
Ръководство за експлоатация и подръжка на заваръчни апарати 

  Модел:WELDER FANTASY®  ADORE  ARC X200 X160; MMA

Производство на : Полша

             

Представяне:

ARC X200  MMA са сервизни  заваръчни апарати работещи по метода:

 ММА -  заваряване с обмазани електроди от всякакъв вид .  

Технически данни:

ПАРАМЕТРИ ВИД ARC X200 ARC X160

Захранващо напрежение 50/60Hz V 1х230 1x230

Толеранс на захр.напрежение % V +/- 10%

Предпазител А 20 16

Диапазон на заваръчния ток А 20 -200 15-160

Коефициент на натоварване  I max % 60 60

Напрежение на празен ход V 80 60

Клас на изолация F F

Клас на защита IP21S IP21S

Размери мм 430X275X327 430x175x390

Тегло кг 5.5 4.5

Описание на изводите и органите за управление на  апаратите :



Подготовка за работа:

1 Включва се захранващия кабел  в изправен занулен контакт с възможност 16–20А .

2 Включват се заваръчните кабели чрез изправни клеми.

3 В зависимост от типа на електродите се избира  " + или - " на ръкохватката.

4 Избира се стойноста на заваръчния ток съобразно диаметъра и типа на електрода.   

Пример :  Дебелина на  диаметър на стойност на

материала електрода тока

1,5-3 мм  1,6 - 2,0 мм  30 - 60 А

                                                  3 - 5 мм 2,0 - 2,5 мм 40 - 75 А

                  5 - 8 мм 2,5 - 3,25 мм 60 - 130 А

6 - 12 мм 3,25 - 4,0 мм 140 - 190 А

5 Включва се  ключът на гърба на апарата.  

6 Изчаква се включването на вентилатора и светването на индикатора за захранване.

7 Започва се заварката чрез докосване на материала с електрода.

8 След приключване на заварката електрода се повдига от материала с цел прекъсване на дъгата.

Апаратите са снабдени със функции спомагащи заваряването:

Топъл старт HOT START

Динамика на дъгата ARC FORCE

Против залепване ANTI STICK

ПОДДРЪЖКА И ОБСЛУЖВАНЕ НА АПАРАТИТЕ

Апаратите от типа ARC X200 са сложни електронни устройства и с тях трябва да се работи

със особенно внимание. 

Поради наличието на вентилатор е препоръчително да не се използва във запрашени среди.

Да не се извършва рязане с ъглошлайф в близост до апарата .

Да не се използва по време на дъжд или при наличие на голяма влажност.

Да не се разглобява от неквалифициран персонал.Опасност от токов удар.

Да се работи с проверени електроудължители със сечение на проводниците не по-малко от 

сечението на захранващия кабел на апарата.

Задължително занулени.

ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСТНОСТ - СИМВОЛИ

Преди употреба прочетете ръководството. Възможност за експлозия.

Опасност от токов удар  при докосване Опасност от попадане на механични частици .

 на електронните елементи на уреда.



Опасност от токов удар при хващане Опасност от вдишване на опасни газове.

на електрода с мокри ръце.

Опасност от светлинно облъчване. Опасност от изгаряне при контакт,горещи детайли.

Опасност от създаване на пожари. Възможност за проблеми на хора със

 сърдечни симулатори.

Апаратите са снабдени с термозащита, която при задействане се индицира на предния панел ,при  

което се изключва изходящия ток ,но вентилаторът продължава да работи.

След охлаждане апаратът възтановява нормалната си работа и индикацията изгасва.

Евентуални проблеми и тяхното отстраняване.

Вентилатора не работи и няма никаква индикация Проверете захранването 

( контакти разклонители )

Проверете захранващия ключ 

(изправния ключ издава отсечен звук)

Обърнете се към сервиза 

Вентилатора работи,но често се включва термо защитата Проверете коефицента на натоварване 

на апарата и режима на натоварване, 

Коефицента на натоварване се изчислява : при който работите.

10 мин = 100%  ; Обърнете се към сервиза 

 45 % = 4,5 мин работа и 5,5 мин почивка

Заварката има лош вид и трудно  се заварява Проверете дали правилно сте ориентирали 

ръкохватката и масата спрямо поляритета 

препоръчан от производителя

Прекъсва заваръчния ток по време на работа Проверете цялостта на връзките кабел- клеми

кабел - ръкохватка 

Проверете захранващия кабел за евентуално

скъсване на някои от проводниците.

Редовно почиствайте с чист сгъстен въздух.

Налягането на сгъстения въздух трябва да се поддържа на ниво, което не вреди на компонентите вътре 

в машината. Максимално  2.4 бара.

Ако се работи в условия на дим и силно замърсен въздух, премахнете натрупания прах  през деня.

Редовно проверявайте кабелите и клемите за лоши връзки или наранена изолация.

Избягвайте ситуации, при които уреда се полива с  вода или пара които може да го повредят . 

В случай на омокряне на уреда  трябва да се спре работа и да се обдуха със сгъстен въздух.

След подсушаване може да се продължи работа.



ГАРАНЦИЙ 

1 За гаранционен проблем се приема когато уреда не работи  или не работи правилно съобразно

 предназначението му.

2 На гаранция подлежи само уреда като се приема че оператора не може да променя неговите параметри.

 ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1 За гаранционно обслужване се приемат уреди със оригинални не повредени стикери .

2 Задължително уреда трябва да се придружава със оригиналната гаранционна карта и от картата издадена 

от магазина.

3 Транспортните разходи са за сметка на собственика на уреда.

4 Срокът  за изпълнение на гаранционен ремонт зависи от степента на повреда ,но не повече от 30 дена.

ОТПАДАНЕ НА ГАРАНЦИЯ 

1 Гаранцията не се признава при следните случаи:

когато уреда е повреден механично чрез удар,пожар или наводнение.

когато уреда е използван със захранване различно от препоръчаното от производителя.

когато уреда е пълен със стружки и метален прах.

РЕДКО - ТГ ООД 









Опасност от изгаряне при контакт,горещи детайли.



Задължително уреда трябва да се придружава със оригиналната гаранционна карта и от картата издадена 




