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WSTĘP

Szanowny Kliencie. Dziękujemy za zaufanie i zakup naszego produktu. Przed oddaniem go do użytku, należy
dokładnie przeczytać wszystkie informacje podane w tej instrukcji.
Optymalne i długotrwałe użytkowanie urządzenia musi być zgodne z niniejszą instrukcją użytkowania i
konserwacji . W twoim interesie zalecamy utrzymanie w czystości urządzenia i przeprowadzanie przeglądów
okresowych przez naszą spółkę w Polsce Kuhreiber-Polska lub inne punkty serwisowe na terenie kraju ponieważ
one dysponują odpowiednim sprzętem i do tego prac posiadają specjalnie przeszkolony personel. Wszystkie
nasze maszyny i urządzenia przechodzą ciągły rozwój. Dlatego też, zastrzegamy sobie prawo do zmian w ich
konstrukcji i funkcjach sterowania paneli sterujących.

OPIS URZĄDZENIA
Przenośne urządzenia spawalnicze z serii TIGFER 220, 270 i 320 są to małe, o potężnej mocy i łatwe w
obsłudze cyfrowe trójfazowe inwertory spawalnicze. Urządzenia przeznaczone są do spawania elektrodą otuloną
(MMA) na długich przedłużaczach oraz  metodą TIG w funkcji LIFT z funkcją Hotstart oraz wypełnienia
krateru dla tej metody. Urządzenia posiadają  ponadto szereg innych funkcji spośród których szczególnie należy
zwrócić uwagę na funkcją VRD redukującą napięcie pomiędzy elektroda a przewodem powrotnym do poziomu
napięcia bezpiecznego, zmniejszającego do minimum możliwość porażenia prądem elektrycznym w przypadku
prac w terenie i przy dużym zawilgoceniu rękawic spawalniczych. Cyfrowa kontrola parametrów spawalniczych
urządzeń z tej serii zapewnia optymalne właściwości spawalnicze oraz zapewnia dynamiczne ich dostosowanie i
stabilizację w trakcie procesu spawalniczego. Dzięki tej kontroli on-line za pomocą tej serii maszyn uzyskujemy
znacznie wyższą jakość spoin spawalniczych, poprawiamy wydajność pracy oraz ułatwiamy samą pracę gdyż
urządzenie w trakcie spawania stabilizuje napięcie łuku i w przypadku np. zawilgoconych elektrod nie gasi ich w
trakcie spawania.
Dzięki funkcji stabilizacji parametrów spawalniczych (stabilizowane napięcie i prąd spawania) oraz innym
wbudowanym funkcjom sterującym za pomocą tych maszyn można osiągnąć dobre wyniki nawet dla mniej
wykwalifikowanych spawaczy.
Nowe cyfrowe inwertory spawalnicze TIGFER zostały zaprojektowane przy użyciu najnowszych osiągnięć
techniki mikroprocesorowej oraz przy użyciu komponentów IGBT liderów światowych i dzięki temu
uzyskaliśmy wysoką wydajność maszyn oraz ich niezawodność i niską wrażliwość na spadki napięcia
zasilającego.

DANE TECHNICZNE
Dane techniczne urządzeń przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1
Model Urządzenia 220 MMA 270 MMA 320 MMA
Numer katalogowy 50987 50986 50919
Napięcie zasilania 3x50/60Hz 400 V +10% -20% 400 V +10% -20% 400 V +10% -20%
Cykl pracy  MMA 200A/100% 250A/80% 300A/40%
Cykl pracy  MMA - 220A/100% 220A/100%
Cykl pracy  TIG 200A/100% 250A/80% 300A/40%
Cykl pracy  TIG - 220A/100% 220A/100%
Maksymalny prąd regulacji 200A 250A 300A
Prąd maksymalny 300A 330A 380A
Przewód zasilania 4x1,5mm2 - 5m/16A 4x1,5mm2 - 5m/16A 4x2,5mm2 - 5m/25A
Zakres regulacji prądu MMA 10-200A 10A - 250A 10A - 300A
Zakres regulacji prądu TIG 10-200A 10A - 250A 10A - 300A
Napięcie łuku 65 V 65 V 65 V
Średnice elektrod 1,5…5,0 1,5…5,0 1,5…5,0
Wymiary DxSZxH 520x190x428 mm 520x190x428 mm 520x190x428 mm
Ciężar 17,5 kg 17,5 kg 17,5 kg
Stopień ochrony IP23S IP23S IP23S
Klasa ochrony I I I
Kable spawalnicze 35mm2 x 3m 35mm2 x 3m 35mm2 x 3m
Zakres temperatur roboczych -10°C až +40°C -10°C až +40°C -10°C až +40°C
Zakres temperatur podczas
transportu i składowania -25°C až +55°C -25°C až +55°C -25°C až +55°C

Wilgotność wględna powietrza do 50% při 40°C do 50% při 40°C do 50% při 40°C
do 90% při 20°C do 90% při 20°C do 90% při 20°C
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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenia spawalnicze z serii TIGFER powinny byś wykorzystywane wyłącznie do spawania. Nigdy nie
należy używać urządzeń przy zdjętych obudowach ochronnych. Usunięcie obudów zmniejsza wydajność
chłodzenia i może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Dostawca w tym wypadku nie ponosi
odpowiedzialności za szkody.
Operacja taka może być przeprowadzona jedynie przy udziale serwisów lub odpowiednio przeszkolonych do
tego osób.
Przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa zawartej w tej instrukcji  i przestrzegaj wszelkie ostrzeżenia.

W trakcie pracy przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa
Podczas spawania używaj tylko sprawnych i nieuszkodzonych mechanicznie uchwytów spawalniczych w celu
zapobiegania wypadkom.
Urządzenia spawalnicze z serii TIGFER powinny byś wykorzystywane wyłącznie do procesów spawalniczych.

Urządzenie powinno być użytkowane w warunkach i miejscach określonych przez producenta. Spawanie
urządzeniem nie powinno być kontynuowane gdy maszyna stoi w szczelnie zamkniętym pudełku, kartonie-
konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji.
Urządzenie nie powinno być eksploatowane na  mokrej nawierzchni czy też w trakcie deszczu  bez jej
wcześniejszego zabezpieczenia przed skutkami zalania wodą.
Przed przystąpieniem prac spawalniczych zawsze sprawdzaj kable elektryczne zasilające i spawalnicze oraz
elementy kontaktowe czy nie są uszkodzone. W przypadku uszkodzeń usuń je. Nie przestrzeganie tego warunku
może prowadzić do obrażeń i uszkodzenia spawarki !
Kable spawalnicze nie powinny dotykać ostrych krawędzi lub rozgrzanego metalu.
Ze spawaniem nieodłączne jest też korzystanie z odpowiedniej odzieży roboczej. Unikaj spawania w mokrej
odzieży.
Używaj jedynie sprawnych przewodów spawalniczych. Nie stosuj urządzenia do zgrzewania, rozmrażania rur
bądź innych prac nie związanych ze spawaniem
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ZAGROŻENIA I BEZPIECZEŃSTWO W TRAKCIE SPAWANIA
Wytyczne do pracy:
Łuk i odpryski

