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TUSEN TAKK! For valg av et KVALITETSPRODUKT fra Lincoln Electric. 
 Kontroller emballasjen og produktet for skader. Eventuelle feil eller transportskader må umiddelbart rapporteres dit du 

har kjøpt din maskin. 
 Skriv inn identifikasjonsdataene for produktet i tabellen nedenfor for enkel bruk. På merkeskiltet finner du modellnavn, 

kode- og serienummer. 

 
Modellnavn: 

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

Kode- og serienummer: 
 

………………….……………………………………………….. …………………………………………………….…………….. 
Kjøpsdato og -sted: 

 
…………………………………………………………………... ……………………….………………………………………….. 
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Tekniske spesifikasjoner 
 

NAVN INDEX 

INVERTEC 275TP K14243-1 

INNGANG 

 Inngangsspenning U1 EMC-klasse 

INVERTEC 
275TP 

400 V +/- 15 % 3-faset A 

I1eff I1max 

9.8A 13.8A 

SVEISEKAPASITET 

 
Driftssyklus 40 °C 

(basert på en periode på 10 min.) 
Utgangsstrøm I2 

GTAW 

100 % 200A 

60 % 230A 

40 % 270A 

SMAW 

100 % 180A 

60 % 230A 

35 % 250A 

UTGANGSOMRÅDE 

 Sveisestrømområde Maksimum åpen kretsspenning U0 

GTAW 5 - 270A 
72V 

SMAW 5 - 250A 

MÅL OG VEKT 

 Vekt Høyde Bredde Lengde 

INVERTEC 
275TP 

16 kg 360 mm 230 mm 498 mm 

 

 Beskyttelsesklasse Maksimalt gasstrykk 

INVERTEC 
275TP 

IP23 0,5 MPa (5 bar) 

Driftstemperatur Lagringstemperatur 

Fra -10 °C til +40 °C  Fra -25°C til +55°C 

ANBEFALTE STØRRELSER PÅ KABLER OG SIKRINGER 

Sikringstype gR eller skillebryter type Z Strømledning 

16A, 400 V AC 4-leder, 1,5 mm2 
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Miljødesigninformasjon 
 
Utstyret er konstruert slik at det samsvarer med direktiv 2009/125/EC og forordning 2019/1784/EU. 
 
Effektivitet og strømforbruk ved tomgang: 
 

Indeks Navn 
Effektivitet ved maks. strømforbruk / 

tomgangs strømforbruk 
Tilsvarende modell 

K14243-1 INVERTEC 275TP 85 % / 19W Ingen tilsvarende modell 

 
Tomgangstilstand skjer under betingelsen som er angitt i tabellen nedenfor 
 

TOMGANGSTILSTAND 

Betingelse Nærvær 

MIG-modus  

TIG-modus X 

STICK-modus  

Etter 30 minutter med ikke arbeid X 

Vifte av X 

 
Verdien av effektivitet og forbruk ved tomgang er målt med metode og betingelser definert i produktstandarden 
EN 60974-1:20XX. 
 
Produsentens navn, produktnavn, kodenummer, produktnummer, serienummer og produksjonsdato kan leses  
fra merkeplaten. 
 

XXXXXXXXXX
Code: XXXXX XXXXXX-X

S/N:  P1YYMMXXXXX

1 2

3 4

5

P1 YY MM XXXXX

5A5A 5B 5D5C

XXXXXXX

 
 
Hvor: 

1- Produsentens navn og adresse 
2- Produktnavn 
3- Kodenummer 
4- Produktnummer 
5- Serienummer  

5A- produksjonland 
5B- produksjonsår 
5C- produksjonsmåned 
5D- progressivt nummer ulikt for hver maskin 
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Tig-prosess: 
 
I TIG-sveiseprosessen avhenger gassforbruket av området rundt dysen. For vanlige tennere: 
 
Helium: 14-24 l/min 
Argon: 7-16 l/min 
 
Merk: For høy strømningshastighet fører til turbulens i gasstrømmen som kan avgi atmosfæriske forurensninger  
i sveisebassenget. 
 
Merk: Bevegelse fra en kryssvind eller gjennomtrekk kan forstyrre skjermingsgassens dekning, bruk derfor en skjerm til 
å blokkere luftstrømmen for å spare skjermingsgass. 
 

 

 
Livsslutt 
 

 
Ved slutten av produktets levetid må det avhendes for gjenvinning i samsvar med direktiv 2012/19/EU (WEEE), 
informasjon om demontering av produkt- og kritisk råmateriale (CRM) som finnes i produktet, finner du på 
https://www.lincolnelectric.com/en-gb/support/Pages/operator-manuals-eu.aspx 
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Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 
01/11 

Denne maskinen er utformet i samsvar med alle relevante direktiver og standarder. Utstyret kan imidlertid generere 
elektromagnetiske forstyrrelser som kan påvirke andre systemer som telekommunikasjon (telefon, radio og fjernsyn) eller 
andre sikkerhetssystemer. Disse forstyrrelsene kan forårsake sikkerhetsproblemer i de berørte systemene. Les og forstå 
dette avsnittet for å eliminere eller redusere mengden elektromagnetisk forstyrrelse som er generert av denne maskinen. 
 

Denne maskinen har blitt utformet til å drives på et industrielt område. Vær oppmerksom på at det kan 
oppstå forstyrrelser fra sveise- eller skjærestrømkilden, og ekstra tiltak kan bli nødvendige når strømkilden 
brukes i privathus o.l. Operatøren må installere og betjene dette utstyret slik som beskrevet i denne 
håndboken. Hvis elektromagnetiske forstyrrelser oppdages, er det brukeren av sveiseutstyret som har 

ansvaret for å løse problemet, med assistanse fra Lincoln Electric hvis det er nødvendig. 
 

 ADVARSEL 
Gitt at offentlig lavspenningssystemimpedans ved punktet for vanlig kobling er lavere enn: 
 64,8mΩ for the INVERTEC 275TP 
 
Dette utstyret er i samsvar med IEC 61000-3-11 og IEC 61000-3-12 og kan kobles til offentlige lavspenningssystemer. 
Det er installatørens eller brukeren av systemet sitt ansvar å forsikre seg om, ved å rådføre seg med 
nettdistribusjonsleverandøren ved behov, at systemimpedansen er i samsvar med impedansrestriksjonene. 
 
Før installasjon av sveiseutstyret skal brukeren foreta en vurdering av potensialet for elektromagnetiske forstyrrelser  
i nærliggende områder. Vurder følgende: 
 Tilførselskabler, kontrollkabler og telefonkabler som er i eller i nærheten av arbeidsområdet og maskinen. 
 Radio- og/eller TV-sendere og -mottakere. Datamaskiner eller datastyrt utstyr. 
 Sikring og kontrollutstyr for industriprosesser. Utstyr for kalibrering og måling. 
 Personlig medisinsk utstyr som pacemakere og høreapparater. 
 Kontroller elektromagnetisk immuniet for utstyr som betjenes i eller i nærheten av arbeidsområdet. Operatøren må være 

sikker på at alt utstyr i området er kompatibelt. Dette kan kreve ytterligere vernetiltak. 
 Størrelsen på arbeidsområdet som må vurderes, avhenger av konstruksjonen til bygningen og andre aktiviteter som 

finner sted. 
 
