
Инструкции за експоатация

           Заваръчни  апарати от серията:  MAGIK 

          на фирма" Fachowiec" Полша 

Представяне

Благодаря ви, че закупихте един от нашите продукти. Преди да използвате апарата  трябва много 

внимателно да прочетете инструкциите, включени в това ръководство. За да можете успешно да се 

справите с управлението трябва стриктно да следвате инструкциите и основните настройки включени 

в ръководството.В услуга на потребителите ние ви препоръчваме да правите  поддръжка и ако 

трябва ремонт  в нашите сервизи, където персоналът има нужната апаратура, знания,умения

и специално обучение по тези апарати. 

Описание

Серията MAGIK са сервизни  заваръчни апарати, проектирани за MIG/ метал инертен газ/ , MAG/метал

активен газ/ . MIG/MAG метода представлява заваряване в защитна  среда от активни и инертни 

газове, където добавеният материал е под формата на тел.Тези методи са много продуктивни при     

заваряване на  непрекъснати шевове. 

Машините са предназначени   да бъдат използвани за  сервизни и ремонтни дейности .

Произведени са във Китай   по  поръчка на фирма" Fachowiec" спрямо  европейските стандарти.

Технически данни
Основните технически данни на машините  са представени в таблица 1.



Таблица 1

Лимит на употреба

Употребата на апарата се извършва с прекъсвания, като се съставят периоди на работа и почивка

/ за поставяне наконсумативи, преместване на тела и други такива операции/.

 Тези апарати са  конструирани, така че да работят най-добре  на 60% от мощноста си през

 цялото време на заварката.

Коефициента на натоварване ПВ % при заваряването се приема за 100 % при 10 мин. работа.  

Пример : 30 % =  3 минути работа  + 7 минути почивка .

 Ако тази поредност не е спазена има вероятност машината да прегрее и да се включи термозащитата.

При задействането на термозащитата светва индикатора   /поз.4, из.1/.

След изтиване на машината термозащитата се възтановява автоматично и изгасва индикатора.

Същност на процеса.



Стандарти на безопасност
Заваръчните апарати "MAGIK" трябва да се използват само и единствено за заваряване.

Да не се използва апаратът в разглобено състояние. С махането на капаците охлаждането на апарата

 се намалява и по този начин той би могъл да прегрее по бързо и да се повреди .

В този случай търговският представител не носи отговорност за нанесените щети и по тази причина

клиентът няма основание да изисква ремонтът да бъде гаранционен.

Употребата на апаратите изисква  те да бъдат използвани от оторизирани и опитни служители. 

Заварчикът трябва да следи стандарите на безопасност за да може да гарантира своята

безопасност и тази на своите колеги.

Предотвратяване на токов удар

§ Не се опитвайте да правите поправки, когато апарата е включен. Трябва първо да изключите

 захранването на машината.  

§ Уверете се, че щипката масата е подходяща за заваръчния ток на апарата.

§ Комплектацията на апарата трябва да бъде инсталирана и включена от квалифициран  персонал.

§ Не може да заварявате с ръждив тел. Проверете всички кабели внимателно и се уверете, че няма

никакви  дефекти, открити проводници или слаби връзки. 

§ Не заварявайте с неподходящи кабели. 

§ Никога на докосвайте с голи ръце открити части. След употреба внимателно отстранете

шланга или ръкохватката, предотвратявайки контакта със заземени части.

Предпазване от изпарения и газ

§ Осигурете често проветряване на работното си място от изпарения и газ по време 

на работа, особено когато заваряването се извършва в затворено помещение.

§ Осигурете проветливо помещение на заваръчния апарат.

§ Премахнете лаковото покритие от частите, които искате да заварите, за да се

предпазите от вдишване на токсични изпарения.

§ Дръжте заваръчния апарат и консумативите далеч от вода, течове или химични 

вещества, които биха могли да повредят или корозират машината и прилежащите 

кабели към нея.

Защита от радиация, изгаряне и шум

§ Никога не използвайте счупени или дефектни маски.

§ Не гледайте към заваръчната дъга без подходяща защитна маска или шлем.

§ Защитете очите си със специални затъмнени стъкла ( №9-14). 

§ Незабавно отстранете стъклата, ако са неподходящи.

§ Пред тъмното стъкло се поставя pvc или бяло предпазно стъкло, което да го защитава.

§ Не започвайте заваръчния процес , преди да бъдете сигурни, че всички хора наоколо са добре 

 обезопасени със защитни предпазни средства. 

§ Внимавайте да не нараните очите на околните с ултравиолетовите лъчи, произведени

от заваръчната дъга. 

§ Винаги използвайте подходяща екипировка, която да включва очила или маска,ръкавици и костюм. 

§ Използвайте защитни слушалки или тампони за ушите.

§ Използвайте кожени ръкавици, за да избегнете изгаряния и наранявания по време на работа.

Внимавайте при контакт с въртящия механизъм; инструкция по безопасност

Смяната на тела трябва да се прави много внимателно и само когато машината е изключена.

По време на смяната не бива да сте с ръкавици, защото има опасност ръкавиците да се заклещят 

във въртящия механизъм.

Внимавайте с пламъците и експлозиите

§ Премахнете всички лесно запалими материали от зоната на заварката.

§ Не заварявайте в близост до запалими материали или течности, или в обстановка наситена с газ.

§ Не носете дрехи напоени с масло или грес, защото има опасност да се самозапалите.

§ Не заварявайте части със съдържание на запалими вещества или такиви, които отделят 

токсични вещества при загряване.

§ Винаги дръжте пожарогасител около себе си. 

§ Никога не използвайте кислород за заваряване, използвайте само инертни газове или смес.



