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ĎAKUJEME! Za to, že ste si vybrali KVALITU výrobkov Lincoln Electric. 
 Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu balenia a zariadenia. Reklamácie týkajúce sa poškodenia materiálu pri preprave 

sa musia bezodkladne nahlásiť predajcovi. 
 Kvôli jednoduchosti si do tabuľky nižšie poznačte identifikačné údaje svojho výrobku. Názov modelu, kód a výrobné 

číslo sa nachádzajú na štítku s menovitými údajmi zariadenia. 

 
Názov modelu: 

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

Kód a výrobné číslo: 
 

………………….……………………………………………….. …………………………………………………….…………….. 
Dátum a miesto zakúpenia: 

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

NÁZOV REGISTER 

INVERTEC 275TP K14243-1 

VSTUP 

 Vstupné napätie U1 Trieda elektromagnetickej kompatibility EMC 

INVERTEC 
275TP 

400 V ±15%, 3 fázy A 

I1eff I1max 

9.8A 13.8A 

MENOVITÝ VÝSTUPNÝ VÝKON 

 
Pracovný cyklus 40 °C 

(na základe 10 min. intervalu) 
Výstupný prúd I2 

GTAW 

100% 200A 

60% 230A 

40% 270A 

SMAW 

100% 180A 

60% 230A 

35% 250A 

ROZSAH VÝSTUPOV 

 Rozsah zváracieho prúdu Maximálne napätie U0 pri rozpojenom obvode 

GTAW 5 - 270A 
72V 

SMAW 5 - 250A 

ROZMERY A HMOTNOSŤ 

 Hmotnosť Výška Šírka Dĺžka 

INVERTEC 
275TP 

16 kg 360 mm 230 mm 498 mm 

 

 Trieda ochrany Maximálny tlak plynu 

INVERTEC 
275TP 

IP23 0,5 MPa (5 bar) 

Prevádzková teplota Teplota skladovania 

od -10 °C do +40 °C  od -25 °C do +55 °C 

ODPORÚČANÁ VEĽKOSŤ VSTUPNÉHO KÁBLA A POISTKY 

Poistka typu gR alebo istič typu Z Napájací prívod 

16A, 400 V stried. 4-žilový, 1,5 mm2 
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Informácie o konštrukcii ECO 
 
Toto zariadenie bolo navrhnuté tak, aby bolo v zhode so Smernicou 2009/125/ES a Nariadením 2019/1784/EÚ. 
 
Účinnosť a spotreba energie v stave nečinnosti: 
 

Register Názov 
Účinnosť pri maximálnej spotrebe 

energie/pri spotrebe energie v stave 
nečinnosti 

Ekvivalentný model 

K14243-1 INVERTEC 275TP 85% / 19W Žiadny ekvivalentný model 

 
Stav nečinnosti nastáva za podmienok uvedených v nasledujúcej tabuľke 
 

STAV NEČINNOSTI 

Podmienka Prítomnosť 

Režim MIG  

Režim TIG X 

Režim STICK  

Po 30 minútach nečinnosti X 

Ventilátor je vypnutý X 

 
Hodnota účinnosti a spotreby v stave nečinnosti sa merali na základe metódy a podmienok uvedených v norme pre výrobky 
EN 60974-1:20XX 
 
Názov výrobcu, názov výrobku, kódové číslo, číslo výrobku, výrobné číslo a dátum výroby sú uvedené na štítku 
s menovitými údajmi. 
 

XXXXXXXXXX
Code: XXXXX XXXXXX-X

S/N:  P1YYMMXXXXX

1 2

3 4

5

P1 YY MM XXXXX

5A5A 5B 5D5C

XXXXXXX

 
 
Kde: 

1- Názov a adresa výrobcu 
2- Názov výrobku 
3- Kódové číslo 
4- Číslo výrobku 
5- Výrobné číslo  

5A- krajina výroby 
5B- rok výroby 
5C- mesiac výroby 
5D- progresívne číslo odlišné pre každé zariadenie 
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Proces Tig: 
 
V rámci procesu zvárania TIG spotreba plynu závisí od prierezovej plochy dýzy. Pre bežne používané horáky platí 
nasledovné: 
 
Hélium: 14 - 24 l/min. 
Argón: 7 - 16 l/min. 
 
Upozornenie: Nadmerná rýchlosť prúdenia spôsobí vírenie v prúdení plynu, čím sa môže nasať atmosférická 
kontaminácia do zvarového kúpeľa. 
 
Upozornenie: Bočný vietor alebo pohyb prúdenia môže narušiť pokrytie ochranného plynu, preto v záujme zachovania 
ochranného plynu použite ochranný štít na blokovanie prúdenia vzduchu. 
 

 

 
Koniec životnosti 
 

 
Na konci životnosti výrobku sa výrobok musí zlikvidovať na recykláciu v súlade so Smernicou 2012/19/EÚ (WEEE), 
pričom informácie o demontáži výrobku a kritických surovinách (CRM) prítomných vo výrobku sú uvedené na 
https://www.lincolnelectric.com/en-gb/support/Pages/operator-manuals-eu.aspx 
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Elektromagnetická kompatibilita 
01/11 

Toto zariadenie bolo skonštruované v súlade so všetkými príslušnými smernicami a normami. Napriek tomu môže 
spôsobovať elektromagnetické rušenie, ktoré môže ovplyvňovať iné systémy, ako sú napríklad telekomunikácie (telefón, 
rádio a televízia) či iné bezpečnostné systémy. Toto rušenie môže spôsobiť bezpečnostné problémy v dotknutých 
systémoch. Prečítajte si a pochopte túto časť na odstránenie alebo zamedzenie rozsahu elektromagnetického rušenia 
spôsobovaného týmto zariadením. 
 

Toto zariadenie bolo skonštruované tak, aby pracovalo v priemyselnom prostredí. Ak má pracovať v domácom 
prostredí, je potrebné dodržiavať určité konkrétne opatrenia na zamedzenie možného elektromagnetického 
rušenia. Operátor musí nainštalovať a používať toto zariadenie podľa popisu v tomto návode. Ak sa zistí nejaké 
elektromagnetické rušenie, operátor musí zaviesť nápravné opatrenia na zamedzenie tohto rušenia, a to aj za 

asistencie spoločnosti Lincoln Electric, ak je to potrebné. 
 

 VÝSTRAHA 
Za predpokladu, že je impedancia verejnej nízkonapäťovej sústavy v bode spoločného pripojenia nižšia ako: 
 64,8 mΩ pre INVERTEC 275TP 
 
Toto zariadenie je v súlade s IEC 61000-3-11 a IEC 61000-3-12 a môže sa pripojiť k verejných nízkonapäťovým systémom. 
Je to zodpovednosť inštalatéra alebo používateľa zariadenia, aby na základe konzultácie s prevádzkovateľom distribučnej 
siete zaistil to, že bude impedancia sústavy v zhode s príslušnými obmedzeniami impedancie. 
 
Pred inštaláciou zariadenia musí operátor skontrolovať pracovisko ohľadom akýchkoľvek zariadení, pri ktorých by mohlo 
dôjsť k poruche v dôsledku elektromagnetického rušenia. Vezmite do úvahy nasledovné. 
 Vstupné a výstupná káble, riadiace káble a telefónne káble, ktoré sú na pracovisku alebo v jeho blízkosti a v blízkosti 

zariadenia. 
 Rádiové a/alebo televízne vysielače a prijímače. Počítače a počítačom riadené zariadenia. 
 Bezpečnostné a riadiace zariadenia pre priemyselné procesy. Zariadenia na kalibráciu a meranie. 
 Osobné zdravotnícke zariadenia, ako sú kardiostimulátory a načúvacie pomôcky. 
 Skontrolujte odolnosť zariadení voči elektromagnetickému pôsobeniu, ktoré sa používajú na pracovisku alebo v jeho 

blízkosti. Operátor musí mať istotu, že všetky zariadenia na pracovisku sú kompatibilné. Môže to vyžadovať dodatočné 
ochranné opatrenia. 

 Rozmery pracoviska, ktoré je potrebné vziať do úvahy, budú závisieť od konštrukcie danej oblasti a iných aktivít, ktoré 
v nej prebiehajú. 