For å redusere elektromagnetisk stråling fra maskinen skal du følge disse retningslinjene. 
 Koble maskinen til inngangsforsyningen i henhold til denne håndboken. Hvis forstyrrelser oppstår kan det være 

nødvendig med ekstra tiltak, f.eks. installering av nettfilter. 
 Utgangskablene må være kortest mulig og plasseres sammen så nær hverandre som mulig. Hvis det er mulig, skal du 

koble arbeidsstykket til jord for å redusere elektromagnetisk stråling. Operatøren må sjekke at tilkobling av 
arbeidsstykket til jord ikke vil forårsake problemer som usikre driftsforhold for personell og utstyr. 

 Skjerming av kabler i arbeidsområdet kan redusere elektromagnetisk stråling. Dette kan være nødvendig ved 
spesielle anvendelser. 

 

 ADVARSEL 
EMC-klassifisering av dette produktet er klasse A i samsvar med standarden for elektromagnetisk kompatibilitet EN 
60974-10 og dette betyr at produktet er designet til å brukes kun i et industrielt miljø. 
 

 ADVARSEL 
Klasse A utstyr er ikke ment for bruk i private hjem hvor elektrisiteten er levert av offentlige lavspenningsanlegg. Det kan 
eventuelt oppstå problemer med å sikre elektromagnetisk kompatibilitet på slike steder, grunnet ledede eller  
utstrålte forstyrrelser. 
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Sikkerhet 
01/11 

 ADVARSEL 
Dette utstyret må kun brukes av kvalifisert personell. Forsikre deg om at all installasjon, bruk, vedlikehold og reparasjon 
bare utføres av kvalifisert personell. Les og forstå denne håndboken før du bruker utstyret. Hvis bruksanvisningen ikke 
følges kan dette resultere i alvorlig personskade, tap av liv eller skade på utstyret. Les og forstå de følgende 
forklaringene av advarselssymboler. Lincoln Electric er ikke ansvarlig for skader som er forårsaket av feil installasjon, 
dårlig vedlikehold eller unormal bruk. 
 

 

ADVARSEL: Dette symbolet indikerer at bruksanvisningen må følges for å unngå alvorlige personskader, 
død eller skade på utstyret. Beskytt deg selv og andre mot alvorlig personskade eller død.  

 

LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN Les og forstå denne håndboken før du bruker utstyret. 
Buesveising kan være farlig. Hvis bruksanvisningen ikke følges kan dette resultere i alvorlig personskade, 
tap av liv eller skade på utstyret. 

 

ELEKTRISK STØT KAN DREPE: Sveiseutstyr genererer høye spenninger. Ikke ta på elektroden, 
arbeidsklemmen eller tilkoblede arbeidsstykker når dette utstyret er slått på. Isolere deg fra elektroden, 
arbeidsklemmen og tilkoblede arbeidsstykker. 

 

ELEKTRISK UTSTYR: Slå av strømmen med bryteren ved sikringsboksen før det utføres arbeid på dette 
utstyret. Dette utstyret skal jordes iht. lokale elektrisitetsforskrifter. 

 

ELEKTRISK UTSTYR: Undersøk jevnlig strømforsyningen, elektroden og kabler til arbeidsklemmer. Hvis 
det er skader på isolasjonen til kabelen, skal den skiftes ut umiddelbart. For å unngå risikoen for utilsiktet 
lysbuetenning må du ikke plassere elektrodeholderen direkte på sveisebordet eller på noe annet underlag 
som er i kontakt med arbeidsklemmen. 

 

DET ELEKTROMAGNETISKE FELTET KAN VÆRE FARLIG: Elektrisk strøm som går gjennom en leder 
skaper elektromagnetiske felter (EMF). EMF kan forstyrre enkelte pacemakere. Sveisere som har 
pacemaker, skal rådføre seg med lege før de bruker dette utstyret. 

 

CE-SAMSVAR: Dette produktet er i samsvar med EU-direktiver. 

 

KUNSTIG OPTISK STRÅLING: I henhold til kravene i direktiv 2006/25/EF og standarden EN 12198, er 
utstyret i kategori 2. Det er påkrevd å bruke personlig verneutstyr (PVU) som har filter med 
beskyttelsesklasse opp til maksimum 15, som er påkrevd i henhold til standarden EN169. 

 

RØYK OG GASS KAN VÆRE FARLIG: Ved sveising kan det dannes helsefarlig røyk og gass. Unngå  
å puste inn denne røyken og gassen. Bruk god ventilasjon og/eller punktavsug for å holde røyken og 
gassen borte fra pustesonen. 

 

BUESTRÅLER KAN BRENNE: Bruk beskyttelsesskjerm med riktig filter og beskyttelsesplater for  
å beskytte øynene mot gnister og buestråling når du sveiser eller observerer. Beskytt huden ved å bruke 
passende klær som er laget av slitesterkt, brannsikkert materiale. Beskytt annet personell i nærheten med 
egnet flammesikker skjerming og varsle dem om at de ikke må se på buen eller eksponere seg selv  
for buen. 
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GNISTER FRA SVEISINGEN KAN FORÅRSAKE BRANN ELLER EKSPLOSJON: Fjern brannfarlige 
gjenstander fra sveiseområdet og sørg for å ha et brannslukningsapparat lett tilgjengelig. Det kan fort skje 
at det kommer gnister fra sveisingen og varme materialer fra sveiseprosessen gjennom små sprekker og 
åpninger til nærliggende områder. Ikke utfør sveisearbeid på tanker, tønner, containere eller annet 
materiell før du har iverksatt passende tiltak for å sikre at det ikke kommer brennbar eller giftig damp. Ikke 
bruk utstyret hvis det finnes brennbar gass, damp eller brennbare væsker i nærheten. 

 

SVEISEDE MATERIALER KAN GI BRANNSKADE: Sveising genererer høy temperatur. Varme materialer 
og overflater kan gi alvorlige brannskader. Bruk hansker og tang når du skal berøre eller flytte materialer  
i arbeidsområde. 

 

SYLINDEREN KAN EKSPLODERE HVIS DEN SKADES: Bruk bare sertifiserte trykkluftflasker som 
inneholder riktig dekkgass som er riktig for sveiseprosessen og riktige regulatorer som er designet for 
gassen og trykket som brukes. Gassflasker skal alltid oppbevares stående og sikkert festet til en 
fastmontert støtte. Gassflasker må aldri flyttes eller transporteres hvis beskyttelseshetten er fjernet. Berør 
aldri gassflasken med elektrodeholderen, arbeidsklemmen eller eventuelt andre elektrisk ledende del. 
Gassflaskene skal plasseres unna områder hvor de kan bli utsatt for fysisk skade og i sikker avstand fra 
sveiseprosesser med gnistdannelse og varmekilder. 

