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RU ЛЕГЕНДА СИМВОЛОВ БЕЗОПАСНОСТИ,
ОБЯЗАННОСТИ И ЗАПРЕТА.
A VESZÉLY, KÖTELEZETTSÉG ÉS TILTÁS
JELZÉSEINEK FELIRATAI.
RO LEGENDĂ INDICATOARE DE AVERTIZARE A
PERICOLELOR, DE OBLIGARE ŞI DE
INTERZICERE.
PL OBJAŚNIENIA ZNAKÓW OSTRZEGAWCZYCH,
NAKAZU I ZAKAZU.
CZ VYSVĚTLIVKY K SIGNÁLŮM NEBEZPEČÍ,
PŘÍKAZŮM A ZÁKAZŮM.
SK VYSVETLIVKY K SIGNÁLOM NEBEZPEČENSTVA,
PRÍKAZOM A ZÁKAZOM.
SI LEGENDA SIGNALOV ZA NEVARNOST, ZA
PREDPISANO IN PREPOVEDANO.
HR/SCG LEGENDA OZNAKA OPASNOSTI, OBAVEZA I
ZABRANA.
LT PAVOJAUS, PRIVALOMŲJŲ IR DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ PAAIŠKINIMAS.
EE OHUD, KOHUSTUSED JA KEELUD.
LV BĪSTAMĪBU, PIENĀKUMU UN AIZLIEGUMA ZĪMJU
PASKAIDROJUMI.
BG ЛЕГЕНДА НА ЗНАЦИТЕ ЗА ОПАСНОСТ,
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И ЗА ЗАБРАНА.

GB EXPLANATION OF DANGER, MANDATORY AND
PROHIBITION SIGNS.
LEGENDA SEGNALI DI PERICOLO, D’OBBLIGO E
DIVIETO.
F LÉGENDE SIGNAUX DE DANGER, D'OBLIGATION
ET D'INTERDICTION.
D LEGENDE DER GEFAHREN-, GEBOTS- UND
VERBOTSZEICHEN.
E LEYENDA SEÑALES DE PELIGRO, DE OBLIGACIÓN
Y PROHIBICIÓN.
P LEGENDA DOS SINAIS DE PERIGO, OBRIGAÇÃO E
PROIBIDO.
NL LEGENDE SIGNALEN VAN GEVAAR,
VERPLICHTING EN VERBOD.
DK OVERSIGT OVER FARE, PLIGT OG
FORBUDSSIGNALER.
SF VAROITUS, VELVOITUS, JA KIELTOMERKIT.
N SIGNALERINGSTEKST FOR FARE,
FORPLIKTELSER OG FORBUDT.
S BILDTEXT SYMBOLER FÖR FARA, PÅBUD OCH
FÖRBUD.
GR ΛΕΖΑΝΤΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ.

H

I

DANGER OF ELECTRIC SHOCK - PERICOLO SHOCK ELETTRICO - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - STROMSCHLAGGEFAHR
- PELIGRO DESCARGA ELÉCTRICA - PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO - GEVAAR ELEKTROSHOCK - FARE FOR ELEKTRISK
STØD - SÄHKÖISKUN VAARA - FARE FOR ELEKTRISK STØT - FARA FÖR ELEKTRISK STÖT - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ - ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE - PERICOL DE ELECTROCUTARE NIEBEZPIECZEŃSTWO SZOKU ELEKTRYCZNEGO - NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM - NEBEZPEČENSTVO
ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM - NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA - OPASNOST STRUJNOG UDARA - ELEKTROS
SMŪGIO PAVOJUS - ELEKTRILÖÖGIOHT - ELEKTROŠOKA BĪSTAMĪBA - ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР.
DANGER OF WELDING FUMES - PERICOLO FUMI DI SALDATURA - DANGER FUMÉES DE SOUDAGE - GEFAHR DER
ENTWICKLUNG VON RAUCHGASEN BEIM SCHWEISSEN - PELIGRO HUMOS DE SOLDADURA - PERIGO DE FUMAÇAS DE
SOLDAGEM - GEVAAR LASROOK - FARE P.G.A. SVEJSEDAMPE - HITSAUSSAVUJEN VAARA - FARE FOR SVEISERØYK - FARA
FÖR RÖK FRÅN SVETSNING - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΠΝΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ - ОПАСНОСТЬ ДЫМОВ СВАРКИ - HEGESZTÉS
KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZETT FÜST VESZÉLYE - PERICOL DE GAZE DE SUDURĂ - NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARÓW
SPAWALNICZYCH - NEBEZPEČÍ SVAŘOVACÍCH DÝMŮ - NEBEZPEČENSTVO VÝPAROV ZO ZVÁRANIA - NEVARNOST
VARILNEGA DIMA - OPASNOST OD DIMA PRILIKOM VARENJA - SUVIRINIMO DŪMŲ PAVOJUS - KEEVITAMISEL SUITSU OHT METINĀŠANAS IZTVAIKOJUMU BĪSTAMĪBA - ОПАСНОСТ ОТ ПУШЕКА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ.
DANGER OF EXPLOSION - PERICOLO ESPLOSIONE - RISQUE D'EXPLOSION - EXPLOSIONSGEFAHR - PELIGRO EXPLOSIÓN
- PERIGO DE EXPLOSÃO - GEVAAR ONTPLOFFING - SPRÆNGFARE - RÄJÄHDYSVAARA - FARE FOR EKSPLOSJON - FARA
FÖR EXPLOSION - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ - ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА - ROBBANÁS VESZÉLYE - PERICOL DE EXPLOZIE NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU - NEBEZPEČÍ VÝBUCHU - NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU - NEVARNOST EKSPLOZIJE OPASNOST OD EKSPLOZIJE - SPROGIMO PAVOJUS - PLAHVATUSOHT - SPRĀDZIENBĪSTAMĪBA - ОПАСНОСТ ОТ
ЕКСПЛОЗИЯ.
WEARING PROTECTIVE CLOTHING IS COMPULSORY - OBBLIGO INDOSSARE INDUMENTI PROTETTIVI - PORT DES
VÊTEMENTS DE PROTECTION OBLIGATOIRE - DAS TRAGEN VON SCHUTZKLEIDUNG IST PFLICHT - OBLIGACIÓN DE
LLEVAR ROPA DE PROTECCIÓN - OBRIGATÓRIO O USO DE VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO - VERPLICHT BESCHERMENDE
KLEDIJ TE DRAGEN - PLIGT TIL AT ANVENDE BESKYTTELSESTØJ - SUOJAVAATETUKSEN KÄYTTÖ PAKOLLISTA FORPLIKTELSE Å BRUKE VERNETØY - OBLIGATORISKT ATT BÄRA SKYDDSPLAGG - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ - ОБЯЗАННОСТЬ НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНУЮ ОДЕЖДУ - VÉDŐRUHA HASZNÁLATA KÖTELEZŐ FOLOSIREA ÎMBRĂCĂMINTEI DE PROTECŢIE OBLIGATORIE - NAKAZ NOSZENIA ODZIEŻY OCHRONNEJ - POVINNÉ POUŽITÍ
OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ - POVINNÉ POUŽITIE OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV - OBVEZNO OBLECITE ZAŠČITNA
OBLAČILA - OBAVEZNO KORIŠTENJE ZAŠTITNE ODJEĆE - PRIVALOMA DĖVĖTI APSAUGINĘ APRANGĄ - KOHUSTUSLIK
KANDA KAITSERIIETUST - PIENĀKUMS ĢĒRBT AIZSARGTĒRPUS - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НОСЕНЕ НА ПРЕДПАЗНО ОБЛЕКЛО.
WEARING PROTECTIVE GLOVES IS COMPULSORY - OBBLIGO INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI - PORT DES GANTS DE
PROTECTION OBLIGATOIRE - DAS TRAGEN VON SCHUTZHANDSCHUHEN IST PFLICHT - OBLIGACIÓN DE LLEVAR
GUANTES DE PROTECCIÓN - OBRIGATÓRIO O USO DE LUVAS DE SEGURANÇA - VERPLICHT BESCHERMENDE
HANDSCHOENEN TE DRAGEN - PLIGT TIL AT BRUGE BESKYTTELSESHANDSKER - SUOJAKÄSINEIDEN KÄYTTÖ
PAKOLLISTA - FORPLIKTELSE Å BRUKE VERNEHANSKER - OBLIGATORISKT ATT BÄRA SKYDDSHANDSKAR - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ - ОБЯЗАННОСТЬ НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ - VÉDŐKESZTYŰ HASZNÁLATA
KÖTELEZŐ - FOLOSIREA MĂNUŞILOR DE PROTECŢIE OBLIGATORIE - NAKAZ NOSZENIA RĘKAWIC OCHRONNYCH POVINNÉ POUŽITÍ OCHRANNÝCH RUKAVIC - POVINNÉ POUŽITIE OCHRANNÝCH RUKAVÍC - OBVEZNO NADENITE ZAŠČITNE
ROKAVICE - OBAVEZNO KORIŠTENJE ZAŠTITNIH RUKAVICA - PRIVALOMA MŪVĖTI APSAUGINES PIRŠTINES KOHUSTUSLIK KANDA KAITSEKINDAID - PIENĀKUMS ĢĒRBT AIZSARGCIMDUS - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НОСЕНЕ НА
ПРЕДПАЗНИ РЪКАВИЦИ.
DANGER OF ULTRAVIOLET RADIATION FROM WELDING - PERICOLO RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE DA SALDATURA DANGER RADIATIONS ULTRAVIOLETTES DE SOUDAGE - GEFAHR ULTRAVIOLETTER STRAHLUNGEN BEIM SCHWEISSEN PELIGRO RADIACIONES ULTRAVIOLETAS - PERIGO DE RADIAÇÕES ULTRAVIOLETAS DE SOLDADURA - GEVAAR
ULTRAVIOLET STRALEN VAN HET LASSEN - FARE FOR ULTRAVIOLETTE SVEJSESTRÅLER - HITSAUKSEN AIHEUTTAMAN
ULTRAVIOLETTISÄTEILYN VAARA - FARE FOR ULTRAFIOLETT STRÅLNING UNDER SVEISINGSPROSEDYREN - FARA FÖR
ULTRAVIOLETT STRÅLNING FRÅN SVETSNING - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ - ОПАСНОСТЬ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СВАРКИ - HEGESZTÉS KÖVETKEZTÉBEN LÉTREJÖTT IBOLYÁNTÚLI SUGÁRZÁS
VESZÉLYE - PERICOL DE RADIAŢII ULTRAVIOLETE DE LA SUDURĂ - NIEBEZPIECZEŃSTWO PROMIENIOWANIA
NADFIOLETOWEGO PODCZAS SPAWANIA - NEBEZPEČÍ ULTRAFIALOVÉHO ZÁŘENÍ ZE SVAŘOVÁNÍ Í - NEBEZPEČENSTVO
ULTRAFIALOVÉHO ŽIARENIA ZO ZVÁRANIA - NEVARNOST SEVANJA ULTRAVIJOLIČNIH ŽARKOV ZARADI VARJENJA OPASNOST OD ULTRALJUBIČASTIH ZRAKA PRILIKOM VARENJA - ULTRAVIOLETINIO SPINDULIAVIMO SUVIRINIMO METU
PAVOJUS - KEEVITAMISEL ERALDUVA ULTRAVIOLETTKIIRGUSEOHT - METINĀŠANAS ULTRAVIOLETĀ IZSTAROJUMA
BĪSTAMĪBA - ОПАСНОСТ ОТ УЛТРАВИОЛЕТОВО ОБЛЪЧВАНЕ ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ.
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Acest lucru se obţine în mod normal prin protejarea cu
mănuşi, încălţăminte, măşti şi îmbrăcăminte adecvate acestui
scop şi prin utilizarea de platforme sau de covoare izolante.
- Protejaţi-vă întotdeauna ochii cu geamuri de protecţie
inactinice montate pe măşti sau pe căşti.
Folosiţi îmbrăcăminte ignifugă de protecţie adecvată şi evitaţi
expunerea epidermei la razele ultraviolete şi infraroşii
produse de arc; protecţia trebuie să fie extinsă şi la alte
persoane din apropierea arcului prin intermediul ecranelor de
protecţie sau a perdelelor nereflectorizante.

megfelelő lámpa, ellenkező esetben a meghibásodas oka
általában az áramellátási vezetékben található (kábelek,
villásdugó és/vagy csatlakozó, olvadóbiztosítékok stb.).
Azt, hogy nem ég-e a sárga kijelző (LED), mely a túl magas / túl
alacsony feszültség, vagy rövidzárlat miatti hőszabályozási
biztonsági beavatkozásra utal.
Meg kell győződni a nominalis szakaszosság arányának
ellenőrzöttségéről; hővédelmi szabályozás beavatkozása esetén
meg kell várni a hegesztőgép teljes kihűlését, ellenőrizni kell a
szellőző-berendezés működőképességét.
Ellenőrizni kell a tápvezeték feszültségét: ha az érték tulságosan
magas vagy túlságosan alacsony a hegesztőgép blokkolt
állapotban marad.
Ellenőrizni kell, hogy nincs-e rövidzárlat a hegesztőgép
végződésénél: amennyiben igen, meg kell szüntetni annak okát.
Ellenőrizni kell a hegesztési áramkör kapcsolásainak
pontosságát, különösen azt, hogy a földelési kábel fogója valóban
össze van-e kapcsolva a munkadarabbal, és hogy nem ékelődteke kapcsolat közé szigetelő anyagok (pl. festékek).
Az alkalmazott védelmi gáznak megfelelő minőségűnek (Argon
99,5) és mennyiségűnek kell lennie.

- Trecerea curentului de sudură provoacă apariţia unor
câmpuri electromagnetice (EMF) localizate în jurul circuitului
de sudură.
Câmpurile electromagnetice pot avea interferenţe cu unele
aparate medicale (ex. Pace-maker, respiratoare, proteze
metalice etc.).
Trebuie luate măsuri de protecţie adecvate faţă de persoanele
purtătoare ale acestor aparate. De exemplu, trebuie interzis
accesul în zona de folosire a aparatului de sudură.
Acest aparat de sudură corespunde standardelor tehnice de
produs pentru folosirea exclusivă în medii industriale în scop
profesional. Nu este asigurată corespondenţa cu limitele de bază
referitoare la expunerea umană la câmpurile electromagnetice în
mediul casnic.

