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  BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

Használatba vétel előtt, el kell olvasni és meg kell érteni ezeket az utasításokat.
A berendezésen nem szabad olyan változtatást vagy karbantartást végezni, ami nincs a használati 
útmutatóban jelezve.

A gyártót nem terheli felelősség semmilyen testi vagy anyagi kárért, amit a használati útmutató irányadásától eltérő 
használat okozott.
Ha a készülék megfelelő üzemeltetésével kapcsolatban problémája vagy kételye van, forduljon szakemberhez.

KÖRNYEZET
Ezt a készüléket kizárólag hegesztésre szabad használni a készüléken található vagy a kézikönyvben feltűntetett 
előírások betartásával. A biztonsági előírásokat be kell tartani. Nem megfelelő vagy veszélyes használat esetén a gyártó 
nem vonható felelősségre.

A berendezést olyan helységben kell használni és tárolni, amely mentes portól, sav- vagy más maró anyagtól és  gyúlé-
kony gázoktól.  Használat közben megfelelő szellőzést kell biztosítani.

Hőmérséklettartományok: Használat -10 és +40°C (+14 és +104°F) között.
Tárolás  -20 és +55°C (-4 et 131°F) között.
Páratartalom :
Alacsonyabb vagy egyenlő 50% 40°C-on (104°F).
Alacsonyabb vagy egyenlő 90% 20°C-on (68°F).
Magasság :
Tenger feletti magasság 1000 m-ig (3280 pieds).

SZEMÉLYES VÉDELEM ÉS MÁSOK VÉDELME   

Az ívhegesztés veszélyes lehet, súlyos vagy halálos sérülést is okozhat.
A hegesztés során az ember ki van téve veszélyes hőhatásnak, az ív fénysugárzásának, elektromágnesességnek (vigyázat 
pacemaker-rel rendelkezőknek), áramütés veszélyének, zajhatásnak és gázszivárgásnak.
A saját és környezete biztonsága érdekében, be kell tartani a következő biztonsági előírásokat.

Az égési sérüléstől és sugárzástól való védelem érdekében, viseljen olyan ruhát, ami az egész testét védi, 
felhajtás nélküli, szigetelt, száraz, lángálló és jó állapotban van.

Használjon védőkesztyűt, ami garantálja az elektromos- és hőszigetelést.  

Használjon védőfelszerelést és/vagy hegesztőkámzsát, megfelelő védelmi fokozattal (ez változhat alkal-
mazástól függően). Védje szemét a tisztítási műveletek közben. Kontaktlencse használata szigorúan tilos.

Néha szükséges lehet a hegesztési terület lángbiztos függönnyel való elkerítése, hogy védje az ívsugártól 
és a szétszóródó lángoló hulladéktól az egyéb területeket.
Informálja az embereket a hegesztési területen, hogy ne nézzék folyamatosan se az ívsugarat, se a 
fúzionáló részeket, valamint, hogy a biztonsági előírásnak megfelelő ruhát viseljenek.

Amennyiben a hegesztési folyamat alatt a zaj a megengedettnél magasabb szintet ér el, használjon 
zajvédő sisakot,. (Ez vonatkozik minden személyre, aki a hegesztési területen tartózkodik.)

Tartsa távol kezét, haját, öltözékét a mozgó részektől (ventilátor). Soha ne vegye le a hűtőtest 
védőburkolatát, ha a hegesztő készülék hálózati áram alatt van! A gyártó nem vonható felelősségre ebből 
eredő baleset esetén.

A frissen hegesztett részek melegek, égési sérülést okozhatnak mozgatásuk során. A hegesztőpisztoly 
ill. az elektródafogó tisztításakor győződjön meg arról hogy megfelelően lehűltek, a biztonság kedvéért 
várjon min. 10 percet minden beavatkozás előtt. A hűtő egység legyen bekapcsolva amikor vízhűtéses 
hegesztő pisztolyt használ, hogy a folyadék biztosan ne tudjon égési sérülést okozni.
Mielőtt elhagyja a munkaterületet, biztosítani kell azt személy- és tulajdonvédelem érdekében.
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HEGESZTÉSI FÜST ÉS GÁZ

A hegesztés során keletkező füstök, gázok és porszemcsék egészségre veszélyesek. Megfelelő 
szellőztetést kell biztosítani, néha szükséges lehet plusz levegő bejuttatása.  Légzőkészülék jó megoldás 
lehet nem megfelelő szellőztethetőség esetén. 
Ellenőrizze az elszívás hatékonyságát és a biztonsági szabványnak való megfelelőségét.

