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KIITOS! Lincoln Electricin laatutuotteen valinnasta. 
 Tutki, onko pakkaus tai laite vaurioitunut. Vaateet mahdollisista kuljetusvaurioista on ilmoitettava 

välittömästi jälleenmyyjälle. 
 Helpottaaksesi käyttöä, syötä tuotteen tunnistetiedot alla olevaan taulukkoon. Mallinimi, koodi ja sarjanumero löytyvät 

koneen nimikyltistä. 

 
Mallinimi: 

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

Koodi ja sarjanumero: 
 

………………….……………………………………………….. …………………………………………………….…………….. 
Päiväys ja ostopaikka: 

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

NIMI INDEX 

INVERTEC 275TP K14243-1 

SYÖTTÖ 

 Syöttöjännite U1 EMC-luokka 

INVERTEC 
275TP 

400V ± 15%, 3-vaihe A 

I1eff I1max 

9.8A 13.8A 

NIMELLISTEHO 

 
Kuormitusaikasuhde 40°C 
(perustuu 10 min. jaksoon) 

Lähtövirta I2 

GTAW 

100% 200A 

60% 230A 

40% 270A 

SMAW 

100% 180A 

60% 230A 

35% 250A 

ANTOALUE 

 Hitsausvirta-alue Tyhjäkäynnin huippujännite U0 

GTAW 5 - 270A 
72V 

SMAW 5 - 250A 

MITAT JA PAINO 

 Paino Korkeus Leveys Pituus 

INVERTEC 
275TP 

16 kg 360 mm 230 mm 498 mm 

 

 Suojausluokka Suurin kaasunpaine 

INVERTEC 
275TP 

IP23 0,5 MPa (5 baaria) 

Käyttölämpötila Varastointilämpötila 

-10°C- +40°C  -25°C- +55°C 

SUOSITELLUT KAAPELI- JA SULAKEKOOT 

gR-tyypin sulake tai Z-tyypin piirikatkaisin Virtakaapeli 

16A, 400V AC 4-Johtiminen, 1,5mm2 
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Ekosuunnittelutiedot 
 
Laitteet on suunniteltu siten, että ne ovat direktiivin 2009/125/EY ja asetuksen 2019/1784/EU mukaisia. 
 
Tehokkuus ja virrankulutus joutokäynnillä: 
 

Tiedot Nimi 
Tehokkuus, kun virrankulutus on 
maksimaalinen / virrankulutus on 

joutokäynnillä 
Vastaava malli 

K14243-1 INVERTEC 275TP 85% / 19W Ei vastaavaa mallia 

 
Joutokäyntitila esiintyy alla olevassa taulukossa määritetyssä kunnossa. 
 

JOUTOKÄYNTITILA 

Tila Läsnäolo 

MIG-tila  

TIG-tila X 

STICK-tila  

30 minuutin kuluttua työstämättä 
jäämisestä 

X 

Puhallin pois päältä X 

 
Tehokkuuden ja virrankulutuksen arvo joutokäynnillä on mitattu tuotestandardin EN 60974-1:20XX mukaisella menetelmällä 
ja olosuhteilla. 
 
Valmistajan nimi, tuotteen nimi, koodinumero, tuotenumero, sarjanumero ja valmistuspäivämäärä voidaan 
lukea konekilvestä. 
 

XXXXXXXXXX
Code: XXXXX XXXXXX-X

S/N:  P1YYMMXXXXX

1 2

3 4

5

P1 YY MM XXXXX

5A5A 5B 5D5C

XXXXXXX

 
 
Paikat: 

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

5A- valmistusmaa 
5B- valmistusvuosi 
5C- valmistuskuukausi 
5D- konekohtainen juokseva numero 
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Tig-menetelmä: 
 
TIG-hitsausmenetelmässä kaasun käyttö riippuu suuttimen poikkipinta-alasta. Yleisesti käytetyissä polttimissa: 
 
Helium: 14–24 l/min 
Argon: 7-16 l/min 
 
Huomautus: Liian suuret virtausnopeudet aiheuttavat kaasuvirran turbulenssia, joka voi aiheuttaa ilmakontaminaatiota 
hitsisulaan. 
 
Huomautus: Sivutuuli tai veto voi häiritä suojakaasun peittävyyttä, joten suojakaasun säästämiseksi voidaan käyttää 
suojusta ilmavirran estämiseksi. 
 

 

 
Elinkaaren loppu 
 

 
Tuotteen elinkaaren lopussa se on kierrätettävä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU 
mukaisesti. Tietoa tuotteen purkamisesta ja sen sisältämistä kriittisistä raaka-aineista löytyy osoitteesta 
https://www.lincolnelectric.com/en-gb/support/Pages/operator-manuals-eu.aspx 
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Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) 
01/11 

Tämä kone on suunniteltu kaikkien olennaisten direktiivien ja standardien mukaisesti. Se voi kuitenkin aiheuttaa 
sähkömagneettisia häiriöitä, jotka voivat vaikuttaa muihin järjestelmiin, kuten tietoliikenteeseen (puhelin, radio ja televisio) tai 
muihin turvajärjestelmiin. Nämä häiriöt voivat aiheuttaa turvallisuusongelmia järjestelmissä, joihin ne vaikuttavat. Lue tämä 
osio huolellisesti tai vähennä tämän koneen muodostaman sähkömagneettisen häiriön määrää. 
 

Tämä kone on suunniteltu teolliseen käyttöön. Jos konetta käytetään kotiolosuhteissa, on välttämätöntä 
huomata muutama asia mahdollisten häiriöiden varalta. Käyttäjän tulee asentaa laite ja käyttää sitä tämän 
ohjeen mukaisesti. Jos sähkömagneettisia häiriöitä havaitaan, käyttäjän täytyy ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin 
poistaakseen nämä häiriöt, tarvittaessa Lincoln Electricin avulla. 

 

 VAROITUS 
Oletetaan, että yleisen pienjännitejärjestelmän impedanssi on liitäntäpisteessä alle: 
 64,8MΩ INVERTEC 275TP-laitteelle 
 
Tämä laite on standardien IEC 61000-3-11 ja IEC 61000-3-12 mukainen, ja se voidaan liittää yleisiin 
matalajännitejärjestelmiin. Asentajan tai käyttäjän vastuulla on varmistaa, tarvittaessa konsultoiden jakeluverkon 
operaattoria, että järjestelmän impedanssi noudattaa impedanssirajoituksia.  
 
 
Ennen koneen asentamista käyttäjän on tarkistettava työalue sellaisten laitteiden varalta, joihin voi tulla virhetoimintoja 
elektromagneettisten häiriöiden vuoksi. Tällaisia laitteita voivat olla: 
 Syöttö- ja hitsauskaapelit, ohjauskaapelit ja puhelinkaapelit, jotka ovat työalueen ja koneen lähellä. 
 Radio- ja/tai televisiovastaanottimet ja lähettimet. Tietokoneet ja tietokoneohjatut laitteet. 
 Turvallisuus- ja hallintalaitteisto teollisiin prosesseihin. Laitteisto kalibrointia ja mittausta varten. 
 Henkilökohtaiset lääkinnälliset laitteet, kuten sydämentahdistin tai kuulokoje. 
 Tarkasta sähkömagneettinen häiriönsietokyky laitteella, jota käytetään työalueella tai sen lähellä. Operaattorin täytyy 

varmistaa, että kaikki alueen laitteet ovat yhteensopivia. Tähän voidaan tarvita muita suojaustoimenpiteitä. 
 Työalueen mitat riippuvat alueen rakenteesta ja muista toiminnoista. 
 