 

BEVEGELIGE DELER ER FARLIGE: Det finnes bevegelige mekaniske deler i denne maskinen som kan 
forårsake alvorlig skade. Hold hender, kropp og klesplagg borte fra disse delene når maskinen startes, 
brukes eller gjøres service på. 

HF 
FORSIKTIG: Den høye frekvensen som brukes til kontaktfri tenning med TIG (GTAW) sveising, kan 
forstyrre driften til utilstrekkelig skjermet datautstyr, EDP-sentre og industrielle roboter og til og med 
forårsake fullstendigsystemsvikt. TIG-sveising (GTAW) kan forstyrre elektroniske telefonnettverk og 
radio- og TV-mottak. 

 

SIKKERHETSMERKE: Dette utstyret er egnet for å levere strøm til sveising som utføres på steder med 
økt fare for elektrisk støt. 

 
Produsenten forbeholder seg retten til å utføre endringer og/eller forbedringer av designen uten samtidig å måtte 
oppgradere bruksanvisningen. 
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Innledning 
 
INVERTEC 275TP er en GTAW- og SMAW-kraftkilde 
 
Hele pakken inneholder: 
 Strømkilde 
 USB med brukerhåndbok 
 Etikett Lincoln 
 Gasslange: 

Anbefalt utstyr, som kan kjøpes av brukeren, ble nevnt i 
kapittelet “Tilleggsutstyr”. 
 
 
 
 
 
 

Instruksjoner for installasjon og bruk 
 
Les hele dette avsnittet før maskinen installeres eller 
tas i bruk. 
 

Utnyttelsesforhold 
Denne maskinen kan betjenes i tøffe miljøer. Det er 
imidlertid viktig å alltid bruke følgende enkle 
forebyggende tiltak med det formål å sikre lang levetid og 
pålitelig drift: 
 Ikke plasser eller bruk denne maskinen på underlag 

som heller 15° eller mer fra horisontalplanet. 
 Ikke bruk denne maskinen til tining av frosne rør. 
 Denne maskinen må plasseres der det er fri 

sirkulasjon av ren luft uten begrensninger for 
luftbevegelse. Dekk ikke maskinen med papir, kluter 
eller filler når den er slått på. 

 Støv og skitt som kan trekkes inn i maskinen skal 
holdes på et minimum. 

 Denne maskinen har beskyttelsesklasse IP23. Hold 
maskinen tørr og beskyttet mot regn og snø, plasser 
den aldri på et vått underlag eller i en dam. 

 Plasser maskinen på avstand fra radiostyrt maskineri. 
Normal drift kan påvirke driften av nærliggende 
radiostyrte maskiner, noe som kan resultere i 
personskade eller skade på utstyret. Les avsnittet om 
Elektromagnetisk kompatibilitet i denne håndboken. 

 Maskinen skal ikke brukes på steder hvor 
omgivelsestemperaturen er høyere enn 40 °C. 

 

Intermittens og overoppheting 
Intermittensen på en sveisemaskin er målt i prosent av 
tid, i en 10 minutters periode. Dette er tiden og amperen 
man kan sveise med maskinen før den trenger en pause. 
 
Eksempel: 60 % driftssyklus 

 
Sveising i 6 minutter. Pause i 4 minutter. 

 
Overskrides intermittensen på maskinen vil 
termostatsikringen slå ut, og stoppe prosessen. 

 
 Minutter  eller reduser 

driftssyklusen 
 

 

Nettilkobling 
 

 ADVARSEL 
Bare en kvalifisert elektriker kan koble sveisemaskinen 
til nettet. Installasjon må utføres i samsvar med egnede 
nasjonale elektrisitetsregler og forskrifter. 
 
Sjekk inngangsspenningen, fasen og frekvensen som 
mates til denne maskinen før du slår den på. Verifiser 
tilkoblingen av jordledningene fra maskinen til 
inngangskilden. Sveisemaskinen SPEEDTEC 275TP må 
kobles til en korrekt installert stikkontakt med en 
jordingspinne. 
Inngangsspenning er 400 V AC 50/60 Hz. Hvis du 
ønsker mer informasjon om tilførselen, kan du se de 
tekniske spesifikasjonene i denne håndboken og 
merkeskiltet på maskinen. 
 
Sjekk at nettspenningen er tilstrekkelig for normal bruk av 
maskinen. Den nødvendige størrelsen på nettsikring eller 
kretsbryter og kabelstørrelser er oppgitt i avsnittet 
tekniske spesifikasjoner i denne bruksanvisningen. 
 

 ADVARSEL 
Sveisemaskinen kan forsynes fra en strømgenerator 
med en utgangseffekt som er minst 30 % større enn 
sveisemaskinens inngangseffekt. 
 

 ADVARSEL 
Når man driver maskinen fra en generator, må man 
huske å slå av sveisemaskinen før generatoren stenges 
ned for å hindre at sveisemaskinen blir skadet! 



Norsk 8 Norsk 

Kontroller og driftsfunksjoner 
 

Frontpanel INVERTEC 275TP 

 
Figur 1 

 
1. Utgang, negativ kontakt for sveisekretsen  
 
2. Utgående, positiv kontakt for sveisekretsen: Sokkel 

der TIG-brenner må kobles til 
 
3. C5B-skjærekontakt 
 
4. Gasshurtigkoblingskontakt. For tilkobling av 

brennergassrøret  
 
5. Fjernkontrollkontaktplugg ved tilkobling av et 

fjernkontrollsett  
 
6. Brukergrensesnitt: Se avsnittet “Brukergrensesnitt”. 
 
7. USB-kontakt 
 

Bakpanel INVERTEC 275TP 

 
Figur 2 

 
1. Gasshurtigkoblingskontakt: For tilkobling av 

et gassrør. 
 
2. Strømbryter:  

 ADVARSEL 
Maskinen tillater bruk av alle egnede dekkgasser ved et 
maksimumstrykk på 5 bar. 
 

Brukergrensesnitt 
 

 
Figur 3 

 
1. Display: 5” TFT-display viser 

sveiseprosessparametere. 
 
2. Venstre knapp: Hjem og tilbake 
 
3. Sentralknott: Parametertilgang og -validering ved å 

trykke på knappen 
 
4. Høyre knapp: Tilgang til en bestemt parameter for 

gjeldende valgte side. 
 

2 

1 

2 

7 

5 

3 

1 

4 
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Hovedmeny 
 

 
Figur 4 

 
I hovedmenyen er det mulig med 3 valg 
 GTAW: gi tilgang til TIG Home-menyen 
 SMAW: gi tilgang til MMA Home-menyen 
 Informasjon: Ved å åpne dette avsnittet, kan 

brukeren konfigurere ulike parametere for 
strømkilden. 

 

Hjemmemenybeskrivelse 
 

 
Figur 5 

 
1. I “primærinnstillinger”-området vil typen prosess og 

tilsvarende informasjon angis som type bueende for 
TIG og type MMA-modus (Soft, Crisp osv.) 

