selles juhendis kirjeldatud viisil. Kui kasutaja tuvastab mis tahes 
elektromagnethäireid, peab ta nende kõrvaldamiseks tegema parandavaid toiminguid, vajadusel Lincoln 

Electricu abiga. 
 

 HOIATUS 
Teave kehtib eeldusel, et üldkasutatava madalpingesüsteemi takistus liitumispunktis on väiksem kui: 
 64,8 mΩ mudelil INVERTEC 275TP 
 
Seade vastab standarditele IEC 61000-3-11 ja IEC 61000-3-12 ja seda on lubatud ühendada üldkasutatavasse 
madalpingesüsteemi. Seadme paigaldajal või kasutajal on kohustus veenduda, et süsteemi takistus vastab takistuse 
piirmääradele, konsulteerides vajadusel elektrivõrgu teenuse pakkujaga. 
 
 
Enne seadme paigaldamist peab kasutaja kontrollima, kas seadme tööpiirkonda jääb seadmeid, mida võivad 
elektromagnetilised häiringud mõjutada. Arvestage alljärgnevatega. 
 Sisend- ja väljundkaablid, juht- ja telefonikaablid, mis paiknevad tööpiirkonna ja seadme läheduses. 
 Raadio- ja/või televisoonisaatjad ja -vastuvõtjad. Arvutid ja arvutipõhise juhtimisega seadmed. 
 Tööstusprotsesside ohutus- ja juhtseadmed. Kalibreerimis- ja mõõteseadmed. 
 Isiklikud meditsiiniseadmed nagu rütmurid ja kuuldeaparaadid. 
 Kontrollige tööpiirkonnas või selle läheduses töötavate seadmete immuunsust elektromagnetiliste häiringute suhtes. 

Kasutaja peab veenduma, et kõik piirkonnas paiknevad seadmed vastavad nõuetele. Selleks võib osutuda vajalikuks 
täiendavate kaitsemeetmete rakendamine. 

 Tööpiirkonnana käsitletava ala suurus sõltub tööpaiga ehitusest ja muudest tegevustest, mis tööpaigas aset leiavad. 
 
Arvestage järgnevate suunistega seadmest tulenevate elektromagnetiliste emissioonide vähendamiseks. 
 Ühendage seade toitevõrku vastavalt selles juhendis kirjeldatud tingimustele. Häiringute täheldamisel võib osutuda 

vajalikuks rakendada täiendavaid ettevaatusabinõusid, nt sisendtoite filtreerimine. 
 Väljundkaablid peaksid olema võimalikult lühikesed ja asetsema üksteisele võimalikult lähedal. Võimalusel ühendage 

töödetail maandusega, et vähendada elektromagnetilisi emissioone. Kasutaja peab veenduma, et töödetaili 
maandusega ühendamine ei tekita probleeme ega ohusta töötajaid ja seadmeid. 

 Tööalal paiknevate kaablite varjestamine võib vähendada elektromagnetilisi emissioone. See võib osutuda vajalikuks 
erirakenduste korral. 

 

 HOIATUS 
See toode on elektromagnetilise ühilduvuse standardi EN 60974-10 järgi liigitatud A klassi seadmeks, mis tähendab, et see 
on ette nähtud kasutamiseks ainult tööstustingimustes. 
 

 HOIATUS 
A-klassi seade ei ole ette nähtud kasutamiseks elamurajoonides, kus elektrienergiaga varustatakse üldkasutatava 
madalpinge-toitesüsteemi kaudu. Nendes rajoonides võib nii juhtivuslike häirete kui ka kiirguse teel levivate häirete tõttu olla 
raskusi elektromagnetilise ühilduvuse tagamisega. 
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Ohutus 
01/11 

 HOIATUS 
Seadet peavad kasutama ainult kvalifitseeritud töötajad. Veenduge, et kõik paigaldamine, kasutamine, hooldamine ja 
remontimine toimub vastava väljaõppega inimeste poolt. Enne seadme kasutamist tuleb lugeda ja mõista käesolevat 
juhendit. Juhendis esitatud juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi, surma või seadmekahjustusi. Lugege ja 
mõistke hoiatussümbolite järgnevaid selgitusi. Lincoln Electric ei vastuta sobimatust paigaldamisest, hooldamisest või 
kasutamisest tingitud kahjude eest. 
 

 

HOIATUS See sümbol tähendab, et juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi, surma 
või seadmekahjustusi. Kaitske end ja teisi võimalike raskete vigastuste ja surma eest.  

 

LUGEGE JA MÕISTKE JUHISEID Enne seadme kasutamist tuleb lugeda ja mõista käesolevat 
juhendit. Kaarkeevitus võib olla ohtlik. Juhendis esitatud juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid 
kehavigastusi, surma või seadmekahjustusi. 

 

ELEKTRILÖÖK VÕIB OLLA SURMAV Keevitusaparatuur tekitab kõrgeid pingeid. Kui seade on sisse 
lülitatud, siis ärge puudutage elektroodi, kinnitusklambrit ega keevitatavat detaili. Isoleerige ennast 
elektroodist, toorikuklambrist ja ühendatud töödetailidest. 

 

ELEKTRITOITEGA SEADMED Enne seadmel mis tahes tööde tegemist lülitage sellesse tulev vool 
kaitsmekarbis olevast toitelülitist välja. Maandage seadmed vastavalt kohalikele elektritöödele 
kehtivatele eeskirjadele. 

 

ELEKTRITOITEGA SEADMED Kontrollige regulaarselt elektritoite sisendit, elektroodi ja 
keevituskaableid. Kui täheldate kahjustusi kaabli isolatsioonil, siis tuleb kaabel viivitamatult asendada. 
Ärge paigutage elektroodihoidikut vahetult keevituslauale või muule pinnale, mis on kokkupuutes 
töödetaili klambriga. See maandab kaare juhusliku süttimise ohtu. 

 

ELEKTROMAGNETVÄLI VÕIB OLLA OHTLIK. Läbi elektrijuhi liikuv elektrivool tekitab 
elektromagnetvälja. Elektri- ja magnetväljad võivad häirida teatud rütmureid. Seetõttu peaksid 
südamerütmuriga keevitajad enne seadme kasutamist konsulteerima oma arstiga. 

 

CE-VASTAVUS See seade vastab Euroopa Ühenduse direktiividele. 

 

TEHISLIK OPTILINE KIIRGUS Käesolev seade kuulub vastavalt direktiivi 2006/25/EÜ ja standardi 
EN 12198 nõuetele 2. klassi. Seetõttu on sellega töötades kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid 
filtriga, mille kaitseaste on standardi EN169 kohaselt kuni 15. 

 

SUITS JA GAAS VÕIVAD OLLA OHTLIKUD Keevitamisel võib tekkida tervisele ohtlikke aure ja 
gaase. Vältige nende aurude ja gaaside sissehingamist. Nende ohtude vältimiseks peab seadme 
kasutaja piisavat ventilatsiooni ja äratõmmet, et hoida aurud ja gaasid hingamispiirkonnast eemal. 