______________(RO)______________
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI

Operatorul trebuie să folosească următoarele proceduri pentru a
reduce expunerea la câmpurile electromagnetice:
- Să fixeze împreună, cât mai aproape posibil, cele două cabluri
de sudură.
- Să menţină capul şi trunchiul corpului cât mai departe posibil
de circuitul de sudură.
- Să nu înfăşoare niciodată cablurile de sudură în jurul corpului.
- Să nu sudeze cu corpul în mijlocul circuitului de sudură. Să
ţină ambele cabluri de aceeaşi parte a corpului.
- Să conecteze cablul de întoarcere al curentului de sudură la
piesa de sudat, cât mai aproape posibil de îmbinarea ce se
execută.
- Să nu sudeze aproape, aşezaţi sau sprijiniţi de aparatul de
sudură (distanţa minimă: 50cm).
- Să nu lase obiecte feromagnetice în apropierea circuitului de
sudură.
- Distanţa minimă d=20cm (Fig. I).

ATENŢIE: CITIŢI CU ATENŢIE ACEST MANUAL DE
INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE FOLOSIREA APARATULUI DE
SUDURĂ!
APARATE DE SUDURĂ CU ARC ELECTRIC PENTRU SUDURA CU
ELECTROZI ÎNVELIŢI (MMA) DESTINATE UZULUI PROFESIONAL
ŞI INDUSTRIAL.
Observaţie: În textul care urmează se va utiliza termenul „aparat de
sudură”.
1. MĂSURI GENERALE DE SIGURANŢĂ ÎN CAZUL SUDURII CU
ARC
Operatorul trebuie să fie destul de instruit pentru folosirea în
siguranţă a aparatului şi informat asupra riscurilor care pot
proveni din sudura cu arc, asupra măsurilor de protecţie
corespunzătoare şi asupra măsurilor de urgenţă.
(a se face referire şi la „SPECIFICAŢIE TEHNICĂ IEC sau CLC/TS
62081”: INSTALAREA ŞI FOLOSIREA APARATELOR PENTRU
SUDURA CU ARC).

- Aparat de clasă A:
Acest aparat de sudură corespunde cerinţelor standardului
tehnic de produs pentru folosirea exclusivă în medii industriale
şi în scop profesional. Nu este asigurată corespondenţa cu
compatibilitatea electromagnetică în clădirile de locuinţe şi în
cele conectate direct la o reţea de alimentare de joasă tensiune
care alimentează clădirile pentru uzul casnic.

- Evitaţi contactul direct cu circuitul de sudură; tensiunea în gol
transmisă de generator poate fi periculoasă în anumite cazuri.
- Conectarea cablurilor de sudură, operaţiile de control precum
şi reparaţiile trebuie efectuate cu aparatul de sudură oprit şi
deconectat de la reţeaua de alimentare.
- Opriţi aparatul de sudură şi deconectaţi-l de la reţeaua de
alimentare înainte de a înlocui componentele pistoletului de
sudură predispuse la uzură.
- Realizaţi instalaţia electrică corespunzător normelor şi legilor
în vigoare referitor la prevenirea accidentelor de muncă
- Aparatul de sudură trebuie să fie conectat numai la un sistem
de alimentare cu conductor de nul legat la pământ.
- Asiguraţi-vă că priza de alimentare este corect conectată la
pământarea de protecţie.
- Nu folosiţi aparatul de sudură în medii cu umiditate, igrasie sau
sub ploaie.
- Nu folosiţi cabluri cu izolare deteriorată sau cu conectoare
slăbite.

-

-

- Nu sudaţi containere, recipiente sau tubulaturi care conţin sau
care au conţinut produse inflamabile lichide sau gazoase.
- Evitaţi operarea aparatului pe materiale curăţate cu solvenţi
cloruraţi sau în vecinătatea substanţelor de acest gen.
- Nu sudaţi pe recipiente sub presiune.
- Îndepărtaţi de zona de lucru toate substanţele inflamabile (de
exemplu lemn, hârtie, cârpe, etc.).
- Asiguraţi-vă că există un schimb de aer adecvat sau alte
mijloace capabile să elimine gazele de sudură din vecinătatea
arcului; este necesară o abordare sistematică pentru a evalua
limitele de expunere la gazele de sudură în funcţie de
compoziţia lor, concentraţia şi durata expunerii respective.
- Păstraţi butelia departe de surse de căldură, inclusiv iradiaţia
solară (daca se utilizează).

MĂSURI DE PRECAUŢIE SUPLIMENTARE
OPERAŢIILE DE SUDARE:
- în medii cu risc ridicat de electrocutare
- în spaţii îngrădite
- în prezenţa materialelor inflamabile sau explozive
TREBUIE să fie evaluate preventiv de către un “responsabil
expert” şi să fie efectuate întotdeauna în prezenţa altor
persoane calificate pentru intervenţii în caz de urgenţă.
TREBUIE să fie adoptate mijloacele tehnice de protecţie
descrise la punctele 5.10; A.7; A.9. din capitolul
„SPECIFICAŢIE TEHNICĂ IEC sau CLC/TS 62081”.
TREBUIE să fie interzisă sudura cu operatorul situat la
înălţime faţă de sol, în afară de cazul în care se folosesc
platforme de siguranţă.
TENSIUNE ÎNTRE PORTELECTROZI SAU PISTOLETE DE
SUDURĂ: dacă se lucrează cu mai multe aparate de sudură la
o singură piesă sau la mai multe piese conectate electric se
poate crea o sumă periculoasă de tensiuni în gol între doi
portelectrozi sau pistolete de sudură diferite, atingând o
valoare care poate fi dublul limitei admise.
Este necesar ca un coordonator expert să efectueze
măsurătorile necesare prin instrumente adecvate pentru a
determina dacă există vreun risc şi să poată adopta măsuri de
protecţie adecvate precum este indicat la punctul 5.9 din
capitolul „SPECIFICAŢIE TEHNICĂ IEC sau CLC/TS 62081”.

ALTE RISCURI
- FOLOSIRE IMPROPRIE: utilizarea aparatului de sudură în
scopuri diferite faţă de cel pentru care a fost destinat (de ex.
decongelarea tubulaturilor din reţeaua hidrică) este
periculoasă.
2. INTRODUCERE ŞI DESCRIERE GENERALĂ
Acest aparat de sudură este o sursă de curent pentru sudura cu arc
electric, realizată în mod special pentru sudura MMA în curent
continuu (CC).

- Efectuaţi o izolare electrică adecvată faţă de electrod, piesa în
lucru şi faţă de alte părţi metalice legate la pământ, situate în
apropiere (accesibile).
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Caracteristicile acestui sistem de reglare (INVERTER) precum viteza
şi precizia reglării, conferă aparatului de sudură calităţi excepţionale
la sudura cu electrozi înveliţi (rutilici, cu substanţe acide, sau bazice).
Reglarea prin intermediul sistemului cu „inverter” la priza de
alimentare (primar) permite în plus o reducere drastică a volumului
transformatorului şi a reactanţei de nivelare, adică reducerea
volumului şi greutăţii aparatului de sudură, facilitând astfel o mai bună
manevrare şi transport al acestuia.

valoarea curentului de sudură faţă de cea setată de către
operator; modulează impulsiile de comandă a driver-ilor
corespunzători punţii de comutare IGBT care efectuează
reglarea.
Determină răspunsul dinamic al curentului în timpul fuziunii
electrodului (scurt circuite instantanee) şi supervizează sistemele
de siguranţă.
La modelul „DUAL VOLTAGE AUTOMATIC” există un dispozitiv care
recunoaşte automat tensiunea de reţea (115V CA - 230V CA) şi
setează aparatul de sudură pentru funcţionarea conform acesteia.
Utilizatorul este în măsură să recunoască dacă aparatul de sudură
este alimentat la 115 V CA sau la 230 V CA prin intermediul culorilor de
LED (Fig. C (3)).
- LED CULOARE VERDE indică faptul că aparatul de sudură este
conectat la o reţea de 230 V CA.
- LED CULOARE PORTOCALIE indică faptul că aparatul de sudură
este conectat la o reţea de 115 V CA.
În timpul funcţionării la 115 V CA este posibil ca, din cauza
supratensiunilor semnificative şi de lungă durată, aparatul de
sudură să se comute pentru siguranţă în modalitatea 230 V
CA.
În acest caz este necesară oprirea şi repornirea aparatului de
sudură pentru a relua operaţia de sudare.
Reporniţi aparatul de sudură numai după ce LED- ul este stins
complet (Fig. C (4)).

ACCESORII LIVRATE LA CERERE:
- Set sudură MMA.
3. DATE TEHNICE
PLACĂ INDICATOARE
Principalele date referitoare la utilizarea şi randamentul aparatului de
sudură sunt menţionate pe placa indicatoare a acestuia cu
următoarele semnificaţii:
Fig. A
1- Gradul de protecţie a carcasei.
2- Simbolul prizei de alimentare:
1~: tensiune alternativă monofazică;
3~: tensiune alternativă trifazică.
3- Simbolul S: indică faptul că se pot efectua operaţii de sudare întrun mediu cu risc de electrocutare ridicat (de ex. foarte aproape de
mase metalice considerabile).
4- Simbolul procedeului de sudură prevăzut.
5- Simbolul structurii interne a aparatului de sudură.
6- Normă EUROPEANĂ de referinţă pentru siguranţa şi construcţia
aparatelor de sudură cu arc electric.
7- Număr de înregistrare pentru identificarea aparatului de sudură
(indispensabil pentru asistenţa tehnică, solicitarea pieselor de
schimb, identificarea originii produsului).
8- Randamentul circuitului de sudură:
- U0 : tensiune maximă în gol.
- I2/U2: Curent şi tensiune corespunzătoare conform normelor
care pot fi transmise de aparatul de sudură în timpul sudurii.
- X : Raportul de intermitenţă: indică perioada în care aparatul
de sudură poate produce curentul corespunzător (aceeaşi
coloană). Se exprimă în % pe baza unui ciclu de 10 minute (de
exemplu 60% = 6 minute de funcţionare, 4 minute de
staţionare, ş.a.m.d.).
În cazul în care se vor depăşi parametrii de utilizare (raportaţi la
temperatura mediului ambiant de 40°C), intervine protecţia
termică a aparatului (aparatul rămâne în stand-by până când
temperatura acestuia revine la valorile admise).
- A/V - A/V: indică gama de reglare a curentului de sudură
(minim - maxim) la tensiunea de arc corespunzătoare.
9- Date caracteristice ale prizei de alimentare:
- U1: Tensiunea alternativă şi frecvenţa de alimentare a
aparatului de sudură (limitele admise ±10%):
- I1 max: Curent maxim absorbit din priză.
- I1eff : Curentul efectiv de alimentare.
10: Valoarea siguranţelor cu temporizare prevăzute pentru
protecţie.
11- Simboluri care se referă la normele de siguranţă a căror
semnificaţie este indicată în capitolul 1 „Măsuri de siguranţă
generale pentru sudura cu arc electric”.

DISPOZITIVE DE CONTROL, DE REGLARE ŞI CONECTARE
APARAT DE SUDURĂ
pe partea anterioară:
Fig. C
1 - Priză rapidă pozitivă (+) pentru conectarea cablului de sudură.
2 - LED GALBEN: de obicei stins; când este aprins indică o
anomalie care blochează curentul de sudură din cauza
diferitelor motive precum:
- Protecţie termică: în interiorul aparatului s-a atins o
temperatură excesivă. Aparatul rămâne în funcţiune fără să
transmită curent până când se va atinge o temperatură
normală de funcţionare. Resetarea este automată.
- Protecţie împotriva supratensiunii şi a căderilor de
tensiune: blochează aparatul: tensiunea de alimentare este
în afara intervalului +/- 15% faţă de valoarea de pe plăcuţă.
ATENŢIE: Depăşirea limitei de tensiune superioară
menţionată mai sus va duce la deteriorarea gravă a
dispozitivului.
- Protecţie ANTI STICK: blochează în mod automat aparatul
de sudură, atunci când electrodul se lipeşte de materialul de
sudat, ceea ce permite înlăturarea manuală fără a deteriora
cleştele portelectrod.
3 - LED VERDE indică faptul că aparatul este conectat la reţea şi
este pregătit pentru funcţionare.
4- Potenţiometru pentru reglarea curentului de sudură cu
scală gradată în amperi; permite reglarea chiar şi în timpul
operaţiei de sudare (modelul „DUAL VOLTAGE
AUTOMATIC” prezintă o dublă scală gradată în amperi).
5- Priză rapidă negativă (-) pentru conectarea cablului de sudură.
pe partea posterioară:
Fig. D
1 - cablu de alimentare cu ştecăr C.E.E. 2p + (W
)..
(La modelul „DUAL VOLTAGE AUTOMATIC” cablul de alimentare
nu este furnizat cu ştecăr).
2 - Întrerupător general O/OFF - I/ON (luminos).

Observaţie: Exemplul de placă indicatoare prezentat este orientativ în
ceea ce priveşte semnificaţia simbolurilor şi a cifrelor; valorile exacte
ale datelor tehnice ale aparatului de sudură achiziţionat trebuie să fie
indicate direct pe placa indicatoare a aparatului respectiv.
ALTE DATE TEHNICE:
- APARAT DE SUDURĂ:
- a se vedea tabelul (TAB. 1).
- %USE AT 20°C (dacă este prezent pe mantaua aparatului de
sudură).
USE AT 20°C, exprimă pentru fiecare diametru (Ø ELECTRODE)
numărul de electrozi sudabili într-un interval de 10 minute
(ELECTRODES 10 MIN) la 20°C cu pauză de 20 de secunde
pentru fiecare schimbare a electrodului; această informaţie este
indicată şi în procente (%USE) faţă de numărul maxim de
electrozi sudabili.
- CLEŞTE PORTELECTROD: a se vedea tabelul 2 (TAB. 2).
Greutatea aparatului de sudură este indicată în tabelul 1 (TAB. 1).

5. INSTALARE

________________________________________________________________________________

ATENŢIE! EFECTUAŢI TOATE OPERAŢIILE DE INSTALARE
ŞI DE CONECTARE A APARATULUI DE SUDURĂ NUMAI CÂND
ACESTA ESTE OPRIT ŞI DECONECTAT DE LA REŢEAUA DE
ALIMENTARE.
LEGĂTURILE ELECTRICE ALE APARATULUI TREBUIE SĂ FIE
EFECTUATE NUMAI DE CĂTRE PERSONAL EXPERT SAU
CALIFICAT.
________________________________________________________________________________

PREGĂTIRE
Înlăturaţi aparatul de sudură din ambalajul său original şi montaţi
piesele aferente prezente în ambalaj.