 
Hvis “Guided Setup Mode” er valgt, vises alle 
inndataene i avsnittet. 

 
2. “Statuslinje” gir mer informasjon, som valg av 

aktivering, fjernkontrollstatus. 
 
3. “Forhåndsinnstilling av strøm”, angir gjeldende verdi 

som er konfigurert av sveiser, og under sveising og 
sveisestrømverdi. 

 
4. “Spenning”: Indikasjon på spenningssveising. 
 
5. “Sekundære innstillinger” lar brukeren se de aktuelle 

verdiene for sveisesekvensparametere. 
 
6. “Kontekstuelle knapper / koderetiketter” informerer 

brukeren om funksjoner knyttet til knappen 
og knappene 

 

Primærinnstillinger 

Statuslinje  

Forhåndsinnstilt 
strøm 

Spenning 

Sekundære innstillinger 

Kontekstuelle knapper / koderetiketter 
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GTAW-sveisemetode 
 

 
 
For å velge TIG-modusprosess, velger du GTAW-ikonet 
og trykker på knappen. 
 
Hjem-meny 

 
Figur 6 

 
1.  “Hovedmeny”, trykk på denne knappen for å gå 

tilbake. 
 
2. Trykk på knappen for å konfigurere alle parametere 

for gjeldende prosess. 
Drei hjulet for å justere sveisestrømverdien. 

 
3.  Tilgang til “Minner”. Se dedikert avsnitt. 
 
Konfigurer parametere 
Arc Strike 

 
Figur 7 

 
Slik velger du typen arc striking: HF eller Trykk på Start, 
velg den tilsvarende menyen og trykk på knappen. 
 

 
Figur 8 

 
Velg ønsket type Arc Strike. 
 
Sveisesekvenskonfigurasjon 

 
Figur 9 

 
Velg “Sveisesekvens”-menyen for å konfigurere 
følgende parametre: 
 Pre-gasstid 
 Startstrøm 
 Opprampingstid 
 Sveisestrøm 
 Nedrampingstid 
 Sluttstrøm 
 Post-gass 
 

 
Figur 10 

 
For hver parameter bruker du hjulet til å nå tilsvarende 
del av sveisesekvensen og trykknappen. 
 

1 2 3 
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Pulsmodus 

 
Figur 11 

 
Velg “Puls”-menyen for å aktivere/deaktivere 
pulsmodusen. 
 

 
Figur 12 

 
Når det er aktivert, vises noen ekstra ikoner på venstre 
side: 
 Pulsfrekvens 
 Bakgrunnsstrøm (prosent av sveisestrøm) 
 Driftssyklus. 
 
Utløsersperretype. 

 
 
Velg “Utløsersperre”-menyen for å endre måten 
utløserbryteren på flammen administreres. Trykk på 
knappen for å velge den du ønsker: 
 2-STEP 
 4-STEP 
 2-STEP RESTART 
 4-STEP RESTART 
 4 STEP-Bi Level 
 SPOT 
 TFT 
 
Se det dedikerte avsnittet for ytterligere beskrivelse. 
 

TIG-utløsersekvenser 
TIG-sveising kan utføres enten i 2-trinns eller 4-
trinnsmodus. De spesifikke driftssekvensene for 
utløsermodusene forklares under. 
 
Forklaring på symbolene som brukes: 

 Tenner-knapp 

 Sveisestrøm 

 
Førstrømning gass 

 

Gass 

 
Etterstrømning gass 

 
2-trinns utløsersekvens 
Når 2-trinns utløsermodus og TIG-sveisemodus velges, 
oppstår følgende sveisesekvens. 

 
 
1. Trykk og hold TIG-tenneren for å starte sekvensen. 

Maskinen vil åpne gassventilen for å starte 
strømningen av dekkgass. Etter førstrømningstiden, 
spyles luften ut av tennerslangen og 
utgangsstrømmen til maskinen slås PÅ. På dette 
tidspunktet startes lysbuen i henhold til den valgte 
sveisemodusen. Når lysbuen startes, reduseres 
sveisestrømmen med en kontrollert hastighet, eller 
upslope-tid, inntil sveisestrømmen nås. 
 
Hvis tenneren slippes ut under upslope-tiden, stopper 
lysbuen umiddelbart og utgangsstrømmen til 
maskinen slås AV. Løs ut TIG-tenneren for å stoppe 
sveisingen. Maskinen vil nå redusere 
utgangsstrømmen med en kontrollert hastighet, eller 
downslopetid til kraterstrømmen nås og 
utgangsstrømmen slås AV. 

 
Når lysbuen slås AV, forblir gassventilen åpen for å 
fortsette strømningen av dekkgassen til den varme 
elektroden og arbeidsstykket. 
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Som vist over, er det mulig å trykke inn og holde TIG-
utløseren en andre gang under downslope for å avslutte 
downslope-funksjonen og opprettholde 
utgangsstrømmen ved kraterstrømmen. Når TIG-
tennerutløseren slippes, slås utgangsstrømmen AV og 
etterstrømningstiden starter. Denne driftssekvensen, 2-
trinns med deaktivert restart, er standard 
fabrikkinnstilling. 
 
2-trinns utløsersekvens med restart-alternativ 
Hvis alternativet med 2-trinns restart aktiveres fra 
oppsettsmenyen, oppstår følgende sekvens: 

 
1. Trykk og hold TIG-tenneren for å starte sekvensen 

som beskrevet over. 
2. Løs ut TIG-tenneren for å starte downslope. I løpet 

av denne tiden trykker og holder du inne TIG-
tenneren for å starte sveisingen på nytt. 
Utgangsstrømmen øker igjen med en kontrollert 
hastighet til sveisestrømmen nås. Denne sekvensen 
kan gjentas så mange ganger som nødvendig. Når 
sveisingen er fullført, løser du ut TIG-tenneren. Når 
kraterstrømmen oppnås, slås utgangsstrømmen til 
maskinen AV. 

 

4-trinns utløsersekvens 
Når 4-trinns utløsermodus og TIG-sveisemodus velges, 
oppstår følgende sveisesekvens. 

 
1. Trykk og hold TIG-tenneren for å starte sekvensen. 

Maskinen vil åpne gassventilen for å starte 
strømningen av dekkgass. Etter førstrømningstiden, 
spyles luften ut av tennerslangen og 
utgangsstrømmen til maskinen slås PÅ. På dette 
tidspunktet startes lysbuen i henhold til den valgte 
sveisemodusen. Etter at buen startes, vil 
utgangsstrømmen være ved startstrøm. Denne 
tilstanden kan opprettholdes så lenge som det  
er nødvendig. 

 
Hvis ikke startstrømmen er nødvendig, skal du ikke 
holde TIG-tenneren som beskrevet i begynnelsen av 
dette trinnet. I denne tilstanden vil maskinen gå fra 
trinn 1 til trinn 2 når lysbuen starter. 

