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MODEL: MIG-200Tec 

 

Veiligheidswaarschuwing! 

Tijdens het lasproces is er elke mogelijkheid van letsel, dus houd 

rekening met de bescherming tijdens het gebruik. Raadpleeg voor meer 

informatie de veiligheidsgids voor de machinist, die voldoet aan de 

preventieve eisen van de fabrikant  

Elektrische schok - kan leiden tot de dood !! 

· Stel de aarden fitting in volgens de toepassingsnorm. 

 Het is verboden om de elektrische delen en elektrode aan te raken wanneer de huid 

naakt is, natte handschoenen of kleding draagt. 

· Zorg ervoor dat je geïsoleerd bent van de grond en de werkplaats. 

 Zorg ervoor dat u zich in een veilige positie bevindt. 

Gas kan schadelijk zijn voor de gezondheid! 

· Houd je hoofd uit het gas. 

· Bij booglassen moet een luchtafzuiging worden gebruikt om te voorkomen dat 

ademgas wordt ingeademd.  

Boogstraling — Schadelijk voor uw oog en verbrandt uw huid. 

· Gebruik een geschikte helm en lichtfilter, draag beschermende kleding om oog en 

lichaam te beschermen. 

· Gebruik een geschikte helm of gordijn om looker-on te beschermen. 

Brand 

· Lasvonk kan brand veroorzaken, zorg ervoor dat het lasgebied geen tondel in de buurt 

heeft. 

Lawaai — extreem geluid dat schadelijk is voor het oor. 

· Gebruik oorbeschermer of andere middelen om het oor te beschermen. 

· Waarschuw dat geluid schadelijk is voor het gehoor als je in de buurt kijkt. 

Storing——Als u problemen ondervindt, kunt u rekenen op de 

professionals 
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· Als er problemen zijn met de installatie en bediening, volg dan deze handleiding om 

dit te controleren. 

· Als u de handleiding niet volledig begrijpt of het probleem niet met de instructie 

oplost, moet u contact opnemen met de leveranciers of ons servicecentrum voor 

professionele hulp. 

 

Over de machine 

Het lasapparaat is een gelijkrichter die de most geavanceerde invertertechnologie overneemt. 

De ontwikkeling van inverter gas-afgeschermde lasapparatuur profiteert van de 

ontwikkeling van de inverter voedingstheorie en componenten. Inverter gas-afgeschermde 

lasvoedingsbron maakt gebruik van high-power component IGBT om 50/60HZ frequentie 

over te dragen tot 100KHZ, vervolgens de spanning te verlagen en te commuteren, en 

hoogspanning uit te voeren via PWM-technologie. Vanwege de grote vermindering van het 

gewicht en het volume van de hoofdtransformator; het rendement neemt met 30% toe. Het 

uiterlijk van inverter lasapparatuur wordt beschouwd als een revolutie voor de lasindustrie. 

CO2-afgeschermde lasapparatuur maakt gebruik van de meest geavanceerde 

invertertechnologie van ons. De binnenkant van de machine is uitgerust met een elektronisch 

reactorcircuit dat het proces van de elektrische korte overgang en mengovergang nauwkeurig 

kan regelen en een uitstekende laskwaliteit kan opleveren. In vergelijking met synergetisch 

lasapparaat en andere machines heeft het de volgende voordelen: stabiele draadsnelheid, 

compact, energiebesparend, geen elektromagnetische ruis. Continue en stabiele werking met 

kleine stroom, vooral geschikt voor lasplaat van koolstofarm staal, gelegeerd staal en roestvrij 

staal. Automatische spanningspulsatiecompensatievermogen, kleine schittering, goede 

boogvorming, uniform lasbad, hoge duty cycle enzovoort. 



- 4 - 

 

PARAMETERS 

 

Model nr. MIG-200TEC 

Ingangsspanning (V) 1 Fase 220V15% 

Frequentie (Hz) 60 

Nominale ingangsstroom(A) 28,5 s 

Ingangscapaciteit (KVA) MIG-6,1 / MMA-7,2 

Uitgangsstroom (A) 40-200 

Onbelaste spanning (V) 52 

Inschakelduur(%) 60% 

Arbeidsfactor 0.93 

Efficiëntie(%) 85 

Type draadaanvoerunit Intern 

Draadsnelheid (m / min) 2.5-13 

Usable Elektrode (mm) 1.6-4.0 

Draad Diameter (mm) 0.8/1.0 

Beschermingsgraad Ip21s 

Isolatieklasse F 

Netto gewicht (kg) 12. 6 

Grootte van de verpakking (mm) 550×260×380 
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Aflevering  

De lasapparatuur is uitgerust met een vermogensspanningscompensatieset. Wanneer de 

voedingsspanning verandert tussen±15% van de nominale spanning, werkt deze nog steeds 

normaal. 