Риск поради електромагнитно поле

§ Магнитното поле генерирано от машината може да бъде опасно за хора с пейсмейкъри, 

слухови апарати или подобни съоръжения. Такива хора трябва да се консултират с лекар, преди 

да боравят или дори само да бъдат в близост до включен заваръчен апарат.

§ Не стойте близо до включен апарат с часовник, магнитни носители на информация или

хронометри. Те биха могли да се повредят безвъзвратно, поради силното магнитно поле.

Употреба и оборудване с компресиран газ

Избягвайте контакта между токовите кабели и бутилката с компресираните газове. 

Уверете се, че бутилките с газта са плътно затворени, когато не се работи с тях. 

Когато се работи с инертен газ бутилката трябва да бъде отворена нацяло.

Трябва да внимавате в пренасянето на бутилки с газ, за да не предизвикате повреда или инцидент. 

Не се опитвайте да препълвате бутилката с газ, придържайте се към указаното редуциране на налягането

Инсталация

Местоположението на заваръчните машини  трябва да бъде внимателно подбрано, за да се осигури

безопасността при употреба. Заварчикът е отговорен за инсталацията на машината и нейната

употреба, според инструкциите в ръководството на производителя. Преди да бъде инсталирана

системата, заварчикът трябва да разгледа потенциалните електромагнитни проблеми.

В личен план, ние препоръчваме да избягвате инсталирането на системата в близост до: 

§ Сигнални, контролни или телефонни кабели

§ Радио и телевизионни предаватели и приемници

§ Компютри, контролни и измервателни инструменти

§ Охранителни инструменти.

Поддръжка

Редовно отстраняване на праха с чист сгъстен въздух.

Ако устройството работи в условия на пушек и в силно замърсен въздух, 

премахнете натрупания прах  всекидневно.

Налягане на сгъстения въздух трябва да се поддържа на ниво, което не уврежда малките

компоненти вътре в машината максимално налягане 4 бара.

Редовно проверявайте електрическите връзки за разхлабени винтове и гайки.

Избягвайте ситуации, в които вода или пара може да облеят апарата.

В случай на заваряване на влага трябва да се изключи апарата , и след това  да се изолират  

всички външни връзки .

Монтаж на бутилка със газ.

 При монтаж на бутилката с подходящ защитен газ,  трябва мястото  да е хоризонтално за да не се 

преобърне апарата от бутилката.Задължително бутилката трябва да се върже към апарата със

синджира в комплекта.

Видове бутилки използвани за апаратите :

за  MAGIK 500 с тегло  не повече от 20 кг.



ОПИСАНИЕ НА  ПРЕДЕН ПАНЕЛ НА АПАРАТИТЕ

         Welder Fantasy MAGIK 500

       Зареждане на заваръчна тел

При зареждане на заваръчната тел , винаги да с гледа посоката на развиване да съвпада 

със посоката на издърпване от телоподаването .

Гаранцията не покрива:

1. части, които в съответствие с експлоатацията на препоръки са обект на физическо износване 

преди края на гаранционния период, като заваръчни горелки, щипки маса , дюзи, дифузьори ,

 ,и други предмети, свързани директно към операцията.

2. Дефекти произтичащи от увреждането на механични, термични или химически прибори и апарати.

3. Повреди причинени поради неправилно транспортиране и съхранение,



4. Повреди, свързани с работата на твърде ниска или твърде висока температура,

5. Вреди, причинени от дефектна електрическа инсталация , наводнения или влажни електрически 

компоненти с вода,

6. Неправилно свързване към източник на захранване ,например:  грешна  полярност, грешно напрежение 

от 230 или 400V, не фази или твърде хлабаво стиснати свързващи кабели).

7. Повреди, причинени от претоварване на машината, прегряване,

8. Неправилните настройки на параметрите за заваряване, намеса във регулаторите на 

контролния панел

9. Лошо избрани параметри на захранващите кабели .

10. Щети, поради липса на препоръчаните процедури за поддръжка, съдържащи се в това ръководство.

11. Почистване с твърде високо налягане или агресивни химикали.

12. Неправилното използване.

                                       ЕВЕНТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И ТЯХНОТО ОСТРАНЯВАНЕ

ПРОБЛЕМ                  ПРИЧИНА                ОТСТРАНЯВАНЕ

При включване на ключа за Липса на захранване Проверете захранващия кабел

захранване на машината контакт и щепсел.

няма индикация и вентилатора Ако всичко е изправно обърнете 

не работи. се към сервиза за консултация.

Има ток ,вентилатора работи , Проблем със бутона на ръкохватката Проверете бутона на ръкохватката

а при натискане на бутона няма Задействана термо защита. Проверете дали свети индикатора

заваръчен ток. на термозащитата.

Ако всичко е изправно обърнете 

се към сервиза за консултация.

Сам спира  работа при Задействан точков режим Проверете дали не е включен 

натиснат бутон на Проблем със управлението. ключа за точков режим.

ръкохватката Обърнете се към сервиза

Тела буксува във телоподава- Канала на ролката не е за този тел. Проверете канала и ако трябва 

нето ,трудно излиза през Бронята в шланга е за по тънък тел. го сменете според тела.

ръкохватката Сменете бронята според 

диаметъра на тела.

По време на заварката тела Бронята в шланга е за по дебела тел. Сменете бронята според 

излиза на тласъци от шланга диаметъра на тела.

При започване на заварката Задействан режим плавен старт. Проверете режима.

тела тръгва с по малка скорост

от зададената и след време

влиза в нормата.

По време на работа тела Износена контактна дюза и няма Сменете дюзата с нова според 

избутва ръкохватката и има добър контакт между дюзата и тела диаметъра на тела 

ефект на промяна на скороста 

му.



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ


