IM3104
11/2020
REV04

LF 52D LF 56D
KULLANIM KILAVUZU

TURKISH

Lincoln Electric Bester Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-260 Bielawa, Polonya
www.lincolnelectric.eu

12/05

Lincoln Electric ürünlerinin KALİTESİNİ tercih ettiğiniz için TEŞEKKÜR EDERİZ.
 Lütfen, cihaz ve ambalajda hasar olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir hasar tespit etmeniz durumunda cihazı
satın aldığınız bayiye hasar bildiriminde bulunun.
 Kullanım kolaylığı için ürününüzün tanımlama verilerini aşağıdaki tabloya girin. Model Adı, Kodu ve Seri Numarası
cihazınızın arkasında yer alan ürün etiketinde mevcuttur.
Model Adı:
………………...…………………………….…………………………………………………………………………………………..
Kod ve Seri Numarası:
………………….……………………………………………….. …………………………………………………….……………..
Satın Alındığı Tarih ve Yer:
…………………………………………………………………... ……………………….…………………………………………..
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Teknik Özellikler
MODEL ADI

ÜRÜN KODU

LF 52D

K14186-1

LF 56D

K14187-1
GİRİŞ

LF 52D
LF 56D

Giriş Gerilimi U1

Giriş Akımı I1

EMC Sınıfı

40Vdc

4Adc

A

ÖLÇÜLEN ÇIKIŞ
Çalışma Çevrimi 40°C

Çıkış Akımı

(10 dakikalık periyoda göre)

LF 52D
LF 56D

%100

420A

%60

500A

%100

420A

%60

500A
ÇIKTI ARALIĞI

Kaynak Akımı Aralığı

Açık Devre Tepe Gerilimi

5 ÷ 500A

113Vdc tepe

LF 52D
LF 56D

BOYUT
Ağırlık
LF 52D

17 kg

LF 56D

17,7 kg

Yükseklik

Genişlik

Uzunluk

516 mm

302 mm

642 mm

TEL SÜRME HIZ ARALIĞI / TEL ÇAPI
LF 52D
LF 56D

LF 52D
LF 56D

LF 52D
LF 56D

LF 52D
LF 56D

Türkçe

Tel Sür. Hızı Aralığı

Tahrik Silindirleri

Tahrik silindiri çapı

1,5 ÷ 22 m/dak

4

Ø37

Katı Teller

Alüminyum Teller

Özlü Teller

0,8 ÷ 1,6 mm

1,0 ÷ 1,6 mm

0,9 ÷ 1,6 mm

Koruma Sınıfı

Maksimum Gaz Basıncı

IP23

0,5 MPa (5 bar)

Çalışma Sıcaklığı

Saklama Sıcaklığı

-10°C ile +40°C arası

-25°C ile 55°C arası
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Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)
01/11

Bu makine ilgili tüm direktiflere ve standartlara uygun şekilde tasarlanmıştır. Bununla beraber, telekomünikasyon cihazlarını
(telefon, radyo ve televizyon) ve diğer güvenlik cihazlarını karıştırıcı elektromanyetik dalgalar üretebilir. Bu durum, etkilenen
cihazlar için güvenlik sorunu oluşturabilir. Makinenin ürettiği bu elektromanyetik parazitlerin etkisini önlemek veya azaltmak
için bu bölümü dikkatle okuyun.
Bu makine, endüstriyel bir alanlarda kullanılmak için tasarlanmıştır. Yaşam alanlarında kullanılması durumunda
elektromanyetik dalgaların olası etkilerini gidermek için belirli önlemlerin alınması gereklidir. Kullanıcı, makineyi
mutlaka kullanım kılavuzunda anlatıldığı gibi kurmalı ve kullanmalıdır. Herhangi bir elektromanyetik bozunum
tespit edilirse, operatör, gerekirse Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yardım alarak söz konusu
bozunumları ortadan kaldırmak üzere düzeltici tedbirler almalıdır.
Makinenin kurulumundan önce kullanıcı, çalışma alanı içerisinde elektromanyetik dalgaların etkisinde kalarak bozulabilecek
cihazların olup olmadığını kontrol etmelidir. Bu konuda, aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır:
 Çalışma alanının ve makinenin yakınında bulunan giriş ve çıkış kabloları, kumanda kabloları ve telefon kabloları.
 Radyo ve/veya televizyon alıcıları ve vericileri. Bilgisayar ve bilgisayar kontrollü cihazlar.
 Endüstriyel prosesler için güvenlik ve kontrol ekipmanları. Kalibrasyon ve ölçüm cihazları.
 Kalp pili ve işitme cihazı gibi kişisel tıbbi cihazlar.
 Çalışma alanının ve makinenin yakınında bulunan elektromanyetik bağışıklığı kontrol ediniz. Kullanıcı, çalışma
alanındaki tüm cihazların uyumlu olduğundan emin olmalıdır. Bu durum ek koruyucu önlemler gerektirebilir.
 Dikkate alınması gereken çalışma alanı boyutları, alanın yapısına ve gerçekleştirilen diğer aktivitelere bağlıdır.
Makinenin ürettiği elektromanyetik dalgaların etkisini azaltmak için aşağıda belirtilen uyarıları dikkate alın.
 Makinenin şebeke elektriğine olan bağlantısını kullanım kılavuzunda anlatıldığı gibi yapın. Eğer, elektromanyetik bir
etkileşim olursa ana elektrik girişini filtre etmek gibi önlemlerin alınması gerekebilir.
 Çıkış kabloları olabildiğince kısa olmalı ve birbirine mümkün olduğunca yakın yerleştirilmelidir. Elektromanyetik
etkileşmeyi azaltmak için, mümkünse iş parçasına topraklama yapın. Kullanıcı, bu iş parçasının topraklamaya
bağlanmasının, personel ve ekipman için problem yaratıp yaratmayacağını kontrol etmelidir.
 Çalışma alanındaki kabloların korunması elektromanyetik dalgaları azaltabilir. Bu durum özel uygulamalar için gerekli
olabilir.
UYARI
Bu ürünün EMC sınıflandırması, elektromanyetik uyumluluk standardı EN 60974-10'a göre A sınıfıdır; bu, ürünün yalnızca
endüstriyel bir ortamda kullanılmak üzere tasarlandığı anlamına gelir.
UYARI
A Sınıfı ekipmanlar şebeke hattından sağlanan düşük gerilimli elektrik gücünden faydalanan yaşama alanlarında
kullanılmaya uygun değildir. Bu bölgelerde, iletilme ve yanı sıra radyofrekans dalgalar nedeniyle, elektromanyetik uygunluğa
ters etki yaratabilecek potansiyel zorluklar bulunabilir.

Türkçe
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Güvenlik
01/11

UYARI
Bu makine mutlaka yetkili personel tarafından kullanılmalıdır. Tüm bağlantıların, operasyonların, bakım ve onarım
prosedürlerinin yetkili kişilerce yapıldığından emin olun. Makineyi çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu mutlaka
okuyun. Kullanım kılavuzundaki talimatların uygulanmaması ciddi yaralanmalara, can kaybına veya makinenin zarar
görmesine neden olabilir. Lütfen altta belirtilen sembollerin karşısındaki uyarıları dikkatle okuyup anladığınızdan emin olun.
Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Lincoln Electric, hatalı montajdan, hatalı bakımdan ve uygun olmayan
kullanımdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.
Bu sembol olası ciddi yaralanmaları, can kayıplarını ve makinede meydana gelebilecek hasarları önlemek
için kullanım kılavuzundaki talimatlara mutlaka uyulması gerektiğini gösterir. Olası ciddi yaralanma ve
ölümlerden kendinizi ve başkalarını koruyun.

TALİMATLARI DİKKATLE OKUYUN VE ANLAYIN: Makineyi çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu
mutlaka okuyun. Ark kaynağı tehlikeli olabilir. Kullanım Kılavuzundaki talimatların uygulanmaması ciddi
yaralanmalara, can kaybına veya makinenin zarar görmesine neden olabilir.

ELEKTRİK ÇARPMASI ÖLDÜREBİLİR: Kaynak makinesi yüksek voltajlar üretir. Bu makine çalışırken
elektroda, şase pensesine, makineye bağlı iş parçalarına dokunmayın. Kendinizi elektrod, şase pensesi
ve makineye bağlı iş parçalarından koruyun.

ELEKTRİKLE ÇALIŞAN EKİPMAN: Makine üzerinde çalışmaya başlamadan önce sigorta kutusundaki
şalteri kullanarak elektriği kesin. Bu ekipmanı yerel elektrik mevzuatına göre topraklayın.

ELEKTRİKLE ÇALIŞAN EKİPMAN: Elektrod kablolarının, besleme kablolarının ve makineye bağlı
kabloların durumunu düzenli olarak kontrol edin. İzolasyonu hasar görmüş herhangi bir kablo varsa derhal
değiştirin. Her türlü ark parlaması ve yangın çıkması riskini önlemek için elektrod pensesini kaynak
masasının üzerine ya da şase pensesi ile temasta olan bir yüzeye doğrudan bırakmayın.
ELEKTROMANYETİK ALAN TEHLİKELİ OLABİLİR: İletkenlerden geçen elektrik, elektromanyetik alanlar
(EMF) oluşturur. Oluşan EMF alanları kalp pili gibi cihazlar üzerinde etkili olabilir. Kalp pili kullanan
kaynakçıların makineyi çalıştırmadan önce doktorlarına danışmaları gerekir.

AVRUPA BİRLİĞİ (CE) NORMLARINA UYGUNLUK: Bu makine, Avrupa Birliği Talimatları’na uygun
olarak üretilmiştir.

YAPAY OPTİK RADYASYON: 2006/25/EC Direktifi ve EN 12198 Standardı'nda yer alan gerekliliklere
göre makine kategori 2 cihazdır. EN169 Standardı gereğince, koruma derecesi maksimum 15 olan filtreye
sahip Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) edinilmesi zorunludur.

DUMAN VE GAZLAR TEHLİKELİ OLABİLİR: Kaynak işlemi sağlığa zararlı duman ve gaz çıkışına neden
olabilir. Bu duman ve gazları solumaktan kaçının. Kullanıcıları bu tehlikeden korumak için yeterli
havalandırma yapılmalı veya duman ve gazlar soluma bölgesi dışına atılmalıdır.

KAYNAK ARKI YAKABİLİR: Kaynak işlemi yapılırken veya izlenirken, gözleri sıçramalardan ve kaynak
arkının yaydığı ışınlardan korumak için uygun filtreye ve koruma levhasına sahip bir siper kullanın. Cildi
korumak için aleve dayanıklı malzemeden üretilmiş giysiler kullanın. Yakın çevrede bulunan kişileri,
yanmaz malzemeden yapılmış uygun paravanlarla koruyun ve kaynak arkına bakmamaları ve kendilerini
ark ışını etkisinde bırakmamaları konusunda uyarın.

Türkçe
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KAYNAK SIÇRAMALARI YANGINA VE PATLAMALARA NEDEN OLABİLİR: Yanıcı malzemeleri kaynak
yapılan yerden uzakta tutun ve yangın söndürücüyü kolaylıkla erişebileceğiniz bir yere koyun. Kaynak
işlemi sırasında oluşabilecek sıçramalar ve sıcak malzemeler ince çatlaklar ve en dar açıklıklardan bile
etrafa kolaylıkla sıçrayabilir. Yanıcı ve zehirleyici gazları ortamdan tamamen uzaklaştıracak önlemlerin
alındığından emin olmadan hiçbir bidon, varil, tank ya da malzeme üzerinde kaynak yapmayın. Yanıcı
gazların, buharların ya da yanıcı sıvıların bulunduğu yerlerde makineyi kesinlikle çalıştırmayın.
KAYNAKLI MALZEMELER YAKABİLİR: Kaynak sırasında yüksek miktarda ısı açığa çıkabilir. Sıcak
yüzeyler ve malzemeler ciddi yanıklara neden olabilir. Bu tür malzemelere dokunurken ve taşırken
mutlaka eldiven ve pense kullanılmalıdır.

HASAR GÖRMESİ HALİNDE GAZ TÜPÜ PATLAYABİLİR: Sadece kaynak işlemlerine uygun olarak
üretilmiş koruyucu gaz içeren sertifikalı basınçlı gaz tüplerini kullanın. Kullanılan gaza ve tüp basıncına
uygun regülatörlerin tüpe doğru olarak monte edildiğinden emin olun. Tüpleri her zaman dik pozisyonda
tutun ve güvenlik zinciri ile sabit bir yere bağlayın. Koruyucu kapakları kapatmadan tüpleri hareket
ettirmeyin ve tüplerin yerlerini kesinlikle değiştirmeyin. Elektrodların, elektrod penselerinin, şase
penselerinin ve gerilim altındaki her türlü parçanın gaz tüpü ile temas etmemesine özen gösterin. Tüpleri,
fiziksel hasara ya da kıvılcım ve ısı kaynakları dahil kaynak işlemlerine maruz kalabilecekleri bölgelerin
uzağında stoklayın.
HAREKETLİ PARÇALAR TEHLİKELİDİR: Bu makinede ciddi yaralanmalara neden olabilecek hareketli
mekanik parçalar bulunur. Makinenin çalıştırılması ve servis işlemleri sırasında ellerinizi, vücudunuzu ve
giysilerinizi bu parçalardan uzak tutun.

GÜVENLİK İŞARETİ: Bu makine, elektrik çarpması riskinin yüksek olduğu ortamlarda gerçekleştirilen
kaynak uygulamaları için gerekli olan gücü sağlamaya uygundur.

Üretici, tasarımda ve aynı zamanda kullanım kılavuzunun sürümünde yükseltme yapmadan değişiklikler ve/veya
iyileştirmeler yapma hakkını saklı tutar.

Türkçe
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Giriş
LF 52D ve LF 56D, Lincoln Electric güç kaynakları ile
çalışmak üzere tasarlanmış dijital tel sürücülerdir:
 POWERTEC® i350S,
 POWERTEC® i420S,
 POWERTEC® i500S.

Güç kaynağı tel sürme ayarı şu kaynakların yapılmasını
sağlar:
 MIG/MAG
 Özlü (FCAW)
 MMA

CAN protokolü, güç kaynağı ve tel sürücü arasındaki
iletişim için kullanılır. Güç kaynağından gelen tüm sinyaller
tel sürme ünitesinde bulunan Kullanıcı Arayüzünde
görüntülenir.