 
Vezmite do úvahy nasledujúce pokyny na zamedzenie elektromagnetických emisií zo zariadenia. 
 Pripojte zariadenie k vstupnému napájaniu podľa tohto návodu. Ak sa vyskytne rušenie, je možné, že bude potrebné 

prijať ďalšie opatrenia, ako je napríklad filtrácia vstupného napájania. 
 Výstupné káble majú byť čo najkratšie a podľa možností umiestnené čo najbližšie pri sebe. Ak je to možné, pripojte 

obrobok k zemi, aby sa zamedzili elektromagnetické emisie. Operátor musí skontrolovať, či pripojenie obrobku k zemi 
nespôsobuje problémy alebo nebezpečné prevádzkové podmienky pre personál a zariadenie. 

 Tienenie káblov na pracovisku môže zamedziť elektromagnetické emisie. Môže to byť potrebné pre špeciálne aplikácie. 
 

 VÝSTRAHA 
Klasifikácia elektromagnetickej kompatibility tohto výrobku je trieda A v súlade s normou elektromagnetickej kompatibility 
EN 60974-10, preto je výrobok určený na použitie len v priemyselnom prostredí. 
 

 VÝSTRAHA 
Zariadenie triedy A nie je určené na použitie v obytných priestoroch, kde sa elektrické napájanie dodáva prostredníctvom 
verejnej nízkonapäťovej sústavy. Môžu sa vyskytovať potenciálne ťažkosti pri zaistení elektromagnetickej kompatibility na 
týchto miestach v dôsledku rušenia prostredníctvom vedenia, ako aj vysokofrekvenčného rušenia. 
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Bezpečnosť 
01/11 

 VÝSTRAHA 
Toto zariadenie smie používať len kvalifikovaný personál. Zabezpečte, aby celú inštaláciu, obsluhu, údržbu a opravu 
vykonávala len kvalifikovaná osoba. Pred obsluhou tohto zariadenia si prečítajte a pochopte tento návod. Nedodržanie 
pokynov v tomto návode by mohlo spôsobiť vážne zranenie osôb, usmrtenie alebo poškodenie zariadenia. Prečítajte si a 
pochopte nasledujúce vysvetlenia výstražných symbolov. Spoločnosť Lincoln Electric nebude niesť zodpovednosť za škody 
spôsobené nesprávnou inštaláciou, nesprávnou starostlivosťou či nezvyčajnou prevádzkou. 
 

 

VÝSTRAHA: Tento symbol znamená, že sa musia dodržiavať pokyny, aby nedošlo k vážnemu zraneniu 
osôb, usmrteniu či poškodeniu zariadenia. Chráňte seba a ostatných pred možným vážnym zranením 
alebo usmrtením.  

 

PREČÍTAJTE SI A POCHOPTE POKYNY: Pred obsluhou tohto zariadenia si prečítajte a pochopte tento 
návod. Oblúkové zváranie môže byť nebezpečné. Nedodržanie pokynov v tomto návode by mohlo 
spôsobiť vážne zranenie osôb, usmrtenie alebo poškodenie zariadenia. 

 

ZASIAHNUTIE ELEKTRICKÝM PRÚDOM MÔŽE VIESŤ K USMRTENIU: Zváracie zariadenie vytvára 
vysoké napätia. Nedotýkajte sa elektródy, pracovnej svorky ani pripojených obrobkov, keď je toto 
zariadenie zapnuté. Izolujte sa od elektródy, pracovnej svorky a pripojených obrobkov. 

 

ELEKTRICKY NAPÁJANÉ ZARIADENIE: Pred prácou na tomto zariadení vypnite vstupné napájanie 
pomocou odpojovacieho vypínača v poistkovej skrini. Uzemnite toto zariadenie v súlade s miestnymi 
predpismi týkajúcimi sa elektrických zariadení. 

 

ELEKTRICKY NAPÁJANÉ ZARIADENIE: Pravidelne kontrolujte káble vstupu, elektródy a pracovnej 
svorky. Ak sa vyskytuje nejaké poškodenie izolácie, ihneď vymeňte kábel. Neumiestňujte držiak 
elektródy priamo na zvárací stôl ani iný povrch v kontakte s pracovnou svorkou, aby nedošlo k riziku 
náhodného vznietenia oblúka. 

 

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE MÔŽE BYŤ NEBEZPEČNÉ: Elektrický prúd tečúci cez akýkoľvek vodič 
vytvára elektromagnetické pole (EMF). Elektrické a magnetické polia môžu rušiť činnosť niektorých 
kardiostimulátorov a zvárači, ktorí majú kardiostimulátor, sa pred obsluhou tohto zariadenia musia 
poradiť so svojím lekárom. 

 

ZHODA S CE: Toto zariadenie je v zhode so smernicami Európskeho spoločenstva. 

 

UMELÉ OPTICKÉ ŽIARENIE: Podľa požiadaviek smernice 2006/25/ES a normy EN 12198 je toto 
zariadenie kategórie 2. Vyžaduje sa povinné používanie osobného ochranného prostriedku (OOP), ktorý 
má filter so stupňom ochrany až do maximálnej hodnoty 15 tak, ako to vyžaduje norma EN169. 

 

VÝPARY A PLYNY MÔŽU BYŤ NEBEZPEČNÉ: Zváranie môže vytvárať výpary a plyny nebezpečné 
pre zdravie. Vyhýbajte sa vdychovaniu týchto výparov a plynov. Aby sa vyhlo týmto nebezpečenstvám, 
operátor musí používať dostatočné vetranie alebo odvádzanie výparov a plynov tak, aby sa 
nevyskytovali v oblasti dýchania. 

 

LÚČE OBLÚKA MÔŽU SPÔSOBIŤ POPÁLENINY: Použite štít s vhodným filtrom a krycími doskami na 
ochranu zraku pred iskrami a lúčmi oblúka pri zváraní alebo sledovaní. Na ochranu kože používajte 
vhodný odev vyrobený z trvanlivého žiaruvzdorného materiálu. Chráňte ostatný blízky personál 
vhodnou, nehorľavou zábranou a upozornite ich, aby nehľadeli na oblúk ani sa nevystavovali jeho 
pôsobeniu. 
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ISKRY ZO ZVÁRANIA MÔŽU SPÔSOBIŤ VZNIK POŽIARU ALEBO VÝBUCH: Odstráňte riziká vzniku 
požiaru z oblasti zvárania a majte k dispozícii ľahko dostupný hasiaci prístroj. Iskry zo zvárania a horúce 
materiály z procesu zvárania môže ľahko prejsť cez malé praskliny a otvory do priľahlých oblastí. 
Nezvárajte na žiadnych nádržiach, sudoch, nádobách ani materiáloch, pokiaľ sa nevykonajú vhodné 
opatrenia na zaistenie toho, že nebudú prítomné žiadne horľavé ani jedovaté výpary. Nikdy nepoužívajte 
toto zariadenie, keď sú prítomné horľavé plyny, výpary či horľavé kvapaliny. 

 

ZVÁRANÉ MATERIÁLY MÔŽU SPÔSOBIŤ POPÁLENINY: Zváranie vytvára veľké množstvo tepla. 
Horúce povrchy a materiály na pracovisku môžu spôsobiť vážne popáleniny. Keď sa dotýkate materiálov 
alebo ich premiestňujete na pracovisku, používajte rukavice a kliešte. 

 

PLYNOVÁ FĽAŠA MÔŽE VYBUCHNÚŤ, AK SA POŠKODÍ: Používajte len certifikované fľaše so 
stlačeným plynom, ktoré obsahujú správny plyn v ochrannej atmosfére pre používaný proces, a správne 
fungujúce regulátory určené pre používaný plyn a používaný tlak. Plynové fľaše vždy uchovávajte vo 
vzpriamenej polohe bezpečne zreťazené k pevnej podpere. Nepremiestňujte ani neprepravujte plynové 
fľaše s odstráneným ochranným uzáverom. Dbajte na to, aby nedošlo ku kontaktu elektródy, držiaka 
elektródy, pracovnej svorky ani inej elektricky živej časti s plynovou fľašou. Plynové fľaše musia byť 
umiestnené mimo oblastí, kde by mohli byť vystavené fyzickému poškodeniu či procesu zvárania 
vrátane iskier a tepelných zdrojov. 