Pyri vähentämään sähkömagneettisia häiriöitä seuraavien ohjeiden avulla. 
 Liitä kone verkkoon tämän ohjeen mukaisesti. Jos häiriöitä ilmenee, lisätoimenpiteet voivat olla tarpeen, mm. syöttöön 

järjestetty suodatus. 
 Syöttökaapeleiden tulee olla mahdollisimman lyhyet ja sijoitettu mahdollisimman lähelle toisiaan, Jos mahdollista, 

yhdistä työkappale maahan sähkömagneettisten päästöjen vähentämiseksi. Operaattorin täytyy tarkastaa, että 
työkappaleen liittäminen maahan ei aiheuta ongelmia tai vaarallisia käyttöolosuhteita henkilöstölle ja laitteille. 

 Kaapeleiden suojaaminen työalueella voi vähentää sähkömagneettista säteilyä työalueella. Tämä voi olla tarpeen 
erikoiskäytössä. 

 

 VAROITUS 
Tämän tuotteen sähkömagneettinen yhteensopivuusluokitus on sähkömagneettisuutta koskevan EN 60974-10-standardin 
mukaan A ja sen vuoksi tuote on tarkoitettu käytettävästi ainoastaan teollisuusympäristössä. 
 

 VAROITUS 
Luokan A laite ei ole tarkoitettu asuintiloihin, joissa on yleinen matalajänniteverkko. Sähkömagneettisen yhteensopivuuden 
turvaaminen voi olla vaikeaa näissä tiloissa johtuneista ja säteilevistä häiriöistä johtuen. 
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Turvallisuus 
01/11 

 VAROITUS 
Tätä laitetta saa käyttää pätevä henkilöstö. Varmista, että kaikki asennus-, käyttö-, huolto- ja korjaustoimenpiteet suorittaa 
vain pätevä henkilöstö. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Tämän oppaan ohjeiden noudattamatta 
jättäminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuolemia tai tämän laitteen vaurioitumisen. Lue huolellisesti seuraavat 
varoitussymboleiden selitykset. Lincoln Electric ei ole vastuussa vaurioista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta, 
hoidosta tai epänormaalista käytöstä. 
 

 

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

 

LUE OHJEET HUOLELLISESTI: Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Kaarihitsaus voi 
olla vaarallista. Tämän oppaan ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, 
kuolemia tai tämän laitteen vaurioitumisen. 

 

SÄHKÖISKU VOI TAPPAA: Hitsauslaitteisto muodostaa korkeita jännitteitä. Älä koske elektrodiin, 
työpuristimeen tai liitettyihin työkappaleisiin, kun tämä laite on päällä. Eristä itsesi elektrodista, 
työpuristimesta ja kytketyistä kappaleista. 

 

SÄHKÖKÄYTTÖISET LAITTEET: Sammuta laite sulakerasian katkaisukytkimellä ennen kuin korjaat 
laitetta. Maadoita laite paikallisten määräysten mukaan. 

 

SÄHKÖKÄYTTÖISET LAITTEET: Tarkasta säännöllisesti tulo-, elektrodi- ja työkappalekaapelit. Jos 
eristysvaurioita esiintyy, vaihda kaapeli välittömästi. Älä aseta elektrodin pidikettä suoraan hitsauspöydälle 
tai muulle pinnalle, joka on kosketuksessa työpuristimen kanssa, jotta vältät vahingossa tapahtuvan 
kaarisytytyksen. 

 

SÄHKÖMAGNEETTINEN KENTTÄ SAATTAA OLLA VAARALLINEN Minkä tahansa johtimen läpi 
virtaava sähkövirta luo sähkömagneettisen kentän (EMF). EMF-kentät voivat häiritä joitakin 
sydämentahdistimia. Jos hitsaajalla on sydämentahdistaja, hänen tulisi keskustella hoitavan lääkärinsä 
kanssa ennen tämän laitteen käyttöä. 

 

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

 

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

 

KAASUT JA HÖYRYT VOIVAT OLLA VAARALLISIA: Hitsaus voi aiheuttaa höyryjä ja kaasuja, jotka ovat 
haitallisia terveydelle. Vältä näiden höyryjen ja kaasujen hengittämistä. Näiden vaarojen välttämiskesi 
operaattorin täytyy käyttää riittävää ilmanvaihtoa tai ilmanpoistoa pitääkseen höyryt ja kaasut poissa 
hengitysvyöhykkeeltä. 

 

VALOKAAREN SÄTEET VOIVAT POLTTAA: Käytä suojaa oikeilla suodattimilla ja peitelevyillä 
suojataksesi silmiäsi kipinöiltä ja valokaarisäteiltä hitsatessasi tai katsoessasi hitsausta. Suojaa iho 
käyttämällä asianmukaisia, kestävistä ja palamattomista materiaaleista tehtyjä vaatteita. Suojaa muita 
lähellä olevia henkilöitä sopivalla, palamattomalla suojauksella ja varoita heitä olemaan katsomasta 
kaareen tai altistumatta kaarelle. 
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HITSAUSKIPINÄT VOIVAT AIHEUTTAA TULIPALON TAI RÄJÄHDYKSEN: Poista palonvaarat 
hitsausalueelta ja pidä palosammutin valmiina saatavilla. Hitsausprosessista tulevat hitsauskipinät ja 
kuumat materiaalit pääsevät helposti pienten halkeamien ja aukkojen läpi lähellä oleville alueille. Älä 
hitsaa säiliöitä, tynnyreitä, astioita tai materiaaleja, ennen kuin asianmukaiset toimenpiteet on tehty sen 
varmistamiseksi, ettei tilassa ole palavia tai myrkyllisiä höyryjä. Älä koskaan käytä tätä laitetta, kun tilassa 
on syttyviä kaasuja, höyryjä tai palavia nesteitä. 

 

HITSATUT MATERIAALIT VOIVAT POLTTAA: Hitsaus muodostaa runsaasti lämpöä. Kuumat pinnat ja 
materiaalit työalueella voivat aiheuttaa vakavia palovammoja. Käytä käsineitä tai pihtejä, kun kosketat tai 
siirrät materiaaleja työalueella. 

 

PULLO saattaa räjähtää, mikäli se vaurioituu. Käytä vain hyväksyttyjä, paineistettuja kaasupulloja, jotka 
sisältävät käytetylle prosessille sopivan suojakaasun, ja käytetylle kaasulle ja paineelle suunniteltuja 
säätimiä. Pidä sylinterit aina pystyasennossa ja kiinnitä ne tukevasti kiinteään tukeen. Älä siirrä tai kuljeta 
kaasupulloja ilman suojakorkkia. Älä anna elektrodin, elektrodipidikkeen, työpuristimen tai muun 
sähköisesti jännitteisen osan koskettaa kaasupulloa. Kaasusylinterit on sijoitettava kauaksi alueista, joilla 
ne voivat altistua fyysisille vaurioille tai hitsausprosessille, joista aiheutuu kipinöitä ja lämmönlähteistä. 