Vigyázat, kisméretű helységben való hegesztéshez biztonsági távfelügyelet szükséges. Bizonyos anyagok hegesztése, 
melyek tartalmaznak ólmot, kadmiumot, cinket, higanyt vagy berilliumot, különösen káros lehet, ezért zsírtalanítsa a 
munkadarabokat is hegesztés előtt.
A palackokat nyitott vagy jól szellőztethető helységekben, függőleges helyzetben, megtámasztva vagy kocsira rögzítve 
kell tárolni.
Zsír vagy festék közelében hegeszteni tilos!

TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY!

Védje teljes mértékben a hegesztési területet, gyúlékony anyagokat min.11 méterre el kell távolítani.
Tűzoltókészüléket kell tartani a hegesztés közelében.

Vigyázat a forró anyagok vagy szikra kiszóródására, repedéseken keresztül is robbanás vagy tűzfészkek lehetnek.
Távolítsa el a személyeket, gyúlékony anyagokat és a nyomás alatt álló konténereket megfelelően biztonságos távolsá-
gra.
Zárt konténerekben vagy csövekben való hegesztés tilos és abban az esetben, ha nyitottak, el kell távolítani minden 
gyúlékony vagy robbanékony anyagot (olaj, üzemanyag, gáz maradványa...) belőlük. 
A köszörülési műveletet nem szabad a a hegesztés árramforrása ill. gyúlékony anyagok irányába végezni.

GÁZPALACK

A palackból kijövő gáz fulladáshoz vezethet, ha a hegesztési légtérben koncentráltan van jelen. ( 
Fontos a jó szellőztetés!) 
A szállítást fokozott biztonságban kell végezni: zárt palackokkal és a hegesztési árramforrást kikapcsolva. 
Függőleges helyzetben, megtámasztva kell őket tárolni, hogy a leesés veszélyét korlátozzuk.
Zárja el a palackot két használat között. Vigyázzon a hőmérséklet külömbségekre és védje erős 
napsugárzástól.
A palacknak nem szabad érintkeznie lánggal, elektromos ívvel, a hegesztőpisztollyal, a testelőfogóval 
ill.minden egyéb izzó- vagy hőforrással.
Tartsa távol az elektromos- és a hegesztő áramkörtől, tehát soha ne hegesszen nyomás alatt lévő 
tartályt.
Vigyázzon a tartálycsap nyitásakor, a csapfejet távolítsa el, valamint győződjön meg arról, hogy a 
használandó gáz megfelel a hegesztési műveletnek.

ELEKTROMOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A berendezés kizárólag csak védőföldeléssel ellátott elektromos hálózaton használható! Használja a 
táblázatban javasolt méretű biztosítékot.
Egy elektromos kisülés közvetve vagy közvetlenül súlyos, sőt halálos baleset forrása lehet.

Soha ne nyúljon áram alatt lévő áramforrás külső és belső részéhez (hegesztőpisztoly, csipesz, kábel, elektróda), mert 
ezek a hegesztő áramkörhöz vannak kapcsolva.
A hegesztési árramkör megnyitása előtt, kapcsolja le a hálózatról és várjon 2 percet, hogy a kondenzátorok árammentesítve 
legyenek. 
Ne érjen egyszerre a hegesztőpisztolyhoz, az elektródafogóhoz és a testelőfogóhoz.
A sérült kábeleket ill, sérült hegesztőpisztolyt cseréltesse szakemberrel. Válasszon megfelelő méretű kábelt a felhasználás 
függvényében. Mindíg száraz, jó állapotú ruhában hegesszen hogy a hegesztés áramkörétől el legyen szigetelve.  Hordjon 
szigetelt cipőt minden munkaterületen.
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ANYAGOK ELEKTROMÁGNESES ÖSSZEFÉRHETŐSÉGI (EMC) OSZTÁLYOZÁSA