Paketin tamamı şunları içerir:
 Tel sürme cihazı
 Kullanım Kılavuzu içeren USB
 Kaldırma askısı
 Kısaltılmış kılavuz.
Kullanıcı tarafından satın alınabilen önerilen ekipmanlar
"Aksesuarlar" bölümünde bahsedilmiştir.

Kurulum ve Kullanım Talimatları
Makineyi kurmadan veya çalıştırmadan önce bu bölümü
sonuna kadar okuyun.

Çalışma Çevrimi ve Aşırı Isınma
Kaynak makinesinin çalışma çevrimi,
10 dakikalık çevrimde nominal kaynak
çalışabildiği zaman yüzdesidir.

Kötüye kullanma
Bu makine en zor koşullarda çalışabilir. Bununla beraber,
makinenin uzun ömürlü olmasını ve güvenle
kullanılabilmesini sağlamak amacıyla aşağıda belirtilen
bazı basit önlemlerin alınması önemlidir.
 Makineyi 15 dereceden daha büyük yatay eğime sahip
bir yere koymayın veya böyle bir yerde çalıştırmayın.
 Makineyi boruların buzunu çözmek için kullanmayın.
 Makine, mutlaka temiz hava akımı olan bir yerde
çalıştırılmalı ve makinenin çalıştırıldığı yerde hava
hareketini engelleyici ya da hava akımını durdurucu bir
etken olmamalıdır. Çalışırken, makinenin üzeri kağıt,
bez ya da benzeri malzemelerle örtülmemelidir.
 Toz ve kirler makinenin içine girebilir; bu durum
mümkün olduğunca en aza indirilmelidir.
 Bu makine IP23 koruma sınıfına sahiptir. Makineyi
mümkün olduğunca kuru tutun, ıslak zemin veya su
birikintisi üzerine koymayın.
 Makineyi, uzaktan kontrol edilen cihazlardan uzak bir
yere koyun. Makine normal kullanımda, yakınlarda
bulunan uzaktan kontrol edilen cihazları olumsuz
yönde etkileyebilir ve bu durum yaralanma veya
ekipman arızalarına neden olabilir. Lütfen kullanım
kılavuzundaki Elektromanyetik Uygunluk bölümünü
okuyun.
 Makineyi, ortam sıcaklığı 40 C’nin üzerinde olan
yerlerde kullanmayın.

Türkçe

makinenin
akımı ile

Örnek: %60 çalışma çevrimi:

6 dakika kaynak.

4 dakika soğuma.

Çalışma çevriminin aşılması durumunda termal sigorta
devreye girecek ve cihazın çalışmasını durduracaktır.

Dakika

veya Çalışma
Çevrimini düşürün

Güç Kablosu Bağlantısı
Bu tel sürücüye bağlanacak güç kaynağının giriş
gerilimini, fazını ve frekansını kontrol edin. Kabul edilebilir
giriş gerilimi seviyesi, “Teknik Özellikler” bölümünde ve
güç kaynağının ürün etiketinde belirtilmiştir. Topraklama
kablolarının güç kaynağından giriş kaynağına olan
bağlantısını kontrol edin.
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Kontrol ve Çalışma Özellikleri

UYARI
Maksimum soğutma sıvısı basıncı 5 bar’dır.

Ön panel LF 52D
4. Kaynak Devresi için Çıkış Soketi: Bir teli
elektrod tutucuya bağlamak için.
5. U0 Kullanıcı Arayüzü (LF 52D): Bkz. „Kullanıcı
Arayüzü” bölümü.
6. Uzaktan Kumanda Bağlantı Fişi (sadece
LF 56D): Uzaktan Kumanda Kiti veya
Çapraz Anahtar kaynak torcu bağlamak için.
5

7. U7 Kullanıcı Arayüzü (LF 56D): Bkz. „Kullanıcı
Arayüzü” bölümü.
Arka panel LF 52D, LF 56D
1

4

8
2

9

3

Şekil 1

10

Ön panel LF 56D

11
12

Şekil 3
8. Gaz hızlı bağlantı soketi: Bir gaz borusu
bağlamak için.

7

UYARI
Makine, tüm uygun koruyucu gazların maksimum 5 bar
basınç ile kullanılmasına izin verir.
9. Kontrol Soketi: Güç kaynağını bağlamak için
kullanılan 5 pimli soket. CAN protokolü, güç
kaynağı ile tel sürme ünitesi arasındaki
iletişim için kullanılır.

1

4

6

10. Akım Soketi:
Bir kaynak kablosu takmak için.

2

11. Hızlı bağlantı soketi: Soğutma sıvısı girişi
(soğutucudan kaynak makinesine soğuk
soğutma sıvısı sağlar).

3

Şekil 2

12. Hızlı bağlantı soketi: Soğutma sıvısı çıkışı
(kaynak makinesinden sıcak soğutma
sıvısını alır ve soğutucuya iletir).

1. EURO soket: Bir kaynak torcu bağlamak için
(MIG/MAG ve Özlü (FCAW) prosesi için).

13. Gaz Akış Regülatörü Tapası: Gaz Akış Regülatörü
ayrıca satın alınabilir. Bkz. "Aksesuarlar" bölümü.

2. Hızlı bağlantı soketi: Soğutma sıvısı çıkışı
(kaynak torcuna soğuk soğutma sıvısı sağlar).

14. Anahtar: tel sürme / gaz tahliyesi: Bu anahtar, çıkış
gerilimini açmadan tel sürmeye (tel testi) ve gaz
akışına (gaz testi) izin verir.

3. Hızlı bağlantı soketi: Soğutma sıvısı girişi
(kaynak torcundan sıcak soğutma sıvısını alır).

Türkçe
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15. USB girişi (sadece LF 56D): Hafıza ve yazılım
güncellemeleri amacıyla USB’yi takmak için.

Kullanıcı Arayüzü
LF 52D tel sürme ünitesi iki ayrı LED ekrana sahip
standart bir arayüzle (U0) çalışırken LF 56D 7 inçlik bir
TFT ekrana sahiptir.

16. Tel Makarası Tutucu: Maksimum 16 kg ağırlığında tel
makarası için. Tutucu, 51 mm'lik mil üzerine plastik,
çelik ve fiber makaraların monte edilmesine imkan verir.

Standart Arayüz (U0)

26

UYARI
Tel makarası muhafazasının kaynak sırasında tamamen
kapalı olduğundan emin olun.

19

19

25 24

17. Tel ile birlikte makara: Standart olarak sağlanmaz.
18. Tel tahriki: 4 makaralı tel tahriki

28
27

UYARI
Yan panel ve tel makarası muhafazası kaynak sırasında
tamamen kapalı olmalıdır.

21

20

UYARI
Çalışma sırasında makineyi hareket ettirmek için kolu
kullanmayın. Bkz. "Aksesuarlar" bölümü.
LF 52D
13 14

16

17

29

23

22

30

Şekil 6
19. Ekran:
 Sol ekran: Tel sürme hızını veya kaynak akımını
gösterir. Kaynak sırasında gerçek kaynak akımı
değerini gösterir.
 Sağ ekran: Volt birimleri cinsinden kaynak
gerilimini veya ayar değerini (ark yüksekliği)
gösterir. Kaynak sırasında gerçek kaynak gerilimi
değerini gösterir.
20. Sol Düğme: Sol ekrandaki değerleri düzenler.
21. Sağ Düğme: Sağ ekrandaki değerleri düzenler.

18

22. Sağ Buton: Kaynak parametrelerini kaydırmayı,
değiştirmeyi ve ayarlamayı sağlar. Hızlı erişim.

Şekil 4

23. Sol Buton: Kaynak prosesinin ve koruyucu gazın
değiştirilmesini sağlar.
LF 56D
13 14 15

16

24. Termal Aşırı Yük Göstergesi: Makinenin aşırı
yüklendiğini veya soğutmanın yeterli olmadığını
gösterir.

17

25. Durum Göstergesi: Sistem hatalarını gösteren iki
renkli ışık. Normal çalışmada sabit yeşil ışık yanar.
LED ışık koşulları ve anlamları Tablo 1'de
açıklanmaktadır.
UYARI
Durum ışığı yeşil yanar, bazen de makine ilk açıldığında
kırmızı ve yeşil yanıp söner. Güç kaynağından güç
verildiğinde, makinenin kaynak yapmaya hazır olması 60
saniye kadar sürebilir. Makine başlangıç durumuna
getirme işleminden geçtiği için bu normal bir durumdur.
18

Şekil 5

Türkçe
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Tablo 1 LED Işık Koşulları
LED Işığı
Durum

Kaynak prosesi değiştirme

Anlamı

Altı manuel kaynak programından birini hızlı bir şekilde
geri çağırmak mümkündür - Tablo 2.

İletişim için yalnızca CAN
protokolü kullanan makineler

Sabit Yeşil

Doğru çalışma modu. Güç kaynağı
tüm çevresel ekipmanla normal
iletişim kurmaktadır.

Yanıp Sönen
Yeşil

Sistem sıfırlaması sırasında oluşur ve
güç kaynağının sistemdeki bağlı ek
bileşenleri eşlediğini (tanımladığını)
gösterir.
Bu durum, güç kaynağı bağlandıktan
sonra 1-10 saniye için veya sistem
konfigürasyonu çalışma sırasında
değiştirilirse meydana gelir.

Tablo 2 Manuel Kaynak Modları:
Sembol
LED

Proses
MIG/MAG MİKS

GMAW
(Gazaltı
Kaynağı)

MIG/MAG AR

Durum ışıkları kırmızı ve yeşil renklerde
yanıp sönüyorsa bu, makinede bir hata
olduğu anlamına gelir.

Özlü (FCAW) MİKS

Kodun her basamağı gösterge ışığının
kırmızı yanıp sönme sayısını temsil
eder.
Ayrı
kod
basamakları,
basamaklar
arasında
uzun
bir
duraklama ile kırmızı renkte yanıp
söner. Birden fazla kod varsa, kodlar
Yeşil ve Kırmızı
yeşil
ışıkla
ayrılır.
Makineyi
Birbirini İzliyor
kapatmadan önce hata kodunu
okuyun.

Özlü
(FCAW)

MMA

Hatayı
gidermek
için
makineyi
kapatın, birkaç saniye bekleyin ve
ardından makineyi tekrar açın. Hata
devam ederse, bakım yapılması
gerekir. Lütfen en yakın yetkili servis
merkezine veya Lincoln Electric'e
başvurun ve hata kodunu bildirin.
Sabit Kırmızı

MIG/MAG CO2

Özlü (FCAW) CO2

MMA

Kaynak prosesini ayarlamak için:
 Sağ kaynak modunu seçmek için sol butona [23] basın geçerli programın LED'i yanıp söner.
 Sol butona tekrar basın, aktif kaynak modu göstergesi
bir sonraki programa atlayacaktır.
UYARI
Değiştirme sırasında ekranda “noktalı çizgi” görünür.

CAN protokolünde iletişim olmadığını
belirtir.

26. LED Göstergesi: Sol ekranın tel sürme hızını
gösterdiğini bildirir.
27. LED Göstergesi: Sol ekranın amper birimlerini
gösterdiğini bildirir.
28. LED Göstergesi: Sağ
gösterdiğini bildirir.

ekranın

volt

birimlerini

29. Kaynak Programları Göstergeleri: LED ışığı aktif
manuel kaynak modunu gösterir. Bkz. Tablo 2.
30. Kaynak Parametreleri Göstergeleri: LED ışığı aktif
kaynak parametrelerini gösterir. Bkz. Tablo 3.

Türkçe
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U0 Kullanıcı Arayüzüne Hızlı Erişim ve
Konfigürasyon Menüsü

Parametre Seçim Modu: Sol ekrandaki [19] parametre adı
yanıp söner.

Kullanıcılar menüye iki seviyede erişebilir:
 Hızlı Erişim: Kaynak parametrelerinin ayarlarıyla ilgili
temel menü
 Konfigürasyon Menüsü: Makine konfigürasyonu ve
seçilen kaynak parametreleri ile ilişkili gelişmiş menü.

Parametre Değeri Değiştirme Modu: Sağ ekrandaki [19]
parametre değeri yanıp söner.

UYARI
Bir hata durumunda (durum LED'i sürekli yeşil değil) veya
kaynak altından menüye erişim mümkün değildir.

Temel seviye
Menüye girmek için (Tablo 3):
 Modu seçmek için sağ butona [22] basın.
 Parametre değerini ayarlamak için sağ düğmeyi [21]
kullanın.
 Ana menüye dönmek için sol butona [23] basın.

Hızlı Erişim ve Konfigürasyon Menüsündeki parametrelerin
kullanılabilirliği, seçilen kaynak programına / kaynak
prosesine bağlıdır.

UYARI
2 saniye boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa sistem
otomatik olarak ana menüye döner.

Cihaz yeniden başlatıldıktan sonra kullanıcı ayarları geri
yüklenir.

Tablo 3 Temel menünün geçerli ayarları
Parametre

Açıklama
Endüktans: Kısa ark kaynağı sırasında ark
özelliklerini kontrol eder. Endüktansı 0,0'ın üzerine
çıkarmak daha dalgalı bir ark (daha fazla sıçrantı)
sağlarken, endüktansı 0,0'ın altına düşürmek daha
yumuşak bir ark (daha az sıçrantı) sağlar.
 Ayar aralığı: -10,0 ile +10,0 arası.
 Fabrika ayarı, Sıkıştırma OFF (KAPALI)’dır.
Torç tetik modu (2 kademe / 4 kademe): Torç
tetiğinin fonksiyonunu değiştirir.
 2 Kademeli tetik işletimi, tetikleyiciye doğrudan
tepki olarak kaynağı açar ve kapatır. Kaynak
işlemi torç tetiğine basıldığında başlar.
 4 Kademeli mod, torç tetiği bırakıldığında
kaynak işlemine devam etmeyi sağlar. Kaynak
işlemini durdurmak için torç tetiğine tekrar
basılmalıdır. 4 kademeli model uzun süreler
kaynak yapılmasını kolaylaştırır.
Run-in WFS (Kontrollü B. Tel Sür. Hızı): Torç
tetiğine basıldığı andan itibaren bir ark oluşana
kadar tel sürme hızını ayarlar.
 Ayar aralığı: Tel besleme hızı minimumdan
maksimuma.
 Fabrika ayarı, Run-in WFS OFF (KAPALI)’dır.
Geri Yanma Süresi: Tel sürme durduktan sonra
kaynağın devam ettiği süre. Telin birikintiye
yapışmasını önler ve telin ucunu bir sonraki ark
başlangıcı için hazırlar.
 Geri Yanma Süresi otomatik olarak ayarlıdır
(0,07 s)
 Ayar aralığı: 0s (OFF) ile 0,25s arası

Türkçe
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Gelişmiş menü
Menüye girmek için (Tablo 4):
 Menüye erişmek için sağ [22] ve sol butona [23] aynı
anda basın.
 Parametreyi seçmek için sol düğmeyi [20] kullanın.
 Onaylamak için sağ butona [22] basın.
 Parametre değerini seçmek için sağ düğmeyi [21]
kullanın. İstediğiniz zaman sol butonu [23] kullanarak
parametre listesine dönebilirsiniz.
 Onaylamak için sağ butona [22] basın.
 Ana menüye dönmek için sol butona [23] basın.
Tablo 4 Gelişmiş menünün geçerli ayarları
Parametre

UYARI
Değişiklikleri kaydederek menüden çıkmak için sol [23] ve
sağ butona [22] aynı anda basın
Bir dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa sistem
otomatik olarak ana menüye döner.