 

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

HF 
VAROITUS: Suurtaajuus, jota käytetään kosketuksettomaan sytytykseen TIG:ssä (GTAW) aiheuttaa 
häiriöitä suojaamattomiin tietokonelaitteisiin, ja teollisuusrobotteihin. TIG (GTAW) hitsaus saattaa 
häiritä puhelinjärjestelmiä, radio- ja TV - lähetystä. 

 

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

 
Valmistaja varaa oikeuden muuttaa ja/tai parantaa laitteen ominaisuuksia tarvitsematta päivittää samanaikaisesti käyttäjän 
käyttöopasta. 
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Johdanto 
 
INVERTEC 275TP on GTAW- ja SMAW-virtalähde 
 
Koko paketti sisältää: 
 Virtalähde 
 USB-käyttöohjeella 
 Tunnusteksti Lincoln 
 Kaasuletku 

Suositellut laitteet, joita käyttäjä voi ostaa, on kuvattu 
luvussa ”Lisävarusteet”. 
 
 
 
 
 

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

Käyttöolosuhteet 
Konetta voidaan käyttää kovissa olosuhteissa. On 
kuitenkin tärkeää noudattaa seuraavia yksinkertaisia 
ennaltaehkäiseviä toimia, joilla varmistetaan laitteen pitkä 
käyttöikä ja luotettava toiminta: 
 Älä sijoita konetta alustalle, joka on kallellaan 

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

kiertämään vapaasti ilmaventtiileistä sisään ja ulos. 
Älä peitä konetta paperilla, kankaalla tai räteillä sen 
ollessa kytkettynä päälle. 

 Koneen sisälle joutuvan lian ja pölyn määrä on 
pidettävä mahdollisimman pienenä. 

 Tämän koneen suojausluokka on IP23. Pidä kone 
mahdollisimman kuivana äläkä sijoita sitä kosteisiin 
paikkoihin tai lätäkön päälle. 

 Sijoita kone pois radio-ohjattavien laitteiden luota. 
Normaali toiminta voi vaikuttaa haitallisesti lähellä 
olevien radio-ohjattavien koneiden toimintaan, mikä 
voi aiheuttaa vammoja tai laitteistovaurioita. Lue 
kappale sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta 
tästä käyttöohjeesta. 

 Älä käytä ympäristössä, jonka lämpötila on 
korkeampi kuin 40°C. 

 

Kuormitettavuus ja ylikuumeneminen 
Koneen kuormitusaikasuhde on käyttöajan 
prosenttiosuus 10 minuutin ajanjaksossa, jolloin konetta 
voidaan käyttää ilmoitetulla hitsausvirralla. 
 
Esimerkki: 60% kuormitusaikasuhde: 

 
Hitsaamista 6 minuuttia. 4 minuutin tauko. 

 
Huomattava kuormitusaikasuhteen pidentäminen 
aiheuttaa lämpösuojan laukeamisen. 

 
 Minuutti

a 
 tai vähennä 

kuormitusaikas
uhdetta 

 

 

Syöttöjännitteen liitäntä 
 

 VAROITUS 
Vain koulutuksen saanut sähköasentaja saa kytkeä 
hitsauskoneen verkkovirtaan. Asennus tulee tehdä 
sähköasennusmääräysten ja sääntöjen mukaisesti. 
 
Tarkista tulojännite, vaihe ja taajuus, jotka syötetään 
tähän koneeseen ennen koneen kytkemistä päälle. 
Varmista maadoitusjohtojen yhdistäminen koneesta 
syöttölähteeseen. INVERTEC 215 -hitsauskone on 
kytkettävä oikein asennettuun maadoitettuun 
pistorasiaan. 
Syöttöjännite on 400 Vac 50/60Hz. Saat lisätietoja 
syöttölähteestä tämän käyttöohjeen teknisistä tiedoista ja 
koneen konekilvestä. 
 
Varmista, että päävirta syöttölähteestä riittää koneen 
normaalikäyttöön. Välttämätön hidas sulake tai katkaisin 
ja kaapelikoot on ilmoitettu tämän käyttöohjeen 
teknisissä tiedoissa. 
 

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

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

Etupaneeli INVERTEC 275TP 

 
Kuva 1 

 
1. Lähtöneula hitsauspiiriä varten  
 
2. Lähdön positiivinen pistorasia hitsauspiirille: 

Pistoke, johon TIG-poltin on kytkettävä 
 
3. C5B-polttimen liitin 
 
4. Kaasun pikaliittimen liitin. Polttimen kaasuputken 

liittämiseen  
 
5. Kaukosäätimen liittimen pistoke: Kaukosäädinsarjan 

asennusta varten.  
 
6. Käyttöliittymä: Katso ”Käyttöliittymä”-osio. 
 
7. USB-liitin 
 

Takapaneeli INVERTEC 275TP 

 
Kuva 2 

 
1. Kaasun pikaliitin: Kaasuputken liittämiseen. 
 
2. Virtakytkin:  
 

 VAROITUS 
Koneessa voidaan käyttää kaikkia soveltuvia 
suojakaasuja, joiden maksimipaine on 5 baaria. 
 

Käyttöliittymä 
 

 
Kuva 3 

 
1. Näytöt: 5” TFT -näyttö näyttää hitsausprosessin 

parametrit. 
 
2. Vasen painike: Home & Back 
 
3. Keskinuppi: Parametrien käyttö ja validointi 

painamalla nuppia 
 
4. Oikea painike: Siirry valitun sivun tiettyyn 

parametriin. 
 

2 

1 

2 

7 

5 

3 

1 

4 
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Päävalikko 
 

 
Kuva 4 

 
Päävalikossa voi tehdä 3 valintaa: 
 GTAW: pääsy TIG-kotivalikkoon 
 SMAW: pääsy MMA-kotivalikkoon 
 Tiedot: Tähän osioon syötettäessä käyttäjä voi 

määrittää virtalähteen eri parametreja. 
 

Aloitusvalikon kuvaus 
 

 
Kuva 5 

 
1. Esiasetukset-alueella prosessin tyyppi ja vastaavat 

tiedot ilmoitetaan TIG-mallin ja MMA-tilan tyypin 
(Soft, Crisp jne.) osalta. 

 
Jos asetustila on valittuna, kaikki tulot näkyvät 
osiossa. 

 
2. Tilapalkki antaa lisätietoja, kuten Trigger Interlock -

valinta, kauko-ohjauksen tila. 
 
3. ”Preset Current” (esiasetusvirta) ilmaisee hitsaajan 

määrittämän virta-arvon ja hitsausvirran. 
 
4. ”Jännite”: Hitsausjännitteen ilmaisin. 
 
5. Toissijaisten asetusten avulla käyttäjä näkee 

hitsaussekvenssiparametrien tämänhetkiset arvot. 
 
6. ”Contextual buttons/Encoders Labels” 

(kontekstipainikkeet/ enkooderien tunnustekstit) 
ilmoittaa käyttäjälle nuppiin ja painikkeisiin liittyvistä 
ominaisuuksista 

 

Pääasetukset 

Tilapalkki  

Esiasetettu virta Jännite 

Toissijaiset asetukset 

Kontekstipainikkeet/enkooderien tunnustekstit 



Suomi  10 Suomi 

GTAW-hitsausprosessi 
 

 
 
Valitse TIG-tilaprosessi valitsemalla GTAW-kuvake ja 
painamalla nuppipainiketta. 
 
Aloitusvalikko 

 
Kuva 6 

 
1.  Siirry takaisin painamalla päävalikkopainiketta. 
 
2. Paina painiketta, kun haluat määrittää nykyisen 

prosessin kaikki parametrit. 
Säädä hitsausvirta-arvoa kääntämällä nuppia. 

 
3.  ”Muistot” pääsy. Katso erillinen osio. 
 
Määritä parametrit 
Kaarimerkkijono 

 
Kuva 7 

 
Kaaren iskemisen tyypin valinta: HF tai Touch Start, 
valitse vastaava valikko ja paina nuppia. 
 

 
Kuva 8 

 
Valitse haluttu kaaren iskutyyppi. 
 
Hitsaussekvenssin kokoonpano 

 
Kuva 9 

 
Valitse Hitsaussekvenssi -valikko, kun haluat määrittää 
seuraavat parametrit: 
 Ennen nollaa aika 
 Aloitusvirta 
 Ramppiaika 
 Hitsausvirta 
 Ramppiaika 
 Loppuvirta 
 Jälkikaasu 
 

 
Kuva 10 

 
Käytä jokaisen parametrin kohdalla nuppia 
hitsaussekvenssin vastaavan osan saavuttamiseksi ja 
painamalla nuppipainiketta. 
 

1 2 3 
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Pulssitila 

 
Kuva 11 

 
Valitse ”Pulssi”-valikko aktivoidaksesi tai poistaaksesi 
pulssitilan. 
 

 
Kuva 12 

 
Kun järjestelmä on aktivoitu, vasemmalla puolella näkyy 
joitakin lisäkuvakkeita: 
 Pulssitaajuus 
 Taustavirta (prosenttia hitsausvirrasta) 
 Kuormitusaikasuhde. 
 
Liipaisinlukituksen tyyppi. 

 
 
Valitse ”kolmiolukitus” -valikko, jos haluat muuttaa 
polttimen liipaisinkytkintä. Valitse haluttu nuppi 
painamalla painiketta: 
 2-STEP 
 4-STEP 
 2-STEP RESTART 
 4-STEP RESTART 
 4 STEP-Bi-taso 
 SPOT 
 TFT 
 
Katso tarkemmat kuvaukset osiosta. 
 

TIG-liipaisinvaiheet 
TIG-hitsaus voidaan tehdä joko 2-vaihe tai 4-
vaihetilassa. Liipaisintilojen yksittäiset vaiheet on 
selitetty seuraavassa. 
 
Käytettyjen symbolien selitykset: 

 Polttimen painike 

 Hitsausvirta 

 
Kaasun esivirtaus 

 

Kaasu 

 
Kaasun jälkivirtaus 

 
2-vaiheinen liipaisimen toiminta 
Kun 2-vaiheinen liipaisintila ja TIG-hitsaustila ovat 
valittuina, toiminto etenee seuraavasti. 

 
 
1. Käynnistä toiminto painamalla ja pitämällä TIG-

polttimen liipaisinta alas painettuna. Kone avaa 
kaasuventtiilin, jolloin suojakaasu alkaa virrata. 
Esivirtausajan kuluttua, koneeseen kytketään virta 
ilman purkamiseksi polttimen letkusta. Tässä 
vaiheessa kaari sytytetään valitun hitsaustilan 
mukaisesti. Kun kaari on sytytetty, lähtövirtaa 
lisätään tietyllä nopeudella tai virran nousuajan, 
kunnes hitsausvirran voimakkuus on saavutettu. 
 
Mikäli liipaisin vapautetaan virran nousuajan 
kuluessa, kaari sammuu välittömästi ja koneen virta 
katkeaa. Lopeta hitsaus vapauttamalla TIG-polttimen 
liipaisin. Kone vähentää lähtövirtaa säädetyllä 
nopeudella tai virran laskuajan kunnes kraaterivirta 
on saavutettu ja koneen virta katkeaa. 

 
Kun kaari on sammunut, kaasuventtiili jää auki päästäen 
suojakaasun virtaamaan kuumaan puikkoon ja 
työkappaleeseen. 
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Kuten edellä on voitu havaita, TIG-polttimen liipaisinta 
voidaan painaa ja pitää alas painettuna toisen kerran 
virran laskuajan aikana, jolloin virran laskuaika-toiminto 
loppuu ja pitää lähtövirtaa kraaterivirran voimakkuudella. 
Kun TIG-polttimen liipaisin vapautetaan, lähtövirta 
katkeaa ja jälkivirtausaika käynnistyy. Tämä 
toimintojärjestys 2-vaiheisena siten, että 
uudelleenkäynnistys on estetty, on tehdasasetus. 
 
2-vaiheinen liipaisintoiminto siten, että 
uudelleenkäynnistys on mahdollinen 
Mikäli 2-vaiheinen toiminto 
uudelleenkäynnistysmahdollisuudella on valittu 
asetusvalikossa, toiminto etenee seuraavasti: 

 
1. Käynnistä edellä kuvattu toiminto painamalla TIG-

polttimen liipaisinta ja pitämällä sitä alas painettuna. 
2. Käynnistä virran laskuaika vapauttamalla TIG-

polttimen liipaisin. Paina tämän ajan kuluessa TIG-
polttimen liipaisinta ja pidä sitä alas painettuna, 
jolloin hitsaus käynnistyy uudelleen. Hitsausvirran 
voimakkuus lisääntyy säädetyllä nopeudella kunnes 
hitsausvirran voimakkuus on saavutettu. Tämä 
toiminto voidaan toistaa niin usein kuin tarvitaan. 
Kun hitsaus on suoritettu loppuun, vapauta TIG-
polttimen liipaisin. Kun kraaterivirta on saavutettu, 
koneen virta katkeaa. 

 

4-vaiheinen liipaisimen toiminta 
Kun 4-vaiheinen liipaisintila ja TIG-hitsaustila ovat 
valittuina, toiminto etenee seuraavasti. 

 
1. Käynnistä toiminto painamalla ja pitämällä TIG-

polttimen liipaisinta alas painettuna. Kone avaa 
kaasuventtiilin, jolloin suojakaasu alkaa virrata. 
Esivirtausajan kuluttua, koneeseen kytketään virta 
ilman purkamiseksi polttimen letkusta. Tässä 
vaiheessa kaari sytytetään valitun hitsaustilan 
mukaisesti. Kun kaari on sytytetty, hitsausvirran 
voimakkuus on käynnistysvirran tasolla. Tämä tila 
voidaan ylläpitää niin kauan kuin tarvitaan. 

 
Mikäli käynnistysvirtaa ei tarvita, älä pidä TIG-
polttimen liipaisinta alas painettuna. Tällöin kone 
ohittaa vaiheet 1 – 2 kun kaari sytytetään. 

 
2. TIG-polttimen vapauttaminen käynnistää virran 

nousuaikatoiminnon. Kun kaari on sytytetty, 
lähtövirtaa lisätään tietyllä nopeudella tai virran 
nousuajan, kunnes hitsausvirran voimakkuus on 
saavutettu. Mikäli liipaisin vapautetaan virran 
nousuajan kuluessa, kaari sammuu välittömästi ja 
koneen virta katkeaa.  

 
3. Kun suurin osa hitsauksesta on suoritettu, paina 

TIG-polttimen laukaisinta ja pidä sitä alas 
painettuna. Kone vähentää lähtövirtaa säädetyllä 
nopeudella tai virran laskuajan, kunnes se 
saavuttaa kraaterivirran ja koneen virta katkeaa. 

 
4. Kraaterivirta voidaan ylläpitää niin kauan kuin 

tarvitaan Kun TIG-polttimen liipaisin vapautetaan, 
lähtövirta katkeaa ja jälkivirtausaika käynnistyy. 

 
Kuten tässä on kuvattu, 
sen jälkeen kun TIG-
polttimen liipaisinta on 
painettu nopeasti ja 
vapautettu vaiheessa 3A, 
virran laskuaika voidaan 
lopettaa ja ylläpitää 
lähtövirtaa kraaterivirran 
tasolla painamalla TIG-
polttimen liipaisinta 
uudelleen ja pitää sitä alas 
painettuna. Kun TIG-
polttimen liipaisin vapautetaan, lähtövirta katkeaa. 
 
Tämä toimintojärjestys 4-vaiheisena siten, että 
uudelleenkäynnistys on estetty, on tehdasasetus. 
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4-vaiheinen liipaisintoiminto siten, että 
uudelleenkäynnistys 
Mikäli 4-vaiheinen toiminto 
uudelleenkäynnistysmahdollisuudella on valittu 
asetusvalikossa, toiminto etenee vaiheissa 3 ja 4 
seuraavasti (uudelleenkäynnistysmahdollisuuden valinta 
ei muuta vaiheita 1 ja 2): 

 
3. Paina TIG-polttimen liipaisinta ja pidä sitä alas 

painettuna. Kone vähentää lähtövirtaa säädetyllä 
nopeudella tai virran laskuajan, kunnes se 
saavuttaa kraaterivirran ja koneen virta katkeaa. 

 
4. Vapauta TIG-polttimen liipaisin. Hitsausvirran taso 

nousee taas hitsausvirran tasolle, kuten vaiheessa 
2, jolloin voit jatkaa hitsaamista. 

 
Kun hitsi on tehty kokonaan valmiiksi, käytä seuraavaa 
toimintoa ylläkuvatun vaiheen 3 sijasta. 
 
3A. Paina nopeasti TIG-polttimen liipaisinta ja pidä sitä 
alas painettuna. Kone vähentää lähtövirtaa säädetyllä 
nopeudella tai virran laskuajan kunnes kraaterivirta on 
saavutettu ja koneen virta katkeaa. Kun kaari on 
sammunut, jälkivirtaus aika käynnistyy. 
 
Kuten tässä on kuvattu, 
sen jälkeen kun TIG-
polttimen liipaisinta on 
painettu nopeasti ja 
vapautettu vaiheessa 3A, 
virran laskuaika voidaan 
lopettaa ja ylläpitää 
lähtövirtaa kraaterivirran 
tasolla painamalla TIG-
polttimen liipaisinta 
uudelleen ja pitää sitä alas 
painettuna. Kun TIG-
polttimen liipaisin 
vapautetaan, hitsausvirran voimakkuus lisääntyy 
hitsausvirran tasolle, kuten vaiheessa 4, jolloin hitsausta 
voidaan jatkaa. Kun pääosa hitsistä on valmis, siirry 
vaiheeseen 3. 
 
Kuten tässä on kuvattu, 
sen jälkeen kun TIG-
polttimen liipaisinta on 
uudelleen painettu 
nopeasti ja vapautettu 
vaiheessa 3A, TIG-
polttimen liipaisin voidaan 
vapauttaa uudelleen ja 
lopettaa virran laskuaika ja 
lopettaa hitsaaminen. 
 
 
 
 

4-STEP Bi-Level -liipaisimen toiminta 

 
 
Kun tämä sekvenssi on valittuna, oikealla puolella näkyy 
uusi kuvake, jonka avulla toisen tason nykyinen arvo 
voidaan määrittää. Tässä esimerkissä taustavirtataso on 
25% hitsausvirta-arvosta. 
 
Tässä toiminnossa kaari sytytetään samalla tavoin kuin 
4S-toiminnossa eli vaiheet 1 ja 2 ovat samat. 
 
3. Paina nopeasti TIG-polttimen liipaisinta ja pidä sitä 

alas painettuna. Kone vaihtaa hitsaustason A1:stä 
A2:een (taustavirta). Jokaisella liipaisimen 
painalluksella virtataso vaihtuu näiden kahden tason 
välillä. 

3A. Kun suurin osa hitsauksesta on suoritettu, paina 
TIG-polttimen laukaisinta ja pidä sitä alas painettuna. 
Kone vähentää lähtövirtaa säädetyllä nopeudella tai 
virran laskuajan, kunnes se saavuttaa kraaterivirran ja 
koneen virta katkeaa. Kraaterivirta voidaan ylläpitää niin 
kauan kuin tarvitaan 
 
HUOMAA: Uudelleenkäynnistys- ja pulssitustoiminnot 
eivät ole käytettävissä kaksitasoisessa 
liipaisintoiminnossa. 
 
Spot-sekvenssi. 

 
 
Spot-sekvenssissä laukaisu (vaihe 1) käynnistää 
hitsausjakson. Toisin kuin muissa parametreissa, jakson 
loppu ei riipu laukaisutoiminnosta: UI -ohjaimeen asetettu 
aika käynnistyy automaattisesti kallistusvaiheen 
alapuolelle. 
 
Ajan määritys on nuolien (2) ja (3) välillä. 
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Kun Spot-piste on valittuna, ajan konfigurointia varten 
tulee uusi kuvake. 
 
Ohutsekvenssi 
Ohutsekvenssi on hyvin sama kuin Spot-sekvenssi, 
mutta hitsaussekvenssin ylös- ja alasajovaiheita ei ole. 
Virta saavuttaa suoraan hitsausvirran. 
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SMAW-hitsausprosessi 
 

 
Kuva 13 

 
Valitse nuppiprosessi painamalla SMAW-kuvaketta ja 
painamalla nuppipainiketta. 
 
Aloitusvalikko 

 
Kuva 14 

 
1. Päävalikkoon siirrytään painamalla painiketta 

”Päävalikko”. 
 
2. Paina painiketta, kun haluat määrittää nykyisen 

prosessin kaikki parametrit. 
Säädä hitsausvirta-arvoa kääntämällä nuppia. 

 
3.  ”Muistot” pääsy. Katso erillinen osio. 
 
4. ”Toisioasetukset” Käyttäjä näkee suoraan ”Kotisivu” 

nykyiset parametriarvot. 
 
Määritä parametrit 
Pistotilat 
 

 
Kuva 15 

 
Voit muuttaa Stick-tiloja valitsemalla vastaavan valikon ja 
painamalla Knob-painiketta. 
 

 
Kuva 16 

 
Koneen avulla käyttäjä voi käyttää 4-asentoista tilaa: 
 Pehmeä: Hitsaukseen vähäisellä roiskemäärällä. Hot 

Start ja Arc Force ovat ennalta määritettyjä, eikä niitä 
voi muokata 

 Kova: Aggressiiviseen hitsaukseen, lisääntynyt 
kaaren vakaus 

 Manuaalinen: käyttäjä voi hallita kokonaan Arc Force- 
ja Hot start -parametreja. 

 Pulssi: käyttäjä voi määrittää taajuuden, käytön ja 
hitsausvirran. 

 
Kuumastartti 
Tämä on hetkellinen aloitusvirran lisäys. Kaari syttyy 
nopeasti ja luotettavasti. 
 

 
Kuva 17 

 
Valitse ”Hot Start” painamalla nuppipainiketta, muuta 
arvoa ja vahvista painamalla uudelleen. 
 