 

KAARE KIIRED VÕIVAD PÕLETADA Kasutage sobiva filtri ja katteplaatidega näokaitset, mis hoiab 
silmi keevitamise ja töö jälgimise ajal sädemete ja kaare kiirte eest. Kasutage naha kaitseks 
vastupidavast tulekindlast materjalist valmistatud riietust. Kaitske teisi lähedalpaiknevaid inimesi 
sobivate süttimiskindlate varjetega ning hoiatage neid kaare vaatamise ja puutumisega seotud ohtude 
eest. 
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KEEVITUSSÄDEMED VÕIVAD PÕHJUSTADA TULEKAHJU VÕI PLAHVATUSE Kõrvaldage 
keevituspiirkonnast tuleoht ja pange valmis tulekustuti. Keevitussädemed ja kuumad materjalid võivad 
väikeste pragude ja avade kaudu väga kergelt teistele aladele jõuda. Ärge keevitage paake, vaate, 
mahuteid või materjale enne, kui rakendatud vajalikud meetmed veendumaks, et õhus ei leidu 
tuleohtlikke või mürgiseid aure. Ärge kasutage seda seadet kohas, kus on süttivaid gaase, aure või 
tuleohtlikke vedelikke. 

 

KEEVITATUD MATERJALID VÕIVAD PÕLETADA Keevitamisel tekib väga kõrge kuumus. 
Tööpiirkonnas paiknevad kuumad pinnad ja materjalid võivad põhjustada raskeid põletusi. Kasutage 
tööpiirkonnas paiknevate materjalide puutumisel ja liigutamisel kindaid ja tange. 

 

KAHJUSTATUD BALLOON VÕIB PLAHVATADA Kasutage ainult kasutatava protsessi jaoks sobivat 
kaitsegaasi sisaldavaid surugaasiballoone ja kasutatava gaasi ja rõhu jaoks ettenähtud ning 
nõuetekohaselt töötavaid regulaatoreid. Hoidke balloone alati püstises asendis ja fikseeritud toe külge 
kindlalt ketiga kinnitatuna. Ärge liigutage ega transportige gaasiballoone ilma kaitsekorgita. Ärge 
kunagi laske elektroodi, elektroodihoidikut, toorikuklambrit ja teisi pingestatud osasid gaasiballooni 
vastu. Gaasiballoonid tuleb paigutada eemale aladest, milles need võivad saada mehaanilisi 
vigastusi, jääda ette keevitussädemetele või puutuda kokku kuumusega. 

 

LIIKUVAD OSAD ON OHTLIKUD Sellel seadmel on liikuvaid mehaanilisi osi, mis võivad põhjustada 
raskeid vigastusi. Hoidke oma käed, keha ja riided nendest osadest eemale seadme käivitamise, 
töötamise ja hoolduse ajal. 

KÕRGSAGEDUS 

ETTEVAATUST! Kontaktivaba süütega TIG-keevitusel (GTAW) kasutatavad kõrged sagedused 
võivad häirida ebapiisavalt varjestatud arvutiseadmete, EPD-keskuste ja tööstusrobotite kasutamist 
ning, teatud juhtudel, põhjustada ka ulatuslikke süsteemirikkeid. TIG-keevitus (GTAW) võib häirida 
elektroonilisi telefonivõrke ning raadio- ja televastuvõttu. 

 

OHUTUSTÄHIS: See seade sobib kõrgendatud elektrilöögi ohuga keskkonnas teostatavate 
keevitusprotsesside elektrienergiaga varustamiseks. 

 
Tootja jätab endale õiguse muuta ja/või täiendada seadet seejuures kasutusjuhendit uuendamata. 
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Sissejuhatus 
 
INVERTEC 275TP on GTAW-i ja SMAW-i toiteallikas 
 
Komplekti sisu: 
 Vooluallikas 
 mälupulk kasutusjuhendiga; 
 Silt Lincoln 
 Gaasivoolik 

Soovitatavad seadmed, mida saab osta kasutaja, on 
nimetatud peatükis „Tarvikud“. 
 
 
 
 
 
 

Paigaldus- ja kasutusjuhised 
 
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kogu 
see osa läbi. 
 

Kasutustingimused 
See seade suudab töötada rasketes tingimustes. Sellele 
vaatamata on pika kasutusea ja usaldusväärse töö 
tagamiseks oluline rakendada lihtsaid ennetusmeetmeid. 
 Ärge asetage seda seadet pinnale ega laske sellel 

seadmel töötada pinnal, mille kalle horisontaali 
suhtes on üle 15°. 

 Ärge kasutage seda seadet torude sulatamiseks. 
 Seade tuleb paigaldada kohta, kus puhas õhk saab 

vabalt ringelda nii, et õhu liikumine ei oleks 
tõkestatud. Ärge katke sisselülitatud seadet paberi, 
riiete või lappidega. 

 Aparaadi ümbrust tuleb hoida puhtana sodist ja 
tolmust, mida see võib sisse tõmmata. 

 Selle seadme kaitseklass on IP23. Hoidke seda 
võimalikult kuivana ja vältige selle paigutamist 
märjale pinnale või loikudesse. 

 Paigutage aparaat eemale kaugjuhitavatest 
seadmetest. Tavapärasel kasutamisel võib seade 
mõjuda negatiivselt lähedal paiknevate 
kaugjuhitavate seadmete toimimist. See võib kaasa 
tuua vigastusi ja kahjustada seadmeid. Lugege selle 
juhendi peatükki elektromagnetilise ühilduvuse kohta. 

 Ärge kasutage seadet keskkonnas, kus 
õhutemperatuur ületab 40°C. 

 

Käidutsükkel ja ülekuumenemine 
Keevitusseadme käidutsükkel on ajaprotsent 10-
minutilise tsükli jooksul, mille ajal keevitaja saab seadet 
kasutada nimikeevitusvooluga. 
 
Näide: 60% käidutsükkel: 

 
Keevitamine 6 minutit. Vaheaeg 4 minutit. 

 
Käidutsükli liigne pikendamine põhjustab 
termokaitseahela rakendumist. 

 
 Minutit  või lühem 

käidutsükkel 
 

 

Sisendtoite ühendamine 
 

 HOIATUS 
Keevitusaparaadi võib toitevõrku ühendada ainult 
vastava väljaõppega elektrik. Paigaldustööd tuleb teha 
vastavalt asjakohasele riiklikule elektriseadusele ja 
kohalikele eeskirjadele. 
 
Enne seadme sisselülitamist kontrollige selle 
sisendpinget, faasi ja sagedust. Kontrollige seadme 
ja sisendallika vaheliste maandusjuhtmete ühendust. 
Keevitusseade INVERTEC 275TP tuleb 
ühendada õigesti paigaldatud ja maanduskontaktiga 
varustatud pistikupessa. 
Sisendpinge on 400 Vac, 50/60 Hz. Lisateavet 
toitesisendi kohta saate käesoleva juhendi tehniliste 
andmete osast ja seadme andmesildilt. 
 
Hoolitsege selle eest, et toitesisendist saadav seadme 
toitepinge oleks piisav seadme normaalseks 
töötamiseks. Vajaliku viitkaitsme või kaitselüliti ja kaablite 
suurused on toodud käesoleva juhendi tehniliste 
andmete osas. 
 

 HOIATUS 
Keevitusaparaadi toiteks võib kasutada generaatorit, 
mille väljundvõimsus ületab keevitusaparaadi 
sisendvõimsust vähemalt 30% võrra. 
 

 HOIATUS 
Kui seade saab toidet generaatorist, tuleb enne 
generaatori seiskamist esmalt välja lülitada 
keevitusseade, et vältida keevitusseadme kahjustumist. 
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Juhtseadised ja talitlusfunktsioonid 
 

INVERTEC 275TP esipaneel 

 
Joonis 1 

 
1. Keevitusahela negatiivne väljundpesa  
 
2. Keevitusahela positiivne väljundpesa: pistikupesa, 

kuhu tuleb ühendada TIG-põleti 
 
3. C5B põleti pesa 
 
4. Gaasi kiirliitmiku pesa. Põleti gaasitoru 

ühendamiseks  
 
5. Kaugjuhtimispuldi konnektori pistik 

Kaugjuhtimispuldi komplekti ühendamiseks  
 
6. Kasutajaliides: Vt jaotist „Kasutajaliides”. 
 
7. USB-konnektor 
 

INVERTEC 275TP tagapaneel 

 
Joonis 2 

 
1. Gaasi kiirliitmiku pistikupesa: gaasitoru 

ühendamiseks. 
 
2. Toitelüliti:  

 HOIATUS 
Seade võimaldab kasutada kõiki sobivaid kaitsegaase 
maksimaalse rõhuga 5 bar. 
 

Kasutajaliides 
 

 
Joonis 3 

 
1. Ekraan: 5” TFT-ekraan näitab keevitusprotsesside 

parameetreid. 
 
2. Vasak nupp: algusesse ja tagasi 
 
3. Keskmine nupp: juurdepääs parameetritele ja 

valideerimine nupulevajutusega 
 
4. Parempoolne nupp: juurdepääs valitud lehe 

konkreetsele parameetrile. 
 

2 

1 

2 

7 

5 

3 

1 

4 
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Peamenüü 
 

 
Joonis 4 

 
Peamenüüs on võimalik teha 3 valikut 
 GTAW: luba siseneda TIG-i avamenüüsse 
 SMAW: luba siseneda MMA avamenüüsse 
 Teave: sellesse jaotisesse sisenedes saab kasutaja 

konfigureerida toiteallika erinevaid parameetreid. 
 

Avamenüü kirjeldus 
 

 
Joonis 5 

 
1. Alas „Esmased sätted“ näidatakse protsessi tüüpi ja 

vastavat teavet nagu TIG-i kaare süütamise tüüp ja 
MMA-režiimi tüüpi (Pehme, Kähar jne). 

 
Kui valitud on „Juhendatud seadistusrežiim“, 
kuvatakse kõik sisendid jaotises. 

 
2. „Olekuriba“ annab lisateavet, nagu päästiku 

blokeeringu valik, kaugjuhtimispuldi olek. 
 
3. „Eelseadistatud vool“ näitab keevitaja 

konfigureeritud voolu väärtust ja keevitamise ajal 
keevitusvoolu väärtust. 

 
4. „Pinge“: keevituspinge näit. 
 
5. „Teisesed sätted“ võimaldab kasutajal näha 

keevitusjärjestuse parameetrite praeguseid väärtusi. 
 
6. „Kontekstinupud / kodeerijate sildid“, teavitab 

kasutajat mügarnupu ja nuppudega 
seotud funktsioonidest 

 

Esmased sätted 

Olekuriba  

Eelseadistatud vool Pinge 

Teisesed sätted 

Kontekstinupud / kodeerijate sildid 
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Keevitamine GTAW-protsessiga 
 

 
 
TIG-režiimi protsessi valimiseks valige GTAW-i ikoon ja 
vajutage mügarnuppu. 
 
Avamenüü 

 
Joonis 6 

 
1.  Juurdepääs „Peamenüüle“, naasmiseks vajutage 

seda nuppu. 
 
2. Vajutage nuppu, et konfigureerida kõik praeguse 

protsessi parameetrid. 
Keevitusvoolu väärtuse reguleerimiseks keerake 
mügarnuppu. 

 
3.  Juurdepääs menüüle „Mälud“. Vt vastavat erijaotist. 
 
Parameetrite konfigureerimine 
Kaarelöök 

 
Joonis 7 

 
Kaarelöögi tüübi valimiseks toimige järgmiselt. HF või 
Puutekäivitus, valige vastav menüü ja vajutage 
mügarnuppu. 
 

 
Joonis 8 

 
Valige sobiv kaarelöögi tüüp. 
 
Keevitusjärjestuse konfigureerimine 

 
Joonis 9 

 
Järgmiste parameetrite konfigureerimiseks valige 
menüü „Keevitusjärjestus“. 
 Eelgaasi kestus 
 Käivitusvool 
 Algkiirenduse kestus 
 Keevitusvool 
 Lõppaeglustuse kestus 
 Lõppvool 
 Järelgaas 
 

 
Joonis 10 

 
Iga parameetri korral liikuge mügarnupu abil 
keevitusjärjestuse vastava osani ja seejärel vajutage 
mügarnuppu. 
 

1 2 3 
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Impulssrežiim 

 
Joonis 11 

 
Impulssrežiimi aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks valige 
menüü „Impulss“. 
 

 
Joonis 12 

 
Kui see on aktiveeritud, ilmuvad vasakule poole mõned 
lisaikoonid. 
 Impulsi sagedus 
 Taustavool (protsent keevitusvoolust) 
 Käidutsükkel. 
 
Päästiku blokeeringu tüüp. 

 
 
Valige menüü „Päästiku blokeering“, et muuta põleti 
päästiku lüliti juhtimise viisi. Sobiva variandi valimiseks 
vajutage mügarnuppu. 
 2-ASTMELINE 
 4-ASTMELINE 
 2-ASTMELINE TAASKÄIVITUS 
 4-ASTMELINE TAASKÄIVITUS 
 4-ASTMELINE kahetasandiline 
 PUNKT 
 TFT 
 
Lisakirjelduse leiate vastavast erijaotisest. 
 

TIG-i päästiku järjestused 
TIG-keevitust saab teha kas 2- või 4-astmelises 
režiimis. Päästiku režiimide spetsiifilisi tööjärjestusi 
selgitatakse allpool. 
 