Ez az  A osztályos eszköz nem alkalmas lakossági környezetbe, ahol az elektromos áram lakossági kis 
tápfeszültségen jön. Felléphetnek problémák ezeken a helyeken az elektromágneses kompatibilitást 
illetően a rádiófrekvenciás zavarok miatt.

Ez az eszköz nem felel meg az IEC 61000-3-12 normának, olyan privát, alacsony feszültségű hálózatra 
lett tervezve, ami kapcsolódik közép- és magas feszültségű lakossági táphálózathoz.. Ha egy alacsony 
tápfeszültségű lakossági hálózatra van kapcsolva, az üzembe helyező vagy az eszköz felhasználójának 
a felelősségi körébe tartozik megbizonyosodni arról, a hálózat kezelőjével konzultálva, hogy az eszköz 
rácsatlakoztatható-e.

Ez az eszköz megfelel az IEC 61000-3-11 szabványnak, ha a hálózat impedanciája az elektromos 
installációhoz való kapcsolódás pontján kisebb, mint a Zmax=0.34 Ohm hálózat megengedhető 
maximum impedanciája.

ELEKTROMÁGNESES KIBOCSÁTÁS

Az elektromos áram bármilyen vezetőn keresztül halad át lokalizált elektromágneses mezőt (EMF) 
képez. A hegesztőáram elektromágneses mezőt képez a hegesztő áramkör és a hegesztendő anyag 
körül.

Az EMF elektromágneses mezők zavart okozhatnak némely orvosi implantumban, például a szívritmus-szabályozókban. 
Óvintézkedéseket kell alkalmazni az orvosi implantummal rendelkező emberek esetében. Például, az áthaladók 
hozzáférési korlátozása, vagy egyedi rizikó értékelés a hegesztők számára. 

Javasolt minden hegesztő személynek alkalmaznia a következő eljárásokat, hogy minimalizálja a hegesztési 
áramkörből keletkező elektromágneses mezőnek való kitettséget:       • a 
hegesztőkábeleket tegye egybe – ha lehetséges, kösse össze őket;
• helyezkedjen távol (törzsével és fejével), amilyen messze csak tud, a hegesztő áramkörtől;
• soha ne tekerje teste köré a hegesztőkábeleket ;
• ne álljon a hegesztőkábelek közé. Tartsa mindkét hegesztőkábelt egy oldalon;
• a testkábelt tegye a munkadarabra a lehető legközelebb a hegesztési zónához;
• ne dolgozzon a hegesztő áramforrás mellett, ne üljön rá és ne dőljön neki ;
• ne hegesszen a hegesztőáramforrás vagy a huzaladagolók mozgatása közben.

A szívritmus-szabályozóval rendelkezőknek konzultálniuk kell orvosukkal az eszköz használatát 
megelőzően.
A hegesztés során létrejövő elektromágneses mezőnek lehet az egészségre további, nem ismert 
hatása. 

JAVASLAT A HEGESZTÉSI TERÜLET ÉS A HEGESZTŐKÉSZÜLÉK VIZSGÁLATÁRA
Általánosságok
A felhasználó felelősségi körébe tartozik, a gyártó előírása alapján, az ívhegesztő berendezés üzembehelyezése és 
használata. Amennyiben elektromágneses zavart észlelnek, az ívhegesztő berendezés felhasználójának a felelőssége 
megoldani a helyzetet a gyártó technikai segítségével.  Bizonyos esetekben, az elhárításra irányuló intézkedés lehet 
egyszerűen a hegesztő áramkör földelése.  Más esetekben szükséges lehet egy szűrővel ellátott elektromágneses 
árnyékolót építeni a hegesztő áramforrás és a teljes munkadarab köré. Az elektromágneses zavart minden esetben 
elfogadható szintre kell csökkenteni.