Yksikkö on prosentteina. Tässä esimerkissä aloitusvirta 
on sama kuin hitsausvirta, kun hitsausvirta on 40% 
lisätty.  
 
Esimerkki: jos hitsausvirta on 100A, 
kuumakäynnistysvirta on 40% 
 

3 2 1 

4 
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Kaarivoima 
Tämä on hetkellinen aloitusvirran lisäys normaalin 
puikkohitsauksen yhteydessä. Tätä väliaikaista 
lähtövirran nousua käytetään elektrodin ja hitsauspalon 
välisten katkoliitäntöjen puhdistamiseen normaalin 
pistohitsauksen aikana. 
 

 
Kuva 18 

 
Tarttumisen esto 
Käyttäjä ei voi muokata tätä ominaisuutta. 
 
Tämä toiminto vähentää hitsausvirran matalalle tasolle, 
kun käyttäjä tekee virheen ja painaa puikon kiinni 
työkappaleeseen. Toiminto vähentää virtaa ja sallii 
hitsaajan irrottaa puikon pitimestä ilman suurta 
kipinöintiä, joka voi vahingoittaa puikonpidintä. 
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Lisävarusteet 
 
Lisälaitteita ja polttimia voidaan käyttää aloitusvalikosta 
painamalla nuppia ja valitsemalla ”Remote Control” -
kuvake ja paina nuppia uudelleen. 
 

 
 
Aktivoituessa uusi kuvake tulee näkyviin kauko-ohjaus-
kuvakkeen oikealla puolella ”Remote Range”. 
 

 
 
Käsikauko- 
Käytettävissä GTAW- ja SMAW-prosessiin. 
 
Näytössä oleva virta vastaa kauko-ohjaimen 
potentiometrin asentoa minimistä maksimivirtaan. 
 
Vähimmäis- ja enimmäisarvo voidaan määrittää kauko-
alueella. Esimerkiksi edellä mainitussa tapauksessa 
minimivirta on 5A ja maksimissaan 270 A GTAW:lle ja 
250 A SMAW:lle  
 
Jalkapainike 
Käytettävissä vain GTAW:ssä. 
 
Kun tämä on valittuna, maksimivirta on nuppien ”Koti”-
sivulla määritetty asetus. Vähimmäisvirta on kuten ”Hand 
Remote”, yksi etäalue. 
 
Niin paljon kuin poljinta painetaan, niin paljon virta 
vähenee. 
 
Potentiometri poltin 
Käytettävissä GTAW- ja SMAW-sovelluksissa 
 
Potentiometrin poltin toimii samalla tavalla kuin jalkapoljin 
 

Ampeeri UP-DOWN poljin 
Käytettävissä vain GTAW:ssä. 
 
Kolme käyttötilaa, jotka vastaavat koneen eri tiloja: 
 Ennen hitsaamista: kun painat UP- tai DOWN-

näppäintä, se muuttaa asetusvirran arvoa 
 Hitsauksen aikana: UP- tai DOWN -näppäintä 

painamalla muutetaan Aseta virta- kohdan arvoa 
hitsausprosessin kaikkien vaiheiden aikana, paitsi 
aloitustoimintojen aikana, jossa UP/DOWN -toiminto 
on maskattu. 

 Ennakko/jälkivirtaus: kun painat UP- tai DOWN-
näppäintä, se muuttaa asetusvirran arvoa. 

 
Muutos otetaan käyttöön kahdella tavalla riippuen 
painikkeen painallusajasta: 
 Vaihetoiminto 

Painamalla UP/DOWN -painiketta vähintään 200ms:n 
ajan ja vapauttamalla sen saadaan aikaan 1A:n 
nousu/lasku. 

 Ramppitoiminto  
Painamalla UP/DOWN painiketta yli 1 sekunnin ajan, 
asetettu virta alkaa lisääntyä/vähetä (5A/s). Jos 
painat yli 5 sekunti, ramppi kasvaa/vähenee (10A/s). 

Virtaramppi loppuu, kun aiemmin painettu UP/DOWN-
painike vapautetaan. 
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Muistit 
 
Hitsausprosessi ja kaikki sykliin kuuluvat parametrit 
voidaan tallentaa muistipaikkaan, jotta ne voidaan 
palauttaa sen jälkeen. 
 
Muistit -valikko on käytettävissä sekä prosessin TIG- että 
Stick-prosessissa ”Kotivalikosta”. 

 
Kuva 19 

 
Siirry muistivalikkoon painamalla oikeanpuoleista 
painiketta. 

 
Kuva 20 

 
1. Muistisivun yläosassa näytetään nykyiset 

tallennettavat asetukset. 
 
2. Nupin avulla voidaan valita tyhjä tai käytetty 

paikkamuisti vierittämällä ylös tai alas. Jos paikka 
on jo käytössä, näyttöön tulevat varmuuskopioon 
liittyvät parametrit. 

 
3. Valitse ”Lisää uusi muisti”, jos haluat käyttää tyhjää 

tallennuspaikkaa. 
 
4. Palauta prosessi ja vastaavat valitulle 

tallennuspaikalle tallennetut parametrit painamalla 
nuppipainiketta. 

 
5. Tallenna nykyinen asetus muistiin painamalla 

oikeaa painiketta ja pitämällä sitä painettuna, 
kunnes tallennus päättyy. 

 

 
Kuva 21 

Jos painike vapautetaan ennen tallennusprosessin 
päättymistä, tallennuspaikkaa ei poisteta  
 

1 

2 

3 
4 

5 
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Ohjatut asetukset 
 
Ohjaimen määritys on ominaisuus, joka määrittää 
virtalähteen automaattisesti lähtöaineistojoukon mukaan: 
 Metallilevyn tyyppi 
 Paksuus 
 Liitostyyppi 
 Puikon läpimitta 
 
Tämän tiedon perusteella virtalähde konfiguroidaan 
automaattisesti niin, että konfiguraatiolle saadaan sopivin 
parametri. 
 
Ohjaimen asetusten aktivointi 
Ohjatut asetukset voidaan aktivoida valitsemalla ”System 
Option” ja ”Weld Mode Setup”. 
 
Manuaalisessa tilassa apu on poistettu käytöstä. 
Nuppipainikkeen painaminen mahdollistaa sen 
aktivoitumisen 
 

 
 
Oppaan määritysten käyttö 

 
 
Kun ohjattu tila aktivoidaan, kotisivua säädetään 
seuraavasti: 
 Lisätään luettelo kaikista syötetiedoista ”Primary 

Settings” -kohdassa. 
 Esiaseta määritetty nykyinen arvo. 
 Muokataan nykyistä vaihteluvälivalintanauhaa. 
 
Pääasetukset: 
Voit muuttaa ja määrittää syöttöparametreja painamalla 
nuppia ja siirry haluamaasi parametriin. Vahvista sitten 
painamalla nuppia. 
 

 
 

Kun parametrejä muutetaan, lähtöhitsausvirta säädetään 
automaattisesti sovellukseen sopivaksi. 
 
Virta-alueen nauha 
Kone määrittää automaattisesti parhaan nykyisen arvon. 
Myös tämän arvon ympärillä olevaa virtaa voidaan 
säätää. Heti, kun virta pysyy oikeana hitsausvirta-alueella 
sovellusta varten,  
 

 
 
Jos virta ylittää ehdottajan hitsausalueen, valintanauha 
muuttuu punaiseksi käyttäjälle, nykyinen valintavalinta ei 
ole paras. 
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Järjestelmävalikko 
 
Parametrit 
Jos haluat määrittää virtalähteen parametrit, valitse 
Information-kuvake. 
 