4. DESCRIEREA APARATULUI DE SUDURĂ
Aparatul de sudură este alcătuit dintr-un modul de putere şi dintr-un
modul de reglare/ control realizaţi pe circuit imprimat, meniţi să
optimizeze siguranţa funcţionării cu un minim de întreţinere.
Fig. B

Asamblarea cablului de masă - cleşte
Fig. E
Asamblarea cablului de sudură - cleşte portelectrod
Fig. F

1- Intrare priză de alimentare cu caracteristică monofazică, grup
redresor şi condensator de egalizare.
2- Punte de comutare cu “transistors” şi „drivers” (IGBT); comută
tensiunea de linie redresată în tensiune alternativă de înaltă
frecvenţă şi reglează puterea în funcţie de curentul / tensiunea de
sudură necesar/-ă.
3- Transformator de înaltă frecvenţă: bobinajul primar este alimentat
cu tensiunea convertită de la blocul 2; acesta are funcţia de a
adapta tensiunea şi curentul la valorile necesare operaţiei de
sudare cu arc electric şi, în acelaşi timp, de a izola galvanic
circuitul de sudură de reţeaua de alimentare.
4- Punte redresor secundar cu inductanţă: comută tensiunea /
curentul alternativ furnizat/-ă de bobinajul secundar în curent
/tensiune continuu /-ă cu ondulaţie foarte redusă.
5- Panou electronic de control şi reglare: verifică instantaneu

POSIBILITĂŢI DE RIDICARE A APARATULUI DE SUDURĂ
Toate aparatele de sudură descrise în acest manual trebuie ridicate
folosind mânerul sau chinga din dotare dacă modelul o prevede
(montată după cum se arată în FIG. L).
POZIŢIONAREA APARATULUI DE SUDURĂ
Stabiliţi locul de instalare a aparatului de sudură astfel încât să nu
existe vreun obstacol în faţa deschizăturii pentru intrarea şi ieşirea
aerului de răcire (circulare forţată prin intermediul ventilatorului dacă
există); în acelaşi timp asiguraţi-vă că nu se aspiră praf, aburi corosivi,
umiditate, etc.
Lăsaţi un spaţiu liber de cel puţin 250 mm în jurul aparatului de sudură.
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lucru în locul cablului de masă al curentului de sudură; acest lucru
poate fi periculos pentru măsurile de siguranţă şi poate avea
rezultate nesatisfăcătoare pentru sudură.

________________________________________________________________________________

ATENŢIE! Poziţionaţi aparatul de sudură pe o suprafaţă
plană corespunzătoare pentru a suporta greutatea acestuia şi
pentru a preveni răsturnarea sau deplasările periculoase ale
aparatului.

6. SUDURA: DESCRIEREA PROCEDEULUI
- În orice caz este necesară respectarea indicaţiilor producătorului
de pe ambalajul electrozilor utilizaţi care specifică polaritatea
corectă a electrozilor precum şi curentul optimal corespunzător.
- Curentul de sudură se reglează în funcţie de diametrul
electrodului utilizat şi de tipul de joncţiune care se doreşte să se
efectueze; în scop informativ, curentul utilizat pentru diferitele
tipuri de diametru de electrozi este:
Ø Electrod (mm)
Curentul de sudură (A)
min.
max.
1,6
25
50
2
40
80
2,5
60
110
3,2
80
160
4
120
200
- De reţinut este faptul că pentru electrozi de acelaşi diametru se
vor utiliza valori de curent ridicate pentru suduri pe orizontală, în
timp ce pentru suduri pe verticală sau deasupra capului se vor
utiliza valori de curent mai scăzute.
- Caracteristicile mecanice ale joncţiunii sudate sunt determinate,
pe lângă intensitatea curentului ales şi de alţi parametri de sudură
precum lungimea arcului, viteza şi poziţia în timpul executării,
diametrul şi calitatea electrozilor (pentru o conservare corectă a
electrozilor, feriţi-i de sursele de umiditate prin intermediul
ambalajelor sau recipientelor corespunzătoare).

________________________________________________________________________________

CONECTAREA LA REŢEAUA DE ALIMENTARE
- Înainte de efectuarea oricărei legături electrice, controlaţi ca
tensiunea şi frecvenţa de reţea disponibile în locul de instalare să
corespundă cu placa indicatoare a aparatului de sudură.
- Aparatul de sudură trebuie să fie conectat numai la un sistem de
alimentare cu conductor de nul legat la pământ.
- Pentru a garanta protecţia faţă de contactul indirect folosiţi
întrerupătoare diferenţiale de tipul:
- Tipul A (

) pentru maşini monofază;

- Tipul B (
) pentru maşini trifază.
- Pentru a fi în conformitate cu cerinţele normei EN 61000-3-11
(Flicker) se recomandă conectarea aparatului de sudură la o reţea
de alimentare care are o impedanţă la borne inferioară valorii
Zmax =0.24 ohm.
- Aparatul de sudură nu corespunde cerinţelor normei IEC/EN
61000-3-12.
Dacă acesta este conectat la o reţea de alimentare publică,
instalatorul sau utilizatorul trebuie să verifice dacă aparatul de
sudură poate fi conectat (dacă este necesar, consultaţi societatea
de distribuţie).
- Aparatele de sudură, dacă nu se specifică altfel (MPGE), sunt
compatibile cu grupurile electrogene având variaţii ale tensiunii de
alimentare de până la ± 15%.
Pentru o folosire corectă, grupul electrogen trebuie să intre in regim
înainte de a se putea conecta invertorul.
-

Procedeu:
- Cu masca ÎN FAŢA OCHILOR, frecaţi vârful electrodului de piesa
de sudat, efectuând o mişcare similară a aprinderii unui chibrit;
aceasta este metoda cea mai corectă pentru declanşarea arcului.
ATENŢIE: NU LOVIŢI electrodul de piesă; se riscă dăunarea
învelişului electrodului îngreunând declanşarea arcului.
- Imediat ce s-a declanşat arcul, încercaţi să menţineţi o oarecare
distanţă faţă de piesă egală cu diametrul electrodului utilizat şi
menţineţi această distanţă destul de constant posibil în timpul
sudurii; amintiţi-vă că înclinaţia electrodului în direcţia de
avansare trebuie să fie de aproximativ 20-30 grade (Fig. G).
- La sfârşitul cordonului de sudură, orientaţi extremitatea
electrodului înapoi faţă de direcţia de avansare deasupra
craterului format pentru a-l umple şi ridicaţi electrodul imediat de
la baia de sudură pentru stingerea arcului.

ŞTECĂR ŞI PRIZĂ:
- Modelul la 230 V este dotat cu un cablu de alimentare şi un
ştecăr conform normelor: (2P + P) 16 A/250 V .
Poate astfel să fie conectat la o priză de reţea dotată cu
siguranţe sau cu întrerupător automat; clema de împământare
corespunzătoare trebuie să fie legată la firul de împământare
(galben-verde) al cablului de alimentare.
Tabelul (TAB. 1) indică valorile recomandate în amperi pentru
siguranţele cu temporizare, alese în baza curentului nominal
maxim transmis de aparatul de sudură şi în baza tensiunii
nominale de alimentare.
- În cazul aparatelor de sudură prevăzute cu ştecăr (modelele
115/230 V), conectaţi la cablul de alimentare un ştecăr conform
normelor (2P + P) şi corespunzător curentului indicat şi asiguraţi
o priză de reţea dotată cu siguranţe sau cu întrerupător automat;
clema de împământare corespunzătoare trebuie să fie legată la
firul de împământare (galben-verde) al cablului de alimentare.
Tabelul (TAB. 1) indică valorile recomandate în amperi pentru
siguranţele cu temporizare, alese în baza curentului nominal
maxim transmis de aparatul de sudură şi în baza tensiunii
nominale de alimentare.

ASPECTE ALE CORDONULUI DE SUDURĂ
Fig. H
7. ÎNTREŢINERE

________________________________________________________________________________

ATENŢIE! ÎNAINTE DE EFECTUAREA OPERAŢIILOR DE
ÎNTREŢINERE, ASIGURAŢI-VĂ CĂ APARATUL DE SUDURĂ
ESTE OPRIT ŞI DECONECTAT DE LA REŢEAUA DE
ALIMENTARE.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ÎNTREŢINERE SPECIALĂ
OPERAŢIILE DE ÎNTREŢINERE SPECIALĂ TREBUIE SĂ FIE
EFECTUATE NUMAI DE PERSONAL CALIFICAT SAU EXPERT ÎN
DOMENIUL ELECTRIC ŞI MECANIC.

ATENŢIE! Nerespectarea regulilor mai sus menţionate
poate duce la nefuncţionarea sistemului de siguranţă prevăzut
de fabricant (clasa I) cu riscuri grave pentru persoane (de ex.
electrocutare) sau pentru obiecte (de ex. incendiu).

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ATENŢIE! ÎNAINTE DE A ÎNLĂTURA PLĂCILE CARCASEI
APARATULUI DE SUDURĂ PENTRU A AVEA ACCES LA
INTERIORUL ACESTUIA, ASIGURAŢI-VĂ CĂ APARATUL ESTE
OPRIT ŞI DECONECTAT DE LA REŢEAUA DE ALIMENTARE.

CONECTĂRILE CIRCUITULUI DE SUDURĂ

________________________________________________________________________________

ATENŢIE! ÎNAINTE DE EFECTUAREA CONECTĂRILOR DE
MAI JOS, ASIGURAŢI-VĂ CĂ APARATUL DE SUDURĂ ESTE
OPRIT ŞI DECONECTAT DE LA REŢEAUA DE ALIMENTARE.
Tabelul (TAB. 21) indică valorile recomandate pentru cablurile de
sudură (în mm ) în baza curentului maxim transmis de aparatul de
sudură.

________________________________________________________________________________

Eventualele verificări efectuate sub tensiune în interiorul
aparatului de sudură pot cauza electrocutări grave datorate
contactului direct cu părţile sub tensiune şi/ sau leziuni datorate
contactului direct cu piesele în mişcare.
- Verificaţi interiorul aparatului periodic sau frecvent, în funcţie de
gradul de praf din mediul în care se lucrează cu acesta şi înlăturaţi
praful depozitat pe transformator prin insuflarea cu aer comprimat
sec (max. 10 bar).
- Evitaţi îndreptarea jetului de aer comprimat pe plăcile electronice;
curăţiţi acestea din urmă cu o perie foarte moale sau cu solvenţi
corespunzători.
- În timpul acestei operaţii verificaţi ca legăturile electrice să fie
strânse bine şi cablurile să nu prezinte daune la nivelul izolării.
- La terminarea acestor operaţii, repoziţionaţi panourile aparatului
de sudură, strângând bine şuruburile de fixare.
- Evitaţi întotdeauna efectuarea operaţiilor de sudare cu aparatul
deschis.

________________________________________________________________________________

SUDURĂ MMA
Majoritatea electrozilor înveliţi se conectează la polul pozitiv (+) al
generatorului; electrozii care conţin un înveliş cu caracter acid se
conectează numai la polul negativ (-).
OPERAŢII DE SUDURĂ ÎN CURENT CONTINUU
Conectare cablu de sudură - cleşte portelectrod
Cablul este dotat la capăt cu o clemă specială care serveşte la
blocarea părţii expuse a electrodului.
Acest cablu se conectează la clema cu simbolul (+) .
Conectarea cablului de masă al curentului de sudură
Se conectează la piesa de sudat sau la bancul metalic pe care este
sprijinit, cât mai aproape posibil de joncţiunea de sudat.
Acest cablu se conectează la clema cu simbolul (-).

8. DEPISTAREA DEFECTELOR
ÎN CAZUL ÎN CARE FUNCŢIONAREA APARATULUI DE SUDURĂ
NU ESTE CORESPUNZĂTOARE ŞI ÎNAINTEA EFECTUĂRII
ORICĂRUI CONTROL MAI SISTEMATIC SAU ÎNAINTE DE A
CONTACTA UN CENTRU DE ASISTENŢĂ AUTORIZAT,
CONTROLAŢI CA:
- Curentul de sudură, reglat prin intermediul potenţiometrului
referitor la scala gradată în amperi să fie conform diametrului şi
tipului de electrod utilizat.
- Prin acţionarea întrerupătorului general „ON”, lampa
corespunzătoare să fie aprinsă; în caz contrar defectul este de
obicei la nivelul reţelei de alimentare (cabluri, priză şi/ sau ştecăr,

Recomandări:
- Rotiţi la maxim conectorii cablurilor de sudură în prizele rapide
(dacă sunt prezente), pentru a garanta un contact electric perfect;
în caz contrar se poate produce o supraîncălzire a conectorilor
respectivi rezultând în deteriorarea rapidă a acestora şi pierderea
eficacităţii lor.
- Folosiţi cele mai scurte cabluri de sudură posibile.
- Evitaţi folosirea structurilor metalice care nu fac parte din piesa în
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siguranţe, etc.).
Să nu fie aprins LED-ul galben care indică intervenţia siguranţei
termice în caz de supratensiune, căderi de tensiune sau de scurt
circuit.
Asiguraţi-vă că raportul de intermitenţă nominală este
corespunzător; în caz de intervenţie a protecţiei termostatice,
aşteptaţi răcirea naturală a aparatului de sudură; verificaţi
funcţionalitatea ventilatorului.
Controlaţi tensiunea reţelei de alimentare: dacă valoarea acesteia
este prea ridicată sau prea scăzută, aparatul de sudură rămâne
blocat.
Verificaţi să nu fie vreun scurt circuit la ieşirea din aparatul de
sudură: în acest caz înlăturaţi dauna corespunzătoare.
Legăturile circuitului de sudură să fie efectuate în mod
corespunzător; în special verificaţi ca clema cablului pentru legare
la masă să fie efectiv conectată la piesă fără să fie interpuse alte
materiale izolante (ca de ex. vopsele).
Gazul de protecţie utilizat să fie cel corect (Argon 99,5%) şi într- o
cantitate corespunzătoare.