A hegesztési terület vizsgálata
Mielőtt üzembehelyezne egy ívhegesztő berendezést, a felhasználónak meg kell vizsgálnia , hogy a környezetében 
milyen elektromágneses problémák merülhetnek fel, az alábbiak figyelembevételével:
a) az ívhegesztő berendezés alatt, felett és mellett lévő más tápkábelek, vezérlő-, jelző- és telefonkábelek jelenléte;
b) rádió és televízió adó-vevők;
c) számítógépek és más vezérlő berendezések;
d) biztonsági berendezések, pl.: ipari berendezések védelme;
e) a közelben lévő személyek egészsége, pl.: szívritmus-szabályozó vagy nagyothalló készülékkel rendelkezők;
f) mérőműszerek kalibrálásra vagy mérésre;
g)a környezetben lévő további berendezések zavarmentessége.
A felhasználónak meg kell győződnie arról, hogy a környezetben más berendezést használnak-e. Ez maga után vonhat 
további védelmi intézkedéseket;
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h) napszak, amikor a hegesztés vagy más tevékenység történik.

A vizsgálandó környezet területe függ az épület struktúrájától és más benne folyó tevékenységtől. A környező terület 
kiterjedhet a berendezéseken túlra.

A hegesztőkészűlék értékelése
A hegesztési terület felmérésén kívül, az ívhegesztő készülék vizsgálata is segítségünkre lehet a zavaró esetek 
feltérképezésében ill. ezek megoldásában. Helyénvaló, hogy a kibocsátási felmérések tartalmazzák az «in situ» 
méréseket, mintahogy ezt a Nemzetközi Rádiózavar Különbizottság (CISPR) 11:2009 irányelv 10. cikke meghatározza. 
Az in situ mérések lehetővé teszik az intézkedések hatékonyságának a növekedését is. 

JAVASOLT MÓDSZEREK AZ ELEKTROMÁGNESES KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE

a. Lakossági áramellátás: A gyártó javaslata alapján, az ívhegesztő berendezés alkalmas lakossági elektromos hálózatra 
való kapcsolódásra. Ha interferenciák keletkeznek, szükséges lehet előirányozni további óvintézkedést, úgy mint a 
lakossági elektromos hálózat szűrését. Meg kell oldani a tápkábel tartósan felszerelt árnyékolását fém vezetőben vagy 
azzal azonos anyagban az  ívvel hegesztés során. Az árnyékolás elektromos folyamatosságát teljes hosszában biztosítani 
kell. Az árnyékolást a hegesztő áramforrásra kell rakni, hogy jó elektromos kontaktust biztosítsunk a hegesztő áramforrás 
vezetéke és a borítása között.
b. Az ívhegesztő berendezés karbantartása: Az ívhegesztő berendezésen, a gyártó javaslatát követve, rutin karbantartást 
kell végezni. Amikor az ívhegesztő berendezés működés alatt áll, az összes hozzáférésnek, szervíznyílásnak és a 
motorházfedélnek biztonságosan zárva kell lennie. Az ívhegesztőberendezésen semmit ne módosítson, eltekintve a 
gyártó utasításában szereplő módosításoktól és beállításoktól. Főleg a ívgyújtó és ívstabilizáló eszközök szikraközeinek 
szabályozását és karbantartását, a gyártó előírása alapján kell végezni.
c. Hegesztőkábelek: A kábeleknek a lehető legrövidebbnek, egymás mellett, a föld közelében vagy a földön kell 
elhelyezkedniük. 
d. Potenciális kapcsolat: Át kell gondolni a környező terület összes fém tárgyának a kapcsolatát. A hegesztendő darabhoz 
kapcsolódó fém tárgyak minden esetben növelik a hegesztő személy számára fennálló elketromos áramütés veszélyét, 
ha egyszerre érinti ezeket a fém tárgyakat és az elektródát. A hegesztő személynek vigyáznia kell, hogy jól el legyen 
szigetelve ezektől a fém tárgyaktól.
e. A hegesztendő alkatrész földelése: Ha a hegesztendő alkatrész nincs földelve elektromos biztonság végett vagy 
a mérete és elhelyezkedése miatt, mint például a hajótestek vagy fém épületszerkezetek, egy földelési kapcsolat a 
hegesztési darabra, bizonyos esetekben (de nem mindíg) csökkentheti a vészhelyzeteket. El kell kerülni azon alkatrészek 
földelését, melyek megnövelnék a felhasználók balesetveszélyét vagy károsítanának más elektromos berendezést.  Ha 
szükséges, a hegesztendő alkatrészt lehet földelni közvetlenül, de mivel némely ország nem engedélyezi ezt a közvetlen 
földelést, ehhez a kapcsolathoz alkalmazható kondenzátor, az adott ország, helyi szabályozásának megfelelően.
f. Védelem és árnyékolás: A környezetben lévő más kábelektől és berendezésektől való védelem és szelektív árnyékolás 
korlátozhatja a zavarokat. Speciális alkalmazás esetén az egész hegesztési területet le lehet védeni. 