 
 
Kun olet napsauttanut ”Tietoa”, käytettävissä on kolme 
riviä: 
 Hitsaustilan asetukset 
 Lisäasetukset  
 Järjestelmätiedot 
 
Hitsaustilan asetukset 
Katso kappale ”Ohjattu asetukset”. 
 
Lisäasetus. 
Tässä osiossa: 
 Jännitteenalennuslaite (Vrd) voidaan ottaa 

käyttöön/poistaa 
 Jäähdyttimen kokoonpano. 
 
Järjestelmätiedot. 
Ohjelmistopäivitys näkyy tässä osiossa. 
 
Ohjelmistopäivitys. 
Ohjelmisto vapautuu virranlähteen käyttöiän aikana ja tuo 
uusia ominaisuuksia. 
 
Jos haluat päivittää ohjelmiston, lisää USB-avain 
FAT32:een uudella ohjelmistopaketilla USB-avaimen 
pohjaan. 
 

 
 
Näyttöön tulee ensimmäinen ikkuna. Peruuta se. 

 
 
Toinen ikkuna pyytää sinua hyväksymään uuden 
ohjelmiston asennuksen. Aloita asennustyönkulku 
painamalla ”Vahvista”-painiketta. 
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Kaasuliitos 
 VAROITUS 

 

 KAASUPULLO saattaa räjähtää, mikäli 
se vaurioituu. 

 Kiinnitä kaasupullo aina tiukasti 
pystyasentoon, pullon seinätelinettä 
vasten tai sitä varten tarkoitettuun 
pullokärryyn. 

 Pidä pullo poissa alueilta, missä se voi 
vahingoittua, kuumeta tai missä on 
virtapiirejä estääksesi pullon 
räjähtämisen tai syttymisen palamaan.  

 Pidä pullo poissa hitsaus- tai muista 
aktiivisista virtapiireistä. 

 Älä koskaan nosta hitsauslaitetta jos 
siihen on kiinnitetty pullo. 

 Älä koskaan anna hitsauspuikon 
koskettaa pulloa. 

 Suojakaasun kerääntyminen voi olla 
terveyttä vahingoittavaa tai tappavaa. 
Käytä hitsauslaitetta hyvin tuuletetussa 
tilassa missä kaasu ei pääse kertymään. 

 Kun laite ei ole käytössä, sulje 
kaasupullon venttiilit tiukasti jottei vuotoja 
pääse syntymään. 

 

 VAROITUS 
Hitsauskoneessa voi käyttää kaikkia soveltuvia 
suojakaasuja, joiden maksimipaine on 5,0 baaria. 
 

 VAROITUS 
Ennen käyttöä, varmista, että kaasupullossa on 
tarkoitukseen sopivaa kaasua. 
 
 Katkaise hitsauslaitteen virtalähteen virta. 
 Asenna asianmukainen virtaussäädin kaasupulloon. 
 Kytke kaasuletku säätimeen letkukiristimen avulla. 
 Kaasuletkun toinen pää kytketään virtalähteen 

takapaneelin kaasuliittimeen tai suoraan virtalähteen 
takapaneelissa sijaitsevaan pikaliittimeen. 

 Liitä erillisellä liitäntäkaapelilla (katso Varusteet-luku) 
johdinsyötin ja virtalähde. 

 Kytke virta hitsauslaitteen virtalähteeseen. 
 Avaa kaasupullon venttiili. 
 Säädä virtaussäätimen suojakaasun virtaus. 
 Tarkista kaasun virtaus kaasunpoistokytkimellä [21] 
 

Kuljetus ja nostaminen 
 

 

 VAROITUS 
Laitteiston putoaminen voi aiheuttaa 
vammoja ja vaurioittaa konetta. 

 
Noudata seuraavia sääntöjä siirtäessäsi tai nostaessasi 
laitetta nosturilla: 
 Laite sisältää osia, jotka on sovitettu kuljetusta 

varten. 
 Sopivan nostolaitteiston kapasiteetin nostamiseen. 
 

 VAROITUS 
Koska virtalähdettä ei voi nostaa millään tavalla 
 

Huolto 
 VAROITUS 

Korjaustoimenpiteitä, muutoksia tai kunnossapitoa 
koskien on suositeltavaa ottaa yhteyttä lähimpään 
tekniseen palveluun tai Lincoln Electriciin. 
Valtuuttamattoman huollon tai henkilöstön suorittamat 
korjaukset ja muutokset aiheuttavat valmistajan takuun 
purkautumisen. 
 
Havaitut viat tulee raportoida ja korjata välittömästi. 
 
Rutiinihuolto (joka päivä) 
 Tarkista työkaapeleiden ja virtalähteen kaapelin 

eristysten kunto ja liitännät. Jos havaitset 
eristysvaurioita, vaihda johto välittömästi. 

 Poista roiskeet hitsauspistoolin suuttimesta. Roiskeet 
voivat häiritä suojakaasun virtausta kaareen. 

 Tarkista pistoolin kunto: vaihda tarvittaessa. 
 Tarkasta jäähdyttimen puhaltimen kunto ja toiminta. 

Pidä sen ilma-aukot puhtaina. 
 
Määräaikaishuolto (joka 200. työtunti, mutta 
vähintään kerran vuodessa) 
Suorita rutiinihuolto ja lisäksi: 
 Pidä kone puhtaana. Käytä kuivaa (ja 

matalapaineista) ilmavirtaa ja poista pöly 
ulkokotelosta ja kaapin sisältä. 

 Tarpeen vaatiessa puhdista ja kiristä kaikki 
hitsausIiittimet. 

 
Huollon tarve voi riippua ympäristöstä, johon kone on 
sijoitettu. 
 

 VAROITUS 
Älä koske osiin, joissa on sähkövirta. 
 

 VAROITUS 
Ennen kotelon irrottamista kone on sammutettava ja 
verkkojohto kytkettävä irti verkkopistokkeesta. 
 

 VAROITUS 
Verkkovirta pitää katkaista ennen huoltoa ja korjausta. 
Suorita jokaisen korjauksen jälkeen tarpeelliset testit 
turvallisuuden takaamiseksi. 
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Asiakaspalvelun periaatteet 
Lincoln Electric Company -yrityksen liiketoiminta on 
korkealaatuisten hitsauslaitteiden, tarvikkeiden ja 
leikkauslaitteiden valmistusta ja myyntiä. Haasteenamme 
on vastata asiakkaittemme tarpeisiin ja ylittää heidän 
odotuksensa. Toisinaan ostajat voivat kysyä Lincoln 
Electriciltä neuvoja tai tietoja tuotteidemme käytöstä. 
Tällöin vastaamme asiakkaillemme parhaan 
käytettävissä olevan tiedon perusteella. Lincoln Electric 
ei voi taata tai taata tällaisten ohjeiden sisältöä, eikä se 
ota vastuuta tällaisten tietojen tai neuvojen suhteen. 
Emme anna nimenomaisesti minkäänlaisista takuista, 
mukaan lukien takuuta soveltuvuudesta asiakkaan 
erityistarkoituksiin tällaisten tietojen tai neuvojen suhteen. 
Käytännössä emme voi myöskään ottaa vastuuta 
tällaisten tietojen tai neuvojen päivittämisestä tai 
korjaamisesta heti, kun ne on annettu, eikä tietojen tai 
neuvojen tarjoaminen luo, laajenna tai muuta takuita 
tuotteidemme myynnin suhteen. 
Lincoln Electric on vastuullinen valmistaja, mutta 
Lincolnin myymien erityisten tuotteiden valinta ja käyttö 
on yksinomaan asiakkaan hallinnassa ja täysin 
asiakkaan vastuulla. Monet Lincoln Electricin 
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat muuttujat 
vaikuttavat tämän tyyppisissä valmistusmenetelmissä ja 
palveluvaatimuksissa saatujen tulosten soveltamiseen. 
Tiedot voivat muuttua – Tämä tieto on paikkansa pitävä 
julkaisuhetkellä hallussamme olevien tietojen perusteella. 
Saat päivitettyjä tietoja osoitteesta 
www.lincolnelectric.com. 
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Virhekoodit ja vianetsintä 
 