-

-

Przepływający prąd spawania powoduje powstawanie pól
elektromagnetycznych (EMF) zlokalizowanych w pobliżu
obwodu spawania.
Pola elektromagnetyczne mogą nakładać się na funkcjonowanie
aparatury medycznej (np. Pace-maker, aparaty tlenowe, protezy
metalowe, itp.).
Należy zastosować odpowiednie środki ochronne w stosunku
do osób stosujących te urządzenia. Na przykład zakaz dostępu
do strefy, w której używana jest spawarka.
Niniejsza spawarka spełnia wymagania standardu technicznego
produktu przeznaczonego do użytku wyłącznie w
pomieszczeniach przemysłowych i w celach profesjonalnych.
Nie jest gwarantowana zgodność z podstawowymi wymogami
dotyczącymi ekspozycji człowieka na pola elektromagnetyczne
w otoczeniu domowym.

______________(PL)______________
INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM SPAWANIA NALEŻY
UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI!
SPAWARKI ŁUKOWE DO ELEKTROD OTULONYCH (MMA)
PRZEZNACZONE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO I
PRZEMYSŁOWEGO.
Uwaga: W poniższym tekście został zastosowany termin “spawarka”.

Operator musi stosować się do następujących zaleceń,
umożliwiających zredukowanie ekspozycji na pola
elektromagnetyczne:
- Przymocuj dwa przewody spawalnicze możliwie jak najbliżej
siebie.
- Zwracaj uwagę, aby głowa i tułów znajdowały się najdalej
możliwie od obwodu spawania.
- Nie owijaj nigdy przewodów spawalniczych wokół ciała.
- Nie spawaj podczas przebywania w zasięgu obwodu
spawania. Zwracaj uwagę, aby oba przewody znajdowały się
z tej samej strony ciała.
- Podłącz przewód powrotny prądu spawania do spawanego
przedmiotu, najbliżej jak tylko jest to możliwe do spawanego
złącza.
- Nie spawaj w pobliżu spawarki, nie siadaj lub opieraj się o nią
podczas wykonywania tej operacji, (minimalna odległość:
50cm).
- Nie pozostawiaj przedmiotów ferromagnetycznych w pobliżu
obwodu spawania.
- Minimalna odległość d=20cm (Rys. I).

1. OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS SPAWANIA
ŁUKOWEGO
Operator powinien być odpowiednio przeszkolony w zakresie
bezpiecznego używaniu spawarki, jak również poinformowany o
zagrożeniach związanych z procesami spawania łukowego,
odpowiednich środkach ochronnych oraz procedurach
awaryjnych.
(Przejrzeć również "SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ IEC lub
CLC/TS 62081”: INSTALACJA I UŻYWANIE SPRZĘTU DO
SPAWANIA ŁUKOWEGO).

-

-

-

-

uziemionymi częściami metalowymi, które znajdują się w
pobliżu (są dostępne).
W tym celu należy nosić rękawice ochronne, obuwie
ochronne, nakrycia głowy i odzież ochronną oraz stosować
pomosty lub chodniki izolacyjne.
Należy zawsze chronić oczy za pomocą odpowiednich szkieł
przyciemnianych z filtrem UV, zamontowanych na maskach
lub przyłbicach spawalniczych.
Nosić odpowiednią ognioodporną odzież ochronną, unikając
narażenia na działanie promieniowania nadfioletowego i
podczerwonego, wytwarzanego przez łuk; rozszerzyć
zabezpieczenie na inne osoby znajdujące sie w pobliżu łuku
za pomocą osłon lub zasłon nie odbijających.

Unikać bezpośrednich kontaktów z obwodem spawania; w
niektórych okolicznościach napięcie jałowe wytwarzane
przez generator może być niebezpieczne.
Podłączanie przewodów spawalniczych, operacje mające na
celu kontrolę oraz naprawa powinny być wykonane po
wyłączeniu spawarki i odłączeniu zasilania urządzenia.
Przed wymianą zużytych elementów uchwytu spawalniczego
należy wyłączyć spawarkę i odłączyć zasilanie.
Wykonać instalację elektryczną zgodnie z obowiązującymi
normami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Spawarkę należy podłączyć wyłącznie do układu zasilania
wyposażonego w uziemiony przewód neutralny.
Upewnić się, że wtyczka zasilania jest prawidłowo
podłączona do uziemienia ochronnego.
Nie używać spawarki w środowisku wilgotnym lub mokrym
lub też podczas padającego deszczu.
Nie używać kabli z uszkodzoną izolacją lub poluzowanymi
połączeniami.

- Aparatura klasy A:
Niniejsza spawarka spełnia wymagania standardu technicznego
produktu przeznaczonego do użytku wyłącznie w
pomieszczeniach przemysłowych i w celach profesjonalnych.
Nie jest gwarantowana zgodność z wymogami dotyczącymi pola
elektromagnetycznego w budynkach domowych oraz w tych,
które są podłączone bezpośrednio do sieci zasilającej niskim
napięciem budynki przeznaczone do użytku domowego.

-

Nie spawać pojemników, kontenitorów lub przewodów
rurowych, które zawierają lub zawierały ciekłe lub gazowe
substancje łatwopalne.
Nie stosować rozpuszczalników chlorowanych do
materiałów czystych i nie przechowywać w ich pobliżu.
Nie spawać zbiorników pod ciśnieniem.
Usunąć z obszaru pracy wszelkie substancje łatwopalne(np.
drewno, papier, szmaty, itp.).
Upewnić sie, czy w pobliżu łuku jest odpowiednia wentylacja
powietrza lub czy znajdują się odpowiednie środki służące do
usuwania oparów spawalniczych; należy systematycznie
sprawdzać, aby ocenić granice działania oparów
spawalniczych w zależności od ich składu, stężenia i czasu
trwania samego procesu spawania.
Przechowywać butlę z dala od źródeł ciepła i chronić przed
bezpośrednim działaniem promieniowani słonecznych( jeżeli
używana).

-

Zastosować odpowiednią izolację elektryczną pomiędzy
elektrodą, obrabianym przedmiotem i ewentualnymi
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DODATKOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
OPERACJE SPAWANIA:
- W otoczeniu o zwiększonym zagrożeniu szoku
elektrycznego;
- W miejscach graniczących;
- W obecności materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.
NALEŻY zapobiegawczo poddawać ocenie
”Odpowiedzialnego fachowca” i wykonywać zawsze w
obecności innych osób przeszkolonych do interwencji w
przypadku awarii.
NALEŻY zastosować techniczne środki zabezpieczające,
opisane w punktach 5.10; A.7; A.9. “SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ IEC lub CLC/TS 62081”.
ZABRANIA SIĘ spawania operatorom znajdującym sie nad
podłożem, z wyjątkiem ewentualnych przypadków
zastosowania platform bezpieczeństwa.
NAPIĘCIE POMIĘDZY UCHWYTAMI ELEKTROD LUB
UCHWYTAMI SPAWALNICZYMI: podczas pracy z większą
ilością spawarek na jednym przedmiocie lub na kilku
przedmiotach połączonych elektrycznie może powstawać
niebezpieczna suma napięć jałowych pomiędzy dwoma
różnymi uchwytami elektrody lub uchwytami spawalniczymi,
o wartości mogącej osiągać podwójną wartość graniczną
dopuszczalną.
Doświadczony koordynator powinien dokonać pomiaru za
pomocą odpowiedniego przyrządu, celem zbadania
zagrożenia i umożliwić zastosowanie odpowiednich środków
zabezpieczających, jak w punkcie 5.9 ”SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ IEC Lub CLC/TS 62081”.

-

2- Mostek switching a transistors (IGBT) i drivers; zamienia napięcie
linii na napięcie przemienne o wysokiej częstotliwości oraz
wykonuje regulację mocy w zależności od żądanego
prądu/napięcia spawania.
3- Transformator o wysokiej częstotliwości: uzwojenie pierwotne
jest zasilane napięciem przetwarzanym z bloku 2; posiada ono
funkcję przystosowania napięcia i prądu do wartości niezbędnych
dla procesu spawania łukowego i jednocześnie galvanicznego
izolowania obwodu spawania od linii zasilania.
4- Mostek prostujący wtórny, z indukcyjnością wyrównawczą:
przełącza napięcie / prąd przemienny dostarczany przez
uzwojenie wtórne na prąd / napięcie stałe o bardzo niskim
falowaniu.
5- Elektroniczny układ sterowania i regulacji: steruje bezzwłocznie
wartość prądu spawania i porównuje z wartością ustawioną przez
operatora; zmienia impulsy sterowania drivers IGBT, które
dokonują regulacji.
Wywołuje dynamiczną odpowiedź prądu podczas topienia
elektrody (natychmiastowe zwarcia) i nadzoruje systemy
bezpieczeństwa.

POZOSTAŁE ZAGROŻ ENIA
NIEWŁAŚCIWE UŻYWANIE: używanie spawarki do
jakiejkolwiek obróbki odmiennej od przewidzianej jest
niebezpieczne (np. rozmrażanie przewodów rurowych
instalacji wodnej).

2. WPROWADZENIE I OGÓLNY OPIS
Spawarka jest źródłem prądu przeznaczonym do spawania
łukowego, a szczególnie do spawania metodą MMA prądem stałym
(DC).
Parametry systemu regulacji (INVERTER), takie jak wysoka
prędkość i precyzja regulacji, nadają spawarce doskonałe
właściwości podczas spawania elektrodami otulonymi (rutylowe,
kwaśne, zasadowe).
Regulacja za pomocą systemu "inverter" znajdującego się na wejściu
linii zasilania (pierwotna) powoduje ponadto drastyczny spadek
natężenia zarówno transformatora jak i reaktancji wyrównawczej.
Pozwala to na konstrukcję spawarki o nadzwyczaj zredukowanej
objętości i ciężarze, uwydatniając zalety zwrotności i przenośności.

W modelu "DUAL VOLTAGE AUTOMATIC" istnieje natomiast
urządzenie, które rozpoznaje automatycznie napięcie sieci (115V ac 230V ac) i przygotowuje spawarkę do prawidłowego funkcjonowania.
Użytkownik jest w stanie rozróżnić, czy spawarka jest zasilana na
115V ac lub 230V ac dzięki zabarwieniu Led (Rys. C (3)).
- LED KOLORU ZIELONEGO wskazuje, że spawarka jest
podłączona do sieci na 230V ac.
- LED KOLORU CZERWONEGO wskazuje, że spawarka jest
podłączona do sieci na 115V ac.
Podczas funkcjonowania w trybie 115V ac jest możliwe, że z
powodu przedłużonych i znacznych przepięć spawarka dla
bezpieczeństwa zostanie przełączona na tryb 230V ac.
W tym przypadku, aby wznowić spawanie należy wyłączyć i
ponownie włączyć spawarkę.
Ponownie włączyć spawarkę dopiero po zgaśnięciu led
(Rys.C (4)).

AKCESORIA DOSTARCZANE NA ŻĄDANIE:
- Zestaw do spawania metodą MMA.
3.DANE TECHNICZNE
TABLICZKA ZNAMIONOWA
Główne dane dotyczące zastosowania i wydajności spawarki zostały
podane na tabliczce znamionowej o następującym znaczeniu:
Rys. A
1- Stopień zabezpieczenia obudowy.
2- Symbol linii zasilania:
1~: napięcie przemienne jednofazowe;
3~: napięcie przemienne trójfazowe.
3- Symbol S: oznacza, że spawanie może być wykonywane w
środowisku o zwiększonym zagrożeniu szoku elektrycznego (np.
w pobliżu wielkich skupisk metalu).
4- Symbol zalecanego procesu spawania.
5- Symbol struktury wewnętrznej spawarki.
6- Norma EUROPEJSKA dotycząca bezpieczeństwa i produkcji
urządzeń przeznaczonych do spawania łukowego.
7- Numer części służący do identyfikacji spawarki (niezbędny dla
pogotowia technicznego, zamówienia części zamiennych i
badania pochodzenia produktu).
8- Wydajność obwodu spawania:
- U0 : maksymalne napięcie jałowe .
- I2/U2: Prąd i odpowiednie napięcie znormalizowane, które
mogą być wytwarzane przez spawarkę podczas procesu
spawania.
- X : Cykl pracy: wskazuje czas, w ciągu którego spawarka może
wytworzyć odpowiednią ilość prądu (ta sama kolumna).
Wyrażany w %, na podstawie cyklu 10 minutowego (np. 60% =
6 minut pracy, 4 minuty przerwy; i tak dalej).
W przypadku gdy współczynniki wykorzystania (dotyczące
40°C otoczenia) zostaną przekroczone, nastąpi zadziałanie
zabezpieczenia termicznego (spawarka pozostanie w stanie
stand-by dopóki temperatura nie znajdzie się znowu w
dopuszczalnych granicach).
- A/V-A/V: Wskazuje gamę regulacji prądu spawania
(minimalna - maksymalna) dla odpowiedniego napięcia łuku.
9- Dane charakterystyczne linii zasilania:
- U1: Napięcie przemienne i częstotliwość zasilania spawarki
(dopuszczalne granice ±10%):
- I1 max: Maksymalny prąd pobierany z sieci.
- I1eff: Rzeczywisty prąd zasilania.
10: Wartość bezpieczników z opóźnionym działaniem,
które należy przygotować dla zabezpieczenia linii.
11- Symbole dotyczące norm bezpieczeństwa, których znaczenie
podane jest w rozdziale 1 "Ogólne bezpieczeństwo podczas
spawania łukowego".

URZĄDZENIA STEROWANIA, REGULACJI I PODŁĄCZENIE
SPAWARKA
strona przednia:
Rys. C
1 - Szybkozłączka dodatnia (+) do podłączenia przewodu
spawalniczego.
2 - ZOŁTY LED: zwykle wyłączony, jeżeli jest włączony wskazuje
anomalię, która blokuje prąd spawania z różnych powodów,
takich jak na przykład:
- Zabezpieczenie termiczne: wewnątrz urządzenia została
osiągnięta zbyt wysoka temperatura. Urządzenie jest
włączone ale nie wytwarza prądu dopóki nie uzyska zwykłej
temperatury. Reset następuje automatycznie.
- Zabezpieczenie przed zbyt wysokim i zbyt niskim
napięciem linii: powoduje automatyczne zablokowanie
spawarki: napięcie zasilania znajduje się poza zasięgiem +/15%, w stosunku do wartości podanej na tabliczce. UWAGA:
Przekroczenie górnej granicy napięcia, podanej wyżej,
powoduje poważne uszkodzenie urządzenia.
- Zabezpieczenie ANTI STICK: powoduje automatyczne
zablokowanie spawarki, jeżeli elektroda przyklei się do
spawanego materiału, umożliwiając usunięcie w trybie
ręcznym bez uszkodzenia uchwytu elektrody.
3 - ZIELONY LED wskazuje, że urządzenie jest podłączone do
sieci i gotowe do spawania.
4- Potencjometr do regulacji prądu spawania z podziałką
skalowaną w Amperach; umożliwia regulację także podczas
spawania (model "DUAL VOLTAGE AUTOMATIC" posiada
podwójną podziałkę skalowaną w Amperach).
5- Szybkozłączka ujemna (-) do podłączenia przewodu
spawalniczego.
strona tylna :
Rys. D
1 - przewód zasilania z wtyczką C.E.E. 2p + (W
).
(W modelu "DUAL VOLTAGE AUTOMATIC" przewód jest
pozbawiony wtyczki).
2 - Wyłącznik główny O/OFF - I/ON (świecący).