Açıklama
Nokta Kaynağı Ayarları: Toplam kaynak süresini, torç
tetiğine basılı olsa bile, 0-120 saniye aralığında ayarlar.
Bu fonksiyon, 4 Kademeli Tetik Modunda çalışmaz.
Krater Prosedürü: Krater prosedürünü AÇMA/KAPAMA:
 "ON" = Krater ayarlanabilir. Krater parametresi, kullanıcı
arayüzünde sağ butona atanmıştır. Kraterin ayarlanması
sırasında LED göstergesi yanar.
 "OFF" (fabrika ayarı) = Krater Prosedürü ayarı KAPALI’dır
ve kullanıcı arayüzünde sağ butona basıldıktan sonra yok
sayılır.
Ön Gaz Süresi: Torç tetiğine basıldıktan sonra tel sürmeden
önce koruyucu gazın akış yaptığı süre.
 Fabrika ayarı: Ön Gaz Süresi 0,2 saniye olarak
ayarlanmıştır.
 Ayar aralığı: 0,1 saniye ile 25 saniye arası.
Son Gaz Süresi: Kaynak durdurulduktan sonra koruyucu
gazın akış yaptığı süre.
 Fabrika ayarı: Son Gaz Süresi 0,5 saniye olarak
ayarlanmıştır.
 Ayar aralığı: 0,1 saniye ile 25 saniye arası.
Ark/Kayıp Süresi: Bu seçenek, bir ark belirli bir süre boyunca
oluşmadığında veya kaybolmuşsa, çıkışı isteğe bağlı olarak
kapatmak için kullanılabilir. Makine zaman aşımına
uğradığında 269 Hata kodu görüntülenecektir.
Değer OFF olarak ayarlanırsa, ark oluşmadığında veya ark
kaybolduğunda makine çıkışı kapatılmaz.
Bir değer ayarlanması durumunda, tetik çekildikten sonra
belirli bir süre içinde bir ark oluşmazsa veya bir ark
kaybolduktan sonra tetik çekili kalırsa, makine çıkışı kapanır
ve 269 hata kodu görüntülenir.
Hataları önlemek için, uygun Ark/Kayıp Süresi değerlerini, tüm
parametreleri (Run-in WFS, Tel Sürme Hızı, Geri Yanma
Süresi vb.) dikkate alarak ayarlayın.
 Ayar aralığı: OFF (0) ile 10 saniye arası (OFF fabrika
ayarıdır).
Not: Çubuk kaynak sırasında bu parametre aktif değildir.
Ekran Parlaklığı: Ekranın parlaklık seviyesinin ayarlanmasını
sağlar.
 Fabrika ayarı: 5.
 Ayar aralığı: 1 ile 10 arası
Geri Sürme Kalıcı: Kaynak durdurulduktan sonra kaynak
akımı değerinin nasıl görüntüleneceğini belirler.
 "n0" (fabrika ayarı) = son kaydedilen geri sürme değeri,
kaynak durdurulduktan sonra 5 saniye boyunca yanıp
söner, ardından geçerli değerlere döner.
 "Evet" - son kaydedilen geri sürme değeri, kaynak
durdurulduktan sonra tetiğe basılana veya düğme
kullanılana ya da ark oluşana kadar yanıp sönecektir.

Türkçe
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Tel Sürme Hız (WFS) birimi: Görüntülenen Tel Sür. Hız
biriminin değiştirilmesini sağlar:
 CE (fabrika ayarı) - m/dak;
 ABD - in/dak.
Sıcak Başlatma: Ark başlangıcı sırasındaki büyüme nominal
akım değerinin yüzde ayarı. Elektrodun ateşlenmesini
kolaylaştıran çıkış akımının geçici olarak yükselmesine
neden olur.
 Fabrika ayarı: 0,0
 Ayar aralığı: -10,0 ile +10,0 arası.
Bu parametre sadece MMA içindir.
Ark Kuvveti: Kaynak prosesini kolaylaştırmak amacıyla
elektrodun yapışmasını önlemek için çıkış akımını geçici
olarak artırma.
Düşük değerler daha az kısa devre akımı ve daha yumuşak bir
ark sağlayacaktır. Yüksek ayarlar daha yüksek kısa devre
akımı, daha güçlü ark ve muhtemelen daha fazla sıçrantıya
neden olacaktır.
 Fabrika ayarı: 5,0
 Ayar aralığı: 0,0 ile +10,0 arası
Fabrika Ayarlarına Geri Dön: Fabrika ayarlarının geri
yüklenmesini sağlar.
Yazılım versiyonunu görüntüle: Kullanıcı arayüzünde
yazılım versiyonunu görüntülemek için kullanılır.
 İlk görünüm Yumuşak menüye eriştikten sonraki efekti
gösterir.
 İkinci görünüm, parametre düzenlemeye erişildikten
sonraki efekti gösterir.
Cooler – Bu seçenek soğutucu bağlı olduğunda kullanılabilir.
Bu fonksiyon aşağıdaki soğutucu modlarına izin verir:
 FILL – Filling.
 AUTO – Otomatik mod.
 On – Soğutucu sürekli modda açık.
 Off – Soğutucu kapalı.
Daha fazla ayrıntı için soğutucunun kullanım kılavuzuna
bakınız.

Türkçe
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Arayüz İşaret Kılavuzu
Tablo 5 Sembollerin açıklaması

Türkçe

Kaynak Prosesi Seçimi

Kaynak Programı
Seçimi

MMA Prosesi

MIG/MAG Prosesi

Özlü (FCAW) Prosesi

Kullanıcı Hafızasından
Geri Çağır

Kullanıcı Hafızasına
Kaydet

Kullanıcı Ayarı

Gelişmiş Ayar

Konfigürasyon

Ark Kuvveti

Sıcak Başlatma

Sıkıştırma

Ön Gaz Süresi

Son Gaz Süresi

Geri Yanma Süresi

Run-in WFS
(Kontrollü B. Tel Sür.
Hızı)

Torç Tetiği Fonksiyon
Seçimi (2 Kademeli /
4 Kademeli)

Limitler

2 Kademeli

Krater Prosedürü

Nokta Kaynağı Ayarları

4 Kademeli

Başlangıç Prosedürü

Soğuk Sürme

Parlaklık Seviyesi

Fabrika Ayarlarına Geri
Dön

Makine bilgileri

A/B Prosedürü

USB Bellek

Onay İşareti

Kayıt İşareti

Erişim kontrol

Hata

ESCape Butonu

Onay Butonu

Tel Sürme Hızı [in/dak]

Kaynak Gerilimi

Kaynak Akımı

Kilitli

Destek

Tel Sürme Hızı [m/dak]

Dil Ayarı

Gelişmiş Arayüz
Görünüşü

Ekran Konfigürasyonu
Ayarları

Standart Arayüz
Görünüşü

İş Kaydetme Aktif/Pasif

Kilitlemek için öğe seç

İş Aktif/Pasif Modu veya
İş Modu İçin İş Seçimi

Kaydet

Kilitle

Kaynak Geçmişi

Yükle

Servis Kaynak Bilgisi

Ekran Görüntüsü

Cooler

Servis Menü

12

Türkçe

32. Sol Düğme: Ekranın sol üst köşesindeki değeri
ayarlar. Seçimi iptal eder. Bir önceki menüye döner.

Gelişmiş Kullanıcı Arayüzü (U7)

33. Sağ Düğme: Ekranın sağ üst köşesindeki değeri
ayarlar. Seçimi iptal eder. Değişiklikleri onaylar.
34. Buton: Ana menüye dönmeyi sağlar.
Kullanıcı iki farklı arayüz görünüşüne erişebilir:
 Standart görünüş (Şekil 8)
 Gelişmiş görünüş (Şekil 9)

31

32

Arayüz görünüşünü seçmek için:
 Butona [34] veya sağ düğmeye [33] basın.
 "Konfigürasyon" simgesini vurgulamak için sağ
düğmeyi [33] kullanın.
 Seçimi onaylamak için sağ düğmeye [33] basın.
 "Arayüz Görünüşü" simgesini vurgulamak için sağ
düğmeyi [33] kullanın.
 Seçimi onaylamak için sağ düğmeye [33] basın.
 Görünüşlerden birini seçin (Standart - Şekil 8 veya
Gelişmiş - Şekil 9).
 Ana menüye dönmek için butona [34] veya sol
düğmeye [32] basın.

33

34
Şekil 7
31. Ekran: 7” TFT ekran kaynak prosesi parametrelerini
gösterir.
Tablo 6 Standart / Gelişmiş Arayüz Görünüşü

Fonksiyonlar
34. Durum çubuğu.
35. Ölçülen akım (Şekil 8) ve
gerilim (Şekil 9) değeri.
36. Ölçülen gerilim değeri.
37. Sol düğme [32] tarafından
ayarlanan Parametre Değeri
(tel sürme hızı veya akım).
38. Sağ düğme [33] tarafından
ayarlanan Parametre Değeri
(gerilim, ark yüksekliği).
39. Kaynak
Parametrelerinin
Görselleştirilmesi.
40. Kaynak Parametreleri
Çubuğu.

Şekil 8

Şekil 9

Türkçe
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Durum çubuğu

A

Kaynak Programı Seçimi

B

C

D

E

Kaynak Programını seçmek için:
 Kaynak Parametreleri Çubuğuna erişmek için butona
[34] veya sağ düğmeye [33] basın.
 "Kaynak Prosesi Seçimi" simgesini vurgulamak için
sağ düğmeyi [33] kullanın.
 Seçimi doğrulamak için sağ düğmeye [33] basın.

F

Şekil 10
A - A/B Prosedürü
B - Aktif kaynak modu hakkında bilgiler
C - 2/4 - Kademe
D - USB Bellek
E - Erişim Kontrol
F - Cooler
Kaynak Parametreleri Çubuğu
Kaynak Parametreleri Çubuğu şunları sağlar:
 Kaynak prosesi/programını değiştirme.
 Torç tetiği fonksiyonunu değiştirme (MIG/MAG, Özlü
(FCAW)).
 Fonksiyon ve kaynak parametreleri ekleme veya
gizleme - Kullan. Ayr.
 Ayarı değiştirme.

Şekil 11


"Kaynak Programı Seçimi" simgesini vurgulamak için
sağ düğmeyi [33] kullanın.

Tablo 7 MIG/MAG ve Özlü (FCAW) Kaynak
Parametreleri Çubuğu
Sembol
Açıklama
Kaynak Prosesi Seçimi
Destek
Torç Tetiği Fonksiyon Seçimi
(2 Kademeli / 4 Kademeli)
Şekil 12

Sıkıştırma


Seçimi doğrulamak için sağ düğmeye [33] basın.

Konfigürasyon
Kullanıcı Ayarı

UYARI
Parametrelerin kullanılabilirliği, seçilen kaynak programına
/ kaynak prosesine bağlıdır.
Tablo 8 MMA Kaynak Parametreleri Çubuğu
Sembol
Açıklama
Şekil 13

Kaynak Prosesi Seçimi

Destek



Ark Kuvveti

Program numarasını vurgulamak için sağ düğmeyi
[33] kullanın.
Seçimi doğrulamak için sağ düğmeye [33] basın.

UYARI
Kullanılabilir programların listesi güç kaynağına göre
değişir.

Sıcak Başlatma
Konfigürasyon
Kullanıcı Ayarı

Türkçe
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Kullanıcı Kaynak Programı Numarasını bilmiyorsa manuel
olarak seçilebilir. Bu durumda lütfen aşağıdaki yolu takip
edin:


Kaynak
Prosesi



Mod
değiştirme:
Sinerji
/ Manuel



Elektrod Teli
Malzemesi



Destek
Destek Menüsüne erişmek için:
 Kaynak Parametreleri Çubuğuna erişmek için butona
[34] veya sağ düğmeye [33] basın.
 “Destek” simgesini vurgulamak için sağ düğmeyi [33]
kullanın.
 Seçimi doğrulamak için sağ düğmeye [33] basın.

Şekil 14
Destek Menüsü aşağıdaki konularda bilgi edinmenizi
sağlar:
 Teknik özellikler.
 Aksesuarlar.
 Kaynak malzemeleri.
 Güvenlik kılavuzları.
 Kaynak değişkenleri MIG'yi etkiler.

Elektrod Teli
Çapı

Kullanıcı Ayarı
Kullanıcı Ayarlarına erişmek için:
 Kaynak Parametreleri Çubuğuna erişmek için butona
[34] veya sağ düğmeye [33] basın.
 “Kullan. Ayr” simgesini vurgulamak için sağ düğmeyi
[33] kullanın.
 Seçimi doğrulamak için sağ düğmeye [33] basın.



Koruyucu
Gaz

Şekil 15
Kullanıcı Ayarları Menüsü, Tablo 9'da gösterildiği gibi,
Kaynak Parametreleri Çubuğuna [41] ek fonksiyon
ve/veya parametrelerin eklenmesini sağlar.

Türkçe
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Tablo 9. Kullan. Ayr Menüsü
Sembol
Açıklama

Seçimi doğrulamak için sağ düğmeye [33] basın. Runin WFS simgesi bırakılır.