Łuk spawalniczy i jego odblaski stanowią zagrożenie dla nieosłoniętych oczu. Przed rozpoczęciem spawania
należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie oczu i otoczenia. Łuk i odpryski mogą powodować oparzenia
nieosłoniętej skóry. Podczas spawania należy zawsze mieć na sobie rękawice spawalnicze i ubranie ochronne.
Używaj tarcz lub przyłbic spawalniczych  z filtrem osłonowym  zgodnym z normą bezpieczeństwa
(ANSI Z49.1 oraz AS1674.1)  w celu zabezpieczenia oczu i twarzy  gdy spawasz lub obserwujesz.
Używaj jedynie autoryzowanych i oryginalnych filtrów spawalniczych.
Używaj  ekranów zabezpieczających lub barier w celu zabezpieczenia innych od  obserwacji łuku elektrycznego.
Używaj suchej wodoodpornej odzieży roboczej wykonanej z wytrzymałego materiału (wełna lub skóra) nie zapomnij
o rękawicach spawalniczych i ochronie stóp.
Używaj  ochraniaczy słuchu gdy poziom hałasu jest zbyt wysoki.

Rekomendowana ochrona wzroku za pomocą filtrów spawalniczych

Proces spawalniczy Zakres prądu spawania Minimalna wartość filtra
spawalniczego

Mniej lub w pobliżu 100 8
100 do 200 10
200 do 300 11
300 do 400 12

Ręczne spawanie elektrodą otuloną

Wyżej niż 400 13
Mniej lub w pobliżu 150 10
150 to 250 11
250 to 300 12
300 to 400 13

Spawanie metodą mig/mag
Gas Metal Arc Welding (GWAW)
(MIG) nie dotyczy  Aluminium and
Stainless Steel

Greater than 400 14
Mniej lub w pobliżu 250 12Spawanie metodą mig/mag

Gas Metal Arc Welding (GMAW)
(MIG) Aluminium  Stainless Steel

250 to 350 13
Mniej lub w pobliżu 100 10
100 to 200 11
200 to 250 12
250 to 350 13

Spawanie metodą TIG
Gas Tungsten Arc Welding (GTAW)
(TIG)

Greater than 350 14
Mniej lub w pobliżu 300 11
300 to 400 12
400 to 500 13

Spawanie drutami proszkowymi
Flux-cored Arc Welding (FCAW)
Z gazem lub bez gazu osłonowego

Greater than 500 14
Żłobienie elektropowietrzne Mniej lub w pobliżu 400 12

50 to 100 10
100 to 400 12

Cięcie plazmowe

400 to 800 14
Natrysk plazmowy — 15

Mniej lub w pobliżu 20 8
20 to 100 10
100 to 400 12

Spawanie plazmowe

400 to 800 14
Submerged - Arc Welding — 2(5)
zgrzewanie — Osłona oczu lub inne zalecenia

Zgodnie ze  standardem  AS/NZS 1338.1:1992 for comprehensive information regarding the above table.
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Spawanie może spowodować zaprószenie ognia!
Przestrzegaj ogólnych zasad bezpieczeństwa pracy.
Prace spawalnicze zawsze są obarczone możliwością zaprószenia ognia i powstania pożaru. Spawanie w
miejscach z materiałów łatwopalnych lub wybuchowych jest surowo wzbronione!
Pobliżu miejsca spawania powinna zawsze znajdować się gaśnica.

UWAGA Odprysk spawalniczy może spowodować zapłon wiele godzin po zakończeniu spawania, szczególnie
w miejscach niewidocznych i niedostępnych dla oka ludzkiego.

Po zakończeniu procesu spawalniczego urządzenie  nie powinno być wyłączane z sieci elektrycznej do momentu
schłodzenia części elektroniki przez okres około 5-10 minut.
W przypadku wcześniejszego wyłączenia urządzenia istnieje możliwość wzrostu temperatury wewnątrz
spawarki co może doprowadzić do uszkodzenia elementów zasilających.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY spawanie metali zawierające ołów, kadm, cynk, rtęć i Beryl

W przypadku spawania materiałów zawierających  ołów, kadm, cynk i beryl należy przedsięwziąć specjalne
środki ostrożności.

W przypadku spawania pustych zbiorników istnieje ryzyko wybuchu. Prace spawalnicze powinny być
prowadzone według ściśle określonych zasad i pod nadzorem osób trzecich.

W obszarach o zwiększonym prawdopodobieństwie wybuchu, ważne jest przestrzeganie szczegółowych zasad
pracy w takich warunkach!

ZAPOBIEGANIE PORAŻENIU PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Zasilanie
Nie wolno wnosić urządzenia do wnętrza obiektu spawanego (np. kontenera czy pojazdu) ani stawiać go na
mokrej powierzchni. Uszkodzone przewody należy natychmiast wymienić, gdyż grożą porażeniem lub pożarem.
Przewód zasilania nie może być przygnieciony i nie może dotykać ostrych krawędzi ani gorących przedmiotów.
Niebezpieczeństwo łuku elektrycznego
UWAGA
Porażenie prądem elektrycznym może zabić.

W czasie pracy należy odizolować się od obwodu spawania za pomocą suchego i nieuszkodzonego ubrania
ochronnego. Nie wolno pracować na mokrym podłożu ani też korzystać z uszkodzonych przewodów. Uchwytu
elektrodowego, kabli spawalniczych i zacisków uziemiających nie wolno kłaść na obudowie spawarki ani na
innych urządzeniach elektrycznych.
ZAPAMIĘTAJ NA ZAWSZE
NIE DOTYKAJ MOKRĄ DŁONIĄ NIE OSŁONIĘTYCH CZĘŚCI ELEKTRYCZNYCH URZĄDZENIA.
UŻYWAJ SUCHEJ ODZIEŻY, RĘKAWIC SPAWALNICZYCH STOSUJ OCHRONĘ SKÓRY I WZROKU
PRZED POPARZENIEM ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM.
ODIZOLU SIĘ OD PODŁOŻA I OTOCZENIA ZA POMOCĄ SPECJALNYCH MAT IZOLACYJNYCH
ORAZ STOSUJ KURTYNY ROBOCZE nie siadaj i nie opieraj się na urządzeniu.
PRZED MONTAŻEM, INSTALACJĄ W SIECI ELEKTRYCZNEJ LUB SERWISEM URZĄDZENIA NIE
ZAPOMNIJ O WYŁĄCZENIU ŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO SIECI ZASILAJĄCEJ TAK ABY NIE
NASTĄPIŁO PRZYPADKOWE JEGO WŁĄCZENIE
podłącz kable robocze (masowy i elektrodowy) i zasil urządzenie do sieci zgodnie z normą przypadającą danemu
państwu.