Uwaga: Na tabliczce znamionowej podane jest przykładowe
znaczenie symboli i cyfr; dokładne wartości danych technicznych
posiadanej spawarki należy odczytać bezpośrednio na tabliczce
samej spawarki.

5. INSTALOWANIE

POZOSTAŁE DANE TECHNICZNE:
- SPAWARKA:
- patrz tabela (TAB.1)
- %USE AT 20°C (jeżeli występuje na zewnętrznej osłonie
spawarki).
USE AT 20°C, określa dla każdej średnicy (Ø ELECTRODE) ilość
elektrod, które mogą być spawane w 10 minutowym przedziale
czasowym (ELECTRODES 10 MIN) w temp. 20°C z przerwą 20
sekundową przeznaczoną na każdą zmianę elektrody; te dane są
podane również jako wartość procentowa (%USE) w stosunku do
maksymalnej ilości elektrod, które mogą być spawane.
- UCHWYT ELEKTRODY: patrz tabela 2 (TAB.2)
Ciężar spawarki podany jest w tabeli 1 (TAB. 1)

________________________________________________________________________________

UWAGA!
WYKONAĆ
WSZELKIE
OPERACJE
INSTALOWANIA I PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE PODCZAS
GDY SPAWARKA JEST WYŁĄCZONA I PO UPRZEDNIM
ODŁĄCZENIU ZASILANIA.
PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE POWINNY BYĆ WYKONYWANE
WYŁĄCZNIE PRZEZ PERSONEL DOŚWIADCZONY LUB
WYKWALIFIKOWANY.

________________________________________________________________________________

PRZYGOTOWANIE
Rozpakować spawarkę i zamontować odłączone części znajdujące
się w opakowaniu.

4. OPIS SPAWARKI
Spawarka składa się z modułów mocy, które znajdują się na
specjalnych obwodach drukowanych i optymalizowanych w celu
uzyskania maksymalnej niezawodności i zredukowanej konserwacji.
Rys. B
1- Wejście jednofazowej linii zasilania, zespół prostownika i
kondensatory wyrównawcze.

Montaż przewodu powrotnego-zacisk kleszczowy
Rys. E
Montaż przewodu spawalniczego-uchwyt elektrody
Rys. F
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OPERACJE SPAWANIA PRĄDEM STAŁYM
Podłączenie przewodu spawalniczego uchwytu elektrody
Na terminalu znajduje się specjalny zacisk, który służy do zaciśnięcia
nie osłoniętej części elektrody.
Przewód ten należy podłączyć do zacisku z symbolem (+)
Podłączenie przewodu powrotnego prądu spawania
Podłączyć do spawanego przedmiotu lub do metalowego stołu, na
którym jest ułożony, jak najbliżej spawanego złącza.
Przewód ten należy podłączyć do zacisku z symbolem (-)

SPOSÓB PODNOSZENIA SPAWARKI
Wszystkie spawarki opisane w tej instrukcji należy podnosić za
pomocą specjalnego uchwytu lub pasa, znajdującego się w
wyposażeniu, jeżeli przewidziany dla danego modelu (zamontowany
jak pokazano na RYS. L).
UMIESZCZENIE SPAWARKI
Wyznaczyć miejsce instalacji spawarki w taki sposób, aby w pobliżu
otworu wejściowego i wyjściowego powietrza chłodzącego nie
znajdowały się żadne przeszkody (krążenie wymuszone przez
wentylator, jeżeli występuje); równocześnie należy upewnić się, czy
nie zasysany jest pył przewodzący, opary korozyjne, wilgotność, itp..
Wymagane jest pozostawienie co najmniej 250mm wolnej przestrzeni
wokół spawarki.

Zalecenia:
- Obrócić do końca łączniki przewodów spawalniczych w
szybkozłączkach (jeżeli występują), aby zapewnić perfekcyjny
zestyk elektryczny; w przeciwnym przypadku może następować
przegrzanie łączników z proporcjonalnym szybkim zużyciem i
utratą skuteczności.
- Stosować przewody spawalnicze jak najkrótsze jest to możliwe.
- Unikać używania konstrukcji metalowych nie będących częścią
obrabianego przedmiotu, w zastępstwie przewodu powrotnego
prądu spawalniczego; co może być niebezpieczne i dawać
niezadowalające wyniki podczas spawania.

________________________________________________________________________________

UWAGA! Ustawić spawarkę na płaskiej powierzchni o
nośności odpowiedniej dla ciężaru, aby unikać wywrócenia lub
przesunięcia, które są niebezpieczne.

________________________________________________________________________________

PODŁĄCZENIE DO SIECI
- Przed wykonaniem jakiegokolwiek podłączenia elektrycznego
należy sprawdzić, czy dane podane na tabliczce spawarki
odpowiadają napięciu i częstotliwości sieci, będącej do dyspozycji
w miejscu instalacji.
- Spawarkę należy podłączyć wyłącznie do systemu zasilania z
uziemionym przewodem neutralnym.
- Aby zapewnić zabezpieczenie przed pośrednim kontaktem należy
stosować wyłączniki różnicoprądowe typu:
- Typ A (

6. SPAWANIE: OPIS PROCESU
- Należy postępować według wskazówek producenta, podanych
na opakowaniu stosowanych elektrod, na których podana jest
prawidłowa biegunowość elektrody i odnośny prąd optymalny.
- Prąd spawania należy regulować w zależności od średnicy
stosowanej elektrody i rodzaju spoiny, którą zamierza się
wykonać; poniżej podane są wartości prądu używanego dla
różnych średnic elektrody:
ø Elektroda (mm)
Prąd spawania (A)
min.
max.
1,6
25
50
2
40
80
2,5
60
110
3,2
80
160
4
120
200
- Należy zwrócić uwagę, że w zależności od średnicy elektrody
wysokie wartości prądu należy stosować podczas spawania
poziomego, natomiast podczas spawania pionowego i
pułapowego należy wykorzystać niższe wartości prądu.
- Oprócz natężenia wybranego prądu spawane złącze określają
również inne parametry mechaniczne, takie jak: długość łuku,
prędkość i położenie spawania, średnica i jakość elektrod
(elektrody należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu,
chronić od wilgoci za pomocą specjalnych opakowań i
pojemników).

) dla urządzeń jednofazowych;

- Typ B (
) dla urządzeń trójfazowych.
- Aby zaspokoić wymagania Normy EN 61000-3-11 (Flicker) zaleca
się podłączenie spawarki poprzez punkty interfejsu sieci zasilania,
które wykazują impedancję mniejszą od Zmax =0.24 ohm.
- Spawarka nie spełnia wymogów normy IEC/EN 61000-3-12.
W przypadku podłączania do publicznej sieci zasilania,
obowiązkiem instalatora lub użytkownika jest sprawdzenie, czy
spawarka może zostać do niej podłączona, (jeżeli to konieczne
skonsultuj się z przedsiębiorstwem zarządzającym siecią
dystrybucji).
- Jeżeli nie zostało podane inaczej, spawarki (MPGE) są
kompatybilne z zespołami prądotwórczymi umożliwiającymi
zmianę napięcia zasilania do ± 15%.
Aby umożliwić prawidłowe używanie urządzenia, przed
podłączeniem inwertera należy prawidłowo wyregulować zespół
prądotwórczy.
-

Proces spawania:
- Osłaniając twarz MASKĄ SPAWALNICZĄ, pocierać końcówkę
elektrody o spawany przedmiot, wykonując ruchy jak przy
zapalaniu zapałki; jest to najbardziej prawidłowa metoda
zajarzenia łuku.
UWAGA: NIE STUKAĆ elektrodą o przedmiot; grozi
uszkodzeniem powłoki i utrudnia zajarzenie łuku.
- Bezpośrednio po zajarzeniu łuku, starać się o utrzymywanie
odpowiedniej odległości od przedmiotu, równej średnicy
używanej elektrody podczas procesu spawania; należy
pamiętać, że nachylenie elektrody w kierunku posuwu powinno
wynosić około 20-30 stopni (Rys. G).
- Po zakończeniu ściegu spawania przesunąć końcówkę elektrody
lekko do tyłu względem kierunku posuwu, przytrzymać aż wypełni
się krater, a następnie szybko podnieść elektrodę z jeziorka
spawalniczego aby zgasić łuk.
RODZAJE ŚCIEGU SPAWANIA
Rys. H

WTYCZKA I GNIAZDO WTYCZKOWE:
- Model 230V jest wyposażony fabrycznie w przewód
zasilania z wtykiem znormalizowanym, (2P + T) 16A/250V .
Może więc zostać podłączony do gniazda elektrycznego
wyposażonego w bezpieczniki lub automatyczny wyłącznik;
odpowiedni zacisk uziemiający powinien być podłączony do
przewodu uziomowego(żółto zielony) linii zasilania.
W tabeli (TAB.1) podane są wartości zalecane w amperach dla
bezpieczników zwłocznych linii, wybranych na podstawie
maksymalnego prądu znamionowego, wytwarzanego przez
spawarkę oraz napięcia znamionowego zasilania.
- W spawarkach pozbawionych wtyka (modele 115/230V)
należy podłączyć do przewodu zasilania znormalizowany wtyk
(2P + T), o odpowiedniej pojemności i przygotować gniazdo
elektryczne wyposażone w bezpieczniki lub wyłącznik
automatyczny; podłączyć odpowiedni zacisk uziomowy do
przewodu uziomowego (żółto-zielony) linii zasilania. W tabeli
(TAB.1) podane są wartości w amperach, zalecane dla
bezpieczników zwłocznych linii, wybranych na podstawie
maksymalnego prądu znamionowego, wytwarzanego przez
spawarkę oraz napięcia znamionowego zasilania.

7. KONSERWACJA

________________________________________________________________________________

UWAGA!
PRZED
WYKONANIEM
OPERACJI
KONSERWACYJNYCH NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE SPAWARKA
JEST WYŁĄCZONA I ODŁĄCZYĆ ZASILANIE.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

UWAGA! Nieprzestrzeganie wyżej opisanych zasad
powoduje nieskuteczne działanie układu zabezpieczenia
przewidzianego przez producenta
(klasa I), z konsekwentnymi poważnymi zagrożeniami dla osób
(np. szok elektryczny) i dla przedmiotów (np. pożar).

NADZWYCZAJNA KONSERWACJA
OPERACJE NADZWYCZAJNEJ KONSERWACJI POWINNY BYĆ
W Y K O N Y WA N E W Y Ł Ą C Z N I E P R Z E Z P E R S O N E L
DOŚWIADCZONY LUB WYKWALIFIKOWANY W ZAKRESIE
ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYM.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

PODŁĄCZENIA OBWODU SPAWANIA

UWAGA! PRZED WYJĘCIEM PANELI SPAWARKI I
DOSTANIEM SIĘ DO JEJ WNĘTRZA NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE
SPAWARKA ZOSTAŁA WYŁĄCZONA I ODŁĄCZYĆ ZASILANIE.

________________________________________________________________________________

UWAGA! PRZED WYKONANIEM PODANYCH NIżEJ
PODŁĄCZEŃ NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, CZY SPAWARKA JEST
WYŁĄCZONA I ODŁĄCZYĆ ZASILANIE.
W tabeli (TAB. 1) podane
są wartości zalecane dla przewodów
2
spawalniczych (w mm ) w zależności od maksymalnego prądu,
wytwarzanego przez spawarkę.

________________________________________________________________________________

Ewentualne kontrole pod napięciem, wykonywane wewnątrz
spawarki mogą grozić poważnym szokiem elektrycznym,
powodowanym przez bezpośredni kontakt z częściami
znajdującymi się pod napięciem lub/i mogą one powodować
uszkodzenia wynikające z bezpośredniego kontaktu z częściami
znajdującymi w ruchu.
- Okresowo, z częstotliwością zależną od używania urządzenia i
stopnia zakurzenia otoczenia, należy sprawdzać wnętrze
spawarki i usuwać kurz osadzający się na transformatorze, za
pomocą suchego strumienia sprężonego powietrza (maks 10
bar).

________________________________________________________________________________

SPAWANIE MMA
Prawie wszystkie elektrody otulone należy podłączyć do bieguna
dodatniego (+) prądownicy; wyjątkowo do bieguna ujemnego (-)
podłączane są elektrody kwaśne.
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Unikać kierowania strumienia sprężonego powietrza na karty
elektroniczne; można je ewentualnie oczyścić bardzo miękką
szczoteczką lub odpowiednimi rozpuszczalnikami.
Przy okazji należy sprawdzić, czy podłączenia elektryczne są
odpowiednio zaciśnięte, a na okablowaniach nie występują ślady
uszkodzeń izolacji.
Po zakończeniu wyżej opisanych operacji należy ponownie
zamontować panele spawarki, dokręcając do końca śruby
zaciskowe.
Bezwzględnie unikać wykonywania operacji spawania podczas
gdy spawarka jest otwarta.

-

-

8. WYSZUKIWANIE USTEREK
W P R Z Y PA D K U W A D L I W E G O F U N K C J O N O W A N I A
URZĄDZENIA, PRZED WYKONANIEM NAPRAWY LUB
ODDANIEM URZĄDZENIA DO SERWISU POGOTOWIA
TECHNICZNEGO NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY:
- Prąd spawania, regulowany przez potencjometr z podziałką
skalowaną w amperach
odpowiada średnicy i rodzajowi
używanej elektrody.
- Podczas gdy wyłącznik główny znajduje się w pozycji "ON" zapali
się odpowiednia lampka; w przeciwnym przypadku usterka
znajduje się zwykle na linii zasilania (przewody, wtyczka lub/i
gniazdo wtyczkowe, bezpieczniki, itp.).
- Nie zapala się żółty led sygnalizujący zadziałanie zabezpieczenia
termicznego przepięcia, zbyt niskiego napięcia lub też zwarcia.
- Sprawdzić czy przestrzegany jest znamionowy czas pracy; w
przypadku zadziałania zabezpieczenia termostatycznego należy
odczekać na naturalne schłodzenie urządzenia, sprawdzić
funkcjonowanie wentylatora.
- Skontrolować napięcie linii: jeżeli ustawiona wartość jest zbyt
wysoka lub zbyt niska spawarka nie zostanie odblokowana.
- Skontrolować, czy na wyjściu spawarki nie nastąpiło zwarcie :
usunąć usterkę.
- Obwód spawania jest podłączony prawidłowo, a szczególnie czy
zacisk przewodu masowego jest rzeczywiście podłączony do
przedmiotu i nie zawiera materiałów izolacyjnych (np. farby).
- Stosowany jest odpowiedni gaz osłonowy (Argon 99,5%) i w
odpowiedniej ilości.