Kasutatud sümbolite selgitus 

 Põleti surunupp 

 Väljundvool 

 
Gaasi eelvool 

 

Gaas 

 
Gaasi järelvool 

 
2-astmelise päästiku järjestus 
Kui on valitud 2-astmeline päästikurežiim ja TIG-
keevitusrežiim, rakendub järgmine keevitusjärjestus. 

 
 
1. Järjestuse alustamiseks vajutage ja hoidke all TIG-

põleti päästikut. Masin avab kaitsegaasi voolu 
käivitamiseks gaasiklapi. Eelvoolu kestuse lõppedes 
lülitatakse SISSE masina väljund, et eemaldada õhk 
põleti voolikust. Sel ajal käivitatakse kaar vastavalt 
valitud keevitusrežiimile. Pärast kaare käivitamist 
suurendatakse väljundvoolu kontrollitud kiirusel või 
tõusuajaga, kuni saavutatakse keevitusvool. 
 
Kui põleti päästik tõusuajal vabastatakse, peatub 
kaar kohe ja masina väljund lülitatakse VÄLJA. 
Keevitamise lõpetamiseks vabastage TIG-põleti 
päästik. Masin vähendab nüüd väljundvoolu 
kontrollitud kiirusel või langusajaga, kuni 
saavutatakse kraatrivool ja masina väljund lülitatakse 
VÄLJA. 

 
Pärast kaare VÄLJA lülitamist jääb gaasiklapp avatuks, 
et jätkuks kaitsegaasi vool kuumale elektroodile ja 
töödetailile. 
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Nagu ülal näidatud, saab langusajal teist korda vajutada 
ja hoida all TIG-põleti päästikut, et lõpetada langusaja 
funktsioon ja hoida väljundvool kraatrivoolu tasemel. Kui 
TIG-põleti päästik vabastatakse, lülitub väljund VÄLJA ja 
algab järelvoolu aeg. See tööjärjestus (2-astmeline ja 
taaskäivitamine keelatud) on tehase vaikesäte. 
 
2-astmeline päästiku järjestus koos taaskäivitamise 
valikuga 
Kui 2-astmeline taaskäivitamise valik on 
häälestusmenüüs lubatud, rakendub järgmine järjestus. 

 
1. Järjestuse alustamiseks vajutage ja hoidke all TIG-

põleti päästikut nagu eespool kirjeldatud. 
2. Algusaja käivitamiseks vabastage TIG-põleti 

päästik. Selle aja jooksul vajutage ja hoidke all TIG-
põleti päästikut, et keevitamist taasalustada. 
Väljundvool suureneb uuesti kontrollitud kiirusel, 
kuni saavutatakse keevitusvool. Seda järjestust võib 
korrata nii mitu korda kui vaja. Kui keevitamine on 
lõppenud, vabastage TIG-põleti päästik. 
Kraatrivoolu saavutamisel lülitatakse masina 
väljund VÄLJA. 

 

4-astmelise päästiku järjestus 
Kui on valitud 4-astmeline päästikurežiim ja TIG-
keevitusrežiim, rakendub järgmine keevitusjärjestus. 

 
1. Järjestuse alustamiseks vajutage ja hoidke all TIG-

põleti päästikut. Masin avab kaitsegaasi voolu 
käivitamiseks gaasiklapi. Eelvoolu kestuse lõppedes 
lülitatakse SISSE masina väljund, et eemaldada õhk 
põleti voolikust. Sel ajal käivitatakse kaar vastavalt 
valitud keevitusrežiimile. Pärast kaare käivitamist on 
väljundvool käivitusvoolu tasemel. Seda seisundit 
saab hoida nii kaua kui vaja. 

 
Kui käivitusvoolu pole vaja, ärge hoidke TIG-põleti 
päästikut all, nagu on kirjeldatud selle etapi alguses. 
Selles seisundis liigub masin kaare käivitamisel 
etapist 1 etappi 2. 

 
2. TIG-põleti päästiku vabastamine käivitab tõusuaja 

funktsiooni. Väljundvoolu suurendatakse kontrollitud 
kiirusel või tõusuajaga, kuni saavutatakse 
keevitusvool. Kui põleti päästikut tõusuajal 
vajutatakse, peatub kaar kohe ja masina väljund 
lülitatakse VÄLJA.  

 
3. Kui keevisõmbluse põhiosa on valmis, vajutage ja 

hoidke all TIG-põleti päästikut. Masin vähendab 
nüüd väljundvoolu kontrollitud kiirusel või 
langusajaga, kuni saavutatakse kraatrivool. 

 
4. Kraatrivoolu saab hoida nii kaua kui vaja. Kui TIG-

põleti päästik vabastatakse, lülitub masina väljund 
VÄLJA ja algab järelvoolu aeg. 

 
Nagu siin näidatud, saab 
pärast TIG-põleti päästiku 
kiiret vajutamist ja 
vabastamist etapis 3A 
TIG-põleti päästikut teist 
korda vajutada ja all 
hoida, et lõpetada 
langusaeg ja hoida 
väljundvool kraatrivoolu 
tasemel. TIG-põleti 
päästiku vabastamisel 
lülitub väljund VÄLJA. 
 
See tööjärjestus (4-astmeline ja taaskäivitamine 
keelatud) on tehase vaikesäte. 
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4-astmeline päästiku järjestus koos taaskäivitamise 
valikuga 
Kui 4-astmeline taaskäivitamise valik on 
häälestusmenüüs lubatud, rakendub järgmine järjestus 
etappides 3 ja 4 (etappe 1 ja 2 taaskäivitamise valik ei 
muuda). 

 
3. Vajutage ja hoidke all TIG-põleti päästikut. Masin 

vähendab nüüd väljundvoolu kontrollitud kiirusel või 
langusajaga, kuni saavutatakse kraatrivool. 

 
4. Vabastage TIG-põleti päästik. Keevitamise 

jätkamiseks suureneb väljundvool taas 
keevitusvoolu tasemele, nagu etapis 2. 

 
Kui keevisõmblus on täielikult lõpetatud, kasutage 
eespool kirjeldatud etapi 3 asemel järgmist järjestust. 
 
3A. Vajutage korraks TIG-põleti päästikut ja vabastage 
see. Masin vähendab nüüd väljundvoolu kontrollitud 
kiirusel või langusajaga, kuni saavutatakse kraatrivool ja 
masina väljund lülitatakse VÄLJA. Pärast kaare VÄLJA 
lülitamist algab järelvoolu aeg. 
 
Nagu siin näidatud, saab 
pärast TIG-põleti päästiku 
kiiret vajutamist ja 
vabastamist etapis 3A 
TIG-põleti päästikut teist 
korda vajutada ja all 
hoida, et lõpetada 
langusaeg ja hoida 
väljundvool kraatrivoolu 
tasemel. Kui TIG-põleti 
päästik vabastatakse, 
suureneb väljund taas 
keevitusvooluni, nagu 
etapis 4, et keevitamist jätkata. Kui keevisõmbluse 
põhiosa on valmis, jätkake etapiga 3. 
 