Bij het gebruik van een lange kabel, om de vermindering van de spanning te 

minimaliseren, wordt een grote sectiekabel voorgesteld. Als de kabel te lang is, heeft dit 

invloed op de prestaties van boogvorming en andere systeemfuncties, dus de aangegeven 

lengte wordt voorgesteld. 

1、Zorg ervoor dat de inlaat van de machine niet is afgedekt of geblokkeerd om de storing 

van het koelsysteem te voorkomen. 

2、Gebruik aardekabel die het gedeelte niet minder dan 6mm2 om de behuizing en aarde te 

verbinden, de methode is van de aansluiting aan de achterkant van de machine naar de 

aarde set, of zorg ervoor dat het aarde-uiteinde van de aan / uit-schakelaar de aarde 

bereikt. Beide manieren kunnen worden gebruikt voor een betere beveiliging. 

 

Instellen voor lassen: 

 

1) Verbind de gasfles met de CO2-decompressiestroommeter en de CO2-mond achter de 

machine via een gaskabel. 

2) Steek de snelle stekker van de aardekabel in de swift-aansluiting in het voorpaneel. 

3) Stel het spaakwiel in met draad op de wielas, het wielgat moet worden afgestemd op de 
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wielfixer. 

4) Kies draadsleuf op basis van draadgrootte. 

5) Maak de schroef van het draadperswiel los, plaats de draad in de sleuf via draadloodbuis, 

stem het draadperswiel af om de draad van glijden te repareren, maar druk moet geschikt 

zijn voor het geval de draad vervormt en de draadverzending beïnvloedt. 

6) Draadrol moet met de klok mee draaien om draad uit te laten, om te voorkomen dat draad 

glijdt, draad wordt meestal ingesteld op het vaste gat aan de wielzijde. Om te voorkomen dat 

de gebogen draad vast komt te zitten, knipt u dit deel van de draad af. 

7) De MIG-zaklamp is in de machine geplaatst en hoeft alleen maar de draad met de hand in 

de fakkel te doen. 
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Operatie 

 

1、 Zet de luchtschakelaar in de "AAN" -positie, open de klep van de CO2-cilinder en pas 

de stroom aan. 

2、 Pas de draaddiameter van de draadmachine aan op het nominale aantal op basis van de 

draaddiameter. 

3、 Kies een toorts maaswijdte op basis van de draaddiameter.  

4、 Stem de spanningsknop, snelheidsknop en inductieknop af op de juiste positie op basis 

van de dikte van het werkstuk en de mechanica. 

5、Druk op de zaklampschakelaar om de draad naar de fakkelkop los te laten en te beginnen 

met werken. 
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NOTA'S OF PREVENTIEVE MAATREGELEN 
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1、Milieu 

1） De machine kan presteren in omgevingen waar de omstandigheden droog zijn met een 

vochthendel van maximaal 90%. 

2） De omgevingstemperatuur ligt tussen de 10 en 40 graden Celsius. 

3） Vermijd lassen in de zon of druppels. 

4） Gebruik de machine niet in een omgeving waar de toestand is verontreinigd met 

geleidend stof in de lucht of corrosiegas in de lucht. 

5） Vermijd gaslassen in de omgeving van een sterke luchtstroom. 

2、Veiligheidsnormen 

Het lasapparaat heeft een beveiligingscircuit van overspanning en stroom en warmte 

geïnstalleerd. Wanneer spanning en uitgangsstroom en temperatuur van de machine de 

snelheidsnorm overschrijden, stopt het lasapparaat automatisch met werken. Omdat dat 

schade aan het lasapparaat zal zijn, moet de gebruiker als volgt opletten.  

1） De werkruimte wordt voldoende geventileerd! 