______________(CZ)______________
NÁVOD K POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM SVAŘOVACÍHO PŘÍSTROJE SI
POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ!
OBLOUKOVÉ SVAŘOVACÍ PŘÍSTROJE PRO OBALENÉ
ELEKTRODY (MMA), URČENÉ PRO PROFESIONÁLNÍ A
PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ.
Poznámka: V následujícím textu bude použitý výraz „svařovací
přístroj“.
1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO OBLOUKOVÉ
SVAŘOVÁNÍ
Operátor musí být dostatečně vyškolený k bezpečnému použití
svařovacího přístroje a informován o rizicích spojených s
postupy při svařování obloukem, o příslušných ochranných
opatřeních a o postupech v nouzovém stavu.
(Související informace najdete také v „TECHNICKÉM PŘEDPISU
IEC nebo CLC/TS 62081“ INSTALACE A POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ PRO
OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ).

-

-

-

-

Odstraňte z pracovního prostoru všechny zápalné látky
(např. dřevo, papír, hadry, atd.)
Zabezpečte si vhodnou výměnu vzduchu nebo prostředky
pro odstraňování svařovacích dýmů z blízkosti oblouku;
Mezní hodnoty vystavení se svařovacím dýmům v závislosti
na jejich složení, koncentraci a délce samotné expozice
vyžadují systematický přístup při jejich vyhodnocování.
Udržujte tlakovou láhev (používá-li se) v dostatečné
vzdálenosti od zdrojů tepla, včetně slunečního záření.

Zabezpečte si vhodnou izolaci vzhledem k elektrodě,
opracovávané součásti a případným uzemněným kovovým
částem umístěným v blízkosti (dostupným).
Obyčejně toho lze dosáhnout použitím k tomu určených
rukavic, obuvi, pokrývek hlavy a oděvu a použitím stupaček
nebo izolačních koberců.
Pokaždé si chraňte zrak použitím příslušných skel
neobsahujících aktinium na ochranných štítech nebo
maskách.
Používejte příslušný ochranný ohnivzdorný oděv za účelem
zabránění vystavení pokožky ultrafialovému a
infračervenému záření pocházejícímu z oblouku; ochrana se
musí vztahovat také na další osoby nacházející se v blízkosti
oblouku, a to použitím stínidel nebo nereflexních závěsů.

- Průchod svařovacího proudu způsobuje vznik
elektromagnetických polí (EMF) v okolí svařovacího obvodu.
Elektromagnetická pole mohou ovlivňovat činnost některých
zdravotních zařízení (např. pacemakerů, respirátorů, kovových
protéz apod.).
Proto je třeba přijmout náležitá ochranná opatření vůči
nositelům těchto zařízení. Například zakázat jejich přístup do
prostoru použití svařovacího přístroje.
Tento svařovací přístroj vyhovuje požadavkům technického
standardu výrobku určeného pro výhradní použití v
průmyslovém prostředí, k profesionálním účelům. Dodržení
základních mezních hodnot týkajících se lidské expozice vůči
elektromagnetickým polím není v domácím prostředí zaručeno.
Obsluha musí používat následující postupy, aby snížila expozici
vůči elektromagnetickým polím:
- Připevnit oba svařovací kabely společně co nejblíže.
- Udržovat hlavu a trup co nejdále od svařovacího obvodu.
- Nikdy si neovíjet svařovací kabely kolem těla.
- Nesvařovat s tělem nacházejícím se uprostřed svařovacího
obvodu. Udržovat oba kabely na stejné straně těla.
- Připojit zemnicí kabel svařovacího proudu k dílu určenému
ke svařování, co nejblíže k realizovanému spoji.
- Nesvařovat v blízkosti svařovacího přístroje ani na něm
nesedět a neopírat se o něj (minimální vzdálenost: 50cm).
- Nenechávat feromagnetické předměty v blízkosti
svařovacího obvodu.
- Minimální vzdálenost d=20cm (Obr. I).
- Zařízení třídy A:
Tento svařovací přístroj vyhovuje požadavkům technického
standardu výrobku určeného pro výhradní použití v
průmyslovém prostředí, k profesionálním účelům. Není
zajištěna elektromagnetická kompatibilita v domácích budovách
a v budovách přímo připojených k napájecí síti nízkého napětí,
která zásobuje budovy pro domácí použití.

Zabraňte přímému styku se svařovacím obvodem; napětí
naprázdno dodávané generátorem může být za daných
okolností nebezpečné.
Připojení svařovacích kabelů, kontrolní operace a opravy
musí být prováděny při vypnutém svařovacím přístroji,
odpojeném od elektrického rozvodu.
Před výměnou opotřebitelných součástí svařovací pistole
vypněte svařovací přístroj a odpojte jej z napájecí sítě.
Vykonejte elektrickou instalaci v souladu s platnými
předpisy a zákony pro zabránění úrazům.
Svařovací přístroj musí být připojen výhradně k napájecímu
systému s uzemněným nulovým vodičem.
Ujistěte se, že je napájecí zásuvka řádně připojena k
ochrannému zemnicímu vodiči.
Nepoužívejte svařovací přístroj ve vlhkém, mokrém
prostředí nebo za deště.
Nepoužívejte kabely s poškozenou izolací nebo s
uvolněnými spoji.

-

-

Nesvařujte na nádobách, zásobnících nebo potrubích, které
obsahují nebo obsahovaly zápalné kapalné nebo plynné
produkty.
Vyhněte se činnosti na materiálech vyčištěných chlorovými
rozpouštědly nebo v blízkosti jmenovaných látek.
Nesvařujte na zásobnících pod tlakem.
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DALŠÍ OPATŘENÍ
OPERACE SVAŘOVÁNÍ:
- V prostředí se zvýšeným rizikem zásahu elektrickým
proudem;
- ve vymezených prostorech;
- v přítomnosti zápalných nebo výbušných materiálů
MUSÍ být předem zhodnoceny „Odborným vedoucím“ a
vykonány pokaždé v přítomnosti osob vyškolených pro
zásahy v nouzových případech.
MUSÍ být zavedeno používání ochranných technických
prostředků, popsaných v částech 5.10; A.7; A.9
„TECHNICKÉHO PŘEDPISU IEC nebo CLC/TS 62081“.
MUSÍ být zakázáno svařování operátorem zvednutým ze
země, s výjimkou použití bezpečnostních plošin.
NAPĚTÍ MEZI DRŽÁKY ELEKTROD NEBO SVAŘOVACÍMI
PISTOLEMI: Při práci s více svařovacími přístroji na jediném
svařovaném kusu nebo na více kusech spojených elektricky
může dojít k nebezpečnému součtu napětí mezi dvěma
odlišnými držáky elektrod nebo se svařovacími pistolemi, s
hodnotou, která může dosáhnout dvojnásobku přípustné
meze.
Je potřebné, aby odborník koordinátor provedl měření
přístroji za účelem určení existence nebezpečí rizika a mohl
přijmout vhodná ochranná opatření v souladu s ustanovením
části 5.9 „TECHNICKÉHO PŘEDPISU ICE nebo CLC/TS
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FIG. H
ADVANCEMENT TOO SLOW
AVANZAMENTO TROPPO LENTO
AVANCEMENT TROP FAIBLE
ZU LANGASAMES ARBEITEN
LASSNELHEID TE LAAG
AVANCE DEMASIADO VELOZ
AVANÇO MUITO LENTO
GÅR FOR LANGSOMT FREMAD
EDISTYS LIIAN HIDAS
FOR SAKTE FREMDRIFT
FÖR LÅNGSAM FLYTTNING
P
O
L
U
A
R
G
O
P
R
O
C
W
R
H
M
A
Медленное перемеще ние
электрода
AZ ELŐTOLÁS TÚLSÁGOSAN
LASSÚ
AVANSARE PREA LENTĂ
POSUW ZBYT WOLNY
PŘÍLIŠ POMALÝ POSUV
PRÍLIŠ POMALÝ POSUV
PREPOČASNO NAPREDOVANJE
PRESPORO NAPREDOVANJE
PER LĖTAS JUDĖJIMAS
LIIGA AEGLANE EDASIMINEK
KUSTĪBA UZ PRIEKŠU IR PĀRĀK
LĒNA
ПРЕКАЛЕНО БАВНО
ПРЕДВИЖВАНЕ НА ЕЛЕКТРОДА

ARC TOO SHORT
ARCO TROPPO CORTO
ARC TROP COURT
ZU KURZER BOGEN
LICHTBOOG TE KORT
ARCO DEMASIADO
CORTO
ARCO MUITO CURTO
LYSBUEN ER FOR KORT
VALOKAARI LIIAN LYHYT
FOR KORT BUE
BÅGEN ÄR FÖR KORT
P
O
L
U
K
O
N
T
O
T
O
X
O
Слишком короткая дуга
AZ ÍV TÚLSÁGOSAN
RÖVID
ARC PREA SCURT
ŁUK ZBYT KRÓTKI
PŘÍLIŠ KRÁTKÝ OBLOUK
PRÍLIŠ KRÁTKY OBLÚK
PREKRATEK OBLOK
PREKRATAK LUK
PER TRUMPAS LANKAS
LIIGA LÜHIKE KAAR
LOKS IR PĀRĀK ĪSS
МНОГО КЪСА ДЪГА

CURRENT TOO LOW
CORRENTE TROPPO BASSA
COURANT TROP FAIBLE
ZU GERINGER STROM
LASSTROOM TE LAAG
CORRIENTE DEMASIADO BAJA
CORRENTE MUITO BAIXA
FOR LILLE STRØMSTYRKE
VIRTA LIIAN ALHAINEN
FOR LAV STRØM
FÖR LITE STRÖM
O
P
O
L
U
C
A
M
H
L
O
R
E
U
M
A
Слишком слабый ток сварки
AZ ÁRAM ÉRTÉKE TÚLSÁGOSAN
ALACSONY
CURENT CU INTENSITATE PREA
SCĂZUTĂ
PRąD ZBYT NISKI
PŘÍLIŠ NÍZKÝ PROUD
PRÍLIŠ NÍZKY PRÚD
PREŠIBEK ELEKTRIČNI TOK
PRESLABA STRUJA
PER SILPNA SROVĖ
LIIGA MADAL VOOL
STRĀVA IR PĀRĀK VĀJA
МНОГО НИСЪК ТОК

ADVANCEMENT TOO FAST
AVANZAMENTO TROPPO
VELOCE
AVANCEMENT EXCESSIF
ZU SCHNELLES ARBEITEN
LASSNELHEID TE HOOG
AVANCE DEMASIADO LENTO
AVANÇO MUITO RAPIDO
GÅR FOR HURTIGT FREMAD
EDISTYS LIIAN NOPEA
FOR RASK FREMDRIFT
FÖR SNABB FLYTTNING
P
O
L
U
G
R
H
G
O
R
O
P
R
O
C
W
R
H
M
A
Быстрое перемещение электрода
AZ ELŐTOLÁS TÚLSÁGOSAN
GYORS
AVANSARE PREA RAPIDĂ
POSUW ZBYT SZYBKI
PŘÍLIŠ RYCHLÝ POSUV
PRÍLIŠ RÝCHLY POSUV
PREHITRO NAPREDOVANJE
PREBRZO NAPREDOVANJE
PER GREITAS JUDĖJIMAS
LIIGA KIIRE EDASIMINEK
KUSTĪBA UZ PRIEKŠU IR PĀRĀK
ĀTRA
ПРЕКАЛЕНО БЪЗО
ПРЕДВИЖВАНЕ НА ЕЛЕКТРОДА

ARC TOO LONG
ARCO TROPPO LUNGO
ARC TROP LONG
ZU LANGER BOGEN
LICHTBOOG TE LANG
ARCO DEMASIADO LARGO
ARCO MUITO LONGO
LYSBUEN ER FOR LANG
VALOKAARI LIIAN PITKÄ
FOR LANG BUE
BÅGEN ÄR FÖR LÅNG
P
O
L
U
M
A
K
R
U
T
O
X
O
Слишком длинная дуга
AZ ÍV TÚLSÁGOSAN
HOSSZÚ
ARC PREA LUNG
ŁUK ZBYT DŁUGI
PŘÍLIŠ DLOUHÝ OBLOUK
PRÍLIŠ DLHÝ OBLÚK
PREDOLG OBLOK
PREDUGI LUK
PER ILGAS LANKAS
LIIGA PIKK KAAR
LOKS IR PĀRĀK GARŠ
ПРЕКАЛЕНО ДЪЛГА ДЪГА

CURRENT TOO HIGH
CORRENTE TROPPO ALTA
COURANT TROP ELEVE
ZU VIEL STROM
SPANNING TE HOOG
CORRIENTE DEMASIADO ALTA
CORRENTE MUITO ALTA
FOR STOR STRØMSTYRKE
VIRTA LIIAN VOIMAKAS
FOR HØY STRØM
FÖR MYCKET STRÖM
P
O
L
U
U
Y
H
L
O
R
E
U
M
A
Слишком большой ток сварки
AZ ÁRAM ÉRTÉKE TÚLSÁGOSAN
MAGAS
CURENT CU INTENSITATE PREA
RIDICATĂ
PRąD ZBYT WYSOKI
PŘÍLIŠ VYSOKÝ PROUD
PRÍLIŠ VYSOKÝ PRÚD
PREMOČAN ELEKTRIČNI TOK
PREJAKA STRUJA
PER STIPRI SROVĖ
LIIGA TUGEV VOOL
STRĀVA IR PĀRĀK STIPRA
МНОГО ВИСОК ТОК
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CURRENT CORRECT
CORDONE CORRETTO
CORDON CORRECT
RICHTIG
JUISTE LASSTROOM
CORDON CORRECTO
CORRENTE CORRECTA
KORREKT STRØMSTYRKE
VIRTA OIKEA
RIKTIG STRØM
RÄTT STRÖM
S
W
S
T
O
K
O
R
D
O
N
I
Нормальный шов
A ZÁRÓVONAL PONTOS
CORDON DE SUDURĂ
CORECT
PRAWIDłOWY ŚCIEG
SPRÁVNÝ SVAR
SPRÁVNY ZVAR
PRAVILEN ZVAR
ISPRAVLJENI KABEL
TAISYKLINGA SIŪLĖ
KORREKTNE NÖÖR
PAREIZA ŠUVE
ПРАВИЛЕН ШЕВ