Wyłącz urządzenie z sieci gdy go nie używasz. Odłącz zasilanie gdy spawarkę przenosisz lub dokonujesz przeglądu
serwisowego.
Używaj jedynie w pełni sprawnych i izolowanych uchwytów spawalniczych. Nigdy nie wkładaj uchwytów do
wody w celu schłodzenia i nie kładź na podłożu do którego zamocowałeś przewód masowy. Nigdy nie dotykaj
uchwytem lub elektrodą innych osób i nie spawaj w tym samym czasie dwoma podłączonymi urządzeniami.
Nie używaj uszkodzonych, skręconych  zbyt krótkich i skręconych w cewkę kabli spawalniczych.
Nie okręcaj się kablami spawalniczymi dookoła twojego ciała.
Mocno przytwierdź przewód masowy najbliżej punktu spawania.
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Nigdy nie dotykaj elektrody ręką gdy dotykasz drugą dłonią lub opierasz się o element podłączony do  masy.
Używaj tylko sprawnych i nieuszkodzonych części spawalniczych. W przypadku uszkodzenia uchwytów
niezwłocznie je wymień.
W pomieszczeniach wilgotnych nie używaj  urządzeń  AC przemienno prądowych. W tym wypadku stosuj maszyny
invertorowe z redukcją napięcia VRD do poziomu bezpiecznego.
Pracując na wysokości noś pas bezpieczeństwa.
Ustaw urządzenie w pewnym i stabilnym miejscu
Obwód elektryczny spawania
W czasie pracy należy odizolować się od obwodu spawania za pomocą suchego i nieuszkodzonego ubrania
ochronnego. Nie wolno pracować na mokrym podłożu ani też korzystać z uszkodzonych przewodów. Uchwytu
elektrodowego, kabli spawalniczych i zacisków uziemiających nie wolno kłaść na obudowie spawarki ani na
innych urządzeniach elektrycznych.

UWAGA
W czasie spawania powstają opary
Należy zadbać o odpowiednią wentylację stanowiska spawania. Szczególne środki bezpieczeństwa należy
przedsięwziąć przy spawaniu materiałów zawierających ołów, kadm, cynk, rtęć lub beryl.
Nie wkładaj głowy w środowisko spalin spawalniczych i nie oddychaj dymem powstałym w trakcie spawania
Jeżeli spawasz w pomieszczeniu zamkniętym staraj się je wentylować wyciągając dym na zewnątrz miejsca spawania.
Jeżeli wentylacja jest zbyt słaba używaj  specjalnych przyłbic z pochłaniaczem dymu lub respiratorów
Zapoznaj się z kartą bezpieczeństwa spawanego materiału na temat oparów jakie mogą powstać w trakcie spawania tego materiału.
Pracuj zawsze w przewentylowanym pomieszczeniu lub zapewnij sobie odpowiednią jakość tego powietrza stosując specjalne
przyłbice lub respiratory świeżego powietrza. Opary spawalnicze mogą spowodować śmierć lub trwale uszkodzić zdrowie.
Bądź zawsze pewny jakości powietrza.
NIE SPAWAJ NIGDY W ŚRODOWISKACH KWAŚNYCH  W  MIEJSCACH CZYSZONYCH CHEMICZNIE
NATRYSKOWO LUB W CHWILI NATRYSKU  PŁYNÓW CHŁODZĄCYCH. Powstające opary mogą być silne toksycznie
i drażniące dla wzroku i dróg oddechowych.

Nie spawaj powlekanych farbą lub cynkiem elementów stalowych chyba że usuniesz ją w sposób
mechaniczny i zastosujesz dodatkową ochronę dróg oddechowych. Opary te są silnie toksyczne.
Przebywanie w ich atmosferze ciągnie za sobą nieodwracalne skutki.

Sporządzono zgodnie ze standardami
Safety in Welding and Cutting, ANSI Standard Z49.1, from American Welding Society, 550 N.W. LeJeune Rd., Miami, FL
33126.
Safety and Health Standards, OSHA 29 CFR 1910, from Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Offce,
Washington, D.C. 20402.
Recommended Safe Practices for the Preparation for Welding and Cutting of Containers That Have Held Hazardous Substances,
American Welding Society Standard AWS F4.1, from American Welding Society, 550 N.W. LeJeune Rd., Miami, FL 33126.
National Electrical Code, NFPA Standard 70, from National Fire Protection Association, Batterymarch Park, Quincy, MA
02269.
Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, CGA Pamphlet P-1, from Compressed Gas Association, 1235 Jefferson Davis
Highway, Suite 501, Arlington, VA 22202.
Code for Safety in Welding and Cutting, CSA Standard W117.2, from Canadian Standards Association, Standards Sales, 178
Rexdale Boulevard, Rexdale, Ontario, Canada M9W 1R3.
Safe Practices for Occupation and Educational Eye and Face Protection, ANSI Standard Z87.1, from American National Standards
Institute, 1430 Broadway, New York, NY 10018.
Cutting and Welding Processes, NFPA Standard 51B, from National Fire Protection Association, Batterymarch Park,
Quincy, MA 02269.
Safety in welding and allied processes Part 2: Electrical, AS1674.2-2007 from SAI Global Limited, www.saiglobal.com

Utylizacja i recycling urządzenia
Maszyny te są zbudowane z materiałów, które nie zawierają substancji trujące lub toksycznych dla użytkownika.
Podczas utylizacji urządzenia jest zalecenie, by poszczególne komponenty w celu ochrony środowiska były
unieszkodliwiane lub wykorzystywane do dalszego przetwarzania.

http://www.saiglobal.com/
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LIKWIDACJA zużytego sprzętu
W celu  likwidacji sprzętu przekaż go do punktu zbierania i recyclingu urządzeń elektrycznych lub (siedziba
Kühtreiber, Ltd.). Zużyty  i wyeksploatowany sprzęt zaliczny jest do zwykłych odpadów i podlega utylizacji.

UWAGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Z URZĄDZENIEM FIRMY KUHTREIBER
Rozpakowanie
Urządzenia są dostarczane w specjalnie zaprojektowanych opakowaniach ochronnych. Pomimo to konieczne jest
sprawdzenie urządzenia przed przystąpieniem do jego użytkowania w celu upewnienia się, iż w czasie transportu
nie doszło do uszkodzeń. Należy sprawdzić, czy dostawa jest zgodna z zamówieniem, a wraz z urządzeniem
dostarczono kompletną dokumentację oraz instrukcję obsługi. Opakowania są wykonane z materiałów
nadających się do powtórnego przetworzenia.

UMIESZCZENIE SPAWARKI

Wybierając miejsce dla spawarki należy stosować się do poniższych wskazówek.
· Spawarkę należy umieścić na równej, twardej i czystej powierzchni.
· Upewnić się, że urządzenie znajduje z dala od urządzeń wytwarzających opiłki (np. szlifierek).
· Wokół urządzenia powinno być co najmniej 20 cm wolnego miejsca w celu zapewnienia swobodnej

cyrkulacji powietrza chłodzącego.
· Chronić spawarkę przed deszczem i nadmiernym nasłonecznieniem.

PODŁĄCZANIE ZASILANIA

Montażu lub wymiany przewodu zasilania oraz wtyczki może dokonywać wyłącznie uprawniony warsztat
lub elektryk.