Kun virhe toistuu ja pysyy, virheilmoitukset näkyvät 
punaisella. 
 

 
 
Painamalla nuppipainiketta virhekoodin numero tulee 
näyttöön. 
 
Virheen aikana uusi hitsaussekvenssi tukkeutuu, kunnes 
virheen syy säilyy. 
 

 

Kun virhe on hävinnyt, on mahdollista kuitata virhe 
painamalla nuppia. Taustavirheestä tulee valkoinen 
 

 
 
Taulukossa 2 on luettelo perusvirheistä, jotka voivat 
näkyä. Saat täyden virhekoodiluettelon ottamalla yhteyttä 
Lincoln Electric -palveluun. 
 
 
 
 
 

 
 
Taulukko 1 Virhekoodit 

Virhekoodi Oireet Syy Suositellut toimenpiteet 

36 
Kone on sammunut 
ylikuumenemisen 
vuoksi. 

Järjestelmä havaitsi, että lämpötila 
on noussut normaalia järjestelmän 
käyttölämpötilaa korkeammaksi. 

 Varmista, että prosessi ei ylitä koneen 
kuormitusaikasuhdetta. 

 Tarkista, että ilma pääsee kiertämään 
normaalisti koneen ympärillä ja se läpi. 

 Tarkista, että kone on huollettu 
asianmukaisesti kuten esimerkiksi 
kerääntynyt pöly ja lika on poistettu ilman 
sisäänotto- ja –poistoaukoista. 

 Käyttöliittymä näyttää tiedot, kun kone 
jäähdytetään. Jatka hitsausta painamalla 
vasenta nuppia tai aloita hitsaustoiminto 
poltinlaukaisun avulla. 

37 
Kone on sammunut 
ylikuumenemisen 
vuoksi. 

Järjestelmä havaitsi, että lämpötila 
on noussut normaalia järjestelmän 
käyttölämpötilaa korkeammaksi. 

 Varmista, että prosessi ei ylitä koneen 
kuormitusaikasuhdetta. 

 Tarkista, että ilma pääsee kiertämään 
normaalisti koneen ympärillä ja se läpi. 

 Tarkista, että kone on huollettu 
asianmukaisesti kuten esimerkiksi 
kerääntynyt pöly ja lika on poistettu ilman 
sisäänotto- ja –poistoaukoista. 

 Käyttöliittymä näyttää tiedot, kun kone 
jäähdytetään. Jatka hitsausta painamalla 
vasenta nuppia tai aloita hitsaustoiminto 
polttimen laukaisimella. Odota hetki, jotta 
virtalähde jäähtyy. 

266 Poltin on liian lämmin. Vesipolttimessa ei virtaa nestettä 
 Tarkista jäähdytysnesteen määrä ja täytä 

nestettä, jos pinta on liian alhainen. 
 Tarkista jäähdytyspiirin kytkentä. 

 

 VAROITUS 
Jos et ymmärrä testitoimenpiteitä tai et pysty suorittamaan testejä/korjauksia turvallisesti mistä tahansa syystä, ota yhteyttä 
lähimpään valtuutettuun Lincolnin tekniseen huoltoliikkeeseen ennen kuin jatkat. 

”Done”, uusi 
jakso on 

mahdollista 
aloittaa  

Virhek
oodi 

Virheen 
tyyppi 
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WEEE-direktiivi 
07/06 

 

Älä hävitä sähkölaitteita sekajätteiden mukana! 
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EY ja 
sen kansallisen lainsäädännön mukaisen täytäntöönpanon mukaisesti sähkölaitteet, jotka ovat käyttöikänsä 
lopussa, on kerättävä erikseen ja palautettava kierrätyslaitokseen. Lisätietoja tämän tuotteen käsittelystä, 
keräämisestä ja kierrätyksestä saa kunnan ympäristöviranomaisilta. 
Noudattamalla tätä Euroopan unionin direktiiviä autat torjumaan haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia! 

 

Varaosaluettelo 
12/05 

Osaluettelo, lukuohje 
 Älä käytä tätä osaluetteloa koneelle, jos sen koodinumero ei ole listassa. Ota yhteyttä Lincoln Electricin huolto-

osastoon koskien luetteloimatonta koodinumeroa. 
 Asennuskuvan ja alla olevan taulukon avulla voidaan määrittää, missä osa sijaitsee. 
 Käytä vain osia, jotka on merkitty ”X”:llä asennussivua ilmoittavassa sarakkeessa (# osoittaa tähän painokseen tehdyn 

muutoksen). 

 
Lue ensiksi varaosaluettelon lukuohjeet ja tutki sen jälkeen varaosaopasta, joka toimitetaan koneen mukana. Se sisältää 
kuvalla varustetun varaosalistan, jossa on ristiviittauksia. 
 

REACH 
11/19 

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

 

Valtuutetut huoltoliikkeet 
09/16 

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

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

 

Sähkökaavio 
 
Katso koneen mukana toimitettua varaosalistaa. 
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Lisävarusteet 
 

TIG PREMIUM -POLTTIMET PAINEILMA 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 PREMIUM -POLTTIMET 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-POLTTIMET PAINEILMA 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-POLTTIMET VESI 4mt 8mt 

WTT2 18W RL  W000278898 W000278899 

WTT2 18W EB  W000278896 W000278901 

WTT2 20W RL  W000278894 W000278905 

WTT2 20W EB  W000278892 W000278909 

POLTINTEN VARUSTEET   

Vaakapotentiometri WP10529-3  

Pystypotentiometri WP10529-4  

Ylös- ja alaspäin-painikkeet WP10529-2  

KAUKO-OHJAIMET 

Manuaalinen kauko-ohjain K10095-1-15M 

Jalkakauko-ohjain K870 

ASETUKSET   

Coolarc27 K14334-1  

Freezcool ( 9,6L jäähdytysneste) W000010167  

Cart/vaunu 24 W000355730  

Jatkojohto 15m (*) K14148-1  

 
Varoitus: Jäähdytinlaite voidaan täyttää vain vaaka-asennossa. Poltin- tai paluukaapeleiden pituuden pidentäminen 
valmistajan määrittämää enimmäispituutta suuremmaksi lisää sähköiskun riskiä. 
 
(*) Käytä vain 2 jatkojohtoa, jonka maksimipituus on 45 m 
 
 
 