A HEGESZTŐ BERENDEZÉS MOZGATÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA 

Ne használja a kábeleket és a hegesztőpisztolyt a hegesztőáramforrás helyzetváltoztatására. A hegesztő 
berendezést csak álló helyzetben szabad mozgatni!

A hegesztőberendezést ne mozgassa személyek, vagy sérülékeny tárgyak felett!

A BERENDEZÉS ÜZEMBEHELYEZÉSE
• Helyezze a hegesztő-áramforrást olyan talajra, melynek a dőlésszöge max.10°.
• Gondoskodjon megfelelő térről a hegesztő-áramforrás szellőztetéséhez és hogy  hozzáférjen az irányítógombokhoz. 
• Ne használja a berendezést elektromosan vezető szennyeződést (pl: fémport) tartalmazó helységben.
• Az eszköz IP21 védelmi szintű, ami azt jelenti, hogy :
- 12.5 mm-nél nagyobb átmérőjű részecskék nem tudnak bejutni a veszélyeztetett részekbe, és
- függőlegesen érkező vízcseppek ellen védett
A hálózati kábel, a hosszabbító és a hegesztőkábel mindíg legyen teljesen letekerve, hogy elkerülje a túlhevülést.

A gyártó elhárít minden felelősséget olyan személy vagy tárgy által okozott károsodást illetően, amit az 
eszköz nem megfelelő vagy veszélyes használata okozott.
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KARBANTARTÁS/ TANÁCSOK

• A karbantartást csak szakképzett személy végezheti. Javasolt évente karbantartást végezni.
• Szűntesse meg az áramellátást kihúzva a kábelt a konnektorból, és várjon 2 percet az eszközön való munkálatok 
előtt. A készülékben veszélyes mértékű feszültség és áramerősség szintek uralkodnak.
• Rendszeresen vegye le a borítólemezt és sűrített levegővel portalanítsa. Képzett személlyel vizsgáltassa meg 
szigetelt eszköz segítségével az elektromos kapcsolatok állapotát.
• Vizsgálja rendszeresen a hálózati kábel állapotát. Ha a hálózati kábel sérült, cseréltesse ki a gyártóval, a 
gyártó képviselőjével vagy hasonló kvalifikált személlyel, hogy elkerüljön minden veszélyt.
• Hagyja a hegesztő-áramforrás szellőző nyílását szabadon a levegő be-és kiáramlásához.

         A TERMÉK ÜZEMBEHELYEZÉSE ÉS MŰKÖDÉSE

Csak a gyártó által felhatalmazott, tapasztalt személy végezheti az üzembehelyezést. Bizonyosodjon meg arról, hogy az 
üzembehelyezés során a hegesztő áramforrás nincs hálózatra kapcsolva. Tilos a hegesztő áramforrásokat sorba vagy 
párhuzamosan kötni.