Het lasapparaat is een krachtige machine, wanneer deze wordt gebruikt, wordt deze 

gegenereerd door hoge stromen en natuurlijke wind zal niet voldoen aan de koele eisen 

van de machine. Er is dus een ventilator in de tussen-machine om de machine af te koelen. 

Zorg ervoor dat de inlaat niet in blok of afgedekt is, het is 0,3 meter van lasapparaat naar 

objecten van omgeving. De gebruiker moet ervoor zorgen dat de werkruimte voldoende 

wordt geventileerd. Het is belangrijk voor de prestaties en de levensduur van de machine.   

2) Niet overladen! 

De operator moet eraan denken om de maximale bedrijfsstroom in de gaten te houden 

(reactie op de geselecteerde duty cycle).  

Houd de lasstroom niet hoger dan de maximale duty cycle-stroom. 

Overbelastingsstroom zal de machine beschadigen en opbranden. 

3) Geen overspanning! 

Voedingsspanning is te vinden in het diagram van de belangrijkste technische gegevens. 

Automatisch compensatiecircuit van spanning zorgt ervoor dat de lasstroom in een 

toegestane opstelling blijft. Als de voedingsspanning de toegestane regeling overschrijdt, 

wordt deze beschadigd aan onderdelen van de machine. De exploitant moet de situatie 

begrijpen en preventieve maatregelen nemen. 

4) Er is een aardingsschroef achter lasmachine, er is aardingsmarkering erop Mantel moet 
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betrouwbaar worden geaard met kabel waarvan het gedeelte meer dan 6 vierkante 

millimeter is, bestel ik om statische elektriciteit en lekken te voorkomen. 

5) Als de lastijd wordt overschreden, zal de duty cycle beperkt zijn, zal het lasapparaat stoppen 

met werken  

   ter bescherming. Omdat de machine oververhit is, is de temperatuurregelaar ingeschakeld 

   "AAN'' positie en het indicatielampje is rood. In deze situatie hoeft u dat niet te doen 

   trek aan de stekker, om de ventilator de machine te laten koelen. Wanneer het 

indicatielampje is 

uit, en de temperatuur daalt tot het standaardbereik, het kan again lassen.  

 

VRAGEN WORDEN TEGENGEKOMEN BIJ HET LASSEN 

  Fittingen, lasmaterialen, omgevingsfactor, voedingsvermogens hebben misschien iets met 

lassen te maken. De gebruiker moet proberen de lasomgeving te verbeteren. 

A、Arcing-strike is moeilijk en gemakkelijk te pauzeren: 

1) Zorg ervoor dat de aardingskabel clincher het werkstuk goed verbindt. 

2) Controleer elk aangesloten verbindingspunt of niet. 

B、Uitgangsstroom kan het nominale volume niet bereiken: 

  Dat de geleverde spanning anders is dan de nominale, zal leiden tot een afwijking van de 

uitgangsstroom en de aangepaste stroom. Wanneer de geleverde spanning lager is dan de 

nominale, zal de maximale uitgangsstroom lager zijn dan de nominale.  

C、Stroom stabiliseert niet wanneer de machine in bedrijf is. 

  Het heeft iets met factoren als volgt: 

1) Elektrische draad netspanning is gewijzigd; 

2) Er is schadelijke interferentie van elektrische draadnet of andere apparatuur。  

D Lasspleet heeft luchtgat. 

1) Controleer of de gastoevoerlus lekt of niet. 

2) Oppervlak van moedermateriaal heeft olie, vlek, roest, lak of andere onzuiverheid. 
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ONDERHOUD 

 

LET OP: 

Voor onderhoud en controle moet de stroom worden uitgeschakeld en before 

Als u de behuizing opent, moet u ervoor zorgen dat de stekker is uitgeschakeld. 

1、 Verwijder stof door regelmatig perslucht te drogen en schoon te maken, als het lasapparaat 

werkt in een omgeving waar het vervuild is met rook en vervuilingslucht, moet de 

machine elke dag stof verwijderen. 

2、 Druk van perslucht moet binnen de redelijke opstelling zijn om beschadiging van kleine 

componenten van de tussenmachines te voorkomen. 

3 、 Controleer regelmatig het tussencircuit van het lasapparaat en zorg ervoor dat de kabel  

    Circuit is correct aangesloten en connectoren zijn nauw aangesloten (vooral insert 

connector en componenten). Als er kalkaanslag en los worden gevonden, geef ze dan een 

goede poetsbeurt en sluit ze vervolgens weer stevig aan. 