 

POHYBLIVÉ ČASTI SÚ NEBEZPEČNÉ: V tomto zariadení sa nachádzajú pohyblivé časti, ktoré môžu 
spôsobiť vážne zranenie. Nepribližujte sa rukami, telom a oblečením k týmto častiam počas spúšťania, 
obsluhy a servisu zariadenia. 

VYSOKÁ 
FREKVENCIA 

UPOZORNENIE: Vysoká frekvencia používaná pre bezkontaktné vznietenie pomocou zvárania TIG 
(GTAW) môže rušiť činnosť nedostatočne odrušené počítačové zariadenia, centrá EDP a priemyselné 
roboty, pričom môžu spôsobiť aj úplnú poruchu systému. Zváranie TIG (GTAW) môže rušiť 
elektronické telefónne siete a rozhlasový a televízny príjem. 

 

BEZPEČNOSTNÁ ZNAČKA: Toto zariadenie je vhodné na prívod napájania pre zváracie úkony 
vykonávané v prostredí so zvýšeným rizikom zasiahnutia elektrickým prúdom. 

 
Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny a/alebo vylepšenia v konštrukcii bez súčasnej aktualizácie návodu na 
používanie. 
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Úvod 
 
INVERTEC 275TP je GTAW a SMAW zdroj energie 
 
Kompletné balenie obsahuje: 
 Zdroj napájania 
 USB s Návodom na používanie 
 Štítok Lincoln 
 Plynová hadica 

Odporúčaná výbava, ktorú si môže používateľ zakúpiť, 
bola uvedená v kapitole „Príslušenstvo“. 
 
 
 
 
 
 

Návod na inštaláciu a používanie 
 
Pred inštaláciou alebo obsluhou zariadenia si prečítajte 
celú túto časť. 
 
Podmienky počas používania 
Toto zariadenie je možné používať v drsných 
prostrediach. Je však dôležité používať nasledujúce 
jednoduché preventívne opatrenia, ktoré zabezpečia 
jeho dlhú životnosť a spoľahlivú prevádzku: 
 Neumiestňujte ani nepoužívajte toto zariadenie na 

povrchu so sklonom vyšším ako 15° voči vodorovnej 
polohe. 

 Nepoužívajte toto zariadenie na tavenie rúr. 
 Toto zariadenie sa musí umiestniť tam, kde je voľná 

cirkulácia čistého vzduchu bez obmedzení pre pohyb 
vzduchu. Nezakrývajte zariadenie s papierom, 
textilom ani handrami, keď je zapnuté. 

 Nečistota a prach, ktoré môžu byť vtiahnuté do 
zariadenia, by sa mali uchovávať na minimálnej 
úrovni. 

 Toto zariadenie má triedu ochrany IP23. Uchovávajte 
ho v suchu, keď je to možné, a neumiestňujte ho na 
vlhkú zem ani do mlák. 

 Zariadenie umiestnite mimo strojového zariadenia 
ovládaného rádiom. Bežná činnosť môže nepriaznivo 
vplývať na činnosť blízkeho strojového zariadenia 
ovládaného rádiom, čo môže viesť k zraneniu alebo 
poškodeniu zariadenia. Prečítajte si časť o 
elektromagnetickej kompatibilite v tomto návode. 

 Zariadenie nepoužívajte v prostrediach s okolitou 
teplotou vyššou ako 40 °C. 

 
Pracovný cyklus a prehrievanie 
Pracovný cyklus zváracieho zariadenia je percento času 
v rámci 10-minútového cyklu, v ktorom zvárač dokáže 
obsluhovať zariadenie pri menovitom zváracom prúde. 
 
Príklad: 60 % pracovný cyklus 

 

Zváranie v trvaní 6 minút. Prestávka v trvaní 
4 minút. 

 
Nadmerné predĺženie pracovného cyklu spôsobí 
aktiváciu obvodu tepelnej ochrany. 

 
 Minúty  alebo skrátenie 

pracovného 
cyklu 

 

Pripojenie vstupného napájania 
 

 VÝSTRAHA 
K napájacej sieti smie zváracie zariadenie pripojiť len 
kvalifikovaný elektrikár. Inštalácia sa musí vykonať 
v súlade s príslušnými štátnymi predpismi týkajúcimi sa 
elektrických zariadení a miestnymi predpismi. 
 
Skontrolujte vstupné napätie, fázu a frekvenciu 
privádzané do tohto zariadenia pred jeho zapnutím. 
Overte pripojenie uzemňovacích vodičov zo stroja do 
vstupného zdroja. Zvárací stroj INVERTEC 275TP sa 
smie pripojiť len k zodpovedajúcej uzemnenej elektrickej 
zásuvke. 
Vstupné napätie je 400 V stried. 50/60 Hz. Ďalšie 
informácie o vstupnom napájaní nájdete v časti 
s technickými údajmi tohto návodu a na štítku 
s menovitými technickými údajmi tohto zariadenia. 
 
Uistite sa, že hodnota sieťového napájania dostupného 
zo vstupného prívodu napájania je primeraná pre 
normálnu prevádzku tohto zariadenia. Potrebná poistka 
s oneskorením alebo istič a veľkosti káblov sú uvedené 
v časti s technickými údajmi tohto návodu. 
 

 VÝSTRAHA 
Toto zváracie zariadenie sa môže napájať z generátora 
elektrickej energie s výstupným výkonom minimálne 
o 30 % vyšším ako je príkon zváracieho zariadenia. 
 

 VÝSTRAHA 
Pri napájaní zváračky z generátora nezabudnite najprv 
vypnúť zváracie zariadenie pred vypnutím generátora, 
aby nedošlo k poškodeniu zváracieho zariadenia! 



Slovenčina 8 Slovenčina 

Ovládacie prvky a prevádzkové 
funkcie 
 

Predný panel INVERTEC 275TP 

 
Obrázok 1 

 
1. Výstupná záporná zásuvka pre obvod zvárania  
 
2. Výstupná kladná zásuvka pre obvod zvárania: 

Zásuvka, kde musí byť pripojený horák TIG 
 
3. C5B zásuvka horáka 
 
4. Zásuvka na rýchle pripojenie plynu. Na pripojenie 

plynového potrubia horáka  
 
5. Konektor diaľkového ovládača: Slúži na pripojenie 

súpravy diaľkového ovládača.  
 
6. Používateľské rozhranie: Pozri časť „Užívateľské 

rozhranie“. 
 
7. Konektor USB 
 

Zadný panel INVERTEC 275TP 

 
Obrázok 2 

 
1. Zásuvka na rýchle pripojenie plynu: Na 

pripojenie plynového potrubia. 
 
2. Vypínač:  

 VÝSTRAHA 
Stroj umožňuje použitie všetkých vhodných ochranných 
plynov s maximálnym tlakom 5 barov. 
 

Používateľské rozhranie 
 

 
Obrázok 3 

 
1. Displej: Displej 5” displej TFT zobrazuje parametre 

procesov zvárania. 
 
2. Ľavé tlačidlo: Domov a späť 
 
3. Centrálny gombík: Prístup k parametrom a validácia 

stlačením gombíka 
 
4. Pravé tlačidlo: Prístup ku konkrétnemu parametru 

aktuálne vybranej stránky. 
 

2 

1 

2 

7 

5 

3 

1 

4 
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Hlavné menu 
 

 
Obrázok 4 

 
V hlavnom menu sú možné 3 voľby 
 GTAW: Povoliť vstup do hlavného menu TIG 
 SMAW: Povoliť vstup do hlavného menu MMA 
 Informácie: Zadaním v tejto časti umožníte 

používateľovi konfigurovať rôzne parametre zdroja 
napájania. 

 

Opis hlavnej ponuky 
 

 
Obrázok 5 

 
1. V oblasti „Primary Settings“ (Primárne nastavenia) 

bude typ procesu a zodpovedajúce informácie 
označené ako typ zapálenia oblúka pre TIG a typ 
režimu MMA (Soft, CRISp atď.) 

 
Ak je zvolená možnosť „Režim vedeného 
nastavenia“, všetky vstupy sa zobrazia v sekcii. 