TERMÉKLEÍRÁS
Ezeket az inverteres, hordozható, ventillátoros hűtésű hegesztőgépeket, egyenáramú, bevont elektródás (MMA) és 
védőgázas, volfrám elektródás (TIG Lift) hegesztéshez fejlesztették ki. MMA módban, minden fajta elektródával he-
gesztenek: rutil, bázisos, inoxhoz, öntöttvashoz. AWI (TIG) módban, a fémek legnagyobb százalékát hegeszti kivéve 
az alumíniumot és ötvözeteit. Generátorról való üzemeltetéshez védelemmel biztosítottak ( 230 V +- 15% vagy 400V 
+- 15% modeltől függően).

ÁRAMELLÁTÁS-BEKAPCSOLÁS
• Azokat az eszközöket, melyek 230V-os, 16A-es  EGK7/7 típusú csatlakozódugóval lettek szállítva, 230 V-os (50-60 
Hz) FÖLDELT elektromos aljzatra kell csatlakoztatni. Ellenőrizze, hogy az áramforrás és a védelmi egységei (biztosíték 
és/vagy áramkör megszakító) kompatibilisek legyenek a készülékhez szükséges árammal.  Némely országban szük-
séges lehet kicserélni a csatlakozódugót, hogy a maximális teljesítmény elérhető legyen. Intenzív használatkor 20A-
es dugót alkalmazzon az egyfázisú, 160 A feletti modellekhez. A felhasználónak biztosítania kell az elektromos aljzat 
hozzáférhetőségét.
• Bekapcsolni az  «  » gombbal lehet
• A készülék automatikusan kikapcsol, ha a hálózati feszültség 265V fölé megy, az egyfázisú készülékeknél (a kijelző 

-et mutat ) 
A készülék visszatér a normál működéshez, mihelyst a hálózati feszültség visszatér a megfelelő értékre.

GENERÁTORRA KAPCSOLÁS
Ez a készülék üzemeltethető generátorról azzal a feltétellel, ha az megfelel a következő követelményeknek:                              
  - A feszültségnek váltakozónak kell lennie és a csúcsfeszültség nem haladhatja meg a 400V-ot,                                                
  - A frekvenciának 50 és 60 Hz között kell maradnia.
Feltétlenül ellenőrizni kell ezeket a feltételeket, mert sok generátor nem kívánt csúcsfeszültséget termel, ami károsítha-
tja a készüléket.

BEVONT ELEKTRÓDÁS HEGESZTÉS (MMA MÓD)
HÁLÓZATRA CSATLAKOZÁS ÉS TANÁCSOK
• Csatlakoztassa a kábeleket, az elektródafogót és a testcsatlakozót a csatlakozódugóba,
• Ügyeljen a polaritásra és az áramerősségre, hogy az megegyezzen az elektródadobozon feltűntetettel,
• Vegye ki az elektródát az elektródafogóból, ha nem használja a készüléket.
• Az ön készüléke az Inverterekre jellemző 3 funkcionalitással van ellátva :
 - A «Hot Start» többletáramot biztosít a hegesztés indításánál.
 - Az «Arc Force» megnehezíti az elektróda letapadást az által, hogy az ívhossz függvényében az árramerősséget növeli, 
vagy csökkenti. 
 - Az «Anti-Sticking»  lehetővé teszi a letapadt elektróda könnyű eltávolítását.
• A feszültség forrás kimenetelének jellemzője «ereszkedő».

HU
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A bekapcsolási idők az EN60974-1 szabványnak megfelelően, a következő táblázatban vannak feltűntetve:

X @ 40°C (T ciklus = 10 min) MMA AWI
I max 19% @ 160 A 24% @ 160 A

60% 90 A 105 A

100% 75 A 95 A

Intenzív használat során (> bekapcsolási idő), a túlterhelés elleni védelem aktiválódhat. Ebben az esetben az ív kialszik 
és a túlterhelést jelző lámpa bekapcsol.  A felmelegedési próbák 40 °C-on történtek, a norma alapján.

MMA mód aktiválása és intenzitás beállítás :
- Válassza ki az MMA módot (2) az (5)-ös gombbal
- Állítsa be a kívánt erősséget ((1)-es kijelző) a (4)-es gomb segítségével. 