Nagu siin näidatud, saab 
pärast TIG-põleti päästiku 
kiiret vajutamist ja 
vabastamist etapis 3A 
TIG-põleti päästikut teist 
korda korraks vajutada ja 
siis vabastada, et 
lõpetada langusaeg ja 
lõpetada keevitamine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-ASTMELINE kahetasandiline päästiku järjestus 

 
 
Kui see järjestus on valitud, ilmub paremale uus ikoon, 
mis võimaldab konfigureerida teise tasandi voolu 
väärtuse. Selles näites on taustvoolu tase 25% 
keevitusvoolu väärtusest. 
 
Selle järjestuse puhul käivitatakse kaar nagu järjestuses 
4S, mis tähendab, et etapid 1 ja 2 on samad. 
 
3. Vajutage korraks TIG-põleti päästikut ja vabastage 

see. Masin lülitab voolu tasandilt A1 tasandile A2 
(taustvool). Iga kord päästiku rakendamisel 
lülitatakse voolu väärtus vaheldumisi ühele neist 
kahest tasandist. 

3A. Kui keevisõmbluse põhiosa on valmis, vajutage ja 
hoidke all TIG-põleti päästikut. Masin vähendab nüüd 
väljundvoolu kontrollitud kiirusel või langusajaga, kuni 
saavutatakse kraatrivool. Kraatrivoolu saab hoida nii 
kaua kui vaja. 
 
MÄRKUS Suvand Taaskäivita ja funktsioon Impulss ei 
ole kahetasandilises päästiku järjestuses saadaval. 
 
Järjestus Punkt. 

 
 
Järjestuses Punkt käivitab päästik (etapp 1) 
keevitusjärjestuse. Erinevalt teistest parameetritest ei 
sõltu tsükli lõpp päästiku rakendamisest: 
kasutajaliidesega määratud ajal algab langusfaas 
automaatselt. 
 
Aja konfiguratsioon on noolte (2) ja (3) vahel. 
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Kui on valitud Punkt, kuvatakse aja konfigureerimist 
võimaldav uus ikoon. 
 
Õhukese piste järjestus 
Õhukese piste järjestus on väga sarnane järjestusele 
Punkt, kuid selles puuduvad keevitusjärjestuse 
algkiirenduse ja lõppaeglustuse faasid. Vool saavutab 
otse keevitusvoolu väärtuse. 
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Keevitamine SMAW-protsessiga 
 

 
Joonis 13 

 
Elektroodi režiimi protsessi valimiseks valige SMAW-i 
ikoon ja vajutage mügarnuppu. 
 
Avamenüü 

 
Joonis 14 

 
1. Juurdepääs „Peamenüüle“, „Peamenüüsse“ 

naasmiseks vajutage seda nuppu. 
 
2. Vajutage nuppu, et konfigureerida kõik praeguse 

protsessi parameetrid. 
Keevitusvoolu väärtuse reguleerimiseks keerake 
mügarnuppu. 

 
3.  Juurdepääs menüüle „Mälud“. Vt vastavat erijaotist. 
 
4. „Teisesed sätted“ Kasutaja näeb voolu 

parameeterväärtusi otse „Avalehel“. 
 
Parameetrite konfigureerimine 
Elektroodi režiimid 
 

 
Joonis 15 

 
Elektroodi režiimide muutmiseks valige vastav menüü ja 
vajutage mügarnuppu. 
 

 
Joonis 16 

 
Masin võimaldab kasutajal kasutada nelja 
elektroodirežiimi. 
 Pehme: madala pritsmehulgaga keevitamiseks. 

Kuumstart ja Kaare tugevdamine on eelmääratletud 
ja neid ei saa muuta 

 Kähar: agressiivne keevitamine suurema 
keevituskaare stabiilsusega 

 Käsitsi: kasutaja saab Kaare tugevdamise ja 
Kuumstardi parameetreid täies ulatuses reguleerida. 

 Impulss: kasutaja saab määrata sageduse, koormuse 
ja keevitusvoolu. 

 
kuumstart. 
Esialgse keevitusvoolu ajutine suurendamine. See aitab 
süüdata keevituskaare kiiresti ja töökindlalt. 
 

 
Joonis 17 

 
Valige „Kuumstart“, vajutage mügarnuppu, muutke 
väärtust ja vajutage kinnitamiseks uuesti. 
 
Ühik on protsentides. Selles näites on algvool võrdne 
keevitusvooluga, millele on lisatud 40% keevitusvoolust.  
 
Näide: kui keevitusvool on 100 A, on kuumstardi vool 
40% 
 
kaare tugevdamine, 
Väljundvoolu ajutine suurendamine tavalise 
elektroodkeevituse ajal. Seda väljundvoolu ajutist 
suurenemist kasutatakse elektroodi ja keevisesulami 
katkendühenduste eemaldamiseks, mis tekivad tavalise 
elektroodkeevituse ajal. 
 

3 2 1 

4 
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Joonis 18 

 
Kleepumisvastane 
Kasutaja ei saa seda funktsiooni muuta. 
 
See funktsioon vähendab masina väljundvoolu madalale 
tasemele, kui kasutaja teeb vea ja elektrood kleepub 
töödetaili külge. See voolu vähenemine võimaldab 
kasutajal eemaldada elektroodi elektroodi hoidikust ilma 
suuri sädemeid tekitamata, mis muidu võiksid elektroodi 
hoidikut kahjustada. 
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Tarvikud 
 
Tarvikute ja põleti konfiguratsioonile pääseb juurde 
Avamenüüst, vajutades mügarnuppu, valides ikooni 
„Kaugjuhtimispult“ ning vajutades uuesti mügarnuppu. 
 

 
 
Aktiveerimisel ilmub ikoonist „Kaugjuhtimispult“ paremale 
uus ikoon „Kaugjuhtimispuldi ulatus“. 
 

 
 
Käsipult 
Kasutatav GTAW- ja SMAW-protsessis. 
 
Kuvatav vool vastab kaugjuhtimispuldi potentsiomeetri 
asendile minimaalsest maksimaalse vooluni. 
 
Miinimumi ja maksimumi saab määratleda jaotises 
„Kaugjuhtimispuldi ulatus”. Ülaltoodud näites on 
minimaalne vool 5 A ja maksimaalne 270 A GTAW-
protsessis ja 250 A SMAW-protsessis.  
 
Jalgpedaal 
Kasutatav ainult GTAW-protsessis. 
 
Kui see on valitud, on maksimaalseks vooluks vool, mis 
on seadistatud mügarnupu abil „Avalehel“. Minimaalne 
vool, nagu ka „Käsipuldis”, on vool, mis on määratud 
jaotises „Kaugjuhtimise ulatus”. 
 
Vool väheneb proportsionaalselt pedaali vajutamisega. 
 