A1  biegun minusowy
A2  biegun plusowy
A3  gniazdo sterowania
B1  główny włącznik sieciowy
B2 kabel zasilania

Urządzenie jest dostarczane z fabrycznie zamontowanym przewodem zasilania oraz wtyczką z uziemieniem
przeznaczoną do zasilania 3x400 V.
Wymiana przewodu zasilania:
Zdjąć uchwyty, obudowę oraz prawą ściankę boczną urządzenia. Przewód przeprowadzić przez otwór w tylnej
ściance i zamocować zaciskiem. Żyłę fazy należy podłączyć do styku L, zerowanie - żyłę niebieską do styku N,
a żyłę żółto-zieloną do styku uziemienia, oznaczonego. .
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Zastosowanie bezpiecznika o obciążalności większej od zalecanej może w razie awarii spowodować
dodatkowe uszkodzenia ze względu na wyższe natężenie prądu.

Wymiana przewodu zasilania:
Zdjąć uchwyty, obudowę oraz prawą ściankę boczną urządzenia. Przewód przeprowadzić przez otwór w tylnej
ściance i zamocować zaciskiem. Żyłę fazy należy podłączyć do styku L, zerowanie - żyłę niebieską do styku N,
a żyłę żółto-zieloną do styku uziemienia, oznaczonego. .

KABLE SPAWALNICZE I MASOWE

Należy używać kabli miedzianych o polach przekroju wynoszących co najmniej: 35 mm2. Stosowanie kabli o
mniejszym polu przekroju powoduje straty napięcia i nadmierne ich nagrzewanie.
Zacisk kabla masy podłączyć w miarę możliwości bezpośrednio do materiału spawanego. Kabel spawalniczy
powinien być możliwie najkrótszy. Zbyt długie kable powodują straty napięcia prądu spawania. Nie należy
spawać ze zwiniętymi kablami. Zwijanie kabli powoduje straty napięcia oraz osłabia iskrę w fazie zajarzenia
łuku.

 STOSOWANIE PRZEDŁUŻACZY.

Nigdy nie stosuj przedłużaczy o przekroju żyły mniejszym niż  2,5mm2.
Zawsze upewnij się że przedłużacz wyposażony jest w bolec ochronny zabezpieczający spawacze i inne osoby w
pobliżu przed porażeniem prądem elektrycznym.
Zawsze rozwijaj przedłużacz z bębna tak aby nie tworzył cewki z powodu możliwości uszkodzenia urządzenia
spawalniczego.
Zawsze stosuj sprawne, zaizolowane o nieuszkodzonych żyłach prądowych przewody zasilające.

Nigdy nie wyłączaj urządzenia spawalniczego bezpośrednio po zakończeniu prac spawalniczych.
Zawsze pozwól maszynie schłodzić elektronikę przez okres minimum 5-10 minuty.

GAZ OSŁONOWY

Butle z gazem należy użytkować z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. Uszkodzenie butli
lub zaworu stwarza poważne zagrożenie!

Najczęściej stosowanymi gazami osłonowymi są argon, hel oraz mieszanka argonowo-helowa. Należy korzystać
z reduktora odpowiedniego dla danego rodzaju gazu. Przepływ gazu osłonowego zależy od prądu spawania i
wynosi najczęściej 8-10 l/min. Niewłaściwy przepływ gazu powoduje porowatość spoiny. W wyborze
odpowiedniego gazu oraz reduktora pomoże Państwu dystrybutor Kuhtreiber.

INSTALACJA BUTLI Z GAZEM

Butle z gazem należy zawsze mocować przy ścianie lub na wózku w pozycji pionowej za pomocą
specjalnego uchwytu. Po zakończeniu spawania zakręcać zawór butli z gazem.

Elementy reduktora

A  Zawór butli z gazem
B  Pokrętło regulacji ciśnienia
C  Nakrętka
D  Króciec węża
E  Nakrętka płaszczowa
F  Wskaźnik ciśnienia w butli
G Wskaźnik ciśnienia w wężu
     lub natężenia przepływu gazu

Dla większości typów reduktorów stosuje się następujący sposób postępowania:
1. Odsunąć się i otworzyć na chwilę zawór butli (A) w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń.
2. Pokrętło regulacji ciśnienia (B) zakręcić do oporu.
3. Zamknąć zawór iglicowy (jeśli występuje w reduktorze).
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4. Podłączyć reduktor do butli i dokręcić kluczem nakrętkę (C).
5. Nasunąć wąż na króciec (D).
6. Jeden koniec węża podłączyć do reduktora, a drugi do spawarki. Dokręcić nakrętkę płaszczową (E).
7. Zawór butli należy otwierać powoli. Wskaźnik ciśnienia butli (F) pokazuje ciśnienie w butli. Uwaga! Nie

wolno zużywać całej zawartości butli. Butlę należy napełnić, gdy ciśnienie w butli spadnie do ok. 2 bar.
8. Otworzyć zawór iglicowy (jeśli występuje w reduktorze).
9. Włączyć spawarkę, uaktywnić funkcję testu gazu, a następnie pokrętłem (B) zwiększać ciśnienie (lub

przepływ) gazu aż do osiągnięcia pożądanej wartości.
Po zakończeniu spawania zakręcić zawór butli. Jeśli maszyna nie będzie używana przez dłuższy

czas należy odkręcić pokrętło regulacji ciśnienia

CYFROWY PANEL STEROWANIA URZĄDZENIA SPAWALNICZEGO TIGFER

Panel sterowania i jego funkcje.
1. Kontrolka aktywności maszyny – podłączenia sieci zasilającej,
2. Wyświetlacz napięcia lub wewnętrznych funkcji urządzenia. Podczas spawania po 3 sekundach pracy jest
wyświetlana wartość napięcia łuku. Po zakończeniu spawania ta wartość jest wyświetlana przez czas 3 sekund..
Gdy w zestawie jest wyświetlany funkcji skrótu, które są ustawione.
3. kontrolka SET trybu ustawiania parametrów. Jeśli podświetlenie i wyświetlacz 2 nie wykazują żadnych cech,
można ustawić wartość Prąd spawania. Gdy na wyświetlaczu nr 2 wyświetlana jest nazwa funkcji, można
ustawić jej wartość. Podczas spawania można ustawić tylko prąd spawania dla dwóch metod MMA lub TIG.
Tryb wybór funkcji nie jest aktywny podczas jarzenia łuku.
4. Światła wskazujące jednostki nastaw zmiennych na wyświetlaczu .
5. tryb pracy MMA. Służy do wyboru metody spawania  MMA.
6. tryb pracy TIG. Służy do wyboru metody spawania  TIG.
7. przycisk SET, do wyboru funkcji .Wybór numeru funkcji odbywa się poprzez kolejne przyciśnięcia przycisku
SET.
8. Aktywność metody TIG. Dioda LED wskazuje wybraną metodę TIG.
9. Aktywność metody MMA. Dioda LED wskazuje wybraną metodę MMA.
10. Błąd zasilania maszyny. Świeci gdy napięcie zasilania jest po za tolerancją  zasilania maszyny lub w
przypadku zaniku jednej z faz.
11. Potencjometr korekcji nastawy prądu i wartości nastaw dla wybranych funkcji w trybie SET.
12. Przekroczenie temperatury roboczej. Dioda LED wskazuje przegrzanie urządzenia.
13. Wskaźnik funkcji V.R.D. Ograniczającej napięcie między przewodowe do wartości bezpiecznej. Dla metody
MMA funkcję można włączyć lub wyłaczyć. W przypadku spawania metodą TIG funkcja włączana jest
automatycznie. Od chwili zajarzenia łuku kontrolka gaśnie gdyż ograniczenie napięcia jest wyłączane podczas
spawania. Funkcja VRD jest aktywan tylko w chwili nie prowadzenia prac spawalniczych w celu ograniczenia
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możliwości porażenia prądem elektrycznym.
14. Wyświetlacz prądu spawania lub wartości i statusu funkcji. Podczas spawania, na wyświetlaczu jest
wyświetlana rzeczywista wartość prądu spawania. Po zakończeniu spawania wyświetlaną wartość świeci około
trzy sekundy. Po tym okresie wyświetlana jest wartość nastawy. Dodatkowo na wyświetlaczu jest wyświetlany
stan funkcji i nastaw  w trybie SET.