E160
HOT START 0 > 60%

ARC FORCE -
Beállítási tanácsok :  
Gyenge Hot start, vékony fémlemezekhez – Erős Hot start, a nehezen hegeszthető fémekhez (koszos vagy eloxi-
dálódott munkadarabok)

A Hot Start és az Arc Force funkciók beállításához kövesse a következő lépéseket:

3s

Nyomja le az (5)-ös gombot 3 másodpercen keresztül.

«HS» (Hot Start) villog a kijelzőn és megjelenik egy szám.

Állítsa be a kívánt százalékot ((1)-es kijelző) a (4)-es gomb segítségével.

Hagyja jóvá a kívánt értéket az (5)-ös gomb megnyomásával.

ARGON VÉDŐGÁZAS VOLFRÁMELEKTRÓDÁS ÍVHEGESZTÉS (AWI MÓD)
Az egyenáramú AWI hegesztéshez (TIG DC) szükség van egy védőgázra 

(Argon).                                     
AWI (TIG) hegesztéshez kövesse a következő lépéseket:
1. Csatlakoztassa a testkábelt a pozitív polaritásra (+).
2. Csatlakoztassa a hegesztőpisztolyt a negatív polaritásra (-).
3. Kösse a gázcsövet a manuális nyomásszabályozóhoz. 
Néha szükséges lehet a csavara- nya előtt elvágni, ha ez utóbbi nem felel meg a 
nyomásszabályozó méretének. 
4. Válassza ki a TIG állást (3) az (5)-ös gombbal.
5. Állítsa be a kívánt erősséget ((1)- es kijelző) a (4)-es gomb segítségével, az alapján, 
hogy milyen a hegesztendő vas- tagság (30A/mm) .
6. Állítsa be a gázáramlás erősségét a gázpalack manuális nyomásszabályozóján, 
majd nyissa ki a hegesztőpisztoly szelepét
7. Begyújtáshoz : érintse az elektródát a hegesztendő alkatrészhez.
8. A hegesztés végén: emelje fel egy gyors mozdulattal a hegesztőpisztolyt, ne zárja el a gázt csak miután az ív kialudt 
és az elektróda lehült.
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Javasolt kombinációk / elektróda hegyének köszörülése

Áramerősség (A)
Ø Elektróda (mm) 

= Ø huzal 
(fém hozaganyag)

Ø Fúvóka 
(mm)

Áteresztőképesség 
(Argon l/mn)

0,5-5 10-130 1,6 9,8 6-7

4-7 130-190 2,4 11 7-8

Az optimális működés érdekében a következőképpen kihegyezett elektródát használjon:

L = 2,5 x d.                     

L

d

RENDELLENESSÉG, OK, MEGOLDÁS

Anomáliák Okok Hibamegszűntetés

M
M

A-
TI

G

A készülék nem folyósít áramot és 
a termosztatikus védelem sárga 

fénye ég (6).
A készülék hővédelme bekapcsolt. Várja meg a hűtési idő végét, kb. 2 

min. A kijelző (6) kialszik.

A kijelző világít, de a készülék nem 
termel áramot.

A testkábel vagy az elektródafogó 
nincs a készülékhez csatlakoztatva. Ellenőrizze a kapcsolódásokat. 

A készülék áram alatt van, megé-
rintve szúrkáló érzést érez a kezén. Hibás a földelés. Ellenőrizze a berendezés elektro-

mos aljzatát és a földelést.

A készülék rosszul hegeszt. Polaritás hiba  (+/-). Ellenőrizze a polaritásra (+/-)  
vonatkozókat az elektródadobozon.

Bekapcsoláskor a kijelző mutatja 
.

A hálózati feszültség nincs betartva 
(100V-240 V AC)

Ellenőrizze az elektromos berende-
zését vagy a generátorát

TI
G

Instabil ív

A hálózati feszültség nincs betartva 
(100V-240 V AC)

Használjon megfelelő méretű vol-
frámelektródát

Volfrámelektródából adódó hiba

Volfrámelektródából adódó hiba Csökkentse a gázáteresztést

A volfrámelektróda oxidálódik és 
szennyeződik a hegesztés végén.