 
2. „Status Bar“ (Stavový riadok) poskytuje ďalšie 

informácie, ako je výber funkcie Trigger Interlock 
(Blokovanie spúšte), stav diaľkového ovládania. 

 
3. „Prednastavený prúd“ označuje aktuálnu hodnotu 

nakonfigurovanú zváračom a počas zvárania 
hodnotu prúdu pri zváraní. 

 
4. „Napätie“ Indikácia napäťového zváracieho napätia. 
 
5. „Sekundárne nastavenia“ umožňujú používateľovi 

vidieť aktuálne hodnoty parametrov sekvencie 
zvaru. 

 
6. „Štítky kontextových tlačidiel/kódovačov“, informujú 

používateľa o funkciách priradených k gombíku a 
tlačidlám 

 

Primárne nastavenia 

Stavová lišta  

Prednastavený 
prúd 

Napätie 

Sekundárne nastavenia 

Štítky kontextových tlačidiel/kódovačov 
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Proces zvárania GMAW 
 

 
 
Ak chcete zvoliť proces režimu TIG, zvoľte ikonu GTAW 
a stlačte tlačidlo. 
 
Hlavná ponuka 

 
Obrázok 6 

 
1. Prístup k hlavnej ponuke: stlačením tohto tlačidla sa 

vrátite späť. 
 
2. Stlačením tlačidla nakonfigurujete všetky parametre 

aktuálneho procesu. 
Otočením gombíka upravte hodnotu zváracieho 
prúdu. 

 
3. Prístup k „pamäti“. Pozri vyhradenú časť. 
 
Nastaviť parametre 
Zapálenie oblúka 

 
Obrázok 7 

 
Výber typu zapálenia oblúka: HF alebo Touch Start 
(Spustenie dotykom), vyberte príslušnú ponuku 
a stlačte gombík. 
 

 
Obrázok 8 

 
Vyberte požadovaný typ zapálenia oblúka. 
 
Konfigurácia sekvencie zvaru 

 
Obrázok 9 

 
Ak chcete nakonfigurovať nasledujúce parametre, 
zvoľte ponuku „Weld Sequence“ (Sekvencia zvaru): 
 Čas pred plynom 
 Spustiť prúd 
 Čas nábehu 
 Zvárací prúd 
 Čas rampového spomalenia 
 Koncový prúd 
 Post-plyn 
 

 
Obrázok 10 

 
Pre každý parameter použite gombík na dosiahnutie 
zodpovedajúcej časti sekvencie zvaru a stlačte gombík. 
 

1 2 3 
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Pulzný režim 

 
Obrázok 11 

 
Ak chcete aktivovať/deaktivovať pulzný režim, zvoľte 
ponuku „Pulse“ (Pulz). 
 

 
Obrázok 12 

 
Po aktivácii sa na ľavej strane objavia ďalšie ikony: 
 Frekvencia impulzov 
 Pozadie prúdu (percento zváracieho prúdu) 
 Pracovný cyklus. 
 
Typ zablokovania spúšťača. 

 
 
Ak chcete zmeniť spôsob riadenia spúšťacieho spínača 
na horáku, zvoľte možnosť „trigger Interlock“ 
(Zablokovanie spúšťača). Stlačením gombíka vyberte 
požadovaný gombík: 
 2-STEP 
 4-STEP 
 2-STEP RESTART 
 4-STEP ADVANCED 
 4 STEP-Bi Level 
 SPOT 
 TFT 
 
Ďalšie informácie nájdete v príslušnej časti. 
 

Spúšťacie sekvencie TIG 
TIG zváranie je možné vykonať buď v režime 2-
krokového alebo 4-krokového zvárania. Špecifické 
postupnosti prevádzky pre spúšťacie režimy sú 
vysvetlené nižšie. 
 
Legenda použitých symbolov: 

 Tlačidlo horáka 

 Výstupný prúd 

 
Plyn pred prietokom 

 

Plyn 

 
Plyn po prietoku 

 
Spúšťacia sekvencia 2 krokov 
Pri zvolenom 2-krokovom režime spúšťania a režime 
zvárania TIG sa objaví nasledujúca postupnosť 
zvárania. 

 
 
1. Stlačením a podržaním spúšťača horáka TIG 

spustíte sekvenciu. Stroj otvorí plynový ventil na 
spustenie prietoku tieniaceho plynu. Po 
predprúdovej dobe sa na vytlačenie vzduchu z 
hadice horáka zapne výstup stroja. V tomto čase sa 
spustí oblúk podľa zvoleného režimu zvárania. Po 
spustení oblúka sa výstupný prúd zvýši riadenou 
rýchlosťou alebo vzostupným časom, až kým sa 
nedosiahne zvárací prúd. 
 
Ak sa spúšť horáka uvoľní počas doby vzostupu, 
oblúk sa okamžite zastaví a výstup stroja sa VYPNE. 
Uvoľnením spúšte horáka TIG zastavíte zváranie. 
Stroj teraz zníži výstupný prúd riadenou rýchlosťou 
alebo časom zostupu, až kým sa nedosiahne prúd 
krátera a výstup stroja sa NEVYPNE. 

 
Po vypnutí oblúka zostane plynový ventil otvorený, aby 
pokračoval v prúdení tieniaceho plynu k horúcej 
elektróde a obrobku. 
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Ako je znázornené vyššie, je možné stlačiť a podržať 
spúšť TIG horáka druhýkrát počas klesania, aby sa 
ukončila funkcia klesania a aby sa zachoval výstupný 
prúd pri prúde krátera. Keď sa uvoľní spúšť horáka TIG, 
výstup sa VYPNE a spustí sa čas toku. Táto postupnosť 
operácií, 2 kroky s vypnutým reštartom, je predvoleným 
nastavením z výroby. 
 
Spúšťacia sekvencia 2 krokov s možnosťou reštartu 
Ak je v ponuke Setup (Nastavenie) povolená možnosť 
reštartu v dvoch krokoch, objaví sa nasledujúca 
sekvencia: 

 
1. Stlačením a podržaním spúšťača horáka TIG 

spustíte sekvenciu, ako je opísané vyššie. 
2. Uvoľnite spúšť TIG horáka pre spustenie zostupu. 

Počas tejto doby stlačte a podržte spúšť horáka 
TIG, aby ste znovu spustili zváranie. Výstupný prúd 
sa bude opäť zvyšovať riadenou rýchlosťou, až kým 
sa nedosiahne zvárací prúd. Túto postupnosť je 
možné opakovať toľkokrát, koľkokrát je to potrebné. 
Po dokončení zvárania uvoľnite spúšť horáka TIG. 
Keď sa dosiahne prúd krátera, výstup stroja sa 
VYPNE. 

 

Spúšťacia sekvencia 4 krokov 
Pri zvolenom 4-krokovom režime spúšťania a režime 
zvárania TIG sa objaví nasledujúca postupnosť 
zvárania. 

 
1. Stlačením a podržaním spúšťača horáka TIG 

spustíte sekvenciu. Stroj otvorí plynový ventil na 
spustenie prietoku tieniaceho plynu. Po podprúdovej 
dobe sa na vytlačenie vzduchu z hadice horáka 
zapne výstup stroja. V tomto čase sa spustí oblúk 
podľa zvoleného režimu zvárania. Po spustení 
oblúka bude výstupný prúd na štartovacom prúde. 
Tento stav sa môže zachovať tak dlho, ako je to 
potrebné. 

 
Ak nie je potrebný spúšťací prúd, nedržte spúšť 
horáka TIG, ako je popísané na začiatku tohto kroku. 
V tomto stave prejde stroj po spustení oblúka z kroku 
1 do kroku 2. 

 
2. Uvoľnením spúšťača horáka TIG sa spustí funkcia 

vzostup. Výstupný prúd sa zvýši riadenou 
rýchlosťou alebo vzostupným časom, až kým sa 
nedosiahne zvárací prúd. Ak sa počas vzostupného 
času stlačí spúšť horáka, oblúk sa okamžite zastaví 
a výstup stroja sa VYPNE.  