OCHRONA TERMICZNA URZĄDZEŃ Z SERII TIGFER.
Urządzenia wyposażone są w zabezpieczenie termiczne które aktywowane jest w chwili przekroczenia
maksymalnego cyklu pracy w trakcie spawania.
W chwili zadziałania czujnika termicznego następuje automatyczne zawieszenie procesu spawania i
jednocześnie zaświeci się dioda „12” na panelu sterowania, zaś na wyświetlaczu wyświetlana jest informacja „-t-
„. Po schłodzeniu źródła spawalniczego urządzenie jest gotowe do dalszej pracy.

W chwili przegrzania maszyny nie wyłączaj jej ze źródła zasilania.
Na zakończenie procesu spawalniczego pozwól maszynie ostudzić się gdyż inne postępowanie może
spowodować wewnętrzne uszkodzenia termiczne.

Zdalne sterowanie

Urządzenie zostało wyposażone w gniazdo zdalnej regulacji prądu spawania za pomocą zewnętrznego,
dystansowego zadajnika prądu. Za pomocą tego zadajnika regulacje można przeprowadzać w trakcie prac
spawalniczych. Zdalna regulacja prądu jest aktywna dla obu metod spawania TIG /MMA.

NASTAWIANIE PARAMETRÓW
Spawanie elektrodami otulonymi (MMA)
Urządzenia TIGFER pozwalają na spawanie wszystkimi rodzajami elektrod otulonych przeznaczonych do
spawania  prądem DC. Dla łatwiejszego panowania nad łukiem elektrycznym urządzenia te zostały wyposażone
w funkcje ułatwiające spawanie dzięki którym prace spawalnicze mogą z dobrym efektem wykonywać mniej
doświadczeni spawacze.
Urządzenie posiada wbudowany miernik napięcia i prądu spawania. Wartości  te są wartościami rzeczywistymi i
odnoszą się faktycznych parametrów w trakcie prac spawalniczych.
Wbudowana funkcja Anty-stick
ułatwiająca zapalenie łuku jednocześnie ogranicza przywieranie elektrody przy jej zajarzeniu.

Delikatne potarcie elektrody otulonej o materiał rozpoczyna proces spawalniczy. Przywarcie elektrody otulonej
do spawanego elementu na stałe ogranicza prąd do wartości 15 Amper zapobiegając tym samym termicznemu
uszkodzeniu uchwytów elektrodowych oraz samej maszyny w przypadku położenia nieosłoniętego uchwytu
spawalniczego na spawanym materiale.
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WBUDOWANA FUNKCJA HOTSTART I ARCFORCE

CO TO JEST HOTSTART:
Jest wykorzystywany w zakresie średnich i niskich prądów w celu poprawy zapłonu łuku elektrycznego i
zwiększenia przetopu na starcie spawania.
Optymalne ustawienie urządzenia jest na poziomie 30-35%. W przypadku złych właściwości spawalniczych
należy funkcję Hotstart zmniejszyć a nawet ją wyłączyć. Hotstart wyłączamy również przy spawaniu cienkich
materiałów w obawie przed ich przepaleniem w celu redukcji dużego prądu zapłonu.

Regulacja Funkcji HOTSTART
W celu regulacji funkcji HOTSTART naciśnij przycisk SET na panelu sterowania.
Na wyświetlaczu 2 pojawi się funkcja HST oznaczająca wybór korekcji nastawy wewnętrznej maszyny dla
funkcji HOTSTART. Jednocześnie zapala się dioda jednostek nastawy procent (%). Zakres regulacji parametru
HOTSTART jest w zakresie od OFF do 100%). Wartość nastawy dla tej funkcji jest wyświetlana na
wyświetlaczu 14.

CO TO JEST FUNKCJA ARC-Force i ArcForce Plus:

Funkcja pozwala na stabilizację łuku i utrzymanie optymalnej odległości elektrody od spawanego materiału w
czasie spawania łukowego. Funkcja stabilizuje napięcie i prąd łuku elektrycznego. ArcForce Plus  zmniejsza
możliwość przypadkowego wyłączenia łuku w czasie spawania w chwili przyklejenia elektrody do spawanego
materiału. Optymalna nastawa dla tego parametru jest na poziomie 25-40%.
Dla cienkich elektrod Arcforce ustawiamy niżej dla grubszych elektrod wybieramy nastawę wyższą.

Regulacja funkcji ARC-FORCE

Naciśnij dwukrotnie przycisk SET (7) na panelu sterowania. Na wyświetlaczu (2) pojawia się napis AFC i za
pomocą potencjometru (11) wybierz wymaganą wartość spośród (OFF do 100%). Stan, lub wartość funkcji
będzie wyświetlany na wyświetlaczu (14). W czasie trwania nastawy zapala się dioda jednostek 4 oznaczający,
że dane są w procentach.
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CO TO JEST funkcja  V. R. D.

Bezpieczeństwo systemu V.R.D. (z angielskiego-Reduce-Voltage Devices) zapewnia bezpieczny poziom
wartości napięcia wyjściowego urządzenia spawalniczego na biegu jałowym. Urządzenie invertorowe włącza
napięcie łuku tylko wtedy, gdy materiał jest spawany i po zakończeniu procesu spawania jest automatycznie
wyłączane.
W przypadku gdy funkcja V.R.D. jest aktywna i napięcie wyjściowe jest bezpieczne, co potwierdza kontrolka na
panelu  VRD. Funkcja jest wykorzystywane głównie do pracy w obszarach, gdzie istnieje zwiększone ryzyko
porażenia prądem.
Korzystając z funkcji może wystąpić nieznaczne pogorszenie łuku zapłonu.
Od chwili zajarzenia łuku i trwania procesu spawalniczego funkcja V.R.D. nie wpływa na pogorszenie
właściwości spawalniczych maszyny.
Funkcja jedynie ogranicza napięcie między przewodowe na starcie spawania.

Aktywowanie funkcji V.R.D.