 
2. Løse ut TIG-tenneren for å starte upslope-

funksjonen. Utgangsstrømmen økes med en 
kontrollert hastighet, eller upslope-tid til 
sveisestrømmen nås. Hvis utløseren trykkes inn 
under upslope-tiden, stopper lysbuen umiddelbart 
og utgangsstrømmen til maskinen slås AV.  

 
3. Trykk og hold TIG-tenneren inne når hoveddelen av 

sveisen er fullført. Maskinen vil nå redusere 
utgangsstrømmen med en kontrollert hastighet, eller 
downslope-tid, til kraterstrømmen nås. 

 
4. Denne kraterstrømmen kan opprettholdes så lenge 

som er nødvendig. Når TIG-tenneren slippes, slås 
utgangsstrømmen til maskinen AV og 
etterstrømningstiden starter. 

 
Som vist her, etter at TIG-
tenneren trykkes raskt og 
frigjøres fra trinn 3A, er 
det mulig å trykke og 
holde TIG-tenneren enda 
en gang for å avslutte 
downslope-tiden og 
opprettholde 
utgangsstrømmen ved 
kraterstrømmen. Når TIG-
tenneren løses ut, slås 
utgangsstrømmen AV. 
 
Denne driftssekvensen, 4-trinns med deaktivert restart, 
er standard fabrikkinnstilling. 
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4-trinns utløsersekvens med restart-alternativ 
Hvis alternativet med 4-trinns restart aktiveres fra 
oppsettsmenyen, oppstår følgende sekvens for trinn 3 og 
4 (trinn 1 og 2 endres ikke av restart-alternativet): 

 
3. Trykk og hold TIG-tenneren. Maskinen vil nå 

redusere utgangsstrømmen med en kontrollert 
hastighet, eller downslope-tid, til kraterstrømmen nås. 

 
4. Løs ut TIG-tenneren. Utgangsstrømmen øker igjen 

til sveisestrømmen, som i trinn 2, for å fortsette 
sveisingen. 

 
Hvis sveisen er helt fullført, brukes følgende sekvens i 
stedet for trinn 3 beskrevet over. 
 
3A. Trykk raskt inn og frigjør TIG-tenneren. Maskinen vil 
nå redusere utgangsstrømmen med en kontrollert 
hastighet, eller downslopetid til kraterstrømmen nås og 
utgangsstrømmen slås AV. Når lysbuen er slått AV, 
starter etterstrømningstiden. 
 
Som vist her, etter at TIG-
tenneren trykkes raskt og 
frigjøres fra trinn 3A, er 
det mulig å trykke og 
holde TIG-tenneren enda 
en gang for å avslutte 
downslope-tiden og 
opprettholde 
utgangsstrømmen ved 
kraterstrømmen. Når TIG-
tenneren frigjøres, vil 
utgangen igjen øke til 
sveisestrømmen, som i 
trinn 4, for å fortsette sveisingen. Når hoveddelen av 
sveisen er fullført, gå til trinn 3. 
 
Som vist her, igjen etter at 
TIG-tenneren trykkes 
raskt inn og frigjøres fra 
trinn 3A, er det mulig å 
raskt trykke inn og frigjøre 
TIG-tenneren en andre 
gang for å avslutte 
downslope-tiden og 
stoppe sveisingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-STEP Bi-Level-utløsersekvens 

 
 
Når denne sekvensen er valgt, vises et nytt ikon til høyre 
for å konfigurere den andre verdien for gjeldende nivå.  
I dette eksempelet vil bakgrunnsstrømnivået være 25 % 
av sveisestrømverdien. 
 
Med denne sekvensen starter lysbuen som i 4S-
sekvensen, hvilket betyr at trinn 1 og 2 er de samme. 
 
3. Trykk raskt inn og frigjør TIG-tenneren. Maskinen 

skifter strømnivå fra A1 til A2 (bakgrunnsstrøm). 
Hver gang denne utløserhandlingen gjentas, vil 
strømnivået skifte mellom de to nivåene. 

3A. Trykk og hold TIG-tenneren inne når hoveddelen av 
sveisen er fullført. Maskinen vil nå redusere 
utgangsstrømmen med en kontrollert hastighet, eller 
downslope-tid, til kraterstrømmen nås. Denne 
kraterstrømmen kan opprettholdes så lenge som  
er nødvendig. 
 
MERK: Restart-alternativet og pulsfunksjonen er ikke 
tilgjengelig for Bi-Level-utløsersekvensen. 
 
Punktsekvens. 

 
 
I punktsekvensen starter utløseren (trinn 1) 
sveisesekvensen. I motsetning til andre parametere 
avhenger ikke syklusen av utløserfunksjonen. En tid 
som er innstilt på brukergrensesnittet, starter 
automatisk hellingsfasen. 
 
Tidskonfigurasjonen er mellom (2) og (3) piler. 
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Når punkt er valgt, vises et nytt ikon for 
tidskonfigurasjonen. 
 
Tack for Thin-sekvens 
Tack for Thin-sekvens er svært identisk med 
punktsekvensen, men oppkjørings- og 
nedrampingsfasene av sveisesekvens er ikke til stede. 
Strøm når sveisestrømmen direkte. 
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SMAW-sveisemetode 
 

 
Figur 13 

 
For å velge stick-modusprosess, velger du SMAW-ikonet 
og trykker på knappen. 
 
Hjem-meny 

 
Figur 14 

 
1. “Hovedmeny”-tilgang, trykk på denne knappen for  

å gå tilbake til “Hovedmeny”. 
 
2. Trykk på knappen for å konfigurere alle parametere 

for gjeldende prosess. 
Drei hjulet for å justere sveisestrømverdien. 

 
3.  Tilgang til “Minner”. Se dedikert avsnitt. 
 
4. “Sekundære innstillinger” Bruker kan se direkte på 

“Home page” (Hjem-siden) de aktuelle 
parameterverdiene. 

 
Konfigurer parametere 
Stick-moduser 
 

 
Figur 15 

 
For å endre stick-moduser, velg den korresponderende 
menyen og trykk på knappen. 
 

 
Figur 16 

 
Maskinen tillater bruk av 4 stick-moduser: 
 Soft: For sveising som gir lite sveisesprut. Varmstart 

og lysbueenergi er forhåndsdefinert og kan  
ikke endres 

 Crisp Gir kraftigere lysbue og bedre innbrenning. 
 Håndbok: Brukeren har full kontroll over 

lysbueenergi- og varmstart-parametrene. 
 Puls: brukeren kan definere frekvens, drift  

og sveisestrøm. 
 
Varmstart 
Dette er en midlertidig økning av den innstilte 
sveisestrømmen. Den hjelper til med å tenne elektroden 
raskt og sikkert. 
 

 
Figur 17 

 
Velg “Varmstart”, trykk på knappen, endre verdien og 
trykk på nytt for å validere. 
 
Enheten er i prosent. I dette eksempelet vil den første 
strømmen være lik sveisestrømmen med 40 % av 
sveisestrømmen som er lagt til.  
 