Ön Gaz Süresi
Son Gaz Süresi
Geri Yanma Süresi
Nokta Kaynağı Ayarları
Şekil 17

Run-in WFS (Kontrollü B. Tel Sür. Hızı)


Başlangıç Prosedürü


Krater Prosedürü

A/B Prosedürü

UYARI
Simgeyi kaldırmak için, sağ düğmeye [33] tekrar
basın.
Kullan. Ayr Menüsünden çıkmak için, sol butona [32]
basın.
Seçilen
parametre
veya
fonksiyon
Parametreleri Çubuğuna [41] eklendi.

Kaynak

Kullanıcı Hafızasından Geri Çağır
Kullanıcı Hafızasına Kaydet
USB Bellek

UYARI
Parametre veya fonksiyonların değerini değiştirebilmek
için simgeleri Kaynak Parametreleri Çubuğuna [41]
eklenmelidir.

Şekil 18
Kaynak Parametreleri Çubuğundan [41] seçili parametre
veya fonksiyonu kaldırmak için:
 „Kullan. Ayr”na girin.
 Kaynak Parametreleri Çubuğuna [41] eklenmiş olan
parametre veya fonksiyonun simgesini vurgulamak
için sağ düğmeyi [33] kullanın.

Kaynak Parametreleri Çubuğuna [41] parametre veya
fonksiyon eklemek için:
 „Kullan. Ayr“na erişim (bkz. Şekil 11.)
 Kaynak Parametreleri Çubuğuna [41] eklenecek
parametre veya fonksiyonun simgesini (ör. Run-in
WFS) vurgulamak için sağ düğmeyi [33] kullanın.

Şekil 19
Şekil 16

Türkçe
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Başlangıç
Prosedürü:
Kaynak
başlangıcında tel sürme hızını ve
voltajları (veya ark yüksekliği) belirtilen bir
süre boyunca kontrol eder. Başlatma süresi
boyunca makine, Başlangıç Prosedüründen
önceden ayarlanmış Kaynak Prosedürüne kadar
güçlenir veya yavaşlar.

Sağ düğmeye [33] basın, seçilen simge ekranın alt
kısmından kaldırılır.



Krater Prosedürü: Kaynak bitiminde, tetik
bırakıldıktan sonra tel sürme hızını (veya
amper birimindeki değer) ve voltajları
(veya ark yüksekliği) belirtilen bir süre boyunca
kontrol eder. Krater süresi boyunca makine, Kaynak
Prosedüründen Krater Prosedürüne kadar güçlenir
veya yavaşlar.

Şekil 20


Seçilen
parametre
veya
fonksiyon
Parametreleri Çubuğundan [41] kaldırıldı.

Süre ayar aralığı: 0 saniye (OFF) ile 10 saniye arası.

Kaynak



Süre ayar aralığı: 0 saniye (OFF) ile 10 saniye arası.
A/B Prosedürü: Kaynak prosedürünün
hızlı değiştirilmesini sağlar. Sekans
değişiklikleri şunlar arasında meydana

gelebilir:



İki farklı kaynak programı.
Aynı program için farklı ayarlar.

Kullanıcı Hafızasından Geri Çağır: Kayıtlı
programları kullanıcı Hafızasından çağırır.
Kaynak Programını Kullanıcı Hafızasından
çağırmak için:
Not: Kullanmadan önce Kaynak Programının kullanıcı
hafızasına atanması gerekir
 “Yük” simgesini Kaynak Parametreleri Çubuğuna
ekleyin.
 "Yük" hafıza simgesini vurgulamak için sağ düğmeyi
[33] kullanın.
 Onaylamak için sağ düğmeye [33] basın. “Yük”
hafızası menüsü ekranda gösterilir.
 Kaynak Programının geri çağırılacağı Hafıza
numarasını vurgulamak için sağ düğmeyi [33] kullanın.
 Seçimi onaylamak için sağ butona [33] basın.

Şekil 21
Parametreler ve fonksiyonların açıklaması:
Ön Gaz Süresi: Torç tetiğine basıldıktan
sonra tel sürmeden önce koruyucu gazın akış
yaptığı süre.
Ayar aralığı: 0 saniye (OFF) ile 0,25 saniye arası (fabrika
ayarı Auto mod olarak ayarlanmıştır).
Son Gaz Süresi: Kaynak durdurulduktan
sonra koruyucu gazın akış yaptığı süre.
 Ayar aralığı: 0 saniye (OFF) ile 0,25 saniye
arası (fabrika ayarı Auto mod olarak ayarlanmıştır).

Kullanıcı Hafızasına Kaydet: Kaynak
programlarını parametreleri ile birlikte elli adet
kullanıcı hafızasından birine kaydedin.
Hafızaya kaydetmek için:
 "Kullanıcı Hafızasına Kaydet" simgesini Kaynak
Parametreleri Çubuğuna ekleyin.
 “Kullanıcı Hafızasına Kaydet” simgesini vurgulamak
için sağ düğmeyi [33] kullanın.

Geri Yanma Süresi: Tel sürme durduktan
sonra kaynağın devam ettiği süre. Telin
birikintiye yapışmasını önler ve telin ucunu bir
sonraki ark başlangıcı için hazırlar.
 Ayar aralığı: OFF ile 0,25 saniye arası (fabrika ayarı
Auto mod olarak ayarlanmıştır).
Nokta Kaynağı Ayarları: Torç tetiğine hala
basılı iken toplam kaynak süresini ayarlar. Bu
fonksiyon, 4 Kademeli Tetik Modunda
çalışmaz.
 Ayar aralığı: 0 saniye (OFF) ile 120 saniye arası
(fabrika ayarı OFF olarak ayarlanmıştır).
UYARI
Nokta Zamanlayıcı, 4 Kademeli Tetik Modunda çalışmaz.



Run-in WFS (Kontrollü B. Tel Sür. Hızı):
Torç tetiğine basıldığı andan itibaren bir ark
oluşana kadar tel sürme hızını ayarlar.
Ayar aralığı: minimum ile 150 in/dak arası (fabrika
ayarı Auto mod olarak ayarlanmıştır).

Türkçe

Şekil 22
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Kaydet – aşağıdaki veriler bir USB Belleğe
kaydedilebilir (Tablo 11):

Onaylamak için sağ düğmeye [33] basın. “Kullanıcı
Hafızasına Kaydet” ekranda gösterilir.
Programın saklanacağı hafıza numarasını vurgulamak
için sağ düğmeyi kullanın.

Tablo 11 Seçimi kaydet ve geri yükle
Sembol
Açıklama
Geçerli Kaynak Ayarları
Gelişmiş Parametre Konfigürasyonu
(P menü)
Tüm kaynak programları kullanıcı
hafızasında saklanır

M1

Şekil 23


Seçimi onaylamak için sağ düğmeyi 3 saniye boyunca
basılı tutun [33].

M50

Kaynak programlarından bir tanesi
kullanıcı hafızasında saklanır

USB cihazına veri kaydetmek için:
 USB’yi kaynak makinesine takın.
 “USB Bellek” simgesini Kaynak parametreleri
çubuğuna [41] ekleyin.
 “USB Bellek” simgesini vurgulamak için sağ düğmeyi
[33] kullanın.

Şekil 24





İşi yeniden adlandır - 0-9 arası rakamlar veya A-Z, a-z
harflerinden birini seçmek için sağ düğmeyi [33]
çevirin. Adın ilk karakterini onaylamak için sağ
düğmeye [33] basın.
Sonraki karakterler de aynı şekilde seçilmelidir.
İşin adını onaylamak ve ana menüye dönmek için
butona [34] veya sol düğmeye [32] basın.
Şekil 25

USB Bellek: USB depolama aygıtı USB
portuna bağlandığında kullanıcı şunlara
erişebilir (Tablo 10):
Tablo 10 USB Menüsü
Sembol




Açıklama

Seçimi onaylamak için sağ düğmeye [33] basın. USB
menüsü ekranda gösterilir.
“Kaydet” simgesini vurgulamak için sağ düğmeyi [33]
kullanın.

Kaydet

Yükle

Şekil 26

Türkçe
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“Kaydet” seçeneğine erişmek için sağ düğmeye [33]
basın. Kaydet menüsü ekranda gösterilir.

Onaylamak için sağ düğmeye [33] basın.

Şekil 30
Şekil 27





Veri kopyalarının kaydedileceği bir dosya oluşturun
veya seçin.
Ekranda USB Bellekteki Veri Kaydetme Menüsü
gösterilir.



Verileri onaylamak ve USB Belleğe kaydetmek için
“Onay İşareti” simgesini vurgulayın ve ardından sağ
düğmeye [33] basın.
“USB Bellek” menüsünden çıkmak için sol butona [34]
basın veya USB Belleği USB yuvasından çıkarın.
Yükle: USB Aygıtından makinenin hafızasına
verileri geri yükler.

USB Bellekteki verileri yükleme için:
 USB’yi kaynak makinesine takın.
 “USB Bellek” simgesini Kaynak parametreleri
çubuğuna [41] ekleyin.
 “USB Bellek” simgesini vurgulamak için sağ düğmeyi
[33] kullanın.
Şekil 28


USB Bellek'teki dosyaya kaydedilecek veri simgesini
vurgulamak için sağ düğmeyi [33] kullanın. Örneğin:
Gelişmiş Parametre Konfigürasyonu simgesi.

Şekil 31

Şekil 29

Türkçe
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“Yükle” menüsüne erişmek için sağ düğmeye [33]
basın. Yükle menüsü ekranda gösterilir.
Arayüze yüklenecek verilerin bulunduğu dosya adını
seçin. “Yükle” simgesini vurgulayın - sağ düğmeyi [33]
kullanın.

Veri seçimini onaylamak için sağ düğmeye [33] basın.

Şekil 35

Şekil 32



Onaylamak ve verileri USB Bellekten yüklemek için
“Onay İşareti” simgesini vurgulayın ve ardından sağ
düğmeye [33] basın.

“Yükle” menüsüne erişmek için sağ düğmeye [33]
basın. Yükle menüsü ekranda gösterilir.
Arayüze yüklenecek verilerin bulunduğu dosya adını
seçin. Dosya simgesini vurgulamak için sağ düğmeyi
[33] kullanın.

Şekil 36


“USB Bellek” menüsünden çıkmak için sol butona [34]
basın veya USB Belleği USB yuvasından çıkarın.

Şekil 33




Dosya seçimini onaylamak için sağ düğmeye [33]
basın.
Ekran, Kullanıcı Arayüzünde bir USB bellek
menüsünden yapılan yüklemeyi gösterir.
Yüklenecek verinin simgesini vurgulamak için sağ
düğmeyi [33] kullanın.

Şekil 34

Türkçe
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Limitler: Operatörün seçilen işteki ana kaynak
parametreleri için limitler ayarlamasına imkan
tanır. Operatör, parametre değerini belirtilen
limitler dahilinde ayarlayabilir.

Ayarlar ve Konfigürasyon Menüsü
Ayarlar ve Konfigürasyon Menüsüne erişmek için:
 Kaynak Parametreleri Çubuğuna erişmek için butona
[34] veya sağ düğmeye [33] basın.
 “Konfigürasyon” simgesini vurgulamak için sağ düğmeyi
[33] kullanın.
 Seçimi doğrulamak için sağ düğmeye [33] basın.

UYARI
Limitler yalnızca kullanıcı hafızasında kayıtlı programlar
için ayarlanabilir.
Limitler, aşağıdaki parametreler için ayarlanabilir:
 Kaynak Akımı
 Tel Sürme Hızı
 Kaynak Gerilimi
 Sıcak Başlatma
 Ark Kuvveti
 Sıkıştırma
Aralığı ayarlamak için:
 „Konfigürasyon” menüsüne girin.
 "Limitler" simgesini vurgulamak için sağ düğmeyi [33]
kullanın.

Şekil 37
Tablo 12 Konfigürasyon Menüsü
Sembol
Açıklama
Limitler
Ekran Konfigürasyonu Ayarları
Parlaklık Seviyesi

Şekil 38


Erişim kontrol

Onaylamak için sağ düğmeye [33] basın. Kullanılabilir
işlerin listesi ekranda gösterilir.

İş Aktif/Pasif Modu veya İş Modu İçin İş
Seçimi
Dil Ayarı
Fabrika Ayarlarına Geri Dön
Makine bilgileri
Şekil 39

Gelişmiş Ayar



Cooler

İşi vurgulamak için sağ düğmeyi [33] kullanın.
Seçimi onaylamak için sağ düğmeye [33] basın.

Servis Menü

Şekil 40

Türkçe
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Değiştirilecek parametreyi seçmek için sağ düğmeyi
[33] kullanın.
Onaylamak için sağ düğmeye [33] basın.
Değeri değiştirmek için sağ düğmeyi [33] kullanın.
Onaylamak için sağ düğmeye [33] basın.
Şekil 41’de parametre değerlerini değiştirmenin etkisi
gösterilmektedir.

Sağ düğmeye [33] basın. “Arayüz Görünüşü” menüsü
ekranda gösterilir.

Şekil 43


Parlaklık Seviyesi
Ekran parlaklığını 0 ile 10 arasında ayarlamayı
sağlar.

Şekil 41


Ekran konfigürasyonunu seçmek için sağ düğmeyi [33]
kullanın.

Değişiklikleri kaydetmek ve çıkmak için butona [34]
basın.
Ekran Konfigürasyonu Ayarları
İki adet Ekran konfigürasyonu mevcuttur:

Tablo 13Ekran Konfigürasyonu Ayarları
Sembol
Açıklama
Standart Arayüz Görünüşü
Şekil 44

Gelişmiş Arayüz Görünüşü

Erişim Kontrol
Bu fonksiyon aşağıdaki işlemlerin yapılmasına
izin verir:

Ekran Konfigürasyonunu ayarlamak için:
 “Konfigürasyon” menüsüne girin.
 "Arayüz Görünüşü" simgesini vurgulamak için sağ
düğmeyi [33] kullanın.

Tablo 14 Erişim Kontrol
Sembol

Açıklama

Kilitle
Kilitlemek için öğe seç
İş Kaydetme Aktif/Pasif
İş Aktif/Pasif Modu veya İş Modu İçin İş
Seçimi

Şekil 42

Türkçe
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Kilitle – Parola ayarlamayı sağlar.