4、 Vermijd water en stoom die in de tussen-machine komen, als ze in de machine komen, 

    Droog de tussen de machine en controleer vervolgens de isolatie van de machine. 

5、 Als het lasapparaat niet lang zal worden gebruikt, moet het in de verpakking worden 

geplaatst 

Doos En bewaren in een droge omgeving. 

6、Wanneer de draadmachine elke 300 uur werkt, wordt de elektrische koolborstel en 

   armatuur gelijkrichter moet worden gepolijst, het verloopstuk moet worden gereinigd en 

   smering moet worden toegevoegd aan de turbo en het lager.  

 

 

EXPLOSIE KAARTWEERGAVE 
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Ne

e 
Item 

Ne

e 
Item 

1 Kunststof handvat 17 IGBT Buis 

2 Scharnier 18 Aandrijftransformator 

3 Buitenste lichaamsschaal 19 Fast-Recovery Diode 

4 
Kunststof paneel aan de 

voorzijde 

20 Koellichaam 

5 Draaiknop 21 Geïsoleerde flens 
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FOUT CONTROLEREN 

Opmerkingen: Als de gebruiker de machine als volgt wil bedienen, moet 

de operator personeel zijn op een specifiek gebied van elektriciteit en 

veiligheid en in het bezit zijn van het relevante certificaat dat zijn 

bekwaamheid en kennis bewijst. Voor onderhoud wordt aanbevolen om contact 

op te nemen met onze verkoopagent voor autorisatie. 

 

6 Voorpaneel 22. Draadaanvoerunit 

7 Digitale meter 23 Spoel schacht 

8 Kabel connector 24 Voetkussen 

9 Hoofd PC Board 25 Magnetische klep 

10 Power Transformator 26 Koelventilator 

11 Condensator 470uF/400V 27 Achterpaneel 

12 Relais 30A 28 Ventilator bescherming 

13 Elektrische Reactor 29 Stekker 

14 Hoofdtransformator 30 Power Line Aansluiting 

15 EMC-onderdeel 31 AAN/UIT-schakelaar 

16 Gelijkrichter Brug 32 Deurhouder 



- 14 - 

Fouten Oplosbare methode 

Power indicator 

is niet verlicht, 

ventilator werkt 

niet en geen 

lasuitgang 

1、Zorg ervoor dat de luchtschakelaar gesloten is. 

2、Controleer of het elektrische draadnet aan het werk is. 

3 、 Sommige van de warmte-variabele weerstanden (vier) van het 

voedingspaneel is 

   Beschadigd, wanneer het gebeurt, algemene DC24v relais is open of  

   Connectoren zijn slecht contact.   

4、 Power panel (bottom board) is beschadigd, DC 310V spanning  

   Kan niet worden uitgevoerd. 

(1) Silicon bridge is broken of connector van silicon bridge  

Slecht contact. 

(2) Power panel is opgebrand. 

(3) Controleer of de draad van de aan / uit-schakelaar naar de 

ingangskabel slecht contact heeft of niet 

5、Hulpvermogen van het bedieningspaneel is defect. 

Power indicator 

is brandt, 

ventilator werkt, 

geen lasuitgang 

1、Controleer of alle soorten kabels van inter-machine slecht contact 

hebben. 

2、Uitgangsconnector is afgesneden of slecht gecontacteerd. 

3、 Bedieningskabel of schakelaar van zaklamp is kapot. 

4、Besturingscircuit is verbroken. 

Power indicator 

is brandt, 

ventilator werkt, 

abnormale 

indicator is 

verlicht.  

1、Misschien is het oververhitte bescherming, schakel eerst de machine 

uit en schakel de machine vervolgens weer in nadat de abnormale 

indicator is uitgeschakeld. 

2、 Misschien is het oververhitte bescherming, wacht 2-3 minuten. 

3、 Misschien is het omvormercircuit defect: 

(1) Als de abnormale indicator nog steeds brandt, is een deel van de IGBT 

beschadigd op het moederbord, zoek het uit en vervang het door 

hetzelfde model. 