Eksempel: Hvis sveisestrøm er 100 A, vil varmstart-
strømmen være 40 % 
 
Lysbueenergi 
Dette er en midlertidig økning i utgangsstrømmen under 
starten til elektrodesveiseprosessen. Denne funksjonen 
øker utgangsstrømmen midlertidig slik at elektroden ikke 
skal feste seg i smeltebadet under elektrodesveisingen. 
 

3 2 1 

4 
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Figur 18 

 
Anti-Sticking: 
Denne funksjonen kan ikke endres av brukeren. 
 
Dette er en funksjon som senker sveisestrømmen til et 
slik nivå at det er enkelt å få fjernet elektroden når den 
har brent fast til arbeidsstykket. Elektroden kan nå 
fjernes fra elektrodeholderen uten at det dannes gnister 
som kan skade elektrodeholderen. 
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Tilleggsutstyr 
 
Du får tilgang til tilbehør og skjærebrennerkonfigurasjon 
fra Hjem-menyen ved å trykke på knappen og velge 
“Fjernstyring”-ikonet og trykke på knappen igjen. 
 

 
 
Når det er aktivert, vises et nytt ikon til høyre for 
“Fjernstyring”-ikonet med navnet “Fjernområde”. 
 

 
 
Håndfjernkontroll 
Anvendelig for GTAW- og SMAW-prosess. 
 
Strømmen som vises, tilsvarer posisjonen til 
fjernkontrollpotensiometeret fra minimums- til 
maksimumsstrøm. 
 
Minimum og maksimum kan defineres i “Fjernområdet”.  
I eksempelet ovenfor er minimumsstrømmen 5 A, og 
maksimum er 270 A for GTAW og 250 A for SMAW  
 
Fotpedal 
Kan bare brukes i GTAW. 
 
Når dette er valgt, er den maksimale strømmen som er 
satt på “Hjem”-siden av hjulet. Minimumstrømmen er, 
som “Håndfjernkontroll”, den som er satt på delen 
Fjernområde. 
 
Så mye pedalen trykkes inn, så mye vil  
strømmen reduseres. 
 
Potensiometerbrenner 
Kan brukes i GTAW og SMAW 
 
“Potensiometerbrenner” har samme atferd  
som “fotpedal” 
 

Ampere OPP-NED-brenner 
Kan bare brukes i GTAW. 
 
Det er identifisert tre driftsmoduser, som tilsvarer ulike 
tilstander av maskinen: 
 Før sveising: Trykk på OPP- eller NED-tasten 

forårsaker en endring i verdien for innstilt strøm 
 Under sveising: Trykk på OPP- eller NED-tasten 

forårsaker en endring i verdien for innstilt strøm  
i løpet av alle faser av sveiseprosessen, unntatt  
i løpet av startfunksjonene, der OPP/NED-funksjonen 
er maskert. 

 Før/etter flyt: Trykk på OPP- eller NED-tasten 
forårsaker en endring i verdien for innstilt strøm. 

 
Endringen vil realiseres på to måter, avhengig av trykket 
knapptid: 
 Trinnfunksjon 

Trykk på OPP/NED-knappen i minimum tid på 200 
ms og realisere denne, medfører at innstilt strøm 
økes/senkes med 1 A. 

 Rampefunksjon  
Ved å trykke på OPP/NED-knappen i lengre tid enn 1 
sek, begynner innstilt strøm å økes/senkes med en 
(5A/s) rampe. Ved trykk i mer enn 5 sek 
økning/senkning med en rampe på (10 A/s). 

Den aktuelle rampen vil avsluttes når OPP/NED-
knappen som tidligere ble trykkes frigis. 
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Minner 
 
Sveiseprosess og alle parametre som hører til syklusen, 
kan lagres i et minnespor som kan tilbakekalles. 
 
“Minner”-menyen er tilgjengelig for både prosessen TIG 
og Stick-prosess fra Hjem-menyen. 

 
Figur 19 

 
Trykk den høyre knappen for å få tilgang til minner-
menyen. 

 
Figur 20 

 
1. Øverst på minnesiden vises de gjeldende 

innstillingene som skal lagres. 
 
2. Med hjulet kan du rulle opp eller ned for å velge et 

tomt eller brukt sporminne. Hvis sporet allerede 
brukes, vises parameterne knyttet  
til sikkerhetskopien. 

 
3. Velg “Legg til nytt minne” for å bruke et tomt spor. 
 
4. Trykk på knappen for å gjenoppta prosessen og de 

tilhørende parameterne som lagres i det valgte 
sporet. 

 
5. For å lagre den gjeldende innstillingen i minnet, 

trykker du på høyre knapp og holder den inne til 
slutten på lagringen. 

 

 
Figur 21 

Hvis du slipper knappen før lagringsprosessen er fullført, 
slettes ikke sporet  
 

1 

2 

3 
4 

5 
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Veiledet oppsett 
 
Veiledet oppsett er en funksjon som konfigurerer 
automatisk strømkilden i henhold til et sett inndata: 
 Type metallplate 
 Tykkelse 
 Type ledd 
 Wolframdiameter 
 
Basert på disse dataene, konfigureres strømkilden 
automatisk for å få den mest egnede parameteren  
for konfigurasjonen. 
 
Aktivering av veiledet oppsett 
Veiledet oppsett kan aktiveres i “Systemalternativ” og 
deretter”Sveisemodusoppsett”. 
 
I “Manuell modus” deaktiveres assistanse. En trykk på 
knappen gir mulighet til å aktivere den 
 

 
 
Bruk av veiledet oppsett 

 
 
Når veiledet modus er aktivert, justeres hjemmesiden 
ved å: 
 Legger til liste over alle inndata i avsnittet 

“Primærinnstillinger”. 
 Forhåndsinnstiller en definert gjeldende verdi. 
 Endrer båndet i gjeldende område. 
 
Primære innstillinger: 
Hvis du vil endre og konfigurere inndataparametere, 
trykker du på knappen og navigerer til parameteren du 
ønsker. Trykk deretter på knappen for å bekrefte. 
 

 
 

Når parametrene er endret, justeres utangsveisestrøm 
automatisk slik at de passer til applikasjonen. 
 
Båndet i gjeldende område 
Maskinen konfigurerer automatisk den beste 
strømverdien. Det er også mulig å justere strømmen 
rundt denne verdien. Så snart strømmen forblir i riktig 
sveisestrømområde for applikasjonen,  
 

 
 
Hvis strømmen overskrider det foreslåtte sveiseområdet, 
er båndet satt i rødt som indikerer at den aktuelle 
innstillingen ikke er det som er den beste. 
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Systemmeny 
 
Parametere 
Hvis du vil konfigurere parametere for Kraftkilde, velger 
du ikonet “Informasjon”. 
 