W celu włączenia lub wyłączenia funkcji wyłącz spawarkę za pomocą głównego wyłącznika znajdującego się na
tylnej ścianie maszyny. Wciśnij przycisk MMA na panelu sterowania i włącz maszynę do sieci po 3 sekundach
zwolnij przycisk MMA. Aktywność funkcji potwierdza świecąca dioda VRD a także informacja na
wyświetlaczu w chwili włączania spawarki do sieci „Urd On”.
Wyłączenie tej funkcji przeprowadzamy tak samo jak jej włączenie.

Aktywna dioda VRD informacja  Urd ON  - VRD włączone informacja  Urd OFF  - VRD wyłączone

PROCES SPAWANIA ELEKTRODĄ OTULONĄ (INFORMACJE PODSTAWOWE).
Włącz urządzenie do sieci zasilającej za pomocą włącznika głównego.
Podłącz biegun minusowy do spawanego materiału i włóż elektrodę otuloną w uchwyt elektrodowy.
Wybierz Tryb PRACY MMA oraz wartość prądu z tabeli poniżej dla danej grubości spawanego materiału.

W przypadku nie zadawalających efektów skoryguj nastawę prądu oraz zmień funkcją  ARCFORCE i
HOTSTART.
Nie zapomnij o zmniejszeniu prądu spawania przy pozycjach wymuszonych bądź sufitowych.

Sposób prowadzenia elektrody otulonej w czasie spawania

GRUBOŚĆ SPAWANEGO
MATERIAŁU (mm)

ZALECANA ŚREDNICA
ELEKTRODY OTULONEJ

(mm)
1,5 – 3 2
3 – 5 2,5

5 – 12 3,25
GRUBSZE NIŻ 12 4

GRUBOŚĆ ELEKTRODY
OTULONEJ (mm)

ZALECANY PRĄD
SPAWANIA (A)

1,6 30 – 60
2 40 – 75

2,5 60 – 110
3,25 95 – 140

4 140 – 190
5 190 – 240
6 220 – 330

s
(mm)

a
(mm)

d
(mm)

α
(o)

0-3 0 0 0
3-6 0 s / 2(max) 0

3-12 0-1,5 0-2 60 d a

s

45 +70o o

45o
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W przypadku spawania grubych materiałów konieczne jest ich zukosowanie przed spawaniem a nawet spawanie
na szczelinę. Tabela powyżej i rysunek z prawej strony przedstawia poziom ukosowania i rozstawu szczeliny  w
stosunku do grubości spawanego materiału.

SPAWANIE METODĄ TIG PRZY UŻYCIU SPAWAREK TIGFER

Po zastosowowaniu specjalego uchwytu z zawore mechanicznym rządzenie Tigfer daje możliwość
spawania metodą TIG LIFT.
Parametry spawania należy dobrać zgodnie z zaleceniami producenta elektrod
wolframowych..

1. Podłączyć uchwyt TIG do gniazda -, a kabel masy do gniazda +.
2. Wybrać spawanie TIG przełącznikiem .
3. Za pomocą pokrętła nastawić odpowiednie natężenie prądu spawania.
4. Włącz urządzenie do sieci zasilającej i przełącz włącznik zasilania w pozycję ON---- włączone.
5. Możesz już spawać.

Po zakończeniu spawania nie wyłaczaj urządzenia od razu pozwól mu schłodzić elektronikę przez  minimum
okres 5-10 minut.
Jeżeli zasilasz urządzenie z przedłużacza zachowaj należytą ostrożność.
Nie spawaj na uszkodzonym przedłużaczu zasilania sieciowego.
Stosuj jedynie kable o przekroju nie mniejszym niż 2,5mm2 z przewodem ochronnym.
Nie spawaj na przedłużaczu w postaci zwiniętej cewki.

PODSTAWOWE ZASADY DOTYCZĄCE SPAWANIA METODĄ TIG:
1. Powierzchnia spoiny podczas spawania musi  być wolna od tłuszczu, oleju i innych zanieczyszczeń.
Konieczne jest również zapewnienie czystości i materiały dodatkowe spawaczy rękawice podczas spawania.
2. Zastosuj materiały dodatkowe zapobiegające utlenianiu jeżeli jest to konieczne np. stosuj poduszkę
powietrzną lub pasy spawalnicze zapobiegające utlenianiu.
3. Typ i średnica elektrod wolframowych - jest zależna od wielkości prądu, polaryzacji, typu spawanego
materiału i składu gazu ochronnego. Jeżeli nie ma innych wymagań stosuj elektrody TIG Czerwone typu WT 20.
4. Szlifowanie elektrod wolframowych - zaostrzone końcówki elektrody powinny być w kierunku wzdłużnym.
Dzięki tej metodzie ostrzenia uzyskujemy większa trwałość elektrody wolframowej oraz większą stabilność łuku
spawalniczego.
5. Gaz ochronny - wielkość dyszy ceramicznej i przepływ gazu jest zależny od wartości prądu jakim spawamy.
Staraj się zawsze dostosować także średnicę elektrod do wartości prądu według tabeli poniżej. Zakres przepływu
gazu osłonowego powinien być na poziomie 4-10 litrów/minutę. Jeśli nie jest odpowiedni przepływ gazu spoiny
mogą być porowate. Po spawaniu przepływ gazu musi być odpowiednio długi w celu ochrony przed utlenieniem
spawanego materiału oraz elektrody wolframowej.

W tabeli  podano nominalne wartości prądowe dla elektrod wolframowych zawierających średnio 2% toru – WT
20 czerwone oznaczenie.

Średnica elektrody
(mm)

Prąd spawania (A)

1,0 15-75
1,6 60-150
2,4 130-240

α (o) Prąd spawania (A)
30 0-30

60-90 30-120
90-120 120-250

Dobry wybór elektrod wolframowych i ich przygotowanie wpływa na cechy charakter  spawania łukowego i
żywotność. Elektroda powinna być ostrzona w kierunku wzdłużnym tak jak przedstawia to rysunek powyżej.
Kąt ostrzenia dobieramy dla wartości prądu (patrz tabela z lewej strony).
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Do spawania metodą TIG wymagane jest użycie minimum argonu o czystości 99,99%. Dla ułatwienia wartości
przepływu tego gazu zastosuj zasady z tabeli.

Sposób prowadzenia palnika TIG

Instrukcje dotyczące sposobu spawania metodą TIG

a) Uchwyt Tig podłącz do gniazda wyjściowego minus (-), przewód masowy do gniazda plus (+).
b) Uchwyt TIG powinien być wyposażony w zawór mechaniczny umożliwiający włączenie przepływu gazu
osłonowego. Rurkę gazową uchwytu podłączamy bezpośrednio do reduktora znajdującego się na butli
spawalniczej, lub do elektrozaworu znajdującego się w reduktorze jeżeli uchwyt posiada spust elektryczny.
c) urządzenie podłączyć do sieci.
d) Obrócić wyłącznik główny B1.
e) Poczekaj, funkcję testu spawarki - kilka sekund aż wszystkie diody na panelu urządzenia zgasną.
f) Na panelu sterowania wybierz tryb pracy TIG za pomocą przycisku „6”. Potwierdzeniem wyboru metody  TIG
jest zaświecenie diody na panelu sterowania.
g) Ustaw prąd spawania przy pomocy potencjometru (11) ustawiają żądaną wartość. Wartość zostanie
wyświetlony na ekranie (14). Na panelu sterowania 4 świeci się dioda oznaczająca, że dane jest w amperach.

h) przy pomocy funkcji SET wybierz regulację czasu opadania prądu Down-Slop i ustaw żądaną wartość.