Potentsiomeetri põleti 
Kasutatav GTAW- ja SMAW-protsessis 
 
„Potentsiomeetri põleti“ käitub samamoodi kui 
„Jalgpedaal“ 
 

Voolutugevus ÜLES-ALLA põleti 
Kasutatav ainult GTAW-protsessis. 
 
Eristatakse kolme töörežiimi, mis vastavad masina 
erinevatele olekutele. 
 Enne keevitamist: ÜLES või ALLA klahvi vajutamine 

muudab Määratud voolu väärtust 
 Keevitamise ajal: ÜLES või ALLA klahvi vajutamine 

muudab Määratud voolu väärtust keevitusprotsessi 
kõigis faasides, välja arvatud käivitusfunktsioonide 
ajal, mil ÜLES/ALLA funktsioon on peidetud. 

 Eel-/järelvool: ÜLES või ALLA klahvi vajutamine 
muudab Määratud voolu väärtust. 

 
Muudatus jõustatakse kahel viisil, sõltuvalt nupu 
vajutamise ajast. 
 Etapi funktsioon 

Kui ÜLES/ALLA klahvi vajutatakse vähemalt 200 ms 
ja see siis vabastatakse, suureneb/langeb määratud 
vool 1 A võrra. 

 Kiirenduse/aeglustuse funktsioon  
Kui ÜLES/ALLA klahvi vajutatakse kauem kui 1 
sekund, algab määratud voolu 
kiirendamine/aeglustamine (5 A/s). Kui klahvi 
vajutatakse kauem kui 5 sekundit, algab määratud 
voolu kiirendamine/aeglustamine (10 A/s). 

Voolu kiirendamine/aeglustamine lõpeb, kui eelnevalt 
vajutatud ÜLES/ALLA klahv vabastatakse. 
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Mälud 
 
Keevitusprotsessi ja kõiki tsüklisse kuuluvad parameetrid 
saab salvestada mälupessa, et need hiljem tagasi 
kutsuda. 
 
Menüü „Mälud“ on „Avamenüüs“ saadaval nii TIG- kui ka 
elektroodiprotsessi korral. 

 
Joonis 19 

 
Mälumenüü avamiseks vajutage parempoolset nuppu. 

 
Joonis 20 

 
1. Mälulehe ülaosas kuvatakse praegused sätted, mis 

salvestatakse. 
 
2. Mügarnupuga saab kerida üles või alla, et valida 

tühi või kasutusel olev mälupesa. Kui pesa on juba 
kasutusel, kuvatakse varundusega seotud 
parameetrid. 

 
3. Tühja pesa kasutamiseks valige „Lisa uus mälu“. 
 
4. Vajutage mügarnuppu, et valitud pilusse salvestatud 

protsess ja selle parameetrid tagasi kutsuda. 
 
5. Praeguse sätte mällu salvestamiseks vajutage 

parempoolset nuppu ja hoidke seda all kuni 
salvestamise lõpuni. 

 

 
Joonis 21 

 

Kui nupp vabastatakse enne salvestamisprotsessi lõppu, 
siis pesa ei kustutata  
 

1 

2 

3 
4 

5 
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Juhendatud seadistamine 
 
Juhendatud seadistamine on funktsioon, mis 
konfigureerib toiteallika automaatselt sisendandmete 
kogumi järgi: 
 metall-lehe liik; 
 paksus; 
 liite tüüp; 
 volframelektroodi läbimõõt. 
 
Nende andmete põhjal konfigureeritakse toiteallikas 
automaatselt, et saada konfiguratsiooni jaoks kõige 
sobivam parameeter. 
 
Juhendatud seadistamise aktiveerimine 
Juhendatud seadistamise aktiveerimiseks valige 
„Süsteemi suvand“ ja seejärel „Keevitusrežiimi 
seadistus“. 
 
„Käsirežiimis“ on abifunktsioon inaktiveeritud. Mügarnupu 
vajutamisega saab selle aktiveerida. 
 

 
 
Juhendatud seadistamise kasutamine 

 
 
Kui juhendatud režiim on aktiveeritud, reguleeritakse 
avalehte järgmiselt. 
 Jaotisesse „Esmased sätted” lisatakse kõigi 

sisendandmete loend. 
 Eelseadistatakse määratletud voolu väärtus. 
 Muudetakse voolu ulatuse riba. 
 
Esmased sätted 
Sisendparameetrite muutmiseks ja konfigureerimiseks 
vajutage mügarnuppu ja liikuge soovitud parameetrini. 
Seejärel vajutage kinnitamiseks mügarnuppu. 
 

 
 

Kui parameetrid on muudetud, reguleeritakse 
väljundkeevitusvool automaatselt rakendusele sobivaks. 
 
Voolu ulatuse riba 
Masin konfigureerib automaatselt parima voolu väärtuse. 
Voolu saab selle väärtuse ümber ka reguleerida. Seda 
tingimusel, et vool jääb rakendusele sobiva keevitusvoolu 
ulatuse piiresse,  
 

 
 
Kui vool ületab ettenähtud keevitusulatust, muutub riba 
punaseks, mis näitab kasutajale, et valitud vool pole 
parim. 
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Süsteemimenüü 
 
Parameetrid 
Toiteallika parameetrite konfigureerimiseks valige ikoon 
„Teave“. 
 

 
 
Pärast nupu „Teave“ klõpsamist on saadaval kolm rida: 
 Keevitusrežiimi seadistus 
 Täpsemad sätted  
 Süsteemi teave 
 
Keevitusrežiimi seadistus 
Vt jaotist „Juhendatud seadistamine” 
 
Täpsemad sätted 
Selles jaotises: 
 Saab aktiveerida/inaktiveerida 

pingevähendusseadme (Vrd) 
 Saab konfigureerida jahuti. 
 
Süsteemi teave 
Selles jaotises kuvatakse tarkvaraversioon. 
 
Tarkvara uuendamine 
Tarkvara väljastatakse toiteallika eluea jooksul ja sellega 
lisatakse uusi funktsioone. 
 
Tarkvara uuendamiseks sisestage FAT32 vormingus 
USB-seade, mille juurkaustas on uus tarkvarapakett. 
 

 
 
Kuvatakse esimene hüpikaken. Tühistage see. 

 
 
Teises aknas palutakse teil nõustuda uue tarkvara 
installimisega. Installimise töövoo käivitamiseks vajutage 
nuppu „Kinnita“. 
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Gaasiühendus 
 HOIATUS 

 

 BALLOON võib vigastamisel plahvatada. 
 Fikseerige gaasiballoon alati turvaliselt

püstasendisse ballooni seinakinnituse või
spetsiaalse balloonikäru külge. 

 Plahvatus- ja tuleohu vältimiseks ärge
asetage ballooni kohtadesse, kus see
võib viga saada, kuumeneda või
elektriahelatega kokku puutuda. 

 Hoidke ballooni eemal keevitusahelast ja
muudest voolu all olevatest
elektriahelatest. 

 Ärge tõstke keevitusseadet koos sellele
kinnitatud ballooniga. 