 
 
Når du har klikket på “Informasjon”, vil tre linjer være 
tilgjengelig: 
 Sveisemodusoppsett 
 Avanserte innstillinger  
 Systeminformasjon 
 
Sveisemodusoppsett 
Se avsnittet “Veiledet oppsett” 
 
Avansert innstilling. 
I dette avsnittet: 
 Spenningsreduksjonsenhet (Vrd) kan 

aktiveres/deaktiveres 
 Konfigurasjon av kjøler. 
 
Systeminformasjon. 
Programvarerevisjonen vil bli vist i dette avsnittet. 
 
Programvareoppgradering. 
Programvaren frigjøres i løpet av levetiden til strømkilden 
og bringer nye funksjoner. 
 
Sett inn USB-nøkkelen i FAT32 med ny 
programvarepakke ved siden av USB-tasten for  
å oppgradere programvaren. 
 

 
 
Det vises først et oppsprettvindu. Kanseller det. 

 
 
Et annet vindu ber deg om å godta installasjonen av ny 
programvare. Trykk på knappen “Bekreft” for å starte 
installasjonsarbeidsflyten. 
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Gasskobling 
 ADVARSEL 

 

 SYLINDEREN kan eksplodere hvis  
den skades. 

 Fest alltid gassylinderen i en stående 
posisjon, mot et sylinderveggstativ eller  
i en spesiallaget sylindervogn. 

 Hold sylinderen på avstand fra områder 
der den kan skades, varmes opp, eller 
fra elektriske kretser for å forhindre mulig 
eksplosjon eller brann. 

 Hold sylinderen på avstand fra  
sveising eller andre strømførende 
elektriske kretser. 

 Løft aldri sveiseren med sylinderen 
festet. 

 La aldri sveiseelektroden berøre 
sylinderen. 

 Opphopning av dekkgass kan skade 
helsen eller drepe. Brukes på et godt 
ventilert område for å unngå 
gassopphopning. 

 Lukk gassylinderventilene godt når de 
ikke er i bruk for å unngå lekkasjer. 

 

 ADVARSEL 
Sveisemaskinen støtter alle egnede dekkgasser ved et 
maksimumstrykk på 5,0 bar. 
 

 ADVARSEL 
Før bruk, se til at gassylinderen inneholder gass som 
egner seg til forventet formål. 
 
 Slå av inngangseffekten ved sveisestrømkilden. 
 Installer en passende gassflytregulator på 

gassylinderen. 
 Koble til gasslangen til regulatoren ved bruk av 

slangeklemmen. 
 Den andre enden av gassslangen kopler du til 

gasskontakten på bakpanelet eller direkte til 
hurtigkoblingen som er plassert på bakpanelet på 
strømkilden. 

 Koble til den dedikerte forbindelseskabelen (se 
kapittelet “Tilbehør”), trådmateren og strømkilden. 

 Slå på inngangsstrømmen ved sveisestrømkilden. 
 Åpne gassylinderventilen. 
 Juster dekkgassflyten til gassregulatoren. 
 Sjekk gassflyten med gasstømmingsfunksjonen 
 

Transport og løfting 
 

 

 ADVARSEL 
Fallende utstyr kan forårsake personskade 
og skade på enheten. 

 
Følg disse reglene ved transport og løfting med kran: 
 Enheten inneholder elementer som er tilpasset  

for transport. 
 For løfting bruk utstyr med egnet løftekapasitet. 
 

 ADVARSEL 
Strømkilden kan ikke løftes på noen måte 
 

Vedlikehold 
 ADVARSEL 

For reparasjoner, modifikasjoner eller vedlikehold 
anbefales det å kontakte nærmeste tekniske 
serviceverksted eller Lincoln Electric. Reparasjoner og 
modifiseringer som utføres av uautorisert 
serviceverksted eller personell vil gjøre at produsentens 
garanti blir ugyldig. 
 
Skader på maskinen må rapporteres og repareres 
umiddelbart. 
 
Daglig vedlikehold 
 Sjekk tilstanden til isolasjonen og tilkoblingen av 

arbeidsledninger og strømledningen. Hvis det er 
skader på isolasjonen til kabelen, skal den skiftes  
ut umiddelbart. 

 Fjern sprut fra sveisepistolens dyse. Sveisespruten 
kan hindre dekkgassen fra å nå lysbuen. 

 Sjekk sveisepistolen og delene. Bytt deler eller pistol 
hvis nødvendig. 

 Sjekk tilstanden og funksjonen av kjøleviften. Hold 
luftstrømåpningene rene. 

 
Periodisk vedlikehold (hver 200 arbeidstimer eller 
minst 1 gang i året) 
Utfør den daglige vedlikeholdsrutinen og i tillegg: 
 Hold maskinen ren. Blås med tørr trykkluft (med lavt 

trykk) for å fjerne støv utvendig og blås også rent 
inne i kabinettet. 

 Rengjør og stram til alle sveiseklemmer  
hvis nødvendig. 

 
Frekvensen på vedlikeholdet av maskinen er avhengig 
av hvor mye den benyttes og av miljøet maskinen står i. 
 

 ADVARSEL 
Ikke berør strømførende deler. 
 

 ADVARSEL 
Før fjerning av kabinettet, skal maskinen slås av og 
frakobles strømledningen. 
 

 ADVARSEL 
Trekk ut nettledningen når vedlikehold/ service skal 
utføres. Etter hver reparasjon kontroller at alt virker og 
er i orden. 
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Kundeassistanse policy 
Lincoln Electric Company driver med produksjon og salg 
av høykvalitets sveiseutstyr, forbruksmateriell og 
skjæreutstyr. Vår utfordring er å oppfylle behovene til 
våre kunder og overgå deres forventninger. Ved behov 
kan kundene be Lincoln Electric om råd eller informasjon 
vedrørende bruken av våre produkter. Vi besvarer våre 
kunder ut fra den beste informasjonen vi innehar på det 
aktuelle tidspunktet. Lincoln Electric kan ikke garantere 
slike råd, og påtar seg intet ansvar med hensyn til slik 
informasjon eller slike råd. Vi frasier oss uttrykkelig 
enhver garanti av noe slag, inkludert enhver garanti for 
egnethet til ethvert av kundens bestemte formål, med 
hensyn til slik informasjon eller råd. Ut fra en praktisk 
vurdering kan vi heller ikke påta oss noe ansvar for å 
oppdatere eller korrigere slik informasjon eller slike råd 
når de har blitt gitt, og formidling av informasjon eller råd 
medfører heller ikke utstedelse, utvidelse eller endring av 
noen garanti med hensyn til salget av våre produkter. 
Lincoln Electric er en ansvarlig produsent, men valg og 
bruk av spesifikke produkter solgt av Lincoln Electric er 
utelukkende innenfor kundens kontroll, og forblir 
utelukkende kundens ansvar. Mange variabler utenfor 
Lincoln Electric sin kontroll påvirker resultatene man 
oppnår ved å bruke disse fabrikasjonsmetodene  
og servicekravene. 
Kan endres - denne informasjonen er korrekt ut fra vår 
beste kunnskap på tidspunktet for trykking. Se 
www.lincolnelectric.com for eventuell oppdatert 
informasjon. 
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Feilkoder og feilsøking 
 
Når feilen oppstår og forblir, vises feilmeldingene i rødt. 
 