TAB.1
DATI TECNICI SALDATRICE - WELDING MACHINE TECHNICAL DATA

Kg

I2 max

115V

230V

115V

230V

mm

kg

2

80A

-

T10A

-

16A

6

3.7

130A

-

T16A

-

16A

10

2.8

150A

-

T16A

-

16A

10

2.8

170A

-

T16A

-

16A

10

2.9

I2 max

115V

230V

115V

230V

mm2

kg

80A

-

T10A

-

16A

6

3.4

130A

-

T16A

-

16A

10

2.7

150A

-

T16A

-

16A

10

2.8

170A

-

T16A

-

16A

10

2.9

Kg

TAB.2
DATI TECNICI PINZA PORTAELETTRODO - ELCTRODE HOLDER TECHNICAL DATA
VOLTAGE CLASS: 113V
I2 max (A)

I max (A)

80 ÷ 130

200
150

150 ÷ 180

X (%)
35
60

Ømm

2÷4

Ømm2

10
16
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( GB ) GUARANTEE
The manufacturer guarantees proper operation of the machines and undertakes to replace free of charge any parts should they be damaged due to poor quality of
materials or manufacturing defects within 12 months of the date of commissioning of the machine, when proven by certification. Returned machines, also under
guarantee, should be dispatched CARRIAGE PAID and will be returned CARRIAGE FORWARD. This with the exception of, as decreed, machines considered as
consumer goods according to European directive 1999/44/EC, only when sold in member states of the EU. The guarantee certificate is only valid when accompanied
by an official receipt or delivery note. Problems arising from improper use, tampering or negligence are excluded from the guarantee. Furthermore, the manufacturer
declines any liability for all direct or indirect damages.
( I ) GARANZIA
La ditta costruttrice si rende garante del buon funzionamento delle macchine e si impegna ad effettuare gratuitamente la sostituzione dei pezzi che si deteriorassero
per cattiva qualità di materiale e per difetti di costruzione entro 12 mesi dalla data di messa in funzione della macchina, comprovata sul certificato. Le macchine rese,
anche se in garanzia, dovranno essere spedite in PORTO FRANCO e verranno restituite in PORTO ASSEGNATO. Fanno eccezione, a quanto stabilito, le macchine
che rientrano come beni di consumo secondo la direttiva europea 1999/44/CE, solo se vendute negli stati membri della EU. Il certificato di garanzia ha validità solo se
accompagnato da scontrino fiscale o bolla di consegna. Gli inconvenienti derivati da cattiva utilizzazione, manomissione o incuria, sono esclusi dalla garanzia. Inoltre
si declina ogni responsabilità per tutti i danni diretti ed indiretti.
( F ) GARANTIE
Le fabricant garantit le fonctionnement correct des machines et s'engage à remplacer gratuitement les composants endommagés à la suite d'une mauvaise qualité de
matériel ou d'un défaut de fabrication durant une période de 12 mois à compter de la mise en service de la machine attestée par le certificat. Les machines rendues,
même sous garantie, doivent être expédiées en PORT FRANC et seront renvoyées en PORT DÛ. Font exception à cette règle les machines considérées comme
biens de consommation selon la directive européenne 1999/44/CE et vendues aux états membres de l'EU uniquement. Le certificat de garantie n'est valable que s'il
est accompagné de la preuve d'achat ou du bulletin de livraison. Tous les inconvénients dus à une utilisation incorrecte, une manipulation ou une négligence sont
exclus de la garantie. La société décline en outre toute responsabilité pour tous les dommages directs ou indirects.
( D ) GEWÄHRLEISTUNG
Der Hersteller übernimmt die Gewährleistung für den einwandfreien Betrieb der Maschinen und verpflichtet sich, solche Teile kostenlos zu ersetzen, die aufgrund
schlechter Materialqualität und von Herstellungsfehlern innerhalb von 12 Monaten ab der Inbetriebnahme schadhaft werden. Als Nachweis der Inbetriebnahme gilt
der Garantieschein. Werden Maschinen zurückgesendet, muß dies - auch im Rahmen der Gewährleistung - FRACHTFREI geschehen. Sie werden anschließend per
FRACHTNACHNACHNAME wieder zurückgesendet. Von den Regelungen ausgenommen sind Maschinen, die nach der Europäischen Richtlinie 1999/44/EG unter
die Verbrauchsgüter fallen, und nur dann, wenn sie in einem Mitgliedstaat der EU verkauft worden sind. Der Garantieschein ist nur gültig, wenn ihm der Kassenbon
oder der Lieferschein beiliegt. Unsere Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden aufgrund fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung oder aufgrund von
Fremdeinwirkung. Außerdem wird jede Haftung für direkte und indirekte Schäden ausgeschlossen.
( E ) GARANTÍA
La empresa fabricante garantiza el buen funcionamiento de las máquinas y se compromete a efectuar gratuitamente la sustitución de las piezas que se deterioren por
mala calidad del material y por defectos de fabricación en los 12 meses posteriores a la fecha de puesta en funcionamiento de la máquina, comprobada en el
certificado. Las máquinas entregadas, incluso en garantía, deberán ser enviadas a PORTE PAGADO y se devolverán a PORTE DEBIDO. Son excepción, según
cuanto establecido, las máquinas que se consideran bienes de consumo según la directiva europea 1999/44/CE sólo si han sido vendidas en los estados miembros
de la UE. El certificado de garantía tiene validez sólo si está acompañado de resguardo fiscal o albarán de entrega. Los problemas derivados de una mala utilización,
modificación o negligencia están excluidos de la garantía. Además, se declina cualquier responsabilidad por todos los daños directos e indirectos.
( P ) GARANTIA
A empresa fabricante torna-se garante do bom funcionamento das máquinas e compromete-se a efectuar gratuitamente a substituição das peças que porventura se
deteriorarem devido à má qualidade de material e por defeitos de fabricação no prazo de 12 meses da data de entrada da máquina em funcionamento, comprovada
no certificado. As máquinas devolvidas, mesmo se em garantia, deverão ser despachadas em PORTO FRANCO e serão devolvidas com FRETE A PAGAR. São
excepção, a quanto estabelecido, as máquinas que são consideradas como bens de consumo segundo a directiva europeia 1999/44/CE, somente se vendidas nos
estados-membros da EU. O certificado de garantia tem validade somente se acompanhado pela nota fiscal ou conhecimento de entrega. Os inconvenientes
decorrentes de utilização imprópria, adulteração ou descuido, são excluídos da garantia. Para além disso, o fabricante exime-se de qualquer responsabilidade para
todos os danos directos e indirectos.
( NL ) GARANTIE
De fabrikant is garant voor de goede werking van de machines en verplicht er zich toe gratis de vervanging uit te voeren van de stukken die afslijten omwille van de
slechte kwaliteit van het materiaal en omwille van fabricagefouten, binnen de 12 maanden vanaf de datum van in bedrijfstelling van de machine, bevestigd op het
certificaat. De geretourneerde machines, ook al zijn ze in garantie, moeten PORTVRIJ verzonden worden en zullen op KOSTEN BESTEMMELING teruggestuurd
worden. Hierop maken een uitzondering de machines die vallen onder de verbruiksartikelen overeenkomstig de Europese richtlijn, 1999/44/EG, alleen indien ze
verkocht zijn in de lidstaten van de EU. Het garantiecertificaat is alleen geldig indien het vergezeld is van de fiscale reçu of van het ontvangstbewijs. De
inconveniënten te wijten aan een slecht gebruik, schendingen of nalatigheid zijn uitgesloten uit de garantie. Bovendien wijst men alle verantwoordelijkheid af voor alle
rechtstreekse en onrechtstreekse schade.
( DK ) GARANTI
Producenten stiller garanti for, at maskinerne fungerer ordentligt, og forpligter sig til vederlagsfrit at udskifte de dele, der måtte fremvise defekter på grund af ringe
materialekvalitet eller fabrikationsfejl i løbet af de første 12 måneder efter maskinens idriftsættelsesdato, der fremgår af beviset. Selvom de returnerede maskiner er i
garanti, skal de sendes FRANKO FRAGT, mens de tilbageleveres PR. EFTERKRAV. Dette gælder dog ikke for de maskiner, der i henhold til Direktivet 1999/44/EØF
udgør forbrugsgoder, men kun på betingelse af at de sælges i EU-landene. Garantibeviset er kun gyldigt, hvis der vedlægges en kassebon eller fragtpapirer.
Garantien dækker ikke for forstyrrelser, der skyldes forkert anvendelse, manipulering eller skødesløshed. Producenten fralægger sig desuden ethvert ansvar for alle
direkte og indirekte skader.
( SF ) TAKUU
Valmistusyritys takaa koneiden hyvän toimivuuden sekä huolehtii huonolaatuisen materiaalin ja rakennusvirheiden takia huonontuneiden osien vaihdosta ilmaiseksi
12 kuukauden sisällä koneen käyttöönottopäivästä, mikä ilmenee sertifikaatista. Palautettavat koneet, myös takuussa olevat, on lähetettävä LÄHETTÄJÄN
KUSTANNUKSELLA ja ne palautetaan VASTAANOTTAJAN KUSTANNUKSELLA. Poikkeuksen muodostavat koneet, jotka asetuksissa kuuluvat
kulutushyödykkeisiin eurooppalaisen direktiivin 1999/44/EC mukaan vain, jos ne myydään EU:n jäsen maisssa. Takuutodistus on voimassa vain, jos siihen on liitetty
verotuskuitti tai todistus tavaran toimituksesta. Takuu ei kata väärinkäytöstä, vaurioittamisesta tai huolimattomuudesta johtuvia haittoja. Lisäksi yritys kieltäytyy
ottamasta vastuuta kaikista välittömistä tai välillisistä vaurioista.
( N ) GARANTI
Tilverkeren garanterer maskinens korrekte funksjon og forplikter seg å utføre gratis bytte av deler som blir ødelagt på grunn av en dårlig kvalitet i materialer eller
konstruksjonsfeil som oppstår innen 12 måneder fra maskinens igangsetting, i overensstemmelse med sertifikatet. Maskiner som sendes tilbake, også i løpet av
garantiperioden, skal skikkes FRAKTFRITT och skal sendes tilbake MED BETALNING AV MOTTAKEREN, unntatt maskinene som tilhører forbrukningsvarer ifølge
europadirektiv 1999/44/EC, kun hvis de selges i en av EUs medlemsstater. Garantisertifikatet er gyldig kun sammen med kvittering eller leveringsblankett. Feil som
oppstår på grunn av galt bruk, manipulering eller slurv, er utelukket fra garantin. Dessuten frasier seg selskapet alt ansvar for alle direkte og indirekte skader.
( S ) GARANTI
Tillverkaren garanterar att maskinerna fungerar bra och åtar sig att kostnadsfritt byta ut delar som går sönder p.g.a. dålig materialkvalitet och defekter inom 12
månader efter idriftsättningen av maskinen, som ska styrkas av intyg. De maskiner som lämnas tillbaka, även om de täcks av garantin, måste skickas FRAKTFRITT,
och kommer att skickas tillbaka PÅ MOTTAGARENS BEKOSTNAD. Ett undantag från detta utgörs av de maskiner som räknas som konsumtionsvaror enligt EUdirektiv 1999/44/EG, och då enbart om de har sålts till något av EU:s medlemsländer. Garantisedeln är bara giltig tillsammans med kvitto eller leveranssedel. Problem
som beror på felaktig användning, åverkan eller vårdslöshet täcks inte av garantin. Tillverkaren frånsäger sig även allt ansvar för direkt och indirekt skada.
( GR ) ΕΓΓΥΗΣΗ
Η κατασκευαστική εταιρία εγγυάται την καλή λειτουργία των μηχανών και δεσμεύεται να εκτελέσει δωρεάν την αντικατάσταση τμημάτων σε περίπτωση φθοράς τους
εξαιτίας κακής ποιότητας υλικού ή ελαττωμάτων κατασκευής, εντός 12 μηνών από την ημερομηνία θέσης σε λειτουργίας του μηχανήματος επιβεβαιωμένη από το
πιστοποιητικό. Τα μηχανήματα που επιστρέφονται, ακόμα και αν είναι σε εγγύηση, θα στέλνονται ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ και θα επιστρέφονται με έξοδα ΠΛΗΡΩΤΕΑ
ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ. Εξαιρούνται από τα οριζόμενα τα μηχανήματα που αποτελούν καταναλωτικά αγαθά σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 1999/44/EC μόνο αν
πωλούνται σε κράτη μέλη της ΕΕ. Το πιστοποιητικό εγγύησης ισχύει μόνο αν συνοδεύεται από επίσημη απόδειξη πληρωμής ή απόδειξη παραλαβής. Ενδεχόμενα
προβλήματα οφειλόμενα σε κακή χρήση, παραποίηση ή αμέλεια, αποκλείονται απο την εγγύηση. Απορρίπτεται, επίσης, κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη άμεση ή
έμμεση.
( RU ) ГАРАНТИЯ
Компания-производитель гарантирует хорошую работу машинного оборудования и обязуется бесплатно произвести замену частей, имеющих
неисправности, явившиеся следствием плохого качества материала или дефектов производства, в течении 12 месяцев с даты пуска в эксплуатацию
машинного оборудования, проставленной на сертификате. Возвращенное оборудование, даже находящееся под действием гарантии, должно быть
направлено на условиях ПОРТО ФРАНКО и будет возвращено в УКАЗАННОЕ МЕСТО. Из оговоренного выше исключается машинное оборудование,
считающееся товарами потребления, в соответствии с европейской директивой 1999/44/EC, только в том случае, если они были проданы в государствах,
входящих в ЕС. Гарантийный сертификат считается действительным только при условии, что к нему прилагается товарный чек или
товаросопроводительная накладная. Неисправности, возникшие из-за неправильного использования, порчи или небрежного обращения, не покрываются
действием гарантии. Дополнительно производитель снимает с себя любую ответственность за какой-либо прямой или непрямой ущерб.
( H ) JÓTÁLLÁS
A gyártó cég jótállást vállal a gépek rendeltetésszerű üzemeléséért illetve vállalja az alkatrészek ingyenes kicserélését ha azok az alapanyag rossz minőségéből
valamint gyártási hibából erednek a gép üzembe helyezésének a bizonylat szerint igazolható napjától számított 12 hónapon belül. A cserélendő alkatrészeket még a
jótállás keretében is BÉRMENTESEN kell visszaküldeni, amelyek UTÓVÉTTEL lesznek a vevőhöz kiszállítva. Kivételt képeznek e szabály alól azon gépek, melyek
az Európai Unió 199/44/EC irányelve szerint meghatározott fogyasztási cikknek minősülnek, s az EU tagországaiban kerültek értékesítésre. A jótállás csak a blokki
igazolás illetve szállítólevél mellékletével érvényes. A nem rendeltetésszerű használatból, megrongálásból illetve nem megfelelő gondossággal való kezelésből
eredő rendellenességek a jótállást kizárják. Kizárt továbbá bárminemű felelősségvállalás minden közvetlen és közvetett kárért.
( RO ) GARANŢIE
Fabricantul garantează buna funcţionare a aparatelor produse şi se angajează la înlocuirea gratuită a pieselor care s-ar putea deteriora din cauza calităţii scadente a
materialului sau din cauza defectelor de construcţie în max. 12 luni de la data punerii în funcţiune a aparatului, dovedită cu certificatul de garanţie. Aparatele restituite,
chiar dacă sunt în garanţie, se vor expedia FĂRĂ PLATĂ şi se vor restitui CU PLATA LA PRIMIRE. Fac excepţie, conform normelor, aparatele care se categorisesc ca
şi bunuri de consum, conform directivei europene 1999/44/EC, numai dacă acestea sunt vândute în statele membre din UE. Certificatul de garanţie este valabil numai
dacă este însoţit de bonul fiscal sau de fişa de livrare. Nefuncţionarea cauzată de o utilizare improprie, manipulare inadecvată sau neglijenţă este exclusă din dreptul
la garanţie. În plus fabricantul îşi declină orice responsabilitate faţă de toate daunele provocate direct şi indirect.
( PL ) GWARANCJA
Producent gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany części, które zepsują się w wyniku złej jakości materiału lub
wad fabrycznych w ciągu 12 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia, poświadczonej na gwarancji. Urządzenia przesłane do Producenta, również w okresie
gwarancji, należy wysłać na warunkach PORTO FRANKO, po naprawie zostaną one zwrócone na koszt odbiorcy. Zgodnie z ustaleniami wyjątkiem są te urządzenia,
które są odsyłane jako dobra konsumpcyjne, zgodnie z dyrektywą europejską 1999/44/WE, wyłącznie, jeżeli zostały sprzedane w krajach członkowskich UE. Karta
gwarancyjna jest ważna wyłącznie, jeżeli towarzyszy jej kwit fiskalny lub dowód dostawy. Trudności wynikające z nieprawidłowego użytkowania, naruszenia lub
niedbałości o urządzenia nie są objęte gwarancją. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody pośrednie i bezpośrednie.
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( CZ ) ZÁRUKA
Výrobce ručí za správnou činnost strojů a zavazuje se provést bezplatnou výměnu dílů opotřebovaných z důvodu špatné kvality materiálu a následkem konstrukčních
vad do 12 měsíců od data uvedení stroje do provozu, uvedeného na záručním listě. Vrácené stroje a to i v záruční době musí být odeslány se ZAPLACENÝM
POŠTOVNÝM a budou vráceny na NÁKLADY PŘÍJEMCE. Na základě dohody tvoří výjimku stroje spadající do spotřebního majetku ve smyslu směrnice 1999/44/ES
pouze za předpokladu, že byly prodány v členských státech EU. Záruční list má platnost pouze v případě, že je předložen spolu s účtenkou nebo dodacím listem.
Poruchy vyplývající z nesprávného použití, úmyslného poškození nebo chybějící péče nespadají do záruky. Odpovědnost se dále nevztahuje na všechny přímé a
nepřímé škody.
( SK ) ZÁRUKA
Výrobca ručí za správnu činnosť strojov a zaväzuje sa vykonať bezplatnú výmenu dielov opotrebovaných z dôvodu zlej kvality materiálu a následkom konštrukčných
vád do 12 mesiacov od dátumu uvedenia stroja do prevádzky, uvedeného na záručnom liste. Vrátené stroje a to i v podmienkach záručnej doby musia byť odoslané
so ZAPLATENÝM POŠTOVNÝM a budú vrátené na NÁKLADY PRÍJEMCU. Na základe dohody výnimku tvoria stroje spadajúce do spotrebného majetku, v zmysle
smernice 1999/44/ES, len za predpokladu, že boli predané v členských štátoch EÚ. Záručný list je platný len v prípade, keď je predložený spolu s účtenkou alebo
dodacím listom. Poruchy vyplývajúce z nesprávneho použitia, neoprávneného zásahu alebo nedostatočnej starostlivosti nespadajú do záruky. Zodpovednosť sa
ďalej nevzťahuje na všetky priame i nepriame škody.
( SI ) GARANCIJA
Proizvajalec zagotavlja pravilno delovanje strojev in se zavezuje, da bo brezplačno zamenjal dele, ki se bodo obrabili zaradi slabe kakovosti materiala in zaradi napak
pri proizvodnji v roku 12 mesecev od dne začetka delovanja stroja, ki je naveden na certifikatu. Stroje, tudi če zanje še velja garancija, je treba poslati do proizvajalca
na stroške stranke in bodo na stroške stranke le-tej tudi vrnjeni. Izjema so stroji, ki so del potrošnih dobrin v skladu z evropsko direktivo 1999/44/EC, le če so bili
prodani v državi članici EU. Garancijsko potrdilo je veljavno le, če sta mu priložena veljaven račun ali prevzemnica. Neprijetnosti, ki izhajajo iz nepravilne uporabe,
posegov ali malomarnosti, garancija ne pokriva. Poleg tega proizvajalec zavrača odgovornost za vse neposredne in posredne poškodbe.
( HR/SCG ) GARANCIJA
Proizvođač garantira ispravan rad strojeva i obvezuje se izvršiti besplatno zamjenu dijelova koji su oštećeni zbog loše kvalitete materijala i zbog tvorničkih grešaka, u
roku od 12 mjeseci od dana pokretanja stroja, koji je potvrđen na garantnom listu. Vraćeni strojevi, i ako su pod garancijom, moraju biti poslani bez plaćanja troškova
prijevoza. Iznimka su strojevi koji se vraćaju kao potrošni materijal, u skladu sa Europskom odredbom 1999/44/EC, samo ako su prodani zemljama članicama EU-a.
Garantni list vrijedi samo ako je popraćen računom ili dostavnom listom. Oštećenja nastala uslijed neispravne upotrebe, izmjena izvršenih na stroju ili nemara nisu
pokriveni garancijom. Proizvođač se ujedno odriče bilo kakve odgovornosti za sve izravne i neizravne štete.
( LT ) GARANTIJA
Gamintojas garantuoja nepriekaištingą įrenginio veikimą ir įsipareigoja nemokamai pakeisti gaminio dalis, susidėvėjusias as susigadinusias dėl prastos medžiagos
kokybės ar dėl konstrukcijos defektų 12 mėnesių laikotarpyje nuo įrenginio paleidimo datos, kuri turi būti paliudyta pažymėjimu. Grąžinami įrenginiai, net ir galiojant
garantijai, turi būti siunčiami ir bus sugrąžinti atgal PIRKĖJO lėšomis. Išimtį aukščiau aprašytai sąlygai sudaro prietaisai, kurie pagal 1999/44/EC Europos direktyvą
gali būti laikomi plataus vartojimo prekėmis bei yra parduodami tik ES šalyse. Garantinis pažymėjimas galioja tik tuo atveju, jei yra lydimas fiskalinio čekio arba
pristatymo dokumento. Į garantiją nėra įtraukti nesklandumai, susiję su netinkamu prietaiso naudojimu, aplaidumu ar prasta jo priežiūra. Gamintojas taip pat atsiriboja
nuo atsakomybės už bet kokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius.
( EE ) GARANTII
Tootjafirma vastutab masinate hea funktsioneerimise eest ja kohustub asendama tasuta osad, mis riknevad halva kvaliteediga materjali ja konstruktsioonidefektide
tõttu, 12 kuu jooksul alates masina käikupanemise sertifikaadil tõestatud kuupäevast. Tagasi saadetavad masinad, ka kehtiva garantiiga, tuleb saata TASUTUD
POSTIMAKSUGA ja nende tagastamise SAATEKULUD ON KAUBASAAJA TASUDA. Nagu kehtestatud, teevad erandi masinad, mis kuuluvad euroopa normatiivi
1999/44/EC kohaselt tarbekauba kategooriasse ja ainult siis, kui müüdud ÜE liikmesriikides. Garantiisertifikaat kehtib ainult koos ostu- või
kättetoimetamiskviitungiga. Garantii ei hõlma riknemisi, mis on põhjustatud seadme väärast käsitsemisest, modifitseerimisest või hoolimatust kasutamisest. Peale
selle ei vastuta firma kõigi otseste või kaudsete kahjude eest.
( LV ) GARANTIJA
Ražotājs garantē mašīnu labu darbspēju un apņemas bez maksas nomainīt detaļas, kuras nodilst materiāla sliktas kvalitātes dēļ vai ražošanas defektu dēļ 12
mēnešu laikā kopš sertifikātā norādītā mašīnas ekspluatācijas sākuma datuma. Atpakaļ nosūtāmas mašīnas, pat to garantijas laikā, ir jānosūta saskaņā ar FRANKOOSTA noteikumiem un ražotājs tās atgriezīs uz NORĀDĪTO OSTU. Minētie nosacījumi neattiecas uz mašīnām, kuras saskaņā ar Eiropas direktīvu 1999/44/EC tiek
uzskatītas par patēriņa preci, bet tikai gadījumā, ja tās tiek pārdotas ES dalībvalstīs. Garantijas sertifikāts ir spēkā tikai kopā ar kases čeku vai pavadzīmi. Garantija
neattiecās uz gadījumiem, kad bojājumi ir radušies nepareizās izmantošanas, noteikumu neievērošanas vai nolaidības dēļ. Turklāt, šajā gadījumā ražotājs noņem
jebkādu atbildību par tiešajiem un netiešajiem zaudējumiem.
( BG ) ГАРАНЦИЯ
Фирмата производител гарантира за доброто функциониране на машините и се задължава да извърши безплатно подмяната на части, които са се
повредили, заради некачествен материал или производствени дефекти, до 12 месеца от датата на пускане в действие на машината, доказана с
гаранционна карта. Върнатите машини, дори и в гаранция, трябва да бъдат изпратени със ЗАПЛАТЕН ПРЕВОЗ и ще бъдат върнати с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ.
С изключение на машините, които се считат за движимо имущество за постоянно ползване, както е установено от европейската директива 1999/44/ЕС,
само ако машините са продавани в страни членки на Европейския съюз. Гаранционната карта е валидна, само ако е придружена от фискален бон или
разписка за доставка. Нередностите, произтичащи от лоша употреба или небрежност, са изключени от гаранцията. Освен това се отклонява всякаква
отговорност за директни или индиректни щети.
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ШТАМП и ПОДПИСЬ