 Ärge laske keevituselektroodil ballooni
puutuda. 

 Kaitsegaasi kogunemine võib olla
tervisele kahjulik või eluohtlik. Gaasi
kogunemise vältimiseks kasutage hea
ventilatsiooniga kohas. 

 Kui gaasi ei kasutata, keerake
gaasiballooni ventiilid lekete vältimiseks
korralikult kinni. 

 

 HOIATUS 
Keevituseade toetab kõiki sobivaid kaitsegaase 
maksimaalse rõhuga 5,0 bar. 
 

 HOIATUS 
Enne kasutamist veenduge, et gaasiballoon sisaldab 
soovitud otstarbeks sobivat gaasi. 
 
 Lülitage keevitusvoolu allika sisendvool välja. 
 Paigaldage gaasiballoonile nõuetekohane gaasivoolu 

regulaator. 
 Ühendage gaasivoolik voolikuklambri abil 

regulaatoriga. 
 Ühendage gaasivooliku teine ots vooluallika 

tagapaneelil asuva gaasiühendusega või otse 
vooluallika tagapaneelil asuva kiirliitmikuga. 

 Ühendage traadisöötur ja vooluallikas üksteisega 
spetsiaalse ühenduskaabli abil (vt jaotis „Tarvikud“). 

 Lülitage keevitusvoolu allika sisendvool sisse. 
 Avage gaasiballooni ventiil. 
 Reguleerige kaitsegaasi voolu gaasiregulaatoris. 
 Kontrollige gaasi väljutamisfunktsiooniga gaasivoolu. 
 
 

Transport ja tõstmine 
 

 

 HOIATUS 
Seadme kukkumine võib põhjustada 
kehavigastusi ja seadet kahjustada. 

 
Järgige transportimise ja kraanaga tõstmise ajal järgmisi 
reegleid. 
 Seade sisaldab transportimist hõlbustavaid elemente. 
 Kasutage tõstmiseks piisava tõstevõimega 

tõsteseadet. 
 

 HOIATUS 
Toiteallikat ei tohi mingil moel tõsta. 
 

Hooldus 
 HOIATUS 

Mis tahes remondi, muudatuste või hoolduse tellimiseks 
on soovitatav pöörduda lähima tehnilise teeninduse 
keskuse või Lincoln Electricu poole. Volitamata 
hoolduskeskuses või personali poolt tehtud remondi või 
muudatuste korral kaotab tootja antud garantii kehtivuse. 
 
Kõigist olulistest kahjustustest tuleb kohe teavitada ja 
lasta need kõrvaldada. 
 
Korraline hooldus (iga päev) 
 Kontrollige tööjuhtmete isolatsiooni seisundit ja 

ühendusi ning toitejuhtme isolatsiooni. 
Isolatsioonikahjustuste korral vahetage juhe kohe 
välja. 

 Eemaldage keevituspüstoli düüsilt pritsmed. Pritsmed 
võivad takistada kaitsegaasi voolu keevituskaare 
juurde. 

 Kontrollige keevituspüstoli seisundit. Vajaduse korral 
vahetage see välja. 

 Kontrollige jahutusventilaatori seisundit ja töötamist. 
Hoidke ventilaatori õhuvoolupilud puhtad. 

 
Perioodiline hooldus (iga 200 töötunni järel, kuid 
vähemalt kord aastas) 
Tehke perioodilise hoolduse tööd ja lisaks: 
 puhastage seade. Eemaldage kuiva (ja väikese 

survega) õhuvoolu abil väliskestalt ja kapi seest tolm. 
 Vajaduse korral puhastage ja pingutage 

kõik keevitusklemmid. 
 
Hooldustööde sagedus võib olla erinev sõltuvalt 
töökeskkonnast, kuhu seade on paigutatud. 
 

 HOIATUS 
Ärge puudutage pingestatud detaile. 
 

 HOIATUS 
Enne korpuse eemaldamist tuleb seade välja lülitada ja 
toitejuhe võrgupistikupesast lahutada. 
 

 HOIATUS 
Enne hooldus- ja korrashoiutööde tegemist tuleb seadme 
elektritoide lahti ühendada. Ohutuse tagamiseks tehke 
pärast iga remonditööd nõuetekohased katsed. 
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Kliendiabipoliitika 
Ettevõtte Lincoln Electric tegevusala on kvaliteetsete 
keevitusseadmete, kulumaterjalide ja lõikeseadmete 
tootmine ja müük. Meie eesmärk on rahuldada klientide 
vajadusi ja ületada nende ootusi. Mõnikord võivad ostjad 
küsida Lincoln Electricult nõu või teavet meie toodete 
kasutamise kohta. Vastame oma klientidele meile sel 
hetkel kättesaadava parima teabe kohaselt. Lincoln 
Electric ei saa anda sellistele nõuannetele tagatist ega 
garantiid ega vastuta sellise teabe või selliste nõuannete 
eest. Loobume seoses sellise teabe või selliste 
nõuannetega selgesõnaliselt igasuguse garantii, 
sealhulgas kliendi konkreetseks otstarbeks sobivusega 
seotud garantii andmisest. Praktilisel kaalutlustel ei saa 
me samuti võtta mingit vastutust sellise esitatud teabe 
või selliste nõuannete ajakohastamise või parandamise 
eest, samuti ei loo, laienda ega muuda sellise teabe või 
selliste nõuannete andmine mingit garantiid seoses meie 
toodete müügiga. 
Lincoln Electric on vastutustundlik tootja, kuid Lincoln 
Electricu poolt müüdavate konkreetsete toodete valimine 
ja kasutamine on kliendi ainuisikulise kliendi kontrolli all 
ja toimub kliendi ainuvastutusel. Paljud Lincoln Electricu 
kontrolli all mitteolevad tegurid mõjutavad nende 
valmistamisviiside ja hooldusnõuete rakendamisel 
saadud tulemusi. 
Õigus sisse viia muudatusi – trükkimise ajal on see teave 
meie teadmiste kohaselt täpne. Ajakohastatud teavet 
leiate veebisaidilt www.lincolnelectric.com. 
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Veakoodid ja tõrkeotsing 
 
Kui ilmneb viga ja see jääb püsima, kuvatakse Veateated 
punasena. 
 

 
 
Mügarnupu vajutamisel kuvatakse veakoodi number. 
 
Veaseisundi ajal blokeeritakse uus keevitusjärjestus seni, 
kuni vea põhjus on kõrvaldamata. 
 

 

Kui viga kaob, saab vea mügarnuppu vajutades 
kinnitada. Tausta veateade muutub valgeks 
 

 
 
Tabelis 2 on kujutatud põhiliste kuvatavate vigade 
loendit. Veakoodide täieliku loendi saamiseks pöörduge 
Lincoln Electricu teeninduskeskuse poole. 
 