90 o

45
o

10 - 30 Ÿ

20 - 30Ÿ

15 - 40o

10 - 30o

położenie (PA) położenie (PB)

położenie (PF)

Zakres natężenia
prądu spawania Elektroda Dysza gazowa Przepływ gazu

DC- WC20 Argon

A ø mm nr ø mm l/min
5...80 1,0 4/5 6,5/8,0 5...6

70...140 1,6 4/5/6 6,5/8,0/9,5 6...7
140...230 2,4 6/7 9,5/11,0 7...8
225...350 3,2 7/8 11,0/12,5 8...10
  330...350 4 10 16 10...12
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FUNKCJA DOWN-SLOP (czas opadania prądu) sposób regulacji.

Kliknij przycisk SET (7), na wyświetlaczu (2) pojawi się DSL i za pomocą potencjometru (11), wybierz żądaną
wartość funkcji (off, 0,1 - 10 s). Funkcja zostanie wyświetlony na ekranie (14). Zapali się jednocześnie dioda 4
oznaczający, że dane są w sekundach.

Metoda zajarzenia łuku w funkcji TIG.
W celu zajarzenia łuku spawalniczego odkręć zawór mechaniczny na uchwycie Tig. Dotknij końcówką
zaostrzonej elektrody wolframowej do spawanego materiału i unieś go na wysokość około 2—3mm od
materiału. Od tego momentu łuk spawalniczy rozgrzewa spawany materiał i możemy prowadzić prace
spawalnicze w metodzie TIG.

Metoda zakończenia spawania w funkcji TIG (ważne- nowy sposób zakończenia spawania)
Urządzenie realizuje funkcję Down-Slop (funkcja wypełnienia krateru). Jeżeli jest ona włączona i posiada
nastawę czasu opadania prądu w celu zakończenia spawania należy unieść uchwyt spawalniczy nad materiałem
spawanym na wysokość około 1 centymetra i opuścić do na wysokość około 2mm (tzw. WINDA).
Urządzenie rozróżnia wzrost napięcia łuku wynikającego z uniesienia uchwytu nad materiałem.
Po zastosowaniu windy urządzenie przechodzi automatycznie do funkcji wypełnienia krateru i po jego
zakończeniu wyłącza prąd spawania.

Charakterystyka prądowa z funkcją DOWN/SLOPE (0,1 – 10 s).

Elektrody inicjujący
zapalenie łuku w metodzie

TIG

Oddalenie i
przybliżenie elektrody

inicjujacy pkoniec

Svařovací proud, např. 90A

I (A)

t (s)

Automatyczne
wyłączenie

prądu spawania
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USUWANIE PROBLEMÓW KOMUNIKATY O BŁĘDACH I FUNKCJACH SPAWARKI.

W trakcie spawania za pomocą urządzenia z serii DIGITAL TIGFER na wyświetlaczu panela sterowania mogą
pojawiać się pewne komunikaty mówiące o niepoprawności działania urządzenia. Na wyświetlaczu pojawi się
wówczas napis Err i numer błędu.
Err-t- (TEMP – przegrzanie maszyny)

W tym wypadku nie wyłączaj urządzenia z sieci zasilającej odczekaj chwilę aż maszyna zostanie schłodzona co
zostanie zasygnalizowanie zniknięciem kodu błędu. Pod żadnym pozorem nie wyłączaj urządzenia z sieci
zasilającej.
Err-1- (Błąd zasilania)
Błąd ten pojawi się w przypadku zaniku jednej z faz zasilających oraz w przypadku przekroczenia nominalnych
warunków zasilania lub w chwili gdy spadek napięcia na przedłużaczu zasilającym będzie większy niż podaje to
producent urządzenia. Błąd ten pojawi się również w chwili przekroczenia nominalnego napięcia zasilania.

W celu usunięcia usterki sprawdź poprawność zasilania z sieci energetycznej oraz jednoczesność zasilenia
spawarki z trzech faz . W przypadku stosowania długich przedłużaczy zasilających zwiększ średnicę kabla.
Err-8- (Błąd związany z przekazaniem mocy w łuku elektrycznym)
Ponieważ urządzenie kontroluje parametry spawalnicze i kompensuje wszelkie straty związane z
niedociągnięciami spawacza ten błąd może wyniknąć w przypadku np. Złej masy, uszkodzonego uchwytu
elektrodowego, złego stanu kontaktów prądowych oraz braku uziemienia urządzenia, lub zbyt długich kabli
spawalniczych.
W przypadku poprawności wszystkich wymienionych punktów oznacza również wewnętrzną usterkę maszyny.

W celu usunięcia tej usterki sprawdź wszystkie elementy wysoko-prądowe (wtyki, gniazda,zaciski masowe oraz
uchwyt elektrodowy i kable spawalnicze, kabel zasilający (czy są sprawne). W przypadku braku wad oddaj
maszynę do serwisu.
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-- --   Komunikat Anti stick.

Zaświecenie na wyświetlaczu tej funkcji oznacza aktywację funkcji antistick ograniczającej przyklejanie
elektrody spawalniczej w chwili zajarzenia łuku spawalniczego w metodzie TIG i MMA. Uniesienie uchwytu
nad materiał przywraca wyświetlanie prądu spawania na wyświetlaczu panela.

W przypadku gdy ten komunikat występuje w sposób ciągły należy:
-sprawdzić czy nie nastąpiło przypadkowe zwarcie elektrody z materiałem bez naszej wiedzy (maszyna
ogranicza prąd tak aby nie spowodować pożaru.
-sprawdzić czy przewody wysoko prądowe nie są przypadkiem zwarte ze sobą w miejscu uszkodzenia izolacji,
-w przypadku nie ustępującego błędu -- -- należy oddać maszynę na serwis.

USUWANIE PROBLEMÓW

Wyłącz urządzenie z sieci zasilającej.
Sprawdź główne zabezpieczenia, wymień uszkodzone bezpieczniki na nowe.
Sprawdź główny przewód zasilający, wymień go jeżeli jest uszkodzony.

Jeżeli urządzenie niepoprawnie spawa .
Podczas spawania jest dużo wad spoin, szew jest porowatych.
Sprawdź, czy ustawienie parametrów spawania jest poprawne.
Sprawdź połączenie i sprawność przewodów gazowych w metodzie TIG.
Sprawdź czy złącza wysoko-prądowe są poprawnie zamocowane na froncie maszyny i czy kabel, zacisk masowy
i elektrodowy nie są uszkodzone. W przypadku wad wymień uszkodzone części na nowe.
Sprawdź korpus palnika TIG, kabel i złącza. Dokręć połączenia lub zastąp nowymi uszkodzone części.