Eladás helye
Reprezentant comercial
Firma odsprzedająca
Prodejce
Predajca
Prodajno podjetje
Tvrtka prodavatelj
Pardavėjas
Edasimüügi firma
Izplātītājs
ПРОДАВАЧ

(ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ)

(Pecsét és Aláírás)
(Ştampila şi semnătura)
(Pieczęć i Podpis)
(Razítko a podpis)
(Pečiatka a podpis)
(Žig in podpis)
(Pečat i potpis)
(Antspaudas ir Parašas)
(Tempel ja allkiri)
(Zîmogs un paraksts)
(Подпис и Печат)

Proizvod je v skladu z:
The product is in compliance with:
At produktet er i overensstemmelse med:
Proizvod je u skladu sa:
Att produkten är i överensstämmelse med:
Il prodotto è conforme a:
Produktas atitinka:
Ôï ðñïúüíåßíáé êáôáóêåõáóìÝíï óýìöùíá ìå ôç:
Le produit est conforme aux:
Toode on kooskõlas:
Заявляется, что изделие соответствует:
Die maschine entspricht:
Izstrādājums atbilst:
A termék megfelel a következőknek:
Het produkt overeenkomstig de:
Продуктът отговаря на:
Produsul este conform cu:
El producto es conforme as:
Produkt
spełnia
wymagania
następujących
Dyrektyw:
O produto è conforme as:
Výrobok
je
v
súlade
so:
At produktet er i overensstemmelse med:
Výrobek je ve shodě se:
Että laite mallia on yhdenmukainen direktiivissä:
DIRECTIVE - DIRETTIVA - DIRECTIVE - RICHTLINIE - RICHTLIJN DIRECTIVE - DIRETTIVA - DIRECTIVE - RICHTLINIE - RICHTLIJN DIRECTIVA - DIRECTIVA - DIREKTIV - DIREKTIIVI - DIREKTIV DIRECTIVA - DIRECTIVA - DIREKTIV - DIREKTIIVI - DIREKTIV DIREKTIV - ÊÁÔÅÕÈÕÍÔÇÑÉÁ ÏÄÇÃÉÁ - ДИРЕКТИВЕ - IRÁNYELV - DIREKTIV - ÊÁÔÅÕÈÕÍÔÇÑÉÁ ÏÄÇÃÉÁ - ДИРЕКТИВЕ - IRÁNYELV DIRECTIVA - DYREKTYWA - SMERNICOU - NAPUTAK - DIRETKIVA
DIRECTIVA - DYREKTYWA - SMERNICOU - NAPUTAK - DIRETKIVA
- SMĚRNICÍ - DIREKTYVĄ - DIREKTIIVIGA - DIREKTĪVAI - SMĚRNICÍ - DIREKTYVĄ - DIREKTIIVIGA - DIREKTĪVAI ДИРЕКТИВА НА ЕС
ДИРЕКТИВА НА ЕС

LVD 2006/95/EC + Amdt.

EMC 2004/108/EC + Amdt.

STANDARD

STANDARD

EN 60974-1 + Amdt.
EN 50445 + Amdt.

EN 60974-10 + Amdt.
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