Parola ayarlamak için:
„Konfigürasyon” menüsüne gidin.
"Kilitle" simgesini vurgulamak için sağ düğmeyi [33]
kullanın.



Sağ düğmeye [33] basın. Fonksiyon kilitleme menüsü
ekranda gösterilir.
Fonksiyonu vurgulamak için sağ düğmeyi [33] kullanın
(ör. “Gelişmiş Ayar”).

Şekil 48
Şekil 45




Sağ düğmeye [33] basın. “Kilitle” ayar menüsü
ekranda gösterilir.

Şekil 46




Şekil 49

0-9 arası rakam seçmek için sağ düğmeyi [33] çevirin.
Parolanın ilk karakterini onaylamak için sağ düğmeye
[33] basın.
Sonraki karakterler de aynı şekilde seçilmelidir.

UYARI
Fonksiyonun kilidini açmak için fonksiyonu kilitleme
adımlarıyla aynı adımlar uygulanmalıdır.
İş Kaydetme Aktif/Pasif - İşleri hafızaya
kaydetmeyi kapatıp açmayı sağlar

UYARI
Son karakteri de ayarladıktan sonra sistem otomatik
olarak çıkar.



Kilitlemek
için
öğe
seç:
Kaynak
parametreleri çubuğundaki bazı fonksiyonların
kilitlenmesini/kilidinin açılmasını sağlar.
Fonksiyonları kilitlemek için:



Sağ düğmeye [33] basın. Seçilen parametrenin
simgesi ekranın alt kısmından kaldırılır (Şekil 49). Bu
parametre Kaynak parametreleri çubuğundan [41] da
kaldırılır.

„Konfigürasyon” menüsüne gidin.
“İş Aktif/Pasif” simgesini vurgulamak için sağ düğmeyi
[33] kullanın.

“Konfigürasyon” Menüsüne gidin.
"Kilitlemek için öğe seç" simgesini vurgulamak için sağ
düğmeyi [33] kullanın.

Şekil 50

Şekil 47
Türkçe
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Onaylamak için sağ düğmeye [33] basın. “İş
Aktif/Pasif” menüsü ekranda gösterilir.
İş numarasını vurgulamak için sağ düğmeyi [33]
kullanın. Seçilen işin simgesi ekranın alt kısmından
kaldırılır.




İş Modu İçin İş Seçimi: İş Modu
etkinleştirildiğinde hangi işlerin
aktif olacağını seçmeyi sağlar.
İş Modu İçin İş Seçimi için:
„Konfigürasyon” menüsüne girin.
"İş Modu İçin İş Seçimi" simgesini vurgulamak için sağ
düğmeyi [33] kullanın.

Şekil 51


Şekil 54

Sağ düğmeye [33] basın. Seçilen programın simgesi
ekranın alt kısmından kaldırılır.





Onaylamak için sağ düğmeye [33] basın.
İşin numarasını vurgulamak için sağ düğmeyi [33]
kullanın.
Onaylamak için sağ düğmeye [33] basın. Seçilen
parametrenin
simgesi
ekranın
alt
kısmında
görüntülenir.

Şekil 52
UYARI
Aktif olmayan işler, “Hafızayı kaydet” fonksiyonunda
kullanılamaz, bkz. Şekil 53 (iş 2 kullanılamaz).
Şekil 55


Ana menüye dönmek için butona [34] basın.

Şekil 53

Türkçe
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İş Aktif/Pasif Modu veya İş Modu
İçin İş Seçimi: Kullanıcının

işlerle

Dil Ayarı: Kullanıcı arayüz dilini seçebilir
(İngilizce, Lehçe, Fince, Fransızca, Almanca,
İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Romence).

UYARI: Öncelikle kullanıcının İş Modunda kullanılabilecek
işleri seçmesi gerekir (Kilitle -> İş Aktif/Pasif Modu veya İş
Modu İçin İş Seçimi).

Dili ayarlamak için:
 “Konfigürasyon” menüsüne girin.
 "Dil Ayarı" simgesini vurgulamak için sağ düğmeyi [33]
kullanın.

yalnızca
çalışmaya erişimi vardır.

seçilen

İş Modunu aktif yapmak için:
 „Konfigürasyon” menüsüne gidin.
 İş Modu simgesini vurgulamak için sağ düğmeyi [33]
kullanın.

Şekil 58


Sağ düğmeye [33] basın. Dil menüsü ekranda
gösterilir.

Şekil 56



Sağ düğmeye [33] basın. İş Modu menüsü ekranda
gösterilir.
Aşağıdaki şekilde gösterilen seçeneklerden birini
vurgulamak için sağ düğmeyi [33] kullanın.
İş Modunu İptal Et
İş Modunu Aktif Yap

Şekil 59


Dili seçmek için sağ düğmeyi [33] kullanın.

 Seçimi onaylamak için sağ düğmeye [33] basın.

Şekil 57


Seçimi onaylamak için sağ düğmeye [33] basın.

UYARI
İş Modu aktif yapıldıktan sonra, Kaynak Parametreleri
Çubuğunda bu fonksiyonun simgesi görüntülenir. Bu
modda Hafızayı Yükle ve Hafızayı Kaydet seçenekleri
engellenir.

Türkçe
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Fabrika Ayarlarına Geri Dön

UYARI
Fabrika Ayarları geri yüklendikten
hafızasında kayıtlı ayarlar silinir.

sonra

Gelişmiş Ayar
Bu
menü
cihazın
konfigürasyon
parametrelerine erişim sağlar. Konfigürasyon
parametrelerini ayarlamak için:
 “Konfigürasyon” menüsüne gidin.
 "Gelişmiş Ayar" simgesini vurgulamak için sağ
düğmeyi [33] kullanın.

kullanıcı

Fabrika ayarlarına geri dönmek için:
 “Konfigürasyon” menüsüne gidin.
 "Fabrika Ayarlarına Geri Dön" simgesini vurgulamak
için sağ düğmeyi [33] kullanın.

Şekil 62




Şekil 60
Sağ düğmeye [33] basın. “Fabrika Ayarlarına Geri
Dön” simgesi ekranda gösterilir.
“Onay İşaretini” vurgulamak için sağ düğmeyi [33]
kullanın.



Şekil 63

Şekil 61


Sağ düğmeye [33] basın. “Gelişmiş Menü” ekranda
gösterilir.
Değiştirilecek parametre numarasını vurgulamak için
sağ düğmeyi [33] kullanın; ör. P.1 - Tel Sür. Hızı
birimlerinin değiştirilmesine izin verir, fabrika ayarı:
"Metrik" = m/dak.




Seçimi onaylamak için sağ butona [33] basın. Fabrika
ayarları geri yüklenir.

Sağ düğmeye [33] basın.
in/dak’yı (İngiliz standardı) vurgulamak için sağ
düğmeyi [33] kullanın.

Makine bilgileri

Mevcut bilgiler:
 Yazılım Versiyonu.
 Donanım Versiyonu.
 Kaynak Yazılımı.
 Makine IP Adresi.

Şekil 64


Türkçe
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Tablo 15 Konfigürasyonu Parametreleri
P.0
Menü Çıkışı

Menüden çıkış yapılmasını sağlar
Tel Sürme Hızı birimlerini değiştirmeyi sağlar:
 "Metrik" (fabrika ayarı) = m/dak;
 "İngiliz" = in/dak.

P.1

Tel Sürme Hız birimleri

P.4

Tetikten İş Çağırma

Bu seçenek, torç tetiğini hızla çekip bırakarak hafızadaki bir işin geri
çağrılmasını sağlar:
 "Aktif" = Torç tetiğini hızla çekip bırakarak 2'den 9'a kadar iş seçimi
yapılabilir. Torç tetiği ile bir işi çağırmak için, tetiği hızlı bir şekilde iş
numarasına karşılık gelen sayıda çekin ve bırakın. Örneğin, iş 3'ü
çağırmak için, tetiği 3 kez hızlıca çekin ve bırakın. Tetikten iş çağırma
ancak sistemde kaynak yapılmadığında gerçekleştirilebilir.
 "Aktif değil" (fabrika ayarı) = İş seçimi yalnızca Panel Düğmeleri ile
gerçekleştirilir.

P.5

Prosedür değişim metodu

Bu seçenek uzaktan prosedür seçiminin (A/B) nasıl yapılacağını tanımlar.
Seçilen prosedürü uzaktan değiştirmek için aşağıdaki metotlar
kullanılabilir:
 "Harici Anahtar" (fabrika ayarı) = İkili Prosedür seçimi yalnızca Çapraz
anahtarlı torç veya uzaktan kumanda ile yapılabilir.
 "Hızlı Tetik" = 2 zamanlı modda kaynak yaparken Prosedür A ile
prosedür B arasında geçiş yapılmasına izin verir. Çapraz anahtarlı torç
veya uzaktan kumanda gerekir. Çalıştırmak için:
 A ve B prosedürleri için parametreleri ayarlamak üzere P.25'te
"Tel Sür. Hızı/A-B Prosedür"ü seçin.
 Torcun tetiğini çekerek kaynağı başlatın. Sistem Prosedür A
ayarlarıyla kaynak yapacaktır.
 Kaynak yaparken, torç tetiğini hızla bırakın ve çekin. Sistem
Prosedür B ayarlarına geçiş yapar. Prosedür A ayarlarına geri
dönmek için aynı işlemi tekrarlayın. Kaynak sırasında prosedürü
istediğiniz kadar çok değiştirebilirsiniz.
 Kaynak işlemini durdurmak için tetiği bırakın. Bir sonraki kaynak
işleminde, sistem yeniden Prosedür A ile başlar.
 "Tetik Prosedür" = 4 zamanlı modda kaynak yaparken Prosedür A ile
Prosedür B arasında geçiş yapılmasına izin verir. 2 kademelide, sistem
Harici Anahtar seçimiyle aynı şekilde çalışır. 4 kademelide çalıştırmak için:
 A ve B prosedürleri için parametreleri ayarlamak üzere P.25'te
"Tel Sür. Hızı/A-B Prosedür"ü seçin.
 Torcun tetiğini çekerek kaynağı başlatın. Sistem Prosedür A
ayarlarıyla kaynak yapacaktır.
 Kaynak yaparken, torç tetiğini hızla bırakın ve çekin. Sistem
Prosedür B ayarlarına geçiş yapar. Prosedür A ayarlarına geri
dönmek için aynı işlemi tekrarlayın. Kaynak sırasında prosedürü
istediğiniz kadar çok değiştirebilirsiniz.
Kaynak işlemini durdurmak için tetiği bırakın. Bir sonraki kaynak işleminde,
sistem yeniden Prosedür A ile başlar.

P.7

Torç Dengeleme

Bu seçenek, motorlu bir torcun motorunun tel sürme hızı kalibrasyonunu
ayarlar. Bu, yalnızca diğer olası düzeltmeler motor sürme sorunlarını
çözmediğinde yapılmalıdır. Torç motoru dengelem kalibrasyonunu
gerçekleştirmek için bir devir/dak sayacı gereklidir. Kalibrasyon
prosedürünü gerçekleştirmek için aşağıdakileri yapın:
1. Tel çekme ve itme tahriklerindeki basınç kolunu serbest bırakın.
2. Tel sürme hızını 200 ipm olarak ayarlayın.
3. Teli çekme tahrikinden çıkarın.
4. Torç motorunun tahrik silindirine bir devir/dak sayacı tutun.
5. Motorlu torcun tetiğini çekin.
6. Motorun dev/dak değerini ölçün. Dev/dak 115 ila 125 arasında
olmalıdır. Gerekirse, motoru yavaşlatmak için kalibrasyon ayarını
azaltın veya motoru hızlandırmak için kalibrasyon ayarını artırın.
 Kalibrasyon aralığı -30 ila +30 arasındadır ve geçerli değer 0'dır.

P.9

Krater Gecikmesi

Bu seçenek, kısa punto kaynakları yaparken Krater sekansını atlamak için
kullanılır. Tetik zamanlayıcı sona ermeden bırakılırsa, Krater baypas edilir ve
kaynak sona erer. Tetik zamanlayıcı sona erdikten sonra bırakılırsa, Krater
sekansı normal şekilde çalışır (aktif ise).
 OFF (0) ile 10,0 saniye arası (geçerli ayar = Off)
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P.17

Uzaktan Kumanda Tipi

Bu seçenek kullanılan analog uzaktan kumanda tipini belirler. Dijital
uzaktan kumanda cihazları (dijital ekranı olanlar) otomatik olarak konfigüre
edilir.
 "Motorlu Torç" = Bu ayarı, tel sürme hız kontrolü için bir potansiyometre
kullanan motorlu bir torçla MIG kaynağı yaparken kullanın (bu ayar "P.17
Torç Seçimi" = Motorlu ile geriye dönük olarak uyumludur).
 "TIG" = Bu ayarı ayak veya elle çalışan bir akım kontrol cihazı (Amptrol)
ile TIG kaynağı yaparken kullanın. TIG kaynağı yaparken, Kullanıcı
Arayüzünde sol üstte bulunan Kontrol, TIG maksimum ayarda
olduğunda elde edilen maksimum akımı ayarlar.
 "Çubuk/Oluk Açma" = Bu ayarı bir uzak çıkış kontrol cihazı ile çubuk
kaynak yaparken veya oluk açarken kullanın. Çubuk kaynak yaparken,
Kullanıcı Arayüzünde sol üstte bulunan Kontrol, çubuk açma maksimum
ayarda olduğunda elde edilen maksimum akımı ayarlar. Oluk açma
sırasında, sol üstteki Kontrol aktif değildir ve oluk açma akımı uzaktan
kumandadan ayarlanır.
 "Tüm Modlar Uz.Kont." = Bu ayar, uzaktan kumandanın tüm kaynak
modlarında çalışmasını sağlar; bu, 6 pimli ve 7 pimli uzaktan kumanda
bağlantılarına sahip makinelerin çoğu bu şekilde çalışır.
 "Tuşlu Torç" (Avrupa’da geçerli ayar) = Bu ayarı, tuş kontrollü motorlu bir
MIG torcuyla MIG kaynağı yaparken kullanın. Çubuk, TIG ve oluk açma
kaynak akımları Kullanıcı Arayüzünde ayarlanır.
Not: 12 pimli bağlantısı olmayan makinelerde "Tuşlu Torç" ayarları
görünmez.