Hegesztési terület. Védje a hegesztési területet a 
huzattól.

Probléma van a gázzal vagy a 
gázellátás túl hamar megszűnik.

Ellenőrizzen és húzzon meg 
minden gázcsatlakozást. Mielőtt 
elzárná a gázt, várjon, hogy az 

elektróda lehűljön.

Az elektróda megolvad Polaritás hiba  (+/-). Ellenőrizze, hogy a testkábel a 
pozitív polaritásra (+) van dugva.



9

GYSMI E160
MADE IN FRANCE

CSEREALKATRÉSZEK

6

7

5

4

3

2

1

 E160
1 Foglalatok 51469

2 Billentyűzet 51911

3 Mikroprocesszor 97198C

4 Szektor kábel 21487

5 Ventillátor 51032

6 Rács 51011

7 Lábak 71140

ELEKTROMOS SÉMA
E160 250 A TRI

CEL 250 A TRI
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INTERFACE

1 2 3

4 5 6

7

1 Kijelző 

2 Bevontelektródás hegesztés (MMA) mód kijelzője

3 Védőgázas, volfrámelektródás hegesztés (AWI) mód kijelzője 

4 + vagy -  érték választógomb 

5 Kiválasztás-jóváhagyás gomb 

6 Hővédelem kijelző 

7 Be/Ki kapcsolás gomb 

E160

     4.6 kg    6.1 kg

IKONOK 

Figyelem! Használat előtt olvassa el a használati útmutatót!

Egyfázisú átalakító

Bevont elektródás hegesztés (MMA - Manual Metal Arc)

AWI vagy TIG (Tungsten Inert Gaz) hegesztés

Megfelel magas áramütésveszélyű helyen való hegesztésnek Az áramforrásnak viszont nem szabad semmi esetre sem ilyen 
helységben lennie. 

Egyenáramú hegesztés 

Váltóáramú hegesztés 
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Uo Üresjárati feszültség

X(40°C) X : Indítási idő …% 

I2 I2: Megfelelő hagyományos hegesztő áram

A Amper 

U2 U2 : Megfelelő üzemi feszültségek

V Volt 

Hz Hertz

Egyfázisos 50 vagy 60 Hz-es elektromos áramforrás

U1 Névleges feszültség

I1max Maximális névleges hálózati áramerősség 

I1eff Maximális effektív hálózati áram 

A készülék megfelel az EU irányelveinek. A megfelelőségi nyilatkozat az internet honlapunkon megtalálható.

EN60974-1
EN60974-10

Class A

 A készülék megfelel az  EN60974-1, EN60974-10 normáknak, A osztályos 

Ez a termék szelektív gyűjtésbe tartozik - Ne dobja ki a háztartási hulladék gyűjtőbe! 

EGK (Eurázsiai Gazdasági Közösség) megfelelőségi jel

Hőmérsékletre vonatkozó információk ( hővédelem)

Kikapcsolás/bekapcsolás 

A biztonságos lekapcsolás a hálózati dugó lakossági áramról való kihúzásával történik. A felhasználónak biztosítania kell az 
elektromos aljzat hozzáférhetőségét.

 (GYS)
Standard elektródák száma, melyek egy óra folyamatos hegesztéssel, 20 másodpercenként követve egymást hegesztendők el, 
osztva az azonos körülmények közötti hegesztendő elektródák számával hővédelem nélkül.

Egy óra alatt, 20°C-on hegesztendő standard elektródák száma, minden egyes elektróda között 20 másodperc szünettel.

Ventillátoros hűtésű

Újrahasznosítható termék, be kell tartani a válogatásra vonatkozó előírást. 

Termék, melynél a gyártó természetbarát csomagolást favorizál, maga aktív résztvevője egy teljes szelektív rendszernek,  sze-
lektív hulladékgyűjtésnek és a háztartási hulladék újrahasznosításának.
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