 
3. Po dokončení hlavnej časti zvaru stlačte a podržte 

spúšť horáka TIG. Stroj teraz zníži výstupný prúd 
riadenou rýchlosťou alebo časom zostupu, kým sa 
nedosiahne prúd krátera. 

 
4. Tento prúd krátera môže byť udržiavaný tak dlho, 

ako je to potrebné. Keď sa uvoľní spúšť horáka TIG, 
výstup stroja sa VYPNE a spustí sa čas toku. 

 
Ako je znázornené tu, po 
rýchlom stlačení a 
uvoľnení spúšte horáka 
TIG z kroku 3A je možné 
stlačiť a podržať spúšť 
horáka TIG inokedy na 
ukončenie času zostupu a 
udržanie výstupného 
prúdu pri prúde krátera. 
Keď sa uvoľní spúšť 
horáka TIG, výstup sa 
vypne. 
 
Táto postupnosť operácií, 4 kroky s vypnutým reštartom, 
je predvoleným nastavením z výroby. 
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Spúšťacia sekvencia 4 krokov s možnosťou reštartu 
Ak je v ponuke Setup (Nastavenie) povolené 
reštartovanie v štyroch krokoch, v krokoch 3 a 4 sa 
objaví nasledujúca sekvencia (kroky 1 a 2 sa nemenia 
pomocou možnosti reštart): 

 
3. Stlačte a podržte spúšť horáka TIG. Stroj teraz zníži 

výstupný prúd riadenou rýchlosťou alebo časom 
zostupu, kým sa nedosiahne prúd krátera. 

 
4. Uvoľnite spúšť TIG horáka. Výstupný prúd sa opäť 

zvýši na zvárací prúd, podobne ako v kroku 2, aby 
sa pokračovalo v zváraní. 

 
Ak je zvar úplne hotový, použite nasledujúcu postupnosť 
namiesto vyššie opísaného kroku 3. 
 
3A Rýchlo stlačte a uvoľnite spúšť horáka TIG. Stroj 
teraz zníži výstupný prúd riadenou rýchlosťou alebo 
časom zostupu, až kým sa nedosiahne prúd krátera a 
výstup stroja sa NEVYPNE. Po vypnutí oblúka sa spustí 
čas toku. 
 
Ako je znázornené tu, po 
rýchlom stlačení a 
uvoľnení spúšte horáka 
TIG z kroku 3A je možné 
stlačiť a podržať spúšť 
horáka TIG inokedy na 
ukončenie času zostupu a 
udržanie výstupného 
prúdu pri prúde krátera. 
Po uvoľnení spúšťača 
horáka TIG sa výstup 
opäť zvýši na zvárací 
prúd, podobne ako v 
kroku 4, aby sa pokračovalo v zváraní. Po dokončení 
hlavnej časti zvaru prejdite na krok 3. 
 
Ako je znázornené tu, 
opäť po rýchlom stlačení a 
uvoľnení TIG horáka z 
kroku 3A je možné rýchlo 
stlačiť a uvoľniť TIG horák 
druhýkrát na ukončenie 
času zostupu a zastavenie 
zvárania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-STUPŇOVÁ dvojúrovňová spúšťacia sekvencia 

 
 
Keď je táto sekvencia vybraná, vpravo sa objaví nová 
ikona, ktorá umožňuje konfigurovať aktuálnu hodnotu 
druhej úrovne. V tomto príklade bude aktuálna úroveň 
pozadia 25 % aktuálnej hodnoty zvárania. 
 
Pri tejto sekvencii sa oblúk spustí ako v sekvencii 4S, čo 
znamená, že kroky 1 a 2 sú rovnaké. 
 
3. Rýchlo stlačte a uvoľnite spúšť horáka TIG. 

Zariadenie prepne aktuálnu úroveň z A1 na A2 
(pozadie prúdu). Pri každom opakovaní tejto 
spúšťacej akcie sa aktuálna úroveň prepne medzi 
dvoma úrovňami. 

3A Po dokončení hlavnej časti zvaru stlačte a podržte 
spúšť horáka TIG. Stroj teraz zníži výstupný prúd 
riadenou rýchlosťou alebo časom zostupu, kým sa 
nedosiahne prúd krátera. Tento prúd krátera môže byť 
udržiavaný tak dlho, ako je to potrebné. 
 
POZNÁMKA: Možnosť Reštart a funkcia Pulse nie sú 
pre dvojúrovňovú aktivačnú sekvenciu k dispozícii. 
 
Bodová sekvencia. 

 
 
V bodovej sekvencii spúšťač (krok 1) spustí sekvenciu 
zvárania. Na rozdiel od iných parametrov, koniec cyklu 
nezávisí od spúšťacej akcie: čas nastavený na 
používateľskom rozhraní automaticky spustí fázu sklonu 
nadol. 
 
Časová konfigurácia je medzi (2) a (3) šípkami. 
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Ak je vybraná možnosť Spot (Bod), bude prítomná nová 
ikona pre konfiguráciu času. 
 
Tack pre tenké sekvencie 
Tack pre tenkú sekvenciu je veľmi identický s bodovou 
sekvenciou, ale nie sú prítomné fázy vzostupu a 
zostupu sekvencie zvaru. Prúd priamo dosahuje 
zvárací prúd. 
 



Slovenčina 15 Slovenčina 

Proces zvárania SMAW 
 

 
Obrázok 13 

 
Ak chcete zvoliť proces režimu stick, zvoľte ikonu SMAW 
a stlačte tlačidlo. 
 
Hlavná ponuka 

 
Obrázok 14 

 
1. Prístup k hlavnej ponuke: stlačením tohto tlačidla sa 

vrátite do hlavnej ponuky. 
 
2. Stlačením tlačidla nakonfigurujete všetky parametre 

aktuálneho procesu. 
Otočením gombíka upravte hodnotu zváracieho 
prúdu. 

 
3. Prístup k „pamäti“. Pozri vyhradenú časť. 
 
4. „Sekundárne nastavenia“ Užívateľ môže vidieť 

priamo na „Domovská stránka“ aktuálne hodnoty 
parametrov. 

 
Nastaviť parametre 
Režimy nalepenia (Stick) 
 

 
Obrázok 15 

 
Ak chcete zmeniť režimy nalepenia (Stick), vyberte 
príslušnú ponuku a stlačte tlačidlo gombíka. 

 
Obrázok 16 

 
Stroj umožní používateľovi používať 4 režimy nalepenia 
(Stick): 
 Mäkké: Na zváranie s nízkym rozstrekom. Sila 

horúceho štartu a oblúka sú preddefinované a nie je 
možné ich upravovať 

 Lámavé (Crisp): Pre agresívne zváranie so zvýšenou 
stabilitou oblúka 

 Návod: Používateľ má úplnú kontrolu nad 
parametrami Sila oblúka (Arc Force) a Horúci štart 
(Hot Start.) 

 Pulz: používateľ môže definovať frekvenciu, 
povinnosť a zvárací prúd. 

 
Horúci štart 
Ide o dočasné zvýšenie počiatočného zváracieho prúdu. 
To pomáha rýchlo a spoľahlivo zapáliť oblúk. 
 

 
Obrázok 17 

 
Vyberte tlačidlo „Hot Start“ (Horúci štart), stlačte gombík, 
zmeňte hodnotu a opätovným stlačením potvrďte výber. 
 
Jednotka je v percentách. V tomto príklade sa bude 
počiatočný prúd rovnať zváracemu prúdu so 40 % 
pridaného zváracieho prúdu.  
 
Príklad: ak je zvárací prúd 100 A, prúd s horúcim štartom 
bude 40 % 
 
Sila oblúka 
Ide o dočasné zvýšenie výstupného prúdu počas 
bežného zvárania. Toto dočasné zvýšenie výstupného 
prúdu sa používa na odstránenie prerušovaných spojení 
medzi elektródou a zvarovou kalužou, ktoré vznikajú pri 
bežnom zváraní tyčovým zváraním. 
 

3 2 1 

4 
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Obrázok 18 

 
Proti lepeniu 
Túto funkciu používateľ nemôže zmeniť. 
 