P.20

Ark Yüksekliği/Voltaj

Ark yüksekliğinin nasıl görüntüleneceğini belirler
 "Hayır" (fabrika ayarı) = Ark yüksekliği, kaynak setinde tanımlanan
biçimde gösterilir.
 "Evet" = Tüm ark yüksekliği değerleri voltaj cinsinden gösterilir.
Not: Bu seçenek tüm makinelerde bulunmayabilir. Güç kaynağının bu
fonksiyonu desteklemesi gerekir, aksi takdirde bu seçenek menüde
görünmez.

P.22

Ark Başlatma/Kayıp Hata Süresi

Bu seçenek, bir ark belirli bir süre boyunca oluşmadığında veya
kaybolmuşsa çıkışı isteğe bağlı olarak kapatmak için kullanılabilir. Makine
zaman aşımına uğradığında 269 Hata kodu görüntülenecektir. Değer OFF
olarak ayarlanırsa, ark oluşmadığında veya ark kaybolduğunda makine
çıkışı kapatılmaz. Tetik, teli sıcak sürmek için kullanılabilir (geçerli ayar). Bir
değer ayarlanması durumunda, tetik çekildikten sonra belirli bir süre içinde
bir ark oluşmazsa veya bir ark kaybolduktan sonra tetik çekili kalırsa, makine
çıkışı kapanır. Hataları önlemek için, Ark Başlatma/Kayıp Hata Süresi
değerlerini, tüm kaynak parametrelerini (kontrollü b. tel sürme hızı, kaynak
teli sürme hızı, elektrikli çubuk çıkışı, vb.) dikkate alarak ayarlayın. Ark
Başlatma/Kayıp Hata Süresi'nde daha sonra yapılacak değişiklikleri önlemek
için, Power Wave Manager yazılımı üzerinden Tercih Kilidi = Evet olarak
ayarlanarak ayar menüsünün kilitlenmesi gerekir.
Not: Çubuk, TIG veya Oluk Açma modlarında kaynak sırasında bu
parametre aktif değildir.

P.25

Tuş Konfigürasyonu

Bu seçenek, sol ve sağ tuş konumlarının kullanımını değiştirmek için
kullanılabilir:
 "Tuş Kul.Pasif" = Tuş çalışmaz.
 "Tel Sür. Hız/Ark Boy" = Sol ve sağ tuş konumları, Ark Boyu, Ark
Gerilimi, Güç veya STT® Arka Plan Akımını seçilen kaynak moduna
bağlı olarak ayarlar. Örneğin, sinerjik olmayan bir STT® kaynak modu
seçildiğinde, sol ve sağ tuş konumları Arka Plan Akımını ayarlar. Bir Güç
modu seçildiğinde, sol ve sağ tuş konumları Gücü (kW) ayarlar.
 "Tel Sür. Hızı/İş" (hafıza) = Sol ve sağ tuş konumları ile:
 Kaynak yapmıyorken bir kullanıcı hafızasından bir iş seçilir.
 Kaynak sırasında Ark Boyu/Gerilim/Güç/ STT Arka Plan Akımı
ayarlanır.
 "Tel Sür. Hızı/A-B Prosedür" = Sol ve sağ tuş konumları, kaynak
sırasında ve kaynak yapmıyorken A ve B prosedürlerini seçmek için
kullanılır. Sol tuş konumu ile A prosedürü, sağ tuş konumu ile B
prosedürü seçilir.
Not: "Tuş Kul.Pasif" dışındaki tüm konfigürasyonlarda, yukarı ve aşağı tuş
konumları kaynak sırasında ve kaynak yapmıyorken tel sürme hızını ayarlar.
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P.28

Kaynak Süresi Amper Seçeneği

Kaynak süresinin nasıl görüntüleneceğini belirler:
 "Hayır" (fabrika ayarı) = Kaynak süresi, kaynak setinde tanımlanan
biçimde gösterilir.
 "Evet" = Tüm kaynak süresi değerleri amper cinsinden gösterilir.
Not: Bu seçenek tüm makinelerde bulunmayabilir. Güç kaynağının bu
fonksiyonu desteklemesi gerekir, aksi takdirde bu seçenek menüde
görünmez.

P.80

İş Parçasından Algılama

Bu seçeneği yalnızca tanılama amacıyla kullanın. Güç çevrildiğinde, bu
seçenek otomatik olarak Yanlış değerine resetlenir.
 "Yanlış" (geçerli ayar) = Gerilim algılama, seçilen kaynak modu ve diğer
makine ayarları tarafından otomatik olarak belirlenir.
 "Doğru" = Gerilim algılama, güç kaynağının "iş parçalarına" zorlanır.
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Cooler Menü

Servis Menü
Özel servis fonksiyonlarına erişim sağlar.
UYARI
Servis Menü, USB depolama aygıtı takılı olduğunda
kullanılabilir.

UYARI
Cooler Menü, cooler bağlı olduğunda kullanılabilir.

Şekil 65
Tablo 16 Cooler Menü
Sembol

Şekil 66
Tablo 18 Servis Menü
Sembol

Açıklama

Açıklama

Ayarlar

Servis Kaynak Bilgisi

Doldurma

Kaynak Geçmişi
Ekran Görüntüsü

Cooler ayarları: Bu fonksiyon aşağıdaki
cooler modlarına izin verir:
Tablo 17. Cooler modlarının ayarları
Sembol
Açıklama


Automatic




Off



Servis Kaynak Bilgisi: Kaynak sırasında
kullanılan kaynak bilgisinin kaydedilmesini
sağlar.
Menüye erişmek için:
USB aygıtının kaynak makinesine takılı olduğundan
emin olun
„Konfigürasyon” menüsüne gidin.
Servis Menü simgesini vurgulamak için sağ düğmeyi
[33] kullanın.
Sağ düğmeye [33] basın, kayıt işlemi başlayacaktır.

On

Daha fazla ayrıntı için lütfen cooler kullanım kılavuzuna
bakın.

Şekil 67
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Ekran Görüntüsü: Her bir modülden toplanan ayrıntılı
konfigürasyon ve hata ayıklama bilgilerini
içeren bir dosya oluşturun. Bu dosya,
kullanıcı tarafından kolayca çözülemeyen
olası sorunları gidermek üzere Lincoln Electric Destek
bölümüne gönderilebilir.

Devam etmek için sağ düğmeye [33] basın.

Ekran görüntüsü almak için:
 USB aygıtının takılı olduğundan emin olun.
 Konfigürasyon → Servis Menü → Ekran Görüntüsü’ne
gidin

Şekil 68



Çıkmak için sol düğmeye [32] veya butona
[34] basın.
Kayıt simgesi Durum çubuğunda [35]
görünür.
Şekil 70

UYARI
Kaydı durdurmak için Servis Menüye gidin ve yeniden
Servis kaynak bilgisi simgesine basın.



Ekran görüntüsü almayı başlatmak için sağ düğmeye
[33] basın.

Kaynak Geçmişi: Kayıttan sonra kaynak
parametreleri USB aygıtındaki klasöre
kaydedilir.
Kaynak Geçmişine erişmek için:
 USB aygıtının takılı olduğundan emin olun.
 „Konfigürasyon” menüsüne gidin.
 Servis Menü → Kaynak Geçmişi’ne gidin
Şekil 71

Şekil 69


Kaynak geçmişi - kullanılan parametrelerin listesine
erişmek için sağ düğmeye [33] basın:
 Kaynak numarası
 Ortalama Tel Sür. Hızı
 Ortalama akım [A]
 Ortalama voltaj [V]
 Ark süresi [s]
 Kaynak programı numarası
 İş numarası/adı
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Sinerjik olmayan mod için şunları ayarlayabilirsiniz:
 Tel Sürme Hızı, WFS
 Kaynak Gerilimi
 Geri Yanma Süresi
 Run-in WFS (Kontrollü B. Tel Sür. Hızı)
 Ön Gaz Süresi
 Son Gaz Süresi
 Nokta Kaynağı Ayarları
 2 Kademeli/4 Kademeli
 Başlangıç Prosedürü
 Krater Prosedürü
 Dalga Kontrolü:
 Sıkıştırma

Sinerjik olmayan modda MIG/MAG ve
Özlü (FCAW) Kaynak Prosesi
Sinerjik olmayan modda tel sürme hızı ve kaynak gerilimi,
kullanıcı tarafından ayarlanması gereken bağımsız
parametrelerdir.
MIG/MAG veya Özlü (FCAW)-SS prosesi için kaynak
yapmaya başlama prosedürü:
 Öncelikle makineyi kapatın
 Tel sürücüyü, iletişim için CAN protokolünü kullanan
özel bir kaynak güç ünitesine özel ara bağlantı
kablosu ile bağlayın (bkz. „Aksesuarlar bölümü”).
 Talaşa maruz kalmayı en aza indirmek ve kaynak
kablosunda sert bir bükülmeyi önlemek için kaynak
setini çalışma alanının yakınına koyun.
 Kullanmak istediğiniz elektrod telinin polaritesini
belirtin. Telin teknik özelliklerine bakın.
 MIG/MAG veya Özlü (FCAW) kaynak torcunu Euro
sokete [1] takın.
 Çalışma kablosunu güç ünitesindeki uygun çıkış
soketine bağlayın. Daha fazla bilgi için lütfen güç
ünitesinin talimat kılavuzuna bakın.
 Çalışma kablosunu şase pensesi ile kaynak parçasına
bağlayın.
 Uygun teli takın.
 Uygun tahrik silindirini takın.
 Teli kılavuz borudan, silindirlerin üzerinden ve Euro
Soket'teki ikinci kılavuz borudan torcun laynerine
yerleştirin. Tel laynerin içine birkaç santimetre elle
itilebilir, ancak kolayca ve herhangi bir kuvvet
uygulanmadan sürülmelidir.
 Gerekliyse gaz korumasının bağlandığından emin olun
(MIG/MAG prosesi).
 Makineyi açın.
 Tel dişli uçtan çıkana kadar teli torcun laynerine
sürmek için torcun tetiğine basın.

Sinerjik mod CV’de MIG/MAG ve Özlü
(FCAW) Kaynak Prosesi
Sinerjik modda, kaynak voltajı kullanıcı tarafından
ayarlanmaz.
Doğru kaynak voltajı makine yazılımı tarafından ayarlanır.
En uygun voltaj değeri giriş verilerine göre değişir:


Tel Sürme Hızı, WFS.

Gerekirse kaynak voltajı sağ düğme [33] ile ayarlanabilir.
Sağ düğme çevrildiğinde, ekranda voltajın optimum
voltajın üstünde veya altında olduğunu gösteren pozitif
veya negatif bir çubuk görüntülenir.
Ayrıca kullanıcı manuel olarak şunları ayarlayabilir:
 Geri Yanma Süresi
 Run-in WFS (Kontrollü B. Tel Sür. Hızı)
 Ön Gaz Süresi
 Son Gaz Süresi
 Nokta Kaynağı Ayarları
 2 Kademeli/4 Kademeli
 Başlangıç Prosedürü
 Krater Prosedürü
 Dalga Kontrolü:
 Sıkıştırma

UYARI
Elektrodu kablodan geçirirken torç kablosunu olabildiğince
düz tutun.
UYARI
Kesinlikle arızalı torç kullanmayın.







Gaz Tahliye Anahtarı [14] ile gaz akışını kontrol edin.
Tel tahrik kapağını kapatın.
Tel makarası muhafazasını kapatın.
Doğru kaynak programını seçin.
Kaynak parametrelerini ayarlayın.
Kaynak makinesi kullanıma hazırdır.

UYARI
Tel tahrik kapağı ve tel makarası muhafazası kaynak
sırasında tamamen kapalı olmalıdır.
UYARI
Kabloyu dolaştırmayın veya keskin köşelerden çekmeyin.


Öncelikle iş sağlığı ve güvenliği prensibini uygulayarak
kaynak işlemi başlatılabilir.
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Kaynak MMA Prosesi

Tel Makarasını Yükleme

LF 52D, LF 56D tel sürme ünitesi, MMA kaynağı için
gerekli kablolu elektrod tutucuyu içermez, ancak bu ayrı
olarak satın alınabilir (bkz. "Aksesuarlar" bölümü).

S300 ve BS300 tipi tel makarası, tel makarası desteğine
adaptörsüz takılabilir.
S200, B300 veya Readi-Reel® tipi tel makarası ayrıca
satın alınması gereken uygun bir adaptör kullanılarak
takılabilir (bkz. "Aksesuarlar" bölümü).

MMA prosesi için kaynak yapmaya başlama prosedürü:
 Öncelikle makineyi kapatın
 Tel sürücüyü, iletişim için CAN protokolünü kullanan
özel bir kaynak güç ünitesine özel ara bağlantı
kablosu ile bağlayın (bkz. „Aksesuarlar bölümü”).
 Kullanılması
gereken
elektrod
için
polarite
gereksinimini belirleyin. Bu bilgi için elektrod teknik
verilerine bakın.
 Seçilen elektrod polaritesine bağlı olarak, çalışma
kablosunu ve kablolu elektrod tutucuyu Tablo 19'da
gösterilen uygun çıkış soketlerine bağlayın.

S300 ve BS300 Tipi Tel Makarası Yükleme
UYARI
Bir tel makarasını takmadan veya değiştirmeden önce
kaynak güç ünitesindeki giriş gücünü KAPALI konuma
getirin.





Tablo 19 Polarite









DC (+)
DC (-)

POLARİTE

Çıkış soketi
Kablolu elektrod
tutucusu MMA’ya

[4]

Ara bağlantı kablosu

Güç ünitesi

Çalışma kablosu

Güç ünitesi

Kablolu elektrod
tutucusu MMA’ya

[4]

Ara bağlantı kablosu

Güç ünitesi

Çalışma kablosu

Güç ünitesi

Giriş gücünü KAPALI konuma getirin.
Tel makarası muhafazasını açın.
Kilitleme Somununu [16] sökün ve Milden çıkarın.
İş Mili Fren Piminin S300 veya SB300 tipi makaranın
arka tarafındaki deliğe yerleştirildiğinden emin olarak
S300 veya BS300 tipi makarayı [17] Milin [16] üzerine
yerleştirin.

UYARI
S300 veya SB300 tipi makarayı, tel sürme ile aynı yönde
dönecek şekilde yerleştirin, elektrod teli makaranın alt
tarafından sürülmelidir.