 
 
 
 

 
 

„Valmis”, 
käivitada 
saab uue 
järjestuse 

Veako
od 

Vea 
tüüp 
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Tabel 1 Veakoodid 

Veakood Sümptomid Põhjus Soovitatav tegevus 

36 
Seade on 
ülekuumenemise tõttu 
välja lülitunud. 

Süsteem tuvastas temperatuuri, 
mis ületas süsteemi tavapärast 
talitluslimiiti. 

 Jälgige, et protsessi kestus ei ületaks 
seadme käidutsükli ajalimiiti. 

 Kontrollige süsteemi seadistust ning selle 
ümber ja sees liikuva õhuvoolu piisavust. 

 Kontrollige, kas süsteemi on 
nõuetekohaselt hooldatud, sh kogunenud 
tolmu ja mustuse eemaldamine sisend- ja 
väljundvõredelt. 

 Kasutajaliides näitab, millal seade on 
maha jahtunud. Keevitamise jätkamiseks 
vajutage vasakpoolset mügarnuppu või 
alustage keevitamist põleti päästikuga. 

37 
Seade on 
ülekuumenemise tõttu 
välja lülitunud. 

Süsteem tuvastas temperatuuri, 
mis ületas süsteemi tavapärast 
talitluslimiiti. 

 Jälgige, et protsessi kestus ei ületaks 
seadme käidutsükli ajalimiiti. 

 Kontrollige süsteemi seadistust ning selle 
ümber ja sees liikuva õhuvoolu piisavust. 

 Kontrollige, kas süsteemi on 
nõuetekohaselt hooldatud, sh kogunenud 
tolmu ja mustuse eemaldamine sisend- ja 
väljundvõredelt. 

 Kasutajaliides näitab, millal seade on 
maha jahtunud. Keevitamise jätkamiseks 
vajutage vasakpoolset mügarnuppu või 
alustage keevitamist põleti päästikuga. 
Oodake pisut, et toiteallikas saaks 
jahtuda. 

266 Põleti on liiga soe. Vesipõletis ei voola vedleikku 

 Kontrollige jahutusvedeliku taset ja lisage 
vedelikku, kui tase on liiga madal. 

 Kontrollige, kas jahutusahel on korralikult 
ühendatud. 

 

 HOIATUS 
Kui te mingil põhjusel ei mõista, kuidas tuleks kontrolltoiminguid läbi viia, või ei saa kontroll- või remonditoiminguid ohutult 
läbi viia, siis pöörduge enne jätkamist tehniliste probleemide lahendamiseks kohaliku Lincoln Electricu volitatud tehnilise 
teeninduse keskuse poole. 
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WEEE 
07/06 

 

Ärge visake vanu elektrilisi seadmeid olmeprügi hulka! 
Vastavalt Euroopa Direktiivile 2012/19/EC elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning selle 
kohaldamisele vastavalt riiklikele seadustele tuleb elektriseadmed, mille kasutusiga on lõppenud, eraldi 
kokku koguda ja tagastada keskkonnahoidliku ringlussevõtuga tegelevasse asutusse. Seadme omanikuna 
saate heakskiidetud kogumispunktide kohta teavet meie kohalikus esindusest. 
Rakendades selle Euroopa direktiivi sätteid aitate kaitsta keskkonda ja tervist! 

 

Varuosad 
12/05 

Varuosade loendi lugemisjuhend 
 Ärge kasutage seda varuosade loendit seadme korral, mille koodi pole loendis. Kui teil on seade, mille koodi ei ole siin 

toodud, võtke ühendust Lincoln Electricu klienditeenindusega. 
 Kasutage seadme läbilõikejoonist ja alljärgnevat tabelit, et määratleda osa paiknemine teie koodiga seadmes. 
 Kasutage ainult osasid, millel on läbilõikejoonisel toodud osa numbriga tähistatud veerus märge „X“ (# viitab muutusele 

selles väljaande versioonis). 

 
Esmalt lugege ülaltoodud varuosade loendi lugemisjuhendit. Seejärel tutvuge seadmega kaasas olnud varuosade 
juhendiga, mis sisaldab varuosade jooniseid ja osade numbreid. 
 

REACh 
11/19 

Teadaanne lähtuvalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklist 33.1 – REACh 
Mõned osad selles tootes sisaldavad järgmisi aineid: 
bisfenool A, BPA,  EC 201-245-8, CAS 80-05-7 
kaadmium,   EC 231-152-8, CAS 7440-43-9 
plii,    EC 231-100-4, CAS 7439-92-1 
fenool, 4-nonüül-, hargnenud, EC 284-325-5, CAS 84852-15-3 
enam kui 0,1 massiprotsendis homogeenses materjalis. Need ained kuuluvad REACH-määruse väga ohtlike 
kandidaatainete autoriseerimisele kuuluvasse loetellu. 
Teie konkreetne toode võib sisaldada ühte või mitut loetletud ainetest. 
Ohutu kasutamise juhised: 
 kasutage tootja juhiste kohaselt, peske pärast kasutamist käsi; 
 hoidke lastele kättesaamatus kohas, ärge pange suhu; 
 kõrvaldage kohalikke eeskirju järgides. 

 

Volitatud teeninduskeskuse asukoht 
09/16 

 Ostja, kes soovib Lincolni pakutava garantiiperioodi jooksul esitada garantiinõude seadme tõrke tõttu, peab ühendust 
võtma Lincolni volitatud teeninduskeskusega.  

 Kui vajate abi kohaliku teeninduskeskuse leidmisel, siis võtke ühendust kohaliku Lincolni müügiesindajaga või minge 
aadressile  
www.lincolnelectric.com/en-gb/Support/Locator. 

 

Vooluskeem 
 
Lugege seadmega kaasapandud juhendit „Varuosad“. 
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Tarvikud 
 

PREEMIUM TIG-PÕLETID, ÕHK 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 

PREEMIUM TIG-PÕLETID, VESI 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-PÕLETID, ÕHK 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-PÕLETID, VESI 4mt 8mt 

WTT2 18W RL  W000278898 W000278899 

WTT2 18W EB  W000278896 W000278901 

WTT2 20W RL  W000278894 W000278905 

WTT2 20W EB  W000278892 W000278909 

PÕLETITE TARVIKUD   

Horisontaalne potentsiomeeter WP10529-3  

Vertikaalne potentsiomeeter WP10529-4  

Üles ja alla klahvid WP10529-2  

KAUGJUHTIMISPULDID 

Käega juhitav kaugjuhtimispult K10095-1-15M 

Jalaga juhitav kaugjuhtimispult K870 

VALIKUD   

Coolarc 27 K14334-1  

Freezcool ( 9,6 l jahutusvedelik) W000010167  

Käru 24 W000355730  

Pikendusjuhe 15 m (*) K14148-1  

 
Hoiatus. Põleti või tagasivoolukaablite pikendamine üle tootja määratud maksimumpikkuse suurendab elektrilöögi ohtu. 
 
(*) Kasutada tohib ainult kuni kahte pikendusjuhet maksimaalse kogupikkusega 45 m 
 
 
 