Táto funkcia znižuje výstupný prúd stroja na nízku 
úroveň, keď operátor urobí chybu a prilepí elektródu k 
obrobku. Toto zníženie prúdu umožňuje obsluhe 
odstrániť elektródu z držiaka elektródy bez vytvárania 
veľkých iskier, ktoré môžu poškodiť držiak elektródy. 
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Príslušenstvo 
 
Konfigurácia príslušenstva a horákov je dostupná z 
hlavnej ponuky stlačením gombíka a výberom ikony 
„Remote Control“ (Diaľkové ovládanie) a opätovným 
stlačením gombíka. 
 

 
 
Po aktivácii sa vpravo od ikony „Remote Control“ 
(Diaľkové ovládanie) objaví nová ikona s názvom 
„Remote range“ (Vzdialený rozsah). 
 

 
 
Ručný diaľkový ovládač 
Použiteľné pre proces GTAW a SMAW. 
 
Zobrazený prúd zodpovedá polohe potenciometra 
diaľkového ovládania od minimálneho po maximálny 
prúd. 
 
Minimálny a maximálny rozsah je možné definovať v 
časti „Remote Range“ (Vzdialený rozsah). V uvedenom 
príklade je minimálny prúd 5 A a maximálny 270 A PRE 
GTAW a 250 A pre SMAW  
 
Nožný pedál 
Použiteľné len v GTAW. 
 
Ak je zvolený, maximálny prúd je ten, ktorý je nastavený 
na domovskej stránke pomocou gombíka. Minimálny 
prúd je, podobne ako „Ručný diaľkový ovládač“, 
nastavený na sekcii Remote Range (Vzdialený rozsah). 
 
Rovnako ako je stlačený pedál, tak sa zníži aj prúd. 
 
Potenciometrický horák 
Použiteľné v GTAW a SMAW 
 
„Potenciometrický horák“ má rovnaké správanie ako 
Nožný pedál 
 

Prúdový horák HORE-DOLE 
Použiteľné len v GTAW. 
 
Identifikujú sa tri prevádzkové režimy zodpovedajúce 
rôznym stavom stroja: 
 Pred zváraním: stlačenie tlačidla HORE alebo DOLE 

spôsobí zmenu hodnoty nastaveného prúdu 
 Počas zvárania: stlačenie tlačidla HORE alebo DOLE 

spôsobí zmenu hodnoty nastaveného prúdu počas 
všetkých fáz procesu zvárania s výnimkou 
štartovacích funkcií, kde je funkcia hore/DOLE 
maskovaná. 

 Pre/post Flow (Prietok pred/po): stlačenie tlačidla 
HORE alebo DOLE spôsobí zmenu hodnoty 
nastaveného prúdu. 

 
Zmena sa uskutoční dvoma spôsobmi v závislosti od 
času stlačenia tlačidla: 
 Funkcia Step (Krok) 

Stlačením tlačidla HORE/DOLE na minimálny čas 
200 ms a jeho uvoľnením sa nastavený prúd 
zvýši/klesne o 1 A. 

 Funkcia rampy  
Stlačením tlačidla HORE/DOLE na dobu dlhšiu ako 1 
sekunda sa nastavený prúd začne zvyšovať/znižovať 
s rampou (5 A/s). Ak stlačíte na viac ako 5 sekúnd, 
zvýšte/znížte s rampou (10 A/s). 

Aktuálna rampa sa ukončí po uvoľnení predtým 
stlačeného tlačidla HORE/DOLE. 
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Pamäť 
 
Proces zvárania a všetky parametre, ktoré patria do 
cyklu, sa môžu uložiť do pamäťového slotu, aby sa 
potom mohli vyvolať. 
 
Ponuka „Memories“ (Pamäte) je prístupná pre proces 
TIG aj Stick z „Home menu“ (Domovská ponuka). 

 
Obrázok 19 

 
Stlačením pravého tlačidla získate prístup k ponuke 
pamätí. 

 
Obrázok 20 

 
1. V hornej časti stránky pamäte sa zobrazia aktuálne 

nastavenia, ktoré sa majú uložiť. 
 
2. Pomocou gombíka je možné posúvať nahor alebo 

nadol a vybrať prázdnu alebo použitú pamäť slotu. 
Ak sa slot už používa, zobrazia sa parametre 
priradené k zálohe. 

 
3. Ak chcete použiť prázdny slot, vyberte možnosť 

„Pridať novú pamäť“. 
 
4. Stlačením gombíka vyvoláte proces a príslušné 

parametre uložené vo vybranom slote. 
 
5. Ak chcete uložiť aktuálne nastavenie do pamäte, 

stlačte pravé tlačidlo a podržte ho až do konca 
ukladania. 

 

 

Obrázok 21 
 
Ak je tlačidlo uvoľnené pred ukončením procesu 
ukladania, slot sa nevymaže  
 

1 

2 

3 
4 

5 
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Riadené nastavenie 
 
Riadené nastavenie je funkcia, ktorá automaticky 
nakonfiguruje zdroj napájania podľa súboru vstupných 
údajov: 
 Typ plechu 
 Hrúbka 
 Typ spoja 
 Priemer volfrámu 
 
Na základe týchto údajov bude zdroj napájania 
automaticky nakonfigurovaný tak, aby získal 
najvhodnejší parameter pre konfiguráciu. 
 
Aktivácia riadeného nastavenia 
Riadené nastavenie je možné aktivovať v časti „System 
Option“ (Možnosť systému)a potom v časti „Weld Mode 
Setup“ (Nastavenie režimu zvárania). 
 
V „manuálnom režime“ je pomoc deaktivovaná. Tlačidlo 
na gombíku umožní jeho aktiváciu 
 

 
 
Používanie riadeného nastavenia 

 
 
Keď je aktivovaný režim navádzania, domovská stránka 
sa upraví takto: 
 Pridanie zoznamu všetkých vstupných údajov v sekcii 

„Primárne nastavenia“. 
 Prednastavte definovanú aktuálnu hodnotu. 
 Úprava aktuálneho rozsahu pásu. 
 
Primárne nastavenia: 
Ak chcete zmeniť a nakonfigurovať vstupné parametre, 
stlačte tlačidlo a prejdite na požadovaný parameter. 
Potom stlačte tlačidlo na potvrdenie. 
 

 
 

Po úprave parametrov sa výstupný zvárací prúd 
automaticky upraví tak, aby zodpovedal aplikácii. 
 
Aktuálny rozsah pásu. 
Zariadenie automaticky nakonfiguruje najlepšiu aktuálnu 
hodnotu. Je tiež možné upraviť prúd okolo tejto hodnoty. 
Akonáhle prúd zostane v správnom rozsahu zváracieho 
prúdu pre aplikáciu,  
 

 
 
Ak prúd prekročí navrhovaný zvárací rozsah, pás sa 
zmení na červený, čo používateľovi naznačuje, že 
aktuálny výber nie je najlepší. 
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Ponuka System (Systém) 
 
Parametre 
Ak chcete nakonfigurovať parametre zdroja napájania, 
vyberte ikonu „Information“ (Informácie). 
 

 
 
Po kliknutí na „Informácie“ budú k dispozícii tri riadky: 
 Nastavenie režimu zvárania 
 Rozšírené nastavenia  
 Systémové informácie 
 
Nastavenie režimu zvárania 
Pozri časť „Riadené nastavenie“ 
 
Rozšírené nastavenia. 
V tejto časti: 
 Zariadenie na zníženie napätia (Vrd) je možné 

aktivovať/deaktivovať 
 Konfigurácia chladiča. 
 
Informácie o systéme. 
V tejto časti sa zobrazí revízia softvéru. 
 
Aktualizácia softvéru. 
Softvér bude uvoľnený počas životnosti zdroja energie a 
prinesie nové funkcie. 
 
Ak chcete aktualizovať softvér, vložte kľúč USB vo 
formáte FAT32 s novým softvérovým balíkom do koreňa 
kľúča USB. 
 

 
 
Zobrazí sa prvé vyskakovacie okno. Zrušte ho. 

 

 
 
Druhé okno vás vyzve, aby ste prijali inštaláciu nového 
softvéru. Stlačením tlačidla „Confirm“ (Potvrdiť) spustíte 
postup inštalácie. 
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Pripojenie plynu 
 VÝSTRAHA 

 

 PLYNOVÁ FĽAŠA môže v prípade
poškodenia vybuchnúť. 