Kilit somununu [16]
sıkıldığından emin olun.

takın.

Kilit

somununun

S200 Tipi Tel Makarası Yükleme
UYARI
Bir tel makarasını takmadan veya değiştirmeden önce
kaynak güç ünitesindeki giriş gücünü KAPALI konuma
getirin.

Çalışma kablosunu şase pensesi ile kaynak parçasına
bağlayın.
Uygun elektrodu elektrod tutucuya takın.
Makineyi açın.
MMA kaynak programını ayarlayın.
Kaynak parametrelerini ayarlayın.
Kaynak makinesi kullanıma hazırdır.
Öncelikle iş sağlığı ve güvenliği prensibini uygulayarak
kaynak işlemi başlatılabilir.






MMA prosesi için kullanıcı şu ayarları yapabilir:
 Kaynak Akımı
 Çıkış kablosundaki çıkış voltajını açın / kapatın.
 Dalga Kontrolü:
 Ark Kuvveti
 Sıcak Başlatma



Giriş gücünü KAPALI konuma getirin.
Tel makarası muhafazasını açın.
Kilitleme Somununu [16] sökün ve Milden çıkarın.
S200 tipi makara adaptörünü, iş mili fren piminin
adaptörün arka tarafındaki deliğe oturduğundan emin
olarak milin [16] üzerine yerleştirin. S200 tipi makara
adaptörü ayrıca satın alınabilir (bkz. "Aksesuarlar"
bölümü).
S200 tipi makarayı [17], adaptör fren piminin
makaranın arka tarafındaki deliğe yerleştirildiğinden
emin olarak milin [16] üzerine yerleştirin.

UYARI
S200 tipi makarayı, tel sürme ile aynı yönde dönecek
şekilde yerleştirin, elektrod teli makaranın alt tarafından
sürülmelidir.
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Kilit somununu [16]
sıkıldığından emin olun.

takın.

Kilit

somununun
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B300 Tipi Tel Makarası Yükleme

Elektrod Telini Yükleme





UYARI
Bir tel makarasını takmadan veya değiştirmeden önce
kaynak güç ünitesindeki giriş gücünü KAPALI konuma
getirin.









Giriş gücünü KAPALI konuma getirin.
Tel makarası muhafazasını açın.
Kilitleme Somununu [16] sökün ve Milden çıkarın.
B300 tipi makara adaptörünü milin [17] üzerine
yerleştirin. İş mili fren piminin adaptörün arka
tarafındaki deliğe oturduğundan emin olun. B300 tipi
makara adaptörü ayrıca satın alınabilir (bkz.
"Aksesuarlar" bölümü).
Kilit somununu [16] takın. Kilit somununun
sıkıldığından emin olun.
Mili ve adaptörü, adaptörün tespit yayı saat 12
konumunda olacak şekilde döndürün.
Readi-Reel® tipi makarayı adaptörün üzerine
yerleştirin. Makara telinden birini kilitleme yayının
oluğuna yerleştirin.







UYARI
Telin keskin ucu acıtabilir.



UYARI
B300 tipi makarayı, tel sürme ile aynı yönde dönecek
şekilde yerleştirin, elektrod teli makaranın alt tarafından
sürülmelidir.





Tel makarasını saat yönünde çevirin ve telin ucunu tel
sürme ünitesine geçirin ve Euro Soketine kadar itin.
Tel sürme ünitesinin baskı makarası kuvvetini doğru
şekilde ayarlayın.

Manşonun Fren Torkunu Ayarlama
Kaynak telinin kendiliğinden açılmasını önlemek için
manşonda bir fren bulunur.
Ayarlama, fren kilitleme somunun söküldükten sonra,
manşon çerçevesinin içine yerleştirilen M10 vidasının
döndürülmesi ile gerçekleştirilir.

Readi-Reel® Tipi Tel Makarası Yükleme





Giriş gücünü KAPALI konuma getirin.
Tel makarası muhafazasını açın.
Manşonun [16] kilitleme somununu sökün.
Makara telini manşona, tel sürme ünitesine
sürüldüğünde makara saat yönünde dönecek şekilde
yerleştirin.
İş mili fren piminin makara üzerindeki bağlantı deliğine
girdiğinden emin olun.
Manşonun kilitleme somununu sıkın.
Tel tahrik kapağını açın.
Tel silindirini, tel çapına karşılık gelen doğru yivle
yerleştirin.
Telin ucunu serbest bırakın ve bükülmüş ucu çapak
olmayacak şekilde kesin.

Giriş gücünü KAPALI konuma getirin.
Tel makarası muhafazasını açın.
Kilitleme Somununu [16] sökün ve Milden çıkarın.
Readi-Reel® tipi makara adaptörünü milin [17] üzerine
yerleştirin. İş mili fren piminin adaptörün arka
tarafındaki deliğe oturduğundan emin olun. ReadiReel® tipi makara adaptörü ayrıca satın alınabilir (bkz.
"Aksesuarlar" bölümü).
Kilit somununu [16] takın. Kilit somununun
sıkıldığından emin olun.
Mili ve adaptörü, adaptörün tespit yayı saat
12 konumunda olacak şekilde döndürün.
Readi-Reel® tipi makarayı adaptörün üzerine
yerleştirin. Makara telinden birini kilitleme yayının
oluğuna yerleştirin.

Şekil 72
41. Kilitleme Somunu.
42. Ayar Vidası M10.
43. Baskı Yayı.

UYARI
Readi-Reel® tipi makarayı, tel sürme ile aynı yönde
dönecek şekilde yerleştirin, elektrod teli makaranın alt
tarafından sürülmelidir.

M10 vidasını saat yönünde çevirmek yay gerginliğini ve
fren torkunu arttırır.
M10 vidasını saat yönünün tersine çevirmek yay
gerginliğini ve fren torkunu azaltır.
Ayarlamayı bitirdikten sonra, fren kilitleme somununu
tekrar vidalamanız gerekir.

Türkçe
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Baskı Makarası Kuvvetini Ayarlama

Tahrik Silindirlerini Değiştirme

Baskı kolu, tahrik makaralarının tel üzerine uyguladığı
kuvvet miktarını kontrol eder. Basınç kuvveti, kuvveti
arttırmak için ayar somununu saat yönünde, kuvveti
azaltmak için saat yönünün tersine çevirerek ayarlanır.
Baskı kolunun uygun şekilde ayarlanması en iyi kaynak
performansını sağlar.

UYARI
Tahrik silindirlerini takmadan veya değiştirmeden önce
giriş gücünü kapalı konuma getirin.

UYARI
Makara baskısı çok zayıfsa makara tel üzerinde
kayacaktır. Makara baskısı çok güçlüyse tel deforme
olabilir, bu da kaynak sırasında sürme sorunlarına neden
olabilir. Basınç kuvveti düzgün ayarlanmalıdır. Bu amaçla,
tel tahrik makarası üzerinde kaymaya başlayana kadar
basınç kuvvetini yavaşça azaltın ve ardından ayar
somununu bir tur çevirerek kuvveti hafifçe artırın.




LF 52D i LF 56D tel sürücüler, çelik tele uygun V1.0/V1.2
tahrik makarası ile donatılmıştır. Diğer teller ve boyutlar
için uygun tahrik makarası kitinin takılması ve talimatlara
uyulması gerekir (bkz. "Aksesuarlar" bölümü).




Elektrod Telini Kaynak Torcuna
Yerleştirme











Giriş gücünü KAPALI konuma getirin.
4 Çabuk Değişen Taşıyıcı Dişlisini [49] çevirerek
4 makaranın kilidini açın.
Baskı makarası kollarını [50] serbest bırakın.
Kullanılan tele karşılık gelen tahrik makaralarını [48]
değiştirin.

UYARI
Torç layneri ve temas ucunun da seçilen tel boyutuna
uyacak boyutta olduğundan emin olun.

Kaynak makinesini kapatın.
Kaynak prosesine bağlı olarak euro soketine uygun
kaynak torcunu bağlayın. Torç ve kaynak makinesinin
nominal parametreleri eşleştirilmelidir.
Torcun tipine bağlı olarak nozülü torçtan ve temas
ucundan ya da koruma başlığı ve temas ucundan
çıkartın.
Kaynak makinesini açın.
Soğuk Sürme/Gaz Tahliye Anahtarını [14] tutun veya
tel torcun dişli ucunda görünene kadar torç tetiğini
kullanın.
Soğuk Sürme anahtarı veya torç tetiği bırakıldığında,
makaradaki tel açılmamalıdır.
Tel makarası frenini buna göre ayarlayın.
Kaynak makinesini kapatın.
Uygun bir temas ucu takın.
Kaynak prosesine ve torç tipine bağlı olarak, nozülü
(MIG/MAG prosesi) veya koruma başlığını (Özlü
(FCAW) prosesi) takın.

UYARI
1,6 mm'den büyük çaplı teller için aşağıdaki parçaların
değiştirilmesi gerekir:
 Sürme konsolu [46] ve [47]’nin kılavuz borusu.
 Euro Soketin kılavuz borusu [45].





4 Çabuk Değişen Taşıyıcı Dişlisini [49] çevirerek
4 yeni makarayı kilitleyin.
Teli kılavuz borudan, silindirin üzerinden ve Euro
Soket'teki kılavuz borudan torcun laynerine yerleştirin.
Tel laynerin içine birkaç santimetre elle itilebilir, ancak
kolayca ve herhangi bir kuvvet uygulanmadan
sürülmelidir.
Baskı makarası kollarını [50] kilitleyin.

UYARI
Teli dişli uçtan çıkarırken gözleri ve elleri torçtan uzak
tutmak için gerekli önlemleri alın.

Şekil 73
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Gaz Bağlantısı












Taşıma ve Kaldırma

UYARI
TÜP hasar görürse patlayabilir.
Gaz tüpünü her zaman, bir duvar rafına
veya amaca uygun bir tüp sepetine
yaslayarak dik bir konumda sağlam bir
şekilde sabitleyin.
Tüpü, olası patlama veya yangın riskini
önlemek
için
hasar
görebileceği,
ısınabileceği veya elektrik devrelerinin
olduğu alanlardan uzak tutun.
Tüpü kaynak veya diğer elektrik
devrelerinden uzak tutun.
Kaynak makinesini kesinlikle tüp takılıyken
kaldırmayın.
Kaynak elektrodunun tüpe temas etmesine
kesinlikle izin vermeyin.
Koruyucu gazın birikmesi sağlığa zarar
verebilir veya ölüme neden olabilir. Gaz
birikmesini önlemek için iyi havalandırılan
bir alanda kullanın.
Sızıntıları önlemek için kullanılmadığı
zaman gaz tüpü vanalarını iyice kapatın.

UYARI
Makinenin düşürülmesi yaralanmaya ve
ünitede hasara neden olabilir.

Bir vinçle taşırken veya kaldırırken aşağıdaki kurallara
uyun:
 Alet, taşımaya uygun elemanlar içerir.
 Kaldırmak için uygun kapasitede bir kaldırma ekipmanı
kullanın.
 Kaldırma ve taşıma için sadece temel tel sürücü
ekipmanlarından olan özel kayışı [51] kullanın.
UYARI
Kaldırma sırasında kaynak işlemine sadece kayış [51]
olduğunda izin verilir.

51

UYARI
Kaynak makinesi, tüm uygun koruyucu gazların
maksimum 5,0 bar basınç ile kullanılmasını destekler.
UYARI
Kullanmadan önce gaz tüpünün kullanım amacına uygun
gaz içerdiğinden emin olun.











Kaynak güç ünitesindeki giriş gücünü kapatın.
Gaz tüpüne uygun bir gaz akış regülatörü takın.
Gaz hortumunu hortum kelepçesini kullanarak
regülatöre bağlayın.
Gaz hortumunun diğer ucu, güç ünitesinin arka
panelindeki gaz konektörüne veya doğrudan tel
sürücünün arka panelinde bulunan hızlı konektöre [8]
bağlanır. Daha fazla ayrıntıyı güç ünitesinin kullanım
kılavuzunda bulabilirsiniz.
Özel ara bağlantı kablosu (bkz. “Aksesuarlar” bölümü)
ile tel sürücü ve güç ünitesini bağlayın.
Kaynak güç ünitesindeki giriş gücünü açın.
Gaz tüpü vanasını açın.
Gaz regülatörünün koruyucu gaz akışını ayarlayın.
Gaz Tahliye Anahtarı [14] ile gaz akışını kontrol edin.

UYARI
MIG/MAG prosesini CO2 koruyucu gazla kaynaklamak için
CO2 gazı ısıtıcısı kullanılmalıdır.

Türkçe
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Bakım

Müşteri Destek Politikası

UYARI
Herhangi bir onarım, değiştirme veya bakım işlemi için, en
yakın Teknik Servis Merkezi veya Lincoln Electric ile
temasa geçilmesi önerilir. Yetkisiz servis veya personel
tarafından gerçekleştirilen onarımlar ve değişiklikler
üreticinin garantisinin geçersiz olmasına neden olacaktır.

Lincoln Electric Şirketi, yüksek kalite kaynak donanımı,
sarf malzemeleri ve kesme donanımı üretmekte ve
satmaktadır. Amacımız müşterilerimizin ihtiyaçlarını
karşılamak ve beklentilerini aşmaktır. Yeri geldiğinde,
alıcılar ürünlerimizin kullanımı hakkında Lincoln
Electric'ten tavsiye veya bilgi isteyebilirler. Müşterilerimize
sahip olduğumuz en iyi bilgilerle yanıt veriyoruz. Lincoln
Electric bu tür tavsiyeleri garanti etmez ve bu bilgi ve
tavsiyelerle ilgili olarak hiçbir yükümlülük kabul etmez. Bu
tür bilgi veya tavsiyelerle ilgili olarak müşterinin özel
amacına uygunluk dahil olmak üzere her tür garantiyi açık
şekilde reddediyoruz. Göz önünde bulundurulması için,
verildiği andan itibaren bu tür hiçbir bilgi veya tavsiyenin
güncellenmesi veya düzeltilmesi hakkında hiçbir
sorumluluk kabul etmiyoruz ve ayrıca bilgi veya tavsiyenin
sağlanması ürünlerimizin satışıyla ilgili olarak hiçbir
garanti oluşturmaz, genişletmez veya değiştirmez.
Lincoln Electric, müşterilerinin taleplerine cevap veren bir
imalatçıdır. Ancak, Lincoln Electric tarafından satılan
spesifik ürünlerin seçimi ve kullanımı yalnızca müşterinin
kontrolü ve sorumluluğu altındadır. Lincoln Electric'in
kontrolü dışındaki bir çok değişken bu imalat yöntemlerinin
ve hizmet şartlarının uygulanmasıyla elde edilen sonuçları
etkileyebilmektedir.
Değişikliğe Tabidir – Bu bilgiler yazdırma sırasındaki
bilgimiz dahilinde doğrudur. Lütfen güncellenen herhangi
bir bilgi için www.lincolnelectric.com adresine başvurun.