(2) Indien de abnormale indicator niet brandt,: 

a. Misschien is de transformator beschadigd, meet het 
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inductievolume en het Q-volume van de hoofdtransformator door 

een inductiebrug. 

b. Misschien is secundaire gelijkrichterbuis of transformator 

beschadigd, zoek fouten op en vervang gelijkrichterbuis ermee. 

 

 

  Notitie: De onderstaande activiteiten vereisen dat de operator voldoende 

kennis heeft van elektriciteit en een algemeen gezond verstand van veiligheid, 

een kwalificatiecertificaat dat kan aantonen dat hun bekwaamheid en kennis 

noodzakelijk is. Voor de inspectie raden wij u aan om contact met ons op te 

nemen en goedkeuring van hen te krijgen. 

 

FOUTEN CONTROLEREN 

Wanneer abnormale situaties zoals falen van het lassen, onstabiele boog, slecht 

lasresultaat, houd er dan geen rekening mee dat het enkele fouten moeten zijn. 

De machine kan goed zijn, maar slechts enkele redenen veroorzaken afwijkingen zoals 

dat sommige connectoren losraken, vergeten de schakelaar aan te zetten, verkeerde instelling, 

kapotte kabel en gasleiding, enz.  Dus voor onderhoud, controleer het eerst, een probleem 

kan worden opgelost.  

Het volgende is eerder controle diagram op deze manier. In de rechterbovenhoek vindt 

u het probleem, controleer volgens het diagram voor degene met "O" -markering. 

 

EERDER CONTROLEDIAGRAM VOOR HET ABNORMALE 

 

I
k 
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            Het abnormale 
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Voedingsd

oos 
(ingang 

bescherme

nde set) 

1、verbonden of niet    

2、Fuse kapot 

3、Connector losmaken 

〇 〇 〇 〇 〇 〇    

Ingangska

bel 

1、 Kapot of niet 

2、 Connector 

losmaken 

3、Over-warmte 

〇 〇 〇 〇 〇 〇    

Macht 
1、Geschakeld of niet 

2、Lack fase 
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

Gas 
Cilinder  
En  
Adjuster 

1、Open hoes  

2、Remains van gas 

3、laag instelvolume 

4 、 Aansluitpunt 

losmaken 

    〇    〇 

Gasleidin

g (toegang 

van de 

hogedrukc

ilinder 

naar de 

zaklamp) 

1、 Verbindingspunt 

losmaken 

2、 Pijp kapot 

        〇 

Apparatuu

r voor het 

verzenden 

van kabels 

1、 Wiel en voorste 

buis komen niet 

overeen 

2、 Wiel gebroken, 

sleuf geblokkeerd 

of ontbreken 

3、 Te veel persen of 

losmaken, poeder 

  〇 〇 〇 〇  〇  
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opslaan in de 

ingang van de 

SUS-buis  

 

DAGELIJKSE CONTROLE 

 

 

Positie Sleutels controleren Opmerkingen 

Bedieningspa

neel 

1.Switch voorwaarde van werking, 

overdracht en afbetaling. 
2.Test de power indicator 

 

Koelventilato

r 
1.Check als er wind is en het geluid 

normaal of niet. 

Als abnormaal geluid en geen 

wind, om de binnenkant te 

controleren. 

Vermogensde

el 

1.When geëlektrificeerde, abnormale 

geur of niet. 
2. When geëlektrificeerd, abnormale 

trillingen en gezoem of niet.  
3.Color veranderen en verwarmen of 

niet in uiterlijk. 

 

Buitenkant 

1.Gas pijp gebroken, losgemaakt of 

niet. 
2.Housing en andere vaste onderdelen 

al dan niet losmaken. 

 

 

 

 

Lasvoeding 

 

 

 

 

 

LASTOORTS 
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Positie Sleutels controleren Opmerkingen 

Schietgat 

1.Indien termijn gefixeerd, de 

voorkant vervormd 
Reden voor luchtgat. 

2.Bevestig spat of niet. 

Reden voor het verbranden van de 

fakkel. 
(Kan het spatwaterdichte 

materiaal gebruiken) 

Elektrisch 

gat 

1.Indien termijn opgelost 
Reden van 

fakkelschroefdraadschade 

2.schade aan de kop en het gat 

geblokkeerd, al dan niet 
Reden van instabiele boog en 

gebroken boog 

Draadzendb

uis 

1.controleer de verlengde grootte 

van de buis 

Moet worden vervangen wanneer 

minder dan 6 mm, wanneer het 

verlengde deel te klein is, zal de 

boog onstabiel zijn. 