 Plynovú fľašu vždy bezpečne pripevnite
vo zvislej polohe, k stojanu na fľaši alebo
k účelovému vozíku na fľaše. 

 Udržujte valec v dostatočnej vzdialenosti
od miest, kde by mohol byť poškodený,
vyhrievaný alebo v elektrických
obvodoch, aby sa zabránilo možnému
výbuchu alebo požiaru. 

 Udržujte valec v dostatočnej vzdialenosti
od zvárania alebo iných živých
elektrických obvodov. 

 Nikdy nezdvíhajte zváračku s pripojeným
valcom. 

 Nikdy sa nedotýkajte plynovej fľaše
zváracou elektródou. 

 Nahromadenie ochranného plynu môže
poškodiť zdravie alebo usmrtiť.
Používajte na dobre vetranom mieste,
aby ste zabránili hromadeniu plynov. 

 Ak ventily plynovej fľaše nepoužívate,
dôkladne ich zatvorte, aby ste zabránili
úniku. 

 

 VÝSTRAHA 
Zváracie zariadenie podporuje všetky vhodné ochranné 
plyny pri maximálnom tlaku 5,0 barov. 
 

 VÝSTRAHA 
Pred použitím sa uistite, či plynová fľaša obsahuje plyn 
vhodný na zamýšľaný účel. 
 
 Vypnite príkon na zdroji zváracieho napájania. 
 Nainštalujte správny regulátor prietoku plynu do 

plynovej fľaše. 
 Pripojte plynovú hadicu k regulátoru pomocou 

hadicovej svorky. 
 Druhý koniec plynovej hadice sa pripája k plynovej 

prípojke na zadnom paneli zdroja energie alebo 
priamo k rýchlej prípojke umiestnenej na zadnom 
paneli zdroja napájania. 

 Pripojte pomocou špeciálneho prepojovacieho kábla 
(pozri kapitolu „Príslušenstvo“) podávača drôtu a 
zdroja napájania. 

 Zapnite príkon zdroja zvárania. 
 Otvorte ventil plynovej fľaše. 
 Upravte prietok ochranného plynu z regulátora plynu. 
 Skontrolujte tok plynu pomocou funkcie toku plynu. 
 
 

Preprava a zdvíhanie 
 

 

 VÝSTRAHA 
Padajúce zariadenie môže spôsobiť zranenie 
a poškodenie jednotky. 

 
Počas prepravy a zdvíhania pomocou žeriava dodržiavajte 
nasledujúce predpisy: 
 Toto zariadenie obsahuje prvky prispôsobené na 

prepravu. 
 Na zdvíhanie použite vhodné zdvíhacie zariadenie 

s dostatočnou nosnosťou. 
 

 VÝSTRAHA 
V žiadnom prípade nie je možné zdvihnúť zdroj energie 
 

Údržba 
 VÝSTRAHA 

Čo sa týka akýchkoľvek úkonov spojených s opravou, 
úprav či údržby, odporúča sa kontaktovať najbližšie 
technické servisné stredisko spoločnosti Lincoln Electric. 
Opravy a údržba vykonávané neoprávneným servisom 
alebo personálom povedú k strate platnosti záruky 
výrobcu. 
 
Akékoľvek zjavné poškodenie treba okamžite nahlásiť 
a opraviť. 
 
Pravidelná údržba (každý deň) 
 Skontrolujte stav izolácie a spojov prevádzkových 

prívodov a izolácie napájacieho prívodu. Ak sa 
vyskytuje nejaké poškodenie izolácie, ihneď vymeňte 
kábel. 

 Odstráňte materiál rozstreku z dýzy zváracej pištole. 
Materiál rozstreku by mohol rušiť prúdenie plynu v 
ochrannej atmosfére do oblúka. 

 Skontrolujte stav zváracej pištole: vymeňte ju, ak je to 
potrebné. 

 Skontrolujte stav a činnosť chladiaceho ventilátora. 
Udržiavajte jeho vetracie otvory v čistote. 

 
Pravidelná údržba (každých 200 prevádzkových hodín, 
ale minimálne raz ročne) 
Vykonajte pravidelnú údržbu a navyše okrem toho: 
 Zariadenie udržiavajte v čistote. Pomocou suchého (a 

nízkotlakového) prúdu vzduchu odstráňte prach z 
vonkajšieho krytu a zo skrine vnútri. 

 Ak je to potrebné, vyčistite a pritiahnite všetky zvarené 
svorky. 

 
Častosť úkonov údržby sa môže meniť podľa pracovného 
prostredia, v ktorom je zariadenie umiestnené. 
 

 VÝSTRAHA 
Nedotýkajte sa elektrických častí pod napätím. 
 

 VÝSTRAHA 
Pred odstránením krytu zariadenia sa musí zariadenie 
vypnúť a napájací prívod sa musí odpojiť od sieťovej 
elektrickej zásuvky. 
 

 VÝSTRAHA 
Pred každou údržbou a každým servisom sa musí odpojiť 
sieťové napájanie od zariadenia. Po každej oprave 
vykonajte náležité skúšky na zaistenie bezpečnosti. 
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Zásady pomoci zákazníkom 
Hlavnou náplňou podnikania spoločnosti Lincoln Electric 
Company je výroba a predaj vysokokvalitných zváracích 
zariadení, spotrebných dielov a rezných zariadení. 
Našou úlohou je plniť potreby našich zákazníkov a 
prekračovať ich očakávania. V prípade potreby môžu 
kupujúci požiadať spoločnosť Lincoln Electric o radu 
alebo informácie týkajúce sa používania jej výrobkov. 
Odpovedáme našim zákazníkom na základe našich 
najlepších informácií, s ktorými v danom čase 
disponujeme. Spoločnosť Lincoln Electric nie je v pozícii, 
aby zaručovala poskytovanie takéhoto poradenstva, 
pričom nepreberá žiadnu zodpovednosť za takéto 
informácie či rady. Výslovne sa zriekame akejkoľvek 
záruky akéhokoľvek druhu vrátane akejkoľvek záruky 
vhodnosti pre akýkoľvek konkrétny účel zákazníka 
ohľadom takýchto informácií alebo rád. Z praktického 
hľadiska nemôžeme tiež preberať žiadnu zodpovednosť 
za aktualizáciu či opravu akýchkoľvek takýchto informácií 
či rád po ich poskytnutí, pričom poskytnutie informácií či 
rád nevytvára, nerozširuje ani nemení žiadnu záruku 
ohľadom predaja našich výrobkov. 
Lincoln Electric je vnímavý výrobca, ale voľba a 
používanie konkrétnych výrobkov predávaných 
spoločnosťou Lincoln Electric je výlučne v pôsobnosti a 
zodpovednosťou zákazníka. Mnohé premenné mimo 
kontroly spoločnosti Lincoln Electric ovplyvňujú výsledky 
získané pri aplikácii týchto typov požiadaviek na spôsoby 
výroby a servis. 
Tieto informácie podliehajú zmenám – pričom sú presné 
podľa najlepších našich znalostí v čase tlače. Akékoľvek 
aktualizované informácie nájdete na 
www.lincolnelectric.com. 
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Chybové kódy a riešenie problémov 
 
Keď sa chyba vyskytne a zostane, chybové hlásenia sa 
zobrazia červenou farbou. 

 
 
Stlačením gombíka sa zobrazí číslo kódu chyby. 
 
Počas chyby sa zablokuje nová sekvencia zvárania, až 
kým nezostane dôvod chyby. 

 

Keď chyba zmizne, je možné potvrdiť chybu stlačením 
gombíka. Chybové hlásenie na pozadí je biele 

 
 
Tabuľka 2 zobrazuje zoznam základných chýb, ktoré sa 
môžu objaviť. Úplný zoznam chybových kódov získate u 
servisu Lincoln Electric. 
 
 
 
 
 

 
 

„Hotovo“, 
spustenie 

novej 
sekvencie je 

možné 

Chybov
ý kód 

Typ 
chyby 
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Tabuľka kódy 1 chýb 
Chybový 

kód 
Príznaky Príčina Odporúčané riešenie 

36 Stroj sa vypol, pretože 
sa prehrial. 

Systém zistil hladinu teploty nad 
normálny prevádzkový limit 
systému. 