Fark edilebilen herhangi bir hasar derhal bildirilmeli ve
onarılmalıdır.
Rutin bakım (her gün)
 Şase kabloları ve güç kablosunun yalıtım durumunu
ve bağlantılarını kontrol edin. İzolasyonu hasar
görmüşse kabloyu derhal değiştirin.
 Kaynak torcunun nozülündeki sıçrantı artıklarını
temizleyin. Sıçrantı artıkları ark bölgesine giden
koruyucu gaz akışını engelleyebilir.
 Kaynak torcunun durumunu kontrol edin: gerekirse
yenisiyle değiştirin.
 Soğutma fanının durumunu ve çalışmasını kontrol
edin. Hava akış oluklarını temiz tutun.
Periyodik bakım (en az yılda bir kez olmak üzere,
200 çalışma saatinde bir)
Rutin bakımın yanında ayrıca şunları gerçekleştirin:
 Makineyi temiz tutun. Dış kasa ve kabin içindeki tozları
kuru (ve düşük basınçlı) hava akımı ile temizleyin.
 Gerekirse, tüm kaynak bağlantı uçlarını temizleyin ve
sıkıştırın.
Bakım işlemlerinin sıklığı makinenin bulunduğu çalışma
ortamına göre değişiklik gösterebilir.
UYARI
Gerilim altındaki parçalara dokunmayın.
UYARI
Kasası sökülmeden önce, kaynak makinesi kapatılmalı ve
güç kablosunun ana soketle olan bağlantısı kesilmelidir.
UYARI
Her bakım ve servisten önce şebeke ağı bağlantısı
makineden kesilmelidir. Her onarımdan sonra, güvenliği
sağlamak için uygun testler gerçekleştirin.

Türkçe
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Hata
Tablo 20 Arayüz Bileşenleri
Arayüz açıklaması
51. Hata kodu
52. Hata açıklaması.

Şekil 75
Tablo 21'de ortaya çıkabilecek temel hataların listesi verilmiştir. Hata kodlarının tam listesini almak için lütfen Lincoln Electric
servisine başvurun.
Tablo 21 Hata kodları
Hata kodu
Belirtiler
6

Güç ünitesi bağlı değil.
Makine aşırı ısındığı
için kapandı.

Nedeni
Kullanıcı Arayüzü, Güç Ünitesi ile 
iletişim kuramıyor gibi gözüküyor.
Sistem, normal sistem çalışma 
limitini aşan bir sıcaklık seviyesi
tespit etti.
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Motor aşırı yüklü, uzun Tel tahrik motoru aşırı ısındı. 
süre.
Elektrodun torç ve kablodan
kolayca kaydığını kontrol edin.


81





Önerilen Çözüm
Güç ünitesi ile kullanıcı arayüzü arasındaki
kablo bağlantılarını kontrol edin.
Prosesin, makinenin çalışma çevrimi
limitini aşmadığından emin olun.
Sistemin çevresinde ve içinde doğru hava
akışı olacak şekilde kurulduğunu kontrol
edin.
Giriş ve çıkış panjurlarında biriken toz ve
kirin temizlenmesi de dahil olmak üzere,
sistemin
uygun
şekilde
bakımının
yapıldığını kontrol edin.
Kullanıcı arayüzü, makinenin ne zaman
soğuyacağı bilgisini gösterir. Kaynak
prosesine devam etmek için Lütfen sol
düğmeye basın veya kaynak prosesini
torç tetiği ile başlatın.

Torç ve kablodaki sıkışık bükülmeleri
açın.
İş mili freninin çok sıkı olmadığını kontrol
edin.
Elektrodun kaynak prosesine uygunluğunu
doğrulayın.
Yüksek
kaliteli
bir
elektrodun
kullanıldığından emin olun.
Tahrik silindirlerinin hizasını ve dişlilerini
kontrol edin.
Hatanın resetlenmesini ve motorun
soğumasını bekleyin (yaklaşık 1 dakika).

UYARI
Herhangi bir nedenden ötürü test prosedürlerini anlamadıysanız ya da test/onarım işlemlerini güvenli bir şekilde
yapamayacak durumdaysanız, işlemlere başlamadan önce teknik sorunları giderme konularında yardım almak üzere
Lincoln Electric kaynak makineleri konusunda yetkili bir Teknik Servise başvurun.

Türkçe
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Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlara İlişkin Direktif (WEEE)
07/06

Elektriksel ekipmanlar, normal atıklar gibi değerlendirilmez!
Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlara (WEEE) ilişkin 2012/19/EC sayılı Avrupa Direktifine ve bu direktifin
ulusal kanunlara uygulanmış biçimine uygun olarak, ömrü dolmuş elektrikli cihazlar ayrı bir şekilde
toplanarak çevresel uyumluluk gösteren bir geri dönüşüm tesisine teslim edilmelidir. Cihazın sahibi olarak,
onaylanan toplama sistemleri hakkında lütfen yerel temsilcimizden bilgi alın.
İlgili Avrupa Direktifi’ni uygulayarak çevre ve insan sağlığını korumaya yardımcı olacağınızı unutmayın!

Yedek Parçalar
12/05

Parça Listesi talimatları
 Bu yedek parça listesini kod numarası belirtilmemiş bir makine için kullanmayın. Kod numaraları belirtilmemiş tüm
yedek parçalar için Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Teknik Hizmetler Departmanı ile irtibata geçin.
 İstediğiniz parçanın nerede bulunduğunu belirlemek için montaj sayfası resimleri ve aşağıdaki tabloyu kullanın.
 Yalnızca montaj sayfasında başlık numarası altındaki sütunda “X” ile işaretlenmiş parçaları kullanın (# bu baskıdaki bir
değişikliği gösterir).
Öncelikle, yukarıdaki Parça Listesi talimatlarını okuyun. Daha sonra, makine ile birlikte verilen betimleyici resimli ve çapraz
referanslı parça numarası içeren “Yedek Parça” kılavuzuna bakın.

REACh
11/19

1907/2006 Sayılı (AT) REACh Yönetmeliğinin 33.1 numaralı maddesi uyarınca haberleşme.
Bu ürünün içindeki bazı parçalar şunları içerir:
Bisfenol A, BPA,
EC 201-245-8, CAS 80-05-7
Kadmiyum,
EC 231-152-8, CAS 7440-43-9
Kurşun,
EC 231-100-4, CAS 7439-92-1
Fenol, 4-nonil-, dallı,
EC 284-325-5, CAS 84852-15-3
ağırlıkça %0,1'den (w/w) fazla homojen malzeme içinde. Bu maddeler REACh'in “Yetkilendirme İçin Yüksek Endişe Veren
Maddeler Aday Listesi”nde yer almaktadır.
Elinizdeki belirli ürün, listelenen maddelerden birini veya daha fazlasını içerebilir.
Güvenli kullanım talimatları:
 üretici talimatlarına göre kullanın, kullanımdan sonra ellerinizi yıkayın;
 çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın, ağzına sokmayın,
 yerel düzenlemelere uygun şekilde elden çıkarın.

Yetkili Servis Merkezleri Konumu
09/16




Alıcı, Lincoln’ün garanti süresi içerisinde şikayet edilen herhangi bir kusur hakkında Lincoln Electric kaynak makineleri
konusunda yetkili bir Teknik Servisle temas kurmalıdır.
Size uygun LASF temsilcisini bulmak için yerel Lincoln Satış Temsilcinizle temas kurun veya aşağıdaki adresi
ziyaret edin:
www.lincolnelectric.com/en-gb/Support/Locator.

Elektrik Şeması
Makine ile birlikte verilen "Yedek Parça" kılavuzuna başvurun.
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Aksesuarlar
K14183-1

POWERTEC® i350S

K14184-1

POWERTEC® i420S

K14185-1

POWERTEC® i500S

K14204-1

TEL SÜRME TAMBUR HIZLI KONEKTÖR

K14175-1

GAZ AKIŞ ÖLÇER KİTİ (POWERTEC-i)

K10095-1-15M

UZAKTAN KUMANDA 6-PİM, 15M

K2909-1

6-PİM/12-PİM ADAPTÖR

K14091-1

UZAKTAN MIG LF 45 PWC300-7M (CS/PP)

E/H-400A-70-5M

ELEKTROD TUTUCU 400A/70MM² - 5M

K10158-1

B300 TİPİ MAKARA İÇİN ADAPTÖR

K10158

B300 TİPİ MAKARA İÇİN ADAPTÖR

R-1019-125-1/08R

S200 TİPİ MAKARA İÇİN ADAPTÖR

FL060583010

FLAIR 600 OLUK AÇMA İÇİN KABLOLU TORÇ 2,5M
MIG/MAG TORÇLAR

W10429-36-3M

LGS2 360 G-3,0M MIG TORÇ HAVA SOĞUTMALI

W10429-36-4M

LGS2 360 G-4,0M MIG TORÇ HAVA SOĞUTMALI

W10429-36-5M

LGS2 360 G-5,0M MIG TORÇ HAVA SOĞUTMALI

W10429-505-3M

LGS2 505 W-3,0M MIG TORÇ SU SOĞUTMALI

W10429-505-4M

LGS2 505 W-4,0M MIG TORÇ SU SOĞUTMALI

W10429-505-5M

LGS2 505 W-5,0M MIG TORÇ SU SOĞUTMALI
PROMIG MAGNUM

W000345072-2

PROMIG MAGNUM 370 3M

W000345073-2

PROMIG MAGNUM 370 4,5M

W000345069-2

PROMIG MAGNUM 400W 3M

W000345070-2

PROMIG MAGNUM 400W 4,5M

W000345075-2

PROMIG MAGNUM 500W 3M

W000345076-2

PROMIG MAGNUM 500W 4,5M

KP14150-V06/08

MAKARA KİTİ 0,6/0,8VT FI37 4 PARÇA YEŞİL/MAVİ

KP14150-V08/10

MAKARA KİTİ 0,8/1,0VT FI37 4 PARÇA MAVİ/KIRMIZI

KP14150-V10/12

MAKARA KİTİ 1,0/1,2VT FI37 4 PARÇA KIRMIZI/TURUNCU

KP14150-V12/16

MAKARA KİTİ 1,2/1,6VT FI37 4 PARÇA TURUNCU/SARI

KP14150-V16/24

MAKARA KİTİ 1,6/2,4VT FI37 4 PARÇA SARI/GRİ

KP14150-V09/11

MAKARA KİTİ 0,9/1,1VT FI37 4 PARÇA

KP14150-V14/20

MAKARA KİTİ 1,4/2,0VT FI37 4 PARÇA

KP14150-U06/08A

MAKARA KİTİ 0,6/0,8AT FI37 4 PARÇA YEŞİL/MAVİ

KP14150-U08/10A

MAKARA KİTİ 0,8/1,0AT FI37 4 PARÇA MAVİ/KIRMIZI

KP14150-U10/12A

MAKARA KİTİ 1,0/1,2AT FI37 4 PARÇA KIRMIZI/TURUNCU

KP14150-U12/16A

MAKARA KİTİ 1,2/1,6AT FI37 4 PARÇA TURUNCU/SARI

KP14150-U16/24A

MAKARA KİTİ 1,6/2,4AT FI37 4 PARÇA SARI/GRİ

KATI TELLER İÇİN MAKARA KİTİ

ALÜMİNYUM TELLER İÇİN MAKARA KİTİ

ÖZLÜ TELLER İÇİN MAKARA KİTİ
KP14150-V12/16R

MAKARA KİTİ 1,2/1,6RT FI37 4 PARÇA TURUNCU/SARI

KP14150-V14/20R

MAKARA KİTİ 1,4/2,0RT FI37 4 PARÇA

KP14150-V16/24R

MAKARA KİTİ 1,6/2,4RT FI37 4 PARÇA SARI/GRİ

KP14150-V09/11R

MAKARA KİTİ 0,9/1,1RT FI37 4 PARÇA

KP14150-V10/12R

MAKARA KİTİ 1,0/1,2RT FI37 4 PARÇA -/TURUNCU
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TEL KILAVUZLARI
0744-000-318R

TEL KILAVUZU SETİ MAVİ Ø0,6-1,6

0744-000-319R

TEL KILAVUZU SETİ KIRMIZI Ø1,8-2,8

D-1829-066-4R

EURO TEL KILAVUZU Ø0,6-1,6

D-1829-066-5R

EURO TEL KILAVUZU Ø1,8-2,8
ARA BAĞLANTI KABLOLARI

K14198-PG

KABLO PAKETİ 5PİM G 70MM2 1 M

K14198-PG-5M

KABLO PAKETİ 5PİM G 70MM2 5M

K14198-PG-10M

KABLO PAKETİ 5PİM G 70MM2 10M

K14198-PG-15M

KABLO PAKETİ 5PİM G 95MM2 15M

K14198-PG-20M

KABLO PAKETİ 5PİM G 95MM2 20M

K14198-PG-25M

KABLO PAKETİ 5PİM G 95MM2 25M

K14198-PG-30M

KABLO PAKETİ 5PİM G 95MM2 30M

K14199-PGW

KABLO PAKETİ 5PİM W 95MM2 1 M

K14199-PGW-5M

KABLO PAKETİ 5PİM W 95MM2 5M

K14199-PGW-10M

KABLO PAKETİ 5PİM W 95MM2 10M

K14199-PGW-15M

KABLO PAKETİ 5PİM W 95MM2 15M

K14199-PGW-20M

KABLO PAKETİ 5PİM W 95MM2 20M

K14199-PGW-25M

KABLO PAKETİ 5PİM W 95MM2 25M

K14199-PGW-30M

KABLO PAKETİ 5PİM W 95MM2 30M
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Bağlantı konfigürasyonu
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