2.Wire diameter en de buis 

binnendiameter match of niet 
Reden van onstabiele boog, 

gebruik de geschikte buis. 

3.Gedeeltelijke wikkeling en 

verlengd 

Reden van slechte draden 

verzenden en onstabiele boog, 

gelieve te veranderen. 

4.Block veroorzaakt door vuil in 

de buis, en de overblijfselen van 

de draadbeplating liggen. 

Reden van slechte 

draadverzending en onstabiele 

boog ( gebruik kerosine om een 

nieuwe te wissen of te 

veranderen.) 

5.Wire verzenden buis gebroken 
  O cirkel slijt  

1.Pyrocondensatie buis gebroken, 

verander nieuwe buis 
2.Verander nieuwe O-cirkel 

Gas bypass 
Vergeet te plaatsen of het gat 

geblokkeerd, of een ander 

fabrieksonderdeel. 

Kan leiden tot ondeugd (spatten) 

vanwege slecht gasschild, 

fakkellichaam worden verbrand 

(boog in de fakkel), gelieve te 

hanteren. 

 

 

WIRE SENDING MACHINE 
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Positie Sleutels controleren Opmerkingen 

Persarm 

1.Als u de arm op het geschikte 

indicatieniveau plaatst. 
(opmerkingen: niet te beschadigen 

draad minder dan Ф1.0mm) 

Leiden tot onstabiele boog- en 

draadverzending. 

Draad 
Lood  
Buis 

1.Als poeder of residu in de mond 

van de buis wordt opgeslagen. 
Reinig het residu en controleer de 

reden en los het op. 

2.Wire diameter en de buis 

binnendiameter match of niet 
Als het niet overeenkomt, leidt dit 

tot onstabiele boog en residu. 

3.Als het mondcentrum van de buis 

overeenkomt met het midden van de 

spaakwielsleuf of niet.  

Indien ongeëvenaard, leiden tot 

onstabiele boog en residu. 

Spaakwiel 
1.Wire diameter komt overeen met 

de eis van het wiel 
2.Als de wielsleuf geblokkeerd is 

1.Lead tot onstabiele boog en residu, 

en blok draad buis. 
2.Verander indien nodig een nieuwe 

Druk 
wiel 

Controleer de stabiliteit van de 

beweging en de slijtage van de 

geperste draad, de vernauwing van 

het contactoppervlak  

Leiden tot onstabiele boog- en 

draadverzending. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabel 
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Positie Sleutels controleren Opmerkingen 

Zaklamp 

kabel 

1.Indien fakkelkabel overgebogen. 
2.Als het metalen aansluitpunt van de 

mobiele stekker losraakt 

1. Oorzaak slechte 

draadverzending 
2. Onstabiele boog als de kabel 

overgebogen is. 

Uitgangsk

abel 

1. Slijtage van het kabelgeïsoleerde 

materiaal. 
2.Cable verbindingskop naakt 

(isolatieschade), of losmaken (het 

uiteinde van de voeding en de kabel 

van het aansluitpunt van het 

hoofdmateriaal.) 

Voor levenslange veiligheid 

en 
  stabiel lassen, adopteren 
  geschikte methode om 
  controleren volgens 
  werkplek. 
⚫ Eenvoudige dagelijkse 

controle 
⚫ Zorgvuldige en 

diepgaande controle op 

vaste periode 

Ingangska

bel 

1.Als de aansluiting van de 

voedingsingang, de ingang van de 

beschermingsmiddelen en de uitgang 

vast of niet eindigen.  
2.Als de kabel van de 

beveiligingsapparatuur betrouwbaar is 

aangesloten. 
3.Als de voedingsingangskabel is 

vastgezet   
4.Als de ingangskabel versleten is en de 

geleider ontbloot.  

Aarde 

kabel 

1.Als de aardekabel die de voeding 

verbindt kapot is en stevig aansluit. 
2.Als de aardekabel die het 

hoofdgedeelte verbindt, is gebroken 

en stevig aansluit. 

Om kruipleeftijd te voorkomen 

en de veiligheid te verzekeren, 

dient u dit dagelijks te 

controleren. 

 

 

 

 
 