 
 
Trykk på knappen, feilkoden vises. 
 
Under feil blir ny sveisesekvens blokkert til årsaken til 
feilen vedvarer. 
 

 

Når feilen er utbedret, er det nå mulig å bekrefte feilen 
ved å trykke på knappen. Meldingen om bakgrunnsfeil 
blir hvit 
 

 
 
Tabell 2 viser en liste over grunnleggende feil som kan 
vises. For å få en fullstendig liste over feilkoder, kontakter 
du Lincoln Electric service. 
 
 
 
 
 

 
 
Tabell 1 Feilkoder 

Feilkode Symptomer Årsak Anbefalt fremgangsmåte 

36 
Maskinen har slått seg 
av på grunn  
av overoppheting. 

Systemet har detektert et 
temperaturnivå over grensene for 
normal systemdrift. 

 Forsikre deg om at prosessen 
ikke overskrider driftssyklusgrensen 
til maskinen. 

 Sjekk oppsettet for korrekt luftstrømning 
rundt og gjennom systemet. 

 Sjekk at systemet har blitt korrekt 
vedlikeholdt, inkludert fjerning av 
akkumulert støv og skitt fra inntaket  
og utløpsgitrene. 

 Brukergrensesnittet viser informasjon om 
når maskinen vil bli avkjølt. Trykk på 
venstre knapp eller start 
sveiseoperasjonen av skjærebrenneren 
for å fortsette sveiseoperasjon. 

37 
Maskinen har slått seg 
av på grunn av 
overoppheting. 

Systemet har detektert et 
temperaturnivå over grensene for 
normal systemdrift. 

 Forsikre deg om at prosessen 
ikke overskrider driftssyklusgrensen 
til maskinen. 

 Sjekk oppsettet for korrekt luftstrømning 
rundt og gjennom systemet. 

 Sjekk at systemet har blitt korrekt 
vedlikeholdt, inkludert fjerning av 
akkumulert støv og skitt fra inntaket  
og utløpsgitrene. 

 Brukergrensesnittet viser informasjon om 
når maskinen vil bli avkjølt. Trykk på 
venstre knapp eller start 
sveiseoperasjonen av skjærebrenneren en 
stund for å fortsette sveiseoperasjonen. 

266 Brenneren er for varm. Ingen væskestrømmer i 
vannbrenner 

 Kontroller kjølevæskenivået og fyll 
væsken hvis nivået er for lavt. 

 Kontroller at kjølekretsen er riktig tilkoblet. 
 

 ADVARSEL 
Hvis du av en eller annen grunn ikke forstår testprosedyrene eller ikke er i stand til å utføre testene/reparasjonene på en 
sikker måte, må du kontakte din lokale Lincoln Autoriserte Field Service Facility for teknisk feilsøking før du fortsetter. 
 

"Fullført", det 
er mulig å 

starte en ny 
sekvens 

Feilkode 

Type feil 
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WEEE 
07/06 

 

Kast ikke elektriske artikler sammen med vanlig husholdningsavfall! 
I følge EU-direktiv 2012/19/EU om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) og implementering  
i samsvar med nasjonal lovgivning, må elektrisk utstyr som har nådd slutten av sin levetid samles inn 
separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg. Vår lokale representant vil gi deg, som eier av 
utstyret, informasjon om godkjente innsamlingssystemer. 
Ved å følge EU-direktivet bidrar du til å bevare naturen og menneskers helse! 

 

Deleliste 
12/05 

Instruksjon for lesing av deleliste 
 Ikke bruk denne delelisten hvis kodenummeret til maskinen ikke står på listen. Kontakt serviceavdelingen ved Lincoln 

Electric hvis du har en kode som ikke er angitt i denne listen. 
 Bruk illustrasjonen på monteringssiden og tabellen nedenfor for å finne de riktige delene til din maskin. 
 Bruk kun de delene som er merket med «X» i den kolonnen som det henvises til på monteringssiden  

(# indikerer endring). 

 
Les først instruksjonen for delelisten over, og se deretter delenummeret med bilde i håndboken for «Reservedeler» som 
følger med maskinen. 
 

REACH 
11/19 

Kommunikasjon i samsvar med artikkel 33.1 av forskrift (EC) nr. 1907/2006 – REACH. 
Noen deler inne i dette produktet inneholder: 
Bisfenol A,   EC 201-245-8, CAS 80-05-7 
Kadmium,   EC 231-152-8, CAS 7440-43-9 
Bly,    EC 231-100-4, CAS 7439-92-1 
Fenol, 4-nonyl-, grenet,  EC 284-325-5, CAS 84852-15-3 
i mer enn 0,1 % w/w i homogent materiale. Disse stoffene er inkludert i “Kandidatlisten over stoffer av svært høy 
bekymring for autorisering” i REACH. 
Ditt bestemte produkt kan inneholde ett eller flere av de opplistede stoffene. 
Instruksjoner for sikker bruk: 
 Bruk i henhold til produsentens anvisninger, vask hendene etter bruk; 
 oppbevares utilgjengelig for barn, ikke putt i munnen, 
 kastes i henhold til lokale forskrifter. 

 

Lokalisering av autoriserte serviceforretninger 
09/16 

 Kjøperen må kontakte et autorisert Lincoln servicecenter (LASF) om alle defekter som påberopes i garantiperioden  
til Lincoln.  

 Kontakt din lokale Lincoln salgsrepresentant for hjelp til å lokalisere en LASF eller gå til  
www.lincolnelectric.com/en-gb/Support/Locator. 

 

Elektrisk skjema 
 
Se håndboken for “Reservedeler”som følger med maskinen. 
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Tilleggsutstyr 
 

TIG PREMIUM BRENNER LUFT 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 BRENNER VANN 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 BRENNER LUFT 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 BRENNER VANN 4mt 8mt 

WTT2 18W RL  W000278898 W000278899 

WTT2 18W EB  W000278896 W000278901 

WTT2 20W RL  W000278894 W000278905 

WTT2 20W EB  W000278892 W000278909 

BRENNER TILBEHØR   

Horisontalt potensiometer WP10529-3  

Vertikalt potensiometer WP10529-4  

Opp- og ned-knapper WP10529-2  

FJERNKONTROLLER 

Manuell fjernkontroll K10095-1-15M 

Fotfjernkontroll K870 

TILLEGGSUTSTYR   

Coolarc 27 K14334-1  

Freezcool ( 9.6L kjølevæske) W000010167  

Cart 24 W000355730  

Skjøteledning 15 m (*) K14148-1  

 
Advarsel: Å øke lengden på flamme- eller returkablene mer enn produsentens maksimale spesifiserte lengde, vil øke faren 
for elektrisk støt. 
 
(*) Det kan kun brukes 2 skjøteledninger med en total lengde på 45 m. 
 
 
 