Urządzenie zbyt często się przegrzewa i wyłącza prąd spawania
Sprawdź, czy istnieje wystarczająca ilość wolnego miejsca dla maszyny potrzebnego do dobrego obiegu
powietrza w celu jej schłodzenia.
Sprawdź czy wentylator nie jest uszkodzony i nie są przysłonięte kanały wentylacyjne maszyny.
Sprawdź czystość krat wentylacyjnych.

Maszyna spawa niestabilnie w metodzie MMA.
Jeżeli masz Wyłączony ARC FORCE to włącz go i ustaw odpowiedni jego poziom w celu stabilizacji
parametrów spawalniczych i zapewnienia maksymalnej jakości spoiny.

W chwili zajarzenia łuku urządzenie przepala materiał.
Zmniejsz wartość funkcji HOT START lub wyłącz ją.
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 PRZECHOWYWANIE
Urządzenie należy przechowywać w miejscu czystym i suchym. Chronić przed deszczem
i bezpośrednim nasłonecznieniem, jeśli temperatura otoczenia przekracza 25°C.

 KONSERWACJA

Przy pracy z przewodami elektrycznymi zachowuj szczególną ostrożność!
Planując konserwację urządzenia należy brać pod uwagę intensywność pracy i warunki eksploatacji. Prawidłowe
korzystanie z urządzenia i regularna jego konserwacja pozwolą uniknąć zbędnych zakłóceń i przerw w pracy.

CODZIENNA KONSERWACJA

Następujące czynności należy wykonywać codziennie:
§ Oczyścić uchwyt elektrodowy i dyszę gazową uchwytu. Wymienić uszkodzone lub zużyte części.
§ Sprawdzić stan elektrody uchwytu TIG i zaostrzyć lub wymienić ją w miarę potrzeby.
§ Sprawdzić, czy kabel spawalniczy i kabel masy są dokładnie podłączone.
§ Sprawdzić stan kabli spawalniczych i przewodu zasilającego. Wymienić uszkodzone przewody.
§ Upewnić się, że wokół urządzenia zapewniony jest swobodny przepływ powietrza.

WARUNKI GWARANCJI

KUHTREIBER udziela gwarancji na produkowane i sprzedawane przez siebie urządzenia przez okres 24
miesięcy. W zakres napraw gwarancyjnych wchodzą wady materiałowe i montażu. Naprawy te mogą być
wykonywane tylko przez autoryzowany serwis. Wszystkie koszty związane z dostawą urządzenia do naprawy
ponosi użytkownik.

Ograniczenia zakresu gwarancji
Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia elementów eksploatacyjnych oraz uszkodzeń spowodowanych:
niewłaściwą obsługą i konserwacją, nieprawidłowym zasilaniem (np. przepięciami w sieci zasilającej),
nieodpowiednim ciśnieniem gazu, przeciążeniem, niewłaściwym transportem i przechowywaniem, pożarem,
wyładowaniami atmosferycznymi, powodzią i innymi zdarzeniami losowymi.
Gwarancja nie obejmuje pośrednich ani bezpośrednich kosztów podróży, diet ani zakwaterowania.
Uwaga: Gwarancja nie dotyczy uchwytów spawalniczych i ich części, rolek podajników drutu
i elementów prowadzących drut elektrodowy.
Gwarancja nie obejmuje strat bezpośrednich i pośrednich spowodowanych wadami urządzenia. Gwarancja
wygasa w przypadku dokonywania zmian w urządzeniu bez uzgodnienia z producentem, stosowania
nieoryginalnych części zamiennych lub dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione.

OKRES TRWANIA GWARANCJI
Gwarancja obejmuje okres dwóch lat od daty sprzedaży pod warunkiem użytkowania urządzenia na jedną
zmianę. W przypadku pracy dwuzmianowej lub trzyzmianowej gwarancja jest ważna odpowiednio przez  rok
lub jego połowę.

WYKONYWANIE NAPRAW GWARANCYJNYCH
Uszkodzenia podlegające gwarancji muszą być zgłoszone w autoryzowanym punkcie serwisowym w czasie jej
trwania. Dla potwierdzenia gwarancji należy przedstawić fakturę i numer fabryczny urządzenia.
Części wymienione podczas naprawy gwarancyjnej są własnością KUHTREIBER. Gwarancja na naprawione
urządzenie i wymienione w nim podzespoły nie ulega przedłużeniu i obowiązuje do końca pierwotnego okresu
jej trwania.
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UTYLIZACJA ZUŻYTEGO URZĄDZENIA
Firma Kuhtreiber  produkując urządzenia spawalnicze dba o ich jakość jednocześnie nie zapominając o
środowisku które nas otacza.
Urządzenia naszej firmy podlegają w 100% utylizacji i odzyskowi dzięki czemu wpływamy na odpowiednią
gospodarkę materiałową UE i dbamy o ochronę środowiska.
Według Dyrektywy Europejskiej 2002/96/EC o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zużyte
urządzenia nie należy  wyrzucać waz ze zwykłymi odpadami.
Urządzenia po segregacji należy dostarczać do odpowiednich  ośrodków utylizacji i recyclingu.
Informacje o tego typu placówkach można znaleźć w internecie , Urzędach Miast lub u dystrybutorów urządzeń
spawalniczych.

SCHEMATY ELEKTRYCZNE

Schemat zdalnego sterowania
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Główny schemat urządzenia.
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KARTA GWARANCYJNA

Informacje o produkcie

Producent Kühtreiber, s.r.o.

TYP wyrobu 220MMA            270MMA            320MMA

Nazwa wyrobu TIGFER

Data produkcji

Kontroler

Pieczęć kontroli jakości

Karta sprzedaży

Data sprzedaży

Podpis sprzedajacego

Informacje o naprawach serwisowych
Data dostawy do
serwisu Data naprawy uszkodzenie Podpis pracownika

informacje
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

My, firma KÜHTREIBER, s.r.o.
Stařečka 997
674 01 Třebíč
DIČ: CZ25544390

Oświadczam, na  wyłączną odpowiedzialność, że produkty wymienione poniżej spełniają
wymogi ustawy 168/1997 Sb., z późniejszymi zmianami, oraz ustawa 169/1997 Sb. z
późniejszymi zmianami, oraz rząd rozporządzeń 17/2003, 18/2003, 24/2003.

Model urządzenia:

220MMA 270MMA 320MMA

Przeznaczenie urządzenia:
Urządzenie spawalnicze

Produkt wykonany zgodnie z normami branżowymi
 EN 60974-1
 EN 50199
I normami z nimi powiązanymi

Ostatnie dwie cyfry roku w którym wprowadzono oznakowanie  CE:
09

Data wydania 6.1.2009
Miejsce wydania Třebíč
Sprządził Martin Keliar
Funkcja Dyrektor Zarządu

Kühtreiber, s.r.o.
Stařečka 997, 674 01 Třebíč

Czech Republic
Tel.: +420 568 851 120
Fax: +420 568 851 010

www.kuhtreiber.cz
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