 Uistite sa, že proces nepresahuje limit 
pracovného cyklu stroja. 

 Skontrolujte nastavenie správneho 
prúdenia vzduchu okolo a cez systém. 

 Skontrolujte, či je systém správne 
udržiavaný, vrátane odstraňovania 
nahromadeného prachu a nečistôt z 
nasávacích a vývodových žalúzií. 

 Užívateľské rozhranie zobrazuje 
informácie, kedy bude stroj ochladený. Ak 
chcete pokračovať v zváraní, stlačte ľavý 
gombík alebo spustite zváranie stlačením 
spúšte horáka. 

37 Stroj sa vypol, pretože 
sa prehrial. 

Systém zistil hladinu teploty nad 
normálny prevádzkový limit 
systému. 

 Uistite sa, že proces nepresahuje limit 
pracovného cyklu stroja. 

 Skontrolujte nastavenie správneho 
prúdenia vzduchu okolo a cez systém. 

 Skontrolujte, či je systém správne 
udržiavaný, vrátane odstraňovania 
nahromadeného prachu a nečistôt z 
nasávacích a vývodových žalúzií. 

 Užívateľské rozhranie zobrazuje 
informácie, kedy bude stroj ochladený. Ak 
chcete pokračovať v zváraní, stlačte ľavý 
gombík alebo spustite zváranie 
spúšťačom horáka. Počkajte chvíľu, kým 
sa zdroj energie ochladí. 

266 Horák je príliš horúci. Vo vodnom horáku neprúdi žiadna 
kvapalina 

 Skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny 
a doplňte kvapalinu, ak je príliš nízka. 

 Skontrolujte správne pripojenie 
chladiaceho okruhu. 

 

 VÝSTRAHA 
Ak z akéhokoľvek dôvodu nerozumiete skúšobným postupom alebo nedokážete bezpečne vykonať skúšky/opravy, pred 
ďalším postupom požiadajte najbližšie autorizované technické servisné stredisko alebo spoločnosť Lincoln Electric o 
technickú pomoc pri riešení problémov. 
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Smernica o zbere a recyklácii elektrického a elektronického 
odpadu (WEEE) 

07/06 

 

Elektrické zariadenia nelikvidujte spoločne s bežným komunálnym odpadom! 
V súlade s dodržaním Európskej smernice o zbere a recyklácii elektrického a elektronického odpadu 
(WEEE) 2012/19/ES a jej zavedením do celoštátnej legislatívy sa musia elektrické zariadenia, ktoré dosiahli 
koniec svojej životnosti, zberať osobitne a odovzdávať do stredísk vykonávajúcich recykláciu spôsobom 
šetrným k životnému prostrediu. Ako vlastník tohto zariadenia by ste mali získať informácie o schválených 
systémoch zberu od nášho miestneho zástupcu. 
Uplatnením tejto európskej smernice budete chrániť životné prostredie a ľudské zdravie! 

 

Náhradné diely 
12/05 

Pokyny na čítanie zoznamu dielov 
 Nepoužívajte tento zoznam dielov pre zariadenie, ak nie je uvedené jeho kódové číslo. V prípade, že nie je nejaké 

kódové číslo uvedené, kontaktujte servisné oddelenie spoločnosti Lincoln Electric. 
 Na určenie toho, kde sa príslušný diel pre váš stroj s konkrétnym kódom nachádza, použite obrázok na strane so 

zostavou a nižšie uvedenú tabuľku. 
 Používajte len diely s označením „X“ v stĺpci pod číslom záhlavia uvedeným na strane so zostavou (# uvádza zmenu v 

tomto výtlačku). 

 
Najprv si prečítajte vyššie uvedené pokyny na čítanie zoznamu dielov, potom vychádzajte z príručky náhradných dielov 
„Spare Part“ dodanej so zariadením, ktorá obsahuje odkazy na čísla dielov s obrázkovým popisom. 
 

REACh 
11/19 

Komunikácia v súlade s Článkom 33.1 Nariadenia (ES) č. 1907/2006 – REACh. 
Niektoré časti vnútri tohto výrobku obsahujú: 
Bisphénol A, BPA,  EC 201-245-8, CAS 80-05-7 
Kadmium,   EC 231-152-8, CAS 7440-43-9 
Olovo,    EC 231-100-4, CAS 7439-92-1 
Fenol, 4-nonyl-, rozvetvený, EC 284-325-5, CAS 84852-15-3 
s viac ako 0,1 % hmotnostného percenta v homogénnom materiáli. Tieto látky sú zahrnuté do „Zoznamu kandidátskych 
látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, ktoré podliehajú autorizácii“ nariadenia REACh. 
Váš konkrétny výrobok môže obsahovať jednu alebo viac uvedených látok. 
Návod na bezpečné používanie: 
 používajte podľa pokynov výrobcu, po použití si umyte ruky; 
 uchovávajte mimo dosahu detí, nedávajte do úst, 
 zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. 

 

Miesta autorizovaných servisných stredísk 
09/16 

 V prípade reklamácie nejakej chyby v rámci záručnej doby od spoločnosti Lincoln musí zákazník kontaktovať 
autorizované servisné stredisko (LASF) spoločnosti Lincoln.  

 Požiadajte o pomoc svojho miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Lincoln pri vyhľadaní autorizovaného 
servisného strediska, alebo prejdite na www.lincolnelectric.com/en-gb/Support/Locator. 

 

Elektrická schéma 
 
Pozrite si príručku náhradných dielov „Spare Part“ dodanú so zariadením. 
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Príslušenstvo 
 

TIG PRÉMIOVÝ HORÁKOVÝ VZDUCH 5mt 8mt 

PROTIG IIIS 10 RL  W000382715-2 W000382716-2 

PROTIG IIIS 20 RL W000382717-2 W000382718-2 

PROTIG IIIS 30 RL  W000382719-2 W000382720-2 

PROTIG IIIS 40 RL  W000382721-2 W000382722-2 

PROTIG NGS 10 EB  W000278394-2 W000278395-2 

PROTIG NGS 20 EB  W000278396-2 W000278397-2 

PROTIG NGS 30 EB  W000278398-2 W000278399-2 

PROTIG NGS 40 EB  W000278400-2 W000278401-2 

TIG PRÉMIOVÁ HORÁKOVÁ VODA 5mt 8mt 

PROTIG IIIS 35W RL  W000382725-2 W000382726-2 

PROTIG IIIS 40W RL  W000382727-2 

PROTIG NGS 35W EB  W000278404-2 000278405-2 

PROTIG NGS 40W EB  W000278406-2 W000278407-2 

TIG HORÁKY - VZDUCH 4mt 8mt 

WTT2 9 RL  W000278879 W000278922 

WTT2 9 EB  W000278875 

WTT2 17 RL  W000278884 W000278917 

WTT2 17 EB  W000278882 W000278919 

WTT2 26 RL  W000278890 W000278913 

WTT2 26 EB  W000278887 W000278915 

TIG HORÁKY - VODA 4mt 8mt 

WTT2 18W RL  W000278898 W000278899 

WTT2 18W EB  W000278896 W000278901 

WTT2 20W RL  W000278894 W000278905 

WTT2 20W EB  W000278892 W000278909 

PRÍSLUŠENSTVO K HORÁKOM   

Horizontálny potenciometer WP10529-3  

Vertikálny potenciometer WP10529-4  

Tlačidlá hore a dole WP10529-2  

DIAĽKOVÉ OVLÁDAČE 

Ručné diaľkové ovládanie K10095-1-15M 

Nožný diaľkový ovládač K870 

MOŽNOSTI   

Coolarc 27 K14334-1  

Freezcool (chladiaca kvapalina 9,6 l) W000010167  

Košík 24 W000355730  

Predlžovací kábel 15 m (*) K14148-1  

 
Upozornenie: Zvýšenie dĺžky horáka alebo spätných káblov nad maximálnu špecifikovanú dĺžku výrobcu zvýši riziko úrazu 
elektrickým prúdom. 
 
(*) Môžu sa použiť iba 2 predlžovacie káble s maximálnou celkovou dĺžkou 45 m 
 
 
 


